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บทคัดย่อ
การอาบน�้าประจ�าวันมีโอกาสท�าให้ทารกเกิดก่อนก�าหนดเกิดภาวะอุณหภูมิร่างกายต�่าจากการสูญเสียความ
ร้อนออกจากร่างกายผ่านกระบวนการน�า การพา และการระเหย การศึกษาแบบทดลองสองกลุม่ เปรียบเทียบวัดแบบ
อนุกรมเวลา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการอาบน�้าแบบห่อตัวต่ออุณหภูมิร่างกายของทารกเกิดก่อนก�าหนด
อายุหลังปฏิสนธิ 34-36+6 สัปดาห์ ทีไ่ ด้รบั การรักษาในหอผูป้ ว่ ยหนักทารกแรกเกิดโรงพยาบาลศูนย์ ในเขตภาคเหนือ
แห่งหนึ่ง จ�านวน 42 ราย เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง และสุ่มเข้ากลุ่มทดลองหรือกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 21
ราย เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบบันทึกข้อมูลทัว่ ไป แบบบันทึกสัญญาณชีพ และแนวปฏิบตั กิ ารอาบน�า้ แบบ
ห่อตัว วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา สถิติทดสอบแมนวิทนีย์ยู สถิติฟิชเชอร์เอ็กแซค สถิติทดสอบค่าที และ
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวชนิดมีการวัดซ�้า
ผลการศึกษาพบว่า ค่าเฉลีย่ อุณหภูมริ า่ งกายของทารกเกิดก่อนก�าหนดภายหลังอาบน�า้ ทันที ภายหลังอาบน�า้
10 และ 20 นาที ในกลุ่มที่ได้รับการอาบน�้าแบบห่อตัวสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการอาบน�้าแบบปกติอย่างมีนัยส�าคัญทาง
สถิติ (p<.05) และจ�านวนของทารกเกิดก่อนก�าหนดที่มีอุณหภูมิร่างกายต�่าในสองกลุ่มไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส�าคัญทางสถิติ (p>.05) และในกลุม่ ทีไ่ ด้รบั การอาบน�า้ แบบห่อตัวมีคา่ เฉลีย่ อุณหภูมริ า่ งกายก่อนอาบน�า้ ภายหลัง
อาบน�้าทันที ภายหลังอาบน�้า 10, 20 และ 30 นาทีแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p<.05)
ผลการวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าการอาบน�้าแบบห่อตัวสามารถลดการสูญเสียความร้อนออกจากร่างกายทารกได้
ดีกว่าการอาบน�า้ แบบปกติ สามารถน�าวิธกี ารอาบน�า้ แบบห่อตัวไปใช้ในการดูแลทารกเกิดก่อนก�าหนดประจ�าวันเพือ่
ลดการเกิดภาวะอุณหภูมิร่างกายต�่าขณะและหลังอาบน�้าได้ป้องกันการสูญเสียความร้อนออกจากร่างกายของทารก
เกิดก่อนก�าหนดขณะอาบน�้า
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Effect of Swaddled Bathing on Body Temperature of Preterm Infants

Abstract
Daily bathing of preterm infants causes heat loss by means of convection, conduction, and
evaporation, which can result in hypothermia. This study used a multiple time series design to
study the effect of swaddled bathing on the body temperature of preterm infants. The sample
consisted of 42 preterm infants at a post-gestational age of 34 to 36+6 weeks, hospitalized in the
neonatal intensive care unit of a central hospital in the northern region. Samples were selected
by means of purposive sampling. Samples were randomly assigned into an experimental and a
control group, with 21 preterm infants per group. Research tools included a demographic data
form and forms to record vital signs as well as the swaddled bathing clinical practice guidelines.
Descriptive statistics, the Mann-Whitney U test, Fisher's exact test, an independent t-test, and oneway repeated measures ANOVA were used for data analysis.
The results revealed that the mean body temperature in preterm infants immediately after
bathing, 10 minutes after bathing, and 20 minutes after bathing in the swaddle-bathed group was
statistically significantly higher than in the conventionally bathed group (p < .05). The difference
in the incidence of hypothermia between them was also not statistically significant (p > .05). The
mean body temperatures of the swaddle-bathed group before bathing, immediately after bathing,
and at 10, 20, and 30 minutes after bathing showed statistically significant differences (p < .05).
The findings of this study indicate that swaddled bathing can reduce heat loss in preterm
infants more effectively than conventional bathing. Therefore, health care providers in neonatal
intensive care units are able to apply swaddled bathing to reduce hypothermia during and after
bathing preterm infants.
Keywords: Preterm infant, Infant bathing, Swaddled bathing, Body temperature
