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การดูแลลูกแบบเนื้อแนบเนื้อ (skin to skin contact) บันไดขั้นที่ 5 จากบันได 10 ขั้นการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในทารก
ป่วย  

ประวัติความเป็นมา 
เริ่มมากว่า 3 ทศวรรษในปีค.ศ. 8791 โดยนายแพทย์ Edgar Rey และ Martinez ที่ Instituto Materno-

Infantil เมือง Bogotá ประเทศโคลัมเบียได้ประสบปัญหาขาดแคลน ตู้ควบคุมอุณหภูมิทารกแรกเกิด เนื่องจากมีทารก
ป่วยจ านวนมาก จึงได้ริเริ่มให้มีการดูแลทารกโดยแม่แบบแกงการู (Kangaroo Mother Care; KMC) ในทารกน้ าหนัก
ตัวน้อยกว่า 2000 กรัม/ เกิดก่อนก าหนด  โดยทารกจะได้รับการสัมผัสจากแม่แบบเนื้อแนบเนื้อ (skin to skin contact, 
SSC) ในขณะที่แม่อยู่ในท่านั่ง ตลอด 24 ชั่วโมง (continuous KMC) พร้อมกับการให้ทารกดูดนมแม่ เพ่ือเป็นอีกทางเลือก 
ในกรณีที่ตู้ควบคุมอุณภูมิทารกไม่มีประสิทธิภาพและไม่เพียงพอส าหรับทารกที่คลอดก่อนก าหนด โดยเริ่มใช้เนื้อแนบ
เนื้อแต่แรก ต่อเนื่องและนานเพียงพอ ต่อมาน ามาใช้ในหอผู้ป่วยทารกแรกเกิดในกลุ่มท่ีอยู่ในภาวะที่สัญญาณชีพคงที่
และเจริญเติบโตได้ดี และขยายมายังกลุ่มทารกที่ยังใช้เครื่องช่วยหายใจ โดยครั้งแรกได้มีการน าเสนอโดย Drosten และ 
Brookers ในค.ศ.8773 ช่วยท าให้ทารกหลับได้ดีขึ้นและลดการใช้ออกทิเจน ผลลัพธ์การดูแลทารกโดยแม่แบบแกงการ ู
พบว่า มีความปลอดภัย ช่วยลดค่าใช้จ่ายในสถานพยาบาลที่มีทรัพยากรจ ากัด  มีประสิทธภิาพเทียบเท่ากับการดูแลทารกใน
ตู้ควบคุมอุณหภูมิ ช่วยเพิ่มอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ส่งเสริมสายสัมพันธ์แม่-ลูก ลดอัตราการเกิดภาวะติดเชื้อ ลด
ระยะเวลาการนอนในโรงพยาบาล การเจริญเติบโตด้าน น้ าหนักตัว ความยาว และเส้นรอบศีรษะทารกดีข้ึน 
ค าจ ากัดความ 

องค์การอนามัยโลกได้ก าหนดนิยามการของการดูแลทารกแบบแกงการู มีองค์ประกอบ 4 ข้อ คือ 
1. แม่โอบกอดทารกไว้บนหน้าอกโดยให้ผิวหนังของแม่และทารกสัมผัสกันแบบเนื้อแนบเนื้อ (skin to skin 

contact) โดยเริ่มท าให้เร็วที่สุด (early) ท าอย่างต่อเนื่อง (continuous) และเป็นระยะเวลานาน 
(prolonged)  

2. ทารกได้รับนมแม่เพียงอย่างเดียว (exclusive breastfeeding) 
3. เริ่มที่โรงพยาบาลและท าต่อเนื่องหลังจ าหน่ายทารกกลับบ้านในช่วงแรกจนทารกอายุครบ 40 สัปดาห์  
4. นัดตรวจติดตามหลังจ าหน่ายกลับบ้าน 

ปัจจุบันจะเน้นที่การท าสัมผัสเนื้อแนบเนื้อ ส าหรับทารกแรกเกิดที่น้ าหนักตัวน้อยและคลอดก่อนก าหนดแบบ
เป็นช่วง ๆ ในต าแหน่งตั้งตรงอยู่ระหว่างหน้าอกผู้ดูแล 
 
