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การป้องกันภาวะอุณหภูมิกายต�่ำในทารกแรกเกิด
Prevention of hypothermia in the Newborn
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บทคัดย่อ

การควบคุมอุณหภูมิกาย เป็นสิ่งส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับการอยู่รอดของทารก โดยเฉพาะทารกคลอดก่อนก�ำหนด
ทารกแรกเกิดที่เจ็บป่วย หรือ ทารกแรกเกิดปกติ ภาวะร่างกายที่มีอุณหภูมิตำ�่ มีความสัมพันธ์โดยตรงกับอัตราการตาย
และความเจ็บป่วยในทารก และเป็นสาเหตุที่เพิ่มอัตราการเสียชีวิตถึงร้อยละ 28 บทความนี้นำ� เสนอแนวคิดของภาวะ
อุณหภูมิกายต�ำ่ อาการและอาการแสดง แนวทางการป้องกัน และการดูแลทารกแรกเกิดที่มีอุณหภูมิกายต�ำ่ เพื่อน�ำไปสู่
การดูแลทารกแรกเกิดอย่างมีประสิทธิภาพในระบบบริการสุขภาพตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข
ค�ำส�ำคัญ : การป้องกันภาวะอุณหภูมิกายต�่ำ, การดูแลทารกแรกเกิด

Abstract

Body temperature control is essential to the baby's survival, especially premature babies, sick newborns, or
normal newborns. On the other hand, hypothermia conditions are associated with infant mortality and morbidity rates.
Also, it causes an increased mortality rate to 28 percent. This article presents the concept of neonatal hypothermia,
signs and symptoms, preventative measures and caring for newborns with hypothermia. This will lead to the effective
neonatal care in the health service system according to the policy of Ministry of Public Health.
Keywords: Hypothermia Prevention, Neonatal Care

Corresponding author E-mail: paradee002500@gmail.com
วันที่รับบทความ: 2 เมษายน 2564 วันแก้ไขบทความ: 1 ตุลาคม 2564 วันตอบรับบทความ: 27 พฤษภาคม 2564

52

วารสารพยาบาล, 70(4), 52-59, 2564

Thai Journal of Nursing, 70(4), 52-59, 2021

บทน�ำ

พยาบาลที่มีหน้าที่ดูแลทารกแรกเกิดตั้งแต่ใน
ห้องคลอด ห้องหลังคลอดจนถึงหอผู้ป่วย จึงต้องให้ความ
ส�ำคัญในการป้องกันภาวะอุณหภูมกิ ายต�ำ่ ในทารกแรกเกิด
เพราะภาวะอุณหภูมิกายต�่ำก่อให้เกิดภาวะเจ็บป่วย และ
อัตราการตายเพิ่มขึ้น เนื่องจากร่างกายทารกต้องมีการ
ปรับตัวเพื่อเพิ่มความร้อนภายในร่างกาย ด้วยการเพิ่ม
อัตราการเผาผลาญไขมันสีน�้ำตาล (brown fat) (WHO
Newborn CC, 2014) ซึ่งเป็นปฏิกิริยาทางเคมีที่ต้องใช้
ออกซิเจน และกลูโคสจ�ำนวนมาก แต่ทารกแรกเกิดมี
ข้อจ�ำกัดในการเพิ่มปริมาณออกซิเจนและกลูโคสให้กับ
ร่างกาย ผลของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิกายจะซ�้ำเติม
ท�ำให้มอี าการเจ็บป่วยรุนแรงเพิม่ ขึน้ จากภาวะน�ำ้ ตาลใน
เลือดต�่ำ เกิดภาวะเลือดเป็นกรด สมองและเนื้อเยื่อของ
ร่างกายขาดออกซิเจน ส่งผลให้ทารกเสียชีวติ ได้ (จริยาพร
วรรณโชติ, 2554) ภาวะร่างกายที่มีอุณหภูมิตำ�่ มีความ
สัมพันธ์โดยตรงกับอัตราการตายและความเจ็บป่วยในทารก
และยังเป็นสาเหตุท่ีเพิ่มอัตราการเสียชีวิตถึงร้อยละ 28
ถ้าอุณหภูมกิ ายลดลง 1 องศาเซลเซียส (Fisher, Alderman,
Kreipe, & Rosenfeld, 2011) จากอดีตถึงปัจจุบัน แม้ได้มี
วิธีป้องกันภาวะอุณหภูมิกายต�่ำที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์
สนับสนุนมาตลอด ผูด้ แู ลควรตระหนักถึงการรักษาอุณหภูมิ

