Developmental Care and Pain Management in NICU
วิมลวัลย์ วโรฬาร
องค์การอนามัยโลก (world health organization: WHO) ให้คาจัดความทารกเกิดก่อนกาหนด (preterm
birth: PTB) คือทารกที่มีอายุครรภ์ต่ากว่า 37 สัปดาห์ อุบตั ิการณ์การเกิดทัว่ โลกพบร้อยละ 111 ทารกเหล่านี้ได้รับการ
รักษาจากหอผูป้ ่ วยวิกฤตทารกแรกเกิด (Neonatal Intensive Care Unit: NICU) ทาให้อตั รารอดชีวิตกลุ่มที่มีน้ าหนักตัว
ต่ากว่า 1,500 กรัม (very low birth weight: VLBW) มากกว่าร้อยละ 852 ซึ่ง
มีการศึกษาพบว่าทารกที่รอดชีวติ กลุ่มนี้ ร้อยละ 15-25 เมื่อเติบโตสู่ วยั เรี ยน มีปัญหาการเรี ยนรู ้ เพราะมีสมาธิ ส้ นั
(attention deficit hyperactivity disorder: ADHD) ได้แก่ ขาดการควบคุมการเคลื่อนไหว ทาให้มีลกั ษณะอาการซุกซน
วอกแวกง่าย ไม่อยูน่ ิ่ง เวลาที่พูดด้วยจะไม่ต้ งั ใจฟังและเก็บรายละเอียดไม่ค่อยได้ ขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้ อาจ
มีกลุ่มอาการออทิสติก (autism spectrum disorders: ASD) คือ มีปัญหาทางระบบประสาททางานซับซ้อน เช่น การ
ปฏิสัมพันธ์กบั ผูค้ นในสังคม ทักษะการสื่ อสารด้อยกว่าคนปกติ มีพฤติกรรมทาอะไรเหมือนเดิมซ้ า ๆ รวมทั้งมีภาวะ
ทางอารมณ์ (mood disorders) มีอารมณ์เปลี่ยนแปลง ซึ มเศร้าหรื อครึ กครื้ น ลักษณะใด ลักษณะหนึ่งหรื อสลับกัน3 โดย
เปรี ยบเทียบกับทารกครบกาหนดในวัยเรี ยนเดียวกันด้วยการตรวจสมองด้วยเครื่ องตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
(magnetic resonances imaging :MRI) พบว่า พัฒนาการด้านสมองมีความแตกต่างกัน4 จึงมีการศึกษาถึงปั จจัยที่ส่งผล
ต่อการพัฒนาระบบประสาทส่ วนกลาง พบว่า ทารกเกิดก่อนกาหนดซึ่ งเทียบเท่าอยูใ่ นไตรมาสที่ 3 (29-40 สัปดาห์)
ของอายุคครรภ์ เป็ นช่วงที่สมองในไตรมาสนี้มีการเจริ ญเติบโตอย่างรวดเร็ วมาก เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2 เพราะ
สมองมีน้ าหนักเพิ่มเป็ น 3 เท่า (298 กรัม) โดยเฉพาะส่ วนซีรีเบลลัม (cerebellum) ซึ่งควบคุมการทรงตัวและการ
เคลื่อนไหวของร่ างกาย จะเติบโตมากที่สุดเป็ น 30 เท่าของอายุครรภ์ 16 สัปดาห์ ที่สาคัญ ได้แก่สมองส่ วนหน้า
ชั้นนอก (cerebral cortex) ประกอบด้วย 2 ส่ วน คือ สมองเนื้อสี เทา (gray matter) และสมองเนื้อสี ขาว (white matter)
โดยสมองเนื้อสี เทาคือเนื้อเยื่อสมองที่อยูส่ ่ วนด้านนอกสุ ด ประกอบด้วยเซลล์ประสาท (neuron) เดนไดรต์ (dendrite)
แอกซอน (axon) เซลล์ค้ าจุนระบบประสาท (glial cells) และหลอดเลือดฝอย มีหน้าที่ควบคุมการทางานของ
กล้ามเนื้อ และการให้ความรู ้สึก ทั้งประสาทสัมผัส ความนึกคิด ความจา การเห็น การพูด และการได้ยนิ ในขณะที่
สมองเนื้อสี ขาวเป็ นเนื้อเยือ่ ที่อยูด่ า้ นใน ไม่มีเซลล์ประสาท แต่มีแต่เซลล์ค้ าจุนระบบประสาท และแอกซอน โดยทา
หน้าที่หลักในการช่วยส่ งกระแสสัญญาณที่ออกจากสมองเนื้อสี เทา ซึ่ งเนื้ อเยือ่ สมองทั้งเนื้อสี เทาและสี ขาวนี้จะต้อง
ทางานสัมพันธ์กนั เพื่อให้การทางานของสมองโดยรวมเป็ นไปอย่างราบรื่ น ในไตรมาสนี้ สมองบริ เวณหน้าผากส่ วน
หน้า (prefrontal cortex: PFC) ซึ่งเป็ นส่ วนที่มีววิ ฒั นาการสู งที่สุดในมนุษย์ จะพัฒนาสมบูรณ์ 2 เดือนสุ ดท้ายก่อนครบ
กาหนดคลอด มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับด้านสติปัญญา (intelligence) และความคิดด้านบริ หาร (executive function: EF)5
ช่วยให้คนสามารถควบคุม ความคิด อารมณ์ พฤติกรรม เพื่อให้บรรลุผลสาเร็ จตามต้องการ โดย EF จะมีการพัฒนาต่อ
จนถึงวัยเด็กอายุ 2-3 ปี ประกอบด้วยหน้าที่ 3 อย่าง คือ 1).ความสามารถในการจดจา (working memory) จะจาข้อมูล
ต่างๆ ที่ได้รับเข้ามาสู่ สมอง และสามารถนาข้อมูลเหล่านี้ออกมาใช้ในเวลาต่อมา เช่น อ่านหนังสื อเพื่อเตรี ยมสอบ
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สามารถนาเนื้ อหาที่จานั้นออกมาตอบคาถามข้อสอบได้ถูกต้อง 2). ความยืดหยุน่ ทางความคิด (cognitive flexibility)
ความสามารถคิดเรื่ องหนึ่งเชื่อมโยงได้ในหลายๆ มุมมอง ไม่ยดึ ตายตัว สามารถปรับตัวได้ตามสถานการณ์ 3).
ความสามารถในการควบคุมและยับยั้งตนเอง (inhibitory control) ความสามารถในการเพิกเฉยต่อสิ่ งเร้าต่างๆ ที่จะทา
ให้เราหลุดออกจากการทางานที่อยูต่ รงหน้าได้ รวมถึงความสามารถในการทนต่อสิ่ งยัว่ ยุทางอารมณ์ได้ ดังนั้นทารก
เกิดก่อนกาหนด ถ้าไม่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่ องในไตรมาสนี้ เมื่อเติบโตสู่ วยั เด็ก อายุ 3-6 ปี ทาให้มีขอ้ จากัดหรื อ
มีการแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เช่น ไม่มีสมาธิ หรื อความสนใจอย่างต่อเนื่ องในสิ่ งที่กาลังทา (attention) ควบคุม
อารมณ์ไม่เหมาะสม โกรธง่าย ฉุนเฉียว และอาจมีอาการซึมเศร้า (emotion control) ไม่สามารถประเมินหาความ
บกพร่ องตัวเองและการทางานได้ (self monitoring) กลัวความล้มเหลว ไม่กล้าคิดริ เริ่ ม ไม่มีความเป็ นผูน้ า (initiating)
วางแผนจัดระบบการทางานไม่เป็ น ทาให้การทางานมีปัญหา (planning and organizing) ไม่มีความอดทน ไม่มีความ
พากเพียรเพื่อสู่ ความสาเร็ จ (goal-directed persistence)6
ระบบประสาทสัมผัส (neurosensory development) และสมองส่ วนกลาง จะพัฒนาสมบูรณ์เมื่ออายุครรภ์
ครบกาหนด โดยนักจิตแพทย์ ชาวอเมริ กา ชื่อ แอลส์ (Als H) ปี 1982 ผูส้ ร้างทฤษฎีพฒั นาการอย่างต่อเนื่อง (synactive
theory of developmental)7 กล่าวว่า สิ่ งแวดล้อมมีอิทธิ พลต่อการพัฒนาการของทารก ดังนั้นทารกที่อยูใ่ นครรภ์ ท่าคด
คู ้ (flex) ล้อมรอบด้วยน้ าคร่ า มีอุณหภูมิอบอุ่น สงบ มืด เป็ นสิ่ งแวดล้อมที่เหมาะสม ส่ งเสริ มต่อการพัฒนาการตั้งแต่
เริ่ มปฏิสนธิ ถึงอายุครรภ์ครบกาหนดคลอด ประกอบด้วย กระบวน การพัฒนา 5 ข้อย่อย (sub system) ดังนี้
1. ระบบประสาทอัตโนมัติ (autonomic/physiologic subsystem) เป็ นระบบแรกเกี่ยวกับการทางานของ
ระบบประสาทอัตโนมัติหรื อสรี รวิทยาได้แก่สัญญาณชีพ (vital sign) ความอิ่มตัวออกซิ เจน (percutaneous saturation)
ระบบทางเดินอาหาร (gastrointestinal system) และระบบประสาท (nervous system)
2. ระบบการทางานของกล้ามเนื้ อและการเคลื่อนไหว (motor subsystem) ทารกต้องอยูใ่ นท่าคดคู ้
(flex) เท่านั้น โดยศีรษะอยูใ่ นแนวตรง งอ หรื อกึ่งงอ แขน ขา อยูใ่ นแนวกึ่งกลางลาตัว ซึ่ งเป็ นท่าอยูใ่ นภาวะสมดุลย์
ในลักษณะเป็ นการควบคุมการทรงท่า (postural control) จึงจะเกิดพัฒนาการเคลื่อนไหวของแขน ขา ประการสาคัญ
เป็ นการพัฒนาการประสานร่ วมมือทางานกันระหว่างมือทั้ง 2 ข้าง ทาให้ทารกสามารถจับขวดนมได้
3. ระบบภาวะหลับ-ตื่น (state-organization subsystem) พัฒนาเวลาหลับและเวลตื่น โดยช่วงเวลาตื่น
แบ่งเป็ น 4 ระยะ ได้แก่ 1).ตื่นแบบสงบ (quite awake) ทารกอยูใ่ นเวลาที่สุขสบายที่สุด 2).ตื่นแบบก้าวร้าว (active
awake) ทารกหงุดหงิด 3).งัวเงีย (dozy) และ 4). ร้องไห้ (cry) ส่ วนในระยะหลับนั้น แบ่งเป็ น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะหลับ
ตื่น (active sleep) สังเกตที่หนังตามีการเคลื่อนไหว (rapid eye movement: REM) และระยะ หลับลึก (quite sleep)
สังเกตที่หนังตาไม่มีการเคลื่อนไหว (non-rapid eye movement: N-REM)
4. ระบบความสนใจและการมีปฏิสัมพันธ์ (attention/interaction subsystem) โดยทารกต้องอยูใ่ นระยะ
ตื่นแบบสงบเท่านั้น จึงจะมีความสนใจต่อสิ่ งเร้า และตอบสนอง สังเกตจากตา จะเป็ นประกาย
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5. ระบบปรับตัวสู่ ภาวะสมดุล (self-regulatory subsystem) ทารกสามารถปรับตัวเองเข้าสู่ สมดุล เมื่อมี
สิ่ งเร้ามากระตุน้ ร่ างกาย เป็ นการพัฒนาพฤติกรรมระบบประสาทขั้นสุ ดท้าย ส่ วนใหญ่เมื่ออายุครรภ์มากกว่า 36
สัปดาห์ ทารกจะอยูใ่ นท่าปลอบโยน ได้แก่ มือข้างขวาอยูใ่ กล้ริมฝี ปาก (hand to mouth)
ระบบข้อย่อยทั้ง 5 มีการพัฒนาเรี ยงกันเป็ นลาดับ ได้แก่ ระบบประสาทอัตโนมัติพฒั นาเสร็ จสมบูรณ์ ระบบ
การทางานของกล้ามเนื้อและการเคลื่อนไหวจึงจะพัฒนาต่อได้ โดยระบบย่อยทั้ง 5 จะพัฒนาครบสมบูรณ์เมื่อทารก
อยูใ่ นครรภ์ครบ 37 สัปดาห์ ดังนั้นทารกเกิดก่อนกาหนดเป็ นช่วงเวลาอยูใ่ นหอผูป้ ่ วยวิกฤตทารกแรกเกิด ซึ่ งมี
สิ่ งแวดล้อมแตกต่างกับภายในมดลูก เมื่อประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้รับการกระตุน้ ที่มากเกินไป กระบวนการพัฒนา
พฤติกรรมเหล่านี้ จะหยุดชงักไม่ต่อเนื่ องส่ งผลต่อการพัฒนาเซลล์ประสาท ซึ่ งอยูใ่ นระยะที่กาลังเจริ ญเติบโตหยุดช
งัก ทาให้ขาดการติดต่อระหว่างจุดประสานประสาท (synapse) จึงไม่เกิดการเชื่อมโยงระหว่างเซลล์ประสาท
โดยเฉพาะประสาทสมองส่ วน associate area ที่ควบคุมเกี่ยวกับ ความจาระยะสั้น(short-term memory) อารมณ์
(emotion) และความสมดุลด้านการทรงตัว (equilibrium)
ตารางที่ 1. ความแตกต่างสิ่ งแวดล้อมภายในมดลูกกับหอผูป้ ่ วยวิกฤตทารกแรกเกิด7
ทารก
ท่า (position)

