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การดูแลผู้ป่วยทารกแรกเกิดส่งต่อ 

 



วัตถุประสงค์ของการส่งต่อผู้ป่วย 

 เพื่อส่งผู้ป่วยไปรับการรักษาในโรงพยาบาลที่มีความพร้อม

ทั้งเครื่องมือและบุคลากรที่จะรักษาผู้ป่วยได้ 

 เป็นความต้องการของบิดามารดา 

 ส่งทารกที่มีอาการดีขึ้นกลับไปรพ.แรกรับ 



ข้อบ่งชี้ในการส่งต่อผู้ป่วยทารกแรกเกิด 
 ทารกเกิดกอ่นก าหนด&ภาวะแทรกซ้อน  
 ปัญหาทางระบบหายใจ 
 ปัญหาทางระบบหัวใจและหลอดเลือด 
 Severe birth asphyxia   
 ปัญหาทางศัลยกรรม 
 การติดเชื้อ 
 ความผิดปกติทางพันธุกรรมและเมตาบอลิก 



วิธีการส่งต่อ 

 ส่งต่อทารกตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา(Intrauterine 

transport) 

 In utero transfer for high risk neonate has 
better clinical outcomes for mother and 
infant than transfer after birth 

 

 ส่งต่อทารกหลังเกิด (Neonatal transport) 



น ้าหนักแรกคลอด 

Inborn Outborn  

ทั งหมด 

(ราย) 

เสียชีวิต 

(ราย) 
ร้อยละ 

 

ทั งหมด 

(ราย) 

 

เสียชีวิต 

(ราย) 

 

ร้อยละ 

 

<1,000 กรัม 7 3 42.86 4 2 50 

1,000-1,499 กรัม 15 1 6.67 4 0 0 

1,500-1,999 กรัม 16 0 0 8 2 25 

< 2,000 กรัม 38 4 10.53 16 4 25 

 
ร้อยละการเสียชีวิตของทารกน้้าหนกั<2,000 กรัม  

มกราคม ถงึ มถิุนายน 2553 ในโรงพยาบาลศรีนครินทร ์
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น ้าหนักน้อยกว่า 2,000 กรัม  



องค์ประกอบของการส่งต่อ 
1. การติดต่อสื่อสาร 
2. บุคลากร 
3. อุปกรณ ์
4. ยานพาหนะ 



การติดตอ่สื่อสาร 

 ส่งต่อข้อมูล refer โดยประสานศูนย์ส่งต่อ รพ.ศรีนครินทร์เบอร์โทรศัพท์   
043-363455  และแพทย์ประจ าบ้านสาขากุมารเวชศาสตร์ผู้รับ refer เบอร์
โทรศัพท์ 090-8619060 

 ข้อมูลที่ต้องการ เอกสารและสิ่งที่ต้องส่งพร้อมผู้ป่วย: 
 ข้อมูลทารก 

 ข้อมูลมารดา 

 สมุดANC 

 เลือดมารดากรณีที่ไม่สามารถมาพร้อมทารกได้ ใส่ tube EDTA  6 ml จ านวน 2 
tubes 

 



การติดตอ่สื่อสาร 

รายละเอียดต่างๆของทารก 
 ประวัติ: ภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์ ปัจจัยเสี่ยง  Apgar scores, 
น้ าหนัก และอายุครรภ์ของทารก ภาวะแรกเกดิ 

 การเจ็บป่วยปจัจุบัน: การตรวจร่างกาย  ความผิดปกติ  V/S การให้ออกซิเจน 
และการใช้เครื่องช่วยหายใจ 

 ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ: blood sugar screening test, Hct, blood 
gas, chest x-ray  

 การรักษาที่ให้และการด าเนนิโรค การรักษาเฉพาะที่ต้องการต่อไป 
 ในการปรึกษาเพื่อเคล่ือนย้ายส่งต่อผู้ป่วย ในเบื้องต้นอาจยังไม่ได้
รายละเอียด เมื่อมีข้อมูลเพิ่มเติมแล้ว โทรศัพท์แจง้รายละเอียดเพิ่มเติม
ให้กับทีมที่รับต่อ เพื่อปรึกษาหารือร่วมกันต่อไป 
 