ของร่างกายให้เป็นปกติตงั้ แต่ทารกอยู่ในห้องคลอด จนถึง
หอผู้ป่วยโดยติดตามตรวจสอบอุณหภูมอิ ย่างต่อเนือ่ งเพือ่
ให้การดูแลรักษาอุณหภูมริ า่ งกายมีความคงที่ และเป็นการ
ส่งเสริมให้สามารถจ�ำหน่ายทารกกลับบ้านได้เร็วในเวลา
ที่เหมาะสม บทความนี้น�ำเสนอ ความหมายของภาวะ
อุณหภูมกิ ายต�ำ่ กลไกการเกิดและการป้องกันภาวะอุณหภูมิ
กายต�ำ่ ในทารกแรกเกิด ปัจจัยเสีย่ งของภาวะอุณหภูมกิ าย
ต�่ำในทารกแรกเกิด อาการและอาการแสดงของภาวะ
อุณหภูมกิ ายต�ำ่ ในทารกแรกเกิด การป้องกันภาวะอุณหภูมิ
กายต�ำ่ ในทารกแรกเกิด และบทบาทของพยาบาลในการ
ดูแลทารกแรกเกิดเพื่อป้องกันภาวะอุณหภูมกิ ายต�่ำ

ความหมายของภาวะอุณหภูมิกายต�่ำ

องค์การอนามัยโลก (WHO, 1993) ได้ระบุว่า ภาวะ
อุณหภูมกิ ายต�ำ่ (Hypothermia) เกิดขึน้ เมือ่ อุณหภูมริ า่ งกาย
ลดต�ำ่ ลงกว่า 36.5 o°C (97.7 °o°F) ซึ่งตรงกับที่ knobel (2014)
ระบุไว้ ในการจ�ำแนกระดับของภาวะอุณหภูมิกายที่มี
4 ระดับ ได้แก่ 1) ภาวะอุณหภูมกิ ายต�่ำ ร่างกายมีอณ
ุ หภูมิ
o°
กายต�ำ่ กว่า 36.5 ° C 2) ภาวะอุณหภูมกิ ายปกติ ซึง่ อุณหภูมิ
กายอยู่ระหว่าง 36.5 - 37.5 o°C (97.7 - 99.5° o°F) 3) ภาวะ
มีไข้ตำ�่ และ 4) ภาวะมีไข้ (ตาราง 1)

ตาราง 1 การจ�ำแนกระดับของภาวะอุณหภูมกิ ายตามค่าขององศาเซลเซียส
o°

ระดับของภาวะอุณหภูมิกาย
ภาวะอุณหภูมกิ ายต�่ำ (hypothermia)
ภาวะอุณหภูมกิ ายปกติ (normal temperature)
ภาวะมีไข้ต�่ำ (low-grade fever)
ภาวะมีไข้ (hyperthermia)

C
< 36.5 o°C
36.5 - 37.5 o°C
37.6 - 37.9 o°C
≥ ≥ 38 o°C
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Boulton, Coughlin, O'Flaherty, และ Solimano
(2021) ได้ให้ความหมายที่แตกต่างไปว่า อุณหภูมิกายต�ำ่
คือ การมีอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงไป ± 0.1° o°C จากอุณหภูมิ
แกนกลางของร่างกาย (core temperature) ซึ่งปกติเท่ากับ
37 °o°C และมีอาการแสดงผิดปกติ แม้วัดอุณหภูมริ ่างกาย
แล้วยังอยูใ่ นเกณฑ์ปกติ อุณหภูมกิ ายต�ำ่ ของทารกแรกเกิด
แบ่งได้เป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับอ่อน เป็นความตึงเครียด
จากความเย็น (cold stress) อุณหภูมิกายอยู่ระหว่าง
36.0-36.4 o°° C (96.8-97.5 °o°F) ระดับปานกลาง อุณหภูมกิ าย
อยู่ระหว่าง 32.0-35.9 o°° C (89.6-96.6 o°° F) และระดับรุนแรง
อุณหภูมกิ ายอยู่ต�่ำกว่า 32 o°° C (89.6 o°° F) (WHO, 1997)

