
แบบฟอร์มบทคัดย่อผลงาน  

ประเภท Poster presentation [ / ] วจิยัฉบบัสมบูรณ์ ประเภทหน่วยงาน [/] ระดบัทุติยภูมิ (รพช.)  

การเสนอผลงาน [ / ] ไม่เคยน ำเสนอ เผยแพร่มำก่อน 

ช่ือเร่ือง ผลของกำรพฒันำแนวทำงกำรป้องกนัภำวะอุณหภูมิกำยต ่ำในทำรกแรกเกิดท่ีคลอดโดยผำ่ตดัทำง
หนำ้ทอ้ง 
ผู้น าเสนอ  นำงเรวดี  แป้นยอ้ย 

หน่วยงาน งำนห้องคลอด กลุ่มงำนกำรพยำบำล โรงพยำบำลควนขนุน อ าเภอ ควนขนุน จังหวัด พทัลุง 

มือถือ  0840693194  E-mail redeezee12@gmail.com 

บทคัดย่อ 

กำรวิจยัน้ีเป็นกำรวิจยัก่ึงทดลอง เพื่อศึกษำผลของกำรพฒันำแนวทำงกำรป้องกนัภำวะอุณหภูมิกำย
ต ่ำในทำรกแรกเกิดท่ีคลอดโดยผ่ำตดัทำงหน้ำทอ้ง ชนิดกำรผ่ำตดัคลอดแบบไม่เร่งด่วน มำรดำมีอำยุครรภ ์
37 – 40 สัปดำห์ และไม่มีภำวะแทรกซ้อนระหว่ำงกำรตั้งครรภ์ ทำรกมีน ้ ำหนกัมำกกว่ำหรือเท่ำกบั 2,500 
กรัม ไม่มีภำวะผิดปกติแรกคลอด และไม่มีควำมพิกำร คลอดท่ีโรงพยำบำลควนขนุน จงัหวดัพทัลุง ในช่วง
เดือนตุลำคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนมีนำคม พ.ศ. 2564 จ ำนวน 50 รำย โดยจ ำนวน 25 รำยแรกจดัให้เขำ้กลุ่ม
ควบคุม และจ ำนวน 25 รำยหลงั จดัให้เขำ้กลุ่มทดลอง เคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบ
บนัทึกขอ้มูลส่วนบุคคลของมำรดำ และขอ้มูลทัว่ไปของทำรกแรกเกิด ส่วนเคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรด ำเนินกำร
วิจยั คือ แนวทำงกำรป้องกนัภำวะอุณหภูมิกำยต ่ำในทำรกแรกเกิดท่ีคลอดโดยผำ่ตดัทำงหนำ้ทอ้ง วิเครำะห์
ขอ้มูลโดยใชส้ถิติพรรณนำ และ ค่ำ t-test  

ผลกำรศึกษำพบวำ่กลุ่มทดลองไม่พบภำวะอุณหภูมิกำยต ่ำท่ี 15 นำที และ 30 นำที ส่วนกลุ่มควบคุม
พบมีภำวะอุณหภูมิกำยต ่ำท่ี 15 นำที และ 30 นำที คิดเป็น ร้อยละ 24.00 และ 12.00 ตำมล ำดบั  โดยเม่ือ
เปรียบเทียบค่ำเฉล่ียอุณหภูมิกำยในช่วงเวลำเดียวกนัท่ี 15 นำที และ 30 นำที พบว่ำกลุ่มทดลองมีค่ำเฉล่ีย
อุณหภูมิกำย (M=36.82, SD=.35 และ M=37.01, SD=.28 ตำมล ำดบั) สูงกว่ำกลุ่มควบคุม (M=36.60, SD= 
.21 และ M=36.78, SD= .39 ตำมล ำดบั) อย่ำงมีนัยส ำคญัทำงสถิติ (p < .05 ) ผลกำรศึกษำคร้ังน้ีสรุปไดว้่ำ 
กำรพฒันำแนวทำงกำรป้องกันภำวะอุณหภูมิกำยต ่ำในทำรกแรกเกิดท่ีคลอดโดยผ่ำตดัทำงหน้ำท้องน้ี
สำมำรถลดอตัรำกำรเกิดภำวะอุณหภูมิกำยต ่ำในทำรกแรกเกิดท่ีคลอดโดยผ่ำตดัทำงหน้ำท้องได้ จึงควร
น ำไปใช้ เป็นแนวทำงในกำรดูแลทำรกแรกเกิดเพื่ อป้องกันกำรเกิดภำวะอุณหภูมิกำยต ่ ำและลด
ภำวะแทรกซอ้นต่ำง ๆ ท่ีเกิดจำกภำวะอุณหภูมิกำยต ่ำในทำรกแรกเกิดต่อไป 

 
ค าส าคัญ :กำรป้องกนัภำวะอุณหภูมิกำยต ่ำ, ทำรกแรกเกิดท่ีคลอดโดยผำ่ตดัทำงหนำ้ทอ้ง  
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ผลของการพฒันาแนวทางการป้องกนัภาวะอุณหภูมิกายต ่าในทารกแรกเกดิทีค่ลอดโดยผ่าตัดทางหน้าท้อง 
 

ความส าคัญของปัญหา 

กำรเกิดภำวะอุณหภูมิกำยต ่ำในทำรกแรกเกิดเป็นปัญหำท่ีพบบ่อย ไดถึ้งร้อยละ 53.3 โดยพบมำก
ท่ีสุดในช่วงเวลำเม่ือแรกเกิดทนัที ถึง 6 ชัว่โมงแรกหลงัเกิด (Nayeri & Nili, 2016) ซ่ึงทำรกท่ีมีควำมเส่ียงต่อ
กำรเกิดภำวะอุณหภูมิกำยต ่ำ คือ ทำรกคลอดก่อนก ำหนด ทำรกท่ีมีน ้ ำหนกันอ้ย  ทำรกท่ีคลอดโดยกำรผำ่ตดั  
ทำรกท่ีมีควำมผิดปกติหรือควำมพิกำรต่ำง ๆ (Akter, Parvin & Yasmeen, 2013) โดยจำกกำรรำยงำน
สถำนกำรณ์ของภำวะอุณหภูมิกำยต ่ำในทำรกแรกเกิดพบวำ่มีอุบติักำรณ์สูง ซ่ึงจำกกำรศึกษำพบอุบติักำรณ์
ในยุโรปร้อยละ 56.20 (Lunze, Bloom & Jamison, 2013) ในแอฟริกำพบร้อยละ 57.20 (Beletew, Mengesha 
& Wudu, 2020) ส่วนในประเทศไทยมีกำรศึกษำอยู่น้อยและศึกษำไว้เกิน 10 ปี  พบว่ำส่วนใหญ่พบ
อุบติักำรณ์ อยูใ่นช่วงร้อยละ 12.38 ถึง 18.18 (ทชัณภรณ์ คณะ, 2563) ส ำหรับโรงพยำบำลควนขนุน  จงัหวดั
พทัลุง  มีสถิติกำรเกิดภำวะอุณหภูมิกำยต ่ำในทำรกแรกเกิดคิดเป็นร้อยละ 10  ซ่ึงมีอตัรำกำรเกิดในทำรกท่ี
คลอดโดยกำรผำ่ตดัทำงหนำ้ทอ้งสูงเป็นอนัดบัหน่ึง  คิดเป็นร้อยละ 16 (รำยงำนห้องคลอด โรงพยำบำลควน
ขนุน, 2562) 

