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ผลการให้สารรสหวาน เพือ่บรรเทาอาการปวด 

ในทารกคลอดก่อนกาํหนดทีไ่ด้รับ 

การเจาะเลอืดบริเวณส้นเท้า  

(The effectiveness of sucrose on pain response  

in heel stick in preterm infants) 

วรรณ ีจันทร์มาศ 

และคณะ NICU 

กลุ่มภารกจิบริการวชิาการ  

สถาบันสุขภาพเดก็แห่งชาติมหาราชินี 
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ความสําคญัและทีม่าของปัญหาทีท่าํการวจิยั 

High technology  Survival rate 

Invasive care: Pain 
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Barker และ Rutter (1995) ทารก 54 ราย (NICU)  

• ทาํหตัถการ 3,283 คร้ัง  

• เจาะเลือดบริเวณส้นเทา้ 56%  

• Suction 26% 

• IVF 8% 

ความสําคญัและทีม่าของปัญหาทีท่าํการวจิยั 

**Preterm infant:  
Low blood volume,  
poor blood circulation….เจาะซํา้ๆ  Pain 



คลกิเพือ่แกไ้ขลกัษณะชือ่เร ือ่งตน้แบบ 

ขอมูลใชภายในสถาบันฯ 11 มิ.ย. 2555 

ความสําคญัและทีม่าของปัญหาทีท่าํการวจิยั 
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• การเจริญเติบโตชา้  

• อารมณ์และปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมลดลง  

• ฝังใจ  

• ทาํร้ายร่างกายตวัเอง 

ความสําคญัและทีม่าของปัญหาทีท่าํการวจิยั 

ทารกได้รับความปวดซ้ําๆ เป็นเวลานาน  
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ความสําคญัและทีม่าของปัญหาทีท่าํการวจิยั 

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลใน NICU  

ร้องด้ิน  

desat 
เหน่ือยหอบ  

เพิ่ม FiO2 setting   

หยดุหายใจ  

• ทารกคลอดก่อนกาํหนดท่ีไดรั้บการเจาะเลือดบริเวณส้นเทา้ 
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ความสําคญัและทีม่าของปัญหาทีท่าํการวจิยั 

เสียงดงั 

จากผลกระทบ     มีการศึกษาวธีิการบรรเทาอาการปวด    ข้อจํากัด  

การดูดการกลืน  

บิดามารดาไม่มาเยีย่ม  

ยุง่ยาก  

nipple confuse 
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ความสําคญัและทีม่าของปัญหาทีท่าํการวจิยั 

งานวิจัย การจัดการความรู้ ปฏิรูประบบสุขภาพ  

• Evidence-based Nursing Practice  

      เพื่อประกนัคุณภาพการพยาบาล  

 

ยบัย ั้งการส่งกระแสประสาทความปวด 

สมองรับรู้ความปวดลดลง 

24% sucrose  endogenous opiates  
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ความสําคญัและทีม่าของปัญหาทีท่าํการวจิยั 

ผู้วจัิยพฒันา 

• แนวเวชปฏิบติัทางการพยาบาลในการใหส้ารรสหวาน (sucrose) เพื่อบรรเทา

อาการปวดในทารกคลอดก่อนกาํหนดท่ีไดรั้บการเจาะเลือดบริเวณส้นเทา้ 

• ตรวจสอบ ปรับปรุงแกไ้ข      

  
ศึกษา: ผลการใหส้ารรสหวาน เพ่ือบรรเทาอาการปวด 

ในทารกคลอดก่อนกาํหนดท่ีไดรั้บการเจาะเลือดบริเวณส้นเทา้  
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เพื่อศึกษาเปรียบเทียบอาการปวดในทารกคลอดก่อนกาํหนด 

ท่ีไดรั้บการเจาะเลือดบริเวณส้นเทา้ ท่ีไดรั้บสารรสหวาน (sucrose)  

กบัการดูแลตามปกติ  

วตัถุประสงค์  
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• Randomized controlled trial with double blinded  crossover design  

