
รายงานการอบรม ดูงาน ประชุม / สัมมนาฯ ในประเทศ

.....................................................

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป

1.1 ช่ือ / นามสกุล นายสมพล  รักมณี

1.2 ตำแหนง นายแพทยชำนาญการ

หนาท่ีความรับผิดชอบ (โดยยอ) หัวหนากลุมงานบริการกาแพทยฉุกเฉินและรับสงตอ

1.3 ช่ือเร่ือง (การอบรม ประชุม สัมมนา) การชวยชีวิตข้ันพ้ืนฐาน การชวยชีวิตข้ันสูงในเด็กและ

ผูใหญ (BLS/ACLS/PALS Provider Course) สำหรับบุคลากรทางารแพทย หลักสูตร TRC

ACLS

Provider 6

วัน เดือน ป สถานท่ี วันท่ี 16 – 17 มิถุนายน 2565 ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ

งบประมาณ จากเงินบำรุงโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ

จำนวน 5,500.00  บาท

สวนท่ี 2 ขอมูลท่ีไดรับจากการอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนาฯ (โปรดใหขอมูลในเชิงวิชาการ)

2.1 วัตถุประสงค

1.  มีความรู ความเขาใจในแนวคิดพ้ืนฐานในการทำงานประจำ และเคร่ืองมือคุณภาพพ้ืนฐาน

2.  สามารถประยุกตใชเคร่ืองมือคุณภาพพ้ืนฐาน เพ่ือพัฒนาคุณภาพในงานประจำได

2.2 เน้ือหา (โดยยอ)

การชวยชีวิตข้ันพ้ืนฐาน การชวยชีวิตข้ันสูงในเด็กและผูใหญ (BLS/ACLS/PALS Provider Course)

สำหรับบุคลากรทางารแพทย หลักสูตร TRC ACLS Provider 6

Adult Cardiac Arrest Algorithm เปนหัวขอท่ีสำคัญท่ีสุดในการชวยเหลือผูปวยท่ีมีภาวะหัวใจ

หยุดเตน ซ่ึงรวมการชวยเหลือทุกอยางเขาไวดวยกัน ส่ิงท่ีทำให ACLS แตกตางกับ BLS นอกจากการทำ High

-quality CPR ท่ีเหมือนกันแลว เราจะตองนำความรูจากท่ีผานมาไปใชจริง เพอจะทำใหการชวยเหลือผูปวยสำเร็จ

ลุลวงไปได

1.) การอาน ECG ท่ีถูกตอง (ECG  recognition)

2.) การทำ High-quality CPR

3.) การทำ Defibrillation (electrical therapy)

4.) การใหยาชวยชีวิต (ACLS medication)

5.) การใส advance airway และการชวยหายใจ

6.) การคนหาสาเหตุ และแกไข

High-quality CPR สามารถปฏิบัติดังน้ี

1.) การกดหนาอก 5 - 6 ซม. ดวยอัตราเร็ว 100 – 120 คร้ังตอนาที

2.) ระหวางการกดแตละคร้ัง ควรปลอยใหทรวงอกคืนกลับจนสุด



3.) ขัดจังหวะการกดหนาอกใหนอยท่ีสุด ไมควรหยุดกดหนาอกนานเกิน 10 วินาที

4.) หลีกเล่ียงการชวยหายใจท่ีมากเกินไป แนะนำใหชวยหายใจใหเพียงพอท่ีจะเห็นทรวงอกขยับ

5.) ในผูปวยท่ียังไมไดใสทอชวยหายใจ ใหทำการกดหนาอกสลับกับการชวยหายใจในอัตราสวน

การกดหนาอก 30 คร้ัง สลับกับการชวยหายใจ 2 คร้ัง

6.) ในผูปวยท่ีใสทอชวยหายใจแลว ใหทำการกดหนาอกตอเน่ือง และชวยหายใจทุก ๆ 6 วินาที

(อัตราการชวยหายใจคือ 10 คร้ังตอนาที)

