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บทคัดย่อ
ปั จจุบนั อัตราการเกิดของทารกเกิดก่อนกาหนดระยะท้ายมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นคิดเป็ นร้อยละ 80 ของจานวน
ทารกเกิ ดก่ อนกาหนดทั้งหมด ซึ่ งทารกกลุ่มนี้ มีความเสี่ ยงต่อการเกิ ดปั ญหาสุ ขภาพต่าง ๆ มากมาย เช่น ภาวะ
หายใจลาบาก อุณหภูมิกายไม่คงที่ ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด ปั ญหาเรื่ องการย่อยและการดูดซึ มสารอาหารไม่
สมบูรณ์ ภาวะน้ าตาลในกระแสเลือดต่ า ภาวะตัวเหลื อง ปั ญหาเหล่านี้ ลว้ นแต่มีผลกระทบต่อคุณภาพชี วิตของ
ทารกเกิ ดก่อนกาหนดระยะท้าย ดังนั้นทารกกลุ่มนี้ จึงต้องการการดูแลและเฝ้ าสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดจากที ม
บุคลากรทางการแพทย์ในหออภิบาลทารกแรกเกิดเพื่อติดตามประเมินภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ บทความนี้ จึงมุ่ง
อภิปรายเกี่ยวกับนิยามความหมายของทารกเกิดก่อนกาหนดระยะท้าย ปั จจัยเสี่ ยงต่อการเกิดก่อนกาหนดระยะท้าย
ปั ญหาสุ ขภาพที่พบได้บ่อยในทารกเกิดก่อนกาหนดระยะท้ายรวมถึงแนวทางการพยาบาลทารกเกิดก่อนกาหนด
ระยะท้ายตั้งแต่แรกเกิดจนกระทัง่ เตรี ยมจาหน่ายออกจากโรงพยาบาล
คาสาคัญ : ทารก; ทารกเกิดก่อนกาหนดระยะท้าย; การพยาบาลทารกเกิดก่อนกาหนดระยะท้าย

Abstract
Currently the rate of late preterm infant births has increased to 80% all of preterm infants. The risks for
health problem among late preterm infants are respiratory distress, temperature instability, sepsis, feeding
intolerance, hypoglycemia, and hyperbilirubinemia. These problem effect the quality of life among late preterm
infants. In addition, these infants require continued close observation and monitoring from healthcare providers
in the special nursery unit in order to prevent other complications. This article discusses the definition of late
preterm infants, the risks from late preterm infant births, and common problems and nursing care for late
preterm infants from birth to discharge planning.
*ผู้รับผิดชอบบทความ : champ_rans@hotmail.com, chammytu@gmail.com

วารสารวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

ปี ที่ 21 ฉบับที่ 7 (ฉบับพิเศษ) 2556

Keywords: infant; late preterm infant; nursing care for late preterm infant
ทารกที่ เ กิ ด ระหว่ า งอายุ ค รรภ์ ค รบ 34 สั ป ดาห์
จนกระทั่ง ถึ ง 36 สั ป ดาห์ 6 วัน โดยนั บ จากวัน ที่
มารดามีประจาเดือนครั้งสุดท้าย [6] หรื อบางตาราอาจ
เรี ยกว่าทารกเกิดก่อนกาหนดระยะท้าย (late preterm
infant) หรื อทารกเกิ ด ใกล้ครบกาหนด (near-term
infant) โดยทารกกลุ่มนี้ จดั ว่ามีความเสี่ ยงต่อการเกิ ด
ปั ญ หาสุ ข ภาพมากกว่า ทารกเกิ ด ครบก าหนดและมี
โอกาสเกิ ดภาวะเจ็บป่ วยจนต้องกลับมารั กษาตัวใน
โรงพยาบาลซ้ าตลอดช่วงอายุ 1 เดือนแรกหลังเกิด [7]

1. บทนา
ทารกเกิ ด ก่ อนก าหนด เป็ นทารกที่ เกิ ด ก่ อ น
อายุครรภ์ครบ 37 สัปดาห์ หรื อเกิ ดก่อน 259 วัน [1]
