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แนวทางการใช้งาน

ชุดช่วยหายใจชนิดมือบีบPVC   

สำาหรับผู้ใหญ่ (Adult)   

(Manual Resuscitator)
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แนวทางการใช้งาน
 ชุดช่วยหายใจชนิดมือบีบพร้อมด้วยสายออกซิเจน ถุงสำารองออกซิเจน (Res-

ervoir bag) และลิ้นควบคุมความดัน (Pressure limiting valve)

มีชุดช่วยหายใจชนิดมือบีบด้วยวัสดุ:

      

       ชุดช่วยหายใจชนิดมือบีบ PVC  สำาหรับผู้ใหญ่ (Adult)

       ชุดช่วยหายใจชนิดมือบีบใช้ได้ทั้งตอนที่มีหรือไม่มีท่อช่วยหายใจ

• ปราศจาก Latex 100%

วัตถุประสงค์การใช้งาน

ชุดช่วยหายใจมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้สำาหรับการฟื้นคืนชีพ

ช่วงวัยสำาหรับผู้ใหญ่: ผู้ใหญ

สามารถใช้ชุดช่วยหายใจสำาหรับการให้ออกซิเจนและการช่วยหายใจ (Assisted 

ventilation) ได้ตามปกติ
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รายชื่อชิ้นส่วนสำาหรับชุดช่วยหายใจชนิดมือบีบ PVC

ชุดช่วยหายใจชนิดมือบีบPVC

(ถุงลมช่วยหายใจ PVC, PVC mask)

ลำาดับ รายการ วัสดุ หมายเหตุ

1 หน้ากากช่วยหายใจ PVC Adult-M

1-a / /

1-b Mask cover PVC

1-c Mask cushion PVC

1-d / /

2 Connecter PC

3 Lid PC

4 Patient valve disk Silicone

5 Patient valve PC

6 ลิ้นควบคุมความดัน PC,Silicone,Steel 60cmH2O

7 / /

8 Bag connecter PC

9 Adult resuscitation bag PVC

9-a Resuscitation bag PVC

9-b Intake valve disk Silicone

9-c Cap PC

9-d Intake valve PC มีพร้อม

(ทั้งหมดใน 1 Inlet valve)
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รายชื่อชิ้นส่วนสำาหรับชุดช่วยหายใจชนิดมือบีบ PVC(ต่อ)

ชุดช่วยหายใจชนิดมือบีบPVC

(ถุงลมช่วยหายใจ PVC, PVC mask)

ลำาดับ รายการ วัสดุ หมายเหตุ

10 Inlet valve PC มีพร้อม

(ทั้งหมดใน 1 Inlet valve)10-a Inlet valve disk Silicone

10-b Valve stand PC

10-c Excess valve disk Silicone

10-d Cover (ที่ครอบ) PC

11 Reservoir bag 2000ML EVA, PP

12 Oxygen tubing PVC
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โครงสร้างส่วนประกอบ
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ฟังก์ชันชุดช่วยหายใจ

 ข้อควรระวัง

1. ผู้ใช้งานอุปกรณ์นี้ต้องเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม

2. เคลียร์ทางเดินหายใจของผู้ป่วยก่อนการใช้งานชุดช่วยหายใจชนิดมือบีบ

3. หมั่นตรวจสอบฟังก์ชันการทำางานของชุดช่วยหายใจให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ถูกต้อง

4. ตรวจสอบการทำางานของวาล์วว่าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์และตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้

ป่วยได้รับการช่วยหายใจอยู่ โดยสังเกตจากการขยับขึ้นลงสลับกันของหน้าอกผู้ป่วย 

รวมถึงสังเกตสีปากกับสีหน้าระหว่างการช่วยฟื้นคืนชีพ

5. ทดสอบการใช้งานของชุดช่วยหายใจทุกครั้งหลังจากแกะและถอดประกอบ

6. ห้ามใช้ชุดช่วยหายใจในสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำานวยหรืออันตราย

7. ไม่ควรใช้น้ำามันหรือน้ำามันชนิดหนาจาระบี (Grease) ใกล้กับอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับ

ออกซิเจนเพราะอาจก่อให้เกิดไฟลุกไหม้ได้

8. ห้ามสูบบุหรี่หรือจุดเปลวไฟในขณะที่กำาลังใช้งานออกซิเจน เพราะอาจก่อให้เกิดไฟ

ลุกไหม้ได้ 

9. ชุดช่วยหายใจชนิดมือบีบ PVC เป็นแบบใช้แล้วทิ้ง ใช้สำาหรับผู้ป่วยเพียงรายเดียว

เท่านั้น ห้ามใช้ซ้ำาเด็ดขาดเพราะอาจทำาให้เกิดการติดเชื้อข้ามคน (Cross infection) 