ภายในมดลูก
หอผูป้ ่ วยวิกฤตทารกแรกเกิด
คดคู้ (flex) ศีรษะอยูใ่ นแนวตรง งอ หรื อกึ่ง นอนหงาย(supine) สะดวกต่อเจ้าหน้าที่ในการทา
งอ แขน ขา อยูใ่ นท่าอยูใ่ นแนวกึ่งกลาง หัตถการ ศีรษะหันไปข้างใดข้างหนึ่ง มักเป็ นข้าง
ลาตัว ซึ่ งเป็ นท่าอยูใ่ นภาวะสมดุล เป็ นการ ขวา แขน ขา กางออก ไม่อยูใ่ นภาวะสมดุล
ควบคุมการทรงท่า (postural control)

สิ่ งแวดล้อม

น้าคร่า ทาให้การเคลื่อนไหว หมุนตัวได้ง่าย อากาศ เคลื่อนไหวไม่ได้

เสี ยง

เงียบ ได้ยนิ เสี ยงพูด และการเต้นหัวใจของ
มารดา ความดังเสี ยง 40-60 dB
(เสี ยงพูดธรรมดาจานวน 3 คน) แต่มีความถี่
ต่า (frequency) เนื่องจาก ผ่านน้ าคร่ า

เสียงดังตลอดเวลา จากเจ้าหน้า ที่ และการทางาน
ของเครื่ องมือทางการแพทย์ ระดับความดังของ
เสี ยง 45-140 dB และความถี่สูงมากกว่า 250 Hz
ซึ่ งเป็ นอันตรายต่อร่ างกาย และจิตใจ

