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บทคัดย่อ :
วัตถุประสงค์ของการวิจยั เพือ่ เปรียบเทียบระยะเวลาการนอนหลับของทารกเกิดก่อน
ก�ำหนดขณะได้รบั การดูแลแบบแกงการูกบั การพยาบาลตามปกติ เป็นการวิจยั กึง่ ทดลอง (quasiexperimental research) แบบข้ามสลับ (cross over design) กลุ่มตัวอย่างคือ มารดาและทารก
คลอดก่อนก�ำหนด จ�ำนวน 20 คู่ คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง จากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่ง
หนึง่ ในจังหวัดปทุมธานี ระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึง กันยายน พ.ศ. 2561 มารดาและทารกแต่ละคู่
ได้รับการสุ่มให้อยู่ในเหตุการณ์ควบคุมหรือเหตุการณ์ทดลองในครั้งแรกและสลับในช่วงถัดไป
ซึง่ การดูแลแบบแกงการูเป็นการอุม้ ทารกแนบชิดอกให้ผวิ หนังทารกสัมผัสกับผิวหนังมารดา ผูว้ จิ ยั
ท�ำการบันทึกวีดทิ ศั น์ตลอดการทดลองเพือ่ น�ำมาประเมินพฤติกรรมการนอนหลับของกลุม่ ตัวอย่าง
ตามคู่มือประเมินพฤติกรรมการหลับตื่นของทารกเกิดก่อนก�ำหนด วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ
paired t-test และ สถิติ Wilcoxon Signed-rank test  ผลการศึกษาพบว่า ทารกเกิดก่อนก�ำหนด
ขณะที่ได้รับการดูแลแบบแกงการูมีค่าเฉลี่ยระยะเวลาการนอนหลับนานกว่าขณะที่ได้รับการ
พยาบาลตามปกติอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิต  ิ ซึง่ ผลการวิจยั ครัง้ นีส้ นับสนุนสมมติฐานการวิจยั และ
เป็นไปตามข้อเสนอขององค์การอนามัยโลกที่ให้การดูแลแบบแกงการูเป็นระยะเวลาไม่ต�่ำกว่า
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The Effect of Kangaroo Care on Sleep Duration in Preterm
Infants
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Abstract:

