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บทคัดย่อ

การวิิจััยครั้้�งนี้้�เป็็นการวิิจััยเชิิงพรรณนาแบบหาความสััมพัันธ์์ เพื่่�อศึึกษาความสััมพัันธ์์ระหว่่าง
ความรู้้�และทััศนคติิเกี่่�ยวกัับความปวด กัับการจััดการความปวดในผู้้�บาดเจ็็บของพยาบาลฉุุกเฉิิน 
กลุ่่�มตััวอย่่างเป็็นพยาบาลวิิชาชีีพประจำำ�แผนกอุุบััติิเหตุุและฉุุกเฉิินของโรงพยาบาลในจัังหวััดลำำ�ปาง
จำำ�นวน 113 คน เครื่่อ� งมืือการวิิจัยั ประกอบด้้วย แบบสอบถามข้้อมููลส่วนบุ
่ คุ คล แบบสอบถามความรู้้�
และทััศนคติิเกี่่�ยวกัับความปวด มีีค่่าความเชื่่�อมั่่�น .81 และแบบสอบถามการจััดการความปวดใน
ผู้บ้� าดเจ็็บของพยาบาล มีีค่า่ ความเชื่่อ� มั่่�น .87 เก็็บรวบรวมข้้อมููลในช่่วงเดืือนธัันวาคม 2562 ถึึงเดืือน
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มกราคม 2563 วิิเคราะห์์ข้้อมููลด้้วยสถิิติคิ วามถี่่� ร้้อยละ ค่่าเฉลี่่�ย ส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน และสหสััมพัันธ์์
แบบสเปีียร์์แมน 
ผลการวิิจัยั พบว่่า พยาบาลฉุุกเฉิินมีคี ะแนนเฉลี่่�ยความรู้้แ� ละทััศนคติิเกี่่�ยวกัับความปวดค่่อนข้้างน้้อย
(M = 21.19, SD = 3.06) มีีคะแนนเฉลี่่�ยการจััดการความปวดในผู้้�บาดเจ็็บมาก (M = 124.74,
SD = 15.88) และความรู้้�และทััศนคติิเกี่่�ยวกัับความปวดไม่่มีีความสััมพัันธ์์กัับการจััดการความปวด
ในผู้้�บาดเจ็็บของพยาบาลฉุุกเฉิิน
จากการวิิจััยครั้้�งนี้้�มีีข้้อเสนอแนะว่่า ผู้้�บริิหารทางการพยาบาลควรวางแผนพััฒนาคุุณภาพ
การพยาบาลด้้านการจััดการความปวดในแผนกอุุบัติั เิ หตุุและฉุุกเฉิิน และจััดกิิจกรรมเพื่่อ� ส่่งเสริิมความรู้้�
และทััศนคติิเกี่่�ยวกัับความปวดแก่่พยาบาลฉุุกเฉิิน
คำำ�สำำ�คััญ: ความรู้้แ� ละทััศนคติิเกี่่�ยวกัับความปวด  การจััดการความปวดในผู้้บ� าดเจ็็บ  พยาบาลฉุุกเฉิิน

Abstract

This descriptive correlational research aimed to examine the relationship
between knowledge and attitudes regarding pain and pain management in injured
persons among emergency nurses. The samples consisted of 113 registered nurses who
worked at emergency departments of hospitals in Lampang Province. The research
instruments included the demographic questionnaire, the Knowledge and Attitudes
Survey Regarding Pain (KASRP) with reliability as .81, and the pain management
questionnaire with reliability as .87. Data were collected from December, 2019 to
January, 2020. Statistics used for data analysis included frequency, percentage, mean,
standard deviation, and Spearman rank correlation.
The research results revealed that emergency nurses had rather low mean score
of knowledge and attitudes regarding pain (M = 21.19, SD = 3.06) and high mean
score of pain management in injured persons (M = 124.74, SD = 15.88). Knowledge
and attitudes regarding pain wasn’t related to pain management in injured persons
among emergency nurses.
This research suggests that nurse executives should determine the development
plan to improve the quality of pain management in emergency department through
providing activities for enhancing knowledge and attitudes regarding pain among
emergency nurses.
Keywords:  Knowledge and attitudes regarding pain,  Pain management in injured persons,  
Emergency nurses
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ความเป็็นมาและความสำำ�คััญของปััญหา
การบาดเจ็็บเป็็นความเสีียหายหรืืออัันตรายที่่�มีี
ต่่อเซลล์์และอวััยวะต่่างๆ ซึ่่�งมีีสาเหตุุมาจากการสััมผััส
กัับพลัังงานในรููปแบบต่่างๆ ที่่�มาจากภายนอกร่่างกาย
ทั้้�งทางกายภาพและทางเคมีี ซึ่่�งผลของการบาดเจ็็บ
เกิิดขึ้้�นค่อ่ นข้้างเฉีียบพลัันและชััดเจน (ไผท สิิงห์์คำำ�,
2559) จากรายงานขององค์์การอนามััยโลกพบว่่า
ในแต่่ละปีี ทั่่ว� โลกมีีผู้บ�้ าดเจ็็บจำำ�นวนมาก โดยมีีสาเหตุุ
มาจากการได้้รัับอุุบัติั เิ หตุุจากการจราจร 20–50 ล้้านคน
การพลััดตกหกล้้ม ประมาณ 424,000 คน ไฟไหม้้
น้ำำ��ร้้ อนลวก ประมาณ 265,000 คน เป็็ นต้้น 
(World Health Organization, 2016) สำำ�หรัับ
ประเทศไทย พบรายงานผู้้บ� าดเจ็็บที่่�เข้้ารัับการรัักษา
ในแผนกผู้้�ป่่วยนอกในช่่วงปีี พ.ศ. 2558–2560
จำำ�นวน 712,779 คน 834,633 คน และ 852,704 คน
ตามลำำ�ดัั บ (กองโรคไม่่ ติิ ด ต่่ อ กรมควบคุุ ม โรค,
2563) ซึ่่�งแสดงให้้เห็็นว่่า ในแต่่ละปีีมีีผู้้�บาดเจ็็บ
จำำ �นวน มาก
เมื่่�อร่่างกายได้้รัับบาดเจ็็บจะส่่งผลให้้เกิิด
การเปลี่่ย� นแปลงปฏิิกิริิ ยิ าทางเคมีี แปลงให้้เป็็นกระแส
ประสาทขึ้้�นในเนื้้�อเยื่่อ� บริิเวณที่่�ได้้รัับบาดเจ็็บ ส่่งต่่อไป
ยัังสมอง และทำำ�ให้้เกิิดการรัับรู้้�ความปวด ซึ่่�งเป็็น
ความปวดเฉีียบพลัันที่่เ� กิิดขึ้้�นทันที
ั หี ลัังได้้รัับบาดเจ็็บ
และส่่งผลกระทบให้้ผู้บ�้ าดเจ็็บต้้องเผชิิญกับั ความทุุกข์์
ทรมาน (Hogan, 2011) จากการศึึกษาที่่�ผ่่านมา
พบว่่า ผู้บ้� าดเจ็็บที่่�เข้้ารัับการรัักษาในแผนกอุุบัติั เิ หตุุ
และฉุุกเฉิินมีีอุุบััติิการณ์์ความปวดถึึงร้้อยละ 91
โดยผู้้ � บาดเจ็็ บที่่�มีีการบาดเจ็็ บเพีี ยง 1 ตำำ�แหน่่ ง
มีีระดัับคะแนนความปวดเฉลี่่�ย 5.90 คะแนน ซึ่่�งเป็็น
ความปวดระดัับปานกลาง และผู้้บ� าดเจ็็บหลายระบบ
มีีระดัับคะแนนความปวดเฉลี่่�ย 8.60 คะแนน ซึ่่�งเป็็น
ความปวดระดัับรุุนแรง (Berben et al., 2008)
นอกจากนี้้� จากการศึึ ก ษาในผู้้� บ าดเจ็็ บ ที่่� ร ะบบ
โครงสร้้างกระดููกและกล้้ามเนื้้�อ พบอุุบัติั กิ ารณ์์ความปวด

