
แนวทางการปฏิบัติการพยาบาลจากหลักฐานเชิงประจักษ์ 

เรื่อง การดูแลผิวหนังทารกแรกเกิด 

(Clinical Nursing Practice Guideline for Neonatal Skin Care) 

บทนํา (ความสําคัญของปัญหา) 

ผิวหนังเป็นอวัยวะที่มีพื้นท่ีมากที่สุดในร่างกายมนุษย์ ทําหน้าที่สําคัญในการปกป้อง

อวัยวะภายในร่างกาย ควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย ป้องกันส่ิงแปลกปลอมภายนอกเข้ามาใน

ร่างกาย และป้องกันการสูญเสียน้ําและ อิเลคโตรไลท์ นอกจากน้ียังเป็นตัวรับความรู้สึกที่ส่งมา

จากส่ิงแวดล้อมรอบตัว เช่น การสัมผัส อุณหภูมิ ความเจ็บปวด และความดันจากภายนอก ใน

ทารกแรกเกิดพ้ืนที่ผิวหนังจะมีขนาดใหญ่มากเมื่อเทียบกับมวลของร่างกายทั้งหมด (National 

Association Neonatal Nurses, 1997)  กิจกรรมการพยาบาล เช่น การลอกพลาสเตอร์ที่ติด

ผิวหนังทารก  จะทําลายความแข็งแรงของผิวหนัง ทําให้เกิดการบาดเจ็บและถลอกของผิวหนังมี

ลักษณะคล้ายแผลที่ถูกไหม้  นอกจากน้ี การใช้น้ํายาฆ่าเช้ือต่างๆ เฉพาะที่  บริเวณผิวหนัง 

น้ํายาบางชนิดจะดูดซึมผ่านผิวหนังได้ ทําให้เกิดพิษหรือผลข้างเคียง เช่น แผลพุพอง หรือเป็น

เนื้อตายเป่ือยยุ่ย (Lund et al., 1997) ในขณะเดียวกันผิวหนังที่ถูกทําลายจะเป็นช่องทางเปิด

สําหรับแบคทีเรียและเช้ือรา อันเป็นสาเหตุทําให้เกิดการติดเชื้อของผิวหนังเฉพาะที่ และติดเช้ือ

ในระบบต่าง ๆ ของร่างกาย (Lund, Kuller, Lane, Lott, & Raines, 1999)  การสัมผัสสารเคมี เช่น  

สบู่ อาจทําให้เกิดการระคายเคืองและการแพ้ของผิวหนัง ทําให้ผิวหนังแห้ง (Gfatter, Hackl, & 

Braun, 1997) และ การใช้แอลกอฮอล์ทําความสะอาดสะดือจะทําให้สายสะดือหลุดช้าลง (Dore 

et al., 1998)  และ การใช้สารพวก antimicrobial ointment จะทําให้เกิดการแพ้ของผิวหนังใน

เวลาต่อมา ดังนั้นการดูแลผิวหนังของทารกเกิดก่อนกําหนดที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล 

เป็นส่ิงสําคัญอย่างยิ่งที่พยาบาล ควรให้ความสนใจ มีผลของการสํารวจยืนยันว่าเกือบร้อยละ 

80  ของทารกจะพบปัญหาเกี่ยวกับผิวหนัง จนถึงอายุ 1 เดือน (Darmstadt & Dinulos, 2000) 

โดยทารกส่วนใหญ่ มักเกิดปัญหาการบาดเจ็บของผิวหนังเกือบทุกราย โดยเฉพาะทารกเกิดก่อน

กําหนด น้ําหนักตัวน้อย  ทารกที่ได้รับการทําหัตถการบ่อย  และทารกท่ีต้องอยู่ในหอผู้ป่วยนาน  

ซ่ึงเป็นปัญหาที่ทําให้ทารกต้องอยู่โรงพยาบาลนานข้ึน จากปัญหาดังกล่าว ทําให้บุคลากรทุก

ระดับเกิดความตระหนักและสนใจปัญหาที่เกิดข้ึน โรงพยาบาลเครือข่ายการบริการทารกแรก

เกิดจังหวัดเชียงใหม่ ลําพูน และแม่ฮ่องสอน จึงได้ร่วมกันจัดทําแนวปฏิบัติทางการพยาบาลเพ่ือ

ดูแลผิวหนังในทารกแรกเกิดข้ีน โดยใช้แนวทางมาจากหลักฐานหรือผลงานวิจัยที่ได้มีการพิสูจน์
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วัตถุประสงค์  

1.   เพ่ือเป็นแนวทางสําหรับบุคลากรทางการพยาบาลในการให้การดูแลผิวหนังทารก

แรกเกิด 

2. เพื่อป้องกันการถูกทําลายของผิวหนังในทารกแรกเกิดทุกราย 

 

กลุ่มเป้าหมาย 

ทารกแรกเกิดทุกรายที่รับเข้ารักษาในโรงพยาบาลเครือข่ายการบริการทารกแรกเกิด

จังหวัดเชียงใหม่ ลําพูน และแม่ฮ่องสอน 

 

คําจํากัดความ 

แนวปฏิบัติทางการพยาบาลในการดูแลผิวหนังทารกแรกเกิด  หมายถึง เอกสารที่ระบุ

ข้ันตอนในการปฏิบัติในเรื่องของการจัดการดูแลผิวหนังทารกแรกเกิด เพ่ือเป็นทางเลือกหรือ

ช่วยในการตัดสินใจของบุคลากรทางการแพทย์หรือพยาบาลในการดูแลทารกแรกเกิด  

ประกอบด้วย 

1. การประเมินผิวหนัง (Newborn Skin Assessment) 

2. การอาบน้ํา (bathing) 

3. การทําความสะอาดสะดือ (cord care) 

4. การใช้น้ํายาฆ่าเชื้อ (disinfectants) 

5. การป้องกัน/ดูแลทารกที่มีผื่นผ้าอ้อม (diaper dermatitis) 

6. การติดและลอกเทปกาว (adhesive) 

7. การใช้สารทําให้นุ่มและชุ่มช้ืน (emollients) 

8. การป้องกันการสูญเสียน้ําผ่านทางผิวหนัง (transient epidermal water loss) 

9. การป้องกัน/ดูแลการแตกทําลายของผิวหนัง (skin breakdown) 
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10. การป้องกัน /ดูแลการรั่ ว ซึมของสารน้ําทางหลอดเลือดดํา  (intravenous 

infiltration) 