This study aimed to compare the average sleep duration of preterm infants
between Kangaroo care and usual care. A quasi-experimental study with a crossover
design was used. The samples consisted of 20 pairs of mothers and preterm infants
recruited using purposive sampling from one university hospital, Pathum Thani Province,
during May–September 2018. Each pair of samples was randomly assigned to either
the experiment or the control situation first and vice versa. The Kangaroo care is a method
of holding a baby that involves skin-to-skin contact.  The sleep-wake state was evaluated
using the tape record and evaluation guidelines. The data were analyzed using paired
t-test or Wilcoxon Signed-rank test. The findings showed that the preterm infants during
Kangaroo care had the average sleep time longer than during usual care with a statistical
significance. The results of this study support the study hypothesis and assure the WHO
recommendation to provide Kangaroo care for at least one hour and keep continuing as
long as possible for the optimum benefit of Kangaroo care.  
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ความส�ำคัญของปัญหา
ปัจจุบนั ประเทศไทยมีทารกเกิดก่อนก�ำหนดเป็น
จ�ำนวนมาก 80,000 คนต่อปี คิดเป็นร้อยละ 11.3-12
ของทารกเกิดมีชีพทั้งหมด1 สอดคล้องกับสถิติของ
องค์การอนามัยโลกที่พบจ�ำนวนทารกเกิดก่อนก�ำหนด
ทั่วโลกในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ถึง 15 ล้านคนคิดเป็นร้อยละ
11 ของทารกเกิดมีชีพทั้งหมด2   ทารกเกิดก่อนก�ำหนด
เหล่านีส้ ว่ นใหญ่รอดชีวติ จากวิวฒ
ั นาการทางการแพทย์
ที่ ทั น สมั ย และมี ค วามจ� ำ เป็ น ต้ อ งได้ รั บ การรั ก ษา
พยาบาลเป็นพิเศษในหอผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิด ซึ่ง
เป็นมักมีเสียงดังจากเสียงบุคลากรและอุปกรณ์ชว่ ยชีวติ
ต่าง ๆ มีแสงไฟทีเ่ ปิดสว่างจ้า เป็นสิง่ แวดล้อมทีแ่ ตกต่าง
จากภายในครรภ์มารดาและทารกมักถูกรบกวนจากการ
ท�ำหัตถการต่าง ๆ อยู่บ่อยครั้ง เช่น การเจาะเลือด
การเคาะปอด การดูดเสมหะ การให้นมทารก การให้ยา
และสารอาหารทางหลอดเลือด เป็นต้น ย่อมมีผลต่อ
ประสิทธิภาพการนอนหลับของทารก3,4
การนอนหลับมีความส�ำคัญต่อทารกเกิดก่อน
ก�ำหนดมาก ในทารกเกิดก่อนก�ำหนดมีแบบแผนการ
นอนยังไม่ชัดเจนหากได้รับการรบกวนจากสิ่งกระตุ้น
ภายนอกที่ไม่เหมาะสม จะท�ำให้ทารกกระสับกระส่าย
ร้องไห้ ทารกสงบได้ยาก จะมีอตั ราการหายใจ อัตราการ
เต้นของหัวใจและความดันโลหิตเพิ่มขึ้น เกิดความดัน
ในกะโหลกศีรษะสูงหรือมีเลือดออกในสมอง ค่าความ
อิม่ ตัวของออกซิเจนลดลง อาจหยุดหายใจ ส่งผลกระทบ
ต่อการพัฒนาเซลล์สมองและพัฒนาการ ท�ำให้มีปัญหา
การเรียนรู้สมาธิสั้นในระยะยาว และยังส่งผลถึงอัตรา
การเจริญเติบโตช้าหรือมีน�้ำหนักน้อย จ�ำเป็นต้องนอน
อยูใ่ นตูอ้ บเป็นเวลานานรวมถึงการฟืน้ หายช้าจากอาการ
เจ็บป่วยของทารกแรกเกิด3,4  ดังนั้นควรมีการส่งเสริม
ให้ทารกมีการนอนหลับลึกและหลับยาวนาน ซึ่งเป็น
บทบาทของพยาบาลโดยตรง
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จากการทบทวนวรรณกรรมพบหลั ก ฐานเชิ ง
ประจั ก ษ์ ว ่ า มี ห ลากหลายวิ ธี ที่ ช ่ ว ยส่ ง เสริ ม การนอน
หลับในทารกเกิดก่อนก�ำหนด โดยแต่ละวิธมี จี ดุ เด่นและ
มีประเด็นที่ควรท�ำการศึกษาต่อยอดเพื่อความชัดเจน
ยิ่งขึ้นแตกต่างกัน เช่น การจัดชั่วโมงสงบโดยการลด
สิ่งกระตุ้นทั้งแสงและเสียงเพื่อส่งเสริมให้ทารกหลับได้
ยาวนานขึน้ 5  การให้ทารกเกิดก่อนก�ำหนดได้รบั ฟังเสียง
จังหวะการเต้นของหัวใจซึ่งเป็นเสียงที่คุ้นเคยเสมือน
ตอนอยู่ในครรภ์มารดาและการฟังเสียงเพลงโมสาร์ท
พบว่าท�ำให้ทารกหลับได้ยาวนานขึน้ เช่นเดียวกัน6,7  และ
พบว่าการดูแลแบบแกงการู (kangaroo care) ก็สามารถ
ท�ำให้ทารกสงบจากการกระตุน้ จากสิง่ แวดล้อมทีเ่ หมาะ
และคุ้นเคย ส่งผลให้ทารกเกิดก่อนก�ำหนดหลับได้
ยาวนานกว่าปกติ 8-12 เป็นต้น
การดูแลแบบแกงการู (kangaroo care) หมายถึง
การกระท�ำของมารดาในการอุม้ ทารกทีน่ งุ่ เฉพาะผ้าอ้อม
ไว้แนบชิดอกของมารดา ให้ผิวหนังทารกสัมผัสกับ
ผิวหนังมารดาและจัดศีรษะของทารกเอียงให้หแู นบกับ
ผนังหน้าอกซ้ายของมารดาที่บริเวณหัวใจ และใช้ระยะ
เวลาในการปฏิบัติแกงการูอย่างต่อเนื่องไม่ต�่ำกว่า 1
ชั่ ว โมง 8-12 ซึ่ ง เป็ น วิ ธี ที่ ไ ด้ ง ่ า ยประหยั ด ไม่ ต ้ อ งใช้
ทรัพยากรมาก และมีความปลอดภัยต่อทารกจึงได้รับ
ความสนใจน� ำ ไปปฏิ บั ติ แ ละวิ จั ย ในทารกเกิ ด ก่ อ น
ก�ำหนด และการศึกษาที่ผ่านมาพบประโยชน์ของการ
ดู แ ลแบบแกงการู ใ นทารกเกิ ด ก่ อ นก� ำ หนดหลาย
ประเด็น เช่น การสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างมารดากับ
ทารก และยังช่วยเพิม่ ปริมาณน�ำ้ นมมารดา ช่วยให้ระบบ
ภูมิคุ้มกันของทารกดีขึ้นและทารกลดความเครียดและ
สงบลง ช่วยรักษาอุณหภูมกิ ายให้คงทีโ่ ดยไม่มผี ลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราการหายใจและอัตราการเต้น
ของหัวใจ13,14   และพฤติกรรมความเจ็บปวด16 ส่งเสริม
พัฒนา การทางสติปญ
ั ญาและการเจริญเติบโตให้เป็นไป
13,17
ตามเกณฑ์ปกติ
และส่งเสริมประสิทธิภาพการ
9-11
นอนหลับ
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การศึ ก ษาผลของการดู แ ลแบบแกงการู ต ่ อ
ประสิทธิภาพการนอนหลับในประเทศสหรัฐอเมริกา
พบว่าการดูแลแบบแกงการูชว่ ยเพิม่ ระยะเวลาการนอน
หลับลึกและลดระยะเวลาหลับตื้นของทารกเกิดก่อน
ก�ำหนดอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิต9ิ สอดคล้องกับอีกการ
ศึกษาหนึ่งในทารกเกิดก่อนก�ำหนดที่ได้รับการดูแล
แบบแกงการู พบการเปลีย่ นแปลงของคลืน่ ไฟฟ้าสมอง
(Electroencephalogram: EEG) ที่ถูกบันทึกเป็นระยะ
เวลานาน 2-3 ชัว่ โมง ในกลุม่ ทารกทีไ่ ด้รบั การดูแลแบบ
แกงการูมรี ะยะเวลาหลับลึกเพิม่ ขึน้ และระยะการตืน่ ลดลง
มากกว่ากลุ่มที่ได้รับการดูแลในตู้อบอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิต10ิ นอกจากนีย้ งั มีการศึกษาทีป่ ระเทศอิสราเอล
โดยให้มารดาดูแลทารกแบบแกงการูเป็นเวลา 14 วัน
ติดต่อกันอย่างต่อเนื่องและแต่ละครั้งนั้นใช้ระยะเวลา
ไม่ ต�่ ำ กว่ า 1 ชั่ ว โมง เพื่ อ เปรี ย บเที ย บกระบวนการ
ควบคุมตนเองของทารกในการพัฒนาวงจรหลับตืน่ กับ
กลุ่มควบคุมที่ได้รับการดูแลในตู้อบ พบว่าวงจรการ
หลับตื่นก่อนท�ำการทดลองช่วงอายุ 32 สัปดาห์ทั้ง
2 กลุม่ ไม่มคี วามแตกต่างกันแต่ในช่วงอายุครบก�ำหนด
37 สัปดาห์ กลุ่มทดลองมีกระบวนการพัฒนาวงจรการ
หลับตื่นที่ดีกว่าอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ11 และมีการ
ศึกษาในประเทศอิหร่านเพื่อเปรียบเทียบผลของการ
ดูแลแบบแกงการูกบั การอุม้ ทารกในวงแขนมารดา โดย
ศึกษาพฤติกรรมการนอนหลับก่อนการทดลอง 20 นาที
ระหว่างท�ำการทดลอง 70 นาทีและหลังการทดลอง
20 นาที พบว่าทารกกลุ่มที่ได้รับการดูแลแบบแกงการู
มี ร ะยะของการนอนหลั บ ยาวนานกว่ า กลุ ่ ม ที่ ไ ด้ รั บ
การอุ้มจากมารดาอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ12 และมี
ข้อสังเกตุว่าปัจจัยทางวัฒนธรรมอาจท�ำให้การสังเกต
พฤติกรรมการหลับตื่นของทารกท�ำได้ยากและอาจมี
ผลต่อค่าความเที่ยงในการวัดประเมิน จึงควรบันทึก
วิดีทัศน์เพื่อเพิ่มค่าความเที่ยง9
นอกจากนี้พบว่า อัตราการหายใจ อัตราการเต้น
ของหัวใจ และระดับตวามอิม่ ตัวของออกซิเจนทัง้ ในระยะ
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ก่อน ระหว่าง และหลังท�ำการศึกษาไม่แตกต่างกัน9,10,11
ช่วยยืนยันว่าการดูแลแบบแกงการูมีความปลอดภัย จะ
เห็นได้ว่าการวิจัยที่เกี่ยวกับการดูแลแบบแกงการูต่อ
ประสิทธิภาพการนอนหลับในทารกเกิดก่อนก�ำหนดทัง้
ในประเทศสหรัฐอเมริกา9,11 อิหร่าน12 และ อิสราเอล11  
มีผลลัพธ์ของการวิจัยที่สอดคล้องกันเป็นส่วนใหญ่
กล่าวคือ การดูแลแบบแกงการูช่วยท�ำให้ทารกมีการ
นอนระยะหลับลึก (quiet sleep) มีความถีส่ งู หรือมีระยะ
เวลายาวนาน9-12 ระยะหลับตืน้ (active sleep) มีความถี่
ลดลงหรือมีระยะเวลาสั้นลง10-12 อย่างไรก็ตามพบว่ามี
บางการศึกษารายงานระยะหลับตืน้ ไม่แตกต่างกัน9 และ
การศึกษาทีผ่ า่ นมาใช้ระยะเวลาในการดูแลแบบแกงการู
แตกต่างกัน 70-180 นาที9-12 นอกจากนี้พบว่าจ�ำนวน
การวิจัยยังมีน้อย และยังไม่มีการศึกษาในประเทศไทย
ดังนั้นจึงควรท�ำการศึกษาซ�้ำเพื่อพัฒนาองค์ความรู้
ให้เกิดความชัดเจนของประสิทธิภาพการนอนหลับซึ่ง
วัดประเมินได้จากภาวะหลับลึกและภาวะหลับตื้น 12
เป็นการพัฒนาองค์ความรูเ้ รือ่ งการดูแลแบบแกงการูตอ่
การนอนหลับของทารกเกิดก่อนก�ำหนดให้ชดั เจนยิง่ ขึน้
และเหมาะสมการบริบทของประเทศไทย

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อเปรียบเทียบระยะเวลาการนอนหลับ ได้แก่
ระยะหลับทั้งหมด ระยะหลับลึก และระยะหลับตื้นของ
ทารกเกิ ด ก่ อ นก� ำ หนดในขณะที่ ไ ด้ รั บ การดู แ ลแบบ
แกงการูกับขณะที่ได้รับการพยาบาลตามปกติ

