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บทคัดย่อ

การวิจยั กึง่ ทดลองนีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาผลของโปรแกรมการพัฒนาความสามารถของพยาบาลด้านการ
จัดการความปวดจากหัตถการในทารกเกิดก่อนกำ�หนด กลุม่ ตัวอย่างเป็นพยาบาล 23 คน ทารกเกิดก่อนกำ�หนด 46 คน
เก็บข้อมูลจากแบบประเมินความรู้  ทัศนคติและการปฏิบตั ขิ องพยาบาล ประเมินความปวดจากแบบประเมินความปวด
ในทารกเกิดก่อนกำ�หนด (PIPP) วิเคราะห์ข้อมูลด้วย paired t-test และ independent t-test ผลการวิจัยพบว่า ความรู้
ทัศนคติ และการปฏิบัติของพยาบาลหลังเข้าร่วมโปรแกรมฯ สูงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมฯ อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ
(p<0.05) และคะแนนความปวดของทารกเกิดก่อนกำ�หนดกลุ่มทดลองตํ่ากว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ
(p<0.05)
คำ�สำ�คัญ : ทารกเกิดก่อนกำ�หนด  การจัดการความปวด  โปรแกรมการพัฒนาความสามารถของพยาบาล

Abstract :

The purpose of this quasi-experimental research were evaluated on nurses’ KAP on procedural pain
management by nurses’ ability development program. The samples were 23 nurses and 46 premature infants.
Paired t-test and independent t-test were applied for data analysis. The results after interventions indicated that,
the mean total scores of KAP was significant higher than before interventions (p<0.05). Comparison between
two groups, the mean total scores of pain in premature infants, after interventions in the experimental group was
significant lower than control group (p<0.05).
keywords: premature infant, pain management, nurses’ ability  development program

ความเป็นมาและความสำ�คัญของปัญหา

ทารกเกิดก่อนกำ�หนดมีร่างกายยังไม่สมบูรณ์
เมือ่ แรกเกิด จึงมักเกิดพยาธิสภาพของอวัยวะหลายระบบ
เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมาต้องได้รับการดูแลใกล้ชิดใน
โรงพยาบาล ได้รับหัตถการเพื่อการรักษาและติดตามผล

อย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้1,2 การวิจยั ทีผ่ า่ นมาพบว่าใน 2 สัปดาห์
แรกหลังเกิด ทารกเกิดก่อนกำ�หนดได้รับหัตถการมาก
ถึงคนละ 115 ครั้ง3 หัตถการที่ได้รับมากที่สุด ได้แก่ การ
เจาะส้นเท้า การแทงเส้นเลือดดำ� และการเจาะหลอดเลือด
แดง โดยร้อยละ 31 ของหัตถการในทารกเกิดก่อนกำ�หนด

* วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลสุขภาพเด็ก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
** พยาบาลวิชาชีพชำ�นาญการ หอผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิด 2 โรงพยาบาลขอนแก่น
*** ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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เป็นการตรวจวินิจฉัยซํ้า นอกจากนี้ยังมีหัตถการเพื่อการ
รักษา เช่น การใส่ทอ่ ช่วยหายใจ  การสอดใส่สายสวนต่าง ๆ
และหัตถการเพื่อการตรวจวินิจฉัย เช่น การเจาะหลัง4  
เป็นต้น หัตถการเหล่านีก้ อ่ ให้เกิดความปวดแก่ทารกเกิด
ก่อนกำ�หนด ซึง่ หากพยาบาลทีด่ แู ลทารกเกิดก่อนกำ�หนด
มีความสามารถด้านการจัดการความปวดไม่เพียงพอ  
ความปวดที่เกิดขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อทารกเกิดก่อน
กำ�หนดทั้งระยะสั้นและระยะยาวได้
ระบบประสาทรั บ ความปวดของทารกเริ่ ม
ทำ�งานตั้งแต่อายุครรภ์ 24 สัปดาห์5 แต่ทารกเกิดก่อน
กำ�หนดมีผิวหนังบาง เมื่อได้รับหัตถการผ่านผิวหนัง
จึงกระตุ้นประสาทรับรู้ความปวดได้ง่าย ทารกเกิดก่อน
กำ�หนดจึงมีความทนต่อความปวดน้อย  แต่มคี วามรุนแรง
มากกว่าผู้ป่วยวัยอื่นๆ6 ความปวดที่เกิดขึ้นนี้ส่งผลต่อ
สภาพร่างกาย ความสามารถในการควบคุมกล้ามเนือ้ การ
เคลือ่ นไหว  และรบกวนวงจรการนอนหลับ  ซึง่ เป็นปัจจัย
สำ�คัญอย่างยิ่งต่อการเจริญเติบโตนอกครรภ์มารดา หาก
ไม่ได้รบั การบรรเทาความปวดทีเ่ กิดขึน้ อาจส่งผลให้การ
เจ็บป่วยรุนแรงขึ้นได้7  
โรงพยาบาลขอนแก่น ได้พัฒนาระบบจัดการ
ความปวดมาอย่างต่อเนื่อง ประกาศเป็นนโยบายการ
จัดการความปวด ให้ความปวดเป็นสัญญาณชีพตัวที่ 5
มีเครื่องมือประเมินความปวดและแนวทางการจัดการ
ความปวดแบบใช้ยาและไม่ใช้ยาใช้ทั่วทั้งโรงพยาบาล8
แต่ ยั ง ไม่ มี แ นวทางปฏิ บั ติ เ ฉพาะสำ � หรั บ การจั ด การ
ความปวดในทารกเกิดก่อนกำ�หนด ซึ่งมีข้อจำ�กัดด้าน
พัฒนาการของร่างกาย ดังนั้น วิธีการประเมินและจัดการ
ความปวดย่ อ มจะแตกต่ า งจากผู้ ป่ ว ยทั่ ว ไป พยาบาล
ผูด้ แู ลต้องมีความสามารถเฉพาะในการบรรเทาความปวด
แก่ทารกเกิดก่อนกำ�หนด การสำ�รวจข้อมูลเบื้องต้นของ
ผูว้ จิ ยั โดยสังเกตการปฏิบตั ขิ องพยาบาลในหน่วยบริบาล
ทารกแรกเกิด พบว่า พยาบาลจัดการความปวดให้แก่
ทารกเกิดก่อนกำ�หนดยังไม่เหมาะสม  เช่น  ทารกถูกทำ�
หัตถการในขณะที่ยังร้องไห้ ดิ้นรน ต่อสู้ บ้างถูกแทงเข็ม
เจาะเลือดติดต่อกันโดยไม่ได้หยุดพักจนกว่าหัตถการ
แล้ ว เสร็ จ ให้ ค ะแนนความปวดจาก PIPP 9 ขณะทำ �
หัตถการพบว่าคะแนนอยู่ระหว่าง 4-11 คะแนน  เมื่อ
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สังเกตการบันทึกข้อมูลทางการพยาบาล  พบว่า พยาบาล
บันทึกความปวดทุก 2-4 ชัว่ โมง พร้อมการวัดสัญญาณชีพ
ตามมาตรฐานที่ โ รงพยาบาลกำ � หนด แต่ ไ ม่ พ บการ
บันทึกข้อมูลเกีย่ วกับความปวดจากหัตถการเลย จากการ
สอบถามพยาบาลมักบอกว่ามีภาระงานมากหรือมีงานเร่ง
ด่วนมากกว่า ปรากฏการณ์ดังกล่าวสอดคล้องกับผลการ
วิจยั ทีพ่ บว่าเหตุการณ์ตา่ ง ๆ เหล่านี้ แสดงถึงพยาบาลยัง
มีการรับรูแ้ ละทัศนคติไม่ดตี อ่ การจัดการความปวด ทำ�ให้
ทารกยังไม่ได้รับการประเมินและการจัดการความปวด
อย่างถูกต้อง10,11 จากข้อค้นพบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า
พยาบาลประจำ�หน่วยดูแลทารกเกิดก่อนกำ�หนดที่ผู้วิจัย
เข้าไปศึกษา ยังมีความสามารถในการจัดการความปวด
ในทารกเกิดก่อนกำ�หนดไม่เพียงพอ ควรได้รบั การพัฒนา
ความสามารถด้านการจัดการความปวดเพิ่มขึ้นเพื่อให้
สอดคล้องกับพัฒนาการและข้อจำ�กัดของทารก  
ปั ญ หาดั ง กล่ า วเป็ น เหตุ ใ ห้ ผู้ วิ จั ย พั ฒ นา
“โปรแกรมการพัฒนาความสามารถของพยาบาลด้านการ
จัดการความปวดจากหัตถการในทารกเกิดก่อนกำ�หนด”
ขึ้น ตามทฤษฎีจำ�แนกการเรียนรู้ของเบนจามิน บลูม12   
ซึ่งกล่าวถึงความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติ ที่เกิดขึ้นใน
ลักษณะต่อเนื่อง เมื่อผู้รับสารได้รับสารก็จะทำ�ให้เกิด
ความรู้ เมื่อเกิดความรู้ จะมีผลให้เกิดทัศนคติและการ
ปฏิบัติ เกิดเป็นความสามารถของบุคคลในเรื่องนั้น ๆ
ซึ่งเมื่อนำ�มาใช้เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการจัดการ
ความปวดกับพยาบาล จึงต้องเริ่มจากการให้พยาบาลมี
ความรู้ก่อน เมื่อเกิดความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้แล้ว
พยาบาลก็จะมีทศั นคติทดี่ แี ละมีการปฏิบตั ทิ ถี่ กู ต้อง เกิด
เป็นความสามารถด้านการจัดการความปวด นอกจากนี้
ผู้วิจัยได้ทบทวนหลักฐานเชิงประจักษ์ ศึกษาวิธีจัดการ
ความปวดในทารกเกิดก่อนกำ �หนดและวิธีการพัฒนา
ความสามารถที่ใช้ได้ผลในด้านกลุ่มตัวอย่าง โปรแกรม
การทดลองและตัวแปรผลลัพธ์ ทั้งในและต่างประเทศ
ตั้งแต่ พ.ศ.2549 ถึง 2553  ได้บทความทั้งสิ้น 40 เรื่อง
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาโปรแกรมฯ ซึ่งล้วน
เป็นวิธีการที่ศึกษาแล้วว่าเคยนำ�มาใช้แล้วเกิดผลลัพธ์
ในทางที่ดี
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ผูว้ จิ ยั คาดหวังว่า โปรแกรมฯ ทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ นี้
จะช่วยให้พยาบาลมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดการ
ความปวดในทารกเกิ ด ก่ อ นกำ � หนดอย่ า งถ่ อ งแท้
เกิดทัศนคติทดี่ แี ละปฏิบตั อิ ย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้อง
กับพัฒนาการและข้อจำ�กัดของทารกเกิดก่อนกำ�หนด
อันจะแสดงถึงความสามารถด้านการจัดการความปวด
ของพยาบาล ซึ่งช่วยป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากความ
ปวด ให้ทารกเกิดก่อนกำ�หนด มีการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการที่ดีในอนาคต และสามารถนำ�วิธีการและผล
จากการศึกษาครั้งนี้ไปปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของแต่ละ
โรงพยาบาลต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติและการ
ปฏิบัติการพยาบาลก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมฯ
2. เพื่อประเมินผลการจัดการความปวดของ
พยาบาล โดยเปรียบเทียบคะแนนความปวดของทารกเกิด
ก่อนกำ�หนดที่ได้รับการจัดการความปวดจากพยาบาล
ก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมฯ  

