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The Apgar Score





NRP 2020 (8th Edition) 

• Within 30 sec, ̴ 85% of term NB will begin 
breathing 
• 10% will begin breathing in response to drying 
and stimulation 
• 5% of term NB will receive PPV 
• 2% of term NB will be intubated 
• 1-3 per 1,000 births will receive chest 
compression & emergency medication 



Key Principle 

• Ventilation of the newborn’s lungs is the single most 
important and effective step in neonatal resuscitation!!! 



การเปลีย่นแปลง ปี พ.ศ. 2558 ปี พ.ศ. 2563

เพิม่ค ำถำม “แผนการตดัสาย
สะดอื” ใน 4 ค ำถำมกอ่นทำรกเกดิ 
แทนทีค่ ำถำม “จ ำนวนทำรกกีค่น”

ค ำถำมกอ่นคลอด 4 ขอ้
1. อำยุครรภเ์ท่ำไร
2. สนี ำ้คร ำ่ใสหรอืไม่
3. มปัีจจยัเสีย่งอืน่ๆหรอืไม่
4. จ ำนวนทำรกกีค่น

ค ำถำมกอ่นคลอด 4 ขอ้
1. อำยุครรภเ์ท่ำไร
2. สนี ำ้คร ำ่ใสหรอืไม่
3. มปัีจจยัเสีย่งอืน่ๆหรอืไม่
4. แผนการตดัสายสะดอืเป็น
อย่างไร

ปรบัเปลีย่นล าดบัการชว่ยเหลอื

เบือ้งตน้ (initial steps)
1. ใหค้วำมอบอุน่และรกัษำอณุหภมูิ

กำยใหป้กติ

2. จดัท่ำเปิดทำงเดนิหำยใจ
3. ดดูเสมหะหำกจ ำเป็น
4. เชด็ตวัใหแ้หง้
5. กระตุน้ใหห้ำยใจ

1. ใหค้วำมอบอุน่และรกัษำอณุหภมูิ

กำยใหป้กติ

2. เชด็ตวัใหแ้หง้
3. กระตุน้ใหห้ายใจ
4. จดัท่าเปิดทางเดนิหายใจ
5. ดูดเสมหะหากจ าเป็น

แนะน ำใหต้ดิ ECG ใหเ้รว็ขึน้ ตดิ ECG เพือ่ประเมนิอตัรำกำรเตน้
ของหวัใจเมือ่เร ิม่มกีำรกดหนำ้อก

ตดิ ECG เพือ่ประเมนิอตัรำกำรเตน้
ของหวัใจ เมือ่เร ิม่มกีารชว่ย

หายใจดว้ยวธิอีืน่ (ใส ่tube)



การเปลีย่นแปลง ปี พ.ศ. 2558 ปี พ.ศ. 2563

เพิม่ปรมิาณ NSS ทีใ่หห้ลงัการ
ใหย้า epinephrine เขำ้หลอด
เลอืดด ำหรอืทำงไขกระดกู

ให ้NSS 0.5-1 มล. ฉีดตำมหลงักำรใหย้ำ 
epinephrine ทำงหลอดเลอืดด ำหรอืไข
กระดกู

ให ้NSS 3 มล. ฉีดตามหลงัการให้
ยา epinephrine ทำงหลอดเลอืดด ำ

หรอืไขกระดกู (ขนำดเดยีวในทำรก
ทุกน ำ้หนักและGA)

ปรบัขนาดการให ้epinephrine 
ทำงหลอดเลอืดด ำหรอืไขกระดูกให ้

สะดวกขึน้ แตข่นำดต ่ำสดุและสงูสดุ

ไม่เปลีย่นแปลง

ขนำด epinephrine (1:10,000)
1. ทำงหลอดเลอืดด ำหรอืไขกระดกู

เท่ำกบั 0.1-0.3 มล./กก.
2. ทำงท่อหลอดลมคอ เท่ำกบั 0.5-1.0 

มล./กก.

ขนำด epinephrine (1:10,000)
1. ทำงหลอดเลอืดด ำหรอืไขกระดูก

เท่ำกบั 0.2 มล./กก
2. ทำงท่อหลอดลมคอ เท่ำกบั 1.0 

มล./กก.

