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º·¤Ñ´Â‹Í
ความปวดเปนปญหาพบบอยและมีความซับซอนในผูสูงอายุ การจัดการความปวดประกอบดวยวิธีที่ใช
ยาและไมใชยา ในขณะที่ความเปลี่ยนแปลงตามกระบวนการสูงอายุทําใหผลของยาที่ผูสูงอายุไดรับแตกตางจาก
วัยอื่น ผูสูงอายุสวนใหญมีโรคเรื้อรังหลายโรคจึงมีการใชยาหลายขนาน ทําใหมีโอกาสเกิดปฏิกิริยาระหวางยา
มากขึ้น การใชยาสําหรับการจัดการความปวดในผูสูงอายุจึงมีขอควรระวังเปนพิเศษเพื่อปองกันหรือลดอาการ
ไมพึงประสงคจากยา พยาบาลควรมีความเขาใจในแนวทางการใชยาเพื่อลดปวดและมีความรูเกี่ยวกับการจัดการ
ความปวดโดยไมใชยาซึ่งเปนบทบาทอิสระในการดูแลผูสูงอายุที่มีความปวด บทความนี้นําเสนอการจัดการความ
ปวดและการใชองคความรูตามกระบวนการพยาบาลเพือ่ เปนแนวทางใหพยาบาลดูแลจัดการความปวดในผูสูงอายุ
อยางครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ
คําสําคัญ: ความปวด ผูสูงอายุ การจัดการทางการพยาบาล

Abstract:
Pain is a common and complex problem in older people. Pain management includes pharmacological and non-pharmacological approaches. Ageing process alters effect of medication in older people,
which is different from other aged groups. Multiple morbidities lead to poly-pharmacy, contributing to
higher risk of drug interaction. Pharmacological management for them requires special consideration to
prevent or minimize adverse effects. Nurses should make understanding of pharmacological and non-pharmacological approaches in caring for older people with pain. This article focuses on pain management and
application of nursing process for guiding nurses to care and manage pain in older people comprehensively
and effectively.
keywords: pain, older people, nursing management
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º·¹íÒ
ความปวดเปนปญหาที่พบบอยในผูสูงอายุ
ซึ่งมีการแบงชนิดของความปวดไดหลายวิธี เชน แบง
ตามระยะเวลาทีม่ อี าการ (เปนปวดเฉียบพลันและปวด
เรือ้ รัง)1 แบงตามสาเหตุทางพยาธิสรีรวิทยา (เปนปวด
จากการบาดเจ็บของเนือ้ เยือ่ nociceptive pain และปวด
จากพยาธิสภาพประสาท neuropathic pain)1,2 แบงตาม
โรคทีท่ าํ ใหปวด (เปนปวดจากมะเร็งและไมใชมะเร็ง)1
แบงตามระดับความรุนแรงของอาการปวด (เปนปวด
เล็กนอย ปวดปานกลาง ปวดรุนแรง) แบงตามรูปแบบ
ของเวลาทีม่ อี าการปวด (เปนปวดบางเวลา intermittent
pain, ปวดตลอดเวลา continuous pain, ปวดเมื่อทํา
กิจกรรมบางอยาง incidental pain, ปวดระหวางมื้อยา
breakthrough pain)3 ชนิดของความปวดดังที่กลาว
เหลานี้สงผลกระทบตอผูสูงอายุทั้งดานรางกาย จิตใจ
สังคม จิตวิญญาณและความสามารถในการทําหนาที่
ของผูสูงอายุ เชน ความอยากอาหาร การนอนหลับพัก
ผอน อารมณ สมาธิ ความวิตกกังวล ภาวะซึมเศรา
ความสัมพันธกับผูอื่น ความสุขในชีวิต รายไดและคา
ใชจาย คุณคาในตนเอง ความสามารถในการดูแล
ตนเองและการปฏิบตั กิ จิ กรรมตาง ๆ4 การจัดการความ
ปวดที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพจะช วยลดและป องกั น ผล
กระทบดังกลาว แตปญหาความปวดและการจัดการ
ความปวดในผูสูงอายุมคี วามซับซอนในทุกขัน้ ตอนของ
กระบวนการพยาบาล เชน ในขณะที่การประเมินความ
ปวดที่ดีที่สุดคือการประเมินจากคําบอกเลาของผูที่มี
ความปวดเอง (self-report)5 แตผูสูงอายุมกั มีขอจํากัด
ในการสือ่ สารและ/หรือการรูคิด1 การขจัดความปวดที่
ดี คื อ การรั ก ษาที่ ส าเหตุ แ ต สาเหตุ ค วามปวดใน
