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Caregivers’ Needs and Met Needs for Involvement in 

Pain Relief from Needle-related Medical Procedure in 

Children at PICU: Perceived by Caregivers and Nurses* 

 

 

Abstract 
 Purpose: To compare needs and met needs of caregiver involvement for pain relief from needle-
related medical procedure in critically ill pediatric patients admitted in pediatric intensive care units as 
perceived by caregivers and professional nurses. 
 Design: Descriptive comparative design. 
 Methods: The sample comprised 68 caregivers and 72 nurses from 3 hospitals in Bangkok with the use 
of convenience sampling technique. Tools for data collection included a general information questionnaire 
for caregivers and critically ill pediatric patients, a record form about medical treatment for critically ill  
pediatric patients, a general information questionnaire for nurse, questionnaires of needs and met needs 
for caregiver’s involvement in pain relief from needle-related medical procedure perceived by caregivers 
and nurses. Data were analyzed using descriptive statistics and t-test. 
 Main findings: Caregivers’ needs and met needs for involvement in pain relief from needle-related 
medical procedure in critically ill pediatric patients were significantly different as perceived by caregivers   
(t = 8.17, p < .001) and by nurses (t = 7.38, p < .001). Perceived needs and perceived met needs between  
caregivers and nurses were not different at significance level .05 (t = .27, p > .05; t = 1.29, p > .05, respectively). 
 Conclusion and recommendations: Perceptions of caregivers are in line with that of the nurses; 
that is, needs are greater than met needs. The results suggest that healthcare professionals should have a 
practice guideline of procedural pain management for the critically ill pediatric patients, with involvement 
of caregivers in pain relief activities at every stage of needle-related medical procedure.   
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บทคัดย่อ 
 วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความต้องการและการได้รับการตอบสนองความต้องการในการมีส่วนร่วม  
เพื่อบรรเทาความปวดจากหัตถการที่ใช้เข็มของผู้ป่วยเด็กวิกฤต ในหออภิบาลกุมารเวชกรรม ตามการรับรู้ของผู้ดูแลและ
พยาบาลวิชาชีพ 
 รูปแบบการวิจัย: การศึกษาเชิงพรรณนาเปรียบเทียบ 
 วิธีด าเนินการวิจัย: กลุม่ตวัอยา่งประกอบดว้ยผูด้แูลจ านวน 68 คน พยาบาลจ านวน 72 คน จากโรงพยาบาล 3 แห่ง
ในกรุงเทพมหานคร คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสะดวก เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ดูแลและผู้ป่วยเด็กวิกฤต แบบบันทึกข้อมูลการรักษาผู้ป่วยเด็กวิกฤต แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของพยาบาล แบบสอบถาม
ความตอ้งการและการไดร้บัการตอบสนองความตอ้งการในการมสีว่นรว่มเพือ่บรรเทาความปวดจากหตัถการทีใ่ชเ้ขม็ของผูป้ว่ยเดก็
วิกฤตตามการรับรู้ของผู้ดูแลและพยาบาล วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนาและสถิติทดสอบท ี
 ผลการวิจัย: การรบัรูค้วามตอ้งการและการไดร้บัการตอบสนองความตอ้งการในการมสีว่นรว่มเพือ่บรรเทาความปวด
จากหัตถการที่ใช้เข็มของผู้ป่วยเด็กวิกฤตมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ตามการรับรู้ของผู้ดูแล ( t = 8.17, p < .001) 
และของพยาบาล (t = 7.38, p < .001) ส่วนการรับรู้ความต้องการและการรับรู้การได้รับการตอบสนองความต้องการ ระหว่าง
ผู้ดูแลและพยาบาลไม่แตกต่างกันที่นัยส าคัญ .05 (t = .27, p > .05; t = - 1.29, p > .05 ตามล าดับ) 
 สรุปและข้อเสนอแนะ: ผู้ดูแลและพยาบาลมีการรับรู้ในทิศทางเดียวกัน โดยรับรู้ความต้องการสูงกว่าการรับรู้    
การได้รับการตอบสนองความต้องการ ดังนั้นบุคลากรทางการแพทย์ควรมีแนวปฏบิัติการจดัการความปวดจากหัตถการในผู้ป่วย
เด็กวิกฤต โดยให้ผู้ดูแลมีส่วนร่วมในกิจกรรมการบรรเทาความปวดทุกช่วงระยะเวลาของการท าหัตถการที่ใช้เข็ม   
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