เพิม่ระยะเวลาในการกูช้พีทำรก

ใหน้ำนขึน้

หำกทำรกไม่มกีำรเตน้ของหวัใจหลงัจำก

กำรกูช้พีทีเ่หมำะสมเป็นเวลำนำน

มำกกวำ่ 10 นำท ีแนะน ำใหห้ยุดกำรกู ้
ชพี 

หำกยนืยนัวำ่ทำรกไม่มกีำรเตน้ของ

หวัใจหลงัจำกกำรกูช้พีทีเ่หมำะสมเป็น

เวลำนำนมากกวา่ 20 นาที แนะน ำ
ใหห้ยุดกำรกูช้พี (กำรตดัสนิใจขึน้อยู่
กบับรบิทของผูป่้วยและดลุยพนิิจของ

ทมี)









การเตรยีมตวักอ่นใหก้ารกูช้พีทารกแรกเกดิ

ทมีกูช้พีตอ้ง ประเมนิความเสีย่งของทารก แตล่ะคนจำก ค ำถำมกอ่นคลอด 4 ขอ้ 

1. อำยุครรภเ์ทำ่ไร

2. สนี ำ้คร ำ่ใสหรอืไม่

3. มปัีจจยัเสีย่งอืน่ๆหรอืไม่

4. แผนกำรตดัสำยสะดอืเป็นอย่ำงไร

ในกรณีทีค่ำดวำ่ทำรกเป็นกลุม่ทีม่คีวำมเสีย่งตอ่ภำวะขำดออกซเิจน

ระยะปรกิ ำเนิดหรอืเจ็บป่วย ตอ้งมบีุคลำกรอย่ำงนอ้ย 2 คนในทมีกูช้พี

และอำจตอ้งเพิม่จ ำนวนในกรณีทีท่ำรกเกดิภำวะเจ็บป่วยทีซ่บัซอ้นหรอืรนุแรง

ในทุกกำรคลอด ตอ้งมบีุคลำกรที่

มทีกัษะในกำรกูช้พีทำรก 

ไดต้ ัง้แตเ่ร ิม่ตน้ จนถงึขัน้ตอนกำร

ชว่ยหำยใจแรงดนับวกอย่ำงนอ้ย 1 

คนC



Birth and Umbilical Cord Clamping 

• Preterm: decreased need for inotropes, blood 
transfusions during hospitalization and possibly 
improved survival 

• Term: improved early hematologic 
measurements, may be benefits for 
neurodevelopmental outcomes but increased 
chance of phototherapy for hyperbilirubinemia 



การเตรยีมอปุกรณก์อ่นใหก้ารกูช้พีทารกแรกเกดิ



ขัน้ตอนกำรชว่ยกูช้พีทำรก 

1.กำรดแูลทำรกเบือ้งตน้ (Initial steps of newborn care)

2.กำรชว่ยหำยใจแรงดนับวก (Positive-pressure ventilation)

3.กำรกดหนำ้อก (Chest compressions)

4.กำรใหย้ำและสำรน ำ้ (Medications)

ม ี4 ขัน้ตอนเรยีงตำมล ำดบั



1.การดูแลทารกเบือ้งตน้

Initial steps of NB care



1.การดูแลทารกเบือ้งตน้ (Initial steps of newborn care)



NRP 2020 Practice Changes 



ใหค้วามอบอุน่

1. วำงทำรกใตเ้คร ือ่งใหค้วำมรอ้นชนิดแผ่รงัสทีีเ่ปิดเตรยีมไวล้ว่งหนำ้แลว้

2. เตรยีมผำ้อุน่และแหง้ส ำหรบัห่อตวัทำรกแรกเกดิ และส ำหรบัเปลีย่นภำยหลงัเชด็ตวัแลว้

3. สวมหมวก

4. ทำรกทีไ่ม่ตอ้งกำรกำรชว่ยกูช้พีสำมำรถใหก้ำรดูแลขณะอยู่กบัมำรดำได ้

5. ในกรณีทีเ่ป็นทำรกอายุครรภน้์อยกว่า 32 สปัดาห ์ตอ้งมมีำตรกำรเพิม่ป้องกนักำรสญูเสยีควำมรอ้น ดงันี้

- ปรบัอณุหภมูหิอ้งคลอดใหอ้ยู่ประมำณ 23-25 องศำเซลเซยีลกอ่นทำรกคลอด

- เตรยีมถงุพลำสตกิ (food หรอื medical grade ทีม่คีณุสมบตัทินควำมรอ้น) ขนำดควำมจอุย่ำงนอ้ย 1

