
 
1. ช่ือผลงาน: การพยาบาลทารกเกิดกอนกําหนดท่ีมีน้ําหนักตัวนอยและมีภาวะติดเชื้อ: กรณีศึกษา 
2. เจาของผลงาน/ หนวยงาน: นางศิริรัตน  กิตตินภากุล 
3. ประเด็นปญหา แนวคิดการพัฒนา:   

พัฒนาการท่ีดีในวัยเด็กมีอิทธิพลตอสุขภาพ คุณภาพ และทักษะชีวิต การดูแลเด็กตั้งแตทารกจึงมีความสําคัญตอ
ความสมบูรณของรางกาย จิตใจ แตเม่ือศึกษาสถิติขอมูลของกระทรวงสาธารณสุขยอนหลัง พบวาอัตราการเสียชีวิตของ
ทารกอายุ 0-28 วัน (Neonatal Mortality Rate, NMR) สูงกวาทารกอายุ 29 วัน- 1 ป (Postnatal Mortality Rate, 
PMR) และมีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึน สาเหตุแรกท่ีทําใหทารกในขวบปแรกเสียชีวิต ในชวงป พ.ศ. 2544-2548 คือ โรคหรือความ
ผิดปกติท่ีพบในระยะปริกําเนิด (ทารกอายุครรภ 28 สัปดาห - 7 วันแรกของชีวิต)  ทารกเกิดกอนกําหนดสวนหนึ่งจะตอง
ไดรับดูแลรักษาในหออภิบาลทารกแรกเกิด (Neonatal Intensive Care Unit, NICU) ซ่ึงมีจํานวนจํากัด จึงสงผลกระทบ
เปนวงกวางตอภาวะสุขภาพของตัวทารกเอง ครอบครัว และสถานพยาบาล รวมท้ังระบบสาธารณสุขของประเทศ 
เนื่องจากคาใชจายในการดูแลผูปวยกลุมนี้คอนขางสูง เพราะตองการแพทยและพยาบาลท่ีมีความเชี่ยวชาญ นอกจากนี้
อุปกรณการแพทยท่ีใชรักษาทารกในระยะวิกฤตยังมีราคาแพง รวมท้ังระยะเวลาการรักษาในโรงพยาบาล (Length of 
stay) ยังยาวนานกวาผูปวยกลุมอ่ืน การรักษาทารกเกิดกอนกําหนด 1 ราย มีคาใชจายเฉลี่ย ประมาณ 170,000 บาท หาก
นําขอมูลดังกลาวมาใชประมาณการคารักษาพยาบาลทารกเกิดกอนกําหนดของประเทศ ซ่ึงมีจํานวนประมาณ 15,000 ราย 
จะพบวาในแตละปประเทศไทยจะตองเสียคาใชจายไมต่ํากวา 2,300,000,000 บาท สําหรับการรักษาทารกในระยะหลัง
เกิด ท้ังนี้ยังไมรวมคาใชจายท่ีตองใชสําหรับการดูแลรักษาตอเนื่อง เม่ือทารกจําหนายออกจากโรงพยาบาล 

โรงพยาบาลสวรรคประชารักษเปนโรงพยาบาลศูนยท่ีรองรับการดูแลทารกปวยวิกฤติท่ีไดรับการสงตอจาก
โรงพยาบาลในเขตสุขภาพท่ี 3 จากสถิติเวชระเบียนในปพ.ศ.2560-2562พบวามีอัตราการตายของทารกแรกเกิด<28วันตอ
1000 การเกิดมีชีพ เปน 3.72  4.50 และ4.21ตามลําดับ ซ่ึงมากกวาเปาหมายของกระทรวงท่ี <3/1000 ทารกเกิดกอน
กําหนด เปนสาเหตุสําคัญของการเสียชีวิตในทารกกลุมนี้ ผูปวยใน NICU โรงพยาบาลสวรรคประชารักษ มีจํานวนมากกวา
50%ท่ีเปนทารกท่ีเกิดกอนกําหนด ซ่ึงระบบอวัยวะตาง ๆ ของทารกกลุมนี้ยังทํางานไมสมบูรณ โดยเฉพาะระบบหายใจ 
ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบประสาท และระบบทางเดินอาหาร ทําใหทารกเสี่ยงตอการเสียชีวิต และอาจพบ
ภาวะแทรกซอนเกิดข้ึนในระบบตาง ๆ ทําใหอาจพบความพิการไดสูงกวาทารกกลุมอ่ืนจึงจําเปนตองไดรับการดูแลอยาง
ใกลชิดโดยพยาบาลท่ีมีความรูประสบการณและเชี่ยวชาญในทักษะการใชเครื่องมือตาง ๆในการดูแลเปนพิเศษเพ่ือใหทารก
รอดชีวิต รวมท้ังเฝาระวังและคัดกรองเพ่ือปองกันภาวะแทรกซอนและความพิการท่ีอาจเกิดข้ึนไดในภายหลัง  รวมท้ังตอง
ใหความรูและเสริมสรางพลังมารดาในการดูแลทารก และสงเสริมพัฒนาการใหสมวัยเพ่ือเจริญเติบโตอยางมีประสิทธิภาพ 