ค าแนะน าในการดูแลทารกโดยแม่แบบแกงการูในหออภิบาลทารกวิกฤติ2-5,7,9-10  
  การดูแลอุณหภูมิกายทารกแรกเกิดก่อนก าหนด/น้ าหนักตัวน้อย ภายในตู้ควบคุมอุณหภูมิกาย ถือเป็นการ
รักษาที่เป็นมาตรฐาน อย่างไรก็ตามในสถานพยาบาลบางแห่ง ยังประสบปัญหาขาดแคลนอุปกรณ์นี้ ทึ่งส่งผลกระทบ
ต่อการเกิดภาวะแทรกท้อนแก่ทารก ดังนั้นการดูแลทารกแบบแกงการูเป็นทางเลือกหนึ่ง ที่ในสถานพยาบาลแต่ละแห่ง 



 
 

สามารถน ามาใช้ เพ่ือดูแลทารกเกิดก่อนก าหนดหรือครบก าหนด โดยสามารถท าการดูแลทารกแบบแกงการูไม่ต่อเนื่อง 
(intermittent KMC) 1-3 ชั่วโมงต่อครั้ง แต่อาจท าได้หลายครั้งในแต่ละวันตราบเท่าที่ต้องการ หากทารกยังมีอาการ
คงท่ี และสามารถท าได้ทั้งแม่หรือพ่อ ทึ่งเหมาะกับการน ามาปรับใช้ในทารกเกิดก่อนก าหนด/น้ าหนักตัวน้อย หลังจาก
ผ่านพ้นช่วงวิกฤตแล้ว ไม่จ าเป็นต้องติดตามอาการอย่างใกล้ชิด หรือให้ความอบอุ่นทดแทนการใช้ตู้ควบคุมอุณหภูมิ 
ระหว่างการเคลื่อนย้ายทารก พบว่ามีประโยชน์ทั้งในทารกและในพ่อ-แม่ ทั้งนี้ข้ึนกับระยะเวลาและความถี่ในการท า 
(ตารางท่ี 1)  โดยหออภิบาลทารกวิกฤติที่จะริเริ่มให้มีการท าการดูแลทารกแบบแกงการู ต้องมีการก าหนดเกณฑ์ทารก
ทีม่ีข้อบ่งชี้ในการท า นอกจากนี้ต้องจัดอบรมด้านความรู้แก่บุคลากรผู้เกี่ยวข้องก่อน เพ่ือให้ค าปรึกษา แนะน า และติดตาม
สังเกตอาการของทารกระหว่างท าแม้ว่าในหออภิบาลทารกแรกเกิดวิกฤติบางแห่ง เริ่มมีการท าการดูแลทารกแบบ แกง
การใูนทารกระหว่างที่ทารกใช้เครื่องช่วยหายใจ หรือทารกน้ าหนักน้อยกว่า 600 กรัม/ อายุครรภ์น้อยกว่า 26 สัปดาห์ 
แต่ยังต้องรอผลการศึกษาเกี่ยวกับผลลัพธ์เพ่ิมเติม  
ตารางท่ี 1 ประโยชน์ของการดูแลทารกโดยแม่แบบแกงการู7,10-11 

ประโยชน์ส าหรับ
ทารกเกิดก่อนก าหนด 

 เสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค ป้องกันการติดเชื้อ  
 น้ าหนักตัวเพิ่มขึ้นดีกว่า   
 การหายใจคงที่ และไม่ก่อให้เกิดปัญหา ระดับออกทิเจนลดลง (desaturation), หยุด

หายใจ (apnea), หัวใจเต้นช้า (bradycardia) เพ่ิมขึ้น 
 ลดระยะเวลานอนโรงพยาบาล 
 ควบคุมอุณหภูมิกายคงที่กว่าการใช้ตู้อบควบคุมอุณหภูมิ  
 ความดันโลหิตคงท่ี  
 ลดอาการเจ็บปวดจากการท าหัตถการ เช่น ฉีดยา เจาะเลือด  
 วงรอบการนอนหลับดีขึ้น  
 ส่งเสริมพัฒนาการทางระบบประสาท  
 ระยะเวลาการได้รับนมแม่เพียงอย่างเดียว (exclusive breastfeeding) ยาวนานกว่า 

