
แนวทางการปฏิบัติการพยาบาลจากหลักฐานเชิงประจักษ์ 

เรื่อง การป้องกันและการจัดการความปวดและความเครียดในทารกแรกเกิด 

 

                     

บทนํา 

 การป้องกันและการจัดการความปวดและความเครียดในทารกแรกเกิด เป็นหน้าที่

ของพยาบาลผู้ดูแลทารก ทารกเกิดก่อนกําหนดและทารกแรกเกิดที่เจ็บป่วยเป็นทารกกลุ่ม

เส่ียงที่จะได้รับความปวดและความเครียดเนื่องจากทารกที่เกิดก่อนกําหนดจะต้องเผชิญกับ

ส่ิงแวดล้อมที่แตกต่างจากส่ิงแวดล้อมในครรภ์มารดาโดยส้ินเชิง นอกจากน้ีทารกที่เกิดก่อน

กําหนดและทารกแรกเกิดที่เจ็บป่วยยังต้องได้รับการรักษาจากทีมแพทย์และพยาบาล เช่น การ

เจาะเลือด การทําหัตถการต่าง ๆ  การดูแลประจําวันที่ต้องมีการจับต้องบ่อยคร้ัง ทําให้ทารก

เกิดความเครียดและความปวดได้ ซ่ึงความเครียดและความปวดที่เกิดข้ึนมีผลกระทบต่อทารก

แรกเกิดทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยพบว่าในระยะส้ันจะมีผลทําให้สัญญาณชีพของทารก

แรกเกิดเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ได้แก่ อัตราการเต้นของหัวใจและอัตราการหายใจเพ่ิมข้ึน

หรือลดลง ค่าความอ่ิมตัวของออกซิเจนในเลือดลดลง และความดันโลหิตเพิ่มข้ึน  สําหรับ

ผลกระทบของความปวดต่อทารกแรกเกิดในระยะยาว คือ ผลเสียต่อพัฒนาการด้านสมองอาจทํา

ให้ระบบประสาทส่วนกลางมีความผิดปกติอย่างถาวร มีพัฒนาการล่าช้า 

 การบรรเทาความปวดโดยไม่ใช้ยาเป็นบทบาทอิสระของพยาบาลที่สามารถทําได้ ดังนั้น

พยาบาลที่ให้การดูแลทารกจึงต้องมีความรู้ และสามารถปฏิบัติการพยาบาลในการป้องกันและ

จัดการความปวดและความเครียดให้แก่ทารกได้ถูกต้องด้วยการปฏิบัติตามหลักฐานเชิง

ประจักษ์ ซ่ึงจะส่งผลให้ทารกแรกเกิดได้รับการดูแลที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

วัตถุประสงค์ 

 เพื่อป้องกันและลดความปวด ความเครียดในทารกแรกเกิดทีไ่ด้รับหัตถการที่ก่อให้เกิด

ความปวดเฉียบพลัน     

 

กลุ่มเป้าหมาย 

 ทารกแรกเกิดทุกรายทีร่ับการรกัษาในโรงพยาบาล 

คําจํากัดความ 

 ความปวด : ความรู้สึกและอารมณ์ที่ไม่สุขสบายที่เกิดข้ึน เนื่องจากเน้ือเยื่อของทารก

แรกเกิดถกูทาํลายหรือเส่ียงต่อการถูกทาํลาย 
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 ความเครียด : การที่ทารกได้รับส่ิงกระตุ้นทีไ่ม่เหมาะสม เช่นการถูกจับต้องทีบ่่อย

เกินไป ส่ิงแวดล้อมที่มีเสียงและแสงที่มากเกินไปเป็นต้น 

 

ตัวชี้วัด 

 ทารกทีไ่ด้รบัหัตถการได้รบัการป้องกันและการจัดการความปวดตาม  Guidelines หรือ

มีคะแนนความปวดขณะและภายหลังการได้รับหัตถการน้อยกว่าหรือเท่ากบั 3 (คะแนนเตม็10) 

โดยใช้แบบประเมินความปวดของ NIPS; (Neonatal Infant Pain Scale)  

 

ผลลพัธ์ที่คาดหวัง 

 ทารกแรกเกิดที่ได้รับหตัถการมีความปวดและความเครียดลดลง 

 

ผู้รับผิดชอบ  บุคลากรพยาบาลที่ให้การดูแลทารกแรกเกิด 

 

ขั้นตอนปฏิบัติ  

 แบ่งข้ันตอนการปฏิบัติตามประเภทของหัตถการที่เปน็สาเหตุของความปวด 

 

 หัตถการที่1 การเจาะเลือด/การให้สารนํ้าทางหลอดเลือดดํา 

 

GA or PCA < 32 wks GA or PCA ≥32 wks 

Blood sampling และเปิดเส้นให้สารนํ้า

ทางหลอดเลือดดํา 

  Blood sampling และเปิดเส้นให้สารนํ้า

ทางหลอดเลือดดํา 

    1.ใช้ยาเอ็มลาครีม (EMLA cream: eutectic 

mixture of local anesthetics) 0.5 - 1 กรัม ใช้

ก่อนการเจาะเลือดประมาณ    60 – 90 นาที 

(level II) 

