1. ชื่อเรื่อง CQI การพัฒนาระบบงานและการพยาบาลทารกแรกเกิดที่มีภาวะตัวเหลืองโรงพยาบาลชุมชน
2. ชื่อหนวยงาน หอผูปวยใน โรงพยาบาลเขาพนม จังหวัดกระบี่ เครือขายเขต 11
เจาของผลงาน ทีม PCT หอผูปวยใน
3.หลักการและเหตุผล ปญหา สาเหตุ ความตองการพัฒนา
ภาวะตัวเหลืองเปนปญหาที่พบบอยในทารกแรกเกิด พบในทารกคลอดครบกําหนด รอยละ 50 และ
ทารกคลอดกอนกําหนดรอยละ 80 (Meir & Miller, 1997) อาการตัวเหลืองจะแสดงใหเห็นในระยะ 1-2
สัปดาหแรกหลังคลอด ทารกคลอดครบกําหนดจะมีระดับ bilirubin สูงสุดเมื่ออายุประมาณ 3-4 วัน และ
ระดับสูงสุดไมเกิน 12 มก./ดล ประมาณวันที่ 4-5 ภาวะตัวเหลืองอาจเกิดจากเหลืองโดยธรรมชาติ ภาวะหมู
เลือดของมารดาและทารกไมเขากัน ภาวะพรองเอ็นไซม G-6PD ของเม็ดเลือดแดง ภาวะเลือดขน ไดรับน้ํา
และพลังงานนอย เปนตน ระดับ bilirubin ที่สูงขึ้นทําใหทารกมีตัวเหลืองมากขึ้นและมีอันตรายมากขึ้น โดย
จะไปจับเนื้อสมองทําใหเกิดภาวะสมองพิการ (Kernicterus) มีอาการออนแรง ซึม จนถึงการหยุดหายใจ และ
เสียชีวิตได ดังนั้น การวินิจฉัยภาวะตัวเหลืองที่รวดเร็วและการดูแลรักษาอยางทันทวงที โรงพยาบาลชุมชน
ในขอบเขตที่สามารถปฏิบัติไดและการประสานการดูแลทารกภาวะเหลืองที่มีความเสี่ยงสูงโดยพัฒนาระบบ
การสงตอ และการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลในการดูแลทารกตัวเหลืองจึงมีความสําคัญมาก
จากการวิเคราะหขอมูลการสงตอผูปวยป 2551-2553 พบวาสถิติสูงสุดในการสงตอทั้งหมดของหอ
ผูปวยในพบวา สถิติการสงตอทารกหลังคลอดที่มีภาวะตัวเหลือง(Hyperbilirubinemia) เปนสถิติที่สูงเปน
อันดับ 1 คิดเปน 77.8 % ของการสงตอทั้งหมด สาเหตุเนื่องจากโรงพยาบาลมีขอจํากัดเรื่องเครื่องมือใน
การสองไฟทารกที่มีภาวะตัวเหลือง (Phototherapy) และนอกจากนี้ยังไดรับขอรองเรียนจากผูรับบริการกรณี
การสงตัวไป และทางโรงพยาบาลที่รับสงตอสงกลับทัน นี้ เกิด ความไมพึงพอใจในการเสียเวลา และ
คาใชจายในการเดินทาง ดั้งนั้น งานผูปวยในโรงพยาบาลเขาพนมรวมกับ PCT จึงไดพัฒนาระบบบริการ
และเพิ่มศักยภาพคุณภาพการพยาบาลในการดูแลเด็กที่มีภาวะตัวเหลืองในภาวะปกติ ลดการเสียเวลาของ
ผู รั บ บริ ก ารที่ ต อ งส ง ต อ ทารกหลั ง คลอดที่ มี ภ าวะตั ว เหลื อ ง(Hyperbilirubinemia) เพื่ อ การส อ งไฟ
(Phototherapy) งานผูปวยในจึงไดพัฒนาระบบและศักยภาพคุณภาพการพยาบาลทารกแรกเกิดที่มีภาวะตัว
เหลืองโรงพยาบาลชุมชนเขาพนมขึ้น
4. วัตถุประสงค
1. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดูแลรักษาพยาบาลทารกที่มภี าวะตัวเหลืองในภาวะปกติโดยการสองไฟ
และหรือสงตอทารกที่มีภาวะตัวเหลืองเกินศักยภาพการดูแลของโรงพยาบาลชุมชน
2. เพื่อลดอัตราการสงตอเพื่อสองไฟรักษาทารกตัวเหลืองในภาวะปกติ
ตัวชี้วัด