ประโยชน์ส าหรับ
ครอบครัว 

 ส่งเสริม ความผูกพันของพ่อ-แม่และทารก  
 ส่งเสริมให้ความมั่นใจของ-พ่อแม่ในการดูแลทารก 

 
ทารกที่มีข้อบ่งช้ีในการดูแลทารกโดยแม่แบบแกงการู7,12-13 

1. ทารกท่ีน้ าหนักตั้งแต่ 1800 กรัมขึ้นไป หรืออายุครรภ์ตั้งแต่ 30-34 สัปดาห์ขึ้นไป 
2. ทารกมีอาการทางคลินิกคงที่ เช่น สัญญาณชีพปกติ ระดับออกทิเจนที่วัดผ่านทางผิวหนังคงท่ีและอยู่ในเกณฑ์

ปกติ ไม่มีภาวะหายใจล าบาก ไม่มีภาวะหยุดหายในรุนแรงในช่วง 8 ชั่วโมงท่ีผ่านมา หรือหยุดหายใจบ่อย
ตั้งแต่ 4 ครั้ง/ชั่วโมงข้ึนไป   

ข้อบ่งช้ีในการดูแลทารกโดยแม่แบบแกงการูในทารกที่ยังใช้เครื่องช่วยหายใจ84 



 
 

 
1. น้ าหนักตัวมากกว่า 600 กรัมและอายุครรภ์มากกว่าหรือเท่ากับ 30 สัปดาห์ 
2. ใส่เครื่องช่วยหายใจอย่างน้อยมากกว่า 24 ชั่วโมงก่อนการดูแลทารกโดยแม่แบบแกงการูครั้งแรก 
3. ใน SIMV ใช้อัตราการหายใจน้อยกว่า 35 ครั้งต่อนาทีและ FiO2 น้อยกว่า 0.5 (50%) 
4. สัญญาณชีพและความอ่ิมตัวของออกทิเจนคงที่ 
5. ระดับบินลิลูบินและการตรวจวิเคราะห์ก๊าทในเลือด (Blood gas) คงท่ี 
6. ไม่มีสัญญาณของการติดเชื้อในกระแสเลือด 
7. ไม่ได้รับยากระตุ้นหัวใจ 
8. ไม่มีสายทางหน้าอก 
9. สายสวนหลอดเลือดด าส่วนกลางได้รับการดูแลและป้องกันการเลื่อนหลุดเป็นอย่างดี 

ทารกที่มีข้อห้ามในการดูแลทารกโดยแม่แบบแกงการู4,10  
1. ทารกท่ีมีภาวะ neural tube defects, abdominal wall defects  
2. ทารกท่ีพ่อ-แม่มีภาวะติดเชื้อ เช่น tuberculosis, staphylococcus aureus เป็นต้น  
3. ทารกที่มีอาการไม่คงที่ จ าเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด เช่น อุณหภูมิกายไม่คงที่ อยู่ในตู้ควบคุมอุณหภูมิที่

ต้องใช้ Humidity มีภาวะตัวเหลืองรุนแรง ระบบไหลเวียนโลหิต/ระบบหายใจไม่คงที่ ใส่สายระบายทางช่องอก
หรือช่องท้อง ได้รับการผ่าตัดรักษาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา หรือมีแนวโน้มต้องรับการผ่าตัดภายใน 12 ชั่วโมง
ข้างหน้า เป็นต้น  

ขั้นตอนในการดูแลทารกโดยแม่แบบแกงการูในหออภิบาลทารกวิกฤติ2,6-7,9,12-13 
1. อธิบายให้พ่อ-แม่ทราบถึงประโยชน์ของการท า  
2. พ่อ-แม่ ล้างมือให้สะอาดก่อนอุ้มทารก  
3. ตรวจดูผิวของผู้ปกครองว่าไม่มีการติดเชื้ออาจจะต้องการการท าความสะอาดโดยเฉพาะทารกท่ีมีแผลเปิด 
4. ควรจัดบริเวณห้องให้เป็นสัดส่วน หรือมีม่านกั้น แสงสว่างภายในห้องไม่มาก/น้อยเกินไปและอุณหภูมิห้องควร