ผูสูงอายุจะมีหลายอยางที่ไมสามารถรักษาใหหายได
เชน โรคเรื้อรังตางๆ6 สําหรับการจัดการความปวดนั้น
แบงเปนวิธีการจัดการโดยใชยาและไมใชยาแตการ
เลือกใชและประยุกตวิธีการจัดการความปวดดังกลาว
ในผูสูงอายุยงั เปนความทาทายสําหรับพยาบาลเนือ่ งจาก
มีขอควรพิจารณาเพิ่มเติมจากการเปลี่ยนแปลงตาม
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กระบวนการสู ง อายุ ที่ มี ผ ลตอการออกฤทธิ์ ข องยา
การใชยาหลายขนานทีม่ โี อกาสเกิดปฏิกริ ยิ าระหวางยา
มากขึน้ รวม ทัง้ คานิยมความเชือ่ ตอการดูแลความปวด
และพฤติกรรมสุขภาพที่แตกตางกันในแตละบุคคล
จากความซับซอนดังกลาวขางตนพยาบาลจึงควรมี
ความเขาใจในวิธกี ารจัดการความปวดทัง้ โดยใชยาและ
ไมใชยาตลอดจนการประยุกตใชในกระบวนการพยาบาล
สําหรับดูแลผูสูงอายุที่มีความปวด
1. การจัดการความปวดในผูสูงอายุโดยใชยา
องคการอนามัยโลกไดพัฒนาแนวทาง
ในการจัดการความปวดเรื้อรังในผู ปวยมะเร็งขึ้นใน
ป 1980 โดยมีหลักการใชยาแบบบันได 3 ขั้น7-8 หลัง
จากนั้นมีการนําหลักการนี้มาประยุกตใชอยางแพร
หลายในการจัดการความปวดทั้งที่เกิดจากมะเร็งและ
ไมใชมะเร็ง ดังนี1้
ขั้นที่ 1 ความปวดระดับเล็กนอย (มี
คะแนนความปวดในระดับ 1 – 3 จากคะแนนเต็ม
10 คะแนน) ใชยาในกลุมที่ไมเสพติด ที่ใชบอย เชน
acetaminophen (paracetamol) ยาตานอักเสบที่ไมใช
สเตียรอยด (nonsteroidal anti-inﬂammatory drugs:
NSAIDS)1
ขั้นที่ 2 ความปวดระดับเล็กนอยถึง
ปานกลาง (มีคะแนนความปวดในระดับ 3-5 จาก
คะแนนเต็ม 10 คะแนน) เปนการใหยาอยางตอเนื่อง
จากขั้นที่ 1 และเพิ่มยาที่มีส วนผสมของยาเสพติด
(opioids) ชนิดออนเมื่อมีอาการปวดมากขึ้น (break
through pain medication)1
ขั้นที่ 3 ความปวดระดับปานกลางถึง
รุนแรง (มีคะแนนความปวดในระดับ 7-10 จากคะแนน
เต็ม 10 คะแนน) เปนการใหยาตอเนื่องจากขั้นที่ 1-2
และเพิ่มการใชยาในกลุมที่เสพติดชนิดออกฤทธิ์แรง
เชน morphine, fentanyl, buprenorphine, methadone,
oxycodone อยางตอเนื่อง เพิ่มยาเมื่อจําเปนดวยยาที่
ออกฤทธิ์สั้นเพื่อใหสามารถปรับขนาดของยาไดอยาง
รวดเร็วเมื่อมีความปวดรุนแรง1
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Riley และคณะ9 เสนอแนวทางการ
จัดการความปวดโดยวิธีใชยาเพิ่มเปน 5 ขั้น ดังนี9-10
้
ขั้นที่ 4 ความปวดยังคงมีอยู หรือมี
อาการขางเคียงทีไ่ มสามารถทนได เปนการพิจารณา
เปลี่ยนชนิดของยากลุม opioids เมื่อผูสูงอายุมีความ
ปวดลดลงนอยกวา 30 % ใน 24 ชั่วโมงที่ผานมาหลัง
จากไดรับยาในขั้นที่ 3 แลว หรือเกิดอาการขางเคียง
มาก เชน สับสน ประสาทหลอน อาการงวงซึม ภาวะปาก
แหงระดับ 3
ขั้นที่ 5 ความปวดไมสามารถบรรเทา
ไดดวยยากลุม opioids เปนการพิจารณาจัดการความ
ปวดโดยวิธีการทางวิสัญญีวิทยา เชน nerve block ซึ่ง
อาจเปน local, para-vertebral, หรือ epidural block
หลักการใชยาแบบขัน้ บันไดนีไ้ ดแนะนํา
ใหพิจารณาใชยารวมในการจัดการความปวด (coanalgesics หรือ adjuvants) ทุกขัน้ ตามความเหมาะสม
ยาที่ใชบอยมี 6 กลุม11 ไดแก
1) antidepressants ใชในการจัดการ
ความปวดแบบ neuropathic pain โดยใชกลุม tricyclic
antidepressants (TCAs) เปนอันดับแรก หากไมสามารถ
ใชไดพิจารณาใชกลุม serotonin norepinephrine reuptake
inhibitors (SNRIs) 2) anticonvulsants ใชจัดการ
ความปวดแบบ neuropathic pain 3) corticosteroid ใช
ลดความปวดจาก inﬂammation, nerve compression,
diffuse bone pain, bowel obstruction จัดการระยะ
เฉียบพลันสําหรับความปวดวิกฤติจากโครงสรางระบบ
ประสาท กระดูกหรือความดันในกะโหลกจากมะเร็งใน
สมอง 4) bisphosphanate ใชจัดการความปวดในผูที่มี