11. การป้องกันการแตกทําลายของผิวหนังในทารกที่บวม/ มีการไหลเวียนโลหิตไม่ดี / 

ไม่รู้สึกตัว 

12. การดูแลทารกเกิดก่อนกําหนดที่ใช้ท่อช่วยเพ่ิมความดันบวกของปอดผ่านทาง
จมูก 

13. การดูแลทารกที่มีรูเปิดระบายบริเวณผิวหนัง (ostomy) 

ทั้งนี้ โดยการศึกษาผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาเป็นแนวทางในการกําหนดวิธีจัดการ

ดูแลในแต่ละด้าน ทั้งน้ีได้ผ่านการพิจารณาให้มีความเหมาะสมกับโรงพยาบาลเครือข่ายการ

บริการทารกแรกเกิดจังหวัดเชียงใหม่ ลําพูน และแม่ฮ่องสอน  

 

ตัวชี้วัด (ต่อปี) 

1. อัตราของจํานวนทารกแรกเกิดที่ผิวหนังถูกทําลายหรือเกิดการบาดเจ็บของผิวหนังท่ี

มีค่าคะแนน Neonatal skin condition scale ตั้งแต่ 4  ข้ึนไป ลดลงร้อยละ  3 

(แบ่งรายงานเป็น ทารกนํ้าหนักตัวน้อยกว่า 2500 กรัมและทารกนํ้าหนักตัวมากกว่า 

2500 กรัม) 

2. ร้อยละ 90 ของบุคลากรทางการพยาบาล  มีความพึงพอใจในการปฏิบัติตามแนว

ปฏิบัติการพยาบาลในการดูแลผิวหนังทารกแรกเกิด  

ผลลพัธ์ที่คาดหวัง  

1. บุคลากรทางการพยาบาลให้การดูแลผิวหนังทารกแรกเกิดอย่างถูกต้องและ

เหมาะสมตามแนวปฏิบัติ 

2. การถูกทําลายของผิวหนังในทารกแรกเกิดทุกรายในโรงพยาบาลเครือข่ายการ

บริการทารกแรกเกิดจังหวัดเชียงใหม่ ลําพูน และแม่ฮ่องสอนลดลง 
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ผู้รับผิดชอบ บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลทีใ่ห้การดูแลทารกแรกเกิด 

ขั้นตอนการปฏิบัติ 

ขั้นตอนการเตรียม 

เตรียมคณะทํางานพัฒนาแนวปฏิบัติทางการพยาบาลในการดูแลผิวหนังทารก

แรกเกิด  ประกอบด้วย พยาบาลวิชาชีพที่ดูแลทารกแรกเกิดจากโรงพยาบาล

เครือข่ายการบริการทารกแรกเกิดจังหวัดเชียงใหม่ ลําพูน และแม่ฮ่องสอน 8-10 

คน  

 

ขั้นตอนการทําแนวปฏิบัติ 

1. กําหนดกรอบการปฏิบัติทางทางการพยาบาล เรื่อง การดูแลผิวหนังทารกแรก

เกิด จัดพิมพ์ร่างแนวปฏิบัติโดยบรรจุวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศตามผลรายงานการ

วิจัยที่สืบค้นได้ภายใต้องค์ประกอบต่างๆ พร้อมทั้งระบุระดับความน่าเช่ือถือของ

หลักฐาน 

2. จัดประชุมเพ่ือนําเสนอ “ร่าง” แนวปฏิบัติทางคลินิกและทําประชาพิจารณ์ เพ่ือ

รับฟังความคิดเห็นสําหรับนํามาปรับปรุงแก้ไข ตามข้อเสนอให้มีความเหมาะสม

กับการใช้ 

 

ขั้นดําเนินการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิก 

1. ช้ีแจงรายละเอียดและฝึกทักษะการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางคลินิกในการดูแล

ผิวหนังทารกแรกเกิดแก่พยาบาลวิชาชีพในหน่วยงาน 

2. ติดตามและกํากับให้มีการใช้แนวปฏิบัติทางการพยาบาลในการดูแลผิวหนัง

ทารกแรกเกิดอย่างสม่ําเสมอ  

 

ขั้นตอนประเมินผลแนวปฏิบัติ 

ทําการรวบรวม เพ่ือประเมินผลลัพธ์ โดยใช้เครื่องมือประเมินตามตัวช้ีวัด โดย

รายงานผลทุก 1 ป ี 
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1.การประเมินผิวหนังทารกแรกเกิด 

1. ประเมินผิวหนังทารกทุกวันโดยใช้เครื่องมือ “แบบประเมินผิวหนังทารกแรกเกิด”  

 ซ่ึงประยุกต์จากเครื่องมือ Neonatal Skin Condition Scale (NSCS) (AWHONN, 1988) อย่าง

น้อยวันละครั้ง ซ่ึงมีรายละเอียดในภาคผนวก ก (ระดับ II-2) 

2. ระบุปัจจัยเส่ียงของการเกิดการแตกทําลายหรือบาดเจ็บของผิวหนังในทารกแต่ละ

ราย เช่น  

• อายุครรภ์น้อยกว่า 32 สัปดาห์ 

• มีอาการบวม 

• ได้รบัยาในกลุ่มทีท่ําให้เกิดอัมพาต (paralytic agent) 

• ได้รบัการตรวจวัดต่างๆทีใ่ช้ electrodes/probe 

• ใช้เครื่องช่วยหายใจชนิดความถี่สูง 

• ได้รบัยากลุ่มที่มีผลต่อหลอดเลือด (vasopressure) 

• ใส่ท่อช่วยหายใจ ใส่ท่อจมกูโดยใช้แรงดันบวกอย่างต่อเนื่อง (NCPAP)  ใส่ท่อให้

อาหารทางจมูก (Nasogastric tube), ใส่ท่อให้อาหารทางปาก (Orogastric tube) 

• การใส่สายสวนหลอดเลือดดํา 

• มีแผลผ่าตัดได้รับการทําศลัยกรรมที่มีรเูปิด (ostomies) (ระดับ II-3 และ III) 

3.  กําหนดสาเหตุสําคัญทีท่ําให้ผิวหนงัถูกทาํลายได้แก่  

• มีการใช้วัสดุยึดติดผิวหนงั (พลาสเตอร์  เทปยึดติด) 

• มีแผลถลอก แผลดึงรั้ง 

• มีแผลกดทบั 

• มีแผลไหม้ ถกูความร้อน 

• ผ่ืนผ้าอ้อม 

• มีการติดเชื้อ (จากการวินิจฉัยของแพทย์) (ระดับ III)  