แกลลอน ตดักน้ใหเ้ป็นร ูเพือ่ใชส้วมทำงศรีษะทนัทหีลงัคลอดโดยไม่ตอ้งเชด็ตวัเด็ก

1. ตดิตำมอณุหภมูริะหวำ่งกำรชว่ยกูช้พี โดยรกัษำอณุหภมูกิำยทำรกใหอ้ยู่ระหวำ่ง 36.5-37.5 องศำเซลเซยีล 

ตอ้งระวงัไม่ใหท้ำรกอณุหภมูกิำยต ่ำหรอืสงูเกนิไปโดยเฉพำะในทำรกทีใ่หค้วำมอบอุน่หลำยวธิรีว่มกนัหรอื

มำรดำมปีระวตัไิขก้อ่นคลอด เน่ืองจำกอณุหภมูกิำยทีส่งูเป็นอนัตรำยตอ่สมองทำรกทีม่ภีำวะขำดออกซเิจน



เช็ดแห้ง

• เชด็ล ำตวัและศรีษะใหแ้หง้ เอำผำ้ทีเ่ปียกออก แลว้เปลีย่นผำ้ทีอุ่น่และแหง้อกีชดุหน่ึงรอง

เตรยีมไวล้ว่งหนำ้ 

• ยกเวน้ในทำรกอำยคุรรภน์อ้ยกวำ่ 32 สปัดำหท์ีใ่หส้วมถงุพลำสตกิหุม้ล ำตวัไวท้นัทโีดยไม่

ตอ้งเชด็ จำกน้ันจงึเชด็บรเิวณศรีษะและสวมหมวกตำม

กระตุ้น

• ท ำกำรกระตุน้ใหท้ำรกหำยใจ โดยกำรลบูสมัผสับรเิวณหลงั ล ำตวัหรอื
แขนขำอยำ่งนุ่มนวล



การจดัท่าท าศรีษะและล าคอของทารก

• จดัทำรกใหน้อนหงำย ศรีษะและล ำคอเงยคอเล็กนอ้ยในทำ่ “Sniffing position” โดยใช ้

วธิ ีHead tilt-chin lift ซึง่อำจใชผ้ำ้มว้นขนำดเล็กหนุนบรเิวณทำ้ยทอยได ้ ในกรณีที่

ทำรกมทีำ้ยทอยทีด่ใูหญห่รอืทำรกเกดิกอ่นก ำหนด



ดูดเสมหะเท่าทีจ่ าเป็น

• กำรดดูเสมหะจะท ำในกรณีทีท่ำรกไม่หำยใจเองหรอืหำยใจเฮอืก ทำรกทีต่วัออ่น หรอืมี

เสมหะขดัขวำงกำรหำยใจ ทำรกทีม่ขีีเ้ทำปนน ำ้คร ำ่ 

• โดยใชล้กูยำงแดงหรอืสำยดดูเสมหะขนำด 10 F ดดูเสมหะในปำกและจมูกตำมล ำดบั 

(ใชแ้รงดนั 80 ถงึ 100 มม.ปรอท) 

• ควรท ำอยำ่งนุ่มนวล หลกีเลีย่ง vagal response ซึง่อำจท ำใหท้ำรกหยดุหำยใจหรอืหวั

ใจเตน้ชำ้จนเกดิอนัตรำยได ้



เมือ่สิน้สุดข ัน้ตอนการชว่ยเหลอืเบือ้งตน้ 

● ทำรกทีห่ำยใจเองและอตัรำหวัใจเตน้เกนิ 100 คร ัง้ตอ่นำที ใหต้ดิตำม

คำ่ SpO2 บรเิวณมอืขวำ 

● หำกทำรกมคีำ่ SpO2 ต ่ำกวำ่เกณฑ ์สำมำรถใหอ้อกซเิจนชนิดดม 

● หำกทำรกไม่หำยใจหรอืหวัใจเตน้ชำ้ ใหเ้ร ิม่กำรชว่ยหำยใจแรงดนับวก

ทนัที



1. การดูแลทารกเบือ้งตน้ (INITIAL STEP OF NEWBORN CARE)



2. การชว่ยหายใจแรงดนับวก (POSITIVE-PRESSURE VENTILATION)



2. การชว่ยหายใจแรงดนับวก (POSITIVE-PRESSURE VENTILATION)



