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เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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จัดโดย : ชมรมเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดแห่งประเทศไทย
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สถานที่ : โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม
นางปิยะธิดา เกิดทองมี ตาแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ สาขาพยาบาล ฝ่าย ห้องปฏิบัตกิ ารวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สรุปเนื้อหาและประโยชนที่ไดรับจากการอบรม ประชุม สัมมนาในครั้งนี้
1. The golden Hour for Preterm Infants
ชั่วโมงแรกของชีวิตนับเป็นช่วงเวลาที่มีความสาคัญมากสาหรับทารกเกิดก่อนกาหนด หากทารกได้รับ
การดูแลที่เหมาะสมตัง้ แต่แรก จะช่วยให้ทารกเหล่านีฟ้ ื้นตัวจากอาการเจ็บป่วยได้เร็ว มีอัตราการรรอดชีวิตสูง
และมีความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนลดลง
กระบวนการปฏิบัตจิ ะครอบคลุมขั้นตอนดังต่อไปนี้
 การสื่อสารระหว่างสูติแพทย์กับกุมารแพทย์เมื่อจะมีการคลอดก่อนกาหนด

เพื่อวางแผนการคลอด

อย่างเหมาะสม
 การเตรียมบุคลากรในการดูแลทารกในห้องคลอดหรือห้องผ่าตัด
 การสื่อสารภายในกลุ่มบุคลากรเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการดูแลทารก
 การเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือที่จาเป็นที่ต้องใช้ในการกูช้ พี ทารกในห้องคลอด หอผู้ป่วยทารกแรก
เกิดวิกฤติ
 การดูแลทารกเกิดก่อนกาหนดเบือ้ งต้นในห้องคลอดตาม Neonatal Resuscitation Program Guidelines
2015
 การเคลื่อนย้ายทารกเกิดก่อนกาหนดจากห้องคลอดมายังหอผูป้ ่วยทารกแรกเกิดวิกฤติ
 การดูแลทารกเกิดก่อนกาหนดในหอผู้ป่วยทารกแรกเกิดวิกฤติภายใน 24 ชั่วโมงแรกของชีวิตอย่าง
เหมาะสมโดยมีแนวทางการดูแลทารกตามมาตรฐาน
ปัญหาในการดูแลทารกเกิดก่อนกาหนดในช่วงทันทีหลังคลอด
 ภาวะอุณหภูมิกายต่า (hypothermia)
 ปัญหาการหายใจลาบาก/การหายใจล้มเหลว
 ความเสี่ยงต่อการเกิดพิษจากออกซิเจน (Oxygen toxicity)
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 ความดันเลือดต่า/การไหลเวียนเลือดผิดปกติ
 โรคติดเชื้อ
 สมองขาดออกซิเจนและ/หรือขาดเลือด
การเตรียมพร้อมก่อนคลอด
 ปรับเพิ่มอุณหภูมิในห้องคลอดให้เหมาะสม
 เปิดเตียงให้ความอบอุน่ ทารกไว้ลว่ งหน้า
 เตรียมอุปกรณ์ที่จาเป็นให้พร้อม ได้แก่
 อุปกรณ์สาหรับให้ควาอบอุ่นเพิ่มเติม ได้แก่ หมวก และถุงพลาสติกสาหรับห่อตัวทารก
 เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนทางผิวหนัง (Pulse oximeter)
 เครื่องปรับความเข้มข้นของออกซิเจน (Oxygen blender)
 อุปกรณ์ชว่ ยหายใจ ควรใช้ T-piece resuscitator
 อุปกรณ์ที่ใช้สาหรับการใส่ท่อหายใจหลอดลมคอ และท่อหายใจขนาดต่างๆ
 ตูอ้ บสาหรับเคลื่อนย้ายทารกที่เปิดการทางานและตั้งอุณหภูมิที่เหมาะสม พร้อมใช้งาน
การดูแลทารกเบื้องต้นในห้องคลอด
 การชะลอเวลาการหนีบสายสะดือ (Delayed cord clamping) แนะนาให้หนีบสายสะดือภายหลัง ตัว
ทารกคลอดแล้ว 30-60 วินาที แต่ไม่แนะนาให้ทาในทารกที่จาเป็นต้องได้รับการกู้ชีพทันทีหลังเกิด
 การป้องกันอุณหภูมิกายต่า แนะนาให้รักษาอุณหภูมิกายทารกอยู่ระหว่าง 36.5-37.5 องศา
เซลเซียส
 การใช้ถุงพลาสติกชนิดโพลี่เอททีลนี ห่อหุม้ ตัวทารกโดยไม่ต้องเช็ดตัวทารกให้แห้งก่อนสวม
ถุงพลาสติก จะช่วยลดอุบัตกิ ารณ์ของภาวะอุณหภูมกิ ายต่าในทารกน้าหนักตัวน้อยมากได้
 การใช้แผ่นให้ความอบอุ่น (thermal mattress) ควรมีความระมัดระวังในการใช้เพื่อป้องกันไม่ให้
อุณหภูมกิ ายทารกสูงเกินไป
 การสวมหมวก ควรไดรับการสวมหมวกบนศีรษะทันทีหลังเกิด
 การช่วยหายใจด้วยก๊าซที่อบอุน่ และชุ่มชื้นตั้งแต่ในห้องคลอด (Heated humidified gases)
การช่วยหายใจ
เป้าหมายของการดูแลด้านการหายใจแก่ทารกกลุ่มนี้คือหากทารกไม่หายใจ ต้องช่วยให้ปอดทารก
ขยายตัวให้เร็วที่สุดหลังเกิด หลีกเลี่ยงการหยุดหายใจเป้นเวลานาน ส่วนทารกที่พอหายใจได้เอง ต้องช่วยให้