การระเหยเป็นการสูญเสียมากทีส่ ดุ โดยเฉพาะทารกทีค่ ลอด
ก่อนก�ำหนดที่มีผิวหนังบาง หรือการที่ผิวหนังเปียกจาก
น�้ำคร�่ำและอยู่ในที่มลี มพัดผ่าน ท�ำให้นำ�้ ระเหยและทารก
สูญเสียความร้อนไปกับน�้ำ
สาเหตุจากล�ำตัวทารกเปียกน�ำ้ หรือ เหงื่อ นอน
แช่อุจจาระปัสสาวะ แนวทางการป้องกันการสูญเสีย
ความร้อน ป้องกันได้โดย เช็ดตัวทารกแรกเกิดให้แห้งโดย
เร็วหลังคลอดและหลังอาบน�้ำเสร็จ และดูแลเปลี่ยน
ผ้าอ้อมและเสื้อให้แห้งอยู่เสมอ
2. การน�ำความร้อน (conduction) เป็นการสูญ
เสียความร้อนไปกับวัตถุท่ีเย็นกว่าผิวหนังจากการสัมผัส
โดยตรง เกิดขึ้นได้เมื่อวางทารกแรกเกิดไปสัมผัสกับพื้นที่
หรือสิง่ ของทีเ่ ย็นกว่า พยาธิสภาพเกิดจากสูญเสียความร้อน
จากการถ่ายโอนความร้อนจากโมเลกุลทีอ่ นุ่ กว่าของผิวหนัง
ทารกไปยังโมเลกุลที่เย็นกว่า เมื่อโมเลกุลชนกัน ผิวของ
ทารกทีบ่ อบบางจะสูญเสียความร้อนทีเ่ ป็นสือ่ กระแสไฟฟ้า
เมื่อผิวสัมผัสกับวัตถุที่เย็นกว่า เช่น ผ้าห่ม ที่นอนหรือ
ของเหลวที่เย็นกว่า
สาเหตุจากการสัมผัสทีน่ อน มือ หรืออุปกรณ์ทเี่ ย็น
แนวทางการป้องกันการสูญเสียความร้อน ป้องกันได้โดย
คลุมที่นอนทารกด้วยผ้าอุ่น ใช้มือที่อุ่นสัมผัสทารกหรือ
อุปกรณ์ที่จะสัมผัสทารกต้องอุ่น วางทารกให้สัมผัสกับ
ผิวหนังของมารดา
3. การพาความร้อน (convection) เป็นการสูญเสีย
ความร้อนไปกับอากาศรอบตัว เช่นในห้องที่มีเครื่องปรับ
อากาศท�ำให้มอี ณ
ุ หภูมหิ อ้ งเย็น มีพยาธิสภาพเกิดจากการ
ถ่ายเทความร้อนจากผิวไปสู่สิ่งแวดล้อมโดยการเคลื่อน
ย้ายของอากาศหรือน�ำ้ เพราะความร้อนจะถูกถ่ายโอนจาก
ผิวหนังของทารกไปสูอ่ ากาศเมือ่ ผิวหนังทารกมีความอบอุน่
กว่าอากาศ โมเลกุลทีอ่ ุ่นจะลอยขึน้ ไปในอากาศเนือ่ งจาก
ผิวหนังมีความหนาแน่นน้อยกว่าโมเลกุลที่เย็นกว่า การ
สูญเสียความร้อนจากการพานีจ้ ะเพิม่ ขึน้ เช่นในห้องคลอด
ที่มีอากาศเย็น เมื่อเด็กทารกคลอดออกมาพบกับอากาศ

กลไกการเกิด และการป้องกันภาวะอุณหูมกิ าย
ต�่ำในทารกแรกเกิด

กลไกการเกิดภาวะอุณหภูมิกายต�่ำในทารกแรก
เกิดอันเนื่องจากการสูญเสียความร้อนออกจากร่างกาย
มี 4 ทาง ได้แก่ การระเหย การน�ำความร้อน การพา
ความร้อนและการแผ่รังสี และแนวทางการป้องกันการ
สูญเสียความร้อนในทารกแรกเกิด (Daisy, 2011) มีดังนี้
1. การระเหย (evaporation) เป็นการสูญเสีย
ความร้อนไปกับน�้ำหรือของเหลว เมื่อแรกคลอด ล�ำตัว
ทารกแรกเกิดชุ่มไปด้วยน�้ำคร�่ำ เมื่อสัมผัสกับอากาศใน
ห้องคลอด ผิวหนังจะแห้งจากน�้ำคร�่ำที่ระเหยออกท�ำให้
ร่างกายทารกสูญเสียความร้อนออกไป สถานการณ์เช่นเดียว
กันนี้เกิดขึ้นได้เมื่ออาบน�้ำให้ทารกแรกเกิด มีพยาธิสภาพ
เกิดจากการสูญเสียความร้อนจากการระเหยเกิดขึ้นผ่าน
ทางผิวหนังหรือทางเดินหายใจ เมื่อน�ำ้ ถูกเปลี่ยนเป็นก๊าซ
อัตราการระเหย จะเป็นสัดส่วนกับการไล่ระดับความดัน
ไอน�้ำระหว่างผิวกับสิ่งแวดล้อม มีความสัมพันธ์เชิงเส้น
ระหว่างความชืน้ สัมพัทธ์ และอัตราการระเหยโดยมีอตั รา
การระเหยสูงกว่าในระดับความชื้นต�่ำ การระเหยของสาร
น�้ำท�ำให้เกิดการสูญเสียความร้อน 0.6 kcal ต่อน�้ำทุก ๆ
1 กรัมที่สูญหายจากร่างกาย การสูญเสียความร้อนจาก
54