4.  ถ้าสงสัยว่าผิวหนังเป็นหนองหรือมีการติดเช้ือ ให้รายงานแพทย์ เพ่ือทําการตรวจ

วินิจฉัยต่อไปเช่น ทํา การเพาะเช้ือจากผิวหนัง (skin culture) และย้อมสี gram stain หรือ ย้อม 

KOH (Potassium hydroxide) เพื่อตรวจหาเชื้อราในทารกน้ําหนักตัวน้อย    (ระดับ III) 
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5.  ทารกแรกเกิดได้รับการประเมินผิวหนังตั้งแต่แรกรับและได้รับการประเมินอย่าง

ต่อเนื่องทุกวันอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง (ระดับ III) 

6.  ภายหลังการประเมินผิวหนัง ต้องบันทึกผลการประเมินลงในแบบบันทึกทางการ

พยาบาลทุกครั้ง (ระดับ III) 

 

การดูแลผิวหนังทารกแรกเกิด 

ทารกแรกเกิดได้รับการดูแลผิวหนังตามแนวปฏิบัติทางคลินิกในการดูแลผิวหนังทารกแรกเกิด 

(Evidence-based clinical practice guideline: Newborn Skin Care) ช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับ

ทางเลือกและข้ันตอนการปฏิบัติในการจัดการดูแลผิวหนังทารกแรกเกิดดังนี้ 

 

2. การอาบนํ้า 

การอาบนํ้าครั้งแรก 

1. การอาบน้ําครั้งแรกควรทําเมื่ออาการทารกคงที่ (มีอุณหภูมิกาย มากกว่า 36.5 

องศาเซลเซียส ไม่มีปัญหาการหายใจ ไม่มีแผลตามผิวหนัง) และอยู่ในเกณฑ์ปกติแล้ว 2-4 

ช่ัวโมง (ระดับ I) 

2.   การอาบน้ําครั้งแรกควรยึดหลัก universal precautions โดยให้ใส่ถุงมือ (ระดับ I 

และ III) 

3.    ถ้ามีไขปกคลุมศีรษะและตามตัวมากอาจเช็ดออกได้บ้าง แต่ไม่จําเป็นต้องล้างไข

ออกทั้งหมดเพ่ือความสะอาดของร่างกายทารก (ระดับ III) 

การอาบนํ้าประจําวัน 

1. เป็นการอาบน้ําเพ่ือชําระคราบไคล แต่ไม่จําเป็นต้องใช้สบู่อาบทุกวันในช่วงวัยของ

ทารกแรกเกิด (ระดับ II-1 และ II-2) 

  99



2. เลือกใช้สบู่อ่อนหรือสบู่เหลวที่มีฤทธิ์เป็นกลาง (neutral pH) ไม่ผสมวัตถุกันเสียหรือ

น้ําหอม เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบว่าปลอดภัยในการใช้กับเด็กทารก อาจใช้วิธีอาบน้ํา

โดยไม่ใช้สบู่สลับกับการอาบน้ําด้วยสบู่วันเว้นวัน (ระดับ I , II-1 และ III) 

3. ในทารกที่อายุครรภ์น้อยกว่า 32 สัปดาห์ ในสัปดาห์แรกควรทําความสะอาดผิวหนัง

ด้วยความนุ่มนวลโดยใช้ผ้าหรือสําลีก้อนซ่ึงมีความนุ่ม ชุบน้ําอุ่นเพียงอย่างเดียวเช็ดเบา ๆ 

หลีกเล่ียงการขัดถู อาจบีบน้ําราดตามลําตัวได้  แต่บริเวณที่ผิวหนังถูกทําลายให้ใช้นํ้า

ปราศจากเช้ือที่ทําให้อุ่นแทน (ระดับ I , II-1 และ III) 

4. การอาบนํ้าอาจก่อให้เกิดอันตราย และประโยชน์ของการอาบนํ้าทุกวันยังไม่

ชัดเจน ดังนั้น การตัดสินใจเก่ียวกับความถี่ในการอาบน้ําข้ึนอยู่กับตัวทารก ความเช่ือ และ

ค่านิยมของครอบครัว (ระดับ  I  และ II-1) 

5. การอาบน้ําในอ่าง อาจพิจารณาทําเมื่ออาการของทารกคงที ่ เช่น อุณหภมูิกายปกติ 

(37±0.2°C) ไม่มีแผลที่ผิวหนัง ไม่มีปญัหาการหายใจหรืออยู่ในภาวะวิกฤต และเมื่อเอาสาย

สวนสายสะดือออกแล้ว (ระดับ  II-1 และ  III) 

การอาบนํ้าในอ่าง  

การอาบน้ําในอ่าง หมายถึง การนําทารกแช่ลงไปในอ่างทั้งตัว ยกเว้นส่วนของศีรษะและ

ลําคอ 

1. การอาบน้ําในอ่างเป็นวิธีที่ปลอดภัยและมีประโยชน์ ในการดูแลสุขอนามัยของทารก 

(ระดับ I) 

2. การเลือกที่จะนําทารกลงอาบในอ่างหรือไม่นั้น ควรประเมินจากความต้องการและ

อาการของทารกแต่ละราย   เช่น 

2.1. ทารกเกิดก่อนกําหนดที่อาการคงที่และได้นําสายสวนสะดือออกแล้ว 
2.2. ทารกที่สายสะดือยังไม่หลุด แต่ตัวหนีบสายสะดืออยู่ในตําแหน่งที่ถูกต้อง 

ปลอดภัย(ระดับ I ,  II-1 และ  III) 

2.3. ปริมาณของน้ําในอ่างที่ใช้ลึกประมาณ 3 น้ิว หรือ ลึกเพียงพอที่จะท่วม

ไหล่ของทารก (ระดับ  II-1)   

2.4. อุณหภูมิของน้ําที่ใช้ ต้องเป็นน้ําอุ่น (อุณหภูมิประมาณ 38 องศา

เซลเซียส) (ระดับ II-1) 

3. ใช้ผ้าถูตัวในการอาบน้ําทารก หลังใช้เสร็จให้ส่งทําความสะอาดทันที (ระดับ III) 
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4. สอนวิธีการอาบน้ําที่ปลอดภัยแก่บิดามารดาหรือผู้ดูแล และช้ีแนะให้เห็นประโยชน์

ของการอาบน้ําในอ่างในเรื่องความสุขสบายและด้านพัฒนาการ (ระดับ II-1) 

5. หลังอาบน้ํา 

5.1. เช็ดตัวทารกให้แห้งทันที ใส่ผ้าอ้อม สวมหมวก ห่อตัวด้วยผ้าห่มอุ่น 2 ช้ัน 

5.2. หลังจากนั้น 10 นาที ใส่เส้ือผ้า เปล่ียนหมวกและห่อตัวด้วยผ้าห่มที่แห้ง

และอุ่น 

5.3. ทําความสะอาดภาชนะและอุปกรณ์ที่ใช้อาบน้ําให้สะอาด  ตามมาตรฐาน

ปฏิบัติของการควบคุมการติดเช้ือ  (ระดับ I  และ II-1) 

