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สรุปจุดท่ีเปน “วิธีปฏิบตัิท่ีเปนแบบอยางที่ดีเยี่ยม”  

1) การทํางานรวมกันในทีมสหสาขาวิชาชีพที่เนนผูปวยเปนศูนยกลาง 
2) การพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องรวมกับการนํานวัตกรรมมาใชในการปองกันการสูญเสียความรอนในทารกเกิดกอน

กําหนด 
 
ประสิทธิผล  

อัตราการเกิดภาวะอุณหภูมิกายต่ําในทารกเกิดกอนกําหนดน้ําหนักแรกเกิดนอยกวา 2,000 กรัม ลดลง 
                PDSA cycle 
Performance 

ป 2558 PDSA I 
มิ.ย56 –ก.ย 62 

PDSA II 
ต.ต 60-มิ.ย 62 

PDSA III 
ก.ค 62-ก.ย 63 

PDSA IV 
ต.ค 63- ต.ค 64 

AH* (%) 59.47 50.4 30.5 28.9 18 
AT** (oC) - 36.46 36.68 36.78 35.58 

* Admission hypothermia  **Admission temperature (mean) 
 
การอนุญาตใหมูลนิธิฯ จัดใหผูสนใจเขาเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององคกรผูสมัครนี้ได    
  [  ] อนุญาต   [  ] ไมอนุญาต 
การอนุญาตใหมูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงานระหวางที่นําเสนอในวันการจัดงานขององคกรผูสมัครนี้ได 
             [  ] อนุญาต   [  ] ไมอนุญาต 
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บทคัดยอ 
 
ชื่อเรื่อง : การพัฒนาคุณภาพการดูแลทารกเกิดกอนกําหนดในการปองกันภาวะอุณหภูมิกายต่ําในระยะแรกเกิด 
ประวัติและความเปนมาโดยยอ : 

ทารกเกิดกอนกําหนดมีโอกาสเกิดภาวะอุณหภูมิกายต่ําไดสูงเนื่องจากทารกเกิดกอนกําหนดนั้น มีความสามารถ
จํากัดในการปรับตัวเพื่ออุณหภูมิกายคงที ่ประกอบกับลักษณะทางสรีระของทารกที่มีพื้นท่ีผิวกายกวางเมื่อเปรียบเทียบ
กับน้ําหนักตัวและปริมาณไขมันใตผิวหนังนอย ทําใหการเก็บรักษาความรอนไวในรางกายไมดีพอจึงมีการสูญเสียความ
รอนไดงายอุณหภูมิกายเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลาตามสภาพแวดลอม นอกจากนี้ ทารกเกิดกอนกําหนดยังสามารถ
สูญเสียความรอนไดจากการระเหยจากผิวกาย การนํา การพาและการแผรังสีความรอน ทารกเกิดกอนกําหนดจึงมี
อุณหภูมิรางกายลดต่ําลงอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะ 15 -30 นาทีแรกภายหลังเกิด เพราะภาวะอุณหภูมิกายต่ํากอใหเกิด
ภาวะเจ็บปวย และอัตราการตายเพิ่มขึ้น  เนื่องจากรางกายทารกตองมีการปรับตัวเพ่ือเพ่ิมความรอนภายในรางกาย 
ดวยการเพ่ิมอัตราการเผาผลาญไขมันสีน้ําตาลซึ่งเปนปฏิกิริยาทางเคมีที่ตองใชออกซิเจน และกลูโคสจํานวนมาก แต
ทารกแรกเกิดมีขอจํากัดในการเพ่ิมปริมาณออกซิเจนและกลูโคสใหกับรางกาย ผลของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิกายจะ
ซ้ําเติม ทําใหมีอาการเจ็บปวยรุนแรงเพ่ิมขึ้น จากภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา เกิดภาวะเลือดเปนกรด ความไมสมดุลของ
เกร็ดเลือด, เลือดออกในเยื่อหุมสมองรุนแรง สมองและเนื้อเยื่อของรางกายขาดออกซิเจน สงผลใหทารกเสียชีวิตได  

