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เอกสาร "ส่วนสำำ�คัญที�สุดของแนวทาง" ฉบับนี�ได้สรุปประเด็นสำำ�คัญและการเปลี�ยนแปลงใน แนวทางการนวดหัวใจผายปอดกู�ชีพ (CPR)
และการดูแลผู�ป่่วยโรคหัวใจหลอดเลือดในภาวะฉุกเฉิน (ECC) ของ American Heart Association (AHA) ฉบับปี 2020 แนวทางของ
ปี 2020 นี�เป็นฉบับทบทวนแบบครอบคลุมแนวทางของ AHA ในหัวข้อสำำ�หรับผู�ใหญ่ เด็ก ทารกแรกเกิด การศึกษาศาสตร์การนวดหัวใจ
ผายปอดกู�ชีพ และหัวข้อเรื�องระบบการรักษา แนวทางนี�ได้รับการพัฒนาสำำ�หรับผู�ดำำ�เนินการกู�ชีพและผู�ฝึกสอนของ AHA เพื�อมุ�งเน้น
วิทยาศาสตร์การกู�ชีพและคำำ�แนะนำำ �ตามแนวทางที�สำำ�คัญที�สุดหรือข้อโต้แย้ง หรือสิ�งที�อาจส่งผลให้เกิดการเปลี�ยนแปลงในการฝึกอบรม
และการปฏิบัติการกู�ชีพ และเพื�อระบุเหตุผลสำำ�หรับคำำ�แนะนำำ �
เนื่่�องจากเอกสารฉบัับนี้้�เป็็ นบทสรุุป จึึงไม่่ได้ ้อ้ ้างอิิงการวิิจััยสนัับสนุุนที่่�ตีพิ
ี ม
ิ พ์์และไม่่ได้ ้จััดประเภทของระดัับคำำ�แนะนำำ � (COR) หรืือ
ระดัับของหลัักฐาน (LOE) สำำ�หรัับรายละเอีียดข้ ้อมููลเพิ่่�มเติิมและเอกสารอ้ ้างอิิง โปรดอ่่านแนวทางการนวดหััวใจผายปอดกู้้�ชีีพ (CPR) และ
การดููแลผู้้�ป่่วยโรคหััวใจหลอดเลืือดในภาวะฉุุกเฉิิน (ECC) ของ AHA ปีี 2020 รวมถึึงบทสรุุปสำำ�หรัับผู้้�บริิหาร1 ซึ่่ง� ได้ ้รัับการตีีพิม
ิ พ์์ในวารสาร
Circulation ในเดืือนตุุลาคม 2020 ตลอดจนถึึงบทสรุุปโดยละเอีียดเกี่่�ยวกัับวิิทยาศาสตร์์การกู้้�ชีีพในฉัั นทามติินานาชาติิปีี 2020 สำำ�หรัับ
วิิทยาศาสตร์์การนวดหััวใจผายปอดกู้้�ชีีพ (CPR) และการดููแลผู้้�ป่่วยโรคหััวใจหลอดเลืือดในภาวะฉุุกเฉิิน (ECC) พร้ ้อมกัับคำำ�แนะนำำ �ในการ
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รัักษา ซึ่่ง� ได้ ้รัับการตีีพิม
ิ พ์์พร้ ้อมกัันในวารสาร Circulation และ Resuscitation3 ในเดืือนตุุลาคม 2020 วิิธีก
ี ารที่่�ใช้ ้โดยคณะกรรมการระหว่่าง
ประเทศด้ ้านการกู้้�ชีีพ (ILCOR) เพื่่�อทำำ�การประเมิินหลัักฐาน4 และโดย AHA เพื่่�อแปลการประเมิินหลัักฐานเหล่่านี้้�ให้ ้เป็็ นแนวทางการกู้้�ชีีพ5
ได้ ้รัับการตีีพิม
ิ พ์์อย่่างละเอีียด
ั ล่่าสุุดของ AHA (ภาพที่่� 1) โดยรวมแล้ ้วมีีคำำ�แนะนำำ �
แนวทางปีี 2020 ใช้ ้คำำ�จำำ�กัด
ั ความประเภทคำำ�แนะนำำ �และระดัับของหลัักฐานเวอร์์ชัน
เฉพาะ 491 ข้ ้อที่่�จััดทำำ�ขึ้้น
� สำำ�หรัับการช่่วยชีีวิต
ิ ในผู้้�ใหญ่่ เด็็ก และทารกแรกเกิิด วิิทยาศาสตร์์การศึึกษาเกี่่�ยวกัับการนวดหััวใจผายปอดกู้้�ชีีพ
และระบบการดููแล ในคำำ�แนะนำำ �นี้้� 161 ข้ ้ออยู่่�ในระดัับ 1 และ 293 ข้ ้ออยู่่�ในระดัับ 2 (ดัังในภาพที่่� 2) มีีเพิ่่�มเติิม คืือคำำ�แนะนำำ � 37 ข้ ้ออยู่่�ใน
ระดัับ 3 รวมทั้้�ง 19 ข้ ้อสำำ�หรัับหลัักฐานของการไม่่มีป
ี ระโยชน์์ และ 18 ข้ ้อสำำ�หรัับหลัักฐานของความเป็็ นอัันตราย
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รูปที่ 1 การใช้ร้ ะดั ับของคำำ�แนะนำำ�และระดั ับของหลั ักฐานในแผนทางคลิินิก
ิ การรั ักษาแทรกแซง การรั ักษา
หรืือการทดสอบเชิงิ วิินิจ
ิ ฉั ัยในการดููแลผู้้�ป่่วย (ปรั ับปรุุงข้้อมููลให้้เป็็นปััจจุุบั ันเมื่่�อพฤษภาคม 2019)*
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รูปที่ 2 มีีการเผยแพร่่ COR และ LOE คิิดเป็็นเปอร์์เซ็็นต์์จากคำำ�แนะนำำ�ทั้้�งหมด 491 ข้้อในแนวทางของ AHA
ำ หรั ับการทำำ� CPR และ ECC ปีี 2020*
สำ�

*ผลลัพธ์คอ
ื เปอร์เซ็นต์ของคำ�แนะนำ � 491 ข ้อในการช่วยชีวต
ิ ขัน
้ พืน
้ ฐานและขัน
้ สูงในผู ้ใหญ่ การช่วยชีวต
ิ ขัน
้ พืน
้ ฐานและขัน
้ สูงในเด็ก การช่วยชีวต
ิ ทารกแรกเกิด
วิทยาศาสตร์การศึกษาการนวดหัวใจผายปอดกู ้ชีพ และระบบการดูแลรักษา
่ วชาญ (expert opinion) LD คือข ้อมูลทีม
อักษรย่อ: COR บ่งชีร้ ะดับของคำ�แนะนำ � (Class of Recommendation) EO คือความเห็นของผู ้เชีย
่ อ
ี ย่างจำ�กัด
่ (nonrandomized) R คือแบบสุม
่ (randomized)
(limited data) LOE คือระดับของหลักฐาน (Level of Evidence) NR คือแบบไม่มก
ี ารสุม

เกี�ยวกับคำำ�แนะนำำ�

ความเป็นจริงที�ว่าจากคำำ�แนะนำำ � 491 ข้อ มีเพียง 6 ข้อ (1.2%) ที�อิงตามหลักฐานระดับ A (อย่างน้อย 1 การทดลองทางคลิินิก
ิ แบบสุ่่�ม
คุุณภาพสููง [RCT] ที่่�ได้ ้รัับการยืืนยัันโดยการทดลองคุุณภาพสููงแบบสุ่่�มลำำ�ดับ
ั ที่่�สอง หรืือการศึึกษาวิิจััยที่่�ขึ้้น
� ทะเบีียน) จึึงเป็็ นการพิิสูจ
ู น์์
ยืืนยัันถึึงปัั ญหาท้ ้าทายอย่่างต่่อเนื่่�องในการทำำ�วิจัิ ัยเกี่่�ยวกัับการกู้้�ชีีพคุุณภาพสููง เราจำำ�เป็็ นต้ ้องมีีความพยายามร่่วมกัันในระดัับชาติิและ
นานาชาติิเพื่่�อการสนัับสนุุนเงิินทุุน และการสนัับสนุุนงานวิิจััยการกู้้�ชีีพ
ทั้้�งกระบวนการประเมิินหลัักฐานโดย ILCOR และกระบวนการจััดทำำ�แนวทางโดย AHA อยู่่�ภายใต้ ้การควบคุุมดููแลด้ ้วยนโยบายการเปิิ ดเผย
ของ AHA ที่่�เข้ ้มงวด ซึ่่ง� ได้ ้รัับการออกแบบมาเพื่่�อทำำ�ให้ ้ความสััมพัันธ์์กับ
ั อุุตสาหกรรมและผลประโยชน์์ทับ
ั ซ้ ้อนอื่่�นๆ โปร่่งใสที่่�สุด
ุ และเพื่่�อ
ปกป้้ องกระบวนการเหล่่านี้้�จากอำำ�นาจครอบงำำ�ผิด
ิ คลองธรรม เจ้ ้าหน้ ้าที่่� AHA ได้ ้ประมวลผลการเปิิ ดเผยผลประโยชน์์ทับ
ั ซ้ ้อนจากผู้้�เข้ ้าร่่วม
ทั้้�งหมด ประธานของกลุ่่�มงานเขีียนแนวทางทั้้�งหมดและอย่่างน้ ้อย 50% ของสมาชิิกของกลุ่่�มงานเขีียนแนวทางจะต้ ้องไม่่มีผ
ี ลประโยชน์์
ทัับซ้ ้อนทั้้�งหมด และความสััมพัันธ์์ที่่เ� กี่่�ยวโยงกัันทั้้�งหมดนั้้�นได้ ้รัับการเปิิ ดเผยในการตีีพิม
ิ พ์์ฉัันทามติิด้ ้านวิิทยาศาสตร์์ร่ว่ มกัับคำำ�แนะนำำ �และ
แนวทางการรัักษาตามลำำ�ดับ
ั
eccguidelines.heart.org
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่ ยชีวิี ต
� ฐานและขั้้�นสููงในผู้้�ใหญ่่
การช่ว
ิ ขั้้�นพื้้น
ำ คัญ
สรุปย่อประเด็นและการเปลี�ยนแปลงที�สำ�

ในปี 2015 ผู�ใหญ่ราวๆ 350,000 คนในประเทศสหรัฐอเมริกาประสบ
กับภาวะหัวใจหยุดเต้นแบบไม่ได้เกิดจากแผลบาดเจ็บภายนอก
โรงพยาบาล (OHCA) และได้รับการดูแลรักษาโดยเจ้าหน้าที�
ผู�ให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) แม้จะมีจำำ�นวนเพิ�มขึ�น
แต่ผู�ใหญ่น้อยกว่า 40% ได้รับการทำำ� CPR จากบุคคลที�ไม่ใช่แพทย์
และน้อยกว่า 12% ได้รับการใช้เครื�องกระตุ�นหัวใจด้วยไฟฟ้าจาก
ภายนอกร่างกายแบบอัตโนมัติ (AED) ก่อนที� EMS จะมาถึง
หลังมีการปรับปรุงอย่างมีนัยสำำ�คัญ ผู�รอดชีวิตจาก OHCA ก็สูงขึ�น
ตัง� แต่ปี 2012
นอกจากนี้้� ประมาณ 1.2% ในผู้้�ใหญ่่ที่่เ� ข้ ้ารัักษาตััวใน
โรงพยาบาลต้ ้องเผชิิญกัับภาวะหััวใจหยุุดเต้ ้นที่่�เกิิดขึ้้�นใน
โรงพยาบาล (IHCA) ผลลััพธ์์ที่่่ได้
�� ้จาก IHCA ดีีกว่่าผลลััพธ์์ที่่ไ� ด้ ้
จาก OHCA อย่่างเห็็นได้ ้ชััด และผลลััพธ์์จาก IHCA ดีีขึ้้น
� อย่่าง
ต่่อเนื่่�อง
คำำ�แนะนำำ �สำำ�หรัับการช่่วยชีีวิต
ิ ขั้้�นพื้้�นฐานในผู้้�ใหญ่่ (BLS) และ
การช่่วยชีีวิต
ิ ขั้้�นสููงด้ ้านหััวใจและหลอดเลืือด (ACLS) ถููกรวมอยู่่�
ในแนวทางปีี 2020 นี้้� การเปลี่่�ยนแปลงที่่�สำำ�คัญ
ั มีีดังั ต่่อไปนี้้�:
• การปรับปรุงขัน
้ ตอนวิธแ
ี ละทัศนูปกรณ์เพือ
่ ให ้แนวทางทีง่ า่ ยต่อ
การจดจำำ�สำำ�หรัับสถานการณ์์การช่่วยชีีวิต
ิ BLS และ ACLS
• การเน ้นย�้ำเกีย
่ วความส�ำคัญของการท�ำ CPR อย่างเร่งด่วน
โดยผู้้�ช่่วยเหลืือทั่่�วไป
• ค�ำแนะน�ำก่อนหน ้านีเ้ กีย
่ วกับการให ้ยาอีพเิ นฟรินได ้รับการ
ยืืนยัันซ้ำำ��อีก
ี ครั้้�งโดยเน้ ้นที่่�การให้ ้ยาอีีพิเิ นฟริินตั้้�งแต่่แรกเริ่่�ม
• แนะน�ำให ้ใช ้ผลตอบรับโสตประสาทตามเวลาจริงเพือ
่ รักษา
คุุณภาพของ CPR
• การวัดความดันโลหิตหลอดเลือดหัวใจและการวัดความเข ้มข ้น
ของก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ในลมหายใจที่่�ขณะหายใจออกสุุด
(ETCO2) อย่่างต่่อเนื่่�องระหว่่างการช่่วยชีีวิต
ิ ACLS เป็็ นประโยชน์์
ต่่อการปรัับปรุุงคุุณภาพ CPR
• จากหลักฐานล่าสุด ไม่แนะน�ำให ้ใช ้การช็อคด ้วยไฟฟ้ าแบบ
ต่่อเนื่่�องสองครั้้�งเกืือบพร้ ้อมกัันทุุกครั้้�ง
• การให ้ยาผ่านทางหลอดเลือดด�ำ (IV) เป็ นการรักษาทีด
่ ก
ี ว่า
ในระหว่่างการช่่วยชีีวิต
ิ ขั้้�นสููงด้ ้านหััวใจและหลอดเลืือด (ACLS)
การให้ ้ยาผ่่านทางไขกระดููก (IO) เป็็ นที่่�ยอมรัับได้ ้หากไม่่สามารถ
ให้ ้ยาทาง IV ได้ ้
• การดูแลผู ้ป่ วยหลังการกลับมาของการไหลเวียนโลหิตที่
เกิิดขึ้้�นเอง (ROSC) จำำ�เป็็ นต้ ้องมีีการดููแลอย่่างใกล้ ้ชิิดในการ
ให้ ้ออกซิิเจน การควบคุุมความดัันโลหิิต การประเมิินสำำ�หรัับ
การขยายหลอดเลืือดหััวใจด้ ้วยบอลลููนและใส่่ขดลวด การจััดการ
อุุณหภููมิแ
ิ บบตรงเป้้ า และการพยากรณ์์โรคทางระบบประสาท
หลายๆ รููปแบบ
6
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• เนือ
่ งจากการฟื้ นตัวจากอาการภาวะหัวใจหยุดเต ้นต ้องใช ้ระยะ
เวลานานหลัังการเข้ ้ารัับการรัักษาในโรงพยาบาลในระยะแรก
ควรมีีการประเมิินผู้้�ป่่วยอย่่างเป็็ นทางการและการช่่วยเหลืือใน
ด้ ้านความต้ ้องการทางกายภาพ การรัับรู้้�และการดููแลสภาพจิิตใจ
• หลังการช่วยชีวต
ิ การซักถามอย่างละเอียดจากผู ้ช่วยเหลือทัว่ ไป
ผู้้�ให้ ้บริิการ EMS และเจ้ ้าหน้ ้าที่่�ดูแ
ู ลสุุขภาพในโรงพยาบาลจะเป็็ น
ประโยชน์์ต่อ
่ การช่่วยเหลืือทางด้ ้านสุุขภาพจิิตใจและความเป็็ นอยู่่�
ของผู้้�ป่่วย
• การจัดการของการหายจากอาการภาวะหัวใจหยุดเต ้นในหญิงที่
ตั้้�งครรภ์์เน้ ้นไปที่่�การช่่วยชีีวิต
ิ มารดา ด้ ้วยการเตรีียมพร้ ้อมสำำ�หรัับ
การคลอดก่่อนกำำ�หนดหากจำำ�เป็็ น เพื่่�อช่่วยชีีวิต
ิ ทารกและเพิ่่�ม
โอกาสของการช่่วยชีีวิต
ิ มารดาได้ ้สำำ�เร็็จ

ขั้้�นตอนวิิธีแ
ี ละทั ัศนููปกรณ์์

กลุ�มงานเขียนได้ทบทวนขัน
� ตอนวิธีทงั � หมดและเน้นการปรับปรุง
ทัศนูปกรณ์ในการฝึกอบรม เพื�อให้มั�นใจถึงประโยชน์ใช้สอยในฐานะ
เครื�องมือ ณ จุดที�จะทำำ�การดูแลรักษาผู�ป่่วย และแสดงถึงวิทยาการ
ล่าสุด การเปลี�ยนแปลงที�สำำ�คัญต่อขัน
� ตอนวิธีและอุปกรณ์ช่วยเหลือ
ในการปฏิบัติการอื�นๆ มีดังต่อไปนี�:
่ มโยงทีห
• การฟื้ นตัวซึง่ เป็ นการเชือ
่ กได ้ถูกเพิม
่ ลงในเหตุการณ์
ต่่อเนื่่�องของการรอดชีีวิต
ิ สำำ�หรัับภาวะหััวใจหยุุดทำำ�งานที่่�เกิิดขึ้้�น
ในโรงพยาบาล (IHCA) และภาวะหััวใจหยุุดทำำ�งานที่่�เกิิดขึ้้�นนอก
โรงพยาบาล (OHCA) (ภาพที่่� 3)
• ขัน
้ ตอนวิธก
ี ารกู ้ชีพจากภาวะหัวใจหยุดท�ำงานในผู ้ใหญ่ทเี่ ป็ น
สากลได ้รับการปรับเปลีย
่ น เพือ
่ เน ้นถึงบทบาทของการให ้ยา
อีีพิเิ นฟริินตั้้�งแต่่แรกเริ่่�มแก่่ผู้้�ป่่วยที่่�มีภ
ี าวะจัังหวะการเต้ ้นของหััวใจ
แบบช็็อคไฟฟ้้ าไม่่ได้ ้ (ภาพที่่� 4)
• มีการเพิม
่ ขัน
้ ตอนวิธฉ
ี ุกเฉินทีเ่ กีย
่ วข ้องกับสารสกัดจากฝิ่ นสอง
แบบใหม่่เข้ ้าไปสำำ�หรัับผู้้�ช่่วยเหลืือทั่่�วไปและผู้้�ช่่วยเหลืือที่่�ได้ ้รัับ
การฝึึ กอบรม (ภาพที่่� 5 และ 6)
• ขัน
้ ตอนการดูแลหลังเกิดภาวะหัวใจหยุดท�ำงานในผู ้ใหญ่ได ้รับ
การปรัับปรุุงเพื่่�อเน้ ้นย้ำำ��ถึึงความจำำ�เป็็ นในการป้้ องกัันภาวะเลืือด
มีีออกซิิเจนน้ ้อย ภาวะที่่�กระแสเลืือดขาดออกซิิเจน และภาวะ
ความดัันโลหิิตต่ำำ�� กว่่าปกติิ (ภาพที่่� 7)
• ได ้มีการเพิม
่ แผนภาพใหม่เพือ
่ ให ้แนวทางและระบุการพยากรณ์
โรคทางระบบประสาท (ภาพที่่� 8)
• มีการเพิม
่ ขัน
้ ตอนวิธใี หม่ในการช่วยชีวต
ิ จากภาวะหัวใจหยุด
ท�ำงานในหญิงตัง้ ครรภ์ เพือ
่ จัดการกับกรณีพเิ ศษเหล่านี้
(ภาพที่่� 9)

การช่วยชีวิตขั�นพื�นฐานและขั�นสูงในผู�ใหญ่

Despite recent gains, less
than 40% of adults receive
layperson-initiated CPR, and
fewer than 12% have an AED
applied before EMS arrival.