 

3. การดูแลสะดือ 

การทําความสะอาดสะดือทันทีแรกเกิด 

1. ควรทําความสะอาดสะดือและผิวหนังบริเวณรอบ ๆสะดือ โดยใช้ แอลกอฮอล์ 75% 

และล้างตามด้วยน้ําปราศจากเชื้อ  (ระดับ I ) 

 

การทําความสะอาดสะดือต่อเนื่อง  

1. ดูแลรักษาบริเวณโคนสะดือให้แห้งและสะอาดเสมอ หากเปื้อนอุจจาระและปัสสาวะ 

ให้ทําความสะอาดด้วยน้ําทันที (ระดับ I, II-1, II-2 และ III) 

2. ให้คําแนะนําเจ้าหน้าที่พยาบาลและบิดามารดา เกี่ยวกับกระบวนการหลุดของสาย

สะดือและการหายของแผลตรงตําแหน่งสายสะดือหลุด (ระดับ I และ III) 

3.  การใช้น้ําสะอาดปราศจากเช้ือเช็ดสายสะดือจะทําให้สายสะดือหลุดเร็วกว่าใช้อัล

กอฮอล์ และไม่พบว่าทําให้อัตราการติดเชื้อทางสายสะดือเพิ่มมากข้ึน (ระดับ I, II-1) 

4. สอนบิดามารดาหรือผู้ดูแล ให้ดูแลบริเวณสะดือให้สะอาดและแห้ง หลีกเลี่ยงการ

ปนเปื้อนอุจจาระและปัสสาวะ ใส่ผ้าอ้อมให้ห่างจากสะดือและล้างมือทุกครั้ง ก่อนจับสาย

สะดือทารก  
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5. ในกรณีที่ทารกมีสายสวนสะดือคาไว้ ให้ใช้น้ํายาโพรวิดีน เช็ดทําความสะอาดผิวหนัง

บริเวณรอบสายสวน ตามด้วยน้ําเกลือล้างแผล ทุกเวร (ระดับ III) 

 

4. การใช้นํ้ายาฆ่าเชื้อ 

1. ใช้น้ํายาฆ่าเช้ือกับผิวหนังทารกก่อนทําหัตถการที่ต้องมีการสอดใส่อุปกรณ์เข้าไปใน

ตัวทารก เช่น การใส่สายสวนหลอดเลือด ใส่สายสวนหลอดเลือดดําทางสายสะดือ ใส่ท่อทรวง

อก เจาะเลือดจากหลอดเลือดดําหรือส้นเท้า  (ระดับ I , II-1 II-2 และ II-3) 

2. การใช้น้ํายาฆ่าเช้ือ สําหรับฆ่าเช้ือที่ผิวหนัง มักก่อให้เกิดอันตรายต่อผิวหนังทารก 

หลังจากการใช้ให้พิจารณาล้างออกด้วยน้ําสะอาดปราศจากเช้ือ หรือน้ําเกลือล้างแผล (ระดับ 

II-1) 

3. ใช้น้ํายาโพรวิดีนตามด้วยแอลกอฮอล์ 75 % ทาฆ่าเช้ือบริเวณหัวข้อต่อต่าง ๆ ของ

สายสวนเส้นเลือด เนื่องจากเป็นส่วนที่พบเช้ือโรคมากที่สุด ก่อนและหลังการทําหัตถการ 

(ระดับ II-2) 

 

5. การป้องกนัและดูแลทารกที่มีผื่นผา้อ้อม 

1. การรักษาสภาพสมดุลของผิวหนัง 

1.1. เปล่ียนผ้าอ้อมบ่อยๆ 

1.2. ใช้ผ้าอ้อมที่มีคุณสมบัติดูดซับได้ดี  

1.3. ไม่แนะนําให้ใช้ผ้าเช็ดก้นสําเร็จรูป 

1.4. สนับสนุนการใช้นมแม่ตลอดช่วงวัยทารก 

 (ระดับ I, II-2 และ III) 

2. การป้องกันผิวหนังทารกแรกเกิด ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดผื่นผ้าอ้อม 

2.1. ใช้ petroleum based lubricant เช่น วาสลีน หรือสารป้องกันที่มี zinc oxide ผสม

ทาผิวหนังบริเวณก้น (ระดับ  I และ  III)  

3. การรักษาผิวหนังที่มีการถลอก จากผ่ืนผ้าอ้อม 

3.1. ค้นหาและรักษาอาการตามสาเหตุ 

3.2. ป้องกันผิวหนังถูกทําลาย ด้วยการทาครีมที่มี zinc oxide ผสม 
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3.3. ไม่ใช้ยาทีม่ีส่วนผสมของแอลกอฮอล์, ให้ทาด้วย petrolatum (วาสลีน) หรือ 

zinc oxide ointment  ถ้ารกัษาวิธีอ่ืนไม่ได้ผล  (ระดับ III) 

4. วินิจฉัยแยกโรคว่าเป็นผ่ืนที่เกิดจากเช้ือราหรือไม่ หากเป็นเช้ือราจะพบแผลมีขอบนูน

แดงชัดเจน ถ้าเป็นเช้ือรา ให้รักษาหรือทาด้วยยาต้านเชื้อราชนิด ointment หรือ cream และเปิด

บริเวณนั้นให้สัมผัสกับอากาศและแสงสว่าง  (ระดับ III) 

5. ไม่ควรแป้งฝุ่นกับทารก และไม่ใช่ในกรณีเพ่ือการรักษาผื่นผ้าอ้อม (ระดับ I  และ  

III) 

6. ไม่จําเป็นต้องใช้ antibiotic ointment ในการรักษาผื่นผ้าอ้อมข้ันต้น (ระดับ III) 

 

6. การติดและลอกเทปกาว 

1. ใช้เทปกาวต่อเมื่อต้องการยึดติดอุปกรณ์ช่วยชีวิต อุปกรณ์ตรวจวัด (monitoring) 

หรือเพื่อยึดอุปกรณ์อ่ืนๆ กับตัวทารก  (ระดับ I, II-1, II-2 และ II-3) 

2. ใช้วัสดุที่มีคุณสมบัติในการซึมผ่านของอากาศ (semipermeable dressing เช่น Opsite 

