
Neonatal resuscitation NCPR



Risk assessment 



Antipartum risk factors
❖ อายุครรภ์ <36 0/7สัปดาห์รืออายุครรภ์ >41 0/7สปัดาห์
❖ ภาวะความดันเลือดสูงในมารดารวมถึงภาวะ preeclampsia หรือ eclampsia

❖ ภาวะครรภ์แฝด
❖ ภาวะน้ำคร่ำน้อย (oligohydramnios) หรือภาวะน้ำคร่ำมาก (polyhydramnios)

❖ ภาวะซีดของทารกในครรภ์
❖ ภาวะบวมน้ำทั้งตัวของทารกในครรภ์ (fetalhydrops)

❖ ทารกในครรภ์ตัวใหญ่กว่าปกติ( fetalmacrosomia)

❖ ภาวะการเจริญเติบโตน้อยผิดปกติของทารกในครรภ์ 
(intrauterinegrowthrestriction)

❖ ความผิดปกติ หรือ ความพิการรุนแรงของทารกในครรภ์ (significant fetal 
malformations or anomalies)

❖ มารดาไม่เคยฝากครรภ์ (NoANC)



Intrapartum risk factors
❖ การผ่าคลอด ใช้อุปกรณ์ช่วยคลอด รวมถึงการคลอดท่าก้น (breech presentation) หรือท่าผิดปกติอื่นๆ 

❖ ภาวะการคลอดติดไหล่ (shoulder dystocia) รวมถึงการที่มารดาได้รับยาดมสลบแบบ general 
anesthesia หรือยาระงับปวด กลุ่ม narcoticsในช่วง 4 ชั่วโมงก่อนทารกคลอด มารดาได้รับการรักษา
ด้วยยาแมกนีเซียมก่อนคลอด

❖ ภาวะรกลอกตัวผิดปกติ (placental abruption) การติด เชื้อของรกและถุงน้ำคร่ำ (chorioamnionitis) ภ
ภาวะน้ำคร่ำขี้เทาปน (meconium - stained amnioticfluid) รวมถึงภาวะสายสะดือย้อย (prolapsed 
umbilicalcord) 

❖ ภาวะเลือดออกมากผิดปกติระหว่างคลอด (intrapartum bleeding) หรือ ภาวะการเต้นของหัวใจทารก
ในครรภ์ผิดปกติชนิด category I หรือ II 

❖ ภาวะการหายใจไม่สม่ำเสมอหรือไม่หายใจ (irregularrespiratoryeffort/apnea) หรือ หายใจเร็ว 
(tachypnea)

❖ อัตราการเต้นของหัวใจช้าลง (bradycardia) หรือ หัวใจเต้นเร็ว (tachycardia) 

❖ ความตึงตัวของกล้ามเน้ือ (muscletone) ลดลง
❖ ค่าออกซเจินในเลอืดต่า(low oxygensaturation) 

❖ ความดันโลหิตต่ำ (hypotension)



Preparation 



Anticipation of resuscitation

❖ Four pre-birth questions:

❖ GA: อายุครรภ์ของทารกเท่าไร หรือ ทารกคลอดก่อนกำหนดหรือไม่

❖ Amniotic fluid: มี Meconium - stained amniotic fluid หรือไม่

❖ Number of fetus: ครรภ์แฝดหรือไม่

❖ Risk factors: ปัจจัยเสี่ยงต่างๆ หรือ ภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ เช่น ได้รับยา sedative, 
analgesicโดยเฉพาะได้รับยาใน 4 ชั่วโมงก่อนคลอด ภาวะ chorioamnionitis 
เป็นต้น



Personal

❖ ในการคลอดทุกครั้งจะต้องมีบุคลากรที่มีความชำนาญช่วยกู้ชีพทารกเบื้องต้น (initial 
steps) รวมถึง การช่วยหายใจด้วยแรงดันบวกได้อย่างถูกต้องอย่างน้อย 1 คน ซึ่งอาจ
เป็นแพทย์ หรือ พยาบาล และต้องมีบุคลากรที่สามารถปฏิบัติการ้ชีพได้อย่างชำนาญ
และสามารถตามได้ทันทีในกรณีฉุกเฉิน

❖ ในการคลอดที่ความเสี่ยงสูง ควรมีบุคลากรที่มีความชำนาญอย่างน้อย 2 คน ในการ 
ดูแลทารกในการคลอดที่มีความเสี่ยงสูงมาก อาจต้องการบุคลากรที่มีความชำนาญ 
มากกว่า 3-4 คนในการช่วยกู้ชีพทารก



Equipment 

❖ อุปกรณ์ให้ความอบอุ่น 

❖ Preheated radiant warmer, ผ้าอุ่นสำหรับรับเด็ก, สายวัดอุณหภูมิกาย

❖ ในกรณีที่ทารกอายุครรภ์ < 32 สัปดาห์ให้เตรียมถุงพลาสติก หรือ พลาสติกสำหรับ 
ห่อตัวทารกรวมถึงแผ่นให้ความอบอุ่น (thermal mattress)



