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บทคัดย่อ
ทารกเกิดก่อนก�ำหนดมักจะได้รบั การกระตุน้ ทีม่ ากเกินไปจากสิง่ แวดล้อมภายในหอผูป้ ว่ ยทารกแรกเกิด
เนื่องจากเป็นสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างจากสภาพแวดล้อมในครรภ์ของมารดา ท�ำให้ส่งผลกระทบต่อระยะการ
นอนหลับของทารกเกิดก่อนก�ำหนด และส่งผลต่อการพัฒนาการของระบบประสาทส่วนกลางและระบบ
ประสาทสัมผัสทีผ่ ดิ ปกติ การห่อตัวเป็นอีกวิธหี นึง่ ทีช่ ว่ ยส่งเสริมให้ทารกเกิดก่อนก�ำหนดมีระยะการนอนหลับ
ได้ยาวนานขึ้น การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลของการห่อตัวและการได้รับการดูแล
ตามมาตรฐานการพยาบาลต่อระยะเวลาหลับของทารกเกิดก่อนก�ำหนด โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นทารกเกิดก่อน
ก�ำหนดทีม่ อี ายุหลังปฏิสนธิระหว่าง 32-36 สัปดาห์ ทีเ่ ข้ารับการรักษาในหอผูป้ ว่ ยกุมารเวชกรรม 2 โรงพยาบาล
เชียงรายประชานุเคราะห์ โดยเลือกกลุม่ ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงจ�ำนวน 14 ราย การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั
กึ่งทดลอง กลุ่มเดียวแบบไขว้ โดยกลุ่มควบคุมได้รับการดูแลตามมาตรฐานการพยาบาล และกลุ่มทดลองได้
รับการห่อตัว ผู้วิจัยท�ำการสังเกตโดยการตั้งกล้องวีดิทัศน์เพื่อบันทึกภาพ ดูระยะการหลับของกลุ่มตัวอย่าง
และบันทึกระดับเสียง เป็นระยะเวลา 2 ชั่วโมง ผู้วิจัยท�ำการสังเกตการหลับตื่น โดยประเมินจากคู่มือการ
ประเมินพฤติกรรมการหลับตื่นของทารกเกิดก่อนก�ำหนดของ Thanacharoenpipat (2001) บันทึกข้อมูลลง
ในแบบบันทึกระยะเวลาการหลับตืน่ ของทารกเกิดก่อนก�ำหนดและบันทึกระดับเสียงลงในแบบบันทึกข้อมูลสิง่
แวดล้อมของ Kodyee (2015) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา สถิติทดสอบทีของประชากร 2 กลุ่มที่ไม่
อิสระต่อกันและสถิติทดสอบวิลคอกซันส�ำหรับตัวอย่างคู่
ผลการศึกษาพบว่า
1. ค่าเฉลี่ยระยะเวลาการหลับรวมของกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการห่อตัวมากกว่าเมื่อได้รับการดูแลตาม
มาตรฐานการพยาบาลอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p<.05)
2. ค่าเฉลี่ยระยะเวลาการหลับลึกของกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการห่อตัวมากกว่าเมื่อได้รับการดูแลตาม
มาตรฐานการพยาบาลอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p<.05)
ผลการวิจยั นีแ้ สดงให้เห็นว่า การห่อตัวสามารถส่งเสริมให้ทารกเกิดก่อนก�ำหนดมีระยะการหลับรวมและ
ระยะการหลับลึกมากกว่าทารกที่ได้รับการดูแลตามมาตรฐานทางการพยาบาล และยังสามารถน�ำไปใช้เป็น
แนวทางในการส่งเสริมระยะเวลาการนอนหลับของทารกเกิดก่อนก�ำหนดให้เพิ่มมากขึ้น
ค�ำส�ำคัญ: การห่อตัว ระยะการนอนหลับ การดูแลตามมาตรฐานการพยาบาล ทารกเกิดก่อนก�ำหนด
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Abstract
Preterm infants in the neonatal care unit receive excessive stimulation from the
environment. This environment is different from the mother’s womb and affects sleep
duration, the development of the central nervous system, and can lead to an abnormal
sensory system in preterm infants. Fortunately, swaddling is a method that can be used to
help preterm infants have longer sleep periods. The study aimed to compare the effects of
swaddling and standard nursing care on the sleep states of preterm infants. Fourteen preterm
infants postconceptional aged between 32-36 weeks admitted to neonatal care unit at Chiang
Rai Prachanukroh Hospital were studied. The study used a one group cross-over experimental
design. The control group received routine nursing care and the experiment group received
the swaddle. The researcher observed and recorded by videotape the participant’s sleep
and recorded the noise levels for a period of 2 hours. The researcher observed the sleepwake states of preterm infants and recorded using Penjit Thanacharoenpipat’s methods and
form (Thanacharoenpipat, 2001) . Environmental sound levels were also recored using Salisa
Kodyee’s methods and form (Kodyee, 2015). The recorded data were analyzed using
descriptive statistics as dependent sample t-test. Wilcoxon Matched Pairs Singed-Ranks Test
was used for matched pairs.
The study found that:
1. The mean duration of total sleep in the group using the swaddle was statistically
significantly greater than the control group receiving routine nursing care (p<.05)
2. The mean duration of deep sleep in the group using the swaddle was statistically
significantly greater than the control group receiving routine nursing care (p<.05)
The findings of this study indicated that swaddling can promote a longer duration of
deep sleep and greater total sleep than routine nursing care. This study could be used as a
guide for improving the duration of sleep in preterm infants.
Key words: Swaddle, Sleep duration, Standard nursing care, Preterm infants
ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา
ทารกเกิดก่อนก�ำหนด เป็นทารกทีเกิดขณะที่อายุ
ครรภ์น้อยกว่า 37 สัปดาห์ ซึ่งเป็นปัญหาระดับโลกโดย
เฉพาะในทวีปแอฟริกา และเอเชียใต้ พบทารกเกิดก่อน
ก�ำหนดได้ถึงร้อยละ 60 (WHO, 2015) ส่วนประเทศที่
พัฒนาแล้ว เช่น สิงคโปร์ อังกฤษ ฝรั่งเศส นอร์เวย์ และ
ญี่ปุ่น มีอัตราการเกิดก่อนก�ำหนดใน ปี 2010 พบ 11.5,
7.8, 6.7, 6.0, และ 5.9 ต่อทารกเกิดมีชีพ 100 คน ตาม
ล�ำดับ (Blencowe, et al., 2012) ซึ่งมีอัตราการรอด

