
เกณฑ์/แนวทางการพัฒนาระบบบริการทารกแรกเกิด 

 

หลักเกณฑ์และแนวทางการพัฒนาระบบบริการด้านทารกแรกเกิดแบ่งเปน็ 4 ด้าน 

ได้แก่ 

1. เกณฑ์ด้านความสามารถในการให้บริการ 

2. เกณฑ์ความพร้อมด้านบคุลากร 

3. เกณฑ์ความพร้อมด้านครุภัณฑ์ 

4. เกณฑ์ความพร้อมด้านสิง่แวดล้อมอาคารสถานที ่

โดยในแต่ละด้านได้แบ่งระดับของการพัฒนาศักยภาพของหน่วยบริการออกเปน็  

3 ระดับ  

ระดับที ่1 เกณฑ์การพัฒนาบริการทารกแรกเกิดในระดับโรงพยาบาลชุมชน 

ระดับที ่2 เกณฑ์การพัฒนาบริการทารกแรกเกิดโรงพยาบาลจังหวัด 

ระดับที ่3 เกณฑ์การพัฒนาบริการทารกแรกเกิดของหน่วยบริการที่มี NICU เช่น โรงพยาบาล

ระดับ รพท./รพศ./รพ.มหาวิทยาลัย เปน็ต้น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ระดับที ่1 ระดับที ่2 ระดับที ่3 

1. เกณฑ์ด้านความสามารถ

ในการให้บริการ 

ทารกปกติ 

1. ให้บริการทารกแรกเกิดได้ 

2. ช่วยกู้ชีพทารกแรกเกิด

เบื้องต้นทุกราย 

3. มีเตียงสําหรับสังเกต

อาการทารกแรกเกิดอย่าง

น้อย 1 เตียง 

4. ประเมินและให้การดูแล

ทารกแรกเกิดปกติทุกราย 

5. ดูแลรักษาทารกแรกเกิด

ป่วย/น้ําหนักน้อยจนอาการ

คงที่ ก่อนส่งต่อ 

 

ทารกปกติและทารกป่วย 

1. สามารถให้บริการทารก

แรกเกิดปกติและป่วยเหมือน

ระดับที ่1 ได้ 

2. ให้บริการทารกน้ําหนัก

น้อยระหว่าง 1,000-2,499 

กรัม ทีไ่ม่เจบ็ป่วยรนุแรง/ไม่

พิการซํ้าซ้อน 

3. ช่วยหายใจด้วยวิธี 

continuous positive air way 

pressure และช่วยหายใจด้วย 

mechanical ventilation 

4. ควรมีเตียง ICU สําหรบั

ทารกแรกเกิด 

 

 

ทารกป่วยระยะวิกฤติ 

1. สามารถให้บริการทารก

แรกเกิดระดับ 1 และ 2 ได้ 

และทารกแรกเกิดทีมี่น้ําหนัก

น้อยซึ่งระดบั 1 – 2 ดูแลไม่ได้ 

2. ควรมีเตียง ICU สําหรบั

ทารกแรกเกิด  2 : 1,000  

การเกิดมีชีพ ต่อป ี



ระดับที ่1 ระดับที ่2 ระดับที ่3 

1. มีกุมารแพทย์อย่างน้อย  

1 คนดูแลประจําหรือให้

คําปรึกษาต่อเนื่อง 

 

1. 
2.เกณฑ์ความพร้อมด้าน

บุคลากร มีแพทย์เฉพาะทางทารก

แรกเกิดหรือผ่านการ

ฝึกอบรมอย่างน้อย 1 คน : 

เตียง NICU 6 เตียง 

1. มีแพทย์ประจําให้การดูแล

ต่อเนื่อง 24 ชม. 2.มีแพทย์ประจําให้การดูแล

ต่อเนื่อง 24 ชม. 2. มีพยาบาลที่สามารถดูแล

ทารกแรกเกิด 3. มีพยาบาลที่สามารถดูแล

ทารกป่วย ในอัตรา พยาบาล

ต่อทารกป่วย 1 : 3 – 6 

2. มีกุมารแพทย์ประจําให้

การดูแลต่อเนื่อง 24 ชม. 3. มีพยาบาลที่ผ่านการ

ฝึกอบรม การกู้ชีพทารกแรก

เกิดเบื้องต้น 24 ช่ัวโมง 

3. มีพยาบาลที่สามารถดูแล

ทารกป่วย ในอัตราพยาบาล 

ต่อทารกป่วย 1 :1– 2 

4. มีทีมกู้ชีพทารกแรกเกิด 

(neonatal resuscitation team) 