ในปั จจุบนั พบว่าทารกเกิ ดก่อนกาหนดยังเป็ นปั ญหา
สาคัญทางสาธารณสุ ข จากการศึ กษาข้อมูลย้อนหลัง
ในช่ วง 5 ปี ที่ ผ่านมา พบว่ามี ทารกเกิ ดก่อนกาหนด
ราว 500,000 คนต่อปี [2] และพบว่าร้อยละ 80 เป็ น
ทารกเกิ ด ก่ อ นก าหนดที่ มี อ ายุค รรภ์ร ะหว่า ง 34-36
สัปดาห์ [3,4] แม้ว่าทารกกลุ่มนี้ จะเสี่ ยงต่อการเกิ ด
ปั ญหาสุขภาพน้อยกว่าทารกเกิดก่อนกาหนดประเภท
อื่ น ๆ เช่ น ทารกเกิ ด ก่ อ นก าหนดระดับ มากที่ สุ ด
(extremely preterm) และทารกเกิดก่อนกาหนดระดับ
มาก (very preterm) ทั้งนี้ เนื่ องมาจากทารกเกิดก่อน
กาหนดระยะท้ายจะมี ลกั ษณะภายนอกใกล้เคี ยงกับ
ทารกครบกาหนด ทาให้มีการปรับตัวภายหลังเกิดต่อ
สิ่ งแวดล้ อ มหรื อตอบสนองต่ อ สิ่ งแวดล้ อ มได้
ใกล้เคียงกับทารกครบกาหนด เช่น คะแนนแอพการ์
จึงทาให้ทารกดูเสมือนว่าสุ ขภาพดี แท้จริ งแล้วทารก
เกิ ด ก่ อ นก าหนดระยะท้า ยมัก จะมี ปั ญ หาเกี่ ย วกับ
ระบบทางเดิ นหายใจ เช่ น ภาวะหายใจลาบาก และ
ปั ญ หาสุ ข ภาพในระบบอื่ น ๆ เช่ น การควบคุ ม
อุ ณ หภู มิ ก ายไม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การดู ด กลื น ไม่ มี
ประสิ ทธิ ภาพ เสี่ ยงต่อการติดเชื้อในระยะหลังคลอด
[5] ทารกกลุ่ม นี้ จึงต้องการการดู แลในหออภิ บาล
ทารกแรกเกิ ด อย่ า งใกล้ชิ ด เพื่ อ สั ง เกตอาการและ
ประเมินภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้

3. ปัจจัยเสี่ ยงต่ อการเกิดก่อนกาหนดระยะท้าย
3.1 สุ ขภาพของมารดาในขณะตั้งครรภ์
ปั จ จุ บั น พบว่ า ภาวะสุ ข ภาพสตรี ขณะ
ตั้งครรภ์ยงั เป็ น 1 ในตัวชี้วดั ของแผนยุทธศาสตร์ และ
นโยบายของกระทรวงสาธารณสุ ข เนื่ อ งด้วยสตรี
ตั้งครรภ์ในปั จจุบนั มีภาวะแทรกซ้อนของเบาหวาน
ความดัน โลหิ ต สู ง เพิ่ ม ขึ้ น รวมถึ ง ภาวะแทรกซ้อ น
อื่ น ๆ เช่ น การติ ด เชื้ อ ในขณะตั้ง ครรภ์ท าให้ เ กิ ด
ถุงน้ าคร่ าอักเสบ [5] ล้วนมีผลกระทบต่อการคลอด
ก่ อ นก าหนด รวมทั้ง ยุค ปั จ จุ บัน ที่ สัง คมเปลี่ ย นไป
ท าให้ส ตรี ต้ งั ครรภ์มี แ นวโน้ม อายุม ากกว่า ในอดี ต
โอกาสเกิ ดภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์จึงมีเพิ่มขึ้น
ปั จจัยเหล่านี้ ลว้ นเป็ นสาเหตุของการเกิดก่อนกาหนด
ระยะท้าย จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าปั ญหา
สุขภาพของมารดาที่ส่งผลให้เกิดก่อนกาหนดในระยะ
ท้ายประกอบด้ว ย ความดัน โลหิ ต สู ง ร้ อ ยละ 11.90
ภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์ร้อยละ 6.90 เจ็บครรภ์
คลอดก่ อ นก าหนดร้ อ ยละ 6.90 ติ ด เชื้ อ ในระบบ
ทางเดิ นหายใจร้ อยละ 2.20 ติดเชื้ อในระบบทางเดิ น

2. นิยามของทารกเกิดก่อนกาหนดระยะท้าย
ราชวิทยาลัยสูตินรี แพทย์แห่งสหรัฐอเมริ กาได้
นิ ยามคาว่าทารกเกิ ดก่อนกาหนดระยะท้าย หมายถึ ง
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สัง เกตภาวะแทรกซ้อ นในช่ ว ง 48 ชั่ว โมงแรกหลัง
คลอด พบว่าทารกเหล่านี้ อาจมี ปัญหาหายใจลาบาก
ปั ญ หาการควบคุ ม อุ ณ หภู มิ ก ายไม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ภาวะน้ าตาลในเลือดต่ า ภาวะตัวเหลืองเกิ ดขึ้นได้ทา
ให้ ท ารกกลุ่ ม เสี่ ยงเหล่ า นี้ ต้ อ งรั บ ไว้ รั ก ษาใน
