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การจัดการความปวดในผูปวยวิกฤต : บทบาทที่ทาทาย
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บทคัดยอ
ความปวดที่เกิดขึ้นกับผูปวยวิกฤตมีสาเหตุหลายประการและสงผลกระทบตอรางกายและจิตใจ
ของผูปวยวิกฤต ซึ่งบทบาทของพยาบาลในการจัดการความปวดในผูปวยวิกฤตคือการประเมินและ
การบรรเทาความปวดโดยการใชแนวปฏิบัติทางคลินิก ซึ่งครอบคลุมทั้งการประเมินความปวดและ
การบรรเทาความปวด แตอยางไรก็ตาม การจัดการความปวดในผูปวยวิกฤตนั้น เปนเรื่องยาก เนื่องจาก
ผูป ว ยวิกฤต สวนใหญไมสามารถสือ่ สารไดดว ยคําพูด อีกทัง้ ทักษะในการประเมินความปวดในผูป ว ยวิกฤต
ของพยาบาลนัน้ ยังตองมีการพัฒนา ซึง่ การประเมินความปวดและการบันทึกทางการพยาบาลเปนขัน้ ตอน
แรกทีส่ าํ คัญทีท่ าํ ใหสามารถสือ่ สารรวมกับทีมสหสาขาวิชาชีพเพือ่ นําไปสูก ารบรรเทาความปวดทีเ่ หมาะสม
กับผูปวยวิกฤตตอไป
คําสําคัญ : ความปวด ผูปวยวิกฤต การจัดการความปวด บทบาทพยาบาล
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Pain Management in critically ill patients : Challenge’s
role for Nurse
Warangkana Umsriwaing M.N.S.*

Abstract
Pain in critically ill patients has many causes and affects to physiological and
psychological impacts. Nurse’s roles of pain management according to clinical pain
management practice guideline are pain assessment and pain reduction. However, in
case of clinically ill patient, they cannot verbal communicate with the nurse who are
care giver. Thus pain assessment is not easy because most of critically ill patients are
unable to communicate their self-report pain. It was found that nurses’ experience in
practical pain assessment skill was at the level of needed to improve. Pain assessment
and documentation were very important beginning step to facilitate pain management
and communication among multidisciplinary team in order to provide appropriately pain
relieved among care givers.
Keywords : Pain, Critically ill patient, Pain management, Nurse’s role

* Lecturer, School of Nursing, Mae Fah Luang university

Journal of Nursing and Education Volume 8 Number 2 April - June 2015

บทนํา
การจัดการความปวดที่มีประสิทธิภาพใน
ผูปวยวิกฤตนับวามีความสําคัญอยางยิ่ง เนื่องจาก
ผูปวยวิกฤตถึงรอยละ 64 จะมีระดับความรุนแรง
ของความปวดในระดับปานกลางถึงระดับรุนแรง1
ซึ่งสงผลกระทบตอผูปวยวิกฤตทั้งดานรางกายและ
จิตใจ2-3 จากการศึกษาที่ผานมาพบวาการจัดการ
ความปวดในผูป ว ยวิกฤตยังคงไมเพียงพอ และปจจัย
ที่มีผลตอการจัดการความปวดไมเหมาะสมทั้งจาก
ตัวผูปวยวิกฤตเองและพยาบาล ทั้งนี้พยาบาลเปน
ผูประเมินความปวดและที่สําคัญการประเมินความ
ปวดในผูป ว ยวิกฤตนัน้ ยังจําเปนตองมีการใชเครือ่ งมือ
ที่มีความนาเชื่อถือและไวตอความปวดที่เกิดขึ้น
รวมทั้งมีความเหมาะสมกับสภาพของผูปวยวิกฤต
แตละราย ดังนั้นพยาบาลเปนผูที่มีบทบาทสําคัญมี
ความจําเปนอยางยิ่งที่ตองมีความรู ความเขาใจถึง
พฤติกรรมหรืออาการของผูปวยวิกฤตที่แสดงถึง
ความปวด รวมถึงการใชเครือ่ งมือประเมินความปวด
ที่ถูกตองจึงจะสามารถใหการจัดการความปวดแก
ผูปวยวิกฤตไดอยางเหมาะสมตอไป