ความเปนมาและความส�าคัญของปัญหา
ทารกเกิดก่อนก�าหนดเป็นทารกที่เกิดก่อนอายุ
ครรภ์ 37 สัปดาห์ (WHO, 2017a) ส่วนใหญ่ร้อยละ
74 เกิดที่อายุครรภ์ 34 ถึง 36+6 สัปดาห์ (Kugelman
& Colin, 2013) ซึ่งทารกกลุ่มนี้มีลักษณะภายนอกใกล้
เคียงกับทารกเกิดครบก�าหนด แต่ต้องใช้เวลา 3 ถึง 8
สัปดาห์หลังเกิดในการเจริญเติบโตและพัฒนาระบบ
ต่าง ๆ ของร่างกายให้สมบูรณ์เต็มที่เทียบเท่ากับทารก
เกิดครบก�าหนด (Loring et al., 2012) และเนื่องจาก
ความไม่สมบูรณ์ในระบบต่าง ๆ ของร่างกายจึงส่งผลให้
ทารกเกิดปัญหาสุขภาพที่ส�าคัญหลายประการ ได้แก่
ภาวะหายใจล�าบาก ภาวะบิลริ บู นิ ในเลือดสูง ภาวะล�าไส้

ขาดเลือดมาเลี้ยง ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด ภาวะ
น�้าตาลในเลือดต�่า ภาวะแคลเซียมในเลือดต�่า รวมถึง
ปัญหาภาวะอุณหภูมิร่างกายต�่า ภาวะอุณหภูมิร่างกาย
ต�่า เป็นหนึ่งในปัญหาสุขภาพที่มีความส�าคัญของทารก
เกิดก่อนก�าหนดที่เกิดจากการขาดความสมดุลระหว่าง
การสร้างและการสูญเสียความร้อนของทารก เนื่องจาก
การพัฒนาด้านสรีระไม่สมบูรณ์ร่วมกับระบบประสาท
ยังเจริญไม่เต็มที่และทารกมีข้อจ�ากัดในการสร้างความ
ร้อน ซึง่ ทารกสูญเสียความร้อนของร่างกายสูส่ งิ่ แวดล้อม
อย่างรวดเร็วผ่านการน�า การพา การแผ่รังสี และ การ
ระเหย ท�าให้ทารกที่มีภาวะอุณหภูมิร่างกายต�่าเกิด
กระบวนการเมตาบอลิซึมเพิ่มขึ้นเพื่อสร้างความร้อน
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ซึ่งต้องใช้ออกซิเจนและกลูโคสเพิ่มมากขึ้น อาจน�าไปสู่
ภาวะน�า้ ตาลในเลือดต�า่ ภาวะขาดออกซิเจนและมีภาวะ
กรดจากการเผาผลาญได้ นอกจากนีย้ งั ท�าให้คา่ ความอิม่
ตัวของออกซิเจนลดลงอย่างรุนแรง ซึ่งอาจท�าให้ทารก
เสียชีวิตได้ (Chankhao, 2015)
การดู แ ลความสะอาดร่ า งกายประจ� า วั น โดย
เฉพาะการอาบน�้าเป็นกิจกรรมการพยาบาลที่ส�าคัญใน
การดูแลทารก เพื่อลดการติดเชื้อและไม่สุขสบาย และ
เป็นกิจกรรมที่ท�าให้ทารกเกิดก่อนก�าหนดตื่นตัว มี
การตอบสนองต่อความเครียดมากขึ้น (Sirikunsatian,
Urharmnuay & Klunklin, 2013) ในขณะเดียวกันก็
เป็นกิจกรรมที่ท�าให้ทารกเกิดก่อนก�าหนดมีโอกาสเกิด
ภาวะอุณหภูมิร่างกายต�่าได้ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
เกิดภาวะอุณหภูมิร่างกายต�่าหลังอาบน�้า ได้แก่ อายุ
ครรภ์ของทารก ทารกทีม่ อี ายุครรภ์นอ้ ยเกิดการสูญเสีย
ความร้อนมาก โดยความสมบูรณ์ของผิวหนังจะเจริญ
เติบโตขึ้นตามอายุครรภ์ และจะมีความสมบูรณ์ขึ้นเมื่อ
อายุครรภ์ 32 สัปดาห์ (Jurica et al., 2016) ดังนั้น
ในสัปดาห์แรกของการดูแลทารกเกิดก่อนก�าหนดอายุ
ครรภ์น้อยกว่า 32 สัปดาห์ จึงควรใช้ส�าลีก้อนที่มีความ
นุม่ ชุบน�า้ อุน่ เช็ดเบาๆ โดยไม่นา� ทารกออกจากตูอ้ บทารก
และพิจารณาอาบน�้าเมื่อทารกออกจากตู้อบได้ น�้าหนัก
ของทารก ทารกทีม่ นี า�้ หนักตัวน้อยจะมีอตั ราการระเหย
ของน�้าทางผิวหนังสูง โดยเฉพาะทารกน�้าหนักตัวน้อย
กว่า 1,600 กรัม ทารกที่มีน�้าหนักน้อยกว่าอายุครรภ์
(Narumit, 2015) ระยะเวลาในการอาบน�้า ซึ่งควรใช้
ระยะเวลาน้อยที่สุด เพื่อป้องกันการสูญเสียความร้อน
ของทารก (Kuller, 2014) อุณหภูมิน�้าที่เหมาะสมใน
การอาบน�้าทารกอยู่ระหว่าง 37.8-40.0 องศาเซลเซียส
(Katie, 2016) อุณหภูมิสิ่งแวดล้อมต�่าท�าให้ทารกสูญ
เสียความร้อนออกจากร่างกายมาก อุณหภูมสิ งิ่ แวดล้อม
ที่เหมาะสมส�าหรับทารกในหอผู้ป่วยทารกแรกเกิดคือ
27.0-28.0 องศาเซลเซียส (Jirapaet, 2016) และวิธกี าร
อาบน�า้ โดยแต่ละหน่วยงานทีด่ แู ลทารกเกิดก่อนก�าหนด
ใช้วธิ กี ารอาบน�า้ ทีแ่ ตกต่างกัน ซึง่ การอาบน�า้ โดยการน�า
ทารกลงแช่ในอ่างเป็นวิธีที่มีมาตั้งแต่ในอดีตและเป็น
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ที่นิยม นอกจากนี้ยังมีการอาบน�้าแบบเช็ดตัวและการ
อาบน�้าแบบห่อตัว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแนวปฏิบัติของหน่วย
งาน ซึ่งบางหน่วยงานก�าหนดให้การดูแลความสะอาด
ร่างกายทารกเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของมารดา
เพื่อให้มารดามีโอกาสเรียนรู้วิธีการดูแลทารก ส่งผลให้
ความมั่นใจตลอดจนสามารถดูแลทารกได้ (Pholanun,
Kantawang, & Klunklin, 2013) และเนื่องด้วยความ
แตกต่างของวิธีการอาบน�้าจึงท�าให้เกิดการศึกษาผล
ของการอาบน�้าแต่ละวิธี รวมถึงเปรียบเทียบการอาบ
น�้าแต่ละวิธีด้วย
การศึกษาเกี่ยวกับการอาบน�้าทารกแรกเกิดที่
ผ่านมาส่วนใหญ่เป็นการศึกษาเปรียบเทียบอุณหภูมิ
ร่างกายทารกแรกเกิดครบก�าหนดในการอาบน�้าครั้ง
แรกหลังเกิด ณ เวลาต่าง ๆ โดยพบว่าการอาบน�้าครั้ง
แรกเมือ่ อายุมากขึน้ พบการเกิดอุณหภูมริ า่ งกายต�า่ น้อย
