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การส่งต่อทารกไปยังสถานพยาบาลที่มีความพร้อมในการรักษามีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อน
ต่างๆได้ง่าย โดยเฉพาะทารกที่เกิดก่อนก าหนด ทารกน  าหนักตัวน้อย และทารกที่มีภาวะการหายใจล้มเหลว 
หากแพทย์ผู้ดูแลมารดาตั งครรภ์สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า ว่าทารกที่จะคลอดมีภาวะวิกฤตที่ต้องการการ
ดูแลเกินศักยภาพของโรงพยาบาลของตน ควรส่งต่อมารดาพร้อมทารกในครรภ์ไปคลอดยังโรงพยาบาลที่มี
ศักยภาพสูงกว่า เพ่ือลดภาวะแทรกซ้อนต่างๆที่อาจจะเกิดขึ นระหว่างการส่งต่อได้  

American Acandemy of Pediatrics (AAP) ได้ให้หลักการดูแลทารกแรกเกิดส าหรับการเคลื่อนย้าย 
(The S.T.A.B.L.E program) เป็นอักษรย่อซึ่งมีความหมายดังนี  คือ 

S : Sugar/Safe care (การดูแลผู้ป่วยอย่างปลอดภัยมีระดับน  าตาลที่ปกติ) 

T : Temperature (การควบคุมอุณหภูมิ) 

A : Airway (การดูแลทางเดินหายใจและการช่วยหายใจ) 

B : Blood pressure (การดูแลระดับความดันโลหิตให้ปกติ) 

L : Laboratory evaluation (การส่งตรวจห้องปฏิบัติการที่ส าคัญเบื องต้น) 

E : Emotional support (การดูแลด้านจิตใจและอารมณ์ของครอบครัว) 

การดูแลผู้ป่วยอย่างปลอดภัยมีระดับน ้าตาลที่ปกติ (Sugar/Safe care) 

การดูแลผู้ป่วยอย่างปลอดภัย (Safe care) 

ควรมีการสร้างเครือข่ายโรงพยาบาลที่ใกล้เคียง เพ่ือให้การดูแลตั งแต่มารดากลุ่มเสี่ยงและทารกใน
ครรภ์ เพ่ือให้ค าแนะน าเบื องต้น ช่วยให้การวินิจฉัยถูกต้องแม่นย าและการดูแลรักษาเบื องต้นอย่างมี
ประสิทธิภาพพร้อมที่จะส่งตัวผู้ป่วยอย่างปลอดภัย ควรมีการฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์ให้มีความรู้
ความสามารถ โดยมีการท างานเป็นทีม มีกระบวนการดูแลที่มีมาตรฐาน มีนโยบายที่ชัดเจน มีอุปกรณ์เครื่องมือ 
ยาและเวชภัณฑ์มีความเหมาะสม รวมถึงมีหน่วยงานเครือข่ายศูนย์กลางการรับส่งต่อผู้ป่วย (referral center) 
เพ่ือเชื่อมโยงการให้ความช่วยเหลือมารดาตั งครรภ์และทารกแรกเกิดให้มีความปลอดภัยและเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด  



การเคลื่อนย้ายทารกควรใช้ตู้อบเด็กที่มีผนังสองชั น (double-walled transport incubator) เพ่ือ
ควบคุมอุณหภูมิกายทารก โดยเปิดเตรียมพร้อมไว้ก่อนเพ่ือให้อุณหภูมิคงที่ ในทารกแรกเกิดที่ต้องได้รับการส่ง
ต่อมักอยู่ในภาวะวิกฤต ไม่แนะน าให้นมทางปาก จึงควรเปิดเส้นเพ่ือให้สารน  าด้วย 10% dextrose water 
(10%D/W) ปริมาณ 80 ml/kg/day โดยอาจเปิดเป็นหลอดเลือดด าส่วนปลาย (peripheral line) หรือให้ทาง
หลอดเลือดด าสายสะดือ (umbilical vein) ในกรณีที่ต้องการให้ยาฉุกเฉินระหว่างกู้ชีพ ให้ใส่สายสวนหลอด
เลือดด าสายสะดือลึก 2-4 cm. ให้พอสามารถดูดเลือดได้เท่านั น หากไม่สามารถเปิดเส้นหลอดเลือดด าส่วน
ปลายหรือใส่สายสวนสะดือได้อย่างรวดเร็ว ให้พิจารณาให้สารน  าทางไขกระดูก (Intraosseous) ด้วยเข็มขนาด 
18 gauge ต าแหน่งด้านใน (medial) ของกระดูก tibia ต่ ากว่าปุ่มกระดูก 2 cm. 

