
1. ชื่อเร่ือง  CQI การพัฒนาระบบงานและการพยาบาลทารกแรกเกิดท่ีมีภาวะตวัเหลืองโรงพยาบาลชุมชน 
2. ชื่อหนวยงาน  หอผูปวยใน  โรงพยาบาลเขาพนม  จังหวดักระบ่ี  เครือขายเขต 11   
เจาของผลงาน  ทีม PCT หอผูปวยใน 
3.หลักการและเหตุผล  ปญหา   สาเหตุ  ความตองการพัฒนา 

ภาวะตัวเหลืองเปนปญหาท่ีพบบอยในทารกแรกเกิด พบในทารกคลอดครบกําหนด รอยละ 50 และ
ทารกคลอดกอนกําหนดรอยละ 80 (Meir & Miller, 1997) อาการตัวเหลืองจะแสดงใหเห็นในระยะ 1-2 
สัปดาหแรกหลังคลอด ทารกคลอดครบกําหนดจะมีระดับ bilirubin สูงสุดเม่ืออายุประมาณ 3-4 วัน และ
ระดับสูงสุดไมเกิน 12 มก./ดล ประมาณวันท่ี 4-5 ภาวะตัวเหลืองอาจเกิดจากเหลืองโดยธรรมชาติ ภาวะหมู
เลือดของมารดาและทารกไมเขากัน ภาวะพรองเอ็นไซม G-6PD ของเม็ดเลือดแดง ภาวะเลือดขน ไดรับน้ํา
และพลังงานนอย เปนตน ระดับ bilirubin ท่ีสูงขึ้นทําใหทารกมีตัวเหลืองมากขึ้นและมีอันตรายมากขึ้น โดย
จะไปจับเนื้อสมองทําใหเกิดภาวะสมองพิการ (Kernicterus) มีอาการออนแรง ซึม จนถึงการหยุดหายใจ และ
เสียชีวิตได ดังนั้น การวินิจฉัยภาวะตัวเหลืองท่ีรวดเร็วและการดูแลรักษาอยางทันทวงที  โรงพยาบาลชุมชน 
ในขอบเขตท่ีสามารถปฏิบัติไดและการประสานการดแูลทารกภาวะเหลืองท่ีมีความเส่ียงสูงโดยพัฒนาระบบ
การสงตอ  และการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลในการดูแลทารกตัวเหลืองจึงมีความสําคัญมาก 

จากการวิเคราะหขอมูลการสงตอผูปวยป  2551-2553  พบวาสถิติสูงสุดในการสงตอท้ังหมดของหอ
ผูปวยในพบวา  สถิติการสงตอทารกหลังคลอดท่ีมีภาวะตัวเหลือง(Hyperbilirubinemia)  เปนสถิติท่ีสูงเปน
อันดับ  1   คิดเปน 77.8 % ของการสงตอท้ังหมด  สาเหตุเนื่องจากโรงพยาบาลมีขอจํากัดเรื่องเครื่องมือใน
การสองไฟทารกท่ีมีภาวะตัวเหลือง (Phototherapy) และนอกจากนี้ยังไดรับขอรองเรียนจากผูรับบริการกรณี
การสงตัวไป  และทางโรงพยาบาลท่ีรับสงตอสงกลับทันนี้  เกิดความไมพึงพอใจในการเสียเวลา  และ
คาใชจายในการเดินทาง  ดั้งนั้น  งานผูปวยในโรงพยาบาลเขาพนมรวมกับ  PCT  จึงไดพัฒนาระบบบริการ
และเพ่ิมศักยภาพคุณภาพการพยาบาลในการดูแลเด็กท่ีมีภาวะตัวเหลืองในภาวะปกติ ลดการเสียเวลาของ
ผูรับบริการท่ีตองสงตอทารกหลังคลอดท่ีมีภาวะตัวเหลือง(Hyperbilirubinemia)  เ พ่ือการสองไฟ 
(Phototherapy) งานผูปวยในจึงไดพัฒนาระบบและศักยภาพคุณภาพการพยาบาลทารกแรกเกิดท่ีมีภาวะตัว
เหลืองโรงพยาบาลชุมชนเขาพนมขึ้น 
4.  วัตถุประสงค  
 1.  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการดูแลรักษาพยาบาลทารกท่ีมีภาวะตัวเหลืองในภาวะปกติโดยการสองไฟ
และหรือสงตอทารกท่ีมีภาวะตวัเหลืองเกินศักยภาพการดูแลของโรงพยาบาลชุมชน 
 2.  เพ่ือลดอัตราการสงตอเพ่ือสองไฟรักษาทารกตัวเหลืองในภาวะปกต ิ
ตัวชี้วัด 