สาเหตุของความปวดในผูปวยวิกฤต
จากทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับสาเหตุของ
ความปวดในผูป ว ยวิกฤต พบวา สาเหตุทที่ าํ ใหผปู ว ย
วิกฤตเกิดความปวดแบงออกเปน 2 ดาน ดังนี้ 1)
ดานการรักษา เชน การผาตัด การใสทอชวยหายใจ
การใสสายระบายสิ่งคัดหลั่ง เปนตน และ 2) ดาน
การพยาบาล เชน การเจาะเลือด การเปดหลอด
เลือดดําเพื่อใหสารนํ้า การดูดเสมหะ การทําความ
สะอาดแผล การเปลี่ยนเสื้อผาหรือทําความสะอาด
รางกาย การพลิกตะแคงตัวหรือการจัดทาผูปวย
เปนตน4 จะเห็นวากิจกรรมทางการแพทยและการ
พยาบาลดังกลาวเปนสาเหตุของความปวดในผูป ว ย
วิกฤต ทําใหผูปวยวิกฤตมีพฤติกรรมหรืออาการที่
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แสดงถึงความปวดเกิดขึน้ เชน หนานิว่ คิว้ ขมวด แขน
ขาเคลือ่ นไหวตานเกร็ง เปนตน แตในขณะเดียวกัน
ผูป ว ยวิกฤตสวนใหญจะมีความสามารถในการสือ่ สาร
ลดลง เนื่องจากไดรับยาที่ทําใหงวงซึม การใสทอ
ชวยหายใจ ทําใหไมสามารถบอกไดวา ปวดทีต่ าํ แหนง
ไหนหรือปวดระดับใด สงผลใหผูปวยวิกฤตไมไดรับ
การจัดการความปวดหรือไดรบั การจัดการความปวด
ไมเหมาะสมได5

ผลกระทบของความปวด
ความปวดสงผลกระทบตอรางกายของผูป ว ย
วิกฤต โดยกระตุนระบบประสาทอัตโนมัติซิมพาเธ
ติก ทําใหหัวใจเตนเร็ว ความดันโลหิตสูง เหงื่อออก
สงผลใหรางกายตองการออกซิเจนเพิ่มขึ้นและเกิด
การกําซาบของเนื้อเยื่อลดลง2-3,6-7 การทํางานของ
ระบบภูมคิ มุ กันลดลง แผลหายชา3,7 อีกทัง้ ยังทําให
ระดับนํ้าตาลในเลือดสูงจากภาวะตานอินซูลิน ซึ่ง
การที่ระดับนํา้ ตาลสูงขึ้น จะรบกวนการทํางานของ
เม็ดเลือดขาว ทําใหแผลมีโอกาสติดเชื้อเพิ่มขึ้น5
นอกจากนี้ยังสงผลกระทบตอดานพฤติกรรมของ
ผูป ว ยวิกฤต ทําใหเกิดความไมสขุ สบาย กาวราว พัก
ไมได พยายามดึงหรือกัดทอชวยหายใจ แสดงสีหนา
ถึงความปวด หากยังคงไมไดรับการบรรเทาความ
ปวด จะสงผลตอแบบแผนการนอนหลับของผูปวย
วิกฤตได2 ดังนั้น ความปวดในผูปวยวิกฤตจึงเปนสิ่ง
สําคัญทีพ่ ยาบาลควรตระหนักเพือ่ จัดการความปวด
ที่เหมาะสมแกผูปวยวิกฤตตอไป