แสงสว่าง

มืด

สว่ างตลอด 24 ชั่วโมง โดย เฉพาะแสงจ้าจากการ
ส่ องไฟ (phototherapy)
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ปั จจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาระบบประสาทส่ วนกลาง ได้แก่ ทารกมีความเจ็บปวดจากการถูกกระทา
หัตถการ ต้องปรับตัวจากสิ่ งแวดล้อม เสี ยง แสง ทาให้เกิดความเครี ยด ซึ่ งมีผลต่อการพัฒนาสมอง7
ดังนั้นปั จจุบนั การดูแลทารกเกิดก่อนกาหนดจึงไม่มุ่งเพียงรักษาให้รอดชีวติ เท่านั้น
แต่คานึงถึงการดูแลจัด
สิ่ งแวดล้อม เพื่อส่ งเสริ มพัฒนาการของทารกเกิดก่อนกาหนด (developmental care) ด้วย ดังนั้น ปี 2011สมาคม
พยาบาลทารกแรกเกิดแห่งสหรัฐอเมริ กาในปี (National Associated Neonatal Nurses: NANN)11 ได้พฒั นาแนว
ปฏิบตั ิในการดูแลเพื่อส่ งเสริ มพัฒนาการทารกเกิดก่อนกาหนดไว้ 5 ประการ ดังนี้
1. การส่ งเสริ มการพักหลับ (protected sleep support) การนอนหลับเป็ นพื้นฐานที่จาเป็ น และสาคัญ สาหรับ
ทารกต่อการพัฒนาระบบประสาทส่ วนกลาง สมอง ระบบการรับรู ้และพฤติกรรม วงจรการนอนหลับทารกจะพัฒนา
สมบูรณ์เมื่ออายุ 6 เดือน โดยแบ่งการนอนหลับเป็ น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะหลับตื้น (active sleep) ระยะหลับลึก (quiet
sleep) และระยะปรับเปลี่ยน (transitional sleep)8 โดยระยะหลับตื้น เป็ นระยะเริ่ มหลับ ยังหลับไม่ไม่สนิท สังเกตจาก
หนังตามีการเคลื่อนไหว (rapid eye movement: REM) หายใจไม่สม่าเสมอ ร่ างกายและใบหน้ามีการเคลื่อนไหว ถ้ามี
สิ่ งรบกวน จะตื่นได้ง่าย การหลับตื้นเป็ นการพัฒนาระบบประสาทสัมผัส และการมองเห็น ถ้าทารกไม่ได้ถูกรบกวน
จากระยะหลับตื้นจะเข้าสู่ ระยะหลับลึก เป็ นการหลับนิ่ง จะไม่มีการเคลื่อนไหวของหนังตา (non rapid eye movement:
NREM) หรื อร่ างกายส่ วนใดๆ ทาให้การหายใจ และอัตราการเต้นหัวใจจะสม่าเสมอ นับเป็ นการพักผ่อนเต็มที่ จึงเกิด
การหลัง่ โกรทฮอร์ โมน และการสังเคราะห์สร้างโปรตีนในเซลล์ รวมทั้งเสริ มสร้างกระบวนการเรี ยนรู ้และความจา
วงจรการนอนหลับทารกแต่ละรอบใช้เวลาทั้งสิ้ น 55-90 นาที
2. การประเมินและจัดการกับความเจ็บปวดและความเครี ยดของทารก (pain and stress assessment and
management) ตั้งแต่ทารกเข้ารับการรักษาในหอผูป้ ่ วยวิกฤตทารกแรกเกิด ต้องเผชิ ญกับ เสี ยงดัง แสงสว่างตลอดเวลา
และถูกกระทาด้วยหัตถการที่รุกราน (invasive procedure) และไม่รุกราน (noninvasive procedure) เหล่านี้ลว้ นทาให้
เกิดความเจ็บปวดซ้ าๆอย่างต่อเนื่ อง กิจกรรมการสัมผัสที่ไม่ทะนุถนอมจากเจ้าหน้าที่ ได้แก่ การอาบน้ า ชัง่ น้ าหนักตัว
เปลี่ยนผ้าอ้อม เป็ นปั จจัยส่ งเสริ มทาให้ทารกรู ้สึกเครี ยด การรับรู ้จากระบบประสาทสัมผัสที่ทาให้ทารกรู ้สึกเครี ยด มี
ผลเสี ยต่อการพัฒนาสมอง9 นอกจากนี้ผลจากความ เครี ยด ทารกต้องใช้พลังงานเพิ่มขึ้น ทาให้การเจริ ญเติบโตลดลง
รวมทั้งความเครี ยดและความเจ็บปวดทาให้ระดับคอร์ ติซอลฮอร์ โมนสู งขึ้น (cortisol) ซึ่งเป็ น“ฮอร์ โมนแห่ ง
ความเครี ยด” หลัง่ ออกมาจากต่อมหมวกไต ถ้ามีปริ มาณที่พอดีจะเป็ นฮอร์ โมนซึ่ งจาเป็ นต่อระบบการใช้พลังงานของ
ร่ างกาย ลดการอักเสบ รักษาระดับความดันโลหิ ต รวมทั้งระดับน้ าตาลในเลือด แต่ถา้ มีปริ มาณที่มากเกินไป จะมีผล
ต่อการสร้างเซลล์ประสาทใหม่ในสมองให้ลดลง (neuro plastic reorganization) ทาให้การเรี ยนรู ้ ทักษะ การ
เคลื่อนไหวลดลงด้วย
มีการศึกษา พบว่าทารกอายุครรภ์ 24-32 สัปดาห์ ที่รับรู ้ถึงความเจ็บปวดและความเครี ยด มีผลเสี ยต่อการ
พัฒนาระบบประสาท เมื่อเติบโตสู่ วยั เด็กจะมีพฤติกรรมที่ไวกว่าปกติเมื่อเผชิญกับความเครี ยด ดังนั้นจึงมีการศึกษา
วิธีป้องกันความเจ็บปวดทารกในหอผูป้ ่ วยวิกฤตทารกแรกเกิด มีท้ งั ชนิดให้ยาลดปวดและชนิดไม่ให้ยาลดปวด วิธีที่
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ไม่ใช้ยาลดปวดได้แก่ การทาแคงการู แคร์ (kangaroo mother care: KMC) โดยให้ทารกนอนคว่าบนหน้าอกแม่ ศีรษะ
ทารกตั้งตรง แล้วให้นมแม่ (breast feeding) เป็ นวิธีที่ลดความเจ็บปวดได้ดี แต่มีขอ้ จากัดในการปฏิบตั ิเพราะทารกยัง
ไม่สามารถดูดนมได้ อาจใช้วธิ ี อื่นๆ ได้แก่ การห่อตัว (swaddling) การจัดท่านอนคว่า (prone) โดยเฉพาะการนวด
(infant massage) เป็ นวิธีโบราณปฏิบตั ิกนั ทัว่ โลกมานับพันปี ซึ่ งสามารถนามาปฏิบตั ิในทารกเกิดก่อนกาหนดได้ใน