* อัตราการสงตอเพื่อสองไฟรักษาทารกตัวเหลืองในภาวะปกติ ลดลงเหลือรอยละ 10
5. การใชหลักฐานเชิงประจักษ 6. วิธีดําเนินการ รูปแบบพัฒนา /กระบวนการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล
6.1 ป 2553 ศึกษาและทบทวนขอมูลการดูแลรักษาผูปวยที่มีภาวะตัวเหลือง และเขารับการรักษาใน
หนวยงาน ที่รับการรักษาโดยการสองไฟ รวมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ ยอนหลัง 1 ป ขอมูลเสนอแนวทาง
ในการพัฒนาคุณภาพใน PCT
6.2 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่เกีย่ วของ โดยเชิญวิทยากรจากโรงพยาบาลกระบี่ มาใหความรู
ทางวิชาการเรื่องการประเมินทารกที่มภี าวะตัวเหลือง การดูแลโดยการสองไฟรักษา
6.3 ป 2554 มีการนํารองโครงการโดยการขอสนับสนุนเครื่อง Photo blue light จาก รพ. กระบี่
จํานวน 1 เครื่อง และรวมทบทวนและปรับปรุงแนวทาง การประเมินทารกที่มภี าวะตัวเหลือง และการดูแล
ตัวเหลืองที่ไดรับการรักษาโดยการสองไฟ ซึ่งพัฒนาจาก CPG ของ รพ. กระบี่ โดยทีม PCT แนวทางการ
ปฏิบัติตามขอบเขตุที่สําคัญคือ กรณี MB > 11 mg% พิจารณาสงตอเพื่อสองไฟ แกะกรณี MB ≥ 15 mg%
แพทยสงตอ รพ. กระบี่ เพื่อพบกุมารแพทยตอไป
6.4 ประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติ CPG การดูแลทารกที่มภี าวะตัวเหลืองโดยอิงขอบเขตุการดูแล
จากโรงพยาบาลกระบี่ รวมกับทีม PCT ที่เกี่ยวของ โดยการจัดทําแบบบันทึกการดูแล
ผูปวย Hyperbilirubinemia (Care map) จัดทํา Guide Line ในการสองไฟ และประเมินการปฏิบัติตาม
แนวทางโดยการทบทวนการดูแลรักษาและทุกครั้งที่เกิดอุบัติการณความเสี่ยงจากการดูแลรักษา
6.5 หอผูปวยในมีการจัดทําแนวทางการพยาบาล การเขียนบันทึกทางการพยาบาลทารกที่มีภาวะ
ตัวเหลือง โดยการนํากระบวนการพยาบาลมาใช และกําหนดใหมีพยาบาลทําหนาที่
เปน Nurse case management เพื่อติดตามดูแลทารกที่ไดรับการรักษาโดยการสองไฟ ใหไดรับการ
ปฏิบัติการดูแลรักษาอยางเหมาะสมเพื่อใหผูปวยไดรับการดูแลอยางเหมาะสมครบองครวม
6.6 มีการประเมินคุณภาพการพยาบาล โดยการตรวจสอบคุณภาพของเวชระเบียน
6.7 สงเสริมการสราง นวัตกรรม เชน การทําผาปดตาที่เหมาะสม /มีผาคลุม Photoสวยงาม
เรียบรอย
6.8 มีการประยุกตใชกราฟแสดงระดับบิลิรูบนิ ทารกแรกเกิดมาใชประเมินการรักษาโดยการสอง
ไฟระหวางการรักษาและกอนจําหนายกลับบาน และการใช LATCH SCORE ในการวัดประสิทธิภาพการ
ใหนมแมและพิจารณาใหนมแมอยางเพียงพอ ติดตามน้ําหนักตัวทารกทุกวัน ซึ่งเปนการสืบคนจาก
แหลงขอมูลโรงพยาบาลที่ปฏิบัติไดดีมาประยุกตใชในโรงพยาบาล

6.9 สงเสริมการใหความรูใ หแกบิดามารดา โดยการจัดทําเอกสารแผนพับเรื่อง “ภาวะตัวเหลือง
และการสองไฟรักษา” สําหรับเปนขอมูลความ รูที่และใชเปนแนวทางในการใหขอมูลเรื่องโรค / อาการ /
การดูแลรักษาทําใหผูปวยไดรับขอมูลที่ถูกตองเปนแนวทางเดียวกัน
7. ผลการดําเนินงาน และการนําไปใช
7.1 ในระยะเวลาที่ทําการศึกษา และพัฒนานวัตกรรม มีทารกแรกเกิดที่มภี าวะตัวเหลืองและไดรับการ
ดูแลตามแนวทางจํานวน 49 ราย พบวา ทารกอายุ 24 – 72 ชั่วโมง มีภาวะตัวเหลืองมากที่สุด และมีการ
ติดตามผลตามตัวชี้วัดดังตอไปนี้
- ทารกหลังคลอดที่มีภาวะตัวเหลืองป 2553 จํานวนทั้งสิ้น 14 ราย สงตอกระบี่ทั้งหมด คิดเปน 100 %
- ทารกหลังคลอดที่มีภาวะตัวเหลืองป 2554 จํานวนทั้งสิ้น 25 ราย สงตอกระบี่ 7 ราย คิดเปน 2.8 %
- ทารกหลังคลอดที่มีภาวะตัวเหลืองป 2555 จํานวนทั้งสิ้น 49 ราย สงตอกระบี่ 4 ราย คิดเปน 0.81 %
กราฟแสดง อัตราการสงตอเพื่อสองไฟรักษาทารกตัวเหลืองในภาวะปกติ เปาหมาย < รอยละ 5
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ใชเปนแนวทางในการพัฒนารูปแบบการพยาบาลทารกที่มีภาวะตัวเหลืองในโรงพยาบาลชุมชน

จังหวัดกระบี่ เพื่อการเพิ่มศักยภาพการใหบริการ

นวัตกรรมผาปดตา ปองกันการระคายเคืองตาของทารกจากแสงไฟ