วิธีการศึกษา

เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (quasi-experimental
research) ศึกษาผลของโปรแกรมการพัฒนาความสามารถ
ของพยาบาลด้ า นการจั ด การความปวดจากหั ต ถการ
ในทารกเกิ ด ก่ อ นกำ� หนด ติดตามผลของโปรแกรมฯ
โดยเปรียบเทียบคะแนนความสามารถของพยาบาลด้าน
ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบตั ใิ นการจัดการความปวดแก่
ทารกเกิดก่อนกำ�หนด (one group pre-post test design)  
โดยใช้สถิติ paired t-test และเปรียบเทียบคะแนนความ
ปวดของทารกเกิดก่อนกำ�หนดโดยใช้สถิติ independent
t-test กลุ่มตัวอย่างเป็นพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานใน
ช่วงที่ศึกษาจำ�นวน 23 คน และทารกเกิดก่อนกำ�หนด
จำ�นวน 46 คนแบ่งเป็นกลุ่มควบคุม 23 คน และกลุ่ม
ทดลอง 23 คน กลุ่มทารกเกิดก่อนกำ�หนดเป็นลักษณะ
แบบสองกลุม่ เทียบเคียง(simulated before after design)
ผู้วิจัยได้กำ�หนดเกณฑ์ในการนำ�เข้าสู่การศึกษา เพื่อให้
ได้กลุ่มตัวอย่างที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันมากที่สุดเพื่อ
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ลดอิทธิพลต่อความตรงภายนอกและความตรงภายใน
กลุม่ ควบคุม ได้รบั การดูแลจัดการความปวดจากพยาบาล
ตามปกติก่อนที่พยาบาลจะได้รับโปรแกรมฯ  และกลุ่ม
ทดลอง เป็นทารกเกิดก่อนกำ�หนดที่ได้รับการดูแลจาก
พยาบาลที่ผ่านโปรแกรมฯ แล้ว โดยเก็บข้อมูลทารก
เกิดก่อนกำ�หนดกลุ่มควบคุมให้ครบก่อนจึงเริ่มการให้
โปรแกรมฯแก่พยาบาล เมือ่ เสร็จสิน้ โปรแกรมฯ จึงทำ�การ
เก็บข้อมูลในกลุ่มทดลอง ใช้ระยะเวลาศึกษาตั้งแต่เดือน
ธันวาคม 2552 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2553
การทบทวนหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์ ผู้ วิ จั ย ได้
รวบรวมงานวิจยั ทีศ่ กึ ษาเกีย่ วกับผลของการจัดการความ
ปวดในทารกเกิดก่อนกำ�หนดและการประยุกต์ใช้วิธีการ
ถ่ายทอดความรูม้ าใช้ในการพัฒนาความสามารถทางการ
พยาบาล ที่เผยแพร่ระหว่างปี   พ.ศ.2549 ถึง 2553
คำ�สำ�คัญที่ใช้สืบค้น ได้แก่ การจัดการความปวดในทารก
เกิดก่อนกำ�หนด และการพัฒนาความสามารถ ใช้วิธีการ
สืบค้นจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย ฐาน
ข้อมูลในเครือข่าย ThaiLIS  ฐานข้อมูลของสมาคมการ
ศึกษาความปวดนานาชาติ (International association for
study of pain), สมาคมการศึกษาความปวดในประเทศ
แคนาดา (Canadian pain society), สมาคมการศึกษา
ความปวดในสหรัฐอเมริกา (American pain society),
pubmed, cochrane reviews และ pain management
nursing ฐานข้อมูลจากวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ได้แก่ วารสาร pediatrics และวารสาร the clinical journal of
pain และวารสารในประเทศ ได้แก่ วารสารพยาบาลศาสตร์
และสุขภาพ วารสารพยาบาลศาสตร์รามาธิบดี   วารสาร
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วารสารพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลับเชียงใหม่ และวารสารพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คัดได้บทความ
ที่ ใ ช้ สำ � หรั บ เป็ น แนวทางในการพั ฒ นาโปรแกรมฯ
จำ � นวนทั้ ง สิ้ น 40 เรื่ อ ง จากนั้ น ผู้ วิ จั ย ได้ ส ร้ า งเป็ น  
“โปรแกรมการพัฒนาความสามารถของพยาบาลด้าน
การจัดการความปวดแก่ทารกเกิดก่อนกำ�หนด” ซึ่งผ่าน
การตรวจสอบจากผูเ้ ชีย่ วชาญจำ�นวน 5 ท่าน และปรับปรุง
แก้ไขตามข้อชี้แนะแล้วก่อนนำ�ไปใช้จริง
