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ชื่อโครงการ: 3S Pediatrics CPR
คําสําคัญ: Pediatrics, CPR (Cariopulmonary resuscitation), Early warning sign,
Unexpected death
สรุปผลงานโดยยอ:
พัฒนากระบวนการช วยฟนชี พผู ปวยเด็ก (Pediatrics CPR) โดยใชหลั ก 3S คื อ 1) Smart person 2)
Smart Tool 3) Smart Place เพื่อลดอัตราการเกิด Unexpected death
หนวยงานเจาของผลงาน: ทีม CPR คณะกรรมการวิชาการ แผนกพยาบาลกุมารเวชกรรม กองกุมารเวชกรรม
ปญหาและสาเหตุโดยยอ:
การ CPR ที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็วนั้น ความพรอมของทีมการรักษาพยาบาลและความพรอมของ
อุปกรณที่ใชในการชวยฟนคืนชีพเปนสิ่งสําคัญ จากอดีตที่ผานมา ปญหาสําคัญที่เกิดขึ้นคือ ยังมีบุคลากรที่ขาด
ความรูในการประเมินผูปวยกอนเขาสูการชวยฟนคืนชีพ (Early warning sign) ขาดการฝกซอมสถานการณการ
ชวยฟนคืนชีพ ทําใหไมรูบทบาทหนาที่ของตนเองเมื่อเผชิญกับสถานการณจริง ขาดทักษะในการชวยฟนคืนชีพ
กอนแพทยมาถึง รวมถึงขาดความรูในการบํารุงรักษาอุปกรณทางการแพทย ขาดทักษะการเตรียมและการใช
อุปกรณที่มีความจําเปนในสถานการณชวยฟนคืนชีพ ทําใหการชวยฟนคืนชีพไมมีประสิทธิภาพ เกิดความลาชา
เกิดความเสี่ยงกับผูปวยตั้งแตมีอาการที่รุนแรงมากขึ้น จนเกิดอันตรายถึงชีวิตได (Unexpected death)
เพื่อปองกันปญหาและความเสี่ยงดังกลาวที่อาจเกิดขึ้น ทางทีมฯ จึงไดจัดทําโครงการนี้ขึ้นมาโดยใชหลัก 3S คือ
1)Smart person พัฒนาทักษะของบุคลากรทางการพยาบาลในการชวยฟนคืนชีพผูปวย
2)Smart Tool เตรี ย มความพร อ มของอุ ป กรณ สํ า หรั บ ใช ใ นกระบวนการช ว ยฟ น คื น ชี พ ให มี ค วาม
เหมาะสมพรอมใชตลอดเวลา
3)Smart Place การจัดเตรียมจุดหรือสถานที่ ใหหอผูปวยหรือหนวยงานที่เอื้อตอการชวยฟนคืนชีพ
ทั้งนี้เพื่อใหเกิดกระบวนการชวยฟนคืนชีพที่มีประสิทธิภาพ ผูปวยไดรับความปลอดภัยและไดกลับมามี
คุณภาพชีวิตที่ดีตอไป
เปาหมาย/วัตถุประสงค
1. ลดอัตราการเกิด Unexpected death ในกองกุมารเวชกรรมใหเทากับ 0
2. รอยละ 100 ของบุคลากรพยาบาลสามารถบอก early warning sing ในผูปวยที่ตองการการชวยฟน
คืนชีพไดถูกตอง
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3. รอยละ 100 ของบุคลากรพยาบาลสามารถปฏิบัติการชวยฟนคืนชีพผูปวยไดตามบทบาทหนาที่ของตน
ไดอยางถูกตอง
4. รอยละ 100 ของยาและอุปกรณทางการแพทยทุกชนิดไดรับการตรวจเช็คถูกตองครบตามวงรอบและ
พรอมใชงาน
5. รอยละ 100 ของเอกสารตางๆที่เกี่ยวของกับการชวยฟนคืนชีพไดรับการเตรียมและพรอมใชงาน ไดแก
Emergency Drug Dose For Pediatrics และ CPR record เปนตน
6. มีโครงการพัฒนา หรือนวัตกรรมที่สงเสริมใหเกิดการพัฒนาดาน 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 พร อมการติ ด lead EKG และการใช /การบํ ารุ ง รั กษา Defibrillator เบื้ องต น สํ าหรั บ