ขอ้บ่งชี ้ ภำยหลงัสิน้สดุกำรดแูลเบือ้งตน้แลว้ ทำรกมอีำกำรในขอ้ใดขอ้หน่ึงดงันี้

1. ไม่หำยใจ    2. หำยใจเฮอืก  3. อตัรำหวัใจเตน้ชำ้กวำ่ 100 คร ัง้/นำที

การเตรยีมอปุกรณ์

1. เลอืกอปุกรณท์ีใ่ช ้จะใชเ้ป็น Self-inflating bag หรอื T-piece resusciatator 

2. ตอ่อปุกรณเ์ขำ้กบัหนำ้กำกเบอร ์0 (ส ำหรบั preterm) หรอืเบอร ์1 (ส ำหรบั term) ให ้

หนำ้กำกครอบบรเิวณจมูกและปำก ระวงัอย่ำใหก้ดขอบตำ

3. เปิดออกซเิจนอตัรำไหล 10 ลติร/นำที

4. ตดิตำมคำ่ SpO2 โดยใชเ้คร ือ่ง pulse oximeter ตดิทีม่อืขวำ

2. การชว่ยหายใจแรงดนับวก (POSITIVE-PRESSURE VENTILATION)



วธิกีารชว่ยหายใจ

1. ผูช้ว่ยหำยใจยนืบรเิวณศรีษะของทำรก

2. จดัทำ่ศรีษะและล ำคอใหอ้ยู่ในทำ่ Sniffing position

3. วำงหนำ้กำกใหค้รอบใบหนำ้และจมูก กดแนบใหแ้น่นดว้ย CE –

technique

4. ชว่ยหำยใจดว้ยอตัรำ 40-60 คร ัง้/นำท ี(จงัหวะ บบี-2-3)

5. ท ำกำรชว่ยหำยใจอย่ำงมปีระสทิธภิำพนำน 15 วนิำท ีแลว้ประเมนิกำร

ตอบสนองเพือ่ตรวจสอบประสทิธภิำพของกำรชว่ย ถำ้พบวำ่มี

ประสทิธภิำพใหท้ ำกำรชว่ยหำยใจตอ่อกี 15 วนิำทจีนครบ 30 วนิำทแีลว้

ประเมนิซ ำ้

2. การชว่ยหายใจแรงดนับวก (POSITIVE-PRESSURE VENTILATION)







แนวทางการแกไ้ข เมือ่การชว่ยหายใจแรงดนับวกไม่มปีระสทิธภิาพ

M Mask adjustment ครอบหนำ้กำก และกดใหส้นิทกบัใบหนำ้เพือ่ไม่ใหม้ลีมร ัว่ดำ้นขำ้ง

R Reposition airway จดัต ำแหน่งคอและศรีษะของทำรกอกีคร ัง้ใหอ้ยู่ในท่ำเงยเล็กนอ้ย

ชว่ยหายใจ 5-10 คร ัง้ แลว้ประเมนิการเคลือ่นของทรวงอก

S Suction mouth & nose ตรวจดเูสมหะทีค่ ัง่ในปำก,จมูก และดดูออกดว้ยลกูยำงหรอืสำยยำงดูด

O Open mouth เปิดปำกทำรกเล็กนอ้ยและยกคำงขึน้มำดำ้นหนำ้

ชว่ยหายใจ 5-10 คร ัง้ แลว้ประเมนิการเคลือ่นของทรวงอก

P Pressure increase
ค่อยๆเพิม่แรงบบีคร ัง้ละ 5-10 ซม.น ำ้จนกว่ำจะไดย้นิเสยีงลมเขำ้ปอดหรอืเห็นทรวง
อกเคลือ่น

ชว่ยหายใจ 5-10 คร ัง้ แลว้ประเมนิการเคลือ่นของทรวงอก

A Airway alternative พจิำรณำใสท่่อชว่ยหำยใจ



แนวทางการแกไ้ข เมือ่การชว่ยหายใจแรงดนับวกไม่มปีระสทิธภิาพ

M Mask adjustment ครอบหนำ้กำก และกดใหส้นิทกบัใบหนำ้เพือ่ไม่ใหม้ลีมร ัว่ดำ้นขำ้ง

R Reposition airway จดัต ำแหน่งคอและศรีษะของทำรกอกีคร ัง้ใหอ้ยู่ในท่ำเงยเล็กนอ้ย

ชว่ยหายใจ 5-10 คร ัง้ แลว้ประเมนิการเคลือ่นของทรวงอก



แนวทางการแกไ้ข เมือ่การชว่ยหายใจแรงดนับวกไม่มปีระสทิธภิาพ

S Suction mouth & nose ตรวจดเูสมหะทีค่ ัง่ในปำก/จมูก และดดูออกดว้ยลกูยำงหรอืสำยยำงดดู