ถึึงร้้อยละ 86 โดยมีีคะแนนความปวดเฉลี่่�ย 6.50
คะแนน ซึ่่�งเป็็นความปวดระดัับปานกลาง (Pierik
et al., 2015) จากผลการศึึ ก ษาดัั ง กล่่ า วแสดง
ให้้เห็็นว่า่ ผู้้บ� าดเจ็็บส่่วนใหญ่่ต้้องเผชิิญกับั ความปวด
โดยมีีความปวดระดัับปานกลางถึึงระดัับมาก ดัังนั้้�น
ความปวดจึึงถููกกำำ�หนดให้้เป็็นหนึ่่�งในอาการสำำ�คััญ
ที่่�ต้้องให้้การช่่วยเหลืือดููแลตั้้�งแต่่ผู้บ้� าดเจ็็บเข้้ามารัับ
การรัักษา
การจัั ด การความปวดเป็็ น การกระทำำ �ที่่� มีี
จุุดมุ่่�งหมายเพื่่อ� ป้้องกััน บรรเทา หรืือขจััดความปวด
(Registered Nurses Association of Ontario
[RNAO], 2013) จากการทบทวนวรรณกรรม
และงานวิิจัยั ที่่�เกี่่�ยวข้้องพบว่่า การจััดการความปวด
ในผู้บ�้ าดเจ็็บที่่�มีปี ระสิิทธิิภาพควรครอบคลุุมการประเมิิน
ความปวด การจัั ด การความปวดโดยการใช้้ยา
และการไม่่ ใช้้ยา การประเมิิ นความปวดซ้ำำ� � และ
การบัั นทึึ ก ทางการพยาบาล (สมาคมการศึึ ก ษา
เรื่่อ� งความปวดแห่่งประเทศไทย, 2552; RNAO, 2013)
ซึ่่�งจากการศึึกษาสถานการณ์์เกี่่�ยวกัับการจััดการ
ความปวดในผู้้� ป่่ ว ยที่่� ม ารัั บ การรัั ก ษาในแผนก
อุุบัติั เิ หตุุและฉุุกเฉิินพบว่่า ปััจจุุบันมี
ั กี ารจััดอบรมให้้
ความรู้้�เกี่่�ยวกัับความปวดแก่่พยาบาล มีีการพััฒนา
และนำำ �แนวปฏิิ บััติิในการจัั ดการความปวดมาใช้้ 
แต่่พบว่่า การจััดการความปวดยัังไม่่มีปี ระสิิทธิิภาพ
เท่่าที่่�ควร (อิินทิิรา ปากัันทะ, เอื้้�อมพร หลิินเจริิญ,
และสิิริิลัักษณ์์ ทููลยอดพัันธ์์, 2561)
พยาบาลฉุุ ก เฉิิ น เป็็ นบุุ ค ลากรสุุ ข ภาพที่่� มีี
บทบาทสำำ�คััญอย่่างยิ่่�งในการจััดการความปวดใน
ผู้้� บ าดเจ็็ บ เนื่่� อ งจากเป็็ นบุุ ค ลากรที่่� ต้้ องออกไป
ให้้การดููแลตั้้�งแต่่จุดุ เกิิดเหตุุ ต่อ่ เนื่่อ� งมาจนถึึงแผนก
อุุบัติั เิ หตุุและฉุุกเฉิิน (สถาบัันการแพทย์์ฉุกุ เฉิินแห่่งชาติิ,
2559) นอกจากนี้้� พยาบาลยัังมีีบทบาทตามวิิชาชีีพ
ในการจััดการความปวด คืือ การประเมิินความปวด
ตั้้�งแต่่แรกรัับ และการประเมิินความปวดซ้ำำ��ภายหลััง
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การจััดการความปวด โดยใช้้เครื่่อ� งมืือที่่�ได้้มาตรฐาน
และเหมาะสม และที่่�สำ�คั
ำ ญ คืื
ั อ การปฏิิบัติั กิ ารพยาบาล
เพื่่�อลดความปวดทั้้�งโดยการไม่่ใช้้ยาและการใช้้ยา
ตามแผนการรัักษาของแพทย์์ (อนงค์์ สุุทธิิพงษ์์,
อััจฉรา อ่่วมเครืือ, และปาริิฉััตร อารยะจารุุ, 2556)
ซึ่่�งความรู้้แ� ละทััศนคติิต่อ่ การจััดการความปวดของ
พยาบาลเป็็ นปั ั จ จัั ย สำำ �คัั ญที่่� ส่ ่ ง ผลต่่ อ การจัั ด การ
ความปวด โดยการจััดการความปวดจะมีีประสิิทธิิภาพ
หรืือไม่่มีปี ระสิิทธิิภาพนั้้�นขึ้้น� อยู่่�กัับความรู้้แ� ละทััศนคติิ
ของพยาบาลที่่�มีต่ี อ่ การจััดการความปวด หากพยาบาล
มีีความรู้้แ� ละทััศนคติิที่่ดี� เี กี่่�ยวกัับการจััดการความปวด
และเห็็นประโยชน์์ของการจััดการความปวดในผู้้บ� าดเจ็็บ
ก็็จะส่่งเสริิมให้้เกิิดการปฏิิบัติั กิ ารพยาบาลเพื่่อ� จััดการ
ความปวดที่่�มีีประสิิทธิิภาพ (รุุจิิรััตน์์ มณีีศรีี, นุุสรา
ประเสริิฐศรีี, และอรนุุช ประดัับทอง, 2555; Stanley
& Pollard, 2013)
จากการศึึกษาที่่�ผ่า่ นมาเรื่่อ� งความรู้้แ� ละทััศนคติิ
เกี่่�ยวกัับความปวด และการจััดการความปวดของ
พยาบาลฉุุกเฉิินในประเทศไทย พบว่่ามีีการศึึกษา
ที่่�ค่อ่ นข้้างจำำ�กัดั และการศึึกษาที่่�พบก็็ทำำ�ในพยาบาล
จำำ�นวนน้้อย จึึงไม่่สามารถอธิิบายถึึงความรู้้แ� ละทััศนคติิ
เกี่่�ยวกัับความปวด และการจััดการความปวดของ
พยาบาลฉุุกเฉิินในภาพรวมได้้ นอกจากนี้้� การศึึกษา
ดัังกล่่าวยัังเป็็นการศึึกษาการจััดการความปวดใน
แผนกอุุบััติิเหตุุและฉุุกเฉิินในผู้้�ป่่วยที่่�มีีความปวด
ทั้้�งจากสาเหตุุทางอายุุรกรรม ศััลยกรรมทั่่�วไป และ
อุุบััติิเหตุุ ดัังนั้้�น ผู้้�วิิจััยจึึงมีีความสนใจที่่�จะศึึกษา
เกี่่�ยวกัับความรู้้แ� ละทััศนคติิเกี่่�ยวกัับความปวด และ
การจััดการความปวดของพยาบาลฉุุกเฉิินที่่มี� คี วามเฉพาะ
ในผู้้บ� าดเจ็็บว่่าเป็็นอย่่างไร เพื่่อ� เป็็นข้้อมููลพื้้น� ฐานใน
การสนัับสนุุนการวิิจัยั เกี่่�ยวกัับการจััดการความปวด
ของพยาบาลฉุุกเฉิินในผู้้บ� าดเจ็็บ และเป็็นข้้อมููลพื้้น� ฐาน
ที่่�สำ�คั
ำ ญสำ
ั �ำ หรัับผู้บ�้ ริิหารทางการพยาบาลในการวางแผน
พััฒนาคุุณภาพการพยาบาลด้้านการจััดการความปวด