หรือ Tegaderm) สําหรับยึดติดท่อระบายต่างๆ ที่ทําจากซิลิโคน วัสดุที่ใช้สําหรับแทงหลอด

เลือดดําส่วนปลายเพื่อให้สารน้ํา  สายสวนที่ใส่ในเส้นเลือดดําใหญ่   ท่อใส่จมูก (nasal 

cannular)  ท่อให้อาหารทางจมูกและท่อให้อาหารทางกระเพาะอาหาร (ระดับ III) 

3. ในการยึดสายต่อ electrode หรือ probe กับแขนขาทารก หรือยึดแขนขาทารกกับ

แผ่นรอง ควรใช้วิธีพันด้วยผ้าหรือก๊อซที่มีความยืดหยุ่น เช่น easy fixed (ระดับ III) 

4. ในการตรวจคล่ืนหัวใจ ให้ใช้ electrode ที่มี hydrogel adhesive   (ระดับ I  , II-1 

และ  III) 

5. ใช้เทปกาวกับผิวหนังให้น้อยที่สุด โดยใช้ก้อนสําลีหรือก๊อซรองก่อนที่จะติดเทปกาว 

(ระดับ   II-2  ) 

6. การลอกเทปกาว ให้ใช้สําลีชุบน้ําแตะที่เทปกาวแล้วค่อย ๆ ลอกเทปกาวออกช้า ๆ 

อย่างระมัดระวัง โดยดึงเทปออกในแนวราบแล้วพับเทปกาวที่ลอกออกให้ติดกันจนกระทั่งหมด

แผ่น ถ้าไม่ต้องการติดเทปซํ้าบริเวณเดิมให้ใช้ mineral oil (baby oil) หรือ petrolatum (วาสลีน) 

(ระดับ  III) 

7. หลีกเลี่ยง การใช้วัสดุดังต่อไปนี้  
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7.1 สารทีเ่ปน็ตัวทําละลาย เช่น Benzin 

7.2 สารที่ทําให้เกิดการยึดติดผิวหนงัแน่นขึ้น เช่น Benzoid 

7.3 พลาสเตอร์ที่มีกาวเหนียว 

                      (ระดับ   II-3 และ III) 

 

7. การใช้สารทําให้นุ่มและชุ่มชื้น 

1. ใช้สารที่มีฤทธิ์ทําให้ผิวชุ่มช้ืนเพื่อลดการสูญเสียนํ้าในทารกคลอดก่อนกําหนด 

(ระดับ I เลือกใช้สารที่มีฤทธิ์ทําให้ผิวหนังชุ่มช้ืน ใช้เพ่ือป้องกันหรือเพื่อคงความสมบูรณ์ของ

สภาพผิวหนัง (ระดับ I,  II-1 และ  III) โดยเลือกผลิตภัณฑ์ที่ปราศจากน้ําหอม สี หรือวัตถุกัน

เสีย(ระดับ III) ดังนี้ 

2.1 การใช้เพ่ือป้องกัน  ให้ใช้เมื่อทารกมีอายุ 24-48 ช่ัวโมง หรือเมื่อจําเป็นต้องใช้  

สารที่ใช้ต้องปราศจากสีและกล่ิน  ล้างออกด้วยน้ําได้ง่าย และมีส่วนผสมของ  petrolatum 

(baby oil, baby lotion, skin cream หรือ วาสลีน) ปริมาณที่ใช้ 0.5-1.5 มิลลิลิตร ทาทั่วตัว

ยกเว้น ศีรษะ ใบหน้าและหนังศีรษะ โดยทาทุก 12 ช่ัวโมง หรือตามความจําเป็น (ระดับ I) 

2.2 ถ้าผิวหนังเริ่มแห้งมีรอยแตกหรือลอกเป็นแผ่นบาง ๆ ให้ใช้สารทําให้นุ่มและชุ่ม

ช้ืน ทาทุก 12 ช่ัวโมงหรือตามความจําเป็น (ระดับ I  และ  II-1 ) 

2.3 ทาสารที่มีฤทธิ์ทําให้ผิวชุ่มช้ืนด้วยความนุ่มนวลโดยเฉพาะทารกที่มีน้ําหนัก

น้อย และหลีกเลี่ยงการเสียดสี  (ระดับ III) 

2.4 สังเกตการติดเช้ือ coagulase negative staphylococcus อย่างใกล้ชิด 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทารกที่มีน้ําหนักน้อยกว่า 750 กรัม  เช่น ซึมลง ตัวเย็น สัญญาณชีพ

เปล่ียนแปลง เป็นต้น (ระดับ I   และ II-3) 

3.     สารท่ีทําให้นุ่มและชุ่มช้ืนควรมีการผลิตจากหน่วยงานเภสัชกรรม และการบรรจุ

ควรทําอย่างปราศจากเช้ือและระวังการปนเปื้อนของเช้ือโรคจากส่ิงแวดล้อมขณะใช้   (ระดับ 

II-3 และ III ) 

4.   สารที่ทําให้นุ่มและชุ่มช้ืน อาจมีผลต่อประสิทธิภาพในการยึดติดของเทปกาว (ระดับ 

I  และ III) 
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8. การป้องกันการสูญเสียนํ้าผ่านทางผิวหนัง 

1. ใช้เทคนิคเดียวหรือหลายเทคนิคร่วมกันในการลดการสูญเสียน้ําทางผิวหนังหรือทําให้

มีการสูญเสียความร้อนโดยการระเหยให้น้อยท่ีสุดในทารกที่มีอายุครรภ์น้อยกว่า 30 สัปดาห์ 

(ระดับ II-2, II-3  และ III) 

2. เทคนิคที่ใช้ในการลดการสูญเสียน้ําทางผิวหนังมีดังนี้ 

2.1 ใช้ถุงพลาสติก ปิดคลุมร่างกายและแขนขา อาจใช้ทันทีหลังเกิด จนกระทั่ง

อาการของทารกคงที่ เพ่ือลดการเกิดภาวะอุณหภูมิกายต่ําจากการสูญเสียความร้อนด้วยการ

ระเหย  นําถุงออกเมื่อทารกมีอาการคงที่แล้ว ในห้องคลอดและเข้ารับการรักษาใน NICU 

(ระดับ I ) 

2.2 ใช้ผ้าห่มหรือกระโจมที่ทําด้วยพลาสติก คลุมตัวทารกไว้เพ่ือลดความสูญเสียน้ํา

และความร้อนโดยการระเหยทางผิวหนัง แต่ไม่ควรให้พลาสติกสัมผัสผิวของทารกเป็น

เวลานานจนเกินไป (ระดับ II-1 , II-3  และ III) 

 

