1

เรื่อง

การพัฒนาระบบบริการผาตัดคลอดเพื่อลดอัตราการเกิดภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด
ป2558 งานหองผาตัด โรงพยาบาลละหานทราย
คําสําคัญ
Birth Asphyxia, ภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด, ผาตัดคลอดฉุกเฉิน
สรุปผลงานโดยยอ
งานหองผาตัดมีการพัฒนากระบวนการดูแลมารดาผาตัดคลอดอยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิดความปลอดภัยทั้ง
มารดาและทารก โดยดําเนินการพัฒนางาน ดังนี้ 1) พัฒนาทักษะของบุคลากรเรื่อง การใสทอชวยหายใจของ
วิสัญญีพยาบาล, การชวยฟนคืนชีพในทารกแรกเกิดของทีมรับเด็ก 2) การเตรียมเครื่องมือใหพรอมใชและเพียงพอ
และการใชอุปกรณชวยจัดทาในมารดาเพื่อใหใสทอชวยหายใจไดงายขึ้น 3) กําหนดแนวทางปฏิบัติเรื่อง ขอบงชี้
การสงตอในหญิงตั้งครรภ และขอบงชี้ในการตามแพทยรับเด็กในหองผาตัด ที่เปน Emergency case และ
Elective case ที่เปนทาผิดปกติทุกราย ซึ่งทําใหลดอัตราการขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิดในมารดาผาตัดคลอด
จากอัตรา 16.3 ตอ 1,000 การเกิดมีชีพ ในป 2557 เปน 6.80 ตอ 1,000 การเกิดมีชีพ ในป 2558
ชื่อและที่อยูขององคกร งานหองผาตัดและวิสัญญี กลุมการพยาบาล โรงพยาบาลละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย
สมาชิกทีม
นางสมจิต วิลัยฤทธิ์ นางสาวเปรมยุดา ศรีสุข นางสาวนันทิกานต จูกูล พยาบาลวิชาชีพ
ชํานาญการ
เปาหมาย
เพื่ อลดอั ตราการเกิด ภาวะขาดออกซิ เ จนในทารกแรกเกิ ด (Birth asphyxia) ในมารดาผาตั ดคลอด
โรงพยาบาลละหานทรายไมเกิน 15 ตอ 1,000 การเกิดมีชีพ
บริบท ความสําคัญของปญหา
ภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด(Birth Asphyxia) เปนปญหาที่พบบอยและเปนสาเหตุการเสียชีวิตที่
สําคัญ รวมทั้งทําใหเกิดความพิการทางสมองในทารกและเด็ก1ปญหานี้อาจเกิดขึ้นได ตั้งแตระยะกอนคลอด และ
ขณะคลอด2 ซึ่งตลอดระยะเวลาการตั้งครรภและการคลอดมีโอกาสเกิดโรคหรือภาวะแทรกซอน ทําใหมีการผาตัด
ฉุกเฉิน เชนผาตัดคลอดซ้ําในมารดาที่เคยผาตัดมากอนและเริ่มเจ็บครรภ การเรงคลอดไมสําเร็จ ปากมดลูกไม เปด
ตามเวลาที่ควรเปน การติดเชื้อของถุงน้ําคร่ํา ทําหัตถการชวยคลอดไมสําเร็จ ทารกในครรภอยูในทาผิดปกติ และ
การผาตัดคลอดฉุกเฉินที่รีบดวนมาก เชน สายสะดือโผล มารดาตกเลือดอยางรุนแรงหรือมดลูกแตก3ซึ่งการวินิจฉัย
