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บทที่ 1
1. ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
โรคมะเร็ ง ปั ญหาสาธารณสุ ขที่สาคัญของโลกและของประเทศไทย ข้อมูลองค์การอนามัยโลก
รายงานว่าโรค มะเร็ งเป็ นสาเหตุการตายลาดับ 2 ของประชากรทัว่ โลก และ มีแนวโน้มสู งขึ้นในทุกประเทศ
(ศูนย์องค์รวมเพื่อการศึกษาและการบาบัดโรคมะเร็ ง หน่วยมะเร็ งวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ,2561)
ในประเทศไทย พบว่าโรค มะเร็ งเป็ นสาเหตุของการตายอันดับแรก ในอัตรา 117.6 ต่อ แสนประชากร (กอง
ยุทธศาสตร์ และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุ ข , 2560) ในอัตราการตายที่สูงนี้ ส่วนหนึ่ งมาจากการที่ผปู ้ ่ วย
โรคมะเร็ ง ส่ วนใหญ่ ได้รับ การวินิจฉัย ในขณะที่ โรคอยู่ใ นระยะลุ ก ลามและแพร่ ก ระจาย อย่า งไรก็ ตาม
เทคโนโลยี ก้าวหน้าในการรักษาแบบประคับประคองที่มีประสิ ทธิ ภาพทาให้ผปู ้ ่ วยมะเร็ งระยะลุ กลามมี
คุณภาพชีวติ ที่ดีข้ ึน (American Cancer Society, 2014) ผูป้ ่ วยมะเร็ งระยะลุกลาม ไม่สามารถรักษาให้หายขาด
ได้ ทาให้อาการ และอาการแสดงของโรครุ นแรงมากขึ้นจนเข้าสู่ มะเร็ งระยะสุ ดท้าย จากการทบทวนงานวิจยั
พบว่า อาการที่พบได้บ่อยในผูป้ ่ วยมะเร็ งระยะลุกลาม และระยะสุ ดท้าย คือ อาการปวด หอบเหนื่อย หายใจ
ล าบาก อ่ อ นเพลี ย เบื่ อ อาหาร น้ า หนัก ลด สั บ สน ท้อ งผู ก ปากแห้ ง นอนไม่ ห ลับ ซึ่ งการรั ก ษาแบบ
ประคับประคองที่ได้รับอาจรวมถึง เคมีบาบัด รังสี รักษา และ การผ่าตัด เหล่านี้ ก่อให้เกิดผลข้างเคียงที่เกิ ด
จากการรักษา ด้วยเช่นกัน โดยพบอาการปวดร้อยละ 66.3( Lanker VA,Velghe A,Hecke VA, Verbrugghe
M,Noorgate,2013)
อาการปวด (Cancer Pain) เป็ นอาการหนึ่ งที่พบบ่อย โดยพบอุบตั ิการณ์สูงถึงร้อยละ30-90ผูป้ ่ วยมะ
เร้ งส่ วนใหญ่มีความปวดระดับปานกลางถึ งรุ นแรง ความปวดในผูป้ ่ วยมะเร็ งพบได้ทุกระยะของโรคเริ่ ม
ตั้งแต่ก่อนวินิจฉัย ระหว่างรั บการรักษา ระยะของการเป็ นโรค ไปจนถึ งระยะสุ ดท้ายก่ อนการเสี ยชี วิต
(เกษกนก กมลมาตยกุลและคณะ,2555) ซึ่ งก่อให้เกิดความทุกข์ทรมาน เนื่องจากผูป้ ่ วยได้รับการจัดการความ
ปวดที่ ไม่เพียงพอ นอกจากนี้ ปั ญหาด้านจิตใจที่ทาให้ผปู ้ ่ วยทนต่อความปวดได้นอ้ ยลง เกิดจากจิตใจที่เศร้า
หมอง ภาวะ ซึมเศร้า หมดหวังในชีวติ วิตกกังวลถึงความเจ็บป่ วยของตนเอง กลัวว่าจะถูกทอดทิ้งไม่มีผดู ้ ูแล
บางรายกลัวจะตายอย่างทรมานจากความปวด ปั จจัยเหล่ านี้ ทาให้การระงับปวดได้ผลแตกต่างกัน การ
จัดการความปวดใน ผูป้ ่ วยมะเร็ งโดยใช้แนวปฏิบตั ิที่สร้างจากหลักฐานเชิง ประจักษ์ โดยแนวปฏิบตั ิดงั กล่าว
ครอบคลุมกิจกรรมการ พยาบาล ด้านการประเมินค่าคะแนนความปวด การวางแผน การจัดการลดความปวด