9. การป้องกนัและดูแลการแตกทําลายของผิวหนัง (skin breakdown) 

1. ป้องกนัการแตกทําลายผิวหนัง โดยใช้วิธีผลิตภณัฑ์หรืออุปกรณ์ทีช่่วยป้องกนัแผลกด

ทับ เช่น ทีน่อนน้ํา ทีน่อนลม แผ่นรองหรือที่นอนที่ทําด้วยเจล   

2. ในการรักษาการทําลายของผิวหนัง อาจใช้วิธีเดียวหรือหลายวิธีร่วมกันดังน้ี (ระดับ 

III) 

2.1 ทําความสะอาดบริเวณแผลด้วยน้ํากล่ันหรือน้ําเกลือล้างแผลที่เจือจางด้วยน้ํา

กล่ัน  อัตราส่วน1:1 ชะล้างแผลเบาๆเพ่ือขจัดเนื้อตายหรือสารคัดหล่ังจากแผล (ระดับ II-1 และ

III ) ทุก 12 ช่ัวโมง หรือตามความจําเป็น(ระดับ III) 

2.2 ใช้ ยาทาต้านเช้ือราบริเวณผิวหนังที่ติดเชื้อรา  แพทย์อาจให้การรักษาแบบ 

systemic treatment อาจทําในทารกที่มีน้ําหนักน้อยมากและผลการเพาะเช้ือพบ yeast มี

ปัญหาในระบบทางเดินหายใจ  และมีภาวะ thrombocytopenia (ระดับ III) 

2.3 หากตรวจพบเช้ือแบคทีเรียแต่ยังไม่ก่อให้เกิดโรค อาจทายาปฏิชีวนะตาม

แผนการรักษาของแพทย์ โดยทาบาง ๆ ทุก 8-12 ช่ัวโมง (ระดับ I   , II-2 และ III) 
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2.4 ใช้ครีมที่มีส่วนผสมของ petrolatum (วาสลิน) ทาได้ทั้งแผลติดเช้ือและไม่ติดเช้ือ

หลังทําความสะอาดแผลและทายาปฏิชีวนะแล้ว  แต่ไม่ควรทาบริเวณรอยโรคที่เกิดจากเช้ือรา 

(ระดับ I  และII-1) 

2.5  การปิดแผลด้วยเทปกาวชนิดบางใส  (Tegaderm), hydrogel และ hydrocolloid 

(เช่น Duoderm หรือ Cutinuva Hydro) สามารถใช้กับแผลแยกหรือแผลเปิดขนาดใหญ่ ที่เป็น

แผลสะอาด (ระดับ II-1  และ III) 

 

10. การป้องกันและดูแลการรั่วซึมของสารนํ้าทางหลอดเลือดดํา (intravenous 

infiltration) 

          การรั่วซึมของสารน้ําทางหลอดเลือดดํา (intravenous infiltration) หมายถึง ภาวะที่

เกิดการรั่วไหลของสารน้ําหรือยาออกจากเส้นเลือดไปสู่เนื้อเย่ือที่อยู่รอบ ๆ แต่ไม่เกิดตุ่มพอง 

(nonvescicant) 

           การฉีดยาออกนอกเส้นเลือด (extravasation) เป็นความผิดพลาดในการให้ยา ทําให้มี

ยาค้างในเนื้อเยื่อเกิดตุ่มพอง (vescicant) 

          ในแนวปฏิบัตินี้ครอบคลุมการดูแลทั้งสองภาวะ 

1. ข้อแนะนําในการปฏิบัติเพ่ือลดความเส่ียงในการเกิดการั่วซึมของสารน้ําทางหลอด

เลือดดํา 

1.1 อุปกรณ์ที่ใช้แทงเข้าไปในเส้นเลือดควรเป็นเข็มที่หุ้มด้วยพลาสติกหรือซิลิโคน

แทนการใช้ เข็มที่ทําด้วยเหล็ก (ระดับ III) 

1.2 หลีกเล่ียงที่จะแทงเส้นเลือดบริเวณท่ีควบคุมการเคล่ือนไหวยากโดยเฉพาะ

บริเวณที่มีหักงอบ่อย บริเวณที่อยู่ใกล้เส้นเอ็น เส้นประสาทและเส้นเลือดแดง (ระดับ III) 

1.3 ยึดติดเข็มแทงด้วยเทปกาวชนิดบางใส  (Tegaderm หรือ Opsite) ซ่ึงสามารถ

มองเห็นตําแหน่งที่แทงเข็มได้ง่าย (ระดับ  II-3  และ III) 

1.4 ไม่ควรพันบริเวณที่เป็นกระดูกแน่นเกินไปเพ่ือป้องกันการอุดกั้นการไหลเวียน

เลือดดํา(ระดับ II-3) 
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1.5 จํากัดความเข้มข้นของสารละลายกลูโคสที่จะให้ทางเส้นเลือดส่วนปลายไม่เกิน 

12.5% สารอะมิโนแอซิดไม่เกิน 4% และยาที่ให้ทางเส้นเลือดส่วนปลายควรเจือจางให้มากที่สุด

เท่าที่ทําได้ (ระดับ III) 

1.6 ประเมินและบันทึกตําแหน่งที่ให้สารน้ําและผิวหนังบริเวณนั้น อย่างน้อยทุก 1-

4 ช่ัวโมง (ระดับ  II-3  และ III) 

1.7 หากมีอาการรั่วซึมของสารน้ําให้หยุดการให้สารน้ําทันที ได้แก่ อาการบวม 

เจ็บปวด ผิวหนังเย็น มีน้ําซึมบริเวณที่แทง ผิวแดง เป็นตุ่มพอง การไหลกลับของเลือดไม่ดี ใน

บางรายที่มีอาการรุนแรงอาจพบซีดที่ผิวหนัง เกิดแผลพุพองและเป็นเนื้อตายตามมา  (ระดับ 

III) 

2.    การดูแลทารกกรณีที่เกิดการร่ัวซึมของสารน้ํา ให้ยกบริเวณที่เกิดการรั่วซึมหรือ

แขนขาข้างที่มีอาการให้สูงข้ึน (ระดับ III) 

3. ในรายที่มีความรุนแรงมากควรปรึกษาศัลยแพทย์พลาสติก หรือผู้เช่ียวชาญด้าน

ผิวหนัง(ระดับ III) 

4. ข้อห้ามใช้ ในการดูแลผิวหนังเมื่อเกิดการรั่วซึมของสารน้ําทางหลอดเลือดดําในทารก
แรกเกิด (ระดับ III) 

4.1 ห้าม ใช้ครีม Silver sulfadiazine ทาบริเวณแผล (ระดับ II-3  และ III) 