ชีวิตสูงกว่าประเทศที่ก�ำลังพัฒนา ส�ำหรับในประเทศที่
ก�ำลังพัฒนา เช่น มาลาวี คองโก อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์
และไทย จะมีอัตราการเกิดก่อนก�ำหนดในปี 2010 พบ
18.1, 16.7, 15.5, 14.9. และ 12.0 ต่อทารกเกิดมีชีพ
100 คน ตามล�ำดับ (Blencowe, et al., 2012) จะเห็น
ได้ว่าประเทศที่ก�ำลังพัฒนายังคงมีอัตราการเกิดก่อน
ก�ำหนดที่ค่อนข้างสูง ส�ำหรับประเทศไทยในปัจจุบัน ยัง
ไม่ พ บการรายงานอั ต ราการเกิ ด ของทารกเกิ ด ก่ อ น
ก�ำหนด พบเพียงรายงานสถิตกิ ารเกิดมีชพี ของทารกเกิด
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ก่อนก�ำหนดที่มีน�้ำหนักต�่ำกว่า 2,500 กรัม ในปี พ.ศ.
2555-2559 พบจ�ำนวนร้อยละ 8.4, 7.6, 7.6, 9.0, และ
8.5 ตามล�ำดับ ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กรมอนามัยก�ำหนด
ไว้ไม่เกินร้อยละ 7 (Department of Health, 2016) ใน
ทารกกลุ่มนี้ประมาณ 2 ใน 3 จะเป็นทารกเกิดก่อน
ก�ำหนด (Horpaopan, Thaitumyanon, & Jirapaet, 2008)
ทารกเกิดก่อนก�ำหนดทีม่ อี ายุหลังปฏิสนธิระหว่าง
32-36 สัปดาห์ เป็นทารกทีอ่ ยูใ่ นกลุม่ อายุครรภ์ปานกลาง
ถึงระยะท้าย (moderate to late preterm) การท�ำงาน
ของระบบต่าง ๆ ในร่างกายยังพัฒนาได้ไม่สมบูรณ์ ท�ำให้
เกิดปัญหาสุขภาพ โดยเฉพาะระบบทางเดินหายใจ และ
ระบบประสาท (Holditch-Davis & Blackburn, 2014)
ทารกเกิดก่อนก�ำหนดจ�ำเป็นต้องได้รบั การช่วยเหลือด้วย
อุปกรณ์ทางการแพทย์ ท�ำให้มโี อกาสเกิดภาวะแทรกซ้อน
ภายหลังการเจ็บป่วย ต้องเข้ารับการรักษาภายในหอ
ผู้ป่วยทารกแรกเกิดเป็นระยะเวลานาน จึงอาจจะท�ำให้
เกิดพัฒนาการที่ล่าช้า (Gorzilio, Garrido, Gaspardo,
Martinez, & Linhares, 2015)
ทารกเกิดก่อนก�ำหนดทีไ่ ด้รบั การรักษาในหอผูป้ ว่ ย
ทารกแรกเกิด สิง่ แวดล้อมภายในหอผูป้ ว่ ย ทารกแรกเกิด
จะแตกต่างจากสภาพแวดล้อมในครรภ์ของมารดาที่มืด
และเงี ย บสงบ ทารกจะรั บ รู ้ ถึ ง สั ม ผั ส ที่ อ บอุ ่ น และ
ปลอดภัยเมื่ออยู่ในครรภ์ของมารดาจากการสัมผัสผนัง
มดลูกของมารดา แต่การรักษาและหัตถการที่ทารกเกิด
ก่อนก�ำหนดได้รบั ขณะรับการรักษาในหอผูป้ ว่ ยทารกแรก
เกิ ด จะเป็ น การกระตุ ้ น ด้ ว ยการสั ม ผั ส จั บ ต้ อ งจาก
บุคลากรทางการแพทย์ นอกจากนี้ยังได้รับการกระตุ้น
จากสิง่ แวดล้อมภายในหอผูป้ ว่ ย ได้แก่ แสง เสียง เป็นต้น
ซึง่ ส่งผลกระทบต่อระยะการนอนหลับของทารกเกิดก่อน
ก�ำหนดได้(Zarei, Shariat, Nikafs, & Sepaseh, 2018)
การกระตุ ้ น จากสิ่ ง แวดล้ อ มดั ง กล่ า ว จะก่ อ ให้ เ กิ ด
ความเครียด และรบกวนระยะการนอนหลับในทารกเกิด
ก่อนก�ำหนด (Als, 1982) ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาของ
ระบบประสาทส่ ว นกลาง ความสมดุ ล ทั้ ง ทางด้ า น
สรีรวิทยาและการเจริญเติบโตในทารกเกิดก่อนก�ำหนด
ได้ (Holditch-Davis & Blackburn, 2014; Ranganna
& Bustani, 2011)

ทารกเกิดก่อนก�ำหนดที่ได้รับการกระตุ้นจากแสง
เสียงและการสัมผัสจากสิง่ แวดล้อมในหอผูป้ ว่ ยทารกแรก
เกิดจะส่งผลกระทบต่อร่างกายในระยะสั้น ทารกจะมี
ระยะการหลับตืน้ และระยะการหลับลึกสัน้ ลง เปลีย่ นจาก
ระยะการหลับเป็นระยะตื่นอย่างรวดเร็ว เมื่อระยะการ
นอนหลับถูกรบกวน ทารกจะมีอาการสะดุ้งผวา ล�ำตัว
บิดเกร็ง กระสับการส่าย อัตราการเต้นของหัวใจ และ
อัตราการหายใจเพิม่ ขึน้ เกิดภาวะหยุดหายใจ และส่งผล
ท�ำให้เกิดภาวะพร่องออกซิเจนได้ (Merenstein &
Gardner, 2011) นอกจากนั้นในระยะยาว พัฒนาการ
ของระบบประสาทส่วนกลาง การจัดระเบียบของเซลล์
ประสาท การเชื่ อ มต่ อ ของเซลล์ ป ระสาทรวมไปถึ ง
การสร้างสารสือ่ ประสาทถูกขัดขวาง และเกิดการพัฒนา
ที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะการหลั่งของสารสื่อประสาท
ซีโรโทนิน (serotonin) เมื่อถูกขัดขวาง จะส่งผลต่อการ
หลัง่ ของฮอร์โมนทีช่ ว่ ยในการเจริญเติบโตลดลง (growth
hormone) ซึ่งจะท�ำให้ทารกเกิดก่อนก�ำหนดมีน�้ำหนัก
ตัวน้อย และมีพฒั นาการทีล่ า่ ช้าได้ (Holditch-Davis, 2010)
การส่งเสริมการนอนหลับจึงเป็นบทบาทอิสระของ
พยาบาลในการให้การพยาบาลแก่ทารกเกิดก่อนก�ำหนด
จากการทบทวนวรรณกรรมพบวิธีการส่งเสริมการนอน
หลับได้อยู่หลายวิธี เช่น การจัดท่านอน การจัดชั่วโมง
เงียบ การห่อตัว และการจัดขอบเขต (Calciolari &
Montirosso, 2011) เมื่อทารกได้รับการห่อตัว ทารกจะ
รู้สึกอบอุ่น สงบ ปลอดภัย และยังส่งเสริมการนอนหลับ
ให้ดียิ่งขึ้น (Franco et al., 2005) เนื่องจากการ ห่อตัว
เป็นวิธีจ�ำกัดการเคลื่อนไหวของร่างกายที่มีผลลดการก
ระตุ ้ น กระแสประสาทที่ เ กิ ด จากการกระตุ ้ น ภายใน
เนือ้ เยือ่ ของร่างกายและจะส่งกระแสประสาทน�ำเข้าไปที่
สมองและไขสันหลัง ผ่านเข้าสูร่ ะบบ แอสเซ็นต์ดงิ้ เรติคลู า
แอคทิเวชั่น ซิสเต็ม (ascending reticular activating
system [ARAS]) ที่ ค วบคุ ม การตื่ น เข้ า สู ่ ท าลามิ ค
(thalamic) และศูนย์ไฮโปทาลามิค (hypothalamic
centers) ส่งผลท�ำให้การกระตุ้นในสมองส่วนไฮโปทา
ลามัสลดลง (Lipton, Steinschneider, & Richmond,
1960) ลดปฏิกริ ยิ าทีจ่ ะผ่านไปยังระบบควบคุมสมองส่วน
กลาง ส่งผลต่อการหลั่งสารสื่อประสาทซีโรโทนินและ
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โกรทฮอร์โมนเพิ่มขึ้น การท�ำงานของระบบซิมพาเทติก
ลดลง จึงท�ำให้ทารกมีอตั ราการหายใจและอัตราการเต้น
ของหัวใจลดลง (Lipton et al., 1960; Kansa, 2012)
เมื่อกระแสประสาทที่เข้าสู่ระบบ ARAS ลดลงก็จะส่งผล
ท�ำให้ทารกเปลีย่ นจากภาวะตืน่ เป็นภาวะการนอนหลับได้
จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิ จั ย ที่
เกี่ยวข้องในต่างประเทศเกี่ยวกับการส่งเสริมการนอน
หลับของทารกเกิดก่อนก�ำหนดโดยการจัดท่านอน การ
จัดชัว่ โมงเงียบ การจัดขอบเขต และการห่อตัว (Calciolari
& Montirosso, 2011) ซึ่งในแต่ละการศึกษาเป็นวิธีการ
ส่งเสริมให้ระยะเวลาการนอนหลับยาวนานขึ้น แต่จาก
การศึกษาการส่งเสริมการนอนหลับด้วยการห่อตัวทีผ่ า่ น
มาพบว่า มีวิธีการห่อตัวเพียงอย่างเดียว ซึ่งการห่อตัวใน
แต่ละการศึกษามักมีวธิ กี ารทีแ่ ตกต่างกันและมีการศึกษา
การจัดท�ำขอบเขตล้อมรอบตัวทารกเพียงอย่างเดียว
โดยที่ไม่มีการจ�ำกัด แสง เสียง การสัมผัส การควบคุม
อุณหภูมใิ นหอผูป้ ว่ ยทารกแรกเกิด และไม่มกี ารจัดสภาพ
แวดล้อมให้เสมือนกับการอยูใ่ นครรภ์ของมารดา ส�ำหรับ
ในประเทศไทยยังไม่พบการศึกษาผลของการห่อตัวต่อ
ระยะหลั บ ของทารกเกิ ด ก่ อ นก� ำ หนด และยั ง ไม่ พ บ
รายงานการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการนอน
หลับในทารกเกิดก่อนก�ำหนดโดยวิธีการห่อตัวร่วมกับ
การท�ำขอบเขตล้อมรอบตัวทารก ดังนัน้ ในการศึกษาครัง้
นี้ ผู้วิจัยได้มีการจ�ำกัดแสง เสียง การสัมผัส การควบคุม
อุณหภูมิภายในหอผู้ป่วยทารกแรกเกิด และได้ออกแบบ
ผ้าห่อตัวเป็นรูปวงรีคล้ายกับลักษณะมดลูกของมารดา มี
ถุงส�ำหรับสอดตัวทารกเย็บติดไว้ เพือ่ ท�ำเป็นขอบเขตล้อม
รอบตัวทารก มีชายผ้ายืน่ ออกมาทัง้ สองข้าง ด้านหนึง่ สัน้
และอีกด้านหนึง่ ยาว โดยชายผ้าด้านยาวอยูท่ างด้านซ้าย
และชายผ้าด้านสัน้ อยูท่ างด้านขวาของล�ำตัวทารก มีแถบ
หนามเตยด้านแข็งเย็บติดไว้ทชี่ ายผ้าด้านยาว และมีแถบ
หนามเตยด้านอ่อนที่เย็บติดไว้ทางด้านหลังผ้าห่อตัว มี
ขอบเขตล้อมรอบตัวของทารก เมื่อน�ำทารกมาสอดไว้ใน
ถุง จัดท่าให้ทารกนอนงอแขนขาเข้าหากึ่งกลางล�ำตัว
สะโพกจะกางออก ลักษณะของทรวงอกเบนออก Gerard
et al. (2002) มือทั้งสองข้างวางอยู่ใกล้ปาก จัดให้แขน
และปลายเท้าแนบชิดขอบเขตที่ล้อมรอบตัวทารก จาก