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เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือในการศึกษานี้   ผู้วิจัยสร้างขึ้นจาก
การทบทวนหลักฐานเชิงประจักษ์และผ่านการตรวจสอบ
จากผูเ้ ชีย่ วชาญจำ�นวน 5 ท่าน ผ่านการทดลองใช้ ปรับปรุง
คุ ณ ภาพและหาความเที่ ย งของเครื่ อ งมื อ โดยมี ร าย
ละเอียด ดังนี้
1. เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ สำ � หรั บ การวิ จั ย ได้ แ ก่
“โปรแกรมการพัฒนาความสามารถของพยาบาลด้าน
การจัดการความปวดในทารกเกิดก่อนกำ�หนด” ประกอบ
ด้วยการอบรมเชิงปฏิบัติการ 1 ครั้ง, คู่มือการจัดการ
ความปวดในทารกเกิดก่อนกำ�หนด 1 ฉบับ การสนับสนุน
อุปกรณ์ในการจัดการความปวด ได้แก่ ผ้าห่อตัวทารก
กล่องดนตรี ที่นอนรังนก จุกนมปลอม (ในรายที่ไม่มี
ข้อห้าม), จดหมายข่าวประจำ�สัปดาห์ 4 ฉบับ  และการนำ�
เสนอบทความวิชาการ  4 ครั้ง เป็นเวลา 1 เดือน
2. เครือ่ งมือทีใ่ ช้เก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบ
ประเมินความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติการพยาบาล
ด้านการจัดการความปวดจากหัตถการในทารกเกิดก่อน
กำ�หนด มีรายละเอียดดังนี้
2.1 แบบประเมินความรู้เกี่ยวกับการ
จั ด การความปวดในทารกเกิ ด ก่ อ นกำ� หนด แบ่ ง เป็ น
4 ด้าน คือ ด้านกลไกการรับรู้และตอบสนองต่อความ
ปวด ด้านการประเมินความปวด ด้านการจัดการความ
ปวดแบบใช้ยา  และด้านการจัดการความปวดแบบไม่ใช้
ยา มีค�ำ ถาม 25 ข้อ  เป็นแบบถูกหรือผิด ข้อละ 1 คะแนน  
รวมทั้งสิ้น 25 คะแนน  หาความเที่ยงของเครื่องมือโดย
ใช้สูตรคูเดอร์-ริชาร์ดสัน (KR-20)  ได้ค่าความเที่ยง
เท่ากับ 0.76
2.2 แบบประเมิ น ทั ศ นคติ เ กี่ ย วกั บ
การจัดการความปวดในทารกเกิดก่อนกำ�หนด แบ่งเป็น
4 ด้าน คือ ด้านกลไกการรับรูแ้ ละตอบสนองต่อความปวด
ด้านการประเมินความปวด ด้านการจัดการความปวด
แบบใช้ยา  และด้านการจัดการความปวดแบบไม่ใช้ยา
รวม 25 ข้อ ลักษณะคำ�ตอบเป็นมาตราส่วนประมาณค่า
5 ระดับ ให้คะแนนตั้งแต่ 1-5 คะแนนในข้อคำ�ถามเชิง
บวก  และ 5-1 คะแนนในข้อคำ�ถามเชิงลบ คะแนนรวม
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ทั้งสิ้น 1-125 คะแนน  หาความเที่ยงของเครื่องมือโดย
ใช้สูตรสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค ได้เท่ากับ 0.83
2.3 แบบประเมินการปฏิบตั กิ ารพยาบาล
เกี่ยวกับการจัดการความปวดในทารกเกิดก่อนกำ�หนด  
แบ่งเป็น 4 ด้าน คือ  ด้านกลไกการรับรูแ้ ละตอบสนองต่อ
ความปวด  ด้านการประเมินความปวด  ด้านการจัดการ
ความปวดแบบใช้ยา  และด้านการจัดการความปวดแบบ
ไม่ใช้ยา รวม 25 ข้อ คำ�ถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า
5 ระดับ  ให้คะแนนตั้งแต่ 1-5 คะแนน คะแนนรวม
ทั้งสิ้น 1-125 คะแนน หาความเที่ยงของเครื่องมือโดย
ใช้สูตรสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค ได้เท่ากับ 0.91  
2.4 แบบประเมินความปวดในทารกเกิด
ก่อนกำ�หนด การวิจัยนี้ใช้ PIPP แบ่งเป็น 7 ด้าน ได้แก่  
อายุครรภ์ พฤติกรรมการแสดงออกทางใบหน้า อัตรา
การเต้นของหัวใจสูงสุด ความเข้มข้นของออกซิเจนตํ่า
สุด  การขมวดคิ้ว การหลับตาและรอยย่นมุมจมูกถึงปาก
มาตรการวัดเป็นแบบประมาณค่า (rating scale) ในแต่ละ
ด้านมีคะแนนตั้งแต่ 0 -3 คะแนน ให้คะแนนจนครบทั้ง
7  ด้าน โดยเลือกคะแนนพฤติกรรมหรือการเปลีย่ นแปลง
สูงสุดที่เกิดขึ้นในแต่ละด้าน มีค่าคะแนนตั้งแต่ 0-21
คะแนน และบันทึกภาพวีดโิ อเพือ่ ตรวจสอบความถูกต้อง
ในการประเมินอีกครั้งภายหลังเสร็จสิ้น  หาความเที่ยง
โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค ได้ เท่ากับ
0.81

