ผลของการนวดสัมผัสทารกต่อพฤติกรรมตอบสนองความปวด
อัตราการเต้นของหัวใจและค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในทารกแรกเกิด
ที่ได้รับการเจาะเลือดจากหลอดเลือดด�ำส่วนปลาย
สุรีทร ส่งกลิ่น, พย.ม.1 นฤมล ธีระรังสิกุล, ปร.ด.2*
บทคัดย่อ
การวิจยั กึง่ ทดลองนีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาผลของการนวดสัมผัสทารกต่อพฤติกรรมตอบสนองความปวด อัตรา
การเต้นของหัวใจ และค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในทารกแรกเกิดที่ได้รับการเจาะเลือดจากหลอดเลือดด�ำส่วนปลาย
กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยทารกแรกเกิดที่คลอดเมื่ออายุครรภ์ 37-42 สัปดาห์ และเข้ารับการดูแลในหอผู้ป่วยทารก
แรกเกิดโรงพยาบาลสระบุรี สุ่มตัวอย่างแบบง่ายเข้ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 15 ราย กลุ่มควบคุมได้รับ
การห่อตัวตามปกติ และกลุ่มทดลองได้รับการนวดสัมผัส ก่อนการเจาะเลือดจากหลอดเลือดด�ำส่วนปลาย 2 นาที
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ คู่มือการนวดสัมผัสทารกซึ่งได้รับการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา แบบบันทึกข้อมูล
ทั่วไป แบบบันทึกอัตราการเต้นของหัวใจ แบบบันทึกค่าความอิ่มตัวของออกซิเจน และแบบประเมินพฤติกรรม
การตอบสนองความปวดของทารกแรกเกิด มีค่าความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค = .90 วิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้สถิติพรรณนา และสถิติ t-test
ผลการวิจัย พบว่า ภายหลังการเจาะเลือดทันทีและนาทีที่ 1 ทารกกลุ่มที่ได้รับการนวดสัมผัสมีพฤติกรรม
ตอบสนองต่อความปวดน้อยกว่ากลุ่มที่ได้รับการห่อตัวอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (t = -13.201, p < .05 และ t = -3.154,
p < .05) ทารกกลุ่มที่ได้รับการนวดสัมผัสและกลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามปกติมีอัตราการเต้นของหัวใจ และค่า
ความอิ่มตัวของออกซิเจนไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญที่ระดับ .05 ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า การนวดสัมผัสทารก
ช่วยลดพฤติกรรมตอบสนองต่อความปวดได้ ดังนั้นพยาบาลและบุคลากรด้านสุขภาพควรน�ำการนวดสัมผัสไปใช้เพื่อลด
ความปวดของทารกที่ได้รับการเจาะเลือดจากหลอดเลือดด�ำส่วนปลาย
ค�ำส�ำคัญ: พฤติกรรมตอบสนองความปวด ทารกแรกเกิด นวดสัมผัสทารก หลอดเลือดด�ำส่วนปลาย
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Effects of Infant Massage on Behavioral Pain Responses,
Heart Rate and Oxygen Saturation in Newborn Undergoing
Venipuncture
Sureetorn Songklin, M.N.S1., Narumon Teerarungsikul, Ph.D.2*
Abstract
This quasi-experimental research aimed to study the effects of infant massage on behavioral
pain responses, heart rate and oxygen saturation in newborns undergoing venipuncture. The sample
included 30 newborns with a gestational age of 37-42 weeks admitted to the neonatal ward of
Saraburi Hospital. Simple random sampling was used to select 30 newborns, divided equally into
experimental and control groups. The control group received routine care and swaddling, while the
experimental group received infant massage for two minutes before venipuncture. Data collection
instruments were the infant massage program, demographic characteristics, heart rate and oxygen
saturation record form, and the Neonatal Infant Pain Scale, which had a Cronbach’s alpha of .90. Data
were analyzed using descriptive statistics and Independent t-tests.
The results revealed that the mean scores of behavioral pain response in the experimental
group immediately after undergoing infant massage and one minute later were significantly lower
than those of the control group (t = -13.201, p < .05 and t = -3.154, p < .05) respectively. Heart rate
and oxygen saturation were not significantly different between groups. These findings suggest that
infant massage could be a practical nursing intervention to relieve pain among newborns undergoing
venipuncture or other invasive hospital procedures.
