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พรรณทิพา ขำ�โพธิ์ และคณะ

ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา
การเจาะไขกระดูก (Bone marrow aspiration)
เป็นการตรวจที่มีความส�ำคัญมากส�ำหรับโรคทาง
ระบบโลหิตวิทยาเพือ่ การวินจิ ฉัยโรคและการติดตาม
ผลการรักษา1 ซึ่งผลข้างเคียงจากการเจาะไขกระดูก
ทีเ่ กิดขึน้ ได้แก่ อาการเจ็บปวด บวมแดง อาการเลือด
ออกจากบริ เ วณที่ เ จาะ เป็ น ต้ น2 ก่ อ ให้ เ กิ ด ความ
เจ็ บ ปวดอย่ า งมากตามการรั บ รู ้ ข องเด็ ก ที่ ไ ม่ อ าจ
หลี ก เลี่ ย งได้ เพราะถื อ เป็ น ความเจ็ บ ปวดชนิ ด
เฉียบพลันและรุนแรง จากการศึกษาของสมบูรณ์
ชัยชนะ3 พบว่าผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวที่
เข้ า รั บ การรั ก ษาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งจะได้ รั บ การเจาะ
ไขกระดูกเฉลี่ย 3 ครั้งต่อปี ผู้ป่วยเด็กต้องเผชิญกับ
ความเจ็บปวดที่รุนแรงจากการเจาะไขกระดูกที่บ่อย
ครั้งตลอดระยะเวลาการรักษาและประสบการณ์นี้จะ
ฝังแน่นอยู่ในจิตใจของเด็ก ท�ำให้เกิดความรู้สึกที่
รบกวนจิตใจของเด็กได้ตลอดเวลา
ความเจ็ บ ปวดที่ เ กิ ด ขึ้ น เป็ น ผลจากการที่
เนื้อเยื่อได้รับอันตรายจึงกระตุ้นให้มีการส่งสัญญาณ
ประสาทไปยังสมองเกิดการรับรู้ความเจ็บปวด และ
แสดงออกโดยมีการเปลีย่ นแปลงทางสรีรวิทยาหรือมี
การเปลี่ ย นแปลงทางด้ า นอารมณ์ จิ ต ใจ สั ง คม
ร่วมด้วย4 และความเจ็บปวดนีจ้ ะไปกระตุน้ การท�ำงาน
ของระบบประสาทอัตโนมัติ มีผลต่อการเปลีย่ นแปลง
ทางด้านสรีระของร่างกาย ท�ำให้หวั ใจเต้นเร็วขึน้ ความ
ดันโลหิตเพิ่มขึ้น ม่านตาขยาย รวมทั้งมีเหงื่อออก
มากขึน้ แต่เมือ่ เวลาผ่านไปร่างกายจะเกิดการปรับตัว
สัญญาณชีพต่าง ๆ จะปรับตัวลดลงจนเกือบเท่าภาวะ
ปกติ 5 และผลของความเจ็ บ ปวดที่ เ กิ ด ขึ้ น นี้ ห าก
ไม่ได้รับการดูแลอย่างเพียงพอ จะท�ำให้เด็กเกิด
ความไม่สุขสบาย มีความวิตกกังวลหรือกลัว ร่วมกับ
มีความเจ็บปวดเกิดขึ้นด้วย6