โรงพยาบาล โดยสรุ ปปั ญหาที่พบบ่อย ได้แก่
4.1 ปัญหาเกีย่ วกับระบบทางเดินหายใจ
จากการติ ด ตามประเมิ น ทารกเกิ ด ก่ อ น
กาหนดระยะท้ายทั้งจากการคลอดแบบปกติและผ่าตัด
คลอดทางหน้า ท้อ ง พบว่า ทารกมัก มี ภ าวะหายใจ
ล าบากเนื่ อ งมาจากมี น้ าคั่ง ค้า งในปอด ทารกจะมี
อาการหอบ หายใจเร็ ว ปี กจมูกบานจนกระทัง่ เริ่ มเขียว
จากภาวะหายใจล้ม เหลว ภาวะหายใจล าบากเป็ น
ปั ญหาที่พบบ่อยในทารกเกิดก่อนกาหนดระยะท้ายถึง
ร้อยละ 25 [8] สอดคล้องการศึกษาข้อมูลย้อนหลังที่
โรงพยาบาลศิ ริ ราชปี 2551 พบว่ า ทารกเกิ ด ก่ อ น
ก าหนดระยะท้า ยมี ภ าวะหายใจล าบากและได้รั บ
เครื่ องช่วยหายใจแรงดันบวกชนิ ด NCPAP/ NIPPV
มากกว่าทารกเกิดครบกาหนด [10]
4.2 ปั ญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารและ
ความสมบูรณ์ ของระบบการดูดกลืน
ทารกเกิ ด ก่ อ นก าหนดระยะท้า ยจะเริ่ ม
พัฒ นาการดู ด กลื น เมื่ อ มี อ ายุค รรภ์ ระหว่า ง 33-34
สัปดาห์ ทารกจะเริ่ มดูดและกลืนเป็ นจังหวะสัมพันธ์
กัน กระเพาะอาหารเริ่ มผลิตความเป็ นกรดด่างได้แต่
ยัง ไม่ ส มบู ร ณ์ ห ากเปรี ยบเที ย บกับ ทารกเกิ ด ครบ
กาหนด ประกอบกับทารกเกิดก่อนกาหนดระยะท้าย
มักมีการหดตัวที่กล้ามเนื้อหูรูดของกระเพาะอาหารยัง
ไม่สมบู รณ์ จึ งสังเกตพบว่าทารกกลุ่มนี้ มักมี ปัญหา
ขย้อ น แหวะนมบ่ อ ยครั้ งร่ วมกับ ท้ อ งอื ด จากนม
ไม่ยอ่ ย ทารกกลุ่มนี้จึงต้องติดตามประเมินภาวะลาไส้
เน่ า อัก เสบอย่า งใกล้ชิ ด นอกจากนี้ ทารกเกิ ด ก่ อ น
ก าหนดกลุ่ ม นี้ จะมี พ ฤติ ก รรมง่ ว งซึ ม หลั บ เป็ น

ปั สสาวะร้ อยละ 2.20 และติดเชื้ อในระบบอื่ น ๆ อี ก
ร้อยละ 2.20 [8]
3.2 ล าดับการตั้ง ครรภ์ แ ละประเภทการ
ตั้งครรภ์
ในมารดาที่เคยมีประวัติการคลอดมากกว่า
3 ครั้ งขึ้ นไป [8] หรื อมี ประวัติการตั้งครรภ์แฝดจะ
เสี่ ยงต่อการคลอดก่ อนกาหนดมากกว่าการตั้งครรภ์
ปกติและจากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าอัตราการ
เกิ ด ของทารกแฝดมี แ นวโน้ม เพิ่ ม ขึ้ น เป็ นสองเท่ า
ในช่วง 10 ปี ที่ผา่ นมา [9]
3.3 ความก้ าวหน้ าทางวิทยาการสู ตศิ าสตร์
นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 เป็ นต้นมา พบว่า
สตรี ต้ ัง ครรภ์ป กติ ม ากกว่า ร้ อ ยละ 30 เลื อ กวิ ธี ก าร
ผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องแทนการคลอดแบบปกติ ทา
ให้เสี่ ยงต่อการคาดคะเนอายุครรภ์คลาดเคลื่ อนจาก
ความเป็ นจริ งโอกาสคลอดก่อนกาหนดระยะท้ายจึ ง
พบได้เสมอ [9] รวมถึงความก้าวหน้าทางการแพทย์ที่
สามารถประเมิ นและวินิ จ ฉัย ภาวะแทรกซ้อนขณะ
ตั้ งครรภ์ ไ ด้ ท าให้ สู ติ แ พทย์ เ น้ น การดู แ ลแบบ
ประคับประคองจนกระทัง่ ทารกมีอายุครรภ์มากกว่า
34 สัปดาห์ ข้ ึนไปจึ งจะปล่อยให้ดาเนิ นการคลอดได้
ตามปกติ ทั้งนี้เพื่อให้ทารกพ้นจากภาวะหายใจลาบาก
อัน เนื่ อ งมาจากปอดขาดสารลดแรงตึ ง ผิ ว ช่ ว ยลด
อุบตั ิ การณ์ การใช้ท่อช่วยหายใจในทารกแรกเกิ ดซึ่ ง
ผกผันกับอุบตั ิการณ์ของทารกเกิ ดก่อนกาหนดระยะ
ท้ายที่พบมากขึ้น

4. ปั ญหาสุ ขภาพที่พบบ่ อยในทารกเกิดก่ อน
กาหนดระยะท้าย
แม้ว่า ทารกเกิ ด ก่ อ นก าหนดระยะท้า ยจะมี