Keywords: behavioral pain responses, newborn, infant massage, venipuncture
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ผลของการนวดสัมผัสทารกต่อพฤติกรรมตอบสนองความปวด อัตราการเต้นของหัวใจและ
ค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในทารกแรกเกิดที่ได้รับการเจาะเลือดจากหลอดเลือดด�ำส่วนปลาย

ความส�ำคัญของปัญหา
ทารกแรกเกิดเสี่ยงต่อการได้รับความเจ็บปวดจาก
การท�ำหัตถการเพื่อการตรวจวินิจฉัย และได้รับการรักษา
หัตถการที่พบบ่อย คือ การเจาะเลือดจากหลอดเลือดด�ำ
ส่วนปลาย จากการศึกษาทารกแรกเกิดที่เข้ารับการรักษา
ในหอผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิด พบว่า ทารกได้รับความ
เจ็บปวดจากหัตถการ เฉลีย่ วันละ 7.5-17.3 ครัง้ ต่อคนและ
ต่อวัน (Cruz, Fernandes, & Oliveira, 2016) ความปวด
จะส่งผลกระทบต่อทารกในด้านพฤติกรรม และสรีรวิทยา
การตอบสนองความปวดของทารกแรกเกิดไวต่อการตอบ
สนองความปวดมากกว่าเด็กและผู้ใหญ่ (Gardner, Hines,
& Agarwal, 2016) เมื่อทารกได้รับความปวดเฉียบพลัน
จะมีการตอบสนอง ทางด้านพฤติกรรม เช่น การแสดงออก
ทางใบหน้า เช่น หน้านิว่ หลับตาแน่น ปีกจมูกบาน เกิดรอย
ย่นของจมูกและริมฝีปาก ห่อลิ้น และคางสั่น เป็นต้น
การเคลื่อนไหวของแขนขา การร้องไห้ การตื่นตัว และ
ลักษณะการหายใจ หากได้รบั ความปวดเป็นระยะเวลานาน
จะมีการตอบสนองความปวดทางสรีรวิทยา และการเผาผลาญ
ของร่างกาย เช่น การลดลงของค่าความอิม่ ตัวของออกซิเจน
ในเลือด (Hall & Anand, 2014) การเพิม่ ของอัตราการเต้น
ของหัวใจ ความดันโลหิต และอัตราการหายใจ อาจท�ำให้
ทารกหายจากโรคช้า มีการเจริญเติบโตช้า ซึ่งมีผลต่อ
พัฒนาการทางสมอง การเรียนรู้ และการจ�ำของทารก
(Bellieni, et al., 2009) เป็นต้น
เมื่ อ ทารกได้ รั บ ความปวด ไม่ ส ามารถบอกถึ ง
ความปวดที่ เ กิ ด ขึ้ น ได้ พยาบาลจึ ง มี บ ทบาทส� ำ คั ญ ใน
การประเมินความปวดของทารก โดยการประเมินจาก
การตอบสนองด้านพฤติกรรม และด้านสรีรวิทยาเพื่อ
วางแผนให้การช่วยเหลือลดความปวดและความรุนแรงที่
อาจเกิดขึน้ กับทารก ด้วยการไม่ใช้ยาและใช้ยา และส่วนใหญ่
ทารกมักไม่ได้รับยาหรือการบรรเทาความปวดขณะได้รับ
หัตถการต่าง ๆ การไม่ใช้ยาลดความปวด เป็นวิธที พี่ ยาบาล
สามารถท�ำได้อย่างอิสระ ซึ่งมีหลายวิธี แต่ละวิธีมีข้อจ�ำกัด
ในการน�ำมาใช้ในทารกแรกเกิด เช่น การห่อตัว (Sinpru,
Tilokskulchai, Vichitsukon, & Boonyarittipong, 2009)
การใช้จุกนมหลอก (Pinelli, Symington, & Ciliska,
2002) การดูดนมแม่ (Thongprong, Chaimongkol, &
Pongjaturawit, 2011) การให้สารละลายรสหวานทางปาก
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(Joung & Cho, 2010) และการนวด (Massage) ซึ่งเป็น
การกระตุ้นใยประสาทขนาดใหญ่ (Large fiber) ที่มีผล
ท�ำให้ประตูควบคุมความปวดทีไ่ ขสันหลังปิด ท�ำให้การรับรู้
ความปวดลดลง (Field., Diego, & Hernandez-Reif,
2007) นับว่าเป็นวิธลี ดความปวดทีม่ ปี ระสิทธิภาพในทารก
แรกเกิด ซึ่งการลดความปวดแต่ละวิธีตามที่กล่าวมาแล้ว
มีทั้งข้อดีและด้อย ดังนั้นการเลือกใช้จึงค�ำนึงถึงความ
เหมาะสมกับสภาพของทารก
การนวดสัมผัส (Infant massage) เป็นวิธีหนึ่งที่
ช่วยลดความปวด เป็นการกระตุ้นประสาทสัมผัสและการ
เคลื่อนไหวที่มีรูปแบบชัดเจน โดยใช้เทคนิคการนวดคลึง
กด บีบ และการเคลื่อนไหวแขนขา จากศีรษะถึงเท้า
(Kulkarni, Kaushik, Gupta, Sharma, & Agrawal, 2010)
การนวดสั ม ผั ส เพื่ อ ลดความเจ็ บ ปวด เป็ น การกระตุ ้ น
สัญญาณประสาทจากใยประสาทขนาดใหญ่ และปิดกั้น
สัญญาณประสาทจากใยประสาทขนาดเล็ก (Small fiber)
ท�ำให้ประตูปดิ ไม่มกี ารน�ำสัญญาณขึน้ ไปยังสมองจึงไม่เกิด
การรับรู้ความปวด (Melzack, & Wall, 1965) จากการ
ศึกษาพบว่า ทารกที่ได้รับการนวดสัมผัสมีการตอบสนอง
ด้านพฤติกรรมต่อความปวด อัตราการเต้นของหัวใจ และ
ค่าความอิม่ ตัวของออกซิเจนทีเ่ ปลีย่ นแปลงจากปกติ ต�ำ่ กว่า
ทารกที่ไม่ได้รับการนวดสัมผัส (Hemkunakorn, 2000)
สอดคล้องกับการศึกษาการนวดก่อนการเจาะเลือดในทารก