อยู่ระหว่าง 26-21°C 
5. ให้ทารกใส่หมวกปิดคลุมถึงบริเวณใบหู  ใส่ผ้าอ้อม และสวมถุงเท้า ใช้ผ้าห่มอุ่นคลุมตัวทารกโดยที่ไม่ต้องสวม

เสื้อผ้าให้ทารก  
6. แม่นั่งในท่าเอนตัวประมาณ 15 องศา   
7. ให้แม่อุ้มทารกโดยให้ทารกอยู่ในท่านั่งคว่ าหน้า งอแขน-ขา งอสะโพก ล าตัวแนบไปบนอกและหน้าท้องของแม่

ที่ไม่ได้ใส่เสื้อชั้นใน หันศีรษะทารกไปด้านใดด้านหนึ่ง เงยหน้าเล็กน้อย ระวังอย่าให้คอแหงนมากหรือคอพับ 
โดยให้มือแม่ประคองขากรรไกรล่างของทารกเพ่ือเปิดทางเดินหายใจให้โล่ง ส่วนมืออีกข้างหนึ่งประคองก้น
ทารก สบตากับทารกระหว่างที่ท า และให้ปากของทารกอยู่ใกล้กับหัวนมแม่ เพื่อกระตุ้นการผลิตน้ านม  



 
 

8. ติดตามอาการทารกอย่างต่อเนื่อง เช่น อุณหภูมิทางรักแร้  สัญญาณชีพ อัตราการไหลของสารน้ า คลื่นไฟฟ้า
หัวใจ ระดับออกทิเจนที่วัดผ่านทางผิวหนัง โดยเปิดสัญญาณเตือนในระดับเสียงเบา หากพบว่าทารกมีอาการ
ไม่คงที่  บุคลากรทางแพทย์ควรเข้าไปประเมินทารกและเตรียมเครื่องมือช่วยกู้ชีพให้พร้อม 

9. สามารถท าการดูแลทางการพยาบาลระหว่างที่ท าการดูแลทารกโดยแม่แบบแกงการูได้ เช่น การฉีดยา การให้
สารน้ า การดูดเสมหะ และการให้นมผ่านทางสายยางให้อาหาร  

10. ยึดตรึงท่อช่วยหายใจ สายสวนหลอดเลือด และอุปกรณ์ช่วยชีวิตต่างๆ ไม่ให้เลื่อนหลุด 
11. จดบันทึกเวลาที่เริ่มท า และหยุดท าการดูแลทารกโดยแม่แบบแกงการู  
12. ควรท าการดูแลทารกโดยแม่แบบแกงการูอย่างสม่ าเสมอ จนกระทั่งทารกอายุครบ 40 สัปดาห์ หรือ น้ าหนัก

ตัว 2500 กรัม 
ข้อค้นพบ /ชุดองค์ความรู้  และการน าสู่ข้อเสนอแนะ จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงพยาบาลน าร่อง 

1. พ่อแม่ทีท่ า KMC หน้าตามีความสุข ก็อยากท า 
2. ควรจัด workshop KMC ให้กับพยาบาลทั้งท่ีอยู่ใน NICU และ Sick new born ให้ครบ 800% ก่อนปฏิบัติ

จริงในหอผู้ป่วย มีการวางแผนเกี่ยวกับการสอนของพยาบาล มีการวัด vital sign ก่อนและหลังท าพร้อมลง
บันทึก ควรเริ่มท าในทารกน้ าหนัก 1800 กรัม พิจารณาความพร้อมของทารกร่วมกันระหว่างแพทย์และ
พยาบาล เริ่มแรกท าแค่ 1 ชั่วโมงต่อวันเท่านั้น หลังจากท าได้วันละครั้ง ในครั้งแรกจะมีการสอนหรือช่วย
จัดการท าให้ทุกอย่าง แต่ครั้งต่อไปแม่สามารถท าเองได้ โดยเอาม่านมาก้ัน มีผู้ช่วยพยาบาลคอยช่วยเหลือแม่  