ระหว่างผู้ป่วยได้  
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การติดตั้งชุดช่วยหายใจชนิดมือบีบ
 ก่อนการใช้งานชุดช่วยหายใจให้ยืดถุงลมช่วยหายใจจนสุด (สำาหรับรุ่นผู้ใหญ่

และเด็ก) และสังเกตดูการทำางานของวาล์วให้อยู่ในสภาพที่ถูกต้องขณะบีบถุงลม รวม

ถึงเชื่อมต่อชุดวาล์วผู้ป่วย (Patient valve) เข้ากับ Outlet ของหน้ากาก โดยหากมีการ

ช่วยฟื้นคืนชีพด้วยความเข้มข้นของออกซิเจนสูงให้ยืดสายออกซิเจนให้สุดจากนั้นเชื่อม

ข้อต่อหัวจ่ายออกซิเจนเข้ากับแหล่งออกซิเจนที่เหมาะสม เชื่อมต่อถุงสำารองออกซิเจน

และตั้งค่าการไหลของออกซิเจนไม่ให้เกินกว่า 15 LMP หรือตามคำาสั่งแพทย์

ทดสอบสำาหรับการทำางานที่ถูกต้อง
1. เชื่อมปอดเทียม (Test lung) 1.5Liter เข้ากับ Patient connector จากนั้นให้บีบ

และคลายถุงลมช่วยหายใจหลาย ๆ ครั้ง และตรวจสอบให้แน่ใจมีลมเข้าสู่ปอด

เทียมจนเต็ม ในระหว่างที่ทำาการช่วยหายใจอย่างต่อเนื่องนั้นจะต้องเห็นการยืด

ขยายและคลายตัวของถุงลมที่ทำาการทดสอบ หากไม่เป็นไปตามข้อความข้างต้น 

ให้ตรวจสอบชัตเตอร์โครงลิ้นขาเข้า (Inlet Valve shutter) และชัตเตอร์ชุดวาล์วผู้

ป่วย (Patient valve shutter) 

2. ปิดลิ้นควบคุมความดันและ Patient connector ด้วยนิ้วหัวแม่มือขณะบีบถุงลม

ช่วยหายใจให้มั่นเพื่อทดสอบความแน่นและความถูกต้องของข้อต่อวาล์ว(Valve 

fitting)

3. เปิดลิ้นควบคุมความดันและปิด Patient connector ด้วยนิ้วหัวแม่มือ ในขั้นตอนนี้

ลิ้นควบคุมความดันควรทำางานและควรได้ยินเสียงการไหลของอากาศหายใจออก 

(Expiratory flow) จากตัววาล์ว

4. ถุงสำารองออกซิเจน (Reservoir bag): ป้อนการไหลของแก๊ส (Gas flow) 3.0 l/

min ไปยังสายออกซิเจน และตรวจสอบให้แน่ใจว่าถุงสำารองออกซิเจนเต็ม หาก

ไม่เป็นไปตามข้อความข้างต้นให้ตรวจสอบความถูกต้องของวาล์วชัตเตอร์ทั้งสอง 

การฉีกขาดของของถุงสำารองอากาศ หรือสายออกซิเจนอุดตัน
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วิธีการใช้งาน
1. เปิดปาก เคลียร์สิ่งแปลกปลอมและของเหลวใน

ทางเดินหายใจของผู้ป่วย แนะนำาให้ใช้เครื่องดูด

เสมหะในขั้นตอนนี้ จากนั้นดันศีรษะไปข้างหลัง

จนสุดและยกคางขึ้นโดยยืดคอผู้ป่วยเพื่อเปิดทาง

เดินหายใจ 

2. สามารถใส่OPA (Oral pharyngeal airway)เพื่อ

เป็นประโยชน์ต่อการช่วยหายใจ โปรดระมัดระวัง

ไม่ให้ดันลิ้นจนปิดช่วงลำาคอ

3. ใส่หน้ากากให้กระชับกับใบหน้าของผู้ป่วย ปิด

บริเวณปากและจมูก จัดให้อยู่ในท่านอนหงาย 

กดหน้าผาก ยกคางขึ้น จากนั้นบีบถุงลมและ

สังเกตดูการยกขึ้นลงของหน้าอก

4. หากผู้ป่วยไม่หายใจ ช่วยหายใจ 10-12 ครั้งต่อ

นาทีโดยดูจากการขยับหน้าอก

5. หากพบแรงต้านจากการเป่าลมจนเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชุดช่วยหายใจ ให้ตรวจ