ำ หรั ับภาวะหั ัวใจหยุุดทำำ�งานที่่�เกิิดขึ้้�นในโรงพยาบาล (IHCA)
รูปที่ 3 เหตุุการณ์์ต่อ
่ เนื่่�องโดย AHA ของการรอดชีวิี ต
ิ สำ�
และภาวะหั ัวใจหยุุดทำำ�งานที่่�เกิิดขึ้้�นนอกโรงพยาบาล (OHCA) ในผู้้�ใหญ่่

eccguidelines.heart.org

7

่ ยชีวิี ต
รูปที่ 4 ขั้้�นตอนวิิธีก
ี ารช่ว
ิ ภาวะหั ัวใจหยุุดเต้้นในผู้้�ใหญ่่
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การช่วยชีวิตขั�นพื�นฐานและขั�นสูงในผู�ใหญ่

ำ หรั ับผู้้�ช่ว
่ ยเหลืือทั่่�วไป
รูปที่ 5 ขั้้�นตอนการดููแลเหตุุฉุุกเฉิินที่่�เกี่่�ยวข้้องกั ับสารสกั ัดจากฝิ่่� นสำ�
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ำ หรั ับผู้้�ให้้บริิการด้้านการดููแลสุุขภาพ
รูปที่ 6 ขั้้�นตอนการดููแลเหตุุฉุุกเฉิินที่่�เกี่่�ยวข้้องกั ับสารสกั ัดจากฝิ่่� นสำ�
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่ ยชีวิี ต
การช่ว
ิ ขั้้�นพื้้�นฐานและขั้้�นสููงในผู้้�ใหญ่่

รูปที่ 7 ขั้้�นตอนการดููแลหลั ังเกิิดภาวะหั ัวใจหยุุดทำำ�งานในผู้้�ใหญ่่
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ำ หรั ับการพยากรณ์์โรคทางระบบประสาทหลายๆ รููปแบบในผู้้�ป่่วยที่่�เป็็นผู้้�ใหญ่่หลั ังจาก
รูปที่ 8 แนวทางแนะนำำ�สำ�
ประสบภาวะหั ัวใจหยุุดเต้้น
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่ ยชีวิี ต
การช่ว
ิ ขั้้�นพื้้�นฐานและขั้้�นสููงในผู้้�ใหญ่่

่ ยชีวิี ต
รูปที่ 9 ขั้้�นตอนการช่ว
ิ ขั้้�นสููงด้้านหั ัวใจและหลอดเลืือด (ACLS) ของภาวะหั ัวใจหยุุดทำำ�งานในหญิิงตั้้�งครรภ์์
ในโรงพยาบาล
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ำ คัญและ
คำำ�แนะนำำ�ใหม่ที�สำ�
ปรับปรุงแล้ว
การทำำ� CPR อย่่างเร่่งด่่วน
่ ยเหลืือทั่่�วไป
โดยผู้้�ช่ว
2020 (ปรับปรุง): เราแนะนำำ �ให้บุคคล
ทั�วไปทำำ� CPR ให้กับผู�ที�เชื�อว่ามีภาวะหัวใจ
หยุดเต้น เพราะความเสี�ยงอันตรายที�มีต่อ
ผู�ป่่วยจะอยู�ในระดับต่ำำ�� หากผู�ป่่วยไม่ได้เกิด
ภาวะหัวใจหยุดเต้น
2010 (เดิม): ผู�ช่วยเหลือทั�วไปไม่ควร
ตรวจสอบชีพจร และควรสันนิษฐานว่าเกิด
ภาวะหัวใจหยุดเต้นหากผู�ใหญ่คนนัน
� ฟุบลง
กับพื�นหรือหายใจไม่ปกติ ผู�ให้บริการด้านการ
ดูแลสุขภาพ ควรใช้เวลาไม่เกิน 10 วินาที
ตรวจชีพจร และหากไม่รู�สึกถึงการเต้นของ
ชีพจรภายในเวลานัน
� ผู�ช่วยชีวิตควรเริ�ม
ทำำ�การกดหน้าอก
เหตุผล: หลักฐานใหม่แสดงให้เห็นว่าความ
เสี�ยงอันตรายที�จะเกิดกับผู�ป่่วยที�ได้รับการ
กดหน้าอกเมื�อไม่ได้อยู�ในภาวะหัวใจหยุดเต้น
จะมีน้อย ผู�ช่วยเหลือทั�วไปไม่สามารถตัดสิน
ได้อย่างแม่นยำำ�ว่าผู�ป่่วยมีอัตราการเต้นของ
ชีพจรหรือไม่ และความเสี�ยงของการหยุด
ทำำ� CPR ให้กับผู�ป่่วยที�ไม่มีสัญญาณชีพนัน
�
เกินกว่าระดับอันตรายจากการกดหน้าอก
โดยที�ไม่จำำ�เป็น

การให้ยาอีพิเนฟรินตั�งแต่แรกเริ�ม
2020 (ไม่เปลี�ยนแปลง/ยืนยันอีกครั�ง):
เนื�องจากการเลือกเวลาที�เหมาะ การให้ยา
อีพิเนฟรินโดยเร็วที�สุดเท่าที�จะทำำ�ได้จึงสม
เหตุสมผลสำำ�หรับภาวะหัวใจ หยุดเต้นที�มี
จังหวะการเต้นของหัวใจแบบช็อคไฟฟ้า
ไม่ได

2020 (ไม่เปลี�ยนแปลง/ยืนยันอีกครั�ง):
ในเวลาที�เหมาะสำำ�หรับภาวะหัวใจล้มเหลว
ที�ใช้เครื�องกระตุ�นไฟฟ้าแบบช็อคได้ อาจ
มีเหตุผลที�จะให้ยาเอพิเนเฟรินหลังความ
พยายามในการช็อคด้วยไฟฟ้าล้มเหลว
เหตุผล: การเสนอแนะในการให้ ้ยา
เอพิิเนเฟริินในช่่วงต้ ้นเป็็ นการเสริิมคำำ�แนะนำำ �
บนพื้้�นฐานของการทบทวนอย่่างเป็็ นระบบ
และการวิิเคราะห์์อภิิมาน ซึ่่ง� รวมถึึงผลลััพธ์์
ของการวิจัยแบบสุ�ม 2 ครัง� ของการให้ยา
เอพิเนเฟรินกับผู�ป่่วยมากกว่า 8,500 คน
ที�มีภาวะหัวใจหยุดทำำ�งานที�เกิดขึ�นนอก
โรงพยาบาล (OHCA) ซึ�งแสดงให้เห็นว่า
ยาเอพิเนเฟรินช่วยเพิ�มภาวะที�กลับมีการ
ไหลเวียนเลือดได้เอง (ROSC) และโอกาส
ในการรอดชีวิต ในระยะ 3 เดือนช่่วงที�มี
ความหมายมากที�สุดในการฟื�นตัวจากอาการ
ระบบประสาท มีจำำ�นวนการเพิ�มขึ�นโดยไม่มี
นัยสำำ�คัญทัง� จากผู�รอดชีวิตจากผลลัพธ์
เกี�ยวกับผลทางระบบประสาทที�น่าพอใจ
และไม่น่าพอใจในกลุ�มที�ให้ยาเอพิเนเฟริน
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จากการศึึกษาวิิจััยแบบสัังเกต 16 ครั้้�ง
ในช่่วงการทบทวนอย่่างเป็็ นระบบล่่าสุุด
ทั้้�งหมดพบความเกี่่�ยวข้ ้องกัันระหว่่างการให้ ้
ยาเอพิิเนเฟริินและ ROSC สำำ�หรัับผู้้�ป่่วยใน
ช่่วงต้ ้นที่่�มีภ
ี าวะจัังหวะการเต้ ้นของหััวใจ
แบบช็็อคไฟฟ้้ าไม่่ได้ ้ แม้ ้ว่่าอััตราการรอดชีีวิต
ิ
ที่่�เพิ่่�มขึ้้�นนี้้�จะไม่่เห็็นในวงกว้ ้างก็็ตาม สำำ�หรัับ
ผู้้�ป่่วยที่่�ใช้ ้เครื่่�องกระตุ้้�นไฟฟ้้ าแบบช็็อคได้ ้
งานวิิจััยรองรัับการจััดลำำ�ดับ
ั ความสำำ�คัญ
ั ของ
การช็็อคด้ ้วยไฟฟ้้ าและการทำำ� CPR ในช่่วง
ต้ ้น และการให้ ้ยาเอพิิเนเฟริินหากความ
พยายามในเบื้้�องต้ ้นโดยการทำำ� CPR และ
การช็็อคด้ ้วยไฟฟ้้ าไม่่สำำ�เร็็จ
ยาใดๆ ก็็ตามที่่�เพิ่่�มอััตราของ ROSC และ
อััตราการรอดชีีวิต
ิ แต่่ได้ ้รัับหลัังจากที่่�หัวั ใจ
หยุุดทำำ�งานหลายนาทีีมีแ
ี นวโน้ ้มที่่�จะเพิ่่�ม
ผลลััพธ์์เกี่่�ยวกัับผลทางระบบประสาทที่่�
น่่าพอใจและไม่่น่่าพอใจ ดัังนั้้�น แนวทางที่่�ให้ ้
ประโยชน์์สูงู สุุดน่่าจะเป็็ นการใช้ ้ยาที่่�แสดงให้ ้
เห็็นถึึงโอกาสการรอดชีีวิต
ิ ต่่อไปได้ ้ พร้ ้อมกัับ
เน้ ้นความพยายามในวงกว้ ้างขึ้้�นเกี่่�ยวกัับการ
� ลง
ให้ ้ยากัับผู้้�ป่่วยทั้้�งหมดในระยะเวลาที่่�สั้้น
การทำำ�เช่่นนี้้� ผู้้�รอดชีีวิต
ิ จำำ�นวนมากขึ้้�นจะได้ ้
รัับผลทางระบบประสาทเป็็ นที่่�น่่าพอใจ

ผลตอบรั ับโสตประสาท
ตามเวลาจริิง
2020 (ไม่เปลี�ยนแปลง/ยืนยันอีกครั�ง):
อาจจะมีเหตุผลที�จะใช้อุปกรณ์แสดงผลการ
ปฏิบัติโดยภาพและเสียงระหว่างการนวด
หัวใจผายปอดกู�ชีพเพื�อการปรับให้เหมาะสม
ที�สุดตามเวลาจริงของประสิทธิภาพการนวด
หัวใจผายปอดกู�ชีพ
เหตุผล: การศึกษาวิจัยแบบสุ�มมีกลุ�มควบคุม
(RCT) ล่าสุดรายงานอัตราการรอดชีวิต
จนออกจากโรงพยาบาลจาก IHCA เพิ�มขึ�น
25% โดยมีผลตอบรับโสตประสาทจากความ
ลึกในการกดหน้าอกและการขยายกลับของ
หน้าอก

การติิดตามคุุณภาพการทำำ� CPR
ทางสรีีรวิิทยา
2020 (ปรับปรุง): อาจเป็นการสมเหตุ
สมผลที�จะใช้ตัวแปรทางสรีรวิทยา เช่น
การวัดความดันโลหิตหลอดเลือดหัวใจ หรือ
ETCO2 เมื�อเป็นไปได้ที�จะตรวจสอบและ
เพิ�มประสิทธิภาพของคุณภาพการทำำ� CPR
2015 (เดิม): แม้จะยังไม่มีการศึกษาวิจัย
ทางคลินิกใดที�ตรวจสอบว่าความพยายามใน
การช่วยชีวิตโดยการไทเทรตโดยใช้ตัวแปร
ทางสรีรวิทยาในระหว่างการทำำ� CPR จะเพิ�ม
ผลลัพธ์ให้ดีขึ�นกว่าเดิมหรือไม่ แต่ก็เป็นเรื�อง
สมเหตุสมผลที�จะใช้ตัวแปรทางสรีรวิทยา
(การตรวจสอบก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ใน
ระบบทางเดินหายใจในรูปแบบคลื�น
(capnography) การคลายความดัน
ไดแอสโตลีก (diastolic) ในหลอดเลือด

หัวใจและความอิ�มตัวของออกซิเจนในหลอด
เลือดดำำ�ส่วนกลาง) เมื�อเป็นไปได้ที�จะตรวจ
สอบและเพิ�มประสิทธิภาพของคุณภาพการ
ทำำ� CPR การบำำ�บัดโดยใช้สารกระตุ�นการ
หดตัวกล้ามเนื�อหลอดเลือดในเบื�องต้น
และตรวจจับ ROSC
เหตุผล: แม้ว่าการใช้การตรวจสอบทาง
สรีรวิทยา เช่น การวัดความดันโลหิต
หลอดเลือดหัวใจและ ETCO2 เพื�อตรวจสอบ
คุณภาพการทำำ� CPR เป็นแนวคิดที�สร้างขึ�น
แต่ข้อมูลใหม่ก็สนับสนุนให้นำำ�มารวมไว้ใน
แนวทาง ข้อมูลที�ได้จากการศึกษาวิจัยที�ขึ�น
ทะเบียนเรื�อง Get With The Guidelines®Resuscitation ของ AHA แสดงความน่าจะ
เป็นที�สูงขึ�นของ ROSC เมื�อคุณภาพการทำำ�
CPR ได้รับการตรวจสอบโดยใช้ ETCO2
หรือความดันโลหิตไดแอสโตลีก (diastolic)
การตรวจสอบนี้้�ขึ้้น
� อยู่่�กัับการใส่่ท่อ
่ ช่่วย
หายใจ (ETT) หรืือสายสวนคาหลอดเลืือด
แดงตามลำำ�ดับ
ั การกำำ�หนดเป้้ าหมายในการ
กดหน้ ้าอกต่่อค่่าการวััดความเข้ ้มข้ ้นของ
ก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ในลมหายใจที่่�ขณะ
หายใจออกสุุด (ETCO2) ไว้ ้ที่่�อย่่างน้ ้อย
10 มม.ปรอท และตามหลัักการที่่� 20 มม.
ปรอทหรืือมากกว่่านั้้�น อาจมีีประโยชน์์ใน
ฐานะเครื่่�องบ่่งชี้้�คุณ
ุ ภาพของ CPR เป้้ าหมาย
ที่่�เหมาะสมยัังไม่่ได้ ้รัับการระบุุ

ไม่่สนั ับสนุุนการช็็อคด้้วย
ไฟฟ้้าแบบต่่อเนื่่�องสองครั้้�ง
เกืือบพร้้อมกั ัน
2020 (ใหม่): ยังไม่มก
ี ารระบุถงึ ความมี
ประโยชน์ของการช็อคด้วยไฟฟ้าแบบต่อเนือ
� ง
สองครัง� เกือบพร้อมกันสำำ�หรับจังหวะการเต้น
ของหัวใจแบบช็อคไฟฟ้าได้ทไ
ี� ม่ตอบสนอง
เหตุผล: การช็็อคด้ ้วยไฟฟ้้ าแบบต่่อเนื่่�อง
สองครั้้�งเกืือบพร้ ้อมกัันเป็็ นแนวทางปฏิิบัติ
ั ิ
ของการช็็อคเกืือบจะพร้ ้อมกัันโดยใช้ ้เครื่่�อง
ช็อคด้วยไฟฟ้า 2 ตัว แม้ว่ารายงานของบาง
กรณีแสดงผลลัพธ์ที�ดี แต่การทบทวนอย่าง
เป็นระบบของ ILCOR ปี 2020 ไม่พบหลัก
ฐานที�จะสนับสนุนการช็อคด้วยไฟฟ้าแบบ
ต่อเนื�องสองครัง� เกือบพร้อมกัน และให้
คำำ�แนะนำำ �ที�ไม่เห็นด้วยกับการใช้วิธีนี�เป็น
ประจำำ� การศึกษาวิจัยที�มีอยู�ขึ�นอยู�กับรูปแบบ
ความเบี�ยงเบนหลายอย่าง และการศึกษาวิจัย
แบบสังเกตไม่แสดงการปรับปรุงใดๆ
ในผลลัพธ์
RCT นำำ �ร่อ
่ งล่่าสุุดเสนอแนะว่่าการเปลี่่�ยน
ทิิศทางกระแสของการช็็อคด้ ้วยไฟฟ้้ าโดย
การเปลี่่�ยนตำำ�แหน่่งแผ่่นอาจมีีประสิิทธิิภาพ
เทีียบเท่่ากัับการช็็อคด้ ้วยไฟฟ้้ าแบบต่่อเนื่่�อง
สองครั้้�งเกืือบพร้ ้อมกััน พร้ ้อมกัับหลีีกเลี่่�ยง
ความเสี่่�ยงอัันตรายจากพลัังงานที่่�สูงู ขึ้้�นและ
ความเสีียหายต่่อเครื่่�องช็็อคด้ ้วยไฟฟ้้ า จาก
หลัักฐานที่่�มีใี นปัั จจุุบัน
ั ยัังไม่่เป็็ นที่่�ทราบ
ว่่าการช็็อคด้ ้วยไฟฟ้้ าแบบต่่อเนื่่�องสองครั้้�ง
เกืือบพร้ ้อมกัันนั้้�นมีีประโยชน์์หรืือไม่่

่ ยชีวิี ต
การช่ว
ิ ขั้้�นพื้้�นฐานและขั้้�นสููงในผู้้�ใหญ่่

แนะนำำ�การเปิด IV มากกว่า IO
2020 (ใหม่): เป็นเรื�องสมเหตุสมผล
สำำ�หรับผู�ให้บริการรักษาที�จะพยายามเปิด IV
ในครัง� แรกสำำ�หรับการให้ยาเมื�อเกิดภาวะ
หัวใจหยุดเต้น

แนวทางปีี 2020 ได้ ้ประเมิินรููปแบบการ
รัักษา 19 แบบที่่�แตกต่่างกัันและผลลััพธ์์
เฉพาะ และนำำ �เสนอหลัักฐานสำำ�หรัับแต่่ละ
รููปแบบ แผนภาพใหม่่เสนอแนวทางการรัักษา
หลายรููปแบบสำำ�หรัับการพยากรณ์์โรคทาง
ระบบประสาท

2020 (ปรับปรุง): อาจพิจารณาการเปิด IO
หากความพยายามในการเปิด IV ไม่สำำ�เร็จ
หรือไม่สามารถกระทำำ�ได

่ ยเหลืือ
การดููแลรั ักษาและช่ว
ในระหว่่างพั ักฟื้้� น

2010 (เดิม): เป็นเรื�องสมเหตุสมผลสำำ�หรับ
ผู�ให้บริการรักษาที�จะให้ยาผ่านทางไขกระดูก
(IO) หากไม่สามารถให้ยาผ่านทางหลอด
เลือดดำำ� (IV) ได้
เหตุผล: การทบทวนอย่างเป็นระบบของ
ILCOR ปี 2020 เปรีียบเทีียบระหว่่างการให้ ้
ยา IV กัับ IO (ซึ่่ง� ตามหลัักการแล้ ้วคืือบริิเวณ
หน้ ้ากระดููกแข้ ้ง) ระหว่่างเกิิดภาวะหััวใจ
หยุุดเต้ ้นพบว่่า การให้ ้ยาแบบ IV นั้้�นสััมพัันธ์์
กัับผลลััพธ์์ทางคลิินิก
ิ ที่่�ดีขึ้้
ี น
� จากการศึึกษา
ย้อนหลัง 5 ครัง� ได้ ้แก่่ การวิิเคราะห์์ RCT
แบบกลุ่่�มย่่อย ซึ่่ง� เน้ ้นไปที่่�คำำ�ถามทางคลิินิก
ิ
อื่่�นๆ ที่่�พบว่่าเป็็ นผลลััพธ์์ที่่เ� ปรีียบเทีียบกัันได้ ้
เมื่่�อใช้ ้ IV หรืือ IO สำำ�หรัับการให้ ้ยา แม้ ้ว่่าจะ
แนะนำำ �ให้ ้ทำำ�การเปิิ ด IV มากกว่่า แต่่สำำ�หรัับ
สถานการณ์์ที่่ก
� ารเปิิ ด IV ทำำ�ได้ ้ยาก การเปิิ ด
IO ก็็เป็็ นทางเลืือกที่่�สมเหตุุสมผล

การดููแลหลั ังเกิิดภาวะหั ัวใจ
หยุุดทำำ�งานและการพยากรณ์์
โรคทางระบบประสาท
แนวทางของปี 2020 นี�ประกอบด้วยข้อมูล
ทางคลินิกใหม่ๆ ที�สำำ�คัญเกี�ยวกับการรักษา
ที�เหมาะสมในวันหลังจากเกิดภาวะหัวใจ
หยุดเต้น คำำ�แนะนำำ �ที�ได้จากแนวทางการ
นวดหัวใจผายปอดกู�ชีพ (CPR) และการดูแล
ผู�ป่่วยโรคหัวใจหลอดเลือดในภาวะฉุกเฉิน
(ECC) ของ AHA ปี 2015 เกี่่�ยวกัับการ
รัักษาภาวะความดัันโลหิิตต่ำำ�� กว่่าปกติิ การ
ไทเทรตออกซิิเจนเพื่่�อหลีีกเลี่่�ยงภาวะเลืือด
มีีออกซิิเจนน้ ้อย (Hypoxia) ภาวะที่่�กระแส
เลืือดขาดออกซิิเจน การตรวจจัับและการ
รัักษาอาการชััก และการจััดการอุุณหภููมิ ิ
แบบตรงเป้้ าได้ ้รัับการยืืนยัันซ้ำำ��ด้ ้วยหลัักฐาน
สนัับสนุุนใหม่่
ในบางกรณีี LOE ได้ ้รัับการปรัับปรุุงเพื่่�อ
สะท้ ้อนความพร้ ้อมใช้ ้งานของข้ ้อมููลใหม่่จาก
RCT และได้ ้มีีการปรัับปรุุงข้ ้อมููลการศึึกษาวิิจัย
ั
แบบสัังเกตคุุณภาพสููง และขั้้�นตอนวิิธีก
ี าร
ช่่วยชีีวิต
ิ จากภาวะหััวใจหยุุดเต้ ้นเพื่่�อเน้ ้นถึึง
ำ ญ
องค์์ประกอบที่่�สำ�คั
ั ของการรัักษาเหล่่านี้้�
เพื่่�อความน่่าเชื่่�อถืือ ควรมีีการพยากรณ์์โรค
ทางระบบประสาทไม่่เกิิน 72 ชั่่�วโมงหลัังจาก
ที่่�ร่า่ งกายกลัับเข้ ้าสู่่�ภาวะอุุณหภููมิป
ิ กติิ และ
การตััดสิินใจแบบคาดคะเนควรตั้้�งอยู่่�บนพื้้�น
ฐานของการประเมิินผู้้�ป่่วยในหลากหลาย
รููปแบบ

2020 (ใหม่): เราแนะนำำ �ให้ผู�รอดชีวิตจาก
ภาวะหัวใจหยุดเต้นได้รับการประเมินการ
พักฟื�นในหลายรูปแบบ และการรักษาสำำ�หรับ
ความบกพร่องทางภายภาพ ประสาท ภาวะ
ทางหัวใจและปอดและการรับรู�ก่อนได้รับ
การส่งตัวออกจากโรงพยาบาล
2020 (ใหม่): เราแนะนำำ �ว่าผู�รอดชีวิตจาก
ภาวะหัวใจหยุดเต้นและผู�ดูแลได้รับการ
วางแผนที�ครอบคลุมและมีการใช้ศาสตร์ต่างๆ
เข้าด้วยกันเมื�อได้รับการส่งตัวออกจาก
โรงพยาบาล เพื�อรวมคำำ�แนะนำำ �เกี�ยวกับการ
รักษาเพื�อการฟื�นฟูสมรรถภาพ และกลับสู�การ
ทำำ�กิจกรรม/งานตามที�คาดการณ์ไว้ได้
2020 (ใหม่): เราแนะนำำ �ให้มีการประเมิน
แบบมีโครงสร้างสำำ�หรับการเกิดภาวะวิตก
กังวล หดหู� ความเครียดจากอาการหลงๆ
ลืมๆ และความเหนื�อยล้าสำำ�หรับผู�รอดชีวิต
จากภาวะหัวใจหยุดเต้นและผู�ดูแลพวกเขา
เหล่านัน
�
เหตุผล: กระบวนการฟื�นตัวจากภาวะหัวใจ
หยุดเต้นจะใช้เวลานานหลังการเข้ารับการ
รักษาตัวในโรงพยาบาลในช่่วงแรก จำำ�เป็น
ต้องมีการช่วยเหลือระหว่างพักฟื�นเพื�อให
มั�นใจในสภาวะทางกายภาพ การรับรู� และ
ทางอารมณ์ และกลับคืนสู�การทำำ�งานหรือ
บทบาทในสังคม กระบวนการนี�ควรเริ�มต้น
ระหว่างการเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล
ในช่่วงแรก และดำำ�เนินต่อไปตราบเท่าท
จำำ�เป็น มีการระบุรายละเอียดมากขึ�นในหัวข้อ
เหล่านี�ในคำำ�ชี�แจงทางวิทยาศาสตร์ของ AHA
ปี 20206