โดยไม่ใช้ยา การจัดการโดยใช้ยา การทางานร่ วมกับแพทย์ เภสัชกร การประเมินผลการ จัดการดังกล่าว
สามารถ ลดความปวดได้ ทั้งนี้ การมี ส่วนร่ วมระหว่างพยาบาล ผูป้ ่ วยและครอบครัว มีส่วนทาให้ผปู ้ ่ วย
สามารถจัดการความปวดได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
พยาบาลมีบทบาทสาคัญในการจัดการกับความเจ็บปวดของผูป้ ่ วย เพื่อให้ผปู้ ่ วยบรรเทาจากความ
ทุกข์ทรมานและความไม่สุขสบาย ส่ งเสริ มให้ผปู ้ ่ วยสามารถดารงชี วิตในช่ วงเวลาที่เหลื ออยู่อย่างมีคุณค่า
แนวทางสาหรับพยาบาลในการจัดการความเจ็บปวดหลักสาคัญประกอบด้วย 1) การประเมินความเจ็บปวด
เป็ นการประเมินตั้งแต่แรกรับอย่างสม่ าเสมอจนกระทัง่ จาหน่ ายจากโรงพยาบาล ผูป้ ่ วยได้รับการประเมิน

2
โดยมาตรวัดระดับความปวด และประเมินซ้ าหลังได้รับบรรเทาอาการปวด 2) การบรรเทาปวดโดยวิธีใช้ยา
และ ไม่ใช้ยา ปฏิบตั ิตามแนวทางขององค์กรอนามัยโลก (WHO analgesic ladder) โดยแพทย์จะพิจารณาการ
ให้ยาตามระดับความรุ นแรงของอาการปวดร่ วมกับการบรรเทาแบบไม่ใช้ยาโดยเฉพาะด้านการคลายเครี ยด
3) การดูแลด้านจิตสังคม เป็ นการสร้างสัมพันธภาพและการให้ขอ้ มูลผูป้ ่ วยและครอบครัวผูด้ ูแล การใส่ ใจ
ผูป้ ่ วยด้วยความรู ้ สึกห่ วงใยและเอื้ออาทร กระตือรื อร้ น 4) การให้คาแนะนาผูป้ ่ วยและครอบครัวเรื่ องการ
จัดการความเจ็บปวด
จากข้อมูลสานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดกาฬสิ นธุ์รายงานผูป้ ่ วยมะเร็ ง ปี พ.ศ. 2558 - 2560 พบว่ามี
จานวน 455ราย 560 ราย และ228 ราย ตามลาดับ ปี พ.ศ. 2556 เริ่ มมีนโยบายการดาเนินการดูแลผูป้ ่ วยมะเร็ ง
ระยะท้ายแบบประคับประคอง แต่ยงั ไม่มีการดูแลแบบต่อเนื่ องและครบวงจร บุคลากรได้รับการอบรมใน
การดูแลผูป้ ่ วยด้านนี้ นอ้ ย ในปี พ.ศ. 2559 ขยายการบริ การครอบคลุมโรงพยาบาลชุ มชนทุกแห่ ง พร้อมทั้ง
สนั บ สนุ น ให้ พ ยาบาลวิ ช าชี พ ได้ รั บ การศึ ก ษา อบรมพัฒ นาความรู้ ใ นการดู แ ลผู้ป่ วยมะเร็ ง แบบ
ประคับ ประคอง อย่า งไรก็ ต าม จากการทบทวน วิเคราะห์ ระบบการบริ ก ารผูป้ ่ วยมะเร็ งระยะท้า ยใน
โรงพยาบาลชุ มชนจังหวัดกาฬสิ นธุ์ พบว่าผูป้ ่ วยมะเร็ งระยะท้าย ส่ วนใหญ่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
ด้วยความทุกข์ทรมานจากปัญหาปวดโดยที่การจัดการความเจ็บปวดยังไม่สามารถควบคุมความเจ็บปวดของ
ผูป้ ่ วยได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และมี ผปู ้ ่ วยไม่พึงพอใจต่อการจัดการกับความเจ็บปวด จากข้อมูลดังกล่าว
แสดงให้เห็นว่าการให้บริ การด้านการจัดการความเจ็บปวดในผูป้ ่ วยมะเร็ งยังไม่มีประสิ ทธิ ภาพเพียงพอและ