สำเหตุกำรเกิดภำวะอุณหภูมิกำยต ่ำ (Hypothermia) ในทำรกแรกเกิดนั้นเน่ืองจำกประสิทธิภำพของ
ระบบกำรควบคุมอุณหภูมิร่ำงกำยของทำรกยงัไม่ดีเท่ำกบัของผูใ้หญ่ (นิตยำ และปิยภรณ์, 2552) ประกอบ
กบัลกัษณะทำงสรีระของทำรกแรกเกิดมีพื้นท่ีผวิกำยมำกเม่ือเทียบกบัน ้ ำหนกัตวั และมีปริมำณของไขมนัใต้
ผิวหนังน้อย ท ำให้กำรเก็บรักษำควำมร้อนในร่ำงกำยไดไ้ม่ดี จึงสูญเสียควำมร้อนได้ง่ำย (Jamil, Walusa, 
Sergio & Davi, 2019) นอกจำกน้ีพบว่ำทำรกท่ีเปียกช้ืนจำกน ้ ำคร ่ ำของมำรดำ และอุณหภูมิส่ิงแวดล้อม
ระหว่ำงกำรคลอด มีผลท ำให้ทำรกแรกเกิดสูญเสียควำมร้อนออกจำกร่ำงกำยในปริมำณมำก ทั้ งโดย
กระบวนกำรระเหยจำกผิวกำย กำรน ำ กำรพำ และกำรแผรั่งสีควำมร้อน (ทชัณภรณ์ คณะ, 2563) จึงส่งผลให้
ทำรกแรกเกิดมีอุณหภูมิร่ำงกำยลดต ่ำลงอยำ่งรวดเร็ว  

ปัจจยัท่ีมีควำมสัมพนัธ์กบัภำวะอุณหภูมิกำยต ่ำในทำรกแรกเกิด ประกอบดว้ย ปัจจยัดำ้นทำรกแรก
เกิดได้แก่ สถำนท่ีเกิด ชนิดกำรคลอด อำยุครรภ์ของมำรดำ น ้ ำหนักตัวของทำรก คะแนนแอปกำร์ 
ภำวะแทรกซ้อนและกำรท ำหตัถกำรเพื่อช่วยเหลือหลงัคลอด ซ่ึงพบวำ่ ทำรกแรกเกิดท่ีคลอดท่ีบำ้นหรือนอก
โรงพยำบำล วิธีกำรคลอดท่ีผิดปกติ อำยุครรภ์ก่อนก ำหนด ทำรกน ้ ำหนักน้อย ทำรกมีภำวะขำดออกซิเจน 
และทำรกท่ีไดรั้บกำรช่วยเหลือหรือท ำหัตถกำร เช่น ทำรกท่ีมีปัญหำหำยใจล ำบำก เหล่ำน้ีมีผลต่อกำรเกิด
ภำวะอุณหภูมิกำยต ่ำของทำรก (Tanigasalam, Bhat & Adhisivam, 2019 ; Beletew B, Mengesha A & Wudu 
M, 2020) ปัจจยัดำ้นส่ิงแวดลอ้มพบวำ่ในฤดูหนำว และอุณหภูมิห้องมีผลต่อภำวะอุณหภูมิกำยต ่ำของทำรก
แรกเกิดเป็นอยำ่งมำก โดยเฉพำะในทำรกแรกเกิดท่ีน ้ ำหนกันอ้ยกวำ่ 1,500 กรัม (Datta, Saili & Goel 2017) 
ปัจจยัดำ้นอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรดูแลทำรก ไดแ้ก่ เคร่ืองแผ่รังสีควำมร้อน (radiant warmer) หรือตูป้รับ
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อุณหภูมิ (incubator) เส้ือผำ้ หมวก ผำ้ออ้ม ผำ้เช็ดตวัหรือผำ้ท่ีลอ้มรอบทำรก เคร่ืองชัง่น ้ ำหนกั และอุปกรณ์
ในกำรยำ้ย (ศศิพรรณ, 2559) ลว้นเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่ออุณหภูมิกำยของทำรกแรกเกิด 

ผลกระทบจำกกำรท่ีทำรกแรกเกิดมีภำวะอุณหภูมิกำยต ่ำ โดยเฉพำะในช่วง 15-30 นำทีแรก ซ่ึง
ร่ำงกำยทำรกจะมีกำรปรับตวัเพื่อเพิ่มควำมร้อนภำยในร่ำงกำยโดยกำรเพิ่มอตัรำกำรเผำผลำญไขมนั สีน ้ำตำล
(ทชัณภรณ์ คณะ, 2563) ซ่ึงเป็นปฏิกิริยำทำงเคมีท่ีตอ้งใชอ้อกซิเจน และกลูโคสจ ำนวนมำก ขณะท่ีทำรกแรก
เกิดมีขอ้จ ำกัดในกำรเพิ่มปริมำณออกซิเจนและกลูโคสให้กบัร่ำงกำย ออกซิเจนและกลูโคสท่ีสะสมใน
ร่ำงกำย ถูกน ำไปใช้ในปฏิกิริยำดังกล่ำวอย่ำงมำก ท ำให้ทำรกเกิดภำวะน ้ ำตำลในกระแสเลือดต ่ ำ 
(hypoglycemia) และภำวะขำดออกซิเจนในกระแสเลือด (hypoxemia) (Akter, Parvin & Yasmeen, 2013) 
ส่งผลให้ทำรกเสียชีวิตไดห้ำกช่วยเหลือไม่ทนั และแมว้ำ่กำรภำวะอุณหภูมิกำยต ่ำในทำรกจะไม่รุนแรงถึง
ขั้นเสียชีวิต แต่ก็มีผลกระทบต่อสุขภำพทำรกในด้ำนต่ำง ๆ เช่น น ้ ำหนักตวัลดลง ติดเช้ือได้ง่ำยหรือเกิด
ควำมผิดปกติของกำรแข็งตวัของเลือด (จริยำพร, 2554) นอกจากน้ียงัอาจมีภาวะแทรกซ้อนระยะยาวไปถึง
ช่วง 18 ถึง24 เดือน โดยส่งผลต่อการท างานและการพฒันาของสมอง ได้แก่ การพฒันาการของสมองไม่
สมบรูณ์ หรือสมองพิการ (cerebral Palsy) และส่งผลให้เกิดกำรเสียชีวิตของทำรกแรกเกิดได้ (McCall, 
Alderdice, Halliday, Jenkins, & Vohra, 2005)   

กำรทบททวนวรรณกรรมเก่ียวกบัแนวทำงกำรป้องกนัอุณหภูมิกำยต ่ำในทำรกแรกเกิด พบว่ำกำร
ป้องกันกำรสูญเสียควำมร้อนอุณหภูมิกำยในทำรกแรกเกิดมีหลำยวิธี ได้แก่ กำรรักษำอุณหภูมิห้องให้
มำกกวำ่ 25 องศำเซลเซียส กำรเช็ดตวัโดยเฉพำะศีรษะของทำรกใหแ้หง้ทนัทีหลงัเกิด (Freer & Lyon, 2012) 
กำรห่อตวัทำรกและกำรใชเ้ส้ือผำ้ท่ีอุ่น กำรท ำให้พื้นผวิท่ีสัมผสัทำรกมีควำมอบอุ่น กำรน ำทำรกไวใ้ตเ้คร่ือง
แผ่รังสีควำมร้อน(radiant warmer) (Flenady & Woodgate, 2009) กำรใช้พลำสติกห่อผิวทำรกทันทีหลัง
คลอด ซ่ึงส่ิงต่ำง ๆ เหล่ำน้ีจะช่วยป้องกนักำรสูญเสียควำมร้อนของร่ำงกำยไปสู่ส่ิงแวดลอ้มภำยนอกโดย
วิธีกำรระเหย และกำรพำควำมร้อน (Mathew et al.,2017; Bredemeyer, Reid & Wallace, 2015) นอกจำกน้ี
กำรยำ้ยทำรกแรกเกิดโดยดูแลให้ควำมอบอุ่นด้วยกำรห่อตวัด้วยผำ้อุ่นและถุงพลำสติก กำรใช้ตูส้ ำหรับ
เคล่ือนยำ้ย (transfer incubator) หรือเตียงนอนทำรก (crib) สำมำรถช่วยป้องกนัภำวะอุณหภูมิกำยต ่ำในทำรก
แรกเกิดได ้(Belsches, Tilly & Miller, 2013) 