ตลอด 24 ชม. 4. มีทีมกู้ชีพทารกแรกเกิด 

(neonatal 

resuscitation team) ตลอด 

24 ชม. 

 

3.  

1. 

 

1. 
เกณฑ์ด้านครุภัณฑ์ 

เหมือนระดับ 1 เหมือนระดับ 2 1. ชุดอุปกรณ์สําหรับการกู้ชีพ

ทารกแรกเกิด 2. เครื่องช่วยหายใจทารก

แรกเกิด(conventional 

mechanical ventilator) 

2. เครื่องช่วยหายใจความถี่

สูง (high 2. เครื่องให้ความอบอุ่นโดย

การแผ่รังสีในห้องคลอด 

(radiant warmer) 

frequency ventilator) 

3. 3. เครื่องตรวจ microbilirubin เครื่องเอ็กซ์เรย์ชนิด

เคล่ือนที ่4. เครื่องวัดความดันโลหิต

สําหรับทารกแรกเกิด 
3. ตู้อบเด็ก (incubator) อย่าง

น้อย 1 ตัว 4. เครื่องเฝ้าติดตามสัญญาน

ชีพทารกที่จําเป็น 5. เครื่องควบคุมการให้สาร

น้ํา (syringe pump & infusion 

pump) 

4. อุปกรณ์การให ้O2 และ

เครื่องทําความชื้น 5. เครื่องวิเคราะห์ก๊าซใน

เลือด 5. เครื่องวัดความอิ่มตัวของ 

O2 ในเลือด (pulse oximeter) 6. อุปกรณ์การถ่ายเปลี่ยน 6. เครื่องตรวจคลื่นเสียง

ความถี่สูง 
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ระดับที ่1 ระดับที ่2 ระดับที ่3 

เลือด 6. เครื่องควบคุมการให้สาร

น้ํา (Infusion Pump) 

(ultrasound) 

7. transport incubator 

8. 7. เครื่องตรวจวัดระดับ 

bilirubin 

8. เครื่องส่องไฟสําหรบัภาวะ

ตัวเหลือง (phototherapy) 

9. เครื่องช่ังน้าํหนักทารกแรก

เกิด 

10. เครื่องคัดกรองน้ําตาลใน

เลือด 

(glucose meter) 

 

เครื่องวิเคราะห์ตัวอย่าง

เลือดชนิดใช้เลือดน้อย (micro 

method) 

4. เกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม

อาคารสถานที่ 

1. ควรอยู่ใกล้หรือช้ันเดียวกัน

กับห้อง 

คลอด/ห้องผ่าตัด 

2. มีสถานที่และเตียงทารก

แรกเกิดเพียง พอในการดูแล

ให้มารดาและทารกปกติได้อยู่

ด้วยกันอย่างปลอดภัย 

3. มีระบบป้องกันและควบคุม

การติดเช้ือที่ได้มาตรฐาน เช่น 

อุปกรณ์การล้างมือทีไ่ด้

มาตรฐาน เปน็ต้น 

 

 

1. 

 

1. เหมือนระดับที่ 1 เหมือนระดับที่ 2 

2. มีห้องแยกสําหรับทารกติด

เช้ือ 

2. ควรมี NICU แยกจากเด็ก

ป่วยอื่น 
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เครือข่ายการส่งต่อผู้ป่วยทารกแรกเกิดเขต  1 

 

การส่งต่อทารกเกิดก่อนกําหนดหรือน้ําหนักน้อย  ให้คํานึงถึง ระดับการดูแล Level  of  

care  และระดับความสามารถของโรงพยาบาลที่อยู่ข้างเคียงดังน้ี 

 