ทารกมีการหายใจเพียงพอโดยไม่ต้องใช้แรงหายใจมาก อุปกรณ์ช่วยหายใจในห้องคลอดควรมีมาตรวัดแรงดัน
เพื่อป้องกันการช่วยหายใจที่ใช้แรงดันบวกมากเกินไป
 Sustained inflation
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 การช่ว ยหายใจทารกโดยใช้แรงดั นบวกต่อเนื่องตลอดเวลา (Continuous positive airway
pressure : CPAP)
 การช่วยหายใจทารกโดยใช้แรงดันบวก (Positive pressure ventilation ; PPV)
 การใส่ท่อหลอดลมคอ
การใช้ออกซิเจนสาหรับทารกเกิดก่อนกาหนดในห้องคลอด
 ความเข้ม ข้นขอออกซิเจน ให้ เริ่ มช่ว ยหายใจทารกเกิดก่ อนกาหนดที่มีอายุค รรภ์ต่ากว่า 35
สัปดาห์ ด้วยออกซิเจนเข้มข้นร้อยละ 21-30
 การติดตามค่าความอิม่ ตัวของออกซิเจนทางผิวหนัง
ความระมัดระวังในการกู้ชพ
ี ด้วยการกดหน้าอกและการให้ยา
ในระหว่างการกู้ชีพทารกเกิดก่อนกาหนด ควรแน่ใจว่าการช่วยหายใจทาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
โดยต้อ งประเมิน การตอบสนองของทารกอย่า งรวดเร็ ว พิ จ ารณาจากอั ต ราการเต้น ของหั ว ใจ และการ
เคลื่อนไหวของทรวงอก
2. Important of Nurses in Feeding of Sick Neonates
 Intravenous Care
การให้สารน้าทางหลอดเลือดดาเป็นหัตถการที่ทาบ่อยที่สุดซึ่งแตกต่างจากการให้สารน้าผูใ้ หญ่ และ
เป็นเรื่องยากที่จะเปิดหลอดเลือดดาเพื่อให้สารน้า ดดยเฉพาะทารกที่เจ็บป่วย หรือทารกเกิดก่อนกาหนด การ
ให้สารน้าควรประกอบด้วยการเข้าใจเทคนิค และการเตรียมอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับทารก
ปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการทาหัตถการ
 การควบคุมอุณหภูมิกายทารกให้คงที่
 ปริมาณของเลือด
 ขนาดของหลอดเลือด
 ความเครียด
 แสงสว่าง
ข้อบ่งชี้
 ให้สารน้าในระยะสั้นที่มี pH มากกว่า 5 และน้อยกว่า 9 ออสโมลาริต้นี ้อยกว่า 600 mOsm/L
 ให้ยาและสารน้า
 การเปิดลอดเลือดไว้โดยไม่ให้สารน้า
การเลือกตาแหน่ง
 Scalp vein
 หลอดเลือดดาบริเวณมือ (Metacarpal veins)
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 หลอดเลือดดาที่แขน (Antecubital veins)
 หลอดเลือดดาที่เท้า (Foot veins)
ภาวะแทรกซ้อนและกิจกรรมการพยาบาล : อาจทาให้เกิดผลกระทบดังนี้
 การรักษาล่าช้า
 อยู่โรงพยาบาลนานขึ้นและการรักษาเพิ่มขึ้น
 ค่าใช้จ่ายในการอยูโ่ รงพยาบาลและการรักษาเพิ่มขึ้น
 ผู้ป่วยไม่พึงพอใจ
 ปวดและเจ็บป่วย
 คุณภาพชีวิตแย่ลง
 ผู้ป่วยเสี่ยงต่อยาที่ใช้รักษา
ภาวะแทรกซ้อนเฉพาะที่
 Hematoma/Ecchymosis
 Infiltration/Extravasation
ปัจจัยเสี่ยง
 ให้สารน้าและความเข้มข้นของยาหลายชนิดร่วมกัน
 ขนาดและความยาวของเข็ม
 การยึดตรึงเข็มและอุปกรณ์ที่ให้สารน้า
 อายุ อาการ และความรุนแรงของโรคของผู้ป่วย
 ประวัตกิ ารให้สารน้า
 เทคนิคการสอดเข็มไม่เหมาะสม
 การดูแลหลังการเปิดเส้นและการให้สารน้าไม่เหมาะสม
 บุคลากรขาดความรู้ ความชานาญและประสบการณ์
มาตรการป้องกัน
 ใช้เข็มขนาดเล็ก สั้นให้เหมาะสมกับขนาดของหลอดเลือด
 หลีกเลี่ยงการสอดเข็มในบริเวณที่งอพับ
 ไม่ให้สารน้าที่มี pH น้อยกว่า 5 หรือมากกว่า 9 และออสโมลาริตมี้ ากกว่า 600 mOsm/L หรือความ
เข้มข้นของน้าตาลไม่เกิน 10%
 ให้ทาความสะอาดผิวหนังด้วยน้ายา antiseptic และรอให้แห้งก่อนสอดเข็ม
 ยึดหลักปราศจากเชื้อ
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 ยึดตรึงอุปกรณ์ให้สารน้าเพื่อให้เคลื่อนไหวน้อยที่สดุ
การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับสารละลายทางหลอดเลือดดาส่วนปลาย
 ประเมินตาแหน่งที่ให้สารน้าทุก 1 ชั่วโมง
 ตรวจบริเวณที่ให้ทั้งด้านบนและด้านล่าง
 คลาและตรวจดูว่ามีบวมแดง บวมฉุ เปียกแฉะหรือไม่
 เปรียบเทียบแขน ขาทัง้ 2 ข้าง เพื่อดูอาการบวมบริเวณที่ให้สารน้า
 ประเมินระดับความสุขสบายของทารก เจ็บและตึงบริเวณที่ให้สารน้า
 Enteral Feeding
การเจ็บป่วยในทารกแรกเกิดมีผลต่อระยะเวลาของการอยู่ในโรงพยาบาล ค่าใช้จ่ายและอัตรารอดชีวิตที่มี
คุณภาพชีวิตที่ดี การส่งเสริมปัจจัยปกป้องและป้องกันปัจจัยเสี่ยงย่อมทาให้ทารกมีความปลอดภัย
ตารางที่ 1 ปัจจัยที่มีผลต่อการเจ็บป่วยที่สัมพันธ์กับการให้อาหารและการมีมารดาร่วมดูแลทารก
ปัจจัยปกป้อง
การรับนมไม่ได้