จาเป็ นต้องมีการปรับปรุ งคุณภาพการพยาบาลที่เป็ นที่ยอมรับในระดับสากลคือการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
(Evidence - based Practice) มาใช้ในในการปฏิบตั ิ โดยการนาความรู้ที่ได้จากผลการวิจยั ตารา เอกสาร
วิชาการที่ผา่ นการประเมินคุณภาพและระดับความเป็ นไปได้ในการไปปฏิบตั ิมาใช้อา้ งอิงในการทาคู่มือหรื อ
แนวปฏิบตั ิทางการพยาบาล มีการนาแนวปฏิบตั ิทางคลินิกที่พฒั นาโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์มาใช้ในการ
ดูแลผูป้ ่ วยมะเร็ งในโรงพยาบาลซึ่ งจะช่วยทาให้รูปแบบการดูแลเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน มีประสิ ทธิ ภาพ มี
ความคุม้ ทุน ผูท้ ี่เกี่ยวข้องทุกฝ่ ายมีส่วนร่ วมและมีความพึงพอใจ (จิตร สิ ทธิ อมร, 2543) เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่
ดี ด้านการลดความปวดของผูป้ ่ วย ความพึงพอใจของญาติผูด้ ูแล ดังนั้นผูศ้ ึกษาจึงได้พฒั นาแนวปฏิ บตั ิ
ทางการพยาบาลในการจัดการอาการปวดผูป้ ่ วยมะเร็ ง ระยะท้า ยโรงพยาบาลชุ ม ชนจังหวัดกาฬสิ นธุ์ ข้ ึ น
เพื่อให้บุคลากรทางการพยาบาลมีแนวปฏิบตั ิที่ได้มาตรฐาน ทีมผูป้ ฏิบตั ิมีแนวปฏิบตั ิที่ชดั เจน ซึ่ งจะสามารถ
แก้ปัญหาความหลากหลายในการปฏิบตั ิ และเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการจัดการความปวดในผูป้ ่ วยมะเร็ งระยะ
ท้าย อันจะนาไปสู่ ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ในการดูแลการจัดการความปวดในผูป้ ่ วยมะเร็ งระยะท้าย ตลอดจน
เป็ นการปรับปรุ งคุณภาพการดูแลการจัดการความปวดในผูป้ ่ วยมะเร็ งระยะท้ายให้มีคุณภาพต่อไป
2.

คาถามการศึกษา
1. แนวปฏิบตั ิการพยาบาลการจัดการความปวดในผูป้ ่ วยมะเร็ งระยะสุ ดท้ายที่ได้รับการดูแลแบบ
ประคับประคองโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดกาฬสิ นธุ์ เป็ นอย่างไร
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3.

วัตถุประสงค์ การศึกษา
1. เพื่อพัฒนาแนวปฏิบตั ิการพยาบาลการจัดการความปวดผูป้ ่ วยมะเร็ งระยะสุ ดท้ายที่ได้รับการดูแล
แบบประคับประคองโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดกาฬสิ นธุ์
2. เพื่อศึกษาผลการพัฒนาแนวปฏิบตั ิการพยาบาลการจัดการความปวดผูป้ ่ วยมะเร็ งระยะสุ ดท้ายที่
ได้รับการดูแลแบบประคับประคองโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดกาฬสิ นธุ์ที่พฒั นาขึ้น
4.

ขอบเขตการศึกษา
การศึกษาครั้ งนี้ เป็ นการศึกษาเพื่อพัฒนาแนวปฏิ บตั ิการพยาบาลการจัดการความปวดของผูป้ ่ วย
มะเร็ งระยะสุ ดท้ายที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคองโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดกาฬสิ นธุ์ ระหว่างเดือน
ตุลาคม พ.ศ.2560 ถึงเดือน กันยายน พ.ศ.2561
5.