ลัก ษณะทางกายภาพใกล้เ คี ย งกั บ ทารกเกิ ด ครบ
กาหนด แต่จากการติดตามประเมินภาวะสุ ขภาพเพื่อ
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ส่วนใหญ่ขณะดูดนม ทาให้ทารกต้องเผชิญกับปั ญหา
เลี้ยงไม่โต น้ าหนักตัวขึ้นช้า เกิดความล้มเหลวในการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การส่ งเสริ มสุ ขภาพทารกเกิดก่อน
กาหนดระยะท้า ยจึ ง ต้อ งอาศัย ที ม ของบุ ค ลากรทาง
การแพทย์เช่ น กุมารแพทย์ พยาบาล นักโภชนาการ
พยาบาลคลิ นิ กนมแม่ นั ก กิ จกรรมบ าบั ด ช่ ว ย
ประคับประคองในการดูแลอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่ อง
อย่างเป็ นระบบ [11]
4.3 ปั ญ หาการควบคุ ม อุ ณ หภู มิ ก ายไม่ มี
ประสิทธิภาพ
จากข้ อ มู ล พบว่ า ทารกที่ มี อ ายุ ค รรภ์
ระหว่า ง 34 สัป ดาห์ ร้ อ ยละ 69 มี น้ าหนัก น้อ ยกว่า
2,500 กรั ม และร้ อ ยละ 21 มี น้ า หนัก น้อ ยกว่า 2,000
กรั ม [12] ประกอบกับ ทารกเกิ ด ก่ อ นก าหนดที่ มี
น้ าหนัก แรกเกิ ด น้อ ยมี การสู ญ เสี ยความร้ อนได้ง่า ย
เนื่องจากทารกมีพ้ืนที่ผิวกายมากเมื่อเทียบกับน้ าหนัก
ตัวและทารกมีความสามารถจากัดในการสร้างความ
ร้ อ น จึ ง ส่ งผลให้ มี อุ ณ หภู มิ ก ายต่ า แม้ จ ะอยู่ ใ น
อุณหภูมิห้องปกติ อาการผิดปกติที่จะสังเกตพบเมื่อมี
ภาวะอุณหภูมิกายต่า ได้แก่ หายใจเร็ ว ปลายมือปลาย
เท้า เขี ย ว ตัวลาย ซี ดลง หายใจแผ่ว ลง หลัง จากนั้น
ร่ างกายจะปรั บ ตัวเพื่อสร้ างความร้ อนโดยใช้กลไก
การเผาผลาญแบบไม่พ่ ึงพาออกซิ เจนจนกระทั่งเกิ ด
ภาวะกรดคัง่ ในร่ างกาย (metabolic acidosis) จากการ
เผาผลาญชนิ ดดังกล่าว ทารกต้องใช้พลังงานสารอง
จ านวนมากขึ้ นท าให้ เ กิ ด ภาวะน้ าตาลในเลื อ ดต่ า
ส่ งผลให้ทารกหายใจลาบากมากขึ้น อีกทั้งเป็ นปั จจัย
ส่ ง เสริ ม ท าให้ ส ารลดแรงตึ ง ผิ ว ในปอดถู ก ท าลาย
ทารกเกิ ดก่อนกาหนดระยะท้ายจึ งอาจมีภาวะหายใจ
ลาบากเพิ่มขึ้นเนื่ องจากขาดสารลดแรงตึงผิวภายหลัง
(idiopathic respiratory distress) [5,13]
4.4 ปัญหาเกีย่ วกับระบบเมตาบอลิซึม

โดยปกติ ใ นไตรมาสสุ ด ท้ า ยของการ
ตั้งครรภ์จะเป็ นช่ วงเวลาที่ ทารกเริ่ มสะสมพลัง งาน
สารอง สร้างเนื้ อเยื่อไขมัน น้ าหนักตัวของทารกจะ
เพิ่มขึ้นตามลาดับ หากทารกเกิดก่อนกาหนดในระยะ
ท้า ยจะส่ ง ผลให้ ก ารสะสมไกลโคเจนมี น้อ ย การ
ตอบสนองต่ อ เอนไซม์ ต่ า ง ๆ ยัง ท างานได้ ไ ม่ มี
ประสิ ทธิภาพ เมื่อทารกมีความต้องการพลังงานสูงขึ้น
ภายหลัง คลอดจึ ง พบภาวะน้ าตาลในเลื อ ดต่ า ได้
บ่อยครั้ง [5] นอกจากนี้ ยงั มีปัจจัยเสริ มอื่น ๆ ต่อการ
เกิ ด ภาวะน้ า ตาลในเลื อ ดต่ า ได้แ ก่ อุ ณ หภู มิ ก ายต่ า
มารดามี ป ระวัติ เ ป็ นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ร วมถึ ง
ทารกเกิดก่อนกาหนดยังมีขอ้ จากัดในการย่อยและดูด
ซึมอาหารทาให้ทารกได้รับพลังงานไม่เพียงพอ
4.5 เสี่ยงต่ อการติดเชื้อ
ปั จ จั ย เสี่ ย งที่ ส าคัญ ต่ อ การติ ด เชื้ อ ของ
ทารกคือการเกิดก่อนกาหนด เพราะทารกมีกลไกการ
ป้ องกัน การติ ด เชื้ อ ที่ ไ ม่ ส มบู ร ณ์ เช่ น ชั้น ผิ ว หนั ง
(epidermis) ยังบอบบางทาให้ช้ นั ผิวหนังถูกทาลาย
เกิดแผลจึงมีโอกาสติดเชื้อได้ง่าย ระบบภูมิคุม้ กันชนิด
