
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ  
เรื่อง พัฒนาระบบการช่วยฟ้ืนคืนชีพทารกแรกเกิด 

 
ผู้รับผิดชอบ  
 ๑. นางเรวดี  แป้นย้อย  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ งานห้องคลอด กลุ่มงานการพยาบาล 
 ๒. นางสาวภรณ์จุรีย์ พูนช่วย      พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ งานห้องคลอด กลุ่มงานการพยาบาล 
 ๓. นางสาวจุวัยนีย์ ข าทิพย์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ งานห้องคลอด กลุ่มงานการพยาบาล 
 ๔. นางอดิศร อมรเดโช  พยาบาลวิชาชีพ งานห้องคลอด กลุ่มงานการพยาบาล 
 
หลักการและเหตุผล 

การตายของทารกแรกเกิดเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญระดับประเทศ สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากภาวะ
ขาดออกซิเจนตั้งแต่แรกเกิด (Birth asphyxia) ซึ่งจากการเก็บข้อมูลของงานห้องคลอด โรงพยาบาลควนขนุน 
ปีงบประมาณ 2559-2563 พบว่าอัตรา Birth asphyxia คิดเป็นร้อยละ 19.15, 16.79, 10.25 8.24 
และ 18.51 ตามล าดับ การช่วยฟื้นคืนชีพทารกจึงมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง เพ่ือให้ทารกดด้รับการดูแลที่
ปลอดภัย ถูกต้องตามมาตรฐานสากล การช่วยฟื้นคืนชีพผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพต้องอาศัยความรู้ที่ถูกต้อง
และการตัดสินใจรวดเร็ว พยาบาลในหน่วยงานห้องคลอดเป็นบุคลากรที่ดูแลทารกแรกเกิด จึงจ าเป็นต้องมี
ความรู้และทักษะในการช่วยฟื้นคืนชีพอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  จึงจะท าให้ทารกแรกเกิดมีอัตราการ
รอดชีวิตมากขึ้น และเกิดความพิการต่ออวัยวะที่ส าคัญ เช่น สมอง หัวใจ ตับ และดตน้อยที่สุด เนื่องด้วย
พยาบาลในหน่วยงานห้องคลอด โรงพยาบาลควนขนุน ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ท่ีมีประสบการณ์การท างานสูงสุด 
คือ 5 ปี จึงดด้มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหน่วยงาน โดยการฝึกซ้อมสถานการณ์การช่วยฟื้นคืนชีพทารก
อย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ ยังพบว่า กระบวนการช่วยเหลือทารกยังดม่ครอบคลุม และทักษะเกี่ยวกับการช่วยฟื้น
คืนชีพทารกแรกเกิดดมป่ฏิบัติดปในแนวทางเดียวกัน ท าให้การใช้ระยะเวลาในการ refer ทารกนานมากกว่า 30 
นาท ี
 จากปัญหาดังกล่าวงานห้องคลอดจึงดด้จัดท ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ เรื่องพัฒนาระบบการช่วยฟ้ืนคืน
ชีพทารกแรกเกิด เพ่ือให้บุคลากรในหน่วยงานห้องคลอดมีทักษะความมั่นใจ และมีการท างานเป็นทีมที่มี
ประสิทธิภาพในการช่วยฟื้นคืนชีพทารกแรกเกิด และมีการเตรียมความพร้อมด้านเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ เพ่ือ
ช่วยให้ทารกดด้รับการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย 
 
วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือความพร้อมในการช่วยฟ้ืนคืนชีพทารกแรกเกิดดด้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และรวดเร็ว 
 2. เพ่ือให้บุคลากรงานห้องคลอดมีทักษะ ความมั่นใจ และมีการท างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพในการ
ช่วยฟื้นคืนชีพทารกแรกเกิด  
 3. เพ่ือให้ทารกแรกเกิดดด้รับการดูแล อย่างถูกต้องตามมาตรฐาน รวดเร็ว และมีความปลอดภัย  
 
กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรในหน่วยงานห้องคลอด  โรงพยาบาลควนขนุน 
 



ระยะเวลาด าเนินการ 
เดือนตุลาคม ๒๕63 – เดือนมีนาคม ๒๕๖4 

 
สถานที ่
 งานห้องคลอด โรงพยาบาลควนขนุน 
 
ตัวช้ีวัด 
 1. บุคลากรสามารถปฏิบัติตามแนวทางการช่วยฟื้นคืนชีพทารกแรกเกิดอย่างถูกต้อง ครบถ้วน คิด
เป็นร้อยละ 100 
 2. ทารกแรกเกิดดด้รับการดูแล อย่างถูกต้องตามมาตรฐานและดดร้ับการ refer ภายใน 30 นาที 
   