พยาบาล สอนวิ ธี ก ารใช Emergency Drug Dose For Pediatrics การเตรี ย มและเทคนิ ค การบริ ห ารยา
Adrenaline ที่ ถูกต อง ปลอดภัย รวมถึ งการใช และบั นทึ กเหตุ การณการช วยฟนคื นชี พ ใน CPR record อย าง
ถูกตองและมีประสิทธิภาพ
2. แบงเปนทีมพรอมจําลองสถานการณการชวยฟนคืนชีพ เพื่อประเมินผูรับการอบรม
Phase 2 (ป 2561) เปาหมายเนนการลงหนางานที่หอผูปวย และการใช EWS ประเมินอาการผูปวยกอน
เขาสูการชวยฟนคืนชีพ
1. กําหนดใหมี early warning sing ในกลุมโรคสําคัญของหอผูปวย
2. เน น การเข า พื้ น ที่ เ พื่ อ ประเมิ นและหาโอกาสพั ฒ นา โดยค น หาความเสี่ ย งจากแบบบั น ทึ ก ฯและ
feedback จากทีมแพทย พรอมรับฟงการประเมินตนเองของทีมบุคลากรพยาบาล กรณีหอผูปวยนั้น ๆ ไดทําการ
ชวยฟนคืนชีพผูปวยกอนยายลงหอผูปวยวิกฤตและมีประเด็นความเสี่ยงเกิดขึ้น
3. ประชุมปรึกษาหารือ เพื่อหาวิธีการประเมินความพรอมในการชวยฟนคืนชีพของทีมบุคลากรพยาบาล
วางแผนอบรมและฝกทักษะการชวยฟนคืนชีพที่มีประสิทธิภาพแกบุคลากรในหอผูปวยนั้นๆ
4. จัดทําแบบประเมินทักษะการชวยฟนคืนชีพ เพื่อเปนแนวทางในการประเมินความพรอมการชวยฟน
คืนชีพสําหรับบุคลากรในหอผูปวยนั้น ๆ
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5. กําหนดระยะเวลาการประเมินฯ โดยใชวิธีการลงหนางาน 2 ครั้ง/ป/หนวยงาน เพิ่มการสอนวิธีใช
Emergency Drug Dose For Pediatrics
6. สงผลการประเมินทักษะการชวยฟนคืนชีพ ใหหัวหนาหอฯรับทราบ เพื่อนําไปเปนโอกาสพัฒนา
บุคลากรในหอฯตอไป และสงใหหัวหนาพยาบาลฯรับทราบผลการดําเนินโครงการ เพื่อใหคําแนะนําและปรับ
วิธีการที่เหมาะสมตอไป
7. ติดตามบันทึกทางการพยาบาลของหอผูปวยที่ทําการชวยฟนคืนชีพยอนหลัง เพื่อประเมินคุณภาพ
การบันทึกฯ รวมทั้งขบวนการทั้ งหมดที่ผูปวยไดรับการชวยฟนคื นชีพ และ feedback หอผูปวยนั้น เพื่อเป น
โอกาสพัฒนาตอไป
Phase 3 (ป 2562-2564)
1. กําหนดตัวแทนในแตละหอผูปวย มาอบรมในระดับ preceptor เพื่อเปนตัวแทนในการฝกอบรม และ
ติดตามผลลัพธโครงการ และเกิดความมีสวนรวมในหนวยงาน
2. กระตุนใหมีโครงการหรือนวัตกรรมที่สงเสริมใหเกิดการพัฒนาดาน Pediatrics CPR
3. กําหนดให Pediatrics CPR เปนสมรรถนะหลักของการพยาบาลแผนกพยาบาลกุมารเวชกรรม
4. จัดอบรมสําหรับ Pediatrics CPR ใหกับพยาบาลใหมทุกคนกอนเริ่มปฏิบัติงานในแผนกพยาบาล
กุมารฯ
การประเมินผลการเปลี่ยนแปลงและผลลัพธ
1. อัตราการเกิดของ Unexpected death ในกองกุมารเวชกรรม ตั้งแตป 2563-2564 เปน 0
2. บุคลากรพยาบาลทุกระดับไดรับการอบรม Pediatric Basic CPR 100%
3. ผลการประเมินบุคลากรพยาบาลสามารถปฏิบัติการชวยฟนคืนชีพผูปวยไดตามบทบาทหนาที่ของตน
ไดอยางถูกตอง รอยละ 90
4.