กรอบแนวคิด
การศึกษาครัง้ นีใ้ ช้กรอบแนวคิดของแอลส์ (Als’s
Synactive Theory of Development)18   ซึ่งกล่าวถึง
พฤติกรรมการมีปฏิสัมพันธ์ของทารกเกิดก่อนก�ำหนด
กับสิ่งแวดล้อมโดยผ่านการท�ำงานของ 5 ระบบย่อย
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ได้แก่ ระบบประสาทอัตโนมัติ (autonomic system)
ระบบการท� ำ งานของกล้ า มเนื้ อ และการเคลื่ อ นไหว
(motor system) ระบบภาวะหลั บ ตื่ น (stateorganizational system) ระบบท่ า ที ส นใจและมี
ปฏิสมั พันธ์ (attention and interaction system) และระบบ
การช่วยปรับตัวเองเข้าสู่ภาวะสมดุล (self-regulation
system) โดยทั้ ง 5 ระบบย่อ ยจะท�ำหน้า ที่ประสาน
เกีย่ วข้องกันอย่างต่อเนือ่ ง เมือ่ ทารกได้รบั การกระตุน้ ที่
เหมาะสมโดยเริ่มจากระบบประสาทอัตโนมัติที่บ่งบอก
ถึงพื้นฐานของการมีชีวิต จะท�ำให้ระบบการท�ำงานของ
กล้ามเนื้อ ระบบภาวะหลับตื่น ระบบท่าทีสนใจและมี
ปฏิสมั พันธ์ รวมทัง้ ระบบการช่วยปรับตัวเองเข้าสูส่ มดุล
จะดีขนึ้ ตามล�ำดับ  แต่ถา้ หากได้รบั การกระตุน้ ทีไ่ ม่เหมาะสม
จะท�ำให้ระบบประสาทอัตโนมัตไิ ม่สมดุลก็จะท�ำให้ทารก
ไม่สามารถพัฒนาไปสู่ระยะต่อไปได้อย่างสมบูรณ์17
การนอนหลับของทารกสามารถสังเกตได้จาก
แบบแผนและความชัดเจนของการแสดงพฤติกรรมการ
หลับตื่น ซึ่งแบ่งออกเป็น 6 ระยะ19 คือ ระยะหลับลึก
(quiet sleep) ระยะหลับตื้น (active sleep) ระยะง่วงซึม
(drowsy sleep) ระยะตืน่ สงบ (quiet alert) ระยะตืน่ เต็มที่
(active alert) และระยะร้อง (crying) โดยจะศึกษาระยะ
เวลาการหลับทั้งหมด (sleep duration) ซึ่งเป็นการวัด
ระยะเวลาการหลับลึก (quiet sleep) รวมกับระยะเวลา
ของการหลั บตื้ น (active sleep) และเมื่อ น�ำกรอบ
แนวคิดของแอลส์มาอธิบายความเกีย่ วเนือ่ งกับการดูแล
แบบแกงการูตอ่ การนอนหลับของทารกเกิดก่อนก�ำหนด
โดยการน�ำทารกวางบนหน้าอกของมารดาเพื่อให้ผิว
ทารกได้สัมผัสกับผิวมารดา โดยเปรียบผิวหนังมารดา
เป็นสิง่ แวดล้อมทีท่ ำ� ให้ทารกเกิดก่อนก�ำหนดปรับตัวได้
อย่างเหมาะสม แล้วจัดท่าให้ทารกหันศีรษะไปด้านข้าง
เพื่อให้ใบหูของทารกแนบกับหน้าอกของมารดาท�ำให้
ได้ยินเสียงหัวใจของมารดา เป็นการกระตุ้นที่คล้ายกับ
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การอยูใ่ นครรภ์มากทีส่ ดุ หูแนบกับหน้าอกมารดาได้ยนิ
เสียงหัวใจมารดาเต้นเป็นจังหวะซึง่ เป็นเสียงทีท่ ารกคุน้
เคยขณะอยู ่ ใ นครรภ์ ม ารดา เสี ย งจะส่ ง ผ่ า นกระแส
ประสาทจากคลอเคลียในหู ไปยังสมองส่วนธาลามัส
(thalamus) และคอร์เทกซ์ (cortex) และส่งกระแส
ประสาทจากสมองไปกระตุ้นต่อมใต้สมอง (pituitary)
ให้หลั่งสารเอ็นโดรฟิน (endorphins) ซึ่งเป็นสารที่มี
คุณสมบัตคิ ล้ายมอร์ฟนี (morphine) ส่งผลให้ทารกเกิด
ก่อนก�ำหนด ผ่อนคลาย สงบ ร้องไห้น้อยลง พักหลับได้
ดีและมีระยะการนอนหลับที่ยาวนานขึ้น20,21
การดูแลแบบแกงการูทสี่ ามารถส่งผลลัพธ์ตอ่ การ
นอนหลับทีม่ ปี ระสิทธิภาพและยาวนานต้องใช้ระยะเวลา
ไม่ตำ�่ กว่า 1 ชัว่ โมงตามแนวทางขององค์การอนามัยโลก8
โดยการศึกษาที่ผ่านมาใช้ระยะเวลาในการดูแลแบบ
แกงการูไม่นอ้ ยกว่า 1 ชัว่ โมง9-12 บางการศึกษาใช้เวลานาน
2-3 ชั่วโมงเพื่อประเมินภาวะหลับตื่นหรือระยะการ
นอนหลับที่ยาวนานขึ้น10 แต่ส�ำหรับการศึกษาครั้งนี้
ใช้เวลาในการดูแลแบบแกงการู 80 นาที เพือ่ ให้สามารถ
ประเมินวงจรการนอนหลับของทารกเกิดก่อนก�ำหนด
ได้อย่างน้อย 1 วงจรการนอนหลับ เป็นตัวชีว้ ดั ประสิทธิภาพ
การนอนหลับทั้งภาพรวม หลับลึก และหลับตื้น ซึ่งจะมี
ผลต่อการเจริญเติบโตทัง้ ด้านร่างกายและส่งผลต่อด้าน
จิตใจอารมณ์ของทารก ท�ำให้สมองมีการพัฒนาที่ดี น�้ำ
หนักทารกเพิม่ ขึน้ และยังช่วยเสริมสร้างภูมติ า้ นทานช่วย
ให้ฟื้นหายจากการเจ็บป่วยได้ดีขึ้น13-17

สมมติฐานการวิจัย
ระยะเวลาการนอนหลับ ได้แก่ ระยะหลับทัง้ หมด
ระยะหลั บ ลึ ก และระยะหลั บ ตื้ น ของทารกเกิ ด ก่ อ น
ก�ำหนดในขณะที่ได้รับการดูแลแบบแกงการูยาวนาน
กว่าทารกได้รับการพยาบาลตามปกติ

