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  ภาวะตวัเหลือง พบในทารกแรกเกิด ประมาณ 25-50% ของทารกแรกเกิดทั้งหมด 
เป็นภาวะท่ีร่างกายของทารกมีสารบิริรูบินเพิ่มข้ึนซ่ึงอาจเกิดจากการเปล่ียนแปลงทางสรีรวิทยา
ตามปกติ(physiologic jaundice)โดยเฉล่ียในทารกแรกเกิดครบกาํหนด จะมีระดบับิริรูบินสูงสุด
ประมาณ 5-6 มก./ดล. ถา้ระดบับิริรูบินสูงกว่า 17 มก./ดล. ถือเป็นภาวะเหลืองแบบมีพยาธิสภาพ
(pathological jaundice) ทารกท่ีมีภาวะตวัเหลืองจะมีสารบิลิรูบินในปริมาณท่ีมากกว่าปกติ โดยจะอยู่
ทั้งในกระแสเลือดและแทรกตามเน้ือเยื่อต่างๆทาํให้เรามองเห็นว่าทารกมีผิวสีเหลืองข้ึน    ขณะท่ี
ทารกอยูใ่นครรภข์องมารดา บิลิรูบินของทารกส่วนใหญ่จะผา่นทางรกเขา้สู่ระบบไหลเวียนโลหิตของ
มารดาและถูกกาํจดัท่ีตบัของมารดา เม่ือคลอดออกมาแลว้ ทารกจะตอ้งทาํการกาํจดับิลิรูบินทางตบั
ตนเอง  
 
ชนิดของการเกดิตัวเหลอืงในทารกแรกเกดิ 
 

1. Physiological jaundice 
  

ภาวะตวัเหลืองแบบปกติ   ในทารกท่ีปกติ อาจสามารถสังเกตไดว้า่ทารกตวัเหลืองข้ึน โดยมกั
เร่ิมสงัเกตไดต้ั้งแต่วนัท่ี 2 - 3 และเห็นชดัเม่ือวนัท่ี 3 – 4 ซ่ึงจะถือเป็นภาวะตวัเหลืองแบบปกติได ้ถา้
ระดบับิลิรูบินไม่สูงจนเกินไป (ไม่เกิน 12 mg/dl ในทารกครบกาํหนด และ ไม่เกิน 15 mg/dl ในทารก
คลอดก่อนกาํหนด) โดยทัว่ไปไม่จาํเป็นตอ้งไดรั้บการรักษายกเวน้ทารกเกิดก่อนกาํหนดท่ีมีอาการ
ป่วยร่วมดว้ย ภาวะตวัเหลืองแบบปกติ เกิดไดจ้ากหลายสาเหตุ ดงัน้ี.. 

1.1  ปริมาณบิลิรูบินมากข้ึนจากการแตกของเมด็เลือดแดง เพราะ ทารกแรกเกิดมีเมด็เลือด
แดงมากกวา่ผูใ้หญ่ และ เมด็เลือดแดงมีอายสุั้นกวา่ ทาํใหมี้เมด็เลือดแดงท่ีถูกทาํลายเยอะกวา่ 

1.2  มีการดูดซึมของบิลิรูบิน จากลาํไสมี้ปริมาณมาก จากการท่ีไดรั้บนํ้านมในปริมาณท่ีนอ้ย 
และลาํไสย้งัทาํงานไดไ้ม่ดี 

1.3 ความสามารถในการกาํจดับิลิรูบินของตบัยงัไม่ดี ทาํใหก้ระบวนการขบับิริรูบินล่าชา้ 