นั้นห่อตัวโดยการพันชายผ้าด้านสั้นบนล�ำตัวทารกก่อน
แล้วจึงตามด้วยชายผ้าด้านยาวคาดบนล�ำตัวทารก และ
พันเอาชายผ้าทีม่ แี ถบหนามเตยด้านแข็ง ประกบกับแถบ
หนามเตยด้านอ่อนที่เย็บติดไว้ทางด้านหลังผ้าห่อตัว ซึ่ง
ผลการศึกษาในครั้งนี้จะสามารถน�ำมาเป็นแนวทางใน
การพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาล ในการส่งเสริมระยะ
การหลับของทารกเกิดก่อนก�ำหนดให้มปี ระสิทธิภาพมาก
ขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อพัฒนาการและการเจริญเติบโตของ
ทารกเกิดก่อนก�ำหนดในระยะยาวต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบระยะเวลาการหลับของทารก
เกิดก่อนก�ำหนด เมือ่ ได้รบั การห่อตัวร่วมกับการได้รบั การ
ดูแลตามมาตรฐานการพยาบาลกับการได้รบั การดูแลตาม
มาตรฐานทางการพยาบาลอย่างเดียวของหอผูป้ ว่ ยทารก
แรกเกิด
2. เพื่อเปรียบเทียบระยะเวลาการหลับลึกของ
ทารกเกิดก่อนก�ำหนด เมือ่ ได้รบั การห่อตัวร่วมกับการได้
รับการดูแลตามมาตรฐานการพยาบาลกับการได้รับการ
ดูแลตามมาตรฐานทางการพยาบาลอย่างเดียวของหอ
ผู้ป่วยทารกแรกเกิด
สมมติฐานการวิจัย
1. ทารกเกิดก่อนก�ำหนดทีไ่ ด้รบั การห่อตัวร่วมกับ
การได้รบั การดูแลตามมาตรฐานการพยาบาลมีระยะเวลา
การหลับมากกว่าการได้รับการดูแลตามมาตรฐานการ
พยาบาลอย่างเดียวของหอผู้ป่วยทารกแรกเกิด
2. ทารกเกิดก่อนก�ำหนดทีไ่ ด้รบั การห่อตัวร่วมกับ
การได้รับการดูแลตามมาตรฐานการพยาบาล มีระยะ
เวลาการหลับลึกมากกว่าได้รับการดูแลตามมาตรฐาน
การพยาบาลอย่างเดียวของหอผู้ป่วยทารกแรกเกิด
กรอบแนวคิดการวิจัย
ทารกเกิดก่อนก�ำหนดมีการเจริญเติบโตและการ
พัฒนาของระบบต่างๆ ยังไม่สมบูรณ์ โดยเฉพาะระบบ
ประสาทส่วนกลางและระบบประสาทสัมผัส ในทารกเกิด
ก่อนก�ำหนดจะเริ่มสังเกตพฤติกรรมและระยะการหลับ

184 พยาบาลสาร ปีที่ 46 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน พ.ศ. 2562

Effect of Swaddling on Sleep Period of Preterm Infants

ตื่นได้อย่างชัดเจนขึ้นเมื่ออายุครรภ์ 32 สัปดาห์ เป็นต้น
ไป เนือ่ งจากทารกในช่วงอายุครรภ์นจี้ ะสามารถลืมตาได้
เองและมีการเคลื่อนไหวของตาได้เองโดยไม่จ�ำเป็นต้อง
ได้รับการกระตุ้น (Tarullo et al., 2011; Werth et al.,
2016; Volpe, 2001) ในหนึ่งรอบของระยะการหลับใน
ทารกเกิดก่อนก�ำหนด (sleep cycle) จะประกอบไปด้วย
ระยะการหลับลึก และระยะการหลับตื้น หากทารกถูก
รบกวนและถูกกระตุ้นบ่อยครั้ง จะส่งผลท�ำให้ทารกไม่
สามารถเข้าสู่ระยะหลับลึกได้ เกิดการตื่นตัวและเข้าสู่
ระยะการหลับตืน้ ตามมาเป็นช่วงๆ รูปแบบการนอนหลับ
ทีไ่ ม่ชดั เจนนีม้ กั จะเกิดเป็นช่วงระยะเวลาสัน้ ๆ แต่จะเกิด
ขึ้นบ่อยครั้งก่อนที่ทารกจะเข้าสู่ระยะการหลับลึก รูป
แบบของระยะการหลับจะเกิดขึน้ เป็นวงรอบแบบนีอ้ ย่าง
ต่อเนื่อง เมื่อทารกเกิดก่อนก�ำหนดที่เข้ารับการรักษาใน
หอผู ้ ป ่ ว ยทารกแรกเกิ ด มั ก ได้ รั บ การกระตุ ้ น จาก
สิ่งแวดล้อมภายนอกที่แตกต่างจากการอยู่ในครรภ์ของ
มารดา เช่น แสง เสียง และการสัมผัส เป็นต้น โดยแสง
และเสียงที่เกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานของสมาคมกุมาร
แพทย์แห่งสหรัฐอเมริกาได้กำ� หนดไว้ ค่าความเข้มข้นแสง
ไม่เกิน 646 (Lasky & Williams, 2009) ระดับเสียงไม่
เกิน 45 เดซิเบล (เอ) (American Academy of
Pediatric, 1997) เมื่อทารกเกิดก่อนก�ำหนดได้รับการก
ระตุ้นจากสิ่งแวดล้อมดังกล่าว และได้รับการถูกจับต้อง
บ่อยครั้ง ส่งผลท�ำให้รบกวนต่อระยะการนอนหลับใน
ทารกเกิดก่อนก�ำหนดได้ โดยสิ่งแวดล้อมภายในครรภ์
ของมารดาซึง่ มืด เงียบและปลอดภัย ทารกจะลอยตัวอยู่
ในน�ำ้ คร�ำ่ ตามการเคลือ่ นไหวของมารดาอย่างเป็นจังหวะ
และจะนอนอยู่ในท่างอแขนขาเข้าหากึ่งกลางล�ำตัว ร่วม
กับมีการสัมผัสกับผนังมดลูกของมารดา ซึง่ ภายในมดลูก
ของมารดาเป็นสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมส�ำหรับการ
พัฒนาของทารกในครรภ์ ทารกจะได้รบั การกระตุน้ อย่าง
เป็นธรรมชาติ (Gardner, Garland, Merenstein, &
Lubchenco, 1993) เมือ่ ทารกในครรภ์ได้รบั การกระตุน้
ระบบประสาทสัมผัสอย่างเหมาะสมจะส่งผลให้ระบบ
ประสาทส่ ว นกลางมี ก ารพั ฒ นาเป็ น ไปตามปกติ ซึ่ ง
พั ฒ นาการระบบประสาทส่ ว นกลางจะส่ ง ผลต่ อ การ
ท�ำงานของระบบต่างๆ ในร่างกาย โดยท�ำให้มีประสาน