การเก็บรวบรวมข้อมูล

ผูว้ จิ ยั ดำ�เนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. หลังได้รับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นและโรงพยาบาล
ขอนแก่นแล้ว เข้าพบผูบ้ ริหารโรงพยาบาลขอนแก่น ชีแ้ จง
วัตถุประสงค์และขอความอนุเคราะห์การเก็บรวบรวม
ข้อมูล จากนั้นเข้าพบและชี้แจงวัตถุประสงค์การศึกษา
วิธีการ  ขั้นตอนกับพยาบาลและบิดามารดาของทารก
เกิดก่อนกำ�หนดทีม่ คี ณ
ุ สมบัตติ รงตามทีก่ �ำ หนด สอบถาม
ความสมัครใจและขอความร่วมมือและเซ็นยินยอมเข้า
ร่วมการวิจัยเป็นลายลักษณ์อักษร
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2. ประเมินความสามารถของพยาบาลด้วย
แบบประเมินความรู  ้ ทศั นคติ และการปฏิบตั กิ ารพยาบาล
ด้านการจัดการความปวดจากหัตถการในทารกเกิดก่อน
กำ�หนด ประเมินความปวดของทารกเกิดก่อนกำ�หนดด้วย
PIPP ก่อนเริ่มโปรแกรมฯ
3. จั ด อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารให้ พ ยาบาลทุ ก
คนมีโอกาสเข้าร่วมคนละ 1 ครั้ง มีการบรรยายความรู้
สาธิตและฝึกทักษะ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการ
จัดการความปวดแบบไม่ใช้ยาในเด็ก13  ซึ่งเป็นพยาบาล
ผูป้ ฏิบตั กิ ารขัน้ สูงทีม่ คี วามเชีย่ วชาญด้านการจัดการความ
ปวดในเด็ก 3 ท่าน และวิสัญญีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน
การใช้ยาบรรเทาปวดในทารกเกิดก่อนกำ�หนด 1 ท่าน
ฝึกปฏิบัติจริงในหอผู้ป่วยโดยมีผู้เชี่ยวชาญเป็นวิทยากร
ประจำ � กลุ่ ม พร้ อ มทั้ ง ประเมิ น ทั ก ษะด้ า นการปฏิ บั ติ
เกณฑ์ต้องผ่านทุกข้อ   เมื่อพบว่าพยาบาลไม่ผ่านด้าน
ใด จะได้ รั บ การทบทวนและฝึ ก ปฏิ บั ติ ซํ้ า ในด้ า นนั้ น
จนสามารถประเมินผ่าน จากนั้นอภิปรายแลกเปลี่ยน
ข้ อ คิ ด เห็ น ร่ ว มกั น ระหว่ า งผู้ เ ข้ า อบรม วิ ท ยากรและ
ผู้ วิ จั ย สรุ ป เนื้ อ หาการเรี ย นรู้    เปรี ย บเที ย บความรู้
ก่ อ นและหลั ง การอบรม ต้ อ งได้ ค ะแนนความรู้ ห ลั ง
การอบรมไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 70 หากไม่ผ่านในเรื่องใด
ผู้วิจัยให้ความรู้เพิ่มเติมในด้านนั้น  และประเมินความรู้
ซํ้ า จนสามารถผ่ า นเกณฑ์ จึ ง ถื อ ว่ า ผ่ า นการอบรมเชิ ง
ปฏิบัติการ
4. แจกคู่มือการจัดการความปวดในทารก
เกิดก่อนกำ�หนด แก่พยาบาลคนละ 1 ฉบับ ในคูม่ อื ประกอบ
ด้วยกลไกการรับรู้และตอบสนองต่อความปวดในทารก
เกิดก่อนกำ�หนด   การประเมินความปวด การจัดการ
ความปวดแบบใช้ ย า และการจั ด การความปวดแบบ
ไม่ใช้ยา14, 15,16
5. สนับสนุนอุปกรณ์ที่นำ�ไปใช้ในการจัดการ
ความปวด ได้แก่ เครื่องมือประเมินความปวด ผ้าห่อตัว
ทารก จุ ก นมปลอมในรายที่ ไ ม่ มี ข้ อ ห้ า มการใช้
ทีน่ อนรังนก และเครือ่ งให้ความอบอุน่ แบบแผ่รงั สี (radiant warmer)

6. เผยแพร่จดหมายข่าว เรื่องการประเมิน
ความปวดในทารกเกิดก่อนกำ�หนด การจัดการความ
ปวดแบบใช้ยา  การจัดการความปวดแบบไม่ใช้ยา  และ
การบันทึกเวชระเบียนเกี่ยวกับความปวดจากหัตถการ
นำ�ไปติดไว้ที่กระดานสำ�หรับใช้เผยแพร่ข้อมูลวิชาการ
และข่าวสารต่าง ๆ ในหอผู้ป่วย  และ kardex ที่พยาบาล
ใช้รบั - ส่งเวร สัปดาห์ละ 1 ฉบับ แจกทุกวันจันทร์ ติดต่อ
กันเป็นเวลา 4 สัปดาห์     
7. พยาบาลนำ�เสนอหรือเข้าร่วมการนำ�เสนอ
บทความวิชาการ (journal club) เกี่ยวกับการประเมิน
ความปวดในทารกเกิดก่อนกำ�หนด การจัดการความปวด
แบบใช้ยาและไม่ใช้ยา และการบันทึกเวชระเบียนความ
ปวด  ทุกเช้าวันอังคาร ติดต่อกัน 4 สัปดาห์
8. เมือ่ สิน้ สุดการใช้โปรแกรมฯ ครบ 1 เดือน
ผู้วิจัยประเมินความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติด้านการ
จัดการความปวดจากหัตถการของพยาบาลโดยใช้แบบ
ประเมินชุดเดิม  และประเมินความปวด ในทารกเกิดก่อน
กำ�หนดกลุม่ ทดลอง โดยใช้แบบประเมินความปวด PIPP
บันทึกภาพวีดิโอเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง

จริยธรรมการวิจัย

การวิจยั นีไ้ ด้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เมื่ อ วั น ที่ 20 กรกฎาคม 2552 และคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยของโรงพยาบาลขอนแก่น เมื่อวันที่
3 มิถุนายน 2552 ก่อนการเก็บข้อมูลผู้วิจัยได้อธิบาย
วัตถุประสงค์ของการวิจัยและขั้นตอนต่าง ๆ ให้พยาบาล
วิชาชีพและบิดามารดาของทารกเกิดก่อนกำ�หนดที่เข้า
ร่วมการวิจยั ทราบโดยละเอียด  และเปิดโอกาสให้ซกั ถาม
ข้อสงสัยอย่างเต็มที่ เมือ่ ผูเ้ ข้าร่วมการวิจยั ยินยอมเข้าร่วม
โครงการ  จึงให้ลงนามในใบยินยอมเข้าร่วมการวิจัยเป็น
ลายลักษณ์อักษร  ข้อมูลทั้งหมดปกปิดเป็นความลับโดย
ใส่รหัสของชุดข้อมูลไว้   มีเพียงผู้วิจัยเท่านั้นที่สามารถ
เข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ การนำ�เสนอผลการวิจยั ได้น�ำ เสนอใน
ภาพรวม  ไม่สามารถสืบค้นถึงตัวบุคคลได้
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การวิเคราะห์ข้อมูล

เปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติ
ของพยาบาลก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมฯ โดยใช้
สถิติ   paired t-test เปรียบเทียบคะแนนความปวดของ
ทารกเกิ ด ก่ อ นกำ � หนดกลุ่ ม ควบคุ ม และกลุ่ ม ทดลอง
โดยใช้สถิติ independent t-test

17

ผลการวิจัย

แสดงผลการวิจัยที่พบตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  

ดังนี้
1. ค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้   ทัศนคติ   และ
การปฏิบัติของพยาบาลหลังเข้าร่วมโปรแกรมฯ สูงกว่า
ก่อนเข้าร่วมโปรแกรมฯ ที่ระดับนัยสำ�คัญทางสถิติ 0.05
(ดังแสดงในตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้  ทัศนคติ  และการปฏิบัติของพยาบาลด้านการจัดการความปวดใน
ทารกเกิดก่อนกำ�หนด ก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมฯ (n=23)
ตัวแปร

ความรู้
ทัศนคติ
การปฏิบัติ
* p < 0.05

ก่อนเข้าโปรแกรมฯ
SD
x
16.13
88.57
76.13

2.959
10.228
6.566

หลังเข้าโปรแกรมฯ
SD
x
18.00
94.17
80.39

2.611
6.058
5.719

ผลต่าง (d)

t-test

p-value

-1.87
-5.60
-4.26

-2.327
-2.423
-2.453

0.030*
0.024*
0.023*

2. คะแนนความปวดของกลุ่มทดลองตํ่ากว่ากลุ่มควบคุม ที่ระดับนัยสำ�คัญทางสถิติ 0.05 (ดังแสดงใน
ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความปวดจากหัตถการในทารกเกิดก่อนกำ�หนดระหว่างกลุ่มควบคุมและ
กลุ่มทดลอง
คะแนนความปวด
ก่อนทำ�หัตถการ
ขณะทำ�หัตถการ
หลังทำ�หัตถการ
นาทีที่ 1
นาทีที่ 2
นาทีที่ 3
นาทีที่ 5
นาทีที่ 10
นาทีที่ 15