Breastfeeding in neonatal  jaundice 



2. Pathological jaundice  เกิดไดจ้ากหลายสาเหตุ ดงัน้ี 
 
2.1  ภาวะตัวเหลอืงจากการแตกของเม็ดเลอืดแดง    

เกิดไดจ้ากหลายสาเหตุ เช่น ภาวะเมด็เลือดแดงแตกจากหมู่เลือดของมารดาและของ 
ทารกไม่เขา้กนั (Blood group incompatible) ซ่ึงABO incompatability พบบ่อยท่ีสุดในประเทศไทย 
เกิดในมารดาท่ีมีเลือดกลุ่มโอและบุตรมีเลือดกลุ่มเอหรือบี ส่วน Rh incompatability พบนอ้ยมาก , 
ความผดิปกติของรูปร่างเมด็เลือดแดง (Spherocytosis หรือ Elliptocytosis), ภาวะพร่องเอนไซม ์
Glucose-6-phosphate dehydrogenase (G-6-PD Deficiency) ซ่ึงทาํใหเ้มด็เลือดแดงแตกง่าย, โรคธาลสั
ซีเมีย (Thalassemia) ภาวะเลือดขน้เกินไป (Polycythemia), ภาวะเลือดออกบริเวณหนงัศีรษะ 
(Cephalhematoma) ซ่ึงตอ้งหาสาเหตุและรักษาท่ีตน้เหตุ 

2.2 ภาวะตัวเหลอืงจากการดูดซึมบิลรูิบินทางลาํไส้เพิม่ขึน้   
อาจเกิดจาก ทารกดูดนมไดน้อ้ย, ลาํไสข้องทารกมีการทาํงานท่ีลดลง, ทารกกลืน 

เลือดปริมาณมากเขา้ไป, ภาวะลาํไสอุ้ดตนัซ่ึงทาํใหบิ้ลิรูบินตกคา้งและถูกดูดซึมมากข้ึน 
2.3  ภาวะตัวเหลอืงจากการกาํจัดบิลรูิบินได้น้อยกว่าปกต ิ 

มีหลายสาเหตุ เช่น  ภาวะขาดธยัรอยดฮ์อร์โมนแต่กาํเนิด (Congenital  
Hypothyroidism), ภาวะพร่องเอนไซม ์UDP-Glucuronyl Transferase, ท่อนํ้าดีอุดตนั (Obstructive 
Jaundice), ยาบางชนิด 

2.4  ภาวะตัวเหลอืงจากการสร้างบิลรูิบินมากกว่าปกติร่วมกบัการขับถ่ายบิลรูิบินน้อยกว่า
ปกต ิ

ภาวะติดเช้ือในกระแสเลือด (Septicemia), ภาวะติดเช้ือตั้งแต่ในครรภ ์เช่น การติดเช้ือซิฟิลิส 
(Congenital Syphilis) หดัเยอรมนั (Congenital German Measles), ภาวะขาดออกซิเจน, ทารกท่ีแม่เป็น
เบาหวาน (Maternal Diabetes), ภาวะหายใจลาํบาก (Respiratory Distress Syndrome) 
 
3.  ภาวะตัวเหลอืงจากนมแม่ 

ภาวะตวัเหลืองจากนมแม่น้ียงัไม่ทราบสาเหตุท่ีชดัเจน พบในทารกท่ีเล้ียงดว้ยนมแม่เพียง
อยา่งเดียว โดยจะพบวา่มีสารบิลิรูบินสูงข้ึนแต่จะค่อยๆลดระดบัลงเองเม่ือทารกอายไุดป้ระมาณ 2 
สปัดาห์ ทารกท่ีมีภาวะตวัเหลืองจากนมแม่น้ีส่วนมากจะมีนํ้าหนกัตวัเพิ่มข้ึน เมด็เลือดแดงแตกไม่มาก
และตบักย็งัทาํงานเป็นปกติ  

 
 



4. ภาวะตัวเหลอืงจากปัญหาการกนินมได้น้อยหรือไม่พอ 
ภาวะน้ีมกัเกิดในช่วงอาย ุ2 – 4 วนั โดยเกิดจากการท่ีทารกยงัดูดนมไดไ้ม่ดีและปริมาณนํ้านม

แม่ยงัมีนอ้ย ทาํใหท้ารกขาดนํ้าและพลงังาน มีการขบัถ่ายออกมานอ้ยไปดว้ย บิลิรูบินท่ีอยูใ่นลาํไส้
ของทารกกจ็ะถูกดูดซึมกลบัเขา้ไปในกระแสเลือด แทนท่ีจะถูกกาํจดัออกจากร่างกายพร้อมกบัของ
เสียท่ีถูกขบัถ่ายออกมา ดงันั้นการใหน้มบ่อยข้ึน โดยอาจใหน้มทุก 2 – 3 ชัว่โมง อยา่งถูกวิธีจะทาํใหบิ้
ลิรูบินลดลงได ้

