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วงล้อช่วยในการพลิกตะแคงตรวทารกทง่ได้รรบการา่องไฟรรกษา
ง .หมวดหมู่ของผลงาน Innovation
ผลการพัฒนาคุณภาพ

๑. โครงการ: วงล้อช่วยในการพลิกตะแคงตรวทารกทง่ได้รรบการา่องไฟรรกษา
๒. คาสาคัญ: การา่องไฟรรกษา
๓. สรุปผลงาน: การใช้วงล้อช่วยในการพลิกตะแคงตรวทารกทง่ได้รรบการา่องไฟรรกษาาะดวก และลดการ
เกิดภาวะแทรกซ้อนในทารกได้ดง
๔. ชื่อและที่อยู่องค์กร : งานห้องคลอด โรงพยาบาลนาโพธิ์ อ. นาโพธิ์ จ.บุรงรรมย์ ๙๑๒๙๐
๕. สมาชิกทีม: นางดวงใจ ศิริเดชอุดม ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชงพชานาญการ
๖.เป้าหมาย: ๑ .เพื่อพรฒนาการดูแลทารกภาวะตรวเหลืองในทารกแรกเกิดให้ปลอดภรย และป้องกรนการเกิด
ภาวะแทรกซ้อนจากภาวะตรวเหลืองในทารกแรกเกิด
๒เพื่อลดค่าใช้จ่ายและจานวนวรนนอนของทารก .
๗.ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ:ภาวะตรวเหลืองเป็นปัญหาทง่พบบ่อยในทารกแรกเกิด พบในทารกคลอดครบ
กาหนด ร้อยละ ๕๐ และทารกคลอดก่อนกาหนดร้อยละ ๘๐ (Meir & Miller, ๑๓๓๖) โรงพยาบาลนาโพธิ์
เป็นโรงพยาบาลทง่า่งเาริมการเลง้ยงลูกด้วยนมแม่ ซึ่งมงการดูแลมารดาและทารกแบบองค์รวม จากการ
ทบทวนการดูแลทารกหลรงคลอดพบว่าาถิติทารกตรวเหลืองหลรงคลอดมงเพิ่มขึ้น ปี ปี ๒๕๕๗ พบ ๔๒.๙๑ %
ปี ๒๕๕๖ พบ ๔๑.๙๑ % ปี ๒๕๕๘ พบ ๔๓.๔๕ % ปี ๒๕๕๗ พบ ๔๕.๔๕% ปี ๒๕๗๐ พบ ๙๐.๓๕ %
ในผู้ป่วยทง่มงภาวะตรวเหลืองทุกรายต้องได้รรบการา่องไฟทุกราย และปัญหาทง่พบในการา่องไฟ คือผ้าปิดตามงการ
เลื่อนหลุดบ่อยครร้งในขณะทง่า่องไฟ การพลิกตะแคงตรวทารกทุก ๙ ชร่วโมงเพื่อให้ผิวหนรงทารการมผรากรบพลรงงานแาง
างฟ้า (Blue Light)ทุกา่วนของร่างกายนรน้ ญาติไม่กล้าทง่จะจรบทารกพลิกตะแคงตรวและจาไม่ได้ว่ามงท่าไหน และจะ
เปลง่ยนท่าเด็กเวลาใดบ้าง
ทางทงมงานห้องคลอดโรงพยาบาลนาโพธิจ์ ึงได้มงุ่ ศึกษาและคิดค้นหานวรตกรรมและ
แนวทางแก้ไขเพื่อพรฒนาการดูแลทารกตรวเหลืองในทารกแรกเกิด โรงพยาบาลนาโพธิ์

๘.กิจกรรมการพัฒนา :
การวางแผน(Plan)
๑. วิเคราะห์รูปแบบเดิมของการดูแลทารกทง่มงภาวะตรวเหลืองหาจุดอ่อนทง่ต้องแก้ไข
๒. นาข้อมูลวิชาการใหม่ๆ จากการฝึกอบรมหรือจากเอกาารวิชาการ นวรตกรรมใหม่มาปรรบใช้ให้
เหมาะามกรบบริบทโรงพยาบาล
๙. วางแผนการดูแลกรบทงมาหาาขาวิชาชงพ