4. วิธีดําเนินการ: รายงานผูปวย 
  อาการสําคัญ ทารกคลอดกอนกําหนด น้ําหนักตัวนอย หายใจเหนื่อย 

ประวัติการเจ็บปวยปจจุบัน มารดาG1P0 GA 29+5 wks by u/s คลอด C/S due to Severe PIH  APGAR นาที
ท่ี 1=5 นาทีท่ี 5=8T นาทีท่ี 10= 8T  BW 760 gm. หลังคลอดมีภาวะเขียว หายใจเหนื่อยหอบ  On ETT แลวยายมา 
NICU 
  ประวัติการตั้งครรภของมารดา มารดาG1P0อายุ 22 ป ฝากครรภท่ีคลินิกและโรงพยาบาล 6 ครั้ง ผลเลือดปกติ   
ไมมีโรคประจําตัว 7วันกอนมาโรงพยาบาล มีอาการบวมท่ีขาท้ัง2ขาง วันนี้ (7พ.ค.63) มีอาการจุกแนนใตลิ้นป BP152/93 
mmHg แพทยนัดใหมาผาตัด ดวยภาวะPIH c IUGR c Oligohydramnios กอนคลอดไดรับยา Dexamethasone 6 mg 
iv ทุก12 hr. x 4 dose  
การตรวจรางกาย    vital sings  T:36.5 Co, PR 145/min, RR 56/min, BP 59/38 mmHg(44) O2 sat 94% 

General appearance:  no cyanosis, alert, not pale 
Skin      :   pink skin ,no  turgor, no abnormal lesions 



HEENT:   normal size and shape, anterior and posterior fontanel are finger tip,no 
cephalhematoma,  no   caputsuccedaneum , no edema, no rash  

   Chest:  normal shape, no suprasternal notch, subcostal retraction, no wheezing 
 Heart:  regular, no murmur 

  Abdomen:  soft, no distension, no mass, no hepatosplenomegaly, normal bowel sound 
  Genitalia:   clitoris prominent, enlarging minora 
  Anus   :  no anal fissure, normal stool 

 Extremities:  no pitting edema, no weakness, no deformity 
Neurological exam: equal movement ,Moro reflex positive 

การตรวจจากหองปฏิบัติการ 
 CXR : Mild RDS (7/05/63) 
                   Pneumonia +NEC stage II A (9/05/63) 
 VBG : pH7.26 pCO2 18.2 HCO3 8 BE – 18.9 
 U/C  : 103-104 CFU/ml Staphylococcus (18/06/63) 
 LFT : SGOT 168 SGPT 81 Alkaline Phosphatase 682 TB 7.88DB 6.71(10/07/63) 
 PCR for CMV : Negative 
การรักษา 
 On HFO : f 14 Hz MAP 8 dP 16 FiO2 0.4 
 On UVC ,On UAC, On PICC line 
 Starter PN IV drip (7/05/63) TPN (9/05-16/06/63) 
 10% Ca Gluconate 0.8 ml dilute iv ทุก 6 hr. 
 7.5% NaHCO3  1.5ml dilute iv drip ใน1 hr. 
 Phenobarbital 15 mg iv drip ใน 30 นาที 
 Dilantin 15mg  iv loading 
 Keppa 22.5 mg iv drip ใน 30 นาที 
 Dopamine 22.5 mg+10% D/W up to 25 ml iv drip rate 0.8 ml/hr. 