การพยาบาลเพื่อลดความเจ็บปวดในผู้ป่วย
เด็กที่ได้รับการเจาะไขกระดูกจึงเป็นบทบาทส�ำคัญ
ของพยาบาลที่ต้องค�ำนึงถึง เพราะพยาบาลเป็นผู้ที่
ดูแลผู้ป่วยเด็กอย่างใกล้ชิดในขณะที่ได้รับการเจาะ
ไขกระดูก การหาวิธีที่จะช่วยเหลือให้ผู้ป่วยเด็กได้
บรรเทาอาการเจ็บปวด โดยไม่ก่อให้เกิดอันตราย
ต่อผู้ป่วยและยังอยู่ในขอบเขตของวิชาชีพ7 ซึ่งการ
จัดการด้วยวิธีการเบี่ยงเบนความสนใจจะเป็นการ
ดูแลเพือ่ ช่วยให้ผปู้ ว่ ยเด็กได้รบั ความสุขสบาย บรรเทา
อาการเจ็บปวด ลดความกลัว และความวิตกกังวลของ
ผู้ป่วยเด็กได้เป็นอย่างดี ทั้งยังเป็นการช่วยให้ผู้ป่วย
เด็กได้รู้สึกว่าตนเองมีความสามารถในการควบคุม
ความเจ็บปวดได้ด้วยตนเอง7 การเบี่ยงเบนความ
สนใจมีอยู่หลายวิธี เช่น การสัมผัส การนวด การกอด
การอุ้ม การสะกดจิต การสร้างจินตนาการ การสร้าง
สั ม พั น ธภาพ การเล่ น การเบี่ ย งเบนความสนใจ
เป็นต้น8,9
การเบี่ ย งเบนความสนใจ (Distraction)
เป็นการท�ำให้บุคคลเพ่งความสนใจไปอยู่กับสิ่งที่ใช้
เป็ น จุ ด รวมความสนใจโดยการหั น เหความรู ้ สึ ก
ออกไปจากความเจ็บปวดนัน้ ๆ และสร้างความรูส้ กึ ที่
แจ่มใสขึน้ มาทดแทน โดยทีค่ วามเจ็บปวดนัน้ ยังไม่ได้
หายไป แต่จะท�ำให้มีความอดทนต่อความเจ็บปวดที่
เกิ ด ขึ้ น และยั ง สามารถลดการรั บ รู ้ ค วามรุ น แรง
ของความเจ็บปวดและความรู้สึกทางอารมณ์ เช่น
ความวิตกกังวล ความกลัว ความโกรธ และความ
ทรมานจากการมีสิ่งที่ไปกระตุ้นจนเกิดเป็นความ
เจ็บปวด ซึ่งจะช่วยให้เด็กเผชิญกับความเจ็บปวด
และเหตุการณ์ได้ดีขึ้น เช่น การร้องเพลง การพูด
การอ่านหนังสือ การเป่า การใช้เทคนิคการหายใจ
การดู วิ ดี โ อ การใช้ ก ารบรรยายโดยใช้ สั ญ ลั ก ษณ์
รูปภาพ การใช้ดนตรีหรืออารมณ์ขันโดยผ่านเทป
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บันทึกเสียงหรือหูฟัง10 เป็นต้น เหล่านี้ล้วนมีผลช่วย
ท�ำให้เกิดความผ่อนคลาย และเด็กสามารถปฏิบัติได้
ด้ ว ยตนเอง หรื อ ใช้ ร ่ ว มกั บ วิ ธี ก ารบรรเทาอาการ
เจ็บปวดอื่น ๆ
ดนตรีบ�ำบัด เป็นวิธีการหนึ่งที่ใช้หลักของการ
เบีย่ งเบนความสนใจ เพือ่ ใช้เป็นการหันเหความสนใจ
ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากดนตรีมอี ทิ ธิพลต่อความรูส้ กึ ของมนุษย์
มีผลต่ออารมณ์ในการที่จะสื่อไปถึงผู้ฟัง ก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจ อารมณ์ ท�ำให้รู้สึก
ผ่อนคลาย เกิดความรู้สึกเบิกบาน รู้สึกสดชื่น มีสมาธิ
เพลิ ด เพลิ น และช่ ว ยเบี่ ย งเบนและดึ ง ดู ด ความ
สนใจ11,12 อีกทั้งดนตรียังมีความง่ายในการน�ำมาใช้
ต้ น ทุ น ต�่ ำ และยั ง สามารถท� ำ ให้ เ กิ ด ความรู ้ สึ ก
ผ่อนคลายและมีความสุข เกิดจินตนาการ เพิ่มการ
หลั่ ง เอนโดพิ น และเด็ ก สามารถใช้ ไ ด้ ด ้ ว ยตนเอง
ไม่ก่อให้เกิดความยุ่งยาก จึงเป็นวิธีที่ไม่ก่อให้เกิด
อันตรายต่อผู้ป่วย13,14 และได้มีผู้น�ำดนตรีมาทดลอง
ใช้เพื่อลดความเจ็บปวด เช่น การฟังเพลงกล่อมใน
ขณะที่ได้รับการฉีดวัคซีน15 การฟังดนตรีภายหลัง
ผ่าตัดหัวใจแบบเปิด16 การฟังดนตรีในขณะได้รบั การ
ให้สารน�้ำทางหลอดเลือดด�ำ17 การฟังดนตรีนาน 20
นาทีในผู้ป่วยมะเร็งที่มาติดตามผลการรักษา18 และ
เพื่อลดความเจ็บปวด ความวิตกกังวล เช่น การฟัง
ดนตรีในขณะรับการท�ำฟัน19 จากการศึกษาทีก่ ล่าวมา
พบว่าผลของการศึกษาการน�ำดนตรีมาใช้ในผู้ป่วย
เด็กที่ได้รับความเจ็บปวด ดนตรีสามารถลดระดับ
ความเจ็บปวดลงได้ แต่จากการศึกษาในประเทศไทย
ไม่พบว่า มีการใช้ดนตรีเพือ่ บรรเทาความเจ็บปวดใน
กลุ่มผู้ป่วยเด็กวัยเรียน อายุ 7-12 ปี ที่ได้รับการเจาะ
ไขกระดูก
จากความส�ำคัญและเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึง
สนใจที่จะน�ำดนตรีมาเป็นกิจกรรมการพยาบาล ใน
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บทบาทอิสระในการดูแลผู้ป่วยเด็ก โดยการจัดให้
ผู้ป่วยเด็กฟังดนตรีและเป็นผู้ควบคุมระดับความดัง
ของเสียงเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดด้วยตนเอง ซึ่งใช้
หลั ก ของการเบี่ ย งเบนความสนใจ เพื่ อ สนั บ สนุ น
การน�ำดนตรีมาใช้บรรเทาความเจ็บปวด มีการรับรู้
ต่อความเจ็บปวดลดลงและมีความเพลิดเพลินในการ
ฟังดนตรี

กรอบแนวคิดการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ใช้ทฤษฏีการควบคุมประตู
(gate control theory) มาเป็นกรอบแนวคิดของการ
ศึ ก ษา ซึ่ ง ทฤษฎี ดั ง กล่ า วนี้ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นาโดย
Melzack & Wall ในปี 198220 โดยสามารถอธิบาย
กลไกของการเกิดความเจ็บปวดและการควบคุมประตู
การส่งสัญญาณความเจ็บปวดได้วา่ การเจาะไขกระดูก
ท�ำให้เกิดการบาดเจ็บของเนือ้ เยือ่ จากนัน้ จะมีการไป
กระตุ้นให้เส้นใยประสาทขนาดเล็ก (A–delta, C–
fiber) ไปกระตุ้นการท�ำงานของเซลล์เอสจี (S.G.
cell) ท�ำให้มีการหลั่งสารพี (substance P) ออกมา
และยั ง ไปกระตุ ้ น เซลล์ ที (T-cell) ให้ มี ก าร
ส่งสัญญาณประสาทไปยังสมองในส่วนต่างๆ ตั้งแต่
เรติคูลาร์ฟอร์เมชั่น (reticular formation) ทาลามัส
(thalamus), cerebral cortex, hypothalamus และ
ระบบ limbic เป็นการเปิดประตู ท�ำให้เกิดการรับรู้
ถึงความเจ็บปวด แต่ถ้าเส้นใยประสาทขนาดใหญ่
(A-beta) และวิถีประสาทน�ำลงจากสมองถูกกระตุ้น
โดยการสัมผัส การนวด หรือมีการได้รับการปรับ
สัญญาณความเจ็บปวดในระดับสมองด้วยวิธีการใช้
ยาหรือไม่ใช้ยา ก่อนที่จะเข้าสู่วิถีประสาทน�ำลงสู่
ไขสันหลัง โดยการน�ำดนตรีมาใช้เพื่อบรรเทาความ
เจ็บปวดในการเบี่ยงเบนความสนใจให้ผู้ป่วยเด็ก
จดจ่ออยู่กับดนตรี ซึ่งเป็นสิ่งกระตุ้นความรู้สึกน�ำเข้า
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ชนิดใหม่ที่ท�ำให้เกิดความรู้สึกอบอุ่น มีความไพเราะ
เพลิดเพลิน สามารถยับยั้งการถ่ายทอดพลังประสาท
ความเจ็บปวดเข้าสูร่ ะบบประสาทส่วนกลาง เมือ่ ได้ฟงั
ดนตรีกระแสประสาทที่รับเสียงจะส่งต่อไปยังระบบ
ควบคุมส่วนกลางในส่วนของ thalamus, cortex และ
ระบบ limbic เสียงดนตรีที่ได้ยินจะไปปรับเปลี่ยน
อารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด เกิดเป็นการรับรู้และจดจ�ำ
ท�ำให้เกิดความสนใจ มีสมาธิ เพลิดเพลิน จากนั้น
จะส่ ง สั ญ ญาณประสาทไปที่ เ รติ คู ล าร์ ฟ อร์ เ มชั่ น
(reticular formation) เพื่อ ปรับเปลี่ยนสัญ ญาณ
ประสาทน�ำเข้าตัวใหม่ให้รับรู้ว่ามีสัญญาณประสาท
ตัวใหม่เกิดขึ้น คือ เสียงดนตรี ซึ่งการรับรู้สัญญาณ
ประสาทเสียงดนตรีนี้จะมีมากกว่าสัญญาณประสาท
จากความเจ็บปวด มีผลท�ำให้เกิดการส่งสัญญาณ
ประสาทจากความเจ็ บ ปวดเข้ า สู ่ ร ะบบควบคุ ม
ส่วนกลางลดลง และเสียงดนตรีนี้ก็ยังจะถูกส่งไปยัง
ระบบควบคุมส่วนกลาง โดยไปควบคุมการส่งสัญญาณ
ประสาทไปที่ระบบควบคุมประตูที่อยู่ในไขสันหลัง
บริ เ วณ S.G. cell ท� ำ ให้ ไ ม่ เ กิ ด การหลั่ ง สารพี
(substance P) ซึ่งสารพี (substance P) มีหน้าที่สื่อ
สั ญ ญาณประสาทไปยั ง เซลล์ ที (T-cell) เพื่ อ ส่ ง
สัญญาณไปยังสมอง การไม่หลัง่ ของสารพี (substance P)
ท�ำให้เซลล์ที (T-cell) ไม่ถูกกระตุ้น ประตูจึงถูกปิด
สัญญาณความเจ็บปวดจึงไม่ถูกส่งต่อไปยังสมอง ใน
ขณะเดียวกัน เสียงดนตรีจะไปกระตุ้นการท�ำงานของ
ต่อมใต้สมองท�ำให้เกิดการหลัง่ เอนโดฟิน (endorpin)
ออกมา ไปจับกับสารพี ท�ำให้ไม่มีสารพี (substance
P) ที่จะไปกระตุ้นเซลล์ที (T-cell) ท�ำให้ไม่มีการ
ส่งสัญญาณประสาทที่จะรับรู้ความเจ็บปวดส่งไปยัง
สมองได้ ประตูจึงปิด การรับรู้ต่อความเจ็บปวดจึง
ลดลง21,22

วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อเปรียบเทียบคะแนนความเจ็บปวดจาก
การเจาะไขกระดูกของผูป้ ว่ ยเด็กวัยเรียนระหว่างกลุม่
ที่ได้รับดนตรีบ�ำบัดกับกลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตาม
ปกติ

สมมติฐานการวิจัย
ผู้ป่วยเด็กวัยเรียนกลุ่มที่ได้รับดนตรีบ�ำบัด
มี ค ะแนนความเจ็ บ ปวดน้ อ ยกว่ า กลุ ่ ม ที่ ไ ด้ รั บ
การพยาบาลตามปกติ

วิธีด�ำเนินการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั กึง่ ทดลอง แบบสอง
กลุ่มวัดหลังการทดลอง
ประ กรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ ผู้ป่วย
เด็กวัยเรียนอายุระหว่าง 7-12 ปี ทีเ่ ข้ารับบริการเจาะ
ไขกระดูก ในหอผู้ป่วยเด็กโต โรงพยาบาลมหาราช
นครราชสีมา และห้องท�ำหัตถการทางโลหิตวิทยา
แผนกผู ้ ป ่ ว ยนอก สถาบั น สุ ข ภาพเด็ ก แห่ ง ชาติ
มหาราชินี ระหว่างเดือนมกราคม 2556 – พฤษภาคม
2556 การก�ำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้การ
ประมาณตามทฤษฎีขีดจ�ำกัดกลาง (central limit
theorem)23 ซึ่งจะได้กลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 60 ราย
แบ่งเป็นกลุ่มควบคุม 30 ราย และกลุ่มทดลอง 30 ราย
การเลือกกลุ่มตัวอย่างตามคุณสมบัติที่ก�ำหนดดังนี้
1) ผู้ป่วยเด็กที่มีค�ำสั่งการรักษาว่าให้ได้รับการเจาะ
ไขกระดูก 2) มีค่าของเกล็ดเลือด มากกว่า 20,000
เซลล์/ไมโครลิตร 3) ผลการประเมินความเจ็บปวด
ก่อนทีจ่ ะได้รบั การเจาะไขกระดูกมีคา่ เท่ากับศูนย์ 4)
สามารถสื่อสารภาษาไทยได้เข้าใจ รู้ล�ำดับของตัวเลข
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ดนตรีบำ�บัดต่อความเจ็บปวดจากการเจาะไขกระดูกในเด็กวัยเรียน

