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Developmental Care and Pain Management in NICU 

วมิลวลัย ์วโรฬาร 

                 องคก์ารอนามยัโลก (world health organization: WHO) ใหค้  าจดัความทารกเกิดก่อนก าหนด (preterm 

birth: PTB) คือทารกท่ีมีอายคุรรภต์ ่ากวา่ 37 สัปดาห์ อุบติัการณ์การเกิดทัว่โลกพบร้อยละ 111 ทารกเหล่าน้ีไดรั้บการ

รักษาจากหอผูป่้วยวกิฤตทารกแรกเกิด (Neonatal Intensive Care Unit: NICU) ท าใหอ้ตัรารอดชีวิตกลุ่มท่ีมีน ้าหนกัตวั

ต ่ากวา่ 1,500 กรัม (very low birth weight: VLBW) มากกวา่ร้อยละ 852  ซ่ึง 

มีการศึกษาพบวา่ทารกท่ีรอดชีวติกลุ่มน้ี ร้อยละ 15-25 เม่ือเติบโตสู่วยัเรียน มีปัญหาการเรียนรู้ เพราะมีสมาธิสั้น 
(attention deficit hyperactivity disorder: ADHD) ไดแ้ก่ ขาดการควบคุมการเคล่ือนไหว ท าใหมี้ลกัษณะอาการซุกซน 
วอกแวกง่าย ไม่อยูน่ิ่ง เวลาท่ีพูดดว้ยจะไม่ตั้งใจฟังและเก็บรายละเอียดไม่ค่อยได ้ขาดความรับผดิชอบ นอกจากน้ีอาจ
มีกลุ่มอาการออทิสติก (autism spectrum disorders: ASD) คือ มีปัญหาทางระบบประสาทท างานซบัซอ้น เช่น การ
ปฏิสัมพนัธ์กบัผูค้นในสังคม ทกัษะการส่ือสารดอ้ยกวา่คนปกติ มีพฤติกรรมท าอะไรเหมือนเดิมซ ้ า ๆ รวมทั้งมีภาวะ
ทางอารมณ์ (mood disorders) มีอารมณ์เปล่ียนแปลง ซึมเศร้าหรือครึกคร้ืน ลกัษณะใด ลกัษณะหน่ึงหรือสลบักนั3 โดย
เปรียบเทียบกบัทารกครบก าหนดในวยัเรียนเดียวกนัดว้ยการตรวจสมองดว้ยเคร่ืองตรวจคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 
(magnetic resonances imaging :MRI) พบวา่ พฒันาการดา้นสมองมีความแตกต่างกนั4 จึงมีการศึกษาถึงปัจจยัท่ีส่งผล
ต่อการพฒันาระบบประสาทส่วนกลาง พบวา่ ทารกเกิดก่อนก าหนดซ่ึงเทียบเท่าอยูใ่นไตรมาสท่ี 3 (29-40 สัปดาห์) 
ของอายคุครรภ ์ เป็นช่วงท่ีสมองในไตรมาสน้ีมีการเจริญเติบโตอยา่งรวดเร็วมาก เม่ือเทียบกบัไตรมาสท่ี 2 เพราะ
สมองมีน ้าหนกัเพิ่มเป็น  3 เท่า (298 กรัม)  โดยเฉพาะส่วนซีรีเบลลมั (cerebellum) ซ่ึงควบคุมการทรงตวัและการ
เคล่ือนไหวของร่างกาย จะเติบโตมากท่ีสุดเป็น 30 เท่าของอายคุรรภ ์ 16 สัปดาห์ ท่ีส าคญั ไดแ้ก่สมองส่วนหนา้
ชั้นนอก (cerebral cortex)   ประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ สมองเน้ือสีเทา (gray matter) และสมองเน้ือสีขาว (white matter) 
โดยสมองเน้ือสีเทาคือเน้ือเยื่อสมองท่ีอยูส่่วนดา้นนอกสุด ประกอบดว้ยเซลลป์ระสาท (neuron)  เดนไดรต ์(dendrite)  
แอกซอน (axon)  เซลลค์  ้าจุนระบบประสาท (glial cells) และหลอดเลือดฝอย มีหนา้ท่ีควบคุมการท างานของ
กลา้มเน้ือ และการใหค้วามรู้สึก ทั้งประสาทสัมผสั ความนึกคิด ความจ า การเห็น การพูด และการไดย้นิ ในขณะท่ี
สมองเน้ือสีขาวเป็นเน้ือเยือ่ท่ีอยูด่า้นใน ไม่มีเซลลป์ระสาท แต่มีแต่เซลลค์  ้าจุนระบบประสาท และแอกซอน โดยท า
หนา้ท่ีหลกัในการช่วยส่งกระแสสัญญาณท่ีออกจากสมองเน้ือสีเทา ซ่ึงเน้ือเยือ่สมองทั้งเน้ือสีเทาและสีขาวน้ีจะตอ้ง
ท างานสัมพนัธ์กนั เพื่อใหก้ารท างานของสมองโดยรวมเป็นไปอยา่งราบร่ืน ในไตรมาสน้ี สมองบริเวณหนา้ผากส่วน
หนา้ (prefrontal cortex: PFC) ซ่ึงเป็นส่วนท่ีมีววิฒันาการสูงท่ีสุดในมนุษย ์จะพฒันาสมบูรณ์ 2 เดือนสุดทา้ยก่อนครบ
ก าหนดคลอด มีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัดา้นสติปัญญา (intelligence) และความคิดดา้นบริหาร (executive function: EF)5 
ช่วยใหค้นสามารถควบคุม ความคิด อารมณ์ พฤติกรรม เพื่อใหบ้รรลุผลส าเร็จตามตอ้งการ โดย EF จะมีการพฒันาต่อ
จนถึงวยัเด็กอาย ุ2-3 ปี ประกอบดว้ยหนา้ท่ี 3 อยา่ง คือ 1).ความสามารถในการจดจ า (working memory)  จะจ าขอ้มูล
ต่างๆ ท่ีไดรั้บเขา้มาสู่สมอง และสามารถน าขอ้มูลเหล่าน้ีออกมาใชใ้นเวลาต่อมา เช่น อ่านหนงัสือเพื่อเตรียมสอบ 
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สามารถน าเน้ือหาท่ีจ านั้นออกมาตอบค าถามขอ้สอบไดถู้กตอ้ง 2). ความยดืหยุน่ทางความคิด (cognitive flexibility) 
ความสามารถคิดเร่ืองหน่ึงเช่ือมโยงไดใ้นหลายๆ มุมมอง ไม่ยดึตายตวั สามารถปรับตวัไดต้ามสถานการณ์ 3).  
ความสามารถในการควบคุมและยบัย ั้งตนเอง (inhibitory control) ความสามารถในการเพิกเฉยต่อส่ิงเร้าต่างๆ ท่ีจะท า
ใหเ้ราหลุดออกจากการท างานท่ีอยูต่รงหนา้ได ้  รวมถึงความสามารถในการทนต่อส่ิงย ัว่ยทุางอารมณ์ได ้ดงันั้นทารก
เกิดก่อนก าหนด ถา้ไม่ไดรั้บการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองในไตรมาสน้ี เม่ือเติบโตสู่วยัเด็ก อาย ุ3-6 ปี ท าใหมี้ขอ้จ ากดัหรือ
มีการแสดงพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม เช่น ไม่มีสมาธิหรือความสนใจอยา่งต่อเน่ืองในส่ิงท่ีก าลงัท า (attention)  ควบคุม
อารมณ์ไม่เหมาะสม โกรธง่าย ฉุนเฉียว และอาจมีอาการซึมเศร้า (emotion control) ไม่สามารถประเมินหาความ
บกพร่องตวัเองและการท างานได ้ (self monitoring) กลวัความลม้เหลว ไม่กลา้คิดริเร่ิม ไม่มีความเป็นผูน้ า (initiating)  
วางแผนจดัระบบการท างานไม่เป็น ท าใหก้ารท างานมีปัญหา  (planning and organizing) ไม่มีความอดทน ไม่มีความ
พากเพียรเพื่อสู่ความส าเร็จ (goal-directed persistence)6  
                ระบบประสาทสัมผสั (neurosensory development) และสมองส่วนกลาง จะพฒันาสมบูรณ์เม่ืออายคุรรภ์