แรกเกิด พบว่า ทารกมีความปวดจากการเจาะเลือดลดลง
(Chick, & Wan, 2011) และพบว่าการตอบสนองความปวด
ของทารกแรกเกิด จะมีการเปลีย่ นแปลงสูงสุดในช่วงนาทีแรก
หลังได้รบั การเจาะเลือด และจะค่อย ๆ กลับเช้าสูภ่ าวะปกติ
ใน 3 นาที (Tantapong, 2000) ผลการวิ จั ย ครั้ ง นี้
ท�ำการนวดสัมผัสในทารกแรกเกิดทีไ่ ด้รบั การเจาะเลือดจาก
หลอดเลือดด�ำส่วนปลาย โดยใช้แนวคิดทฤษฎีควบคุมประตู
ผลการวิจัยคาดว่าจะช่วยลดความปวดของทารกแรกเกิด
ที่ได้รับการเจาะเลือดส่วนปลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยวัดจากพฤติกรรมตอบสนองความปวด และสรีรวิทยา
ได้แก่ อัตราการเต้นของหัวใจ ความอิม่ ตัวของออกซิเจนใน
เลือดแดงของทารกแรกเกิด
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพือ่ เปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ พฤติกรรมตอบสนอง
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ความปวดของทารกแรกเกิด หลังได้รบั การเจาะเลือดทันที,
30 วินาที, 1, 2 และ 3 นาที ระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม
2. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยอัตราการเต้น
ของหัวใจของทารกแรกเกิด หลังได้รับการเจาะเลือดทันที,
30 วินาที, 1, 2 และ 3 นาที ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม
3. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บคะแนนเฉลี่ ย ความอิ่ ม ตั ว
ของออกซิเจนในเลือดแดงของทารกแรกเกิด หลังได้รับ
การเจาะเลือดทันที, 30 วินาที, 1, 2 และ 3 นาที ระหว่าง
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
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ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดแดงเพิ่มขึ้น

วิธีด�ำเนินการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย กึ่ ง ทดลอง (Quasiexperimental research design) แบบสองกลุ่มวัดก่อน
และหลังการทดลอง (Two-group pretest-posttest
design)
ประชากร คือ ทารกแรกเกิดที่เข้ารับการรักษาใน
หอผู้ป่วยทารกแรกเกิด โรงพยาบาลสระบุรี
กลุม่ ตัวอย่าง คัดเลือกจากประชากร ซึง่ มีคณ
ุ สมบัติ
ตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด (Inclusion criteria) คือ อายุครรภ์
กรอบแนวคิดในการวิจัย
แรกเกิด 37-42 สัปดาห์ น�้ำหนักอยู่ระหว่าง 2,500-4,000
จากการทบทวนวรรณกรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งพบว่ า กรัม คะแนนแอพการ์ที่ 1 นาทีแรกเกิดมากกว่า 7 และ
กรอบแนวคิดทฤษฎีควบคุมประตู (Gate control theory) นาทีที่ 5 เท่ากับ 10 ไม่มีความพิการแต่ก�ำเนิด ไม่มีภาวะ
ของ Melzack and Wall (1965) ทีก่ ล่าวว่ากระแสประสาท เจ็ บ ป่ ว ยที่ รุ น แรง และทารกได้ รั บ การเจาะเลื อ ดจาก
การน�ำเข้าจากส่วนต่าง ๆ ของร่างกายจะถูกส่งไปปรับ หลอดเลือดด�ำส่วนปลายครั้งแรกภายใน 48 ชั่วโมงแรก
สัญญาณที่ไขสันหลังก่อนส่งต่อไปยังสมอง กลไกการปรับ หลังคลอด เกณฑ์การคัดกลุ่มตัวอย่างออก (Exclusion
สั ญ ญาณเรี ย กว่ า ระบบควบคุ ม ประตู ซึ่ ง อยู ่ บ ริ เ วณ criteria) คือ ทารกได้รับการเจาะเลือดเกิน 1 ครั้ง
สับสแตนเชียเจลาติโนสา (Substantia gelatinosa) ซึ่งจะ
ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง ค�ำนวณโดยใช้ขนาดอิทธิพล
ปรับสัญญาณน�ำเข้าระหว่างกระแสประสาท 2 กลุ่ม คือ (Effect size) ผู้วิจัยเลือกการศึกษาของ Chick and Wan
กระแสประสาทจากใยประสาทขนาดใหญ่ และใยประสาท (2011) เนื่องจากเป็นงานวิจัยที่ใกล้เคียงกับงานวิจัยครั้งนี้
ขนาดเล็ ก เมื่ อ มี สิ่ ง กระตุ ้ น ต่ อ ร่ า งกายจะเกิ ด กระแส มากที่สุด เป็นการศึกษาการนวดสัมผัสบริเวณแขนต่อ
ประสาทจากใยประสาททั้งสองกลุ่ม ถ้ากระแสประสาท ความปวดของทารกแรกเกิดที่ได้รับการเจาะเลือดได้ 0.4
จากใยประสาทขนาดเล็ ก มี ม ากกว่ า กระแสประสาท หลังจากนั้นเปิดตารางของขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Polit