การท�ำงานของระบบต่างๆ อย่างสมดุล ทารกจะมีวงจร
การหลับตืน่ เป็นไปตามความมืดความสว่างหรือกลางวัน
กลางคืน ดังนั้นการห่อตัวร่วมกับการนอนอยู่ในขอบเขต
ที่ล้อมรอบตัวทารก โดยมีการจัดท่าให้แขนและขางอ
เข้าหากึ่งกลางล�ำตัว มือทั้ง 2 ข้างวางไว้ใกล้ปาก ร่วมกับ
มี ก ารจ� ำ กั ด แสง เสี ย ง และการสั ม ผั ส เป็ น การจั ด
สิง่ แวดล้อมให้เสมือนกับการอยูใ่ นครรภ์ของมารดา ท�ำให้
ทารกรู้สึกมั่นคงและปลอดภัย นอกจากนั้นการห่อตัวยัง
เป็นการจ�ำกัดการเคลือ่ นไหวของร่างกาย และยังมีผลลด
การกระตุ้นกระแสประสาทที่เกิดจากการกระตุ้นภายใน
เนือ้ เยือ่ ของร่างกายและจะส่งกระแสประสาทน�ำเข้าไปที่
สมองและไขสันหลัง ผ่านเข้าสูร่ ะบบ ARAS ทีค่ วบคุมการ
ตื่น เมื่อกระแสประสาทที่เข้าสู่ระบบ ARAS ลดลง ก็จะ
ส่งผลท�ำให้ทารกเปลี่ยนจากภาวะตื่นเป็นภาวะหลับ
(Lipton et al., 1960; Franco et al., 2005; Kansa,
2012) ทารกจะมีการหลับดีขึ้น มีระยะการหลับลึกเพิ่ม
ขึ้น และมีระยะการหลับตื้นลดลง
วิธีด�ำเนินการวิจัย
รูปแบบการวิจัย การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่ง
ทดลอง (quasi-experimental research) กลุ่มเดียว
แบบไขว้ (one group-cross over design) เป็นการ
ศึกษาเพื่อเปรียบเทียบผลของการห่อตัวและได้รับการ
ดูแลตามมาตรฐานการพยาบาลต่อระยะเวลาการนอน
ของทารกเกิดก่อนก�ำหนดที่ได้รับการรักษาในหอผู้ป่วย
ทารกแรกเกิด โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ
กลุ่มตัวอย่าง ทารกเกิดก่อนก�ำหนดทั้งเพศชาย
และเพศหญิงทีม่ อี ายุหลังปฏิสนธิระหว่าง 32-36 สัปดาห์
โดยใช้การประเมินอายุครรภ์ของ Ballard et al. (1991)
รวมกับอายุหลังเกิดคิดเป็นสัปดาห์ เข้ารับการรักษาใน
หอผู้ป่วยทารกแรกเกิด โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ โดย
เลือกกลุม่ ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงตามคุณสมบัตดิ งั นี้
เกณฑ์ ก ารคั ด เข้ า ของกลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง 1) ไม่ มี ก าร
เปลีย่ นแปลงทางกายภาพและสรีรวิทยาของร่างกายทีผ่ ดิ
ปกติ 2) อุณหภูมกิ ายคงทีอ่ ยูใ่ นช่วงปกติ 36.8-37.2 องศา
เซลเซียส 3) ค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด > 92 %
4) ไม่ มี ภ าวะตั ว เหลื อ งที่ ไ ด้ รั บ การส่ อ งไฟรั ก ษา
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ผลของการห่อตัวต่อระยะการนอนหลับของทารกเกิดก่อนก�ำหนด

(phototherapy) 5) ไม่ได้รับยาที่มีผลต่อระยะการหลับ
ตื่นในทารกเกิดก่อนก�ำหนด เช่น เฟนทานิล (fentanyl),
คลอรอลไฮเดรต (chloral hydrate), ฟีโนบาบิทอล
(phenobarbital) 6) ไม่ได้รบั การใส่สายสวนหลอดเลือด
ทางสายสะดือหรือการใส่สายสวนทางหลอดเลือดด�ำส่วน
กลาง (central line catheter) 7) ไม่ได้รับกิจกรรมการ
พยาบาลหรือการท�ำหัตถการใดๆ ที่ก่อให้เกิดความปวด
เช่น การได้รับการเจาะเลือด การดูดเสมหะก่อนท�ำการ
ศึกษาอย่างน้อย 10 นาที 8) ได้รับการดูแลอยู่ในตู้อบ
9) บิดา มารดา ยินยอมให้ทารกเกิดก่อนก�ำหนดเข้าร่วม
การวิจยั และเกณฑ์การคัดออกของกลุม่ ตัวอย่าง ระหว่าง
เข้าสูข่ นั้ ตอนการทดลองทารกมีอาการเปลีย่ นแปลงอยูใ่ น
ภาวะวิกฤตที่ต้องรีบให้การช่วยเหลือ ผู้วิจัยเป็นผู้ตัดสิน
ใจท�ำการคัดทารกออกจากการทดลอง
การก� ำ หนดขนาดของกลุ่ม ตัวอย่าง โดยการ
ค�ำนวณจากงานวิจัยของ Kody (2015) ที่ศึกษาเกี่ยวกับ
ผลของการสวมหมวกลดระดั บ เสี ย งต่ อ ระยะหลั บ
ตื่ น ของทารกเกิ ด ก่ อ นก� ำ หนดที่ ไ ด้ รั บ การรั ก ษาใน
โรงพยาบาล น�ำค่าที่ได้จากการทดลองมาก�ำหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่าง ค่าอิทธิพล = 0.6 มาประมาณขนาด
ตัวอย่างจากตาราง ประมาณค่าการวิเคราะห์อำ� นาจการ
ทดสอบ = .80 และระดับนัยส�ำคัญทางสถิติที่ .05 ได้
ขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 14 ราย (Burn & Grove,
2009)
การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์
ที่กําหนดไว้ โดยวิธีการจับฉลากเพื่อสุ่มล�ำดับเหตุการณ์
การทดลอง กลุ่มตัวอย่างทุกรายได้รับการทดลองทั้ง 2
เหตุการณ์ การทดลองนี้ท�ำหลังจากกลุ่มตัวอย่างได้รับ
การดูแลการให้นมและท�ำหัตถการเรียบร้อยแล้วในช่วง
เวลา 21.30 น.- 23.30 น.
เครื่องมือการวิจัย ส่วนที่ 1 เครื่องมือที่ใช้ในการ
รวบรวมข้อมูล
1.1 แบบบันทึกข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วยเพศ
อายุครรภ์แรกเกิด อายุหลังเกิด อายุหลังปฏิสนธิ วิธีการ
เกิด น�้ำหนักแรกเกิด น�้ำหนักวันที่ท�ำการทดลอง การ
วินิจฉัยโรคครั้งแรก การวินิจฉัยโรคล่าสุด อุปกรณ์ที่ใช้
เพือ่ การรักษาทีไ่ ด้รบั ในปัจจุบนั สัญญาณชีพก่อนท�ำการ

ทดลอง อุณหภูมิกายก่อนและหลังท�ำการทดลอง
1.2 แบบบันทึกข้อมูลสิ่งแวดล้อม โดยผู้วิจัยได้ใช้
แบบบันทึกข้อมูลสิ่งแวดล้อมของ Kodye (2015) ซึ่ง
ประกอบด้วย ระดับเสียงก่อนและขณะท�ำการทดลอง
ความเข้ ม ข้ น ของแสงก่ อ นและหลั ง ท� ำ การทดลอง
อุณหภูมิห้องก่อนและหลังท�ำการทดลอง อุณหภูมิใน
ตู้อบก่อนและหลังท�ำการทดลอง ซึ่งผู้วิจัยไม่ได้ประยุกต์
หรือดัดแปลงแก้ไขเนื้อหา จึงไม่ได้หาความตรงตาม
เนื้อหาของเครื่องมือ
1.3 แบบบันทึกระยะเวลาการหลับของทารกเกิด
ก่อนก�ำหนดและคู่มือการสังเกตพฤติกรรมการหลับตื่น
ของทารกเกิดก่อนก�ำหนด โดยผู้วิจัยได้ใช้แบบบันทึก
ระยะเวลาหลั บ ตื่ น ของทารกเกิ ด ก่ อ นก� ำ หนดของ
Thanacharoenpipat (2001) ซึ่งดัดแปลงมาจากแบบ
ประเมินพฤติกรรมทารก เกิดก่อนก�ำหนด ประกอบด้วย
แบบบันทึกระยะเวลาการหลับของทารกเกิดก่อนก�ำหนด
โดยแบ่งเป็นตารางทั้งหมด 720 ช่อง ก�ำหนดให้แต่ละ
ช่องเท่ากับเวลา 10 วินาที ก�ำหนดสัญลักษณ์ในการ
บันทึกระยะเวลาการหลับตื่นลงในแบบบันทึก ได้แก่
บันทึกเวลาหลับลึก บันทึกเวลาหลับตื้น บันทึกเวลาง่วง
และบันทึกเวลาตืน่ โดยประเมินระยะการหลับตืน่ ได้จาก
คูม่ อื การสังเกตพฤติกรรมการหลับตืน่ ของทารกเกิดก่อน
ก�ำหนด ประกอบด้วย 4 ระยะ ได้แก่ หลับลึก หลับตื้น
ง่ ว ง และตื่ น โดยในแต่ ล ะระยะประเมิ น ได้ จ ากการ
เคลื่อนไหวของร่างกาย การเคลื่อนไหวของตา และการ
เคลื่อนไหวใบหน้า ซึ่งผู้วิจัยไม่ได้ประยุกต์หรือดัดแปลง
แก้ไขเนื้อหา จึงไม่ได้หาความตรงตามเนื้อหาของเครื่อง
มือ และการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความเชื่อมั่น
ของการสังเกตระหว่างผูว้ จิ ยั และผูท้ รงคุณวุฒไิ ด้คา่ ความ
เชื่อมั่นเท่ากับ 1 และตรวจสอบความเชื่อมั่นของการ
สังเกตของผู้วิจัยได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 1
1.4 เครื่องบันทึกวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล เพื่อใช้
บันทึกภาพระยะเวลาการหลับตื่นของทารกเกิดก่อน
ก�ำหนดโดยการสังเกตจากการเคลื่อนไหวของเปลือกตา
การเคลื่อนไหวของใบหน้า การเคลื่อนไหวของร่างกาย
โดยท�ำการบันทึกวีดิทัศน์อย่างต่อเนื่อง เป็นเวลา 2
ชั่วโมง