3. ควรเริ่มท าใน cases ที่ง่ายๆท่ี Stable ท าโดยไม่บังคับ สมัครใจท า ตามเวลาที่เขามาเยี่ยม พอคนหนึ่งท า รู้สึก
ดี ก็จะไปถ่ายทอดให้แม่ท่ีอยู่เตียงข้างๆ เป็นตัวกระตุ้นให้คุณแม่ท่านอ่ืนอยากท า  

4. บุคลากรตระหนักแล้วว่า KMC มีความส าคัญในการดูแลทารก 

ตาราง 2 สรุปผลการประชุม KM เรื่อง การดูแลลูกแบบเนื้อแนบเนื้อ (skin to skin contact) วันที่ 13 มิถุนายน 
2561 ณ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 

โรงพยาบาล Kangaroo Mother Care (KMC) 
เจริญกรุงประชารักษ ์  ท าทุกวัน เพราะมีเจ้าหนา้ที่เพียงพอ  

 ท าก่อนทารกกินนมทุกมื้อ  
 ท าเฉพาะทารกที่มีอาการคงที่ และออกนอกตู้ได้แล้ว 
 กลุ่มเป้าหมายที่จ าเป็นต้องท าอย่างยิ่ง คือ unwanted / teenage 
 เพื่อให้เกิดความผูกพัน (bonding)  แต่กลุ่มที่เหลือหากไม่อยากท าก็ไม่บังคบั 
 ท าอย่างน้อย 30 นาท/ีคร้ัง  
 ปั๊มนมด้วยเครื่องปั๊มไปด้วยขณะท า KMC 
 หากระจกมาส่องให้แม่เห็นท่าอุ้มลูก  
 เร่ิมมีท าในทารกที่ยังใส่ ET tube / catheter โดยพยาบาลคอยช่วยเหลือตอนที่มารดา

เร่ิมอุ้ม เพื่อดูแลให้สายยึดตรึงร่วมกับให้มารดาช่วยสังเกตต าแหน่ง ET tube ระหว่าง
ท า และพบวา่ไม่เกิดการเลื่อนหลุดของ ET tube ขณะที่ท า 

สถาบนัสุขภาพเด็ก  กลุ่มเป้าหมายที่จ าเป็นต้องท าอย่างยิ่ง คือ unwanted / teenage 



 
 

แห่งชาติมหาราชิน ี เพื่อให้เกิดความผูกพัน (bonding)  
 ให้พ่อมีส่วนร่วมในการท า KMC โดยสมัครใจ 
 ท ามาได้ 20 ปี แต่ยังไม่ประสบผลถึง 100% เป้าหมายคืออยากท าในคนไข้ BPD 

ปทุมธาน ี  ยังไม่ได้เร่ิมท า KMC ใน NICUแต่มีการท า KMC ในขั้น rooming in ก่อนจ าหนา่ยทารก 
 ประโยชน์ที่พบคือ ทารกสงบขึ้น, ยอมเข้าเต้าง่ายขึ้น และอัตรา BF เพิ่มข้ึน  
 เจ้าหน้าที่คอย support ให้พ่อ-แม่เกิดความมั่นใจในการท า และ ในวันทีน่ัดตรวจ 

follow -up หลังจากจ าหน่าย พ่อแม่พาทารกมาพบเจ้าหน้าที่ ท าให้เจ้าหน้าที่เกิด
ก าลังใจในการท า  

 เชิญแม่เข้ากลุ่ม line นมแม่ เพื่อแลกเปลี่ยนพูดคุยกัน 
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สมเด็จพระสังฆราช 
องค์ที่ 17 

 ท าไมส่ าเร็จ เพราะอัตราก าลังจ ากัด 

สมเด็จพระบรมราช
เทวี ณ ศรีราชา 

 ท าไมส่ าเร็จ เพราะอัตราก าลังจ ากัดและภาระงานเจ้าหนา้ที่เยอะ  

พุทธชินราช 
พิษณุโลก 

 คร้ังแรกที่เร่ิมท า KMC มารดาจะได้รับการสอนจากพยาบาล  
 เลือกเวลาที่เหมาะที่จะท า โดยให้มารดาเป็นศูนย์กลาง/ผู้เลือกเวลาที่จะท าด้วยตนเอง   
 แม่มานอนเฝ้าทารกได้ตลอดเวลา  
 มีการสอนแม่ก่อนท าโดยใช้รูปถา่ยของแม่ที่เคยท า ให้แม่ท าตาม  
 เมื่อท าจนช านาญ ให้แม่ฝึกดู monitor เอง  
 ประโยชน์ที่พบคือ จ านวนทารกที่เป็น BPD ลดลง 