วารสารพยาบาล, 70(4), 52-59, 2564

Thai Journal of Nursing, 70(4), 52-59, 2021

เย็น ความร้อนจากผิวหนังทารกจะถ่ายเทจากผิวหนังออก
ไปสูอ่ ากาศ หรือการวางทารกไว้ในต�ำแหน่งทีม่ ลี มพัดผ่าน
ท�ำให้ทารกสูญเสียความร้อนโดยการพา
สาเหตุจากทารกนอนในที่มีอากาศเย็น มีลมพัด
ผ่าน แนวทางการป้องกันการสูญเสียความร้อน ป้องกัน
ได้โดยจัดให้ทารกนอนในทีไ่ ม่มลี มพัดผ่าน รักษาอุณหภูมิ
สิ่งแวดล้อมให้อบอุ่น ทารกคลอดก่อนก�ำหนดให้นอนอยู่
ในตู้อบ (incubator)
4. การแผ่รังสี (radiation) เป็นสูญเสียความร้อน
ไปกับวัตถุท่ีเย็นที่ไม่ได้สัมผัสโดยตรง เกิดขึ้นได้เมื่อวาง
ทารกไว้บริเวณใกล้หน้าต่าง หรือผนังทีเ่ ย็น มีพยาธิสภาพ
เกิดจากที่ผิวกายทั้งหมดเปล่งความร้อนในรูปของคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้าทีเ่ รียกว่ารังสี อุณหภูมขิ องร่างกายจะลดลง
หรือเพิม่ ขึน้ ตามพลังงานทีถ่ ่ายโอนผ่านรังสี และอัตราการ
สูญเสียความร้อนจะเป็นสัดส่วนกับความแตกต่างของ
อุณหภูมริ ะหว่างผิวกับพื้นผิวที่แผ่กระจายตัว เช่น ทารก
อาจสูญเสียความร้อนไปยังผนังเย็นที่อยู่ใกล้ ๆ หรือการ
วางทารกไว้ใกล้กบั วัตถุทเี่ ย็นหรืออยู่ในอุณหภูมหิ ้องทีเ่ ย็น
สาเหตุจากการวางทารกแรกเกิดใกล้ผนัง หรือวัตถุ
ที่เย็น แนวทางการป้องกันการสูญเสียความร้อน ป้องกัน
ได้โดยจัดให้ทารกนอนในเปลนอน (crib) ทีต่ งั้ ห่างจากผนัง
หรืออุปกรณ์ทเี่ ย็น หรือใกล้หน้าต่างทีม่ ลี มเย็นพัดผ่าน และ
ใช้ตู้อบที่มีผนัง 2 ชั้น

ปัจจัยเสีย่ งจ�ำแนกเป็น ปัจจัยด้านทารกและปัจจัย
ด้านการปฏิบัติ (Blackburn, 2017) ดังนี้
1. ปัจจัยด้านทารก ศูนย์ควบคุมความร้อนใน
สมองคือ ไฮโปทาลามัส (hypothalamus) ของทารกยังท�ำ
หน้าที่ไม่สมบูรณ์ พื้นที่ผิวกาย (surface area) มีมากเมื่อ
เทียบกับน�้ำหนักตัวท�ำให้สูญเสียความร้อนได้มาก ไขมัน
ใต้ผวิ หนัง (brown fat) ซึง่ เป็นแหล่งผลิตความร้อนทีส่ ำ� คัญ
ที่อยู่บริเวณสะบักและคอ รอบหลอดลม หลอดอาหาร
หัวใจ ต่อมหมวกไต ฯลฯ ของทารกมีจำ� นวนน้อย ท�ำให้
แหล่งความร้อนลดลง โครงสร้างของผิวหนังไม่สมบูรณ์
ท�ำให้สญ
ู เสียความร้อนโดยการระเหยได้ง่าย ประกอบกับ
ต่อมเหงือ่ ยังไม่ทำ� งาน ท�ำให้ระบายความร้อนไม่ดี รวมถึง
กลไกการสร้างความร้อนเพื่อตอบสนองภาวะอุณหภูมิต�่ำ
เช่น การสั่นของกล้ามเนื้อท�ำงานไม่สมบูรณ์
2. ปัจจัยด้านการปฏิบตั ิ ได้แก่ วิธกี ารวัดอุณหภูมิ
ไม่ถกู ต้อง ระยะเวลาในการวัดไม่นานพอ การตัง้ อุณหภูมิ
ในหอผู้ป่วยเย็นเกินไปไม่คงที่ สิ่งแวดล้อมในหอผู้ป่วย
ไม่เหมาะสม เช่น มีตู้อบ หรือที่นอนทารกมีลมพัดผ่าน
เสือ้ ผ้าอ้อมผ้าห่อตัวมีความเปียกชืน้ การสวมเครือ่ งนุง่ ห่ม
หรือ ห่อตัวทารกไม่เหมาะสมกับอุณหภูมใิ นหอผู้ป่วย