35

ผลของการดูแลแบบแกงการูต่อระยะเวลาการนอนหลับของทารกเกิดก่อนก�ำหนด

วิธีการด�ำเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (quasiexperimental research) ใช้วิธีการศึกษาแบบข้ามสลับ
(cross over design) โดยกลุ่มตัวอย่างได้รับเหตุการณ์
ควบคุมและเหตุการณ์ทดลองในทารกคนเดียวกัน
กลุ่มตัวอย่าง คัดเลือกจากมารดาและทารกเกิด
ก่อนก�ำหนดที่มีอายุครรภ์น้อยกว่า 37 สัปดาห์ ที่เข้า
รักษาในหอผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิดและหอผู้ป่วยกึ่ง
วิกฤตทารกแรกเกิดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง
ในจังหวัดปทุมธานี ก�ำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
ค่าขนาดอิทธิพล (effect size) จากงานวิจัยที่ผ่านมา12
เกี่ยวกับผลของการดูแลแบบแกงการูต่อการหลับตื่น
ของทารกเกิดก่อนก�ำหนด ค�ำนวณหาค่าขนาดอิทธิพล
ได้เท่ากับ 3.47 ซี่งเป็นค่าอิทธิพลขนาดใหญ่ ผู้วิจัยจึง
ใช้ค่าขนาดอิทธิพลขนาดใหญ่เท่ากับ 0.8 หลังจากนั้น
น�ำค่าอิทธิพลมาค�ำนวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
โปรแกรม G*Power   ก�ำหนดค่าอ�ำนาจการทดสอบ
(power of test) เท่ากับ .80 และระดับนัยส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 26 ราย การ
ศึ ก ษาครั้ ง นี้ มี ก ลุ ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ผ ่ า นเกณฑ์ ก ารคั ด เข้ า
จ�ำนวน 26 ราย แต่ขอถอนตัวจากการวิจยั จ�ำนวน 6 ราย
เนือ่ งด้วยระยะเวลาในการทดลองค่อนข้างนานและมีขอ้
จ�ำกัดด้านสถานทีไ่ ม่สามารถเอือ้ อ�ำนวยความสะดวกให้
มารดาเฝ้าดูแลบุตรได้ตลอด จึงเหลือกลุม่ ตัวอย่าง 20 ราย
เกณฑ์คัดเข้า (inclusion criteria) มีดังนี้ เป็น
ทารกเกิดก่อนก�ำหนดทีม่ อี ายุครรภ์นอ้ ยกว่า 37 สัปดาห์
มีอาการคงที่โดยภายใน 24 ชั่วโมงก่อนท�ำการทดลอง
จะต้องไม่มคี า่ ความอิม่ ตัวของออกซิเจนในเลือดต�ำ่ กว่า
90% และอัตราการเต้นของหัวใจไม่ตำ�่ กว่า 100 ครัง้ ต่อ
นาที อัตราการหายใจ 40-60 ครั้งต่อนาที อุณหภูมิ
ร่างกาย 36.5-37.5 องศาเซลเซียส เป็นทารกเกิดก่อน
ก�ำหนดที่ไม่ได้ใส่ท่อช่วยหายใจ หรือทารกเกิดก่อน
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ก�ำหนดที่ได้รบั การบ�ำบัดรักษาด้วยออกซิเจน (oxygen
therapy) จะต้องไม่มีความพิการแต่ก�ำเนิดของระบบ
ประสาท หรือไม่มคี วามผิดปกติของโครโมโซม หรือเป็น
โรคหัวใจพิการแต่ก�ำเนิด ทารกไม่มีช่องผนังหน้าท้อง
แยกหรือไม่มีผนังหน้าท้องและไม่มีความผิดปกติของ
การปิดของไขสันหลังที่ส่วนของเยื่อหุ้มไขสันหลัง ไม่มี
การใส่ทอ่ ระบายทรวงอก ไม่ใช่ทารกทีต่ อ้ งเข้าห้องแยก
ทารกไม่มีภาวะเลือดออกในสมองในเกรด 3 และ 4
ทารกไม่ได้ยาระงับระบบประสาทก่อนการทดลอง หรือ
ไม่ได้รับยาเพิ่มความดันในหลอดเลือด ทารกไม่ได้รับ
การส่องไฟรักษา (phototherapy) มารดาของกลุ่ม
ตัวอย่าง ยินยอมสมัครใจให้ความร่วมมือ มีผลตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการเป็นปกติ หรือไม่เป็นโรคติดต่อ และ
มารดาจะต้องไม่มีผื่นหรือแผลบริเวณหน้าอก
เกณฑ์คดั ออก (exclusion criteria) ในขณะให้การ
ดูแลแบบแกงการู หากทารกมีอาการเขียว ค่าความอิ่ม
ตัวของออกซิเจนในเลือด < 90% และไม่สามารถกลับสู่
ภาวะปกติได้ จะหยุดท�ำการทดลองแล้วรายงานแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้การช่วยเหลือทันที  

เครื่องมือที่ ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย
1. เครื่องมือที่ ในการทดลอง
1.1 คู่มือแนะน�ำการดูแลแบบแกงการูตาม
แนวทาง ปฏิบตั ิการดูแลแบบแกงการู (kangaroo care)
ขององค์การอนามัยโลก (World Health Organization,
2003)8 ท�ำโดยให้มารดาอุม้ ทารกทีน่ งุ่ เฉพาะผ้าอ้อมไว้
แนบชิดอกของมารดา ให้ผวิ หนังทารกสัมผัสกับผิวหนัง
มารดาและจัดศีรษะของทารกเอียงให้หูแนบกับผนัง
หน้าอกซ้ายของมารดาที่บริเวณหัวใจ และใช้ระยะเวลา
ในการแกงการูอย่างต่อเนือ่ งไม่ตำ�่ กว่า 1 ชัว่ โมง ซึง่ ปรับ
มาใช้ในหน่วยงานที่ท�ำการทดลองและมีวิธีการปฏิบัติ
เป็นไปแนวทางเดียวกัน
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1.2 เก้าอี้ให้นมบุตร มีพนักพิง มีที่วางแขน
เบาะนุ่มสบาย มารดาสามารถปรับเอนนอนได้ อุ้มบุตร
แบบแกงการูได้สะดวก
1.3 เสื้อคลุมผ่าเปิดด้านหน้า สามารถคลุม
ทั้ ง ตั ว ของผู ้ ที่ ท� ำ การดู แ ลแบบแกงการู แ ละทารก มี
ประโยชน์ในการให้ความอบอุ่นและจัดท่าทารก
1.4 เครือ่ งวัดอัตราการเต้นของหัวใจและค่า
ความอิม่ ตัวของออกซิเจนในเลือด ซึง่ ผ่านการตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมือโดยบริษัทตรวจสอบเครื่องมือ
แพทย์ มีความเที่ยงตรงของอัตราการเต้นของหัวใจ ±
5% และค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด ± 2%
พร้อมสายอุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณทีป่ ล่อยและรับคลืน่
แสง ส�ำหรับพันเซ็นเซอร์โพรบ (sensor probe)
1.5 กล้องวีดิทัศน์ ซึ่งมีคุณภาพสูงที่สามารถ
ใช้ส�ำหรับบันทึกการหลับตื่นของทารก โดยมีการตรวจ
สอบการท� ำ งานก่ อ นน� ำ ไปใช้ แ ละใช้ เ ครื่ อ งเดี ย วกั น
ตลอดการศึกษา
1.6 นาฬิกา ส�ำหรับจับเวลาการท�ำแกงการู
และระยะเวลาการบันทึกการการนอนหลับของทารก ซึง่
เป็นนาฬิกาที่มีคุณภาพใช้ประจ�ำในหอผู้ป่วย และเป็น
เรือนเดียวกันตลอดการวิจัย
1.7 เครือ่ งมือวัดความเข้มแสง (Lux Meter)
ใช้วัดความเข้มของแสงในตู้อบก่อนน�ำทารกออกมา
ท�ำการทดลองและขณะท�ำการทดลองเพื่อควบคุม ซึ่ง
ผ่านการตรวจสอบคุณภาพเครือ่ งมือโดยบริษทั ตรวจสอบ
เครื่องมือแพทย์ และเป็นเครื่องเดียวกันตลอดการวิจัย
2. เครื่องมือที่ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2.1 แบบบันทึกข้อมูลทัว่ ไปของกลุม่ ตัวอย่าง
ประกอบด้วย วันที่ เพศ อายุครรภ์ อายุหลังเกิด วิธีการ
คลอด น�้ำหนักแรกเกิด น�้ำหนักวันที่ท�ำการศึกษา การ
วินิจฉัยโรค การรักษาที่ได้รับ ยาที่ได้รับ และความเข้ม
ของแสง
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2.2 แบบบั น ทึ ก อั ต ราการเต้ น ของหั ว ใจ
(heart rate) ค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด
(SpO2) และอัตราการหายใจ (respiratory rate) ใช้
ประเมินตลอดระยะเวลาท�ำการศึกษาโดยบันทึกทุก 1
นาที เพื่อประเมินสัญญาณชีพในขณะที่ทารกได้รับการ
ทดลองและท�ำให้สามารถสังเกตความผิดปกติได้เร็ว
2.3 แบบบันทึกการหลับตื่นของทารกเกิด
ก่อนก�ำหนดและคู่มือการประเมินพฤติกรรมการหลับ
ตืน่ ของทารกเกิดก่อนก�ำหนด ซึง่ แปลเป็นภาษาไทยและ
ดัดแปลงจากแบบประเมินระยะหลับตืน่ ของพาเมลีและ
สเทิร์น19 โดยจันทิมา จรัสทอง20  ผ่านการตรวจสอบ
ความตรงตามเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิแพทย์ พยาบาล
และอาจารย์พยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญด้านทารกแรก
เกิดทั้งหมด 5 ท่าน และ ตรวจสอบความเชื่อมั่นของ
เครื่ อ งมื อ โดยผู ้ วิ จั ย และผู ้ เ ชี่ ย วชาญร่ ว มกั น สั ง เกต
พฤติกรรมและประเมินพฤติกรรมการนอนหลับของ
ทารกเกิ ด ก่ อ นก� ำ หนดนาที ต ่ อ นาที จ� ำ นวน 5 ราย
แล้วน�ำจ�ำนวนนาทีที่ผู้วิจัยสังเกตตรงกับผู้เชี่ยวชาญมา
ค� ำ นวณหาค่ า ความเชื่ อ มั่ น จากการสั ง เกต (interobserver reliability) ได้  .90   โดยการบันทึกการหลับ
ตื่นจะใช้สัญลักษณ์แทนแต่ละระยะของการนอนหลับ
ได้แก่ ระยะหลับลึก (quiet sleep) ระยะหลับตืน้ (active
sleep) ระยะง่วงซึม (drowsy sleep) ระยะตืน่ สงบ (quiet
alert) ระยะตื่นเต็มที่ (active alert) และระยะร้อง
(crying) โดยจะศึกษาระยะเวลาการหลับทัง้ หมด (sleep
duration) ซึ่งเป็นการวัดระยะเวลาการหลับลึก (quiet
sleep) รวมกับระยะเวลาของการหลับตืน้ (active sleep)  
โดยผู้สังเกตจะบันทึกลักษณะพฤติกรรมการนอนหลับ
ทุก 1 นาทีเป็นเวลา 80 นาที

การพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง
การวิจยั ครัง้ นีไ้ ด้รบั การอนุมตั จิ ากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจยั ในคน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
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ผลของการดูแลแบบแกงการูต่อระยะเวลาการนอนหลับของทารกเกิดก่อนก�ำหนด
รามาธิ บ ดี มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล เลขที่ โ ครงการ
2560/815 และได้รบั อนุมตั จิ ากคณะอนุกรรมการวิจยั
ในคน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชุด 2 เลขที่ 141/2560
และขอหนั ง สื อ แนะน� ำ ตั ว จากบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยมหิดลถึงผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลที่เข้า
เก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2561  เพื่อขอ
อนุญาตและขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
คัดเลือกลุ่มตัวอย่างโดยใช้รหัสแทนหมายเลขประจ�ำ
ตัวผู้ป่วยตามคุณสมบัติที่ก�ำหนด โดยก่อนท�ำการวิจัย
ผู้วิจัยจะอธิบายวัตถุประสงค์ วิธีการ และประโยชน์
ที่ จ ะได้ รั บ ให้ ผู ้ ป กครองของกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งได้ ท ราบ
อย่างเข้าใจและรับรองว่าจะไม่มีอันตรายใดๆ ต่อกลุ่ม
ตั ว อย่ า ง ผู ้ ป กครองมี สิ ท ธิ์ ที่ จ ะไม่ เ ข้ า ร่ ว มวิ จั ย และ
สามารถถอนตัวออกจาก การวิจัยได้โดยไม่มีผลใดๆ
ต่อการรักษา ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการวิจัยเพื่อประโยชน์
ทางวิชาการเท่านั้นและเป็นการน�ำเสนอในภาพรวมจะ
ไม่น�ำเปิดเผยข้อมูลเป็นรายบุคคล