ผูป่้วยแต่ละรายเป็นทั้งกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง ท่ีไดรั้บ sucrose ตาม CNPG  

 

 

        

 

รูปแบบและวธีิการวจิยั 

Inclusion criteria 

 1. Preterm PGA <  37 wks.  

 2. ทารกท่ีตอ้งไดรั้บการเจาะเลือดบริเวณส้นเทา้  

 3. บิดา มารดา ผูป้กครอง ยนิยอมเขา้ร่วมการวิจยั 

 4. เช้ือชาติไทย สัญชาติไทย ผูป้กครองส่ือสารโดยใชภ้าษาไทย 
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Exclusion criteria 

1.   Hypo-hyperglycemia, congenital anomalies,  

      severe neurological anomalies  

2.  ไดรั้บยาบรรเทาอาการปวด/ ยากนัชกัภายใน 12 ชัว่โมง  

3. ใส่ท่อหลอดลมคอ  

4. มารดาเป็นเบาหวาน  

 

รูปแบบและวธีิการวจิยั 

เก็บข้อมูล: NICU สถาบันฯ 1 ต.ค. 2555 - 30 ก.ย. 2557  
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วธีิการดาํเนินการวจิยั 

•  สร้างเคร่ืองมือ: แบบบนัทึกขอ้มูล CNPG, PIPP 

• สุ่มทารกตาม Inclusion criteria  23 ราย 

• สุ่มเลือกวิธีการพยาบาล วนัแรก สลบักนัในวนัถดัมา  

• ผูช่้วยวิจยัคนท่ี 1 เตรียม 24 %sucrose, sterile water  

• พยาบาลผูดู้แลทารกเป็นผูใ้ห ้ตาม CNPG  

• บนัทึกขอ้มูลและ VDO 

• ผูช่้วยวิจยัคนท่ี 2 ประเมิน PIPP 
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แบบประเมนิความปวดในทารกคลอดก่อนกาํหนด  

(Premature Infant Pain Profile: PIPP)  

คะแนนความปวด   0-21 คะแนน   

                             0-6 คะแนน ไม่มีหรือมีความปวดเลก็นอ้ย  

                       7-12 คะแนน ปวดปานกลาง  

                       มากกวา่ 12 คะแนนปวดมาก 
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การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิตทิีใ่ช้ (Data Analysis) 

วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป 

• วิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไป: การแจกแจงความถ่ี ร้อยละ  

• วิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียคะแนนความปวด  

       : Pair t-test ( p < 0.05) 
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    ลกัษณะทั่วไป   

     

จํานวน (%) 

N =23 

ค่าเฉลีย่ (พสัิย)  

เพศ ชาย 8 (34.8)   

อายุครรภ์แรกเกดิ (สัปดาห์)   29.57 (26-33) 

อายุครรภ์หลงัเกดิ (สัปดาห์)   31.09 (27-35) 

นํา้หนักแรกเกดิ (กรัม)   1180.65 (660-1850) 

นํา้หนักปัจจุบัน (กรัม)   1135.87 (720-1785) 

อายุ (วนั)    10.30 (1-50) 

ระดบันํา้ตาลในเลอืด ก่อนเกบ็ข้อมูล (mg/dl)   104.26 (68-126)  

                                  หลงัเกบ็ข้อมูล (mg/dl)   102 (67-120)  

ผลการวจิยั: ข้อมูลทัว่ไป 
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ช่วงเวลา อตัราเต้นหัวใจ (mean (SD)) 