เฉพาะเจาะจง เช่ น IgG, IgM ยัง ท างานได้ไ ม่ มี
ประสิ ทธิภาพและได้รับมาในปริ มาณจากัดจากมารดา
ขณะตั้งครรภ์ ทั้งนี้ อาจขึ้นอยู่กบั อายุครรภ์ของทารก
เมื่อแรกคลอดด้วย หากทารกยิ่งอายุครรภ์นอ้ ย ปั จจัย
เสี่ ยงต่อการติดเชื้อย่อมเพิ่มขึ้น ทารกเกิดก่อนกาหนด
ระยะท้ายจึ งได้รับการตรวจหาภาวะติดเชื้ อบ่อยกว่า
ทารกเกิ ด ครบก าหนดถึ ง 4 เท่ า และมั ก ได้ รั บ
ยาปฏิชีวนะอย่างน้อย 7 วันหลังคลอด [5]
4.6 ภาวะตัวเหลือง
ทารกเกิดก่อนกาหนดระยะท้ายมักมีภาวะ
ตัวเหลืองเป็ นระยะเวลานานเมื่ อเที ยบกับทารกครบ
กาหนดโดยเฉพาะช่ วงอายุ 5-7 วัน เป็ นช่ วงที่ ระดับ
บิลิรูบินขึ้นสูงสุด ทารกจะมีอาการแสดงของภาวะตัว
เหลืองอย่างชัดเจน ทั้งนี้ เนื่ องมาจากมีการแตกตัวของ
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เม็ดเลือดแดงเอง ระดับบิลิรูบินจึงสู งขึ้นประกอบกับ
ปฏิกิริยาการจับกันระหว่างบิลิรูบินกับอัลบูมินมีนอ้ ย
ทาให้พบบิ ลิรูบินชนิ ดละลายในไขมันสู ง ทารกเกิ ด
ก่อนกาหนดระยะท้ายจึงมีความเสี่ ยงต่อการเกิดภาวะ
ตัวเหลืองรุ นแรงและ kernicterus ได้ [7] โดยเฉพาะ
ทารกเกิดก่อนกาหนดระยะท้ายที่ถูกจาหน่ายออกจาก
โรงพยาบาลเร็ ว ในช่ ว ง 48 ชั่ ว โมงแรกเกิ ด มัก มี
อุบตั ิการณ์ของภาวะตัวเหลืองจนต้องกลับมาส่ องไฟ
รักษาที่โรงพยาบาลซ้ า [5]
4.7 ผลกระทบด้ านสมองและระบบประสาท
ในช่ วงไตรมาสสุ ดท้ายของการตั้งครรภ์
จนกระทั่ง อายุค รรภ์ค รบ 40 สัป ดาห์ จะเป็ นช่ ว งที่
สมองทารกมีการพัฒนาอยูเ่ สมอทั้งในเชิงปริ มาณและ
เชิงคุณภาพ สมองจะมีการพัฒนาส่ วนระบบประสาท
ต่าง ๆ หากทารกเกิ ดก่อนกาหนดระยะท้ายจะส่ งผล
ให้การเจริ ญของเซลล์ประสาทต่าง ๆ ภายในสมองถูก
ยับ ยั้ง ลัก ษณะดัง กล่า วท าให้ท ารกเสี่ ยงต่ อ การเกิ ด
อันตรายต่อสมอง เช่น สมองขาดออกซิ เจน เนื่ องจาก
ขณะที่ ท ารกเกิ ด ก่ อ นก าหนด ก้า นสมองที่ ค วบคุ ม
ระบบประสาทอัตโนมัติเรื่ องการหายใจ อาจทางาน
ได้ไม่เต็มที่ ทารกอาจหยุดหายใจ เขียว ชีพจรเต้นช้า
ลง จนกระทัง่ สมองขาดออกซิ เจน เป็ นผลให้ในระยะ
ต่อมากลายเป็ นภาวะสมองพิการ ในสมองของทารก
เกิ ดก่ อนกาหนดอายุครรภ์ระหว่าง 34 สัปดาห์ จะมี
น้ าหนักของเนื้ อสมองเพียงร้อยละ 65 ของทารกครบ
กาหนด ชี้ให้เห็นว่าอีกร้อยละ 35 ของสมองทารกเกิด
ก่อนกาหนดระยะท้ายยังต้องการพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง
ดังนั้นในช่วง 3 ปี แรกของทารกเกิดก่อนกาหนดระยะ
ท้ายอาจมี พฒั นาการล่าช้าได้เมื่ อเที ยบกับทารกครบ
กาหนด [14] จาเป็ นต้องได้รับการติ ดตามการดู แล
อย่างต่อเนื่องต่อไป

5. การพยาบาลทารกเกิดก่ อนกาหนดระยะท้ าย
ทีส่ าคัญ [15,16]
ห ลั ก ส า คั ญ ใ น ก าร ดู แ ล ท า ร ก แ ร ก เ กิ ด
ประกอบด้ว ยการดู แ ลทางเดิ น หายใจให้ โ ล่ ง การ
ควบคุมอุณหภูมิกายให้อยู่ในระดับปกติ การป้ องกัน
การติ ดเชื้ อ การส่ งเสริ มให้ร่างกายได้รับสารอาหาร
อย่างเพียงพอต่อความต้อ งการของร่ า งกายและการ
ส่งเสริ มพัฒนาการตามวัย ทั้งนี้ตามหลักการที่กล่าวมา
พยาบาลต้องอาศัยกระบวนการพยาบาลที่สาคัญตั้งแต่
การประเมิ นสภาพทารกเกิ ดก่ อนกาหนดตั้งแต่แรก
เกิ ด เตรี ยมจาหน่ ายออกจากโรงพยาบาลจนกระทั่ง