ในแผนกอุุบัติั ิเหตุุและฉุุกเฉิินต่่อไป
วััตถุุประสงค์์การวิิจััย
1. เพื่่�อศึึกษาความรู้้�และทััศนคติิเกี่่�ยวกัับ
ความปวด และการจััดการความปวดในผู้้�บาดเจ็็บ
ของพยาบาลฉุุกเฉิิน
2. เพื่่�อศึึกษาความสััมพัันธ์์ระหว่่างความรู้้�
และทััศนคติิเกี่่�ยวกัับความปวด กัับการจััดการความปวด
ในผู้้�บาดเจ็็บของพยาบาลฉุุกเฉิิน
สมมติิฐานการวิิจััย
ความรู้้� แ ละทัั ศ นคติิ เ กี่่� ย วกัั บ ความปวดมีี
ความสััมพัันธ์์ทางบวกกัับการจััดการความปวดใน
ผู้้�บาดเจ็็บของพยาบาลฉุุกเฉิิน
กรอบแนวคิิดในการวิิจััย
การวิิจััยครั้้�งนี้้� ผู้้�วิิจััยใช้้กรอบแนวคิิดทฤษฎีี
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับความรู้้� ทััศนคติิ และการปฏิิบััติิของ
Schwartz (1975) ที่่�กล่่าวว่่า การเปลี่่�ยนแปลง
การปฏิิบััติิ (พฤติิกรรม) ใดๆ ของบุุคคล ขึ้้�นอยู่่�กัับ
ทััศนคติิและความรู้้ข� องบุุคคลที่่�มีต่ี อ่ พฤติิกรรม ซึ่่�งมีี
4 รููปแบบ โดยรููปแบบที่่�ผู้วิ้� จัิ ยั เลืือกใช้้ คืือ รููปแบบที่่� 2
คืือ ความรู้้แ� ละทััศนคติิเป็็นมโนทััศน์์ที่่ไ� ม่่แยกจากกััน
มีีความสััมพัันธ์์คาบเกี่่�ยวและส่่งผลซึ่่�งกัันและกััน 
และทำำ � ให้้เกิิ ด การปฏิิ บัั ติิ ห รืือพฤติิ ก รรมตามมา
โดยความรู้้แ� ละทััศนคติิเกี่่�ยวกัับความปวดมีีความสััมพัันธ์์
ทางบวกกัับการจััดการความปวด กล่่าวคืือ เมื่่อ� พยาบาล
มีีความรู้้แ� ละทััศนคติิที่่ดี� เี กี่่�ยวกัับความปวด ก็็จะส่่งเสริิม
ให้้เกิิดการปฏิิบัติั กิ ารพยาบาลเพื่่อ� จััดการความปวด
ที่่�มีีประสิิทธิิภาพ ซึ่่�งการจััดการความปวดที่่�ดีีและ
มีีประสิิทธิิภาพครอบคลุุมการประเมิินความปวด
การจััดการความปวดโดยการใช้้ยาและการไม่่ใช้้ยา
การประเมิินความปวดซ้ำำ� � และการบัันทึกึ ทางการพยาบาล
สรุุปเป็็นกรอบแนวคิิดในการวิิจัยั ได้้ดัังแผนภาพที่่� 1
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ความรู้้แ� ละทััศนคติิเกี่่�ยวกัับความปวด