bone metastasis 5) antispasmodics ใชลดความปวด
จาก muscle spasm ที่มักพบรวมกับ acute neuropathic
pain และ 6) muscle relaxant11
2. การจัดการความปวดโดยวิธีไมใชยา
ผู สูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงทางเภสัช
พลศาสตร (pharmacodynamics) และเภสัชจลศาสตร
(pharmacokinetics) ทีเ่ กีย่ วของกับการดูดซึม การกระ
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จายตัว การเมตาบอลิซมึ การกําจัดยา การออกฤทธิข์ อง
ยา อาการขางเคียงของยา ตลอดจนปฏิกริ ยิ าระหวางยา
สงผลใหการจัดการความปวดโดยวิธใี ชยาตองใชความ
ระมัดระวังและอาจมีข อจํากัดในผู สูงอายุบางราย12
การจัดการความปวดโดยวิธไี มใชยาจึงมีความสําคัญใน
การจัดการความปวดทุกชนิดอยางครอบคลุม มีสวน
ชวยเสริมประสิทธิภาพและลดความจําเปนในการใชยา
เพื่อจัดการความปวด ทําใหเกิดผลขางเคียงนอย และ
สวนใหญมีประโยชนหลายดาน เชน ลดความวิตกกังวล
เพิ่มความสุขสบายและคุณภาพชีวิต ผูเชี่ยวชาญดาน
การดูแลความปวดไดเสนอแนะวาวิธีการจัดการความ
ปวดทีม่ ปี ระสิทธิภาพมากทีส่ ดุ คือการจัดการโดยวิธใี ช
ยารวมกับวิธีไมใชยารวมกัน13 การจัดการความปวด
โดยวิธไี มใชยาแบงหมวดหมูไดหลายวิธี ในบทความนี้
แบงเปน 5 ชนิดคือ14
1) การบําบัดดวยการกระทําตอรางกาย
(manipulative and body-based practices) หรือ
วิธีการทางกายภาพ (physical strategies) เปนการ
เปลีย่ นแปลงพลังงานในตัวบุคคลทีม่ ผี ลตอระบบตางๆ
ในรางกายตั้งแตระดับเซลล เนื้อเยื่อ แลวเกิดการ
เปลี่ยนแปลงการเผาผลาญ การยอมใหสารผานเยื่อบุ
การยืดขยายของเนื้อเยื่อ การไหลเวียน รวมทั้งการ
ทํางานของระบบประสาทสวนปลายและระบบประสาท
สวนกลาง ตัวอยางการนําไปใช เชน
1.1 การนวด15 สงผลไปกระตุ น
ประสาทรับความรูสึกสวนปลายผานไขสันหลังไปยัง
สมอง เชื่อวาการนวดทําใหระดับของ serotonin และ
dopamine เพิ่มขึ้น สงเสริมการไหลเวียนเลือดบริเวณ
ทีน่ วด ยับยัง้ การนํากระแสความปวดไปยังสมอง ทําให
ชวยบรรเทาความปวด โดยอาจนวดดวยมือ ขอศอก
หนาผาก เทาหรือใชอุปกรณอื่นรวมดวย เชน หินอุน/
รอน การนวดมีหลายชนิดแตละชนิดมีเทคนิคและ
วัตถุประสงคเฉพาะ เชน การนวดแผนไทย การนวด
แบบสวีดชิ การนวดจุดสําคัญ (trigger point massage)
การนวดเทา (reﬂexology) จากการศึกษาพบวาการ
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นวดเปนวิธีที่ผูสูงอายุใชบอยในการบรรเทาปวด16-17
ชวยบรรเทาอาการปวดในขอเขาเสื่อม ปวดหลังสวน
ลางเรื้อรัง ลดการใชยา ลดคาใชจายในการรักษาและ
ลดการรับรูความปวดจากมะเร็ง 15-16, 18-20
1.2 การบําบัดดวยอุณหภูมริ อน/
เย็น ไดแก ประคบเย็น ประคบรอน การใชนํา้ อุนกระแสวน
(warm whirlpool) การใชคลื่นความรอน ultrasound,
short wave diathermy โดยความรอนทําใหหลอดเลือด
ขยายตัว ความเย็นชวยลดการสงสัญญาณประสาท
ความปวดในบริเวณนัน้ พบวาการประคบรอนหรือเย็น
เปนวิธที ผี่ สูู งอายุใชบอยในการบรรเทาปวด20 และการ
ประคบดวยความเย็นชวยลดความปวดและการใชยา
แกปวดหลังผาตัด21
1.3 เทคนิคการใชไฟฟากระตุ น
เสนประสาทผานผิวหนัง (transcutaneous electrical
nerve stimulation, TENS) โดยการวางแผนกระตุน
ไฟฟาอยางออนที่ผิวหนังบริเวณที่ปวดหรือใกลเคียง
สงผลกระตุนใยประสาทที่หนาและเร็ว ยับยั้งการนํา
กระแสประสาทความปวด 18 หรื อ percutaneous
electrical nerve stimulation, PENS) โดยการฝงเข็ม
รวมกับการปลอยกระแสไฟฟา จากการศึกษาพบวา
ชวยลดปวดในผู สูงอายุ เชน ผู สูงอายุในชุมชนที่มี
อาการปวดหลังสวนลาง22
1.4 การออกกําลังกายและการจัด
ทา ลดความปวดไดโดยเพิม่ การไหลเวียนโลหิตและลด