 * อัตราการสงตอเพ่ือสองไฟรักษาทารกตวัเหลืองในภาวะปกต ิลดลงเหลือรอยละ  10 
5.  การใชหลักฐานเชงิประจักษ - 
6.  วิธีดําเนินการ  รูปแบบพัฒนา  /กระบวนการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล 
 6.1 ป 2553 ศึกษาและทบทวนขอมูลการดูแลรกัษาผูปวยท่ีมีภาวะตวัเหลือง และเขารับการรกัษาใน
หนวยงาน ท่ีรับการรกัษาโดยการสองไฟ  รวมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ  ยอนหลัง  1 ป ขอมูลเสนอแนวทาง
ในการพัฒนาคุณภาพใน  PCT 
 6.2  พัฒนาศักยภาพของบุคลากรท่ีเกีย่วของ  โดยเชิญวิทยากรจากโรงพยาบาลกระบ่ี  มาใหความรู
ทางวิชาการเรื่องการประเมินทารกท่ีมีภาวะตวัเหลือง การดูแลโดยการสองไฟรกัษา 
 6.3 ป 2554 มีการนํารองโครงการโดยการขอสนับสนุนเครื่อง Photo blue light จาก รพ. กระบ่ี
จํานวน 1 เครื่อง และรวมทบทวนและปรับปรุงแนวทาง การประเมินทารกท่ีมีภาวะตวัเหลือง และการดูแล
ตัวเหลืองท่ีไดรับการรกัษาโดยการสองไฟ ซ่ึงพัฒนาจาก CPG ของ รพ. กระบ่ี โดยทีม PCT แนวทางการ
ปฏิบัติตามขอบเขตุท่ีสําคัญคือ กรณี MB > 11 mg% พิจารณาสงตอเพ่ือสองไฟ แกะกรณี MB ≥ 15 mg% 
แพทยสงตอ รพ. กระบ่ี เพ่ือพบกุมารแพทยตอไป 
 6.4  ประชุมช้ีแจงแนวทางปฏิบัต ิ CPG การดูแลทารกท่ีมีภาวะตัวเหลืองโดยอิงขอบเขตุการดูแล
จากโรงพยาบาลกระบ่ี รวมกับทีม  PCT ท่ีเกี่ยวของ  โดยการจัดทําแบบบันทึกการดูแล
ผูปวย Hyperbilirubinemia  (Care  map)  จัดทํา  Guide Line ในการสองไฟ และประเมินการปฏิบัติตาม
แนวทางโดยการทบทวนการดูแลรักษาและทุกครั้งท่ีเกดิอุบัติการณความเส่ียงจากการดูแลรักษา 
 6.5  หอผูปวยในมีการจดัทําแนวทางการพยาบาล  การเขียนบันทึกทางการพยาบาลทารกท่ีมีภาวะ
ตัวเหลือง  โดยการนํากระบวนการพยาบาลมาใช  และกําหนดใหมีพยาบาลทําหนาท่ี
เปน Nurse  case  management  เพ่ือติดตามดูแลทารกท่ีไดรับการรกัษาโดยการสองไฟ ใหไดรับการ
ปฏิบัติการดูแลรักษาอยางเหมาะสมเพ่ือใหผูปวยไดรับการดูแลอยางเหมาะสมครบองครวม 
 6.6  มีการประเมินคุณภาพการพยาบาล  โดยการตรวจสอบคุณภาพของเวชระเบียน 
 6.7  สงเสริมการสราง นวัตกรรม  เชน  การทําผาปดตาท่ีเหมาะสม /มีผาคลุม Photoสวยงาม 
เรียบรอย 
 6.8  มีการประยกุตใชกราฟแสดงระดับบิลิรูบินทารกแรกเกิดมาใชประเมินการรกัษาโดยการสอง
ไฟระหวางการรักษาและกอนจําหนายกลับบาน  และการใช LATCH SCORE ในการวัดประสิทธิภาพการ
ใหนมแมและพิจารณาใหนมแมอยางเพียงพอ ติดตามน้ําหนักตวัทารกทุกวนั ซ่ึงเปนการสืบคนจาก
แหลงขอมูลโรงพยาบาลท่ีปฏิบัติไดดีมาประยุกตใชในโรงพยาบาล   



6.9 สงเสริมการใหความรูใหแกบิดามารดา   โดยการจดัทําเอกสารแผนพับเรื่อง “ภาวะตัวเหลือง
และการสองไฟรักษา” สําหรับเปนขอมูลความ รูท่ีและใชเปนแนวทางในการใหขอมูลเรื่องโรค / อาการ / 
การดูแลรกัษาทําใหผูปวยไดรับขอมูลท่ีถูกตองเปนแนวทางเดียวกนั 

           7.  ผลการดําเนินงาน  และการนําไปใช 
       7.1  ในระยะเวลาท่ีทําการศึกษา และพัฒนานวัตกรรม มีทารกแรกเกิดท่ีมีภาวะตัวเหลืองและไดรับการ
ดูแลตามแนวทางจํานวน  49  ราย  พบวา  ทารกอายุ 24 – 72  ช่ัวโมง  มีภาวะตัวเหลืองมากท่ีสุด   และมีการ
ติดตามผลตามตัวช้ีวัดดังตอไปนี ้
 
- ทารกหลังคลอดท่ีมีภาวะตวัเหลืองป 2553 จํานวนท้ังส้ิน 14 ราย สงตอกระบ่ีท้ังหมด  คิดเปน 100 % 
- ทารกหลังคลอดท่ีมีภาวะตวัเหลืองป 2554 จํานวนท้ังส้ิน 25 ราย สงตอกระบ่ี  7 ราย  คิดเปน  2.8 % 
- ทารกหลังคลอดท่ีมีภาวะตวัเหลืองป 2555 จํานวนท้ังส้ิน 49 ราย สงตอกระบ่ี  4 ราย  คิดเปน 0.81 % 
 
 กราฟแสดง  อัตราการสงตอเพ่ือสองไฟรักษาทารกตัวเหลอืงในภาวะปกต ิเปาหมาย < รอยละ 5 

 

 
      7.2  ใชเปนแนวทางในการพัฒนารูปแบบการพยาบาลทารกท่ีมีภาวะตัวเหลืองในโรงพยาบาลชุมชน
จังหวัดกระบ่ี  เพ่ือการเพ่ิมศักยภาพการใหบรกิาร 
 
 

 นวัตกรรมผาปดตา ปองกันการระคายเคืองตาของทารกจากแสงไฟ 
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เปาหมาย < รอยละ 5 



 