ั
่ ยเหลืือ
การซักถามผู้้�ช่
ว
อย่่างละเอีียด
2020 (ใหม่): การซักถามอย่างละเอียด
และการอ้างอิงเพื�อติดตามการช่วยเหลือด้าน
อารมณ์สำำ�หรับผู�ช่วยเหลือทั�วไป ผู�ให้บริการ
EMS และเจ้าหน้าที�ดูแลสุขภาพใน
โรงพยาบาลหลังจากเหตุการณ์ภาวะหัวใจ
หยุดเต้นนัน
� อาจจะเป็นประโยชน์ได้
เหตุผล: ผู้้�ช่่วยเหลืืออาจประสบกัับความวิิตก
กัังวลหรืือความเครีียดเนื่่�องจากอาการหลงลืืม
เกี่่�ยวกัับการให้ ้หรืือไม่่ได้ ้ให้ ้การช่่วยชีีวิต
ิ
ขั้้�นพื้้�นฐาน (BLS) นอกจากนี้้� ผู้้�ให้ ้การดููแล
ในโรงพยาบาลอาจประสบกัับผลกระทบ
ทางอารมณ์์หรืือจิิตใจจากการดููแลผู้้�ป่่วยที่่�

ประสบภาวะหััวใจหยุุดเต้ ้น การซัักถามทีีม
อย่่างละเอีียดอาจช่่วยในการทบทวนการ
ปฏิิบัติ
ั งิ านของทีีม (การศึึกษา การปรัับปรุุง
คุุณภาพ) รวมถึึงการรัับรู้้�สิ่่�งที่่�กระตุ้้�นให้ ้เกิิด
ความตึึงเครีียดตามธรรมชาติิที่่เ� กี่่�ยวเนื่่�องกัับ
� จงทาง
การดููแลผู้้�ป่่วยที่่�ใกล้ ้เสีียชีีวิต
ิ คำำ�ชี้้แ
วิิทยาศาสตร์์ของ AHA เฉพาะสำำ�หรัับหััวข้ ้อนี้้�
คาดว่่าจะมีีขึ้้น
� ในช่่วงต้ ้นปีี 2021

ภาวะหั ัวใจหยุุดทำำ�งาน
ในหญิิงตั้้�งครรภ์์
2020 (ใหม่): เนื่่�องจากผู้้�ป่่วยที่่�ตั้้ง� ครรภ์์นั้้น
�
มีีแนวโน้ ้มที่่�จะเกิิดภาวะเลืือดมีีออกซิิเจนน้ ้อย
(hypoxia) จึึงควรให้ ้ความสำำ�คัญ
ั กัับการให้ ้
ออกซิิเจน และการจััดการทางเดิินหายใจเป็็ น
อัันดัับแรกระหว่่างการช่่วยชีีวิต
ิ จากภาวะหััวใจ
หยุุดทำำ�งานในหญิิงตั้้�งครรภ์์
2020 (ใหม่): เนื่่�องจากภาวะแทรกแซงที่่�
อาจมีีในการช่่วยชีีวิต
ิ มารดา จึึงไม่่ควรมีีการ
ตรวจติิดตามทารกในครรภ์์นั้้น
� ในที่่�ระหว่่างที่่�
เกิิดภาวะหััวใจหยุุดทำำ�งานในหญิิงตั้้�งครรภ์์
2020 (ใหม่): เราแนะนำำ �การจััดการอุุณหภููมิ ิ
แบบตรงเป้้ าสำำ�หรัับหญิิงตั้้�งครรภ์์ที่่ยั
� งั คงมีี
อาการโคม่่าอยู่่�หลัังจากการช่่วยชีีวิต
ิ จาก
ภาวะหััวใจหยุุดทำำ�งาน
2020 (ใหม่): ระหว่่างการจััดการอุุณหภููมิ ิ
แบบตรงเป้้ าของผู้้�ป่่วยที่่�ตั้้ง� ครรภ์์ ขอแนะนำำ �
ให้ ้มีีการตรวจติิดตามทารกในครรภ์์อย่่างต่่อ
เนื่่�องเพื่่�อดููภาวะหััวใจเต้ ้นช้ ้ากว่่าปกติิที่่อ
� าจ
เกิิดแทรกซ้ ้อนได้ ้ และควรได้ ้มีีการให้ ้คำำ�
ปรึึกษาเกี่่�ยวกัับการคลอดและทารกแรกเกิิด
เหตุผล: คำำ�แนะนำำ �สำำ�หรับการจัดการกับ
ภาวะหัวใจหยุดเต้นในหญิงตัง� ครรภ์ได้รับการ
ทบทวนในการปรับปรุงแนวทางปี 2015
และคำำ�ชี�แจงทางวิทยาศาสตร์ของ AHA ปี
20157 ทางเดินหายใจ การช่วยหายใจ และ
การให้ ้ออกซิิเจนมีีความสำำ�คัญ
ั อย่่างยิ่่�งใน
สภาวะที่่�มีก
ี ารตั้้�งครรภ์์เนื่่�องจากการเผาผลาญ
ที่่�เพิ่่�มขึ้้�นของมารดา การลดลงในค่่าวััดการ
ออกแรงใช้ ้พลัังงานในการเผาผลาญรวม
แบบต่่อเนื่่�อง เนื่่�องจากมดลููกขณะตั้้�งครรภ์์
และความเสี่่�ยงต่่อการบาดเจ็็บของสมองของ
ทารกในครรภ์์จากภาวะที่่�กระแสเลืือดขาด
ออกซิิเจน
การประเมิินหััวใจของทารกในครรภ์์ไม่่มี ี
ประโยชน์์ระหว่่างที่่�เกิิดภาวะหััวใจหยุุดเต้ ้น
ในมารดา และอาจเบี่่�ยงเบนไปจากองค์์
ประกอบการช่่วยชีีวิต
ิ ที่่�จำำ�เป็็ น ในกรณีีที่่�
ไม่่มีข้
ี ้อมููลที่่�เป็็ นไปในทางตรงกัันข้ ้าม
หญิิงตั้้�งครรภ์์ที่่ร� อดชีีวิต
ิ จากภาวะหััวใจหยุุด
เต้ ้นควรรัับการจััดการอุุณหภููมิแ
ิ บบตรงเป้้ า
เช่่นเดีียวกัับผู้้�รอดชีีวิต
ิ คนอื่่�นๆ โดยคำำ�นึงึ ถึึง
สภาพการณ์์ของทารกในครรภ์์ซึ่ง่� อาจอยู่่�ใน
มดลููก
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การช่วยชีวิตขั�นพื�นฐานและขั�นสูงในเด็ก
ำ คัญ
สรุปย่อประเด็นและการเปลี�ยนแปลงที�สำ�

ทารกและเด็กมากกว่า 20,000 คนมีีภาวะหััวใจหยุุดเต้ ้นในแต่่ละปีี
ในสหรััฐอเมริิกา แม้ ้จะมีีจำำ�นวนผู้้�รอดชีีวิต
ิ เพิ่่�มขึ้้�นและได้ ้รัับผลทาง
ระบบประสาทในอััตราที่่�ดีเี ชิิงเปรีียบเทีียบหลัังเกิิดภาวะหััวใจหยุุด
ทำำ�งานที่่�เกิิดขึ้้�นในโรงพยาบาลในเด็็ก (IHCA) แต่่อัต
ั ราการรอดชีีวิต
ิ
จากผู้้�ป่่วยเด็็กที่่�มีภ
ี าวะหััวใจหยุุดทำำ�งานที่่�เกิิดขึ้้�นนอกโรงพยาบาล
(OHCA) ยัังคงอยู่่�ในระดัับต่ำำ�� โดยเฉพาะอยางยิ่่�งในเด็็กทารก
คำำ�แนะนำำ �สำำ�หรัับการช่่วยชีีวิต
ิ เด็็กขั้้�นพื้้�นฐาน (PBLS) และการทำำ�
CPR ในเด็็กทารก เด็็กและวััยรุ่่�นได้ ้รัับการรวมเข้ ้ากัับคำำ�แนะนำำ �
สำำ�หรัับการช่่วยชีีวิต
ิ เด็็กขั้้�นสููง (PALS) ในเอกสารฉบัับเดีียวใน
แนวทางปี 2020 สาเหตุที�ทำำ�ให้เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นในเด็กทารก
และเด็กแตกต่างจากภาวะหัวใจหยุดเต้นในผู�ใหญ่ และมีหลักฐาน
เฉพาะเจาะจงมากขึ�นเกี�ยวกับเด็กที�สนับสนุนคำำ�แนะนำำ �เหล่านี�
ประเด็นหลัก การเปลี�ยนแปลงที�สำำ�คัญ และการปรับปรุงให้ดีขึ�น
ในแนวทางปี 2020 มีดังนี�:
• มีการทบทวนขัน
้ ตอนวิธแ
ี ละทัศนูปกรณ์เพือ
่ ให ้รวมวิทยาการทีด
่ ี
ที่สด
ุ เข ้าด ้วยกัน และปรับปรุงความชัดเจนส�ำหรับผู ้ด�ำเนินการ
กู้้�ชีีพสำำ�หรัับการช่่วยชีีวิต
ิ เด็็กขั้้�นพื้้�นฐาน (PBLS) และการช่่วยชีีวิต
ิ
เด็็กขั้้�นสููง (PALS)
• ด ้วยข ้อมูลใหม่ทม
ี่ อ
ี ยูจ
่ ากการช่วยชีวต
ิ ในเด็ก อัตราการช่วยหายใจ
ทีแ
่ นะน�ำเพิม
่ ขึน
้ เป็ น หายใจ 1 ครัง้ ทุกๆ 2 ถึง 3 วินาที (หายใจ
20‑30 ครั้้�งต่่อนาทีี) สำำ�หรัับสถานการณ์์การช่่วยชีีวิต
ิ ในเด็็ก
ทั้้�งหมด
• แนะน�ำให ้ใช ้ท่อช่วยหายใจแบบมีกระเปาะเพือ
่ ลดการรั่วไหลของ
อากาศ และความจ�ำเป็ นในการเปลีย
่ นท่อส�ำหรับผู ้ป่ วยในทุกช่วง
อายุทต
ี่ ้องใส่ทอ
่ ช่วยหายใจ
• ไม่แนะน�ำให ้มีการกดกระดูกไครคอยด์ (cricoid pressure)
เป็็ นประจำำ�ในระหว่่างใช้ ้ท่่อช่่วยหายใจอีีกต่่อไป
• เพือ
่ เพิม
่ โอกาสสูงสุดในการได ้ผลลัพธ์ทด
ี่ จ
ี ากการช่วยชีวต
ิ
ด้ ้วยการให้ ้ยาเอพิิเนเฟริินอย่่างเร็็วที่่�สุด
ุ โดยควรใช้ ้เวลาภายใน
5 นาทีี นัับตั้้�งแต่่เริ่่�มภาวะหััวใจหยุุดเต้ ้นที่่�มีจั
ี ังหวะการเต้ ้นของ
หััวใจแบบช็็อคไฟฟ้้ าไม่่ได้ ้ (ภาวะหััวใจหยุุดสนิิทและแบบมีีคลื่่�น
ี จร)
ไฟฟ้้ าหััวใจแต่่ไม่่มีชี
ี พ
• ส�ำหรับผู ้ป่ วยทีใ่ ส่สายสวนคาหลอดเลือดเเดง การใช ้ผลตอบรับ
จากการวัดความดันโลหิตหลอดเลือดหัวใจอย่างต่อเนือ
่ งอาจ
ปรับปรุงคุณภาพการท�ำ CPR ให ้ดีขน
ึ้
• หลังจากภาวะทีก
่ ลับมีการไหลเวียนเลือดได ้เอง (ROSC) ผู ้ป่ วย
ควรได ้รับการประเมินอาการชัก โดยภาวะชักต่อเนือ
่ งและอาการ
ชักเกร็งกระตุกได ้ควรได ้รับการรักษา
• เนือ
่ งจากการฟื้ นตัวจากอาการภาวะหัวใจหยุดเต ้นต ้องใช ้ระยะ
เวลานานหลังการเข ้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในระยะแรก
ควรมีีการประเมิินผู้้�ป่่วยอย่่างเป็็ นทางการและการช่่วยเหลืือใน
ด้ ้านความต้ ้องการทางกายภาพ การรัับรู้้�และการดููแลสภาพจิิตใจ
• แนวทางการปรับขนาดการจัดการของเหลวโดยการให ้ยา
เอพิิเนเฟริินหรืือนอร์์อิพิ
ิ เิ นฟริิน หากจำำ�เป็็ นต้ ้องใช้ ้สารกระตุ้้�น
การหดตััวกล้ ้ามเนื้้�อหลอดเลืือด เป็็ นสิ่่�งที่่�เหมาะสมในการช่่วยชีีวิต
ิ
จากภาวะช็็อคเหตุุพิษ
ิ ติิดเชื้้�อ
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• บนพืน
้ ฐานส่วนใหญ่ของการคาดเหตุการณ์ข ้างหน ้าจากข ้อมูล
ของผู ้ใหญ่ การช่วยชีวต
ิ ทีโ่ ดยทีอ
่ งค์ประกอบเลือดสมดุลนัน
้
สมเหตุุสมผลต่่อทารกและเด็็กมีีภาวะช็็อคจากการเสีียเลืือด
• การจัดการกับการใช ้สารสกัดจากฝิ่ นเกินขนาด รวมถึงการท�ำ CPR
และการให ้ยานาโลโซนโดยทันท่วงทีโดยผู ้ช่วยเหลือทัว่ ไปหรือ
ผู้้�ช่่วยเหลืือที่่�ได้ ้รัับการฝึึ กอบรม
• เด็กทีม
่ อ
ี าการกล ้ามเนือ
้ หัวใจอักเสบขัน
้ รุนแรงทีม
่ ภ
ี าวะหัวใจเต ้น
ผิิดจัังหวะ ภาวะที่่�มีก
ี ารปิิ ดกั้้�นหรืือช้ ้าลงของการนำำ �ไฟฟ้้ าในหััวใจ
การเปลี่่�ยนแปลงของ ST-segment หรืือภาวะการสููบฉีีดเลืือด
ออกจากหััวใจต่่อนาทีีลดต่ำำ�� (low cardiac output) นั้้�นมีีความ
เสี่่�ยงสููงต่่อภาวะหััวใจหยุุดเต้ ้น การย้ ้ายไปยัังศููนย์์ดูแ
ู ลผู้้�ป่่วยหนััก
ตั้้�งแต่่เนิ่่�นๆ เป็็ นเรื่่�องที่่�สำำ�คัญ
ั และผู้้�ป่่วยบางรายอาจต้ ้องใช้ ้เครื่่�อง
ช่่วยหมุุนเวีียนโลหิิต หรืือเครื่่�องช่่วยพยุุงการทำำ�งานของหััวใจและ
ปอดใช้ ้ในการค้ำำ��จุน
ุ ชีีวิต
ิ สำำ�หรัับผู้้�ที่่�ป่่วยหนััก (ECLS)
• ทารกและเด็กทีม
่ โี รคหัวใจพิการแต่ก�ำเนิดและมีหวั ใจห ้องเดียว
ทางสรีรวิทยาทีอ
่ ยูใ่ นกระบวนการจัดโครงสร ้างใหม่แบบหลาย
ขั้้�นตอนต้ ้องการการพิิจารณาเป็็ นพิิเศษในการจััดการ PALS
• การจัดการภาวะความดันเลือดในปอดสูงอาจรวมถึงการใช ้
ไนตริิกออกไซด์์แบบสููดเข้ ้าปอด สารที่่�มีฤ
ี ทธิ์์�ขยายหลอดเลืือด
ยาระงัับความเจ็็บปวด ยากล่่อมประสาท การปิิ ดกั้้�นระบบประสาท
และกล้ ้ามเนื้้�อ การกระตุ้้�นภาวะเลืือดเป็็ นด่่าง หรืือใช้ ้การบำำ�บัด
ั
ช่่วยชีีวิต
ิ ด้ ้วย ECLS

ขั�นตอนวิธีและทัศนูปกรณ

กลุ�มงานเขียนได้ทำำ�การปรับปรุงขัน
� ตอนวิธีทงั � หมดเพื�อแสดงถึง
วิทยาการล่าสุด และได้ทำำ�การเปลี�ยนเเปลงที�สำำ�คัญบางอย่างเพื�อ
ปรับปรุงการฝึกใช้ทัศนูปกรณ์และอุปกรณ์ช่วยเหลือในการปฏิบัติการ:

• มีการสร ้างเหตุการณ์ตอ
่ เนือ
่ งของการรอดชีวต
ิ (Chain of
Survival) ใหม่ในเด็กส�ำหรับการรอดชีวต
ิ จากภาวะหัวใจหยุด
ท�ำงานทีเ่ กิดขึน
้ ในโรงพยาบาล (IHCA) ในทารก เด็ก และวัยรุน
่
(ภาพที่่� 10)
่ มโยงทีห
• การฟื้ นตัวซึง่ เป็ นการเชือ
่ กได ้ถูกเพิม
่ ลงในเหตุการณ์
ต่่อเนื่่�องของการรอดชีีวิต
ิ จากภาวะหััวใจหยุุดทำำ�งานที่่�เกิิดขึ้้�นนอก
โรงพยาบาล (OHCA) ในเด็็กและถููกรวมอยู่่�ในเหตุุการณ์์ต่อ
่ เนื่่�อง
ของการรอดชีีวิต
ิ จากภาวะหััวใจหยุุดทำำ�งานที่่�เกิิดขึ้้�นใน
โรงพยาบาล (IHCA) ใหม่่ในเด็็ก (ภาพที่่� 10)
• ขัน
้ ตอนวิธก
ี ารช่วยชีวต
ิ จากภาวะหัวใจหยุดเต ้นในเด็กและขัน
้ ตอน
วิธก
ี ารช่วยชีวต
ิ จากภาวะหัวใจเต ้นช ้ากว่าปกติในเด็กแต่ยงั คลํา
ชีพจรได ้ได ้รับการปรับปรุงเพือ
่ แสดงถึงวิทยาการล่าสุด
(ภาพที่่� 11 และ 12)
• ปั จจุบน
ั ขัน
้ ตอนวิธก
ี ารช่วยชีวต
ิ จากภาวะหัวใจเต ้นเร็วผิดปกติใน
เด็กแต่ยงั คลําชีพจรได ้ครอบคลุมภาวะหัวใจเต ้นเร็วทัง้ แบบแคบ
และกว ้างในผู ้ป่ วยทีเ่ ป็ นเด็ก (ภาพที่ 13)
• มีการเพิม
่ ขัน
้ ตอนวิธฉ
ี ุกเฉินทีเ่ กีย
่ วข ้องกับสารสกัดจากฝิ่ นสอง
แบบใหม่่เข้ ้าไปสำำ�หรัับผู้้�ช่่วยเหลืือทั่่�วไปและผู้้�ช่่วยเหลืือที่่�ได้ ้รัับ
การฝึึ กอบรม (ภาพที่่� 5 และ 6)
• มีการให ้รายการตรวจสอบใหม่ส�ำหรับการดูแลหลังเกิดภาวะหัวใจ
หยุดท�ำงานในเด็ก (ภาพที่ 14)

การช่วยชีวิตขั�นพื�นฐานและขั�นสูงในเด็ก

สาเหตุุที่่ทำ
� �
ำ ให้้เกิิดภาวะหั ัวใจหยุุด
เต้้นในเด็็กทารกและเด็็กแตกต่่างจาก
ภาวะหั ัวใจหยุุดเต้้นในผู้้�ใหญ่่ และมีี
หลั ักฐานเฉพาะเจาะจงมากขึ้้�นเกี่่�ยว
กั ับเด็็กที่่�สนั ับสนุุนคำำ�แนะนำำ�เหล่่านี้้�

ำ หรั ับภาวะหั ัวใจหยุุดทำำ�งานที่่�เกิิดขึ้้�นในโรงพยาบาล (IHCA)
รูปที่ 10 เหตุุการณ์์ต่อ
่ เนื่่�องโดย AHA ของการรอดชีวิี ต
ิ สำ�
และภาวะหั ัวใจหยุุดทำำ�งานที่่�เกิิดขึ้้�นนอกโรงพยาบาล (OHCA) ในเด็็ก
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่ ยชีวิี ต
รูปที่ 11 ขั้้�นตอนวิิธีก
ี ารช่ว
ิ จากภาวะหั ัวใจหยุุดเต้้นในเด็็ก
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การช่วยชีวิตขั�นพื�นฐานและขั�นสูงในเด็ก

รูปที่ 12

่ ยชีวิี ต
ี จรได้้
ขั้้�นตอนวิิธีก
ี ารช่ว
ิ จากภาวะหั ัวใจเต้้นช้า้ กว่่าปกติิในเด็็กแต่่ยั ังคลํําชีพ
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รูปที่ 13
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่ ยชีวิี ต
ี จรได้้
ขั้้�นตอนวิิธีก
ี ารช่ว
ิ จากภาวะหั ัวใจเต้้นเร็็วผิิดปกติิในเด็็กแต่่ยั ังคลํําชีพ
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การช่วยชีวิตขั�นพื�นฐานและขั�นสูงในเด็ก

รูปที่ 14 รายการตรวจสอบการดููแลหลั ังเกิิดภาวะหั ัวใจหยุุดทำำ�งานในเด็็ก
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ำ คัญและ
คำำ�แนะนำำ�ใหม่ที�สำ�
ปรับปรุงแล้ว
การเปลี�ยนแปลงของอัตรา
การช่วยหายใจ: การช่วยหายใจ
2020 (ปรับปรุง): (PBLS) สำำ�หรับทารก
และเด็กที�มีสัญญาณชีพจรแต่ไม่มีแรงหายใจ
หรือหายใจไม่เพียงพอ เป็นการสมเหตุสม
ผลที�จะผายปอด 1 ครัง� ทุกๆ 2 ถึง 3 วินาที
(20-30 ครัง� /นาที)
2010 (เดิม): (PBLS) หากจับสัญญาณ
ชีพจรได้ชัดเจน 60 ครัง� /นาที หรือมากกว่า
นัน
� แต่การหายใจติดขัด ให้ผายปอดในอัตรา
ประมาณ 12 ถึง 20 ครัง� /นาที (ผายปอด
1 ครัง� ทุกๆ 3-5 วินาที) จนกระทั�งหายใจ
ได้เอง