ป 2558 ทารกเกิดกอนกําหนดน้ําหนักแรกเกิดนอยกวา 2,000 กรัม ภายหลังยายจากหองคลอดมาเขารับการ
รักษาที่หอผูปวยวิกฤตทารกแรกเกิด มีภาวะอุณหภูมิกายต่ําเมื่อแรกรับ รอยละ 69.47 ซึ่งภาวะดังกลาวมีผลกระทบตอ
ชีวิตทารกเกิดกอนกําหนดและเปนสาเหตุใหเกิดความพิการและการเสียชีวิตได โดยปจจัยที่ทําใหเกิดอุณหภูมิกายต่ําคือ 
น้ําหนัก อายุครรภ สถานที่คลอด และสภาพแวดลอม คณะทํางานพัฒนาบริการทารกแรกเกิดและคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพการบริการผูปวยสูติ-นรีเวชกรรม ไดรวมกันพัฒนาคุณภาพการดูแลผูปวยทารกเกิดกอนกําหนดอยางตอเนื่อง
โดยใชเครื่องมือ PDSA cycle of quality improvement ตั้งแตป 2559 จนถึงปจจุบัน มีการนํานวัตกรรม “ชุดคลุม
ปองกันภาวะอุณหภูมิกายต่ํา” ที่ถูกออกแบบมาใชเพื่อปองกันการสูญเสียความรอนจากผิวกายทารกในระยะแรกคลอด 
โดยมีเปาหมายใหมีการรักษาอุณหภูมิของรางกายใหเปนปกติตั้งแตทารกอยูในหองคลอด จนถึงหอผูปวยโดยติดตาม
ตรวจสอบอุณหภูมิอยางตอเนื่องเพ่ือใหการดูแลรักษาอุณหภูมิรางกายมีความคงที ่ชวยลดการเกิดภาวะแทรกซอนที่อาจ
ตามมาจากภาวะอุณหภูมิกายต่ํา 
วิสัยทัศน คานยิม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย: 
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วิธีปฏิบัติ : PDSA cycle of quality improvement  
จากขอมูลการเกิดภาวะอุณหภูมิกายต่ําในทารกเกิดกอนกําหนด ป 2558 พบรอยละ 69.47 ซึ่งภาวะดังกลาว 

มีผลกระทบตอชีวิตทารกเกิดกอนกําหนดและเปนสาเหตใุหเกิดความพิการและการเสียชีวิตได จึงไดพัฒนาคุณภาพการ
ดูแลผูปวยอยางตอเนื่องโดยใชเครื่องมือ PDSA cycle of quality improvement มาใชเปนกรอบแนวคิด รวมกับการ
กําหนดเปน OKRs เปนกลยุทธในการพัฒนามาตรฐานคุณภาพการดูแลทารกเกิดกอนกําหนดเพ่ือการปองกันภาวะ
อุณหภูมิกายต่ําในระยะแรกเกิดมุงเนนสูผลลัพธความเปนเลิศ ซึ่งมีขั้นตอน PDSA cycle ที่สําคัญในการพัฒนาคุณภาพ
การดูแลเปน 4 ระยะ  

Propose: ทารกเกิดกอนกําหนดไมมีภาวะอุณหภูมิกายต่ําในระยะแรกคลอด 
 

  ระยะท่ี 1 เริ่มตั้งแต เดือนมิถุนายน 2559 – กันยายน 2560 
Process: ประชุมวิเคราะหสาเหตุและทบทวนมาตรฐานการดูแลเพื่อการปองกันภาวะอุณหภูมิกายต่ําในทารกเกิด

กอนกําหนด, set up multidisciplinary team, นํา polyethylene warp และ wool cap มาใชในการปองกันการ
สูญเสียความรอนเพิ่มจากการดูแลมาตรฐานโดยการกูชีพทารกภายใต pre-warm radiant warmer (เครื่องเกา) รักษา
อุณหภูมิบริเวณกูชีพทารก 24-28 องศาเซลเซยีส เคลื่อนยายทารกดวย pre-warm transport incubator 