4.2 ห้าม ประคบด้วยความร้อนหรือความเย็น (ระดับ III) 

 

11. การป้องกันการแตกทําลายของผิวหนังในทารกที่บวม/ มีการไหลเวียนโลหิตไม่ดี / 

หรือ ไม่รู้สึกตัว 

1. ใช้ผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์ที่ช่วยป้องกันแผลกดทับ เช่น ที่นอนน้ํา ที่นอนลม แผ่นรอง

หรือที่นอนที่ทําด้วยเจล (ระดับ III A) 

2. เปล่ียนท่านอน หรือพลิกตะแคงตัวทารกทุก 2 ช่ัวโมง (ระดับ III A) 

3. เปล่ียนตําแหน่งเครื่องติดตามเฝ้าระวังทารกทุก 2 ช่ัวโมง (ระดับ III A) 
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12. การดูแลทารกเกิดก่อนกําหนดที่ใช้ท่อช่วยเพิม่ความดันบวกของปอดผ่านทางจมูก 

(Nasal continuous positive airway pressure: NCPAP) 

1. เลือกขนาดของท่อใส่ทางจมูกให้เหมาะสมกับขนาดรูจมกูทารก ไม่คบัเกินไป  (ระดับ III ) 

2. ไม่ใช้อุปกรณ์ที่ทําให้เพิม่แรงกดบริเวณจมูกกบัท่อใส่ทางจมูก (ระดับ III ) 

3. ใช้อุปกรณ์ที่ช่วยในการพยุงสายเครื่องช่วยหายใจ หรือเครื่องให้ความดันบวก 

 เพ่ือไม่ให้เกิดแรงกดและถ่วงร้ังบริเวณจมูก (ระดับ III ) 

4. ประเมินผิวหนงับริเวณจมกูในทารกท่ีใส่ท่อทางจมกูทกุ 4 ช่ัวโมง และบนัทึกในบนัทึก

ทางการพยาบาลทกุครั้ง ถ้าแดงมากหรือถลอก รีบรายงานแพทย์  (ระดับ III ) 

5. ทา sterile gel หล่อล่ืนท่อใส่จมกูก่อนใส่รจูมกู เพ่ือลดการเสียดสีกับรจูมกู(ระดับ III) 

6. ทายา 0.02% TA cream ทกุ 12 ช่ัวโมง บริเวณผิวหนงัจมกูทารก (ระดับ III ) 

 

13. การดูแลทารกที่มีรูเปิดระบายบริเวณผิวหนัง (ostomy) 

1. ถ้าสิ่งคัดหล่ังจาก ostomy ระคายเคืองต่อผิวหนงัน้อย ให้เช็ดทําความสะอาดด้วย

น้ําอุ่นหรือน้ําเกลือล้างแผล แล้วปิดด้วยสําลีที่อ่อนนุม่ ไม่หนาเกิน (ระดับ III ) 

2. ถ้าสิ่งคัดหล่ังจาก ostomy มีลักษณะเหลว และมีปริมาณมาก หลังทาํความสะอาดแล้ว 

ให้ทา zinc paste หรือ โรยด้วยผง stomahesive ที่ผิวหนังบริเวณรอบๆ ostomy เพื่อให้แผลแห้ง 

ลดการระคายเคือง และช่วยสมานแผล (ระดับ III ) 

3. ทําความสะอาด ostomy และเปล่ียนผ้าอ้อมทันทีทุกครั้งทีถ่่ายอุจจาระ ถ้าปล่อยทิ้งไว้

จะทําให้ผิวหนังรอบๆ ostomy เปน็ผ่ืนแดงและถลอก (ระดับ III ) 
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ภาคผนวก ก 

แบบประเมินผิวหนังทารกแรกเกิด 

ช่ือ-สกุล ทารก………………………………………อายุครรภ์..................สัปดาห์ น้ําหนักตัวแรกเกิด

..........กรัม 

 1 2 3 4 5 6 7 

วันที ่  /   

/ 

 /   

/ 

 /   

/ 

 /   

/ 

 /   

/ 

 /   

/ 

 /   

/ 

การประเมินผิวหนังทารก        

1. ความแห้งของผิวหนัง (dryness) 

1 = ปกติ ไม่ปรากฏความแห้งที่เกิดกบัผิวหนัง 

2 = ผิวหนังแห้ง มองเหน็ได้ชัด 

3 = ผิวหนังแห้งมาก มีผิวหนังแตกลาย หรือ

แตกเปน็ร่องลึก 

       

2. อาการแดงของผิวหนัง (erythema) 

1 =  ไม่มีอาการแดง 

2 =  มีอาการแดงที่มองเห็นได้ < 50% ของ

พ้ืนที่ผิวหนัง 

3 =  มีอาการแดงที่มองเห็นได้ > 50% ของ

พ้ืนที่ผิวหนัง 

       

3. อาการแตกทําลายของผิวหนัง (breakdown)        

1 =  ไม่มีการแตกทําลายของผิวหนัง 

2 =  มีการแตกทําลายของผิวหนังเฉพาะที่ 

เป็นบริเวณเล็กๆ 

3 =  มีการแตกทําลายของผิวหนงัรนุแรง 

ค่าคะแนนรวม         

ตําแหน่ง :   ระบ ุ        

สาเหตุที่คาดว่าเกิดจาก : ระบ ุ
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o 

 

ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดผิวหนังทารกถูก

ทําลาย ใช้อุปกรณ์ที่ให้ความอบอุ่น เช่น เครื่อง

ให้ความอบอุ่นชนิดแผ่รังสีความร้อน 

กระเป๋าน้ําร้อน 
o อายุครรภ์น้อยกว่า 32 สัปดาห์ 

o น้ําหนกัตัวน้อยกว่า 1,000 กรัม 
o มีการใช้วัสดุยึดติดผิวหนงั (พลาสเตอร์ 

เทปยึดติด) 
o มีอาการบวมเฉพาะที่ หรือบวมทั่วร่างกาย 

o ทารกไม่รู้สึกตัว ไม่มีการเคลื่อนไหว 
o มีแผลถลอก แผลดึงรั้ง o ได้รบัยาในกลุ่มทีท่ําให้เกิดการเคลื่อนไหว