การจััดการความปวดในผู้บ้� าดเจ็็บ

แผนภาพที่่� 1  กรอบแนวคิิดในการวิิจััย
วิิธีีดำำ�เนิินการวิิจััย
การวิิจััยครั้้�งนี้้�เป็็นการวิิจััยเชิิงพรรณนาแบบ
หาความสััมพัันธ์์ (descriptive correlational
research)
ประชากรและกลุ่่�มตััวอย่่าง ประชากรเป็็น
พยาบาลวิิชาชีีพประจำำ�แผนกอุุบััติิเหตุุและฉุุกเฉิิน
ของโรงพยาบาลในจัังหวััดลำำ�ปาง (มีีทั้้ง� หมด 13 แห่่ง)
ในช่่วงเดืือนธัันวาคม 2562 ถึึงเดืือนมกราคม 2563
จำำ�นวน 157 คน โดยมีีเกณฑ์์การคััดเลืือกกลุ่่�มตััวอย่่าง
คืือ ปฏิิ บัั ติิ ง านในช่่ ว งเวลาที่่� เ ก็็ บ รวบรวมข้้อมูู ล 
และยิินยอมเข้้าร่่วมการวิิจััย คำำ�นวณขนาดตััวอย่่าง
โดยใช้้สูตู รของ Yamane (1973) ได้้จำำ�นวนกลุ่่�มตััวอย่่าง
113 คน เลืือกกลุ่่�มตัั วอย่่ างด้้วยวิิ ธีีการสุ่่�มแบบ
หลายขั้้�นตอน โดยกำำ�หนดขนาดตััวอย่่างตามระดัับ
ของโรงพยาบาล ซึ่่�งแบ่่งออกเป็็น 3 ระดัับ ได้้แก่่
โรงพยาบาลขนาดใหญ่่ จำำ�นวน 1 แห่่ง โรงพยาบาล
ขนาดกลาง จำำ�นวน 2 แห่่ง และโรงพยาบาลขนาดเล็็ก
จำำ�นวน 10 แห่่ง จากนั้้�นคำำ�นวณจำำ�นวนกลุ่่�มตััวอย่่าง
ตามสััดส่่วนประชากรของแต่่ละโรงพยาบาล และ
เลืือกกลุ่่�มตััวอย่่างด้้วยวิิธีีการเลืือกแบบสะดวก
เครื่่อ� งมืือการวิิจัยั เครื่่อ� งมืือที่่�ใช้้ในการวิิจัยั ครั้้ง� นี้้�
มีี 3 ชุุด ดัังนี้้�
ชุุดที่่� 1 แบบสอบถามข้้อมููลส่วนบุ
่ คุ คล ผู้้วิ� จัิ ยั
สร้้างขึ้้�น ประกอบด้้วยข้้อคำำ�ถามเกี่่�ยวกัับเพศ อายุุ
ระดัับการศึึกษา ระยะเวลาการปฏิิบััติิงานในแผนก
อุุบัติั เิ หตุุและฉุุกเฉิิน และประสบการณ์์การเข้้าอบรม
เกี่่�ยวกัับการจััดการความปวด จำำ�นวน 5 ข้้อ มีีลักั ษณะ
คำำ�ตอบเป็็นแบบเลืือกตอบและแบบเติิมคำำ�

ชุุดที่่� 2 แบบสอบถามความรู้้�และทััศนคติิ
เกี่่�ยวกัับความปวด (the Knowledge and Attitudes
Survey Regarding Pain [KASRP]) ของ Ferrell
and McCaffery (2014) โดยผู้้�วิิจััยและอาจารย์์
ที่่�ปรึึกษาแปลย้้อนกลัับ แบ่่งออกเป็็น 3 ส่่วน ได้้แก่่
1) แบบให้้เลืือกตอบว่่าถููกหรืือผิิด จำำ�นวน 22 ข้้อ
2) แบบเลืือกตอบหลายตััวเลืือก จำำ�นวน 15 ข้้อ และ
3) แบบเลืือกตอบหลายตััวเลืือก โดยให้้วิิเคราะห์์
กรณีีศึกึ ษา 2 กรณีี รวมจำำ�นวน 4 ข้้อ รวมจำำ�นวนทั้้ง� สิ้้น�
41 ข้้อ โดยมีีเกณฑ์์การให้้คะแนน คืือ หากตอบถููก
ให้้ 1 คะแนน และหากตอบผิิ ด ให้้ 0 คะแนน 
คะแนนรวมอยู่่�ในช่่วง 0–41 คะแนน สำำ�หรัับการแปลผล
คะแนน คะแนนรวมต่ำำ� � หมายถึึ ง  มีี ค วามเข้้าใจ
และความเชื่่อ� ที่่�ถูกู ต้้องเกี่่�ยวกัับความปวดน้้อย และ
คะแนนรวมสููง หมายถึึง มีีความเข้้าใจและความเชื่่อ�
ที่่�ถููกต้้องเกี่่�ยวกัับความปวดมาก
ชุุดที่่� 3 แบบสอบถามการจััดการความปวด
ในผู้้บ� าดเจ็็บของพยาบาล ผู้้วิ� จัิ ยั สร้้างขึ้้�น แบ่่งออกเป็็น
4 ด้้าน ได้้แก่่ ด้้านการประเมิินความปวด จำำ�นวน 
10 ข้้อ ด้้านการจััดการความปวด จำำ�นวน 9 ข้้อ
ด้้านการประเมิินความปวดซ้ำำ�� จำำ�นวน 2 ข้้อ และ
ด้้านการบัั นทึึ ก ทางการพยาบาล จำำ �นวน 9 ข้้อ
รวมจำำ �นวน 30 ข้้อ มีี ลัั ก ษณะคำำ � ตอบเป็็ น แบบ
มาตรประมาณค่่า 5 ระดัับ จากคะแนน 1–5 ได้้แก่่
ไม่่เคยปฏิิบัติั ิ ปฏิิบััติินานๆ ครั้้�ง ปฏิิบัติั ิเป็็นบางครั้้�ง
เคยปฏิิบัติั บ่ิ อ่ ยๆ และปฏิิบัติั เิ ป็็นประจำำ� คะแนนรวม
อยู่่�ในช่่วง 30–150 คะแนน สำำ�หรัับการแปลผล
คะแนน คะแนนรวมต่ำำ� � หมายถึึง มีีพฤติิกรรมการจััดการ
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ความปวดในผู้้� บาดเจ็็ บน้้อย และคะแนนรวมสูู ง
หมายถึึ ง  มีี พ ฤติิ ก รรมการจัั ด การความปวดใน
ผู้้�บาดเจ็็บมาก
สำำ�หรัับการตรวจสอบคุุณภาพเครื่อ่� งมืือนั้้�น
ผู้้ � วิิ จัั ย นำำ � แบบสอบถามการจัั ด การความปวดใน
ผู้้บ� าดเจ็็บของพยาบาล ไปให้้ผู้้ท� รงคุุณวุุฒิ จำิ �นวน 
ำ
6 คน
ตรวจสอบความตรงตามเนื้้�อหา ซึ่่�งผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ
ประกอบด้้วยแพทย์์ผู้เ� ้ ชี่่�ยวชาญด้้านการจััดการความปวด
(2 คน) พยาบาล (2 คน) และอาจารย์์ พ ยาบาล 
(2 คน) ได้้ค่่ า ดัั ชนีี ค วามตรงตามเนื้้� อ หา (CVI)
เท่่ากัับ .95 ดำำ�เนิินการแก้้ไขตามคำำ�แนะนำำ� จากนั้้�น
นำำ�แบบสอบถามความรู้้แ� ละทััศนคติิเกี่่�ยวกัับความปวด
และแบบสอบถามการจััดการความปวดของพยาบาล
ในผู้้บ� าดเจ็็บ ไปทดลองใช้้กัับพยาบาลวิิชาชีีพที่่�ปฏิิบัติั งิ าน
ในแผนกอุุบััติิเหตุุและฉุุกเฉิิน โรงพยาบาลลำำ�พููน 
ที่่�มีคุี ณ
ุ สมบััติคิ ล้้ายคลึึงกัับกลุ่่�มตััวอย่่าง จำำ�นวน 10 คน
หาค่่าความเชื่่�อมั่่�นด้้วยวิิธีีการของครอนบาช ได้้ค่่า
เท่่ากัับ .81 และ .87 ตามลำำ�ดัับ
การพิิทักั ษ์์สิทธิ
ิ กิ ลุ่่ม� ตััวอย่่าง มีีดังั นี้้� 1) หลัังจาก
โครงร่่างวิิจััยได้้รัับการพิิจารณาเห็็นชอบจากคณะ
กรรมการจริิยธรรมการวิิจััย คณะพยาบาลศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ (เอกสารรัับรอง เลขที่่� 081/2019
วัั นที่่� 7 พฤษภาคม 2562) คณะอนุุ ก รรมการ
จริิยธรรมการวิิจัยั เกี่่�ยวกัับมนุุษย์์ โรงพยาบาลลำำ�ปาง
(เอกสารรัับรอง เลขที่่� 95/2562 วัันที่่� 21 ตุุลาคม
2562) และคณะกรรมการจริิยธรรมการวิิจัยั เกี่่�ยวกัับ
มนุุษย์์ วิิทยาลััยพยาบาลบรมราชชนนีี นครลำำ�ปาง
(เอกสารรัับรอง เลขที่่� 039/2562 วัันที่่� 11 ตุุลาคม
2562) ผู้้ � วิิจััยจึึ งเริ่่� มเก็็ บรวบรวมข้้อมููล และ 2)
ผู้้วิ� จัิ ยั ชี้้�แจงวััตถุุประสงค์์การวิิจัยั ประโยชน์์ที่่ค� าดว่่า
จะได้้รัับ ขั้้�นตอนการเก็็บรวบรวมข้้อมููล และสิิทธิิ
ในการถอนตััวจากการวิิจััย รวมทั้้�งแจ้้งว่่าข้้อมููล
จะได้้รัับการเก็็บรัักษาเป็็นความลัับและนำำ�มาใช้้ใน
การวิิจัยั ครั้้ง� นี้้�เท่่านั้้�น โดยจะนำำ�เสนอข้้อมููลในภาพรวม