โรงพยาบาลกับการแบ่งระดับการดูแล  ( Level  of  care ) 

ระดับ  A ระดับ  B ระดับ  C ระดับ  D ระดับ  E 

1.  1.  รพ.มหาราชนคร

เชียงใหม ่

1.  รพ.นครพิงค์ รพ.ส่งเสริม

สุขภาพศูนย์

อนามัยที่ 10 

เชียงใหม ่

รพ.แม่สะเรียง 

2.  รพ.สันป่าตอง 2.  รพ.ศูนย์

ลําปาง 3.  รพ.เถิน 

4.  รพ.แจ้ห่ม 3.  รพ.เชียงราย

ประชานุเคราะห์ 2.  รพ.ลําพูน 5.  รพ.แม่จัน 

3.  รพ.ศรี

สังวาลย์ 

6.  รพ.เทิง 

7.  รพ.แม่สาย 

4.  รพ.จอมทอง 

5.  รพ.สันทราย 

6.  รพ.ฝาง 

7.  รพ.แพร ่

8.  รพ.น่าน 

9.  รพ.เชียงคํา 

10.  รพ.พะเยา 

รพ.ชุมชน 

 

โดยจัดความสัมพันธ์ของระดับการดูแล (Level  of  care) และเกณฑ์การพัฒนาบริการ

ทารกแรกเกิดดังนี้ 

โรงพยาบาล Level   A และ B มีความสามารถของการพัฒนาศักยภาพของหน่วยบริการระดับ 

3    (รพ.นครพิงค์ไม่สามารถรับทารกมีปัญหาด้านศลัยกรรมหรือมีปัญหาทาง

โรคหัวใจ) 

โรงพยาบาล Level  C   มีความสามารถของการพัฒนาศกัยภาพของหน่วยบริการระดับ 2 – 3 

โรงพยาบาล Level  D  มีความสามารถของการพัฒนาศกัยภาพของหน่วยบริการระดับ 2  

โรงพยาบาล Level  E   มีความสามารถของการพัฒนาศกัยภาพของหน่วยบริการระดับ 1 
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อายุครรภ์ (Intrauterine transfer) 

 

GA       <  28  weeks โรงพยาบาล  level  A – B 

GA    28 - 34  weeks โรงพยาบาล  level  A - C 

GA     ≥  35  weeks โรงพยาบาล  level  A – D 

 

นํ้าหนัก 

 

น้ําหนกั            < 1000  กรัม  โรงพยาบาล  Level A or B  

น้ําหนกั   1000 – 1500  กรัม  โรงพยาบาล  Level A or B or C   

( เฉพาะระดบั  รพ.จงัหวัด ) 

น้ําหนกั   1500 -  1800 กรัม  โรงพยาบาล  Level A or B or C  or D 

น้ําหนกั           > 1800  กรัม  โรงพยาบาล  Level A – E



 เครือข่ายการส่งต่อทารกแรกเกดิ  เขต  1 

ระดบั  B ระดบั  D ระดบั  C ระดบั  E 

 

 

ระดบั  A  
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รพช. รพ.  มหาราชนครเชียงใหม่ 

รพ.  เถนิ 

รพ.  แจ้ห่ม 

รพ.  สันกาํแพง 

รพ.  สันป่าตอง 

รพ.  แม่สะเรียง 

ศูนย์อนามัยแม่และเดก็ 

รพ.  จอมทอง  

รพ.  ฝาง 

รพ.  สันทราย 

รพ.  ลาํพูน 

รพ.  ศรีสังวาลย์ 

รพ.  นครพงิค์ 

รพ.  แพร่ 

รพ.  น่าน 

รพ.  ศูนย์ลาํปาง 

รพ.  แม่จัน 

รพ.  เทงิ 

รพ.  แม่สาย 

รพ.  เชียงคาํ 

รพ.  พะเยา 

รพ.  เชียงราย -

ประชานุเคราะห์ 

 

ที่ส่งต่อได้หลัง 1 ต.ค.2554 

ในกรณีอาการหนักส่งไกลไม่ได้ให้

ตดิต่อรพ.มหาราชฯ 

 

* Surgical case 

*

* *