1.ใช้ยาเอ็มลาครีม (EMLA cream: eutectic 

mixture of local anesthetics) 0.5 - 1 กรัม ใช้

ก่อนการเจาะเลือดประมาณ 60 – 90 นาที 

(level II) 

      2.กรณีที่เจาะเลือดจากส้นเท้าให้เจาะ

บริเวณด้านข้างของส้นเท้า  

 2.กรณีที่เจาะเลือดจากส้นเท้าให้เจาะบริเวณ

ด้านข้างของส้นเท้า  

      3.กรณีที่แทงเข็มให้สารน้ําทางหลอด

เลือดดํา ไม่แทงเข็มในตําแหน่งเดิมที่เคยให้

สารน้ํา  

  3.กรณีที่แทงเข็มให้สารน้ําทางหลอดเลือด

ดํา ไม่แทงเข็มในตําแหน่งเดิมที่เคยให้สารน้ํา  

   4. ขณะเจาะเลือดหรือแทงเข็ม 
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4. ขณะเจาะเลือดหรือแทงเข็ม 

       4.1ใช้ผ้าห่อตัวทารกขณะเจาะเลือด (C) 

หรือ 

จัดท่านอนของทารกโดยใช้มือโอบห่อให้ทารก

แรกเกิดงอแขนและขาเข้าหากึ่งกลางลําตวั 

(facilitated tucking) (C) 

        

 

 

 

 

 

 

 

  

 

5.การฟื้นฟูสภาพทารกแรกเกิดหลังได้รับ

ความปวดจากการทําหัตถการ 

      5.1.ให้พยาบาล หรือบิดามารดาอยู่กับ

ทารกแรกเกิดและบรรเทาความปวดให้แก่

ท า รกแรก เ กิ ด  ห ลั ง เ ส ร็ จ ส้ิ นหั ตถการ

จนกระทั่งทารกแรกเกิดเข้าสู่ภาวะสงบโดยใช้

มือโอบห่อให้ทารกแรกเกิดงอแขนขาเข้าหา

กึ่งกลางลําตัวหรือห่อตัวทารกด้วยผ้า(C) 

 

 

 

 

 

 

       4.1ใช้ผ้าห่อตัวทารกขณะเจาะเลือด 

(C)หรือจัดท่านอนของทารกโดยใช้มือโอบห่อ

ให้ทารกแรกเกิดงอแขนและขาเข้าหากึ่งกลาง

ลําตัว (facilitated tucking) (C) หรือ 

      4.2อุ้มทารกหรืออุ้มโยก ( level II)(ทารก

ที่มีสัญญานชีพปกติ) 

      4.3 ให้ดูดจุกนมหลอก (Non-nutritive 

sucking) ในรายที่มี Sucking reflex (Level II) 

หรือดูดนมมารดาหรือนม/นมผสมจากขวด 

(level II) 

       4.4 อาจให้บิดามารดาอยู่ด้วยขณะที่ทํา

หัตถการ โดยมีการลูบ สัมผัสและพูดคุยกับ

ทารกแรกเกิดด้วยน้ําเสียงอ่อนโยน (Level II) 

(ถ้าบิดามารดาต้องการ) 

5.  การฟ้ืนฟูสภาพทารกแรกเกิดภายหลัง

ได้รับความปวดจากการทําหัตถการ 

     5.1พยาบาล หรือบิดามารดาอยู่กับทารก

แรกเกิด หลังเสร็จส้ินจากหัตถการจนกระทั่ง

ทารกแรกเกิดเข้าสู่ภาวะสงบโดย 

- กดบริเวณที่ได้รับการเจาะเลือด  

- หรือ  สัมผัส อุ้ม โอบกอด หรือพูดคุย

ปลอบโยน ( level II) 

- หรือ  ให้ทารกดูดนมมารดา( Level II) 

- หรือ  ให้ทารกดูดจุกนมหลอก(Level II) 

- หรือ  ใช้ผ้าห่อตัวโดยให้มือของทารก

แรกเกิดอยู่ ใกล้ปากเพื่อให้ทารกสามารถ

ปลอบโยนตัวเองได้จากการดูดนิ้วมือ(C) 

- หรือ  ใช้มือโอบห่อให้ทารกแรกเกิดงอ

แขนขาเข้าหากึ่งกลางลําตัว(C) 

- หรือ  ให้ทารกดูดจุกนมหลอก ร่วมกับ
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 6..