การหดเกร็งของกลามเนื้อ พบวาการออกกําลังกาย
ชวยลดความรุนแรงของอาการปวดหลังสวนลางใน
ผูสูงอายุ23
นอกจากนีก้ ารบําบัดดวยการกระทํา
ตอรางกายยังรวมถึงการทํากายภาพบําบัด การฝงเข็ม
การกดจุด การจัดกระดูกสันหลัง (spinal manipulation:
chiropractic, osteopathic) การใชอุปกรณ/ กาย
อุปกรณชวย (เชน ไมเทา อุปกรณชวยเดิน รองเทาที่
เหมาะสม เฝอก ไมดาม)
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2) การบําบัดดวยการเชื่อมโยงกาย
และจิต (mind-body interventions) หรือ การบําบัด
ทางจิตใจ (psychological methods) ใชแนวคิดความ
เชื่อมโยงระหวางกายและจิต โดยมิติทางดานรางกาย
อารมณ จิ ต วิ ญ ญาณและสั ง คมของบุ ค คลมี ผ ลตอ
สุขภาพและความผาสุก หากมีความบกพรองในมิติใด
มิติหนึ่งจะสงผลตอมิติอื่นๆ จิตใจสงผลเชิงบวกตอ
รางกายได เชน การบําบัดแบบปรับเปลี่ยนความคิด
และพฤติกรรม (cognitive behavioural therapy, CBT)
การผอนคลาย การเบี่ยงเบนความสนใจ การสะกดจิต
การสะทอนกลับทางชีวภาพ (biofeedback) การสราง
จินตภาพ (guided imagery) ดนตรีบําบัด การบําบัด
ดวยศิลปะ การเตนรําเพือ่ การบําบัด โยคะ สุคนธบําบัด
(aromatherapy) สุคนธบําบัดรวมกับการนวด วิธีการ
ทางศาสนาและจิตวิญญาณ (เชน การสวดมนต การทํา
สมาธิ)19
การบําบัดทางจิตใจสงผลใหระดับ
endogenous opioids (endorphins, enkephalins,
dynorphins) ในรางกายเพิ่มขึ้น ซึ่งสารนี้มีกลไกการ
ออกฤทธิ์ที่ตัวรับโอปเอท (opiate receptor) คลาย
มอรฟน จึงระงับการหลัง่ สารสือ่ ประสาทของความปวด
ทําใหควบคุมการปวดได และยังชวยเพิม่ ความสามารถ
ในการเผชิญกับความปวด เพิม่ ความสุขสบายและผอน
คลาย24-25 ตัวอยาง เชน
2.1 สุคนธบําบัด เชื่อวาสุคนธบําบัด
ทํ า ใหตั ว รั บ กลิ่ น ในจมู ก สงสั ญ ญาณประสาทผาน
olfactory nerve ไปยัง limbic legion ยับยั้ง glutamate
binding และเพิ่มการทํางานของ gamma aminobutyric
acid (GABA) จึงชวยลดปวดได19 พบวาการใชนํ้ามัน
สุคนธบําบัดเทลงบนกอสปราศจากเชือ้ ใหสูดดมสัปดาห
ละ 3 ครั้งๆละ 5 นาทีชวยลดอาการไมสุขสบายทางกาย26
การใชนํ้ามันขิงรวมกับการนวดชวยลดความปวดและ
ขอติดแข็งในผูสูงอายุที่มีอาการปวดเขา27
2.2 ดนตรีบาํ บัด เชือ่ วาดนตรีชวยยับยัง้
การกระตุนความปวดและทําใหมีการหลั่ง endorphin
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ลดความตึงเครียดของกลามเนื้อและเบี่ยงเบนความ
สนใจจากความปวด28 ชวยลดปวดในผูสูงอายุ29 ดนตรี
ที่ ใ ช ลดความปวดในงานที่ ผ านมาเป นดนตรี ที่ มี
ความเร็วของจังหวะ 60-90 ครั้งตอนาที30-31 ชนิด
ดนตรีต างๆ เชน ดนตรีไทยประยุกตและเพลงไทย
บรรเลงที่ผสมผสานกับเสียงธรรมชาติ30 เพลงบรรเลง
พื้นเมืองอีสานที่ไมมีเนื้อรองใหความรูสึกสนุกสนาน
ราเริงและสบายใจ31 เพลงบรรเลงเลียนเสียงธรรมชาติ32
3) การบําบัดดวยพลังงาน (energy
therapies) หรือ การบําบัดดวยพลังชีวิต (bioﬁeld
therapies) เชือ่ วารางกายมนุษยมีระบบพลังงานลึกลับ
ทีแ่ ผซานเขาไปในโครงสรางทางรางกายและขยายออก
ไปรอบนอกรางกายในลักษณะของพลังจักรวาลหรือ
พลังชีวติ ไหลผานและมีอยูในสิง่ มีชวี ติ ทุกชนิด การไหล
ของพลังงานอยางอิสระและสมดุลในระบบพลังงาน
ลึกลับนีจ้ ะชวยสงเสริมความสามารถในการฟนหายเอง
ตามปกติของบุคคล การเจ็บปวยหรือความผิดปกติ
สามารถตรวจพบไดในระบบพลังงาน และผูบําบัดดวย
พลังงานชวยสงเสริมความสามารถในการฟนหายเอง
ในรางกายของบุคคลโดยวิธีสัมผัสหรือไมสัมผัสกับ
รางกายของผูรับการบําบัด เชน การสัมผัสเพือ่ การหาย
การสัมผัสเพือ่ การบําบัด33 พบวาการบําบัดวิธนี ชี้ วยลด
ปวดในผูสูงอายุ34
4) การบําบัดทางชีววิทยา (Biologically
