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ช่ือโครงการ: 3S Pediatrics CPR     

คําสําคัญ:    Pediatrics, CPR (Cariopulmonary resuscitation), Early warning sign,  

                Unexpected death 

สรุปผลงานโดยยอ:  

 พัฒนากระบวนการชวยฟนชีพผูปวยเด็ก (Pediatrics CPR) โดยใชหลัก 3S คือ 1) Smart person 2) 

Smart Tool 3) Smart Place เพื่อลดอัตราการเกิด Unexpected death  

หนวยงานเจาของผลงาน: ทีม CPR คณะกรรมการวิชาการ แผนกพยาบาลกุมารเวชกรรม กองกุมารเวชกรรม 

ปญหาและสาเหตุโดยยอ:  

การ CPR ท่ีมีประสิทธิภาพและรวดเร็วน้ัน ความพรอมของทีมการรักษาพยาบาลและความพรอมของ

อุปกรณท่ีใชในการชวยฟนคืนชีพเปนส่ิงสําคัญ จากอดีตท่ีผานมา ปญหาสําคัญท่ีเกิดข้ึนคือ ยังมีบุคลากรท่ีขาด

ความรูในการประเมินผูปวยกอนเขาสูการชวยฟนคืนชีพ (Early warning sign) ขาดการฝกซอมสถานการณการ

ชวยฟนคืนชีพ ทําใหไมรูบทบาทหนาท่ีของตนเองเม่ือเผชิญกับสถานการณจริง ขาดทักษะในการชวยฟนคืนชีพ

กอนแพทยมาถึง รวมถึงขาดความรูในการบํารุงรักษาอุปกรณทางการแพทย ขาดทักษะการเตรียมและการใช

อุปกรณท่ีมีความจําเปนในสถานการณชวยฟนคืนชีพ ทําใหการชวยฟนคืนชีพไมมีประสิทธิภาพ เกิดความลาชา 

เกิดความเส่ียงกับผูปวยต้ังแตมีอาการท่ีรุนแรงมากข้ึน จนเกิดอันตรายถึงชีวิตได (Unexpected death)  

เพื่อปองกันปญหาและความเส่ียงดังกลาวท่ีอาจเกิดข้ึน ทางทีมฯ จึงไดจัดทําโครงการน้ีข้ึนมาโดยใชหลัก 3S คือ  

1)Smart person พัฒนาทักษะของบุคลากรทางการพยาบาลในการชวยฟนคืนชีพผูปวย 

2)Smart Tool เตรียมความพรอมของอุปกรณสําหรับใชในกระบวนการชวยฟนคืนชีพใหมีความ

เหมาะสมพรอมใชตลอดเวลา 

3)Smart Place การจัดเตรียมจุดหรือสถานท่ี ใหหอผูปวยหรือหนวยงานท่ีเอ้ือตอการชวยฟนคืนชีพ 

 ท้ังน้ีเพื่อใหเกิดกระบวนการชวยฟนคืนชีพท่ีมีประสิทธิภาพ ผูปวยไดรับความปลอดภัยและไดกลับมามี

คุณภาพชีวิตท่ีดีตอไป 

เปาหมาย/วัตถุประสงค 

     1.  ลดอัตราการเกิด Unexpected death ในกองกุมารเวชกรรมใหเทากับ 0 

2.  รอยละ 100 ของบุคลากรพยาบาลสามารถบอก early warning sing ในผูปวยท่ีตองการการชวยฟน

คืนชีพไดถูกตอง 
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3. รอยละ 100 ของบุคลากรพยาบาลสามารถปฏิบัติการชวยฟนคืนชีพผูปวยไดตามบทบาทหนาท่ีของตน

ไดอยางถูกตอง 

  4. รอยละ 100 ของยาและอุปกรณทางการแพทยทุกชนิดไดรับการตรวจเช็คถูกตองครบตามวงรอบและ

พรอมใชงาน 

       5. รอยละ 100 ของเอกสารตางๆท่ีเก่ียวของกับการชวยฟนคืนชีพไดรับการเตรียมและพรอมใชงาน ไดแก 

Emergency Drug Dose For Pediatrics และ CPR record เปนตน 

       6.  มีโครงการพัฒนา หรือนวัตกรรมท่ีสงเสริมใหเกิดการพัฒนาดาน Pediatrics CPR 

กิจกรรมการพัฒนา 

 Phase 1 (ป 2560) เปาหมายบุคลากรพยาบาลทุกระดับไดรับการอบรม 

1. จัด course อบรม Pediatric Basic CPR แกบุคลากรพยาบาลทุกระดับ โดยแบงเปนภาคทฤษฎีและ

ปฏิบัติ โดยภาคปฏิบัติ บุคลากรพยาบาลทุกระดับและทุกนาย จะไดรับการฝกการกดหนาอกและชวยหายใจดวย 

ambu bag with mask พรอมการติด lead EKG และการใช/การบํารุงรักษา Defibrillator เบ้ืองตน สําหรับ

พยาบาล สอนวิธีการใช Emergency Drug Dose For Pediatrics  การเตรียมและเทคนิคการบริหารยา 