องค์การอนามัยโลกจึงก�าหนดให้อาบน�้าทารกครั้งแรก
เมื่อทารกอายุอย่างน้อย 6 ชั่วโมง และแนะน�าให้ขยาย
เวลาการอาบน�้าครั้งแรกเมื่อทารกอายุอย่างน้อย 24
ชัว่ โมง เพือ่ เพิม่ คุณภาพการดูแลทารกด้านอุณหภูมมิ าก
ขึ้น (WHO, 2017b)
ส่ ว นการศึ ก ษาการอาบน�้ า ในทารกเกิ ด ก่ อ น
ก�าหนดพบว่า มีการเปรียบเทียบวิธกี ารอาบน�า้ วิธตี า่ ง ๆ
ได้แก่ การศึกษาของลอริ่งและคณะ พบว่าการอาบน�้า
แบบแช่ในอ่างท�าให้อุณหภูมิร่างกายลดลงน้อยกว่า
การอาบน�้าแบบเช็ดตัวที่ 10 และ 30 นาทีหลังอาบน�้า
(Loring et al., 2012) และการศึกษาของแอดราคีและ
คณะ ที่ท�าการศึกษาเปรียบเทียบผลของการอาบน�้า
แบบปกติกบั การอาบน�า้ แบบห่อตัวในทารกเกิดก่อนอายุ
ครรภ์ 30-36 สัปดาห์ พบว่าทารกเกิดก่อนก�าหนดกลุม่ ที่
ได้รบั การอาบน�า้ แบบห่อตัวมีอณ
ุ หภูมริ า่ งกายลดลงน้อย
กว่าทารกกลุ่มที่ได้รับการอาบน�้าแบบแช่ในอ่างอย่างมี
นัยส�าคัญทางสถิติ (p<.001) (Edraki et al., 2014) แต่
อย่างไรก็ตามการศึกษาดังกล่าวไม่มกี ารติดตามการเพิม่
ขึน้ ของอุณหภูมหิ ลังอาบน�า้ รวมถึงระยะเวลาทีอ่ ณ
ุ หภูมิ
เท่ากับอุณหภูมิก่อนการอาบน�้า
การอาบน�้าแบบห่อตัวเป็นวิธีการอาบน�้าที่ได้รับ
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การพัฒนาขึ้นในปี ค.ศ. 2002 โดยเฟิร์น เกรฟส์และ
ฮู ล เลอร์ ซึ่ ง ท� า การศึ ก ษากรณี ศึ ก ษาทารกเกิ ด ก่ อ น
ก�าหนดที่ได้รับการอาบน�้าแบบห่อตัวในหอผู้ป่วยหนัก
ทารกแรกเกิดในสหรัฐอเมริกา โดยการใช้ผ้าอ้อมหรือ
ผ้าขนหนูพันห่อแขนขาและล�าตัวให้ทารกอยู่ในท่างอ
แขนขาเข้าหาล�าตัวแล้วแช่ทารกลงในอ่างอาบน�้าอุ่น
ที่มีระดับน�้าสูง 10 เซนติเมตร ให้น�้าท่วมบริเวณไหล่
เพื่อป้องกันการสูญเสียความร้อนผ่านการพาความร้อน
และการระเหยระหว่างอาบน�้า จากนั้นเปิดผ้าที่ห่อตัว
ท�าความสะอาดร่างกายทารกทีละส่วนอย่างนุ่มนวล ใน
ขณะที่ส่วนอื่น ๆ ยังได้รับการห่อหุ้มไว้ (Fern, Graves,
& Huillier, 2002) โดยเผยแพร่องค์ความรู้และแนว
ปฏิบัติการอาบน�้าแบบห่อตัวส�าหรับทารกในหอผู้ป่วย
วิกฤตทารกแรกเกิด ซึง่ ต่อมามีการศึกษาวิจยั และการน�า
ไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง (Edraki
et al., 2014; Finn, 2017; Hall, 2008; Quraishy,
Bowles, & Moore, 2013) โดยการอาบน�้าแบบห่อตัว
ร่วมกับการเปิดผ้าทีละส่วนเป็นการลดพืน้ ทีผ่ วิ ของทารก
ทีเ่ ปียกน�า้ ในการสัมผัสกับอากาศเย็น ซึง่ เป็นการป้องกัน
การสูญเสียความร้อนออกจากร่างกายโดยการพาและ
การระเหยความร้อน นอกจากนี้การห่อตัวด้วยผ้าที่
เปียกน�้าอุ่นเป็นการป้องกันการสูญเสียความร้อนออก
จากร่างกายโดยการน�าความร้อน จึงช่วยป้องกันการ
เกิดภาวอุณหภูมิร่างกายต�่าในทารกเกิดก่อนก�าหนดได้
น�าไปสู่การป้องกันการเกิดภาวะออกซิเจนในเลือดต�่า
จากการใช้ออกซิเจนในการเผาผลาญเพือ่ สร้างความร้อน
เมือ่ ทารกเกิดภาวะอุณหภูมริ า่ งกายต�า่ ได้ นอกจากนีก้ าร
อาบน�้าแบบห่อตัวยังเป็นวิธีช่วยลดการเคลื่อนไหวของ
ทารก ท�าให้ทารกเกิดความรู้สึกปลอดภัยและส่งเสริม
ความสุขสบาย
ปั จ จุ บั น มี ก ารน�าวิธีก ารอาบน�้าแบบห่อตัว ไป
สร้างเป็นแนวปฏิบัติในหอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิดใน
หลายประเทศ แต่ยังไม่ปรากฏข้อมูลการอาบน�้าแบบ
ห่อตัวในประเทศไทย ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากแนวปฏิบัติ
การอาบน�้าแบบห่อตัวในต่างประเทศได้มาจากการ
ทบทวนวรรณกรรมและรายงานการสังเกตอาการทารก

ในแต่ละหน่วยงาน (Fern et al., 2002; Finn et al.,
2017; Hall, 2008; Quraishy et al., 2013) และพบ
หลักฐานที่เป็นการศึกษาวิจัยเชิงทดลองในกลุ่มทารก
เกิดก่อนก�าหนดเพียงการศึกษาเดียว โดยเป็นการศึกษา
เชิงทดลองแบบสุม่ มีกลุม่ ควบคุม (Edraki et al., 2014)
โดยงานวิจัยดังกล่าวไม่ได้ระบุการควบคุมระยะเวลาที่
ใช้ในการอาบน�้า มีรายงานการติดตามอุณหภูมิเพียง
ครั้งเดียวคือ 10 นาทีภายหลังอาบน�้า แม้ว่าอุณหภูมิ
ร่างกายของทารกกลุ่มที่ได้รับการอาบน�้าแบบห่อตัวจะ
สูงกว่ากลุม่ ทีไ่ ด้รบั การอาบน�า้ แบบแช่ในอ่าง แต่อณ
ุ หภูมิ
ร่างกายของทารกกลุ่มที่ได้รับการอาบน�้าแบบห่อตัวที่
10 นาทีภายหลังอาบน�า้ ยังคงต�า่ กว่าก่อนอาบน�า้ ซึง่ ไม่มี
รายงานการติดตามอุณหภูมิร่างกายที่ 20 และ 30 นาที
รวมทั้งไม่พบรายงานการศึกษาการเปลี่ยนแปลงทาง
สรีรวิทยาของทารก ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจศึกษาการอาบ
น�้าแบบห่อตัวในทารกเกิดก่อนก�าหนดโดยติดตามการ
เปลีย่ นแปลงอุณหภูมริ า่ งกาย เพือ่ เป็นเป็นแนวทางและ
ประกอบการตัดสินใจในการน�าแนวปฏิบัติการอาบน�้า
แบบห่อตัวไปปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยควบคุมอุณหภูมิร่างกาย
ของทารกให้คงที่ ลดการเกิดภาวะอุณหภูมิร่างกายต�่า
ของทารกเกิดก่อนก�าหนดต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพือ่ เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ อุณหภูมริ า่ งกายและ
จ�านวนของทารกเกิดก่อนก�าหนดทีม่ อี ณ
ุ หภูมริ า่ งกายต�า่
ระหว่างกลุม่ ทีไ่ ด้รบั การอาบน�า้ แบบห่อตัวและกลุม่ ทีไ่ ด้
รับการอาบน�า้ แบบปกติ ภายหลังอาบน�า้ ทันที ภายหลัง
อาบน�้า 10, 20 และ 30 นาที
2. เพือ่ เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ อุณหภูมริ า่ งกายของ
ทารกเกิดก่อนก�าหนดกลุม่ ทีไ่ ด้รบั การอาบน�า้ แบบห่อตัว
ก่อนอาบน�้า ภายหลังอาบน�้าทันที ภายหลังอาบน�้า 10,
20 และ 30 นาที
สมมติฐานการวิจัย
1. ทารกเกิดก่อนก�าหนดกลุม่ ทีไ่ ด้รบั การอาบน�า้
แบบห่อตัวมีคา่ เฉลีย่ อุณหภูมริ า่ งกายสูงกว่ากลุม่ ทีไ่ ด้รบั
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ผลของการอาบนํ�าแบบห่อตัวต่ออุ ณหภูมิร่างกายของทารกเกิดก่อนกําหนด

การอาบน�า้ แบบปกติ ภายหลังอาบน�า้ ทันที ภายหลังอาบ
น�้า 10, 20 และ 30 นาที
2. ทารกเกิดก่อนก�าหนดกลุม่ ทีไ่ ด้รบั การอาบน�า้
แบบห่อตัวมีอุณภูมิกายต�่า จ�านวนน้อยกว่ากลุ่มที่ได้รับ
การอาบน�า้ แบบปกติ ภายหลังอาบน�า้ ทันที ภายหลังอาบ
น�้า 10, 20 และ 30 นาที
3. ทารกเกิดก่อนก�าหนดกลุม่ ทีไ่ ด้รบั การอาบน�า้
แบบห่อตัว มีค่าเฉลี่ยอุณหภูมิร่างกายก่อนอาบน�้า ภาย
หลังอาบน�้าทันที ภายหลังอาบน�้า 10, 20 และ 30 นาที
ไม่แตกต่างกัน
กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย
ทารกเกิดก่อนก�าหนดส่วนใหญ่มปี ญ
ั หาด้านการ
ควบคุมอุณหภูมิร่างกาย โดยมีการสูญเสียความร้อน
ผ่านทั้ง 4 วิธี ทั้งการน�าความร้อน การพาความร้อน
การแผ่รังสี และการระเหย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสูญ
เสียความร้อนทางการระเหย จากสรีรภาพของทารก
เกิดก่อนก�าหนดที่มีพื้นที่ผิวร่างกายมาก กลไกการสร้าง
ความร้อนในร่างกายยังไม่สมบูรณ์ เมื่อร่างกายทารก
สัมผัสกับอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอาจส่งผล
ให้อณ
ุ หภูมริ า่ งกายของทารกลดต�า่ ลง ดังนัน้ ในการดูแล
ทารกเกิดก่อนก�าหนดจึงต้องมีการป้องกันการสูญเสีย
ความร้อนของร่างกายด้วย
การอาบน�้าทารกเกิดก่อนก�าหนดในหอผู้ป่วย
หนักทารกแรกเกิดเป็นกิจกรรมการพยาบาลในการ
ท�าความสะอาดร่างกายทารกประจ�าวันเพื่อลดความ
เสี่ยงต่อการติดเชื้อ ส่งเสริมการพักผ่อน ท�าให้ทารก
สุขสบาย แต่ก็ท�าให้ทารกต้องเผชิญกับสิ่งเร้าหลาก
หลายจากการกระตุ้น การสัมผัส การอุ้มเปลี่ยนท่า การ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิส่ิงแวดล้อม ซึ่งทันทีที่เริ่มถอด
เสื้อผ้าทารกออกและอาบน�้า ทารกจะสูญเสียความ
ร้อนผ่านกระบวนการสูญเสียความร้อน ได้แก่ การน�า
ความร้อน การพาความร้อน การแผ่รังสีความร้อน และ
การระเหย
การอาบน�้าแบบห่อตัว ซึ่งเป็นการอาบน�้าโดย
การใช้ผา้ อ้อมห่อทารกไว้และแช่ทารกในอ่างอาบน�า้ อุน่
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ที่อุณหภูมิ 37.8-40.0 องศาเซลเซียส แล้วจึงเปิดผ้าที่
ห่อตัวท�าความสะอาดร่างกายทารกทีละส่วน ร่วมกับการ
ควบคุมอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมในหอผู้ป่วยที่ 27-28 องศา
เซลเซียส เป็นการลดพืน้ ทีผ่ วิ ในการสัมผัสกับอุณหภูมสิ งิ่
แวดล้อมที่เย็นของทารก ช่วยป้องกันการสูญเสียความ
ร้อนผ่านกระบวนการสูญเสียความร้อน ป้องกันการเกิด
ภาวะอุณหภูมริ า่ งกายต�า่ ในทารกเกิดก่อนก�าหนด น�าไป
สู่ความคงที่ของอัตราการเต้นของหัวใจและความอิ่มตัว
ของออกซิเจนในเลือด
วิธีด�าเนินการวิจัย
รูปแบบงานวิจัยการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบ
ทดลองสองกลุ่มเปรียบเทียบวัดแบบอนุกรมเวลา เพื่อ
ศึกษาผลของการอาบน�้าแบบห่อตัวต่ออุณหภูมิร่างกาย
ของทารกเกิดก่อนก�าหนด
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรคือ ทารกเกิดก่อนก�าหนดที่มีอายุหลัง
ปฏิสนธิ 34-36+6 สัปดาห์ ที่ได้รับการรักษาในหอผู้ป่วย
หนักทารกแรกเกิด โรงพยาบาลศูนย์ในภาคเหนือ
กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งเลื อ กแบบเฉพาะเจาะจงตาม
คุณลักษณะทีก่ า� หนด ได้แก่ 1) ทารกทีม่ อี ณ
ุ หภูมริ า่ งกาย
36.8-37.2 องศาเซลเซียส 2) ทารกที่มีน�้าหนักเหมาะ
สมกับอายุครรภ์ 3) ทารกที่มีอายุหลังเกิดมากกว่า 24
ชั่วโมง 4) ทารกมีค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด
มากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ 5) ทารกมีอัตราการเต้นของ
หัวใจ 120-160 ครัง้ ต่อนาที 6) ทารกไม่มคี วามพิการแต่
ก�าเนิดทีม่ ผี ลต่อการควบคุมอุณหภูมริ า่ งกาย 7) ทารกที่