การเก็็บรวบรวมข้้อมููล ผู้้�วิิจััยขออนุุญาต
ดำำ�เนิินการวิิจัยั จากนายแพทย์์สาธารณสุุขจัังหวััดลำำ�ปาง
และผู้้อำ� �นว
ำ ยการโรงพยาบาลในจัังหวััดลำำ�ปางทั้้�ง 13 แห่่ง
เข้้าพบหััวหน้้าฝ่่ายการพยาบาลและหััวหน้้าแผนก
อุุบัติั เิ หตุุและฉุุกเฉิินของแต่่ละโรงพยาบาล เพื่่อ� ชี้้�แจง
วััตถุุประสงค์์การวิิจััย ประโยชน์์ที่่�คาดว่่าจะได้้รัับ
และวิิธีกี ารเก็็บรวบรวมข้้อมููล จากนั้้�นพบกลุ่่�มตััวอย่่าง
แนะนำำ�ตัว ดำ
ั �ำ เนิินการพิิทักั ษ์์สิทิ ธิิกลุ่่�มตััวอย่่าง (ข้้อ 2)
ให้้กลุ่่�มตัั ว อย่่ า งตอบแบบสอบถาม โดยให้้เวลา
15–20 นาทีี แล้้วให้้นำำ�แบบสอบถามใส่่ลงในกล่่อง
เก็็บแบบสอบถาม (กล่่องมีีลัักษณะเหมืือนกััน และ
ไม่่มีกี ารระบุุชื่อ่� โรงพยาบาลบนกล่่อง) ทั้้�งนี้้� ดำ�ำ เนิินการ
เก็็บรวบรวมข้้อมููลในช่่วงเดืือนธัันวาคม 2562 ถึึง
เดืือนมกราคม 2563
การวิิ เ คราะห์์ ข้้ อ มูู ล  ข้้อมูู ลส่่ วนบุุ ค คล 
วิิ เคราะห์์ ด้้วยสถิิติิความถี่่� ร้้อยละ ค่่ าเฉลี่่� ย และ
ส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน ข้้อมููลความรู้้�และทััศนคติิ
เกี่่�ยวกัับความปวด และข้้อมููลการจััดการความปวด
ในผู้้ � บ าดเจ็็ บ วิิ เ คราะห์์ ด้้ว ยสถิิ ติิ ค่ ่ า เฉลี่่� ย และ
ส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน ส่่วนการหาความสััมพัันธ์์
ระหว่่ า งความรู้้� แ ละทัั ศ นคติิ เ กี่่� ย วกัั บ ความปวด
กัับการจััดการความปวดในผู้้บ� าดเจ็็บ วิิเคราะห์์ด้้วย
สถิิติิสหสััมพัันธ์์แบบสเปีียร์์แมน เนื่่�องจากข้้อมููล
มีีการกระจายแบบไม่่เป็็นโค้้งปกติิ
ผลการวิิจััย
1. ข้้อมููลส่วนบุ
่ คุ คลของพยาบาลฉุุกเฉิิน พบว่่า
พยาบาลฉุุกเฉิินส่วน
่ ใหญ่่เป็็นเพศหญิิง คิิดเป็็นร้้อยละ
86.70 มีีอายุุอยู่่�ในช่่วง 30–39 ปีี มากที่่�สุดุ  คิิดเป็็น
ร้้อยละ 38.90 โดยมีีอายุุเฉลี่่�ย 37.17 ปีี (SD = 8.25)
ส่่วนใหญ่่มีกี ารศึึกษาระดัับปริิญญาตรีี คิดิ เป็็นร้้อยละ
94.70 มีีระยะเวลาการปฏิิบัติั งิ านในแผนกอุุบัติั เิ หตุุ
และฉุุกเฉิินน้้อยกว่่าหรืือเท่่ากัับ 5 ปีี มากที่่�สุดุ  คิิดเป็็น
ร้้อยละ 29.20 โดยมีี ร ะยะเวลาการปฏิิ บัั ติิ ง านฯ
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เฉลี่่�ย 10.64 ปีี (SD = 7.59) และส่่วนใหญ่่ไม่่มีี
ประสบการณ์์การเข้้าอบรมเกี่่�ยวกัับการจััดการความปวด
คิิดเป็็นร้้อยละ 93.80
2. ความรู้้แ� ละทััศนคติิเกี่่�ยวกัับความปวดของ
พยาบาลฉุุกเฉิิน พบว่่า พยาบาลฉุุกเฉิินมีีคะแนน
ความรู้้แ� ละทััศนคติิเกี่่�ยวกัับความปวดต่ำำ��สุดุ –สููงสุุด
คืือ 15–29 คะแนน โดยมีีคะแนนเฉลี่่�ยความรู้้�และ
ทััศนคติิเกี่่�ยวกัับความปวดค่่อนข้้างน้้อย (M = 21.19,
SD = 3.06)
3. การจััดการความปวดในผู้้�บาดเจ็็บของ
พยาบาลฉุุกเฉิิน พบว่่า พยาบาลฉุุกเฉิินมีีคะแนน
การจััดการความปวดในผู้้�บาดเจ็็บต่ำำ��สุุด–สููงสุุด คืือ
73–150 คะแนน โดยมีีคะแนนเฉลี่่�ยการจััดการ
ความปวดในผู้บ� ้ าดเจ็็บมาก (M = 124.74, SD = 15.88)

เมื่่� อจำำ �แนกเป็็ นรายด้้าน พบว่่ า พยาบาลฉุุกเฉิิน
มีีคะแนนเฉลี่่�ยการจััดการความปวดในผู้้�บาดเจ็็บ
ด้้านการประเมิินความปวดเท่่ากัับ 42.41 (SD = 5.62)
ด้้านการจััดการความปวดเท่่ากัับ 36.23 (SD = 4.97)
ด้้านการประเมิินความปวดซ้ำำ�� เท่่ากัับ 8.21 (SD = 1.40)
และด้้านการบัันทึึกทางการพยาบาลเท่่ากัับ 37.89
(SD = 5.60)
4. ความสััมพัันธ์์ระหว่่างความรู้้�และทััศนคติิ
เกี่่� ย วกัั บ ความปวด กัั บ การจัั ด การความปวดใน
ผู้้�บาดเจ็็บของพยาบาลฉุุกเฉิิน พบว่่า ความรู้้�และ
ทััศนคติิเกี่่�ยวกัับความปวดไม่่มีีความสััมพัันธ์์กัับ
การจััดการความปวดในผู้บ�้ าดเจ็็บของพยาบาลฉุุกเฉิิน
ดัังแสดงในตารางที่่� 1