อาการ และอาการแสดงของภาวะอุณหภูมกิ าย
ต�่ำในทารกแรกเกิด

โดยทั่วไปทารกแรกเกิดมักจะมีอาการ (symptom)
และอาการแสดง (sign) ของภาวะอุณหภูมิกายต�่ำ คือ
ผิวเย็น ปลายมือปลายเท้าเขียว (acrocyanosis) ตัวลาย
(mottled) หรือ ผิวซีด (pale skin) มีภาวะน�ำ้ ตาลในเลือด
ต�ำ่ ชัว่ คราว (transient hypoglycemia) หายใจเร็ว (tachypnea)
หัวใจเต้นช้า (bradycardia) หายใจล�ำบาก (respiratory
distress) ซึม (poor activity) หยุดหายใจ (apnea) อาจมี
ภาวะเลือดเป็นกรด (metabolic acidosis) ดูดนมไม่ดี
รับนมไม่ได้ น�้ำหนักไม่ข้นึ หรือ น�้ำหนักลดลง (เกรียงศักดิ์
จีระแพทย์, 2550) การเกิดภาวะอุณหภูมกิ ายต�ำ่ ในทารก

ปัจจัยเสี่ยงของภาวะอุณหภูมิกายต�ำ่ ในทารก
แรกเกิด

ทารกแรกเกิดทีม่ คี วามเสีย่ งต่อการเกิดภาวะอุณหภูมิ
กายต�่ำ คือ ทารกน�ำ้ หนักตัวน้อยกว่าเกณฑ์ หรือมีความ
เจ็บป่วย ทารกก่อนและหลังการผ่าตัด ทารกทีม่ ศี นู ย์ควบคุม
อุณหภูมผิ ิดปกติ เช่น เด็กหัวบาตร (hydrocephalus) หรือ
ทารกทีไ่ ด้รบั บาดเจ็บจากการคลอด โดยฉพาะในกลุม่ ทารก
ทีค่ ลอดก่อนก�ำหนดจะมีการเปลีย่ นแปลงของอุณหภูมกิ าย
ตามสิ่งแวดล้อมจึงเกิดภาวะอุณหภูมิกายต�่ำกว่าปกติ
55

วารสารพยาบาล, 70(4), 52-59, 2564

Thai Journal of Nursing, 70(4), 52-59, 2021

แรกเกิดนัน้ ส่งผลต่อร่างกายของทารกแรกเกิดได้มากกว่า
ในวัยผูใ้ หญ่เนือ่ งจากศูนย์ควบคุมอุณหภูมใิ นไฮโปทาลามัส
ยังพัฒนาไม่สมบูรณ์
เมื่อเกิดภาวะอุณหภูมิกายต�่ำในทารกแรกเกิด จะ
เกิดผลต่อทารกแรกเกิดหลายระบบ ท�ำให้มคี วามเจ็บป่วย
และเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้ (Knobel, 2014) ทารกจะมีการ
ปรับตัวเพื่อเพิ่มความร้อนภายในร่างกายโดยเพิ่มการใช้
กรดไขมัน ท�ำให้มีภาวะเลือดเป็นกรด (acidosis) ตับเผา
ผลาญกลูโคสลดลง หลอดเลือดมีการหดตัว (peripheral
vasoconstriction) ปริมาณเลือดส่วนกลางเพิ่มขึ้น ชีพจร
และความดันโลหิตเพิ่มขึ้น มีการใช้กลูโคสเพิ่ม ท�ำให้เกิด
ภาวะน�้ำตาลในเลือดต�่ำ (hypoglycemia) และมีการขับ
ปัสสาวะออก ชีพจรและความดันโลหิตลดลง เลือดขับออก
จากหัวใจลดลง เลือดไปสมอง ตับและม้ามลดลง การ
กรองของไตลดลง ท�ำให้เกิดอาการบวม จากภาวะเลือด
เป็นกรดท�ำให้มีการแยกตัวของบิลิรูบิน (bilirubin) ที่จับ
กับอัลบูมิน เกิดอาการตัวเหลืองจัด (kernicterus) มีภาวะ
หายใจล�ำบาก อาจเกิดอาการหยุดหายใจ (apnoea) และ
มีภาวะเกร็ดเลือดต�่ำ (thrombocytopenia) และเลือดออก
ง่ายและหยุดไหลได้ช้าลง