7.) ใหทำการสลับผูท่ีทำการกดหนาอกทุก 2 นาที หรือผูทำการกดหนาอกมีความเหน่ือยลา
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8.) เม่ือครบ 2 นาที ระหวางท่ีสลับผูกดหนาอก ใหทำการประเมินชีพจรและภาพคล่ืนไฟฟาหัวใจ

พรอม ๆ กัน

9.) หากมีการใช quantitative waveform capnography แลวพบวาคา end - tidal CO 2

(ETCO2) < 10 mmHg หรือ มีการใช intra - arterial pressure monitor (A - line) แลวพบวามี diastolic

arterial pressure < 20 mmHg ใหปรับปรุงคุณภาพการกดหนาอก และประเมินวาผูกดหนาอกมีอาการเหน่ือยลา

จนจำเปนตองเปล่ียนตำแหนงกอนครบ 2 นาทีหรือไม

รายละเอียดของการทำ High - quality CPR ดานบน เปนส่ิงท่ีจำเปนตองทำตลอดการชวยชีวิตข้ัน

สูง (ACLS) ไมวาผูปวยจะอยูใน VF/pVT Algorithm หรือ Asystole/PEA Algorithm ก็ตาม

Ventricular Fibrillation หรือ Pulseless Ventricular Tachycardia (VF/pVT) Algorithm

ข้ันตอนท่ี  1

เม่ือพบผูปวยหมดสติไมตอบสนองตอการกระตุน ส่ิงแรกท่ีตองทำคือการรองขอความชวยเหลือ แลวเร่ิมทำ

High - quality CPR, ใหออกซิเจน 100% และเม่ือเคร่ือง defibrillator มาถึงแลว ใหรีบวิเคราะหภาพคล่ืนไฟฟา

หัวใจทันทีวาเปนชนิดท่ีตองทำการช็อกไฟฟาหัวใจหรือไม (shockable or nonshockable rhythm)

ข้ันตอนท่ี  2

-  ถาพบวาผูปวยมีภาพคล่ืนหัวใจเปน VF/pulseless VT จะนับวาเปน shockable rhythm ใหรีบช็อกหัว

ใจคร้ังท่ี 1 ทันที ดวยพลังงานตามคำแนะนำของบริษัทผูผลิต (โดยท่ัวไปคือ 120 - 200 joules) หากไมทราบ ใหใช

พลังงานสูงสุดท่ีมีในเคร่ืองน้ัน

-  ระหวางท่ีเคร่ืองกำลังชารจไฟฟา ใหกดหนาอกอยางตอเน่ือง (interim CPR) จนกระท่ังเคร่ืองพรอมจะ

ปลอยกระแสไฟฟา ใหผูท่ีจะกดปุมปลอยกระแสไฟฟา ใหสัญญาณ “ถอย” อยางชัดเจนแกทีมผูชวยเหลือกอนท่ีจะ

กดปุมปลอยกระแสไฟฟาทุกคร้ัง

-  หลังช็อกไฟฟาแลว ไมตองคลำชีพจร ใหผูท่ีกดหนาอกทำ High - quality CPR ตอทันที

-  ระหวางน้ีใหทีมชวยเหลือเปดเสน peripheral IV เพ่ือท่ีจะใหยาตอทันที ถาผูปวยมี central IV line

แลวก็สามารถใชไดทันที แตถายังไมมี ก็ไมแนะนำใหเปด central IV line เน่ืองจากจะทำใหขัดจังหวะการทำ CPR

และอาจเกิดภาวะแทรกซอนตาง ๆ เชน หลอดเลือดฉีกขาด (vascular laceration), hematoma, bleeding,

thrombosis และ infection ยกเวนกรณีท่ีไมสามารใหยาทาง IV หรือ IO ได อาจพิจารณเปด central IV line โดย

ผูเช่ียวชาญ



-  สำหรับ intraosseous (IO) น้ัน ตามคำแนะนำใน AHA guideline ป ค.ศ. 2020 ใหลดระดับไวเปนทาง

เลือกรองลงมา ในกรณีท่ีไมสามารถเปดเสน peripheral IV line ได เน่ืองจากมีการศึกษาพบวา การใหยาผานทาง