กรณี ที่มีอาการทางคลินิกคงที่ (clinical stable) ไม่อยูใ่ นภาวะวิกฤต โดยให้มารดาเป็ นผูน้ วด พบว่าประโยชน์ต่อทารก
นั้น ได้แก่ ลดความเจ็บปวด ท้องไม่อืด จึงเพิ่มปริ มาณน้ านมได้ ทาให้น้ าหนักเพิ่มขึ้นด้วย ลดระยะการนอนในหอ
ผูป้ ่ วย และส่ งเสริ มการพัฒนาระบบประสาทด้วย นอกจากนี้มีผลดีต่อมารดาด้วย ได้แก่ เพิ่มความผูกพันต่อบุตร จึง
เป็ นการลดความเครี ยด วิตกกังวล และความซึ มเศร้าได้10 นอกจากนี้การส่ งเสริ มให้มารดามีโอกาสพูดคุยกับทารก
เพื่อให้ทารกได้ยินเสี ยงมารดา ซึ่ งเป็ นเสี ยงที่ทารกคุน้ เคยตั้งแต่อยูใ่ นครรภ์ ทารกจะรู ้สึกอบอุ่น ไว้วางใจ ปั จจุบนั มี
การใช้น้ าตาลที่มีรสหวาน เช่น 24% sucrose, 25% glucose หยอดทางกระพุง้ แก้มในปาก ก่อนทาหัตถการ 2 นาที เช่น
การเจาะเลือด ใส่ ท่อช่วยหายใจ จะช่วยลดความเจ็บปวดได้ ประการสาคัญ การลดหัตถการที่ไม่จาเป็ น เป็ นผลดีต่อ
ทารกที่สุด11
3. การดูแลกิจวัตรประจาวันโดยยึดหลักการดูแลเพื่อส่ งเสริ มพัฒนาการทารก (developmental activities of
daily living)
3.1 การจัดท่านอน และการสัมผัส (positioning and handling) ขณะทารกอยูใ่ นมดลูกจะอยูใ่ นท่าคดคู ้
(flex) ล้อมรอบด้วยน้ าคร่ า 360 องศา อยูใ่ นสิ่ งแวดล้อมปิ ดและไม่มีการรบกวน จึงเป็ นการรักษาความสมดุลของ
ร่ างกายได้ดี ซึ่ งในไตรมาสที่ 3 จะมีการพัฒนาสร้างเซลล์ประสาทเยือ่ หุ ม้ สมองอย่างมากและรวดเร็ ว โดยเส้นใย
ประสาทจะเชื่อมโยงกัน ประสานเป็ นเครื อข่ายติดต่อกันเป็ นร่ างแหที่มีระเบียบ ซึ่ งเป็ นเส้นทางสาหรับส่ งต่อข้อมูล
โดยผ่านทางไซแนปส์ (synapse) หรื อจุดประสานประสาท ผลดีของการมีจุดเชื่อมประสานประสาทจานวนมากที่เเข็ง
เเรง ทาให้กระบวนการคิด การสื่ อสาร และสั่งการ ทาได้อย่างรวดเร็ ว นอกจากเป็ นการพัฒนาการทางานของสมอง
แล้ว ยังเป็ นการพัฒนาการเคลื่อนไหว กล้ามเนื้ อและกระดูก รวมทั้งส่ งเสริ มให้อวัยวะต่างๆของร่ างกายทางานได้ปกติ
ตามที่สมองสั่ง โดยสิ่ งแวดล้อมที่สงบ มีสภาพคงที่ภายในมดลูกดังกล่าวจะมีผลส่ งเสริ มต่อการพัฒนาเหล่านี้ให้มี
อย่างต่อเนื่ อง ตรงข้ามกับสิ่ งแวด ล้อม ในหอผูป้ ่ วยที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทั้งเจ้าหน้าที่ อุปกรณ์เครื่ องมือ เป็ น
การรบกวน ทาให้เซลล์ประสาทไม่สามารถเชื่อมโยงกันได้อย่างอย่างต่อเนื่อง ประการสาคัญทารกถูกจัดให้นอน
หงาย ศีรษะมักหันไปข้างใดข้างหนึ่งตรงข้ามกับลาตัว แขน ขา กางออก ซึ่ งเป็ นท่าที่ไม่เกิดความสมดุลของร่ างกาย จึง
ไม่ส่งเสริ มต่อการพัฒนาเซลล์ประสาทด้วย ดังนั้น การจัดให้ทารกอยูใ่ นท่าสมดุลได้แก่ การจัดขอบเขตล้อมรอบตัว
ทารก (nest) การห่อตัว จัดท่านอนคว่า ซึ่ งเป็ นพื้นฐานที่สาคัญไม่เพียงแต่ส่งเสริ มให้ทารกเกิดก่อนกาหนด ได้พฒั นา
เซลล์ประสาทอย่างต่อเนื่ องเท่านั้น การที่แขนขา ถูกห่อ หรื องอเข้าหาลาตัว ทาให้ไม่สัมผัสกับสิ่ งแวดล้อมโดยตรง
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เป็ นการลดการถูกกระตุน้ ภายนอก ทาให้ทารกรู ้สึกปลอดภัย สามารถควบคุมตนเองได้ ไม่รู้สึกเครี ยด เป็ นปัจจัย
ส่ งเสริ มให้ทารกนอนหลับได้ ส่ งผลต่อน้ าหนักตัวเพิม่ ขึ้น นอกจากนี้การทาแกงการู แคร์ (kangaroo care) โดยทารก
นอนคว่าบนอกแม่ ให้ศีรษะอยูใ่ นแนวตรง เป็ นท่ารักษาความสมดุลร่ างกายทารกดีที่สุด เหมาะสมอย่างยิง่ ต่อการ
ส่ งเสริ มสร้างเซลล์ประสาทสมองได้เป็ นอย่างดี12 ซึ่งจะส่ งผลดีต่อระบบประสาทอัตโนมัติ โดยสังเกตจากอาการ
แสดงของทารก ได้แก่ การหายใจสม่าเสมอ ความต้องการออกซิเจนลดลง ระยะเวลานอนหลับมากกว่าเวลาตื่น
3.2 การปกป้องผิวหนัง (protecting skin) ผิวหนังมี 3 ชั้น ได้แก่ ชั้นนอกสุ ด คือ หนังกาพร้า (epidermis)
ประกอบด้วย ผิวหนังชั้นบนสุ ดเรียกว่าชั้น สตราตัมคอร์เนียม (stratum corneum) ทาหน้าที่ควบคุมอุณหภูมิร่างกาย
(thermoregulation) ป้ องกันการสู ญเสี ยน้ า (dehydration) รักษาความสมดุลของน้ าและเกลือแร่ (fluid and electrolyte
balance) ทารกอายุครรภ์ 23 สัปดาห์ จะไม่มีผวิ หนังชั้นนี้ เมื่ออายุครรภ์ 32 สัปดาห์ จึงจะเริ่ มสร้างเล็กน้อย แต่ถา้ ทารก
เกิดขณะอายุครรภ์ 27 สัปดาห์ ร่ างกายจะมีเร่ งการสร้างภายใน 2 สัปดาห์ แต่ถา้ ผิวหนังได้รับน้ ายา โลชัน่ ทาให้
กระบวนการสร้างผิวหนังชั้นนี้ล่าช้าออกไปอีก ต่อจากผิวหนังชั้นบนเป็ นผิวหนังชั้นกลางซึ่งเป็ นหนังแท้ (dermis)
ประกอบด้วย

