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6.เปา้หมาย              1.เพ่ือลดความรุนแรงของภาวะ Birth 

asphyxia ในทารกแรกเกิด 

7. ปญัหาและสาเหตุโดยย่อ  เนื่องจากสถิติการเกิดภาวะ Birth Asphyxia 

ของรพ.ปางศิลาทอง ท่ีเพ่ิมสูงขึ น ในปี 2559 ทารกมีภาวะขาดออกซิเจน 

คิดเป็นอัตรา 37.03 ต่อ 1000 การเกิดมีชีพ 

ทางหน่วยงานได้มีการพัฒนารูปแบบการพยาบาลผู้คลอดเพ่ือป้องกันภาวะดัง

กล่าว ในปี พ.ศ.2560 สถิติได้ลดลงเหลือ 19.04 ต่อ 1000 การเกิดมีชีพ 

และปีพ.ศ. 2561 สถิติได้เพ่ิมสูงขึ น เป็น 87.33 ต่อ 1000 การเกิดมีชีพ 

จากการทบทวนสาเหตุพบว่า เกิดจากการคลอดติดไหล่ร้อยละ 28.57 

และสายสะดือพันคอแน่นร้อยละ 28.57 ภาวะ meconium aspirationร้อยละ 



28.57 และยังมีสาเหตุจากการคลอดท่าก้นท่ีไม่สามารถส่งต่อ ร้อยละ 14.29  

จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าการเกิดภาวะ Birth asphyxia 

สามารถเกิดขึ นได้ในทุก ๆ ระยะของการคลอด 

ปัจจัยท่ีมีผลท าให้ทารกเกิดภาวะ Birth asphyxia 

ส่วนใหญ่เกิดจากปัจจัยท่ีไม่สามารถควบคุมได้ 

ซึ่งปัญหาการขาดออกซิเจนในทารก 

จ าเป็นต้องได้รับการประเมินและให้การช่วยเหลือท่ีถูกต้อง 

และรวดเร็วเพ่ือลดระยะเวลาและลดความรุนแรงของภาวะ Birth asphyxia   

 การให้การช่วยเหลือทารกท่ีมีภาวะ Birth Asphyxia 

ของโรงพยาบาลปางศิลาทอง 

จ าเป็นต้องขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจากหน่วยงานอื่น 

เช่น ห้องฉุกเฉิน ตึกผู้ป่วยใน 

เพราะเจ้าหน้าท่ีท่ีขึ นปฏิบัติงานของห้องคลอดไม่เพียงพอ 

ในบางครั งเจ้าหน้าท่ีมีประสบการณ์ในการเจอภาวะ Birth asphyxia 

ค่อนข้างน้อย ท าให้ขาดประสบการณ์และความช านาญในการปฏิบัติงาน 

อาจเกิดความต่ืนเต้นประหม่า ไม่รู้ว่าจะต้องท าอะไรอย่างไรบ้าง 

ปัญหาการหาของไม่เจอเตรียมอุปกรณ์ไม่ครบ 

การค านวณยาต้องใช้เวลานาน ซึ่งการช่วยฟ้ืนคืนชีพทารก ต้องรวดเร็ว 

ถูกต้อง 

มีประสิทธิภาพซึ่งจะช่วยให้ทารกมีโอกาสกลับมาหายใจเองไดสู้งขึ นมาก 

ช่วยลดความรุนแรงและระยะเวลาการขาดออกซิเจนในทารก 

ดังนั นการพัฒนาขั นตอนการท างานตลอดเวลา วิธีการสื่อสารท่ีดี 

จะท าให้การช่วยเหลือทารกแรกเกิดมีประสิทธิภาพท่ีดีมากยิ่งขึ น 



หน่วยงานจึงพัฒนาขบวนการช่วยฟ้ืนคืนชีพทารก จัดชุดท าอุปกรณ์ เอกสาร 

เพ่ือช่วยแก้ปัญหาข้างต้น 

และช่วยให้การฟื้นคืนชีพทารกแรกเกิดให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ น 

8.กจิกรรมการพฒันา  

1. ประชุมเจ้าหน้าท่ีเพ่ือวิเคราะห์รูปแบบของการบริการ 

การพยาบาลผู้คลอด หาจุดหรือประเด็นที่ต้องแก้ไขปรับปรุง 

พบว่าการเกิดภาวะ Birth asphyxia สามารถเกิดได้ทุกระยะของการคลอด 

ในบางกรณีไม่สามารถส่งต่อได้ทันเวลา เช่นช่วงขั นตอนการเบ่งคลอด ภาวะ 

Birth asphyxia ในหน่วยงาน 

พบว่าสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากปัจจัยท่ีไม่สามารถควบคุมได้ 