ไม่มขี อ้ จ�ากัดในการอาบน�า้ และ 8) ผูป้ กครองยินยอมให้
ทารกเข้าร่วมโครงการวิจัย
ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ก�าหนดโดยค�านวณจาก
งานวิจัยของแอดราคีและคณะ (Edraki et al., 2014)
ที่ศึกษาเปรียบเทียบผลของการอาบน�้าแบบห่อตัวต่อ
อุณหภูมริ า่ งกายและระยะเวลาการร้องไห้ของทารกเกิด
ก่อนก�าหนด โดยน�าค่าที่ได้จากการทดลองมาก�าหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างจากสูตรของกลาสและประมาณ
ขนาดตัวอย่างจากตารางขนาดตัวอย่าง Eta-Squared
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ที่ค่าการวิเคราะห์อ�านาจการทดสอบ (power analysis) .80 และระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ .05 ได้ขนาด
กลุ่มตัวอย่างกลุ่มละ 17 ราย รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
34 ราย โดยกลุ่มทดลองได้รับการอาบน�้าแบบห่อตัว
และกลุ่มควบคุมได้รับการอาบน�้าแบบปกติ ทารกที่มี
คุณสมบัติตามที่ก�าหนดได้รับการจับฉลากแบบไม่ใส่คืน
เพื่อจัดเข้ากลุ่มทดลองหรือกลุ่มควบคุม ทั้งนี้ทารกที่มี
อาการเปลี่ยนแปลงถูกคัดออกระหว่างการวิจัยจึงปรับ
เพิ่มขนาดกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 20 ได้กลุ่มตัวอย่างเพิ่ม
8 ราย รวม 42 ราย แบ่งเป็นกลุ่มละ 21 ราย (Burn &
Grove, 2009)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล แบ่ ง
เป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย 1) แบบบันทึกข้อมูลทั่วไป
ของกลุ่มตัวอย่าง 2) แบบบันทึกอุณหภูมิ อัตราการ
เต้นของหัวใจและความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด
และ 3) อินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์ส�าหรับวัดอุณหภูมิ
ร่างกาย ผ่านการสอบเทียบ โดยช่างวิศวกรรมการแพทย์
ส�านักงานสนับสนุนระบบบริการสุขภาพเขต 1 จังหวัด
เชียงใหม่ เครื่องมือที่ใช้ในการด�าเนินการวิจัยประกอบ
ด้วย แนวปฏิบัติการอาบน�้าแบบห่อตัว ซึ่งพัฒนาขึ้น
โดยผู้วิจัย จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ผ่าน
การตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน ประกอบด้วย
อาจารย์สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ด้าน
ทารกแรกเกิด 3 ท่านและพยาบาลประจ�าการหอผู้ป่วย
หนักทารกแรกเกิด 2 ท่าน ซึง่ มีรายละเอียดของการอาบ
น�า้ ตัง้ แต่ขนั้ เตรียมการ ขัน้ ด�าเนินการอาบน�า้ และขัน้ ดูแล
ทารกหลังการอาบน�้า
การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง
ผู้วิจัยยื่นหนังสือขอรับรองด้านจริยธรรมจาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รหัสโครงการ 2561-FULL013
และเอกสารขออนุญาตท�าการวิจยั เสนอต่อผูอ้ า� นวยการ
โรงพยาบาลศูนย์ที่เข้าเก็บข้อมูลวิจัย ผู้วิจัยเก็บข้อมูลที่
ได้จากการวิจยั เป็นความลับ และน�าเสนอผลการวิจยั ใน
ภาพรวมตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู ้ วิ จั ย ด� า เนิ น การรวบรวมข้ อ มู ล ด้ ว ยตนเอง
ภายหลั ง ได้ รั บ อนุ ญ าตท� า การวิ จั ย จากผู ้ อ� า นวยการ
โรงพยาบาลแล้ว ผู้วิจัยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจากแฟ้ม
ทะเบียนประวัติผู้ป่วยตามคุณสมบัติที่ก�าหนด เข้าพบ
บิดาหรือมารดาของกลุ่มตัวอย่าง ชี้แจงวัตถุประสงค์
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลและประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับจากการศึกษา บิดาหรือมารดาเซ็นยิมยอมเข้า
ร่วมการวิจัยเมื่อยินยอมเข้าร่วมวิจัย จากนั้นจับฉลาก
แบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มทดลองหรือกลุ่มควบคุม จน
ได้ตัวอย่างครบ 42 ราย
1. ขั้นเตรียม
ปรั บ อุ ณ หภู มิ ห อผู ้ ป ่ ว ยหนั ก ทารกแรกเกิ ด ให้
เท่ากับ 27.0-28.0 องศาเซลเซียส วางเบาะรองอาบน�้า
ไว้ในบริเวณที่ไม่มีลมจากเครื่องปรับอากาศ จัดอุปกรณ์
ที่ใช้ในการอาบน�้าไว้ใกล้เพื่อความสะดวกในการใช้
งาน ปูผ้าอ้อมส�าหรับเช็ดตัวทารกบนเบาะรองอาบน�้า
เตรียมน�้าที่อุณหภูมิ 40.0 องศาเซลเซียสใส่อ่างอาบน�้า
ทารกอลูมิเนียม โดยเติมน�้าให้ถึงระดับที่มีเครื่องหมาย
ระบุความลึกของระดับน�า้ ไว้ 10 เซนติเมตร วางดิจติ อล
เทอร์ โ มมิ เ ตอร์ ส� า หรั บ วั ด อุ ณ หภู มิ น�้ า ในอ่ า งอาบน�้ า
บันทึกอุณหภูมิห้องและอุณหภูมิน�้า จากนั้นวัดอุณหภูมิ
ร่างกายทารกและบันทึกข้อมูล ปลดเครื่องติดตามค่า
ออกซิเจนในเลือด ถอดผ้าอ้อมและผ้าอ้อมส�าเร็จรูป
ออกจากทารก ห่อทารกโดยจัดแขน ขา เข้าหาล�าตัว
และอยู่ในผ้าอ้อม
2. ขั้นด�าเนินการวิจัย
ผู้วิจัยเป็นผู้ด�าเนินการทดลองด้วยตนเองโดย
ใช้เวลาในการอาบน�้าไม่เกิน 10 นาที ขั้นตอนการอาบ
