
 

 

 
 
โรงพยาบาลหางดง 
 กลุมการพยาบาล 
 

ขอกําหนดวิธีปฏิบัติ 
(Work  Instruction) 
เรื่อง การชวยฟนคืนชีพ 

 

วัตถุประสงค : 
 ผูปวยไดรับการชวยฟนคืนชีพอยางถูกตอง รวดเร็ว และไมเกิดภาวะแทรกซอน 

ขอบเขต : 
 ผูปวยทุกคนท่ีตองไดรับการชวยฟนคืนชีพท่ีมารับบริการในทุกแผนกของโรงพยาบาล  
ข้ันตอนการปฏิบัติ : 
 แนวทางการปฏิบัติ 

1. พยาบาลหรือบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในแผนกตางๆ ท่ีพบผูปวยหยุดหายใจ คลําชีพจรไมได ใหเรียก
ผูปวยหรือเขยาตัวเมื่อแนใจใหแจงเพื่อนรวมงานในเวร 

2. พยาบาลหัวหนาทีมปฏิบัติส่ังการใหบุคลากรท่ีไดรับมอบหมายใหทําหนาท่ีตามแนวทางท่ีกําหนดไว 
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CPR Team 
 

Leader Nurse Ventilation Nurse Medication Nurse Defibrillation Nurse Nurse Aids 
- รายงานแพทยเวรหรือแพทย  
เจาของไข 
- ใหขอมูลเบ้ืองตนกับญาติถึงสภาพ
ปจจุบันของผูปวย 
- ดูแลความพรอมขณะทํากิจกรรม
ชวยฟนคืนชีพ 
- เตรียมเอกสาร refer 
- ประสานกับโรงพยาบาลท่ีจะรับ 
refer 
- แจงรถ Refer 
- บันทึกเหตุการณ อาการ กิจกรรม
ขณะชวยฟนคืนชีพลงในแบบ 
ฟอรมของแตละหนวยงาน 

- Cle ar air way โดยทํา Face 
mask ventilation ใสOral air 
way ถาแพทยยังไมมา 
- เตรียม ET-Tube + Guide Wire 
Laryngoscope + blade ท่ีเหมาะ
กับผูปวย  Syringe 5 cc. สําหรับ 
blow cup 
- ชวยแพทยใส ET-Tube และชวย  
ตรวจดูความเรียบรอยของการ on 
ET-Tube   
- Suction 
- ทํา Manual Ventilation 

- วัดระดับ O2 Sat 
- On IV ดวย 0.9 % NSS 1000 
cc.โดยใช Medicut no.18 หรือ 20 
- เตรียมยาท่ีใชในการชวยฟนคืนชีพ
ตามคําส่ังการรักษาของแพทยพรอม
บันทึกการใหยาตามแบบฟอรม 
 

- ติด Disposible electrode ดู 
EKGเตรียม charge ไฟไว 200 J. 
- Chargeไฟและทํา  
Defibrillation ตามคําส่ังการรักษา
ของแพทย 
- ทํา Chest compression 
- Retained Foley’s catheter 
with Urine bag 
 

- ตอสาย ยางแดงจากถัง  oxygen 
กับ Face Mask Ventilation  
พรอมกับเปดoxygen  10 lit/min 
- เตรียมเครื่อง suction 
- เตรียมชุดสวนปสสาวะ 
- คอยเปล่ียนการทํา Chest 
compression และ Manual 
Ventilation 
 

 
หมายเหตุ Ventilation Nurse และDefibrillation Nurse สามารถเปล่ียนหนาท่ีกันไดตามความเหมาะสม 
ตัวช้ีวัด 
ผูปวยไมมีภาวะแทรกซอนจากการทําCPR เชน rib หัก Burn 
บุคลาการพรอมและใหการชวยเหลืออยางถูกตอง 
อุปกรณพรอมใชในขณะชวยเหลือผูปวย 
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แบบบันทึกการชวยฟนคืนชีพข้ันสูง โรงพยาบาลหางดง 
 
1.ผูปวย   ช่ือ.................................................  สกุล........................................  อายุ..........  ป  
 เพศ            ชาย           หญิง        
2.วัน/เดือน/ป  ......./... ..../........ ผูปวยมา รพ.เวลา  .......... : .......... น.  
3.Arrest เวลา  ……….. : .......... น.    Start CPR……………….น. 
4.ตามแพทยเวลา............. : ...............น. แพทยมาถึงเวลา.......... : ...........น.  
on ET-tube เวลา................................น. 
5.เวลา / ชีพจร / ชนิดคล่ืน EKG / ขนาดพลังงานไฟฟาของการกระตุนหัวใจ / ขนาดยา 
 

เวลา ชีพจร ชนิด 
EKG Defib. 

ขนาด
พลังงานท่ี

ใช 

ชนิดยา / ขนาดยา   

Adrenaline 
1:1000 

Atropine 

Cordarone 

M
gSO

4 

NaHCO
3 

Xylocain 

การใหสาร
น้ํา 

ยาอื่น ๆระบุ 

หมายเหตุ  
 

            
 น.                  

         น.                     

 น.                     

 น.                     

 น.                     

 น.                     

 น.                     

 น.                     