การเปลี�ยนแปลงของอัตราการ
ช่วยหายใจ: อัตราการช่วยหายใจ
ระหว่างการนวดหัวใจผายปอด
กู�ชีพร่วมกับอุปกรณ์ช่วยหายใจ
2020 (ปรับปรุง): (PALS) เมื�อทำำ� CPR ใน
ทารกและเด็กด้วยการใส่อุปกรณ์ช่วยหายใจ
อาจเป็นการสมเหตุสมผลที�จะกำำ�หนด
เป้าหมายช่่วงอัตราการหายใจ 1 ครัง� ทุกๆ
2 ถึง 3 วินาที (20-30 ครัง� /นาที) ขึ�นอยู�กับ
อายุและสภาวะทางคลินิก อัตราที�สูงกว่า
คำำ�แนะนำำ �เหล่านี�อาจทำำ�ให้การไหลเวียน
เลือดแย่ลง
2010 (เดิม): (PALS) หากทารกหรืือเด็็กใส่่
ท่่อช่่วยหายใจ ให้ ้ช่่วยหายใจที่่�อัต
ั ราประมาณ
1 ครัง� ทุกๆ 6 วินาที (10 ครัง� /นาที)
โดยไม่ขัดจังหวะการกดหน้าอก
เหตุผล: ข้อมูลใหม่แสดงให้เห็นว่าอัตราการ
ช่วยหายใจที�สูงขึ�น (อย่างน้อย 30 ครัง� /นาทีี
ในทารก [อายุุน้ ้อยกว่่า 1 ขวบ] และอย่าง
น้อย 25 ครัง� /นาทีในเด็ก) นัน
� เกี�ยวข้องกับ
อััตราที่่�ดีขึ้้
ี น
� ของ ROSC และการรอดชีีวิต
ิ จาก
ภาวะ IHCA ในเด็็ก ถึึงแม้ ้ว่่าจะไม่่มีข้
ี ้อมููล
เกี่่�ยวกัับอััตราการช่่วยหายใจที่่�เหมาะสม
ระหว่่างการทำำ� CPR โดยไม่่ใส่่อุป
ุ กรณ์์ช่ว่ ย
หายใจ หรืือสำำ�หรัับเด็็กในภาวะหยุุดหายใจ
โดยมีีอุป
ุ กรณ์์ช่ว่ ยหายใจหรืือไม่่มีก็
ี ต
็ าม
เพื่่�อความไม่่สลับ
ั ซัับซ้ ้อนในการฝึึ กอบรม
คำำ�แนะนำำ �เกี่่�ยวกัับภาวะหยุุดหายใจได้ ้รัับการ
กำำ�หนดเป็็ นมาตรฐานไว้ ้สำำ�หรัับสถานการณ์์
ทั้้�งสองแบบ

22

American Heart Association

ท่อช่วยหายใจแบบมีกระเปาะ
2020 (ปรับปรุง): เป็นการสมเหตุสมผล
มากกว่าที�จะเลือกใส่ท่อช่วยหายใจแบบม
กระเปาะมากกว่าแบบไม่มีกระเปาะสำำ�หรับการ
ใส่ท่อช่วยหายใจในทารกหรือเด็ก เมื�อใช้การ
ใส่ท่อช่วยหายใจแบบมีกระเปาะ ควรใส่ใจใน
เรื�องขนาดของท่อช่วยหายใจ ตำำ�แหน่ง และ
แรงดันการขยายตัวของกระเปาะ (โดยทั�วไป
คือ <20-25 cm H2O)
2010 (เดิม): ทัง� การใช้ท่อช่วยหายใจแบบ
มีและไม่มีกระเปาะเป็นสิ�งที�ยอมรับได้สำำ�หรับ
การใส่ท่อช่วยหายใจในทารกและเด็ก ในบาง
สถานการณ์ (เช่น ความยืดหยุ�นของเนื�อปอด
ที�ไม่ดี แรงต้านทานต่อการไหลของอากาศใน
ระดับสูง หรือการมีลมรั�วขนาดใหญ่ของช่อง
สายเสียง) การใช้ท่อช่วยหายใจแบบมีอาจ
เหมาะกว่าแบบไม่มีกระเปาะ โดยต้องใส่ใจ
ใน (รับรองถึงความเหมาะสม) เกี�ยวกับขนาด
ของท่อช่วยหายใจ ตำำ�แหน่ง และแรงดันการ
ขยายตัวของกระเปาะ
เหตุผล: งานศึกษาวิจัยบางชิ�นและการ
ทบทวนอย่างเป็นระบบสนับสนุนความ
ปลอดภัยของท่อช่วยหายใจแบบมีกระเปาะ
และแสดงถึงความจำำ�เป็นในการเปลี�ยนท่อ
และการใส่ท่อช่วยหายใจซ้ำำ��ที�ลดลง
ท่อช่วยหายใจแบบมีกระเปาะอาจทำำ�ให้ ้
ความเสี�ยงของการสูดสำำ�ลักลดลง อาการ
ทางเดินหายใจแคบลงถาวร (Subglottic
stenosis) แทบจะไม่เกิดขึ�นเมื�อใช้ท่อช่วย
หายใจแบบมีกระเปาะในเด็ก และปฏิบัติตาม
เทคนิคอย่างระมัดระวัง

การกดกระดูกไครคอยด์
ในระหว่างใส่ท่อช่วยหายใจ
2020 (ปรับปรุง): ไม่แนะนำำ �ให้ใช้วิธีการ
กดกระดูกไครคอยด์ระหว่างการใส่ท่อช่วย
หายใจผู�ป่่วยเด็ก
2010 (เดิม): มีหลักฐานที�ไม่เพียงพอที�จะ
แนะนำำ �ให้ใช้วิธีการกดกระดูกไครคอยด์เป็น
ประจำำ�เพื�อป้องกันการสูดสำำ�ลักระหว่างการ
ใส่ท่อช่วยหายใจทางปากผ่านเข้าหลอดลม
ในเด็ก
เหตุผล: การศึกษาวิจัยใหม่ๆ แสดงให้เห็น
ว่าการใช้วิธีการกดกระดูกไครคอยด์เป็น
ประจำำ�นัน
� ลดอัตราความสำำ�เร็จของการใส่ท่อ
ช่วยหายใจและไม่ได้ทำำ�ให้อัตราการสำำ�รอก
ลดลง กลุ�มงานเขียนได้ยืนยันคำำ�แนะนำำ �
ก่อนหน้านี�อีกครัง� เพื�อที�จะยกเลิกการกด
กระดูกไครคอยด์ หากจะไปรบกวนการช่วย
หายใจหรือความเร็ว หรือความสะดวกต่อ
การใส่ท่อช่วยหายใจ

การเน้้นย้ำำ�� เรื่่�องการให้้
ยาอีีพิเิ นฟริินตั้้�งแต่่แรกเริ่่�ม
2020 (ปรับปรุง): สำำ�หรัับผู้้�ป่่วยเด็็กใน
สถานการณ์์ใดก็็ตาม เป็็ นการสมเหตุุสมผลที่่�
จะให้ ้ยาอีีพิเิ นฟริินในช่่วงแรกภายใน 5 นาที
ตัง� แต่เริ�มทำำ�การกดหน้าอก
2015 (เดิม): เป็็ นเรื่่�องสมเหตุุสมผลที่่�จะให้ ้
ยาอีีพิเิ นฟริินในช่่วงภาวะหััวใจหยุุดเต้ ้น
เหตุผล: การศึึกษาวิิจััยในเด็็กที่่�มีภ
ี าวะ
IHCA ที่่�รัับยาอีีพิเิ นฟริินสำำ�หรัับภาวะจัังหวะ
การเต้ ้นของหััวใจแบบช็็อคไฟฟ้้ าไม่่ได้ ้ใน
ช่่วงแรก (ภาวะหััวใจหยุุดสนิิทและแบบมีีคลื่่�น
ี จร) แสดงให้ ้เห็็นว่่า
ไฟฟ้้ าหััวใจแต่่ไม่่มีชี
ี พ
เมื่่�อให้ ้ยาอีีพิเิ นฟริินที่่�ช้ ้าลงทุุกๆ หนึ่่�งนาทีี
จะมีีการลดลงอย่่างมีีนััยสำำ�คัญ
ั ของภาวะที่่�
กลัับมีีการไหลเวีียนเลืือดได้ ้เอง (ROSC)
การรอดชีวิตใน 24 ชั�วโมง การรอดชีีวิต
ิ อยู่่�จน
ออกจากโรงพยาบาล และการรอดชีีวิต
ิ โดยมีี
ผลทางระบบประสาทซึ่่ง� เป็็ นที่่�น่่าพอใจ
ผู้้�ป่่วยที่่�ได้ ้รัับยาอีีพิเิ นฟริินภายใน 5 นาทีี
ของการทำำ� CPR เปรีียบเทีียบกัับผู้้�ที่่�ได้ ้รัับยา
อีีฟิิเนฟริินเกิินกว่่า 5 นาทีี หลัังการทำำ� CPR
มีีความเป็็ นไปได้ ้สููงกว่่าที่่�จะรอดชีีวิต
ิ จน
ออกจากโรงพยาบาล การศึึกษาวิิจััยเกี่่�ยว
กัับ OHCA ในเด็็กแสดงให้ ้เห็็นว่่าการให้ ้ยา
อีีพิเิ นฟริินอย่่างเร่่งด่่วนนั้้�นทำำ�ให้ ้มีีอัต
ั ราการ
เพิ่่�มขึ้้�นของ ROSC การรอดชีีวิต
ิ อยู่่�จนไปถึึง
ศููนย์์ดูแ
ู ลผู้้�ป่่วยหนััก การรอดชีีวิต
ิ อยู่่�จนออก
จากโรงพยาบาลและการรอดชีีวิต
ิ ใน 30 วััน
ขั้้�นตอนวิิธีก
ี ารช่่วยชีีวิต
ิ จากภาวะหััวใจหยุุด
เต้ ้นในเด็็กในฉบัับปีี 2018 นั้้�น ผู้้�ป่่วยที่่�มีภ
ี าวะ
จัังหวะการเต้ ้นของหััวใจแบบช็็อคไฟฟ้้ าไม่่
ได้ ้ได้ ้รัับยาอีีพิเิ นฟริินทุุกๆ 3 ถึึง 5 นาทีี
แต่่ไม่่ได้ ้เน้ ้นเรื่่�องการให้ ้ยาอีีพิเิ นฟริินตั้้�งแต่่
แรกเริ่่�ม แม้ ้จะไม่่มีก
ี ารเปลี่่�ยนแปลงลำำ�ดับ
ั การ
ช่่วยชีีวิต
ิ แต่่ได้ ้มีีการปรัับปรุุงขั้้�นตอนวิิธีแ
ี ละ
ภาษาในคำำ�แนะนำำ �เพื่่�อเน้ ้นถึึงความสำำ�คัญ
ั
ของการให้ ้ยาอีีพิเิ นฟริินโดยเร็็วที่่�สุด
ุ เท่่าที่่�จะ
ทำำ�ได้ ้ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งเมื่่�อจัังหวะการเต้ ้น
ของหััวใจไม่่สามารถช็็อคด้ ้วยไฟฟ้้ าได้ ้

การวัดความดันโลหิตจาก
หลอดเลือดแดงโดยตรง
เพื�อประเมินคุณภาพ CPR
2020 (ปรับปรุง): สำำ�หรับผู�ป่่วยที�มีการ
วัดความดันโลหิตจากหลอดเลือดแดง
โดยตรงอย่างต่อเนื�องในช่่วงที�เกิดภาวะ
หัวใจหยุดเต้น เป็นการสมเหตุสมผลสำำ�หรับ
ผู�ให้บริการทางการแพทย์ที�จะใช้ความดัน
โลหิตไดแอสโตลีก (diastolic) เพื�อทดสอบ
คุณภาพของการทำำ� CPR

การช่วยชีวิตขั�นพื�นฐานและขั�นสูงในเด็ก

2015 (เดิม): สำำ�หรับผู�ป่่วยที�มีการตรวจ
ติดตามการไหลเวียนเลือดในช่่วงที�เกิดภาวะ
หัวใจหยุดเต้นนัน
� อาจเป็นการสมเหตุสมผล
ที�ผู�ช่วยเหลือจะใช้ความดันโลหิตเพื�อเป็น
แนวทางวัดคุณภาพของการทำำ� CPR
เหตุผล: การกดหน้าอกที�มีคุณภาพสูงมี
ความสำำ�คัญมากต่อการช่่วยชีวิตได้สำำ�เร็จ
การศึกษาวิจัยชิ�นใหม่แสดงให้เห็นว่า ในกลุ�ม
ผู�ป่่วยเด็กที�ได้รับการทำำ� CPR โดยใส่สาย
สวนคาหลอดเลือดเเดง อัตราการรอดชีวิต
โดยมีผลทางระบบประสาทซึ�งเป็นที�น่าพอใจ
มีมากขึ�น หากความดันโลหิตไดแอสโตลิก
อยู�ที�ระดับอย่างน้อย 25 มม.ปรอทในทารก
และอย่างน้อย 30 มม.ปรอทในเด็ก8

การตรวจจับและรักษาอาการชัก
หลังจากเกิดภาวะ ROSC
2020 (ปรับปรุง): เมื�อทรัพยากรต่างๆ
พร้อมใช้ แนะนำำ �ให้มีตรวจติดตามโดยทำำ�การ
ตรวจสอบคลื�นไฟฟ้าในสมอง (EEG) อย่าง
ต่อเนื�องสำำ�หรับการตรวจจับอาการชักหลัง
จากภาวะหัวใจหยุดเต้นในผู�ป่่วยที�มีอาการ
ทางสมองเรื�อรัง
2020 (ปรับปรุง): ขอแนะนำำ �ให้รักษา
อาการชักให้เห็น (clinical seizure) ต่อจาก
ภาวะหัวใจหยุดเต้น
2020 (ปรับปรุง): เป็็ นการสมเหตุุสมผล
ที่่�จะรัักษาภาวะชัักต่่อเนื่่�องไร้ ้เกร็็งกระตุุก
ต่่อจากภาวะหััวใจหยุุดเต้ ้นโดยปรึึกษา
ผู้้�เชี่่�ยวชาญ
2015 (เดิม): ควรดำำ�เนิินการและแปลความ
การตรวจวััดคลื่่�นไฟฟ้้ าสมอง (EEG) สำำ�หรัับ
การวิินิจ
ิ ฉัั ยอาการชัักโดยทัันทีี จากนั้้�นควร
ตรวจติิดตามบ่่อยๆ หรืืออย่่างต่่อเนื่่�องใน
ผู้้�ป่่วยที่่�มีภ
ี าวะโคม่่าหลัังจากเกิิดภาวะ ROSC
2015 (เดิม): อาจมีีการพิิจารณาข้ ้อกำำ�หนด
ยาป้้ องกัันอาการชัักเดีียวกัันสำำ�หรัับการรัักษา
ภาวะชัักต่่อเนื่่�องที่่�เกิิดจากสาเหตุุอื่่น
� ๆ หลััง
เกิิดภาวะหััวใจหยุุดเต้ ้น
เหตุผล: เป็็ นครั้้�งแรกที่่�แนวทางนี้้�ได้ ้ให้ ้
คำำ�แนะนำำ �เฉพาะสำำ�หรัับเด็็กเพื่่�อการจััดการ
อาการชัักหลัังเกิิดภาวะหััวใจหยุุดเต้ ้น
ภาวะชัักต่่อเนื่่�อง รวมถึึงภาวะชัักต่่อเนื่่�อง
ไร้ ้เกร็็งกระตุุกเป็็ นภาวะทั่่�วไป และไม่่สามารถ
ตรวจจัับได้ ้โดยไม่่มีก
ี ารตรวจวััดคลื่่�นไฟฟ้้ า
สมอง แม้ ้ว่่าเรายัังขาดข้ ้อมููลผลลััพธ์์ที่่ไ� ด้ ้
จากประชากรหลัังเกิิดภาวะหััวใจหยุุดทำำ�งาน
แต่่ทั้้ง� ภาวะชัักต่่อเนื่่�องและภาวะชัักต่่อเนื่่�อง
ไร้ ้เกร็็งกระตุุกมีีความเกี่่�ยวข้ ้องกัับผลลััพธ์์
ที่่�ไม่่ดี ี และการรัักษาภาวะชัักต่่อเนื่่�องเป็็ น
ประโยชน์์ต่อ
่ ผู้้�ป่่วยเด็็กโดยทั่่�วไป

การประเมินและช่วยเหลือ
ผู�รอดชีวิตจากภาวะหัวใจหยุดเต้น

การรักษาด้วย
ยาคอร์ตโิ คสเตียรอยด

2020 (ใหม่): ขอแนะนำำ �ให้ ้ผู้้�รอดชีีวิต
ิ
จากภาวะหััวใจหยุุดเต้ ้นรัับการประเมิิน
เพื่่�อรัับบริิการฟื้้� นฟููสมรรถภาพ

2020 (ใหม่): สำำ�หรัับทารกและเด็็กที่่�มี ี
ภาวะช็็อคเหตุุพิษ
ิ ติิดเชื้้�อไม่่ตอบสนองต่่อ
สารน้ำำ� �และต้ ้องใช้ ้ยาเพิ่่�มความดัันเลืือด
(vasoactive support) อาจพิิจารณาใช้ ้ยา
คอร์์ติโิ คสเตีียรอยด์์ในขนาด stress dose

2020 (ใหม่): การเสนอแนะให้ ้ผู้้�รอดชีีวิต
ิ
จากภาวะหััวใจหยุุดเต้ ้นในเด็็กให้ ้ได้ ้รัับการ
ประเมิินระบบทางประสาทต่่อเนื่่�องอย่่างน้ ้อย
ในปีี แรกหลัังจากที่่�เกิิดภาวะหััวใจหยุุดเต้ ้น
เป็็ นสิ่่�งที่่�สมเหตุุสมผล
เหตุผล: มีีการรัับรู้้�มากขึ้้�นว่่าการฟื้้� นตััวจาก
ภาวะหััวใจหยุุดเต้ ้นนั้้�นต้ ้องใช้ ้เวลานานหลััง
การเข้ ้ารัับการรัักษาตััวในโรงพยาบาลใน
ช่่วงแรก ผู้้�รอดชีีวิต
ิ อาจต้ ้องการการรัักษา
แบบบููรณาการ ฟื้้� นฟููสมรรถภาพ มีีผู้้�ดูแ
ู ล
และได้ ้รัับความช่่วยเหลืือจากชุุมชนอย่่าง
ต่่อเนื่่�องเป็็ นเวลาหลายเดืือนหรืือนานนัับปีี
� จง
หลัังจากประสบภาวะหััวใจหยุุดเต้ ้น คำำ�ชี้้แ
ทางวิิทยาศาสตร์์ล่า่ สุุดของ AHA เน้ ้นย้ำำ��ถึึง
ความสำำ�คัญ
ั ของการสนัับสนุุนช่่วยเหลืือผู้้�ป่่วย
และครอบครััวระหว่่างนี้้�เพื่่�อที่่�จะได้ ้ผลลััพธ์์ที่่�
ดีที�สุดในระยะยาว6

ภาวะช็อคเหตุพิษติดเชื�อ
การฉีดยาเข้าหลอดเลือด
2020 (ปรับปรุง): ในผู�ป่่วยที�มีภาวะช็อค
เหตุพิษติดเชื�อนัน
� การให้ยาเป็นส่วนย่อยใน
ปริมาณ 10 มล./กก. หรือ 20 มล./กก.
พร้อมการประเมินซ้ำำ��บ่อยๆ เป็นสิ�งที�ควร
กระทำำ�
2015 (เดิม): การให้ยาโดยการฉีดทาง
หลอดเลือดขัน
� ต้นในปริมาณ 20 มล./กก.
ในทารกและเด็กที�ประสบภาวะช็อคเป็น
สิ�งที�สมเหตุสมผล รวมถึงผู�ที�มีอาการ เช่น
การติดเชื�อแบคทีเรียในร่างกายอย่างรุนแรง
มาลาเรียขัน
� รุนแรง และไข้เลือดออก

ทางเลือกการใช้สารกระตุ�น
การหดตัวกล้ามเนื�อหลอดเลือด
2020 (ใหม่): ในทารกและเด็กที�ยังมีภาวะ
ช็อคขณะที�ได้รับสารน้ำำ� �ไปแล้วนัน
� เป็นการ
สมเหตุสมผลที�จะให้ยาเอพิเนเฟรินหรือ
นอร์อิพิเนฟรินในฐานะที�เป็นยากระตุ�นการหด
ตัวของกล้ามเนื�อหลอดเลือดเบื�องต้น
2020 (ใหม่): ในทารกและเด็กที�ยังมีภาวะ
ช็อคขณะที�ได้รับสารน้ำำ� �ไปแล้ว หากไม่มียา
เอพิเนเฟรินหรือนอร์อิพิเนฟริน อาจพิจารณา
ใช้ยาโดปามีนได้

เหตุผล: แม้ ้ว่่าการให้ ้สารน้ำำ� �ยังั คงเป็็ นหลััก
สำำ�คัญ
ั ของการบำำ�บัด
ั ในเบื้้�องต้ ้นสำำ�หรัับทารก
และเด็็กที่่�มีภ
ี าวะช็็อค โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งใน
ภาวะช็็อคจากการขาดน้ำำ� �หรืือเสีียเลืือด
(hypovolemic shock) และภาวะช็็อคเหตุุ
พิิษติิดเชื้้�อ การให้ ้สารน้ำำ� �เกิินขนาดสามารถ
นำำ �ไปสู่่�ความเจ็็บป่่ วยที่่�เพิ่่�มขึ้้�นได้ ้ ในการวิิจััย
ล่่าสุุดกัับผู้้�ป่่วยที่่�มีภ
ี าวะช็็อคเหตุุพิษ
ิ ติิดเชื้้�อ
ผู้้�ที่่�ได้ ้รัับปริิมาณสารน้ำำ� �สูงู ขึ้้�นหรืือการช่่วย
ชีีวิต
ิ โดยการให้ ้สารน้ำำ� �เร็็วขึ้้�นมีีความเป็็ นไป
ได้ ้ที่่�จะเกิิดอาการได้ ้รัับสารน้ำำ� �เกิินที่่�มีนั
ี ัย
สำำ�คัญ
ั ทางคลิินิก
ิ และต้ ้องใช้ ้เครื่่�องช่่วย
หายใจ กลุ่่�มงานเขีียนได้ ้ยืืนยัันคำำ�แนะนำำ �ก่อ
่ น
หน้ ้านี้้�อีก
ี ครั้้�งเพื่่�อให้ ้มีีการประเมิินผู้้�ป่่วยซ้ำำ��
หลัังจากการฉีีดสารน้ำำ� �ทางหลอดเลืือดแต่่ละ
ครั้้�ง และเพื่่�อใช้ ้สารน้ำำ� �คริิสตอลลอยด์์
(crystalloid) หรืือคอลลอยด์์ (colloid)
สำำ�หรัับการช่่วยชีีวิต
ิ จากภาวะช็็อคเหตุุพิษ
ิ
ติิดเชื้้�อ
แนวทางฉบัับก่่อนหน้ ้านี้้�ไม่่ได้ ้ให้ ้
คำำ�แนะนำำ �เกี่่�ยวกัับตััวเลืือกของสารกระตุ้้�น
การหดตััวกล้ ้ามเนื้้�อหลอดเลืือด หรืือการใช้ ้
คอร์์ติโิ คสเตีียรอยด์์ในภาวะช็็อคเหตุุพิษ
ิ
ติิดเชื้้�อ การศึึกษาวิิจััยแบบสุ่่�มมีีกลุ่่�มควบคุุม
(RCT) ทั้้�งสองชิ้้�นแนะนำำ �ว่า่ ยาอีีพิเิ นฟริิน
ดีีกว่่ายาโดเปมีีนในฐานะที่่�เป็็ นสารกระตุ้้�น
การหดตััวกล้ ้ามเนื้้�อหลอดเลืือดในเบื้้�องต้ ้น
ในภาวะช็็อคเหตุุพิษ
ิ ติิดเชื้้�อในเด็็ก และยา
นอร์์อิพิ
ิ เิ นฟริินก็็เหมาะสมเช่่นเดีียวกััน การ
วิิจััยทางคลิินิก
ิ ล่่าสุุดแนะนำำ �ประโยชน์์จาก
การให้ ้ยาคอร์์ติโิ คสเตีียรอยด์์ในผู้้�ป่่วยเด็็ก
บางรายที่่�มีภ
ี าวะช็็อคเหตุุพิษ
ิ ติิดเชื้้�อที่่�
ไม่่ตอบสนองต่่อการให้ ้ยา (refractory
septic shock)