จากใยประสาทขนาดใหญ่ สัญญาณความปวดจะถูกส่งออก and Beck (2004) ประมาณจากค่าขนาดอิทธิพลของค่า
จากระบบควบคุมประตูไปยังสมอง การเจาะเลือดจาก เฉลี่ย 2 กลุ่ม โดยก�ำหนดอ�ำนาจการทดสอบ (Power of
หลอดเลือดด�ำส่วนปลายเป็นการกระตุ้นกระแสประสาท test) = .80 ระดับนัยส�ำคัญที่ (α) = .05 ได้กลุ่มตัวอย่าง
จากใยประสาทขนาดเล็ก ซึ่งมีมากกว่ากระแสประสาท 28 คน การทดลองครั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างที่เก็บได้ทั้งหมด
จากใยประสาทขนาดใหญ่ จึงท�ำให้เกิดการรับรู้ความปวด 30 คน เพื่อป้องกันการสูญหายของกลุ่มตัวอย่าง
หากกระแสประสาทจากใยประสาทขนาดใหญ่มีมากกว่า
การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง โดยการสุ่มแบบง่าย
กระแสประสาทจากใยประสาทขนาดเล็ก ระบบควบคุม วันจันทร์ วันพุธ วันศุกร์ และวันอาทิตย์ เป็นกลุ่มทดลอง
ประตูจะปิดท�ำให้ไม่มีสัญญาณน�ำขึ้นไปยังสมอง ทารกจึง วันอังคาร วันพฤหัสบดี และวันเสาร์ เป็นกลุ่มควบคุม
ไม่เกิดการรับรู้ความปวด ดังนั้นการนวดสัมผัสซึ่งเป็นการ จากนัน้ จับฉลากหมายเลขผูป้ ว่ ยนอก (Hospital Number)
ใช้แรงกด จะไปกระตุ้นใยประสาทขนาดใหญ่ ท�ำให้ประตู ที่ลงท้ายด้วยเลขคี่เป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม วันละ
ควบคุมความปวดที่ไขสันหลังปิด สัญญาณความปวดจึง 2 ราย ตามวันที่ก�ำหนดกลุ่มละ 15 ราย รวมเป็น 30 ราย
ไม่สง่ ผ่านไปยังสมอง การรับรูค้ วามปวดของทารกจึงลดลง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ท�ำให้มีผลต่อพฤติกรรมการตอบสนองความปวดลดลง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้
และสรีรวิทยาได้แก่ อัตราการเต้นของหัวใจลดลง และ
1. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่
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ผลของการนวดสั
ผลของการนวดสัมผัมสผัทารกต่
สทารกต่อพฤติ
อพฤติกรรมตอบสนองความปวด
กรรมตอบสนองความปวดอัตอัราการเต้
ตราการเต้นของหั
นของหัวใจและ
วใจและ

100 ค่าค่ความอิ
าความอิ่มตั่มวตัของออกซิ
วของออกซิเจนในทารกแรกเกิ
เจนในทารกแรกเกิดทีด่ไทีด้่ไรด้ับรการเจาะเลื
ับการเจาะเลือดจากหลอดเลื
อดจากหลอดเลือดด�
อดด�ำส่ำวส่นปลาย
วนปลาย
		 1.1 แบบบันทึกข้อมูลทั่วไปของทารก
		 1.2 แบบประเมินพฤติกรรมการตอบสนอง
ความปวดของทารกแรกเกิด (Neonatal Infant Pain
Scale: NIPS) ของ Lawrence และคณะ (Lawrence, et
al., 1993) ฉบับดัดแปลงโดย จันทร์ฉาย ทองโปร่ง และ
คณะ (Thongprong, et al., 2011) ซึ่งแบ่งพฤติกรรม
การตอบสนองต่อความปวดเป็น 5 ด้านได้แก่ การแสดงออก
ทางใบหน้า การร้องไห้ การหายใจ การเคลือ่ นไหวของแขน
ขา และการตื่นตัว ค่าคะแนนในแต่ละด้าน 0-2 คะแนน
รวมทั้งหมดอยู่ระหว่าง 0-10 การแปลผลคะแนน ค่า
คะแนนยิง่ สูงแสดงว่าทารกมีความปวดมาก และค่าคะแนน
ยิ่งต�่ำแสดงว่าทารกมีความปวดน้อย
		 1.3 เครือ่ งบันทึกวีดทิ ศั น์จำ� นวน 2 เครือ่ ง โดย
ใช้เป็นเครือ่ งมือในการบันทึกภาพพฤติกรรมการตอบสนอง
ความปวดของทารกแรกเกิด ในระยะก่อนการเจาะเลือด
ขณะเจาะเลือด และภายหลังทีท่ ารกแรกเกิดได้รบั การเจาะ
เลือดจากเส้นเลือดด�ำส่วนปลาย
2. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ คู่มือการนวด
สัมผัส โดยผูว้ จิ ยั ได้สร้างขึน้ ตามแนวคิดทฤษฎีควบคุมประตู
ปวด (Melzack, & Wall, 1965) และการประยุกต์จากคูม่ อื
การนวดสัมผัสทารก (Pimpat, 2009) ร่วมกับการทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง เนื้อหาประกอบด้วยการเตรียม
ก่อนการนวด ข้อปฏิบัติ ข้อห้ามในการนวด และขั้นตอน
การนวด โดยนวดสัมผัสทารกเป็นระยะเวลา 15 นาทีก่อน
การเจาะเลือด 2 นาที ขัน้ ตอนการนวดสัมผัสทารกเริม่ นวด
ตัง้ แต่ศรี ษะ ใบหน้า ไหล่ แขน ล�ำตัว หน้าอก ท้อง ขา ฝ่าเท้า
และแผ่นหลัง ตามล�ำดับ การนวดสัมผัสทารกจะนวดโดย
การสัมผัส แตะต้องลูบไล้ตามร่างกายอย่างนุ่มนวล และ
นวดด้วยน�ำ้ หนักเบาใช้เพียงนิว้ มือ และมือในการนวดเท่านัน้
มี 5 ขัน้ ตอน แต่ละขัน้ ตอนของการนวดจะท�ำซ�ำ้ ขัน้ ตอนละ
5 ครั้ง จนครบ รวมระยะเวลาในการนวด 15 นาที ดังนี้