ลดลง o มีแผลกดทบั 

o มีแผลไหม้ ถกูความร้อน o ได้รบัการตรวจวัดต่างๆทีใ่ช้อุปกรณ์เฝ้า

ติดตามทางคลินิก เช่นElectrodes /probe o ผ่ืนผ้าอ้อม ถ่ายเหลว ก้นแดง 

o มีการติดเชื้อ (จากการวินิจฉยัของ

แพทย์) 
o ใช้เครื่องช่วยหายใจชนิดความถี่สูง 

o ได้รบัยากลุ่มที่มีผลต่อหลอดเลือด 

(vasopressure) o ได้รบัการทําศัลยกรรมทีมี่รูเปิด 

(ostomies) o ใส่ท่อช่วยหายใจ ใส่ท่อจมูกโดยใช้แรงดัน

บวกอย่างต่อเนื่อง (NCPAP)  ใส่ท่อให้

อาหารทางจมูก, ใส่ท่อให้อาหารทางปาก  

o มีแผลผ่าตัด 

o การใส่สายสวนหลอดเลือดดํา 

 

แหล่งทีม่า : Lund et.al. (2001) ประยกุต์มาจากแบบเก็บข้อมูลของ The Association of 

Women's Health, Obstetric and Neonatal Nurses (AWHONN, 1988) 
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คู่มือการให้ค่าคะแนนจากการประเมินผิวหนังทารกแรกเกิด 

(The Neonatal Skin Condition Scale: NSCS) ที่มา : University of Chicago 

Children’s Hospital The Neonatal Skin Condition Scale: NSCS ใช้สําหรับ ประเมินผิวหนัง

ทารกแรกเกิด ใน 3 หัวข้อ ได้แก่ 1) ความแห้งของผิวหนัง  2) อาการแดงของผิวหนัง และ 3) 

อาการแตกทาํลายของผิวหนัง แต่ละหวัข้อมีเกณฑ์การให้คะแนน ตั้งแต่ 1 ถึง 3 ค่าคะแนน 

ดังนี้ 

ความแห้งของผิวหนัง 

1 = ปกติ ไม่ปรากฏความแห้งที่เกิดกบัผิวหนัง 

2 = ผิวหนังแห้ง มองเหน็ได้ชัด 

3 = ผิวหนังแห้งมาก มีผิวหนังแตกลาย หรือแตกเปน็ร่องลึก 

อาการแดงของผิวหนัง 

1 =  ไม่มีอาการแดง 

2 =  มีอาการแดงทีม่องเหน็ได้ < 50% ของพื้นที่ผิวหนัง 

3 =  มีอาการแดงทีม่องเหน็ได้ > 50% ของพื้นที่ผิวหนัง 

อาการแตกทําลายของผิวหนัง 

1 =  ไม่มีการแตกทําลายของผิวหนัง 

2 = มีการแตกทําลายของผิวหนังเฉพาะที่ เป็นบริเวณเล็ก ๆ ขนาดไม่เกิน 1x1 

เซนติเมตร 

3 =  มีการแตกทําลายของผิวหนงัรนุแรง ขนาดมากกว่า 1x1 เซนติเมตร 

ค่าคะแนนรวมท้ังหมดเท่ากับ 9  หมายถึง  มีสภาพผิวหนังที่ดีหรือสมบูรณ์น้อยที่สุด  
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ค่าคะแนน 3  หมายถึง   มีสภาพผิวหนังที่ดีหรือสมบรูณ์มากที่สุด 

คู่มือการกําหนดบริเวณพื้นที่ (%) ของผิวหนังที่เกิดอาการแดง  

 

 

 

 

ที่มา: ตารางของ “Lund-Browder” (Pillitteri, 2003; Salisburg, 1983:3)  

 

 

  115



 

แบบตรวจสอบแนวปฏิบัติทางการพยาบาล 

เรื่อง “การดูแลผิวหนังทารกแรกเกิด ” 

วันที่............................................หอผู้ป่วย............................................................... 

ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ กิจกรรม หมายเหต ุ

1. การประเมินผิวหนัง (Newborn Skin 

Assessment) 

 

   

2. การอาบน้ํา (bathing)    

3. การทําความสะอาดสะดือ (cord care)    

4. การใช้น้ํายาฆ่าเชื้อ (disinfectants)    

5. การป้องกัน/ดูแลทารกที่มีผื่นผ้าอ้อม (diaper 

dermatitis) 

   

6. การติดและลอกเทปกาว (adhesive)    

7. การใช้สารทําให้นุ่มและชุ่มช้ืน (emollients)    

8. การป้องกันการสูญเสียน้ําผ่านทางผิวหนัง 

(transient epidermal water loss) 

   

9. การป้องกัน/ดูแลการแตกทําลายของผิวหนัง 

(skin breakdown) 

   

10. การป้องกัน/ดูแลการรั่วซึมของสารน้ําทาง

หลอดเลือดดํา (intravenous infiltration) 

   

11. การป้องกันการแตกทําลายของผิวหนังใน

ทารกที่บวม/ มีการไหลเวียนโลหิตไม่ดี / ไม่รู้สึกตัว 

   

12. การดูแลทารกเกิดก่อนกําหนดที่ใช้ท่อช่วย
เพิ่มความดันบวกของปอดผ่านทางจมูก 

   

13. การดูแลทารกที่มีรูเปิดระบายบริเวณผิวหนัง 

(ostomy) 
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แบบบันทึกประวัติการสรา้งแนวปฏิบัติ 

เรื่อง “การดูแลผิวหนังทารกแรกเกิด” 

เหตุผลในการปรบัเปล่ียน/ปรับปรงุมาตรฐาน แนวปฏิบัติฉบบันี้ เปล่ียนแ

ปลงการ

ปฏิบัติ 

แก้ไข/

เพิ่มเ

ติม

ข้อคว

ามที่

จําเป็

น 

แก้ไข

ให้

สอดค

ล้องกับ

มาตรฐ

าน 

ปรบัเป

ล่ียน

กฎระเบี

ยบ 

มี

คว

าม

เส่ีย

ง 

เป็น

ความรู้

/

วิทยา

การ

ใหม่ 

เพิ่ม

ประสิท

ธิผล 

มาตรฐ

านใหม่ 

ปรบั

รูปแบ

บ Re-

format

ted 

ปรบัป

รุง

ใหม่ 

Revis

ed 

Yes N

o 

/           

การปรบัปรุงแก้ไข : มาตรฐานด้านนโยบายฉบับนี้จะปรบัเปล่ียน/ปรับปรงุแก้ไขทกุ 3-5 ป ีหรือ

เมื่อมีความจําเป็น 

วัน/เดือน/ป ีทีส่ร้างครั้งแรก  3-4 มีนาคม 2554 

วัน/เดือน/ป ีทีป่รบัปรุงแก้ไข 

วัน/เดือน/ป ีทีเ่ผยแพร่ 

File Name : การดูแลผิวหนังทารกแรกเกิด  24 March 2011 
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