บทบาทของพยาบาลและอุปสรรคในการประเมิน
ความปวดในผูปวยวิกฤต
พยาบาลมีบทบาทที่สําคัญตามกระบวนการ
พยาบาลในการดูแลผูป ว ยวิกฤต ซึง่ ขัน้ ตอนแรกของ
การจัดการความปวดในผูป ว ยวิกฤต คือ การประเมิน
ความปวด ที่สามารถนําไปสูการจัดการความปวด
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อยางเหมาะสม แตเนื่องจากผูปวยวิกฤตสวนใหญมี
ปญหาในระบบตาง ๆ ของรางกายทีเ่ ปนภาวะคุกคาม
ตอชีวิต เชน ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ
เปนตน จึงจําเปนตองไดรับการรักษาเพื่อชวยชีวิต
โดยรีบดวน เชน การใสทอ ชวยหายใจ การไดรบั ยาก
ระตุนการเตนของหัวใจ การไดรับยาทําใหงวงซึม
เปนตน สงผลใหผูปวยวิกฤตมีระดับความรูสึกตัว
และความสามารถในการสือ่ สารลดลง จึงเปนอุปสรรค
อยางหนึง่ สําหรับพยาบาลในการประเมินความปวด
ในผูป ว ยวิกฤต เนือ่ งจากผูป ว ยวิกฤตไมสามารถบอก
ไดดว ยตนเอง (self-report) วามีความปวดเกิดขึน้ 6
ดวยเหตุนี้การประเมินความปวดในผูปวยวิกฤตจึง
เปนเรื่องที่ปฏิบัติไดยาก ทําใหถูกมองขามหรือลด
ความสําคัญไป แตในทางตรงกันขามผูปวยวิกฤต
จะมีความปวดเกิดขึ้นไดตลอดเวลา ซึ่งผูปวยวิกฤต
ทุกคนมีสิทธิ์ไดรับการประเมินความปวดอยาง
สมํ่าเสมอ ถึงแมวาจะไมสามารถสื่อสารไดก็ตาม
การประเมินความปวดในผูป ว ยวิกฤต จําเปน
ตองมีการใชเครือ่ งมือประเมินความปวดทีเ่ หมาะสม
โดยเฉพาะอยางยิง่ เครือ่ งมือสําหรับผูป ว ยวิกฤตทีไ่ ม
สามารถสือ่ สารได ซึง่ ยังไมไดมกี ารนําไปใชอยางแพร
หลาย จึงเปนอุปสรรคสําหรับพยาบาลในการใช
เครือ่ งมือดังกลาว เนือ่ งจากขาดคําแนะนําในการใช
เครื่องมือ รวมถึงยังไมมีแนวทางในการนําไปใชที่
ชัดเจน อีกทั้งพฤติกรรมของผูปวยวิกฤตที่แสดงถึง
ความปวดนั้นมีหลายรูปแบบ ยิ่งทําใหพยาบาลไม
สามารถตัดสินใจไดวาพฤติกรรมที่ผูปวยวิกฤต
แสดงออกนั้นหมายถึงมีความปวดหรือไม สงผลให
พยาบาลขาดความมั่นใจในการประเมินความปวด
และแจงขอมูลแกแพทยในการจัดการความปวดรวม
ถึงการบันทึกทางการพยาบาลได แตในทางตรงกัน
ขามหากผูปวยวิกฤตที่สื่อสารไดจะสามารถบอกถึง
ความปวดรวมถึงระดับของความปวดได จึงทําให
พยาบาลสามารถตัดสินใจในการจัดการความปวด

รวมถึงการบันทึกทางการพยาบาลไดเลย8 นอกจาก
นี้ Rose, et al. (2011) ไดทําการวิจัยสํารวจการ
ประเมินและการจัดการความปวดแกผูปวยวิกฤต
ผูใหญ กลุมตัวอยางคือ พยาบาลปฏิบัติการในหอ
ผูป ว ยวิกฤต ประเทศแคนาดา จํานวน 140 คน โดย
มีรูปแบบการวิจัยแบบ cross-sectional พบวา 1)
ในผูปวยวิกฤตที่สามารถสื่อสารได พยาบาลจะ
ประเมินความปวดบอยครั้งกวาผูปวยที่ไมสามารถ
สือ่ สารได 2) พยาบาลไมมคี วามมัน่ ใจในการใชเครือ่ ง
มือประเมินความปวดในผูปวยวิกฤตที่ไมสามารถ
สื่อสารได และ 3) การประเมินความปวดจะสังเกต
จากพฤติกรรมที่แสดงออกมา เชน การแสดงทาง
สีหนา เปนตน
จะเห็นไดวาความรู ทักษะ ความมั่นใจของ
พยาบาลในการใชเครื่องมือประเมินความปวดใน
ผูป ว ยวิกฤตจึงมีผลตอการจัดการความปวดแกผปู ว ย
วิกฤต โดยเฉพาะอยางยิง่ ในผูป ว ยวิกฤตทีไ่ มสามารถ
สือ่ สารได 3,5,10-11 รวมถึงการขาดการสือ่ สารระหวาง
พยาบาลและแพทยที่ดูแลรวมกัน ทําใหผูปวยได
รับการจัดการความปวดที่ไมเหมาะสมไดเชนกัน12
ดังนั้นพยาบาลจึงจําเปนตองมีความรู ความมั่นใจ
และพัฒนาทักษะในการใชเครื่องมือประเมินความ
ปวดในผูปวยวิกฤตอยางตอเนื่อง เพื่อใหสามารถ
นําไปสูการจัดการความปวดในผูปวยวิกฤตไดอยาง
เหมาะสมตอไป