ตารางที่่� 1 ความสััมพัันธ์์ระหว่่างความรู้้แ� ละทััศนคติิเกี่่�ยวกัับความปวด กัับการจััดการความปวดในผู้้บ� าดเจ็็บ
    
ของพยาบาลฉุุกเฉิิน (n = 113)
การจัดการความปวดในผู้บาดเจ็บ
rs
p

ตััวแปร
ความรู้้แ� ละทััศนคติิเกี่่�ยวกัับความปวด

     .140

การอภิิปรายผลการวิิจััย
การวิิจัยั ครั้้ง� นี้้� ผู้วิ้� จัิ ยั อภิิปรายผลการวิิจัยั ตาม
วััตถุุประสงค์์การวิิจััย ดัังนี้้�
ผลการวิิจัยั พบว่่า พยาบาลฉุุกเฉิินมีคี ะแนนเฉลี่่�ย
ความรู้้�และทััศนคติิเกี่่�ยวกัับความปวดค่่อนข้้างต่ำำ�� 
ทั้้�งนี้้�อาจเนื่่อ� งจากโครงสร้้างหลัักสููตรการพยาบาลใน
การศึึกษาระดัับปริิญญาตรีีมีกี ารจััดการเรีียนการสอน
เนื้้�อหาเกี่่�ยวกัับความรู้้แ� ละทััศนคติิเกี่่�ยวกัับความปวด
ที่่� ไ ม่่ เ พีี ย งพอ ตลอดจนเนื้้� อ หาทางทฤษฎีี กัั บ

      .690

สถานการณ์์จริิงที่่�เกี่่�ยวกัับความปวดอาจไม่่สอดคล้้องกััน
(รุุ จิิ รัั ต น์์ มณีี ศ รีี และคณะ, 2555) ประกอบกัั บ
พยาบาลฉุุกเฉิินส่วน
่ ใหญ่่มีกี ารศึึกษาระดัับปริิญญาตรีี
(ร้้อยละ 94.70) มีี ร ะยะเวลาการปฏิิ บัั ติิ ง านใน
แผนกอุุบัติั เิ หตุุและฉุุกเฉิินน้้อยกว่่าหรืือเท่่ากัับ 5 ปีี
มากที่่� สุุ ด (ร้้อยละ 29.20) และส่่ วน ใหญ่่ ไ ม่่ มีี
ประสบการณ์์การเข้้าอบรมเกี่่�ยวกัับการจััดการความปวด
(ร้้อยละ 93.80) ซึ่่� ง ทำำ� ให้้พยาบาลฉุุ ก เฉิิ นมีี
ประสบการณ์์การจััดการความปวดในผู้บ้� าดเจ็็บน้้อย
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จึึงมีีคะแนนเฉลี่่�ยความรู้้แ� ละทััศนคติิเกี่่�ยวกัับความปวด
ค่่อนข้้างต่ำำ� ซึ่่
� ง� ผลการวิิจัยั ครั้้ง� นี้้�สอดคล้้องกัับการศึึกษา
ของอรรธางค์์ ปั ั ญญางาม, อัั จฉรา สุุ คนธสรรพ์์ ,
และสุุภารััตน์์ วัังศรีีคููณ (2562) ที่่�พบว่่า พยาบาล
ที่่�หน่่วยตรวจฉุุกเฉิินในโรงพยาบาลตติิยภููมิแิ ห่่งหนึ่่�ง
มีีคะแนนเฉลี่่�ยความรู้้แ� ละทััศนคติิเกี่่�ยวกัับการจััดการ
ความปวดค่่อนข้้างต่ำำ��
ผลการวิิจัยั พบว่่า พยาบาลฉุุกเฉิินมีคี ะแนนเฉลี่่�ย
การจััดการความปวดในผู้้�บาดเจ็็บมาก แสดงว่่า
พยาบาลฉุุ ก เฉิิ นมีี ค วามถี่่� ใ นการปฏิิ บัั ติิ เ กี่่� ย วกัั บ
การจััดการความปวดในผู้้�บาดเจ็็บเป็็นประจำำ� ทั้้�งนี้้�
อาจเนื่่อ� งจากปััจจุุบัน 
ั การจััดการความปวดเป็็นหนึ่่�งใน
เกณฑ์์การประเมิินมาตรฐานโรงพยาบาลและบริิการ
สุุ ข ภาพ (สถาบัั นรัั บ รองคุุ ณ ภาพสถานพยาบาล 
[องค์์การมหาชน], 2561) จากนโยบายดัังกล่่าว
ทำำ�ให้้ทุุกโรงพยาบาลกำำ�หนดให้้พยาบาลมีีการปฏิิบัติั ิ
เกี่่�ยวกัับการจััดการความปวด ไม่่ว่า่ จะเป็็นการประเมิิน
ความปวด การจััดการความปวด การดููแลและเฝ้้าระวััง
ผลข้้างเคีียงต่่างๆ ที่่�อาจเกิิดขึ้้�นจากการจััดการความปวด
และการบัันทึึกทางการพยาบาลเพื่่�อเป็็นหลัักฐาน
ที่่�แสดงว่่ามีีการปฏิิบััติิทางการพยาบาลจริิง รวมทั้้�ง
พยาบาลถููกย้ำำ��เตืือนให้้มีีการปฏิิบััติิตามนโยบาย
ซึ่่�งผลการวิิจััยครั้้�งนี้้�สอดคล้้องกัับการศึึกษาของ
บุุ ญเฉลิิ ม ศรีี ขาว และกิิ ตติิ เหลาสุุ ภาพ (2555)
ที่่�พบว่่า พยาบาลงานอุุบััติิเหตุุและฉุุกเฉิินส่่วนใหญ่่
(ร้้อยละ 93.80) มีีการสอบถามความปวดเมื่่อ� ผู้้ป่� ว่ ย
มารัับบริิการที่่�แผนกอุุบัติั เิ หตุุและฉุุกเฉิิน โดยถืือเป็็น
ส่่วนหนึ่่�งของการซัักประวััติิเกี่่�ยวกัับอาการสำำ�คััญ
ที่่�นำ�ำ ผู้ป่�้ ว่ ยมาโรงพยาบาล ซึ่่�งต้้องประเมิินในผู้้บ� าดเจ็็บ
ทุุกราย นอกจากนี้้� พยาบาลทั้้�งหมดยัังมีีการประเมิิน
ความปวดก่่อนการจััดการความปวด และส่่วนใหญ่่
(ร้้อยละ 93.80) มีีการประเมิินความปวดซ้ำำ��ภายหลััง
การจััดการความปวด สำำ�หรัับการจััดการความปวด
พบว่่า พยาบาลส่่วนใหญ่่ (ร้้อยละ 87.50) มีีการให้้