จำกกำรทบทวนดงักล่ำว งำนห้องคลอด โรงพยำบำลควนขนุนซ่ึงยงัไม่มีแนวทำงปฏิบติักำรดูแล
ป้องกนัภำวะอุณหภูมิกำยต ่ำในทำรกแรกเกิดท่ีชดัเจน ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะพฒันำแนวทำงกำรป้องกนัภำวะ
อุณหภูมิกำยต ่ำในทำรกแรกเกิดท่ีคลอดโดยผ่ำตดัทำงหน้ำท้อง และศึกษำเปรียบเทียบกับแนวทำงกำร
ป้องกนัภำวะอุณหภูมิกำยต ่ำตำมกำรดูแลปกติ เพื่อน ำผลวิจยัท่ีไดไ้ปพฒันำแนวทำงกำรปฏิบติัในกำรดูแล
ทำรกแรกเกิดเพื่อป้องกนัภำวะอุณหภูมิกำยต ่ำในทำรกแรกเกิดท่ีคลอดโดยผำ่ตดัทำงหนำ้ทอ้งต่อไป  
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วตัถุประสงค์   

เพื่อศึกษำผลของกำรพฒันำแนวทำงกำรป้องกนัภำวะอุณหภูมิกำยต ่ำในทำรกแรกเกิดท่ีคลอดโดย
ผำ่ตดัทำงหนำ้ทอ้ง 
 

สมมุติฐานการวจัิย 

1. ทำรกแรกเกิดท่ีคลอดโดยผ่ำตดัทำงหน้ำท้องท่ีได้รับกำรดูแลตำมแนวทำงกำรป้องกันภำวะ
อุณหภูมิกำยต ่ำมีภำวะอุณหภูมิกำยต ่ำลดลง 

2. ทำรกแรกเกิดท่ีคลอดโดยผ่ำตดัทำงหน้ำท้องท่ีได้รับกำรดูแลตำมแนวทำงกำรป้องกันภำวะ
อุณหภูมิกำยต ่ำมีค่ำเฉล่ียอุณหภูมิกำยสูงกวำ่กลุ่มท่ีไดรั้บกำรดูแลตำมปกติ 
 
กรอบแนวคิดการวจัิย 
 กำรศึกษำคร้ังน้ีได้จำกกำรทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวคิดเร่ืองกำรสูญเสียควำมร้อน 

(Heat Loss) และกำรควบคุมอุณหภูมิร่ำงกำยของทำรกแรกเกิด (Thermoregulation) ซ่ึงจำกกำรศึกษำพบว่ำ

ทำรกแรกเกิดมีกำรสูญเสียควำมร้อนของร่ำงกำยโดยควำมร้อนจำกภำยในร่ำงกำย (Core Temperature) ถูก

ส่งออกมำอยู่ท่ีผิวกำย ด้วยวิธีกำรน ำควำมร้อนผ่ำนทำงเน้ือเยื่อโดยตรง และวิธีกำรพำควำมร้อนผ่ำนทำง

ไหลเวียนโลหิต แลว้มีกำรสูญเสียควำมร้อนท่ีผิวกำยให้กบัสภำพแวดลอ้มภำยนอก ได ้4 วิธี (Daisy, 2011) 

คือ 1) กำรพำควำมร้อน (Convection) คือ กำรถ่ำยเทควำมร้อนจำกผิวกำยของทำรกไปสู่สภำพแวดลอ้มโดย

มีกระแสลมเย็นพดัผ่ำนผิวกำย อำกำศท่ีหนำวเย็น หรือกำรได้รับออกซิเจน (Face Mask) 2) กำรระเหย 

(Evaporation) คือ กำรสูญเสียควำมร้อนจำกกำรระเหยของน ้ ำคร ่ ำท่ีผิวกำย หรือจำกกำรอำบน ้ ำให้ทำรกแรก

เกิด ทั้งน้ีในภำวะปกติทำรกแรกเกิดจะมีกำรระเหยของเหง่ือ และกำรระเหยของควำมช้ืนจำกทำงเดินหำยใจ 

ซ่ึงจะเพิ่มมำกข้ึนถำ้ทำรกแรกเกิดหำยใจเร็ว หรือมีกำรเคล่ือนไหวมำก   3) กำรแผรั่งสี (Radiation) คือ กำร

สูญเสียควำมร้อนจำกร่ำงกำยไปยงัสภำพแวดลอ้มท่ีมีอุณหภูมิต ่ำกวำ่ผิวกำย โดยไม่มีกำรสัมผสักบัผิวกำย 

จำกสภำพแวดลอ้มท่ีหนำวเยน็ 4) กำรน ำควำมร้อน (Conduction) คือ กำรสูญเสียควำมร้อนให้กบัวตัถุท่ีเยน็

กวำ่ และอยูติ่ดกบัผวิกำย  

ในส่วนของกำรควบคุมอุณหภูมิร่ำงกำยของทำรกแรกเกิด (Thermoregulation) พบวำ่มีแนวทำงกำร

ปฏิบติัท่ีประกอบด้วย 1) กำรป้องกนักำรสูญเสียควำมร้อนจำกกำรพำควำมร้อน (Convection) ได้แก่ กำร

ปรับอุณหภูมิส่ิงแวดลอ้มในห้องให้มีอุณหภูมิไม่น้อยกวำ่ 25 องศำเซลเซียส (Cheah & Boo, 2000; Knobel, 

Wimmer, & Holbert, 2005) 2) กำรป้องกนักำรสูญเสียควำมร้อนจำกกำรระเหย (Evaporation) ไดแ้ก่ กำรเช็ด

ตัวและศีรษะทำรกให้แห้งทันทีหลังคลอด กำรห่อตัวทำรกให้อบอุ่น ด้วยกำรสวมหมวก และกำรใช้
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พลำสติกห่อตัว (Mathew et al.,2017) เป็นต้น 3) กำรป้องกันกำรสูญเสียควำมร้อนจำกกำรแผ่รังสี 

(Radiation) ไดแ้ก่ ใช้โคมไฟหรือเคร่ืองท ำควำมร้อน (Radiant Heat) เพื่อให้ควำมร้อนแก่ทำรก (พิกุลและ

คณะ, 2557) และ 4) กำรป้องกนักำรสูญเสียควำมร้อนจำกกำรน ำควำมร้อน (Conduction) ได้แก่ กำรวำง

ทำรกไวบ้นท่ีนอนท่ีอุ่น กำรใช้เส้ือผำ้ ถุงมือ ถุงเท้ำ และผำ้ออ้มท่ีอุ่น (Kowalak, Hughes, & Mills, 2017) 

เป็นตน้ 

ดงันั้นผูว้ิจยัจึงไดน้ ำกำรทบวรรณกรรมและแนวคิดดงักล่ำวมำเป็นกรอบแนวคิดในกำรพฒันำแนว

ทำงกำรป้องกนัภำวะอุณหภูมิกำยต ่ำในทำรกแรกเกิดท่ีคลอดโดยผำ่ตดัทำงหน้ำทอ้ง เพื่อให้มีแนวทำงกำร

ดูแลท่ีชดัเจน และครอบคลุมในกำรป้องกนัภำวะอุณหภูมิกำยต ่ำในกำรดูแลทำรกแรกเกิดท่ีคลอดโดยผำ่ตดั

ทำงหนำ้ทอ้งมำกข้ึน 

ค านิยามศัพท์ 

 อุณหภูมิกายต ่า  หมำยถึง กำรวดัระดบัควำมร้อนเย็นของร่ำงกำยทำงทวำรหนักหรือทำงรักแร้มี

หน่วยเป็นองศำเซลเซียส  เม่ือ 15 นำทีหลงัคลอด โดยใชเ้ทอร์โมมิเตอร์ชนิดปรอทสอดเขำ้ไปในทวำรหนกั

ลึก 3 เซนติเมตร เป็นเวลำนำน  3 นำที และเม่ือ 30 นำที หลงัคลอด หนีบรักแร้ใช้เวลำวดันำน 8 นำที  โดย