- หรือ  ให้ทารกดูดนมมารดา ร่วมกับใช้

ผ้าห่อตัวทารก(Level II) 

6.บันทึกอาการปวด และวิธีการบรรเทาความ

ปวดที่ให้แก่ทารกแรกเกิด  ลงในแบบบันทึก

ทางการพยาบาล 

 

Lancing  

    1  .บันทึกอาการความปวด  และวิ ธีการ

บรรเทาความปวดที่ให้แก่ทารกแรกเกิด  ลง

ในแบบบันทึกทางการพยาบาล 

เจาะบริเวณด้านข้างของส้นเท้า  

    2.  ใช้ผ้าห่อตัวทารก (C)หรือ 

    3.  จัดท่านอนของทารกโดยใช้มือโอบห่อ

ให้ทารกแรกเกิดงอแขนและขาเข้าหากึ่งกลาง

ลําตัว (facilitated tucking) (C) 

 

Lancing  

    1  .เจาะบริเวณด้านข้างของส้นเท้า      4.  ใช้ automated lancet ในการเจาะส้น

เท้า   (Level I)     2  .ใช้ผ้าห่อตัวทารก (C)หรือ 

    3  .จัดท่านอนของทารกโดยใช้มือโอบห่อ

ให้ทารกแรกเกิดงอแขน และขาเข้าหากึ่งกลาง

ลําตัว  (facilitated tucking) (C) 

     5. ให้ดูดจุกนมหลอก (Non-nutritive 

sucking) ในรายที่มี Sucking reflex หรือดูดนม

มารดาหรือนมมารดา/นมผสมจากขวด (Level 

II)     4.  ใช้ automated lancet ในการเจาะส้น

เท้า   ( Level I)      6 .ให้บิดามารดาหรือพยาบาลผู้ดูแลอยู่

ด้วยขณะทําหตัถการ โดยมีการลูบ สัมผัสและ

พูดคุยกับทารกแรกเกิดด้วยน้ําเสียงอ่อนโยน 

(Level II) 

      5.  การฟื้นฟูสภาพทารกแรกเกิดหลังได้รับ

ความปวดจากการทําหัตถการ 

         ให้พยาบาล หรือบิดามารดาอยู่กับ

ทารกแรกเกิดและบรรเทาความปวดให้แก่

ท า รกแรก เ กิ ด  ห ลั ง เ ส ร็ จ ส้ิ นหั ตถการ

จนกระทั่งทารกแรกเกิดเข้าสู่ภาวะสงบโดย ใช้

มือโอบห่อให้ทารกแรกเกิดงอแขนขาเข้าหา

กึ่งกลางลําตัวหรือห่อตัวทารกด้วยผ้า (C) 

       7. การฟื้นฟูสภาพทารกแรกเกิดหลังได้รับ

ความปวดจากการทําหัตถการ 

        7.1 

     6.  บันทึกอาการปวด และวิธีการบรรเทา

ให้พยาบาล หรือบิดามารดาอยู่กับ

ทารกแรกเกิดและบรรเทาความปวดให้แก่

ทารกแรกเกิด หลังเสร็จส้ินหัตถการจนกระทั่ง

ทารกแรกเกิดเข้าสู่ภาวะสงบโดย 
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- กดบริเวณที่ได้รับการเจาะเลือด  

- หรือ  สัมผัส อุ้ม โอบกอด หรือ

พูดคุยปลอบโยน (Level II) 

- หรือ  ให้ทารกดูดนมมารดา (Level 

II)  

-   หรือ  ให้ทารกดูดจุกนมหลอก 

(Level II) 

-   หรือ  ใช้ผ้าห่อตัวโดยให้มือของ

ทารกแรกเ กิดอยู่ ใ ก ล้ปาก เ พ่ือ ใ ห้ทารก

สามารถปลอบโยนตัวเองได้จากการดูดน้ิวมือ 

(Level II) 

- หรือ  ใช้มือโอบห่อให้ทารกแรกเกิด

งอแขนขาเข้าหากึ่งกลางลําตัว(C) 

- หรือ   ใ ห้ทารกดูดจุกนมหลอก 

ร่วมกับใช้ผ้าห่อตัวทารกแรกเกิด ( level II) 

- หรื อ   ใ ห้ ท า รก ดู ดนมมา รด า 

ร่วมกับใช้ผ้าห่อตัวทารกแรกเกิด( Level II) 

     6.บันทึกอาการปวด และวิธีการบรรเทา

ความปวดที่ให้แก่ทารกแรกเกิด  ลงในแบบ

บันทึกทางการพยาบาล 
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 หัตถการที่ 2 การฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อ 

- หลีกเล่ียงการฉีดยาเข้าทางกล้ามเนื้อหรือ subcutaneous โดยให้ยาทาง intravenous แทนถ้า

จําเปน็ต้อง ฉีดยาเข้าทางกล้ามเนื้อหรือ subcutaneous ให้ปฏิบตัิดังน้ี 

 

GA or PCA < 32 wks GA or PCA ≥ 32 wks 

1.  ใช้ยาเอม็ลาครีม (EMLA cream: eutectic 

mixture of local anesthetics) 0.5 - 1 กรัม ใช้

ก่อนการเจาะเลือดประมาณ    60 – 90 นาที 

(level II) ขณะฉีดยา 

   1.  ใช้ผ้าห่อตัวทารก (C) 