เส้นประสาทรับความรู ้สึกสู่ สมอง

และหลอดเลือด

ส่ วนผิวหนังชั้นสุ ดท้าย

เป็ นชั้นไขมัน

(subcutaneous) จะสร้างเมื่อทารกอยูใ่ นไตรมาสที่ 3
การขาดผิวหนังชั้นสตราตัมคอร์ เนียม จะทาให้ทารกเสี่ ยงต่อการสู ญเสี ยน้ าและความร้อนทางผิวหนัง ดังนั้น
ทารกที่มีน้ าหนักแรกเกิดต่ากว่า 1,000 กรัม (extremely low birth weight; ELBW) ต้องอยูภ่ ายในตูอ้ บที่กาหนด
ความชื้นสัมพัทธ์ (relative humidity) มากกว่า 70% เป็ นระยะเวลา 2 สัปดาห์แรก เพื่อป้ องกันการสู ญเสี ยน้ าผิวผ่านชั้น
epidermis (trans epidermal water loss: TEWL) ควรคานึ งถึงน้ ายาที่ใช้กบั ผิวหนังทารกอายุครรภ์ 24-34 สัปดาห์ดว้ ย
น้ ายาที่ใช้ควรมี pH 6ง13 การอาบน้ าใช้เฉพาะน้ าเปล่าเท่านั้น ไม่จาเป็ นต้องอาบทุกวัน เพราะเสี่ ยงต่อการเปลี่ยนแปลง
อุณหภูมิร่างกาย และสัญญาณชีพ นอกจากนี้ การใช้พลาสเตอร์ ติดบนผิวหนัง ควรเลือกชนิดที่ระคายเคืองน้อยที่สุด
และใช้นอ้ ยเท่าที่จาเป็ นเท่านั้น ประการสาคัญ ขณะลอกออกควรระวัง และทาด้วยความอ่อนโยน เพื่อป้ องกันผิวหนัง
ถลอก เพราะจะเกิดความเจ็บปวดได้
3.3 โภชนาการเพียงพอเหมาะสม (optimizing nutrition) องค์การอนามัยโลก (world health
organization: WHO) และ ยูนิเซฟ (United Nations Children's Fund: UNICEF) แนะนาให้แม่ควรให้นมบุตรเป็ น
ระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือน นมแม่เป็ นอาหารของทารกที่สมบูรณ์และเหมาะสมที่สุดทั้งในแง่ขององค์ประกอบด้าน
โภชนาการและการเสริ มสร้างภูมิคุม้ กัน ได้แก่ แอนติบอดีและโปรตีนต่างๆ ที่เสริ มสร้างระบบภูมิคุม้ กัน สารต่อต้าน
อนุมูลอิสระ วิตามิน นอกจากนี้ยงั มีเซลล์ที่มีชีวติ ต่างๆ ทั้งเซลล์จากแม่ รวมทั้งแบคทีเรี ยที่ดีต่อระบบทางอาหาร ทารก
เกิดก่อนกาหนดที่ได้รับนมแม่ นอกจากลดความสี่ ยงต่อการเกิดลาไส้เน่าอักเสบ (necrotizing enterocolitis: NEC) และ
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การติดเชื้อแล้ว ยังพบว่าส่ งเสริ มการสร้างเซลล์ประสาทเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 53 ทาให้สติปัญญาเพิ่มขึ้น (Intelligence
Quotient: IQ)14 นมแม่มีความจาเพาะเหมาะสมต่อทารก เนื่องจากองค์ประกอบในนมแม่ข้ ึนอยูก่ บั แม่แต่ละบุคคล
และมีความผันแปรอยูเ่ สมอ ตามสภาวะแวดล้อม เนื่องจากระบบภูมิคุม้ กันของทารกยังไม่สมบูรณ์ ทารกจะมี
ภูมิคุม้ กันโดยรับแอนติบอดีต่างๆ ตามที่แม่สร้างขึ้นผ่านทางนมแม่ นมแม่จึงถือเป็ นอาหารและยาที่ดีที่สุดของทารก
หากทารกไม่สามารถดูดจากอกแม่ ควรคานึงถึงวิธีการจัดเก็บรักษาน้ านมเพื่อคงคุณค่าของสารอาหารด้วย
4. การดูแลโดยยึดหลักครอบครัวเป็ นศูนย์กลาง (family-centered care) ครอบครัวที่มีบุตร
รักษาในหอผูป้ ่ วยวิกฤตทารกแรกเกิด ย่อมเป็ นสิ่ งที่ไม่ได้คาดคิดหรื อวางแผนมาก่อน ไม่มีประสบการณ์ การต้องแยก
จากบุตร ประกอบด้วยอาการเจ็บป่ วยบุตรที่ไม่มีความแน่นอน (uncertainty) ความไม่คุน้ เคยต่อสิ่ งแวดล้อมในหอ
ผูป้ ่ วย ซึ่ งประกอบอุปกรณ์เครื่ องมือมากมายที่อยูล่ อ้ มรอบทารก มีเจ้าหน้าที่มากมายหมุนเวียนสลับกันทุกวัน ทาให้
ไม่คุน้ เคย ทาให้ตอ้ งปรับตัว ย่อมเกิดความวิตกกังวล เครี ยด เศร้าโศก บางรายโทษตนเอง ปั จจัยที่ส่งเสริ มให้เครี ยด
เพิ่มขึ้น คือ การไม่สามารถแสดงบทบาทบิดามารดา ต้องแยกจากบุตรทาให้ไม่สามารถป้ องกัน หรื อให้ความ
ช่วยเหลือบุตรได้ เมื่อเห็นบุตรได้รับความเจ็บปวดจากหัตถการต่างๆ ดังนั้นพยาบาลต้องเปิ ดโอกาสให้ครอบครัวมี
โอกาสแสดงบทบาทบิดามารดา ด้วยการสร้างความคุน้ เคย เป็ นกันเอง นาครอบครัวมาเป็ นส่ วนหนึ่งของทีม ไม่ใช่
เป็ นเพียงผูม้ าเยีย่ มบุตรเท่านั้น เอื้ออานวยต่อการติดต่อ สามารถสอบถามอาการบุตรได้ตลอดเวลาทางโทรศัพท์กบั
เจ้าหน้าที่ มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล เปิ ดโอกาสให้มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจทางการรักษา แนะนาความรู ้เกี่ยวกับการ
ร่ วมดูแลทารก ส่ งเสริ มสายสัมพันธ์ ด้วยการกระตุน้ ให้สัมผัส เช่น การอุม้ และพูดคุยกับบุตร ตามบริ บทอาการของ
ทารก ควรบริ หารเวลาให้เหมาะสมกับแต่ละครอบครัว เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดี เกิดความไว้วางใจ มีความเชื่ อมัน่
บางครอบครัวที่มีปัญหา ดื้อรั้น ยุง่ ยาก ต้องดึงจุดแข็งมาเป็ นจุดเด่น เพื่อเสริ มสร้างศักยภาพ แนะนาแหล่งสนับสนุ น
ทางสังคม ช่วยประสานแหล่งประโยชน์อื่นๆ เพื่อให้แต่ละครอบครัวสามารถดาเนินชี วติ ประจาวันได้อย่างปกติ (well
being) เนื่องจากครอบครัวเป็ นสิ่ งแวดล้อมที่สาคัญที่สุดต่อทารก เป็ นเสาหลักในการดูแลทารกอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น
พยาบาลควรยึดหลัก ครอบครัวเป็ นศูนย์กลางการดูแล (family centered care: FCC) ด้วยการส่ งสร้างให้มีความเชื่อมัน่
ในตนเอง (self-confident) ความรู ้สึกมีคุณค่า ศักดิ์ศรี (dignity) การเป็ นที่ยอมรับ (respect) ร่ วมเป็ นส่ วนหนึ่งของทีม
(collaborative) การให้ขอ้ มูลที่มีประโยชน์ต่อกัน (shared information) เหล่านี้จะสร้างความเข้มแข็งต่อครอบครัว เกิด