ค่ำท่ีไดต้  ่ำกวำ่ 36.5 องศำเซลเซียส 

 แนวทางการป้องกันภาวะอุณหภูมิกายต ่า หมำยถึง แนวทำงกำรป้องกนัภำวะอุณหภูมิกำยต ่ำใน

ทำรกแรกเกิดท่ีคลอดโดยผ่ำตดัคลอดทำงหน้ำทอ้ง พฒันำมำจำกกำรศึกษำคน้ควำ้ วิเครำะห์ สังเครำะห์

งำนวิจยัและหลกัฐำนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบักำรสูญเสียควำมร้อน (heat loss) และกำรควบคุมอุณหภูมิ

ร่ำงกำย (thermoregulation) ของทำรกแรกเกิด ประกอบดว้ยกิจกรรม ดงัน้ี 1) ปรับอุณหภูมิห้องรับทำรกให้

อยู่ท่ี มำกกว่ำ 25 องศำเซลเซียส 2) เปิดเคร่ือง radiant warmer ก่อนคลอดอย่ำงน้อย 15 นำที ปรับอุณหภูมิ

ของเคร่ืองให้อยูร่ะหวำ่ง 32 - 34องศำเซลเซียส 3) อุ่นผำ้ Sterile ผืนใหญ่ 2 ผนื ผำ้ Sterile ผนืเล็ก 2 ผนืหมวก

ไหมพรม ชุดผำ้ยำง และอุปกรณ์ทุกชนิด เช่น เส้ือ ผำ้ออ้ม ผำ้ห่มเด็ก ผำ้เช็ดตวัเด็ก ท่ีใชก้บัทำรกในเคร่ืองอุ่น

ผำ้อย่ำงน้อย 20 นำที ก่อนทำรกคลอด 4) พยำบำลรับทำรก ใช้ผำ้ Sterile อุ่นห่อตวัทำรกน ำทำรกวำงท่ีใต้

เคร่ือง Radiant  warmer ซ่ึงมีผำ้ผนืใหญ่ 2 ผนืท่ีอุ่นปูท่ีนอนทำรก  เช็ดตวัศีรษะดว้ยผำ้ผนืเล็ก  เปล่ียนผำ้เปียก

ออก และห่อตวัดว้ยผำ้อุ่นอีกผนืทนัที 5) สวมหมวกไหมพรม ห่อตวัทำรกดว้ยผำ้อุ่น ห่อชั้นนอกดว้ยชุดแผน่

ผำ้ยำง โดยห่อแบบเต็มตวั และคลุมศีรษะทั้ง 2 ชั้นทนัที 6) เม่ือครบ 15 นำทีหลงัคลอดวดัอุณหภูมิกำยทำรก

และจดบนัทึก 7) กิจกรรมกำรผกูสำยสะดือ กำรผกูป้ำยขอ้เทำ้ กำรวดัควำมยำวล ำตวั รอบศีรษะ รอบหนำ้อก 

ชัง่น ้ ำหนกัและกิจกรรมกำรดูแลต่ำง ๆ ท ำภำยใตเ้คร่ือง Radiant  warmer 8) เม่ือครบ 30 นำทีหลงัคลอดวดั
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อุณหภูมิกำยทำรกและจดบนัทึก 9) เอำชุดผำ้ยำงออกเช็ดตวัท ำควำมสะอำดกำยทำรกเม่ืออุณหภูมิมำกกว่ำ 

36.8 องศำเซลเซียส 10) ใส่เส้ือผำ้และห่อตวัดว้ยผำ้ท่ีอุ่น วำงใตเ้คร่ือง Radiant warmer 11) เคล่ือนยำ้ยทำรก

ท่ีไดรั้บกำรห่อตวัดว้ยผำ้ท่ีอุ่นจำก หอ้งคลอดไปตึกหลงัคลอดดว้ยคลิปเด็กอ่อน 

การดูแลตามปกติ  หมำยถึง แนวทำงกำรปฏิบติัในกำรดูแลทำรกแรกเกิดท่ีคลอดโดยกำรผ่ำตดั
คลอดรูปแบบเดิม คือ 1) ปรับอุณหภูมิห้องรับทำรกให้อยูท่ี่ มำกกวำ่ 25 องศำเซลเซียส 2) เปิดเคร่ือง radiant 
warmer ก่อนกำรคลอดอยำ่งนอ้ย 15 นำที เฉพำะในรำยท่ีมีภำวะเส่ียงตอ้งตำมกุมำรแพทยม์ำรับทำรก เช่น มี
ภำวะ fetal distress, อำยคุรรภ ์≤ 34 สัปดำห์, มี meconium stained เป็นตน้ 3) ใชผ้ำ้รับเด็ก 2 ผืนอุ่นผำ้ภำยใต ้
radiant warmer ไม่ได้มีกำรอุ่นผำ้ และอุปกรณ์ทุกชนิด เช่น เส้ือ ผำ้ออ้ม ผำ้ห่มเด็ก ผำ้เช็ดตวัเด็กท่ีใช้กับ
ทำรกไวก่้อนทำรกคลอด แต่จะน ำมำวำงใต ้radiant warmer ก่อนใส่ให้ทำรก 4) พยำบำลรับทำรก ห่อตวั
ทำรกดว้ยผำ้ sterile แลว้ใชผ้ำ้ผืนท่ี 1 ท ำกำรเช็ดตวัและศีรษะทำรกให้แห้งโดยเร็วและน ำผำ้ท่ีเปียกออก น ำ
ผำ้ผืนท่ี 2 มำห่อตวัทำรก (ไม่ไดอุ่้นผำ้ไวท้ั้ง 2 ผืน) 5) สวมหมวกไหมพรม 6) กิจกรรมกำรผกูสำยสะดือ กำร
ผูกป้ำยขอ้เท้ำ กำรวดัควำมยำวล ำตวั รอบศีรษะ รอบหน้ำอก ชั่งน ้ ำหนักและกิจกรรมกำรดูแลต่ำง ๆ ท ำ
ภำยใตเ้คร่ือง Radiant  warmer 7) เม่ือครบ 15 นำทีหลงัคลอดวดัอุณหภูมิกำยทำรกและจดบนัทึก 8) เช็ดตวั
ท ำควำมสะอำดร่ำงกำย 9) ใส่เส้ือผำ้และห่อตวั อุ่นผำ้ภำยใต ้radiant warmerก่อนใส่ให้ทำรก  (ไม่ไดอุ่้นไว้
ก่อน) 10) เม่ือครบ 30 นำทีหลงัคลอดวดัอุณหภูมิกำยทำรกและจดบนัทึก 11) ยำ้ยตึกหลงัคลอดโดยพยำบำล
อุม้ไปส่ง 
 

ระเบียบวธีิวจัิย 

กำรศึกษำคร้ังน้ีเป็นกำรวิจยัก่ึงทดลอง (Quasi experimental research design) เพื่อศึกษำผลของกำร
พฒันำกำรป้องกนัภำวะอุณหภูมิกำยต ่ำในทำรกแรกเกิดท่ีคลอดโดยผ่ำตดัทำงหนำ้ทอ้ง โดยกำรใชรู้ปแบบ
กำรศึกษำ 2 กลุ่ม วดั 2 คร้ัง 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

ประชำกรท่ีใชใ้นกำรศึกษำคร้ังน้ีคือ  ทำรกแรกเกิดท่ีคลอดโดยกำรผำ่ตดั 

กลุ่มตวัอย่ำง  เป็นทำรกแรกเกิดท่ีมำรดำไดรั้บกำรผ่ำตดัคลอดทำงหน้ำทอ้ง ชนิดกำรผ่ำตดัคลอด

ทำรกแบบไม่เร่งด่วน ท่ีโรงพยำบำลควนขนุน จงัหวดัพทัลุง ตั้งแต่เดือน ตุลำคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนมีนำคม 

พ.ศ. 2564 จ  ำนวน 50 รำย แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 25 รำย และกลุ่มควบคุม 25 รำย คดัเลือกกลุ่มตวัอย่ำงแบบ

เฉพำะเจำะจงตำมเกณฑท่ี์ก ำหนด ไดแ้ก่ 

เกณฑ์การคัดเลอืกกลุ่มตัวอย่าง  (Inclusion criteria) 