การด าเนินงาน 
Act 1 : วิเคราะห์หาสาเหตุ พบปัญหา คือ 

จากการฝึกซ้อมสถานการณก์ารช่วยฟื้นคืนชีพทารกแรกเกิด พบว่า  
๑. อุปกรณใ์นการช่วยฟื้นคืนชีพทารกอยู่บนรถ Emergency คันเดียวกับของผู้ใหญ่ ท าให้การหยิบจับ

อุปกรณช์่วยฟื้นคืนชีพทารกแรกเกิดดม่สะดวก  
 ๒. บุคลากรในทีมปฏิบัติหน้าที่ตามแนวทางการช่วยฟ้ืนคืนชีพทารกแรกเกิดดด้ดม่ครบถ้วนและดม่
ครอบคลุม  
Plan 1 : วางแผนด าเนินงาน โดย 
 ๑. ประชุม/ชี้แจงเจ้าหน้าที่ห้องคลอด 
 ๒. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่จัดท ารถ Emergency ทารกแรกเกิด 
 3. ประสานโรงช่างเพ่ือจัดท ารถ Emergency ที่มีล้อสะดวกในการเคลื่อนย้าย 
Do 1 : ด าเนินการตามแผน โดย 
 ๑. จัดเตรียมอุปกรณ์/ยาที่ใช้ในการ CPR ทารก เพ่ือน ามาวางบนรถ Emergency 
 ๒. จัดท ารถ Emergency ทารกแรกเกิด พร้อมแบ่งสัดส่วนอุปกรณ์ในการช่วยฟ้ืนคืนชีพทารกแรกเกิด 
เพ่ือสะดวกในการใช้งาน 
 3. จัดท าสมุดเช็คอุปกรณ์ วันหมดอายุของอุปกรณ์ในรถ Emergency  
 4. ในการใช้งาน  รถ Emergency ของทารก ใช้วิธีการเคลื่อนย้ายรถดปท้ังคัน ดม่เตรียมแยกอุปกรณ์ 
Check 1 : ผลลัพธ์การพัฒนา 
 จากการประเมินในการฝึกซ้อมสถานการณ์การช่วยฟ้ืนคืนชีพทารกแรกเกิด เดือนตุลาคม -
พฤศจิกายน 2563 พบว่า  
 1. บุคลากรปฏิบัติตามแนวทางการช่วยฟื้นคืนชีพทารกอย่างถูกต้อง ครบถ้วน คิดเป็นร้อยละ 80 
 2. ทารกดด้รับการดูแลอย่างถูกต้องตามมาตรฐานและดด้รับการ refer ใช้เวลาเฉลี่ย 50 นาท ี
Act ๒ : วิเคราะห์ปัญหาจากผลลัพธ์ของการพัฒนาพบว่า 
 สาเหตุทีใ่ช้เวลาในการใช้เตรียมความพร้อมในการ refer นาน เนื่องจากการจัดเตรียมเครื่อง monitor 
O2Sat ของทารกซึ่งมีขนาดใหญ่ ท าให้การเคลื่อนย้ายทารกและอุปกรณ์ต่าง ๆ ยุ่งยาก ใช้เวลานาน และต้อง
น าเครื่อง monitor O2sat วางดว้ใน รถ Transport Incubator ท าให้เสี่ยงต่อการทับโดนตัวทารก  
 
 