ภาวะช็อคจากการเสียเลือด
2020 (ใหม่): ในกลุ่่�มทารกและเด็็กที่่�มีภ
ี าวะ
ช็็อคจากการเสีียเลืือดและความดัันโลหิิตต่ำำ��
หลัังการบาดเจ็็บ เป็็ นการสมเหตุุสมผลที่่�จะ
ให้ ้ผลิิตภััณฑ์์โลหิิต หากมีี แทนการให้ ้
สารน้ำำ� �คริิสตอลลอยด์์สำำ�หรัับการช่่วยชีีวิต
ิ
โดยการให้ ้เลืือดตามปริิมาตรอย่่างต่่อเนื่่�อง
เหตุผล: แนวทางฉบัับก่่อนหน้ ้านี้้�ไม่่ได้ ้ชี้้�ให้ ้
เห็็นความแตกต่่างของการรัักษาอาการช็็อค
จากการเสีียเลืือดจากสาเหตุุอื่่น
� ๆ ของภาวะ
ช็็อคจากการขาดน้ำำ� �หรืือเสีียเลืือด มีีหลัักฐาน
เพิ่่�มขึ้้�น (ส่่วนใหญ่่เป็็ นข้ ้อมููลของผู้้�ใหญ่่และ
ของเด็็กบางราย) แนะนำำ �ประโยชน์์ของการ
ช่่วยชีีวิต
ิ อย่่างเร่่งด่่วนและสมดุุลโดยการใช้ ้

eccguidelines.heart.org

23

เซลล์์เม็็ดเลืือดเเดงอััดแน่่น พลาสม่่าแช่่แข็็ง
และเกล็็ดเลืือด การช่่วยชีีวิต
ิ อย่่างสมดุุลนั้้�น
ได้ ้รัับการสนัับสนุุนโดยคำำ�แนะนำำ �จากสมาคม
ดููแลผู้้�บาดเจ็็บแห่่งสหััฐอเมริิกาและนานาชาติิ
หลายแห่่ง

การรั ับสารสกั ัดจากฝิ่่� นเกิินขนาด
2020 (ปรับปรุง): สำำ�หรัับผู้้�ป่่วยที่่�เกิิดภาวะ
หยุุดหายใจนั้้�น การช่่วยชีีวิต
ิ ด้ ้วยการผายปอด
หรืือใช้ ้ถุุงหน้ ้ากากช่่วยหายใจ ควรใช้ ้อยู่่�
ตลอดจนกว่่าจะหายใจได้ ้เอง และควรใช้ ้
มาตรการ PBLS หรืือ PALS แบบมาตรฐานต่่อ
หากสััญญาณการกลัับมาหายใจได้ ้เอง
ยัังไม่่เกิิดขึ้้�น
2020 (ปรับปรุง): สำำ�หรัับผู้้�ป่่วยที่่�สงสััยว่่า
ี จร
ได้ ้รัับสารสกััดจากฝิ่่� นเกิินขนาด ซึ่่ง� ยัังมีีชีพ
แต่่การหายใจไม่่เป็็ นปกติิ หรืือกระหืืด
กระหอบ (ได้ ้แก่่ ภาวะหยุุดหายใจ)
นอกเหนืือจากการทำำ� PBLS หรืือ PALS
มาตรฐานแล้ ้วยัังมีีความสมเหตุุสมผลที่่�
ผู้้�ช่่วยเหลืือจะให้ ้ยานาโลโซนในกล้ ้ามเนื้้�อ
หรืือในช่่องจมููก
2020 (ปรับปรุง): สำำ�หรัับผู้้�ป่่วยรายที่่�ทราบ
มาก่่อนหรืือสงสััยว่่าอยู่่�ในภาวะหััวใจหยุุดเต้ ้น
ในกรณีีที่่ไ� ม่่มีป
ี ระโยชน์์ที่่พิ
� สู
ิ จ
ู น์์แล้ ้ว จากการ
ใช้ ้ยานาโลโซน ควรใช้ ้มาตรการกู้้�ชีีพตาม
มาตรฐานแทนการให้ ้ยานาโลโซน
โดยมุ่่�งเน้ ้นไปที่่�การทำำ� CPR คุุณภาพสููง
(การกดหน้ ้าอกบวกกัับการช่่วยหายใจ)
2015 (เดิม): การให้ ้ยานาโลโซนทาง
กล้ ้ามเนื้้�อหรืือทางช่่องจมููกตามประสบการณ์์
แก่่ผู้้�ป่่วยฉุุกเฉิินทุุกรายที่่�ไม่่ตอบสนอง
ซึ่่ง� อยููในภาวะที่่�อาจเป็็ นอัันตรายถึึงชีีวิต
ิ ได้ ้
ซึ่่ง� สััมพัันธ์์กับ
ั สารสกััดจากฝิ่่� นอาจมีีความ
สมเหตุุสมผล โดยเสริิมกัับการช่่วยเหลืือ
เบื้้�องต้ ้นตามมาตรฐานและกระบวนการช่่วย
ชีีวิต
ิ ขั้้�นพื้้�นฐานโดยผู้้�ที่่�ไม่่ใช่่บุค
ุ ลากรทาง
การแพทย์์
2015 (เดิม): ผู้้�ให้ ้บริิการ ALCS ควรให้ ้การ
ช่่วยเหลืือในการช่่วยหายใจและการให้ ้ยา
นาโลโซนแก่่ผู้้�ป่่วยที่่�มีจั
ี ังหวะการเต้ ้นของ
หััวใจที่่�กำำ�ซาบ และภาวะหยุุดหายใจที่่�
เกี่่�ยวข้ ้องกัับสารสกััดจากฝิ่่� น หรืือการกด
การหายใจขั้้�นรุุนแรง การช่่วยหายใจด้ ้วยถุุง
หน้ ้ากากควรทำำ�อยู่่�ตลอดจนกว่่าจะหายใจ
ได้ ้เอง และควรใช้ ้มาตรการ ACLS แบบ
มาตรฐานต่่อ หากสััญญาณการกลัับมาหายใจ
ได้ ้เองยัังไม่่เกิิดขึ้้�น
2015 (เดิม): เราไม่สามารถให้คำำ�แนะนำำ �
เกี�ยวกับการให้ยานาโลโซนเพื�อยืนยันภาวะ
หัวใจหยุดเต้นที�เกี�ยวข้องกับสารสกัดจาก
ฝิ�นได
เหตุผล: การระบาดของการใช้ยาที�มีสาร
สกัดจากฝิ�นไม่กระจายในกลุ�มเด็ก ใน
สหรัฐอเมริกาปี 2018 การรัับสารสกััดจากฝิ่่� น
เกิินขนาดเป็็ นสาเหตุุของการเสีียชีีวิต
ิ ในเด็็ก
65 รายที�มีอายุต่ำำ�� กว่า 15 ปี และ 3,618 ราย
ในกลุ�มคนที�มีอายุตงั � แต่ 15 ถึง 24 ป9 และ
มีเด็กอีกมากมายที�จำำ�เป็นต้องได้รับการช่วย
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ชีวิต แนวทางปี 2020 ประกอบด้วยคำำ�แนะ
นำำ �ใหม่ๆ สำำ�หรับการจัดการกับเด็กที�เกิดภาวะ
หยุดหายใจหรือหัวใจหยุดเต้นจากการได้รับ
สารสกัดจากฝิ�นเกินขนาด
คำำ�แนะนำำ �เดีียวกัันนี้้�ใช้ ้ได้ ้กัับผู้้�ใหญ่่และ
เด็็ก เว้ ้นแต่่ว่า่ การทำำ� CPR แบบกดหน้ ้าอก
และการช่่วยหายใจนั้้�นแนะนำำ �สำำ�หรัับผู้้�ป่่วย
เด็็กที่่�สงสััยว่่าหััวใจหยุุดเต้ ้น สามารถให้ ้ยา
นาโลโซนโดยผู้้�ให้ ้บริิการด้ ้านสุุขภาพที่่�
ได้ ้รัับการฝึึ กอบรม บุุคคลทั่่�วไปที่่�ได้ ้รัับการ
ฝึึ กอบรมเฉพาะเรื่่�อง และบุุคคลทั่่�วไปที่่�ยังั
ไม่่ได้ ้รัับการฝึึ กอบรม มีีการระบุุขั้้น
� ตอนวิิธี ี
การรัักษาที่่�แยกต่่างหากสำำ�หรัับการจััดการ
เหตุุฉุุกเฉิินในการช่่วยชีีวิต
ิ ที่่�เกี่่�ยวข้ ้องกัับ
สารสกััดจากฝิ่่� นโดยบุุคคลทั่่�วไปที่่�ไม่่
สามารถตรวจชีีพจรได้ ้อย่่างน่่าเชื่่�อถืือ
(ภาพ 5) และโดยผู้้�ช่่วยเหลืือที่่�ได้ ้รัับการฝึึ ก
อบรม OHCA ที่่�เกี่่�ยวข้ ้องกัับสารสกััดจาก
� จงทางวิิทยาศาสตร์์ของ
ฝิ่่� นอยู่่�ภายใต้ ้คำำ�ชี้้แ
AHA ปีี 202010

กล้้ามเนื้้�อหั ัวใจอั ักเสบเฉีียบพลั ัน
2020 (ใหม่): เมื่่�อพิิจารณาจากเด็็กที่่�มี ี
ความเสี่่�ยงสููงจากภาวะหััวใจหยุุดเต้ ้นที่่�มีภ
ี าวะ
กล้ ้ามเนื้้�อหััวใจอัักเสบขั้้�นรุุนแรงซึ่่ง� แสดง
อาการของหััวใจเต้ ้นผิิดจัังหวะ ภาวะที่่�มีก
ี าร
ปิิ ดกั้้�นหรืือช้ ้าลงของการนำำ �ไฟฟ้้ าในหััวใจ
การเปลี่่�ยนแปลงของ St-segment และ/หรืือ
ภาวะการสููบฉีีดเลืือดออกจากหััวใจต่่อนาทีี
ลดต่ำำ�� ให้ ้พิิจารณาย้ ้ายไปยัังห้ ้องดููแลผู้้�ป่่วย
หนัักเพื่่�อตรวจติิดตาม และให้ ้การรัักษา
โดยเร็็ว
2020 (ใหม่): สำำ�หรัับเด็็กที่่�มีก
ี ล้ ้ามเนื้้�อหััวใจ
อัักเสบหรืือโรคกล้ ้ามเนื้้�อหััวใจผิิดปกติิ
(cardiomyopathy) และภาวะการสููบฉีีดเลืือด
ออกจากหััวใจต่่อนาทีีลดต่ำำ�� และไม่่ตอบสนอง
การใช้ ้ ECLS ก่่อนภาวะหััวใจหยุุดเต้ ้นหรืือ
เครื่่�องช่่วยหมุุนเวีียนโลหิิตมีีประโยชน์์ในการ
ช่่วยการทำำ�งานของอวััยวะส่่วนปลาย และ
ป้้ องกัันภาวะหััวใจหยุุดทำำ�งาน
2020 (ใหม่): เมื�อพิจารณาปัญหาท้าทาย
ต่อการช่วยชีวิตในเด็กที�มีโรคกล้ามเนื�อหัวใจ
อักเสบและภาวะการสูบฉีดเลือดออกจาก
หัวใจต่อนาทีลดต่ำำ�� ให้สำำ�เร็จได้นน
ั � เมื�อเกิด
ภาวะหัวใจหยุดเต้น การพิจารณาการทำำ�
extracorporeal CPR ตัง� แต่เริ�มแรกอาจเป็น
ประโยชน
เหตุผล: แม้ว่าโรคกล้ามเนื�อหัวใจอักเสบเป็น
สาเหตุการเสียชีวิตกะทันหันจากโรคหัวใจ
และหลอดเลือดประมาณ 2% ในทารก11
มี 5% ของการเสียชีวิตกะทันหันจากโรค
หัวใจและหลอดเลือดในเด็ก11 และ 6% ถึง
20% ของการเสียชีวิตกะทันหันจากหัวใจ
หยุดเต้นในนักกรีฑา แนวทาง12,13 PALS
ก่อนหน้านี�ไม่มีคำำ�แนะนำำ �โดยเฉพาะสำำ�หรับ
การจัดการ คำำ�แนะนำำ �เหล่านี�สอดคล้องกับ
คำำ�ชี�แจงทางวิทยาศาสตร์ของ AHA ปี 2018
เกี่่�ยวกัับการทำำ� CPR ในทารกและเด็็กที่่�มี ี
โรคหััวใจ14

หัวใจห้องเดียว คำำ�แนะนำำ�
ำ หรับการรักษาก่อนการผ่าตัด
สำ�
และระยะหลังผ่าตัด
การประคับประคอง ระยะที� I
(Norwood/Blalock-Tausig
Shunt) ผู�ป่่วย
2020 (ใหม่): การตรวจวััดความอิ่่�มตััวของ
ออกซิิเจนทางตรง (หลอดเลืือดเวนาคาวา
ด้ ้านบน) และ/หรืือทางอ้ ้อม (เนีียร์์อิน
ิ ฟราเรด
สเปกโตรสโกปีี ) เป็็ นประโยชน์์ต่อ
่ การจััดการ
ตามแนวโน้ ้มและการจััดการโดยตรงใน
ระยะวิิกฤตกัับทารกแรกเกิิดที่่�ป่่วยหลัังจาก
ระยะที่่� I Norwood palliation หรืือ shunt
placement
่ งเปิิ ดที่่�ถูก
2020 (ใหม่): ในผู้้�ป่่วยที่่�มีช่
ี อ
ู
จำำ�กัด
ั อย่่างเหมาะสม การจััดการความ
ต้ ้านทานของหลอดเลืือดในปอดอาจมีีผล
เพีียงเล็็กน้ ้อย ในขณะที่่�การลดความต้ ้านทาน
ของหลอดเลืือดทั่่�วร่่างด้ ้วยการใช้ ้ยาขยาย
หลอดเลืือดทั่่�วร่่าง (systemic vasodilator)
(alpha-adrenergic antagonist และ/หรืือ
สารต้ ้านฟอสโฟไอเอสเทอเรส ประเภท III)
โดยที่่�มีห
ี รืือไม่่มีก
ี ารใช้ ้ออกซิิเจนมีีประโยชน์์
ต่่อการเพิ่่�มการจ่่ายออกซิิเจน (DO2) ทั่่�วร่่าง
2020 (ใหม่): ECLS หลังจาก Norwood
palliation ระยะ I มีประโยชน์ต่อการรักษา
DO2 ท้�วร่างในระดับต่ำำ��
2020 (ใหม่): ในสถานการณ์ที�ทราบมาก่อน
หรือสงสัยว่าผู�ป่่วยมีการอุดตันสายระบายน้ำำ� �
ในโพรงสมอง จึงเป็นการสมเหตุสมผลที�จะ
ให้ออกซิเจนสารกระตุ�นหลอดเลือดในปอด
เพื�อเพิ�มความดันการลัดวงจรของเลือด และ
เฮพาริน (50-100 หน่วย/กก. ในการฉีดเข้า
หลอดเลือด) ในขณะที�เตรียมสายสวนหรือ
เข้ารับการผ่าตัด
2020 (ปรับปรุง): สำำ�หรับทารกแรกเกิด
ก่อนที�จะถึงระยะที� I ของการรักษาภาวะการ
ไหลเวียนเลือดในปอดสูงเกินไปและภาวะการ
สูบฉีดเลือดออกจากหัวใจต่อนาทีลดต่ำำ�ซ
� ึ�ง
ชี�บอกอาการและ DO2 เป็นการสมเหตุสมผล
ที�จะกำำ�หนดเป้าหมายการแลกเปลี�ยนก๊าซ
ระหว่างอากาศภายนอกและเลือดเพื�อรักษา
ระดับแรงดันย่อยของคาร์บอนไดออกไซด์
(Paco2) ที� 50 ถึง 60 มม. ปรอท ซึ�งสามารถ
ทำำ�ได้ในช่่วงที�มีเครื�องช่วยหายใจโดยการ
ลดการช่วยหายใจต่อนาที หรือโดยการให้ยา
ระงับปวด/ยาระงับประสาทที�มีหรือไม่มีการ
ปิดกัน
� ระบบประสาทและกล้ามเนื�อ
2010 (เดิม): ทารกแรกเกิดก่อนเข้าสู�ภาวะ
หัวใจหยุดเต้นเนื�องจากสัดส่วนการไหลเวียน
ของเลือดไปปอดไปยังทั�วร่างกายเพิ�มสูงขึ�น
ก่อนระยะที� I ของการรักษาอาจได้ประโยชน์
จากการแลกเปลี�ยนก๊าซระหว่างอากาศ
ภายนอกและเลือดเพื�อรักษาระดับแรงดันย่อย
ของคาร์บอนไดออกไซด์ (Paco2) ที�
50-60 มม. ปรอท ซึ่่ง� สามารถทำำ�ได้ ้ในช่่วงที่่�
มีีเครื่่�องช่่วยหายใจโดยการลดการช่่วยหายใจ
ต่อนาที เพิ�มอัตราส่วนของออกซิเจน CO2 ใน

การช่วยชีวิตทารกแรกเกิด

ก๊าซที�หายใจ หรือให้สารสกัดจากฝิ�นที�มีหรือ
ไม่มีสารเคมีที�ทำำ�ให้เป็นอัมพาต

ำ หรับ
หัวใจห้องเดียว คำำ�แนะนำำ�สำ�
การรักษาหลังผ่าตัดระยะที� II
(Bidirectional Glenn/HemiFontan) และระยะ III (Fontan)
ผู�ป่่วยแบบประคับประคอง
2020 (ใหม่): สำำ�หรับผู�ป่่วยที�อยู�ในช่่วง
ก่อนเข้าสู�ภาวะหัวใจหยุดเต้นที�มีรอยต่อ
เส้นเลือดดำำ�ปอดด้านบน (superior
cavopulmonary anastomosis) ในทาง
สรีรวิทยา และภาวะที�กระแสเลือดขาด
ออกซิเจนขัน
� รุนแรงอันเนื�องจากเลือดที�ไป
ปอดไม่เพียงพอ (Qp) แผนการช่วยหายใจ
ที�กำำ�หนดเป้าหมายไปที�ภาวะกรดจากระบบ
หายใจที�ไม่รุนแรงและค่าเฉลี�ยของความดัน
ในระบบหายใจทัง� ช่่วงหายใจเข้าและออกขัน
�
ต่ำำ�� โดยที�ไม่มีภาวะปอดแฟบอาจมีประโยชน
ในการเพิ�มการให้ ออกซิเจนทางหลอดเลือด
ไปสู�สมองและทั�วทัง� ร่างกาย
2020 (ใหม่): การค้ำำ��จุนชีวิตสำำ�หรับผู�ที�ป่่วย
หนัก (ECLS) ในผู�ป่่วยที�มีรอยต่อเส้นเลือด
ดำำ�ปอดด้านบน (superior cavopulmonary
anastomosis) หรือการไหลเวียน Fontain
อาจพิจารณารักษาโดยการจ่ายออกซิเจน
(DO2) จากสาเหตุที�แก้ไขได้หรือเป็นสะพาน
ที�เชื�อมไปยังเครื�องมือช่วยหัวใจห้องล่าง
ทำำ�งานหรือการผ่าตัด
เหตุผล: ทารกและเด็กประมาณ 1 ใน
600 คน เกิดมาพร้อมโรคหัวใจพิการแต่
กำำ�เนิดชนิดรุนแรง การผ่าตัดแบบสองขัน
� ตอน

โดยไม่่เย็็บปิิ ดหน้ ้าท้ ้องตั้้�งแต่่แรก (staged
surgery) สำำ�หรัับเด็็กที่่�เกิิดมาพร้ ้อมกัับสรีีระ
ที่่�มีหั
ี วั ใจห้ ้องเดีียว เช่่น หััวใจด้ ้านซ้ ้ายพิิการ
แต่่กำำ�เนิิดจะยืืดออกไปก่่อนในช่่วงต้้งแต่่
้�
เกิิดสองถึึงสามปีี แรก15 การช่วยชีวิตทารก
และเด็กเหล่านี�มีความซับซ้อน และมีวิธีการ
สำำ�คัญที�แตกต่างไปจากการดูแล PALS แบบ
มาตรฐาน แนวทาง PALS ก่่อนหน้ ้าไม่่มีคำ
ี ำ�
แนะนำำ �สำำ�หรัับประชากรผู้้�ป่่วยกลุ่่�มพิิเศษนี้้�
� จงทาง
คำำ�แนะนำำ �เหล่่านี้้�สอดคล้ ้องกัับคำำ�ชี้้แ
วิิทยาศาสตร์์ของ AHA ปี 2018 เกี�ยวกับการ
ทำำ� CPR ในทารกและเด็กที�มีโรคหัวใจ14