(feeding * การให้นม

intolerance)
ลาไส้เน่าเฉพาะที่

ปัจจัยเสี่ยง
* การงดนม

* การเริ่มนมเร็ว

* การเริ่มป้อนนมช้า

* การป้อนและเพิ่มนมถูกต้อง

* การป้อนและเพิ่มนมไม่ถูกต้อง

(necrotizing * การให้นานมแม่
้

* การได้รับนมผสม

enterocolitis)

* การเพิ่มปริมาณนมช้าๆ

* การเพิ่มปริมาณนมเร็ว

Late onset sepsis

* การให้อาหารทางลาไส้

* การเริ่มป้อนนมช้า

* การให้นานมแม่
้

* การได้รับนมเต็มที่ช้า

* การเริ่มนมเร็ว

* การให้อาหารทางหลอดเลือด

* การได้รับน้านมเต็มที่เร็ว

* การคา angiocatheter, central

* การให้แม่มสี ่วนร่วมดูแลลูก

line, ET tube

การให้อาหารทางลาไส้ที่

* การงดนมที่ไม่ถูกต้อง

* ทารกมีผิวคล้า

*Osteopenia of prematurity / พอเหมาะกับอายุและน้าหนักตัว

* การให้สารอาหารทางหลอด

rickets

ทารก ปริมาณสาหรับทารก

เลือด

* ภาวะขาดอาหาร

คลอดครบกาหนด 100 kcal/

* การให้ปริมาณสารอาหารไม่

* ความล้มเหลวในการออกจาก

กก. ทารกเกิดก่อนกาหนด

เหมาสม

เครื่องช่วยหายใจ

120-130 kcal/กก.

