
แนวทางพัฒนาการดูแลทารกแรกเกิดตัวเหลือง 
นางสาวศินาท  แขนอก   พยาบาลวิชาชีพ 5 

        บทคัดยอ 

ปจจุบันภาวะตัวเหลืองเปนปญหาท่ีพบไดบอยในทารกแรกเกิด     และมีความสําคัญรองลงมา
จากปญหาทางระบบหายใจ พบในทารกคลอดครบกําหนด รอยละ 50 และทารกคลอดกอนกําหนด รอยละ 80 
(Maisels, 1975 Roberton, 1993 อางถึงใน Weir & Miller, 1997) จะมีอาการตัวเหลืองใหเห็นในระยะ 1-2   
สัปดาหแรกหลังคลอด     เดก็เกิดครบกําหนดปกติจะมีระดับ bilirubin สูงสุดเม่ืออายุประมาณ 3-4 วัน      และ
ระดับสูงสุดมักไมเกนิ 12 มก./ดล.  สวนในเด็กเกิดกอนกําหนดปกติจะมีระดับสูงสุดไมเกิน 15 มก./ดล.
ประมาณวันท่ี 4-5    ภาวะตัวเหลืองอาจเกดิจากเหลืองโดยธรรมชาติ      ภาวะหมูเลือดของมารดาและทารกไม
เขากัน ภาวะพรองเอ็นไซม G-6PD ของเม็ดเลือดแดง     ภาวะเลือดขน เปนตน  สาเหตุดังกลาวจะทําใหบิลิรู
บินเขาสูสมองและทําใหสมองพิการไดในท่ีสุด ซ่ึงทําใหมารดาและญาติเกิดความวิตกกงัวล ดังนั้นจึง
จําเปนตองไดรับการวินิจฉัยและไดรับการดูแลรักษาอยางรวดเร็วทันทวงที โดยการตรวจดูระดับบิลิรูบินซ่ึง
ยังเปนวิธีมาตรฐานท่ียอมรับโดยท่ัวไป เพื่อกําหนดวางแผนการพยาบาลในการลดระดับบิลิรูบิน  
ภาวะแทรกซอนจากการรักษาดวยการสองไฟ   และลดความวิตกกังวลของมารดาและญาติได 

          จากการศึกษาขอมูลป  2547  แผนกหลังคลอด งานผูปวยใน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ  พบ
ภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด รอยละ 8.92   และป 2548 พบภาวะตัวเหลืองรอยละ 19.67 และป  2549  
ภาวะตัวเหลืองลดลงพบรอยละ  10.25   เนื่องจากการทํานวัตกรรมเร่ือง รวมแรงรวมใจตานภัยตัวเหลือง 
ถึงแมวาภาวะตัวเหลืองจะลดลง  แตยังพบวาเจาหนาท่ียังขาดมาตรฐานในการดูแลทารกแรกเกิดท่ีมีภาวะตัว
เหลือง  และมารดายังมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับอาการตัวเหลืองของบุตรท่ีตองไดรับการรักษาดวยวิธีการสอง
ไฟอยู      ดังนั้นผูจัดทําไดเล็งเห็นความสําคัญและปญหาดังกลาวจึงไดมีการจัดทําโครงการข้ึน  เพื่อคนหา
สาเหตุ     แนวทางรักษา  และปองกัน  เพื่อใหเกิดการบริการท่ีมีประสิทธิภาพ เกิดความพึงพอใจท้ังผูปวยและ
ญาติ       
         บทนํา 
         ภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด เกิดจากการมีระดับบิลิรูบินเพิ่มข้ึนในซีร่ัม   อันเปนผลมาจาก
การเผาผลาญบิลิรูบินของตับ  ทําใหทารกแรกเกิดมีอาการตา และตัวเหลือง  พบวาในสัปดาหแรกหลังคลอด
ของทารกคลอดครบกําหนด รอยละ 50 และในทารกคลอดกอนกําหนด พบรอยละ 80  จะมีภาวะบิลิรูบินสูง  
(Maisels, 1975 Roberton, 1993 อางถึงใน Weir & Miller, 1997)  ทารกแรกเกิดสวนใหญท่ีมีภาวะบิลิรูบินสูง 
สามารถกลับเขาสูภาวะปกติได  แตถามีภาวะบิลิรูบินที่สูงข้ึนอยางมากก็จะทําใหบิลิรูบินเขาสูสมองและทําให
สมองพิการไดในท่ีสุด   ซ่ึงสาเหตุท่ีทําใหเกิดภาวะบิลิรูบินสูง  ไดแก สาเหตุจากสรีระภาพของทารก 
(Physiological  hyperbilirunemia)  พบไดในทารกคลอดครบกําหนด หลังคลอด 24 ชม. จะมีอาการตัวเหลือง
อยู 5-7 วัน  และในทารกคลอดกอนกําหนด หลังคลอด 48 ชม. จะมีอาการอยูนาน 10-14 วัน (Taeusch, 
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         วัตถุประสงค 
                      1. เพื่อเปนแนวทางในการใหการพยาบาลทารกแรกเกิด โดยใชกระบวนการพยาบาล 