วิธีค้านวณต้าแหน่ง UVC UAC 

High umbilical artery catheter (UAC) length (cm.) = [3 x Body weight(in Kg)] + 9 

Umbilical venous catheter (UVC) length (cm.) = [0.5 x high line UA length (cm.)] + 1 

บวกความยาวของ umbilical stump (cm.) จากตัวเลขท่ีค านวนได้ 

การดูแลระดับน ้าตาลในเลือด (Sugar) 

ภาวะน  าตาลในเลือดต่ า (hypoglycemia) พบได้บ่อยในทารกแรกเกิด โดยปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิด
ภาวะน  าตาลในเลือดต่ า แบ่งได้ 3 กลุ่มดังนี  

 ทารกมีกลัยโคเจนสะสมน้อย (inadequate glycogen storage) เช่น ทารกเกิดก่อนก าหนด ทารก
น  าหนักตัวน้อยกว่าอายุครรภ์ (SGA)  

 ทารกมีการหลั่งอินซูลินมาก (hyperinsulinism) เช่น ทารกที่คลอดจากมารดาที่เป็นเบาหวาน
ระหว่างตั งครรภ์(infant of diabetic mother: IDM) ทารกน  าหนักตัวมากกว่าอายุครรภ์ (LGA)  

 ทารกที่มีการใช้น  าตาลสูง (increased glucose utilization) เช่น ทารกที่มีประวัติขาดออกซิเจนปริ
ก าเนิด(perinatal asphyxia) ภาวะหายใจล าบาก ภาวะช็อก ภาวะอุณหภูมิกายต่ า ภาวะติดเชื อ เป็น
ต้น 

ทารกที่มีภาวะน  าตาลในเลือดต่ าอาจไม่แสดงอาการใดๆ หรือมีอาการซึม สั่น ชัก หยุดหายใจ หายใจ
เร็ว เขียว เป็นต้น ซึ่งทารกแรกเกิดที่ต้องได้รับการส่งต่อส่วนใหญ่เป็นทารกวิกฤต จึงไม่แนะน าให้นมทางปาก
แล้วให้สารน  าทางหลอดเลือดเพ่ือรักษาระดับน  าตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ท่ีปลอดภัย โดยมีเป้าหมายให้ระดับ
น  าตาลในเลือดอยู่ประมาณ 50-110 mg/dL โดยหากระดับน  าตาลน้อยกว่าหรือเท่ากับ 50 mg/dL ให้สารน  า 
10%D/W 2 ml/kg ด้วยความรวดเร็ว (bolus glucose 200 mg/kg) แล้วให้สารน  าด้วย GIR 5-8 mg/kg/min 
เป็น 10%D/W 80 ml/kg/day หรือ 12.5%D/W 60 ml/kg/day แล้วตรวจระดับน  าตาลซ  าในทุก 15-30 
นาทีถัดมา ถ้าระดับน  าตาลยังต่ ากว่า 50 mg/dL ให้ปรับเพ่ิม GIR ขึ นครั งละ 2 mg/kg/min โดยเพ่ิมปริมาณ



สารน  าเป็น 100-120 ml/kg/day หรือเพ่ิมความเข้มข้นกลูโคสของสารน  า แต่อย่างไรก็ตามต้องใส่สายสวน 
central line เช่น umbilical vein catheter เมื่อความเข้มข้นของน  าตาลเกิน 12.5%D/W จากนั นประเมิน
ระดับน  าตาลในเลือดทุก 30-60 min เพ่ือรักษาให้ระดับน  าตาลในเลือด 50-110 mg/dL อย่างน้อย 2 ครั ง
ต่อเนื่อง จึงหยุดการติดตามได้ 

การควบคุมอุณหภูมิกายของทารก (Temperature control) 

American Academy of Pediatrics แนะน า ให้ เคลื่ อนย้ ายทารกด้ วยตู้ อบชนิด เคลื่ อนย้ าย 
(transport incubator) ไว้ในเกณฑ์ neutral thermal environment (NTE) temperature ซึ่งเป็นอุณหภูมิ
สิ่งแวดล้อมท่ีท าให้ทารกสามารถรักษาอุณหภูมิกายให้ปกติ คือ 36.5 - 37.5 องศาเซลเซียสโดยมีการเผาผลาญ
พลังงานน้อย มีผลต่อความต้องการใช้ออกซิเจนที่ต่ าลงด้วย 