ครบก าหนด โดยนกัจิตแพทย ์ชาวอเมริกา ช่ือ แอลส์ (Als H) ปี 1982 ผูส้ร้างทฤษฎีพฒันาการอยา่งต่อเน่ือง (synactive 

theory of developmental)7 กล่าววา่ ส่ิงแวดลอ้มมีอิทธิพลต่อการพฒันาการของทารก ดงันั้นทารกท่ีอยูใ่นครรภ ์ท่าคด

คู ้(flex) ลอ้มรอบดว้ยน ้าคร ่ า มีอุณหภูมิอบอุ่น สงบ มืด เป็นส่ิงแวดลอ้มท่ีเหมาะสม ส่งเสริมต่อการพฒันาการตั้งแต่

เร่ิมปฏิสนธิถึงอายคุรรภค์รบก าหนดคลอด ประกอบดว้ย กระบวน การพฒันา 5 ขอ้ยอ่ย (sub system) ดงัน้ี  

1. ระบบประสาทอตัโนมติั (autonomic/physiologic subsystem) เป็นระบบแรกเก่ียวกบัการท างานของ 

ระบบประสาทอตัโนมติัหรือสรีรวทิยาไดแ้ก่สัญญาณชีพ (vital sign) ความอ่ิมตวัออกซิเจน (percutaneous saturation) 

ระบบทางเดินอาหาร (gastrointestinal system) และระบบประสาท (nervous system)  

2. ระบบการท างานของกลา้มเน้ือและการเคล่ือนไหว (motor subsystem) ทารกตอ้งอยูใ่นท่าคดคู ้ 

(flex)  เท่านั้น โดยศีรษะอยูใ่นแนวตรง งอ หรือก่ึงงอ แขน ขา อยูใ่นแนวก่ึงกลางล าตวั ซ่ึงเป็นท่าอยูใ่นภาวะสมดุลย ์

ในลกัษณะเป็นการควบคุมการทรงท่า (postural control) จึงจะเกิดพฒันาการเคล่ือนไหวของแขน ขา  ประการส าคญั

เป็นการพฒันาการประสานร่วมมือท างานกนัระหวา่งมือทั้ง 2 ขา้ง ท าใหท้ารกสามารถจบัขวดนมได ้

3. ระบบภาวะหลบั-ต่ืน (state-organization subsystem) พฒันาเวลาหลบัและเวลต่ืน โดยช่วงเวลาต่ืน  

แบ่งเป็น 4 ระยะ ไดแ้ก่ 1).ต่ืนแบบสงบ (quite awake) ทารกอยูใ่นเวลาท่ีสุขสบายท่ีสุด  2).ต่ืนแบบกา้วร้าว (active 

awake) ทารกหงุดหงิด 3).งวัเงีย (dozy) และ 4). ร้องไห้ (cry) ส่วนในระยะหลบันั้น แบ่งเป็น 2 ระยะ ไดแ้ก่ ระยะหลบั

ต่ืน (active sleep) สังเกตท่ีหนงัตามีการเคล่ือนไหว (rapid eye movement: REM) และระยะ หลบัลึก (quite sleep) 

สังเกตท่ีหนงัตาไม่มีการเคล่ือนไหว (non-rapid eye movement: N-REM) 

4. ระบบความสนใจและการมีปฏิสัมพนัธ์ (attention/interaction subsystem) โดยทารกตอ้งอยูใ่นระยะ 

ต่ืนแบบสงบเท่านั้น จึงจะมีความสนใจต่อส่ิงเร้า และตอบสนอง สังเกตจากตา จะเป็นประกาย  
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5. ระบบปรับตวัสู่ภาวะสมดุล (self-regulatory subsystem) ทารกสามารถปรับตวัเองเขา้สู่สมดุล เม่ือมี 

ส่ิงเร้ามากระตุน้ร่างกาย เป็นการพฒันาพฤติกรรมระบบประสาทขั้นสุดทา้ย ส่วนใหญ่เม่ืออายคุรรภม์ากกวา่ 36 