กลุ่มควบคุม(n=23)
S.D.
x

กลุ่มทดลอง(n=23)
S.D.
x

3.13
8.30

1.660
3.430

2.65
4.65

1.229
1.774

5.39
4.43
3.96
3.65
3.35
3.22

2.692
1.879
1.397
1.071
1.301
1.413

3.22
2.57
2.09
1.87
1.78
1.70

1.622
1.343
1.276
1.290
1.242
1.222

t-test

p-value

1.111
4.536
3.317

0.273
0.000*
0.002*

3.883
4.738
5.100
4.175
3.906

0.000*
0.000*
0.000*
0.000*
0.000*

*p < 0.05
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การอภิปรายผล

สามารถอภิปรายผลตามสมมติฐานของการวิจยั

ได้ดังนี้
สมมติฐานข้อ 1  คะแนนความรู้ ทัศนคติ  และ
การปฏิบัติของพยาบาลหลังเข้าร่วมโปรแกรมฯ สูงกว่า
ก่อนเข้าร่วมโปรแกรมฯ
ผลการศึกษาพบว่าโปรแกรมฯ นี้ สามารถเพิ่ม
ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติของพยาบาลด้านการ
จัดการความปวดจากหัตถการในทารกเกิดก่อนกำ�หนด
ได้  สอดคล้องกับแนวคิดจำ�แนกการเรียนรูข้ องเบนจามิน
บลูม12  ซึ่งเน้นถึงการพัฒนาความสามารถด้านความรู้  
ทัศนคติ และการปฏิบัติ เมื่อพยาบาลผ่านการอบรมเชิง
ปฏิบตั กิ าร ซึง่ เป็นการให้ความรูแ้ ละฝึกทักษะการจัดการ
ความปวดโดยตรงจากผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการความ
ปวดในทารกเกิดก่อนกำ�หนด ทำ�ให้พยาบาลมีความเข้าใจ
ทีถ่ กู ต้องมากขึน้ เกิดความมัน่ ใจ มีสว่ นร่วมในการเรียนรู้
จากนั้นให้พยาบาลได้ฝึกปฏิบัติพร้อมทั้งมีการประเมิน
ผลย้อนกลับ ผูว้ จิ ยั และผูเ้ ชีย่ วชาญซึง่ เป็นพีเ่ ลีย้ งสามารถ
ประเมินการรับรู้และแก้ไขข้อบกพร่องของพยาบาลได้
ทันที และได้ให้ขอ้ มูลซํา้ ในเรือ่ งนัน้ ทำ�ให้คะแนนทดสอบ
ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบตั ทิ สี่ งู ขึน้ สอดคล้องกับการ
ศึกษาของคอร์ทเนย์และคาเร่ย์ (Courtenay& Carey)16  
ที่พบว่าการจัดโปรแกรมการให้ความรู้จากพยาบาลผู้มี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ  สามารถเพิ่มความรู้   ความเข้าใจ
และทักษะของพยาบาลในด้านการประเมินความปวด  
การควบคุมความปวด และการบันทึกเวชระเบียนเกีย่ วกับ
ความปวดได้ดีขึ้น17 อีกทั้งการแจกคู่มือการจัดการความ
ปวด ยังเป็นการตอกยํ้าความเข้าใจในเนื้อหาที่สอนมาก
ยิง่ ขึน้ เป็นวิธใี ห้ความรูเ้ พิม่ เติมในส่วนทีพ่ ยาบาลขาดหรือ
ยังมีขอ้ สงสัย การสนับสนุนอุปกรณ์จดั การความปวด เมือ่
พยาบาลมีอปุ กรณ์สนับสนุนทีเ่ พียงพอ พร้อมต่อการหยิบ
ใช้ก็จะช่วยให้การปฏิบัติง่ายขึ้น การจัดการความปวดก็มี
ประสิทธิภาพมากขึน้   การส่งจดหมายข่าวรายสัปดาห์และ
การนำ�เสนอบทความประจำ�สัปดาห์ เป็นกิจกรรมวิชาการ
ที่เน้นเรื่องการชี้แนะ การสนับสนุนและสร้างบรรยากาศ
แห่งการเรียนรู้ ซึ่งทุกครั้งที่มีการนำ�เสนอบทความจะมี
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ผู้วิจัยคอยเป็นที่ปรึกษาแก่ผู้นำ�เสนอ ร่วมรับฟังการนำ�
เสนอและเพิ่มเติมข้อมูลในส่วนที่ขาด พยาบาลได้รับ
ความรูอ้ ย่างต่อเนือ่ งและเกิดความรูส้ กึ มีสว่ นร่วม เพือ่ ให้
พยาบาลมีความตระหนักถึงความสำ�คัญของการจัดการ
ความปวดในทารกเกิดก่อนกำ�หนด เกิดทัศนคติที่ดีและ
เกิดการปฏิบตั ทิ จี่ งใจและมีเหตุผลมากขึน้ เพราะมองเห็น
ความสำ�คัญของปัญหา13,17
สมมุตฐิ านข้อ 2  ค่าเฉลีย่ คะแนนความปวดของ
กลุ่มทดลองตํ่ากว่ากลุ่มควบคุม
คะแนนความปวดขณะทำ�หัตถการ  และหลังทำ�
หัตถการนาทีที่ 1, 2, 3, 5, 10 และ 15 ของกลุ่มทดลอง
ตํ่ากว่ากลุ่มควบคุม อธิบายได้ว่าเมื่อพยาบาลเข้าร่วม
โปรแกรมฯ มีความสามารถด้านการจัดการความปวด
มากขึน้ เกิดความตระหนักถึงความสำ�คัญของการจัดการ
ความปวด คะแนนความปวดของกลุ่มทดลองจึงตํ่ากว่า
กลุ่มควบคุม ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของรุ่งทิพย์ คง
แดงและคณะ17 พบว่าโปรแกรมส่งเสริมการใช้หลักฐาน
เชิงประจักษ์ ช่วยให้พยาบาลมีคะแนนความรู้และการ
ปฏิบัติในการจัดการความปวดเฉียบพลันในทารกเกิด
ก่อนกำ�หนดเพิ่มสูงขึ้น  อีกทั้งวิธีจัดการความปวดแบบ
ไม่ใช้ยาที่นำ�มาใช้ในโปรแกรมฯ18,19,20   เป็นวิธีที่ผ่านการ
ศึกษามาแล้วว่ามีผลบรรเทาปวดจากหัตถการแก่ทารก
เกิดก่อนกำ�หนดได้เป็นอย่างดี เมื่อพยาบาลนำ�วิธีการ
เหล่านี้มาใช้   จึงทำ�ให้ทารกเกิดก่อนกำ�หนดสงบ อัตรา
การเต้นของหัวใจและความเข้มข้นของออกซิเจนอยู่ใน
ระดับปกติ ให้คะแนนความปวดในกลุ่มทดลองน้อยกว่า
กลุ่มควบคุม
ผลการศึกษาครัง้ นี้ แสดงให้เห็นว่าโปรแกรมฯ
ที่พัฒนาขึ้นนี้เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมความ
สามารถของพยาบาลด้านการจัดการความปวดเพิ่มขึ้น
ทารกเกิ ด ก่ อ นกำ � หนดได้ รั บ การจั ด การความปวดที่
เหมาะสมไม่ ถู ก รบกวนจากความปวด ไม่ เ กิ ด ภาวะ
แทรกซ้อนจากหัตถการที่ก่อให้เกิดความปวด มีคุณภาพ
ชีวติ ทีด่ ขี นึ้ และพยาบาลเกิดความภาคภูมใิ จในการปฏิบตั ิ
การพยาบาลของตนเอง16,21,22,23
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ข้อเสนอแนะและการนำ�ผลการวิจัยไปใช้