บุคลากร 

 แพทย/์กุมารแพทย ์
 พยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านการช่วย
หายใจและผู้ชว่ย 
 มีประสบการณ์การท างานดแูล
ทารกแรกเกิดและช่วยกู้ชีพทารก
แรกเกิด 
 สามารถประเมินสภาวะของทารก
คาดการณ์ปัญหาที่อาจเกดิขึน้และ
สามารถแก้ไขได้อย่างทันทว่งท ี
 



อุปกรณ ์

 stethoscope ลูกยางแดง ถุงมือ ปรอท 
 Infusion pump/ syring pump 
 เครื่อง suction feeding tube 
 ส าลี แอลกอฮอล์ พลาสเตอร์ กรรไกร 
 กระบอกฉีดยา และเข็มขนาดต่างๆ 
 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 
 Pulse oximeter 
 อุปกรณ์ให้ oxygen 
 Transport incubator/อุปกรณ์ที่ให้

ความอบอุ่นร่างกาย 
 



การช่วยหายใจด้วยแรงดันบวก 

 ปริมาณลมท่ีทารกต้องการเทียบกับขนาดของ bag 

 มักไม่เกิน 30 ซม.น ้า 

 Breath size (tidal volume) of an infant=5-8 ml/kg 

 

240 ml bag 

750 ml bag 

เมื่อเทียบกับขนาดของ bag : 1ใน 10 ขนาด 240 ml; 1ใน 30ของbag ขนาด750 มล 



T-piece resuscitator 

  ควบคุมโดยอัตราการไหลของก๊าซ (flow control) และมีการจ ากัดความดัน (pressure 
limited) สามารถปรับ PIP และ PEEP ได้ตามต้องการ 





 
วิธีการใชถุ้งผ้าบรรจุธัญพืชเป็นแหล่งให้ความร้อน            

ขณะเคลื่อนย้ายทารก 
1. ใส่เมล็ดถั่วเขียว 1 กก.ในถุงผ้ายีนขนาด

เท่า A4 

2. น าไปอุ่นในไมโครเวฟ  800 วัตต์ที่
อุณหภูมิสูงสุด 1 นาที 

3. ขย าถุงถั่วเขียวเพื่อให้ความร้อนกระจาย
ทั่ว แล้วใส่ลงซองกระดาษสีน้ าตาล 

4. ปูผ้าขนหนูทับบนซองกระดาษ 
5. ห่อทารกด้วยผ้าขนหนูอีกผืนแล้ววางลง

บนผ้าผืนแรกที่มีถุงถั่วเขียวอยู่ข้างล่าง 

6. จากนั้น 35 นาทีน าผ้าขนหนูที่วางบน
ซองกระดาษสีน้ าตาลออก 
 
 



ข้อควรระวัง : burn  



ยาที่จ้าเป็น 
 

 Epinephrine    
 NSS,D5W,D10W,D10N/5, sterile water 
 Calcium gluconate 
 Sodium bicarbonate    
 Dopamine , dobutamine   
 Phenobarbital, dilantin  
 Antibiotics    
 



ยานพาหนะ 

 รถพยาบาล 

 เฮลิคอปเตอร ์

 เครื่องบิน 

 



ขั้นตอนการ refer 

ติดต่อโรงพยาบาลที่จะรับผู้ป่วย 

จัดเตรียมรถ บุคลากรและอุปกรณ์ต่างๆ 

 ให้การรักษาจนผู้ป่วยมีอาการดีพอที่จะส่งต่อได้ 

(stabilization) 



Stabilization 

 ก่อนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจะต้องให้การรักษาจนผู้ป่วยมีอาการ
คงที่และดพีอ 

 ตรวจดูทางเดินหายใจ การหายใจและการไหลเวียนโลหิต 

     (ABCS)  

 ดู vital signs, oxygen saturation, ระดับน ้าตาลในเลือด 
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หากทารกอาการไม่ดขีึ นและทรวงอกของทารกไม่เคลื่อนขึ นระหว่างการ
ช่วยหายใจด้วยแรงดันบวก 

การแก้ไข การปฏิบัติ 

M : Mask adjustment วางหน้ากากให้แนบสนิทกับหน้าทารก 

R : reposition airway จัดท่าศีรษะทารกใหม่ 

S :  suction mouth and nose ดูดเสมหะในปากและจมูก 

O : open mouth เปิดปากทารกเล็กน้อยขณะบีบ bag 

P :  pressure increase  เพิ่มแรงดันบวกขึ้น 

A : airway alternation พิจารณาใส่ท่อช่วยหายใจ 



The Basics Come First! 