น�้า ดังนี้
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กลุ่มควบคุม
1. เช็ดตาด้วยส�าลีกลมเล็กชุบน�้าต้มสุก โดยเช็ดจากหัว
ตาไปหางตา
2. เช็ดใบหน้าทารกด้วยส�าลีกลมใหญ่ชุบน�้าอุ่นแล้วเช็ด
ใบหน้าให้แห้งด้วยผ้าอ้อม
2. อุม้ ทารกโดยใช้มอื ข้างใดข้างหนึง่ ประคองศีรษะไว้ ลูบ
ส�าลีกลมใหญ่ชบุ น�า้ อุน่ และฟอกสบูบ่ ริเวณผมให้ทวั่ ศีรษะ
ของทารก จากนั้นล้างออกแล้วเช็ดผมให้แห้ง วางทารก
ลงบนเบาะรองอาบน�้า
3. ถอดผ้าอ้อมที่ห่อตัวทารกออก ลูบน�้าอุ่นและสบู่
บริเวณล�าคอ ล�าตัว แขน ขา และหลัง

4. วางทารกลงในอ่างอาบน�้า ล้างฟองสบู่ออก จากนั้น
ประคองศีรษะ ล�าคอและอกของทารก โน้มตัวไปด้าน
หน้า แล้วท�าความสะอาดหลังของทารก

5. น�าทารกขึ้นจากอ่างอาบน�้า วางทารกลงบนเบาะรอง
อาบน�้าที่มีผ้าอ้อมส�าหรับเช็ดตัวเตรียมไว้ เช็ดตัวด้วยผ้า
อ้อมจนตัวทารกแห้ง จากนั้นน�าผ้าเปียกออก แล้วห่อตัว
ทารกด้วยผ้าอ้อมผืนใหม่
6. อุ้มทารกลงบนเตียงนอน ใส่ผ้าอ้อมส�าเร็จรูป แล้วห่อ
ทารกโดยแขน ขา ล�าตัว ของทารกอยู่ในผ้าอ้อมและ
ห่มผ้า
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กลุ่มทดลอง
1. เช็ดตาด้วยส�าลีกลมเล็กชุบน�้าต้มสุก โดยเช็ดจากหัว
ตาไปหางตา
2. เช็ดใบหน้าทารกด้วยส�าลีกลมใหญ่ชุบน�้าอุ่นแล้วเช็ด
ใบหน้าให้แห้งด้วยผ้าอ้อม
2. อุ้มทารกลงอ่างอาบน�้าโดยประคองศีรษะทารกไว้
บริเวณไหล่อยู่ระดับผิวน�้าและเท้าสัมผัสก้นอ่างอาบน�้า

3. เปิดผ้าอ้อมท�าความสะอาดล�าคอและแขนทีละข้าง
โดยฟอกสบูแ่ ล้วล้างออก จากนัน้ ห่อผ้าอ้อมไว้ดงั เดิมแล้ว
จึงเปิดท�าความสะอาดแขนอีกข้างหนึง่ และห่อผ้าอ้อมไว้
ดังเดิม
4. เปิดผ้าอ้อมท�าความสะอาดขาทีละข้าง โดยฟอกสบู่
แล้วล้างออก จากนั้นห่อผ้าอ้อมไว้ดังเดิม แล้วจึงเปิด
ท�าความสะอาดขาอีกข้างหนึ่งและห่อผ้าอ้อมไว้ดังเดิม
จากนั้นเปิดผ้าอ้อมท�าความสะอาดหน้าอก ท้อง อวัยวะ
เพศ ก้น โดยฟอกสบู่แล้วล้างออก
5. สอดมือไปด้านหลังของทารกเพือ่ ฟอกสบูแ่ ล้วล้างออก
จากนั้นห่อผ้าอ้อมไว้ดังเดิม แล้วประคองศีรษะ ล�าคอ
และหน้าอกของทารก โน้มตัวไปด้านหน้าเพือ่ ล้างสบูด่ า้ น
หลังอีกครั้ง ด้วยการราดน�้าอุ่นผ่านผ้าอ้อม โดยไม่ต้อง
เปิดผ้าออก จากนั้นประคองทารกหงายดังเดิม
6. คลายผ้าอ้อมออกจากทารก โดยทารกยังคงอยู่ในน�้า
น�าทารกขึน้ จากอ่างอาบน�า้ วางลงบนเบาะรองอาบน�า้ ที่
มีผ้าอ้อมส�าหรับเช็ดตัวเตรียมไว้ เช็ดตัวด้วยผ้าอ้อมจน
ตัวทารกแห้งแล้วน�าผ้าเปียกออก จากนัน้ ห่อตัวทารกด้วย
ผ้าอ้อมผืนใหม่
10. อุ้มทารกโดยใช้มือข้างใดข้างหนึ่งประคองศีรษะไว้
ลูบส�าลีกลมใหญ่ชุบน�้าอุ่นและฟอกสบู่บริเวณผมให้ทั่ว
ศีรษะของทารก จากนั้นล้างออกแล้วเช็ดผมให้แห้งด้วย
ผ้าอ้อมผืนใหม่
11. อุม้ ทารกวางลงบนเตียงนอน ใส่ผา้ อ้อมส�าเร็จรูป แล้ว
ห่อทารกโดยแขน ขา ล�าตัวของทารกอยู่ในผ้าอ้อมและ
ห่มผ้า

Effect of Swaddled Bathing on Body Temperature of Preterm Infants

ติดเครื่องติดตามความอิ่มตัวของออกซิเจนใน
เลือด วัดและบันทึกอุณหภูมิร่างกายของทารกภายหลัง
ได้รับการอาบน�้าทันที ภายหลังได้รับการอาบน�้า 10,
20 และ 30 นาที
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์เปรียบเทียบ จ�านวน ร้อยละ การเกิด
อุณหภูมริ า่ งกายต�า่ ระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม
โดยใช้สถิติฟิชเชอร์เอ็กแซค (Fisher exact test)
2. วิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยก่อนการ
ทดลองระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมด้วยสถิติ
แมนวิทนีย์ยู (Mann-whitney u test) และวิเคราะห์
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยหลังการทดลองระหว่างกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุมด้วยสถิติทดสอบค่าที (Independent t-test)
3. วิเคราะห์ความแตกต่างของข้อมูลอุณหภูมิ
ร่างกายของทารกเกิดก่อนก�าหนดในกลุ่มทดลองก่อน
และภายหลังการอาบน�้าทันที ภายหลังอาบน�้า 10, 20
และ 30 นาที โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
ชนิดมีการวัดซ�้า (repeated-one way ANOVA)
ผลการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้เป็นทารกเกิด
ก่อนก�าหนดจ�านวน 42 ราย แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุม กลุ่มละ 21 ราย กลุ่มทดลองมีอายุครรภ์
เฉลี่ย 33.33 สัปดาห์ น�้าหนักแรกเกิดเฉลี่ย 1786.19
กรัม อุณหภูมิในหอผู้ป่วยเฉลี่ย 27.18 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิน�้าที่ใช้อาบน�้าเฉลี่ย 39.90 องศาเซลเซียส

ระยะเวลาในการอาบน�้าเฉลี่ย 6.86 นาที ส่วนกลุ่ม
ควบคุมมีอายุครรภ์เฉลีย่ 32.86 สัปดาห์ น�า้ หนักแรกเกิด
เฉลี่ย 1714.48 กรัม อุณหภูมิในหอผู้ป่วยเฉลี่ย 27.24