สัปดาห์ ทารกจะอยูใ่นท่าปลอบโยน ไดแ้ก่ มือขา้งขวาอยูใ่กลริ้มฝีปาก (hand to mouth) 

              ระบบขอ้ยอ่ยทั้ง 5 มีการพฒันาเรียงกนัเป็นล าดบั ไดแ้ก่ ระบบประสาทอตัโนมติัพฒันาเสร็จสมบูรณ์ ระบบ

การท างานของกลา้มเน้ือและการเคล่ือนไหวจึงจะพฒันาต่อได ้ โดยระบบยอ่ยทั้ง 5 จะพฒันาครบสมบูรณ์เม่ือทารก

อยูใ่นครรภค์รบ 37 สัปดาห์ ดงันั้นทารกเกิดก่อนก าหนดเป็นช่วงเวลาอยูใ่นหอผูป่้วยวกิฤตทารกแรกเกิด ซ่ึงมี

ส่ิงแวดลอ้มแตกต่างกบัภายในมดลูก เม่ือประสาทสัมผสัทั้ง 5 ไดรั้บการกระตุน้ท่ีมากเกินไป กระบวนการพฒันา

พฤติกรรมเหล่าน้ี จะหยดุชงกัไม่ต่อเน่ืองส่งผลต่อการพฒันาเซลลป์ระสาท ซ่ึงอยูใ่นระยะท่ีก าลงัเจริญเติบโตหยดุช

งกั ท าใหข้าดการติดต่อระหวา่งจุดประสานประสาท (synapse) จึงไม่เกิดการเช่ือมโยงระหวา่งเซลลป์ระสาท 

โดยเฉพาะประสาทสมองส่วน associate area ท่ีควบคุมเก่ียวกบั ความจ าระยะสั้น(short-term memory) อารมณ์ 

(emotion) และความสมดุลดา้นการทรงตวั (equilibrium) 

 

ตารางท่ี 1.  ความแตกต่างส่ิงแวดลอ้มภายในมดลูกกบัหอผูป่้วยวกิฤตทารกแรกเกิด7   

ทารก ภายในมดลูก หอผูป่้วยวกิฤตทารกแรกเกิด 
ท่า (position) คดคู้ (flex) ศีรษะอยูใ่นแนวตรง งอ หรือก่ึง

งอ แขน ขา อยูใ่นท่าอยูใ่นแนวก่ึงกลาง
ล าตวั ซ่ึงเป็นท่าอยูใ่นภาวะสมดุล เป็นการ
ควบคุมการทรงท่า (postural control) 
 

นอนหงาย(supine) สะดวกต่อเจา้หนา้ท่ีในการท า
หตัถการ ศีรษะหนัไปขา้งใดขา้งหน่ึง มกัเป็นขา้ง
ขวา แขน ขา กางออก ไม่อยูใ่นภาวะสมดุล  
 

ส่ิงแวดลอ้ม น ้าคร ่า ท าใหก้ารเคล่ือนไหว หมุนตวัไดง่้าย อากาศ   เคล่ือนไหวไม่ได ้
 

เสียง เงียบ ไดย้นิเสียงพูด และการเตน้หวัใจของ
มารดา  ความดงัเสียง 40-60 dB 
(เสียงพูดธรรมดาจ านวน 3 คน) แต่มีความถ่ี
ต ่า (frequency) เน่ืองจาก ผา่นน ้าคร ่ า  

เสียงดังตลอดเวลา จากเจา้หนา้ ท่ี และการท างาน
ของเคร่ืองมือทางการแพทย ์ ระดบัความดงัของ
เสียง 45-140 dB และความถ่ีสูงมากกวา่ 250 Hz 
ซ่ึงเป็นอนัตรายต่อร่างกาย และจิตใจ 
 

แสงสวา่ง มืด สว่างตลอด 24 ช่ัวโมง โดย เฉพาะแสงจา้จากการ
ส่องไฟ (phototherapy) 
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                 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการพฒันาระบบประสาทส่วนกลาง ไดแ้ก่ ทารกมีความเจบ็ปวดจากการถูกกระท า
หตัถการ ตอ้งปรับตวัจากส่ิงแวดลอ้ม เสียง แสง ท าใหเ้กิดความเครียด ซ่ึงมีผลต่อการพฒันาสมอง7 
ดงันั้นปัจจุบนัการดูแลทารกเกิดก่อนก าหนดจึงไม่มุ่งเพียงรักษาใหร้อดชีวติเท่านั้น แต่ค านึงถึงการดูแลจดั 
ส่ิงแวดลอ้ม เพื่อส่งเสริมพฒันาการของทารกเกิดก่อนก าหนด (developmental care) ดว้ย ดงันั้น ปี 2011สมาคม
พยาบาลทารกแรกเกิดแห่งสหรัฐอเมริกาในปี  (National Associated  Neonatal Nurses: NANN)11 ไดพ้ฒันาแนว
ปฏิบติัในการดูแลเพื่อส่งเสริมพฒันาการทารกเกิดก่อนก าหนดไว ้5 ประการ ดงัน้ี 
           1. การส่งเสริมการพกัหลบั (protected sleep support) การนอนหลบัเป็นพื้นฐานท่ีจ าเป็น และส าคญั ส าหรับ

ทารกต่อการพฒันาระบบประสาทส่วนกลาง สมอง ระบบการรับรู้และพฤติกรรม วงจรการนอนหลบัทารกจะพฒันา

สมบูรณ์เม่ืออาย ุ6 เดือน โดยแบ่งการนอนหลบัเป็น 3 ระยะ ไดแ้ก่ ระยะหลบัต้ืน (active sleep) ระยะหลบัลึก (quiet 

sleep) และระยะปรับเปล่ียน (transitional sleep)8  โดยระยะหลบัต้ืน เป็นระยะเร่ิมหลบั ยงัหลบัไม่ไม่สนิท สังเกตจาก

หนงัตามีการเคล่ือนไหว (rapid eye movement: REM) หายใจไม่สม ่าเสมอ ร่างกายและใบหนา้มีการเคล่ือนไหว ถา้มี