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยด�ำเนินการเก็บข้อมูล
ด้วยตนเอง มีขั้นตอนดังนี้
1. เมือ่ ได้รบั อนุมตั จิ าก คณะกรรมการจริยธรรม
การวิจยั ในคน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะอนุกรรมการวิจัยในคน
จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชุด 2 ผู้วิจัยท�ำหนังสือ
แนะน�ำตัวจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดลถึง
ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลที่เข้าเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือน
มกราคม พ.ศ. 2561 เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์และขอ
อนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูล
2. เมื่อได้รับอนุญาตให้เก็บข้อมูลจากผู้อ�ำนวย
การโรงพยาบาลในเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 ผู้วิจัยได้
เข้าพบหัวหน้าหอผูป้ ว่ ยวิกฤตทารกแรกเกิดและหอผูป้ ว่ ย
กึ่ ง วิ ก ฤตทารกแรกเกิ ด โรงพยาบาลมหาวิ ท ยาลั ย
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แห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานี เพื่อแจ้งวัตถุประสงค์ ขั้น
ตอนการท�ำวิจยั และขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล
3. เจ้าหน้าทีผ่ รู้ ว่ มวิจยั คัดเลือกกลุม่ ตัวอย่างและ
ผู้วิจัยประเมินกลุ่มตัวอย่างตามคุณสมบัติตามเกณฑ์
คัดเข้า โดยผู้วิจัยสร้างสัมพันธภาพ แนะน�ำตนเอง และ
สอบถามความยินดีของบิดาและ/หรือมารดาของกลุ่ม
ตัวอย่างในการรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับการวิจัยและชี้แจง
วัตถุประสงค์ขั้นตอนการวิจัย สิทธิของผู้เข้าร่วมวิจัย
สอบถามความต้องการในการเข้าร่วมวิจยั เมือ่ บิดาและ/
หรือมารดายินดีเข้าร่วมในการวิจัย ให้ลงลายมือชื่อใน
ใบยินยอมเข้าร่วมในการวิจัย และผู้วิจัยบันทึกข้อมูล
ตามแบบบันทึกข้อมูลทั่วไปโดยใช้รหัสแทนหมายเลข
ประจ�ำตัวผูป้ ว่ ยและท�ำการสอนแบบสาธิตย้อนกลับการ
ดูแลแบบแกงการูให้กบั มารดา และแจ้งมารดาให้ใส่เสือ้
ผ่าเปิดด้านหน้ามาในวันที่ท�ำการทดลอง
4. ผูว้ จิ ยั จัดเตรียมอุปกรณ์ทใี่ ช้ในการวิจยั ได้แก่
เก้าอี้ให้นมบุตร เสื้อคลุม และผ้าคลุม เครื่องวัดอัตรา
การเต้นของหัวใจ (heart rate) และค่าความอิ่มตัวของ
ออกซิเจนในเลือด (SpO2) เครื่องมือวัดความเข้มแสง
(Lux Meter) และตู้อบ (incubator) หรือที่นอนส�ำหรับ
ทารก (crib) พร้อมผ้าคลุม
5. ผู้วิจัยเตรียมตั้งกล้องวีดิทัศน์เพื่อบันทึกการ
หลับตื่นของทารก ซึ่งสามารถเห็นหน้าตาทารก การ
หายใจ การเคลื่อนไหว และบันทึกอัตราการเต้นของ
หัวใจ (heart rate) ค่าความอิม่ ตัวของออกซิเจนในเลือด
(SpO2) พร้อมกัน
6. ผู้วิจัยวัดความเข้มแสง เพื่อวัดค่าความเข้ม
ของแสงก่อนท�ำการทดลองทุกครั้ง พร้อมบันทึกลงใน
แบบบันทึกข้อมูลทั่วไป
7. ก่อนท�ำการศึกษาผูว้ จิ ยั ด�ำเนินการสุม่ จับฉลาก
สถานการณ์แบบไม่แทนที่ โดยท�ำฉลากไว้ 2 สถานการณ์
และเป็นช่วงเวลาหลังจากทีท่ ารกได้รบั นมตามแผนการ
รักษา คือ
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ปรินาสุภา หอมสมบัติ และคณะ
สถานการณ์ที่ 1 ในวันที่ 1 ทารกจะได้รบั การดูแล
แบบแกงการู (การทดลอง) และวันที่ 2 ห่างกัน 24
ชั่วโมง ในช่วงเวลาเดียวกันทารกจะได้รับการพยาบาล
ตามปกติ (การควบคุม)
สถานการณ์ที่ 2 ในวันที่ 1 ทารกจะได้รับการ
พยาบาลตามปกติ (การควบคุม) และวันที่ 2 ห่างกัน 24
ชั่วโมง ในช่วงเวลาเดียวกันทารกจะได้รับการดูแลแบบ
แกงการู (การทดลอง)
8. ผู ้ วิ จั ย เตรี ย มทารกและเปลี่ ย นผ้ า อ้ อ มให้
เรี ย บร้ อ ย เพื่ อ ความสุ ข สบายของทารกและลดการ
รบกวนในช่วงเวลาท�ำการทดลอง และเตรียมมารดาโดย
แจ้ ง ให้ ม ารดาดื่ ม น�้ ำ  บี บ เก็ บ น�้ ำ นม และขั บ ถ่ า ยให้
เรียบร้อย แล้วให้มารดานั่งที่เก้าอี้ให้นมบุตร โดยสวม
เสือ้ คลุมแบบผ่าเปิดหน้าและเปิดกระดุมหน้าของเสือ้ ผ้า
ที่มารดาสวมใส่
9. ด�ำเนินการทดลองหรือการควบคุม ดังนี้
9.1 การทดลองคือ การดูแลแบบแกงการู
มีขั้นตอนดังนี้
ก่อนการทดลอง 20 นาทีแรก จัดให้ทารกนอน
อยู่ตู้อบ (incubator) หรือที่นอนส�ำหรับทารก (crib)
โดยมีผา้ ม้วนเป็นวงกลมล้อมรอบตัวทารกไว้ให้เหมือน
อยู่ในครรภ์มารดาพร้อมผ้าคลุม พร้อมติดอุปกรณ์
เครือ่ งวัดค่าความอิม่ ตัวของออกซิเจนในเลือดและอัตรา
การเต้นของหัวใจไว้บริเวณเท้าข้างใดข้างหนึง่ ของทารก
เพื่อสังเกตอาการทารกขณะท�ำการวิจัย และปรับเสียง
ของเครื่องวัดค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดให้
เบาที่สุดเพื่อลดเสียงรบกวนโดยวางเครื่องค่าความอิ่ม
ตั ว ของออกซิ เ จนในเลื อ ดใกล้ ท ารกในต� ำ แหน่ ง ที่
สามารถจับภาพได้และบันทึกวีดทิ ศั น์ตอ่ เนือ่ งเป็นเวลา
อีก 20 นาที
ท�ำการทดลอง คือ การดูแลแบบแกงการู เป็น
เวลา 80 นาที และบั น ทึ ก วี ดิ ทั ศ น์ ต ลอดเวลาอย่ า ง
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ต่อเนือ่ ง โดยการจัดให้มารดาสวมเสือ้ คลุมแล้วนัง่ เก้าอี้
น�ำทารกออกมาจากตู้อบ (Incubator) หรือ ที่นอน
ส�ำหรับทารก (Crib) มารดาอุ้มทารกไว้แนบชิดอก โดย
ทารกนุ่งเฉพาะผ้าอ้อม ผิวหนังทารกสัมผัสกับผิวหนัง
มารดาบริเวณหน้าอก และจัดศีรษะของทารกเอียงให้หู
แนบกับผนังหน้าอกซ้ายของมารดาบริเวณหัวใจ โดยใช้
ระยะเวลาในการปฏิบัติแกงการูอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา
80 นาที   พร้อมกับวัดอัตราการเต้นของหัวใจ และค่า
ความอิม่ ตัวของออกซิเจนในเลือด บันทึกวีดทิ ศั น์ตลอด
เวลา โดยวางกล้องไว้ที่ขาตั้งให้สามารถจับภาพการ
หลับตื่น การเคลื่อนไหวของทรวงอกเพื่อสังเกตการ
หายใจ และเครื่องวัดอัตราการเต้นของหัวใจ และค่า
ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด ให้ครบ 80 นาที
หลังการทดลอง เป็นเวลา 20 นาที น�ำทารกกลับ
ไปนอนอยูใ่ นตูอ้ บ (Incubator) หรือทีน่ อนส�ำหรับทารก
(Crib) โดยมีผา้ ม้วนเป็นวงกลมล้อมรอบตัวทารกไว้ให้
เหมือนอยู่ในครรภ์มารดาพร้อมผ้าคลุม ติดอุปกรณ์
เครือ่ งวัดค่าความอิม่ ตัวของออกซิเจนในเลือดและอัตรา
การเต้นของหัวใจไว้บริเวณเท้าข้างใดข้างหนึง่ ของทารก
เพื่อสังเกตอาการทารกขณะท�ำการวิจัย และปรับเสียง
ของเครื่องวัดค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดให้
เบาทีส่ ดุ เพือ่ ลดเสียงรบกวนของหัวใจ โดยวางเครือ่ งค่า
ความอิม่ ตัวของออกซิเจนในเลือดใกล้ทารกในต�ำแหน่ง
ที่สามารถจับภาพได้และบันทึกวีดิทัศน์ต่อเนื่องเป็น
เวลาอีก 20 นาที   
9.2 การควบคุม   คือ การให้การพยาบาล
ตามปกติ โดยการให้ทารกนอนอยู่ในตู้อบ (incubator)
หรือ ทีน่ อนส�ำหรับทารก (crib) ด�ำเนินการเช่นเดียวกับ
การดูแลในระยะก่อนการทดลอง 20 นาที บันทึกวีดทิ ศั น์
ต่อเนื่อง รวมเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 120 นาที เช่นเดียว
กับการท�ำทดลอง ที่แบ่งเป็นระยะก่อนทดลอง 20 นาที
ทดลอง 80 นาที และหลังทดลอง 20 นาที ตามล�ำดับ
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การวิเคราะห์ข้อมูล

ผลการวิจัย

1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุครรภ์
อายุหลังเกิด น�้ำหนักแรกเกิด วิธีการคลอด น�้ำหนักวัน
ทีท่ ำ� การศึกษา การรักษาทีไ่ ด้รบั และวิเคราะห์ ข้อมูลค่าเฉลีย่
อัตราการเต้นของหัวใจ อัตราการหายใจ ค่าความอิม่ ตัว
ของออกซิเจนในเลือด และค่าความเข้มแสงของสภาพ
แวดล้ อ มในการทดลองและการควบคุ ม ของกลุ ่ ม
ตัวอย่าง น�ำเสนอโดยใช้สถิติพรรณาบรรยายความถี่
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละ
2. วิเคราะห์ข้อมูลการหลับตื่นของทารกโดยใช้
สถิติทดสอบที (paired t-test) โดยท�ำการทดสอบการ
กระจายข้อมูลของตัวแปรที่ศึกษา หากตัวแปรใดมีการ
กระจายแบบไม่ปกติ ซึง่ ไม่เป็นไปตามข้อตกลงเบือ้ งต้น
ของ paired t-test วิเคราะห์ดว้ ยสถิติ Wilcoxon Signedrank test

กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาในครั้งนี้คือ ทารกเกิดก่อน
ก�ำหนด จ�ำนวน 20 ราย เป็นทารกเพศชายร้อยละ55  
คลอดปกติรอ้ ยละ55 อายุครรภ์ 26-36 สัปดาห์ (เฉลีย่
33 สัปดาห์) น�ำ้ หนักแรกเกิด 890 - 2,704 กรัม (เฉลีย่
1,836 กรัม) น�ำ้ หนักวันทีท่ ำ� การศึกษา 1,244-2,798
กรัม (เฉลี่ย 1,852 กรัม) ส่วนใหญ่ไม่ได้รับการรักษา
ด้วยออกซิเจนคิดเป็นร้อยละ 90 ในช่วงทีท่ ำ� การทดลอง
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแผนการรักษา และความเข้มของ
แสงก่อนท�ำการทดลองในเหตุการณ์ควบคุม 6.5028.80 ลักซ์ (เฉลี่ย 16.24 ลักซ์) และในเหตุการณ์
ทดลอง 10.50 - 34.20 ลักซ์ (เฉลีย่ 22.99 ลักซ์ )  และ
ตลอดเวลาการศึกษา 2 วัน ทารกมีอาการคงที่ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงการรักษาของแพทย์ (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 คุณลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง  (N = 20)
ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง
เพศ
   ชาย
   หญิง
อายุครรภ์ (สัปดาห์)
วิธีการคลอด
   คลอดปกติ
   ผ่าตัดคลอด
น�้ำหนัก (กรัม)
   น�้ำหนักแรกเกิด
   น�้ำหนักวันที่ท�ำการศึกษา
การรักษาที่ได้รับ
   ไม่ได้รับออกซิเจน
   ได้รับออกซิเจน
ความเข้มของแสง (Lux)
   ก่อนการทดลองเหตุการณ์ควบคุม
   ก่อนการทดลองเหตุการณ์ทดลอง
40