พระปกเกล้า 
จันทบุร ี

 ท าในทารก BPD ที่ stable แล้วก่อน เพราะทารกเยอะ 
 ท าในทารกที่ออกจากตู้อบแล้ว (น้ าหนักทารก 1600 กรัมขึ้นไป เพราะตู้อบมีน้อย) 
 แพทย์จะเป็นผู้สอนวธิีท า KMC แก่พ่อแม่ -เจ้าหน้าที ่
 เน้นท าในกลุ่มพ่อแม่ teenage  
 เมื่อแม่เห็นว่าท าแลว้ส่งผลให้ทารก BPD สามารถ off oxygen ได้จึงเกิดความอยากที่

จะท าอย่างต่อเนื่อง 
 เชิญแม่เข้ากลุ่ม line นมแม่ เพื่อแลกเปลี่ยนพูดคุยกัน  
 อัตราการทอดทิ้งบุตรเป็นศนูย์ 
 ผ้าทีน่ ามาห่อทารก ใช้ผ้าอะไรก็ได้  

ขอนแก่น  อาจารย์แพทย์อบรมเรื่อง KMC ให้กับเจ้าหน้าที่พยาบาลและ fellow ทารกแรกเกิดที่ 
train ที่สถาบันนี้ ดังนั้นเมื่อ fellow เหล่านี้จบออกไปก็ไปท าในร.พ.ตนเองไปอยู่  

 monitor vital signs, SpO2 ระหว่างท า  
 ท าในทารกน้ าหนัก < 1800 g ท า 1 ชั่วโมง/คร้ัง/วัน  
 พบว่าอัตรา exclusive breastfeeding เป็น 100% และลดอตัราการเกิด NEC  

เชียงรายประชานุ
เคราะห์  

 ท ามาได้ 7-8 ปี มีนวตักรรม ผ้าห่ม นาโน 



 
 

 ท าในทารกน้ าหนักตัว 500-1500 g ที่ stable/ growing แล้ว  
 พ่อ-แม่เยี่ยมได้ตลอดวัน ท าอย่างน้อย 4 คร้ัง/การ admission เพราะอากาศหนาว  
 มีห้องนอนให้แม่ 4 เตียง  
 อุปสรรคคือ คนไข้อยู่เขตชายแดน จึงไม่ค่อยมาเยี่ยมลูก 
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สุรินทร ์  มีการจัด workshop เร่ือง KMC เป็นประจ าทุกป ี
 ท า 1 ชั่วโมง/คร้ัง/วัน หรือบ่อยเท่าที่ต้องการ  
 แจ้งประโยชน์ให้มารดาทราบ 
 อัตราการให้นมแม่ 100%  
 อัตราการเกิด severe ROP ลดลง  
 แม่วัยรุ่นที่ได้ท าเกิด bonding  
 ท าไดท้ั้ง พ่อและแม่ ระหว่างที่ท าแม่สามารถเดินไป-มา 
 ท าในเวลาที่ สะดวก หรือหลังบ่าย 2 แต่หากคนไข้เยอะอาจมีการปรับเปลีย่น 
 ให้มารดาดู SpO2, RR เป็น  

 
ข้อคิดที่ได้จากการท า KM sharing คือ  

1. ไม่มีข้ออ้างใดๆ ในการไม่ท า KMC ให้แก่ทารก  
2. มีการเริ่มท า  KMC ในหลายโรงพยาบาลแล้ว  
3. Outcome ที่ได้ไม่ต่างจาก evidence based ที่ review มา  
4. การเพ่ิม immunity / การลด pain  ในทารกที่ท า KMC โดยบิดาท า  
5. การท าควรท า KMC 1 ชม. / ครั้งหรือบ่อยเท่าทารกท่ีต้องการ 
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