IO น้ันมีประสิทธิภาพดอยกวา IV

-  สวนการใหยาทาง Endotrachial route ควรพิจารณาเม่ือยังไมสามารใหยาทาง IV หรือ IO ได แตตอง

ระลึกไวเสมอวา การใหยาผานทาง ET route จะไมทราบปริมาณยาท่ีแนชัดท่ีถูกดูดซึมเขากระแสเลือด จึงอาจตอง

เพ่ิมเปน 2 - 21/2 เทาของปริมาณยาท่ีใหทาง IV หรือ IO และตองหยุดการกดหนาอกช่ัวขณะเพ่ือใหยา โดยจะผสม

ยาใหมีปริมาณ 5 - 10 ml ดวย sterile water หรือ normal saline ฉีดเขาทาง ET tube โดยตรงและบีบ self -

inflating bag ตาม

-  เหตุผลท่ีตองรีบใหยา Epinephrine โดยดวนท่ีสุด เน่ืองจากการใหยาโดยเร็วจะชวยใหเลือดไปเล้ียง

สมองและหัวใจไดดีข้ึน (การเพ่ิม peripheral vascular resistance ดวย Epinephrine จะทำให cerebral &

coronary blood flow เพ่ิมข้ึน) ซ่ึงขอมูลจาก ILCOR review เม่ือป 2019 พบวาผูปวยท่ีไดรับ Epinephrine เร็ว

มีอัตราของ ROSC สูงข้ึนอยางมีนัยยะสำคัญ
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ข้ันตอนท่ี 3 และ 4

-  หลังจากการทำ CPR ครบ 2 นาทีแลว ถาภาพคล่ืนหัวใจยังเปน VF/pVT ใหช็อกไฟฟาหัวใจคร้ังท่ี 2

ทันที ควรเพ่ิมพลังงานไฟฟาหากยังไมไดใชพลังงานสูงสุด แตถาใชพลังงานสูงสุดแลว ใหใชพลังงานเทาเดิม และควร

ใหยา Epinephrine 1 mg IV bolus ตอหลังช็อกไฟฟาหัวใจ โดยใหทุก 3 - 5 นาที มีคำแนะนำวา ถา leader ส่ัง

ใหเปนทุก 4 นาที ก็อาจจะทำใหผูชวยเหลือนับเวลาไดแมนยำกวา เพราะรอบในการใหยาจะเทากับ 2 รอบ ของการ

หยุดเพ่ือวิเคราะหภาพคล่ืนไฟฟาหัวใจ (รอบละ 2 นาที)

-  เหตุผลท่ียังไมให Epinephrine หลังการช็อกไฟฟาหัวใจคร้ังแรก เน่ืองจากถาการช็อกไฟฟาหัวใจคร้ังแรก

สำเร็จ แลวให Epinephrine อีก จะมีโอกาสท่ีภาพคล่ืนไฟฟาหัวใจจะกลับเปน VF/pVT อีกคร้ังได

-  หลังช็อกหัวใจคร้ังน้ีแลว พิจารณาใส advance airway และตอ capnography ไดเลย โดยระหวางการ

ใสทอชวยหายใจน้ัน ใหขัดจังหวะการกดหนาอกใหนอยท่ีสุด (หรือไมหยุดการกดหนาอกเลยถาเปนได) แลวตรวจดู

waveform capnography ทันทีเพ่ือยืนยันตำแหนงของทอชวยหายใจ หากไมสามารถใสทอชวยหายใจได ใหชวย

หายใจผานทาง bag - mask ventilation หรือ advance airway ชนิดอ่ืน ๆ

ข้ันตอนท่ี 5

-  ถาภาพคล่ืนหัวใจยังเปน VF/pVT ใหช็อกหัวใจคร้ังท่ี 3 ทันที และใหยา antiarrhythmics dose แรก

โดยเลือกระหวาง Amiodarone 300 mg IV bolus หรือ Lidocaine 1 - 1.5 mg/kg IV bolus ชนิดใดชนิดหน่ึง