แนวทางการจัดการความปวดในผูปวยวิกฤต
แนวทางการจัดการความปวดในผูป ว ยวิกฤต
ประกอบไปดวยการประเมินความปวดและการ
บรรเทาความปวดในผูปวยวิกฤต ดังนี้
1. การประเมินความปวดในผูปวยวิกฤต
สามารถประเมินไดทงั้ ในผูป ว ยวิกฤตทีส่ ามารถสือ่ สาร
ไดและสื่อสารไมได โดยพยาบาลเปนผูที่มีบทบาท
สําคัญในการประเมินความปวดในผูปวยวิกฤต
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เนือ่ งจากเปนบุคลากรทางการแพทยทอี่ ยูใ กลชดิ กับ
ผูป วยวิกฤตตลอดเวลาและสามารถทราบถึงอาการ
หรือพฤติกรรมที่ผูปวยวิกฤตแสดงออกเมื่อมีความ
ปวดเกิดขึ้น ซึ่งพยาบาลสามารถประเมินความปวด
ในผูปวยวิกฤตโดยการใชเครื่องมือประเมินความ
ปวดที่เหมาะสมกับสภาพของผูปวยวิกฤตสามารถ
บอกไดถงึ คะแนนความปวดทีเ่ กิดขึน้ กับผูป ว ยวิกฤต
และมีความสอดคลองกันกับคะแนนความปวดที่
ผูปวยสามารถบอกไดเอง10
จะเห็นวาสิง่ สําคัญของการประเมินความปวด
ในผูป ว ยวิกฤตไดอยางมีประสิทธิภาพ คือ การเลือก
ใชเครือ่ งมือประเมินความปวดทีเ่ หมาะสมกับผูป ว ย
วิกฤต เชน การใชเครื่องมือประเมินความปวดแบบ
ตัวเลข (Numeric Rating Scale; NRS) เหมาะสม
กับผูป ว ยทีส่ ามารถสือ่ สารได หรือเครือ่ งมือทีป่ ระเมิน
พฤติกรรมทีแ่ สดงถึงความปวดเหมาะสมกับผูป ว ยที่
ไมสามารถสื่อสารได ยกตัวอยางเชน Behavioral
Pain Scale (BPS), Critical care Pain Observation Tool (CPOT) เปนตน
การประเมินความปวดในผูปวยวิกฤตที่ไม
สามารถสื่อสารไดนั้น พยาบาลสามารถประเมินได
จากการสังเกตพฤติกรรมที่แสดงถึงความปวด เชน
สีหนานิ่วคิ้วขมวด แขนขาเกร็งตาน เปนตน3,7 และ
การเปลี่ยนแปลงดานสรีรวิทยา (physiologic
changes) ยังสามารถบงชี้วาผูปวยวิกฤตมีความ
ปวดเกิดขึ้นได เชน การเพิ่มขึ้นของระดับความดัน
โลหิต อัตราการเตนของหัวใจ อัตราการหายใจ
เปนตน3,7 โดยเฉพาะอยางยิ่งหากเปนผูปวยวิกฤต
ทีไ่ ดรบั การบาดเจ็บทางสมองทีอ่ ยูใ นชวง 14 วันแรก
หลังการบาดเจ็บ ซึ่งนอกจากจะประเมินความปวด
โดยการสังเกตพฤติกรรมแลว ควรประเมินการ
เปลีย่ นแปลงทางสรีรวิทยารวมดวย เนือ่ งจากพฤติกรรม
ที่แสดงออกมานั้นจะมีความแตกตางกันไป ขึ้นอยู
ระดับและตําแหนงของการบาดเจ็บทางสมอง7
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Arbour, & Gelinas (2010) ไดทาํ การศึกษาวิจยั ถึง
ความนาเชื่อถือของการประเมินความปวดในผูปวย
วิกฤตหลังการผาตัดหัวใจโดยมีตัวชี้วัดคือสัญญาณ
ชีพ (mean arterial pressure [MAP], heart rate
[HR], respiratory rate [RR], transcutaneous
oxygen saturation [SpO2], และ end tidal CO2)
กลุมตัวอยางคือผูปวยโรคหัวใจ จํานวน 105 คน
ในประเทศแคนาดา รูปแบบงานวิจัย เปนแบบ
repeated measure within subject โดยการ
สังเกตสัญญาณชีพของผูปวย ใน 3 ชวง คือ 1) ชวง
ที่ไมรูสึกตัวและใชเครื่องชวยหายใจ 2) ชวงที่รูสึก
ตัวและใชเครื่องชวยหายใจ และ 3) หลังจากการ
ถอดทอชวยหายใจ โดยในแตละชวงจะมีการประเมิน
สัญญาณชีพดวยการใชเครื่องติดตามที่อยูในหอ