และเข้าใจความหมายของตัวเลข จ�ำนวน 0-10 ใน
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ก ารพยาบาลตามปกติ เ กี่ ย วกั บ
การเจาะไขกระดูกที่ผู้ป่วยเด็กวัยเรียนได้รับมีความ
คล้ายคลึงกัน คือ เป็นการพยาบาลตามค�ำแนะน�ำ
ขั้นตอนของการเจาะไขกระดูก วิธีการเจาะ ระยะเวลา
จะใช้เวลาประมาณ 15 นาที และอาการที่อาจเกิดขึ้น
เช่ น ความรู ้ สึ ก เสี ย วในกระดู ก ขณะที่ แ พทย์ ดู ด
ไขกระดูกออกมา การปฏิบัติตัวในขณะที่ผู้ป่วยเด็ก
ได้รบั การเจาะไขกระดูก โดยพยาบาลจัดให้ผปู้ ว่ ยเด็ก
นอนในท่านอนคว�่ำเพราะท�ำการเจาะข้างหลังบริเวณ
เอว ก่อนทีแ่ พทย์จะเจาะไขกระดูก ผูป้ ว่ ยเด็กจะได้รบั
ยาชาเพือ่ ลดความเจ็บปวด ส่วนพยาบาลจะยืนอยูข่ า้ ง ๆ
ผูป้ ว่ ยเด็กจนกว่าการเจาะไขกระดูกจะเสร็จสิน้ แล้วจึง
จัดท่าให้ผู้ป่วยเด็กนอนราบทับบริเวณที่เจาะ เพื่อ
ป้องกันการมีเลือดออก และสอบถามเกี่ยวกับความ
เจ็บปวด ระหว่างรับการเจาะไขกระดูก พยาบาลจะมี
การพูดคุย สอบถาม ปลอบโยนหรือสัมผัสผู้ป่วยเด็ก
เป็นระยะ ๆ
เครือ่ งมือที่ ในการวิจยั ประกอบด้วย 2 ส่วน
ดังนี้
ส่วนที่ 1. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการด�ำเนินการวิจยั
ประกอบด้วย
		 1.1 เครื่องเล่น MP3 1 เครื่อง รุ่น I pod
touch ซึ่งมีเพลงที่ใช้ส�ำหรับการเบี่ยงเบนความสนใจ
ชนิดปรับความดังของเสียงได้ พร้อมแบตเตอรี่และ
อุปกรณ์หูฟังแบบครอบหู Philips รุ่น SHP 2500 ใน
เครื่องเล่น MP3 จะมีเพลงจ�ำนวน 7 เพลง ประเภท
ของเพลงเป็นเพลงตามสมัย รวมทั้งสิ้น 20 นาที และ
มีการจัดรูปแบบของเพลงตามทฤษฏีทางด้านดนตรี
บ�ำบัด ตามค�ำแนะน�ำของผูท้ รงคุณวุฒทิ างด้านดนตรี
บ�ำบัด และมีตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้ หา จากผูท้ รง
คุณวุฒิ 5 ท่านประกอบด้วย อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ
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ด้านดนตรีศกึ ษา 3 ท่าน นักวิชาการดนตรีบำ� บัด 1 ท่าน
และนักดนตรี 1 ท่าน และใช้เกณฑ์การคัดเลือกเพลง
จากความเร็วของจังหวะดนตรี ในเพลงที่มีความเร็ว
ของจังหวะอัตราที่ช้า 2 เพลง เพลงที่มีความเร็วของ
จังหวะในอัตราที่เร็ว 3 เพลง และเพลงที่มีความเร็ว
ของจังหวะในอัตราที่ช้าอีก 2 เพลง เพื่อน�ำมาใช้
ส�ำหรับการเบี่ยงเบนความสนใจ
		 1.2 นาฬิกาส�ำหรับใช้จับเวลา 1 เรือน รุ่น
CASIO LDF-51 เพื่อใช้ส�ำหรับจับเวลาขณะท�ำการ
ศึกษา
		 1.3 เครื่องมือวัดพัลส์อ๊อกซิมิเตอร์/อัตรา
การเต้นของหัวใจ 1 เครือ่ ง รุน่ MD300C เพือ่ ประเมินค่า
ความอิม่ ตัวของออกซิเจนและอัตราการเต้นของหัวใจ
เพราะผูป้ ว่ ยเด็กต้องนอนคว�ำ่ จึงจ�ำเป็นต้องได้รบั การ
ประเมินติดตามเพื่อเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนต่างๆ
ทีจ่ ะเกิดขึน้ เช่น ภาวะขาดออกซิเจน หัวใจเต้นผิดปกติ
เป็นต้น24
ส่วนที่ 2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ประกอบด้วย
		 2.1 แบบบันทึกข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย
เพศ อายุ ประสบการณ์ ข องการได้ รั บ การเจาะ
ไขกระดูก และข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจเรื่องดนตรี
ที่ชอบ (เฉพาะกลุ่มควบคุม)
		 2.2 แบบประเมิ น ความเจ็ บ ปวดในเด็ ก
โดยใช้แบบประเมินความเจ็บปวดด้วยใบหน้าแบบ
เส้นตรงประยุกต์ Modified Visual Analogue Scale
(MVAS) ของธารา ตริตระการ (2530) เป็นเครือ่ งมือ
ที่ประกอบด้วยสามเหลี่ยมมุมฉากที่มีฐานยาว 10
เซนติ เ มตร สู ง 5 เซนติ เ มตร มี ค วามชั น ค่ อ ยๆ
ลาดสูงขึ้นตามคะแนนความเจ็บปวดที่เพิ่มขึ้นตั้งแต่
0 - 10 และมีการเพิ่มภาพวาดแสดงสีหน้า คะแนนที่
0 เริ่มยิ้ม จนถึงคะแนนที่ 10 แสดงการร้องไห้มีน�้ำตา
ไหลพรากและแต่ละภาพจะห่างกันทุก 2 คะแนน
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เพือ่ ช่วยให้เด็กได้ชแี้ สดงถึงความเจ็บปวดของตนเอง
ถ้าไม่ปวดหรือไม่เจ็บใบหน้าจะยิม้ จะมีคา่ คะแนน = 0
จนถึ ง ปวดมากที่ สุ ด หรื อ เจ็ บ มากที่ สุ ด ใบหน้ า
จะร้องไห้มีน�้ำตาไหลพราก จะมีค่าคะแนน = 10

ดั ง แสดงในภาพ โดยผู ้ ป ่ ว ยเด็ ก จะชี้ แ สดงความ
เจ็บปวดของตนซึ่งจะตรงกับความรู้สึกเจ็บปวดจาก
การเจาะไขกระดูกในขณะนั้นมากที่สุด ซึ่งแสดงได้
ดังภาพต่อไปนี้

Modified Visual Analogue Scale (MVAS)
ที่มา: จาก “ วิธีระงับปวดภายหลังการขลิบหนังหุ้มปลายองคชาต ” โดยธารา ตริตระการ. วิธีระงับปวดภายหลัง
การขลิบหนังหุ้มปลายองคชาต. แพทยสภาสาร 2530; 16(8): 391-400.
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ผู ้ วิ จั ย เป็ น ผู ้ ด� ำ เนิ น การ
เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ด�ำเนินการภายใต้
การพิทกั ษ์สทิ ธิข์ องกลุม่ ตัวอย่าง และท�ำการเก็บข้อมูล
ภายหลั ง ได้ รั บ การอนุ ญ าตจากคณะกรรมการ
จริ ย ธรรมการวิ จั ย ในคน คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล คณะกรรมการจริยธรรมวิจัย
ในคน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาและคณะ
กรรมการพิจารณาการศึกษาวิจยั ในมนุษย์ของสถาบัน
สุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีแล้ว โดยผู้วิจัยท�ำการ
คั ด เลื อ กกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งที่ มี คุ ณ สมบั ติ ต ามเกณฑ์ ที่
ก�ำหนดและให้พยาบาลประจ�ำการเป็นผู้ขออนุญาต
บิดามารดาและผูป้ ว่ ยเด็กทีม่ คี ณ
ุ สมบัตติ ามเกณฑ์ให้
ผู้วิจัยเข้าพบ ผู้วิจัยแนะน�ำตัวและสร้างสัมพันธภาพ