ทารกที่มีความเสี่ยงต่อภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ า ได้แก่ ทารกเกิดก่อนก าหนด ทารกน  าหนักตัวน้อย
กว่าอายุครรภ์ (SGA) ทารกที่ต้องการช่วยกู้ชีพเป็นเวลานาน ทารกที่มีปัญหาทางด้านศัลยกรรม เช่น 
gastroschisis, omphalocele, spina bifida เป็นต้น 

การดูแลอุณหภูมิของทารกแรกเกิดต้องเริ่มตั งแต่การเตรียมก่อนคลอดและการช่วยกู้ชีพ โดยการปรับ
อุณหภูมิให้ห้องคลอดหรือห้องผ่าตัดก่อนทารกจะเกิดให้อยู่ประมาณ 25 องศาเซลเซียส ทารกที่ต้องได้รับการ
ช่วยกู้ชีพ ทารกเกิดก่อนก าหนด ทารกน  าหนักตัวน้อย ทารกอ่อนแรง ทารกมีความผิดปกติในการหายใจ ควร
น าทารกวางบนเตียงใต้ radiant warmer ที่เปิดเตรียมไว้แล้ว ควรเช็ดตัวทารกให้แห้ง น าผ้าเปียกออก ห่อตัว
และศีรษะทารกด้วยผ้าแห้งและอุ่น ให้ออกซิเจนที่อุ่นและมีความชื นถ้าเป็นไปได้ ทารกน  าหนักตัวน้อย หรือ
อายุครรภ์ต่ ากว่า 32 สัปดาห์ ไม่จ าเป็นต้องเช็ดตัว แนะน าให้สวมถุงพลาสติกโพลีเอททีลีนให้แก่ทารกหลังเกิด
โดยเร็วภายใน 10 นาที และแนะน าให้ใช้หมวกไหมพรมหรือหมวกพลาสติกคลุมศีรษะทารกด้วย 

การใช้แผ่นให้ความอบอุ่นแก่ทารก (thermal mattress) ขณะเคลื่อนย้ายทารก สามารถช่วยลดการ
เกิดภาวะอุณหภูมิกายต่ าได้ แต่ควรหลีกเลี่ยงในการสัมผัสผิวทารกโดยตรง ควรใช้ผ้าคลุมทับก่อน 

ในกรณีที่ต้องการส่งตัวทารกที่มีอายุครรภ์มากกว่าหรือเท่ากับ 36 สัปดาห์ที่มีภาวะขาดออกซิเจน
ระหว่างคลอดในระดับปานกลางหรือรุนแรง เพ่ือเข้ารับการรักษาโดยการท าให้อุณหภูมิกายเย็นลง 
(therapeutic hypothermia) ยังคงแนะน าให้ควบคุมอุณหภูมิกายที่ปกติ คือ 36.5 - 37.5 องศาเซลเซียส 
หลีกเลี่ยงภาวะอุณหภูมิกายสูงมากกว่า 37.5 องศาเซลเซียส เนื่องจากจะกดการหายใจและมีผลต่อสมองทารกได้ 

การดูแลระบบทางเดินหายใจ (Airway) 

การดูแลระบบทางเดินหายใจเป็นส่วนส าคัญในการดูแลทารกแรกเกิด โดยการจัดท่าศีรษะและคอให้
แหงนเล็กน้อยหรือเรียกว่า neutral position เพ่ือให้ทางเดินหายใจเปิดโล่ง อาจใช้ผ้าสอดใต้ไหล่เล็กน้อย 
หลังจากจัดท่าพิจารณาดูดเสมหะและสารคัดหลั่งในปากและจมูกตามความจ าเป็น 



ปัญหาที่ทารกต้องได้รับการส่งต่อส่วนใหญ่เกิดจากปัญหาในระบบทางเดินหายใจ การประเมินทารก
และให้การช่วยหายใจอย่างเหมาะสมตามสาเหตุที่แท้จริงจะท าให้ทารกปลอดภัยระหว่างการส่งต่อ 