186 พยาบาลสาร ปีที่ 46 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน พ.ศ. 2562

Effect of Swaddling on Sleep Period of Preterm Infants

ส่วนที่ 2 เครื่องมือที่ใช้ในการด�ำเนินการวิจัย
2.1 ผ้าห่อตัว ผ้าใช้ส�ำหรับห่อตัวทารกเกิดก่อน
ก�ำหนด โดยผู้วิจัยได้ออกแบบและพัฒนาขึ้น ผ้าที่ใช้
ส�ำหรับห่อตัวทารกท�ำมาจากผ้าฝ้าย เป็นรูปวงรีลกั ษณะ
คล้ายกับมดลูกของมารดา มีถุงส�ำหรับสอดตัวทารกเย็บ
ติดไว้ เพื่อท�ำเป็นขอบเขตล้อมรอบตัวทารก ผ้าห่อตัวจะ
มีชายผ้ายื่นออกมาทั้งสองข้าง ด้านหนึ่งสั้น และอีกด้าน
หนึ่งยาว โดยชายผ้าด้านยาวอยู่ทางด้านซ้ายและชายผ้า
ด้านสั้นอยู่ทางด้านขวาของล�ำตัวทารก มีแถบหนามเตย
ด้านแข็งเย็บติดไว้ทชี่ ายผ้าด้านยาวส�ำหรับพันล�ำตัวทารก
ภายในขอบเขตล้ อ มรอบตั ว ทารกบรรจุ ด ้ ว ยเส้ น ใย
สังเคราะห์โพลีเอสเทอร์ ซึ่งเส้นใยสังเคราะห์มีความ
ยืดหยุ่นปานกลาง มีการระบายความร้อนได้ดี และ
สามารถทนความร้อนได้ที่อุณหภูมิ 259 องศาเซลเซียส
จึงไม่มีผลท�ำให้เส้นใยสังเคราะห์หลอมเหลวหรือเปลี่ยน
รูปเมื่ออยู่ในตู้อบ
2.2 เครื่องวัดระดับเสียง (sound level meter)
ใช้ส�ำหรับวัดระดับเสียงสิ่งแวดล้อมภายในหอผู้ป่วยก่อน
ขณะ และหลังการทดลอง
2.3 เครื่องวัดความเข้มข้นแสง (light meter)
ยี่ห้อเอ็กซ์เทค (Extech) ใช้วัดความเข้มข้นแสงก่อนและ
หลังการทดลอง
2.4 ดิจิตอลเทอร์โมมิเตอร์ เป็นเทอร์โมมิเตอร์
ส�ำหรับวัดอุณหภูมิห้องโดยวางไว้ห่างจากขอบตู้ควบคุม
อุณหภูมิด้านศีรษะ 1 ฟุต ท�ำการวัดอุณหภูมิก่อนและ
หลังการทดลอง
2.5 เครื่องอินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์ ส�ำหรับวัด
อุณหภูมิกายทารกที่ต�ำแหน่งหลังใบหู โดยวัดอุณหภูมิ
กายที่ต�ำแหน่งหลังใบหูก่อนและหลังการทดลอง
2.6 เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด
พร้อมสายเซ็นเซอร์โพรบ ใช้สำ� หรับวัดค่าความอิม่ ตัวของ
ออกซิเจนในเลือดก่อนการทดลอง ขณะท�ำการทดลอง
และหลังการทดลอง
2.7 นาฬิกาจับเวลา ใช้จบั เวลาขณะรวบรวมข้อมูล
โดยผู้วิจัยได้จับเวลาในการบันทึกระดับความดังเสียง
ตลอดการทดลอง
การพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง ภายหลังผ่าน

การรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามหนังสือ
รับรองเลขที่ 146/2017 ลงวันที่อนุมัติ 15 กันยายน
2560 จึงได้นำ� หนังสือพิทกั ษ์สทิ ธิเ์ สนอต่อคณะกรรมการ
จริยธรรมของโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เพือ่
ขออนุญาตเก็บข้อมูลในหอผูป้ ว่ ยกุมารเวชกรรม 2 ซึง่ เป็น
หอผู้ป่วยทารกแรกเกิดถึง 7 วันหรือทารกน�้ำหนักตัว
2,000 กรัม ทีม่ ภี าวะวิกฤติจนถึงฟืน้ ฟู ทัง้ ทางอายุรกรรม
และศัลยกรรม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เมือ่
ได้รับการรับรองจริยธรรมให้ด�ำเนินการวิจัยได้ เอกสาร
รับรองเลขที่ ชร 0032.102/35044 วันที่รับรอง 24
ตุลาคม 2560 ผู้วิจัยได้ด�ำเนินการตามขั้นตอนการวิจัย
โดยได้แจ้งบิดาหรือมารดาของทารกเกิดก่อนก�ำหนด
ทราบถึงวัตถุประสงค์ ขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูล
วิจยั โดยละเอียดและประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รบั จากการ
ศึกษาวิจยั การศึกษาครัง้ นีเ้ ป็นไปตามความสมัครใจ โดย
ได้ให้บดิ าหรือมารดาทารกลงชือ่ ในใบยินยอมเข้าร่วมการ
วิจยั และบิดาหรือมารดาสามารถบอกยกเลิกการเข้าร่วม
การวิจัยได้ตลอดเวลา โดยจะไม่มีผลต่อการรักษาหรือ
การพยาบาลใดๆ ที่ทารกควรได้รับ
ขั้นตอนด�ำเนินการวิจัย
1. กรณีจบั ฉลากได้เหตุการณ์ A เหตุการณ์ควบคุม
คือ การได้รับการดูแลตามมาตรฐานการพยาบาล กลุ่ม
ตัวอย่างจะได้รบั เหตุการณ์ควบคุมในวันที่ 1 และในวันที่
2 กลุม่ ตัวอย่างจะได้รบั เหตุการณ์ทดลอง B คือ ได้รบั การ
ห่อตัว โดยมีขั้นตอนดังนี้
1.1 ก่ อ นท� ำ การทดลองผู ้ วิ จั ย ท� ำ การประเมิ น
ลักษณะอาการทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างโดยสังเกตจาก
ลักษณะการหายใจ สีผวิ อัตราการเต้นของหัวใจ ค่าความ
อิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด อุณหภูมิกายและท�ำการ
บันทึกลงในแบบบันทึกข้อมูลทั่วไป
1.2 ให้การพยาบาลตามมาตรฐานการพยาบาล
โดยการจัดสิ่งแวดล้อมภายในหอผู้ป่วยทารก แรกเกิด
และดูแลให้กลุม่ ตัวอย่างนอนอยูภ่ ายในตูอ้ บเพือ่ จัดสภาพ
แวดล้อมทางกายภาพให้เหมาะสม ดังนี้
1.2.1 ผู้วิจัยท�ำการวัดอุณหภูมิห้องภายในหอผู้
ป่วยทารกแรกเกิด และท�ำการบันทึกลงในแบบบันทึก
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ผลของการห่อตัวต่อระยะการนอนหลับของทารกเกิดก่อนก�ำหนด