Plan ๒ : วางแผนด าเนินงาน โดย 
 ๑. ประชุม/ชี้แจงเจ้าหน้าที่ห้องคลอด 
 2. มอบหมายให้พนักงานช่วยเหลือคนดข้จัดท านวัตกรรมที่วางเครื่อง Oxygen sat ในต าแหน่งที่
เหมาะสม 
Do ๒ : ด าเนินการตามแผน โดย 
          ๑. ประชุม/ชี้แจงเจ้าหน้าที่ห้องคลอด เพ่ือปฏิบัติตามแผนที่วางดว้ 
 2. จัดท านวัตกรรม ที่วางเครื่อง Oxygen sat “ตะกร้าพาสะดวก” 
Check ๒ : ผลลัพธ์การพัฒนา  
 จากการประเมินในการฝึกซ้อมสถานการณ์การช่วยฟ้ืนคืนชีพทารกแรกเกิด ตั้งแต่เดือนธันวาคม 
2563 – มกราคม 2564 พบว่า 
 1. บุคลากรปฏิบัติตามแนวทางการช่วยฟื้นคืนชีพทารกอย่างถูกต้อง ครบถ้วน คิดเป็นร้อยละ 80 
 2. ทารกดด้รับการดูแลอย่างถูกต้องตามมาตรฐานและดด้รับการ refer ใช้เวลาเฉลี่ย 35 นาท ี
Act 3 : วิเคราะห์ปัญหาจากผลลัพธ์ของการพัฒนาพบว่า 
 จากการฝึกซ้อมสถานการณ์การช่วยฟ้ืนคืนชีพทารกแรกเกิด อย่างต่อเนื่องจากการพัฒนาครั้งที่ ๑ 
และ ๒ ยังพบปัญหา คือ 
 1. การวางแผนการท างานในทีมยังดม่ครอบคลุม  
 2. การจดบันทึกข้อมูลขณะช่วยฟ้ืนคืนชีพทารกดม่เป็นระเบียบและขั้นตอน ท าให้ใช้เวลานานในการ
บันทึกข้อมูล 
Plan 3 : วางแผนด าเนินงาน โดย 
 ๑. ประชุม/ชี้แจงเจ้าหน้าที่ห้องคลอด 
 ๒. ท า Check list ขั้นตอนปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพทารกแรกเกิด 
Do 3 : ด าเนินการตามแผน โดย 
          ๑. ประชุม/ชี้แจงเจ้าหน้าที่ห้องคลอด เพ่ือปฏิบัติตามแผนที่วางดว้ 
 ๒. จดัท า Check list ขั้นตอนปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพทารกแรกเกิด 
Check 3 : ผลลัพธ์การพัฒนา 
 จากการประเมินในการฝึกซ้อมสถานการณ์การช่วยฟ้ืนคืนชีพทารกแรกเกิด ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-
มีนาคม 2564 พบว่า 
 1. บุคลากรปฏิบัติตามแนวทางการช่วยฟื้นคืนชีพทารกอย่างถูกต้อง ครบถ้วน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 2. ทารกดด้รับการดูแลอย่างถูกต้องตามมาตรฐานและดด้รับการ refer ใช้เวลาเฉลี่ย 3๐ นาท ี
 
โอกาสพัฒนา  
 1. น าดปเผยแพร่กับหน่วยงานผู้ป่วยในหญิงและหลังคลอด เพ่ือน าดปปรับใช้ในการช่วยฟ้ืนคืนชีพ
ทารก และการส่งต่อทารกดด้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว 
 2. น าดปพัฒนาเกี่ยวกับการส่งต่อทารกที่เป็น case fast track เพ่ือให้ทารกดด้รับการรักษาที่รวดเร็ว 
ทันท่วงท ีและปลอดภัย 
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รถ Emergency ทารก 

 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

นวัตกรรรม ตะกร้าพาสะดวก 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Check list Neonatal CPR 

ทารกเกิด เวลา...........................น. 

เวลา Implementation 

 
ประเมินสภาพทารก + keep warm + จัดท่า sniffing position + Suction + 
monitor O2sat 

 HR < 100 bpm PPV  15 วินาท ี

 HR < 100 bpm อกไม่ขยับ  check MR.SOPA    PPV ต่อ 30 วินาท ี

 HR < 60 bpm start CPR  

 

รายงานแพทย์+กดกริง่ OR /ตึกชาย 
  - ทารกคลอดจากมารดา  G_P_A_  เวลา..............น. 
  - term/preterm   
  - ความเสี่ยงก่อนคลอด/ขณะคลอด 
  - ก าลงั CPR 

 แพทยม์าถงึ LR 

 On ETT No......................ลึก................. 

 
Adrenaline ทาง ETT (0.5-1 ml/kg/dose)     Dose 1 เวลา.........................น. 
                                                          Dose 2 เวลา.........................น. 
                                                          Dose 3 เวลา.........................น. 

 On UVC 

 
Adrenaline ทาง (UVC 0.1-0.3 ml/kg/dose)  Dose 1 เวลา.........................น. 
                                                          Dose 2 เวลา.........................น. 
                                                          Dose 3 เวลา.........................น. 

 ให้สารน  า 10%DW 500 ml IV rate....................ml/hr 

 
ป้ายตาด้วย terramycin 
ฉีด Vit K,HBV 

 
ประสานงาน รพ.พัทลุง เวลา..........................น./Thai refer / one page 
ขอช่วย Refer เวลา........................น. (วนัท าการ โทร.กลุ่มการฯ) 
ขอรถ Refer เวลา..........................น. 

 Refer รพ.พัทลุง 

 