ผูป ว ยวิกฤตและจะวัดในขณะทีผ่ ปู ว ยพัก ขณะไดรบั
การทําหัตถการและ 20 นาทีหลังการทําหัตการ ผล
การวิจยั พบวา คา HR, RR, SpO2 มีการเปลีย่ นแปลง
สัมพันธกบั ความปวดทีเ่ กิดขึน้ แตจะขึน้ อยูก บั สภาวะ
ของผูป ว ยวิกฤตดวย เชน การใชหรือไมใชเครือ่ งชวย
หายใจ เปนตน ดังนั้นการประเมินความปวดใน
ผูป ว ยวิกฤตทีใ่ ชเครือ่ งชวยหายใจหรือไมรสู กึ ตัวทีไ่ ม
สามารถสื่อสารได ควรมีการประเมินพฤติกรรมที่
แสดงถึงความปวดรวมดวย เนือ่ งจากการเปลีย่ นแปลง
ของสัญญาณชีพดังกลาวจะเกิดขึ้นเพียงระยะสั้น
เทานั้น โดยสรุปแลวสัญญาณชีพไมใชตัวที่บงบอก
ถึงความปวดเสมอไป
การแสดงออกทางสีหนาที่ บงบอกถึงความ
ปวดในผูป ว ยวิกฤตทีไ่ มสามารถสือ่ สารได เปนสิง่ ที่
สําคัญในการประเมินพฤติกรรมทีแ่ สดงออกถึงความ
ปวดที่เกิดขึ้นและสามารถประเมินไดงายที่สุด
เนือ่ งจากเปนการแสดงถึงอารมณ การรับรู และการ
มีปฏิสัมพันธกับผูอื่น ซึ่งจะเห็นวาการเปลี่ยนแปลง
ทางสรีรวิทยาและพฤติกรรมสีหนาที่แสดงออกถึง
ความปวดของผูป ว ยวิกฤต เปนสิง่ ทีพ่ ยาบาลสามารถ
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ประเมินได หากมีการสงเสริมใหพยาบาลเกิดความ
มั่นใจในการประเมินใชเครื่องมือที่เหมาะสมในการ
ประเมินความปวดในผูปวยวิกฤต5 ซึ่งเปนสิ่งสําคัญ
อยางยิง่ ในการแปลความหมายพฤติกรรมทีแ่ สดงออก
ถึงความปวดในผูป ว ยวิกฤตทีไ่ มสามารถสือ่ สารได17
นอกจากนี้ Woien, & Bjork. (2012) ได
ศึกษาเกี่ยวกับการประเมินความปวด การจัดการ
ความปวดและการใชยาที่ทําใหงวงซึมในหอผูปวย
วิกฤต โดยสัมภาษณกลุมตัวอยาง (focus group
interview) คือ พยาบาลทีท่ าํ งานในหอผูป ว ยวิกฤติ
มากกวา 5 ป จํานวน 14 คน แบงเปน 2 กลุม พบ
วา ผูป ว ยวิกฤตมีระดับความรูส กึ ตัวดี สือ่ สารไดเขาใจ
จนถึงมีภาวะเพอสับสน แตความปวดเกิดไดตลอด
เวลา ดังนัน้ พยาบาลจึงเห็นดวยกับการประเมินความ
ปวดที่ตองใชเครื่องมือที่เหมาะสม และบางครั้งผู
ปวยจําเปนตองไดรบั การบรรเทาปวดดวยยาทีม่ ฤี ทธิ์
ทําใหงวงซึม เชน มอรฟน จึงมีความจําเปนที่ควร
ประเมินระดับความงวงซึมรวมดวย เพื่อปองกัน
ผูปวยไดรับยามากเกินไป
ความมั่นใจในการใชเครื่องมือประเมินความ
ปวดในผูปวยวิกฤตเปนสิ่งสําคัญที่ชวยใหพยาบาล
สามารถตัดสินใจในการจัดการความปวดในผูปวย
ได 11,15 ปจจัยทีเ่ กีย่ วของความความมัน่ ใจของพยาบาล
มีดงั นี้ 1) ความรูแ ละทักษะในการใชเครือ่ งมือประเมิน
ความปวด14,16 2) ประสบการณของพยาบาลในการ
ประเมินความปวดในผูปวยวิกฤต15 และ 3) การมี
แนวทางปฏิบตั ใิ นการจัดการความปวดทีช่ ดั เจน11,17
การมีแนวทางหรือแนวปฏิบตั ใิ นการประเมิน
ความปวดในผูป ว ยวิกฤตทีช่ ดั เจน ครอบคลุมทัง้ การ
ประเมินความปวดในผูปวยวิกฤตและการบรรเทา
ปวดในผูป ว ยวิกฤต ทําใหพยาบาลสามารถปฏิบตั ไิ ด
เปนแนวทางเดียวกัน แตในขณะเดียวกันสิง่ ทีส่ าํ คัญ
คือการใหความรูและคําแนะนําในการปฏิบัติแก
พยาบาล ซึง่ เปนการเตรียมความพรอมในการปฏิบตั ิ