		 2.1 ขัน้ ตอนที่ 1 นวดใบหน้า โดยให้ทารกนอน
ท่าหงาย เริ่มนวดจากหน้าผาก แก้ม คาง และบริเวณใบหู
นวดอวัยวะแต่ละส่วนซ�ำ้ 5 ครัง้ และใช้เวลานวดแต่ละส่วน
นาน 30 วินาที
		 2.2 ขั้นตอนที่ 2 นวดบริเวณไหล่ แขน มือ
และนิว้ มือ โดยให้ทารกนอนท่าหงาย เริม่ นวดจากไหล่ แขน
มือ และนิว้ มือ นวดอวัยวะแต่ละส่วนซ�ำ้ 5 ครัง้ และใช้เวลา
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นวดแต่ละส่วนนาน 30 วินาที
		 2.3 ขั้นตอนที่ 3 นวดบริเวณล�ำตัว อก และ
ท้อง โดยให้ทารกนอนท่าหงาย เริ่มนวดจากล�ำตัว อก และ
ท้อง นวดอวัยวะแต่ละส่วนซ�้ำ 5 ครั้ง และใช้เวลานวด
แต่ละส่วนนาน 30 วินาที
		 2.4 ขัน้ ตอนที่ 4 นวดขา และเท้า โดยให้ทารก
นอนท่าหงาย เริม่ นวดจากขาซ้ายด้านในและด้านนอก ขาขวา
ด้านในและด้านนอก และการลูบฝ่าเท้า นวดอวัยวะแต่ละ
ส่วนซ�้ำ 5 ครั้ง และใช้เวลานวดแต่ละส่วนนาน 30 วินาที
		 2.5 ขั้นตอนที่ 5 นวดหลัง เอว และก้น โดย
ทารกนอนท่าคว�่ำ เริ่มนวดจากหลัง เอว ก้นและแก้มก้น
นวดอวัยวะแต่ละส่วนซ�ำ้ 5 ครัง้ และใช้เวลานวดแต่ละส่วน
นาน 15 วินาที
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือการวิจัย
การตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content
validity)
ผู้วิจัยน�ำคู่มือการนวดสัมผัสทารกที่สร้างขึ้น ไป
ตรวจสอบความตรงของเนื้อหา โดยผู้ทรงคุณวุฒิจ�ำนวน
5 ท่าน ประกอบด้วย อาจารย์พยาบาลผู้มีประสบการณ์
ด้านการนวดสัมผัสทารกจ�ำนวน 1 ท่าน พยาบาลผู้มี
ประสบการณ์ด้านการนวดสัมผัสทารกจ�ำนวน 1 ท่าน
อาจารย์พยาบาลผู้มีประสบการณ์การดูแลทารกจ�ำนวน
2 ท่าน และกุมารแพทย์ จ�ำนวน 1 ท่าน แล้วน�ำมาปรับปรุง
แก้ไขตามค�ำแนะน�ำของผู้ทรงคุณวุฒิ ในเรื่องระยะเวลา
การนวดทีเ่ หมาะสมเพือ่ ไม่ให้ทารกเกิดความเครียดมากขึน้
การตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliability)
แบบประเมินพฤติกรรมการตอบสนองความปวด
ของทารกแรกเกิด (NIPS) ของ Lawrence และคณะ
(1993) ฉบับดัดแปลงโดย Thongprong, Chaimongkol,
& Pongjaturawit (2011) ซึ่งผ่านการตรวจสอบความ
เชือ่ มัน่ โดยใช้สมั ประสิทธิอ์ ลั ฟ่าของครอนบาคแล้วได้เท่ากับ
.95 และน�ำไปทดลองใช้กบั ทารกคล้ายกลุม่ ตัวอย่าง จ�ำนวน
20 ราย โดยหาค่า interrater ระหว่างผูว้ จิ ยั และผูช้ ว่ ยวิจยั
ได้เท่ากับ 1 แล้วน�ำข้อมูลทีไ่ ด้มาวิเคราะห์ความเชือ่ มัน่ โดย
ใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s
Alpha Coefficiency) ได้เท่ากับ .90
การพิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่าง
โครงการวิจยั นีไ้ ด้ผา่ นการรับรองจากคณะกรรมการ

Effects of Infant Massage on Behavioral Pain Responses, Heart Rate
and Oxygen Saturation in Newborn Undergoing Venipuncture

พิจารณาจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ของคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา (02-07-2556) และคณะกรรมการ
จริยธรรมโรงพยาบาลสระบุรี (EC033/02/2012) ผู้วิจัย
ขออนุ ญ าตบิ ด า มารดาของกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งโดยชี้ แ จง
วัตถุประสงค์ วิธีการวิจัย ขั้นตอนการนวดสัมผัส ขั้นตอน
การทดลองและการป้องกันความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ เพือ่ ให้
บิ ด า มารดามั่ น ใจว่ า ทารกในกลุ ่ ม ทดลองจะไม่ ไ ด้ รั บ
อันตรายจากการนวดสัมผัส โดยท�ำการนวดทารกที่เป็น
กลุม่ ตัวอย่างด้วยตนเองตามหลักวิชาการทีถ่ กู ต้องและนวด
ด้วยความระมัดระวัง จากนัน้ เปิดโอกาสให้บดิ า และมารดา
เป็นผู้ตัดสินใจด้วยตนเองในการอนุญาตให้ทารกเข้าร่วม
หรือปฏิเสธการให้เข้าร่วมการวิจัยครั้งนี้โดยจะไม่มีผล
กระทบใด ๆ ต่อการดูแลรักษา ข้อมูลทีไ่ ด้จากกลุม่ ตัวอย่าง
จะถือเป็นความลับ ในการรวบรวมข้อมูลจะไม่ระบุชื่อหรือ
ทีอ่ ยูข่ องกลุม่ ตัวอย่าง โดยน�ำไปวิเคราะห์ขอ้ มูลในภาพรวม
เพือ่ แสดงผลการวิจยั เท่านัน้ เมือ่ บิดา มารดายินยอมให้บตุ ร
เข้าเป็นกลุ่มตัวอย่างแล้ว จึงให้ลงนามในใบยินยอม