องศาเซลเซียส อุณหภูมนิ า้� ทีใ่ ช้อาบน�า้ เฉลีย่ 39.92 องศา
เซลเซียส ระยะเวลาในการอาบน�้าเฉลี่ย 6.52 นาที เมื่อ
เปรียบเทียบข้อมูลทัว่ ไปของกลุม่ ตัวอย่าง พบว่า ไม่แตก
ต่างกันทางสถิติ
ค่าเฉลีย่ อุณหภูมริ า่ งกายกลุม่ ทดลองก่อนอาบน�า้
ภายหลังอาบน�้าทันที ภายหลังอาบน�้า 10, 20 และ 30
นาที เท่ากับ 37.01, 36.93, 37.02, 37.04 และ 37.03
ตามล�าดับ และกลุ่มควบคุม เท่ากับ 37.04, 36.77,
36.92, 36.91 และ 36.96 ตามล�าดับ โดยก่อนอาบน�้า
ทารกทั้งสองกลุ่มมีอุณหภูมิร่างกายไม่แตกต่างกัน p =
.676 ส่วนภายหลังอาบน�า้ ทันที ภายหลังอาบน�า้ 10 และ
20 นาที ทารกกลุ่มทดลองมีอุณหภูมิร่างกายเฉลี่ยสูง
กว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p<.05) ซึ่ง
ภายหลังอาบน�้า 30 นาที ทารกกลุ่มทดลองมีอุณหภูมิ
ร่างกายเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มควบคุม 0.07 องศาเซลเซียส
แต่ไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ (p>.05) และทารกกลุ่ม
ทดลองไม่เกิดภาวะอุณหภูมิร่างกายต�่ากว่า 36.5 องศา
เซลเซียส ส่วนทารกกลุ่มควบคุมมีอุณหภูมิร่างกายต�่า
กว่า 36.5 องศาเซลเซียสหลังอาบน�้าทันที 1 ราย คิด
เป็นร้อยละ 4.76
ค่ า เฉลี่ ย อุ ณ หภู มิ ร ่ า งกายของทารกเกิ ด ก่ อ น
ก�าหนดกลุ่มทดลอง ก่อนอาบน�้า ภายหลังอาบน�้าทันที
ภายหลังอาบน�้า 10, 20 และ 30 นาที มีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p<.05) ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยอุณหภูมิร่างกาย ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและอัตราการเต้นของหัวใจของ
ทารกเกิดก่อนก�าหนดระหว่างและภายในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
กลุ่มทดลอง (n=21)
กลุ่มควบคุม (n=21)
ลักษณะที่ศึกษา
p-value
mean
SD
mean
SD
อุณหภูมิร่างกาย (องศาเซลเซียส)
ก่อนอาบน�้า
37.01
.15
37.04
.14
.676
หลังอาบน�้าทันที
36.93
.16
36.77
.17
.002
หลังอาบน�้า 10 นาที
37.02
.18
36.92
.18
.042
หลังอาบน�้า 20 นาที
37.04
.18
36.91
.19
.0155
หลังอาบน�้า 30 นาที
37.03
.15
36.96
.19
.0975
p-value
.004
อภิปรายผล
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาผลของการอาบน�้า
แบบห่อตัวต่ออุณหภูมริ า่ งกายของทารกเกิดก่อนก�าหนด
จ�านวน 42 ราย ท�าการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม
ตัวอย่าง 2 กลุ่ม กลุ่มละ 21 ราย โดยกลุ่มทดลอง คือ
กลุ่มที่ได้รับการอาบน�้าแบบห่อตัว และกลุม่ ควบคุม คือ
กลุ่มที่ได้รับการอาบน�้าตามปกติ โดยการวัดอุณหภูมิ
ร่างกายก่อนอาบน�้า และติดตามอุณหภูมิร่างกายภาย
หลังอาบน�้าทันที ภายหลังอาบน�้า 10, 20 และ 30 นาที
ผลการศึกษาพบว่าอุณหภูมิร่างกายเฉลี่ยของ
ทารกกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�าคัญ
ทางสถิติ ภายหลังอาบน�า้ ทันที ภายหลังอาบน�า้ 10 และ
20 นาที (p<.05) อธิบายได้ว่าการอาบน�้าแบบห่อตัว
โดยการใช้ผ้าอ้อมพันห่อตัวทารก แช่ในน�้าอุ่น ร่วมกับ
การเปิดผ้าอ้อมท�าความสะอาดร่างกายทารกทีละส่วน
เป็นการลดพืน้ ทีผ่ วิ ของทารกทีเ่ ปียกน�า้ สัมผัสกับอากาศ
ที่เย็น ซึ่งเป็นการป้องกันการสูญเสียความร้อนออก
จากร่างกายทารกโดยการพาและการระเหยความร้อน
นอกจากนีก้ ารห่อตัวทารกด้วยผ้าทีเ่ ปียกน�า้ อุน่ เป็นการ
ป้องกันการสูญเสียความร้อนจากการน�าความร้อน ใน
ขณะเดียวกัน การอาบน�้าตามปกติเป็นกระบวนการ
อาบน�้าที่เปิดเผยร่างกายทารกสู่สิ่งแวดล้อมมาก จาก
การฟอกสบูถ่ ตู วั ล้างตัว หรือสระผม ท�าให้ทารกสูญเสีย
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ความร้อนสูส่ งิ่ แวดล้อมมาก แม้วา่ ระยะเวลาในการอาบ
น�้าไม่ต่างกัน แต่ก็ส่งผลให้อุณหภูมิร่างกายทารกกลุ่มที่
ได้รับการอาบน�้าแบบห่อตัวสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการอาบ
น�้าตามปกติ แม้ว่าค่าเฉลี่ยอุณหภูมิร่างกายทารกภาย
หลังอาบน�้า 30 นาที ของกลุ่มทดลองไม่แตกต่างกับ
กลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั ส�าคัญทางสถิติ (p>.05) อาจเป็น
เพราะ เมือ่ เสร็จสิน้ ขัน้ ตอนการอาบน�า้ ซึง่ สิน้ สุดกิจกรรม
ทีท่ า� ให้ทารกสูญเสียความร้อนออกจากร่างกาย ร่วมกับ
ทารกทั้งสองกลุ่มได้รับการดูแลหลังอาบน�้าโดยการใส่
ผ้าอ้อมส�าเร็จรูป ห่อตัวด้วยผ้าอ้อม และห่มผ้า เพื่อลด
และป้องกันการสูญเสียความร้อนออกจากร่างกายทารก
ผ่านการน�าและการพาความร้อน ท�าให้อณ
ุ หภูมริ า่ งกาย
ทารกเข้าสู่สภาวะสมดุล
จากการศึ ก ษาพบทารกเกิ ด ก่ อ นก� า หนดที่ มี
อุณหภูมิร่างกายต�่ากว่า 36.5 องศาเซลเซียส ในกลุ่ม
ควบคุม 1 ราย ในขณะที่กลุ่มทดลองไม่มีทารกรายใดที่
มีอณ