Cholestasis

การให้อาหารทางลาไส้
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* การให้สารอาหารทางหลอด
เลือด
การป้อนน้านมแม่
 เวลาเริ่มป้อนนม
การป้อนนมเริ่มได้แม้ทารกต้องได้รับ CPAP,humidified high-flow nasal cannula หรือ
เครื่องช่วยหายใจ การป้อนนมสามารถเริ่มได้ภายใน 4 ชั่วโมงหลังเกิดเมื่อทารก
1. ไม่ได้รับการนวดหัวใจเมื่อแรกเกิด
2. มีความดันเลือดปกติ
3. ไม่มอี าเจียนและท้องอืด หรือความผิดปกติระบบทางเดินอาหารจากปัญหาทาง
ศัลยกรรม ภาวะโพแทสเซี่ยมในเลือดต่า ภาวะพร่องฮอร์โมนทางเดินอาหาร ต้องรักษา
ด้วยการให้นม
 วิธีป้อนนม
1. การป้อนทางหลอดให้นม
2. การป้อนด้วยช้อน
3. การป้อนด้วยถ้วย
4. การดูดจากเต้า
 จานวนมื้อนม
ความถี่ของมือ้ นมขึน้ กับน้าหนักแรกเกิดหรืออายุครรภ์
ตารางที่ 2 น้าหนักแรกเกิดของทารกและความถี่ของการให้นม
น้าหนักแรกเกิด (กรัม)

ให้ทุก (ชั่วโมง)

น้อยกว่า 1,250

1-2

1,250-2,000

2-3

มากกว่า 2,000

3

 ชนิดของนม
ความไม่สมบูรณ์ของอวัยวะต่างๆในทารกคลอดก่อนกาหนด มีผลต่อการเจ็บป่วยและ
โอกาสรอดชีวิต จึงควรให้นมแม่แก่ทารกแรกเกิดที่เจ็บป่วย โดยเฉพาะทารกคลอดก่อนกาหนด
ยกเว้นในกรณีที่แม่ยังไม่มนี านมหรื
้
อมีไม่เพียงพอ จึงจะให้นมผสมชั่วคราว
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 ปริมาตรน้านม
ปริมาตรน้านมสาหรับทารกคลอดครบกาหนด คานวณได้จากสูตรดังนี้
(150/7) x น้าหนักแรกเกิด (กก.) x อายุหลังคลอด (วัน) = 20 x น้าหนักแรกเกิด (กก.) x อายุ (วัน) มล./วัน

ปริมาตรน้านมสาหรับทารกคลอดครบกาหนดระยะท้าย ใน 10 วันแรก คานวณได้จากสูตรดังนี้
(150/10) x น้าหนักแรกเกิด (กก.) x อายุหลังคลอด (วัน) = 15 x น้าหนักแรกเกิด (กก.) x อายุ (วัน) มล./วัน

ปริมาตรน้านมสาหรับทารกคลอดครบกาหนด ใน 15 วันแรก คานวณได้จากสูตรดังนี้
(150/15) x น้าหนักแรกเกิด (กก.) x อายุหลังคลอด (วัน) = 10 x น้าหนักแรกเกิด (กก.) x อายุ (วัน) มล./วัน

การติดตามว่าทารกรับนมที่ให้ได้หรือไม่
อาการที่แสดงว่าทารกรับนมไม่ได้ เช่น ท้องอืด อาเจียน การมีเลือดปนในอุจจาระ หรือตรวจ occult
blood ในอุจจาระให้ผลบวก การมีของเหลวค้างในกระเพาะอาหารมาก
ทารกที่งดนมตัง้ แต่แรกเกิดและได้รับสารน้าทางหลอดเลือด เมื่อจะเริ่มให้นม ต้องให้ปริมาตรน้านม
เท่ากับปริมาตรที่จะให้ในวันแรกของชีวิตเสมอ ต้องติดตามน้าหนักทุกวัน ให้น้าหนักของทารกเปลี่ยนแปลงตาม
physiologic weight loss
การเพิ่ม/ลดนม
ปกติให้เพิ่มนมวันละ 1 ครัง้ จนกว่าได้น้านมเต็มที่ 150 มล./กก./วัน ถ้าทารกรับน้านมที่เพิ่มได้ดี ให้
เพิ่มวันละ 2 ครัง้ จนกว่าทารกจะได้รับปริมาณนมที่ควรได้ตามอายุหลังเกิด จึงเพิ่มวันละ 1 ครัง้
ในกรณีมีของเหลือค้างในกระเพาะ (gastric residual) และไม่ได้สงสัยว่าทารกมี NEC ปริมาตรน้านมที่
ป้อนทารกหลังจัดท่านอน (ตะแคงขวาหรือคว่า) และให้ยาเพิม่ การบีบรูดแล้ว ให้พิจารณาจากปริมาตรของ
เหลือที่คา้ งในกระเพาะที่เป็น curd ก่อนป้อนนมแต่ละมื้อ
ตารางที่ 3 ปริมาตรของเหลือค้างในกระเพาะที่เป็น curd ก่อนป้อนนมแต่ละมื้อ
ปริมาตรของ curd