   2.จัดท่านอนของทารกโดยใช้มือโอบห่อให้

ทารกแรกเกิดงอแขนและขาเข้าหากึ่งกลาง

ลําตัว (facilitated tucking) (C) 

     3 .การฟื้นฟูสภาพทารกแรกเกิดหลังได้รับ

ความปวดจากการทําหัตถการ 

      พยาบาล หรือบิดามารดาอยู่กับทารก

แรกเกิด หลังเสร็จส้ินหัตถการจนกระทั่งทารก

แรกเกิดเข้าสู่ภาวะสงบโดย 

        - ใช้ผ้าห่อตัวทารก (C) 

       - จัดท่านอนของทารกโดยใช้มือโอบห่อ

ให้ทารกแรกเกิดงอแขนและขาเข้าหากึ่งกลาง

ลําตัว (facilitated tucking) (C) 

 

       4.บันทึกอาการปวด และวิธีการบรรเทา

ความปวดที่ให้แก่ทารกแรกเกิด  ลงในแบบ

บันทึกทางการ 

 

 

 

1.ใช้ยาเอ็มลาครีม (EMLA cream: eutectic 

mixture of local anesthetics) 0.5 - 1 กรัม ใช้

ก่อนการเจาะเลือดประมาณ    60 – 90 นาที 

(level II) ขณะฉีดยา 

   1.  ใช้ผ้าห่อตัวทารกขณะฉีดยา (C) 

   2.  อุ้มทารกหรืออุ้มโยก ( Level II) 

   3.  ให้ดูดจกุนมหลอก (Non-nutritive 

sucking) ในรายที่มี Sucking reflex  หรือดูด

นมมารดาหรือนมมารดา/นมผสมจากขวด( 

Level II) 

     4.  ให้บิดามารดาหรือพยาบาลผู้ดูแลอยู่

ด้วยขณะทําหัตถการ โดยมีการลูบ สัมผัสและ

พูดคุยกับทารกแรกเกิดด้วยน้ําเสียงอ่อนโยน ( 

level II) 

     5. การฟื้นฟูสภาพทารกแรกเกิดหลังได้รับ

ความปวดจากการทําหัตถการ 

      5.1.ให้พยาบาล หรือบิดามารดาอยู่กับ

ทารกแรกเกิด หลังเสร็จส้ินหัตถการจนกระทั่ง

ทารกแรกเกิดเข้าสู่ภาวะสงบ 

      5.2 พยาบาล หรือบิดามารดา บรรเทา

ความปวดให้แก่ทารกแรกเกิด หลังเสร็จส้ิน

หัตถการ จนกระทั่งทารกเข้าสู่ภาวะสงบ โดย 

           -   สัมผัส อุ้ม โอบกอด หรือพูดคุย

ปลอบโยน 

 ( level II) 
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 -  หรือ  ให้ทารกดูดนมมารดา ( 

level II) 

 -  หรือ  ให้ทารกดูดจุกนมหลอก ( 

level II) 

หรือ  ใช้ผ้าห่อตัวโดยให้มือของทารกแรกเกิด

อยู่ใกล้ปากเพ่ือให้ทารกสามารถปลอบโยน

ตัวเองได้จากการดูดนิ้วมือ(C) 

          -  หรือ  ใช้มือโอบห่อให้ทารกแรก

เกิดงอแขนขาเข้าหากึ่งกลางลําตัว(C) 

          -  หรือ  ให้ทารกดูดจุกนมหลอก 

ร่วมกับใช้ผ้าห่อตัวทารกแรกเกิด ( level II) 

          -  หรื อ   ใ ห้ทารก ดูดนมมารดา 

ร่วมกับใช้ผ้าห่อตัวทารกแรกเกิด ( level II) 

    6. บันทึกอาการปวด และวิธีการบรรเทา

ความปวดที่ให้แก่ทารกแรกเกิด  ลงในแบบ

บันทึกทางการพยาบาล 

 

 

 

หัตถการที่ 3 การใส่ OG-tube 

 3.1 ผ้าห่อตัวทารกแรกเกิด ( level II) 

 3.2  จัดท่านอนทารกให้ศีรษะอยู่กึ่งกลางลําตัว และแหงนหน้าเล็กน้อย (ท่า sniffing) 

ใส่สายยางด้วยความนุ่มนวล 

 

หัตถการที่ 4 การใส่ Umbilical catheter 

 1. ให้ดูดจุกนมหลอก (Non-nutritive sucking) ในรายที่มี Sucking reflex ( level II) 

 2.  ระวังการใช้ clamp หนีบหรือเย็บแผลบริเวณผิวหนังที่อยู่รอบสะดือ 

 3.  หลังใส่ ยึดสาย catheter ให้แน่น เพื่อป้องกันการเล่ือนหลุด 

 4. การฟื้นฟูสภาพทารกแรกเกิดหลังได้รับความปวดจากการทําหัตถการ 
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  4.1. ให้พยาบาล หรือบิดามารดาอยู่กับทารกแรกเกิด หลังเสร็จส้ินหัตถการ