เพื่อให้เกิดความไว้วางใจและชี้แจงวัตถุประสงค์ของ
การวิจัยให้ทราบ การเก็บรวบรวมข้อมูลทุกวันจันทร์
พุธและพฤหัส เวลา 08.00-16.00 น.โดยด�ำเนินการ
ศึ ก ษาในกลุ ่ ม ควบคุ ม จนครบตามจ� ำ นวนแล้ ว จึ ง
ด� ำ เนิ น การศึ ก ษาในกลุ ่ ม ทดลองตามขั้ น ตอนจน
เสร็จสิ้น
ขั้นตอนการเก็บข้อมูลในกลุ่มควบคุม
เมือ่ กลุม่ ควบคุมยินดีเข้าร่วมการวิจยั ผูว้ จิ ยั ให้
กลุ่มควบคุมอ่านเอกสารพิทักษ์สิทธิ์และขอความ
ยินยอมเข้าร่วมการวิจยั เมือ่ บิดามารดาและผูป้ ว่ ยเด็ก
ลงนามในหนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจยั
สัมภาษณ์ขอ้ มูลทัว่ ไป เพศ อายุ ประสบการณ์ของการ
ได้ รั บ การเจาะไขกระดู ก และแนะน� ำ การใช้ แ บบ
ประเมิ น ความเจ็ บ ปวดด้ ว ยใบหน้ า แบบเส้ น ตรง
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ประยุกต์ Modified Visual Analogue Scale (MVAS)
และวิธกี ารประเมิน จากนัน้ ให้ประเมินความเจ็บปวด
ด้วยตนเอง ก่อนได้รับการเจาะไขกระดูก (นาทีที่ 0)
กลุ่มควบคุมได้รับการพยาบาลตามปกติและมีการ
ติดตัววัด (sensor) จากเครื่องวัดค่าความอิ่มตัวของ
ออกซิเจน และค่าอัตราการเต้นของหัวใจ ที่นิ้วใด
นิ้วหนึ่งของมือข้างซ้าย เพื่อสามารถประเมินจาก
พฤติ ก รรมร่ ว มกั บ เครื่ อ งวั ด ค่ า ความอิ่ ม ตั ว ของ
ออกซิเจน และค่าอัตราการเต้นของหัวใจ หลังจาก
เสร็จสิ้นกระบวนการเจาะไขกระดูก ก่อนย้ายผู้ป่วย
เด็กไปนอนพักทีเ่ ตียงประจ�ำ ให้กลุม่ ควบคุมประเมิน
ความเจ็บปวดด้วยตนเองอีกครัง้ (นาทีที่ 20) และน�ำ
ผู้ป่วยเด็กกลับไปนอนพักให้การพยาบาลหลังการ
เจาะไขกระดูก โดยนอนราบทับบริเวณที่เจาะ เพื่อ
ป้องกันการมีเลือดออก จากนั้นแจ้งบิดามารดาและ
ผูป้ ว่ ยเด็กถึงการยุตกิ ารวิจยั พร้อมกล่าวขอบคุณ และ
มอบสิ่งของตอบแทนให้กับผู้ป่วยเด็ก
ขั้นตอนการเก็บข้อมูลในกลุ่มทดลอง
เมือ่ กลุม่ ทดลองยินดีเข้าร่วมการวิจยั ผูว้ จิ ยั ให้
กลุ่มทดลองอ่านเอกสารพิทักษ์สิทธิ์และขอความ
ยินยอมเข้าร่วมการวิจยั เมือ่ บิดามารดาและผูป้ ว่ ยเด็ก
ลงนามในหนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจยั
สัมภาษณ์ขอ้ มูลทัว่ ไป เพศ อายุ ประสบการณ์ของการ
ได้รับการเจาะไขกระดูก และข้อ มูลเกี่ยวกับความ
สนใจเรื่องดนตรีที่ชอบ อธิบายเกี่ยวกับวัตถุประสงค์
ท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ดนตรี อธิบายวิธีการใช้
เครือ่ งเล่น MP3 และอุปกรณ์หฟู งั แบบครอบหู พร้อม
ปรับต�ำแหน่งให้เหมาะกับใบหู สอนการปรับระดับ
เสียงให้พอดีและให้ปรับเสียงตามต้องการ บอกถึง
จ�ำนวนของบทเพลง พร้อมทั้งอธิบายให้หลับตาใน
ขณะฟังเพลง ตัง้ ใจรับฟังบทเพลงและ/หรือตบทีเ่ บาะ
เป็นจังหวะตามเพลงได้ จากนั้นแนะน�ำการใช้แบบ
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ประยุกต์ Modified Visual Analogue Scale (MVAS)
และวิธีการประเมิน แล้วจึงให้ประเมินความเจ็บปวด
ด้วยตนเอง ก่อนได้รับการเจาะไขกระดูก (นาทีที่ 0)
กลุ่มทดลองได้รับดนตรีบ�ำบัดและมีการติดตัววัด
(sensor) จากเครื่องวัดค่าความอิ่มตัวของออกซิเจน
และค่าอัตราการเต้นของหัวใจ ทีน่ วิ้ ใดนิว้ หนึง่ ของมือ
ข้างซ้าย เพื่อสามารถประเมินจากพฤติกรรมร่วมกับ
เครื่องวัดค่าความอิ่มตัวของออกซิเจน และค่าอัตรา
การเต้นของหัวใจ หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการเจาะ
ไขกระดูก ก่อนย้ายผูป้ ว่ ยเด็กไปนอนพักทีเ่ ตียงประจ�ำ
ให้ประเมินความเจ็บปวดด้วยตนเองอีกครั้ง (นาทีที่
20) และน�ำผูป้ ว่ ยเด็กกลับไปนอนพักให้การพยาบาล
หลังการเจาะไขกระดูก โดยนอนราบทับบริเวณทีเ่ จาะ
เพื่อป้องกันการมีเลือดออก จากนั้นผู้วิจัยแจ้งบิดา
มารดาและผู้ป่วยเด็กถึงการยุติการวิจัยพร้อมกล่าว
ขอบคุณ และมอบสิ่งของตอบแทนให้กับผู้ป่วยเด็ก
การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง
ผู ้ วิ จั ย ได้ ต ระหนั ก ถึ ง การเคารพสิ ท ธิ์ ข อง
ผูเ้ ข้าร่วมวิจยั โดยได้ดำ� เนินตามขัน้ ตอนการขออนุญาต
การท�ำวิจยั ในคนจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั
ในคน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล
(รหัสโครงการ IRB-NS2012/51.0409 อนุมตั วิ นั ที่
28 ธันวาคม 2555) คณะกรรมการจริยธรรมวิจัย
ในคน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา (เลขทีร่ บั รอง
065/2012 อนุมัติวันที่ 20 ธันวาคม 2555) และ
คณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในมนุษย์ของ
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (รหัสโครงการ
Document No.56-021 อนุมัติวันที่ 21 มกราคม
2556) เมือ่ ได้รบั อนุมตั แิ ล้วจึงเริม่ ด�ำเนินการวิจยั ใน
ระหว่างการวิจัยหากผู้เข้าร่วมวิจัยไม่ต้องการเข้าร่วม
การวิจัยต่อจนครบตามก�ำหนดเวลา ผู้เข้าร่วมวิจัย
สามารถยกเลิกการเข้าร่วมวิจยั ได้ โดยไม่มผี ลต่อการ
รักษาและการพยาบาลทีจ่ ะได้รบั ข้อมูลต่างๆ ทีไ่ ด้จาก