Sucrose Sterile water t p 

ก่อนเจาะเลือด 162.00 (20.088) 155.30 (17.823) 1.983 0.060 

ขณะเจาะเลือด 166.22 (18.858) 158.43 (18.858) 2.330 0.029* 

หลงัเจาะเลือด 1 นาที 170.78 (19.941) 165.74 (17.268) 1.648 0.114 

หลงัเจาะเลือด 2 นาที 172.61 (22.503) 167.85 (20.861) 0.991 0.333 

หลงัเจาะเลือด 3 นาที 169.50 (22.028) 167.63 (21.107) 0.527 0.604 

หลงัเจาะเลือด 4 นาที 166.87 (20.049) 165.33 (22.179) 0.429 0.672 

หลงัเจาะเลือด 5 นาที 164.28 (20.451) 163.28 (20.137) 0.233 0.818 

ผลการวจิยั: อตัราการเต้นหัวใจ (HR) 
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กราฟ  แสดงค่าเฉล่ียอตัราการเตน้หวัใจของทารก ก่อน ขณะเจาะเลือด และหลงัเจาะเลือดบริเวณส้นเทา้  

ขณะเจาะเลือดบริเวณส้นเทา้กลุ่มท่ีไดรั้บ sucrose HR สูงกวา่กลุ่มท่ีไม่ไดรั้บ sucrose (p = 0.029)  

หลงัเจาะเลือดท่ี  1-5 นาที HR ไม่แตกต่างกนั 

ผลการวจิยั: อตัราการเต้นหัวใจ (HR) 
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ช่วงเวลา O2Sat (mean (SD)) 

Sucrose Sterile water t p 

ก่อนเจาะเลือด 96.43 (3.90) 96.35 (3.97) 0.109 0.914 

ขณะเจาะเลือด 95.48 (3.80) 95.96 (3.35) -0.589 0.562 

หลงัเจาะเลือด  1  นาที 96.10 (3.66) 95.39 (4.46) 1.121 0.274 

หลงัเจาะเลือด  2  นาที 95.71 (4.07) 93.52 (6.84) 2.196 0.039* 

หลงัเจาะเลือด  3  นาที 96.23 (3.61) 93.32 (5.31) 3.445 0.002** 

หลงัเจาะเลือด  4  นาที 96.32 (3.82) 93.82 (5.13) 2.329 0.029* 

หลงัเจาะเลือด  5  นาที 95.97 (3.99) 93.78 (5.88) 1.506 0.146 

ผลการวจิยั: O2 saturation 
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 ทารกกลุ่มท่ีไดรั้บ sucrose : O2sat หลงัเจาะเลือด 2, 3 และ 4 นาที สูงกวา่ 

ทารกกลุ่มท่ีไม่ไดรั้บ sucrose (p<0.5)  

ผลการวจิยั: O2 saturation 
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ช่วงเวลา PIPP (mean (SD)) 

Sucrose Sterile water t p 

ก่อนเจาะเลือด 3.70 (1.22) 3.70 (1.36) 0.000 1.00 

หลงัเจาะเลือด 1 นาที 7.43 (3.54) 11.00 (3.40) -4.431 <0.001** 

หลงัเจาะเลือด 2 นาที 6.13 (2.91) 9.43 (4.58) -3.404 0.003** 

หลงัเจาะเลือด 3 นาที 5.43 (2.27) 8.70 (4.41) -3.930 0.001** 

หลงัเจาะเลือด 4 นาที 4.74 (1.76) 7.26 (2.78) -4.380 <0.001** 

หลงัเจาะเลือด 5 นาที 4.70 (1.87) 6.17 (2.31) -2.523 0.019** 

ผลการวจิยั: PIPP 
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กลุ่มท่ีไดรั้บ 24%sucrose  PIPP หลงัเจาะเลือดบริเวณส้นเทา้ 1-5 นาที นอ้ยกวา่  

กลุ่มท่ีไม่ไดรั้บ sucrose (p <0.5)  

ผลการวจิยั: PIPP 
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การอภิปรายผล 

• ทารกท่ีไดรั้บ sucrose มีความเจบ็ปวดนอ้ยกวา่ทารกท่ีไม่ไดรั้บ sucrose:  

sucrose endogenous opiates  สมองรับรู้ความปวดลดลง  

**สอดคล้องกับการศึกษาอื่น 



คลกิเพือ่แกไ้ขลกัษณะชือ่เร ือ่งตน้แบบ 

ขอมูลใชภายในสถาบันฯ 11 มิ.ย. 2555 

การอภิปรายผล 

**สอดคล้องกับการวจัิยคร้ังนี ้ 

ทารกท่ีไม่ไดรั้บ sucrose  
 

ความเจบ็ปวดมากกวา่ 

 