  
ภาวะตัวเหลอืงทาํให้เกดิผลอย่างไร 
         ในกรณีท่ีระดบับิลิรูบินสูงมาก อาจทาํใหเ้กิดภาวะแทรกซอ้นทางสมอง (Kernicterus) ซ่ึงจะทาํ
ใหเ้กิดการชกัและมีการทาํลายเน้ือสมองอยา่งถาวร นอกจากน้ียงัพบวา่ 25% มีโอกาสท่ีจะเกิดภาวะ 
I.Q. ตํ่า หรือ ความฉลาดลดลงได ้รวมถึงอาจเกิดภาวะการไดย้นิผดิปกติ (Sensori neural hearing loss) 
ไดอี้กดว้ย โดยในทารกคลอดก่อนกาํหนดจะมีภาวะเส่ียงมากกวา่ทารกท่ีคลอดครบกาํหนด 
 
การรักษาภาวะตัวเหลอืง  

รักษาตามสาเหตุเป็นหลกั ร่วมกบัการลดระดบับิลิรูบินลง โดยการเพิ่มการกาํจดับิลิรูบินออก
จากร่างกาย เช่น การส่องไฟรักษา หรือ นาํบิลิรูบินออกจากร่างกายโดยตรง เช่น การเปล่ียนถ่ายเลือด 
เป็นตน้ทั้งน้ีข้ึนกบัแนวทางการดูแลรักษาของแต่ละสถานพยาบาลซ่ึงจะมี CPG for neonatal jaundice  
ในท่ีน้ีไดน้าํ CPG for neonatal jaundice in newborns with GA  ≥  35 weeks  ของภาควิชากมุารเวช
ศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ซ่ึงมีแนวทางการดูแลดงัน้ี 
 
การป้องกนั 
  

การส่งเสริม สนบัสนุนและช่วยเหลือใหท้ารกไดรั้บนํ้านมแม่อยา่งเพยีงพอ โดยใหดู้ดนมมแม่
เร็วตั้งแต่อยูใ่นหอ้งคลอด ใหดู้ดบ่อยทุก 2-3 ชัว่โมง และท่ีสาํคญัตอ้งดูดอยา่งถูกวิธี เพื่อกระตุน้ให้
ทารกถ่ายข้ีเทา ซ่ึงจะช่วยป้องกนัภาวะตวัเหลืองในทารกแรกเกิดได ้
 จะเห็นไดว้า่การส่งเสริมการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ในทารกแรกเกิดสามารถช่วยป้องกนัภาวะตวั
เหลือง ส่วนในทารกท่ีมีภาวะตวัเหลืองไม่วา่จะจากสาเหตุใดกต็ามการใหท้ารกไดรั้บนํ้านมแม่อยา่ง
เพียงพอกย็งัเป็นวิธีท่ีเหมาะสมท่ีสุด 
 
 



การพฒันากระบวนการดูแลทารกตัวเหลอืง หน่วยตรวจโรคกมุารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช 
: บทบาทพยาบาลขั้นสูง 
 
 หน่วยตรวจโรคกมุารเวชศาสตร์มีทารกแรกเกิดท่ีมีภาวะตวัเหลืองมารับบริการมากเป็น
อนัดบั 2 และในจาํนวนทารกกลุ่มน้ีพบวา่มีปัญหาการดูดนมแม่ร้อยละประมาณ 50 และในกลุ่มทารก
ท่ีมีปัญหาการดูดนมแม่ประมาณร้อยละ90 เป็นทารกกลุ่มตวัเหลือง ซ่ึงนดัติดตามมาตรวจท่ีหน่วย
ตรวจโรคกมุารเวชศาสตร์ประมาณ 20-30 ราย/วนั ในปี พ.ศ. 2554 มีทารกตวัเหลืองมารับบริการทั้ง 
ส้ิน 2178 ราย  ทาํใหเ้กิดปัญหาการรอคอยการบริการ การนดัมาตรวจติดตามซํ้าหลายคร้ังในแต่ละราย
เน่ืองจากค่าบิริรูบินยงัอยูใ่นค่าท่ีตอ้งเฝ้าระวงั มารดาส่วนใหญ่ท่ีคิดวา่ตนเองมีนํ้านมไม่พอ ทารก
นํ้าหนกัลดหรือนํ้าหนกัไม่ข้ึนตาม เกณฑ ์มารดาจึงใหน้มผสมร่วมดว้ยหรือเปล่ียนมาใหน้มผสมอยา่ง
เดียว นบัเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีทาํใหก้ารเล้ียงลูกดว้ยนมแม่อยา่งเดียวมีอตัราท่ีตํ่า การพฒันากระบวนการ
ดูแลตอ้งทาํทั้งระบบเพื่อเอ้ืออาํนวยใหท้ารกกลุ่มตวัเหลืองไดรั้บการดูแลท่ีดี  
  