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดย
มีผชู้ ว่ ยวิจยั 1 คน เป็นพยาบาลผูเ้ ชีย่ วชาญในการเจาะเลือด
ทารกแรกเกิด โดยผู้วิจัยด�ำเนินการ ดังต่อไปนี้
1. ขั้นเตรียมการ
		 1.1 การเตรียมความพร้อมของผู้วิจัยในการ
นวดสัมผัสทารก ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาการนวดทารกกับผูเ้ ชีย่ วชาญ
จากโรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
โดยผ่านการศึกษาเกีย่ วกับการนวดพืน้ ฐาน 60 ชัว่ โมง เป็น
ระยะเวลา 10 วัน การนวดทารกและเด็ก 4 วัน ฝึกปฏิบัติ
การนวดทารกจนเกิดความช�ำนาญ จากนั้นจะทดลองนวด
ทารกที่มีลักษณะคล้ายกลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 10 ราย
		 1.2 ผู้วิจัยสุ่มตัวอย่างเข้ากลุ่มทดลอง และ
กลุ่มควบคุม ตามเกณฑ์ที่ก�ำหนดจนครบตามจ�ำนวน คือ
กลุ่มละ 15 ราย
		 1.3 ผู้วิจัยด�ำเนินการกับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งแบ่ง
กลุ่มออกเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ดังนี้
			 1.3.1 บันทึกข้อมูลตามแบบบันทึกข้อมูล
ทั่วไปจากรายงานประวัติทารก
			 1.3.2 ติดตั้งกล้องบันทึกวีดีทัศน์บริเวณ
ที่ท�ำการทดลองในหอผู้ป่วยทารกแรกเกิด โดยใช้กล้อง
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สองตั ว กล้ อ งตั ว แรกอยู ่ ใ นต� ำ แหน่ ง ที่ ส ามารถจั บภาพ
ทารกแรกเกิดได้อย่างชัดเจน กล้องตัวที่สองบันทึกภาพ
การเปลี่ยนแปลงของอัตราการเต้นของหัวใจ และค่าความ
อิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดจากเครื่องพัลส์ออกซิมิเตอร์ฅ
ให้ชัดเจนที่สุด ติดเลขที่ของกลุ่มตัวอย่างที่เครื่องพัลส์
ออกซิมเิ ตอร์ เพือ่ บันทึกลงในภาพ บันทึกวีดทิ ศั น์พฤติกรรม
การตอบสนองความปวดของทารกแรกเกิด การเปลีย่ นแปลง
ของอั ต ราการเต้ น ของหั ว ใจ และค่ า ความอิ่ ม ตั ว ของ
ออกซิเจนในเลือดจากเครื่องพัลส์ออกซิมิเตอร์ของทารก
อย่างต่อเนื่อง
			 1.3.3 เตรี ย มสถานที่ น วดในหอผู ้ ป ่ ว ย
ทารกแรกเกิด ให้อบอุ่น ไม่หนาวหรือร้อนจนเกินไป และ
เตรียมอุปกรณ์การนวด ใช้แป้งและน�้ำมันส�ำหรับทามือ
ชนิดเดียวกับทีท่ ารกใช้อยูเ่ ป็นประจ�ำ เพือ่ ป้องกันไม่ให้เกิด
อาการแพ้บริเวณผิวหนังของทารก
2. ขั้นด�ำเนินการ
		 2.1 ก่อนการเจาะเลือด
			 2.1.1 ประเมิ น ค่ า พื้ น ฐาน พฤติ ก รรม
การตอบสนองความปวดของทารกแรกเกิด ของกลุม่ ทดลอง
และกลุม่ ควบคุม โดยดูจากจอภาพทีบ่ นั ทึกด้วยกล้องวีดทิ ศั น์
ในระยะทารกสงบก่อนการทดลอง 1 นาที
			 2.1.2 ท� ำ การทดลอง โดยแบ่ ง เป็ น
กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง คือ กลุ่มควบคุม ผู้วิจัย
ให้การพยาบาลตามปกติก่อนการเจาะเลือดทารกจาก
หลอดเลือดด�ำส่วนปลาย โดยวิธกี ารห่อตัวจับแขนข้างหนึง่
วางแนบล�ำตัว ส่วนแขนอีกข้างหนึ่งกางออก และให้ทารก
นอนนิง่ ๆ นาน 2 นาที จึงท�ำการเจาะเลือดจากหลอดเลือด
ด� ำ ส่ ว นปลาย ส่ ว นกลุ ่ ม ทดลองผู ้ วิ จั ย เริ่ ม นวดทารก
ตามคู่มือการนวดสัมผัสทารกใช้เวลาในการนวด 15 นาที
จากนั้นห่อตัวทารกไว้ 2 นาที แล้วจึงท�ำการเจาะเลือดจาก
หลอดเลือดด�ำส่วนปลาย
		 2.2 ระยะการเจาะเลือด
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ได้รับการเจาะเลือด
จากหลอดเลือดด�ำส่วนปลายจากพยาบาลผูเ้ ชีย่ วชาญ โดย
เช็ดผิวหนังบริเวณหลังมือของทารกแรกเกิด ตรงต�ำแหน่ง
เส้นเลือดด�ำที่ต้องการเจาะด้วยส�ำลีชุบแอลกอฮอล์ 70%
แล้วใช้เข็มเบอร์ 25 แทงลงที่เส้นเลือดด�ำ จนกระทั่ง
ปิดพลาสเตอร์เสร็จนานไม่เกิน 1-2 นาที โดยมีการบันทึก
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ผลของการนวดสั
ผลของการนวดสัมผัมสผัทารกต่
สทารกต่อพฤติ
อพฤติกรรมตอบสนองความปวด
กรรมตอบสนองความปวดอัตอัราการเต้
ตราการเต้นของหั
นของหัวใจและ
วใจและ

102 ค่าค่ความอิ
าความอิ่มตั่มวตัของออกซิ
วของออกซิเจนในทารกแรกเกิ
เจนในทารกแรกเกิดทีด่ไทีด้่ไรด้ับรการเจาะเลื
ับการเจาะเลือดจากหลอดเลื
อดจากหลอดเลือดด�
อดด�ำส่ำวส่นปลาย
วนปลาย