การปฏิบัติ

= หรือ > ปริมาตรนมที่ป้อน

ให้ป้อนคืนและงดนมมื้อนัน้
เพิ่มหรือเริ่มให้สารน้าทางหลอดเลือด

< ปริมาตรนมที่ป้อน

ให้ป้อนคืนและป้อนนมให้ครบปริมาตรที่จะป้อน
(ปริมาตรนมที่สั่ง-ปริมาตรของเหลือค้าง)

ไม่มี curd

ป้อนปริมาตรนมตามที่สั่ง

หน้า 7 จาก 13

8

ตารางที่ 4 จานวนมื้อนมที่มี curd ในรอบ 24 ชั่วโมง
มี curd

การปฏิบัติ

< ร้อยละ 50 ของมือ้ นม (4 มื้อ)

ให้เพิ่มนมตามสูตร

= ร้อยละ 50 ของมือ้ นม

คงปริมาตรเท่าเดิม

> ร้อยละ 50 ของมือ้ นม (4 มื้อ)

ให้ลดปริมาตรน้านมเท่ากับนมที่ผ่านกระเพาะ

 Parenteral Nutrition
ทารกที่เจ็บป่วยทาให้ปริมาณน้านมที่ได้รับแต่ละวันไม่สามารถเพิ่มขึ้นตามที่ร่างกายต้องการ
ทารกไม่สามารถรับน้านมได้เนือ่ งจากระบบการย่อยหรือทารกมีภาวะท้องอืด

หรือ

การให้อาหารทางหลอด

เลือดดาจึงเป้นวิธีการให้สารอาหารที่สาคัญในการดูแลรักษา ช่วยให้ทารกไดรับสารอาหารและพลังงาน
อย่างเพียงพอ สารอาหารที่ให้ทางหลอดเลือดเป็นสารอาหารเสริมทดแทนสาหรับทารกกเกิดก่อนกาหนด
และทารกที่เจ็บป่วยหรือมีภาวะเสี่ยง

สารอาหารเสริมทดแทนนีจ้ ะให้เมื่อทารกไม่สามารถรับอาหารทาง

ระบบทางเดินอาหารได้หรือได้รับพลังงานไม่เพียงพอ ได้แก่
1. ทารกที่ไม่สามารถได้รับนมอย่างเพียงพอ
2. ทารกที่มีความผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร หรือโรคของระบบทางเดินอาหาร
3. Necrotizing enterocolitis (NEC)
4. Severe respiratory distress
5. ทารกน้าหนักแรกเกิดน้อยมาก
สาหรับทารกเกิดก่อนกาหนด

ส่วนประกอบของสารอาหารทั้งหมดและพลังงานที่ทารกได้รับนัน้ ให้

เพือ่ ส่งเสริมการเจริญเติบโตของทารก โดย
1. มีพลังงานเพียงพอสาหรับทดแทนพลังงานที่ใช้ไปและเพื่อการเจริญเติบโต
2. มีคาร์โบไฮเดรตเพื่อป้องกันภาวะน้าตาลในเลือดต่า

(hypoglycemia)