การปฏิบติัการพยาบาลในบทบาทของพยาบาลขั้นสูงในการดูแลทารกกลุ่มตวัเหลือง 
ไดใ้ชผ้ลงานวจิยัและหลกัฐานเชิงประจกัษใ์นการพฒันาคุณภาพการพยาบาล และเป็นผูน้าํการ 
เปล่ียนแปลงในคลินิกเฉพาะสาขาท่ีตนมีความเช่ียวชาญตามบทบาทดงัน้ี 
 

1. การพฒันา จัดการ และกาํกบัระบบการดูแลทารกตัวเหลอืงซ่ึงเป็นทารกกลุ่มเป้าหมาย 
(Care Management)  
1.1 วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาของผูป่้วยตามหลกัฐานเชิงประจกัษเ์พื่อพฒันาระบบการดูแล 
1.2 สร้างทีมการดูแลทารกกลุ่มตวัเหลืองและทีมส่งเสริมการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ 
1.3 จดัระบบการดูแลทารกกลุ่มตวัเหลืองและการส่งเสริมการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ในทารกแรก

เกิดรายกรณี(Case management)  
  1.4 สร้างระบบการดูแล flow การบริการและการต่ออยา่งมีประสิทธิภาพ (การส่งปรึกษา 

Lactation clinic Tongue tie clinic  Breast clinic  PCU หรือสถานพยาบาลอ่ืน เป็นตน้ 
 



Flow การดูแลทารกตวั

เหลอืง

จุด Triage มุมให้นมแม่
ห้องตรวจ LC

*ทารกตวัเหลือง
*รับปรึกษาจากแพทย์

*walk in เร่ือง BF

เจบ็ป่วย
เร่งด่วน พบแพทย์

Breastfeeding
Triage

ไม่ใช่

ใช่

Severe and/or complex  problem

ใช่

พบแพทย์Fast Tract LC

ใช่

ไม่ใช่

-Breastfeeding

Interventions

-Follow up

ไม่ใช่

จุด QL

ใช่

TT 
Clinic

waiting

Waiting 

Tongue tie ท่ีมีปัญหา
การดูดนมแม่

ใช่

 
  

 

Flow การให้บริการและการส่งต่อผู้ป่วยทีม่ีพงัผดืยดึใต้ลิน้ 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทารกอาย ุ 
≤ 6 เดือน 
  -    กินนม
แม่อยา่งเดียว  
  -    กินนม
แม่ร่วมกบั
นมผสม 

มุมใหน้มแม่ 

ประเมิน  
STT score 

เวลา 7.00- 10.30 น. 
จุด QL fast track  

ให ้มุมนมแม่ ทนัที 

เวลา   7.00 -  10.30  

fast track 

fast track 

สอบถามเร่ืองสิทธ์ิและแจง้ค่าใชจ่้ายประมาณ 800 บาท  
กรณีทาํ  frenulotomy 

-  ทารกท่ี
ไม่ไดกิ้นนมแม่ 

-  เดก็โตท่ีฟัน
ข้ึนแลว้ 

fast track

 
 

Tongue tie 
clinic 

T. 8070, 8319 



1.5 สร้างระบบติดตามอยา่งต่อเน่ืองและสร้างฐานขอ้มูลเก่ียวกบัทารกกลุ่มตวัเหลืองท่ีรับ 
ผดิชอบเพ่ือใชป้ระโยชน์ในการควบคุมคุณภาพ(Case record form) 

1.6 ช่วยเหลือทารกตวัเหลืองใหเ้ขา้ถึงระบบสุขภาพและต่อรองเพ่ือพิทกัษสิ์ทธิประโยชน์กบั
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

2. การดูแลผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมาย หรือกลุ่มเฉพาะโรคทีมี่ปัญหาสุขภาพซับซ้อน(Direct Care) 
ใหก้ารดูแลทารกกลุ่มตวัเหลืองซ่ึงเป็นกลุ่ม high risk / high volume (Direct care) 

 2.1 ประเมินภาวะสุขภาพของทารกตวัเหลืองการตอบสนองของทารกและมารดาให ้
ครอบคลุมทั้งกาย จิต อารมณ์และสงัคม ตลอดจนการคดักรองปัญหาการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ทั้งท่ีมี
ปัญหาซบัซอ้น เร่งด่วนหรือปัญหาไม่ซบัซอ้น เพื่อจาํแนกการเขา้ถึงการบริการ 
 2.2 วินิจฉยัปัญหาโดยใชข้อ้มูลทางคลินิก ความรู้ทางพยาธิสรีระ ความรู้ทางทฤษฎีการ
พยาบาล เช่น self care และทฤษฎีอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น self – efficacy concept ตลอดจนความ
เช่ียวชาญทางคลินิก  
 2.3 วางแผนและใหก้ารพยาบาลเพื่อแกไ้ขปัญหาสุขภาพในทารกกลุ่มเป้าหมาย โดยใชค้วามรู้ 
ทฤษฎีบูรณาการความรู้ทางการพยาบาลและหลกัฐานเชิงประจกัษ ์ใชเ้หตุผลทางคลินิกจริยธรรมเพื่อ
ตดัสินใจใหก้ารพยาบาลท่ีสอดคลอ้งกบัปัญหาสุขภาพ เช่น ใหก้ารช่วยเหลือและแกไ้ขปัญหาการเล้ียง
ลูกดว้ยนมแม่ในกลุ่มทารกท่ีมีภาวะตวัเหลือง (neonatal jaundice) โดยเฉพาะในรายท่ีมีอาการตวั
เหลืองเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากทารกไดรั้บนํ้านมไม่พอ ทั้งจากสาเหตุของมารดาและ/หรือทารก สาเหตุของ
มารดาไดแ้ก่ เตา้นมคดัตึง เจบ็หวันม หวันมแตก หวันมใหญ่ หวันมยาว นํ้านมแม่ไม่พอหรือนํ้านม
เพียงพอแต่มารดาคิดวา่นํ้ านมไม่พอ เป็นตน้ ส่วนสาเหตุจากทารก ไดแ้ก่ jaundice  sleepy child  
nipple confusion tongue tie เป็นตน้ 
 2.4 ประเมินความตอ้งการการดูแลต่อเน่ืองและในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่  ภาวะตวัเหลือง 
ประสิทธิภาพการดูดนมมารดา นํ้าหนกัของทารก  การคดักรองและติดตามและส่งเสริมพฒันาการ
พฒันาการตามวยั ส่งเสริมความมัน่ใจของมารดาในการดูแลและส่งเสริมสุขภาพทารก  
 2.5  ประเมินผลลพัธ์ทางการพยาบาล ความพึงพอใจต่อบริการพยาบาล ความคุม้ค่าโดยใช้
เทคโนโลยทีางการแพทยท่ี์มีคุณภาพ เพื่อนาํผลการประเมินมาใชใ้นการพฒันาคุณภาพการพยาบาล
อยา่งต่อเน่ือง 
 
 
 



3. การจัดการและการประเมินผลลพัธ์ (Outcome management and evaluation) 
3.1 กาํหนดผลลพัธ์และตวัช้ีวดัทางการพยาบาลในกลุ่มทารกตวัเหลือง 
3.2 พฒันาและเลือกใชเ้คร่ืองมือวดัผลลพัธ์ทางการพยาบาล 
3.3 ดาํเนินการจดัเกบ็รวบรวมขอ้มูลตวัช้ีวดัทางการพยาบาล 

 3.2 ติดตามผลลพัธ์การดูแลทางสุขภาพ นาํมาวิเคราะห์เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาการดูแล
อยา่งต่อเน่ือง (CQI) 
 

4. การให้คาํปรึกษาทางคลนิิกในการดูแลผู้ป่วยหรือผู้ใช้บริการกลุ่มเป้าหมายทีต่นเองเช่ียวชาญ 
(Consultation) 
4.1 เป็นท่ีปรึกษาใหก้บัพยาบาล ทีมงานและนกัศึกษาพยาบาล ในการจดัการปัญหาสุขภาพ 