             ในการแกปญหาและใหการพยาบาลที่มีประสิทธิภาพแกเจาหนาท่ีในหนวยงาน  
          2.  เพื่อเปนแนวทางในการจัดทํามาตรฐานการพยาบาลทารกท่ีมีภาวะตัวเหลือง                                            

                       3. เพื่อใหมารดาและญาติมีความพึงพอใจ  ≥  85% 
          วิธีการดําเนินงาน/วิธีการศึกษา/ขอบเขตงาน 

1. วิธีการดําเนินงาน 
-  คนหาปญหา สาเหตุ  และปจจัยท่ีทําใหเกิดภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด 
- ศึกษาเอกสาร ทบทวนขอมูลจากวารสารงานท่ีเกี่ยวของ 
-    สรางและกําหนดรูปแบบและข้ันตอนการจัดทําโครงการดังนี้ 
- ใหสุขศึกษาแกมารดาหรือญาติท่ีตองดูแลทารกแรกเกิดท่ีมีภาวะตัวเหลือง และตองรักษา

ดวยวิธีการสองไฟ 
- ดําเนินงานตามโครงการตามรูปแบบท่ีกําหนดข้ึน 
- เก็บขอมูลและวิเคราะหขอมูลจากแบบบันทึกขอมูลแบบสํารวจความพึงพอใจ ,

แบบสอบถามความรูในการดูแลทารกแรกเกิดท่ีมีภาวะตัวเหลืองดวยวิธีการสองไฟ 
- สรุปผลเปนตัวช้ีวัดของหนวยงานทุก  3 เดือน 
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2.     ขอบเขตงาน 
                                -    ศึกษาทารกแรกเกิดแผนกหลังคลอดของงานผูปวยในท่ีไดรับการวินิจฉัย วา 
    มีภาวะตัว เหลืองท่ีตองรักษาดวยวิธีการสองไฟ   จํานวน  12  ราย 

ผลการดําเนินงาน/ผลการศึกษา 
มีการพัฒนาการดูแลทารกแรกเกิดท่ีมีภาวะตัวเหลือง  โดยการประชุมปรึกษาหารือ   

กับเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของ  ดังนี้ 
1. คนหาปญหา สาเหตุ  และปจจัยท่ีทําใหเกิดภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด พบวา 

1.1 อัตราทารกแรกเกิดท่ีมีภาวะตัวเหลืองเพิ่มข้ึน 
1.2 ไมมีแนวทางในการปฏิบัติการพยาบาลทารกแรกเกิดท่ีมีภาวะตัวเหลือง 
1.3 บุคลากรมีความรู ความสามารถและทักษะท่ีแตกตางกัน ทําใหการดูแลรักษา 
      ไมมีมาตรฐานไปในทิศทางเดียวกัน 
1.4  การบํารุงรักษาอุปกรณหรือเคร่ืองสองไฟไมตอเนื่อง 
1.5  มารดา และญาติเกิดความไมพึงพอใจ และวิตกกังวลเกี่ยวกับอาการตัวเหลือง 
       ของบุตรและไมเขาใจแผนการรักษาของแพทย 

2. ข้ันตอนการปฏิบัติของแตละแผนกยังไมเปนมาตรฐานเดียวกัน  คือ 
        4.1 IPD  มีการเจาะเลือดสงตรวจดูภาวะตัวเหลืองของทารกแรกเกิดตองรอแพทย 