Equipment 
❖ อุปกรณ์การช่วยหายใจและออกซิเจน

❖ ลูกยาง (bulb syringe) สายดูดสารคัดหลั่ง ขนาด 10 หรือ 12 F โดยตั้งแรงดูดไว้ที่ 80 - 100 มม.ปรอท และ อุปกรณ์สาหรับการดูดขี้เทา (meconiumaspirator)

❖ มาตรวัดอัตราการไหลของแก๊ส (flowmeter) ตั้งไว้ที่ 10 ลิตรต่อนาที

❖ เครื่องผสมออกซิเจนและอากาศ (oxygen blender) รวมถึงอุปกรณ์สำหรับการให้ free flow oxygen

❖ เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนจากชีพจร (pulse oximetry) และ ตารางแสดงเป้าหมายค่าความอิ่มตัวออกซิเจน (targeted O2 saturation table)

❖ อุปกรณ์ตรวจจับก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ (CO2 detector)

❖ อุปกรณ์ช่วยหายใจด้วยแรงดันบวก หน้ากากสาหรับทารกครบกำหนด และทารกเกิดก่อนกำหนด 

❖ สายยางให้อาหารขนาด 8 F และกระบอกฉีดยาขนาดใหญ่

❖ ท่อหลอดลมคอ laryngoscope พร้อม blade เบอร์ 0 และเบอร์ 1 รวมถึง stylet

❖ หน้ากากครอบกล่องเสียง (เบอร์ 1)

❖ กระบอกฉีดยาขนาด 5 มล.

❖ สายวัด และ/หรือ ตารางแสดงความลึกของท่อหลอดลมคอ

❖ กรรไกร เทปกาวกันน้ำ หรือ อุปกรณ์ตรึงท่อหลอดลมคอให้มั่นคง

❖ Stethoscope



Equipment

❖ อุปกรณ์การให้ยา
❖ ยา epinephrine ความเข้มข้น 1:10,000 (0.1 มก/มล)

❖ Normal saline

❖ อุปกรณ์สำหรับใส่สายสวนหลอดเลือดดำของสะดือ (umbilical catheter set)

❖ EKG leads และ EKG monitor



Neonatal resuscitation



Positive pressure ventilation (PPV)
❖ เริ่มต้น PIP 20-25 เซนติเมตรน้ำ สามารถเพิ่มแรงดันบวกทีละ 5-10 เซนติเมตรน้ำ ในทารกครบกำหนด อาจ
ใช้ความดันบวกสูงสุดไม่เกิน 40 เซนติเมตรน้ำ ส่วนทารกคลอดก่อนกำหนดไม่ควรเกิน 30 เซนติเมตรน้ำ 

❖ เริ่มต้น PEEP 5 เซนติเมตรน้ำ

❖ ช่วยหายใจด้วยอัตรา 40-60 ครั้งต่อนาที

❖ เปิด Flow rate 10 LPM 

❖ การให้ FiO2 เริ่มต้นขึ้นกับอายคุรรภ์

❖ ถ้าอายุครรภ์ >35 สัปดาห์ให้ FiO2 0.21

❖ ถ้าอายุครรภ์ <35 สัปดาห์ให้ FiO2 0.21- 0.3



First assessment



Ventilation corrective steps (MR.SOPA)
❖ M: Mask adjustment วางหน้ากากให้แนบสนิทกับหน้าทารกพิจารณาใช้ Two-hand technique with jaw thrust

❖ R: Reposition airway จัดท่าทารกให้อยู่ในท่าตรง หรือ แหงนเล็กน้อย หลังขั้นตอนน้ีให้ ลองทำ PPV ซ้ำ และ ประเมิน 
chest movement อีกครั้ง

❖ S: Suction mouth and noseใช้ลูกยางแดง หรือ สาย suction ดูดสารคัดหลั่ง

❖ O: Open mouth and lift the jaw forward เปิดปากและยกขากรรไกรล่างขึ้น หลังขั้นตอนน้ีให้ ลองทำ PPV ซ้ำ และ 
ประเมิน chest movement อีกครั้ง 

❖ P: Pressure increase (maximum 40 cmH2O) เพิ่มแรงดันขึ้นอีก ครั้งละ 5-10 ซม.น้ำ โดยแรงดันสูงสุดไม่เกิน 40 ซม.น้ำ
ในทารกคลอดครบกำหนด และไม่เกิน 30 ซม.น้ำในทารกคลอดก่อนกำหนด หลังขั้นตอนน้ีให้ ลองทำ PPV ซ้ำ และ ประเมิน 
chest movement อีกครั้ง 

❖ A: Alternative airwayใส่ท่อหลอดลมคอ (endotracheal tube) หรือ หน้ากากครอบกล่องเสียง (laryngeal mask) หลัง
ขั้นตอนน้ีให้ ลองทำ PPV ซ้ำ และ ประเมิน chest movement อีกครั้ง รวมถึงฟัง breath sound 