ที่ถูกตองรวดเร็วและใหการดูแลรักษาที่เหมาะสมสามารถลดภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิดได4แตในกรณีการ
ผาตัดคลอดที่ใชเทคนิคระงับความรูสึกทั่วรางกาย มีปจจัยเสี่ยงที่เพิ่มการเกิดภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด
คือระยะเวลาที่มารดาไดรับยาสลบ มากกวา 10 นาที กอนทารกคลอดและทักษะการใสทอชวยหายใจของวิสัญญี5
ในปงบประมาณ 2557 งานหองผาตัดและวิสัญญี โรงพยาบาลละหานทรายมีจํานวนผูปวยที่รับบริการ
ผาตัดคลอดทางหนาทอง จํานวน 122 ราย พบอุบัติการณ ทารกเกิด Birth Asphyxia (ระดับ Mild to
moderate ) จํานวน 2 ราย คิด เปน อัตรา 16.3 ตอ 1,000 การเกิดมี ชีพ ซึ่งจากการทบทวนการดูแลตาม
มาตรฐาน พบป ญ หาเรื่ อง แพทย ม าไม ทั น เด็ กเกิ ด 1 ครั้ ง (แต ส ามารถเข ามาช ว ยเหลื อได ทัน ก อ นนาที ที่ 5 )
เนื่องจากเดิม กรณีไมมีภาวะแทรกซอน ใหประสานแพทย เพื่อ Stan by นอกหองผาตัด แตเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
จริง แพทยมารับเด็กไมทัน จึงมีการเพิ่มขอบงชี้ในการตามแพทยรับเด็กในหองผาตัด กรณี ที่เปน Emergency
และ กรณี Elective ที่เปนทาผิดปกติเชนทากน ทาขวาง ใหมีแพทยรับเด็กทุกราย และเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
บริ การด านอนามั ย แมและเด็ ก ให ส อดคลองกั บโครงการโรงพยาบาลมาตรฐานงานอนามั ย แม และเด็ ก และ
นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข งานหองผาตัดและวิสัญญี กลุมการพยาบาล โรงพยาบาลละหานทราย จึงได
ดําเนินการพัฒนาคุณภาพ เรื่อง การลดอัตราการเกิด ภาวะ Birth asphyxia ในทารกแรกเกิดที่มารดาผาตัด
คลอดทางหนาทองอยางตอเนื่อง
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กิจกรรมการพัฒนา :
1. การทบทวนอุบัติการณ วิเคราะหหาสาเหตุปจจัยที่สงเสริมการเกิดภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรก
เกิดในมารดาผาตัดคลอด โดยงานหองผาตัดและวิสัญญีรวมกับทีม PCT ประชุมทบทวนอุบัติการณ
ซึ่งจากผลการทบทวน พบสาเหตุดังนี้
ดานบุคลากรผูใหบริการ
- วิสัญญีพยาบาลขาดทักษะการใสทอชวยหายใจในหญิงตั้งครรภจัดทาไมเหมาะสม ใสทอ
ชวยหายใจไดลาชา สงผลใหทารกไดรับยาระงับความรูสึกนานขึ้น
- ทีมรับเด็กไมมีแพทยรับเด็กทุกรายเมื่อเกิดภาวะ Birth Asphyxia จึงขาดอัตรากําลัง
กรณีมี Resuscitated ไมไดรับการดูแลจากแพทยทันที
- ทีมรับเด็กขาดทักษะการดูแลทารกเมื่อเกิดภาวะ Birth Asphyxia และเตรียมเครื่องมือ
ไมพรอมใช