จ�ำนวน

ร้อยละ

11
9

55
45

11
9

55
45

18
2

Min-Max

ค่าเฉลี่ย

SD

26-36

33

2.68

890-2,704
1,244-2,798

1,836
1,852

429.20
390.09

6.5-28.8
10.5-34.2

16.24
22.99

6.22
7.01

90
10
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ผลการศึกษาขณะท�ำการทดลอง พบว่าค่าเฉลี่ย
แกงการูมคี า่ เฉลีย่ ระยะเวลานอนหลับทัง้ หมด และหลับ
ระยะเวลานอนหลับทั้งหมด หลับลึก และหลับตื้นของ
ลึก ยาวนานกว่าขณะที่ได้รับการพยาบาลตามปกติ และ
ทารกเกิดก่อนก�ำหนดขณะได้รับการดูแลแบบแกงการู
แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ p < .001 และ
(การทดลอง) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 63.05, 47.65, และ
p < .01 ตามล�ำดับ และมีค่าเฉลี่ยระยะหลับตื้นสั้นกว่า
15.40 นาที ตามล�ำดับ ขณะได้รบั การพยาบาลตามปกติ
ขณะได้รับการพยาบาลตามปกติ และแตกต่างกันอย่าง
(การควบคุม) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 43.70, 20.35, และ
มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ p < .001 (ตารางที่ 2)
23.30 นาที ตามล�ำดับ โดยขณะได้รับการดูแลแบบ
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบระยะหลับทั้งหมด ระยะหลับลึก และระยะหลับตื้นของทารกเกิดก่อนก�ำหนดขณะทีไ่ ด้รบั
การดูแลแบบแกงการูกบั การพยาบาลตามปกติโดยใช้สถิตทิ ี (paired t-test) (N = 20)
ระยะเวลาการนอนหลับ
(นาที)
ระยะหลับทั้งหมด
ระยะหลับลึก
ระยะหลับตื้น

การดูแลแบบแกงการู
การพยาบาลตามปกติ
(การทดลอง)
(การควบคุม)
t p-value
Min-max Mean
SD Min-max Mean
SD
36-76 63.05 9.971
0-68 43.70 17.82 4.52 < .001
23-67 47.65 11.273 0-53 20.35 14.21 7.57 .019
3-30 15.40 6.253
0-47 23.30 12.35 -2.56 < .001

ผลการศึกษาก่อนการทดลอง พบว่า ค่าเฉลี่ย
ระยะเวลานอนหลับทั้งหมด หลับลึก และ หลับตื้นก่อน
ได้รับการดูแลแบบแกงการูเท่ากับ 8.15, 3.25, และ
5.40 นาที ตามล�ำดับ กับก่อนการพยาบาลตามปกติ

เท่ากับ 12.00, 5.95, และ 6.05 ตามล�ำดับ เมื่อ
วิเคราะห์เปรียบเทียบ ด้วยสถิติ paired t-test หรือ สถิติ
Wilcoxon Signed-rank test พบว่าไม่แตกต่างกัน
(ตารางที่ 3 และที่ 4)

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบระยะหลับทั้งหมด และ ระยะหลับตื้นของทารกเกิดก่อนก�ำหนดก่อนได้รับการดูแลแบบ
แกงการูกับการพยาบาลตามปกติโดยใช้สถิติที (paired t-test) (N = 20)
การดูแลแบบแกงการู
ระยะเวลาการนอนหลับ
(การทดลอง)
(นาที)
Min-max Mean SD
ก่อนการทดลอง
ระยะหลับทั้งหมด
0-20 8.15 7.32
ระยะหลับตื้น
0-19 5.40 5.37
ผลการศึกษาหลังการทดลอง พบว่า ค่าเฉลีย่ ระยะ
เวลานอนหลับทั้งหมด หลับลึก และหลับตื้นก่อนได้รับ
การดูแลแบบแกงการูเท่ากับ 11.30, 4.90, และ 6.40
นาที ตามล�ำดับ กับก่อนการพยาบาลตามปกติเท่ากับ
Vol. 26 No. 1

การพยาบาลตามปกติ
(การควบคุม)
Min-max Mean SD
0-20
0-14

t

12.00 7.06 -1.60
6.05 4.25 -.42

p-value
.13
.68

13.25, 5.85, และ 7.40 นาที ตามล�ำดับ เมื่อวิเคราะห์
เปรียบเทียบโดยใช้สถิติ Wilcoxon Signed-rank test  
พบว่าไม่แตกต่างกัน (ตารางที่ 4)
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ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบระยะหลับลึกก่อนการทดลอง และระยะหลับทั้งหมด ระยะหลับลึก ระยะหลับตื้นของ
ทารกเกิดก่อนก�ำหนดหลังการทดลองโดยใช้สถิติ Wilcoxon Signed-rank test (N = 20)
ระยะเวลาการนอนหลับ
(นาที)

การดูแลแบบแกงการู
(การทดลอง)
Mean Median SD

การพยาบาลตามปกติ
(การควบคุม)
Mean Median SD

Z

p-value

ก่อนการทดลอง
     ระยะหลับลึก
3.25
0.50
5.50 5.95
6.00 5.88 -1.55
.12
หลังการทดลอง
    ระยะหลับทั้งหมด
11.30 16.50 8.74 13.25 16.00 6.84 -.73
.47
ระยะหลับลึก
4.90
1.00
5.84 5.85
5.00 5.57 -.48
.63
ระยะหลับตื้น
6.40
6.00
6.00 7.40
7.50 5.23 -.63
.53
ผลวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยค่าความอิ่มตัว
แกงการูกบั การพยาบาลตามปกติไม่แตกต่างกัน (ตาราง
ของออกซิเจนในเลือด ค่าเฉลี่ยอัตราการเต้นของหัวใจ
ที่ 5) เมือ่ เปรียบเทียบอัตราการเต้นของหัวใจหลังท�ำการ
และค่าเฉลีย่ อัตราการหายใจก่อน ระหว่าง และหลังการ
ทดลองของทั้งสองกลุ่มด้วยสถิติ Wilcoxon Signedทดลองในทารกเกิดก่อนก�ำหนดที่ได้รัการดูแลแบบ
rank teat พบว่าไม่แตกต่างกัน (Z = -1.31, p = .896)
ตารางที่ 5 เปรียบเทียบค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด ค่าเฉลี่ยอัตราการเต้นของหัวใจ และค่าเฉลี่ยอัตรา
การหายใจก่อน ระหว่าง และหลังการทดลองในทารกเกิดก่อนก�ำหนดที่ได้รับการทดลองโดยใช้สถิติที
(paired t-test) (N = 20)
ตัวแปร

การดูแลแบบแกงการู
(การทดลอง)
Min-max Mean SD

ค่าความอิ่มตัวของ
ออกซิเจนในเลือด (%)
   ก่อนการทดลอง
94-100
ระหว่างการทดลอง
93-100
   หลังการทดลอง
93-100
อัตราการเต้นของหัวใจ (ครั้ง/นาที)
ก่อนการทดลอง
115-176
     ระหว่างการทดลอง 118-173
หลังการทดลอง
114-177
(ครั
ง
้
/นาที
)
อัตราการหายใจ
   ก่อนการทดลอง
41-61
ระหว่างการทดลอง
42-57
42

การพยาบาลตามปกติ
(การควบคุม)
Min-max mean
SD

t

p-value

.64
-.66
-.57

.53
.52
.58

152.17 16.30 108-183 148.81 16.85 1.24
148.78 15.47 116-177 152.54 14.05 -1.63
148.73 18.21 124-184 150.50 16.30 -.53

