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บริบท 

จากข้อมูลสถิติทารกแรกเกิดภาวะ Birth Asphyxia 

ของโรงพยาบาลปางศิลาทอง ใน ปี 2559-2561 พบอัตราการเกิด Birth 

asphyxia คิดเป็นอัตรา 37.03,19.04 และ 76.92 ต่อ 1000 

การเกิดมีชีพตามล าดับ ซึ่งในปี 2561 เกินเป้าหมายท่ีก าหนด 

จากการทบทวนสาเหตุเกิดจาก MAS 28.6% คลอดติดไหล่ 28.6% 

สายสะดือพันคอแน่น 28.6% และคลอดท่าก้น 14.2% ซึ่งมีภาวะ 

Severe birth asphyxia 2 ราย จากทบทวนพบว่า เกิดจากระยะท่ี 2 

ของการคลอดท่ียาวนาน เนื่องจากทักษะ ความพร้อม 

และทีมในการช่วยเหลือทารกแรกเกิดยังไม่มีประสิทธิภาพ  

1. ประเดน็ส าคัญ / ความเสีย่งทีส่ าคญั 

1. การเฝ้าระวังในระยะคลอด 

2. ทักษะ ความพร้อม และทีมในการช่วยเหลือทารกแรกเกิด 

2. เป้าหมายการพัฒนา   

1. ลดการเกิด Birth  asphyxia 

2. ลดการเกิดภาวะ Severe birth asphyxia และการส่งต่อ 

3. กระบวนการเพือ่ใหไ้ดค้ณุภาพ 

        การดูแลรักษาและการส่งต่อ 

1. การท า  EFM ในระยะคลอด และผู้คลอดทุกรายท่ีมีการส่งต่อ  
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2. ทบทวน และปรับ Early warning signs ในการรายงานแพทย์ 

ได้แก่ ในระยะคลอด ถ้าผล EFM FHR<110/min 

ให้รายงานแพทย์ เตรียมอุปกรณ์ และทีมในการช่วยเหลือ 

3. จัดเตรียมอุปกรณ์พร้อมใช้งานในการช่วยเหลือทารก ท า 

Action card แบ่งบทบาทหน้าที่ของทีม NCPR 

ก าหนดหน้าที่ของหน่วยงานอื่นเข้ามาช่วยเหลือท่ีชัดเจน 

และมีการฝึกทักษะจากสถานการณ์สมมุติในการดูแลทารกแรก

เกิด และการ NCPR อย่างน้อย 6 เดือน/ครั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

4. ผลลัพธก์ารพฒันา 

ข้อมลู/ตัวชีว้ดั เป้าหมาย ป ี2558 

 

ป ี2559 ป ี

2560 

 

ป ี

2561 

ป ี

2562 

(ม.ีค.) 
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อัตราทารกเกิดภา

วะBirth asphyxia  

< 

25:1000 

การเกิดมี

ชีพ 

15.74(

2) 

37.03(

5) 

19.04(

2) 

76.92(

7) 

0 

อัตราทารกเกิดภา

วะ Severe Birth 

asphyxia  

< 

10:1000 

การเกิดมี

ชีพ 

0 7.41(1) 

 

0 21.97(

2) 

0 

ร้อยละทารกส่งต่อ

ด้วยภาวะBirth 

asphyxia  

0% 0 20(1) 0 0 0 

 

จากตารางพบว่า ในปี 2559 อัตราการเกิด Birth Asphyxia 

เกินเป้าหมาย พบจากปัญหาการคลอดระยะท่ี 2 ยาวนาน 

จึงได้มีการปรับการเฝ้าระวังการดูแลผู้คลอด การท า EFM ในระยะ 

Active Phase ท าให้อัตราการเกิด Birth Asphyxia ในป ี2560 

ลดลงได้ตามเป้าหมาย ส่วนในปี 2561 อัตราการเกิด Birth Asphyxia 

และภาวะ Severe Birth asphyxia สูงเกินเป้าหมายค่อนข้างมาก 

จากการวิเคราะห์เกิดจากสาเหตุท่ีป้องกันได้ยาก ต้องมีการ Early 
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detection ท่ีรวดเร็ว 

การเตรียมความพร้อมของทีมในการช่วยเหลือทารกแรกเกิดที่มีประสิท

ธิภาพ ท าให้ช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2562 ไม่เกิดภาวะ 

Birth Asphyxia 

      

       6.   การพฒันาอยา่งต่อเนือ่ง 

 1. 

ทบทวนการปฏิบัติตามแนวทางการเฝ้าระวังผู้คลอดแต่ละระยะของการค

ลอดเพ่ือป้องกันภาวะ Birth Asphyxia อย่างต่อเนื่อง 

 2. มีการทบทวน ฝึกทักษะ 

การเตรียมความพร้อมของทีมในการช่วยเหลือทารกแรกเกิดและการN

CPR อย่างสม่ าเสมออย่างน้อย 6 เดือน/ครั้ง 

 3. มีการทบทวน และติดตามความเสี่ยงทารกเกิดภาวะ Birth 

Asphyxia อย่างต่อเนื่อง 

 

 

 

 