ดานมารดา-ทารกผูรับบริการ
- มารดามีภาวะแทรกซอนขณะตั้งครรภ PIH,GDM, Anemia,ทารกมีภาวะคับขัน Fetal
distress , Thick meconium, prolapsed cord , เด็กตัวโต(มารดา GDM) ติดไหล
คลอดยาก ,เด็ก Preterm
ดานระบบการดูแลมารดา-ทารกผาตัดคลอด
- ไมมีแนวทางการสงตอหญิงตั้งครรภที่มีความเสี่ยงสูง การตามทีมรับเด็ก และการเตรียม
ผาตัดคลอดฉุกเฉินมาก ที่ชัดเจน
2. การกําหนดแนวทางและกิจกรรมพัฒนา
1) ดานบุคลากรพัฒนาทักษะของบุคลากรดังนี้
วิสัญญีพยาบาล
- ใหวิสัญญีพยาบาลฝกทักษะการระงับความรูสึกโดยการใสทอชวยหายใจ อยางนอย
50 ราย / คน / ป และเขารวมอบรมฟนฟูวิสัญญีพยาบาล การชวยฟนคืนชีพ อยาง
นอย 1 ครั้ง/คน / ป
- พัฒนาทักษะการใสทอชวยหายใจ โดยจัดทํานวัตกรรมหมอนรองไหลชวยในการจัดทา
หญิงตั้งครรภ ใหใสทอชวยหายใจงาย
- มี ก ารวางแผนการเตรี ย มรั บ สถานการณ ใ ส ท อ ช ว ยหายใจไม ไ ด ก อ นให ย าระงั บ
ความรูสึกทุกราย
ทีมรับเด็ก(พยาบาล,แพทย,ผูชวยเหลือคนไข)
- มีการฝกทักษะ และประเมินผลการปฏิบัติการชวยฟนคืนชีพในทารกแรกเกิด ในทีม
รับเด็กอยางนอยปละ 1 ครั้ง
- จัดทําแนวทางการตามแพทยรับเด็ก ในกรณีที่มีความเสี่ยงใหตามแพทยรับเด็กกอน
การใหยาระงับความรูสึก ซึ่ง ในป 2558 เพิ่ม ขอบงชี้การตามแพทยรับเด็ก กรณี ที่
เปน Emergency และ กรณี Elective ที่เปนทาผิดปกติเชนทากน ทาขวาง ใหมี
แพทยรับเด็กทุกราย
- การจัดเตรียมอุปกรณ สําหรับทารก เพิ่มการเตรียม ET Tube เรียงตามขนาด ใหหยิบ
ใชงาย
2) ดานมารดาและทารกกําหนดแนวทางการปฏิบัติดังนี้
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- แนวทางการดูแลหญิงตั้งครรภที่มีภาวะแทรกซอน ไดแกภาวะ PIH , GDM , Anemia ,
Preterm ,Fetal distress , Thick meconium, prolapsed cord โดยจัดทําเปน
Standing order เพื่อใหการดูแลรักษาที่รวดเร็วและถูกตอง
3) ดานระบบการดูแลมารดาทารก
กําหนดขอบงชี้ในการสงตอทางวิสัญญี ในหญิงตั้งครรภ ดังนี้
1) น้ําหนักตัว≥100 kg.
2) ASA Class≥III เชน DM,HT un control : BS >250 mg% ,BP>170/110
mmHg./โรคหัวใจ/ไตวาย/Asthma attack/Thyrotoxicosis/SLE ที่กําลัง
Active
3) มีประวัติหรือประเมินแลวอาจมีปญหา difficult air way management คอ
สั้น คางเล็ก คางยื่น ฟนหนายื่นปากเล็ก กระดูกขากรรไกรเคลื่อนไหวนอย
4) ผูปวยไดรับยา Anticoagulation/anti platelet ที่ไมไดงดลวงหนา
5) Het < 25%
6) เกล็ดเลือด < 140,000 cell / ลบมม.