วีดิทัศน์ตั้งแต่เริ่มต้นทดลองจนกระทั่งสิ้นสุดการทดลอง
		 2.3 ระยะหลังการเจาะเลือด
ผู้วิจัยน�ำแถบบันทึกวีดิทัศน์มาเปิดดูจากจอภาพ
ท�ำการประเมินการตอบสนองความปวดของทารกโดยใช้
แบบประเมินพฤติกรรมการตอบสนองความปวดของทารก
แรกเกิด (Neonatal Infant Pain Scale: NIPS) ที่ระยะ
เวลาหลังเจาะเลือดทันที 30 วินาที, 1, 2 และ 3 นาที
การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของทารกและมารดา โดยใช้
สถิตพิ รรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน และทดสอบความแตกต่างของข้อมูลทั่วไป
ของทารก และมารดาระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม
โดยใช้สถิตไิ คสแควร์ (Chi–square Test) และการทดสอบ
ค่าที (Independent t-test) 2. เปรียบเทียบคะแนน
ของพฤติกรรมการตอบสนองความปวดของทารกแรกเกิด
อัตราการเต้นของหัวใจ และค่าความอิ่มตัวของออกซิเจน
ในเลือดแดง ระหว่างกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุมก่อน
การเจาะเลือด และหลังเจาะเลือดทันที, 30 วินาที, 1, 2
และ 3 นาที ด้วยสถิติการทดสอบค่าที ชนิด 2 กลุ่มเป็น
อิสระต่อกัน (Independent t-test)
ผลการวิจัย
1. กลุ่มตัวอย่างในกลุ่มทดลองส่วนใหญ่ เป็นเพศ
หญิง (ร้อยละ 66.7) คะแนนแอพการ์ที่ 1 นาที เท่ากับ 9

วารสารคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

คะแนน (ร้อยละ 100) และที่ 5 นาที เท่ากับ 10 คะแนน
(ร้อยละ 100) อายุครรภ์เฉลีย่ 38.46 สัปดาห์ (S.D. = 1.06)
และน�้ำหนักแรกเกิดเฉลี่ย 3,081.33 กรัม (S.D. = 752)
กลุ่มควบคุมส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 60)
คะแนนแอพการ์ที่ 1 นาที เท่ากับ 9 คะแนน (ร้อยละ 100)
และที่ 5 นาที เท่ากับ 10 คะแนน (ร้อยละ 100) อายุครรภ์
เฉลี่ย 38.53 สัปดาห์ (S.D. = 2) และน�้ำหนักแรกเกิดเฉลี่ย
3,164.13 กรัม (S.D. = 1,322)
เมือ่ เปรียบเทียบข้อมูลทัว่ ไประหว่างทารกแรกเกิด
กลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุมด้วยสถิตไิ คสแควร์ในเรือ่ งเพศ
และเมื่อทดสอบความแตกต่างของคะแนนแอพการ์ที่ 1
และที่ 5 นาที อายุครรภ์ของทารก และน�้ำหนักแรกเกิด
ด้วยสถิติ Independent t-test พบว่าไม่แตกต่างกัน เช่นกัน
2. เปรี ย บเที ย บคะแนนเฉลี่ ย พฤติ ก รรมการ
ตอบสนองความปวดก่อนการทดลอง และหลังการทดลอง
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม พบว่า ก่อนการเจาะ
เลือด คะแนนเฉลีย่ พฤติกรรมการตอบสนองความปวดของ
ทารกแรกเกิดกลุ่มทดลอง และทารกแรกเกิดกลุ่มควบคุม
มีคะแนนเฉลี่ยไม่แตกต่างกัน (p > .05)
หลังเจาะเลือด พบว่า ทารกแรกเกิดกลุ่มทดลอง
มีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการตอบสนองความปวดต�่ำกว่า
ทารกแรกเกิดกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ใน
ระยะเวลาหลังเจาะเลือดทันที (t = -13.201, p < .05) และ
หลังเจาะเลือดนาทีที่ 1 (t = -3.154, p < .05) (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการตอบสนองความปวด ของทารกแรกเกิด กลุ่มทดลอง (n = 15) และ
		 กลุ่มควบคุม (n = 15)
ระยะเวลาหลังเจาะเลือด
ทันที
30 วินาที
1 นาที
2 นาที
3 นาที

กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม
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Effects of Infant Massage on Behavioral Pain Responses, Heart Rate
and Oxygen Saturation in Newborn Undergoing Venipuncture

สรุปและอภิปรายผล
1. ผลการวิจยั พฤติกรรมการตอบสนองความปวด
พบว่า ภายหลังการเจาะเลือดทันทีและนาทีที่ 1 ทารก
แรกเกิ ด กลุ ่ ม ทดลองที่ ไ ด้ รั บ การนวดสั ม ผั ส มี ค ะแนน
พฤติกรรมการตอบสนองความปวดหลังการเจาะเลือด
น้อยกว่าทารกแรกเกิดกลุม่ ควบคุมทีไ่ ด้รบั การห่อตัว แสดง
ว่า การนวดสัมผัสทารกก่อนการเจาะเลือดจากหลอดเลือด
ด�ำส่วนปลาย สามารถช่วยบรรเทาความปวดได้ อภิปราย
ได้ว่า การนวดสัมผัสเป็นการกระตุ้นใยประสาทขนาดใหญ่
ท�ำให้ประตูควบคุมความปวดที่ไขสันหลังปิด สัญญาณ
ความปวดไม่สามารถส่งผ่านไปยังสมอง (Melzack, & Wall,