       ส่ัง หรือสงตรวจพรอมกบัการเจาะ PKU  หลังคลอดครบ 48 ชม. กรณีผล 
       เลือด MB > 13 mg%  รายงานแพทย เพื่อรักษาดวยการสองไฟ 

       4.2 OPD    กรณีพบทารกตัวเหลือง จะสงเจาะเลือดตรวจ MB, Hct  รายงานแพทย 
        เพื่อพิจารณาการรักษาดวยการสองไฟ 

3. ปจจัยท่ีสงเสริมใหการพฒันาคุณภาพบริการประสบความสําเร็จ คือ 
2.1 มีแนวทางในการปฏิบัตกิารดูแลทารกแรกเกดิท่ีมีภาวะตวัเหลืองท่ีไดมาตรฐาน 
2.2 อุปกรณในการสองไฟเพียงพอ  มีประสิทธิภาพพรอมใช 
2.3 เจาหนาท่ีมีความรูในการดูแลทารกแรกเกิดท่ีไดมาตรฐานในแนวทางเดียวกัน  
       และมีการพัฒนาความรูอยางสมํ่าเสมอ 
2.4  ส่ือในการใหความรูแกมารดาและญาติไมเพียงพอ 
2.5  การสงเสริมใหทารกไดรับน้ํานมอยางเพียงพอ 
2.6  มีวิธีการเก็บส่ิงสงตรวจ (MB)ท่ีถูกตองไดมาตรฐาน 

4.  การพัฒนาบุคลากร 
         3.1 ประชุมปรึกษาหารือ เพื่อทบทวนแนวทางการดูแลทารกแรกเกดิท่ีมีภาวะตัว 

      เหลือง 
         3.2 จัดอบรมใหความรูการดแูลทารกแรกเกิดท่ีมีภาวะตัวเหลือง เกี่ยวกบั 
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                                  3.2.1 การดูแลเพื่อชวยลดระดับบิลิรูบิน (MB) ดวยการ Phototherapy   ดังนี ้
- วางแผงหลอดไฟหางจากทารก 45-50 ซม. 
- ถอดเส้ือผาทารก ปดตาดวย eye  pad  
- เปล่ียนทานอนทุก 2 ชม. เพือ่ใหผิวหนังทุกสวนถูกแสงมากท่ีสุด 
- ใหน้ําระหวางม้ือนม หรือให IVF ตามแผนการรักษา 
-  ติดตามผล Hct, MB ทุก 8  หรือ 12 ชม. 

3.2.2  การปองกันภาวะแทรกซอนจากการสองไฟ (Phototherapy)  ดังนี้ 
1. ไมทา lotion หรือ body oil เพราะอาจ burn ได 
2. ปดตาดวย eye pad ทึบแสง และ  sterile 

- เปล่ียน+ เช็ดตาทุก 8 ชม. 
- เปดตาเม่ืออุมใหนมมารดา 

3. บันทึก V/S โดยเฉพาะอุณหภูมิทุก 4 ชม. เพราะอาจเกิด hypotherapy 
4. สังเกตเด็กขณะสองไฟ (Phototherapy) สีผิว  อุจจาระ และ dehydration 

3.2.3  การสังเกตผลขางเคียงของการรักษาดวยการสองไฟ (Phototherapy) 
1. อุจจาระเหลว เขียว มีน้ําปนมากข้ึน แตจาํนวนครั้งไมบอยและไมเหม็น 
2. Skin rash = ผ่ืนตามตัวคลายแมลงกัด  หายเองโดยไมตองรักษารักษา 
3. Hyperpigmentation : สีผิวจะเขมข้ึน, สีบรอนซ (Bronze baby  
    syndrome) ในรายท่ีเปนโรคตับดวยอาการคงอยูเปนเดอืน 
4. เยื่อบุตาอักเสบ 
5. อุณหภูมิรางกายสูงหรือตํ่า หรือ มีไข  
6. ภาวะขาดนํ้า (dehydration) 
7. ดูดนมไดนอยลง  ซึม หรือไมยอมดูดนม 

กอนการดําเนนิงาน 
1. กอนดําเนินงานทําการสํารวจพบวา เจาหนาท่ีมีความรูในการดูแลทารกแรกเกิดท่ีมีภาวะ