Dormicum 12.2 mg+10% D/W up to 50 ml iv drip rate 0.2 ml/hr. 
Dobutamine 22.5 mg+10% D/W up to 25 ml iv drip rate 0.5 ml/hr 
Adrenaline 1 mg+10% D/W up to 25 ml iv drip rate 0.8 ml/hr 
25 % Albumin 3 ml iv drip ใน 3 hr. 
LPRC 8 ml iv drip ใน 4 hr.x  
Platelate  conc. 6 ml iv drip ใน 30 นาที 
Meropenem  30 mg iv ทุก 8 hr. 
Vancomycin  7.5 mg iv drip ใน 1 hr.ทุก 8 hr. 
Metronidazole   6 mg iv drip ใน 1/2 hr.OD. 
นม BF/PF 25 ml. x 8 Feed (16/06/63) 

การพยาบาล  
การพยาบาลระยะเฉียบพลัน สามารถประเมินปญหาไดดังนี้  

1. เสี่ยงตอเนื้อเยื่อไดรับออกซิเจนไมเพียงพอเนื่องจาก ความไมสมบูรณของปอด  
2.เสี่ยงตอการสูญเสียหนาท่ีของอวัยวะ เนื่องจากมีความผิดปกติของการไหลเวียนโลหิต  
3 เสี่ยงตอภาวะสมองขาดออกซิเจนเนื่องจากมีภาวะชัก  



4 เสี่ยงตอการติดเชื้อเนื่องจากระบบภูมิคุมกันของรางกายทํางานไดไมสมบูรณ  
5.เสี่ยงตอการไดรับสารอาหารไมเพียงพอเนื่องจากระบบการยอยอาหารทําหนาท่ีไดไมสมบูรณ  
6.บิดามารดามีความวิตกกังวลในกับความเจ็บปวยของทารก 

กิจกรรมการพยาบาลระยะเฉียบพลัน 
1.ประเมินอาการและอาการแสดงท่ีสําคัญ เฝาระวังอาการและภาวะแทรกซอน 
2.เฝาระวังติดตามสัญญาณชีพ รวมท้ังระดับความอ่ิมตัวของออกซิเจนในเลือดใหอยูในชวง 90- 95 เปอรเซ็นต  
3.ดูแลใหทางเดินหายใจโลง และดูแลใหเครื่องชวยหายใจทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 
4. ดูแลใหยาตามแผนการรักษาและเฝาระวังอาการขางเคียง 
5.บุคลากรตองลางมือใหสะอาดกอนและหลังใหการพยาบาลทุกครั้ง 
6.ดูแลใหความอบอุนแกทารก ปองกันภาวะ Cold stress 
7.ประสานงานใหแพทยอธิบาย พยาธิสภาพ แผนการรักษาและการพยากรณโรคใหญาติเขาใจเปนระยะ 

การพยาบาลระยะคงท่ี สามารถประเมินปญหาไดดังนี้  
1. มีโอกาสเนื้อเยื่อของรางกายไดรับออกซิเจนไมเพียงพอเนื่องจากเกิดภาวะ AOP 
2. เสี่ยงตอการติดเชื้อ เนื่องจากระบบภูมิคุมกันของรางกายทํางานไดไมสมบูรณ 
3.เสี่ยงตอการไดรับสารอาหารไมเพียงพอ เนื่องจากระบบการยอยอาหารและกลืนทําหนาท่ีไดไมสมบูรณ 
4.การควบคุมอุณหภูมิของรางกายไมมีประสิทธิภาพเนื่องจากผิวหนังบาง ชั้นไขมันผิวหนังมีนอย 
5.เสี่ยงตอการมีเลือดออกในอวัยวะและภาวะโลหิตจางไดงาย 
6.เสี่ยงตอการเกิดภาวะผิดปกติของจอประสาทตา 
7.เสี่ยงตอการเกิดความผิดปกติของพัฒนาการพฤติกรรมทางระบบประสาท  
8.ขาดการสงเสริมสัมพันธภาพบิดามารดาและทารก   
9.เสี่ยงตอการเกิดปญหาดานพัฒนาการและการเจริญเติบโต 