และหพลังงานที่ทารก

ต้องการ
3. ให้โปรตีนที่เพียงพอ รวมทั้งที่ขาดไม่ได้คือ กรดอะมิโนเพื่อการเจริญเติบโต
4. กรดไขมัน (fatty acids) เป้นสารที่ให้พลังงานและป้องกันภาวะขาดกรดไขมันที่จาเป็นเพื่อให้ได้
พลังงานเพิ่มขึ้นจากกลูโคส
5. สารอาหารที่จาเป็นอื่นๆ รวมทั้งเกลือแร่ต่างๆ ได้แก่ แคลเซียม แมกนีเซียม และฟอสฟอรัส
รวมทั้งวิตามินและ trace elements เช่น สังกะสี ทองแดง และซีลีเนียม
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การบริหารสารอาหารทางหลอดเลือดดามี 2 วิธีคอื
 Peripheral administration หมายถึง การให้สารอาหารทางหลอดเลือดดาส่วนปลาย (peripheral PN, PPN)
ใช้สาหรับให้สารอาหารเป็นระยะเวลาสั้นๆ ประมาณ 2 สัปดาห์หรือน้อยกว่า สาละลายที่ให้ตอ้ งมีคา่
ความเข้มข้นไม่เกิน 600 mOsm/L เปลี่ยนตาแหน่งที่ให้สารอาหารทุก 24-48 ชั่วโมง และสามารถให้
ไขมันรวมกับสารละลายได้
 Central administration หมายถึง การให้สารอาหารทางหลอดเลือดดาใหญ่ ใช้สาหรับให้สารอาหารเป็น
ระยะเวลานานๆ ถ้าทารกมีความจาเป็นต้องให้สารอาหารนานกว่า 14 วัน ต้องพิจารณาให้ทางหลอด
เลือดดาส่วนปลายที่ผิวหนัง (peripherally inserted central catheterization, PICC)ซึ่งมีอายุการใช้งานได้
ยาวนาน มีการติดเชื้อต่ากว่าการใส่สายสวนหลอดเลือดดาที่ใส่ทางตาแหน่งปกติ
การเตรียมหรือผสมสารอาหารทางหลอดเลือดดา
การเตรียมหรือผสมสารอาหารที่ให้ทางหลอดเลือดดาควรเตรียมโดยเภสัชกรหรือพยาบาลที่ผ่านการ
อบรมการผสมสารอาหารทางหลอดเลือด ต้องผสมภายใต้ laminar flow hood เพื่อกรองสิ่งแปลกปลอมให้ได้
สารผสมที่ปลอดภัยและปราศจากเชื้อมากที่สุด
ไขมัน (intravenous lipid emulsion) ควรให้แยกกับสารละลาย (parenteral nutrition) เนื่องจากอาจทา
ให้เกิดตะกอนในสารละลาย ถ้าจาเป็นต้องให้สายเดียวกัน ต้องต่อใกล้ตัวทารกให้มากที่สุด การผสม heparin
0.5-1 unit/ml. ในสารละลายน่าจะมีขอ้ ดีในการลดการตันของสายสวน และช่วยเร่งการใช้ไขมันในเลือด
ขั้นตอนการให้สารอาหารทางหลอดเลือดดา
1. ปฏิบัตติ ามหลัก 6R
2. ตรวจสอบความถูกต้องตามคาสั่งการรักษา
3. ให้สารอาหารทางหลอดเลือดดาโดยวิธีปราศจากเชื้อ
4. เริ่มให้สารอาหารทางหลอดเลือดดา พร้อมตรวจสอบชุดสายให้สารน้าไม่ให้หกั พับงอ
5. ลงชื่อผู้ให้สารน้า วันเวลาที่เริ่มให้ที่ป้ายข้างขวด ติดแผ่นวันครบเปลี่ยนชุดสารน้าโดยเปลี่ยนทุก
24 ชม.
6. บันทึกการให้สารอาหารทางหลอดเลือดดาในแบบบันทึกทางการพยาบาลและใบ

medication

administration record (MAR)
7. ตรวจสอบความถูกต้องของสารละลายในขวด อัตราการไหล และลงชื่อผู้ตรวจสอบที่ขา้ งขวด
8. ห้ามผสมยาใดๆในขวดของสารอาหาร