นิยามศัพท์
5.1 ผูป้ ่ วยมะเร็ งระยะสุ ดท้าย หมายถึง ผูท้ ี่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็ นโรคมะเร็ งในอวัยวะต่างๆ ที่
มีการกระจายไปยังระบบต่างๆที่สาคัญได้แก่ สมอง ปอด ตับ อวัยวะใด อวัยวะหนึ่ งหรื อมากกว่า หรื อผูท้ ี่มี
การกระจายของมะเร็ งอย่างกว้างขวางเฉพาะที่โดยที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ดว้ ยวิธีทางการแพทย์ใน
ปัจจุบนั การรักษาทางการแพทย์เป็ นการรักษาที่มีเป้ าหมายเพื่อประคับประคองตามอาการ
5.2
การจัดการความปวดในผูป้ ่ วยมะเร็ งระยะท้าย หมายถึง การจัดการความปวดแบบใช้ยา
และ การจัดการความปวดแบบไม่ใช้ยา ตามวิธีที่เหมาะสม และความชอบของผูป้ ่ วย
5.3 การดู แ ลแบบประคับ ประคอง คื อ การดู แ ลรั ก ษาผูป้ ่ วยด้ว ยโรคที่ คุ ก คามต่ อ ชี วิ ต และ
คุณภาพชี วิต รวมไปถึ งครอบครัวของผูป้ ่ วยในลักษณะองค์รวมครอบคลุ มทั้ง 4 มิติ ได้แก่ ร่ างกาย จิตใจ
สังคม และจิตวิญญาณ เพื่อบรรเทาและป้ องกันความทุ กข์ทรมาน และทาให้คุณภาพชี วิตของผูป้ ่ วยและ
ครอบครัวดีข้ ึน
5.4 แนวปฏิบตั ิทางการพยาบาล หมายถึง แนวปฏิบตั ิทางการพยาบาลการจัดการความปวดของ
ผูป้ ่ วยมะเร็ งระยะท้าย ที่พฒั นาขึ้นจากการสื บค้นข้อมูลอย่างเป็ นระบบ วิเคราะห์และสังเคราะห์ผลงานวิจยั
เพื่อเป็ นแนวทางในการจัดการความปวดในผูป้ ่ วยมะเร็ งระยะท้ายโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดกาฬสิ นธุ์
6.

ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1. พัฒนาระบบการดูแลผูป้ ่ วยเพื่อให้ผปู้ ่ วยมะเร็ งระยะท้ายที่มีอาการปวด ได้รับการจัดการอาการ
ปวดตามแนวปฏิบตั ิทางการพยาบาลการจัดการความปวด สามารถดูแลตนเอง ลดการกลับมารักษาซ้ าจาก
ภาวะแทรกซ้อนลดค่าใช้จ่ายส่ งเสริ มให้ มีคุณภาพชีวติ ที่ดี
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2. เป็ นแนวทางการปฏิบตั ิการพยาบาลเพื่อพัฒนารู ปแบบการจัดการอาการอื่นๆในผูป้ ่ วยมะเร็ งระยะ
สุ ดท้าย
7.
กรอบแนวคิดในการศึกษา
การพัฒนาแนวปฏิบตั ิทางการพยาบาลการจัดการความปวดผูป้ ่ วยมะเร็ งระยะท้ายครั้งนี้ มุ่งเน้นการ
พัฒนาโดยใช้หลักฐานเชิ งประจักษ์ เพื่อให้ผู้ป่วยมะเร็ งได้รับการพยาบาลที่ดีที่สุดโดยการนาโมเดลการ
ปฏิ บตั ิตามหลักฐานเชิ งประจักษ์ของศูนย์ปฏิ บตั ิการพยาบาลขั้นสู ง (The Center for Advanced Nursing
Practice Evidence-based Practice Model) ในรัฐเนบลาสกา ประเทศสหรัฐอเมริ กา (Soukup, 2000)
เป็ นกรอบแนวคิด เนื่องจากเป็ นรู ปแบบที่มีกระบวนการชัดเจน ครอบคลุมและเน้นที่การพัฒนาคุณภาพการ
พยาบาล มีแนวทางในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องประกอบด้วย 4 ระยะ คือ
ระยะที่1 การค้นหาปัญหาทางคลินิก (Evidence – trigger phase) ซึ่งได้จากหลักฐาน 2 แหล่ง คือ