ส่ิงรบกวน จะต่ืนไดง่้าย การหลบัต้ืนเป็นการพฒันาระบบประสาทสัมผสั และการมองเห็น ถา้ทารกไม่ไดถู้กรบกวน

จากระยะหลบัต้ืนจะเขา้สู่ระยะหลบัลึก เป็นการหลบัน่ิง จะไม่มีการเคล่ือนไหวของหนงัตา (non rapid eye movement: 

NREM) หรือร่างกายส่วนใดๆ ท าใหก้ารหายใจ และอตัราการเตน้หวัใจจะสม ่าเสมอ นบัเป็นการพกัผอ่นเตม็ท่ี จึงเกิด

การหลัง่โกรทฮอร์โมน และการสังเคราะห์สร้างโปรตีนในเซลล ์ รวมทั้งเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และความจ า 

วงจรการนอนหลบัทารกแต่ละรอบใชเ้วลาทั้งส้ิน 55-90 นาที 

           2. การประเมินและจดัการกบัความเจบ็ปวดและความเครียดของทารก (pain and stress assessment and  
management) ตั้งแต่ทารกเขา้รับการรักษาในหอผูป่้วยวกิฤตทารกแรกเกิด ตอ้งเผชิญกบั เสียงดงั แสงสวา่งตลอดเวลา 
และถูกกระท าดว้ยหตัถการท่ีรุกราน (invasive procedure) และไม่รุกราน (noninvasive procedure) เหล่าน้ีลว้นท าให้
เกิดความเจบ็ปวดซ ้ าๆอยา่งต่อเน่ือง กิจกรรมการสัมผสัท่ีไม่ทะนุถนอมจากเจา้หนา้ท่ี ไดแ้ก่ การอาบน ้า ชัง่น ้าหนกัตวั 
เปล่ียนผา้ออ้ม เป็นปัจจยัส่งเสริมท าใหท้ารกรู้สึกเครียด การรับรู้จากระบบประสาทสัมผสัท่ีท าใหท้ารกรู้สึกเครียด มี
ผลเสียต่อการพฒันาสมอง9 นอกจากน้ีผลจากความ เครียด ทารกตอ้งใชพ้ลงังานเพิ่มข้ึน ท าใหก้ารเจริญเติบโตลดลง 
รวมทั้งความเครียดและความเจบ็ปวดท าให้ระดบัคอร์ติซอลฮอร์โมนสูงข้ึน (cortisol) ซ่ึงเป็น“ฮอร์โมนแห่ง
ความเครียด” หลัง่ออกมาจากต่อมหมวกไต ถา้มีปริมาณท่ีพอดีจะเป็นฮอร์โมนซ่ึงจ าเป็นต่อระบบการใชพ้ลงังานของ
ร่างกาย ลดการอกัเสบ รักษาระดบัความดนัโลหิต รวมทั้งระดบัน ้าตาลในเลือด แต่ถา้มีปริมาณท่ีมากเกินไป จะมีผล
ต่อการสร้างเซลลป์ระสาทใหม่ในสมองใหล้ดลง (neuro plastic reorganization)  ท าใหก้ารเรียนรู้ ทกัษะ การ
เคล่ือนไหวลดลงดว้ย  
              มีการศึกษา พบวา่ทารกอายคุรรภ ์ 24-32 สัปดาห์ ท่ีรับรู้ถึงความเจบ็ปวดและความเครียด มีผลเสียต่อการ

พฒันาระบบประสาท เม่ือเติบโตสู่วยัเด็กจะมีพฤติกรรมท่ีไวกวา่ปกติเม่ือเผชิญกบัความเครียด  ดงันั้นจึงมีการศึกษา

วธีิป้องกนัความเจบ็ปวดทารกในหอผูป่้วยวกิฤตทารกแรกเกิด มีทั้งชนิดใหย้าลดปวดและชนิดไม่ใหย้าลดปวด วธีิท่ี
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ไม่ใชย้าลดปวดไดแ้ก่ การท าแคงการูแคร์ (kangaroo mother care: KMC) โดยใหท้ารกนอนคว  ่าบนหนา้อกแม่ ศีรษะ

ทารกตั้งตรง  แลว้ใหน้มแม่ (breast feeding) เป็นวธีิท่ีลดความเจบ็ปวดไดดี้ แต่มีขอ้จ ากดัในการปฏิบติัเพราะทารกยงั

ไม่สามารถดูดนมได ้  อาจใชว้ธีิอ่ืนๆ ไดแ้ก่ การห่อตวั (swaddling) การจดัท่านอนคว  ่า (prone) โดยเฉพาะการนวด 

(infant massage) เป็นวธีิโบราณปฏิบติักนัทัว่โลกมานบัพนัปี ซ่ึงสามารถน ามาปฏิบติัในทารกเกิดก่อนก าหนดไดใ้น

กรณีท่ีมีอาการทางคลินิกคงท่ี (clinical stable) ไม่อยูใ่นภาวะวกิฤต โดยใหม้ารดาเป็นผูน้วด พบวา่ประโยชน์ต่อทารก

นั้น ไดแ้ก่ ลดความเจบ็ปวด ทอ้งไม่อืด จึงเพิ่มปริมาณน ้ านมได ้ ท าใหน้ ้าหนกัเพิ่มข้ึนดว้ย ลดระยะการนอนในหอ

ผูป่้วย และส่งเสริมการพฒันาระบบประสาทดว้ย นอกจากน้ีมีผลดีต่อมารดาดว้ย ไดแ้ก่ เพิ่มความผกูพนัต่อบุตร จึง

เป็นการลดความเครียด วติกกงัวล และความซึมเศร้าได้10 นอกจากน้ีการส่งเสริมให้มารดามีโอกาสพูดคุยกบัทารก

เพื่อใหท้ารกไดย้ินเสียงมารดา ซ่ึงเป็นเสียงท่ีทารกคุน้เคยตั้งแต่อยูใ่นครรภ ์ ทารกจะรู้สึกอบอุ่น ไวว้างใจ ปัจจุบนัมี