Adrenaline ท่ีถูกตอง ปลอดภัย รวมถึงการใชและบันทึกเหตุการณการชวยฟนคืนชีพใน CPR record อยาง

ถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

2. แบงเปนทีมพรอมจําลองสถานการณการชวยฟนคืนชีพ  เพื่อประเมินผูรับการอบรม 

Phase 2 (ป 2561) เปาหมายเนนการลงหนางานท่ีหอผูปวย และการใช EWS ประเมินอาการผูปวยกอน

เขาสูการชวยฟนคืนชีพ  

     1.    กําหนดใหมี early warning sing ในกลุมโรคสําคัญของหอผูปวย 

2.   เนนการเขาพื้นท่ีเพื่อประเมินและหาโอกาสพัฒนา โดยคนหาความเส่ียงจากแบบบันทึกฯและ 

feedback จากทีมแพทย พรอมรับฟงการประเมินตนเองของทีมบุคลากรพยาบาล กรณีหอผูปวยน้ัน ๆ ไดทําการ

ชวยฟนคืนชีพผูปวยกอนยายลงหอผูปวยวิกฤตและมีประเด็นความเส่ียงเกิดข้ึน 

3.   ประชุมปรึกษาหารือ เพื่อหาวิธีการประเมินความพรอมในการชวยฟนคืนชีพของทีมบุคลากรพยาบาล 

วางแผนอบรมและฝกทักษะการชวยฟนคืนชีพท่ีมีประสิทธิภาพแกบุคลากรในหอผูปวยน้ันๆ 

4.   จัดทําแบบประเมินทักษะการชวยฟนคืนชีพ เพื่อเปนแนวทางในการประเมินความพรอมการชวยฟน

คืนชีพสําหรับบุคลากรในหอผูปวยน้ัน ๆ 
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      5.   กําหนดระยะเวลาการประเมินฯ โดยใชวิธีการลงหนางาน 2 คร้ัง/ป/หนวยงาน เพิ่มการสอนวิธีใช 

Emergency Drug Dose For Pediatrics   

     6.   สงผลการประเมินทักษะการชวยฟนคืนชีพ ใหหัวหนาหอฯรับทราบ  เพื่อนําไปเปนโอกาสพัฒนา

บุคลากรในหอฯตอไป และสงใหหัวหนาพยาบาลฯรับทราบผลการดําเนินโครงการ  เพื่อใหคําแนะนําและปรับ

วิธีการท่ีเหมาะสมตอไป 

      7.   ติดตามบันทึกทางการพยาบาลของหอผูปวยท่ีทําการชวยฟนคืนชีพยอนหลัง  เพื่อประเมินคุณภาพ

การบันทึกฯ  รวมท้ังขบวนการท้ังหมดท่ีผูปวยไดรับการชวยฟนคืนชีพ และ feedback หอผูปวยน้ัน เพื่อเปน

โอกาสพัฒนาตอไป 

          Phase 3 (ป 2562-2564) 

      1.  กําหนดตัวแทนในแตละหอผูปวย มาอบรมในระดับ preceptor เพื่อเปนตัวแทนในการฝกอบรม และ

ติดตามผลลัพธโครงการ และเกิดความมีสวนรวมในหนวยงาน 

      2.  กระตุนใหมีโครงการหรือนวัตกรรมท่ีสงเสริมใหเกิดการพัฒนาดาน Pediatrics CPR 

      3.  กําหนดให Pediatrics CPR เปนสมรรถนะหลักของการพยาบาลแผนกพยาบาลกุมารเวชกรรม  

      4.  จัดอบรมสําหรับ Pediatrics CPR  ใหกับพยาบาลใหมทุกคนกอนเร่ิมปฏิบัติงานในแผนกพยาบาล

กุมารฯ 

การประเมินผลการเปลี่ยนแปลงและผลลัพธ 

1.   อัตราการเกิดของ Unexpected death ในกองกุมารเวชกรรม ต้ังแตป 2563-2564 เปน 0 

2. บุคลากรพยาบาลทุกระดับไดรับการอบรม Pediatric Basic CPR  100%  

3. ผลการประเมินบุคลากรพยาบาลสามารถปฏิบัติการชวยฟนคืนชีพผูปวยไดตามบทบาทหนาท่ีของตน

ไดอยางถูกตอง รอยละ 90 

4. บุคลากรพยาบาลท่ีผานการอบรม  สามารถบอก early warning sing ในผูปวยท่ีตองการการชวย

ฟนคืนชีพไดถูกตอง  รอยละ 90  

5. ยาและอุปกรณทางการแพทยทุกชนิดไดรับการตรวจเช็คถูกตองครบตามวงรอบ และพรอมใชงาน 

รอยละ 100 

6. รอยละ 100 ของเอกสารตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการชวยฟนคืนชีพ  ไดรับการเตรียมและพรอมใชงาน 

ไดแก Emergency Drug Dose For Pediatrics และ CPR record เปนตน  

7. โครงการพัฒนาหรือนวัตกรรมท่ีสงเสริมใหเกิดการพัฒนาดาน Pediatrics CPR 
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- มีการใช early warning sing ในกลุมโรคสําคัญทุกหอผูปวย, การใช PRESS ในผป.RSV pneumonia 