Performance: Admission Hypothermia 50.4%, Admission temperature 36.46 o C 
 

  ระยะท่ี 2 ตุลาคม 2560 - มิถุนายน 2562 
Process: พัฒนาการสูญเสียความรอนโดยการเพ่ิมการใสหมวกที่ทําจาก stockiness รวมกับการใช polyethylene 

bag, เปลี่ยนเครื่อง radiant warmer รุนใหม, รักษาอุณหภูมิบริเวณกูชีพทารกใหอยูระหวาง 24-25 o C 
Performance: Admission Hypothermia 30.5%, Admission temperature 36.68 o C 
 

  ระยะที่ 3  กรกฎาคม 2562 – กันยายน 2563 
Process: พัฒนา CPG การปองกันการเกิดภาวะอุณหภูมิกายต่ําในทารกเกิดกอนกําหนด

ที่ครอบคลุมการเตรียมความพรอมในหองรับเด็กระหวางรอรับทารกจนถึงการดูแลภายหลัง
การ admit NICU ในระยะเวลา 1 ชั่วโมง, ปรับอุณหภูมิหอง 25-26 o C, การติด Skin 
temperature probe ขณะทําการกูชีพทารก, การสรางนวัตกรรม "ชุดคลุมปองกันภาวะ
อุณหภูมิกายต่ํา” และการควบคุมติดตามอุณหภูมิกายขณะทําหัตถการ เพื่อใหอุณหภูมิคงที่
มากที่สุด 
  Performance: Admission Hypothermia 28.9%, Admission temperature 36.78 o C 
 

  ระยะที่ 4  ตุลาคม 2563 - ตุลาคม 2564 
  Process:  ปรับปรุง CPG การปองกันการเกิดภาวะอุณหภูมิกายต่ําในทารกเกิดกอนกําหนดโดยนําปญหาที่พบมา
ปรับแกไขและติดตามอุณหภูมิผูปวยตอเนื่องไมใหเกิน 1 o C / 1 ชั่วโมง, นําเรื่องการควบคุมอุณหภูมิไปรวมในเนื้อหา
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การกูชีพทารกแรกเกิด” เพ่ือใหบุคลากรที่เก่ียวของไดแก หองผาตัด หองคลอด หองฉุกเฉิน 
ศูนยสงตอผูปวยทราบแนวทางการดูแลอุณหภูมิกายทารกเกิดกอนกําหนด, pre-heated incubator transport 36–
37.0 °C, จัดทําชุดคลุมปองกันภาวะอุณหภูมิกายต่ําใหเพียงพอตอการใชดูแลผูปวย เก็บขอมูลตอเนื่องนําผลลัพธมา
วิเคราะหและหาแนวทางแกไขทุกเดือน  
   Performance: Admission Hypothermia 18%, Admission temperature 36.58 o C  

Benchmark: ผลการศึกษาของ Lee (2019) จาก Korean Neonatal Network พบ Admission Hypothermia 
(BT<36.5°C) 74.1%, the mean admission temperature 36.1°C±0.6°C (31.9°C to 38.4°C)  
ที่มา : Lee, N. H., Nam, S. K., Lee, J., & Jun, Y. H. (2019). Clinical impact of admission hypothermia in very low birth 
weight infants: results from Korean Neonatal Network. Korean journal of pediatrics, 62(10), 386–394 
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ผลลัพธการพัฒนาคุณภาพการดูแลทารกเกิดกอนกําหนดในการปองกันการเกิดภาวะอุณหภูมิกายต่ํา 
ในระยะแรกคลอด 
 

 
การพัฒนาคุณภาพการดูแลผูปวยอยางตอเนื่องโดยใชเครื่องมือ PDSA cycle of quality improvement ใน

การดูแลผูปวยทารกเกิดกอนกําหนดเพ่ือปองกันภาวะอุณหภูมิกายต่ําในระยะแรกคลอด มีพัฒนากระบวนการดูแล
ผูปวยรวมกันในทีมสหสาขาวิชาชีพ สงผลใหมีผลลัพธการดูแลท่ีดีขึ้นอยางชัดเจน ทําใหเกิดความปลอดภัยกับผูปวย 