การใชน้ ้าตาลท่ีมีรสหวาน เช่น 24% sucrose,  25% glucose หยอดทางกระพุง้แกม้ในปาก ก่อนท าหตัถการ 2 นาที เช่น 

การเจาะเลือด ใส่ท่อช่วยหายใจ  จะช่วยลดความเจบ็ปวดได ้  ประการส าคญั การลดหตัถการท่ีไม่จ  าเป็น เป็นผลดีต่อ

ทารกท่ีสุด11          

             3. การดูแลกิจวตัรประจ าวนัโดยยดึหลกัการดูแลเพื่อส่งเสริมพฒันาการทารก (developmental activities of 
daily living)  
                      3.1 การจดัท่านอน และการสัมผสั (positioning and handling) ขณะทารกอยูใ่นมดลูกจะอยูใ่นท่าคดคู ้

(flex) ลอ้มรอบดว้ยน ้าคร ่ า 360 องศา อยูใ่นส่ิงแวดลอ้มปิดและไม่มีการรบกวน จึงเป็นการรักษาความสมดุลของ

ร่างกายไดดี้  ซ่ึงในไตรมาสท่ี 3 จะมีการพฒันาสร้างเซลลป์ระสาทเยือ่หุม้สมองอยา่งมากและรวดเร็ว โดยเส้นใย

ประสาทจะเช่ือมโยงกนั ประสานเป็นเครือข่ายติดต่อกนัเป็นร่างแหท่ีมีระเบียบ ซ่ึงเป็นเส้นทางส าหรับส่งต่อขอ้มูล

โดยผา่นทางไซแนปส์ (synapse) หรือจุดประสานประสาท ผลดีของการมีจุดเช่ือมประสานประสาทจ านวนมากท่ีเเขง็

เเรง ท าใหก้ระบวนการคิด การส่ือสาร และสั่งการ ท าไดอ้ยา่งรวดเร็ว นอกจากเป็นการพฒันาการท างานของสมอง

แลว้ ยงัเป็นการพฒันาการเคล่ือนไหว กลา้มเน้ือและกระดูก รวมทั้งส่งเสริมใหอ้วยัวะต่างๆของร่างกายท างานไดป้กติ

ตามท่ีสมองสั่ง โดยส่ิงแวดลอ้มท่ีสงบ มีสภาพคงท่ีภายในมดลูกดงักล่าวจะมีผลส่งเสริมต่อการพฒันาเหล่าน้ีให้มี

อยา่งต่อเน่ือง ตรงขา้มกบัส่ิงแวด ลอ้ม ในหอผูป่้วยท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ทั้งเจา้หนา้ท่ี อุปกรณ์เคร่ืองมือ เป็น

การรบกวน ท าใหเ้ซลลป์ระสาทไม่สามารถเช่ือมโยงกนัไดอ้ยา่งอยา่งต่อเน่ือง ประการส าคญัทารกถูกจดัใหน้อน

หงาย ศีรษะมกัหนัไปขา้งใดขา้งหน่ึงตรงขา้มกบัล าตวั แขน ขา กางออก ซ่ึงเป็นท่าท่ีไม่เกิดความสมดุลของร่างกาย จึง

ไม่ส่งเสริมต่อการพฒันาเซลลป์ระสาทดว้ย ดงันั้น การจดัใหท้ารกอยูใ่นท่าสมดุลไดแ้ก่ การจดัขอบเขตลอ้มรอบตวั

ทารก (nest) การห่อตวั จดัท่านอนคว  ่า  ซ่ึงเป็นพื้นฐานท่ีส าคญัไม่เพียงแต่ส่งเสริมใหท้ารกเกิดก่อนก าหนด ไดพ้ฒันา

เซลลป์ระสาทอยา่งต่อเน่ืองเท่านั้น การท่ีแขนขา ถูกห่อ หรืองอเขา้หาล าตวั ท าใหไ้ม่สัมผสักบัส่ิงแวดลอ้มโดยตรง 
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เป็นการลดการถูกกระตุน้ภายนอก ท าใหท้ารกรู้สึกปลอดภยั สามารถควบคุมตนเองได ้ ไม่รู้สึกเครียด เป็นปัจจยั

ส่งเสริมใหท้ารกนอนหลบัได ้ ส่งผลต่อน ้าหนกัตวัเพิ่มข้ึน นอกจากน้ีการท าแกงการูแคร์ (kangaroo care) โดยทารก

นอนคว  ่าบนอกแม่ ใหศี้รษะอยูใ่นแนวตรง เป็นท่ารักษาความสมดุลร่างกายทารกดีท่ีสุด เหมาะสมอยา่งยิง่ต่อการ

ส่งเสริมสร้างเซลลป์ระสาทสมองไดเ้ป็นอยา่งดี12 ซ่ึงจะส่งผลดีต่อระบบประสาทอตัโนมติั โดยสังเกตจากอาการ

แสดงของทารก ไดแ้ก่ การหายใจสม ่าเสมอ  ความตอ้งการออกซิเจนลดลง ระยะเวลานอนหลบัมากกวา่เวลาต่ืน  

                      3.2 การปกป้องผวิหนงั (protecting skin) ผวิหนงัมี 3 ชั้น ไดแ้ก่ ชั้นนอกสุด คือ หนงัก าพร้า (epidermis) 

ประกอบดว้ย ผวิหนงัชั้นบนสุดเรียกวา่ชั้น สตราตมัคอร์เนียม (stratum corneum) ท าหนา้ท่ีควบคุมอุณหภูมิร่างกาย  

(thermoregulation)  ป้องกนัการสูญเสียน ้า (dehydration)  รักษาความสมดุลของน ้าและเกลือแร่ (fluid and electrolyte 

balance) ทารกอายคุรรภ ์23 สัปดาห์ จะไม่มีผวิหนงัชั้นน้ี เม่ืออายคุรรภ ์32 สัปดาห์ จึงจะเร่ิมสร้างเล็กนอ้ย แต่ถา้ทารก

เกิดขณะอายคุรรภ ์ 27 สัปดาห์ ร่างกายจะมีเร่งการสร้างภายใน 2 สัปดาห์ แต่ถา้ผวิหนงัไดรั้บน ้ายา โลชัน่ ท าให้