A B C S.T.A.B.L.E. 



Kristine A. Karlsen, NNP 
วัตถุประสงค ์
เพื่อ stabilization ทารกแรกเกิดส้าหรับบุคลากรทาง 
การแพทย์ในการดูแลมารดาและทารก 

เพื่อให้มีแนวทางการดูแลทารกแรกเกิดที่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
พัฒนาและปรับปรุงความปลอดภัยในการดูแลทารกแรกเกิด 



Vital Signs 

 HR 120-160 /min 

 RR 40-60 /min 

 BT 36.5-37.0 oC (axillary) 

 BP depend on GA 

 O2 saturation 

Adequate perfusion 

Capillary refill 

Color 

Peripheral pulses 

Alertness 

Urine output 
 



Sugar 

Temperature 

Artificial/
Assisted 

breathing 

Blood 
pressure 

Lab work  

Emotional 
support 

S.T.A.B.L.E 



Sugar 

• การให้สารน้ า IV therapy 

 ปริมาณและความเรว็ที่ให ้

• Glucose monitoring 

 ประเมินภาวะ hypoglycemia และให้การรักษา 

• Umbilical catheters 

 ต าแหน่งและวิธีการใส่ที่ถูกต้อง 



Infant at risk hypoglycemia 

•   Glycogen storage SGA, 
PREMATURE 

• Hyperinsulinism IDM,LGA 

•   Glucose utilization Stress or sick 



Symptoms of Hypoglycemia 

 Jitteriness 

 Lethargy  

 Hypotonia 

 Apnea, irregular 

respirations 

 

 Poor suck 

 Vomiting 

 Cyanosis 

 High-pitched,weak cry 

 Seizures 

 



การรักษาทารกที่มี Hypoglycemia 
 

ถ้าระดับน ้าตาลในเลือด < 40  mg/dL 
  D10W  2   mL/kg  iv  ในเวลา 5 นาท ี
  ตามด้วย  glucose infusion rate 6-8 mg/kg /min 

GIR =  conc. x  rate 
        6 BW    

   continuous infusion  
   เพื่อป้องกัน rebound hypoglycemia  
รักษาระดับน ้าตาลในเลือด 60-110 mg/dl ในทารกป่วย 



การให้สารน้้าทางหลอดเลือดด้า 

Peripheral 
iv 

umbilical 
artery 

Umbilical 
vein 



UVC UAC 

 ต้าแหน่งที่ดีอยู่ใน IVC เหนือกระบังลมต่อ

เข้า right atrium 

 อย่าทิ งไว้ใน portal system, 

ductus venosus, หรือลึกเขา้ไปใน 

right atrium 

o กรณีฉุกเฉิน  ใส่ลึก  3 cm. จนกว่าจะได้ IV 

access ที่เหมาะสม 

 High line: tip at T 6-T 
9 

 Low line: tip at L3- L4 

ต่้ากว่า abdominal aorta  เหนือ 
bifurcation of the iliac 
artery 

Umbilical  Catheter 

UAC=3BW+9 
UVC={(3BW+9)/2} +1 



Tip UVC  
at just above 
 diaphragm 

Tip UAC  
at T 8-9 

Optimal location of UVC& UAC 



Umbilical Catheter Safety 

  sterile technique  

 Avoid air in system  

 Risk of blood loss with disconnection  

 Tape securely 

 



สารน้้าและอิเล็คโตรลัยท ์

 ควรให้สารละลายทางหลอดเลือดก่อนการเดินทางเสมอ 
 Fluid maintenance เป็นทางให้ยา emergency 