ภาวะความดันเลือดในปอดสูง
2020 (ปรับปรุง): ควรใช้ ้ไนตริิกออกไซด์์
แบบสููดเข้ ้าปอดหรืือสารที่่�มีฤ
ี ทธิ์์�ขยายหลอด
เลืือดในการบำำ�บัด
ั เบื้้�องต้ ้น เพื่่�อรัักษาภาวะ
ความดัันเลืือดในปอดขั้้�นวิิกฤติิ หรืือหััวใจ
ซีีกขวาวายเฉีียบพลัันอัันเกิิดจากความ
ต้ ้านทานของหลอดเลืือดที่่�เพิ่่�มสููงขึ้้�น
2020 (ใหม่): การจัดการเกี�ยวกับทางเดิน
หายใจอย่างระมัดระวังและการตรวจติดตาม
เพื�อหลีกเลี�ยงภาวะกระแสเลือดขาด
ออกซิเจนและเลือดเป็นกรดในการดูแล
หลังผ่าตัดของเด็กที�มีภาวะความดันเลือด
ในปอดสูง
2020 (ใหม่): สำำ�หรับผู�ป่่วยเด็กที�มีความ
เสี�ยงสูงต่อภาวะความดันเลือดในปอดขัน
�
วิกฤตินน
ั � ให้จัดยาระงับปวด ยาระงับประสาท
และสารที�มีฤทธิ�ปิดกัน
� ระบบประสาทและ
กล้ามเนื�อ

การช่วยชีวิตทารกแรกเกิด
มีคนเกิดมากกว่า 4 ล้านคนทุกๆ ปี ใน
สหรัฐอเมริกาและแคนาดา ทารกแรกเกิด
เหล่านี� 1 ในทุกๆ 10 คนจะต้องการความ
ช่วยเหลือในการเปลี�ยนจากสภาพแวดล้อม
ที�เต็มไปด้วยของเหลวในครรภ์ไปสู�ห้องที�
เต็มไปด้วยอากาศ จึงเป็นเรื�องสำำ�คัญที�ทารก
แรกเกิดทุกคนจะมีผู�ดูแลที�อุทิศตนในการ
สนับสนุนช่่วงการเปลี�ยนผ่านนัน
� และผู�ดูแล
ที�การฝึกอบรมและพร้อมสำำ�หรับบทบาทนี�
นอกจากนี� ทารกแรกเกิดที�ต้องการการ
เปลี�ยนผ่านที�สะดวกขึ�นก็ต้องเผชิญกับ
ความเสี�ยงในเรื�องของความซับซ้อนที�
ต้องการบุคลากรที�ได้รับการฝึกอบรม
เพิ�มเติม ควรมีการเตรียมการก่อนการคลอด
ให้พร้อมสำำ�หรับสถานการณ์นี�
กระบวนการอำำ�นวยความสะดวกในการ
เปลี่่�ยนผ่่านนี้้�ได้ ้มีีการอธิิบายรายละเอีียด
ไว้ ้ในขั้้�นตอนการช่่วยชีีวิต
ิ ทารกแรกเกิิด
ซึ่่ง� เริ่่�มต้ ้นด้ ้วยความต้ ้องการของทารกแรก
เกิิดทุุกคนและต่่อไปยัังขั้้�นตอนที่่�จะจััดการ

กัับต้ ้องการของทารกแรกเกิิดที่่�ตกอยู่่�ใน
ความเสี่่�ยง ในแนวทางปีี 2020 เราได้ ้ให้ ้
คำำ�แนะนำำ �เกี่่�ยวกัับวิิธีป
ี ฏิิบัติ
ั ต
ิ ามขั้้�นตอนวิิธี ี
รวมถึึงการคาดการณ์์และการเตรีียมการ
การจััดการสายสะดืือตอนคลอด การดำำ�เนิิน
การเบื้้�องต้ ้น การตรวจสอบอััตราการเต้ ้นของ
หััวใจ การช่่วยชีีวิต
ิ ที่่�ทางเดิินหายใจ การกด
หน้ ้าอก การเปิิ ดหลอดเลืือดและการบำำ�บัด
ั
การระงัับและการยุุติก
ิ ารช่่วยชีีวิต
ิ การดููแล
หลัังการช่่วยชีีวิต
ิ และปัั จจััยด้ ้านมนุุษย์์และ
การปฏบััติก
ิ าร เราเน้ ้นย้ำำ��คำำ�แนะนำำ �ใหม่่และ
คำำ�แนะนำำ �ที่่ป
� รัับปรุุงที่่�เราเชื่่�อว่่าจะมีีผล
กระทบอย่่างมากต่่อผลลััพธ์์ที่่ไ� ด้ ้รัับจาก
ภาวะหััวใจหยุุดเต้ ้น

2020 (ใหม่): สำำ�หรัับการรัักษาเบื้้�องต้ ้น
อาการความดัันเลืือดในปอดขั้้�นวิิกฤติินั้้น
�
การให้ ้ออกซิิเจนและการกระตุ้้�นภาวะเลืือด
เป็็ นด่่างผ่่านการรัักษาอาการหายใจเร็็วกว่่า
ปกติิหรืือภาวะเลืือดเป็็ นด่่างจะมีีประโยชน์์
เมื่่�อมีีการให้ ้ยาขยายหลอดเลืือดเฉพาะใน
ปอดด้ ้วย
2020 (ใหม่): สำำ�หรับเด็กที�มีภาวะความดัน
เลือดในปอดสูงที�ไม่ตอบสนองต่อการรักษา
รวมถึงมีสัญญาณการสูบฉีดเลือดออกจาก
หัวใจต่อนาทีลดต่ำำ�� หรือระบบทางเดินหายใจ
ล้มเหลวสนิท ทัง� ๆ ที�มีการรักษาด้วยการทำำ�
หัตถการเสริมจากการรักษาด้วยยาเพียงอย่าง
เดียว (optimal medical therapy) แล้ว
อาจพิจารณาเป็น ECLS ได้เช่นกัน
2010 (เดิม): พิิจารณาใช้ ้ไนตริิกออกไซด์์
แบบสููดเข้ ้าปอดหรืือพรอสตาไซคลิินชนิิดสููด
พ่่นหรืือยาที่่�คล้ ้ายกััน เพื่่�อลดความต้ ้านทาน
ของหลอดเลืือดในปอด
เหตุผล: ภาวะความดัันเลืือดในปอดสููงซึ่่ง�
เป็็ นโรคที่่�พบยากในทารกและเด็็กมีีความ
เกี่่�ยวข้ ้องกัับการเจ็็บป่่ วยและเสีียชีีวิต
ิ อย่่าง
มาก เเละต้ ้องใช้ ้การจััดการเฉพาะด้ ้าน
แนวทาง PALS ก่่อนหน้ ้านี้้�ไม่่ได้ ้ให้ ้คำำ�แนะนำำ �
สำำ�หรัับการจััดการภาวะความดัันเลืือดใน
ปอดสููงในทารกและเด็็ก คำำ�แนะนำำ �เหล่่านี้้�
สอดคล้ ้องกัับแนวทางเกี่่�ยวกัับภาวะหลอด
เลืือดในปอดสููงในเด็็กที่่�ได้ ้รัับการตีีพิม
ิ พ์์
โดย AHA และ American Thoracic Society
ในปี 201516 และสอดคล้ ้องกัับคำำ�แนะนำำ �ที่่อ
� ยู่่�
� จงทางวิิทยาศาสตร์์ของ AHA ใน
ในคำำ�ชี้้แ
ปี 2020 เกี�ยวกับการทำำ� CPR ในทารกและ
เด็กที�ป่่วยเป็นโรคหัวใจ14

สรุปย่อประเด็นและ
ำ คัญ
การเปลี�ยนแปลงที�สำ�
• การช่วยชีวต
ิ ทารกแรกเกิดต ้องมีการคาด
หมายและการเตรียมพร ้อมโดยผู ้ดูแลทีไ่ ด ้
รัับการฝึึ กอบรมแบบรายบุุคคลและเป็็ นทีีม
• ทารกทีเ่ พิง่ เกิดส่วนใหญ่ไม่จ�ำเป็ นต ้อง
มีการตัดสะดือหรือมีการกู ้ชีพทันที และ
สามารถได ้รับการประเมินและตรวจ
ั ผัสตัวกับมารดา
ติดตามได ้ในช่วงที่สม
หลังคลอด
• การป้ องกันภาวะตัวเย็นเกิน
(Hypothermia) เป็็ นจุุดเน้ ้นที่่�สำำ�คัญ
ั
สำำ�หรัับการช่่วยชีีวิต
ิ ทารกแรกเกิิด เราเน้ ้น
ย้ำำ��ความสำำ�คัญ
ั ของการดููแลแบบเนื้้�อแนบ
เนื้้�อ (skin-to-skin care) ในเด็็กเล็็กที่่�มี ี
สุุขภาพดีี เพื่่�อเป็็ นการเพิ่่�มความผููกพััน
กัับผู้้�ให้ ้กำำ�เนิิด การให้ ้นมจากเต้ ้าและการ
ควบคุุมอุุณหภููมิร่ิ า่ งกาย
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• การขยายตัวและการระบายอากาศของ
ปอดเป็ นเรือ
่ งส�ำคัญเป็ นล�ำดับแรกใน
ทารกแรกเกิดทีต
่ ้องการความช่วยเหลือ
หลังคลอด
• อัตราการเต ้นของหัวใจที่สงู ขึน
้ เป็ นตัว
้ ี่ส�ำคัญที่สด
บ่งชีท
ุ ของประสิทธิภาพการ
ระบายอากาศและการตอบสนองต่อการ
รักษาแทรกแซงเพือ
่ ช่วยชีวต
ิ
• มีการใช ้การวัดความอิม
่ ตัวของออกซิเจน
ในเลือดจากชีพจร เพือ
่ เป็ นแนวทางการ
บ�ำบัดด ้วยออกซิเจนและตรงตามเป้ า
หมายการอิม
่ ตัวของออกซิเจน
• ไม่แนะน�ำให ้มีการดูดเสมหะทางท่อ
ช่วยหายใจเป็ นประจ�ำส�ำหรับทารกทัง้ ที่
หายใจดีและหายใจติดขัดหรือไม่หายใจ
ทีม
่ ข
ี เี้ ทาปนในน�้ำคร�่ำ (MSAF) ระบุให ้มี
การดูดเสมหะทางท่อช่วยหายใจเฉพาะ
ในกรณีท ี่ สงสัยว่าทางเดินหายใจถูกปิ ด
กัน
้ หลังมีการระบายอากาศในสภาวะแรง
ดันเป็ นบวก (PPV)
• ท�ำการกดหน ้าอก หากอัตราตอบสนอง
การเต ้นของหัวใจแผ่วเพือ
่ ระบายอากาศ
หลังจากด�ำเนินขัน
้ ตอนปรับการระบาย
อากาศทีเ่ หมาะสม ซึง่ ควรใส่ทอ
่ ช่วย
หายใจร่วมด ้วย
• การตอบสนองของอัตราการเต ้นของหัวใจ
ต่อการกดหน ้าอกและการรักษาด ้วยยา
ควรได ้รับการตรวจติดตามด ้วยภาพคลืน
่
ไฟฟ้ าของหัวใจ
• เมือ
่ ต ้องมีการฟอกเลือดในทารกแรกเกิด
ควรสวนหลอดเลืือดดำำ�ที่่ส
� ายสะดืือ
เมื่่�อการเปิิ ด IV ไม่่สามารถทำำ�ได้ ้
อาจพิิจารณาการให้ ้ทำำ�ผ่า่ น IO แทน
• หากการตอบสนองต่อการกดหน ้าอก
ไม่่ดี ี อาจเป็็ นการสมเหตุุสมผลที่่�จะให้ ้
ยาอีีพิเิ นฟริิน โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งผ่่านทาง
หลอดเลืือด
• ทารกแรกเกิดทีไ่ ม่ตอบสนองต่อยา
เอพิิเนเฟริินและมีีประวััติห
ิ รืือการตรวจ
ที่่�สอดคล้ ้องกัับการเสีียเลืือดอาจต้ ้องมีี
การขยายเชิิงปริิมาตร
• หากขัน
้ ตอนการช่วยชีวต
ิ ทัง้ หมดเหล่านี้
้ อย่างดี และไม่มก
เสร็จสิน
ี ารตอบสนอง
ของอัตราการเต ้นของหัวใจภายใน
20 นาทีี ควรหารืือในเรื่่�องการเปลี่่�ยนวิิธี ี
การดููแลรัักษาภายในทีีมและครอบครััว

ำ คัญและ
คำำ�แนะนำำ�ใหม่ที�สำ�
ปรับปรุงแล้ว
ความคาดหมายเกี่่�ยวกั ับ
่ ยชีวิี ต
ความต้้องการการช่ว
ิ
2020 (ใหม่): การเกิดทุกครัง� ควรมีบุคลากร
อย่างน้อย 1 คนที�สามารถดำำ�เนินขัน
� ตอน
เบื�องต้นของการช่วยชีวิตเด็กแรกเกิดได้ และ
เริ�มการทำำ� PPV และมีหน้าที�รับผิดชอบคือ
การดูแลทารกแรกเกิดเท่านัน
�
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เหตุผล: เพื�อช่วยในการส่งผ่านทารกแรกเกิด
ได้อย่างราบรื�นและปลอดภัยจากที�อยู�ในครรภ์
ให้ออกมาสู�อากาศที�หายใจได้นน
ั � การเกิดทุก
ครัง� ควรมีบุคลากรอย่างน้อย 1 คนซึ�งมีหน้าท
รับผิดชอบหลักในการดูแลทารกแรกเกิด และ
ผ่านการฝึกอบรมและเตรียมพร้อมที�จะเริ�มทำำ�
PPV โดยไม่ชักช้า จากการศึกษาวิจัยแบบ
สังเกตและการปรับปรุงคุณภาพชี�ให้เห็นว่า
แนวทางนี�สามารถบ่งชี�ทารกแรกเกิดที�ม
ความเสี�ยง ส่งเสริมการใช้รายการตรวจสอบ
เพื�อเตรียมเครื�องมือและช่วยให้การสรุป
ภายในทีมเป็นไปได้สะดวกและง่ายขึ�น การ
ทบทวนอย่างเป็นระบบของการฝึกอบรมการ
ช่วยชีวิตทารกแรกเกิดในสภาวะที�ทรัพยากร
มีน้อยแสดงถึงการลดลงทัง� ในส่วนของทารก
ที�เสียชีวิตในครรภ์และมีชีวิตอยู�ไม่ถึง 7 วัน

การจั ัดการอุุณหภููมิ ิ
ำ หรั ับทารกแรกเกิิด
สำ�
2020 (ใหม่): การที่่�ทำำ�ให้ ้ทารกแรกเกิิดที่่�มี ี
สุุขภาพดีีที่่ไ� ม่่ต้ ้องได้ ้รัับการดููแลแบบเนื้้�อแนบ
เนื้้�อเพื่่�อการช่่วยชีีวิต
ิ หลัังเกิิดมานั้้�นจะช่่วย
ส่่งผลดีีในการให้ ้นมจากเต้ ้า การควบคุุม
อุุณหภููมิแ
ิ ละความเสถีียรของระดัับน้ำำ� �ตาล
ในเลืือด
เหตุผล: หลัักฐานจากการทบทวนอย่่างเป็็ น
ระบบของ Cochrane พบว่่าการสััมผััสแบบ
เนื้้�อแนบเนื้้�อตั้้�งแต่่แรกจะช่่วยส่่งเสริิมอุุณหภููมิ ิ
ปกติิในทารกแรกเกิิดที่่�สุข
ุ ภาพดีี นอกจากนี้้�
การวิเคราะห์อภิมาน 2 ครัง� ของ RCT และ
การศึกษาวิจัยแบบสังเกตของการดูแลแบบ
เนื�อแนบเนื�อที�ขยายเวลาออกไปหลังการ
ช่วยชีวิตในเบื�องต้น และ/หรือประคองอาการ
แสดงให้เห็นอัตราการตายที�ลดลง การให้นม
จากเต้าที�ดีขึ�น ระยะเวลาการเข้าพักฟื�นสัน
� ลง
ช่วยเพิ�มน้ำำ� �หนักตัวของทารกที�คลอดก่อน
กำำ�หนดและทารกแรกเกิดน้ำำ� �หนักน้อย

การเปิิ ดทางเดิินหายใจ
เมื่่�อมีีมีโี คเนีียอยู่่�
2020 (ปรับปรุง): สำำ�หรัับทารกแรกเกิิด
ที่่�หายใจติิดขััดหรืือไม่่หายใจ (มีีภาวะหยุุด
หายใจชั่่�วคราวหรืือความพยายามที่่�จะหายใจ
ไม่่ได้ ้ผล) ที่่�คลอดโดยมีีขี้้เ� ทาปนในน้ำำ� �คร���
ไม่่แนะนำำ �ให้ ้ใช้ ้กล้ ้องส่่องตรวจที่่�มีห
ี รืือไม่่มี ี
การดููดเสมหะผ่่านทางหลอดลม
2020 (ปรับปรุง): สำำ�หรัับทารกแรกเกิิด
ที่่�หายใจติิดขััดหรืือไม่่หายใจที่่�คลอดโดย
มีีขี้้เ� ทาปนในน้ำำ� �คร��� ซึ่่ง� มีีหลัักฐานทางเดิิน
หายใจถููกปิิ ดกั้้�นระหว่่างการทำำ� PPV การใส่่
ท่่อช่่วยหายใจและการดููดเสมหะผ่่านทาง
หลอดลมจะมีีประโยชน์์
2015 (เดิม): เมื่่�อมีีมีโี คเนีียอยู่่� ไม่่แนะนำำ �
การสอดท่่อเพื่่�อดููดเสมหะผ่่านทางหลอดลม
เป็็ นประจำำ�ในสถานการณ์์นี้้� เนื่่�องจากไม่่มี ี
หลัักฐานเพีียงพอที่่�จะแนะนำำ �แนวทางการ
ปฏิิบัติ
ั นี้้
ิ ต่
� อ
่ ไป

เหตุผล: ในทารกแรกคลอดที่่�มีขี้้
ี เ� ทาปน
ในน้ำำ� �คร���ที่่ห
� ายใจติิดขััดหรืือไม่่หายใจ
อาจดำำ�เนิินขั้้�นตอนเบื้้�องต้ ้นและทำำ� PPV
ระบุุให้ ้มีีการดููดเสมหะทางท่่อช่่วยหายใจ
เฉพาะในกรณีีที่่ส
� งสััยว่่าทางเดิินหายใจถููกปิิ ด
กั้้�นหลัังมีีการระบายอากาศในสภาวะแรงดััน
เป็็ นบวก (PPV) หลัักฐานจาก RCT แนะนำำ �ว่า่
ทารกแรกเกิิดที่่�หายใจติิดขััดหรืือไม่่หายใจที่่�
คลอดโดยมีีขี้้เ� ทาปนในน้ำำ� �คร��� มีีผลลััพธ์์ที่่�
เหมืือนกััน (การอยู่่�รอด ต้ ้องการช่่วยชีีวิต
ิ
ที่่�ทางเดิินหายใจ) ไม่่ว่า่ จะได้ ้รัับการดููด
เสมหะก่่อนหรืือหลัังการเริ่่�ม PPV การส่่อง
กล้ ้องโดยตรงและการดููดเสมหะทางท่่อช่่วย
หายใจไม่่จำำ�เป็็ นต้ ้องทำำ�เป็็ นประจำำ�สำำ�หรัับ
ทารกแรกเกิิดที่่�คลอดโดยมีีขี้้เ� ทาปนในน้ำำ� �คร���
แต่่จะเป็็ นผลดีีในทารกแรกเกิิดที่่�มีห
ี ลัักฐาน
ของทางเดิินหายใจถููกปิิ ดกั้้�นขณะรัับ PPV

การฟอกเลือด
2020 (ใหม่): สำำ�หรัับทารกที่่�ต้ ้องทำำ�การ
ฟอกเลืือดในเวลาที่่�คลอดออกมา แนะนำำ �ให้ ้
ทำำ�การสวนหลอดเลืือดดำำ�ที่่ส
� ายสะดืือ หาก
ให้ ้ยาทาง IV ไม่่ได้ ้ อาจใช้ ้วิิธีใี ห้ ้ยาทาง IO
แทน
เหตุผล: ทารกแรกเกิิดที่่�ไม่่ตอบสนองต่่อ
PPV และการกดหน้ ้าอกต้ ้องใช้ ้การฟอก
เลืือดเพื่่�อให้ ้ยาอีีพิเิ นฟริินและ/หรืือตััวขยาย
ปริิมาตร การใส่่สายสวนหลอดเลืือดในทารก
แรกเกิิดทางสายสะดืือเป็็ นเทคนิิคที่่�นิย
ิ มใช้ ้
กัันในห้ ้องทำำ�คลอด การให้ ้ยาทาง IO เป็็ น
ทางเลืือกหนึ่่�งหากการใส่่สายสวนหลอดเลืือด
ทางสายสะดืือเป็็ นไปไม่่ได้ ้ หรืือจััดให้ ้มีีการ
ดููแลนอกห้ ้องทำำ�คลอด รายงานกรณีีบางฉบัับ
อธิิบายถึึงภาวะแทรกซ้ ้อนเฉพาะที่่�ที่่เ� กี่่�ยวข้ ้อง
กัับการวางตำำ�แหน่่งเข็็ม IO

การยุติการช่วยชีวิต
2020 (ปรับปรุง): ทารกแรกเกิดที�ได้รับการ
ช่วยชีวิต หากไม่มีอัตราการเต้นของหัวใจและ
ดำำ�เนินการทุกขัน
� ตอนของการช่วยชีวิตแล้ว
ควรมีการหารือเรื�องการยุติความพยายาม
ในการช่วยชีวิตกับทีมดูแลสุขภาพและ
ครอบครัว กรอบเวลาที�เหมาะสมสำำ�หรับการ
เปลี�ยนแปลงเป้าหมายการดูแลนี�คือหลัง
คลอดประมาณ 20 นาที
2010 (เดิม): ในทารกแรกเกิดที�ตรวจไม่พบ
อัตราการเต้นของหัวใจนัน
� มีความเหมาะสม
ที�จะพิจารณาการหยุดช่วยชีวิตหากยังคง
ตรวจไม่พบอัตราการเต้นของหัวใจเป็นเวลา
10 นาทีี
เหตุผล: ทารกแรกเกิดที�ไม่ต่อการ
ตอบสนองต่อความพยายามช่วยชีวิตภายใน
เวลาประมาณ 20 นาทีจะมีโอกาสรอดต่ำำ��
ด้วยเหตุผลนี� จึงมีคำำ�แนะนำำ �กรอบเวลาสำำ�หรับ
การตัดสินใจเกี�ยวกับการยุติความพยายามใน
การช่วยชีวิต โดยให้เน้นการมีส่วนร่วมของ
บิดามารดาและทีมช่วยชีวิตก่อนเปลี�ยนเส้น
ทางการดูแล
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ประสิทธิภาพของมนุษย์และระบบ
2020 (ปรับปรุง): สำำ�หรับผู�มีส่วนร่วมที�ผ่าน
การฝึกอบรมการช่วยชีวิตทารกแรกเกิด
ควรจัดให้มีการฝึกอบรมทบทวนซ้ำำ��แบบราย
บุคคลหรือเป็นทีมให้ถี�ขึ�นมากกว่าทุก 2 ปี
ที่่�ระดัับความถี่่�ที่่ส
� ามารถช่่วยทบทวนความรู้้�
ทัักษะและพฤติิกรรมได้ ้