1. มำรดำมีอำยคุรรภ ์37-40 สัปดำห์  

2. มำรดำไม่มีภำวะแทรกซอ้นขณะตั้งครรภ ์
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3. ทำรกมีน ้ำหนกัมำกกวำ่หรือเท่ำกบั 2,500 กรัม  

4. ทำรกไม่มีควำมพิกำร 

5. ทำรกไม่มีภำวะผิดปกติแรกคลอด ได้แก่ ภำวะขำดออกซิเจนแรกคลอด ภำวะน ้ ำตำลใน

เลือดต ่ำ  

6. มำรดำยนิดีใหเ้ขำ้ร่วมกำรศึกษำ 

เกณฑ์ในการคัดเลอืกตัวอย่างออกจากการศึกษา (Exclusion criteria) 

1. ลกัษณะทำรกจำกกำรประเมิน Ballard Score หลงัคลอดเป็นทำรกคลอดก่อนก ำหนด 

2. ทำรกแรกเกิดมีภำวะแทรกซอ้นระหวำ่งเก็บขอ้มูล 

 

ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 

ก ำหนดขนำดของกลุ่มตวัอย่ำงโดยใช้ Power analysis จำกผลงำนกำรวิจยัเร่ืองกำรศึกษำ
เปรียบเทียบวิธีกำรป้องกันกำรสูญเสียควำมร้อนในทำรกแรกเกิดครบก ำหนด (รุ้งตวรรณ์, เยำวลักษณ์ 
และปัทมำ, 2558) มีค่ำ Effect size เท่ำกบั 1.5 เปิดตำรำงขนำด กลุ่มตวัอย่ำงจำกค่ำขนำดอิทธิของค่ำเฉล่ีย
สองกลุ่ม ท่ีระดบันยัส ำคญัทำงสถิติ (significance level) = .05 อ ำนำจกำรทดสอบ .08 พบว่ำ ไดก้ลุ่มละ 25 
รำย โดยจ ำนวน 25 รำยแรกจดัใหเ้ขำ้กลุ่มควบคุม และจ ำนวน 25 รำยหลงั จดัใหเ้ขำ้กลุ่มทดลอง 
 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

1. แบบบนัทึกขอ้มูลส่วนบุคคลของมำรดำ แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ขอ้มูลส่วนบุคคล และขอ้มูล
ประวติักำรตั้งครรภแ์ละกำรคลอด  

2. แบบบนัทึกขอ้มูลขอ้มูลทัว่ไปของทำรกแรกเกิด ไดแ้ก่ วนัเวลำท่ีคลอด อำยุครรภ ์น ้ ำหนกั 
คะแนนชีพ อุณหภูมิหอ้ง อุณหภูมิทำรกท่ี 15 และ 30 นำที 

 
เคร่ืองมือด าเนินการวจัิยได้แก่ 

1. เทอร์โมมิเตอร์แบบกระเปำะแกว้ ส ำหรับวดัอุณหภูมิร่ำงกำยทำรกแรกเกิดทำงทวำรหนัก 
และทำงรักแร้ เทอร์โมมิเตอร์วดัอุณหภูมิห้อง และเคร่ืองชัง่น ้ ำหนักทำรก ซ่ึงผำ่นกำรสอบเทียบโดย กรม
สนบัสนุนระบบบริกำรสุขภำพ กระทรวงสำธำรณสุข (วนัท่ี 30/9/2563) 

2. เคร่ืองให้ควำมอบอุ่นชนิดแผ่รังสี (Radiant warmer) แบบ bassinet warmer ซ่ึงมีท่ีนอนและ
ท่ีกั้นกนัตวัทำรกทั้ง 4 ดำ้น ปรับอุณหภูมิเคร่ืองให้ต ำแหน่งท่ีวำงทำรกท่ีระดบั 32–34 องศำเซลเซียส โดย
ผูใ้ห้กำรดูแล (manual control) ตั้ง heat control เท่ำกบั 6 (จำกสเกล 10) ไวต้ลอดกำรทดลอง เคร่ืองดงักล่ำว
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ได้รับกำรตรวจสอบมำตรฐำนโดย กรมสนับสนุนระบบบริกำรสุขภำพ กระทรวงสำธำรณสุข (วนัท่ี  
29/9/2563) 

3. นำฬิกำจบัเวลำในกำรวดัปรอทแบบดิจิตอล 
4. แนวทำงกำรป้องกนัภำวะอุณหภูมิกำยต ่ำในทำรกแรกเกิดท่ีคลอดโดยผ่ำตดัคลอดทำงหน้ำ

ทอ้ง พฒันำมำจำกกำรศึกษำคน้ควำ้ วิเครำะห์ สังเครำะห์งำนวิจยัและหลกัฐำนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบักำร
กำรสูญเสียควำมร้อน  (heat loss) และควบคุมอุณหภูมิร่ำงกำย (thermoregulation) ของทำรกแรกเกิด 
ประกอบดว้ยกิจกรรมดงัน้ี  

ตำรำงท่ี 1 แสดงแนวทำงกำรดูแลตำมปกติกบักำรดูแลตำมแนวทำงกำรป้องกนัภำวะอุณหภูมิกำยต ่ำ
ในทำรกแรกเกิดท่ีคลอดโดยผำ่ตดัทำงหนำ้ทอ้ง 

การดูแลตามปกติ การดูแลตามแนวทางการป้องกนัภาวะอุณหภูมิกายต ่า 
1.ปรับอุณหภูมิห้องรับทำรกให้อยู่ท่ี มำกกว่ำ 25 
องศำเซลเซียส 

1.ปรับอุณหภูมิห้องรับทำรกให้อยูท่ี่ มำกกวำ่ 25 องศำ
เซลเซียส 

2.เปิดเคร่ือง radiant warmer ก่อนกำรคลอดอย่ำง
น้อย 15 นำที เฉพำะในรำยท่ีมีภำวะเส่ียงตอ้งตำม
กุมำรแพทยม์ำรับทำรก เช่น มีภำวะ fetal distress, 
อำยุครรภ ์≤ 34 สัปดำห์, มี meconium stained เป็น
ตน้ 

2. เปิดเคร่ือง radiant warmer ก่อนคลอดอยำ่งน้อย 15 
นำที ปรับอุณหภูมิของเคร่ืองให้อยู่ระหว่ำง 32 - 34
องศำเซลเซียส  

3.ใช้ผำ้รับเด็ก 2 ผืนอุ่นผ้ำภำยใต้ radiant warmer 
ไม่ได้มีกำรอุ่นผำ้ และอุปกรณ์ทุกชนิด เช่น เส้ือ 
ผำ้อ้อม ผำ้ห่มเด็ก ผำ้เช็ดตัวเด็กท่ีใช้กับทำรกไว้
ก่อนทำรกคลอด แต่จะน ำมำวำงใต ้radiant warmer 
ก่อนใส่ใหท้ำรก 

3. อุ่นผำ้ Sterile ผนืใหญ่ 2 ผนื ผำ้ Sterile ผนืเล็ก 2 ผืน
หมวกไหมพรม ชุดผำ้ยำง และอุปกรณ์ทุกชนิด เช่น 
เส้ือ ผำ้ออ้ม ผำ้ห่มเด็ก ผำ้เช็ดตวัเด็ก ท่ีใช้กบัทำรกใน
เคร่ืองอุ่นผำ้อยำ่งนอ้ย 20 นำที ก่อนทำรกคลอด  

4.พยำบำลรับทำรก ห่อตวัทำรกดว้ยผำ้ sterile แลว้
ใช้ผำ้ผืนท่ี 1 ท ำกำรเช็ดตวัและศีรษะทำรกให้แห้ง
โดยเร็วและน ำผำ้ท่ีเปียกออก น ำผำ้ผืนท่ี 2 มำห่อตวั
ทำรก (ไม่ไดอุ่้นผำ้ไวท้ั้ง 2 ผนื) 