หากต้องการให้ยาควรตรวจสอบก่อนว่ายาที่ให้จะไม่ทา

ปฏิกิริยากับส่วนประกอบของสารละลายในขวด
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การติดตามอาการและภาวะแทรกซ้อนจากการให้สารอาหาร
1. อาการทางคลินกิ เช่น บวม ลักษณะความชุ่มชื้นของเยื่อบุในช่องปาก ความดันโลหิต อัตราการ
เต้นของหัวใจ เป็นต้น
2. ปริมาตรสารน้าที่ทารกได้รับทั้งหมดทั้งทางปากและทางหลอดเลือด
3. ปริมาตรปัสสาวะและสารน้าอื่นๆที่ออกจากร่างกาย
4. น้าหนักของทารก
5. ความถ่วงจาเพาะและ osmolarity ของปัสสาวะ
6. ระดับอิเล็กโทรไลต์และกลูโคสในเลือด
ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากส่วนผสมของสารอาหารทางหลอดเลือดดา
 ภาวะกลูโคสในเลือดต่า หมายถึง ระดับกลูโคสในเลือดต่ากว่า 47 มก./ดล. อาจเกิดจากการหยุดให้
สารอาหารทันที
 ภาวะกลูโคสในเลือดสูง หมายถึง ระดับกลูโคสในเลือดมากกว่า 180-200 มก./ดล. พบบ่อยใน
ทารกที่น้าหนักน้อยมาก
 ภาวะแทรกซ้อนจากการให้กรดอะมิโน ได้แก่ cholestatic jaundice ภาวะเลือดเป็นกรด และแอมโมเนีย
ในเลือดสูง
 ภาวะแทรกซ้อนจากการให้ไขมันคือ อาจทาให้เกิดภาวะกลูโคสในเลือดสูงเล็กน้อย
 ภาวะโพแทสเซียมในเลือดต่า
 ภาวะฟอสเฟตในเลือดต่า
 ภาวะแอมโมเนียในเลือดสูง
3. Newborn Screening and Management : Risk-based Screening
การตรวจคัดกรองภาวะผิดปกติที่พบบ่อยแบ่งตามระยะเวลาการตรวจดังต่อไปนี้
1. การคัดกรองที่ทาในช่วง 7 วันแรก
 น้าตาลในเลือดต่า
ข้อบ่งชีใ้ นการตรวจคัดกรองน้าตาลในเลือดต่า
* ทารกที่มีอาการผิดปกติ
* ทารกที่ไม่มอี าการแต่มีประวัตเิ สี่ยง
ระยะวลาที่ควรตรวจคัดกรองน้าตาลในเลือดต่า
* ทารกที่มีอาการผิดปกติ ควรได้รับการตรวจคัดกรองทันที
* ทารกที่ไม่มอี าการแต่มีความเสี่ยง ควรให้กินนมทางปากภายใน 1 ชั่วโมงแรกหลังเกิด
หน้า 10 จาก 13
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และตรวจคัดกรองน้าตาลที่ 30 นาทีหลังดูดนม
 เลือดออกในโพรงสมอง
ข้อบ่งชีใ้ นการตรวจคัดกรองด้วยการทาอัลตราซาว์นสมอง
* ทารกทุกรายที่มีอายุครรภ์นอ้ ยกว่า 30 สัปดาห์
ระยะเวลาที่ควรเริ่มตรวจ
* ตรวจครัง้ แรกที่อายุ 7-14 วันหลังเกิด
* การตรวจซ้า ให้พิจารณาตามความเหมาะสม
* อาจพิจารณาตรวจบ่อยขึน้ ในทารกที่มีน้าหนักแรกเกิดน้อยกว่า 1,000 กรัม
2. การคัดกรองที่ทาหลัง 7 วันหรือก่อนจาหน่าย
 Metabolic bone disease หรือ rickets of prematurity
ข้อบ่งชีใ้ นการตรวจคัดกรอง MBD
* ทารกทุกรายที่มีน้าหนักแรกเกิดน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1,500 กรัม
* อายุครรภ์แรกเกิดน้อยกว่าหรือเท่ากับ 28 สัปดาห์
* ได้รับสารอาหารทางหลอดเลือดดานานกว่า 4 สัปดาห์
* ไม่สามารถรับประทาน fortified human milk หรือนมผสมสาหรับทารกเกิดก่อนกาหนด
ทางลาไส้ได้เต็มที่
* มีการใช้ยา furosemide หรือสเตียรอยด์เป็นระยะเวลานาน
ระยะเวลาที่ควรเริ่มตรวจ
* 4-6 สัปดาห์หลังเกิด และหลังจากนัน้ ทุก 2 สัปดาห์
 จอประสาทตาพิการในทารกเกิดก่อนกาหนด (Retinopathy of prematurity; ROP)
ข้อบ่งชีใ้ นการตรวจคัดกรองภาวะจอประสาทตาพิการ
* ทารกทุกรายที่มีน้าหนักแรกเกิดน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1,500 กรัม และมีอายุครรภ์แรก
เกิดน้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 สัปดาห์
* ทารกที่มีน้าหนักตัวแรกเกิด 1,500-2,000 กรัม หรือมีอายุแรกเกิดมากกว่า 30
สัปดาห์
ระยะเวลาที่ควรเริ่มตรวจ
* เมื่อทารกมีอายุ 31 สัปดาห์ โดยนับอายุหลังจากประจาเดือนครั้งสุดท้ายของมารดาหรือ
เมื่อทารกมีอายุ 4 สัปดาห์หลังเกิด