กระบวนการสร้างผิวหนงัชั้นน้ีล่าชา้ออกไปอีก ต่อจากผิวหนงัชั้นบนเป็นผิวหนงัชั้นกลางซ่ึงเป็นหนงัแท ้ (dermis) 

ประกอบดว้ย เส้นประสาทรับความรู้สึกสู่สมอง และหลอดเลือด ส่วนผวิหนงัชั้นสุดทา้ย เป็นชั้นไขมนั 

(subcutaneous) จะสร้างเม่ือทารกอยูใ่นไตรมาสท่ี 3                             

              การขาดผวิหนงัชั้นสตราตมัคอร์เนียม จะท าใหท้ารกเส่ียงต่อการสูญเสียน ้าและความร้อนทางผวิหนงั ดงันั้น

ทารกท่ีมีน ้าหนกัแรกเกิดต ่ากวา่ 1,000 กรัม (extremely low birth weight; ELBW) ตอ้งอยูภ่ายในตูอ้บท่ีก าหนด

ความช้ืนสัมพทัธ์  (relative humidity) มากกวา่ 70% เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์แรก เพื่อป้องกนัการสูญเสียน ้าผวิผา่นชั้น 

epidermis  (trans epidermal water loss: TEWL) ควรค านึงถึงน ้ายาท่ีใชก้บัผวิหนงัทารกอายคุรรภ ์24-34 สัปดาห์ดว้ย  

น ้ายาท่ีใชค้วรมี pH 6ง13  การอาบน ้าใชเ้ฉพาะน ้าเปล่าเท่านั้น ไม่จ  าเป็นตอ้งอาบทุกวนั เพราะเส่ียงต่อการเปล่ียนแปลง

อุณหภูมิร่างกาย  และสัญญาณชีพ นอกจากน้ี การใชพ้ลาสเตอร์ติดบนผวิหนงั ควรเลือกชนิดท่ีระคายเคืองนอ้ยท่ีสุด 

และใชน้อ้ยเท่าท่ีจ  าเป็นเท่านั้น ประการส าคญั ขณะลอกออกควรระวงั และท าดว้ยความอ่อนโยน เพื่อป้องกนัผวิหนงั

ถลอก เพราะจะเกิดความเจบ็ปวดได ้
 3.3 โภชนาการเพียงพอเหมาะสม (optimizing nutrition) องคก์ารอนามยัโลก (world health  

organization: WHO) และ ยนิูเซฟ (United Nations Children's Fund: UNICEF)  แนะน าใหแ้ม่ควรให้นมบุตรเป็น

ระยะเวลาอยา่งนอ้ย 6 เดือน นมแม่เป็นอาหารของทารกท่ีสมบูรณ์และเหมาะสมท่ีสุดทั้งในแง่ขององคป์ระกอบดา้น

โภชนาการและการเสริมสร้างภูมิคุม้กนั ไดแ้ก่ แอนติบอดีและโปรตีนต่างๆ ท่ีเสริมสร้างระบบภูมิคุม้กนั สารต่อตา้น

อนุมูลอิสระ วิตามิน นอกจากน้ียงัมีเซลลท่ี์มีชีวติต่างๆ ทั้งเซลลจ์ากแม่ รวมทั้งแบคทีเรียท่ีดีต่อระบบทางอาหาร ทารก

เกิดก่อนก าหนดท่ีไดรั้บนมแม่ นอกจากลดความส่ียงต่อการเกิดล าไส้เน่าอกัเสบ (necrotizing enterocolitis: NEC) และ
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การติดเช้ือแลว้ ยงัพบวา่ส่งเสริมการสร้างเซลลป์ระสาทเพิ่มข้ึนถึงร้อยละ 53   ท  าใหส้ติปัญญาเพิ่มข้ึน (Intelligence 

Quotient: IQ)14 นมแม่มีความจ าเพาะเหมาะสมต่อทารก เน่ืองจากองคป์ระกอบในนมแม่ข้ึนอยูก่บัแม่แต่ละบุคคล 

และมีความผนัแปรอยูเ่สมอ ตามสภาวะแวดลอ้ม เน่ืองจากระบบภูมิคุม้กนัของทารกยงัไม่สมบูรณ์ ทารกจะมี

ภูมิคุม้กนัโดยรับแอนติบอดีต่างๆ ตามท่ีแม่สร้างข้ึนผา่นทางนมแม่ นมแม่จึงถือเป็นอาหารและยาท่ีดีท่ีสุดของทารก 

หากทารกไม่สามารถดูดจากอกแม่ ควรค านึงถึงวธีิการจดัเก็บรักษาน ้านมเพื่อคงคุณค่าของสารอาหารดว้ย 

4. การดูแลโดยยดึหลกัครอบครัวเป็นศูนยก์ลาง (family-centered care) ครอบครัวท่ีมีบุตร 

รักษาในหอผูป่้วยวกิฤตทารกแรกเกิด ยอ่มเป็นส่ิงท่ีไม่ไดค้าดคิดหรือวางแผนมาก่อน ไม่มีประสบการณ์ การตอ้งแยก

จากบุตร ประกอบดว้ยอาการเจบ็ป่วยบุตรท่ีไม่มีความแน่นอน (uncertainty) ความไม่คุน้เคยต่อส่ิงแวดลอ้มในหอ

ผูป่้วย ซ่ึงประกอบอุปกรณ์เคร่ืองมือมากมายท่ีอยูล่อ้มรอบทารก มีเจา้หนา้ท่ีมากมายหมุนเวยีนสลบักนัทุกวนั ท าให้

ไม่คุน้เคย ท าใหต้อ้งปรับตวั  ยอ่มเกิดความวติกกงัวล เครียด เศร้าโศก บางรายโทษตนเอง ปัจจยัท่ีส่งเสริมให้เครียด

เพิ่มข้ึน คือ การไม่สามารถแสดงบทบาทบิดามารดา ตอ้งแยกจากบุตรท าใหไ้ม่สามารถป้องกนั หรือใหค้วาม