- การใช Emergency Drug Dose ในผูปวยเด็กประเภท 4 5 และผูปวยเด็กเตรียมผาตัด 

- นวัตกรรม กลอง ETT พรอมใชท่ีหอผูปวยกุมารเวช 4 และไปตอยอดท่ีหอผูปวยกุมารเวช 6 

- ใช PRESS + EWS ประเมินและดูแลผูปวย  เพื่อปองกันภาวะ cardiac arrest ในผป.เด็ก    
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ปี2559 ปี2560 ปี2561 ปี2562 ปี2563 ปี2564

Unexpected dead

เริ่มโครงการ 

Pediatrics CP

บุคลากรไดรับการ

อบรม 100% 

EWS โรคสาํคญัประจาํหอผป.
PRESS ในผป.RSV pneumonia
Emergency Drug Dose 

-ตวัแทนหอผป.เป็น preceptor 1คน/หอ
-ม ีDefibrillator ครบทกุหอผป.
-นวตักรรม กลอ่งETT พรอ้มใช ้
-ใชP้RESS + EWS ประเมนิและดแูลผป. 
ป้องกนัภาวะ cardiac arrest ในผป.เด็ก
-Pediatrics CPR for new RN 100%
-Pediatrics CPR=FCc แผนกพยาบาล
กมุารฯ
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บทเรียนท่ีไดรับ 

1.  ขยายผลการประเมินใหครอบคลุมหอผูปวยท่ีดูแลทารกแรกเกิดท้ังหมด ไดแก NS/SNB และ NICU 

2.  จัดต้ัง Mock code ท่ีมีแพทยอยูในทีม เปนการประเมินความพรอมในการชวยฟนคืนชีพแบบทีม

สมบูรณแบบ  

การติดตอกับทีมงาน  พ.ต.หญิง กรรณิการ   งามภักตร  หน.หออภิบาลผูปวยเด็กโรคหัวใจ อาคารพัชรกิติยาภา 

ช้ัน 3 กองกุมารเวชกรรม รพ.พระมงกุฎเกลา โทร 02-7634122    
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ภาคทฤษฎี สถานี ฝกการชวยหายใจ การใช mask 

  

ภาพประกอบ Phase 1  

 

สถานีฝกการชวยหายใจ การเตรียมและ strap ETT 

  

                       สถานี ฝกกดหนาอก                        

  

สถานี ฝกการใช/การบํารุงรกัษา Defibrillator  
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ภาพประกอบ Phase 2-3 

 

กมุารเวช 4 

OPD 

กมุาร 
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กมุารเวช 5 

 

 กมุารเวช 6
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กมุารเวช 7 

PICU

PCCU 



10 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Pediatrics CPR ใหกับพยาบาลใหม 
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ใบ Emergency drug dose for pediatric 
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แบบประเมินทักษะการชวยฟนคืนชีพเด็ก 
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กลอง ET Tube และชุดชวยหายใจพรอมใช  
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ผูปวยที่ตองไดรับการดูแลในหองหัตถการ  เมื่อเขาหลักเกณฑดังตอไปนี้  (คะแนนรวม ≥ 3) 

1. เปนผูปวยโรคปอด , โรคหัวใจ , โรคทางระบบประสาท ที่ตองทาํหัตถการ 

2. มีระดับความรูสึกตัวเปลี่ยนแปลง เชน งวง ซึม สับสน กระสับกระสาย นอนพักไมได ปลุกไมตื่น   ไมตอบสนอง 

3. การหายใจ ประเมินจาก PRESS SCORE ( Pediatric Respiratory Severity Score ) 4-5  

4. Cardiovascular เชน ผิวซีด คล้ํา ตัวลาย Cap refill > 3 sec ,BP drop 

                     5.    Family concern 

 

องคประกอบ นิยาม คะแนน 
Respiratory rate  

(อัตราการหายใจ) 
อัตราการหายใจขณะพัก, on room air 0 หรือ 1  

Abnormal Breath sound wheezing, rhonchi, crepitation, stridor ท่ีเกิดจากการฟงปอดผูปวย 0 หรือ 1 

การใชกลามเน้ือชวยหายใจ มีการใชกลามเน้ือชวยในการหายใจ 0 หรือ 1 
SpO2 (คาO2ในเลือด) Oxygen saturation < base line ของผูปวยแตละคน 0 หรือ 1   

ความลําบากในการกินอาหาร กินไมได /NPO 0 หรือ 1 

 คะแนนรวม  
PRESS score  0-1: เล็กนอย 2-3: ปานกลาง 4-5: รุนแรง 0-5  

เกณฑของ tachypnea*  อายุ (ป) 
อัตราการหายใจ (b/m)  

 1 >60 1  

 1 - 3 >40  1  

 3 - 13 >30  1  

 <13 >20  1  

* ประเมินอัตราการหายใจตามแนวทางของ American Heart Association 

แนวทางการดูแลผูปวยท่ีเขาสูระยะวิกฤต  หอผูปวย กุมาร4 

 