based practices) เปนการใชวัสดุหรือสารจากธรรมชาติ
มาใชในการบําบัด เชน สมุนไพร ผลิตภัณฑจากสัตว
นํ้ามันจากตนไมหรือพืชผัก นํ้ามันหอมระเหย วิตามิน
อาหารเสริม บางสวนมีงานวิจัยที่พบวาชวยลดปวด35-36
ขณะที่ผลิตภัณฑหลายชนิดที่ไมผานการรับรองแตมี
การโฆษณาชวนเชื่ออยางหลากหลายในประเทศไทย20
5) ระบบการแพทยทางเลือก (alternative medical systems) หรือ whole medical systems
เปนการบําบัดซึ่งประกอบดวยวิธีการขางตนภายใต
ความเชื่อและทัศนะตางๆ เชน การแพทยแผนจีน การ
แพทยแผนไทย การแพทยอายุรเวท พบวาชวยบรรเทา

ปวดได37
ทัง้ นีว้ ธิ กี ารจัดการความปวดโดยวิธี
ไมใชยาแตละวิธีอาจสามารถใชสําหรับความปวดได
หลายชนิดเนื่องจากความปวดสงผลตอผูสูงอายุอยาง
เปนองครวม ความปวดในดานใดดานหนึง่ จะสงผลตอ
ดานอื่นๆ ดวย
3. กระบวนการพยาบาลในผูสูงอายุที่มี
ปญหาความปวด
พยาบาลสามารถนําความรูเกีย่ วกับการ
จัดการความปวดทั้งโดยวิธีใชยาและโดยวิธีไมใชยานี้
ไปปรับใชในการดูแลผู สูงอายุที่มีความปวดโดยใช
กระบวนการพยาบาล ดังกรณีศึกษาตอไปนี้
ผูสูงอายุหญิง วัย 84 ป มีปญหาสมอง
เสื่อม ความดันโลหิตสูงและกระดูกพรุน เกิดอุบัติเหตุ
หกลมเมื่ อ เดื อ นที่ แ ลวตรวจไมพบความผิ ด ปกติ
แตหลังจากนั้นมีอาการซึมลง นอนเกือบตลอดทั้งวัน
ไมยอมลุกเดิน ตองปลุกจึงจะลุกมารับประทานอาหาร
เกิดแผลกดทับขึ้น ยาเดิมที่ไดรับไดแก amlodipine,
CaCO3, fosamax, salt tab, omeprazole, folic acid,
B.co เขารับการรักษาดวยอาการซึมลงมากขึ้น ไมพูด
ปลุกไมตื่น วินิจฉัยโรคเปน acute kidney injury ยาที่
ไดรับเพิม่ ไดแก ceftazidime, thiamine, 50% MgSO4,
senokot, depakine, paracetamol, morphine sulphate
tablet (MST), lantus สภาพเมือ่ แรกรับ มีอาการสับสน
ในบางชวง ไมทราบวันเวลา สถานที่ สามารถสื่อสารรู
เรื่องไดบางครั้ง แขนขาบวม รองครวญครางขอความ
ชวยเหลือเปนระยะ ขอมูลดานเศรษฐกิจและสังคม
ผูสูงอายุอาศัยอยูกับบุตรสาวและหลาน 2 คน อายุ 2 ป
และ 6 เดือน ไมมีปญหาทางเศรษฐกิจ แตบุตรสาวไม
คอยมีเวลามาเฝาดูแลเนื่องจากตองดูแลหลานเล็ก 2
คน รายละเอียดเกี่ยวกับกรณีศึกษาอธิบายเพิ่มเติมใน
แตละขั้นตอนของกระบวนการพยาบาล
การดูแลกรณีศกึ ษาทีเ่ กีย่ วของกับปญหา
ความปวดตามกระบวนการพยาบาล 5 ขั้นตอน เปน
ดังนี้
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3.1) การประเมินผูสูงอายุทมี่ ปี ญหา
ความปวด
เปนการประเมินความปวดและ
ประสิทธิภาพของการจัดการความปวดอยางสมํา่ เสมอ
ตอเนือ่ ง การประเมินความปวดในผูสูงอายุควรประกอบดวย
(1) การประเมินจากขอมูลที่ไดรับจากผูสูงอายุ (2)
การสังเกตพฤติกรรม และ (3) การประเมินความปวด
ทางดานสรีระ38
สําหรับกรณีศึกษานี้มีขอจํากัด
ในการไดรับขอมูลจากผูสูงอายุ เนือ่ งจากมีความบกพรอง
ในการรูคิดและการสือ่ สาร จึงตองใชขอมูลอืน่ จากการ
สังเกตพฤติกรรมพบวากรณีศกึ ษากระสับกระสายไปมา
นิว้ มือเกร็งงอ ปลอบโยนดวยคําพูดและการสัมผัสไมดีขนึ้
รองเสียงดังครวญคราง ขณะทําแผลแสดงหนานิ่วคิ้ว
ขมวด รองเสียงดังมากขึน้ พยายามเคลือ่ นไหวรางกาย
ไปมา สวนการประเมินความปวดทางดานสรีระมีความ
ซับซอนสําหรับกรณีศึกษา โดยพบวาหายใจ room air
ไมหอบเหนื่อย ชีพจร 84-114 ครั้งตอนาที ความดัน
โลหิต 135-187/48-86 mmHg แตการมีโรคความ
ดันโลหิตสูงทําใหประเมินไดไมชัดเจนวาความดันโลหิต
ทีส่ งู ขึน้ ในบางชวงเกิดจากการตอบสนองทางสรีรวิทยา
ตอความปวดหรือจากการควบคุมความดันโลหิตไมดี
ในการประเมินความปวดสําหรับ
ผูสูงอายุรายนี้ไมสามารถใชเครื่องมือประเมินที่ใชใน
ผูที่ไมมีความผิดปกติในการรูคิดและการสื่อสาร เชน