-  ถาช็อกหัวใจ มากกวาเทากับ 3 คร้ังแลว ไมสามารถรักษาภาวะ VF/pVT ได จะเรียกภาวะน้ีวา

refractory VF/pVT ซ่ึงเปนขอบงช้ีในการเร่ิมใหยา antiarrhythmics

-  การใหยา antiarrhythmics น้ัน เหตุผลคือเพ่ือท่ีจะชวยลด defibrillation threshold ซ่ึงจะทำใหการ

ช็อกไฟฟาหัวใจคร้ังตอไปมีโอกาสจะสำเร็จมากข้ึน และหวังผลปองกันการกลับมาเปนซ้ำของ VF/pVT ดวย

- ในระหวางน้ี ใหคนหาสาเหตุอ่ืน ๆ ท่ีเปนไปไดของผูปวยรวมดวย คือ



● 6H’s ไดแก Hypovolemia, Hypoxia, Hydrogen ion(acidosis), Hypo -

/Hyperkalemia,

Hypoglycemia, Hypothermia

● 6T’s ไดแก Thrombosis (cardiac), Thrombosis (pulmonary), Tension

pneumothorax,

Temponade (cardiac), Toxins, Trauma

-  บางคำแนะนำเร่ืองการใช double sequential defibrillation สำหรับผูปวยท่ีเปน refractory VF/pVT

(คือการใช defibrillator 2 เคร่ืองแลวช็อกไฟฟาหัวใจพรอมกัน ซ่ึงมีขอมูลวาจะ terminate VF/pVT ไดดีกวา) แต

ในคำแนะนำของ AHA guideline ป 2020 พบวาขอมูลไมเพียงพอจะแนะนำใหใชเปนมาตรฐาน

**หลังจาก CPR ครบ 2 นาทีแลว ใหวนกลับไปยังข้ันตอนท่ี 3 ตอไป**

-  สำหรับยา amiodarone น้ัน ถาจะใหเปน dose ท่ี 2 ใหใชขนาด 150 mg IV bolus โดยควรใหหาง

จาก dose แรกประมาณ 5 - 10 นาที หรือใหยาหลังจากช็อกหัวใจคร้ังท่ี 5 แนะนำให Amiodarone 2 dose สวน

การพิจารณาใหยา dose ท่ี 3 น้ันยังไมมีหลักฐานสนับสนุนท่ีชัดเจน ดังน้ันใหข้ึนกับดุลยพินิจของแพทยผูทำการ

รักษา

-  สำหรับยา Lidocaine น้ัน dose ท่ี  2 ใหใชขนาด 0.5 - 0.75 mg/kg IV bolus (สูงสุดไมเกิน 3mg/kg)

และผูเช่ียวชาญบางทานนิยมใหในกรณีท่ีสงสัย myocardial ischemia หรือ digitalis intoxication ทุก 2 นาที

ท่ีทำการประเมินผูปวย หากพบวาภาพคล่ืนไฟฟาหัวใจของผูปวยเปล่ียนเปน Asystole หรือ PEA (Pulseless

Electrical Activity) ใหเปล่ียนการรักษาเปน Asystole/PEA Algorithm ทันที
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Asystole หรือ Pulseless Electrical Activity (PEA ) Algorithm

ข้ันตอนท่ี 1

-  เม่ือพบผูปวยหมดสติไมตอบสนองตอการกระตุน ส่ิงแรกท่ีตองทำคือการรองขอความชวยเหลือ แลวเร่ิม

ทำ High - quality CPR, ใหออกซิเจน 100% และเม่ือเคร่ือง defibrillator มาถึงแลว ใหรีบวิเคราะหภาพคล่ืน

ไฟฟาหัวใจทันทีวาเปนชนิดท่ีตองทำการช็อกไฟฟาหัวใจหรือไม (shockable or nonshockable rhythm)

ข้ันตอนท่ี 2

-  Pulseless Electrical Activity (PEA) หมายถึงภาวะท่ีมีคล่ืนหัวใจเปน organized rhythm แตคลำ

ชีพจรไมได สวน Asystole คือไมมีสัญญาณไฟฟาจากหัวใจ ภาพคล่ืนไฟฟาหัวในมีลักษณะเปนเสนตรง ซ่ึงภาพไฟฟา