ผูป่้วยเฉพาะรายท่ีมีปัญหาซบัซอ้น โดยประมวลขอ้มูลและหลกัฐานเชิงประจกัษเ์พื่อวางแผนใหก้าร
ดูแลทารกกลุ่มเป้าหมายอยา่งมีคุณภาพ 
  4.2 เป็นปรึกษาใหที้มสุขภาพในการจดัการระบบการดูแลทารกตวัเหลืองและทารกท่ีมีปัญหา 
การดูดนมแม่ 
 4.3 ใหค้าํปรึกษาปัญหาการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ทั้งในทารกกลุ่มเป้าหมายและทารกท่ีแพทยส่์ง 
ปรึกษา (Consultation)  
 

5. การทาํวจัิยการใช้ผลงานวจัิยและการใช้หลกัฐานเชิงประจักษ์ (Evidenced – Based practice)  
 5.1  ติดตาม รวบรวมผลการวิจยัหรือหลกัฐานเชิงประจกัษท์างการพยาบาลและท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การดูแลผูป่้วยเฉพาะกลุ่มหรือเฉพาะโรคท่ีเช่ียวชาญอยา่งต่อเน่ือง 
 5.2 ใชผ้ลงานวิจยัและหลกัฐานเชิงประจกัษท่ี์เป็นปัจจุบนัในการพฒันาคุณภาพการรักษา 
พยาบาลหรือพฒันาแนวปฏิบติัทางการพยาบาล  
 5.3 เผยแพร่การปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ เพื่อใหเ้กิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่ผูป้ฏิบติัและผูเ้ช่ียวชาญ
ในสาขา 
 5.4 นาํหลกัการจดัการความรู้มาใชร่้วมกบักระบวนการพฒันาคุณภาพโดยเนน้การมีส่วนร่วม
ของผูมี้ประสบการณ์และผูเ้ช่ียวชาญในการปฏิบติั 
 5.5สร้างหรือมีส่วนร่วมในงานวิจยั 
 5.6 เป็นผูท้รงคุณวฒิุและใหค้าํปรึกษาแก่นกัศึกษาและบุคลากรท่ีสนใจทาํวิจยัในสาขาท่ี
เช่ียวชาญ 
 5.7 วิเคราะห์และประเมินผลท่ีไดจ้ากการปฏิบติัเพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 



 
6. การเสริมสร้างพลงัอาํนาจ (Empowering) การสอน (Educating) การฝึก(Coaching)   

การเป็นพีเ่ลีย้งในการปฏิบัต(ิMentoring) 
6.1 ฝึกทกัษะและพฒันาศกัยภาพและเสริมพลงัอาํนาจของมารดา และครอบครัวในการดูแล 

สุขภาพทารก 
6.6 สอน ช้ีแนะ(Educator)ฝึกทกัษะ(Coaching)เป็นพี่เล้ียงในการปฏิบติัการพยาบาล 

(Mentoring)การคดักรองภาวะสุขภาพทารกตวัเหลือง (Triage) การคดักรองปัญหาการเล้ียงลูกดว้ยนม
แม่โดยการใชแ้บบคดักรอง ( 5- Items breastfeeding triage screening form ) และการประเมิน
พฤติกรรมการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่  พยาบาล  นกัศึกษาพยาบาล และผูม้าศึกษาดูงาน โดยการถ่ายทอด
ประสบการณ์ความเช่ียวชาญของตนเองอยา่งมีประสิทธิภาพ 

6.7 มีส่วนร่วมในโครงการการฝึกอบรมการพยาบาลในสาขาท่ีเช่ียวชาญแก่พยาบาลท่ีสาํเร็จ 
ใหม่และหลกัสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง  

6.8 ร่วมจดัทาํส่ือเผยแพร่ความรู้การดูแลสุขภาพในสาขาท่ีเช่ียวชาญ เช่น Flip chart  VCD  
6.9 ใหก้ารพยาบาลในบทบาท nurse educator ท่ีคลินิกดูแลสุขภาพผูป่้วยต่อเน่ือง (continuity 

clinic) โดยเนน้ในดา้นการส่งเสริมสุขภาพและป้องกนัโรค ตลอดจนการคดักรองและส่งเสริม
พฒันาการตามวยั 
 