ตามแนวทางหรือแนวปฏิบัติที่มีอยู อีกทั้งยังทําให
พยาบาลมีความมั่นใจในการประเมินความปวดใน
ผูป ว ยวิกฤตเพิม่ ขึน้ ควรสงเสริมใหเกิดความรวมมือ
ในการปฏิบัติ มีการประเมินความปวดไดอยางถูก
ตอง และเกิดทักษะในการปฏิบตั ไิ ดดยี งิ่ ขึน้ 17 จะทําให
พยาบาลมีการประเมินและติดตามความปวด รวม
ถึงการจัดการความปวดไดอยางเหมาะสม4
จะเห็นวาผูปวยวิกฤตที่ไมสามารถสื่อสาร
ได แตพยาบาลสามารถประเมินความปวดไดโดย
การเลือกใชเครื่องมือที่เหมาะสม นอกจากนี้การ
มีแนวปฏิบตั ใิ นการจัดการความปวดทีช่ ดั เจน ทําให
มีการประเมินติดตามความปวดในผูป ว ยวิกฤตอยาง
สมํ่าเสมอและเปนแนวทางเดียวกัน สงผลใหผูปวย
วิกฤตไดรับการบรรเทาความปวดอยางเหมาะสม
ตอไป
2. การบรรเทาความปวดในผูปวยวิกฤต
เปนการบรรเทาโดยใชยาและไมใชยา ซึง่ หลักสําคัญ
ในการบรรเทาปวดในผูป ว ยวิกฤตสวนใหญเปนการ
บรรเทาปวดดวยการใชยา แตอยางไรก็ตามยังจําเปน
ตองมีการบรรเทาดวยวิธีการไมใชยารวมดวยจึงจะ
สามารถลดปวดไดดี อีกทั้งยังทําใหลดการใชยาแก
ปวดโดยไมจําเปนและลดผลขางเคียงจากการใชยา
ได3,17 ซึ่งวิธีการบรรเทาความปวดโดยไมใชยานั้นมี
หลายวิธี เชน การจัดทา การพูดคุยใหกําลังใจ การ
ใหขอมูลเกี่ยวกับความปวด เปนตน วิธีการบรรเทา
ความปวดในผูปวยวิกฤตจะขึ้นอยูกับการประเมิน
ความปวดโดยพยาบาล สุภาภรณ บุณโยทยาน และ
คณะ (2552) ไดพฒ
ั นาแนวปฏิบตั ทิ างคลินกิ สําหรับ
การจัดความปวดในผูปวยวิกฤต หอผูปวยวิกฤต
ศัลยกรรมทั่วไป โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม
โดยพัฒนามาจากหลักฐานเชิงประจักษสําหรับการ
จัดการความปวดในผูป ว ยวิกฤตในระดับทีน่ า เชือ่ ถือ
และสามารถนําไปปฏิบัติจนเกิดผลลัพธที่ดีได โดย
ในสวนของการบรรเทาความปวดนัน้ สามารถบรรเทา
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ปวดไดทั้งการใชยาและไมใชยา ขึ้นอยูกับระดับ
ความรุนแรงของความปวดของผูปวยวิกฤต คือ 1)
ความปวดระดับนอย พยาบาลใหการบรรเทาปวด
ดวยวิธีการไมใชยา เชน การพูดคุย การเบี่ยงเบน
ความสนใจ การสัมผัสบีบนวด เปนตน 2) ความ
ปวดระดับปานกลาง พยาบาลใหการบรรเทาปวด
ดวยวิธีการไมใชยา เชน การพูดคุย การเบี่ยงเบน
ความสนใจ การสัมผัสบีบนวด เปนตน รวมกับการ
ใชยาในกลุมไมใชกลุมโอปออยด เชน อะเซทตามิ
โนเฟน หรือพาราเซทตามอล หรือยาในกลุมโอป
ออยดทอี่ อกฤทธิอ์ อ น เชน ทรามาดอล เปนตน และ
3) ความปวดระดับมาก พยาบาลใหการบรรเทาปวด
ดวยวิธีการไมใชยา เชน การพูดคุย การเบี่ยงเบน
ความสนใจ การสัมผัสบีบนวด เปนตน รวมกับการ
ใชยาในกลุมโอปออยดที่ออกฤทธิ์มาก เชน มอรฟน
เฟนตานิล เปนตน
โดยสรุปการประเมินความปวดและการบรรเทา
ความปวดทีม่ ปี ระสิทธิภาพในผูป ว ยวิกฤต พยาบาล
ควรคํานึงถึงการประเมินความปวดและเครื่องมือที่
ใชตองมีความเหมาะสมกับผูปวยวิกฤต เพื่อใหได
ขอมูลความปวดที่ถูกตอง นาเชื่อถือ นําไปสูการ
จัดการความปวดอยางเหมาะสม นอกจากนี้การ
บันทึกทางการพยาบาลถึงระดับความปวดทีป่ ระเมิน
ไดและการบรรเทาความปวดทีใ่ หแกผปู ว ยวิกฤตยัง
เปนสิ่งที่สําคัญในการตรวจสอบความถูกตองและ
เปนสิ่งยืนยันถึงการจัดการความปวดใหแกผูปวย
วิกฤตดวย12