คําชวยจําทีใ่ ชเปนแนวทางประเมินความปวด OPQRSTUV
(O – Onset; P – provocating, precipitating factors,
and relieving factors; Q - quality of pain; R –
radiation; S – severity; T – timing; U – understanding/ Impact; V – Values)13 การระบุตําแหนงที่ปวด
ดวยแบบประเมิน The pain drawing39 และการประเมิน
ความรุนแรงของความปวดดวย Numeric rating scale
(NRS) ที่มีระดับคะแนนความปวด 0-101
เครื่องมือที่เหมาะสมสําหรับใช
ในการประเมินความปวดในกรณีศกึ ษานีจ้ งึ เปนเครือ่ ง
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มือประเมินในผูทีม่ คี วามผิดปกติในการรูคิดและ/หรือ
การสื่อสาร เชน behavioral observation measures of
pain40 แบบประเมินความปวดในผู สูงอายุที่มีความ
สามารถจํากัดในการสื่อสาร (pain assessment checklist
for seniors with limited Ability to Communicate-II
(PACSLAC))41 และเครื่องมือประเมินความปวดใน
ผู ปวยสมองเสื่อมระดับมาก (Pain assessment in
advanced dementia: PAINAD)1 การประเมินความ
ปวดในกรณีศกึ ษาใช PAINAD เนือ่ งจากเปนเครือ่ งมือ
ที่มีระดับคะแนน 0- 10 เชนเดียวกับ NRS
ในการคนหาสาเหตุของความ
ปวดทางกายภาพพบแผลกดทับ 2 ตําแหนงคือ บริเวณ
กนกบเปนแผลกดทับเกรด 4 ขนาดเสนผาศูนยกลาง
10x10 cm และ บริเวณสะโพกขวาเปนแผลกดทับเกรด
3 ขนาด 5x10cm. pain score เมื่อแรกรับเปน 7
คะแนนหลังใหการดูแลความปวดดวยยา pain score
ลดลงเปน 4 คะแนน ขณะทําแผล pain score เพิ่มขึ้น
เปน 9 คะแนน จึงมีความเปนไปไดวาผูสูงอายุนมี้ คี วาม
ปวดชนิด nociceptive pain จากการมีแผลกดทับและ
ปวดมากขึ้นขณะทําแผล
สวนการประเมินวามีความปวด
ชนิด neuropathic pain รวมดวยหรือไมนั้น เครื่องมือ
คัดกรอง เชน DN4 ซึ่งประเมินโดยการสัมภาษณผูสูง
อายุเกี่ยวกับลักษณะความปวด (วาเปนแบบปวดแสบ
รอน ปวดเย็นเหมือนถูกนํา้ แข็ง ปวดเหมือนถูกไฟช็อต
หรือไม) และอาการที่เกิดพรอมกับความปวด (วามี
อาการซูซาเหมือนเปนเหน็บ แปลบปลาบคลายเข็มตํา
ชาไรความรูสึก คันหรือไม) รวมกับการตรวจรางกาย42-43
ไมสามารถใชไดกับกรณีศึกษานี้เพราะผู สูงอายุไม
สามารถใหขอมูลดังกลาว
3.2) และ 3.3) การวินิจฉัยปญหา
และการวางแผนการพยาบาล ขอวินิจฉัยทางการ
พยาบาลสําหรับกรณีศึกษานี้ คือ ไมสุขสบายเนื่องจาก
ปวดแผลจากการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อ โดยมีเปาหมาย
ระยะสั้นคือลดความปวดโดยเฉพาะความปวดขณะทํา
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แผล เปาหมายระยะยาวคือลดผลกระทบและขจัด
สาเหตุของความปวด
3.4) การปฏิบัติการพยาบาล การ
ปฏิบัติการพยาบาลอาจแบงไดเปน 3 ระยะดังนี38้
ก. ระยะกอนเกิดความเจ็บปวด
เปนการใหการพยาบาลเพื่อเตรียมความพรอมกอนที่
จะเผชิญกับความปวด มีความแตกตางในผูทีม่ แี ละไมมี
ขอจํากัดในการรูคิดและการสือ่ สารสําหรับการพยาบาล
ผูสูงอายุทไี่ มมีขอจํากัดในการรูคิดและการสือ่ สาร ควรมี
การเตรียมความพรอมกอนเผชิญความปวดที่เพิ่มขึ้น
จากการทําแผล เพือ่ ลดความปวดระหวางการทําแผลโดย
- ใหขอมูลแกผูสูงอายุและผูดูแลถึงประโยชน
ของการทําแผล โดยเฉพาะผลตอการลดความปวดใน
ระยะยาว รวมทัง้ การปฏิบตั ติ วั ขณะทําแผลทีจ่ ะไมเพิม่
ความปวด เชน การไมขยับเทาไปมา อาจใชวิธกี ารผอน
คลายชวย
- กระตุนผูสูงอายุและผูดูแลใหแจงพยาบาล
เมื่อผูสูงอายุปวด ใหความมั่นใจในการชวยเหลือดูแล
เมื่อปวด
- สรางเสริม/ ทบทวนทักษะสําหรับผูสูงอายุ
และผู ดูแลในการจัดการความปวดขณะทําแผลโดย
ใชวิธีการบําบัดทางจิตใจ เชน การฝกการผอนคลาย
การทําสมาธิ การสวดมนต การใชดนตรีบาํ บัด การสราง
จินตภาพ