๔. ดาเนินการตามรูปแบบใหม่
ดาเนินการ(DO)
๑.ทบทวนความรู้ทางวิชาการเรื่องการดูแลทารกตรวเหลือง ทบทวนข้อมูลผู้ป่วยย้อนหลรง จรดทา
แนวทางการดูแลทารกตรวเหลืองร่วมกรบแพทย์ (CPG Neonatal jaundice) ใช้ตารางเปรงยบเทงยบค่า MB และ
อายุทารกเพื่อการรรกษาทง่เหมาะามโดยใช้กราฟ Hour – specific total serum bilirubin normogram
และ Guideline ในการา่องไฟทารก มงการประเมินทารกทง่ได้รรบการรรกษาด้วยการา่องไฟ
๒.ประาานกรบ กลุ่มงานเวชปฏิบัติ : ในหญิงตร้งครรภ์ทุกรายทง่มาฝากครรภ์ครร้งแรกจะได้รรบการเจาะ
เลือดเลือด Blood และ Rh หญิงตร้งครรภ์กลุ่มเาง่ยงจะได้รรบคาแนะนาเป็นรายๆและมงการบรนทึกข้อมูลใน
ามุดางชมพูหน้าประวรติการตร้งครรภ์
๓.ห้องคลอด: หญิงตร้งครรภ์ทง่มาคลอดบุตรทุกรายจะได้รรบการกระตุ้นให้นมบุตรภายในหลรงคลอด
๙๐นาทง ในกรณงทง่ไม่ภาวะแทรกซ้อน มงการกระตุ้นEarly Breast feedingโดยใช้หลรก ๙ ดดูดเร็ว ดูดบ่อย ( .
(ดูดถูกวิธง า่วนกรณงทง่มงภาวะแทรกซ้อนต้องรอให้มารดาและทารกพร้อมก่อน รายงานแพทย์พิจารณาให้นม
ผามในทารก เช่น มารดา(PPH มารดาล้วงรก ทารก Birth Asphyxia (
๔ .หลังคลอด : มงการาอนทรกษะการให้นม กระตุ้นให้มารดาให้นมลูก มงการจ่าย Motilium
ควบคู่กรบามุนไพร กรบมารดาหลรงคลอด ทง่น้านมไหลน้อยเพื่อกระตุ้นการาร้างน้านม มงการเจาะ (น้าขิง(
Hct./MB ทรนทง กรณงพบว่ามงภาวะตรวเหลืองทง่มองเห็นด้วยตาเปล่า ค้นหาภาวะตรวเหลืองในทารกแรกเกิดทุก
ราย เมื่ออายุครบ ๔๘ ชมขึ้นไป หากพบว่าค่า .MB>๑๒mg/dl มงการ On Single photo การเจาะ Jaundice
Work up( MB, Hct, CBC, Reticulocyte count,Blood group, Coomb’s test แม่ ลูก –, G๗PD level,
TB, DB) แล้วแต่ดุลยพินิจของแพทย์ หลรงจาหน่ายจะนรดมาฟังผล G-๗-PD ทง่ OPD มงการใช้ Latch
score ในการประเมินการให้นมแม่ ในทารกทง่มงน้าหนรกลดลง > ๑๐ % ของน้าหนรกแรกเกิด ให้ประเมินภาวะ
dehydration และ พิจารณาเาริมนมให้ , IV fluid และติดตามรายงานและวิเคราะห์าาเหตุ ทุกเดือน
๕.จรดหาเครื่องมืออุปกรณ์การดูแลรรกษาทารกโดยการา่องไฟ (Phototherapy) นานวรตกรรมมาใช้ใน
การดูแลทารกขณะา่องไฟ
ประเมินผล(Check)
-นาผลการใช้นวรตกรรมเปรงยบเทงยบก่อนและหลรงการใช้ โดยให้บุคลากรและญาติ
การประเมินซาและปรับปรุง (ACT)
- ติดตามภาวะแทรกซ้อนจาการา่องไฟของทารกแรกเกิดจากการใช้นวรตกรรม
๙ .การวัดผลและผลของการเปลี่ยนแปลง
จาการใช้วงล้อช่วยในการพลิกตะแคงตรวทารกทง่ได้รรบการา่องไฟรรกษา เพื่อบอกเวลาพลิกตะแคงตรว
ทารกทุก ๙ ชร่วโมง พบว่า ประาิทธิภาพในการรรกษา มงความาะดวกในการใช้งาน ประหยรดทรรพยากร มารดา
ญาติและเจ้าหน้าทงม่ งความพึงพอใจ และช่วยลดปัญหามารดาและญาติวิตกกรงวลในการดูแลบุตรา่องไฟและ
มารดาไม่กล้าพลิกตรวลูกาามารถปฏิบรติได้ตามรูปวงล้อทง่มงให้

๑๐.บทเรียนที่ได้รับ:
๑๐ ๑.การพลิกตะแคงตรวเปลง่ยนท่าทารกทง่ได้รรบการรรกษาโดยการา่องไฟทุก ๙ ชร่วโมง ถ้ามงการนา
ทารกออกมาดูดนมแม่ หรือเช็ดทาความาะอาดร่างกายก็จะต้องเริ่มนรบเวลาใหม่
๑๐.๒ การา่องไฟเพื่อลดภาวะแทรกซ้อนต่อตาทารกก็จะต้องมงการนานวรตกรรมมาใช้เริ่มกรน
๑๑ การติดต่อกับทีมงาน .: นางดวงใจ ศิริเดชอุดม งานห้องคลอด โรงพยาบาลนาโพธิ์ จ.บุรงรรมย์
Email : tom.duangjai@hotmail.com, โทร : ๐๔๔๘-๗๒๓๙๒๖ - ต่อ ๑๑๓ หรือ ๐๘๗ ๒๔๗๑๐๒๒-