ข้อมูลสิ่งแวดล้อม
1.2.2 วั ด อุ ณ หภู มิ ก ายก่ อ นและหลั ง ท� ำ การ
ทดลองและท�ำการบันทึกลงในแบบบันทึกข้อมูลทั่วไป
จากนั้นท�ำการตั้งค่าการควบคุมอุณหภูมิตามอุณหภูมิ
สิ่ ง แวดล้ อ มที่ เ หมาะสมกั บ อายุ แ ละน�้ ำหนั ก ของกลุ ่ ม
ตั ว อย่ า ง (neutral thermal environment
temperatures) และท�ำการบันทึกลงในแบบบันทึก
ข้อมูลสิ่งแวดล้อม
1.2.3 วัดระดับเสียงก่อนและขณะท�ำการทดลอง
วางเครื่องวัดระดับเสียงไว้ในตู้อบ ต�ำแหน่งที่วางให้วาง
ใกล้กับหูของกลุ่มตัวอย่างไม่เกิน 10 เซนติเมตรและ
บันทึกลงในแบบบันทึกข้อมูลสิ่งแวดล้อม
1.2.4 ผูว้ จิ ยั ท�ำการรวบรวมกิจกรรมการพยาบาล
และดูแลควบคุมสิง่ เร้าทางประสาทสัมผัส ตามมาตรฐาน
การพยาบาล จากนั้นท�ำการวัดค่าความเข้มข้นแสง โดย
วัดห่างจากใบหน้าของกลุ่มตัวอย่าง 10 เซนติเมตร จาก
นั้นท�ำการบันทึกลงในแบบบันทึกข้อมูลสิ่งแวดล้อ
1.3 ดู แ ลให้ ก ารพยาบาลตามมาตรฐานการ
พยาบาลโดยการจัดท่านอนให้เหมาะสม ผู้วิจัยจัดท่าให้
กลุ่มตัวอย่างอยู่ในท่านอนหงาย ไม่ห่อตัว ดูแลให้แขน
และขางอเข้าหาในแนวกึ่งกลางล�ำตัว มือทั้ง 2 ข้างวาง
อยูใ่ กล้ปาก จัดวางผ้าเป็นวงรอบเพือ่ ท�ำเป็นขอบเขตล้อม
รอบตัวของกลุ่มตัวอย่าง รอจนครบ 10 นาที หลังจากที่
กลุ่มตัวอย่างถูกกระตุ้นด้วยการสัมผัส จากนั้นท�ำการ
บันทึกระดับเสียงทุก 15 วินาที และบันทึกแหล่งก�ำเนิด
เสียงที่ดังขึ้นทันทีทันใดที่เกิดขึ้นภายในหอผู้ป่วยทารก
แรกเกิด
1.4 ผู้วิจัยท�ำการสังเกตโดยการตั้งกล้องวิดิทัศน์
เพื่อบันทึกภาพดูระยะการหลับตื่นของกลุ่มตัวอย่าง
ตั้งแต่ช่วงเวลา 21.30-23.30 น. โดยตั้งกล้องไว้ใน
ต�ำแหน่งที่สามารถสังเกตการเคลื่อนไหวของเปลือกตา
การเคลื่อนไหวของใบหน้า การเคลื่อนไหวของแขนขา
และล�ำตัว ได้อย่างชัดเจน หากขณะท�ำการทดลองกลุ่ม
ตัวอย่างได้รับการสัมผัสจากบุคลากรทางการแพทย์ มี
ภาวะหยุดหายใจหรือขาดออกซิเจน ค่าความอิ่มตัวของ
ออกซิเจนในเลือด < 92 % อัตราการเต้นของหัวใจ <
120 ครั้ง/นาที หรือ > 160 ครั้ง/นาที ผู้วิจัยหยุดการ

ทดลอง และรีบหาสาเหตุเพือ่ ให้การพยาบาลทีเ่ หมาะสม
1.5 เมื่อท�ำการทดลองจนครบ 2 ชั่วโมง ผู้วิจัย
ท�ำการวัดอุณหภูมิกายของกลุ่มตัวอย่าง และบันทึก
อุณหภูมิกายของกลุ่มตัวอย่าง อุณหภูมิตู้อบ อุณหภูมิ
ห้อง ความเข้มข้นแสงและระดับเสียง บันทึกข้อมูลลงใน
แบบบันทึกข้อมูลทัว่ ไปและแบบบันทึกข้อมูลสิง่ แวดล้อม
1.6 น�ำเทปวิดทิ ศั น์ทบี่ นั ทึกระยะการหลับตืน่ ของ
กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการดูแลตามมาตรฐานการพยาบาล
มาเปิดดูย้อนหลังเพื่อดูระยะเวลาการหลับตื่นของกลุ่ม
ตัวอย่าง หยุดดูภาพวิดิทัศน์ทุกๆ 10 วินาทีโดยการ
ประเมินจากคูม่ อื การประเมินพฤติกรรมการหลับตืน่ ของ
ทารกเกิดก่อนก�ำหนด (Thanacharoenpipat, 2001)
และบันทึกข้อมูลลงในแบบบันทึกระยะเวลาการหลับตืน่
ของทารกเกิดก่อนก�ำหนด
2. กรณีจบั ฉลากได้เหตุการณ์ B เหตุการณ์ทดลอง
คือ ได้รับการห่อตัวกลุ่มตัวอย่างจะได้รับเหตุการณ์
ทดลองในวันที่ 1 (ผูว้ จิ ยั ตรวจสอบความพร้อมของ
ผ้าห่อตัวก่อนด�ำเนินการวิจัย จากนั้นจึงน�ำผ้าห่อตัวไป
วางไว้ในตู้อบของกลุ่มตัวอย่างที่ท�ำการทดลองเป็นเวลา
15 นาทีก่อนท�ำการทดลอง) และในวันที่ 2 กลุม่ ตัวอย่าง
จะได้รับเหตุการณ์ควบคุม A คือ การได้รับการดูแลตาม
มาตรฐานการพยาบาล โดยมีขั้นตอนดังนี้
2.1 ท�ำการทดลองเช่นเดียวกับกรณีทจี่ บั ฉลาก
ได้เหตุการณ์ A ในข้อ 1.1, 1.2, 1.4, 1.5 และ 1.6
2.2 กรณีที่กลุม่ ตัวอย่างได้รับการห่อตัว ผู้วจิ ัย
สอดล�ำตัวของกลุ่มตัวอย่างในถุงผ้าห่อตัวที่เย็บไว้ โดย
กลุ่มตัวอย่างนอนอยู่ภายในตู้อบ จากนั้นผู้วิจัยจัดท่าให้
กลุ่มตัวอย่างอยู่ในท่านอนหงาย โดยนอนงอแขนขา
เข้ า หากึ่ ง กลางล� ำ ตั ว สะโพกกางออก ลั ก ษณะของ
ทรวงอกเบนออก (Gerard et al., 2002) มือทั้งสองข้าง
วางอยูใ่ กล้ปาก จัดให้แขนและปลายเท้าแนบชิดขอบเขต
ทีล่ อ้ มรอบตัวทารก จากนัน้ ห่อตัวโดยการพันชายผ้าด้าน
สั้นบนล�ำตัวทารกก่อน แล้วจึงตามด้วยชายผ้าด้านยาว
คาดบนล�ำตัวทารก และพันเอาชายผ้าทีม่ แี ถบหนามเตย
ด้านแข็ง ประกบกับแถบหนามเตยด้านอ่อนที่เย็บติดไว้
ทางด้านหลังผ้าห่อตัว รอจนครบ 10 นาที หลังจากทีก่ ลุม่
ตัวอย่างถูกกระตุน้ ด้วยการสัมผัส เพือ่ ให้กลุม่ ตัวอย่างได้
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มีการปรับตัวให้เข้าสูภ่ าวะสมดุลและเข้าสูร่ ะยะการนอน
หลับได้ (Zahr & Balian, 1995) พร้อมทั้งท�ำการบันทึก
ระดับเสียงทุก 15 วินาที จ�ำนวน 40 ครั้ง แล้วจึงเปิด
กล้องวีดีทัศน์เพื่อบันทึกภาพระยะการหลับตื่นของกลุ่ม
ตัวอย่างเป็นเวลา 2 ชั่วโมง ขณะเดียวกันผู้วิจัยท�ำการ
บันทึกระดับเสียงทุกๆ 15 วินาที จากหน้าจอเครื่องวัด
ระดับเสียง และบันทึกแหล่งก�ำเนิดเสียงที่ดังขึ้นทันที
ทันใดที่เกิดขึ้นภายในหอผู้ป่วยทารกแรกเกิด และเมื่อ
ท�ำการทดลองครบ 2 ชั่วโมงผู้วิจัยน�ำผ้าห่อตัวออกจาก
กลุ่มตัวอย่างทันที
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั น�ำข้อมูลทีไ่ ด้มาวิเคราะห์ทางสถิติ โดยข้อมูล
ทัว่ ไปของกลุม่ ตัวอย่าง วิเคราะห์ดว้ ยการแจกแจงร้อยละ
ค่าเฉลี่ยค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าพิสัย ส�ำหรับ
ข้อมูลสิ่งแวดล้อม ส�ำหรับข้อมูลสิ่งแวดล้อม วิเคราะห์
เปรียบเทียบความแตกต่างอุณหภูมหิ อ้ ง อุณหภูมภิ ายใน
ตูอ้ บ ความเข้มข้นแสงก่อนการทดลอง และอุณหภูมหิ อ้ ง
หลังการทดลอง ระหว่างกลุ่มตัวอย่างเมื่อได้รับการดูแล
ตามมาตรฐานการพยาบาลและการห่อตัว โดยใช้สถิติ
ทดสอบที (paired t-test) ภายหลังจากการทดสอบการ
แจกแจงของข้อมูลด้วยสถิติทดสอบ KolmogorovSmirnov Test และวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่าง
ระดับเสียงก่อนและขณะท�ำการทดลอง อุณหภูมิภายใน
ตูอ้ บ ความเข้มข้นแสงและระดับเสียงหลังท�ำการทดลอง
ภายหลังการทดสอบการแจกแจงไม่เป็นโค้งปกติ จึงใช้
สถิติทดสอบวิลคอกซัน (Wilcoxon Matched Pairs