สอบการปิดกั้นของทางเดินหายใจหรือดันหน้าผากให้อยู่ในท่าที่ถูกต้อง หากชุด

ช่วยหายใจไม่สามารถช่วยหายใจได้เพียงพอ ให้เปลี่ยนเป็นการผายปอดแบบ

ปากต่อปาก (Mouth-to-mouth) หรือปากต่อจมูก (Mouth-to-nose) ความถี่

ในการช่วยหายใจ (Ventilation frequency) ที่ถูกต้องอาจทำาได้หลายวิธี โปรด

ปฏิบัติตามคำาแนะนำาปัจจุบันจากแนวทางปฏิบัติระดับชาติและนานาชาติ 

6. หากผู้ป่วยอาเจียนระหว่างการสวมหน้ากากช่วยหายใจ ให้รีบเคลียร์ทางเดิน

หายใจของผู้ป่วยทันทีจากนั้นบีบถุงลมเป็นระยะเวลาหนึ่งก่อนเริ่มทำาการช่วย

หายใจต่อ 
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7. รุ่นสำาหรับผู้ใหญ่: ลิ้นควบคุมความดันเปิดที่ 60 cmH2O

               

ข้อควรระวัง: อาจได้ยินเสียงดังรบกวน (hissing sound) เมื่อเปิดอุปกรณ์

8. หากต้องเพิ่มความดันที่สูงขึ้นให้กดและหมุนปุ่มขณะทำาการบีบถุงลม จากนั้นลิ้น

ควบคุมความดันจะถูกตัดการทำางาน (Overidden)

คำาเตือน: ความดันจากการช่วยหายใจสูง (High ventilation pressure) 

อาจทำาให้ปอดได้รับความเสียหายหรือเกิดอาการท้องอืดได้  

9. การให้ออกซิเจนอ้างข้อมูลถึง “ข้อกำาหนดทางเทคนิค”  หรือตามข้อบ่งชี้ทางการ

แพทย์
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ข้อกำาหนดทางเทคนิค

สำ�หรับผู้ใหญ่

น้ำ�หนักตัว >40 kg

Stroke volume >600 ml

ปริม�ตรของถุงลมช่วยห�ยใจ 1500ml+200ml

ขอบเขต 

(คว�มย�ว x เส้นผ่�นศูนย์กล�ง)

212mm+20mmx131mm+20mm

น้ำ�หนักของชุดช่วยห�ยใจ 600 g

ลิ้นควบคุมคว�มดัน 40 cmH2O~60 cmH2O

Dead space (Patient valve) <65 ml

คว�มต้�นท�นขณะห�ยใจเข้�

(Inspiratory resistance)

<5 cmH2O (ที่ 50 l/min)

คว�มต้�นท�นขณะห�ยใจออก

(Expiratory resistance)

<5 cmH2O (ที่ 50 l/min)

ปริม�ตรในถุงสำ�รองออกซิเจน 2000 ml+200ml

Patient connector ISO5356-1: ∅22/15 mm

อุณหภูมิขณะปฏิบัติง�นที่แนะนำ� -18°C ~ +50°C,15%r.h~95%r.h

ก�รเก็บรักษ� -40°C ~ +60°C,40%r.h~95%r.h
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การถอดและแยกชิ้นส่วนประกอบ

อ้างอิงถึงชุดช่วยหายใจซิลิโคนที่ระบุไว้ในหัวข้อข้างต้น  “โครงสร้างส่วนประกอบ”: 

 - คลายเกลียวหมายเลข “3” ออกจากหมายเลข “5”

 - แยกหมายเลข “5” ออกจากหมายเลข “8”

 - คลายเกลียวหมายเลข “9-c” ออกจากหมายเลข “9-d”

การประกอบ
อ้างอิงถึงชุดช่วยหายใจซิลิโคนที่ระบุไว้ในหัวข้อข้างต้น “โครงสร้างส่วนประกอบ” และ 

“ฟังก์ชันชุดช่วยหายใจ”

ชุดช่วยหายใจผ่านการรับรองตามมาตราฐาน: ISO 10651-4 และระเบียบของ Di-

rective 2007/47/EC และ Council Directive MDD/93/42EEC Concerning Medical 

Devices.

แนวทางการใช้งานข้างต้นอาจมีการอัปเดตโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบเพิ่มเติม เอกสาร

สำาเนาเวอร์ชั่นปัจจุบันออกโดยผู้ผลิต
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