ช่วยเหลือบุตรได ้ เม่ือเห็นบุตรไดรั้บความเจบ็ปวดจากหตัถการต่างๆ  ดงันั้นพยาบาลตอ้งเปิดโอกาสใหค้รอบครัวมี

โอกาสแสดงบทบาทบิดามารดา ดว้ยการสร้างความคุน้เคย เป็นกนัเอง น าครอบครัวมาเป็นส่วนหน่ึงของทีม ไม่ใช่

เป็นเพียงผูม้าเยีย่มบุตรเท่านั้น เอ้ืออ านวยต่อการติดต่อ สามารถสอบถามอาการบุตรไดต้ลอดเวลาทางโทรศพัทก์บั

เจา้หนา้ท่ี มีการแลกเปล่ียนขอ้มูล เปิดโอกาสใหมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจทางการรักษา  แนะน าความรู้เก่ียวกบัการ

ร่วมดูแลทารก  ส่งเสริมสายสัมพนัธ์ ดว้ยการกระตุน้ใหส้ัมผสั เช่น การอุม้ และพูดคุยกบับุตร ตามบริบทอาการของ

ทารก   ควรบริหารเวลาใหเ้หมาะสมกบัแต่ละครอบครัว เพื่อสร้างสัมพนัธภาพท่ีดี เกิดความไวว้างใจ มีความเช่ือมัน่   

บางครอบครัวท่ีมีปัญหา ด้ือร้ัน ยุง่ยาก ตอ้งดึงจุดแขง็มาเป็นจุดเด่น เพื่อเสริมสร้างศกัยภาพ แนะน าแหล่งสนบัสนุน

ทางสังคม ช่วยประสานแหล่งประโยชน์อ่ืนๆ เพื่อให้แต่ละครอบครัวสามารถด าเนินชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งปกติ (well 

being) เน่ืองจากครอบครัวเป็นส่ิงแวดลอ้มท่ีส าคญัท่ีสุดต่อทารก เป็นเสาหลกัในการดูแลทารกอยา่งต่อเน่ือง ดงันั้น

พยาบาลควรยดึหลกั ครอบครัวเป็นศูนยก์ลางการดูแล (family centered care: FCC) ดว้ยการส่งสร้างใหมี้ความเช่ือมัน่

ในตนเอง (self-confident)  ความรู้สึกมีคุณค่า ศกัด์ิศรี (dignity) การเป็นท่ียอมรับ (respect) ร่วมเป็นส่วนหน่ึงของทีม 

(collaborative) การใหข้อ้มูลท่ีมีประโยชน์ต่อกนั (shared information) เหล่าน้ีจะสร้างความเขม้แขง็ต่อครอบครัว เกิด