Signed-Rank Test) จากนัน้ ผูว้ จิ ยั เปรียบเทียบความแตก
ต่างของค่าเฉลี่ยของระยะเวลาการหลับ และระยะเวลา
การหลับลึก ในระยะควบคุมเมื่อทารกได้รับการดูตาม
มาตรฐานการพยาบาล และในระยะทดลองเมื่อทารกได้
รับการห่อตัว ภายหลังจากการทดสอบการแจกแจงของ
ข้อมูลด้วยสถิติทดสอบ Kolmogorov-Smirnov Test
แล้วพบว่าการกระจายของข้อมูลเป็นการแจกแจงไม่เป็น
โค้ ง ปกติ จึ ง ใช้ ส ถิ ติ ท ดสอบวิ ล คอกซั น (Wilcoxon
Matched Pairs Signed-Rank Test)
ผลการวิจัย
การศึกษาผลของการห่อตัวต่อระยะการหลับของ
ทารกเกิดก่อนก�ำหนดในระยะทดลองและระยะควบคุม
จ�ำนวนกลุ่มละ 14 ราย เป็นเพศหญิงร้อยละ 64.30 เป็น
ทารกที่ได้รับการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง ร้อยละ 64.3
มีอายุหลังปฏิสนธิในวันทีท่ ำ� การศึกษาอยูร่ ะหว่าง 32-33
สัปดาห์ ร้อยละ 64.3 อายุหลังปฏิสนธิในวันที่ท�ำการ
ศึกษา >33-35 สัปดาห์ ร้อยละ 35.7 ค่าเฉลี่ยอายุหลัง
ปฏิสนธิในวันทีท่ ำ� การศึกษา 33.50 สัปดาห์ (S.D.=1.23)
การวินิจฉัยโรคส่วนใหญ่เป็นทารกเกิดก่อนก�ำหนดร่วม
กับกลุม่ อาการหายใจล�ำบากร้อยละ 92.90 น�ำ้ หนักในวัน
ทีท่ ำ� การศึกษาของกลุม่ ทดลองมีนำ�้ หนักระหว่าง 1,0001,500 กรัม และน�้ำหนักในวันที่ท�ำการศึกษา มากกว่า
1,500 กรัม ร้อยละ 50 เท่ากัน โดยน�้ำหนักในวันที่
ท� ำ การศึ ก ษาของกลุ ่ ม ทดลองเฉลี่ ย 1,502.50 กรั ม
(S.D.=173.46) และน�ำ้ หนักในวันทีท่ ำ� การศึกษาของกลุม่
ควบคุมเฉลี่ย1,513.57 กรัม (S.D.=182.29)
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ผลของการห่อตัวต่อระยะการนอนหลับของทารกเกิดก่อนก�ำหนด

ตารางที่ 1 สิง่ แวดล้อม อุณหภูมหิ อ้ ง อุณหภูมภิ ายในตูอ้ บ ความเข้มข้นแสง และระดับเสียงภายในหอผูป้ ว่ ยทารกแรก
เกิดของกลุ่มตัวอย่าง เมื่อได้รับการห่อตัวและได้รับการดูแลตามมาตรฐานการพยาบาลก่อน ขณะและหลังท�ำการ
ทดลอง

ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง
ก่อนท�ำการทดลอง
อุณหภูมิห้อง (°C)
อุณหภูมิภายในตู้อบ (°C)
ความเข้มข้นแสง (ลักซ์)
ระดับเสียง (dB[A])
ขณะท�ำการทดลอง
ระดับเสียง (dB[A])
หลังท�ำการทดลองทันที
อุณหภูมิห้อง (°C)
อุณหภูมิภายในตู้อบ (°C)
ความเข้มข้นแสง (ลักซ์)
ระดับเสียง (dB[A])

ระยะทดลอง
(n=14)
Mean
SD

ระยะควบคุม
(n=14)
Mean
SD

p-value

25.66
31.58
169.21
50.79

25.71
31.50
169.29
49.97

.336*
.688*
.941*
.900**

51.35
25.65
31.58
170.00
50.56

.202
.684 5.041
6.516
7.50
.15
.68 4.89
8.60

50.00
25.70
31.54
169.50
49.73

.207
.812 5.121
5.352
5.92
.19
.86 5.54
4.64

.594**
.413*
.816**
.474**
.644**

หมายเหตุ. *Paired t-test
**Wilcoxon Matched Pairs

จากตารางที่ 1 เปรียบเทียบลักษณะสิง่ แวดล้อมใน
หอผูป้ ว่ ยทารกแรกเกิดกลุม่ ตัวอย่างทีไ่ ด้รบั การดูแลตาม
มาตรฐานการพยาบาลและเมื่อได้รับการห่อตัว พบว่า
อุณหภูมหิ อ้ ง ก่อนการทดลองและหลังการทดลองไม่แตก
ต่างกัน ( p=.336, p=.413) อุณหภูมิภายในตู้อบก่อน

การทดลองและหลังการทดลองไม่แตกต่างกัน (p=.688,
p=.816) ความเข้มข้นแสงก่อนการทดลองและหลังการ
ทดลองไม่แตกต่างกัน (p=.941, p=.474) ระดับเสียง
ก่อนการทดลอง ขณะการทดลองและหลังการทดลองไม่
แตกต่างกัน (p=.900, p=.594 และ p=.644)

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบระยะการหลับ และระยะการหลับลึก ในระยะควบคุมเมื่อทารกได้รับการดูแลตามมาตรฐาน
การพยาบาล และในระยะทดลองเมื่อทารกได้รับการห่อตัว
ระยะทดลอง
ระยะควบคุม
(n=14)
(n=14)
ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง
Z
p-value
Mean
S.D.
Mean
S.D.
ระยะการหลับตื้น (นาที)
ระยะการหลับลึก (นาที)
ระยะการหลับรวม (นาที)

51.63
52.82
100.57

14.17
18.34
24.13

หมายเหตุ. ***p<.05
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62.529
23.223
82.552