7) ไมมีเลือดสํารอง
8) Severe pre- eclampsia, Eclampsia, HELLP Syndrome Severe
APH, Severe PPH
3. ชี้แจงแนวทางปฏิบัติใหเจาหนาที่ ผูเกี่ยวของทราบ
4. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทางที่กําหนด
เปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ป 2555 – 2558
ที่
รายการ
1 จํานวนผูปวย C/S ทั้งหมด
อัตราทารกคลอดภายใน 10 นาที หลังระงับ
2
ความรูสึก
อัตราผูปวยฉุกเฉินมากไดระงับความรูสึกใน
3
10 นาที
4 อัตราการเกิด Birth asphyxia
- จํานวน Severe Birth asphyxia
A/S 0 – 3
- จํานวน moderate Birth asphyxia
A/S 4 -7

เปาหมาย
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ผลการดําเนินงานป 2558

อัตราเกิดBirth Asphyxia ใน OR ป 2558
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ประเภท 4

ป 2558 พบวาทารกมีภาวะ Birth asphyxia ระดับ Mild to moderate จํานวน 1 ราย ในมารดาอายุ
45 ป G6P4A2L3 GA= 36 Weeks. ผาตัดคลอด เนื่องจาก ทารกสวนนําทากน และมารดามีเจ็บครรภคลอด
แพทยจึง Set ผาตัดคลอดฉุกเฉิน ขณะผาตัดคลอด พบปญหา คลอดลําตัวแลว ศีรษะทารกคลอดยาก เนื่องจาก
กลามเนื้อมดลูกหนามากไมยืดหยุน แพทยพิจารณาตัดมดลูกเพิ่มในแนว Invert T จากนั้นอีก 2 นาที ทารกคลอด
ไดรับการกระตุนและ PPV ทันที โดยแพทยรับเด็ก ครบนาทีที่ 1 ประเมิน A/S ได 7 คะแนน หักสีผิว 1 คะแนน,
หัก muscle tone 1 คะแนน และหัก เสียงรอง 1 คะแนน ทารกไดรับการกระตุนและ PPV ตอ ทารกตัวแดงขึ้น
รองเสียงดังดี นาทีที่ 5 ประเมิน A/S ได 9 คะแนน ยังหักสีผิว 1 คะแนน ให O2 ตอ และนาทีที่ 10 ประเมินได 10
คะแนน พยาบาลรับเด็กจึงนําสงไปดูแลตอเนื่องทีห่ องคลอด ทารกสามารถ D/C ไดพรอมมารดา ใน Day 3
บทเรียนที่ไดรับ
1. ความทาทาย คือ การใหเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ ปฏิบัติตามแนวทางที่กําหนด ซึ่งในการดําเนินการชวงแรกยัง
พบการไมปฏิบัติตามแนวทางที่กําหนดเรื่อง การตามแพทยรับเด็ก และทีมผาตัดมาลาชา มีการพัฒนาโดย ให
ทีมผาตัด ทีมรับเด็ก ซึ่งประกอบดวย สูติแพทย กุมารแพทย พยาบาลหองคลอด พยาบาลหองผาตัด และ
วิสัญญีพยาบาล มีการทบทวนรวมกันโดยการใชมาตรฐาน Patient safety gold และใหมีการประเมินผล
การดําเนินงานตามแนวทางที่ปฏิบัติ สงผลใหมีการผาตัดคลอดไดในเวลาที่กําหนด และมีการชวยเหลือกรณี
ฉุกเฉินไดอยางรวดเร็ว
2. การฝกทักษะของทีมผาตัด และทีมรับเด็ก อยางสม่ําเสมอ และการเตรียมความพรอมของอุปกรณ เครื่องมือ
สํารองใหพรอมใช สงผลใหมีการแกไขภาวะวิกฤติที่เกิดขึ้นไดอยางรวดเร็ว
3. โอกาสพัฒนา
1) วางระบบการตามทีมรับเด็กใหมีแพทยรับเด็กในรายที่มารดาผาตัดคลอดทุกรายและมีการฝกทักษะของ
ทีมรับเด็ก อยางสม่ําเสมอทุกป และการประสานทีม HHC ติดตามประเมินพัฒนาการของทารกที่มีภาวะ
Birth asphyxia ทุกราย
การติดตอทีมงาน นางสาวเปรมยุดา ศรีสุข Tel: 0879595808 e-mail: prem04yuda@hotmail.com