4. พยำบำลรับทำรก ใช้ผำ้ Sterile อุ่นห่อตวัทำรกน ำ
ทำรกวำงท่ีใตเ้คร่ือง Radiant  warmer ซ่ึงมีผำ้ผืนใหญ่ 
2 ผืนท่ีอุ่นปูท่ีนอนทำรก  เช็ดตวัศีรษะด้วยผำ้ผืนเล็ก  
เปล่ียนผำ้เปียกออก และห่อตวัดว้ยผำ้อุ่นอีกผนืทนัที 

5.สวมหมวกไหมพรม 5. สวมหมวกไหมพรม ห่อตัวทำรกด้วยผ้ำอุ่น ห่อ
ชั้นนอกด้วยชุดแผ่นผำ้ยำง โดยห่อแบบเต็มตวั และ
คลุมศีรษะทั้ง 2 ชั้นทนัที (ใช้เวลำไม่เกิน 3 นำทีหลงั
คลอด) 
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การดูแลตามปกติ การดูแลตามแนวทางการป้องกนัภาวะอุณหภูมิกายต ่า 
6. กิจกรรมกำรผกูสำยสะดือ กำรผกูป้ำยขอ้เทำ้ กำร
วดัควำมยำวล ำตัว รอบศีรษะ รอบหน้ำอก ชั่ง
น ้ ำหนักและกิจกรรมกำรดูแลต่ำง ๆ ท ำภำยใต้
เคร่ือง Radiant  warmer 

6.เม่ือครบ 15 นำทีหลังคลอดวดัอุณหภูมิกำยทำรก
โดยใช้เทอร์โมมิเตอร์ชนิดปรอทสอดเขำ้ไปในทวำร
หนักลึก 3 เซนติเมตร เป็นเวลำนำน  3 นำทีและจด
บนัทึก (อุณหภูมิกำยทำรกมำกกวำ่ 36.5องศำเซลเซียส 
จึงท ำกิจกรรมท่ี 7 หำกนอ้ยกวำ่ใหห่้อตวัทำรกต่อ) 

7. .เม่ือครบ 15 นำทีหลังคลอดวัดอุณหภูมิกำย
ทำรกโดยใช้เทอร์โมมิเตอร์ชนิดปรอทสอดเขำ้ไป
ในทวำรหนักลึก 3 เซนติเมตร เป็นเวลำนำน  3 
นำทีและจดบนัทึก (ถ้ำอุณหภูมิกำยทำรกน้อยกว่ำ 
36.5องศำเซลเซียส จึงห่อตวัทำรกดว้ยดว้ยชุดแผ่น
ผำ้ยำง หำกมำกกวำ่ 36.5องศำเซลเซียส ท ำกิจกรรม
ท่ี 8) 

7.กิจกรรมกำรผกูสำยสะดือ กำรผกูป้ำยขอ้เทำ้ กำรวดั
ควำมยำวล ำตัว รอบศีรษะ รอบหน้ำอก ชั่งน ้ ำหนัก
และกิจกรรมกำรดูแลต่ำง ๆ ท ำภำยใตเ้คร่ือง Radiant  
warmer  

8.เช็ดตวัท ำควำมสะอำดร่ำงกำย ป้ำยตำ  ฉีดวิตำมิน 
K และวคัซีนป้องกนัตบัอกัเสบบี 

8.ห่อตวัทำรกเหมือนเดิม วำงทำรกใตเ้คร่ือง Radiant  
warmer ต่อ 

9.ใส่เส้ือผำ้และห่อตวั อุ่นผำ้ภำยใต ้radiant warmer
ก่อนใส่ใหท้ำรก  (ไม่ไดอุ่้นไวก่้อน)  

9.เม่ือครบ 30 นำทีหลังคลอดวดัอุณหภูมิกำยทำรก
โดยใชเ้ทอร์โมมิเตอร์ชนิดปรอทหนีบรักแร้ใชเ้วลำวดั
นำน 8 นำทีและจดบนัทึก (เม่ืออุณหภูมิมำกกวำ่ 36.8 
องศำเซลเซียส จึงท ำกิจกรรมท่ี 10) 

10. เม่ือครบ 30 นำทีหลังคลอดวดัอุณหภูมิกำย
ทำรกโดยใช้เทอร์โมมิเตอร์ชนิดปรอทหนีบรักแร้
ใชเ้วลำวดันำน 8 นำทีและจดบนัทึก 

10.เอำชุดผำ้ยำงออกเช็ดตวัท ำควำมสะอำดกำยทำรก
เม่ืออุณหภูมิมำกกวำ่ 36.8 องศำเซลเซียส ป้ำยตำ  และ
ฉีดวติำมิน K และวคัซีนป้องกนัตบัอกัเสบบี 

11.ยำ้ยตึกหลงัคลอดโดยพยำบำลอุม้ไปส่ง 11.ใส่ เส้ือผ้ำและห่อตัวด้วยผ้ำท่ี อุ่น วำงใต้เคร่ือง 
Radiant warmer  

 12. เคล่ือนยำ้ยทำรกท่ีไดรั้บกำรห่อตวัดว้ยผำ้ท่ีอุ่นจำก 
หอ้งคลอดไปตึกหลงัคลอดดว้ยคลิปเด็กอ่อน 

 
การพทิกัษ์สิทธ์ิกลุ่มตัวอย่าง 

กำรศึกษำคร้ังน้ีไดด้ ำเนินกำรภำยหลงัไดรั้บกำรรับรองจำกคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวจิยัในคน 
ของโรงพยำบำลควนขนุน อ ำเภอควนขนุน จงัหวดัพทัลุง  
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การวเิคราะห์ข้อมูล 

1. ขอ้มูลทัว่ไปและขอ้มูลอุณหภูมิกำยของกลุ่มตวัอยำ่ง วิเครำะห์โดยใชส้ถิติควำมถ่ี ร้อยละ ค่ำเฉล่ีย 

และส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน 

2. เปรียบเทียบขอ้มูลทัว่ไปและค่ำเฉล่ียอุณหภูมิกำยของกลุ่มตวัอยำ่งดว้ยสถิติค่ำที (Independent t-

test) 

 
ผลการศึกษา 

กลุ่มตวัอย่ำงท่ีได้รับกำรดูแลตำมปกติ และกลุ่มท่ีได้รับกำรดูแลตำมแนวทำงกำรป้องกนัภำวะ

อุณหภูมิกำยต ่ ำ มีอำยุครรภ์ Apgar Scores ท่ี  1 และ 5 นำที น ้ ำหนักแรกเกิด อุณหภูมิห้องคลอด และ

อุณหภูมิหอ้งผำ่ตดั ไม่แตกต่ำงกนัอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติ (ตำรำงท่ี 1) 

ตารางที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มควบคุม และกลุ่มทดลอง (N = 50) 

ขอ้มูลทัว่ไป กลุ่มควบคุม (n=25) กลุ่มทดลอง (n=25) t p 

M SD M SD 

อำยคุรรภ(์สัปดำห์) 38.93 1.16 38.50 0.94 1.72 .09 

Apgar Scores ท่ี 1 นำที 9.00 0.00 8.93 0.17 1.00 .33 

Apgar Scores ท่ี 5 นำที 10.00 0.00 10.00 0.00   

น ้ำหนกัแรกเกิด (กรัม) 3162.80 361.19 3106.80 325.93 1.97 .06 

(range= 2500-3870) (range=2500-3800) 

อุณหภูมิหอ้งคลอด (oC) 28.48 0.82 28.04 0.79 1.90 .07 

(range=  27-30 ) (range=    27-30 ) 

อุณหภูมิหอ้งผำ่ตดั (oC) 20.40 0.57 20.92 0.75 2.70 .92 

(range= 20-22) (range= 20-22) 

 

ในส่วนของกำรเกิดภำวะอุณหภูมิกำยต ่ำ พบว่ำ กลุ่มทดลองไม่พบภำวะอุณหภูมิกำยต ่ำท่ี 15 นำที 