 แนวทางการให้สารละลายทางหลอดเลือด  
 48 ชั่วโมงแรก 60-80 มล/กก/วัน 
 48-72 ชั่วโมง 80-100 มล/กก/วัน  

 >72 ชั่วโมง 100-120 มล/กก/วัน  
 ไม่จ้าเป็นต้องเติมเกลือแร่ใน 24-48 ชั่วโมง 



Temperature 

Infant body temperature 

 รักษา core temperature อยู่ระหว่าง 36.5-37.5 ๐c (rectal 

temperature) 

 Core temperature gold37 ๐c 



 

Most vulnerable 

 

 Premature/ low birth weight 

 Small for gestational age  

 Infant under going prolonged 
resuscitation 

 Infant who become acute ill 

 Other: open abdominal / spinal 
defect 

Hypothermia  



 
Heat Loss 

Heat transfer to 
solid object 

Heat loss by air 
currents 

Heat loss when 
moisture turned 

to vapor 

Heat transfer to 
solid surface not 
in contact with 

each other 



 
Heat loss 

 
วิธีการลดการสูญเสียความร้อน 

conduction ท าวัตถุต่างๆให้อุ่นก่อนสัมผัสทารก 
สวมหมวกหรือเสื้อผ้าแก่ทารก 
เปลี่ยนผ้าอ้อมและผ้าปูที่เปียกชื้น 

Convection ปรับอุณหภูมิห้องคลอดให้อยู่ที่ 25-28 ๐c ไม่ให้มีกระแสลมพัดผ่านทารก 
ใช ้plastic covering ในทารก BW< 1500 g 
เคลื่อนย้ายทารกโดย warm incubator 
ให้ oxygen ผ่าน heated humidify system 

evaporation เช็ดตัวทารกแรกเกิด 
ใช ้plastic covering ในทารก BW< 1500 g 
 

radiation ใช้ผ้าคลุม incubator 
ใช้ Double wall incubator 



The vicious circle resulting from 
cooling in neonate 

          cooling       

    

Peripheral 
 vasoconstriction 

Increase acidosis 

Anaerobic metabolism 

hypoxia 

norepinephrine 

Pulmonary   
vasoconstriction 

Pulmonary artery pressure 

Rt to lt shunt 



อุณหภูมิสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับอายุและน้้าหนักของทารกแรกเกิด 
(Neutral thermal environment temperatures) 
Age    Weight (g) Range of optimal 

incubator 
temperature (oC) 

0-6 ชั่วโมง ต่ ากว่า 1200 
1200-1500 
1501 2500 
เกิน 2500(และ >36 สัปดาห)์ 

34.0-35.4 
33.9-34.4 
32 8 33 8 
32.0-33.8 

6-12 ชั่วโมง ต่ ากว่า 1200 
1200-1500 
1501 2500 
เกิน 2500(และ >36 สัปดาห)์ 

34.0-35.4 
33.5-34.4 
32.2-33.8 
31.4-33.8 

12-24 ชั่วโมง ต่ ากว่า 1200 
1200-1500 
1501 2500 
เกิน 2500(และ >36 สัปดาห)์ 

34.0-35.4 
33 3-34 3 
31.8-33.8 
31.0-33.7 

หากอยู่ใน NTE ทารกจะใช้พลังงานน้อยสุดที่จะคงไว้ซึ่งอุณหภูมทิี่ปกติ 



การควบคุมอุณหภูมิกายในทารก 

ท าได้โดย 
1. ห่อตัวทารกด้วยผ้า 
2. ใช้ incubator ปรับระบบอากาศที่มี NTE ที่เหมาะสม 
3. ใช้ radiant warmer  ที่ตั้งระบบ servo control อัตโนมัต ิ
4. Skin to skin contact 

 กรณีที่ทารกมีอุณหภมูิกายต่ าปานกลาง 
ปรับอุณหภูมิทารกที่ปรับอุณหภูมิตามNTE ที่เหมาะสม 

 
 



การรักษาทารกที่มี Hypothermia:กรณีที่ทารกมี cold stress 
 

 Incubator 

 วางทารกในตู้อบปรับ air 
temperature สูงกว่าอุณหภูมิ
ทารก  1-1.5oC  

    วัดอุณหภูมิกายเป็นระยะ 
 เมื่ออุณหภูมิทารกถึง 37oC 
ปรับ air temperature ให้อยู่ใน 
NTE 