.23
.12
.60

98.00 1.54
97.56 2.09
97.89 1.68

52
50

5.52
4.77

95-99
95-99
95-100

41-63
44-66

97.80
97.85
98.14

51
53

1.24
1.13
1.34

6.63
6.46

.30
-2.01

.77
.06
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การอภิปรายผล
ผลการศึกษาครั้งนี้พบว่าทารกเกิดก่อนก�ำหนด
ในขณะที่ได้รับการดูแลแบบแกงการูมีค่าเฉลี่ยระยะ
เวลาการนอนหลั บ ทั้ ง หมดและระยะเวลาหลั บ ลึ ก
ยาวนานกว่าในขณะทีท่ ารกได้รบั การพยาบาลตามปกติ
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ และยังพบว่าการดูแลแบบ
แกงการูมีค่าเฉลี่ยระยะเวลาหลับตื้นสั้นกว่าในขณะที่
ทารกได้รับการพยาบาลตามปกติอย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติ ซึง่ สะท้อนถึงการนอนหลับทีม่ ปี ระสิทธิภาพ11,12,14,17
และสนับสนุนสมมุตฐิ านทีก่ ำ� หนดจากกรอบแนวคิดของ
แอลส์ (Als’s Synactive Theory of Development)18
ที่ช่วยอธิบายความเกี่ยวเนื่องกับการดูแลแบบแกงการู
เปรียบเสมือนเป็นสิง่ แวดล้อมภายนอกทีท่ ารกเกิดก่อน
ก�ำหนดคุน้ เคยและช่วยสนัสนุนให้ทารกปรับตัวได้อย่าง
เหมาะสม ช่วยให้การหลับลึกเป็นเวลายาวนานซึ่งมี
ความส�ำคัญต่อกระบวนการพัฒนาวงจรการหลับตืน่ ของ
ทารกแรกเกิดก่อนก�ำหนด11,13 ลดปฏิกิริยาตอบสนอง
ทางสรีระท�ำให้ทารกสงบโดยไม่มผี ลต่อการเปลีย่ นแปลง
ของอัตราการหายใจและอัตราการเต้นของหัวใจ9-12,15
ผลการศึกษาครัง้ นีส้ อดคล้องกับผลการศึกษาใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาของเมสเมอร์และคณะ9 และของ
ลู ดิ ง ตั น และคณะ10 และสอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาใน
ประเทศอิหร่านของบาสตานิและคณะ12 ที่พบว่าการ
ดูแลแบบแกงการูในทารกเกิดก่อนก�ำหนดมีผลเพิ่ม
ความถี่ ห รื อ ระยะเวลาหลั บ ลึ ก ยาวนานขึ้ น อย่ า งมี
นัยส�ำคัญทางสถิติ9,11,12 และพบว่าช่วยลดความถี่หรือ
ระยะเวลาหลับตืน้ สัน้ ลง11,12 เป็นการยืนยันความชัดเจน
ผลของการดูแลแบบแกงการูต่อประสิทธิภาพการนอน
หลับของทารกเกิดก่อนก�ำหนดที่รักษาพยาบาลอยู่ใน
หอผูป้ ว่ ยวิกฤติหรือกึง่ วิกฤติ โดยพบว่าการศึกษาครัง้ นี้
ใช้เวลาในการดูแลแบบแกงการู 80 นาที ส่วนการศึกษา
ทีผ่ า่ นมาใช้เวลา 1 ชัว่ โมง9 70 นาที12 หรือ 2-3 ชัว่ โมง10
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และก่อนหรือหลังการทดลองไม่มีผลต่อการเปลี่ยน
ภาวะหลับ-ตืน่ ของทารก ดังนัน้ ควรส่งเสริมประสิทธิภาพ
การนอนหลับเด็กทารกเกิดก่อนก�ำหนดด้วยการดูแล
แบบแกงการูต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งชั่วโมงหรือใช้เวลาให้
มากที่สุดเท่าที่สามารถท�ำได้และควรท�ำอย่างต่อเนื่อง
ตามแนวทางปฏิบัติขององค์การอนามัยโลก8 เพื่อผล
ระยะยาว ดังที่พบในการศึกษาที่ประเทศอิสราเอลของ
เฟลดแมนและคณะ 11 ที่ พ บว่ า ทารกกลุ ่ ม ทดลองมี
กระบวนการพัฒนาการควบคุมตนเองในกระบวนการ
นอนหลั บ ของทารกดี ก ว่ า ทารกกลุ ่ ม ควบคุ ม อย่ า งมี
นัยส�ำคัญทางสถิติ และพบว่ามีความสามารถในการ
ควบคุมตนเองต่อสิง่ เร้าด้านอารมณ์และสติปญ
ั ญามากขึน้
ในช่วงอายุ 3 เดือน และ อายุ 6 เดือนตามล�ำดับ อย่างไร
ก็ตามการศึกษาติดตามผลระยะยาวของการดูแลแบบ
แกงการูต่อประสิทธิภาพการนอนหลับยังมีน้อยมาก
ควรมีการศึกษาเพิ่มมากขึ้น เพิ่มความชัดเจนทั้งระยะ
เวลาและจ�ำนวนวันของการดูแลและผลลัพธ์ในด้าน
อื่นๆ นอกจากนี้ยังพบว่าการศึกษาในครั้งนี้ช่วยยืนยัน
ว่ า การดู แ ลแบบแกงการู มี ค วามปลอดภั ย ต่ อ ทารก
เกิดก่อนก�ำหนด โดยผลการศึกษาครั้งนี้พบว่า อัตรา
การเต้นของหัวใจ ค่าความอิม่ ตัวของออกซิเจน และอัตรา
การหายใจ ก่อนท�ำการทดลอง ระหว่างท�ำการทดลอง
และหลังท�ำการทดลองไม่มีความแตกต่างกัน และเป็น
ค่าปกติที่สอดคล้องกับการศึกษาที่ผ่านมา9,11,12,14,15
จึงควรสนับสนุนให้มีการดูแลแบบแกงการูให้มากขึ้น
เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อทารกเกิดก่อนก�ำหนด

ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติการพยาบาล
พยาบาลประจ�ำหอผู้ป่วยสามารถน�ำวิธีการดูแล
แบบแกงการูไปใช้รว่ มกับการจัดชัว่ โมงสงบเพือ่ ส่งเสริม
การนอนหลับให้ทารกเพื่อผลลัพธ์ที่ดีในการส่งเสริม
พัฒนาและการเจริญเติบโตของทารก และควรสนับสนุน
ช่วยเหลือให้ทารกเกิดก่อนก�ำหนดได้รับการดูแลแบบ
แกงการูเพื่อส่งเสริมความผูกพันระหว่างมารดากับ
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ผลของการดูแลแบบแกงการูต่อระยะเวลาการนอนหลับของทารกเกิดก่อนก�ำหนด
ทารก ตลอดจนการสร้างนวัตกรรมทางการพยาบาลที่
เกี่ยวกับการดูแลแบบแกงการู

ข้อจ�ำกัดในการศึกษา
เนือ่ งจากข้อจ�ำกัดด้านสถานที่ สิง่ แวดล้อมไม่เอือ้
อ�ำนวยความสะดวกให้มารดาที่มาเฝ้าบุตรสามารถอยู่
ดูแลบุตรได้ตลอด ท�ำให้การเก็บข้อมูลใช้เวลานานและ
การเก็บข้อมูลล่าช้ากว่าก�ำหนด

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาในกลุ่มตัวอย่าง
จ�ำนวนน้อย อาจมีข้อจ�ำกัดในการอ้างอิงใช้ในกลุ่ม
ประชากรได้ ควรจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออ�ำนวยความ
สะดวกให้มารดามีโอกาสดูแลแบบแกงการูได้บ่อยครั้ง
และยาวนานซึ่งจะส่งผลดีต่อทารกเกิดก่อนก�ำหนดได้
มากขึ้น และเป็นการศึกษาผลลัพธ์ระยะสั้น ควรมีการ
ศึกษาผลลัพธ์ระยะยาวดังกล่าวข้างต้นเพิ่มมากขึ้น
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