1965) ในการศึกษาครั้งนี้ทารกจะได้รับการนวดสัมผัส
ก่อนการเจาะเลือดจากหลอดเลือดด�ำส่วนปลาย 2 นาที เพือ่
เพิ่มความรู้สึกน�ำเข้าของการกระตุ้นใยประสาทขนาดใหญ่
จากการนวดสัมผัส ให้มีจ�ำนวนมากพอที่จะส่งผลให้ประตู
ควบคุ ม ความปวดที่ ไขสั น หลั ง ปิ ด มี ผ ลท� ำ ให้ สั ญ ญาณ
ความปวดไม่สง่ ผ่านไปยังสมอง การรับรูค้ วามปวดจึงลดลง
ด้วยเหตุนคี้ ะแนนเฉลีย่ พฤติกรรมการตอบสนองความปวด
ของกลุ่มทดลองจึงน้อยกว่ากลุ่มควบคุม อันได้แก่ การ
แสดงออกทางใบหน้า การร้องไห้ การหายใจ การเคลือ่ นไหว
ของแขนขา และการตืน่ ตัวโดยทารกลืมตาหรือหลับตา และ
การตอบสนองความปวดของทารกจะเกิดการเปลีย่ นแปลง
สูงสุดในช่วงนาทีแรกหลังได้รบั การเจาะเลือดและจะค่อย ๆ
กลับเข้าสู่ภาวะปกติใน 3 นาที (Tantapong, 2000) แต่
ผลการศึกษาครั้งนี้ ทารกกลับเข้าสู่ภาวะปกติใน 1 นาที
หลังเจาะเลือด ซึ่งนับว่าลดได้เร็วกว่าการศึกษาที่ผ่านมา
สอดคล้องกับการศึกษาเปรียบเทียบทารกกลุ่มที่ได้รับ
การนวดสัมผัสบริเวณแขนทารก ตั้งแต่ต้นแขนถึงปลายนิ้ว
ก่อนการเจาะเลือด กับทารกกลุ่มที่ได้รับการดูแลตามปกติ
ผลการศึ ก ษาพบว่ า ทารกกลุ ่ ม ที่ ไ ด้ รั บ การนวดสั ม ผั ส
มีความปวดน้อยกว่ากลุ่มที่ได้รับการดูแลตามปกติ (Chick
& Wan, 2011) และสอดคล้องกับการศึกษาผลการนวด
สัมผัสต่อการบรรเทาความปวดในทารกแรกเกิดที่ได้รับ
การฉีดวัคซีน พบว่า ทารกกลุ่มที่ได้รับการนวดสัมผัส มี
คะแนนเฉลี่ ย พฤติ ก รรมการตอบสนองความปวด ที่
เปลี่ยนแปลงจากค่าปกติ น้อยกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับการนวด
สัมผัส (Hemkunakorn, 2000)
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2. อัตราการเต้นของหัวใจ และค่าความอิ่มตัว
ของออกซิเจนในเลือด ภายหลังการเจาะเลือด พบว่า อัตรา
การเต้นของหัวใจ และค่าความอิม่ ตัวของออกซิเจนในเลือด
ของทารกทั้งสองกลุ่มแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�ำคัญทาง
สถิติ (p > .05) แม้ว่าการนวดสัมผัสจะมีผลโดยตรงต่อ
การกระตุ้นใยประสาท และท�ำให้ประตูควบคุมความปวด
ทีไ่ ขสันหลังปิด การรับรูค้ วามปวดลดลง อภิปรายได้วา่ การ
เจาะเลือดเป็นการแทงเข็มผ่านผิวหนังเนือ้ เยือ่ เส้นประสาท
และหลอดเลือดด�ำ ซึ่งท�ำให้เกิดความปวดแบบเจ็บแปล๊บ
ทันที จากการเพิม่ ความรูส้ กึ น�ำเข้าของการกระตุน้ ใยประสาท
ขนาดเล็ก และสมองรับรูค้ วามปวดท�ำให้เกิดการตอบสนอง
ความปวดทางสรี ร วิ ท ยา คื อ ระบบประสาทอั ต โนมั ติ
ซิมพาเทติกท�ำงาน ส่งผลให้อตั ราการเต้นของหัวใจเพิม่ ขึน้
และค่ า ความอิ่ ม ตั ว ของออกซิ เจนในเลื อ ดลดลงทั น ที
(Taksande, Vilhekar, Jain, & Chitre, 2005) แต่การ
เปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของการตอบสนองความปวด
จะเด่นในระยะแรกเริ่มเท่านั้น ไม่เกิดตลอดไป อีกทั้ง
การเปลี่ ย นแปลงของอั ต ราการเต้ น ของหั ว ใจ และค่ า
ความอิม่ ตัวของออกซิเจนไม่ได้เฉพาะเจาะจงเรือ่ งความปวด
อย่างเดียว แต่อาจมีสาเหตุจากความเครียดของตัวทารก
หรือตัวกระตุ้นทางกายภาพอื่น ๆ เช่น ความร้อน หรือ
ความเย็น (Inruan, Daramas, & Pookboonmee, 2013)
และอีกเหตุผลหนึง่ คือ ทัง้ การนวดสัมผัสและการห่อตัวเป็น
วิธีที่ช่วยลดความปวด ท�ำให้อัตราการเต้นของหัวใจลดลง
และค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดเพิ่มขึ้น (Sinpru
et al., 2009) ด้วยเหตุนี้อัตราการเต้นของหัวใจ และค่า
ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดของทารกทั้งสองกลุ่มจึง
ไม่แตกต่างกัน
ข้อเสนอแนะในการน�ำผลจากการวิจัยไปใช้
1. ควรน�ำการนวดสัมผัสทารก ไปใช้กับทารก
ที่ได้รับความปวดจากการท�ำหัตถการ การเจาะเลือดจาก
หลอดเลือดด�ำ เพื่อลดความรุนแรง และภาวะแทรกซ้อน
จากความปวด
2. ควรท�ำการศึกษาการนวดสัมผัสทารก ในกลุ่ม
ตัวอย่างทีแ่ ตกต่างกัน ได้แก่ ทารกคลอดก่อนก�ำหนด ทารก
ที่ได้รับความปวดจากการท�ำหัตถการอื่น ๆ เช่น การฉีดยา
การฉีดวัคซีน และและการเจาะหลัง เป็นต้น
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