กิจกรรมการพยาบาลระยะคงท่ี 

1.ดูแลอุณหภูมิกายใหอยูท่ี 37 ± 0.1◦ซ  
2.ดูแลทางเดินหายใจใหโลงและลําคออยูในทาเปนกลาง และรักษาSpO2 อยูท่ี 90-95% เม่ือใหออกซิเจน 
3.ปองกันการติดเชื้อ 
4.ใหความสําคัญตอน้ํานมแม โดยสอนมารดาใหมีความรูในการบีบ เก็บ และคงสภาพในการสรางน้ํานม หรือดูแล
ใหไดรับสารน้ําในกรณีท่ีรับนมไมได 
5.รักษาเฉพาะโรคอยางมีมาตรฐานตามCPG 
6.สงเสริมการสรางสายสัมพันธ (maternal-infant bonding) และสรางempowermentในการดูแลทารก 
7.ดูแลดานสิ่งแวดลอม (development care) ใหทารกอยูในสิ่งแวดลอมท่ีคลายสภาพในครรภ คือการจัดใหนอน
ทาทารกในครรภ การลดความสวางระดับเสียงในหอผูปวย และการกระตุนสัมผัส 

การพยาบาลระยะวางแผนการจําหนาย สามารถประเมินปญหาไดดังนี้  
 1.มารดาไมม่ันใจ และเกิดความวิตกกังวลในการดูแลทารก   

2.เสี่ยงตอการเกิดความผิดปกติของพัฒนาการพฤติกรรมทางระบบประสาท  
3.เสี่ยงตอการเกิดปญหาดานพัฒนาการและการเจริญเติบโต 

กิจกรรมการพยาบาลการวางแผนการจําหนาย  
 1.เพ่ือใหมารดาและบิดานําทารกไปใหการดูแลตอท่ีบานตองมีการวางแผนการจําหนายทารกตั้งแตแรกเริ่ม โดย
เตรียมความรูใหแกมารดา 
 2.ใหมารดาไดมาหัดเลี้ยงทารกกอนจําหนาย (Rooming in) 
 3.จัดใหมารดารวมทํากลุม FCC  และติดตาม HHC 
 4.Consult แผนกสังคมสงเคราะห ในกรณีมาดามีปญหาหรือไมพรอมในการดูแลทารก 



 5.ใหความรูและใหมารดาเห็นความสําคัญของการมาตรวจตามนัด 
5. ผลการดําเนินการ: ทารกหญิงไทย คลอดกอนกําหนด  อายุครรภ  29+5 สัปดาห น้ําหนักแรกเกิด 750 กรัม มารดา
G1P0อายุ 22 ป ฝากครรภท่ีคลินิกและโรงพยาบาล 6 ครั้ง ผลเลือดปกติ   ไมมีโรคประจําตัว 7 วันกอนมาโรงพยาบาล มี
อาการบวมท่ีขาท้ัง2ขาง 7พ.ค.63 มีอาการจุกแนนใตลิ้นป BP152/93 mmHg แพทยนัดใหมาผาตัด ดวยภาวะPIH c IUGR 
c Oligohydramnios กอนคลอดไดรับยา Dexamethasone 6 mg iv ทุก12 hr. x 4 dose คลอดC/S หลังคลอดมีภาวะ
เขียว หายใจเหนื่อยหอบ  APGAR นาทีท่ี 1 = 5  นาทีท่ี 5=8T นาทีท่ี 10= 8T AdmitหอผูปวยNICU  แพทยวินิจฉัยวามี
ภาวะ Preterm c ELBW  c Mild RDA  c Sepsis ปญหาการพยาบาลท่ีพบระหวางการดูแล  คือ เสี่ยงตอภาวะเนื้อเยื่อ
ของรางกายไดรับออกซิเจนไมเพียงพอเนื่องจากปอดทํางานไมสมบูรณ การรักษาท่ีไดัรับคือ On ETT No.2.5mark 6และ
On HFOV : f 14 Hz MAP 8 dP 16 FiO2 0.4.ในระยะแรกเกิด On UVC ,On UACและOn PICC lineในระยะตอมา 

