บริ บท Birth asphyxia
การเกิด Birth Asphyxia จากภาวะทารกตัวโต การทีม่ ารดาได้รบั ยาเร่งคลอด ภาวะคลอดติดไหล่ มารดาไม่มแี รงแบ่งคลอด และมารดามีโรคประจาตัว เช่น GDM HT จาก
ข้อมูลปี พ.ศ.2560 อัตราการเกิดภาวะ Birth asphyxiaสูงขึน้ เนื่องจากโรงพยาบาลมีการรับฝากครรภ์ในมารดากลุ่มเสีย่ งทีเ่ พิม่ มากขึน้ จากการพัฒนาศักยภาพของโรงพยาบาล โดยมีสตู ิ
แพทย์ดแู ลหญิงตัง้ ครรภ์กลุ่มเสีย่ งมากขึน้ จากการทบทวน case พบว่า มารดาคลอดบุตรทีเ่ กิด Birth Asphyxia จากมารดาทีม่ ยี อดมดลูกมากกว่า 38cm มีปัญหาคลอดติดไหล่ 2 ราย
และพบส่วนนาผิดปกติ 1 ราย จึงจัดทาแนวทาง เพิม่ การประเมินแรกรับด้วย NST และ Ultrasound ดูท่าและส่วนนาของทารก จากปั ญหามารดาไม่มแี รงเบ่ง ในระยะที2่ จึงกาหนด
Early warning sign เบ่งคลอดครรภ์แรก 1ชม. ครรภ์หลัง 30 นาที เพื่อรายงานแพทย์ประเมินการคลอด ในกลุ่มทีเ่ กิด Birth Asphyxia รายงานแพทย์ดแู ลทารกหลังคลอด และมีการนา
case มาทบทวนเพื่อหาแนวทางปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
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คัดกรองหญิงตั้งครรภ์ที่มภี าวะเสีย่ งได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม

- จัดทาแนวทางการคัดกรองภาวะเสี่ยงตั้งแต่ ANC/ห้องคลอด
- ติดตาม case ANC ผิดนัด
- จัดสอนมารดาโรงเรียนพ่อแม่ครรภ์เสี่ยง

การดูแลรักษาและเฝ้าระวังที่เหมาะสม
ตั้งแต่ตั้งครรภ์จนคลอด

-มารดามาคลอดได้รับการตรวจ NST แรกรับทุกราย ทุกเวรขณะรอคลอด
เฝ้าคลอดตามมาตรฐาน
-ใช้patho graph และเกณฑ์การรายงานแพทย์
-เกณฑ์การรอคลอดระยะที่ 2 Early warning signs
-ทบทวน PCT สูติกรรม และอบรมวิชาการของหน่วยงานและกลุ่ม
เครือข่าย

การประเมินทารกแรกเกิด การช่วยฟื้นคืน
ชีพ เครื่องมือ อุปกรณ์ เพียงพอพร้อมใช้

-บุคลากรมีความสามารถในการกู้ชีพ
-การรายงานแพทย์
-การตามทีมมาช่วยกรณีฉุกเฉิน
-Flowchart ช่วยกู้ชีพติดไว้ในห้องคลอด

Prevention

KPI : อัตราทารกแรกคลอดมี
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-ตามทีม

BA : ภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกคลอดนาทีที่1 APGAR
Score < 7คะแนน

-รายงานแพทย์
-เตรียมอุปกรณ์ ช่วยฟื้นคืนชีพ NCPR
-เตรียมอุปกรณ์ส่งต่อ

LR

ระยะที่1

Admit แรกรับ

การคลอดระยะที่2

- on monitor NST, NST ทุกเวรเวรละ1ครั้ง
-ประเมินความเสี่ยง BA
-ใช้ patho graph เฝ้าคลอด

-ระยะเบ่งคลอด FHS ทุก5 นาที
-ปรับเกณฑ์เบ่งคลอดครรภ์แรก 1ชั่วโมง
ครรภ์หลัง 30 นาที

รายงานแพทย์

Fetal distress->NSTผิดปกติ
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ระยะทารกคลอด

-ประเมิน APGAR Score 1นาที 5นาที 10นาที
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การจัดการกระบวนการ (process management)
กระบวนการ
Prevention
การคัดกรองและการป้ องกัน