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 การได้ยนิ บกพร่อง (Hearing impairment)
ข้อบ่งชีใ้ นการตรวจคัดกรองการได้ยิน
* ผู้ดูแลมีความกังวลหรือสงสัยว่าทารกอาจมีปัญหาเกี่ยวกับการได้ยิน การพูด การใช้ภาษา
หรือมีพัฒนาการช้า
* มีประวัตบิ ุคคลในครอบครัวที่มีปัญหาการได้ยินบกพร่องชนิดถาวรในวัยเด็ก
* ได้รับการรักษาใน NICU เป็นระยะเวลานานมากกว่า 5 วัน หรือมีประวัตดิ ังต่อไปนีโ้ ดยไม่
ต้องคานึงถึงระยะเวลาที่อยูใ่ น NICU
1. ใช้ extracorporeal membrane oxygenation (ECMO)
2. ใช้เครื่องช่วยหายใจ
3. ได้รับยาที่มีผลกระทบต่อการไดยิน เช่น gentamycin, tobramycin หรือ loop
diuretics
4. มีภาวะตัวเหลืองที่ต้องรับการรักษาด้วยการเปลี่ยนถ่ายเลือด
* มีการติดเชื้อตัง้ แต่อยู่ในครรภืมารดา ได้แก่ cytomegalovirus, herpes, rubella, syphilis
toxoplamosis และ Zika virus
* มี craniofacial anomalies รวมถึงมีการผิดรูปของใบหู, รูห,ู ear tags, and temporal bone
Anomalies
* ตรวจร่างกายพบลักษณะผิดปกติ เช่น white forelock ซึ่งอาจเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มอาการ
ที่มีการได้ยินบกพร่องชนิด senssorineural หรือ permanent conductive hearing loss
* ได้รับการวินจิ ฉัยว่าเป็นกลุ่มอาการที่อาจมีการได้ยินบกพร่องทั้งแบบรุกรานหรือแบบ
เกิดขึ้นภายหลัง
* ได้รับการวินจิ ฉัยเป็น neurodegerenative disease เช่น Hunter syndrome หรือ sensory
motor neuropathies
* มีการติดเชื้อในกระแสเลือดที่สัมพันธ์กับการเกิด sensorineural hearing loss เช่น เยื่อหุม้
สมองอักเสบจากเชือ้ แบคทีเรียหรือไวรัส
* ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะโดยเฉพาะ basal skull?temporal bone fracture ที่ต้องเข้ารับการ
รักษาในโรงพยาบาล
* ได้รับยาเคมีบาบัด
* มีภาวะหูชั้นกลางอักเสบแบบ recurrent หรือ persistent นานอย่างน้อย 3 เดือน
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 วิธีการตรวจคัดกรองการได้ยนิ
1. Auditory brainstem response (ABR) สาหรับทารกที่มีความเสี่ยงสูง
2. Automated auditory brainstem response (AABR) สาหรับการตรวจคัดกรอง
การแปลผล
ผลการตรวจคัดกรองแยกเป็นของหูซ้ายและขวา แสดงผลเป็น passed หรือ failed
 การรักษา ส่งต่อและนัดติดตาม
1. ทารกความเสี่ยงสูงที่มีผลการตรวจคัดกรอง AABR ผิดปกติขา้ งใดข้างหนึ่งหรือทั้ง 2 ข้าง
1.1 ควรส่งต่อให้ audiologist ทันที เพื่อพิจารณาตรวจคัดกรองซ้า หรือตรวจ
วินจิ ฉัยแบบ comprehensive evaluation รวมถึงการทา diagnostic auditory
brainstem response (ABR)
1.2 ควรตรวจหูทั้งสองข้าง ถึงแม้การตรวจคัดกรองจะพบความผิดปกติของหูข้าง
เดียว
2. ทารกความเสีย่ งสูงที่มีผลการตรวจคัดกรอง AABR ปกติทั้งสองข้าง
2.1 ควรประเมินการได้ยนิ และความสามารถในการสื่อสารเป็นระยะ เพราะผู้ป่วย
บางรายอาจมีความผิดปกติของการได้ยินซึ่งเกิดขึ้นภายหลังหรือแบบรุกราน
2.2 ควรส่งตรวจการได้ยินเพื่อวินิจฉัยด้วยอย่างน้อย 1 ครัง้ ภายในอายุ 22-30
เดือน
3. ทารกที่มีผลการคัดกรองการได้ยินปกติ แต่มอี าการป่วยต้องกลับมารักษาใน
โรงพยาบาลอีกภายใน 1 เดือนแรกหลังเกิดควรส่งตรวจคัดกรองการได้ยนิ ซ้า ถ้าสาเหตุ
ของการเจ็บป่วยครั้งนีเ้ พิ่มความเสี่ยงต่อการได้ยินบกพร่อง เช่น ตัวเหลืองมากจนต้อง
เปลี่ยนถ่ายเลือด หรือ ติดเชื้อในกระแสเลือด

............................................
(นางปิยะธิดา เกิดทองมี)
4 กันยายน 2560
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