ขณะการดูแลใหเครื่องชวยหายใจพบการติดเชื้อในทางเดินหายใจสวนลางและทางเดินอาหาร(NEC)เนื่องจากระบบ
ภูมิคุมกันของรางกายยังไมสมบูรณ ไดรับยา Meropenem Vancomycin  และMetronidazole  มีภาวะชักเกร็งไดรับยา 
Phenobarbital Dilantin และKeppa มีความผิดปกติของการไหลเวียนโลหิตไดรับยา Dopamine Dobutamine และ
Adrenaline ตลอดจนเฝาระวังผลขางเคียงจากการใชยา มีภาวะซีดและเกร็ดเลือดต่ําไดรับ LPRC และPlatelate  conc. 
drip ไดรับสารอาหารไมเพียงพอเนื่องจากระบบการยอยอาหารทําหนาท่ีไดไมสมบูรณ NPO นาน 30 วันและหลังจาก  On 
Ventilator ได 30 วันสามารถ off ETT และไดให O2 ตอจนสามารถ off O2ไดเม่ือมีอายุได 51 วัน ปจจุบันทารกยายหอ
ผูปวยไปท่ีแผนกกุมารเวช 3 และยังคงรักษาโดย Observe อาการในOn Incubator(24/07/63 LOS=79 วัน คาใชจาย
399,142 บาท) โดยยังมีปญหาขาดการกระตุนสัมผัสและปฏิสัมพันธท่ีเหมาะสม โดยสงเสริม Empowerment  ของมารดา
ใหมารดาเขากลุมFCC และประสานใหแพทยอธิบาย พยาธิสภาพ แผนการรักษาและการพยากรณโรคใหญาติเขาใจเปน
ระยะโดยใหความม่ันใจแกมารดาวาเขาสามารถใหการดูแลทารกไดเปนอยางดี  แนะนํามารดาเก่ียวกับการคงสภาพน้ํานม 
แนะนํามารดาเก่ียวกับการสังเกตและกระตุนพัฒนาการเด็กในดานตางๆ เชนการเคลื่อนไหว การรับรู ความรูสึกตัว การ
มองเห็น การไดยิน การสัมผัส ฯลฯ การตรวจคัดกรอง การมาตรวจตามนัด การรับวัคซีน โดยวางแผนการจําหนายอยาง
เหมาะสมตาม Discharge Plan 
6. ประโยชนท่ีไดรับ: ทารกเกิดกอนกําหนดและน้ําหนักนอย เปนกลุมเสี่ยงท่ีมีอัตราการตายสูง และตองไดรับการดูแลเปน

พิเศษตลอดจนยังเสี่ยงตอการเกิดความพิการ และเจ็บปวยเรื้อรัง การไดรับพยาบาลอยางเหมาะสม รวดเร็ว และมี

ประสิทธิภาพ จะชวยลดอุบัติการของภาวะแทรกซอนตาง ๆ ได รวมท้ังความพิการและอันตรายตอชีวิต พยาบาลซ่ึงเปน

บุคลากรท่ีดูแล และใกลชิดกับทารกมากท่ีสุด มีบทบาทสําคัญในการใหขอมูลดานสุขภาพแกมารดา การพูดคุยสนทนา การ

สอนอบรม การมอบเอกสารคูมือก็เปนอีกวิธีหนึ่งท่ีจะชวยลดความวิตกกังวล สงผลใหมารดาเกิดความอบอุนใจ และรูสีกวา

ไมไดถูกทอดท้ิงและยังสงเสริมใหมารดามีความม่ันใจในการดูแลบุตรยิ่งข้ึน เม่ือไดรับการดูแลอยางเหมาะสม ทารกก็จะมี

การเจริญเติบโต และพัฒนาการท่ีสมวัย ในสวนของพยาบาลก็ตองศึกษา และรวบรวมความรูทางวิชาการตาง ๆ เพ่ือนํามา

เปนขอมูลในการพัฒนา และปรับปรุงงานภายในหนวยงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน สามารถใหการดูแลผูปวยท่ีมีภาวะ

เจ็บปวยท่ีรุนแรง และซับซอนได รวมถึงตองมีการวางแผนเพ่ือพรอมรับกับสถานการณ ท้ังดานบุคลากร เครื่องมือ และ

สถานท่ี 

7. ปจจัยแหงความสําเร็จ: การรอดชีวิตของทารก การเจริญเติบโตทางดานรางกาย และพัฒนาการท่ีเหมาะสม ไมเกิด

ภาวะแทรกซอน ตองมีปจจัยหลายอยาง เพ่ือสูความสําเร็จ ไมวาจะเปนมารดาผูดูแลทารก พยาบาล และแพทยท่ีมีความรู

ความสามารถ ประสบการณ เครื่องมือ วัสดุอุปกรณพิเศษ การคัดกรอง รวมท้ังความรวมมือของสหสาขา เพ่ือปองกัน

ภาวะแทรกซอนท่ีอาจเกิดข้ึนได 

8. เอกสารอางอิง 
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