จึงจ าเป็นต้องตั งรับและแก้ไข 

ให้ความช่วยเหลือเพ่ือให้ทารกปลอดภัยมากท่ีสุด 

 2. พัฒนาแผนผังการช่วยฟ้ืนคืนชีพทารกแรกเกิดจาก NCPR 2010 

เป็น NCPR 2015 และจัดท าแผนผังหน้าทีข่องผู้ปฏิบัติงานที่ชัดเจน 

เพ่ือการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพตามขั นตอนโดยผ่านความเห็นชอบจากแพ

ทย์ 

3. จัดท าชุดอุปกรณ์การช่วยเหลือทารกตามขั นตอน 

พร้อมทั งจัดท าการเตรียมอุปกรณ์ การเตรียมยา เป็นลักษณะของ Action 

Card โดยไม่ต้องเปิดคู่มือท่ีเป็นลักษณะเล่มหนา 

ท าให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถท าตามแนวทางได้ง่าย 

เพ่ือลดระยะเวลาการเตรียมอุปกรณ์ 

และป้องกันการผิดพลาดและระยะเวลาในการค านวณยา  



4. มีการอบรมพัฒนาเจ้าหน้าท่ี ท่ีเกี่ยวข้อง 

โดยทบทวนแนวทางการปฏิบัติงาน ภาวะวิกฤติทางสูติศาสตร์ 

การช่วยคลอดติดไหล่ การคลอดท่าก้น 

อบรมการช่วยฟ้ืนคืนชีพทารกแรกเกิด ปีละ 1 ครั ง 

6. ส่งเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานเข้ารับอบรมเกี่ยวกับภาวะ 

Birth asphyxia  ทั งในและนอกหน่วยงานเพ่ือพัฒนาระบบเพ่ิมเติม 

มีการน าความรู้มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงาน 

7. ติดตามประเมินผลการด าเนินงานและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

9.การวดัผลและการเปลี่ยนแปลง 

ผลการด าเนนิงาน (ปงีบประมาน 2561 ) ต.ค.-

ธ.ค. 

ม.ค.-

มี.ค. 

เม.ย.-

มิ.ย. 

ก.ค.-

ส.ค. 

จ านวนทารกเกิดมีชีพ(คน) 31 14 19 20 

จ านวนทารกขาดออกซิเจน(คน) 4 0 0 3 

ทารกขาดออกซิเจนรุนแรง นาทีท่ี 1 Apgar = 0 - 3 

คะแนน 

1 0 0 1 

ทารกขาดออกซิเจนปานกลาง นาทีท่ี 1 Apgar = 4-7 

คะแนน 

3 0 0 2 

ทารกท่ีได้รับการส่งต่อด้วยภาวะขาดออกซิเจนแรกเกิด 0 0 0 0 

จ านวนทารกตายปริก าเนิดจากการขาดออกซิเจน(คน) 0 0 0 0 

 

10.โอกาสพฒันา หรือข้อเสนอแนะในการพฒันาต่อไป 



 หน่วยงานห้องคลอดมีแผนการฝึกอบรมปฏิบัติการเกี่ยวกับการคลอด 

ภาวะวิกฤติทางสูติศาสตร์ในหน่วยงาน 

และมแีผนการท าโครงการการฝึกการช่วยฟ้ืนคืนชีพทารกแรกเกิด 

หน่วยงานมีแผนการปรับปรุงพัฒนาความรู้ให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบันอยู่ตลอ

ด เพ่ือช่วยให้การพยาบาลผู้คลอดเป็นไปตามมาตรฐาน 

เต็มศักยภาพของหน่วยงาน  

11.ปจัจัยแหง่ความส าเรจ็ 

 1. ความร่วมมือร่วมใจของทีมงานห้องคลอดที่มีใจอยากพัฒนาคุณภาพ  

 2. การประสานงานและการท างานเป็นทีม  

 3. 

การพัฒนาบุคคลากรให้ได้รับความรู้สม่ าเสมอเป็นการสร้างแรงจูงใจในการท

ำงานและการพัฒนางาน 