วารสารสภาการพยาบาล ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2557

พรรณทิพา ขำ�โพธิ์ และคณะ

การวิจัยในครั้งนีถือเป็นความลับ การน�ำเสนอข้อมูล
ต่างๆ จะเสนอเป็นภาพรวม ไม่มีการเปิดเผยชื่อและ
นามสกุลที่แท้จริง และหากผู้เข้าร่วมวิจัยมีข้อสงสัย
เกี่ยวกับการวิจัยในครั้งนี้สามารถสอบถามผู้วิจัยได้
ตลอดเวลา
การวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างวิเคราะห์ด้วย
สถิตบิ รรยายโดยการแจกแจงความถี่ การหาค่าร้อยละ
ทดสอบการกระจายของคะแนนความเจ็ บ ปวด
หลังได้รับการเจาะไขกระดูกของกลุ่มตัวอย่างพบว่า
มี ก ารกระจายแบบปกติ จึ ง เปรี ย บเที ย บค่ า เฉลี่ ย
คะแนนความเจ็บปวดหลังได้รับการเจาะไขกระดูก
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยใช้สถิติ
ทดสอบค่าที (Independent t – test) และก�ำหนดระดับ
นัยส�ำคัญที่ระดับ 0.05

ผลการวิจัย
1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 60 ราย แบ่งเป็นกลุ่ม
ควบคุมและกลุ่มทดลอง กลุ่มละ 30 ราย ทั้ง 2 กลุ่ม
ไม่มคี วามแตกต่างกันในข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ
โดยทีก่ ลุม่ ควบคุมและกลุม่ ทดลอง ส่วนใหญ่มอี ายุอยู่
ระหว่าง 7-9 ปี (ร้อยละ 56.7 และ 60 ตามล�ำดับ)
อายุเฉลี่ยของกลุ่มควบคุม คือ 9.56 ปี (SD = 1.88)

ส่วนอายุเฉลี่ยของกลุ่มทดลอง คือ 9.43 ปี (SD =
1.79) กลุ ่ ม ควบคุ ม เป็ น เพศชายและเพศหญิ ง
ใกล้เคียงกัน คือ ร้อยละ 43.3 และ 56.7 ตามล�ำดับ
กลุ ่ ม ทดลอง เป็ น เพศชายและเพศหญิ ง เท่ า กั น
คือ ร้อยละ 50 กลุ่มตัวอย่างทั้งกลุ่มควบคุมและ
กลุ ่ ม ทดลองได้ รั บ การวิ นิ จ ฉั ย โรคเป็ น โรคมะเร็ ง
เม็ดเลือดขาวมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 40 และ 63.3
ตามล� ำ ดั บ ผู ้ ป ่ ว ยเด็ ก วั ย เรี ย นกลุ ่ ม ควบคุ ม และ
กลุม่ ทดลอง เคยมีประสบการณ์ของการเจาะไขกระดูก
แล้ว คิดเป็นร้อยละ 60 และ73.3 ตามล�ำดับ
2. คะแนนความเจ็บปวดของกลุ่ม ตัวอย่าง
หลังการศึกษา พบว่ากลุ่มควบคุมมีคะแนนความ
เจ็บปวดจากการเจาะไขกระดูก อยู่ระหว่าง 6-10
คะแนน โดยมีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 8.23 (SD = 1.27)
ส่ ว นกลุ ่ ม ทดลองมี ค ะแนนความเจ็ บ ปวดจาก
การเจาะไขกระดู ก อยู ่ ร ะหว่ า ง 1-10 คะแนน
โดยมี ค ะแนนเฉลี่ ย เท่ า กั บ 4.9 (SD = 2.74)
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บคะแนนเฉลี่ ย ความเจ็ บ ปวดจาก
การเจาะไขกระดูกระหว่างทั้งสองกลุ่ม โดยใช้การ
ทดสอบค่าที (Independent t-test) พบว่า คะแนน
เฉลี่ยความเจ็บปวดจากการเจาะไขกระดูกของกลุ่ม
ทดลองน้อยกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติ (t = 6.028, p-value < 0.001) (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความเจ็บปวดจากการเจาะไขกระดูก ระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่ม
ทดลอง โดยใช้ สถิติ Independent t – test
กลุ่ม