การใช้ O2 เพิม่ขึน้  

  

O2 saturation ตํ่ากว่า 
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การอภิปรายผล 

• ควรให ้24% sucrose เพื่อบรรเทาอาการปวดในทารกคลอดก่อน

กาํหนดท่ีไดรั้บการเจาะเลือดบริเวณส้นเทา้ 
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ขอมูลใชภายในสถาบันฯ 11 มิ.ย. 2555 

 

เอกสารอ้างองิ 

1. Barker DP, Rutter N. Exposure to invasive procedures in neonatal intensive care unit admissions. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed. 1995; 72 (1): 47-8.  

2. สุนทร ฮ้อเผ่าพันธ์. Prevention and management of pain in neonate. ใน: สุนทร ฮ้อเผ่าพันธ์, พิมลรัตน์ ไทยธรรมยานนท์, เกรียงศักดิ์ จีระแพทย์, บรรณาธิการ. 

Neonatoly 2009. กรุงเทพฯ: ธนาเพรส จํากดั; 2552. หน้า 280-291. 

3. ศุภาว์ เผอืกเทศ. ความเจ็บปวดในทารกแรกเกดิ: บทบาทพยาบาล. วทิยาสารพยาบาล 2541; 23(3): 185-192. 

4. พิมล ศรีสุภาพ. การรักษาความเจ็บปวดในทารกแรกเกดิ. ใน: สุนทร ฮ้อเผ่าพันธ์, พิมลรัตน์ ไทยธรรมยานนท์, เกรียงศักดิ์ จีระแพทย์, บรรณาธิการ. Neonatology 2009. 

กรุงเทพฯ: ธนาเพรส จํากดั; 2552. หน้า 292-315. 

5. พิกุล ขําศรีบุศ. Neonatal Pain Management. ใน: สุนทร ฮ้อเผ่าพันธ์, บรรณาธิการ. Neonatal Society of Thailand. กรุงเทพฯ: ธนาเพรส จํากดั; 2550. หน้า 127-137. 

6. พิกุล ขําศรีบุศ. Pain management (Non-medical).ใน: สุนทร ฮ้อเผ่าพันธ์, พิมลรัตน์ ไทยธรรมยานนท์, เกรียงศักดิ์ จีระแพทย์, บรรณาธิการ. Neonatology 2009. 

กรุงเทพฯ: ธนาเพรส จํากดั; 2552. หน้า 316-324. 

7. Garner SL, Enzman-Hines M, Dickey LA. Pain and pain relief. In: Iannuzzi M, Sparks L, editors. Handbook of Neonatal Intensive Care. 9th ed. Missouri: 

Mosby; 2011. p.223-269. 

8. Shapiro C. Pain in neonate: Assessment and intervention. Neonatal Network 1989; 8 (1):7-21. 

9. Mitchell A, Boss BJ. Adverse effects of pain on the nervous system of newborns and    young children: a review of the literature. Jounal of Neuroscience 

Nursing 2002; 34 (5): 228-236. 

 



คลกิเพือ่แกไ้ขลกัษณะชือ่เร ือ่งตน้แบบ 

ขอมูลใชภายในสถาบันฯ 11 มิ.ย. 2555 

เอกสารอ้างองิ 

10. Kenner C, Wright L, editors. Comprehesive neonatal nursing: A Physiologic Perspective. 2nd ed. Philadelphia: W.B. Saunders Company; 1998.  

11. Johnston CC, Filion F, Snider L, Majnemer A, Limperopoulos C, Walker CD, et al. Routine  sucrose analgesia during the first week of life in neonates 

younger than 31 weeks’ postconceptional age. Pediatrics 2002; 110: 523 - 8.  