 Radiant warmer 

 ติด probe ที่ผิวหนังปรับ servo 
control ที่ 36.5oC อุณหภูมิที่
ผิวหนังทารกจะเพิ่มอย่าง
รวดเร็ว core temp จะขึ้นช้า
กว่า 

 



Artificial/Assisted Breathing 

Respiratory Distress

อาการแสดง 
 หายใจเร็ว (> 60 /min) 

 Grunting 

 Retractions 

 Nasal flaring 

 เขียว  

 หยุดหายใจ 



  ข้อบ่งชีใ้นการ Intubation 

• ไม่สามารถช่วยหายใจหรือทา้ให้ออกซิเจนดีขึ้นได้
ด้วย bag/mask ventilation 

• PCO2 > 55 mmHg, และ pH < 
7.25 

• O2 saturation<90% ในขณะที่ใช้
ออกซิเจน> 80% 

• ทารกมีอาการอาการหายใจล้าบาก 

• Apnea หรอื gasping  
• ใส่ท่อหลอดลมคอถ้าคิดว่าผู้ป่วยอาจมีปัญหา

ระหว่างเดินทาง 

 

 



ขนาดและต้าแหน่งของท่อหลอดลมคอ 

         

  
 ตรวจดูขนาดและต้าแหน่งของท่อ
หลอดลมคอและยึดให้แน่น 

 ตัดท่อให้เหลือความยาวประมาณ   
3-4 ซม.จากมุมปากเพื่อลด dead 
space 

 ดูดเสมหะให้เรียบร้อย ก่อนการ
เคลื่อนย้ายผู้ป่วย (ถ้าจ้าเป็น) 

 
ความลึก = BW+6 

  
น ้าหนักทารก 

(กรัม)  

 
 ขนาด  

 
ต้าแหน่ง 

 
<1000 2.5 7 

1000-2000 3 8 

2000-3000 3.5 9 

>3000 3.5-4 9 

ขนาด ETT 
 

ขนาดSUCTION 

2.5 5F/6F 

3 6F/8F 

3.5 8F 

4 8F/10F 



Breathing 

 ฟังเสียงหายใจ 2 ข้างเท่ากันหรอืไม ่

 ตรวจดูลักษณะการหายใจ 

 สังเกตการเคลื่อนไหวของทรวงอก: การระบายอากาศเพียงพอ 

 เช็ค O2saturation และABG ปรับ FiO2 ให้พอเหมาะ  

 แก้ไขภาวะเลือดเป็นกรด : pH<7.2, base deficit>10 

 ควรใส่ OG เพื่อระบายลม 



Pneumothorax 

 
 ทารกหายใจล าบาก 
 อาการแย่ลงอย่างรวดเร็ว 
 การวินิจฉัย 
 เสียงหายใจเบาลงหรือไม่ได้ยิน 
 Chest movement  
 Positive transillumination  



ก่อน REFER หลัง refer มาถึง 

ตัวอย่างผู้ป่วย 

  

•ส่วนปลายสดุของ  ETT อยูก่ึ่งกลางของความยาวหลอดลมคอ ระหวา่ง vocal 

cords และ carina CXR ปลายอยู่ระหว่างclavicle ทั งสองข้างหรือต่า้กว่าเลก็น้อย   



Massive Tension Pneumothorax     

Note: 
Mediastinal 
shift 
 
Complete   
right lung 
collapse 

 
 

 



วิธีการเจาะช่องทรวงอกที่บริเวณ  
Ant. axillary line, intercostal space ที่ 4 



Needle Aspiration Kits 

Butterfly 

T-connector 

Angiocatheter 

3-way stopcock 



Blood Pressure 

สาเหตุของภาวะshock 

 Hypovolemia 
 Placenta previa /placental abruption  

 Rupture of maternal or fetal vessels  

 Intracranial /intraabdominal hemorrhage  

 Trauma: cephalohematoma, subgaleal 

 Twin-twin transfusion  

 Inadequate  cardiac  output :asphyxia 

 Sepsis  
 



Shock 

Dusky, gray, pale, 
mottled skin color  

Slow capillary filling time  

Hypotension  

Decreased urine output    
(<1 ml/kg/hr)  