การประเมินภาวะหายใจล าบาก 

 ประเมินอัตราการหายใจ ทารกที่มีปัญหาการหายใจส่วนใหญ่หายใจเร็วกว่า 60 ครั ง/นาที ทารกบาง
รายมีการหายใจช้าน้อยกว่า 30 ครั ง/นาทีหรือหายใจเหนื่อยต้องใช้แรงในการหายใจร่วมด้วย เป็น
อาการท่ีบอกว่าทารกก าลังหมดแรงในการหายใจ หรืออาจจะเกิดจากความผิดปกติทางระบบประสาท 

 ประเมินการใช้แรงในการหายใจ (work of breathing) เช่น subcostal retraction, nasal flaring 
มีเสียงคราง(moaning, grunting) ขณะหายใจออก เพ่ือรักษา FRC ไว้ 

 ประเมินความต้องการใช้ออกซิเจนของทารก โดยดูจากอาการเขียวโดยทารกส่วนใหญ่หลังอายุ 10 
นาที SpO2 ทารกปกติจะอยู่ที่ประมาณ 85-95% หลังอายุ 24 ชั่วโมงไปแล้ว ขณะหายใจในอากาศ
ปกติ (FiO2 = 21%) ทารกจะมี SpO2 ประมาณ 95-99% ดังนั นหากตรวจพบว่ามีค่าต่ ากว่า 90% 
ควรระวังภาวะเขียวจากสาเหตุต่างๆ ทั งระบบทางเดินหายใจหรือโรคหัวใจแต่ก าเนิดชนิ ดเขียว ใน
ทารกเกิดก่อนก าหนดที่อายุครรภ์น้อยกว่า 28 สัปดาห์ ไปจนถึง corrected age ถึง 36 สัปดาห์ 
target saturation อยู่ที่ 90-95% 

 ประเมินว่ามีการลัดของเลือดจากขวาไปซ้ายที่ ductus arteriosus หรือไม่ โดยการวัด preductal 
SpO2 (แขนขวา) เปรียบเทียบกับ postductal SpO2 (ระยางค์อ่ืนๆ) ถ้ามีความต่างกันเกิน 10-15% 
แสดงว่ามีการลัดของเลือดจากหลอดเลือดแดงปอดไปยังหลอดเลือดแดง descending aorta ผ่าน
ทาง  ductus arteriosus ซึ่ งอาจ เกิดจากภาวะpersistent pulmonary hypertension of the 
newborn (PPHN) hypoplastic left heart syndrome (HLHS) coarctation of aorta (CoA) เป็น
ต้น 

 ประเมินผลก๊าซในเลือด (blood gas) เพ่ือดู PaO2 จะช่วยยืนยันภาวะขาดออกซิเจนในทารกที่มี
อาการเขียวได้แน่นอนกว่าการใช้ SpO2 

ในกรณีที่ต้องการแยกระหว่างโรคปอด PPHN และโรคหัวใจแต่ก าเนิดชนิดเขียวในทารกที่อาการเขียว
หลังคลอดควรท า Hyperoxia test โดยการให้ออกซิเจน FiO2 100% นาน 10-15 นาที และ Hyperoxia-
hyperventilation test (ดังตารางที่ ) ซึ่งในปัจจุบันไม่แนะน า Hyperoxia hyperventilation test หากอยู่
ในสถานพยาบาลที่สามารถตรวจ echocardiogram ได้ เนื่องจากอาจท าให้มีภาวะแทรกซ้อนต่างๆตามมาได้ 
เช่น pneumothorax เป็นต้น 

 

 

 



การช่วยหายใจเมื่อมีภาวะหายใจล าบากก่อนการส่งต่อ 

ภาวะหายใจล าบากสามารถแบ่งได้ 3 ระดับ คือ 

 อาการรุนแรงน้อย ทารกมีอัตราการหายใจเพ่ิม ใช้แรงในการหายใจเพ่ิมเล็กน้อย ให้ O2 hood/box 
หรือ low flow oxygen cannula (<2 L/min) 

 อาการรุนแรงปานกลาง ทารกมีอาการเขียวหากไม่ได้รับออกซิเจน และต้องใช้แรงในการหายใจร่วม
ด้วยอย่างน้อย 1 อาการ ได้แก่ nasal flaring, retraction, grunting พิจารณาให้ noninvasive 
ventilation เ ช่ น  nasal continuous positive airway pressure (CPAP) Heated humidified 
high flow nasal cannula (HHHFNC) การส่งต่อทารกด้วยการช่วยหายใจแบบ noninvasive 
ventilation สามารถท าได้โดยที่ต้องมั่นใจว่าทารกจะมีอาการคงที่อย่างน้อย 2 ชั่วโมง โดยสามารถให้
การช่วยเหลือและใส่ท่อช่วยหายใจได้หากเกิดปัญหาระหว่างการส่งต่อ 