7. การประสานงาน(Collaboration) 
7.1 ประสานความร่วมมือกบับุคลากรในทีมสุขภาพเพื่อวางแผนการดูแลท่ีเหมาะสม 

เช่น Lactation clinic,Tongue tie clinic  Breast clinic  PCU หรือสถานสุขภาพอ่ืน เป็นตน้ 
 7.2 ประสานความร่วมมือกบัครอบครัวของผูป่้วย พยาบาลชุมชนและแหล่งประโยชน์ใน 
ชุมชน ในการวางแผนจาํหน่ายผูป่้วยเพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดในการดูแลผูป่้วยเม่ือกลบัไปอยูบ่า้น 
 

8. การเป็นผู้นําการเปลีย่นแปลง(Change Agent) 
8.1 สร้างระบบการคดักรองภาวะสุขภาพในทารกตวัเหลือง การคดักรองปัญหาการเล้ียงลูก 

ดว้ยนมแม่ในทารกตวัเหลือง จดัทาํมุมใหน้มแม่และมุมใหม้ารดาไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์
การดูแลทารกท่ีมีภาวะตวัเหลือง 

8.2 นาํแนวคิด Lean มาประยกุตใ์ชใ้นการดูแลทารกตวัเหลือง เพื่อใหมี้การพฒันาคุณภาพการ 
ดูแลอยา่งต่อเน่ืองและส่งเสริมการทาํงานเป็นทีม เพื่อใหเ้กิดการบริการท่ีมีความปลอดภยั(Safety) 
คุณภาพการบริการท่ีดี (Quality) ระบบการส่งมอบงานท่ีดีรวดเร็ว (Delivery) ตน้ทุนท่ีลดลง (Cost) 



และความสุขของบุคลากร (Morale) โดยการออกแบบกระบวนการท่ีมุ่งเนน้ การแปรเปล่ียนความสูญ
เปล่า (Waste) ใหเ้ป็นคุณค่า (Value) ในมุมมองของผูรั้บบริการอยา่งไม่มีท่ีส้ินสุด 

8.3 เป็นผูน้าํในการสร้างมาตราฐานฐานการดูแลท่ีดี(Best practice)โดยใชก้ลยทุธการเจรจา
ต่อรองบูรณาการร่วมกบัหลกัฐานเชิงประจกัษ ์เพื่อใหท้ารกแรกเกิดท่ีมีภาวะตวัเหลืองไดรั้บการดูแลท่ี
มีประสิทธิภาพ  

8.4 พฒันานวตักรรมและระบบการดูแลเพ่ือใหผู้ป่้วยไดรั้บการดูแลอยา่งมีประสิทธิภาพทั้งใน 
สถานพยาบาลและร่วมกบัเครือข่ายในระดบัปฐมภูมิ 
   8.9 สร้างแผนงานและโครงการต่างๆเพื่อการประกนัคุณภาพการดูแลผูป่้วย ไดแ้ก่ โครงการ 
Breastfeeding triage of infants at Pediatric Outpatient  Department (พ.ศ. 2548-9) โครงการดูดนมแม่
ถูกวิธี นํ้าหนกัดี ลดตวัเหลือง(พ.ศ. 2550) โครงการ Lean management in breastfeeding triage  เร่ิม
เนินโครงการ กนัยายน 2554 

9. การให้เหตุผลทางจริยธรรมและการตัดสินใจเชิงจริยธรรม(Ethical reasoning and ethical 
decision making ) 

 9.1 ใชค้วามรู้ ทฤษฎีและหลกัจริยธรรม สิทธิผูป่้วย  สิทธิของพยาบาลและการตดัสินใจเชิงหลกั
จริยธรรมในการปฏิบติังาน 
 9.2 บริหารจดัการดา้นการปฏิบติัการพยาบาลโดยเนน้การพิทกัษสิ์ทธิของผูป่้วย 
 9.3 ช่วยเหลือผูป่้วยใหเ้ขา้ถึงระบบสุขภาพ และสามารถต่อรองเพ่ือพิทกัษสิ์ทธิประโยชน์กบั 

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
 
  