ผู้้ป่� ว่ ยมีีส่วนร่
่ ว่ มในการเลืือกวิิธีกี ารบรรเทาความปวด
ที่่�เหมาะสมทั้้�งการใช้้ยาและการไม่่ใช้้ยา และส่่วนใหญ่่
(ร้้อยละ 93.80) มีีการดููแลเพื่่�อบรรเทาความปวด
โดยการไม่่ใช้้ยา อีีกทั้้�งพยาบาลส่่วนใหญ่่รายงานว่่า
ได้้ปฏิิบัติั เิ กี่่�ยวกัับการบัันทึกึ ทางการพยาบาลเกี่่ย� วกัับ
ความปวดอย่่างชััดเจนและต่่อเนื่่อ� ง ทั้้�งนี้้�อาจเนื่่อ� งจาก
บริิ บ ทของโรงพยาบาลเป็็ น โรงพยาบาลภาครัั ฐ
เหมืือนกัั น จึึ ง มีี ก ารตอบสนองต่่ อ นโยบายเรื่่� อ ง
การจััดการความปวดที่่�เหมืือนกััน ทำ�ำ ให้้ผลการศึึกษา
เป็็นไปในทิิศทางเดีียวกััน
ผลการวิิจัยั พบว่่า ความรู้้แ� ละทััศนคติิเกี่่�ยวกัับ
ความปวดไม่่มีคี วามสััมพัันธ์์กับั การจััดการความปวด
ในผู้้�บาดเจ็็บของพยาบาลฉุุกเฉิิน ซึ่่�งในทางปฏิิบััติิ
เกี่่� ย วกัั บ การจัั ด การความปวด พยาบาลฉุุ ก เฉิิ น
มีี ก ารปฏิิ บัั ติิ ก ารจัั ด การความปวดในผู้้ � บ าดเจ็็ บ
เป็็นประจำำ� ขณะที่่�มีีความรู้้�และทััศนคติิเกี่่�ยวกัับ
ความปวดน้้อย แสดงว่่ า ถึึ งแม้้พยาบาลฉุุกเฉิิน
จะมีี ความเข้้าใจและความเชื่่� อที่่� ถููกต้้องเกี่่� ยวกัั บ
ความปวดน้้อย แต่่ก็มี็ พี ฤติิกรรมการจััดการความปวด
ในผู้้�บาดเจ็็บมาก ทั้้�งนี้้�อาจเนื่่�องจากโรงพยาบาลได้้
กำำ�หนดนโยบายให้้พยาบาลมีีการจััดการความปวด
ที่่�เหมาะสม ทั้้�งการประเมิินความปวด การจััดการ
ความปวดโดยการใช้้ยาและการไม่่ใช้้ยา การประเมิิน
ความปวดซ้ำำ� � และการบัั นทึึ ก ทางการพยาบาล 
ซึ่่�งผลการวิิจััยครั้้�งนี้้�ไม่่สอดคล้้องกัับการศึึกษาของ
กตกร ประสารวรณ์์, อััจฉรีียา ปทุุมวัั น, และเรณูู
พุุ กบุุ ญมีี (2561) ที่่� พบว่่ า ความรู้้� และทัั ศนคติิ
มีีความสััมพัันธ์์ทางบวกกัับการปฏิิบััติิการพยาบาล
ของพยาบาลวิิชาชีีพในการจััดการความปวดหลัังผ่่าตััด
ในผู้้�ป่่วยเด็็ก
ข้้อเสนอแนะ
1. ข้้อเสนอแนะในการนำำ�ผลการวิิจััยไปใช้้
ผู้้บ� ริิหารทางการพยาบาลควรมีีการวางแผน
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พััฒนาคุุณภาพการพยาบาลด้้านการจััดการความปวด
ในแผนกอุุบัติั เิ หตุุและฉุุกเฉิิน และแม้้จะพบว่่า ความรู้้�
และทััศนคติิเกี่่�ยวกัับความปวดไม่่มีีความสััมพัันธ์์
กัับการจััดการความปวด แต่่ยังั มีีความจำำ�เป็็นที่่จ� ะต้้อง
ส่่งเสริิมความรู้้แ� ละทััศนคติิ จึงึ ควรจััดให้้มีีการอบรม
หรืือจััดกิิจกรรมเพื่่�อเพิ่่�มความรู้้�เกี่่�ยวกัับความปวด
และส่่งเสริิมทััศนคติิที่่�เหมาะสมเกี่่�ยวกัับการจััดการ
ความปวดให้้แก่่พยาบาลฉุุกเฉิิน เช่่น การจััดการ
ความปวดโดยการใช้้ยา
2. ข้้อเสนอแนะในการทำำ�วิิจััยครั้้�งต่่อไป
ควรมีีการศึึกษาเกี่่�ยวกัับการปฏิิบัติั กิ ารจััดการ
ความปวด โดยใช้้วิิธีกี ารสัังเกตการปฏิิบัติั ิ เพื่่อ� ให้้ได้้
ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับการปฏิิบััติิการจััดการความปวดของ
พยาบาลที่่�ชััดเจนยิ่่�งขึ้้�น
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