O Open mouth เปิดปำกทำรกเล็กนอ้ยและยกคำงขึน้มำดำ้นหนำ้

ชว่ยหายใจ 5-10 คร ัง้ แลว้ประเมนิการเคลือ่นของทรวงอก



แนวทางการแกไ้ข เมือ่การชว่ยหายใจแรงดนับวกไม่มปีระสทิธภิาพ

P Pressure increase
คอ่ยๆเพิม่แรงบบีคร ัง้ละ 5-10 ซม.น ำ้จนกวำ่จะไดย้นิเสยีงลมเขำ้ปอดหรอืเห็น

ทรวงอกเคลือ่น (Max; 40 - Term, 30 - Preterm)

ชว่ยหายใจ 5-10 คร ัง้ แลว้ประเมนิการเคลือ่นของทรวงอก



แนวทางการแกไ้ข เมือ่การชว่ยหายใจแรงดนับวกไม่มปีระสทิธภิาพ

A Airway alternative พจิำรณำใสท่่อชว่ยหำยใจ





การใส่ท่อชว่ยหายใจ (ENDOTRACHEAL INTUBATION)

1. ทำรกไม่ดขีึน้หลงัใหก้ำรชว่ยหำยใจแรงดนับวกดว้ยหนำ้กำก และไม่เห็นกำร

เคลือ่นของทรวงอกขณะชว่ยหำยใจ หรอืฟังไม่ไดย้นิเสยีงลมเขำ้ปอดทัง้2ขำ้ง

2. เพือ่เพิม่ประสทิธภิำพกำรชว่ยหำยใจใหด้ขีึน้ในรำยทีท่ำรกไดร้บักำรชว่ยหำยใจ

ทำงหนำ้กำกนำนเกนิ 2-3 นำที

3. รำยทีต่อ้งท ำกำรนวดหวัใจ กำรใสท่่อหลอดลมคอนอกจำกจะเพิม่ประสทิธภิำพ

กำรชว่ยหำยใจแลว้ ยงัท ำใหก้ำรประสำนระหวำ่งกำรชว่ยหำยใจและกำรกด

หนำ้อกเป็นไปไดด้อีกีดว้ย

4. ขอ้บ่งชีพ้เิศษอืน่ๆ เชน่ ทำรกทีท่รำบหรอืสงสยัวำ่มภีำวะไสเ้ลือ่นกะบงัลม ทำรก

ทีต่อ้งกำรใหส้ำร surfactant หรอืกรณีทีต่อ้งกำรดดูเสมหะจำกหลอดลมโดยตรง

ขอ้บ่งชี ้



การใส่ท่อชว่ยหายใจ (ENDOTRACHEAL INTUBATION)

วธิกีาร

1. ใช ้Laryngoscope พรอ้ม Straight blade 

เบอร ์0 ส าหรบั Preterm และเบอร ์1 ส าหรบั Term

2. เลอืกท่อหลอดลมคอขนำดเหมำะสม
น ้าหนกัตวั (กรมั) อายุครรภ ์(สปัดาห)์ ขนาดท่อหลอดลม (มม.)

< 1,000 <28 2.5

1,000-2,000 28-34 3.0

>2,000 >34 3.5



การใส่ท่อชว่ยหายใจ (ENDOTRACHEAL INTUBATION)

วธิกีาร (ตอ่)

3. ตดิ Pulse oximeter ทีข่อ้มอืขวำ (ถำ้ยงัไม่ไดต้ดิ), ตดิ 3-Lead EEG

4. ใชเ้วลำไม่เกนิ 30 วนิำท ีตอ่กำรพยำยำมใสแ่ตล่ะคร ัง้ และใหผู้ช้ว่ยถอืสำย

ออกซเิจน เหนือจมูกกอ่นและระหวำ่งกำรใส่ท่อ หำกไม่ส ำเรจ็ และ HR <100 bpm ใหห้ยุด

กำรใสท่่อ และ PPV ตอ่จน HR ขึน้ปกตกิอ่น

5. ควำมลกึของ ETT = nasal-tragus length (NTL) + 1 หรอืตำม GA หรอื BW

6. ตดัท่อหลอดลมใหเ้หลอืควำมยำวประมำณ 4 ซม. เหนือรมิฝีปำก



การใส่ท่อชว่ยหายใจ (ENDOTRACHEAL INTUBATION)