1. ด้านปฏิบัติการพยาบาล
1) พยาบาลควรมีกจิ กรรมทบทวนวิชาการ  
ฝึกทักษะการประเมินและจัดการความปวด เพื่อให้เกิด
การพัฒนาและตระหนักถึงความสำ�คัญของการจัดการ
ความปวดอย่างต่อเนื่อง เข้าร่วมอบรมเรื่องการจัดการ
ความปวดจากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความรู้ให้
ทันสมัย  และฝึกทักษะการจัดการความปวดอย่างต่อเนือ่ ง
ด้วยตนเองให้เกิดความชำ�นาญในการปฏิบัติมากขึ้น
2) พยาบาลใหม่และนักศึกษาพยาบาล
ทีม่ าฝึกปฏิบตั งิ าน ควรได้รบั ความรูแ้ ละฝึกทักษะด้านการ
จัดการความปวดตัง้ แต่เริม่ ต้นเพือ่ ปลูกฝังให้มที ศั นคติที่
ดีต่อการจัดการความปวด
3) เพื่ อ ให้ ผู้ ป่ ว ยได้ รั บ การปฏิ บั ติ มี
ประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ ควรสนับสนุนให้มกี ารรับ-ส่งเวร
เรื่องความปวดของผู้ป่วยด้วย
4) การบันทึกความปวด ควรมีการติดตาม
ประเมิ น คุ ณ ภาพ นำ � เสนอผลการประเมิ น งานและ
พัฒนาคุณภาพของการบันทึกอย่างต่อเนื่องให้เกิดความ
ตระหนักและเห็นความสำ�คัญ
5) ควรมีคู่มือการจัดการความปวดแก่
มารดา เพื่อให้มารดาทำ�ความเข้าใจและใช้เป็นแนวทาง
ในการดูแลบุตรที่มีความปวด เมื่อมารดามีความพร้อม
ทัง้ ทางร่างกายและจิตใจแล้วควร เปิดโอกาสให้มสี ว่ นร่วม
ในการช่วยเหลือพยาบาลในขณะทำ�หัตถการ
2. ด้านบริหารการพยาบาล
1) หน่วยงานควรมีการกำ�หนดนโยบาย  
แนวทางการปฏิบตั แิ ละมาตรฐานการจัดการความปวดที่
ชัดเจน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  ทงั้ ในระดับโรงพยาบาล  
และในระดับหอผู้ป่วย ที่มีความเฉพาะเหมาะสมกับกลุ่ม
ผู้ป่วย เช่น แนวทางการจัดการความปวดสำ�หรับทารก  
เป็นต้น
2) ควรมีนโยบายสนับสนุนการศึกษาของ
พยาบาลเพือ่ พัฒนาความเชีย่ วชาญด้านการจัดการความ
ปวดเฉพาะสาขา เพื่อเป็นแหล่งสนับสนุนความรู้ด้าน
ความปวด
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3. ด้านการวิจัย
1) ควรนำ � โปรแกรมฯ นี้ ไปใช้ กั บ
โรงพยาบาลหรือหอผู้ป่วยในบริบทที่แตกต่างกัน เช่น
โรงพยาบาลหรือผู้ป่วยที่มีความปวดกลุ่มอื่น ๆ รวมถึง
พัฒนาสู่การดูแลผู้ป่วยในกลุ่มโรคอื่น ๆ
2) ควรศึกษาติดตามผลการใช้โปรแกรมฯ
นี้ในระยะยาว และประเมินอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการ
เรียนรู้ยั่งยืน
4. ด้านการพัฒนาโปรแกรมฯ ต่อยอด
การศึกษาครั้งนี้ใช้ระยะเวลาดำ�เนินการเพียง
1 เดือนแม้ว่าผลการศึกษาในภาพรวมจะดีขึ้น แต่ยังมี
บางส่วนซึ่งเป็นส่วนน้อยที่ยังต้องได้รับการพัฒนาต่อ
เช่น พยาบาล 4 คน มีความรู้เท่าเดิม และพยาบาล 7 คน
มีความรู้ลดลง และการพิจารณาผลการประเมินความรู้
เป็นรายข้อยังพบว่าข้อที่ตอบผิดมากที่สุดยังเป็นข้อเดิม  
แสดงว่าพยาบาลยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในเรื่อง
นั้น ๆ อยู่อาจเนื่องมาจากประสบการณ์ที่ผ่านมายังทำ�ให้
เกิดความเข้าใจผิด ต้องใช้เวลาในการฝึกฝน จะมาก
หรื อ น้ อ ยนั้ น แตกต่ า งกั น ไปตามธรรมชาติ ข องแต่ ล ะ
บุคคล ขึน้ กับการรับรูส้ ว่ นบุคคล การจินตนาการ การจดจำ�
การประเมินค่า การสรุปความอย่างเป็นนามธรรม และ
เหตุผล ของแต่ละบุคคลด้วย11,12  จงึ ต้องอาศัยเวลาในการ
เปลี่ยนแปลงความรู้ที่ตกผลึกทางความคิด ดังนั้นการที่
จะพัฒนาความสามารถของพยาบาลในเรื่องการจัดการ
ความปวดจึงไม่ใช่จะดำ�เนินการเพียง 1 เดือนเท่านั้น
ต้องอาศัยระยะเวลา การร่วมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์  เรียนรู้อย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่อง  

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณอาจารย์ทปี่ รึกษาทุกท่านทีอ่ ทุ ศิ เวลา
อันมีค่าให้คำ�ปรึกษา  แนะนำ�   เป็นกำ�ลังใจ  ตลอดจน
ช่วยตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องเป็นอย่างดีทุกขั้นตอน
ขอบคุณ Prefessor Allen Finley และทีมวิจัยความปวด
ที่ให้โอกาสในการเรียนรู้เรื่องความปวดในเด็ก ขอบคุณ
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ทุ ก ท่ า นที่ ชี้ แ นะช่ ว ยให้ ง านวิ จั ย สำ�เร็ จ ไป
ด้วยดี   ขอบคุณพยาบาล ผู้ป่วยและผู้ปกครองทุกท่าน
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ที่ให้ความร่วมมือในการศึกษา  และขอขอบคุณบัณฑิต
วิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ที่ให้ทุนส่งเสริมการทำ�
วิจัยในครั้งนี้
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