ตัวเหลือง  53% 
2. ยังไมมีแนวทางในการดูแลทารกแรกเกิดท่ีมีภาวะตัวเหลือง 
3. มารดาหรือญาติมีระดับความพึงพอใจ  80.7%  

   หลังการดําเนินงาน    (ประเมินผลทุก 3 เดือน) 
1. เจาหนาท่ีมีความรูในการดูแลทารกแรกเกิดท่ีมีภาวะตัวเหลือง  85% 
2. มีแนวทางปฏิบัติและเจาหนาท่ีปฏิบัติตามแนวทางการดูแลทารกแรกเกิดท่ีมีภาวะตัว

เหลือง  95% 
3. มารดาหรือญาติมีระดับความพึงพอใจ   92.7 % 
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การนําไปใชประโยชน 
1. เปนแนวทางในการใหการพยาบาลทารกแรกเกิดท่ีมีภาวะตัวเหลือง  โดยใช 

                                กระบวนการพยาบาลในการแกไขปญหา และใหการพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ 
2. เปนแหลงศึกษาคนควาหาความรูเพิ่มเติม สําหรับเจาหนาท่ีในหนวยงาน   

                เพื่อเปนการ พัฒนาศักยภาพของตนเองในดานวิชาการ  
3. สามารถใชเปนแนวทางในการปองกันการเกิดภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด  

                รวมกับแผนกอ่ืนท่ีเกี่ยวของ ไดแก หองฝากครรภ และหองคลอด 
ความยุงยากในการดําเนินการ/ปญหา/อุปสรรค 

1.   เจาหนาท่ีมีความรู ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติท่ีแตกตางกัน ทําใหการ 
                         ปฏิบัติการพยาบาลยังไมเปนไปในแนวทางเดียวกัน 

2. ขาดความตอเนื่องในการใหขอมูลแกมารดา และญาติ ทําใหมารดาและญาติบาง 
                        รายไมทราบความกาวหนาของการรักษาเกิดความวิตกกังวล และไมพึงพอใจ 

3. ญาติบางรายมีความเช่ือในการรักษาท่ีผิด  ไมคอยใหความรวมมือในการรักษา 
                         เทาท่ีควร 
ขอเสนอแนะ/วิจารณ 

1. เจาหนาท่ีพยาบาลตองมีความตระหนัก  และเล็งเห็นความสําคัญของการกําหนด         
มาตรฐานในการปฏิบัติวางแผนการพยาบาล  การประเมินผลตอเนื่อง  เพื่อใหมีการ   
พยาบาลท่ีมีคุณภาพและปฏิบัติในแนวทางเดียวกันตามมาตรฐานท่ีกําหนด 

2. เจาหนาท่ีพยาบาลและทีมสุขภาพตองมีความรู ความสามารถ และทักษะในการ   
        ตัดสินใจใหการพยาบาลที่ถูกตองเหมาะสม  สามารถประเมินอาการ  วาง 
        แผนการ พยาบาล และใหการดูแลท่ีมีประสิทธิภาพ 
3. การใหขอมูลแกมารดาและญาติเปนระยะ ๆ จะทําใหเกิดความเขาใจ  เช่ือม่ัน   
        คลายความวิตกกังวล  เกิดความพึงพอใจและรวมมือในการรักษาท่ีถูกตอง 
4. ควรมีการวางแผนการจําหนาย เพื่อใหมารดาและญาติไดรับทราบขอมูล และ    
        แนวทางการปฏิบัติตัว  และการสังเกตอาการผิดปกติของทารกเม่ือกลับไปบาน 

กิตติกรรมประกาศ 
ในการจัดทําเอกสารวิชาการนี้  ผูจัดทําขอขอบคุณ  นายแพทยสุเทพ   เพชรมาก   

ผูอํานวยศูนยอนามัยท่ี 5 นครราชีมา    นายแพทยเอกชัย   เพียรศรีวัชรา  ผูอํานวยการโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพ    คุณสุรัตยา    ตุยสมบัติ   หัวหนากลุมการรพยาบาลโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ    
นักวิชาการทุกทาน   และเจาหนาท่ีพยาบาลทุกคนท่ีมีสวนรวมในการใหคําปรึกษา  เพื่อใหการจัดทํา
เอกสารวิชาการนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดวยดี 
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