และ 30 นำที ส่วนกลุ่มควบคุมพบมีภำวะอุณหภูมิกำยต ่ำท่ี 15 นำที และ 30 นำที คิดเป็น ร้อยละ 24.00 และ 

12.00 ตำมล ำดบั  (ตำรำงท่ี 2) 
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ตารางที ่2 แสดงจ ำนวนและร้อยละกำรเกิดภำวะอุณหภูมิกำยต ่ำของกลุ่มตวัอยำ่ง ท่ี 15 นำที และ 30 

นำที (N=50 รำย) 

 

ระยะเวลาหลงัคลอด 

กลุ่มควบคุม (n=25) กลุ่มทดลอง (n=25) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

15 นำที 6 24.00 0 0 

30 นำที 3 12.00 0 0 

 

เม่ือเปรียบเทียบค่ำเฉล่ียอุณหภูมิกำยของกลุ่มตวัอยำ่ง ในช่วงเวลำเดียวกนัท่ี 15 นำที และ 30 นำที 

พบวำ่ กลุ่มทดลองมีค่ำเฉล่ียอุณหภูมิกำย (M=36.82, SD=.35 และ M=37.01, SD=.28 ตำมล ำดบั) สูงกวำ่กลุ่ม

ควบคุม (M=36.60, SD= .21 และ M=36.78, SD= .39 ตำมล ำดบั) อยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติ (p < .05) (ตำรำง

ท่ี 3) 

ตารางที ่3 เปรียบเทียบค่ำเฉล่ียอุณหภูมิกำยของกลุ่มตวัอยำ่งท่ี 15 นำทีและ 30 นำที ระหวำ่งกลุ่มควบคุมและ
กลุ่มทดลอง (N = 50 รำย) 

กลุ่มตัวอย่าง M SD t p 

อุณหภูมิกำยท่ี 15 นำที     

         กลุ่มควบคุม 36.60 .21 2.46 .02 

         กลุ่มทดลอง 36.82 .35   

อุณหภูมิกำยท่ี 30 นำที     

         กลุ่มควบคุม 36.78 .39 2.45 .02 

         กลุ่มทดลอง 37.01 .28   

p < .05 

 

อภิปรายผล 

จำกกำรศึกษำพบว่ำกลุ่มทดลองไม่พบภำวะอุณหภูมิกำยต ่ำท่ี 15 นำที และ 30 นำที ส่วนกลุ่ม

ควบคุมพบมีภำวะอุณหภูมิกำยต ่ำท่ี 15 นำที และ 30 นำที คิดเป็น ร้อยละ 24.00 และ 12.00 ตำมล ำดบั  โดย

เม่ือเปรียบเทียบค่ำเฉล่ียอุณหภูมิกำยในช่วงเวลำเดียวกนัท่ี 15 นำที และ 30 นำที พบวำ่กลุ่มทดลองมีค่ำเฉล่ีย

อุณหภูมิกำย (M=36.82, SD=.35 และ M=37.01, SD=.28 ตำมล ำดบั) สูงกวำ่กลุ่มควบคุม (M=36.60, SD= .21 

และ M=36.78, SD= .39 ตำมล ำดบั) อยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติ (p < .05 ) 
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เน่ืองจำกกำรพฒันำแนวทำงกำรป้องกนัภำวะอุณหภูมิกำยต ่ำในทำรกท่ีคลอดโดยผ่ำตดัทำงหน้ำ

ทอ้งในกำรศึกษำน้ี ไดน้ ำวิธีกำรควบคุมอุณหภูมิร่ำงกำยตำมหลกัของกำรสูญเสียควำมร้อน (Heat Loss) ท่ี

ผวิกำยของทำรกแรกเกิดมำใชร่้วมกนัหลำยวิธีในกำรป้องกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบักำรศึกษำท่ีพบวำ่กำรป้องกนั

กำรสูญเสียควำมร้อนให้กับทำรกแรกเกิดนั้ นต้องท ำหลำย ๆ วิธีพร้อมกัน (ทัชณภรณ์ คณะ , 2563) 

โดยเฉพำะทำรกท่ีคลอดในห้องผำ่ตดัท่ีอุณหภูมินอ้ยกวำ่ 25 องศำเซลเซียส ตอ้งมีกำรใชผ้ำ้ท่ีอุ่นห่อตวัทำรก 

(Cramer, Wicbe, Harting, Grumley & Vahra, 2015)  และต้องมีกำรควบคุมอุณหภูมิห้องรับทำรกซ่ึงก็คือ

ห้องคลอดให้ไม่น้อยกวำ่ 25 องศำเซลเซียส เน่ืองจำกส่ิงแวดลอ้มมีผลต่อกำรสูญเสียอุณหภูมิกำยของทำรก

แรกเกิด โดยเฉพำะกำรแผ่รังสีให้กับส่ิงท่ีเย็นกว่ำ (Kyobel, Wimmer & Hot Dert, 2015) สอดคล้องกับ

กำรศึกษำท่ีพบวำ่ปัจจยัหน่ึงท่ีมีผลต่อกำรลดลงของอุณหภูมิกำยทำรกแรกเกิดคือกำรท่ีอุณหภูมิภำยในห้อง

คลอดน้อยกว่ำ 25 องศำเซลเซียส (Cheah & Boo, 2010) ส่วนกำรเช็ดตวัให้แห้งดว้ยผำ้ท่ีอุ่นและเปล่ียนผำ้

เปียกออกทนัที เป็นกำรป้องกนักำรสูญเสียควำมร้อนโดยกำรแผรั่งสี  (Lana, Bromilker & Arad, 2014.) และ

กำรสวมหมวกไหมพรมให้ทำรกทนัทีท่ีเช็ดศีรษะแห้งจะช่วยลดกำรสูญเสียควำมร้อนไดดี้ เน่ืองจำกศีรษะ

เป็นบริเวณท่ีมีพื้นผิวมำกเม่ือเทียบกบัพื้นท่ีของร่ำงกำย อีกทั้งยงัมีเลือดไปเล้ียงมำกจึงท ำให้มีกำรสูญเสีย

ควำมร้อนไดม้ำก (รุ้งตวรรณ์, เยำวลกัษณ์ และปัทมำ, 2558)  ส ำหรับกำรให้ทำรกนอนอยูใ่ตเ้คร่ืองให้ควำม

อบอุ่นชนิดแผ่รังสี และกำรใช้ชุดผำ้ยำงห่อตวัทำรกทนัที ท ำให้ทำรกท่ีคลอดโดยกำรผ่ำตดัทำงหน้ำทอ้งมี

กำรสูญเสียควำมร้อนโดยกำรแผ่รังสีน้อยลง (Bredemeyer, Reid & Wallace, 2015)  นอกจำกน้ีกำรอุ่น

อุปกรณ์ทุกชนิดท่ีจะสัมผสัร่ำงกำยทำรกเป็นกำรป้องกนักำรสูญเสียควำมร้อนจำกกำรน ำควำมร้อน และกำร

ห่อตัวทำรกด้วยผำ้ท่ีอุ่น ก็เป็นกำรป้องกันกำรสูญเสียควำมร้อนจำกกำรระเหยและกำรพำควำมร้อน 

(Mathew et al.,2017) ซ่ึงจำกกิจกรรมต่ำง ๆ เหล่ำน้ีจึงท ำให้ทำรกมีค่ำเฉล่ียอุณหภูมิกำยสูงกวำ่กลุ่มท่ีไดรั้บ

กำรดูแลตำมปกติ สอดคลอ้งกบักำรศึกษำท่ีพบวำ่ค่ำเฉล่ียของอุณหภูมิกำยของทำรกแรกเกิดท่ีไดรั้บกำรห่อ

ตวัจะมีอุณหภูมิกำยสูงกว่ำทำรกท่ีไม่ไดรั้บกำรห่อตวัอย่ำงมีนัยส ำคญัทำงสถิต (Cramer, Wiebe, Hartling, 

Crumley & Vohra, 2015) และกำรศึกษำท่ีพบวำ่ทำรกท่ีไดรั้บกำรเช็ดตวัให้แห้ง ห่อตวัดว้ยผำ้ลินินและคลุม