34.24
32.53
41.24

-1.287 .198 .016
-2.417***
.012
-2.512***
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จากตารางที่ 2 เปรียบเทียบระยะการหลับและ
ระยะการหลับลึกของทารกเกิดก่อนก�ำหนด ในระยะ
ควบคุ ม เมื่ อ ทารกได้ รั บ การดู แ ลตามมาตรฐานการ
พยาบาล และในระยะทดลองเมื่อทารกได้รับการห่อตัว
พบว่ า กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ไ ด้ รั บ การดู แ ลตามมาตรฐาน
การพยาบาลกับได้รับการห่อตัวมีระยะการหลับตื้นไม่
แตกต่างกัน (Z=-1.287, p=.198) ในกลุ่มตัวอย่างที่ได้
รับการห่อตัวมีระยะการหลับลึกมากกว่าเมื่อได้รับการ
ดูแลตามมาตรฐานการพยาบาลอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
(Z=-2.417, p<.05) และในระยะการหลับรวม กลุ่ม
ตัวอย่างที่ได้รับการห่อตัว มีระยะหลับรวมมากกว่าเมื่อ
ได้รับการดูแลตามมาตรฐานทางการพยาบาลอย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติ (Z=-2.512, p<.05)
การอภิปรายผล
การศึกษาครัง้ นีเ้ ป็นไปตามสมมติฐานการวิจยั การ
ทีท่ ารกเกิดก่อนก�ำหนดช่วงทีไ่ ด้รบั การห่อตัวมีระยะการ
หลับลึกและระยะการหลับรวมมากกว่าเมือ่ ได้รบั การดูแล
ตามมาตรฐานการพยาบาล สามารถอธิบายได้ว่า การใช้
ผ้าห่อตัว โดยผู้วิจัยได้ออกแบบและพัฒนาผ้าห่อตัว มี
ขอบเขตล้อมรอบตัวทารก ซึ่งเป็นการจัดสิ่งแวดล้อมให้
เสมือนกับการอยูใ่ นครรภ์ของมารดา ทารกจะรูส้ กึ มัน่ คง
และปลอดภัย นอกจากนั้นเมื่อทารกได้รับการห่อตัวจะ
เป็นการจัดระเบียบร่างกายให้ทารกนอนอยูใ่ นท่านอนงอ
แขนขาเข้าหากึ่งกลางล�ำตัว มือทั้ง 2 ข้างวางไว้ใกล้
ปาก เสมือนกับการนอนอยูใ่ นมดลูกของมารดา และการ
ห่อตัวยังมีผลลดการกระตุ้นกระแสประสาทที่เกิดการ
กระตุ้นภายในเนื้อเยื่อของร่างกายและจะส่งกระแส
ประสาทเข้าสูร่ ะบบ ARAS ลดลง ทารกยังสามารถเปลีย่ น
จากภาวะตื่นเป็นภาวะหลับได้ ทารกจะมีการนอนหลับ
ที่ดีขึ้น มีระยะการหลับลึกที่เพิ่มมากขึ้น และมีระยะ
หลับตื้นลดลง (Lipton et al., 1960) การนอนหลับจะ
สะท้อนถึงความสมบูรณ์ของพัฒนาการและการท�ำงาน
ของสมอง เซลล์ประสาท (nucleus) ในบริเวณ ARAS
จะถูกควบคุมด้วยระบบประสาทส่วนกลางบริเวณก้าน
สมอง และระยะการหลับจะสัมพันธ์กับความมืดความ
สว่าง ซึง่ เกิดจากการควบคุมภายในร่างกาย โดยในสมอง

ส่วนซุพราไคแอสมาติก นิวเคลียส ของ (Holditch-Davis,
2010) ซึ่งท�ำหน้าที่เป็นนาฬิกาชีวภาพ และส่งกระแส
ประสาทไปยังซุปพีเรีย เซอร์วิคอล แกงเกลียน ก่อนจะ
ส่ ง ไปยั ง ต่ อ มไพเนี ย ล เกิ ด การหลั่ ง สารสื่ อ ประสาท
กระตุ้น cerebral cortex ส่งผลท�ำให้เกิดระยะการ
หลับในทารกเกิดก่อนก�ำหนด (Kansa, 2012) เมื่อทารก
เกิดก่อนก�ำหนดได้รับการส่งเสริมระยะการหลับด้วยวิธี
การห่อตัว ท�ำให้ทารกสงบ สามารถเข้าสู่ระยะหลับได้ดี
และมีระยะหลับลึกเพิ่มมากขึ้น (Gerard et al, 2002;
Alden, 2016)
ผลการศึกษาดังกล่าวจึงสอดคล้องกับการศึกษา
ของ Abdeyazdan.et al. (2016) ท�ำการศึกษาเปรียบ
เทียบผลของการท�ำขอบเขตล้อมรอบตัวทารกเสมือนอยู่
ในครรภ์ของมารดาและการห่อตัว ต่อระยะการนอน
หลับในทารกเกิดก่อนก�ำหนด ซึ่งศึกษาในทารกเกิดก่อน
ก�ำหนดมีอายุครรภ์หลังปฏิสนธิระหว่าง 31-34 สัปดาห์
ท�ำการสังเกตและเปรียบเทียบระยะการหลับรวมและ
ระยะหลับลึกระหว่างกลุ่มที่ได้รับการท�ำขอบเขตล้อม
รอบตัวทารกและการห่อตัว กับกลุ่มที่ได้รับการห่อตัว
และการท�ำขอบเขตล้อมรอบล�ำตัว เป็นระยะเวลา 2
ชั่วโมง พบว่า ผลรวมของระยะการหลับรวมและระยะ
การหลับลึกระหว่างกลุม่ ทีไ่ ด้รบั การท�ำขอบเขตล้อมรอบ
ตัวทารกและการห่อตัว กับกลุม่ ทีไ่ ด้รบั การห่อตัวและการ
ท�ำขอบเขตล้อมรอบตัวทารกไม่มคี วามแตกต่างกัน ทัง้ 2
วิธีสามารถส่งเสริมระยะการนอนหลับในทารกเกิดก่อน
ก�ำหนดได้ยาวนานขึ้นและระยะเวลาการนอนหลับใกล้
เคียงกับผลการวิจัยครั้งนี้
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า กลุม่ ตัวอย่างทีไ่ ด้รบั
การห่อตัวและการได้รับการดูแลตามมาตรฐานทางการ
พยาบาล เมื่อทารกอยู่ในสิ่งแวดล้อมภายในหอผู้ป่วย
ทารกแรกเกิด ถึงแม้ว่าเสียงภายในหอผู้ป่วยทารกแรก
เกิดมีระดับเสียงที่มากกว่า 45 เดซิเบล (เอ) ซึ่งเกินกว่า
เกณฑ์มาตรฐานที่สมาคมกุมารแพทย์แห่งสหรัฐอเมริกา
ก�ำหนด เมื่อท�ำการทดลองกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่มใน
ระยะควบคุมเมื่อทารกได้รับการดูแลตามมาตรฐานการ
พยาบาล และในระยะทดลองเมื่อทารกได้รับการห่อตัว
ได้รับการกระตุ้นจากสิ่งแวดล้อมภายในหอผู้ป่วยทารก
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แรกเกิด แต่พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการห่อตัวมีระยะ
หลั บ ลึ ก และหลั บ รวมมากกว่ า เมื่ อ ได้ รั บ การดู แ ล
ตามมาตรฐานการพยาบาลอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
(Z=-2.417, p<.05 และ Z=-2.512, p<.05) ตามล�ำดับ
จากการวิเคราะห์ผลจึงสรุปได้ว่า เมื่อทารกเกิด
ก่อนก�ำหนดได้รบั การรักษาในหอผูป้ ว่ ยทารกแรกเกิด ได้
รับการกระตุ้นจากสิ่งแวดล้อมที่มีระดับเสียงที่เกินจาก
เกณฑ์มาตรฐานที่สมาคมกุมารแพทย์แห่งสหรัฐอเมริกา
ก�ำหนดไว้ การห่อตัว โดยผู้วิจัยร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา
ได้พัฒนาและออกแบบขึ้น สามารถท�ำให้ทารกมีระยะ
การหลับลึกและระยะการหลับรวมเพิ่มมากขึ้น และวิธี
การห่อตัวดังกล่าวยังจะช่วยส่งเสริมให้ทารกมีการหลับที่
ดีและยาวนาน
ข้อเสนอแนะในการน�ำผลวิจัยไปใช้
1. ด้านการปฏิบัติการพยาบาล ควรส่งเสริมให้
พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ น�ำผ้าห่อตัวร่วมกับ
การท�ำขอบเขตล้อมรอบตัวทารกเสมือนกับการอยู่ใน
ครรภ์ของมารดา
2. ด้านการศึกษา จัดกิจกรรมให้ความรู้ สอน
ทักษะกับนักศึกษาพยาบาลและบุคลากรพยาบาลเกี่ยว

กับการสังเกตพฤติกรรมระยะการหลับตื่นรวมถึงวิธีการ
ส่ ง เสริ มระยะการหลั บด้ ว ยการห่ อ ตั ว ร่ ว มกั บการท� ำ
ขอบเขตล้อมรอบตัวทารกเสมือนกับการอยูใ่ นครรภ์ของ
มารดา
3. ด้านการวิจัย ผลการวิจัยนี้ สามารถน�ำมาเป็น
แนวทางในการศึกษาการลดเสียง และแสง ต่อระยะการ
นอนหลั บ ในทารกเกิ ด ก่ อ นก� ำ หนด ซึ่ ง จะส่ ง ผลต่ อ
พัฒนาการและการเจริญเติบโตของทารกเกิดก่อนก�ำหนด
ในระยะยาวต่อไป
ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาติดตามผลของการเจริญเติบโต
และพัฒนาการในระยะยาวของทารกเกิดก่อนก�ำหนดที่
ได้รบั การห่อตัวร่วมกับการท�ำขอบเขตล้อมรอบตัวทารก
เสมือนอยู่ในครรภ์ของมารดา เพื่อจะได้น�ำผลการศึกษา
ไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการส่งเสริมให้ทารกเกิดก่อน
ก�ำหนดมีระยะการหลับลึกและระยะเวลาการหลับนาน
เพิ่มมากขึ้น
2. ควรมี ก ารศึ ก ษาโดยวิ ธี Randomized
Controlled Trial (RCT) เปรียบเทียบแบบ 2 กลุ่ม เพื่อ
ให้ผลการศึกษามีชัดเจนและน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น
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