de Almeida (2018) ได้เสนอการจัดการกับอุณหภูมิไว้ว่า
เมื่อประเมินอุณหภูมิกายทารก ทางรักแร้/ ทางทวารหนัก
ถ้าทารกมีภาวะอุณหภูมกิ ายปกติ 36.5-37.5 o°° C ให้คงวัด
อุณหภูมกิ ายทุก 4 ชั่วโมง และเฝ้าระวังการสูญเสียความ
ร้อนถ้ามี ใช้เครื่องให้ความอบอุ่นชนิด servo control
แต่ถ้าทารกมีภาวะอุณหภูมิกายต�่ำกว่า 36.5 °o°C ให้จัด
สถานทีน่ อนป้องกันการเสียความร้อนทัง้ 4 ทาง คือ ทีน่ อน
ไม่เปียกชื้น ไม่เย็น ไม่มีลมพัดผ่านและไม่นอนใกล้วัตถุ
ที่เย็น อุ่นที่นอน เสื้อผ้า ผ้าห่อตัวของทารกก่อนใช้ เพิ่ม
อุณหภูมกิ ายให้ได้ 0.5 o°° C ภายใน 1 ชั่วโมง และติดตาม
อุณหภูมกิ ายทุก 1 ชั่วโมงจนกว่าจะปกติ
ACoRN (2012) ได้เสนอแนวทางการควบคุมอุณหภูมิ
ในทารกแรกเกิดไว้โดยให้ติดตามความเสี่ยงของภาวะ
อุณหภูมผิ ดิ ปกติ และจัดให้ทารกอยูใ่ นสิง่ แวดล้อมทีค่ วบคุม
ได้ ทารกที่มีอุณหภูมิตำ�่ กว่า 36.5 °o°C ให้ควบคุมอุณหภูมิ
ห้องอยู่ท่ี 26 - 27 o°° C ทารกที่คลอดครบก�ำหนดหรือใกล้
ครบก�ำหนด หรือทารกปกติ จัดให้ทารกได้รับ skin to skin
กับมารดา สวมหมวก และห่อตัว และวัดอุณหภูมิกายซ�ำ้
หากไม่ใช่ทารกปกติ จัดให้ทารกอยู่ใน Incubator หรือ
radiant warmer ตั้ง servo control skin prove 36.5 o°° C
การศึกษาระยะยาวตัง้ แต่ พ.ศ. 2554-2557 เกีย่ วกับ
แนวทางการส่งต่อทารกที่มีภาวะขาดออกซิเจนไปยัง
โรงพยาบาลทีร่ บั การรักษาต่อในสหราชอาณาจักรของคณะ
พยาบาลส่งต่อ จ�ำนวน 21 คณะ พบว่าส่วนใหญ่ ร้อยละ
70 ใช้การควบคุมอุณหภูมิด้วยระบบ servo control และ
รองลงมาใช้แบบ passive control และยังพบอีกว่าการใช้
ระบบ servo control มีอัตราส่วนเพิ่มขึ้นโดยขนส่งทารก
ด้วยตู้อบเด็ก (transport incubator) ที่ผ่านการดัดแปลงให้
เหมาะสมส�ำหรับการน�ำส่งทารกแรกเกิดเพือ่ ป้องกันภาวะ
อุณหภูมิกายต�่ำ (Sharma, 2015) ในประเทศไทยมีการ
พัฒนาแนวทางปฏิบตั กิ ารรักษาภาวะอุณหภูมกิ ายต�ำ่ ด้วย