 
6. เวลาหยุด CPR………………………………………………………….. 
7. .ผลลัพธ รอดชีวิต  นําสงโรงพยาบาล  ...................................................    เสียชีวิต  
8.ปญหาและขอเสนอแนะ
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
9.ผูบันทึก
.............................................................................................................................................................................. 
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แบบประเมินผลการชวยฟนคืนชีพโรงพยาบาลหางดง 
ผูปวยช่ือ............................................................สกุล........................................................HN……………….. 
วัน/เดือน/ป................................................เวลา............................................................... 

 เกณฑการประเมิน ดี 
(1) 

ปรับปรุง 
(0) 

 ความพรอมของทีมและเคร่ืองมือ 
1.ผูชวยเหลือคือแพทย/พยาบาล/ผูชวยเหลือคนไข 
2.พยาบาล/ผูชวยเหลือคนไขผานการอบรมการชวยฟนคืนชีพปละ 1ครั้ง 
3.การประสานงาน การทํางานเปนทีม 
4.การตรวจสอบอุปกรณและเวชภัณฑ 
5.ทักษะการใชเครื่องมือ 
6.Ambu bag ใชงานได 
7.laryngoscope ใชงานได 
8.Endotracheal tube ใชงานได 
9.air way พรอมใช 
10. Guide Wire ใชงานได 
11. ยาและอุปกรณฉีดยามีเพียงพอ ไมหมดอายุ 
12. Oxygen + ชุดFlow meter พรอมใช 
13. อุปกรณรถ Suctionพรอมและใชงานได 
14. เครื่องDefibrillation พรอมและใชงานได 
15. Stethoscope ใชงานได  

  

 ประสิทธิภาพการทําCPR 
16.ประเมินผูปวยและส่ังการพยาบาล 
17.การวัดตําแหนงท่ีนวดหัวใจ 
18.ไมกระดานแข็งรองหลังผูปวยกอนนวดหัวใจ 
19.ผูนวดหัวใจนวดดวยความแรงท่ีถูกตองและจังหวะสม่ําเสมอในอัตรา 100 ครั้ง/นาที 
20.จังหวะการบีบ Ambu bag อัตรา 10-12 ครั้ง/นาที 
21.แพทยใสทอชวยหายใจ 
22.การใหสารน้ําทางหลอดเลือดดํา 
23.ติด lead EKG mornitor ในตําแหนงท่ีถูกตองภายใน 4 นาที 
24.บันทึกการชวยฟนคืนชีพข้ันสูง 
25.ใหขอมูลเกี่ยวกับอาการ/การชวยเหลือและผลการชวยเหลือแกญาติ   

  

 ผลลัพทการชวยฟนคืนชีพ 
26.ผูปวยไมมีภาวะแทรกซอนจากการชวยเหลือเชน Rib หัก ,Burn  
27.ญาติไดรับขอมูลเกี่ยวกับอาการ/การชวยเหลือและผลการชวยหลือ 
28.บุคลากรพรอมและใหการชวยเหลืออยางถูกตอง 

  

                            คะแนนท่ีได /คะแนนรวม................../28คะแนน   
 
ผูประเมิน.................................................................... 
วัน/เดือน/ป.................................................................... 
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ท้ังนี้ ใหยึดถือปฏิบัตินับต้ังแตวันท่ี  31   เดือน   มกราคม  พ.ศ. 2562     เปนตนไป  
 

                 ลงช่ือ     
                             (นางอุบล  สิงหแกว )  

                                                                 หัวหนากลุมการพยาบาล  
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โรงพยาบาลหางดง 
 

 
วิธีปฏิบัติท่ี : 

WI - NUR - 007 
 

เรื่อง :  การชวยฟนคืนชีพ 

 
วันท่ีเร่ิมใช :   15  ธันวาคม  2553 

 
วันท่ีแกไข  31 มกราคม  2562 

 
ผูจัดทํา  : 

คณะกรรมการ 
กลุมการพยาบาล 

สําเนาฉบับที่ : 

1 

 
แกไขคร้ังท่ี :  2 

 
 

โรงพยาบาลหางดง 
 

ชื่อหนวยงาน  กลุมการพยาบาล 
 

ขอกําหนดวิธีปฏิบัติ 
(Work  Instruction) 

 
เร่ือง     การชวยฟนคืนชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตนฉบับ : ศูนยควบคุมเอกสารคุณภาพ 
สําเนา :  กลุมการพยาบาล 
               

 



 
 
 
 
 
 

เร่ือง    การชวยฟนคืนชีพ 

สําเนาสงหนวยงาน 
 

ลําดับท่ี ช่ือหนวยงาน สําเนาฉบับท่ี ช่ือผูรับ 
1.  ศูนยพัฒนาคุณภาพ 1  
2.  กลุมการพยาบาล 2  
3.  งานผูปวยพิเศษ 3  
4.  งานผูปวยในหญิง 4  
5.  งานผูปวยในชาย 5  
6.  งานหองคลอด 6  
7.  งานหองผาตัด 7  
8.  งานเวชปฏิบัติและครอบครัว 8  
9.  งานปฐมภูมิ 9  
10.  งานหองอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 10  
11.  ศูนยเคล่ือนยายผูปวย (ศูนยเปล) 11  
12.  งาน IC 12  
13.  งานผูปวยนอก 13  
14.     
15.     
16.     
17.     
18.     
19.     
20.     
21.     
22.     
23.     
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