บุคลากรพยาบาลที่ผานการอบรม สามารถบอก early warning sing ในผูปวยที่ตองการการชวย

ฟนคืนชีพไดถูกตอง รอยละ 90
5.

ยาและอุปกรณทางการแพทยทุกชนิดไดรับการตรวจเช็คถูกตองครบตามวงรอบ และพรอมใชงาน

รอยละ 100
6.

รอยละ 100 ของเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการชวยฟนคืนชีพ ไดรับการเตรียมและพรอมใชงาน

ไดแก Emergency Drug Dose For Pediatrics และ CPR record เปนตน
7. โครงการพัฒนาหรือนวัตกรรมที่สงเสริมใหเกิดการพัฒนาดาน 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 พรอมใชที่หอผูปวยกุมารเวช 4 และไปตอยอดที่หอผูปวยกุมารเวช 6
- ใช PRESS + EWS ประเมินและดูแลผูปวย เพื่อปองกันภาวะ cardiac arrest ในผป.เด็ก

Unexpected dead
3

เริ่มโครงการ
Pediatrics CP
บุคลากรไดรับการ
อบรม 100%
2

1

EWS โรคสําคัญประจําหอผป.
PRESS ในผป.RSV pneumonia
Emergency Drug Dose
-ตัวแทนหอผป.เป็ น preceptor 1คน/หอ
-มี Defibrillator ครบทุกหอผป.
-นวัตกรรม กล่องETT พร ้อมใช ้
-ใช ้PRESS + EWS ประเมินและดูแลผป.
ป้ องกันภาวะ cardiac arrest ในผป.เด็ก
-Pediatrics CPR for new RN 100%
-Pediatrics CPR=FCc แผนกพยาบาล
กุมารฯ

2

1

1

1

0
ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

0

0

ปี 2563

ปี 2564
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บทเรียนที่ไดรับ
1. ขยายผลการประเมินใหครอบคลุมหอผูปวยที่ดูแลทารกแรกเกิดทั้งหมด ไดแก NS/SNB และ NICU
2. จัดตั้ ง Mock code ที่ มีแพทยอยูใ นทีม เป นการประเมินความพรอมในการชวยฟน คืนชี พแบบที ม
สมบูรณแบบ
การติดตอกับทีมงาน พ.ต.หญิง กรรณิการ งามภักตร หน.หออภิบาลผูปวยเด็กโรคหัวใจ อาคารพัชรกิติยาภา
ชั้น 3 กองกุมารเวชกรรม รพ.พระมงกุฎเกลา โทร 02-7634122
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ภาพประกอบ Phase 1

ภาคทฤษฎี

สถานี ฝกการชวยหายใจ การใช mask

สถานีฝกการชวยหายใจ การเตรียมและ strap ETT

สถานี ฝกกดหนาอก

สถานี ฝกการใช/การบํารุงรักษา Defibrillator
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ภาพประกอบ Phase 2-3

OPD
กุมาร

กุมารเวช 4

8

กุมารเวช 5

กุมารเวช 6

9

กุมารเวช 7

PICU
PCCU

10

Pediatrics CPR ใหกับพยาบาลใหม

11

ใบ Emergency drug dose for pediatric

12

แบบประเมินทักษะการชวยฟนคืนชีพเด็ก

13

กลอง ET Tube และชุดชวยหายใจพรอมใช

14
แนวทางการดูแลผูปวยที่เขาสูระยะวิกฤต หอผูปวย กุมาร4

ผูปวยที่ตองไดรับการดูแลในหองหัตถการ เมื่อเขาหลักเกณฑดังตอไปนี้ (คะแนนรวม ≥ 3)
1. เปนผูปวยโรคปอด , โรคหัวใจ , โรคทางระบบประสาท ที่ตองทําหัตถการ
2. มีระดับความรูสึกตัวเปลี่ยนแปลง เชน งวง ซึม สับสน กระสับกระสาย นอนพักไมได ปลุกไมตื่น ไมตอบสนอง
3. การหายใจ ประเมินจาก PRESS SCORE ( Pediatric Respiratory Severity Score ) 4-5
องคประกอบ
Respiratory rate

นิยาม
อัตราการหายใจขณะพัก, on room air

คะแนน
0 หรือ 1

wheezing, rhonchi, crepitation, stridor ที่เกิดจากการฟงปอดผูปวย

0 หรือ 1

มีการใชกลามเนื้อชวยในการหายใจ
Oxygen saturation < base line ของผูปวยแตละคน

0 หรือ 1
0 หรือ 1

ความลําบากในการกินอาหาร

กินไมได /NPO

0 หรือ 1

PRESS score
เกณฑของ tachypnea*

0-1: เล็กนอย 2-3: ปานกลาง 4-5: รุนแรง
อายุ (ป)
อัตราการหายใจ

(อัตราการหายใจ)
Abnormal Breath sound
การใชกลามเนื้อชวยหายใจ
SpO2

(คาO2ในเลือด)

คะแนนรวม
1

0-5

(b/m)

>60

1

>40

1

1-3
3 - 13
>30
<13
>20
* ประเมินอัตราการหายใจตามแนวทางของ American Heart Association
4. Cardiovascular เชน ผิวซีด คล้ํา ตัวลาย Cap refill > 3 sec ,BP drop
5. Family concern

1
1