การติ ดตามดู แลสุ ขภาพทารกเกิ ดก่ อนกาหนดอย่า ง
เป็ นระบบตามมาตรฐานการดู แลทารกแรกเกิ ดกลุ่ม
เสี่ ยง
5.1 ระยะแรกเกิ ด ตั้ ง แต่ แ รกเกิ ด จนถึ ง หอ
อภิบาลทารกแรกเกิด
ช่ ว งแรกเกิ ด จ าเป็ นต้ อ งมี ก ารติ ด ตาม
ประเมินสภาพและวางแผนการปฏิบตั ิการพยาบาลให้
เหมาะสม ดังนี้
5.1.1 ติ ดตามประเมิ นคะแนนแอพการ์
และประเมินอายุครรภ์ทารก เพื่อจาแนกประเภททารก
เกิ ด ก่ อ นก าหนด หากทารกมี น้ าหนั ก แรกเกิ ด ไม่
สัมพันธ์กบั อายุครรภ์ เช่น small for gestation age
(SGA), large for gestational age (LGA) ย่อมมีความ
เสี่ ย งต่ อ การเกิ ด ปั ญ หาอื่ น ๆ ตามมา ได้แ ก่ ภาวะ
หายใจลาบาก ภาวะน้ าตาลในเลือดต่า ภาวะอุณหภูมิ
กายต่า เป็ นต้น
5.1.2 ตรวจนับชี พจรในระยะ 2 ชั่วโมง
หลัง เกิ ด ติ ด ตามประเมิ น สภาพทั่ว ไปก่ อ นย้า ยคื น
มารดาทุก 30 นาที ซึ่ งจาเป็ นต้องติดตามนับอัตราการ
หายใจ อั ต ราการเต้ น ของชี พ จร ติ ด ตามบั น ทึ ก
อุ ณ หภู มิ ข องทารก การเคลื่ อ นไหว การร้ อ งไห้
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ตลอดจนติดตามประเมินความผิดปกติของสายสะดือ
จานวนเส้นเลือดแดงและเส้นเลือดดาที่สายสะดือ
5.1.3 ส่ ง เสริ ม ให้ ท ารกมี โ อกาสสร้ า ง
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างมารดากับทารก ด้วยการทาแกงกา
รู เพื่อลดอุบตั ิการณ์ของภาวะอุณหภูมิกายต่า
5.1.4 ติ ดตามประเมิ นอาการแสดงของ
ภาวะติ ดเชื้ อในร่ างกาย ประกอบด้วยหายใจลาบาก
หยุดหายใจ อุณหภูมิกายไม่คงที่ น้ าตาลในเลือดต่า ตัว
ลาย ซึ ม ลง แหวะนม ท้อ งอื ด หากสัง เกตพบกลุ่ ม
อาการดัง กล่ า วจ าเป็ นต้อ งรายงานกุม ารแพทย์เ พื่ อ
เตรี ยมตรวจคัดกรองภาวะติดเชื้อต่อไป
5.1.5 ศึกษาข้อมูลหรื อประวัติทารกเพื่อคัด
กรองรายที่เสี่ ยงต่อการเกิดภาวะน้ าตาลในเลือดต่า
(1) ประวัติ ด้า นมารดา มี ภ าวะ
โภชนาการเกิ น ขณะตั้ง ครรภ์ ประวัติ ก ารได้รั บ ยา
ระงับการเกิดก่อนกาหนด ประวัติโรคเบาหวานขณะ
ตั้งครรภ์ ประวัติการคลอดลาบากหรื อใช้ระยะเวลา
คลอดยาวนาน
(2) ประวัติในทารกกลุ่มเสี่ ยงต่อการ
เกิ ดภาวะน้ าตาลในเลื อดต่ า ประกอบด้วยทารกเกิ ด
ก่อนกาหนด ทารกกลุ่มที่ มีการเจริ ญเติบโตในครรภ์
ช้ากว่าปกติ ทารกแฝด ทารกที่มีคะแนนแอพการ์ นาที
ที่ 5 ต่ า กว่า 7 ทารกมี ภ าวะติ ด เชื้ อ ในกระแสเลื อ ด
ทารกมีภาวะอุณหภูมิกายต่า
(3) หากทารกมีประวัติเสี่ ยงดังกล่าว
จาเป็ นต้องติดตามระดับน้ าตาลในกระแสเลือดทุก 1-2
ชัว่ โมงหลังเกิดจนกว่าจะปกติ หากทารกไม่มีขอ้ จากัด
ในการได้รับนมแม่ ให้รีบส่ งเสริ มทารกให้ดูดนมแม่
โดยเร็ วภายใน 1 ชัว่ โมงหลังเกิด
5.1.6 ติดตามประเมินความสามารถของ
ทารกในการดู ด นมแม่ โดยพยาบาลในหออภิ บ าล
ทารกแรกเกิ ดจ าเป็ นต้อ งสนับ สนุ นและกระตุ ้น ให้

ทารกดู ดนมแม่ทุก 2 ชั่วโมง หรื อให้ดูดนมแม่อย่าง
น้อยวันละ 10-12 ครั้ง
(1) หากมารดามี ป ระวัติเ ป็ นโรค
เบาหวาน ความดันโลหิ ตสูงขณะตั้งครรภ์ หรื อมารดา
ที่ ผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องจะมีความเสี่ ยงสู งต่อการ
เกิดความล้มเหลวในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ พยาบาล
ควรสอนให้ม ารดารู ้ จัก ปฏิ กิ ริย าเตื อนเมื่ อ ทารกหิ ว