1.1 จากปัญหาที่พบได้จากการปฏิบตั ิงานจริ ง (Practice Triggers)
1.2 จากแหล่งความรู ้ (Knowledge triggered)
ระยะที่ 2
การค้ น หาหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ประเด็ น ปั ญ หาทางคลิ นิ ก
(Evidence supported phase)
ระยะที่ 3 การพัฒนาแนวปฏิบตั ิการพยาบาลและนาไปทดลองใช้ (Evidence observed phase)
ระยะที่ 4 การนาแนวปฏิบตั ิไปใช้จริ งในหน่วยงาน (Evidence based phase)
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ระยะที่1การค้ นหาปัญหาทางคลินิก
(Evidence– trigger phase)
1.1 จากประสบการณ์ (Practice triggers)
ศึกษาสถานการณ์การจัดการความปวดในผูป้ ่ วยมะเร็ ง
ระยะท้ายของทีมสุ ขภาพ
1.1.1 ปัญหาความต้องการการจัดการความปวด
ผูป้ ่ วยมะเร็ งและญาติ/การดูแลของพยาบาลที่เป็ นอยู่
1.1.2 ความต้องการพัฒนาแนวปฏิบตั ิทางการ
พยาบาลการจัดการความปวดผูป้ ่ วยมะเร็ งระยะท้าย
1.2 จากแหล่งความรู ้ (Knowledge triggered)
1.2.1 ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
1.3 สรุ ปประเด็นปัญหาที่ได้จากปฏิบตั ิและจาก
แหล่งความรู ้
1.4 จากแหล่งความรู ้ (Knowledge triggered)

ระยะที่ 4 การนาแนวปฏิบัติไปใช้ จริงในหน่ วยงาน
(Evidence based phase)
4.1 นาแนวปฏิบตั ิไปใช้จริ งและประเมินผลลัพธ์
4.2 วิ เ ค ร า ะ ห์ ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ข อ ง ที ม ผู้ ดู แ ล
และผูป้ ่ วยมะเร็ งต่อการใช้แนวปฏิบตั ิ

ระยะที่ 2 การค้ นหาหลักฐานเชิง
ประจักษ์ (Evidence supported phase)
2.1 สื บค้นหลักฐาน/ งานวิจยั
2.2 คัดเลือกหลักฐาน / งานวิจยั
2.3การวิเคราะห์/สังเคราะห์หลักฐาน/
งานวิจยั
2.4 สรุ ปประเด็นที่ได้จากหลักฐาน/
งานวิจยั
2.5 สร้างแนวปฏิบตั ิจากการทบทวน
วรรณกรรม และ งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.5.1 ยกร่ างแนวปฏิบตั ิ
2.5.2 ตรวจสอบโดยผูท้ รงคุณวุฒิ

ระยะที่ 3 การพัฒนาแนวปฏิบัติการ
พยาบาลและนาไปทดลองใช้ (Evidence
observed phase)
3.1 นาแนวปฏิบตั ิผา่ นผูท้ รงคุณวุฒิ
ปรับปรุ งแก้ไข สามารถนาไปใช้ได้จริ ง
3.1.1ทดลองใช้แนวปฏิบตั ิกบั
ผูป้ ่ วยมะเร็ งระยะท้าย
3.1.2ให้พยาบาลทดลองใช้กบั
ผูป้ ่ วยมะเร็ งระยะท้าย
3.2 ประเมินผลการใช้แนวปฏิบตั ิ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการพัฒนาแนวปฏิบตั ิทางการพยาบาลการจัดการความปวดผูป้ ่ วยมะเร็ งระยะท้าย
โรงพยาบาลชุมชนจังหวัดกาฬสิ นธุ์
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บทที่ 2
วรรณกรรมและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
การศึ กษาครั้ งนี้ ผูศ้ ึ กษาได้ศึกษาค้นคว้าตารา เอกสาร บทความ และงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องเพื่อเป็ น