จนกระทั่งทารกแรกเกิดเข้าสู่ภาวะสงบ 

  4.2  พยาบาล หรือบิดามารดา บรรเทาความปวดให้แก่ทารกแรกเกิด หลังเสร็จ

ส้ินหัตถการ จนกระทั่งทารกเข้าสู่ภาวะสงบ โดย 

               -   สัมผัส อุ้ม โอบกอด หรือพูดคุยปลอบโยน ( level II) 

               -  หรือ  ให้ทารกดูดจุกนมหลอก  ( level II) 

              - หรือ  ใช้ผ้าห่อตัวโดยให้มือของทารกแรกเกิดอยู่ใกล้ปากเพ่ือให้ทารก

สามารถปลอบโยน 

ตัวเองได้จากการดูดนิ้วมือ (C) 

               - หรือ  ใช้มือโอบห่อให้ทารกแรกเกิดงอแขนขาเข้าหากึ่งกลางลําตัว(C) 

                - หรือ  ให้ทารกดูดจกุนมหลอก ร่วมกับใช้ผ้าห่อตวัทารกแรกเกิด ( level II) 

 5. บันทึกอาการปวด และวิธีการบรรเทาความปวดที่ให้แก่ทารกแรกเกิด  ลงใน

แบบบันทึกทางการพยาบาล 

        

หัตถการที่ 5  การใส่ Arterial line , Central line or Cut down 

 1.  ใช้ยาเอ็มลาครีม (EMLA cream: eutectic mixture of local anesthetics) 0.5 - 1 

กรมั ใช้ก่อนการเจาะเลือดประมาณ    60 – 90 นาที (level II) 

 2.  ให้แพทย์พิจารณาให้ยา opioid  ทาง IV และให้ lignocaine ทาง subcutaneous 

 3. ให้ 12-24% sucrose 0.5-1 มลทางจุกนม ก่อนได้รับหัตถการ 2นาทีในรายที่มี 

Sucking reflex ( level II) 

 4. ให้ดูดจุกนมหลอก (Non-nutritive sucking) ขณะได้รับหตัถการในรายที่มี Sucking 

reflex ( level II) 

 5. การฟื้นฟูสภาพทารกแรกเกิดหลังได้รับความปวดจากการทําหัตถการ 

  5.1 ให้พยาบาล หรือบิดามารดาอยู่กับทารกแรกเกิด หลังเสร็จส้ินหัตถการ

จนกระทั่งทารกแรกเกิดเข้าสู่ภาวะสงบ 

  5.2  พยาบาล หรือบิดามารดา บรรเทาความปวดให้แก่ทารกแรกเกิด หลังเสร็จ

ส้ินหัตถการ จนกระทั่งทารกเข้าสู่ภาวะสงบ โดย 

              -  สัมผัส อุ้ม โอบกอด หรือพูดคุยปลอบโยน ( level II) 

               -  หรือ  ให้ทารกดูดจุกนมหลอก ( level II) 
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               - หรือ  ใช้ผ้าห่อตัวโดยให้มือของทารกแรกเกิดอยู่ใกล้ปากเพ่ือให้ทารก

สามารถปลอบโยนตัวเองได้จากการดูดนิ้วมือ (C) 

           -  หรือ  ใช้มือโอบห่อให้ทารกแรกเกิดงอแขนขาเข้าหากึ่งกลางลําตัว(C) 

           - หรือ  ให้ทารกดูดจุกนมหลอก ร่วมกับใช้ผ้าห่อตัวทารกแรกเกิด (C) 

  6. บันทึกอาการปวด และวิธีการบรรเทาความปวดที่ให้แก่ทารกแรกเกิด  ลงใน

แบบบันทึกทางการพยาบาล 

 

หัตถการที่ 6 การเจาะหลงั (Lumbar puncture) 

 1.  ใช้ยาเอ็มลาครีม (EMLA cream: eutectic mixture of local anesthetics) 0.5 - 1 

กรมั ทาก่อนการเจาะประมาณ    60 – 90 นาที (level II) 

 2. ให้แพทย์พิจารณาให้ยา lignocaine ทาง subcutaneous 

 3. ให้ 12-24% sucrose 0.5-1 มลทางจุกนม ก่อนได้รับหัตถการ2นาทีในรายที่มี 

Sucking reflex ( level II) 

 4. ให้ดูดจุกนมหลอก (Non-nutritive sucking) ขณะได้รบัหัตถการในรายทีมี่ 

Sucking reflex ( level II) 