เช่น ตื่นลืมตา ผงกศีรษะ เริ่ มอ้าปาก เคลื่อนมือมาใกล้
ปาก เริ่ ม ดู ด นิ้ ว อมมื อ หากสั ง เกตพบทารกเริ่ มมี
อาการแสดงดังกล่าวให้รีบส่ งเสริ มการเลี้ ยงลูกด้วย
นมแม่ทนั ที
(2) ภายหลังที่ ทารกได้รับนมแม่ให้
ติดตามชัง่ น้ าหนักทุกวัน หากทารกมีน้ าหนักลดลงต่า
กว่าร้ อยละ 3 ต่อวัน หรื อต่ ากว่าร้ อยละ 7 ในวันที่ 3
หลัง เกิ ด ให้ติ ด ตามบัน ทึ ก ปริ ม าณสารน้ า เข้า -ออก
อย่างต่อเนื่ อง เช่น จานวนครั้งที่ได้ดูดนมแม่ จานวน
ครั้ งและลักษณะของปั สสาวะ อุจจาระ เพื่อติ ดตาม
ประเมิ น การได้รั บ นมแม่ อ ย่า งพอเพี ย ง ตลอดจน
บันทึกปั ญหาหรื ออุปสรรคต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
ทุกครั้งเพื่อส่ งต่อข้อมูลให้พยาบาลหรื อคลินิกนมแม่
ร่ ว มวางแผนการพยาบาลในการดู แ ลอย่า งต่อ เนื่ อ ง
ต่อไป
5.1.7 ติ ด ตามประเมิ น ภาวะตัวเหลื อ ง
จาเป็ นต้องติดตามระดับบิลิรูบินภายใน 24-48 ชัว่ โมง
หลัง เกิ ด และจ าเป็ นต้อ งอธิ บ ายให้ม ารดาทราบว่า
ทารกเกิดก่อนกาหนดระยะท้ายจะมีระดับบิลิรูบินใน
กระแสเลื อดสู งสุ ดในวันที่ 5-7 ควรสังเกตอาการตัว
เหลืองอย่างใกล้ชิดและส่ งเสริ มให้ได้รับนมแม่อย่าง
เพียงพอ
5.2 ระยะเตรียมจาหน่ ายออกจากโรงพยาบาล
5.2.1 ประเมินความพร้อมของทารกเพื่อ
จาหน่ายออกจากโรงพยาบาล ได้แก่ (1) สัญญาณชี พ
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อยูใ่ นเกณฑ์ปกติ (2) ดูดนมแม่ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
อย่างน้อย 24 ชัว่ โมง ไม่มีน้ าหนักลดต่ากว่าร้อยละ 7
(3) ไม่มีอาการแสดงของภาวะติดเชื้อ (4) ได้รับการ
สร้างเสริ มภูมิคุม้ กันโรคตามกาหนด และ (5) ผลการ
ตรวจคัดกรองการได้ยนิ อยูใ่ นเกณฑ์ปกติ
5.1.2 ประเมินความพร้อมของครอบครัว
ในการดูแลทารกเกิดก่อนกาหนดระยะท้าย ได้แก่
(1) การส่ งเสริ มสุ ขภาพของทารก
เกิดก่อนกาหนดอย่างครอบคลุม ประกอบด้วย
(1.1) การควบคุ มอุณหภู มิกายให้
ปกติ โดยมารดาสามารถประเมิ น อาการแสดงของ
ภาวะอุ ณ หภู มิ ก ายต่ า ได้ ถู ก ต้อ ง เลื อ กเสื้ อผ้า ได้
เหมาะสมต่ อ ฤดู ก าล บอกแนวทางการป้ องกัน การ
สูญเสี ยความร้อนได้ถูกต้อง
(1.2) การป้ องกั น การติ ด เชื้ อ
ส่งเสริ มการรักษาความสะอาดโดยสาธิตย้อนกลับการ
อาบน้ าทารกได้ถูกต้อง เปลี่ ยนผ้าอ้อมทุ กครั้ งเมื่ อมี
การขับถ่าย สาธิตย้อนกลับในวิธีการเช็ดตา เช็ดสะดือ
อย่า งถู ก ต้อ ง ล้า งมื อ บ่ อ ยครั้ ง หลี ก เลี่ ย งการไปใน
ชุมชนแออัด ห้างสรรพสิ นค้าเพื่อลดโอกาสเสี่ ยงต่อ
การติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ
(1.3) การส่ งเสริ มให้ทารกได้รับนม
แม่อย่างพอเพียง สามารถบอกวิธีการประเมินทารก
ภายหลังได้รับนมแม่ได้อย่างถูกต้อง
(1.4) การป้ องกันการเกิ ดอุบัติเหตุ
การจัดท่านอน เลือกเตียงนอนหรื อที่นอนทารกไม่นุ่ม
จนเกิ นไป มี ลูกยางพร้ อมใช้ที่บ้า นกรณี ที่ทารกเกิ ด
การสูดสาลักสามารถให้การช่วยเหลือได้เหมาะสม
(1.5) การส่ งเสริ มพัฒนาการตามวัย
สมองของทารกเกิ ดก่อนกาหนดระยะท้ายยังมีความ
จ าเป็ นในการพัฒ นาอย่า งต่ อ เนื่ อ ง บิ ด ามารดาควร
ประเมินความพร้อมของทารกก่อนส่งเสริ มพัฒนาการ