ควำมลกึของ ประเมนิตำม GA หรอื BW

6 + BW (kg) 
โดยประมาณ



3. การกดหน้าอก (CHEST COMPRESSIONS)



3. การกดหน้าอก (CHEST COMPRESSIONS)



3. การกดหน้าอก (CHEST COMPRESSIONS)

ขอ้บ่งชี ้

• อตัรำหวัใจเตน้ชำ้กวำ่ 60 คร ัง้/นำท ีหลงัชว่ยหำยใจแรงดนับวกอย่ำงมปีระสทิธภิำพโดยตอ้ง

ไดร้บักำรใสท่่อชว่ยหำยใจ และสงัเกตเห็นกำรเคลือ่นของทรวงอกแลว้อย่ำงนอ้ย 30 วนิำที

วธิกีาร

1. ผูท้ ำกำรกดหนำ้อกยนืขำ้งทำรกและใหผู้ช้ว่ยหำยใจยนืดำ้นศรีษะ หรอืในกรณีทีท่ำรกตอ้งใส่

สำยสวนหลอดเลอืดด ำทำงสะดอืใหผู้ท้ ำกำรกดหนำ้อกยำ้ยไปยนืต ำแหน่งเหนือศรีษะของ

ทำรกโดยผูช้ว่ยหำยใจเบีย่งตวัมำยนืดำ้นขำ้งของศรีษะอกีฝ่ังหน่ึงแทน

2. ต ำแหน่งทีก่ดคอืบรเิวณดำ้นลำ่ง 1/3 ของกระดกู sternum หรอืใตเ้สน้สมมุตทิีล่ำกระหวำ่ง

หวันมสองขำ้งเหนือกระดกู xyphoid



3. การกดหน้าอก (CHEST COMPRESSIONS)

วธิกีาร (ตอ่)

3.  เทคนิคกำรกดใชว้ธิี Two-thumb encircling hands technique โดยใชม้อืทัง้สอง

โอบดำ้นขำ้งของทรวงอกทำรกใหนิ้ว้มอืออ้มไปดำ้นหลงัเล็กนอ้ย นิว้หวัแม่มอื

แตล่ะขำ้งวำงขนำนหรอืซอ้นกนับนกระดกู sternum โดยอยำ่ใหบ้รเิวณทีก่ดออก

นอกกระดกู sternum และตัง้นิว้หวัแม่มอืทัง้สองขึน้ ใหแ้รงกดตัง้ฉำกกบัทรวงอก

4.  กดทรวงอกลกึประมำณ 1/3 ของเสน้ผ่ำศนูยก์ลำงแนวหนำ้หลงั

5.  ท ำกำรกดดว้ยอตัรำ 90 คร ัง้ตอ่นำท ีโดยใหป้ระสำนกบักำรชว่ยหำยใจในอตัรำ 

3 คร ัง้ตอ่ 1 (1 และ 2 และ 3 และ บบี)

6.  ใชเ้วลำกดหนำ้อกนำน 60 วนิำที



3. การกดหน้าอก (CHEST COMPRESSIONS)



3. การกดหน้าอก (CHEST COMPRESSIONS)

วธิกีาร (ตอ่)