 5.  การฟื้นฟูสภาพทารกแรกเกิดหลังได้รับความปวดจากการทําหัตถการ 

  5.1 ให้พยาบาล หรือบิดามารดาอยู่กับทารกแรกเกิด หลังเสร็จส้ินหัตถการ

จนกระทั่งทารกแรกเกิดเข้าสู่ภาวะสงบ 

  5.2  พยาบาล หรือบิดามารดา บรรเทาความปวดให้แก่ทารกแรกเกิด หลังเสร็จ

ส้ินหัตถการ จนกระทั่งทารกเข้าสู่ภาวะสงบ โดย 

               -    สัมผัส อุ้ม โอบกอด หรือพดูคุยปลอบโยน (level II) 

               -  หรือ ให้ทารกดูดจุกนมหลอก (level II) 

               -   หรือ ใช้ผ้าห่อตัวโดยให้มือของทารกแรกเกิดอยู่ใกล้ปากเพื่อให้ทารก

สามารถปลอบโยนตัวเองได้จากการดูดนิ้วมือ (C) 

           -   หรือ ใช้มือโอบห่อให้ทารกแรกเกิดงอแขนขาเข้าหากึ่งกลางลําตัว(C) 

           -   หรือ ให้ทารกดูดจุกนมหลอก ร่วมกับใช้ผ้าห่อตัวทารกแรกเกิด (C) 

 6. บันทึกอาการปวด และวิธีการบรรเทาความปวดที่ให้แก่ทารกแรกเกิด ลงในแบบ

บันทึกทางการพยาบาล   
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หัตถการที่ 7  การดูดเสมหะทาง endotalcheal tube 

 

GA or PCA < 32 wks GA or PCA ≥ 32 wks 

   1.  จัดท่านอนของทารกโดยใช้มือโอบห่อให้

ทารกแรกเกิดงอแขนและขาเข้าหากึ่งกลาง

ลําตัว (facilitated tucking) (C) 

   1.  จัดท่านอนของทารกโดยใช้มือโอบห่อให้

ทารกแรกเกิดงอแขนและขาเข้าหากึ่งกลาง

ลําตัว (facilitated tucking) (C) 

    2.  ให้แพทย์พิจารณาให้ยา opioid  ทาง IV 

ตามพยาธิสภาพของโรค 

   2.ให้แพทย์พิจารณาให้ยา opioid  ทาง IV 

ตามพยาธิสภาพของโรค 

   3.  การฟื้นฟูสภาพทารกแรกเกิดหลังได้รับ

ความปวดจากการทําหัตถการ 

   3. พยาบาล หรือบิดามารดา บรรเทาความ

ปวดให้แก่ทารกแรกเกิด หลังเสร็จส้ินหัตถการ 

จนกระทั่งทารกเข้าสู่ภาวะสงบ โดย        พยาบาล หรือบิดามารดาอยู่กับทารก

แรกเกิด หลังเสร็จส้ินหัตถการจนกระทั่งทารก

แรกเกิดเข้าสู่ภาวะสงบโดย 

       - สัมผัส อุ้ม โอบกอด หรือพูดคุย

ปลอบโยน (level II) 

        -  ใช้ผ้าห่อตัวทารก (C)        -  หรือ  ให้ทารกดูดจกุนมหลอก ( level 

II)         -  จัดท่านอนของทารกโดยใช้มือโอบห่อ

ให้ทารกแรกเกิดงอแขนและขาเข้าหากึ่งกลาง

ลําตัว(facilitated tucking) (C) 

      -  หรือ  ใช้ผ้าห่อตัวโดยให้มือของทารก

แรกเกิดอยู่ ใกล้ปากเพื่อให้ทารกสามารถ

ปลอบโยนตัวเองได้จากการดูดนิ้วมือ (C)  

 

 

 

   4.  

      - หรือ  ใช้มือโอบห่อให้ทารกแรกเกิดงอ

แขนขาเข้าหากึ่งกลางลําตัว(C) 

      - หรือ  ให้ทารกดูดจุกนมหลอก ร่วมกับ

ใช้ผ้าห่อตัวทารกแรกเกิด (C) บันทึกอาการปวด และวิธีการบรรเทา

ความปวดที่ให้แก่ทารกแรกเกิด  ลงในแบบ

บันทึกทางการพยาบาล 

   4. บันทึกอาการปวด และวิธีการบรรเทา

ความปวดท่ีให้แก่ทารกแรกเกิด  ลงในแบบ

บันทึกทางการพยาบาล 
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หัตถการที่ 8 การดูดเสมหะในทารกทีไ่ม่ใส่  endotalcheal tube 

GA or PCA < 32 wks GA or PCA ≥ 32 wks 

   1.  ใช้ผ้าห่อตัวทารก (C)    1.  ใช้ผ้าห่อตัวทารก (C) 

   2.  จัดท่านอนของทารกโดยใช้มือโอบห่อให้

ทารกแรกเกิดงอแขนและขาเข้าหากึ่งกลาง

ลําตัว (facilitated tucking) (C) 

   2.  จัดท่านอนของทารกโดยใช้มือโอบห่อให้

ทารกแรกเกิดงอแขนและขาเข้าหากึ่งกลาง

ลําตัว (facilitated tucking) (C) 