เพื่ อ ป้ องกัน ภาวะเครี ย ดและการกระตุ ้น เกิ น ความ
จ าเป็ น (overstimulation) ซึ่ งมี อ าการแสดงดัง นี้
เห ยี ย ดแ ขน ข าน อกล าตั ว กาง นิ้ วมื อ ตั ว สั่ น
เคลื่อนไหวไม่เป็ นจังหวะ แสดงสี หน้าเหยเก หายใจ
ไม่เป็ นสม่าเสมอ ร้องกวน
(2) การสังเกตอาการผิดปกติอื่น ๆ ที่
บ้าน ได้แก่ อาการแสดงภายหลังได้รับการสร้างเสริ ม
ภูมิคุม้ กันโรคเช่น มีไข้ บวมแดงบริ เวณที่ได้รับวัคซี น
อาการแสดงของภาวะติดเชื้อในร่ างกาย ได้แก่ ซึ มลง
อาเจียน แหวะนม และภาวะ ตัวเหลือง เป็ นต้น
(3) การเข้าถึ งแหล่งประโยชน์ใน
ชุมชน เช่น การพาทารกเกิดก่อนกาหนดไปพบแพทย์
ในโรงพยาบาลส่ งเสริ ม สุ ขภาพตาบลใกล้บ้านหรื อ
โรงพยาบาลใกล้บา้ นเมื่อทารกมีภาวะเจ็บป่ วยก่อนนัด
(4) การพาทารกกลับมารับบริ การ
ตรวจสุขภาพตามนัดที่คลินิกทารกแรกเกิด
5.3 การติ ด ตามดู แ ลสุ ข ภาพทารกเกิ ด ก่ อ น
กาหนดระยะท้ายอย่างต่อเนื่ อง ต้องอาศัยการทางาน
เป็ นทีมของบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลสุ ขภาพ
อย่างครอบคลุมตามมิติการส่ งเสริ มสุ ขภาพ เมื่อทารก
เกิดก่อนกาหนดระยะท้ายกลับมาตรวจที่คลินิกทารก
แรกเกิด ควรบันทึ กผลการชัง่ น้ าหนักและวัดส่ วนสู ง
พร้อมกับประเมินผลการเจริ ญเติบโตทุกครั้งเพื่อวาง
แผนการส่ งเสริ มสุ ขภาพให้เหมาะสม เน้นย้ ามารดา
ทุกครั้งไม่ควรให้อาหารเสริ มชนิ ดอื่น ๆ นอกจากนม
แม่จนกว่าทารกจะอายุครบ 6 เดื อนบริ บูรณ์ โดยนับ
จากวันที่ทารกมีอายุครบ 40 สัปดาห์เต็ม ในทารกเกิด
ก่อนกาหนดที่แข็งแรงดี ไม่มีขอ้ จากัดในการได้รับนม
แม่ ค วรส่ ง เสริ ม ให้ ท ารกได้รั บ นมแม่ ผ สมสารเพิ่ ม
พลังงาน (fortification) หรื อในทารกบางรายอาจให้
เป็ นนมผสมเสริ ม เพื่ อ ให้ท ารกได้รั บพลังงานอย่า ง
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6. สรุ ป
ทารกเกิ ดก่อนกาหนดระยะท้ายยังมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง ทารกกลุ่มนี้ จัดเป็ นทารกกลุ่ม
เสี่ ยงที่ ตอ้ งได้รั บการดู แลสุ ขภาพอย่างต่ อเนื่ อ งเพื่ อ
ป้ องกัน ภาวะแทรกซ้ อ นอัน เนื่ อ งมาจากความไม่
สมบูรณ์ในการทางานของระบบต่าง ๆ ในอวัยวะของ
ร่ างกาย โดยมุ่งเน้นประเด็นที่ สาคัญ ตั้งแต่การดู แล
ทางเดิ นหายใจให้โล่งด้วยการติ ดตามประเมินภาวะ
หายใจลาบาก ลดปั จจัยสาเหตุของการเกิดภาวะหายใจ
ล าบาก ส่ ง เสริ มให้ ท ารกมี ก ารดู ด กลื น ที่ ส มบู ร ณ์
ได้รับสารอาหารที่ เหมาะสมตามวัยเช่ นนมแม่อย่าง
เพียงพอ ลดการสูญเสี ยความร้อนเพื่อควบคุมอุณหภูมิ
กายให้อยูใ่ นเกณฑ์ปกติ ติดตามประเมินอาการแสดง
ของภาวะติดเชื้อตลอดจนอาการผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น
เช่น ภาวะตัวเหลือง ทั้งนี้มิติส่งเสริ มสุ ขภาพทารกเกิด
ก่อนกาหนดระยะท้ายแบบองค์รวมร่ วมกับการมีส่วน
ร่ ว มของครอบครั ว เพื่ อ วางแผนการพยาบาลให้
ครอบคลุมและมีความเป็ นปั จเจกบุคคล นอกจากการ
ส่ งเสริ มให้ทารกเกิ ดก่อนกาหนดมี การเจริ ญเติ บโต
เหมาะสมตามวัย แล้ว ควรมี ก ารส่ ง เสริ ม พัฒ นาการ
อย่า งเหมาะสมโดยการส่ ง เสริ ม พัฒ นาการต้อ งไม่
กระตุน้ ทารกเกินความจาเป็ นตามที่กล่าวมา
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