ครั้้�งแค่่ไหนนั้้�นไม่่พบความแตกต่่างในผลลััพธ์์
ของผู้้�ป่่วย แต่่สามารถแสดงให้ ้เห็็นถึึงข้ ้อดีี
ั
บางประการในการปฏิิบัติ
ั ก
ิ ารด้ ้านทัักษะพิิสัย
(psychomotor) และความรู้้�และความเชื่่�อมั่่�น
เมื่่�อมุ่่�งเน้ ้นไปที่่�การฝึึ กอบรมที่่�เกิิดขึ้้�นทุุกๆ
6 เดือนหรืือบ่่อยกว่่านั้้�น แนะนำำ �ว่า่ ควรจััดให้ ้
มีีการฝึึ กอบรมงานด้ ้านการช่่วยชีีวิต
ิ ทารกแรก
เกิิดบ่่อยครั้้�งกว่่าทุุก 2 ปีี เช่่นในปัั จจุุบัน
ั

2015 (เดิม): การศึึกษาวิิจััยที่่�สำำ�รวจว่่าผู้้�ให้ ้
บริิการด้ ้านการดููแลสุุขภาพหรืือนัักศึึกษาด้ ้าน
การดููแลสุุขภาพควรได้ ้รัับการฝึึ กอบรมถี่่�บ่อ
่ ย

เหตุผล: การศึกษาวิจัยในเชิงการเรียนการ
สอนชี�ให้เห็นว่าความรู�และทักษะเกี�ยวกับการ
นวดหัวใจผายปอดกู�ชีพจะเสื�อมถอยภายใน

3 ถึง 12 เดือนหลังจากการฝึกอบรม
การฝึกอบรมทบทวนซ้ำำ��แบบสัน
� ๆ และบ่อย
นัน
� เพื�อปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติการ
ในการศึกษาวิจัยจำำ�ลอง และลดการเสียชีวิต
ของทารกแรกเกิดในสภาวะที�ทรัพยากรมีน้อย
เพื�อคาดการณ์และเตรียมพร้อมได้อย่างม
ประสิทธิภาพ ผู�ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ
และทีมอาจปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยการ
ฝึกฝนอย่างสม่ำ�เสมอ

วิทยาศาสตร์การศึกษาเกี�ยวกับการช่วยชีวิต
การศึึกษาที่่�มีป
ี ระสิิทธิิภาพเป็็ นตััวแปรสำำ�คัญ
ั
ในการปรัับปรุุงผลลััพธ์์การรอดชีีวิต
ิ จาก
ภาวะหััวใจหยุุดเต้ ้น หากไม่่มีก
ี ารศึึกษาที่่�มี ี
ประสิิทธิิภาพ ผู้้�ช่่วยเหลืือทั่่�วไปและผู้้�ให้ ้
บริิการด้ ้านการดููแลสุุขภาพจะต้ ้องพยายาม
ประยุุกต์์วิท
ิ ยาศาสตร์์ที่่สนั
� ับสนุุนการรัักษา
แบบอิิงหลัักฐานอย่่างต่่อเนื่่�องของภาวะ
หััวใจหยุุดเต้ ้น การออกแบบการการสอน
โดยอิิงกัับหลัักฐานมีีความสำำ�คัญ
ั ต่่อการ
ปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพของผู้้�ให้ ้บริิการด้ ้าน
การดููแลสุุขภาพ และผลลััพธ์์ที่่เ� กี่่�ยวข้ ้องกัับ
ผู้้�ป่่วยจากภาวะหััวใจหยุุดเต้ ้น คุุณลัักษณะ
ในการออกแบบการสอนคืือส่่วนประกอบ
สำำ�คัญ
ั ในการใช้ ้งาน เป็็ นองค์์ประกอบสำำ�คัญ
ั
ของโปรแกรมการฝึึ กอบรมการช่่วยชีีวิต
ิ ที่่�
กำำ�หนดว่่าเนื้้�อหาจะถููกส่่งต่่อไปยัังผู้้�เรีียนได้ ้
เมื่่�อใดและอย่่างไร
ในแนวทางปีี 2020 เราได้ ้ให้ ้คำำ�แนะนำำ �
เกี่่�ยวกัับคุุณลัักษณะในการออกแบบการสอน
ในการฝึึ กอบรมการช่่วยชีีวิต
ิ และอธิิบาย
ข้ ้อควรพิิจารณาเฉพาะของผู้้�ให้ ้บริิการว่่ามีี
อิิทธิิพลต่่อการศึึกษาเกี่่�ยวกัับการช่่วยชีีวิต
ิ
อย่่างไร เราเน้ ้นย้ำำ��คำำ�แนะนำำ �ใหม่่และคำำ�
แนะนำำ �ที่่ป
� รัับปรุุงแล้ ้วในการศึึกษาที่่�เราเชื่่�อ
ว่่าจะมีีผลกระทบอย่่างมากต่่อผลลััพธ์์ที่่ไ� ด้ ้
รัับจากภาวะหััวใจหยุุดเต้ ้น

• ส�ำหรับบุคคลทัว่ ไป ขอแนะน�ำการฝึ ก
อบรมโดยการเรียนรู ้ด ้วยตนเอง ไม่วา่ จะ
โดยล�ำพังหรือร่วมกับการฝึ กอบรมทีม
่ ค
ี รู
เป็ นผู ้น�ำ เพือ
่ เพิม
่ ความสมัครใจและความ
สามารถทีจ
่ ะท�ำ CPR การใช ้วิธก
ี ารฝึ ก
อบรมโดยการเรียนรู ้ด ้วยตนเองให ้มาก
ขึน
้ อาจขจัดอุปสรรคในการฝึ กอบรมในวง
กว ้างขึน
้ ของบุคคลทัว่ ไปทีท
่ �ำ CPR

สรุปย่อประเด็นและ
ำ คัญ
การเปลี�ยนแปลงที�สำ�

• คนทัว่ ไปควรได ้รับการฝึ กอบรมวิธต
ี อบ
สนองต่อผู ้ทีไ่ ด ้รับสารสกัดจากฝิ่ นเกิน
ขนาด รวมถึงการให ้ยานาโลโซน

• การใช ้การปฏิบต
ั อ
ิ ย่างรอบคอบและการ
่ วชาญในระหว่างการฝึ ก
เรียนรู ้จนเชีย
อบรมการช่วยชีวต
ิ และรวมการฝึ กปฏิบต
ั ิ
ซ�้ำๆ เข ้ากับผลตอบรับ และมาตรฐานการ
ผ่านเกณฑ์ขน
ั ้ ต�่ำจะช่วยปรับปรุงการได ้รับ
ทักษะได ้
• ควรเพิม
่ การฝึ กอบรมทบทวนซ�้ำ (เซสชัน
การการฝึ กอบรมซ�้ำแบบย่อ) ไว ้ในการ
เรียนรู ้แบบอัดจนจบ (ยึดตามหลักสูตร
ดัง้ เดิม) เพือ
่ ช่วยรักษาทักษะในการท�ำ
CPR ไว้ ้ได้ ้ โดยมีีเงื่่�อนไขว่่าผู้้�เรีียนแต่่ละ
คนสามารถเข้ ้าร่่วมได้ ้ในทุุกเซสชััน แบ่่ง
การฝึึ กอบรมออกเป็็ นหลายๆ เซสชััน
(การเรีียนรู้้�อย่่างซ้ำำ��กัน
ั เป็็ นช่่วงๆ) จะดีีกว่่า
ในรููปแบบการเรีียนรู้้�แบบอััดจนจบ

• เด็กมัธยมต ้นและมัธยมปลายควรได ้รับ
การฝึ กอบรมเพือ
่ การท�ำ CPR คุณภาพสูง
• สามารถใช ้การฝึ กอบรมในสถานทีจ
่ ริง
(การศึึกษาเกี่่�ยวกัับการช่่วยชีีวิต
ิ ในพื้้�นที่่�
ทางคลิินิก
ิ จริิง) เพื่่�อปรัับปรุุงผลลััพธ์์จาก
การเรีียนรู้้�และปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพใน
การช่่วยชีีวิต
ิ
• ความเป็ นจริงเสมือน (Virtual reality)
ซึ่่ง� เป็็ นการใช้ ้อิินเทอร์์เฟซของ
คอมพิิวเตอร์์ในการสร้ ้างสภาพแวดล้ ้อม
เสมืือนว่่าตนเองอยู่่�ในสภาพแวดล้ ้อม
จำำ�ลองนั้้�นจริิงๆ และการเรีียนรู้้�โดยใช้ ้
เทคนิิคในรููปแบบของเกมโดยไม่่ใช้ ้
ตััวเกม (gamified learning) ซึ่่ง� การเล่่น
และการแข่่งขัันกัับผู้้�เรีียนคนอื่่�นๆ สามารถ
รวมอยู่่�ในการฝึึ กอบรมการช่่วยชีีวิต
ิ
สำำ�หรัับคนทั่่�วไปและผู้้�ให้ ้บริิการด้ ้านการ
ดููแลสุุขภาพ

• การฝึ กอบรมท�ำ CPR ให ้กับผู ้เห็น
เหตุการณ์ ควรก�ำหนดเป้ าหมายไปทีก
่ ลุม
่
ประชากรทีเ่ จาะจงสถานะเศรษฐกิจสังคม
เชื้้�อชาติิและชาติิพัันธุ์์�ซึ่ง่� เป็็ นผู้้�ที่่�มีป
ี ระวััติ ิ
ในการทำำ� CPR ในฐานะผู้้�เห็็นเหตุุการณ์์
อััตราที่่�ต่ำำ�� กว่่า การฝึึ กอบรมทำำ� CPR ควร
จััดการกัับอุุปสรรคที่่�เกี่่�ยวข้ ้องกัับเรื่่�องเพศ
เพื่่�อปรัับปรุุงอััตราการทำำ� CPR โดยผู้้�เห็็น
เหตุุการณ์์ที่่เ� ป็็ นผู้้�หญิิง
• ระบบ EMS ควรตรวจสอบว่าผู ้ให ้บริการ
ด ้านการดูแลสุขภาพได ้รับการเปิ ดเผยให ้
เห็็นมากน้ ้อยเพีียงใดในการรัักษาผู้้�ป่่วยที่่�
มีีภาวะหััวใจหยุุดเต้ ้น ความผัันแปรในการ
เปิิ ดเผยในกลุ่่�มผู้้�ให้ ้บริิการด้ ้านการดููแล
สุุขภาพในระบบ EMS ที่่�กำำ�หนดอาจได้ ้รัับ

การสนัับสนุุนโดยกลยุุทธ์์ที่่มี
� ก
ี ารกำำ�หนด
เป้้ าหมายของการฝึึ กอบรมเสริิมและ/หรืือ
การปรัับทีีมงาน

• ผู ้ให ้บริการด ้านการดูแลสุขภาพทุกคน
ควรผ่่านหลัักสููตร ADLS ในผู้้�ใหญ่่หรืือ
เทีียบเท่่า
• ใช ้การฝึ กอบรม CPR การฝึ กอบรมแบบ
มวลชน (mass training) แคมเปญการ
สร ้างความตระหนักรู ้เกีย
่ วกับ CPR และ
การสนัับสนุุนการทำำ� CPR ด้ ้วยมืืออย่่าง
เดีียวควรดำำ�เนิินต่่อไปในวงกว้ ้างเพื่่�อเพิ่่�ม
ความสมััครใจที่่�จะทำำ� CPR ให้ ้แก่่ผู้้�ป่่วยที่่�
มีีภาวะหััวใจหยุุดเต้ ้น เพิ่่�มความแพร่่หลาย
ในการทำำ� CPR โดยผู้้�เห็็นเหตุุการณ์์ และ
ปรัับปรุุงผลลััพธ์์จาก OHCA

ำ คัญและ
คำำ�แนะนำำ�ใหม่ที�สำ�
ปรับปรุงแล้ว
การปฏิบัติอย่างรอบคอบและ
การเรียนรู�จนเชี�ยวชาญ
2020 (ใหม่): อาจมีการพิจารณาการรวมรูป
แบบการปฏิบัติอย่างรอบคอบและการเรียน
รู�จนเชี�ยวชาญไว้ในหลักสูตรการช่วยชีวิต
ขัน
� พื�นฐานหรือขัน
� สูงเพื�อปรับปรุงการได้รับ
ทักษะและประสิทธิภาพ
เหตุผล: การปฏิบัติอย่างรอบคอบเป็น
แนวทางการฝึกที�ผู�เรียนจะได้รับเป้าหมายที�
แยกกันโดยสิ�นเชิงเพื�อการบรรลุผล การได้รับ
ผลตอบรับในทันทีเกี�ยวกับการปฏิบัติงาน
และเวลาที�เพียงพอสำำ�หรับการฝึกปฏิบัติซ้ำ�ำ� ๆ
เพื�อปรับปรุงประสิทธิภาพ การเรียนรู�
จนเชี�ยวชาญคือการฝึกฝนที�รอบคอบและ
การทดสอบซึ�งรวมถึงกฎเกณฑ์ที�กำำ�หนด
มาตรฐานการผ่านการทดสอบ ซึ�งแสดงถึง
ความเชี�ยวชาญในงานที�ได้รับการเรียนรู�
หลัักฐานบ่่งชี้้�ว่า่ การรวมรููปแบบการปฏิิบัติ
ั ิ
อย่่างรอบคอบและการเรีียนรู้้�จนเชี่่�ยวชาญไว้ ้
ในหลัักสููตรการช่่วยชีีวิต
ิ ขั้้�นพื้้�นฐานหรืือขั้้�น
สููงนั้้�นจะช่่วยปรัับปรุุงผลลััพธ์์จากการเรีียน
รู้้�มากมายหลายประการ
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การฝึกอบรมทบทวนซ้ำำ��
เพื�อส่งเสริมและการเรียนรู�อย่าง
่ งๆ
ซ้ำำ�� กันเป็นช่ว
2020 (ใหม่): แนะนำำ �ให้ใช้เซสชันการ
ทบทวนซ้ำำ��เมื�อจะใช้แนวทางการเรียนรู�แบบ
อัดจนจบ (massed-learning) สำำ�หรับการ
ฝึกอบรมการช่วยชีวิต
2020 (ใหม่): มีความสมเหตุสมผลที�จะใช้
แนวทางการเรียนรู�อย่างซ้ำำ��กันเป็นช่่วงๆ
แทนแนวทางการเรียนรู�แบบอัดจนจบสำำ�หรับ
การฝึกอบรมการช่วยชีวิต
เหตุผล: การเพิ�มเซสชันการฝึกอบรมทบทวน
ซ้ำำ�� ซึ�งเป็นเซสชันการฝึกอบรมที�สน
ั � กระชับ
และบ่อยๆ นัน
� เน้นที�การทบทวนซ้ำำ��เนื�อหา
ก่อนหน้านี�ในหลักสูตรการช่วยชีวิตจะช่วย
ปรับปรุงการรักษาทักษะในการทำำ� CPR ไว้ได้
ความถี่่�ของบทเรีียนฝึึ กอมรมทบทวนซ้ำำ��
เพื่่�อการส่่งเสริิมนั้้�นควรสมดุุลย์์กับ
ั ความ
พร้ ้อมของผู้้�เรีียนและการจััดหาทรััพยากรที่่�
สนัับสนุุนการฝึึ กอบรมทบทวนซ้ำำ�� การศึึกษา
วิิจััยแสดงให้ ้เห็็นว่่าหลัักสููตรการเรีียนรู้้�อย่่าง
� น
ซ้ำำ�กั
ั เป็็ นช่่วงๆ หรืือการฝึึ กอบรมที่่�แบ่่งออก
เป็็ นหลายๆ เซสชัันนั้้�นมีีประสิิทธิิภาพเท่่า
กัันหรืือมากกว่่าเมื่่�อเทีียบกัับหลัักสููตรที่่�จััด
กิิจกรรมฝึึ กอบรมครั้้�งเดีียว จำำ�เป็็ นต้ ้องให้ ้
ผู้้�เรีียนเข้ ้าชั้้�นเรีียนในทุุกเซสชัันเพื่่�อให้ ้แน่่ใจ
ว่่าจบหลัักสููตร เนื่่�องจากมีีเนื้้�อหาใหม่่
นำำ �เสนอในแต่่ละเซสชััน

การฝึกอบรมผู�ช่วยเหลือทั�วไป
2020 (ปรับปรุง): แนะนำำ �การผสมผสาน
ระหว่างการเรียนรู�ด้วยตนเองและการสอน
โดยมีครูเป็นผู�นำำ�พร้อมการฝึกอบรมท
เกี�ยวข้องโดยตรง เป็นทางเลือกนอกจาก
หลักสูตรที�มีครูเป็นผู�นำำ�สำำ�หรับผู�ช่วยเหลือ
ทั�วไป หากไม่มีการฝึกอบรมที�มีครูเป็นผู�นำำ�
แนะนำำ �ให้ใช้การฝึกด้วยตนเองสำำ�หรับ
ผู�ช่วยเหลือทั�วไป
2020 (ใหม่): แนะนำำ �ให้ฝึกอบรมเด็กใน
ชัน
� มัธยมต้นและมัธยมปลายเกี�ยวกับวิธีการ
ทำำ� CPR คุณภาพสูง
2015 (เดิม): อาจพิจารณาการผสมผสาน
ระหว่างการเรียนรู�ด้วยตนเองและการสอนโดย
มีครูเป็นผู�นำำ�พร้อมการฝึกอบรมที�เกี�ยวข้อง
โดยตรง เป็นทางเลือกนอกจากหลักสูตรที�ม
ครูเป็นผู�นำำ�แบบดัง� เดิมสำำ�หรับผู�ที�ไม่เคยรับ
การฝึกอบรมมาก่อน หากไม่มีการฝึกอบรมที�
มีครูเป็นผู�นำำ� อาจพิจารณาการฝึกอบรมด้วย
ตนเองเพื�อให้ผู�ที�ไม่เคยรับการฝึกอบรมมา
ก่อนได้เรียนรู�ทักษะการใช้เครื�อง AED
เหตุผล: จากการศึกษาพบว่าการเรียนร
ด้วยตนเองหรือการเรียนรู�จากวิดีโอนัน
� ม
ประสิทธิภาพเท่ากับการฝึกอบรมที�มีครูเป็น
ผู�นำำ�สำำ�หรับการฝึกอบรม CPR แก่ผู�ช่วยเหลือ
ทั�วไป การเปลี�ยนไปที�การฝึกอบรมด้วย
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ตนเองมากขึ�นอาจนำำ �ไปสู�สัดส่วนที�เพิ�มขัน
�
ของผู�ช่วยเหลือทั�วไปที�ได้รับการฝึกอบรม
มาแล้ว จึงเพิ�มโอกาสที�ผู�ช่วยเหลือทั�วไปจะ
พร้อมทำำ� CPR ได้ในเวลาที�จำำ�เป็น การฝึก
อบรมเด็กในวัยเรียนเพื�อทำำ� CPR ย่อมปลูก
ฝังความมั�นใจและทัศนคติที�ดีต่อการทำำ� CPR
การกำำ�หนดเป้าหมายประชากรนี�ด้วยการฝึก
อบรม CPR จะช่วยสร้างกลุ�มคนที�ได้รับการ
ฝึกเพื�อจุดประสงค์เฉพาะอย่างในอนาคตใน
ชุมชนที�ได้รับฝึกอบรมโดยผู�ช่วยเหลือทั�วไป

การศึกษาในสถานที�จริง
2020 (ใหม่): มีความสมเหตุสมผลที�จะ
จัดการฝึกอบรมการช่วยชีวิตโดยจำำ�ลอง
สถานการณ์ในสถานที�จริงนอกเหนือจาก
การฝึกอบรบแบบดัง� เดิม
2020 (ใหม่): อาจเป็นการสมเหตุสมผลที�
จะจัดการฝึกอบรมการช่วยชีวิตโดยจำำ�ลอง
สถานการณ์ในสถานที�จริงแทนการฝึกอบรบ
แบบดัง� เดิม
เหตุผล: การจำำ�ลองสถานการณ์ในสถานที�
จริงหมายถึง กิจกรรมการฝึกอบรมต่างๆ
ที�จัดให้มีขึ�นในพื�นที�ดูแลผู�ป่่วยจริง ซึ�งม
ข้อดีในการให้สภาพแวดล้อมการฝึกอบรม
ที�สมจริงมากขึ�น หลักฐานใหม่แสดงให้เห็น
ว่าการฝึกอบรมในสภาพแวดล้อมจริงไม่
ว่าจะเป็นแบบคนเดียวหรือร่วมกับการฝึก
อบรมแบบดัง� เดิมก็ตาม สามารถให้ผลเชิง
บวกต่อผลลัพธ์จากการเรียนรู� (เช่น ใช้เวลา
ในการปฏิบัติภารกิจที�สำำ�คัญได้เร็วขึ�นและ
ประสิทธิภาพของทีม) และผลลัพธ์ของผู�ป่่วย
(เช่น การรอดชีวิตที�เพิ�มขึ�น ผลลัพธ์เกี�ยวกับ
ระบบประสาท)
เมื่่�อสร้ ้างสถานการณ์์จำำ�ลองในสถานที่่�จริิง
ผู้้�สอนควรระมััดระวัังเรื่่�องความเสี่่�ยงที่่�อาจ
เกิิดขึ้้�นได้ ้ เช่่น อุุปกรณ์์การฝึึ กอบรมวางรวม
อยู่่�กัับอุุปกรณ์์รัักษาจริิง

การเรียนรู�โดยใช้เทคนิคในรูปแบบ
ของเกมโดยไม่ใช้ตัวเกมและ
ความเป็นจริงเสมือน
2020 (ใหม่): การใช้การเรียนรู�โดยใช้
เทคนิคในรูปแบบของเกมโดยไม่ใช้ตัว
เกมและความเป็นจริงเสมือนอาจถูกนำำ �มา
พิจารณาสำำ�หรับการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขัน
�
พื�นฐานหรือขัน
� สูงสำำ�หรับผู�ช่วยเหลือทั�วไป
และ/หรือผู�ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ
เหตุผล: การเรียนรู�โดยใช้เทคนิคในรูปแบบ
ของเกมโดยไม่ใช้ตัวเกมจะรวมการแข่งขัน
หรือการเล่นในหัวข้อเกี�ยวกับการช่วยชีวิต
และความเป็นจริงเสมือนจะใช้อินเทอร์เฟซ
คอมพิวเตอร์ที�ให้ผู�ใช้โต้ตอบกันภายในสภาพ
เเวดล้อมเสมือนจริง การศึกษาวิจัยบางชิ�น
แสดงให้เห็นประโยชน์เชิงบวกต่อผลลัพธ์
จากการเรียนรู� (เช่น การได้รับความรู�มากขึ�น
การรักษาความรู� และทักษะการทำำ� CPR)