ความรู  แ ละพั ฒ นาความรู  ที่ ทั น สมั ย เกี่ ย วกั บ
การจัดการความปวดในผูป ว ยวิกฤต พัฒนาแนวทาง
ที่ชัดเจนในการจัดการความปวดในผูปวยวิกฤติที่
ไมสามารถสื่อสารไดอยางตอเนื่อง เพื่อสงเสริมให
พยาบาลเกิดทักษะการปฏิบัติและมีความมั่นใจ ซึ่ง
นําไปสูการตัดสินใจและการสื่อสารรวมกันกับทีม
สหสาขาวิชาชีพหรือแพทยในการบรรเทาความปวด
แกผูปวยวิกฤตไดอยางรวดเร็วและถูกตอง อีกทั้ง
การบันทึกการจัดการความปวดในผูปวยวิกฤตใน
บันทึกทางการพยาบาลถือเปนการพัฒนาและ
สงเสริมใหเกิดคุณภาพในการดูแลรักษาพยาบาล
ผูปวยวิกฤตตอไป

บทสรุป

4.

การจัดการความปวดในผูป ว ยวิกฤต พยาบาล
ตองใชความรู ทักษะ และมีความมัน่ ใจในการประเมิน
ความปวด โดยใชเครือ่ งมือประเมินความปวดทีเ่ หมาะ
สมในผูปวยวิกฤตแตละรายนั้นมีความสําคัญอยาง
ยิ่ง ทําใหผูปวยวิกฤตไดรับการบรรเทาความปวด
อยางเหมาะสม พยาบาลจึงควรมีการทบทวน
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