การป้องกันภาวะอุณหภูมิกายต�่ำในทารกแรก
เกิด
องค์การอนามัยโลก (WHO, 1997) ให้ความส�ำคัญ
และวางแนวทางการใช้ห่วงโซ่การควบคุมอุณหภูมกิ ายให้
อบอุ่น (warm chain) ในการด�ำเนินการทีเ่ ชือ่ มต่อกันตัง้ แต่
ทารกคลอด ถึง 24 ชั่วโมงหลังคลอด เพื่อลดการสูญเสีย
ความร้อนในทารกแรกเกิด ตั้งแต่ ค.ศ. 1997 และองค์กร
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการดูแลทารกแรกเกิดได้พฒ
ั นาแนวทางการ
ป้องกันภาวะอุณหภูมิกายต�่ำในทารกแรกเกิดมาจนถึง
ปัจจุบันเพื่อให้สามารถดูแลรักษาอุณหภูมิร่างกายทารก
แรกเกิดต่อเนือ่ ง มีประสิทธิภาพ Trevisanuto, Testoni, และ
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การให้ความอบอุ่นซึ่งยังไม่มีงานวิจัยยืนยัน เป็นเพียง
รายงานกรณีศกึ ษาทีต่ พี มิ พ์ในวารสาร ประเทศไทย ทารก
แรกเกิดมีภาวะอุณหภูมกิ ายต�ำ่ ไม่รนุ แรงมากเพราะสภาพ
อากาศที่อยู่ในประเทศเขตร้อน ดังนั้นการห่อตัวและการ
ใช้วิธีเนื้อแนบเนื้อ (skin to skin) ในทารกครบก�ำหนดที่
ปกติ การให้ทารกอยูใ่ นตูอ้ บหรืออยูใ่ ต้เครือ่ งให้ความอบอุน่
โดยการแผ่รงั สี ก็สามารถท�ำให้อุณหภูมกิ ายกลับมาปกติ
ได้ (เกรียงศักดิ์ จีระแพทย์, 2550) อย่างไรก็ตามแนวปฏิบตั ิ
ทางการพยาบาลซึ่งสอดคล้องกับแนวทางขององค์การ
อนามัยโลก ในการดูแลทารกแรกเกิดเพื่อป้องกันภาวะ
อุณหภูมิกายต�่ำตั้งแต่ห้องคลอด ระหว่างการส่งต่อเพื่อ
การรักษาที่เหมาะสม จนถึงหอผู้ป่วยตามแนวทางของ
warm chain ซึ่งได้รับการสนับสนุนว่ามีประสิทธิภาพจาก
การวิจัยเชิงทดลอง (เอื้ออารีย์ สมุดจาง, 2559) Boulton
และคณะ (2021) เสนอแนวทางการปฏิบัติไว้ดงั นี้
1. ปรับอุณหภูมหิ ้องคลอดให้อยู่ท่ี 26° o°C - 27° o°C
ห้ามเปิดพัดลม
2. น�ำทารกให้มารดาอุ้มเนือ้ แนบเนือ้ พร้อมกับใช้
ผ้าห่มตัวทารก
3. ท�ำกิจกรรมในการดูแลทารกเช่น ตรวจร่างกาย
ฉีดยา ให้ปฏิบตั ภิ ายใต้เครือ่ งให้ความอบอุน่ โดยการแผ่รงั สี
4. ห่อตัวทารกด้วยเสือ้ ผ้าเด็ก ผ้าอ้อม และห่ออีก
ชัน้ ด้วยผ้าห่อ 1 ผืนทีไ่ ด้ผา่ นการอุน่ ใต้เครือ่ งให้ความอบอุน่
โดยการแผ่รงั สี และสวมหมวก
5. ดูแลทารกแรกเกิดหลังคลอด โดยวัดอุณหภูมิ
ทุก 30 นาที 2 ครั้ง และ 1 ชั่วโมง 1 ครั้ง
6. ไม่ให้ทารกแรกเกิดนอนแช่ปสั สาวะหรืออุจจาระ
เพือ่ ป้องกันการสูญเสียความร้อนจากการระเหย และการพา
ความร้อน