หัวใจท้ังสองแบบจัดอยูในกลุม nonshockable rhythm จึงไมจำเปนตองช็อกไฟฟาหัวใจ แตตองรีบใหยา

Epinephrine 1 mg IV bolus โดยดวนท่ีสุด และใหตอเน่ืองทุก ๆ 3 - 5 นาที และทำ high-quality CPR รวมดวย

ทันที

- พิจารณาใส advance airway และตอ capnography ไดเลย โดยระหวางการใสทอชวยหายใจน้ัน ให

ขัดจังหวะการกดหนาอกใหนอยท่ีสุด (หรือไมหยุดการกดหนาอกเลยถาเปนได) แลวตรวจดู waveform

capnography ทันทีเพ่ือยืนยันตำแหนงของทอชวยหายใจ แตหากสาเหตุของ cardiac arrest เปนปญหาเร่ืองทาง



เดินหายใจ เชน anaphylaxis จมน้ำ อาจพิจารณาใส advance airway เร็วข้ึนเพ่ือแกสาเหตุของ cardiac arrest

ซ่ึงการดูแลระบบทางเดินหายใจจะมีความสำคัญอันดับตนๆ ในกรณีดังกลาว

-  เหตุผลท่ีตองรีบใหยา Epinephrine โดยดวนท่ีสุด เน่ืองจากการใหยาโดยเร็วจะชวยใหเลือดไปเล้ียง

สมองและหัวใจไดดีข้ึน (การเพ่ิม peripheral vascular resistance ดวย Epinephrine จะทำให cerebral &

coronary blood flow เพ่ิมข้ึน) ซ่ึงขอมูลจาก ILCOR review เม่ือป 2019 พบวาผูปวยท่ีไดรับ Epinephrine เร็ว

มีอัตราของ ROSC สูงข้ึนอยางมีนัยยะสำคัญ

ข้ันตอนท่ี 3

-  หลังจากทำ CPR ครบ 2 นาทีแลว ถาภาพคล่ืนไฟฟาหัวใจยังเปน Asystole/PEA ใหทำ high - quality

CPR ตอเน่ือง และคนหาสาเหตุท่ีเปนไปไดของภาวะ cardiac arrest (6H’s/6T’s) และแกไขสาเหตุน้ัน

● 6H’s ไดแก Hypovolemia, Hypoxia, Hydrogen ion (acidosis), Hypo

-/Hyperkalemia,

Hypoglycemia, Hypothermia

● 6T’s ไดแก Thrombosis (cardiac), Thrombosis (pulmonary), Tension

pneumothorax,

Temponade (cardiac), Toxins, Trauma

**หลังจาก CPR ครบ 2 นาทีแลว ใหวนกลับไปยังข้ันตอนท่ี 3 ตอไป**

ทุก 2 นาทีท่ีทำการประเมินผูปวย หากพบวาภาพคล่ืนไฟฟาหัวใจของผูปวยเปล่ียนเปน VF หรือ

Pulseless VT ใหเปล่ียนการรักษาเปน VF/pVT Algorithm ทันที
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ประโยชนท่ีไดรับ



ตอตนเอง นำมาพัฒนาการทำงานใหมีคุณภาพมากข้ึน

ตอหนวยงาน สามารถนำมาประยุกตใชเพ่ือชวยเหลือชีวิตผูปวยไดเพ่ิมมากข้ึน

อ่ืน ๆ ระบุ (ไมมี)

สวนท่ี 3 ปญหา / อุปสรรค

การปรับปรุง ควรสนับสนุนใหบุคลากรในโรงพยาบาลไดรับการอบรมมากข้ึน

การพัฒนา พัฒนาอุปกรณ เคร่ืองมือส่ือการเรียนการสอน ใหมีประสิทธิภาพเพ่ือใชฝกสอนใน

โรงพยาบาลได

สวนท่ี 4 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ

ควรใหมีการจัดโครงการฝกอบรมภายในโรงพยาบาลทุกป

(ลงช่ือ) ..............................................ผูรายงาน

(..........................................)