กรณีศึกษานี้มีขอจํากัดในการดูแลดังกลาว
ขางตน การพยาบาลในระยะนี้ที่สามารถทําได ไดแก
ประเมินความปวดและดูแลใหยาลดปวดกอนการทํา
แผลเพื่อใหยาออกฤทธิ์ขณะทําแผล
- เพิม่ ระดับความทนตอความปวด ดวยการ
ดูแลทั้งปจจัยภายใน (เชน ดูแลใหไดรับการพักผอน
ไดรับสารอาหารและสารนํา้ อยางเพียงพอ สงเสริมใหมี
การผอนคลายรางกายและจิตใจ) และปจจัยภายนอก
(เชน การจั ด สิ่ ง แวดลอม ลดสิ่ ง รบกวนดานเสี ย ง
อุณหภูมิ กลิ่น และความไมสุขสบาย)
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- ใหการดูแลเพื่อสงเสริมการหายของแผล
อันเปนการแกไขที่สาเหตุ
ข. ระยะที่ มี ค วามเจ็ บ ปวด
เปนการจัดการความปวดโดยวิธีใชยาและไมใชยาให
เหมาะสมกับผู สูงอายุ การดูแลใหไดรับการจัดการ
ความปวดโดยวิธีใชยาตามแผนการรักษาสําหรับกรณี
ศึกษานีเ้ ปนรูปแบบทีพ่ ยาบาลเปนผูใหยา สวนรูปแบบ
ใหผู ปวยควบคุมการไดรับยาเอง (Patient Control
Analgesia: PCA)38 ไมสามารถทําได เพราะขอจํากัด
ในการรูคิดและการสื่อสาร กรณีศึกษานี้มีโอกาสเกิด
ปฏิกริ ยิ าระหวางยากับยาและยากับโรค เนือ่ งจากไดรับ
ยาหลายขนานและมีปญหาการทํางานของไต ในการให
ยาพยาบาลจะตองเฝาระวังอาการขางเคียงของยา โดย
กรณี ศึ ก ษาไดรั บ ยา paracetamol และ MST ซึ่ ง
paracetamol อยูใน acetaminophen เปนยาในบันไดขัน้
ที่ 1 ของหลักการใชยาแบบบันได 3 ขั้น1 แมวายาใน
กลุ มเหล านี้ โ ดยทั่ ว ไปจะมี อ าการข างเคี ย งน อย
แตสําหรับผูสูงอายุยานี้จะทําใหเกิดพิษตอตับไดหาก
ใชเกินขนาด พยาบาลจึงควรเฝาระวังขนาดยาที่ไดรับ
โดยตระหนักถึงสวนประกอบของยาในรูปแบบการ
ผสมกับยาอืน่ อีกดวย หากมีการใชยาในกลุม NSAIDS
เพิม่ เติมตองเฝาระวังผลขางเคียงทีเ่ ปนอันตรายถึงแก
ความตายได เชน ภาวะเลือดออก ไตวาย1 โดยเฉพาะ
อยางยิ่งกรณีศึกษานี้มีปญหาการไดรับบาดเจ็บของไต
(Acute kidney injury) อยูดวย
สวน MST เปนยากลุม opioids
ซึ่งอาการขางเคียงที่พบบอยคือปญหาทองผูกที่พบได
สูงถึง 95 %ในผูที่ไดรับยานี1้ โดยเฉพาะอยางยิ่งกรณี
ศึกษามีปจจัยเสริมอื่นเพิ่มเติมที่สงผลใหเกิดทองผูก
เชน การเคลื่อนไหวรางกายนอย การเปลี่ยนแปลงจาก
กระบวนการสูงอายุที่มีการเคลื่อนไหวของลําไสลดลง
พยาบาลจึงควรมีการวางแผนปองกันและดูแลปญหานี้
ตัง้ แตเริม่ การใหยา กรณีศกึ ษานีไ้ ดรับยา senokot เปน
ยาระบายควบคูกับ MST พยาบาลจึงควรดูแลใหไดรับ
ยาระบายตามแผนการรักษา กระตุนการเคลื่อนไหว
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รางกายทีเ่ หมาะสม ทัง้ นีก้ รณีศกึ ษามีแผลขนาดใหญที่
กนกบและสะโพกทําใหการเคลื่อนไหวที่มีการกระทบ
กระเทือนตอแผลนีจ้ ะทําใหความปวดเพิม่ ขึน้ ไดจึงตอง
ทําอยางระมัดระวัง รวมทัง้ มีการติดตามอาการทองผูก
อยางตอเนื่อง
สําหรับการประยุกตใชวิธกี าร
จัดการความปวดโดยไมใชยาใน 5 หมวดดังกลาวขาง
ตนมีขอจํากัดหลายอยางในกรณีศกึ ษานี้ สําหรับหมวด
ที่ 1 วิธีการทางกายภาพหลายอยางไมเหมาะสมและ
ทําไดลําบากหากผูสูงอายุใหความรวมมือนอย หมวด
ที่ 3 การบําบัดดวยพลังงานพยาบาลไมมีทักษะในการ
บําบัดดังกลาว หมวดที่ 4 การบําบัดทางชีววิทยาอาจสง
ผลตอการออกฤทธิ์ของยาที่กําลังไดรับหลายขนานใน
ปจจุบัน พยาบาลจึงเลือกใชหมวดที่ 2 การบําบัดทาง
จิตใจซึง่ มีผลเสียนอยและทําไดงายทีส่ ดุ อยางไรก็ตาม
ยังมีความทาทายเนือ่ งจากการเลือกชนิดของการบําบัด
ทางจิตใจตามความชอบหรือความคุนเคยของผูสูงอายุ
ทําไดลําบากเพราะไมมีข อมูลจากผู สูงอายุเองและ
ผูดูแล พยาบาลใชขอมูลที่ไดรับวากรณีศึกษานับถือ
ศาสนาพุทธ จึงทดลองใชการเปดบทสวดมนตใหฟง
เบาๆระหวางการทําแผลพรอมทัง้ สังเกตการตอบสนอง
พบวา pain score ขณะทําแผลลดลงจาก 9 เหลือ