ความภาคภูมิใจ ส่ งผลต่อการดูแลที่มีประสิ ทธิภาพ15
5. การปรับสิ่ งแวดล้อมในหอผูป้ ่ วยให้เหมาะสมกับพัฒนาการของทารก (healing environment) หมายถึง
การจัดสิ่ งแวดล้อมในหอผูป้ ่ วยที่ทาให้ทารกรู ้สึกผ่อนคลาย ทั้งสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ (physical environment) และ
ทางประสาทสัมผัส (sensory environment) เนื่ องจากทารกเมื่ออยูใ่ นครรภ์น้ นั สภาพแวดล้อมทางกายภาพนั้น เงียบ มี
ความปลอดภัยและเป็ นส่ วนตัว รวมทั้งสภาพแวดล้อมทางประสาทสัมผัส มีความเหมาะสมทั้งอุณหภูมิ การสัมผัส
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และกลิ่น ตรงข้ามกับสิ่ งแวดล้อมในหอผูป้ ่ วยวิกฤตทารกแรกเกิดโดยสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ ประกอบด้วยเสี ยงดัง
แสงสว่างจ้า ตลอด 24 ชัว่ โมง ส่ วนสภาพแวดล้อมทางประสาทสัมผัสนั้น ได้รับการกระตุน้ ทางประสาททั้ง 5 จาก
เจ้าหน้าที่หลากหลาย ได้รับการสัมผัส (touch) ไม่คงที่ มีหลายระดับ ตั้งแต่เบาถึงรุ นแรง ได้ยนิ เสี ยงที่ดงั รบกวน
ตลอดเวลา (hearing) การได้กลิ่นน้ ายาต่างๆ (smell) การรู ้รส (taste) และการมองเห็น (sight) เหล่านี้มีผลต่อระบบ
พัฒนาและการทางานของสมองทารกอย่างต่อเนื่อง เนื่ องจากทารกเริ่ มรับรู ้กลิ่นและคุน้ เคยกลิ่นมารดาตั้งแต่อยูใ่ น
ครรภ์ 28 สัปดาห์ ดังนั้นควรใช้น้ านมแม่เช็ดปากทารก จะเป็ นการกระตุน้ การรับรสได้ดี แต่ในหอผูป้ ่ วย ทารกมัก
ได้รับกลิ่นที่ไม่คุน้ เคย เช่น กลิ่นน้ ายาทาความสะอาดตูอ้ บ กลิ่นแอลกอฮอลล์ กลิ่นน้ าหอมของเจ้าหน้าที่ เหล่านี้เป็ น
กลิ่นที่รบกวน ระคายเคืองต่อระบบหายใจ ทาให้ทารกหยุดหายใจ (apnea) หรื อหัวใจเต้นแรงขึ้น ดังนั้น เจ้าหน้าที่ไม่
ควรใช้น้ าหอมที่มีกลิ่นฉุ น หลีกเลี่ยงการเทน้ ายาใกล้ตวั ทารก น้ ายาที่ทาความสะอาดเครื่ องมือตลอดจนเสื้ อผ้าทารก
ไม่ควรมีกลิ่น พยาบาลเมื่อทาความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจล ควรรอให้แห้งก่อนสัมผัสทารก รวมทั้งแนะนาบิดา
มารดา ควรสวมใส่ เสื้ อผ้าที่ไม่มีกลิ่น โดยเฉพาะกลิ่นบุหรี่ ทารกได้ยนิ เสี ยงตั้งแต่แรกเกิด เนื่ องจากเสี ยงเดินทางเร็ ว
กว่าแสง 1,000 เท่า ดังนั้นสถาบันกุมารเวชศาสตร์ อเมริ กา (american academy of pediatrics: AAP) แนะนาเสี ยงไม่
ควรเกิน 55 เดซิเบล (dB) ซึ่ งความดังเทียบเท่าเสี ยงกระซิ บ เสี ยงที่ดงั เกิน 90 เดซิเบล จะทาลายเซลล์ขนในอวัยวะรู ป
หอยโข่ง (hair cells of cochea) ที่อยูใ่ นหู ช้ นั ในของทารก ซึ่ งเป็ นเซลล์รับความรู ้สึกและการได้ยนิ ความเสี ยหายของ
เซลล์ขนจะทาให้การได้ยนิ ลดลง โดยเซลล์ขนไม่สามารถสร้าง ใหม่ได้ จึงทาให้เกิดการสู ญเสี ยถาวร ในรายที่ไม่
รุ นแรงจะมีอาการหู ตึง ถ้ารุ นแรงมากทาให้หูหนวกได้16 เสี ยงในหอผูป้ ่ วยประกอบด้วย เสี ยงที่ดงั ตลอดเวลา
(continuous sound) ได้แก่ เครื่ องปรับอากาศ เครื่ องช่วยหายใจ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เสี ยงมอเตอร์ ใต้ตูอ้ บที่ทารกนอน
แนบหูฟังตลอดเวลา และเสี ยงที่ดงั เป็ นพักๆ (peak sound) ได้แก่ เสี ยงสัญญาณเตือนจากเครื่ องมือทุกชนิดที่ลอ้ มรอบ
ทารก เสี ยงโทรศัพท์ การเปิ ดปิ ดประตูตูอ้ บทารก (incubator) โดยเฉพาะอย่างยิง่ เสี ยงพูดคุยของเจ้าหน้าที่ เสี ยงที่ดงั จะ
ส่ งผลต่อการเปลี่ยนแปลงกายภาพของทารก ได้แก่ อัตราการเต้นหัวใจแรงขึ้น หยุดหายใจ ความดันโลหิ ตสู งขึ้น และ
ความดันในกะโหลกศีรษะสู ง (increase intracranial pressure)17 ส่ วนระบบแสงในหอผูป้ ่ วย สถาบันกุมารเวชศาสตร์
อเมริ กาได้กาหนดแสงในหอผูป้ ่ วยไม่ควรเกิน 60 ฟุตเทียน (feet candle) ทารกอายุครรภ์ 22-28 สัปดาห์ หนังตาจะบาง
มาก แสงสว่างจะรบกวนต่อการพัฒนาจอตา (retina)ได้ ระยะนี้ทารกอยูใ่ นช่วงการนอนหลับลึกเป็ นส่ วนใหญ่ (rapid
eye movement sleep: REM) มีความสาคัญมาก เพราะการหลับลึกจะทาให้โกรทฮอร์ โมนหลัง่ (growth hormone) ซึ่ง
เป็ นฮอร์ โมนส่ งเสริ มการเจริ ญเติบโต เมื่อทารกอายุครรภ์ 30-34 สัปดาห์ จึงจะมีช่วงหลับธรรมดา (non rapid eye
movement: NREM) สลับกับหลับลึก ดังนั้นเพื่อส่ งเสริ มให้ทารกนอนหลับได้ ควรป้ องกันไม่ให้แสงรบกวนทารก
ได้แก่ ไม่ส่องไฟโดยตรงต่อหน้าทารก ระบบไฟควรเป็ นชนิดไฟสลัว (dim light) มีการควบคุมเปิ ดปิ ดไฟทารกแต่ละ
รายขณะทาหัตถการ เพื่อไม่รบกวนทารกรายอื่นๆ
การจัดชัว่ โมงสงบ (quiet time) เวรละ 1-2 ชัว่ โมง เป็ นการลดการกระตุน้ ทางประสาทสัมผัสจากสิ่ งแวดล้อม
ด้วยการลดแสง เสี ยง ให้อยูใ่ นระดับมาตรฐาน งดทาหัตถการที่ไม่จาเป็ น เพื่อไม่ให้ทารกถูกรบกวน จึงไม่เครี ยด มี
เวลานอนหลับได้ เกิดการหลัง่ โกรทฮอร์ โมน มีการศึกษามากมายพบว่า ผลการจัดชัว่ โมงสงบ ทาให้อตั ราการเต้น
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หัวใจ และอัตราหายใจสม่าเสมอ ช้าลง ค่าความอิ่มตัวออกซิ เจนเพิ่มขึ้น (percutaneous saturation: pSO2) จึงมีการ
ส่ งเสริ มแนะนาให้หอผูป้ ่ วยวิกฤตทารกแรกเกิดทุกแห่งปฏิบตั ิเป็ นมาตรฐานทุกเวร