n

กลุ่มควบคุม

30

กลุ่มทดลอง

30

คะแนนความเจ็บปวดจากการเจาะไขกระดูก
Min-Max
Mean
SD
6-10
1-10

8.23
4.9
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t

p-value

6.028

.000

1.27
2.74
89
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การอภิปรายผล
จากการศึกษาพบว่า ผู้ป่วยเด็กวัยเรียนกลุ่มที่
ได้รับดนตรีบ�ำบัดมีคะแนนความเจ็บปวดน้อยกว่า
ผู้ป่วยเด็กวัยเรียนกลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามปกติ
อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (p < 0.001) ซึง่ เป็นไปตาม
สมมติฐานทีต่ งั้ ไว้ ทัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั สามารถอภิปรายได้ดงั นี้
เมือ่ ผูป้ ว่ ยเด็กวัยเรียนได้รบั การเจาะไขกระดูก
จึงเกิดมีความเจ็บปวดขึ้น เป็นความเจ็บปวดชนิด
เฉียบพลันและรุนแรง โดยที่เนื้อเยื่อได้รับบาดเจ็บ
แล้ ว ไปกระตุ ้ น กระแสประสาทส่ ว นปลาย ให้ ส ่ ง
สัญญาณความรูส้ กึ เจ็บปวดไปยังสมอง และส่งกระแส
ประสาทมาเปิดประตูที่ระดับไขสันหลัง จากนั้นจะมี
การเดินทางของกระแสประสาทไปที่ dorsal horn ใน
ไขสันหลังของร่างกาย โดยเริ่มต้นที่บริเวณผิวหนังมี
การส่งกระแสประสาทผ่านไปทีใ่ ยประสาทน�ำเข้าเพือ่
ส่งเข้าสู่ไขสันหลังส่วน dorsal horn บริเวณ S.G. cell
ผ่านขึ้นไปสู่สมองส่วน thalamus และไปแปลเป็น
ความเจ็บปวดที่สมองส่วน cortex20 จึงท�ำให้ผู้ป่วย
เด็กวัยเรียนเกิดเป็นความรู้สึกเจ็บปวดขึ้น เมื่อเกิด
อาการเจ็บปวดจะส่งผลกระทบต่อร่างกาย จิตใจและ
พฤติกรรมการแสดงออกของผู้ป่วยเด็ก โดยจะเกิด
การกระตุ้นระบบประสาทอัตโนมัติ มีการเพิ่มความ
ต้านทานของหลอดเลือดส่วนปลาย เหงื่อออก หรือ
เพิ่มการหลั่งของอีพิเนฟฟิน (epinephrine) ท�ำให้
อัตราการเต้นของหัวใจ ความดันโลหิตและความ
ต้องการใช้ออกซิเจนของกล้ามเนือ้ เพิม่ ขึน้ การหายใจ
ที่ลดลง ส่งผลต่อการแลกเปลี่ยนก๊าซลดลง5 ดังนั้น
ในขณะที่ ผู ้ ป ่ ว ยเด็ ก ได้ รั บ การเจาะไขกระดู ก และ
เพื่ อ ความปลอดภั ย ของผู ้ ป ่ ว ยเด็ ก จึ ง ต้ อ งมี ก าร
ประเมินค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนและอัตราการ
เต้นของหัวใจ เพื่อเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนต่างๆ
ทีจ่ ะเกิดขึน้ เช่น ภาวะขาดออกซิเจน หัวใจเต้นผิดปกติ
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เป็นต้น จากการศึกษาครั้งนี้ พบว่า ไม่เกิดภาวะ
แทรกซ้อน และการแสดงออกทางด้านพฤติกรรมของ
เด็กวัยเรียนที่พบได้มากเมื่อเกิดความเจ็บปวด คือ
อาการกระวนกระวาย มีการแสดงออกทางใบหน้า25
และเมือ่ ผูว้ จิ ยั สังเกตพฤติกรรมในขณะเจาะไขกระดูก
ของผู ้ ป ่ ว ยเด็ ก ทั้ ง 2 กลุ ่ ม จะพบว่ า ผู ้ ป ่ ว ยเด็ ก
กลุ่มควบคุมจะร้องไห้สะอื้น กัดฟัน หลับตาแน่น
ย่นหน้าผาก ก�ำเตียงแน่น นอนเกร็งตัว จึงสามารถ
อธิบายได้ว่า ความเจ็บปวดที่ผู้ป่วยเด็กก�ำลังประสบ
อยูน่ นั้ จะเป็นตัวเร่งอารมณ์ ท�ำให้ผปู้ ว่ ยรูส้ กึ กลัว วิตก
กั ง วลต่ อ ความเจ็ บ ปวดที่ เ กิ ด ขึ้ น ท� ำ ให้ เ กิ ด การ
เปลี่ ย นแปลงทางด้ า นพฤติ ก รรม ในขณะที่ ก ลุ ่ ม
ทดลอง จะแสดงพฤติกรรมคือ การส่งเสียงครางเบาๆ
นอนนิง่ วางมือในท่าสบาย เพราะผูป้ ว่ ยเด็กถูกจัดให้
ฟังดนตรี โดยการใช้เสียง เนื้อร้อง ท�ำนอง ความเร็ว
จังหวะของดนตรีทมี่ อี ตั ราเร็วแตกต่างกัน ซึง่ จะส่งผล
ต่อการท�ำงานของระบบประสาทซิมพาเธติก ท�ำให้
อัตราการเต้นของหัวใจช้าลง สงบ สุขสบายมากขึ้น
และจะมีพฤติกรรมในการเคลื่อนไหวของร่างกาย
ลดลง และเสียงดนตรีทเ่ี กิดขึน้ ยังจะกระตุน้ ให้รา่ งกาย
เคลื่ อ นไหวเป็ น จั ง หวะ ไม่ ว ่ า จะเป็ น การขยั บ เท้ า
ปฏิกิริยาการตอบสนองที่เกิดขึ้นนี้ล้วนแต่อยู่นอก
อ�ำนาจของจิตใจ26
ดังนัน้ การเลือกให้ผปู้ ว่ ยเด็กกลุม่ ทดลองได้ฟงั
ดนตรี เพราะดนตรีเป็นภาษาสากลทีท่ กุ คนยอมรับ มี
อิทธิพลต่อกาย จิตและอารมณ์ของผู้ฟัง และดนตรี
ยังเป็นสิ่งที่ธรรมชาติให้มาพร้อมๆ กับชีวิตมนุษย์
โดยที่มนุษย์เองไม่รู้ตัว และยังเป็นเครื่องกล่อมเกลา
จิตใจของมนุษย์ให้มีความเบิกบานหรรษา ก่อให้เกิด
ความสงบและพักผ่อน และยังเป็นสือ่ ในการถ่ายทอด
อารมณ์ความรูส้ กึ ต่าง ๆ ไปสูผ่ ฟู้ งั เป็นสิง่ ทีง่ า่ ยต่อการ
สัมผัส ก่อให้เกิดความสุข ความพึงพอใจได้ 11 เมื่อ
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ผู้ป่วยเด็กฟังเสียงดนตรี กระแสประสาทที่รับเสียง
จะส่งต่อไปยังระบบควบคุมส่วนกลางในส่วนของ
thalamus, cortex และ ระบบ limbic เสียงดนตรีที่
ได้ยินจะไปปรับเปลี่ยนอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด เกิด
เป็นการรับรู้และจดจ�ำ ท�ำให้เกิดความสนใจ มีสมาธิ
เพลิดเพลิน จากนัน้ จะส่งสัญญาณประสาทไปทีเ่ รติคลู าร์
ฟอร์เมชั่น (reticular formation) เพื่อปรับเปลี่ยน
สัญญาณประสาทน�ำเข้าตัวใหม่ให้รับรู้ว่ามีสัญญาณ
ประสาทตัวใหม่เกิดขึ้น คือ เสียงดนตรี ซึ่งการรับรู้
สัญญาณประสาทเสียงดนตรีนี้จะมีมากกว่าสัญญาณ
ประสาทจากความเจ็บปวด มีผลท�ำให้เกิดการส่งสัญญาณ
ประสาทจากความเจ็ บ ปวดเข้ า สู ่ ร ะบบควบคุ ม
ส่วนกลางลดลง และเสียงดนตรีนี้ก็ยังจะถูกส่งไปยัง
ระบบควบคุมส่วนกลาง โดยไปควบคุมการส่งสัญญาณ
ประสาทไปที่ระบบควบคุมประตูที่อยู่ในไขสันหลัง
บริ เ วณ S.G. cell ท� ำ ให้ ไ ม่ เ กิ ด การหลั่ ง สารพี
(substance P) ท�ำให้เซลล์ที (T-cell) ไม่ถูกกระตุ้น
ประตูจงึ ถูกปิด สัญญาณความเจ็บปวดจึงไม่ถกู ส่งต่อ
ไปยังสมอง ในขณะเดียวกัน เสียงดนตรีจะไปกระตุ้น
การท� ำ งานของต่ อ มใต้ ส มองท� ำ ให้ เ กิ ด การหลั่ ง
เอนโดฟิ น (endorpin) ออกมา แล้ ว ส่ ง ไปยั ง
เรติคูลาร์ฟอร์เมชั่น (reticular formation) เพื่อส่ง
สัญญาณประสาทไปที่ระบบควบคุมประตูที่อยู่ใน
ระดับไขสันหลังบริเวณ S.G. cell อีกครั้ง การกระตุ้น
การท�ำงานของเซลล์เอสจี (S.G. cell) ท�ำให้ไม่เกิด
การหลั่งสารพี (substance P) เซลล์ที (T-cell)
จึงไม่ถูกกระตุ้นเช่นกัน ท�ำให้ไม่มีสัญญาณประสาท
ที่จะรับรู้ความเจ็บปวดส่งไปยังสมองได้ การรับรู้
ต่อความเจ็บปวดลดลง ผู้ป่วยเด็กจึงสามาถเผชิญ
กับความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นได้และเพิ่มความทนต่อ
ความเจ็บปวดได้มากขึน้ 22