4 คะแนน
นอกจากการจัดการความปวด
โดยตรงแลว พยาบาลควรดูแลเพือ่ ชวยขจัดสาเหตุของ
ความปวดทางกายภาพที่แกไขได เชน การมีบาดแผล
หรือการอักเสบตางๆ รวมทัง้ มีการติดตามการเปลีย่ นแปลง
อยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง
สําหรับกรณีศกึ ษานี้ ไดรับการ
ผาตัดทําความสะอาดแผล (debridement) และมีการ
ดูแลเพื่อสงเสริมการหายของแผลจนแผลดีขึ้นอาการ
ปวดลดลง จึงมีคําสั่งการรักษาหยุดใหยา MST เหลือ
เพียง Paracetamol สําหรับใหเวลาจําเปนเมื่อปวด
ค. ระยะหลั ง เกิ ด ความปวด
ผูสูงอายุที่ไดรับสิ่งกระตุนใหมีความปวดหรือมีความ
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ปวดเพิ่มขึ้นในชวงเวลาหนึ่ง เชน การตรวจ การทํา
หัตถการตางๆ อาจมีความกลัวและวิตกกังวลตอความ
ปวดที่เพิ่งประสบมา พยาบาลจึงควรใหการดูแลเพื่อ
ลดภาวะดังกลาวดวยการเปดโอกาสใหพูดถึงและรับ
ฟงผูสูงอายุเกี่ยวกับประสบการณความปวดที่เพิ่งผาน
พนมา38 รวมทั้งใหคําแนะนําตามปญหาเฉพาะของ
ผูสูงอายุแตละคน นอกจากนี้พยาบาลควรสงเสริมการ
เผชิญปญหาที่ดีของผูสูงอายุและครอบครัว/ผูดูแล
สําหรับกรณีศกึ ษานีม้ ขี อจํากัด
ในการใหการดูแลดังกลาว เมือ่ แผลดีขนึ้ ปญหาสุขภาพ
อื่นควบคุมได pain score ลดลงเปน 1-3 คะแนน
แพทยจึงใหกลับไปดูแลตอทีบ่ าน การพยาบาลเพือ่ ให
มีการดูแลจัดการความปวดที่เหมาะสมตลอดจนการ
ดูแลแผลที่เปนสาเหตุของความปวดอยางตอเนื่องคือ
การฝกทักษะใหกับบุตรสาวซึง่ เปนผูดูแลหลักเกีย่ วกับ
การดูแลความปวดและการทําแผลรวมทั้งการสงเสริม
การหายของแผลที่บ าน พรอมทั้งประสานกับสถาน
พยาบาลใกลบานเพื่อการดูแลตอเนื่อง
3.5) การประเมินผลการพยาบาล
การประเมินผลการพยาบาลเพือ่ ปรับแผนการพยาบาล
และใหการดูแลอยางตอเนื่อง
การประเมินผลทางการพยาบาล
สําหรับกรณีศกึ ษานีป้ ระเมินจากพฤติกรรม การเปลีย่ นแปลง
ทางสรีรวิทยาและการเปลี่ยนแปลงอาการทางคลินิกที่
เกี่ยวของหลังใหการพยาบาล พบวา pain score ลดลง
สามารถควบคุมความปวดไดดีขึ้น ลดผลกระทบของ
ความปวดตอผู สูงอายุและครอบครัว อาการกระสับ
กระสาย เคลื่อนไหวไปมา รองครางขอความชวยเหลือ
ลดลงทั้งขณะพักและขณะทําแผล นอนหลับไดมากขึ้น
ทําใหความเครียดและวิตกกังวลของครอบครัวลดลง
คุณภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ กอนกลับบานผูสูงอายุยงั แสดงออก
ถึงความปวดในระดับเล็กนอย สรุปผลการจัดการความ
ปวดไดผลลัพธตามเปาหมายระยะสัน้ และระยะยาวบาง
สวน สวนเปาหมายในการขจัดสาเหตุของความปวดตอ
เนื่องจากโรงพยาบาลสูบานนั้นพยาบาลมีการประเมิน
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การเผชิญปญหาของผูสูงอายุและครอบครัวพบวาบุตร
สาวมีความรู และทักษะในการดูแลแผลที่บ านโดยมี
บุคลากรจากสถานพยาบาลใกลบานคอยผูใหคําปรึกษา
และชวยเหลือทัง้ ดานความรู ความมัน่ ใจ ทักษะในการ
ดูแลตลอดจนอุปกรณที่จําเปนในการดูแลผูสูงอายุ

ÊÃØ»áÅÐ¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð
ความปวดเปนปญหาที่พบบอยในผูสูงอายุ
ในขณะที่การจัดการความปวดสําหรับผูสูงอายุมีความ
ซับซอนหลายประการ พยาบาลจึงควรมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการจัดการความปวดทั้งวิธีใชยาและไมใชยา
เพือ่ ตัดสินใจเลือกมาประยุกตใชสําหรับผูสูงอายุแตละ
คนใหเหมาะสมตามบริบทแวดลอม โดยใชกระบวนการ
พยาบาลในการดูแลตั้งแตในระยะกอนมีความปวด
สําหรับความปวดที่คาดการณไดลวงหนา ในระหวางที่
มีความปวด และภายหลังจากมีความปวด โดยมีเปาหมาย
รวมกันระหวางบุคลากรทางการแพทย ผูสูงอายุและ
ครอบครัว
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