โดยกาหนดชัว่ โมงตามความ

เหมาะสมตามบริ บท
สรุ ป
แนวทางการดูแลทารกเกิดก่อนกาหนดในหอผูป้ ่ วยวิกฤตทารกแรกเกิดนั้น มีความสาคัญต่อการพัฒนา
สมองของทารกเกิดก่อนกาหนดมาก เพราะเป็ นช่วงที่เปราะบาง เพียงได้รับสิ่ งกระตุน้ ที่มากเกินไปเท่านั้น ก็มีผลต่อ
การพัฒนาสมองอย่างมาก ดังนั้นการได้รับการส่ งเสริ มพัฒนาการตั้งแต่เริ่ มแรก (early developmental care: EDC) จาก
เจ้าหน้าที่ผดู ้ ูแล โดยเฉพาะอย่างยิง่ จากครอบครัว ส่ งผลให้ความเครี ยดทารกลดลง สามารถปรับตัวผ่านพ้นการรักษา
ช่วงวิกฤตนี้ได้ อัตราการรอดชีวติ อย่างไม่มีภาวะทุพพลภาพ (morbidity)

และไม่มีผลสื บเนื่องจากการรักษา

(sequelae) เติบโตเป็ นบุคลากรที่มีคุณภาพต่อครอบครัว และสังคม
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