 อาการรุนแรงมาก ทารกต้องใช้แรงในการหายใจมาก ไม่สามารถรักษาระดับ SpO2 ได้เกิน 90% แม้
จะได้รับออกซิเจน ความรู้สึกตัวลดลง หยุดหายใจ หายใจเฮือก ไม่ตอบสนองต่อการช่วยหายใจด้วย
แรงดันบวก การรักษาล้มเหลวจากการช่วยหายใจแบบ noninvasive ให้ช่วยหายใจด้วยแรงดันบวก
ผ่านท่อช่วยหายใจ 

การดูแลและการส่งต่อทารกแรกเกิดที่มีภาวะเขียว 

ทารกควรได้รับการประเมินและช่วยเหลือให้อาการคงที่ก่อนที่จะส่งต่อ ดูแลทางเดินหายใจให้เปิดโล่ง 
และควรช่วยหายใจตามอาการอย่างเหมาะสม ให้ออกซิเจนตามความจ าเป็น หากแน่ใจว่ามีสาเหตุมาจาก
โรคหัวใจแต่ก าเนิดชนิดเขียว ไม่ควรให้ออกซิเจนมาก กรณีท่ีมั่นใจว่าภาวะเขียวเกิดจากความดันในปอดสูงต้อง
ใช้ 100% ออกซิเจน แต่หากไม่ทราบแน่ชัดควรรักษาระดับ SpO2 85-95%ไว้ก่อน ควรเปิดเส้นให้สารน  าอย่าง
เพียงพอ รักษาความดันโลหิตและเมตาบอลิกต่างๆให้ปกติ การให้ยา หากพบว่าเป็นโรคหัวใจชนิด ductal 
dependent cyanotic heart disease จ าเป็นต้องให้ยา PGE1 เพ่ือเปิด PDA ไว้ ควรให้อย่างระมัดระวัง เฝ้า
ระวังผลข้างเคียงจากยาด้วย เช่น ภาวะหยุดหายใจระหว่างการส่งต่อ  

การดูแลภาวะลมรั่วในโพรงเยื่อหุ้มปอด (Pneumothorax) 

เป็นภาวะแทรกซ้อนที่พบได้ทารกที่ได้รับการช่วยหายใจด้วยแรงดันบวกมากเกินไป หรือภายหลังการ
ได้รับสารลดแรงตึงผิวในปอด (surfactant) เราควรสงสัยภาวะนี เมื่อทารกมีอาการแย่ลงอย่างรวดเร็ว ทั ง
หายใจหอบเหนื่อย เขียว ความดันโลหิตต่ า ฟังเสียงปอดเบาข้างใดข้างหนึ่ง หากทารกอาการคงที่แนะน าให้
ตรวจ transillumination test และถ่ายภาพรังสีทรวงอกดูก่อน แต่หากทารกอาการไม่คงที่ เป็นภาวะฉุกเฉิน
ที่ต้องเจาะช่องเยื่อหุ้มปอดเพ่ือระบายลมด้วยเข็มเบอร์ 18 หรือ 20 แทงบริเวณช่องซี่โครงที่ 2 midclavicular 
line หรือช่องที ่4 anterior axillary line ในต าแหน่งขอบบนของกระดูกซ่ีโครงล่าง หากได้ลมจ านวนมากควร
ท าการใส่สายระบายลมโดยใส่ปลายเฉียงขึ นไปทางด้านหน้า 



การดูแลระบบความดันโลหิต (Blood pressure) 

ภาวะช๊อค (shock) คือภาวะที่การไหลเวียนเลือดและออกซิเจนไปสู่กล้ามเนื อและอวัยวะไม่เพียงพอ 
โดยทารกจะมีอาการและอาการแสดงดังนี  

 การหายใจผิดปกติ หยุดหายใจ หรือหายใจเฮือก (gasping) 

 ชีพจรเบา 

 Capillary refill time นานกว่า 3 วินาที ตัวลาย ตัวเย็น 

 ตัวเขียว ผิวซีดเทา (dusky) 