     3.  การฟื้นฟูสภาพทารกแรกเกิดหลังได้รับ

ความปวดจากการทําหัตถการ 

    3.  การฟ้ืนฟูสภาพทารกแรกเกิดหลังได้รับ

ความปวดจากการทําหัตถการ 

       พยาบาล หรือบิดามารดาอยู่กับทารก

แรกเกิด หลังเสร็จส้ินหัตถการจนกระทั่งทารก

แรกเกิดเข้าสู่ภาวะสงบโดย 

      3.1.ให้พยาบาล หรือบิดามารดาอยู่กับ

ทารกแรกเกิด หลังเสร็จส้ินหัตถการจนกระทั่ง

ทารกแรกเกิดเข้าสู่ภาวะสงบ 

        - ใช้ผ้าห่อตัวทารก (C)       3.2 พยาบาล หรือบิดามารดา บรรเทา

ความปวดให้แก่ทารกแรกเกิด หลังเสร็จส้ิน

หัตถการ จนกระทั่งทารกเข้าสู่ภาวะสงบ โดย 

        - จัดท่านอนของทารกโดยใช้มือโอบห่อ

ให้ทารกแรกเกิดงอแขนและขาเข้าหากึ่งกลาง

ลําตัว (facilitated tucking) (C)  - สัมผัส อุ้ม โอบกอด หรือพูดคุยปลอบโยน 

( level II)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    4.

-หรือ  ให้ทารกดูดนมมารดา ( level II) หรือ  

ให้ทารกดูดจุกนมหลอก ( level II) 

หรือ  ใช้ผ้าห่อตัวโดยให้มือของทารกแรกเกิด

อยู่ใกล้ปากเพ่ือให้ทารกสามารถปลอบโยน

ตัวเองได้จากการดูดนิ้วมือ(C) 

- หรือ  ใช้มือโอบห่อให้ทารกแรกเกิดงอแขน

ขาเข้าหากึ่งกลางลําตัว(C) 

- หรือ  ให้ทารกดูดจุกนมหลอก ร่วมกับใช้ผ้า

ห่อตัวทารกแรกเกิด ( level II) 

- หรือ  ให้ทารกดูดนมมารดา ร่วมกับใช้ผ้า

ห่อตัวทารกแรกเกิด ( level II) 
บันทึกอาการปวด และวิธีการบรรเทา

ความปวดทีใ่ห้แก่ทารกแรกเกิด  ลงในแบบ

บันทึกทางการพยาบาล 

   4.  บันทึกอาการปวด และวิธีการบรรเทา

ความปวดที่ให้แก่ทารกแรกเกิด   
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หัตถการที่ 9 การใส่ Chest tube  

 1 .ให้ 12-24% sucrose 0.5-1 มลทางจุกนม ก่อนได้รับหัตถการ2นาทีในรายที่มี 

Sucking reflex ( level II) 

 2. ให้ดูดจุกนมหลอก (Non-nutritive sucking)ขณะได้รบัหัตถการในรายที่มี 

Sucking reflex (level II) 

 3. ให้แพทย์พิจารณาให้ยา opioid  ทาง IV และให้ lignocaine ทาง subcutaneous 

 4. การฟื้นฟูสภาพทารกแรกเกิดหลังได้รับความปวดจากการทําหตัถการ 

  4.1 .ให้พยาบาล หรือบิดามารดาอยู่กับทารกแรกเกิด หลังเสร็จส้ินหัตถการ

จนกระทั่งทารกแรกเกิดเข้าสู่ภาวะสงบ 

  4.2  พยาบาล หรือบิดามารดา บรรเทาความปวดให้แก่ทารกแรกเกิด หลังเสร็จ

ส้ินหัตถการ จนกระทั่งทารกเข้าสู่ภาวะสงบ โดย 

               -   สัมผัส อุ้ม โอบกอด หรือพูดคุยปลอบโยน ( level II) 

               -    หรือ  ให้ทารกดูดจุกนมหลอกในทารกที่มีsucking reflex ( level II) 

               -   หรือ  ใช้ผ้าห่อตัวโดยให้มือของทารกแรกเกิดอยู่ใกล้ปากเพ่ือให้ทารก

สามารถปลอบโยนตัวเองได้จากการดูดนิ้วมือ (C) 

           -  หรือ  ใช้มือโอบห่อให้ทารกแรกเกิดงอแขนขาเข้าหากึ่งกลางลําตัว(C) 

 5. บันทึกอาการปวด และวิธีการบรรเทาความปวดที่ให้แก่ทารกแรกเกิด  ลงใน

แบบบันทึกทางการพยาบาล 

 

หัตถการที่ 10 การตรวจ ROP และการยิง laser เพื่อรักษา ROP 

 1. ให้ 12-24% sucrose 0.5-1 มลทางจุกนม ก่อนได้รับหัตถการ2นาทีในรายที่มี 

Sucking reflex (level II) 

 2. ให้ดูดจุกนมหลอก (Non-nutritive sucking)ขณะได้รบัหัตถการในรายที่มี 

Sucking reflex (level II) 