7. เมือ่ครบ 60 วนิำท ีแลว้ประเมนิกำรตอบสนองของทำรก 

➢หำกอตัรำหวัใจเตน้ยงัคงชำ้กวำ่ 60 คร ัง้/นำท ีใหท้บทวนประสทิธภิำพของกำรชว่ยหำยใจ

และกำรกดหนำ้อกทีส่ ำคญั 

➢โดยใหท้บทวนขัน้ตอนดงัตอ่ไปนีพ้รอ้มๆกบัผูช้ว่ยกูช้พีคนอืน่ๆในทมี

■ เห็นทรวงอกเคลือ่น ขณะชว่ยหำยใจดว้ยแรงดนับวกแตล่ะคร ัง้หรอืไม่

■ ฟังเสยีงลมเขำ้ปอดทัง้สองขำ้งหรอืไม่

■ควำมเขม้ขน้ของออกซเิจนในอปุกรณช์ว่ยหำยใจเป็น 100% แลว้หรอืไม่

■ท ำกำรกดหนำ้อกดว้ยควำมลกึ 1 ใน 3 ของควำมหนำของทรวงอกแลว้ใชห่รอืไม่

■กดหนำ้อกดว้ยอตัรำทีถ่กูตอ้ง (90 คร ัง้ตอ่นำท)ี ใชห่รอืไม่

■มกีำรประสำนจงัหวะของกำรกดหนำ้อกกบักำรชว่ยหำยใจถกูตอ้งหรอืไม่



3. การกดหน้าอก (CHEST COMPRESSIONS)

วธิกีาร (ตอ่)

8.   หำกประเมนิวำ่ขัน้ตอนท ำไดถ้กูตอ้งสมบรูณ ์

ใหเ้ร ิม่ขัน้ตอนกำรใหย้ำรว่มกบักำรชว่ยหำยใจแรงดนับวก

และกดหนำ้อก



4. การใหย้าและสารน ้า
(MEDICATIONS)
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4. การใหย้าและสารน ้า (MEDICATIONS

Epinephrine (ความเขม้ขน้ 1:10,000  =  1 amp + NSS up to 10 ml)

ขอ้บ่งชี ้ อตัรำหวัใจเตน้ยงัคงชำ้กวำ่ 60 คร ัง้/นำท ีภำยหลงั

• กำรชว่ยกำยใจดว้ยแรงดนับวกอย่ำงมปีระสทิธภิำพ (สงัเกตเห็นทรวงอกเคลือ่น) 

นำนอย่ำงนอ้ย 30 วนิำท ีรว่มกบั

• ไดร้บักำรกดหนำ้อกทีป่ระสำนกบักำรชว่ยหำยใจดว้ยออกซเิจนควำมเขม้ขน้ 100% 

อกีอย่ำงนอ้ย 60 วนิำที

วธิกีาร

• ส ำหรบัทำงท่อหลอดลม ใหข้นำด 1.0 ml/kg ตำมดว้ยกำรบบี bag หลำยๆคร ัง้เพือ่ใหย้ำกระจำยเขำ้สู่

ปอด

• ส ำหรบักำรใหท้ำงหลอดเลอืดด ำ เร ิม่ใหข้นำด 0.2 ml/kg ฉีดในอตัรำเรว็ทีส่ดุและตำมดว้ย NSS ไล่

สาย 3 ml เพือ่ใหย้ำเขำ้สูร่ำ่งกำยไดท้นัที

• ใหซ้ ำ้ไดท้กุ 3-5 นำที



Normal saline

ขอ้บ่งชี ้ อตัรำหวัใจเตน้ยงัคงชำ้กวำ่ 60 คร ัง้/นำท ีภำยหลงั

• ทำรกมอีำกำรแสดงของภำวะ Hypovolemic shock คอื ดซูดึ หวัใจเตน้ชำ้ ตรวจพบชพีจรเบำและไม่

ตอบสนองตอ่กำรชว่ยเหลอืในขัน้ตอนตำ่งๆ รว่มกบัประวตักิำรเสยีเลอืด เชน่ placenta previa, 

abruptio placenta เป็นตน้ บำงรำยอำจมกีำรเสยีเลอืดจำกทำรกไปมำรดำโดยไม่มลีกัษณะเลอืดออก

ใหเ้ห็น

วธิกีาร

• NSS 10 ml/kg ภำยใน 5-10 นำท ีหลกีเลีย่งกำรใหส้ำรน ้ำในอตัรำทีเ่รว็เกนิไปในทำรกเกดิกอ่น

ก ำหนดมำก เน่ืองจำกมคีวำมเสีย่งตอ่กำรเกดิเลอืดออกในโพรงสมอง

• พจิำรณำเตรยีม Pack red cell ถำ้ทรำบตัง้แตก่อ่นคลอดวำ่ทำรกมกีำรเสยีเลอืดและเตรยีมไวโ้ดยใช ้

เลอืดทีเ่ขำ้ไดก้บัมำรดำ แตก่รณีฉุกเฉินใหเ้ลอืดหมู่ O Rh-negative

4. การใหย้าและสารน ้า (MEDICATIONS