 อุณหภูมิผิวกายลดลง 

 Heart rate >180 ครั งต่อนาที หรือ <100 ครั งต่อนาที 

 Blood pressure อาจปกติหรือต่ า  

 Urine output น้อยกว่า 1 ml/kg/hr 

 Persistent metabolic acidosis 

สาเหตุของภาวะ shock อาจเกิดจาก 3 สาเหตุหลัก คือ 

1. Hypovolemic shock สามารถเกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี  

 Placenta previa 

 Abruptio placenta 

 Feto-maternal transfusion 

 Twin-twin transfusion 

 Subgaleal hemorrhage  

 Transepidermal water loss 
2. Cardiogenic shock 

 Perinatal asphyxia 

 Arrhythmia  

 Severe hypoglycemia 

 Metabolic acidosis 

 ภาวะหัวใจพิการแต่ก าเนิดโดยเฉพาะ left-sided obstructive lesion 
3. Septic shock 

 Bacterial infection 

 Viral infection 



หลักการรักษาภาวะ shock คือ วินิจฉัยและแก้ไขสาเหตุที่ท าให้เกิด shock รวมถึงการให้สารน  าเพ่ิม
ปริมาตร ได้แก่Normal saline หรือ Ringer’s lactate solution 10 ml/kg/dose ทางหลอดเลือดด าภายใน 
15-30 นาที ในทารกที่มีการเสียเลือดฉับพลัน ควรให้เป็น Packed red cells 10 ml/kg/dose ทางหลอด
เลือดด าภายในระยะเวลา 30 นาทีถึง 2 ชั่วโมง ดูแลระบบทางเดินหายใจให้คงที่และให้สารน  า 1-2 ครั ง แล้ว
จึงพิจารณาความต้องการใช้ยาที่เพ่ิมการบีบตัวของหัวใจและหลอดเลือด ( inotrope/vasopressure drugs) 
โดยให้เป็น Dopamine หรือ Dobutamine เริ่มต้นที่ 5 mcg/kg/min และติดตามค่าความดันโลหิต สามารถ
เพ่ิมขนาดยาทีละ 2.5 mcg/kg/min ทุก 5 นาที จนถึง 20 mcg/kg/min 

การตรวจทางห้องปฏิบัติการเบื องต้น (Laboratory evaluation) 

การประเมินภาวะติดเชื อในทารกแรกเกิด (neonatal infection) เพ่ือเริ่มให้การรักษาทันทีก่อนการ
ส่งต่อ แต่เนื่องจากทารกท่ีมีภาวะติดเชื อระยะแรกอาจมีหรือไม่มีอาการและอาการแสดงของภาวะติดเชื อ แล้ว
อาการและอาการแสดงมักมีลักษณะที่ไม่จ าเพาะ ท าให้ยากต่อการวินิจฉัย  ดังนั นในทารกแรกเกิดที่มีอาการ
เจ็บป่วยที่ต้องได้รับการส่งต่อจึงควรพิจารณาประวัติ ปัจจัยเสี่ยง อาการและอาการแสดงว่าทารกมีความเสี่ยง
ต่อภาวะติดเชื อหรือไม่ หากมีความเสี่ยงควรให้การรักษาไปก่อนจนกว่าจะได้รับผลยืนยันในเวลาต่อมาว่าทารก
ไม่มีภาวะติดเชื อ 

การตรวจทางห้องปฏิบัติการเบื องต้นที่ควรท า คือ “the 4B’s”  ประกอบไปด้วย blood count 
(CBC with differential), blood culture ก่อนให้ยาปฏิชีวนะ, blood sugar และ blood gas หากทารกมี
ภาวะหายใจล าบากหรือภาวะ shock 

การเพาะเชื อจากเลือดควรเก็บเลือดอย่างน้อย 1 มล. เพ่ือเพ่ิมโอกาสให้สามารถเพาะเชื อได้ผลเป็น
บวก การตรวจ CBC ในภาวะติดเชื อควรท าครั งแรกท่ีมากกว่า 4 ชั่วโมงหลังเกิดเพ่ือจะได้ค่าท่ีเชื่อถือได้ จ านวน
เม็ดเลือดขาวที่ต่ า(<5000/มม.3) และ ANC < 1,000 /มม.3 เป็นตัวชี วัดที่ดีของภาวะติดเชื อในทารกแรกเกิด
มากกว่าจ านวนเม็ดเลือดขาวที่สูง การค านวน I/T ratio มีความไวในการตรวจหาภาวะติดเชื อในทารกแรกเกิด 
โดย I/T ratio ที่มากกว่า 0.25 บ่งบอกว่าทารกน่าจะมีภาวะติดเชื อแบคทีเรีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามากกว่า 
0.8 สัมพันธ์กับการเสียชีวิตของทารก ทารกท่ีมีการติดเชื อในกระแสเลือดหรือทารกที่มารดามีการเจ็บป่วยอาจ
มีจ านวนเกร็ดเลือดต่ าได้ เกร็ดเลือดท่ีต่ ากว่า150,000/มม.3 ถือว่าผิดปกติและต้องติดตามซ  า 