ด้วยผำ้ห่มท่ีอุ่น จะไม่เกิดภำวะอุณหภูมิกำยต ่ำ (Boo & Selvarani, 2005) ส่วนกำรเช็ดตวัท ำควำมสะอำด

หลงัจำกคลอด 30 นำที และมีอุณหภูมิกำยปกติแลว้นั้น ก็เป็นส่วนหน่ึงท่ีท ำใหท้ำรกกลุ่มทดลองไม่เกิดภำวะ

อุณหภูมิกำยต ่ำท่ี 30 นำที  เพรำะกำรเช็ดตวัท ำควำมสะอำดท ำให้มีกำรสูญเสียควำมร้อนไดม้ำก (เอ้ืออำรีย,์ 

2559) สอดคลอ้งกบักำรศึกษำท่ีพบวำ่กำรเช็ดตวัหรืออำบน ้ำท ำควำมสะอำดร่ำงกำยให้ทำรกแรกเกิดมีผลท ำ

ใหอุ้ณหภูมิกำยกำยต ่ำในช่วง 10 นำที และ 30 นำที (Bergstrom, Byaruhanga, & Okong, 2015)  

 



12 

 

ข้อเสนอแนะด้านการปฏิบัติการพยาบาล 
แนวทำงกำรป้องกนัภำวะอุณหภูมิกำยต ่ำน้ี สำมำรถน ำไปประยุกตใ์ชไ้ดก้บัทำรกแรกเกิดท่ีมีควำม

เส่ียงต่ออุณหภูมิกำยต ่ำ เช่น ทำรกคลอดก่อนก ำหนด และทำรกน ้ำหนกันอ้ย  
 
ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป 

ควรมีกำรศึกษำและพฒันำแนวทำงกำรป้องกนัภำวะอุณหภูมิกำยต ่ำในทำรกคลอดก่อนก ำหนด 
ทำรกน ้ำหนกัตวันอ้ย และทำรกท่ีคลอดก่อนถึงโรงพยำบำลหรือคลอดท่ีบำ้น (BBA) เป็นตน้ 
  



13 

 

บรรณานุกรม 
กนัตินนัท ์สอดสุข, เรณู พุกบุญมี และทิพวลัย ์ดำรำมำศ. (2554). แนวปฏิบติักำรพยำบำลทำงคลินิก 

เพื่อป้องกนัภำวะอุณหภูมิกำยต ่ำในทำรกแรกเกิดก่อนก ำหนดโดยใช้พลำสติกห่อหุ้ม. รามาธิบดี
พยาบาลสาร, 17(2): 191-202. 

ทชัณภรณ์ เมืองปัน, ไกรวรร กำพนัธ์, อมัพร บวัค ำซำว, นิตยำ บุญมำ, อรพิน บุญล ้ำ และพชัรี วรกิจพลูผล.  
(2563). อุบติักำรณ์และปัจจยัท่ีมีควำมสัมพนัธ์กบักำรเกิดภำวะอุณหภูมิต ่ำของทำรกแรกเกิดในหอ 
ผูป่้วยทำรกแรกเกิด. วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์, 40(4), 111-121. 

นิตยำ  โรจนนิรันดร์กิจและ ปิยภรณ์  ปัญญำวชิร. (2552). กำรใชห้ลกัฐำนเชิงประจกัษ ์ในกำร 
 พฒันำแนวปฏิบติักำรพยำบำลทำงคลินิก : กำรดูแลทำรกแรกเกิด เพื่อป้องกนัภำวะอุณหภูมิกำย 

ต ่ำในทำรกคลอดครบก ำหนดในหอ้งคลอด โรงพยำบำลรำมำธิบดี. รามาธิบดีพยาบาลสาร, 
14(1). 28-41. 

นิตยำ โรจนนิรันดร์กิจ และปิยภรณ์ ปัญญำวชิร. (2552). ผลของกำรใชแ้นวทำงปฏิบติักำรพยำบำลทำง 

คลินิกในกำรป้องกนัภำวะอุณหภูมิกำยต ่ำต่ออุณหภูมิกำยของทำรกคลอดครบก ำหนด. 

รามาธิบดีพยาบาลสาร, 15(3): 385-399. 

รุ้งตวรรณ์ ชอ้ยจอหอ, เยำวลกัษณ์ เสรีเสถียร และปัทมำ บุญทบั. (2558). กำรศึกษำเปรียบเทียบวธีิกำร 
ป้องกนักำรสูญเสียควำมร้อนในทำรกแรกเกิดครบก ำหนด. วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  
กรุงเทพ, 31(2), 92-105. 

ศศิพรรณ จองวฒันำกิจ. (2559). สำเหตุท่ีท ำใหเ้กิดอุณหภูมิกำยต ่ำในทำรกแรกเกิด หอผูป่้วยหนกัทำรกแรก 
เกิด และเด็กโรงพยำบำลล ำพนู. วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ, 37(4), 202-215. 

เอ้ืออำรีย ์สมุดจำง. (2559). แนวปฏิบติักำรดูแลทำรกแรกเกิดเพื่อป้องกนัภำวะอุณหภูมิกำยต ่ำ.  
วำรสำรเครือข่ำยวทิยำลยัพยำบำลและกำรสำธำรณสุขภำคใต,้ 3(1), 60-76.  

Akter S, Parvin R, & Yasmeen B. H. N. (2013). Admission Hypothermia Among Neonates Presented  
to Neonatal Intensive Care Unit. Journal of Nepal Paediatric Society . 33(3), 166-171. 

Beletew B, Mengesha A & Wudu M. (2020). Prevalence of neonatal hypothermia and its associated  

factors in East Africa: a systematicanalysis. Pediatrics, 20, 148-154. 

Belsches TC, Tilly AE & Miller TR. (2013). Randomized trial of plastic bags to prevent term neonatal  
hypothermia in a resource-poor setting. Pediatrics, 132(3), 656-661.  

Bredemeyer, S., Reid, S., & Wallace, M. (2015). Thermal management for premature births. Journal 

of Advanced Nursing, 52(5), 482–489. 

Çınar ND & Filiz TM. (2006). Neonatal thermoregulation. Journal of Neonatal Nursing, 12(2), 69-74. 
Daisy, J. A. (2011). Methods of Heat Loss in Newborns. Retrieved February 10, 2015, from Nursing  



14 

 

crib.com/nursing-notes/. 
Datta V, Saili A & Goel S. (2017). Reducing hypothermia in newborns admitted to a neonatal care unit in  

a large academic hospital in New Delhi, India. BMJ Open Quality, 6, 183-195. 

Flenady V & Woodgate P. (2009). Radiant warmers versusincubators for regulating body temperature in  

newborn infants (Review). Cochrane Colloquium, 4, 1-41. 

Freer Y & Lyon A. (2012). Temperature monitoring and controlin the newborn baby. Pediatric Child  

Health. 22(4): 127-30. 

Jamil P, Walusa A.G., Sergio T.M., & Davi C. (2019). Admission hypothermia, neonatal morbidity, and  

mortality: evaluation of a multicenter cohort of very low birth weight preterm infants according to  

relative performance of the center. The European Journal of Pediatrics, 178, 1023–1032.  

Lunze K, Bloom DE, & Jamison DT. (2013). The global burden of neonatal hypothermia:Systematic  

review of major challenge for newborn survival. BMC Medicine, 11(24),1-11. 

Mathew, B., Lakshminrusimha, S., Cominsky, K., Schroder, E., & Carrion, V. (2007). Vinyl bags prevent  

hypothermia at birth in preterm infants. The Indian Journal of Pediatrics, 74(3), 249-253. 

Soll RF. (2008). Heat loss prevention in neonates. Journal of Perinatology, 28, S57–S59. 

Tanigasalam V, Bhat V & Adhisivam B. (2019). Prevalence of hypothermia among low birth weight  

neonates in tertiary care center in India. International Journal of Science and Healthcare 

Research, 4(4), 168-72. 

 
 

 