ข้อเสนอแนะการน�ำผลการวิจัยไปใช้
ด้านปฏิบัติการพยาบาล
พยาบาลทีป่ ฏิบตั งิ านเกีย่ วกับการดูแลผูป้ ว่ ยเด็ก
ควรน�ำดนตรีบำ� บัดจากการศึกษาในครัง้ นี้ ไปประยุกต์
ใช้ในการพยาบาลผูป้ ว่ ยเด็กทีไ่ ด้รบั การเจาะไขกระดูก
เพือ่ ช่วยลดความเจ็บปวดของผูป้ ว่ ยเด็กในขณะได้รบั
การเจาะไขกระดูก
ด้านการศึกษาพยาบาล
ควรจั ด ให้ มี ก ารอบรมพยาบาลประจ� ำ การ
ในหอผู้ป่วยและนักศึกษาพยาบาลให้มีความเข้าใจ
และสามารถน� ำ ดนตรี บ� ำ บั ด นี้ ไ ปใช้ เ พื่ อ ลดความ
เจ็บปวดจากการเจาะไขกระดูกได้
ด้านการวิจัย
1. บุคลากรทางการพยาบาควรน�ำผลการวิจัย
นี้ ม าเป็ น แนวทางในการศึ ก ษาวิ จั ย เพื่ อ ลดความ
เจ็บปวดในประชากรกลุ่มอื่น ๆ เช่น วัยก่อนเรียน
วัยรุ่น เป็นต้น
2. ควรท�ำการศึกษาเปรียบเทียบผลของการ
ฟังดนตรีอื่นๆ ต่อความเจ็บปวด โดยการให้ผู้ป่วย
เด็กวัยเรียนได้เลือกฟังด้วยตนเอง
3. ควรมี ก ารพิ จ ารณาตั ว แปรที่ จ ะมี ผ ลต่ อ
ความเจ็ บ ปวดของเด็ ก เช่ น อายุ และความกลั ว
เป็นต้น
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Pain-Relieving Effect of Music Therapy on School Age Children
Having Received Bone Marrow Aspiration
Punthipa Khumpho M.N.S. (Pediatric Nursing)
Nongluk Chintanadilok D.N.S.,
Sudaporn Payakkaraung Ph.D.(Nursing),
Angkana Winaichartsak, M.D. M.Sc. (Pediatric Hematology), M.D. Diploma of PedIatrics.,
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Abstract: Objective: To compare levels of pain perception in music-therapy-treated and nonmusic-therapy-treated school age children having received bone marrow aspiration.
Design: Two-group quasi-experimental research with a pre-test and a post-test.
Implementation: The sample subjects consisted of 60 school age children aged between
7 and 12 who met research criteria. The subjects had received diagnostic or prognostic bone
marrow aspiration at the adolescent ward of Maharaj Nakhonrachasima Hospital and were required
to undergo a haematological procedure at the out-patient department of Queen Sirikit National
Institute of Child Health. The subjects were equally divided into a control group and an experimental
group, the former given normal nursing care and the latter given music therapy in addition to
normal nursing care. The instruments used consisted of a general information recording form and
a Modified Visual Analogue Scale (MVAS) pain-assessment form. The data were analysed
using and independent T-test.
Results: The members of the experimental group showed a significantly lower average
level of bone marrow aspiration pain (t = 6.028, p < .001) than did the subjects in the control
group.
Recommendations: It is suggested that nurses employ music therapy as a means of
distraction, in order to reduce perception of pain in school age children having received bone
marrow aspiration.
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