บทบาทของพยาบาลในการดูแลทารกแรกเกิด
เพื่อป้องกันภาวะอุณหภูมิกายต�่ำ
พยาบาลควรปฎิบัติตามแนวทางการดูแลเมื่อเกิด
ภาวะอุณหภูมกิ ายต�ำ่ เพือ่ ลดอัตราการป่วยหนักและอัตรา
การตายดังนี้
1. การเพิ่มอุณหภูมิกายอย่างช้า คือการปรับ
อุณหภูมขิ องตู้อบที่ 36.0 ° o°C หลังจากทารกอยู่ในอุณหภูมิ
ตู้อบที่ 36° o°C นาน 15 นาที แล้ว มีอุณหภูมิกายคงที่หรือ
ค่อย ๆ เพิ่มขึ้น ให้คงอุณหภูมิตู้อบไว้ที่ 36° o°C แต่ถ้า
อุณหภูมกิ ายยังลดลงอีก ให้เพิม่ อุณหภูมติ ้เู ป็น 37° o°C และ
หาสาเหตุว่าทารกมีการสูญเสียความร้อนทางใด ให้แก้ไข
ตามสาเหตุนั้น ถ้าทารกอยู่ในอุณหภูมิตู้อบที่ 37° o°C แล้ว
อุณหภูมิกายยังลดลงหรือไม่เพิ่มขึ้นให้เพิ่มอุณหภูมิตู้อบ
เป็น 38° o°C และใช้ผา้ อุน่ ห่อตัว หรือใช้เครือ่ งให้ความอบอุน่
โดยการแผ่รงั สีส่องบนตู้อบ ติดตามวัดอุณหภูมทิ างทวาร
หนักทุก 15 นาทีจนกว่าอุณหภูมิกายเพิ่มถึง 36.5° o°C จึง
ลดอุณหภูมขิ องตู้อบด้วยการตัง้ อุณหภูมติ ามสิง่ แวดล้อม
ที่เหมาะสมโดยที่อุณหภูมิของร่างกายไม่เปลี่ยนแปลง
(neutral thermal environment [NTE]) ต่อไป วิธีนี้เหมาะ
ส�ำหรับโรงพยาบาลในภูมภิ าคของไทย
2. การเพิ่มอุณหภูมิกายอย่างเร็ว โดยการวาง
ทารกไว้ใต้เครื่องให้ความอบอุ่นโดยการแผ่รังสี/ตู้อบชนิด
กลไกควบคุม (servo control) ผ่านแผ่นควบคุมอุณหภูมทิ ี่
ผิวหนัง (skin probe) ซึ่งติดไว้ที่ผนังหน้าท้อง และตั้งปุ่ม
ปรับอุณหภูมผิ ิวหนังไว้ท่ี 36.5° o°C วัดอุณหภูมทิ วารหนัก
ทุก 15 นาที จนกว่าอุณหภูมกิ ายได้สูงถึง 36.5° o°C จึงให้
ทารกอยูใ่ นตูอ้ บโดยปรับอุณหภูมติ อู้ บให้อยูใ่ นสิง่ แวดล้อม
ที่มีอุณหภูมิเหมาะสมโดยที่อุณหภูมิของร่างกายไม่
เปลี่ยนแปลงต่อไป
แนวทางการดูแลภาวะอุณหภูมิกายทั้งการเพิ่ม
อุณหภูมอิ ย่างช้าและอย่างเร็วทีน่ ยิ มคือการให้ความอบอุน่
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ด้วยตู้อบ (incubator) โดยตั้งอุณหภูมิอากาศของตู้ (air
mode)ให้สูงกว่าอุณหภูมิแกนกลางที่วัดได้ 1-1.5° o°C ถ้า
ทารกไม่มีอาการผิดปกติจากการเพิ่มอุณหภูมิ ให้เพิ่ม
อุณหภูมใิ นหมวดแอร์ (air mode) ของตู้อบอีก 1-1.5° o°C
สูงกว่าอุณหภูมิแกนกลาง ท�ำต่อเนื่องจนอุณหภูมกิ ายอยู่
ในเกณฑ์ปกติ หรือใช้แนวทางการให้ความอบอุน่ ด้วยเครือ่ ง
ให้ความอบอุ่นแผ่รังสี โดยวางทารกในท่านอนหงาย
ใต้เครื่อง ติดแผ่นควบคุมอุณหภูมทิ ี่ผิวหนัง ที่ท้องบริเวณ
ที่ไม่ตรงกับกระดูก ตั้งอุณหภูมผิ ิวหนังปรับอัตโนมัติ ไว้ท่ี
36.5° o°C หรือเพิ่มอุณหภูมิช้า ๆ โดยตั้งอุณหภูมิผิวหนัง
สูงกว่าอุณหภูมิกาย (Jain, Dalal, & Gathwala, 2021)

หมาย พยาบาลผูด้ แู ลควรมีความตระหนักถึงความส�ำคัญ
และพัฒนา ทบทวนแนวทางปฏิบัติเพื่อให้ได้วิธีปฏิบัตทิ ี่ดี
และเหมาะสมกับบริบท หรือองค์ประกอบที่เป็นปัจจัยใน
แต่ละโรงพยาบาลซึ่งมีความแตกต่างกันทั้งสภาพอากาศ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการรักษาอุณหภูมิกาย อย่างไรก็ตาม การ
ดูแลรักษาภาวะอุณหภูมิกายให้อยู่ในภาวะปกติ ต้องท�ำ
ควบคู่ไปกับการดูแลด้านต่าง ๆ ตามหลักการดูแลทารก
แรกเกิดเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยในทารกแรกเกิด ได้แก่
การดูแลอุณหภูมิกาย การดูแลทางเดินหายใจ การดูแล
ระดับออกซิเจนในเลือด การดูแลเรื่องอาหาร ทั้งอาหาร
ทางปากคือ นมมารดา หรือการให้อาหารทางหลอดเลือดด�ำ
การดูแลเฉพาะโรค การส่งเสริมสายสัมพันธ์ระหว่างทารก
กับมารดาและกับครอบครัว และการดูแลสิง่ แวดล้อมเพือ่
ให้ทารกสามารถเติบโตและมีพัฒนาการที่ดีในอนาคต

บทสรุป
การใช้แนวทางการดูแลทารกแรกเกิดเพื่อป้องกัน
ภาวะอุณหภูมกิ ายต�่ำผิดปกติให้มปี ระสิทธิภาพ ตามเป้า
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