 3. ให้แพทย์พิจารณาให้ยา opioid  ทาง IV และให้ lignocaine ทาง subcutaneous 

 4. การฟื้นฟูสภาพทารกแรกเกิดหลังได้รับความปวดจากการทําหตัถการ 

  4.1 ให้พยาบาล หรือบิดามารดาอยู่กับทารกแรกเกิด หลังเสร็จส้ินหัตถการ

จนกระทั่งทารกแรกเกิดเข้าสู่ภาวะสงบ 

  4.2  พยาบาล หรือบิดามารดา บรรเทาความปวดให้แก่ทารกแรกเกิด หลังเสร็จ

ส้ินหัตถการ จนกระทั่งทารกเข้าสู่ภาวะสงบ โดย 
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               -   สัมผัส อุ้ม โอบกอด หรือพูดคุยปลอบโยน ( level II) 

               -  หรือ ให้ทารกดูดจุกนมหลอกในทารกทีมี่sucking reflex ( level II) 

               - หรือ ใช้ผ้าห่อตัวโดยให้มือของทารกแรกเกิดอยู่ใกล้ปากเพื่อให้ทารก

สามารถปลอบโยนตัวเองได้จากการดูดนิ้วมือ (C) 

           - หรือ  ใช้มือโอบห่อให้ทารกแรกเกิดงอแขนขาเข้าหากึ่งกลางลําตัว(C) 

 5. บันทึกอาการปวด และวิธีการบรรเทาความปวดที่ให้แก่ทารกแรกเกิด  ลงใน

แบบบันทึกทางการพยาบาล 

 

หมายเหตุ 

 ทุกครั้งที่มีการทําหัตถการให้แก่ทารกแรกเกิดต้องมีการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อ

ลดความปวดและความแครียดดังนี้ 

    1.  ลดเสียงในห้อง เช่น เสียงสัญญาณของอุปกรณ์ทางการแพทย์  เสียงพูดคุย 

เสียงโทรศัพท์ เป็นต้น 

    2.  ทุกครั้งที่มีการทําหัตถการให้ทารก ต้องมีการบังแสงจาก radient warmer เพ่ือ

ไม่ให้แสงเข้าตาของทารกโดยตรง                                                                                                 

    3.  ลดการจับต้องทารกแรกเกิดโดยไม่จําเป็น และให้การพยาบาล   หลาย ๆ อย่าง 

ในเวลาเดียวกัน   เพื่อให้ทารกแรกเกิดได้พักผ่อน เพิ่มมากข้ึน 
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การประเมินความปวดใช้เครื่องมือ Neonatal Infant Pain Scale (NIPS), 2004  

 

 0 1 2 

การแสดงสีหน้า ผ่อนคลาย สีหน้าเป็น

ปกติ 

หน้าเหยเก มีรอยย่นที่หวั

ค้ิว คาง ขากรรไกร 

- 

การร้องไห้ ไม่ร้องไห้ ร้องไห้เล็กน้อย หรือ

ร้องไห้ช่ัวคราว 

ร้องไห้รุนแรง เสียงดัง 

เสียงแหลมอย่าง

ต่อเนื่อง (การร้องไห้

แบบไม่มีเสียงอาจให้

คะแนนในทารกที่ใส่ท่อ

ช่วยหายใจโดยการ

สังเกตจากการ

เคล่ือนไหวของปาก

และใบหน้า 

- รูปแบบการ

หายใจ 

ผ่อนคลาย มีการเปลี่ยนแปลงเช่น 

หายใจไม่สม่ําเสมอ 

หายใจเร็วกว่าปกต ิ

กล้ันหายใจ 

แขน  ผ่อนคลาย ไม่มีการ

เกรง็หรือเหยียดแขน  

 งอหรือเหยียดแขน

มากกว่าปกติ 

 

ขา ผ่อนคลาย ไม่มีการ

เกรง็หรือเหยียดขา 

งอหรือเหยียดขา

มากกว่าปกติ 

 

การหลับตืน่ หลับตืน่อย่างสงบ ตื่นตัว พักไม่ได้   

อัตราการเต้น

ของหัวใจ 

เปล่ียนแปลงไม่เกิน 10 

% ของ baseline 

เปล่ียนแปลง 11-20%

ของ baseline 

เปล่ียนแปลง มากกว่า 

20%ของ baseline 

ค่าความอิ่มตวั

ของออกซิเจน 

ไม่ต้องการได้รับ

ออกซิเจนเพิม่ 

มีความต้องการ

ออกซิเจนเพิม่ 

- 

* 0-3(mild) ให้การดูแลแบบไม่ต้องใช้ยา, *4-6 (Moderate) ให้การดูแลแบบไม่ใช้ยา ร่วมกบั

การใช้ยาแก้ปวดตามการพิจารณาของแพทย์*7-10(Severe) ให้การดูแลแบบใช้ยาตามการ

พิจารณาของแพทย ์
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