ความภาคภูมิใจ ส่งผลต่อการดูแลท่ีมีประสิทธิภาพ15       

                 5. การปรับส่ิงแวดลอ้มในหอผูป่้วยใหเ้หมาะสมกบัพฒันาการของทารก (healing environment) หมายถึง 
การจดัส่ิงแวดลอ้มในหอผูป่้วยท่ีท าใหท้ารกรู้สึกผอ่นคลาย ทั้งส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ (physical environment) และ
ทางประสาทสัมผสั (sensory environment) เน่ืองจากทารกเม่ืออยูใ่นครรภน์ั้น สภาพแวดลอ้มทางกายภาพนั้น เงียบ มี
ความปลอดภยัและเป็นส่วนตวั รวมทั้งสภาพแวดลอ้มทางประสาทสัมผสั มีความเหมาะสมทั้งอุณหภูมิ การสัมผสั 
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และกล่ิน ตรงขา้มกบัส่ิงแวดลอ้มในหอผูป่้วยวกิฤตทารกแรกเกิดโดยส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ประกอบดว้ยเสียงดงั 
แสงสวา่งจา้ ตลอด 24 ชัว่โมง ส่วนสภาพแวดลอ้มทางประสาทสัมผสันั้น ไดรั้บการกระตุน้ทางประสาททั้ง 5 จาก
เจา้หนา้ท่ีหลากหลาย ไดรั้บการสัมผสั (touch) ไม่คงท่ี มีหลายระดบั ตั้งแต่เบาถึงรุนแรง   ไดย้นิเสียงท่ีดงัรบกวน
ตลอดเวลา (hearing) การไดก้ล่ินน ้ายาต่างๆ (smell) การรู้รส (taste) และการมองเห็น (sight) เหล่าน้ีมีผลต่อระบบ
พฒันาและการท างานของสมองทารกอยา่งต่อเน่ือง เน่ืองจากทารกเร่ิมรับรู้กล่ินและคุน้เคยกล่ินมารดาตั้งแต่อยูใ่น
ครรภ ์ 28 สัปดาห์ ดงันั้นควรใชน้ ้านมแม่เช็ดปากทารก จะเป็นการกระตุน้การรับรสไดดี้ แต่ในหอผูป่้วย ทารกมกั
ไดรั้บกล่ินท่ีไม่คุน้เคย เช่น กล่ินน ้ายาท าความสะอาดตูอ้บ กล่ินแอลกอฮอลล ์กล่ินน ้ าหอมของเจา้หนา้ท่ี เหล่าน้ีเป็น
กล่ินท่ีรบกวน ระคายเคืองต่อระบบหายใจ ท าใหท้ารกหยดุหายใจ (apnea) หรือหวัใจเตน้แรงข้ึน  ดงันั้น เจา้หนา้ท่ีไม่
ควรใชน้ ้าหอมท่ีมีกล่ินฉุน หลีกเล่ียงการเทน ้ายาใกลต้วัทารก น ้ายาท่ีท าความสะอาดเคร่ืองมือตลอดจนเส้ือผา้ทารก
ไม่ควรมีกล่ิน พยาบาลเม่ือท าความสะอาดมือดว้ยแอลกอฮอลเ์จล ควรรอใหแ้หง้ก่อนสัมผสัทารก  รวมทั้งแนะน าบิดา
มารดา ควรสวมใส่เส้ือผา้ท่ีไม่มีกล่ิน โดยเฉพาะกล่ินบุหร่ี  ทารกไดย้นิเสียงตั้งแต่แรกเกิด เน่ืองจากเสียงเดินทางเร็ว
กวา่แสง 1,000 เท่า ดงันั้นสถาบนักุมารเวชศาสตร์อเมริกา (american academy of pediatrics: AAP) แนะน าเสียงไม่
ควรเกิน 55 เดซิเบล (dB) ซ่ึงความดงัเทียบเท่าเสียงกระซิบ  เสียงท่ีดงัเกิน 90 เดซิเบล จะท าลายเซลลข์นในอวยัวะรูป
หอยโข่ง (hair cells of cochea) ท่ีอยูใ่นหูชั้นในของทารก ซ่ึงเป็นเซลลรั์บความรู้สึกและการไดย้นิ ความเสียหายของ
เซลลข์นจะท าใหก้ารไดย้นิลดลง โดยเซลลข์นไม่สามารถสร้าง ใหม่ได ้ จึงท าใหเ้กิดการสูญเสียถาวร ในรายท่ีไม่
รุนแรงจะมีอาการหูตึง ถา้รุนแรงมากท าใหหู้หนวกได้16 เสียงในหอผูป่้วยประกอบดว้ย เสียงท่ีดงัตลอดเวลา 
(continuous sound) ไดแ้ก่ เคร่ืองปรับอากาศ  เคร่ืองช่วยหายใจ โดยเฉพาะอยา่งยิง่เสียงมอเตอร์ใตตู้อ้บท่ีทารกนอน
แนบหูฟังตลอดเวลา และเสียงท่ีดงัเป็นพกัๆ (peak sound) ไดแ้ก่ เสียงสัญญาณเตือนจากเคร่ืองมือทุกชนิดท่ีลอ้มรอบ
ทารก  เสียงโทรศพัท ์การเปิดปิดประตูตูอ้บทารก (incubator) โดยเฉพาะอยา่งยิง่เสียงพูดคุยของเจา้หนา้ท่ี เสียงท่ีดงัจะ
ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงกายภาพของทารก ไดแ้ก่ อตัราการเตน้หวัใจแรงข้ึน  หยุดหายใจ ความดนัโลหิตสูงข้ึน และ
ความดนัในกะโหลกศีรษะสูง (increase intracranial pressure)17 ส่วนระบบแสงในหอผูป่้วย สถาบนักุมารเวชศาสตร์
อเมริกาไดก้ าหนดแสงในหอผูป่้วยไม่ควรเกิน 60 ฟุตเทียน (feet candle) ทารกอายคุรรภ ์22-28 สัปดาห์ หนงัตาจะบาง
มาก แสงสวา่งจะรบกวนต่อการพฒันาจอตา (retina)ได ้ ระยะน้ีทารกอยูใ่นช่วงการนอนหลบัลึกเป็นส่วนใหญ่ (rapid 
eye movement sleep: REM) มีความส าคญัมาก เพราะการหลบัลึกจะท าให้โกรทฮอร์โมนหลัง่ (growth hormone) ซ่ึง
เป็นฮอร์โมนส่งเสริมการเจริญเติบโต เม่ือทารกอายคุรรภ ์ 30-34 สัปดาห์ จึงจะมีช่วงหลบัธรรมดา (non rapid eye 
movement: NREM) สลบักบัหลบัลึก ดงันั้นเพื่อส่งเสริมใหท้ารกนอนหลบัได ้ ควรป้องกนัไม่ใหแ้สงรบกวนทารก 
ไดแ้ก่ ไม่ส่องไฟโดยตรงต่อหนา้ทารก ระบบไฟควรเป็นชนิดไฟสลวั (dim light) มีการควบคุมเปิดปิดไฟทารกแต่ละ
รายขณะท าหตัถการ เพื่อไม่รบกวนทารกรายอ่ืนๆ  
               การจดัชัว่โมงสงบ (quiet time) เวรละ 1-2 ชัว่โมง เป็นการลดการกระตุน้ทางประสาทสัมผสัจากส่ิงแวดลอ้ม 

ดว้ยการลดแสง เสียง ใหอ้ยูใ่นระดบัมาตรฐาน งดท าหตัถการท่ีไม่จ  าเป็น เพื่อไม่ใหท้ารกถูกรบกวน จึงไม่เครียด มี

เวลานอนหลบัได ้ เกิดการหลัง่โกรทฮอร์โมน มีการศึกษามากมายพบวา่ ผลการจดัชัว่โมงสงบ ท าใหอ้ตัราการเตน้
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หวัใจ และอตัราหายใจสม ่าเสมอ ชา้ลง ค่าความอ่ิมตวัออกซิเจนเพิ่มข้ึน (percutaneous saturation: pSO2)  จึงมีการ

ส่งเสริมแนะน าใหห้อผูป่้วยวิกฤตทารกแรกเกิดทุกแห่งปฏิบติัเป็นมาตรฐานทุกเวร โดยก าหนดชัว่โมงตามความ

เหมาะสมตามบริบท 

                 

สรุป 

                      แนวทางการดูแลทารกเกิดก่อนก าหนดในหอผูป่้วยวกิฤตทารกแรกเกิดนั้น มีความส าคญัต่อการพฒันา

สมองของทารกเกิดก่อนก าหนดมาก เพราะเป็นช่วงท่ีเปราะบาง เพียงไดรั้บส่ิงกระตุน้ท่ีมากเกินไปเท่านั้น ก็มีผลต่อ

การพฒันาสมองอยา่งมาก ดงันั้นการไดรั้บการส่งเสริมพฒันาการตั้งแต่เร่ิมแรก (early developmental care: EDC) จาก

เจา้หนา้ท่ีผูดู้แล โดยเฉพาะอยา่งยิง่จากครอบครัว ส่งผลใหค้วามเครียดทารกลดลง สามารถปรับตวัผา่นพน้การรักษา

ช่วงวกิฤตน้ีได ้ อตัราการรอดชีวติอยา่งไม่มีภาวะทุพพลภาพ (morbidity)    และไม่มีผลสืบเน่ืองจากการรักษา 

(sequelae) เติบโตเป็นบุคลากรท่ีมีคุณภาพต่อครอบครัว และสังคม 
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