ในทารกท่ีมีความเจ็บป่วยแม้ผลCBC จะมีค่าปกติในระยะแรกก็ไม่ควรงดให้การรักษาด้วยยาปฏิชีวนะ 
แต่สามารถหยุดได้ภายหลังเมื่อได้ผลยืนยันในเวลาต่อมาว่าทารกนั นไม่มีภาวะติดเชื อหรืออาการไม่ได้เกิดจาก
การติดเชื อ 

การดูแลด้านจิตใจและอารมณ์ของครอบครัว (Emotional support) 

บุคลากรที่ให้การดูแลทารกแรกเกิด นอกจากจะค านึงถึงความเจ็บป่วยของทารกแล้ว ควรค านึงถึง
ความรู้สึกของบิดามารดาและครอบครัว ความกลัวและความวิตกกังวล โดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาของทารก 



แผนการรักษา และตอบค าถามอย่างชัดเจน รวมถึงให้การประคับประคองบิดามารดาและครอบครัวอย่าง
ต่อเนื่อง สนับสนุนให้บิดามารดาและครอบครัวมีส่วนร่วมในการดูแลทารกมากที่สุด ประเมินความเข้าใจของ
ครอบครัวเกี่ยวกับการเจ็บป่วยของทารกอนุญาตให้เข้าเยี่ยมทารกหรือโทรถามอาการได้บ่อยเท่าที่บิดามารดา
และครอบครัวต้องการ 

การติดต่อสื่อสาร 

การติดต่อสื่อสารที่ดีระหว่างบุคลากรที่ดูแลทารกในสถานพยาบาลที่ส่งต่อและบุคลากรใน
สถานพยาบาลที่รับผู้ป่วยมีความส าคัญต่อการส่งต่อผู้ป่วยอย่างปลอดภัย บุคลากรในสถานพยาบาลที่ส่งต่อ
ควรให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาการของทารก เตรียมเอกสารที่ต้องส่งต่อพร้อมผู้ป่วยทั งข้อมูลมารดาและทารก สมุด
บันทึกสุขภาพแม่และเด็ก ภาพถ่ายทางรังสีวิทยา สิ่งส่งตรวจและผลทางห้องปฏิบัติการหรือเลือดของมารดา
กรณีที่มารดาไม่สามารถได้รับการส่งต่อมาพร้อมกับทารกได้ บุคลากรในสถานพยาบาลที่รับผู้ป่วยเพ่ือเข้ารับ
การรักษาควรประเมินข้อมูลมารดาและทารก ประสานงานหากทารกต้องการการดูแลแบบสหวิชาชีพ ให้ข้อมูล
การติดต่อ เช่น สถานที่ที่ทารกจะไปอยู่ เบอร์โทรศัพท์ แนวทางการดูแลและความคืบหน้าของอาการทารก
อย่างต่อเนื่องแก่บิดามารดาและครอบครัว  

การประเมินผลการส่งต่อทารกแรกเกิดและน้ามาพัฒนาต่อ (Quality improvement) 

ภายหลังกระบวนการส่งต่อเสร็จสิ น ควรมีการประสานงานร่วมกันระหว่างบุคลากรในสถานพยาบาล
ทั งสองแห่ง เพ่ือประเมินผลการส่งต่อ โดยมีวัตถุประสงค์ในการน ามาปรับปรุงผลลัพธ์ ลดข้อผิดพลาดและ
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ทั งนี การประเมินที่ครบถ้วนจะช่วยป้องกันการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ การ
วางแผนแนวทางการดูแลรักษาให้ทารกมีอาการคงที่ก่อนการส่งต่อและมีความปลอดภัยระหว่างส่งต่อ รวมทั ง
เพ่ือพิจารณาแผนการดูแลขณะส่งกลับเมื่อทารกมีอาการดีขึ นอีกด้วย 

 

 

 

 

 

 

 