การดูแลรักษา

การดูแลต่อเนื่อง

ข้อกาหนดกระบวนการ

ตัวชี้วดั ของกระบวนการ

การออกแบบกระบวนการ

1.มีการประเมินคัดกรองหญิง
- อั ต ราทารกแรกเกิ ด มี ภ าวะ Birth
ตัง้ ครรภ์ตงั ้ แต่ ANC และแรกรับ Asphyxia
ห้องคลอด
2.มารดาฝากครรภ์ได้รบั การตรวจ
สุขภาพทารกแรกเกิดในครรภ์
ตัง้ แต่ 32-40 สัปดาห์
3.การเฝ้ าคลอดทีม่ ปี ระสิทธิภาพ - อัตรามารดาได้รบั การตรวจสุขภาพ
ทารกแรกเกิ ด ในครรภ์ (NST) เมื่ อ
คลอดบุตร

1.รณรงค์การฝากครรภ์ก่อนอายุครรภ์ 12 wk
2.จัดทาแนวทางการคัดกรองภาวะเสีย่ งหญิงตัง้ ครรภ์ ตัง้ แต่ ANC และแรกรับ
ในหอ้งคลอด
3.มารดาได้รบั การตรวจสุขภาพทารกแรกเกิดในครรภ์ (NST) เมื่อมาคลอดบุตร

4.การจั ด การประชุ ม PCT สู ติ - ร้ อ ยละของบุ ค ลากรอบรมฟื้ นฟู
กรรมทุก1เดือน และวิชาการร่วม NCPR
เครือข่าย ปี ละ2ครัง้
5.บุคลากรมีความรูค้ วามสามารถ
การกูช้ พี NCPR
6.จัดอุปกรณ์ เครื่องมือ เพียงพอ

1.ฝึ กอบรมบุคลากรให้มคี วามรู้ ความสามารถ ในการกูช้ พี ทารกแรกเกิด และ
การประเมิน APGAR Score
2.ทบทวน case ทีเ่ กิดภาวะ Birth asphyxia ทุกราย

1.ใช้patho graph จัดทาเกณฑ์ในการรายงานแพทย์
2.ก าหนดเกณฑ์ ก ารรายงานแพทย์ เมื่อ เข้า สู่ร ะยะที่ 2 ของการคลอดโดย
รายงานแพทย์เวรในครรภ์แรกเบ่งคลอด 1ชัวโมง
่
ครรภ์หลัง 30 นาที

3.จัดทาบอร์ดแนวทางการกูช้ พี ทารกแรกเกิด
4.การจัดการความพร้อมเพียงของอุปกรณ์

ผลลัพธ์และการพัฒนาที่ผา่ นมา
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อัตราการเกิดภาวะ Birth Asphyxia

อัตรามารดาได ้รับการตรวจNST

การพัฒนาคุณภาพ
การพัฒนาคุณภาพโดยสูตแิ พทย์และทีมการพยาบาลผูค้ ลอด ได้ประชุมทบทวนจาก case ทีเ่ กิดปั ญหา Birth asphyxia จากสาเหตุทพ่ี บและนามาปรับปรุงคุณภาพงาน เช่น
การใช้ NST ในมารดา เจ็บครรภ์คลอดแรกรับและติดตามทุกเวร เวรละ 1 ครัง้ การใช้ pathograph การช่วยคลอด Early warning sing ในระยะที่ 2 ของการคลอด มีการรายงาน case
เมื่อเบ่งคลอดล่าช้า เช่น ครรภ์แรก เบ่งคลอดใน 1 ชัวโมง
่ จะรายงานแพทย์ทราบและติดตาม FHS ขณะเบ่งคลอด ทุก 5 นาที มีแนวทางช่วยคลอดติดไหล่และแนวทางช่วยทารกคลอด
Birth asphyxia โดยติดไว้ทใ่ี นห้องคลอด ทาให้ตวั ชีว้ ดั การเกิดลดลง
แผนการพัฒนาคุณภาพ โอกาสพัฒนา
1. เพิม่ ทักษะและสมรรถภาพให้กบั พยาบาลและทีมผูร้ บั ผิดชอบ
- ฝึกและทบทวนการใช้ Pathograph และการอ่าน NST
- ฝึกทักษะการช่วยคลอดติดไหล่
- ฝึกทักษะการทา NCPR ในแผนกห้องคลอด
2. เน้นการฝากครรภ์คุณภาพ
-สอนและแนะนาการฝึกนับลูกดิน้ การจดบันทึกและการมาพบแพทย์
3. จัดระบบการส่งต่อโดยทีมผูด้ แู ลจากห้องคลอดร่วมกับทีมreferจากภายนอก