ุ หภูมริ า่ งกายต�า่ กว่า 36.5 องศาเซลเซียส ภายหลัง
อาบน�า้ ทันที ภายหลังอาบน�า้ 10, 20 และ 30 นาที การ
ที่จ�านวนไม่มากนั้นอาจเนื่องจากการออกแบบงานวิจัย
ครั้งนี้ควบคุมปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ
ร่างกายของทารก ได้แก่
1) การก�าหนดอายุครรภ์ทสี่ ามาถอาบน�า้ ทารกได้
คือ อายุหลังปฏิสนธิ 34-36+6 สัปดาห์
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2) การก�าหนดทารกกลุ่มตัวอย่างที่มีน�้าหนัก
เหมาะสมกับอายุครรภ์เท่านั้น
3) การรักษาระยะเวลาในการอาบน�า้ โดยจะเห็น
ได้ว่าทารกทั้งสองกลุ่มได้รับการอาบน�้าด้วยระยะเวลา
6.86 และ 6.52 นาที ในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
ตามล�าดับ ซึ่งใช้ระยะเวลาน้อยที่สุด เพื่อป้องกันการ
สูญเสียความร้อนออกจากร่างกายขณะอาบน�า้ (Kuller,
2014)
4) การก�าหนดอุณหภูมิน�้าที่เหมาะสมส�าหรับ
อาบน�้าทารกอยู่ระหว่าง 37.8-40 องศาเซลเซียส (Katie, 2016) เพื่อป้องกันการสูญเสียความร้อนออกจาก
ร่างกายของทารกผ่านการน�าความร้อนขณะที่ร่างกาย
ทารกสัมผัสน�้าอุ่น
5) การก�าหนดอุณหภูมิห้องที่เหมาะสมส�าหรับ
ทารกในหอผู้ป่วยทารกแรกเกิด 27-28 องศาเซลเซียส
(Jirapaet, 2016) ป้องกันการสูญเสียความร้อนของ
ร่างกายทารกสูส่ งิ่ แวดล้อม โดยเฉพาะด้านการพาความ
ร้อนและการระเหยความร้อน
ค่าเฉลี่ยอุณหภูมิร่างกายของทารกกลุ่มทดลอง
ก่ อ นอาบน�้ า หลั ง อาบน�้ า ทั น ที ห ลั ง อาบน�้ า 10, 20
และ 30 นาที แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ
(p<.05) (ตารางที่ 1) เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าค่าเฉลี่ย
ของอุ ณ หภู มิ ร ่ า งกายของทารกหลั ง อาบน�้ า ทั น ที ต�่ า
กว่าอุณหภูมิร่างกายก่อนอาบน�้า 0.08 องศาเซลเซียส
อธิบายได้ว่า เมื่อทารกได้รับการอาบน�้า ร่างกายสัมผัส
กับอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลง ท�าให้ทารกสูญ
เสียความร้อนออกจากร่างกาย น�าไปสู่การลดลงของ
อุณหภูมิร่างกายหลังอาบน�้าทันที สอดคล้องกับการ
ศึกษาของคากาและโกเซน ที่ศึกษาผลของการอาบน�้า
แบบห่อตัวและการอาบน�้าตามปกติต่อการร้องไห้และ
การตอบสนองทางร่างกายของทารกแรกเกิดพบว่า ค่า
เฉลี่ยอุณหภูมิร่างกายของทารกกลุ่มที่ได้รับการอาบน�้า
แบบห่อตัว ก่อนอาบน�้า หลังอาบน�้าทันทีและหลังอาบ
น�้า 10 นาที ทารกมีอุณหภูมิร่างกายเฉลี่ยหลังอาบน�้า
ต�่ากว่าก่อนอาบน�้าอย่างมีความแตกต่างกันอย่างมีนัย
ส�าคัญทางสถิติ (p<.001) (Çaka & Gozen, 2018) เช่น

เดียวกับการศึกษาของแอดราคีและคณะ (Edraki et al.,
2014) แม้ว่าในทางสถิติการศึกษาครั้งนี้พบความแตก
ต่างของค่าเฉลี่ยอุณหภูมิร่างกายของทารกกลุ่มก่อน
อาบน�้าและหลังอาบน�้าทันที แต่เนื่องด้วยการอาบน�้า
แบบห่อตัวเป็นวิธีการอาบน�้าที่ช่วยป้องกันการสูญเสีย
ความร้อนออกจากร่างกายทารก กล่าวคือ การอาบน�้า
แบบห่อตัวร่วมกับการเปิดผ้าท�าความสะอาดร่างกายที
ละส่วนเป็นการลดพื้นที่ผิวของทารกที่เปียกน�้าในการ
สัมผัสอากาศเย็น ซึ่งเป็นการป้องกันการสูญเสียความ
ร้อนออกจากร่างกายโดยการระเหย การห่อตัวด้วยผ้า
ที่เปียกน�้าอุ่นเป็นการป้องกันการสูญเสียความร้อนออก
จากร่างกายโดยการน�าความร้อน จึงช่วยให้ป้องกันการ
เกิดภาวะอุณหภูมิร่างกายต�่าในทารกเกิดก่อนก�าหนด
ได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้ทารกมีอุณหภูมิคงที่ขณะอาบ
น�้า ซึ่งอุณหภูมิร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงน้อยกว่า 0.1
องศาเซลเซียส ดังจะเห็นได้จากทารกมีอุณหภูมิลดลง
หลังอาบน�้าเล็กน้อย เพียง 0.08 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็น
ระดับอุณหภูมทิ คี่ งที่ และอุณหภูมเิ พิม่ ขึน้ ใกล้เคียงก่อน
อาบน�า้ อย่างรวดเร็วที่ 10 นาทีหลังอาบน�า้ นอกจากนีย้ งั
พบว่าอุณหภูมิร่างกายของทารกกลุ่มทดลองลดลงน้อย
กว่ากลุม่ ควบคุมทีม่ อี ณ
ุ หภูมริ า่ งกายภายหลังอาบน�า้ ลด
ลงจากก่อนอาบน�้า 0.26 องศาเซลเซียส และไม่เพิ่มขึ้น
ใกล้เคียงกับก่อนอาบน�า้ แม้วา่ จะติดตามอุณหภูมริ า่ งกาย
ที่ 10, 20 และ 30 นาทีหลังอาบน�้า
ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้
เจ้าหน้าทีห่ อผูป้ ว่ ยหนักทารกแรกเกิดสามารถน�า
วิธีการอาบน�้าแบบห่อตัวไปใช้ เพื่อป้องกันการสูญเสีย
ความร้อนออกจากร่างกายของทารกเกิดก่อนก�าหนด
ขณะอาบน�้า
การท�าวิจยั ครัง้ ต่อไป ในการวิจยั เชิงทดลองแบบ
สุ่มชนิดมีกลุ่มควบคุม (Randomized Controlled
Trial: RCT) และศึกษาผลของการอาบน�า้ แบบห่อตัวต่อ
อุณหภูมริ า่ งกายของทารกน�า้ หนักตัวน้อยกว่าอายุครรภ์
(small for gestational age)
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