Subnormal skin 
temperature  

Severe, persistent 
metabolic acidosis  

Tachycardia  

 





Blood Pressure Chart 
1st 12 hr of life 



Circulation 
 ตรวจดูสีผิว และ peripheral perfusion 

 ควรให้สารละลายทางหลอดเลือดก่อนการเดินทาง 

 ตรวจสายสวนหลอดเลือดหรือต าแหน่งที่ให้สารละลายทางหลอด

เลือดยึดให้แน่นหนาไม่เลื่อนหลุดระหว่างทาง 

 ตรวจดูชนิดและอัตราเร็วของสารละลายที่ให ้

 ควรใชs้yringe pump 

 ให้สารเพิ่มปริมาตร/inotrope กรณี hypoperfusion 



การรักษาภาวะ Shock 
 

 Volume expansion 10 mL/kg ในเวลา 15-30 นาที 

 NSS, lactated ringers solution 

 อาจให้ซ้ าได้ 

 อาจมีความจ าเป็นต้องให ้vasopressor drugs  

 ข้อควรระวัง  

Hematocrit ปกติ ไม่ได้ rule out hypovolemia 



Lab Work 

 Lab เบื องต้นก่อนส่งต่อ 

 อาการของการติดเชื อ 

 การแปลผล CBC    

 ANC, I/T ratio, platelet 

 การให้ยา antibiotics 

 



Infection 

 Temperature instability  

 Lethargy 

 Respiratory changes (tachypnea,apnea,cyanosis)   

 Feeding difficulty(vomiting,distension, diarrhea) 

 Shock /Acidosis  

 Petechiae  

 

 



Emotional Support 

 เข้าใจความรู้สึกและการแสดงออกของครอบครัวในภาวะ 
crisis ที่มีทารกป่วยหนักและต้องส่งต่อ 
 เข้าใจบทบาทและสามารถให้การช่วยเหลือครอบครัวของทารก 
 อธิบายให้เข้าใจถึงโรคที่ทารกเป็นและสาเหตุที่ต้องส่งต่อ 
ตลอดจนสถานที่ที่ทารกจะไปรับการรักษาต่อให้บิดาหรือ
มารดามากับผู้ป่วย  

 



ก่อนออกเดินทาง 

 ยึดตรึงอุปกรณ์ต่างๆกับตัวรถให้แน่น 
 เช็คการท างานของอุปกรณ์ทุกชนิด 

 ตรวจดูท่อหลอดลมคอ สายสวนต่างๆและบริเวณที่แทง IV 
 เตรียม bag และ mask ให้พร้อมใช้งานได้ทันท ี
 ตรวจ vital signs อีกครั้งก่อนออกเดินทาง 
 ใบส่งตัว ประวัติผู้ป่วย ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ         X-ray 
 ให้บิดามารดาได้ดูทารกอีกครั้งก่อนออกเดินทาง 



การดูแลระหว่างเดินทาง 

 ทารกควรอยู่ใน neutral thermal environment  
 ถ้าไม่มีตู้อบชนิดเคลื่อนย้าย 
  - อาจใช้ถุงถั่วเขียวหรือผ้าห่มไฟฟ้า 
  - ปิดเครื่องปรับอากาศ 
  - เปิดหน้าต่างรถเพียงเล็กน้อย 
  - อย่าให้ลมเป่าถูกตัวทารก 



การดูแลระหว่างเดินทาง (ต่อ) 

 ประเมิน vital signs และ oxygen saturation ทุก 15 นาท ี
 ดู activity และสีผิวของทารกเป็นระยะ 
 ตรวจดูปริมาณและอัตราเร็วของสารละลายที่ทารกได้รับ 
 ดูการเคลื่อนไหวของทรวงอกและ ventilator setting 

 ตรวจระดับน้ าตาลในเลอืดตามความจ าเป็น 



ขอบคุณนะคะที่ช่วย
ดูแลหน ู