ด้วยรูปแบบเหล่านี� โครงการที�จะนำำ �
การเรียนรู�โดยใช้เทคนิคในรูปแบบของเกม
โดยไม่ใช้ตัวเกมและความเป็นจริงเสมือนไป
ใช้ควรพิจารณาเกี�ยวกับค่าใช้จ่ายเริ�มต้นที�สูง
ซึ�งเป็นเรื�องเกี�ยวกับการจัดซื�ออุปกรณ์และ
ซอฟต์แวร

การฝึึ กอบรมเกี่่�ยวกั ับการใช้ ้
สารสกั ัดจากฝิ่่� นเกิินขนาด
ำ หรั ับผู้้�ช่ว
่ ยเหลืือทั่่�วไป
สำ�
2020 (ใหม่): เป็นการสมเหตุสมผลสำำ�หรับ
ผู�ช่วยเหลือทั�วไปที�จะได้รับการฝึกอบรมใน
การตอบสนองต่อการใช้สารสกัดจากฝิ�นเกิน
ขนาดรวมถึงการให้ยานาโลโซน
เหตุผล: การเสียชีวิตจากการใช้สารสกัด
จากฝิ�นเกินขนาดในสหรัฐอเมริกาเพิ�มขึ�นกว่า
สองเท่าในทศวรรษที�ผ่านมา จากการศึกษา
วิจัยหลายชิ�นพบว่าการฝึกอบรมการช่วยชีวิต
โดยมีการกำำ�หนดเป้าหมายสำำ�หรับผู�ใช้สาร
สกัดจากฝิ�นและครอบครัว รวมถึงเพื�อนของ
พวกเขามีความเกี�ยวข้องกับอัตราที�สูงขึ�นของ
การให้ยานาโลโซนในผู�ที�ถูกพบว่าใช้ยาเกิน
ขนาด

ความเหลื�อมล้ำ�ในการศึกษา
2020 (ใหม่): เป็็ นการสมเหตุุสมผลที่่�จะ
กำำ�หนดเป้้ าหมายและปรัับเปลี่่�ยนการฝึึ ก
อบรมการทำำ� CPR โดยผู้้�ช่่วยเหลืือทั่่�วไป
แบบเฉพาะเจาะจงกลุ่่�มเชื้้�อชาติิและชาติิพัันธุ์์�
และเพื่่�อนบ้ ้านในสหรััฐอเมริิกา
2020 (ใหม่): เป็นการสมเหตุสมผลที�จะ
จัดการกับอุปสรรคในการทำำ� CPR โดยผู�เห็น
เหตุการณ์สำำ�หรับผู�ป่่วยที�เป็นผู�หญิง โดยผ่าน
การฝึกอบรมให้การศึกษาและความพยายาม
ในการสร้างความตระหนักรู�ต่อสาธารณะ
เหตุผล: ชุุมชนที่่�มีสถ
ี านะทางเศรษฐกิิจ
สัังคมที่่�ต่ำำ�� และชุุมชนที่่�เป็็ นชาวผิิวดำำ�และ
สเปนโดยส่่วนใหญ่่มีอั
ี ต
ั ราการเป็็ นผู้้�ทำำ� CPR
ในฐานะผู้้�เห็็นเหตุุการณ์์และฝึึ กอบรม CPR
จำำ�นวนน้ ้อยกว่่า มีีความเป็็ นไปได้ ้น้ ้อยกว่่า
ที่่�ผู้้�หญิิงจะได้ ้รัับการทำำ� CPR โดยผู้้�เห็็น
เหตุุการณ์์ ซึ่่ง� อาจเป็็ นเพราะผู้้�เห็็นเหตุุการณ์์
เกรงว่่าอาจทำำ�ให้ ้ผู้้�ป่่วยที่่�เป็็ นหญิิงได้ ้รัับบาด
เจ็็บ หรืือถููกกล่่าวหาจากการสััมผััสตัวั ที่่�
ไม่่เหมาะสม
การกำำ�หนดเป้้ าหมายไปที่่�กลุ่่�มประชากร
ที่่�เจาะจงเชื้้�อชาติิ ชาติิพัันธุ์์�และที่่�มีสถ
ี านะ
ทางเศรษฐกิิจสัังคมที่่�ต่ำำ�� สำำ�หรัับการศึึกษา
เกี่่�ยวกัับ CPR และการปรัับเปลี่่�ยนการศึึกษา
เพื่่�อจััดการกัับความแตกต่่างทางเพศ
สามารถลดความเหลื่่�อมล้ำำ��ในการฝึึ กอบรม
การทำำ� CPR และการทำำ� CPR โดยผู้้�เห็็น
เหตุุการณ์์ และอาจเพิ่่�มผลลััพธ์์จากภาวะ
หััวใจล้ ้มเหลวในประชากรเหล่่านี้้�ได้ ้

วิทยาศาสตร์การศึกษาเกี�ยวกับการช่วยชีวิต

การฝึึ กอบรมทำำ� CPR ให้้กั ับผู้้�เห็็น
เหตุุการณ์์ ควรกำำ�หนดเป้้าหมาย
ไปที่่�กลุ่่�มประชากรที่่�เจาะจงสถานะ
� ชาติิและชาติิพั ันธุ์์�
ั
เศรษฐกิิจสังคม
เชื้้อ
ซึ่่ง� เป็็นผู้้�ที่่�มีป
ี ระวั ัติิในการทำำ� CPR ใน
ฐานะผู้้�เห็็นเหตุุการณ์์อั ัตราที่่�ต่ำ�
ำ� กว่่า
การฝึกอบรมทำำ� CPR ควรจัดการกับ
อุปสรรคที�เกี�ยวข้องกับเรื�องเพศ
เพื�อปรับปรุงอัตราการทำำ� CPR
โดยผู�เห็นเหตุการณ์ที�เป็นผู�หญิง
ประสบการณ์์แพทย์์ฉุุกเฉิิน
(EMS Practitioner) และการ
ั ัสประสบการณ์์ภาวะหั ัวใจหยุุด
สัมผั
ทำำ�งานที่่�เกิิดขึ้้�นนอกโรงพยาบาล
2020 (ใหม่): เป็็ นการสมเหตุุสมผล
สำำ�หรัับระบบ EMS ที่่�จะตรวจสอบการสััมผััส
ประสบการณ์์ของบุุคลากรทางการแพทย์์ที่่�
ช่่วยชีีวิต
ิ เพื่่�อให้ ้มั่่�นใจว่่าทีีมงานที่่�รัักษามีี
สมาชิิกที่่�มีค
ี วามสามารถในการรัับมืือกัับกรณีี
ภาวะหััวใจหยุุดทำำ�งาน ความสามารถของทีีม
งานอาจได้ ้รัับการสนัับสนุุนผ่่านการวางแผน
จััดทีีมงานหรืือการฝึึ กอบรม
เหตุผล: การทบทวนอย่างเป็นระบบล่าสุด
พบว่าผู�ให้บริการ EMS ที�ได้สัมผัสกับภาวะ
หัวใจหยุดทำำ�งานจะมีความเกี�ยวข้องกับ
ผลลัพธ์ของผู�ป่่วยที�ดีขึ�น รวมถึงอัตราของ
ROSC และการรอดชีวิต เพราะการได้สัมผัส
กับเหตุการณ์นน
ั � สามารถเปลี�ยนแปลงได้

เราจึงแนะนำำ �ให้ระบบ EMS ตรวจสอบการ
สัมผัสเหตุการณ์ของผู�ให้บริการและพัฒนา
แผนการเพื�อจัดการกับการสัมผัสเหตุการณ์
ในระดับต่ำำ��

การเข้าร่วมหลักสูตร ACLS
2020 (ใหม่): เป็นการสมเหตุสมผลสำำ�หรับ
ผู�ประกอบวิชาชีพด้านการดูแลสุขภาพที�จะลง
เรียนหลักสูตร ACLS ในผู�ใหญ่หรือการ
ฝึกอบรมที�เทียบเท่า
เหตุผล: มากกว่า 3 ทศวรรษที�หลักสูตร
ACLS ได้รับการยอมรับว่าเป็นองค์ประกอบที�
สำำ�คัญของการฝึกอบรมการช่วยชีวิตสำำ�หรับ
ผู�ให้บริการดูแลได้อย่างฉับพลัน การศึกษา
วิจัยแสดงให้เห็นว่าทีมช่วยชีวิตที�มีสมาชิกทีม
1 คนหรือมากกว่านัน
� ที�ได้รับการฝึกอบรมใน
ACLS ได้รับผลลัพธ์เกี�ยวกับผู�ป่่วยที�ดีขึ�น

ความสมั ัครใจที่่�จะทำำ� CPR
โดยผู้้�เห็็นเหตุุการณ์์
2020 (ใหม่): เป็นการสมเหตุสมผลที�จะ
เพิ�มความสมัครใจของผู�เห็นเหตุการณ์ที�จะทำำ�
CPR ผ่านการฝึกอบรมการทำำ� CPR การฝึก
อบรมการทำำ� CPR แบบมวลชน (mass CPR
training) การริเริ�มสร้างความตระหนักรู�ใน
การทำำ� CPR และการส่งเสริมการทำำ� CPR
ด้วยมืออย่างเดียว
เหตุผล: การทำำ� CPR ทันทีโดยผู�เห็น
เหตุการณ์เป็นการเพิ�มโอกาสของผู�ป่่วยใน
การรอดชีวิตจากภาวะหัวใจหยุดเต้นเป็น
สองเท่า การฝึกอบรมการทำำ� CPR การฝึก
อบรมการทำำ� CPR แบบมวลชน (mass CPR
training) การริเริ�มสร้างความตระหนักรู�ใน
การทำำ� CPR และการส่งเสริมการทำำ� CPR
ด้วยมืออย่างเดียว ทัง� หมดนี�มีความเกี�ยวข้อง
กับอัตราที�เพิ�มขึ�นของการทำำ� CPR โดย
ผู�เห็นเหตุการณ์
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การรอดชีวิตหลังจากภาวะหัวใจหยุดเต้น
ต้องการระบบแบบบูรณาการของบุคลากร
การฝึกอบรม อุปกรณ์และองค์กรต่างๆ ผู�เห็น
เหตุการณ์ที�สมัครใจ เจ้าของทรัพย์สินที�ดูแล
เครื�อง AED ผู�ให้บริการฉุกเฉินโทรคมนาคม
และผู�ให้บริการ BLS และ ALS ที�ทำำ�งานใน
ระบบ EMS ทัง� หมดล้วนมีส่วนช่วยให้การ
ช่วยชีวิตจาก OHCA ให้สำำ�เร็จลงได้
ภายในโรงพยาบาล การทำำ�งานของแพทย์
พยาบาล นักบำำ�บัดระบบหายใจ เภสัชกรและ
ผู�เชี�ยวชาญอื�นๆ สนับสนุนผลลัพธ์ของการ
ช่วยชีวิต
การช่่วยชีีวิต
ิ ที่่�ประสบความสำำ�เร็็จยัังขึ้้�นอยู่่�
กัับการสนัับสนุุนของผู้้�ผลิิตอุุปกรณ์์ บริิษััท
ยา ผู้้�สอนการช่่วยชีีวิต
ิ ผู้้�พััฒนาแนวทาง
และอื่่�นๆ อีีกมากมาย การรอดชีีวิต
ิ ในระยะ
ยาวต้ ้องได้ ้รัับการสนัับสนุุนจากครอบครััว
และผู้้�ดููแลมืืออาชีีพ รวมถึึงผู้้�เชี่่�ยวชาญด้ ้าน
การฟื้้� นฟููสมรรถภาพการรัับรู้้� ทางกายภาพ
และด้ ้านจิิตใจ และการฟื้้� นตััว ความมุุงมั่่�นทั้้�ง
ระบบในการปรัับปรุุงคุุณภาพในทุุกระดัับการ
ดููแลมีีความสำำ�คัญ
ั ต่่อการบรรลุุผลสำำ�เร็็จ

สรุปย่อประเด็นและ
ำ คัญ
การเปลี�ยนแปลงที�สำ�
• การฟื้ นตัวยังคงด�ำเนินต่อไปอีกนานการ
เข ้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในช่วง
แรก และเป็ นองค์ประกอบทีส
่ �ำคัญของ
เหตุการณ์ตอ
่ เนือ
่ งของการรอดชีวต
ิ จาก
การช่วยชีวต
ิ
• ความพยายามในการสนับสนุนความ
สามารถและความสมัครใจของสมาชิก
ของประชาชนทัว่ ไปในการท�ำ CPR
และการใช ้เครือ
่ ง AED จะช่วยปรับปรุง
ผลลัพธ์การช่วยชีวต
ิ ในชุมชน
• วิธก
ี ารใหม่ๆ ในการใช ้เทคโนโลยี
โทรศัพท์มอ
ื ถือเพือ
่ แจ ้งเตือนผู ้ช่วยเหลือ
ทัว่ ไปทีไ่ ด ้รับการฝึ กอบรมส�ำหรับ
เหตุุการณ์์ที่่ต้
� ้องทำำ� CPR นั้้�นเป็็ นสััญญาณ
ที่่�ดี ี และควรได้ ้รัับการศึึกษาเพิ่่�มเติิม
่ สารโทรคมนาคมระบบ
• ผู ้ให ้บริการสือ
ฉุกเฉินสามารถแนะน�ำให ้ผู ้เห็นเหตุการณ์
ทำำ� CPR ด้ ้วยมืืออย่่างเดีียวสำำ�หรัับผู้้�ใหญ่่
และเด็็ก กรอบงาน No-No-Go สามารถ
นำำ �มาใช้ ้ได้ ้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
• ระบบการให ้คะแนนการเตือนล่วงหน ้า
และทีมทีต
่ อบสนองอย่างรวดเร็วสามารถ
ป้ องกันภาวะหัวใจหยุดท�ำงานทัง้ ในโรง
พยาบาลเด็กและผู ้ใหญ่ แต่งานวิจัยมี
ความหลากหลายเกินกว่าทีจ
่ ะเข ้าใจ
ว่าองค์ประกอบใดของระบบเหล่านีท
้ ี่
เกีย
่ วข ้องกับประโยชน์ทไี่ ด ้รับ
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• อุปกรณ์ชว่ ยในการรับรู ้อาจปรับปรุง
ประสิทธิภาพการช่วยชีวต
ิ โดยผู ้ช่วยเหลือ
ทีไ่ ม่ได ้รับการฝึ กอบรม แต่ในสถานการณ์
จำำ�ลองพบว่่าการใช้ ้งานอุุปกรณ์์ดังั กล่่าว
ของพวกเขาทำำ�ให้ ้การเริ่่�มต้ ้นทำำ� CPR
ล่่าช้ ้า จำำ�เป็็ นต้ ้องมีีการพััฒนาและศึึกษา
เพิ่่�มเติิมก่่อนที่่�ระบบเหล่่านี้้�จะได้ ้รัับการ
รัับรองอย่่างสมบููรณ์์
• น่าแปลกใจทีไ่ ม่คอ
่ ยมีใครรู ้เกีย
่ วกับ
ผลของอุปกรณ์ชว่ ยในการรับรู ้ทีม
่ ต
ี อ
่
ประสิทธิภาพของ EMS หรือทีมช่วยชีวต
ิ
ในโรงพยาบาล
• แม ้ว่าศูนย์รักษาภาวะหัวใจหยุดเต ้นเฉพาะ
ทางจะมีเกณฑ์วธิ แ
ี ละเทคโนโลยีทไี่ ม่ม ี
ให้ ้บริิการในโรงพยาบาลทุุกแห่่ง แต่่งาน
วิิจััยที่่�มีอ
ี ยู่่�เกี่่�ยวกัับผลกระทบต่่อผลลััพธ์์
การช่่วยชีีวิต
ิ ยัังมีีข้ ้อมููลผสมผสานกััน
• ข ้อเสนอแนะของทีมมีความส�ำคัญ เกณฑ์
วิิธีก
ี ารสรุุปการเรีียนรู้้�แบบมีีโครงสร้ ้างจะ
ช่่วยปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพของทีีมช่่วย
ชีีวิต
ิ ในการช่่วยชีีวิต
ิ ครั้้�งต่่อไป
• ข ้อเสนอแนะทัง้ ระบบมีความส�ำคัญ
การน�ำการรวบรวมข ้อมูลแบบมีโครงสร ้าง
และการทบทวนมาใช ้จะช่วยปรับปรุง
กระบวนการช่วยชีวต
ิ และการรอดชีวต
ิ ทัง้
ในและนอกโรงพยาบาล

ำ คัญและ
คำำ�แนะนำำ�ใหม่ที�สำ�
ปรับปรุงแล้ว
การใช้อุปกรณ์เคลื�อนท
เพื�อเรียกตัวผู�ช่วยเหลือ
ใหม่ (2020): การใช้เทคโนโลยีโทรศัพท์
มือถือโดยระบบรับแจ้งฉุกเฉินเพื�อแจ้งเตือน
ผู�เห็นเหตุการณ์ที�สมัครใจที�อยู�ใกล้กับ
เหตุการณ์ที�อาจต้องทำำ� CPR หรือใช้ AED
นัน
� เป็นสิ�งที�สมเหตุสมผล
เหตุผล: แม้ ้จะมีีบทบาทซึ่่ง� เป็็ นที่่�ยอมรัับ
ของผู้้�ตอบสนองคนแรกในการช่่วยเหลืือ
เพื่่�อปรัับปรุุงผลลััพธ์์ของ OHCA แต่่ชุม
ุ ชน
ส่่วนใหญ่่ก็็มีป
ี ระสบการณ์์ของการทำำ� CPR
โดยผู้้�เห็็นเหตุุการณ์์และการใช้ ้เครื่่�อง AED
ในอััตราต่ำำ�� การตรวจสอบอย่่างเป็็ นระบบของ
ILCOR ล่่าสุุดพบว่่าการแจ้ ้งเตืือนผู้้�ช่่วยเหลืือ
ทั่่�วไปผ่่านแอปของสมาร์์ทโฟนหรืือการแจ้ ้ง
เตืือนโดยการส่่งข้ ้อความมีีความสััมพัันธ์์กับ
ั
� ลงของผู้้�เห็็นเหตุุการณ์์
เวลาตอบสนองที่่�สั้้น
อััตราการทำำ� CPR โดยผู้้�เห็็นเหตุุการณ์์ที่่สู
� งู
ขึ้้�น เวลาในการช็็อคไฟฟ้้ าที่่� สั้้�นลง และอััตรา
การรอดชีีวิต
ิ จนออกจากโรงพยาบาลที่่�สูงู ขึ้้�น
สำำ�หรัับผู้้�ที่่�มีป
ี ระสบการณ์์ OHCA ความ
แตกต่่างของผลลััพธ์์ทางคลิินิก
ิ สามารเห็็นได้ ้

ในข้ ้อมููลเชิิงสัังเกตเท่่านั้้�น การใช้ ้เทคโนโลยีี
โทรศััพท์์มือ
ื ถืือยัังไม่่ได้ ้รัับการศึึกษาในพื้้�นที่่�
ในอเมริิกาเหนืือ แต่่ข้ ้อเสนอแนะเกี่่�ยวกัับ
ประโยชน์์ในประเทศอื่่�นๆ ทำำ�ให้ ้ สิ่่�งนี้้�มีลำ
ี ำ�ดับ
ั
ความสำำ�คัญ
ั สููงสำำ�หรัับการวิิจััยในอนาคต
รวมถึึงผลกระทบของการแจ้ ้งเตืือนเหล่่านี้้�ต่อ
่
ผลลััพธ์์ของภาวะหััวใจหยุุดทำำ�งานในผู้้�ป่่วย
ชุุมชน และบริิบททางภููมิศ
ิ าสตร์์ที่่มี
� ค
ี วาม
หลากหลาย

การลงทะเบียนข้อมูล
เพื�อปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของระบบ
ใหม่ (2020): เป็นการสมเหตุสมผล
สำำ�หรับองค์กรที�รักษาผู�ป่่วยภาวะหัวใจหยุด
เต้นในการรวบรวมข้อมูลและผลลัพธ์ของ
กระบวนการดูแล
เหตุผล: หลากหลายอุตสาหกรรมรวมถึงการ
ดูแลสุขภาพได้รวบรวมและประเมินข้อมูล
ประสิทธิภาพเพื�อวัดคุณภาพและระบุโอกาส
สำำ�หรับการปรับปรุง ซึ�งสามารถทำำ�ได้ทงั � ใน
ระดับท้องถิ�น ภูมิภาคหรือระดับประเทศผ่าน
การมีส่วนร่วมในการลงทะเบียนข้อมูลที�
รวบรวมข้อมูลเกี�ยวกับกระบวนการดูแล
(เช่น ข้อมูลประสิทธิภาพการทำำ� CPR เวลา
ช็อคไฟฟ้า การปฏิบัติตามแนวทาง) และ
ผลลัพธ์ของการดูแล (เช่น ROSC, การรอด
ชีวิต) ที�มีความเกี�ยวข้องกับภาวะหัวใจหยุด
เต้น
การริิเริ่่�มดัังกล่่าวสามโครงการ ได้ ้แก่่
Get With The Guidelines-Resuscitation
Registry ของ AHA (สำำ�หรัับ IHCA),
Cardiac Arrest Registry to Enhance
Survival Registry (สำำ�หรัับ OHCA) และ
Resuscitation Outcomes Consortium
Cardiac Epistry (สำำ�หรัับ OHCA) และมีีฐาน
ข้ ้อมููลระดัับภููมิภ
ิ าคจำำ�นวนมาก การทบทวน
อย่่างเป็็ นระบบของ ILCOR ในปีี 2020 พบ
ว่่าการศึึกษาวิิจััยส่่วนใหญ่่ที่่ป
� ระเมิินผลก
ระทบของการลงทะเบีียนข้ ้อมููลทั้้�งที่่�มีห
ี รืือ
ไม่่มีก
ี ารรายงานสาธารณะแสดงให้ ้เห็็นถึึง
การปรัับปรุุงการรอดชีีวิต
ิ จากภาวะหััวใจหยุุด
ทำำ�งานในองค์์กรและชุุมชนที่่�เข้ ้าร่่วมการลง
ทะเบีียนเกี่่�ยวกัับภาวะหััวใจหยุุดเต้ ้น
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