12. Stevens B, Taddio A, Ohlsson A, Einarson T. The efficacy of sucrose for relieving procedural pain in neonates a systematic review and meta-analysis. Acta 

Paediatrica 1997; 86: 837–42.  

13. Johnston CC, Stremler R, Horton L, Friedman A. Effect of repeated doses of sucrose during heel stick procedure in preterm neonates. Biol Neonate. 1999; 75 

(3): 160–6. 

14. Laxmikant S, Deshmukh HU, Rekha HU. Analgesic effect of oral glucose in preterm infants during venipuncture a double blind, randomized, controlled trial. 

J Trop Pediatr 2002; 48 (3): 138-41.  

15. Ramenghi LA, Evans DJ, Levene MI. Sucrose analgesia: absorptive mechanism or taste perception? Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed. 1999; 80: 146-7. 

16. Simonse E, Mulder PG, Van Beek RH. Analgesic effect of breast milk versus sucrose for analgesia during heel lance in late preterm infants. Pediatrics 2012; 

129(4): 657-63.  

17. อรุณ จิรวฒัน์กุลสถิต.ิ วธิีคาํนวณขนาดตวัอย่างในการศึกษาแบบต่างๆ. สถิตทิางวทิยาศาสตร์สุขภาพเพื่อการวจิัย. กรุงเทพฯ: บริษัทวทิยพัฒน์ จํากดั; 2552. หน้า 176. 

18. Stevens BJ, Johnston CC, Petryshen P, Taddio A. The premature infant pain profile: Development and initial validation. Clinical Journal of Pain 1996; 13-22.  

 



คลกิเพือ่แกไ้ขลกัษณะชือ่เร ือ่งตน้แบบ 

ขอมูลใชภายในสถาบันฯ 11 มิ.ย. 2555 

ทีป่รึกษา  

• ผศ.ดร.ประนอม รอดคําด ี

• ผศ. แพทย์หญิงวราภรณ์  แสงทวีสิน 

• นายแพทย์วิบูลย์ กาญจนพฒันกลุ 

• แพทย์หญิงมิรา โครานา  

• แพทย์หญิงวารุณี พรรณพานิช วานเดอพทิท์ 



คลกิเพือ่แกไ้ขลกัษณะชือ่เร ือ่งตน้แบบ 

ขอมูลใชภายในสถาบันฯ 11 มิ.ย. 2555 


	ผลการให้สารรสหวาน เพื่อบรรเทาอาการปวด�ในทารกคลอดก่อนกำหนดที่ได้รับ�การเจาะเลือดบริเวณส้นเท้า �(The effectiveness of sucrose on pain response �in heel stick in preterm infants)
	ความสำคัญและที่มาของปัญหาที่ทำการวิจัย
	ความสำคัญและที่มาของปัญหาที่ทำการวิจัย
	ความสำคัญและที่มาของปัญหาที่ทำการวิจัย
	Slide Number 5
	ความสำคัญและที่มาของปัญหาที่ทำการวิจัย
	ความสำคัญและที่มาของปัญหาที่ทำการวิจัย
	ความสำคัญและที่มาของปัญหาที่ทำการวิจัย
	ความสำคัญและที่มาของปัญหาที่ทำการวิจัย
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	วิธีการดำเนินการวิจัย
	แบบประเมินความปวดในทารกคลอดก่อนกำหนด �(Premature Infant Pain Profile: PIPP) 
	การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ (Data Analysis)
	ผลการวิจัย: ข้อมูลทั่วไป
	ผลการวิจัย: อัตราการเต้นหัวใจ (HR)
	ผลการวิจัย: อัตราการเต้นหัวใจ (HR)
	ผลการวิจัย: O2 saturation
	ผลการวิจัย: O2 saturation
	ผลการวิจัย: PIPP
	ผลการวิจัย: PIPP
	การอภิปรายผล
	การอภิปรายผล
	การอภิปรายผล
	�เอกสารอ้างอิง
	เอกสารอ้างอิง
	ที่ปรึกษา 
	Slide Number 29