พื้นฐานในการทาความเข้าใจก่อนศึกษาและเพื่อให้สามารถพัฒนาแนวปฏิ บตั ิทางการพยาบาลการจัดการ
ความปวดผูป้ ่ วยมะเร็ งระยะท้ายอย่างครอบคลุม โดยมีสาระสาคัญดังนี้คือ
1. ความปวดในผูป้ ่ วยโรคมะเร็ ง
2. สาเหตุของความปวดในผูป้ ่ วยโรคมะเร็ ง
3. กลไกการเกิดความปวดในผูป้ ่ วยโรคมะเร็ ง
4. ผลกระทบจากความปวดของผูป้ ่ วยโรคมะเร็ ง
5. การจัดการความปวดในผูป้ ่ วยโรคมะเร็ ง
6. การบรรเทาความปวดในผูป้ ่ วยโรคมะเร็ ง
7. แนวคิดการพัฒนาแนวปฏิบตั ิตามหลักฐานเชิงประจักษ์
1. ความปวดในผู้ป่วยโรคมะเร็ง
ความปวดเป็ นประสบการณ์ทางความรู ้สึกและอารมณ์ที่ไม่สบายซึ่ งเกิดขึ้นสัมพันธ์กบั พยาธิ สภาพ
ทาให้ความปวดมีอิทธิ พลต่อการรับรู ้อารมณ์ ความรู้สึก ความเข้าใจและการแปลความหมายความปวดของ
บุคคลที่ส่งผลกระทบทั้งทางร่ างกายจิตใจสังคมและความผาสุ กทางจิตวิญญาณของบุคคลนั้น ความปวดใน
โรคมะเร็ งเป็ นความปวดที่เกิดขึ้นได้ท้ งั แบบเฉี ยบพลัน เรื้ อรังหรื อทั้งสองอย่างรวมทั้งความปวดที่เพิ่มสู งขึ้น
จากเดิมคือความปวดแทรก (breakthrough pain) ซึ่ งพบได้ทุกระยะของโรคส่ วนใหญ่มีสาเหตุเกิดจากการ
ลุ ก ลามของโรคมะเร็ ง การรั ก ษาโรคมะเร็ ง และความปวดจากสาเหตุ อื่ น ๆการแบ่ ง ชนิ ด ความปวดใน
โรคมะเร็ งขึ้ นอยู่กบั พยาธิ สภาพของโรคและกลไกการเกิ ดความปวด ได้แก่ ความปวดแบบนอซิ เซพที ฟ
(nociceptive pain) เป็ นความปวดที่เกิ ดจากการกดหรื อการทาลายของเนื้ อเยื่อจากการลุ กลามแพร่ กระจาย
ของก้อนมะเร็ งหรื อผลจากการรักษาโดยแบ่งความปวดชนิ ดนี้ ออกเป็ นความปวดตามร่ างกาย (somatic pain)
มีลกั ษณะปวดเฉพาะที่ปวดตุ๊บๆปวดตื้อๆเหมือนถูกแทงแน่นตึงและความปวดตามอวัยวะภายใน (visceral
pain) มีลกั ษณะปวดทัว่ ๆบอกตาแหน่ งได้ไม่ชดั เจนปวดตื้อๆจุกเหมือนถูกบีบเหมือนมีดบาดปวดร้าวและ
ความปวดอีกชนิ ดหนึ่งคือความปวดเหตุพยาธิ สภาพประสาท (neuropathic pain) ซึ่ งเกิ ดจากก้อนมะเร็ ง
ลุ ก ลามไปยัง อวัย วะของระบบประสาทโดยตรงส่ วนใหญ่ มกั จะเรื้ อรั งและมี ลกั ษณะความปวดแปล๊ บ ๆ
เหมือนไฟซ๊อต ชาหรื อปวดแสบปวดร้อน (วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร, 2554) ก่อให้เกิ ดความทุกข์ทรมาน
และไม่สุขสบายแก่ผปู ้ ่ วยมากที่สุดซึ่ งสิ่ งสาคัญในการรักษาเพื่อบรรเทาความปวดในโรคมะเร็ งคือการค้นหา
สาเหตุของความปวดร่ วมกับการรักษาต้นเหตุของความปวดนั้น
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2. สาเหตุของความปวดในผู้ป่วยโรคมะเร็ง
2.1 สาเหตุทางกาย
2.1.1 ปวดเนื่องจากกระบวนการการดาเนินของโรคมะเร็ ง ความปวดที่เกิดจากการ
ลุกลามจากก้อนมะเร็ งโดยตรงพบได้สูงถึง ร้อยละ 78 เกิดจากก้อนมะเร็ งขยายตัวทาลายเนื้ อเยื่อและกดเบียด
เส้นประสาทที่มาเลี้ยงอวัยวะที่เป็ นมะเร็ งและอวัยวะข้างเคียงหรื อจากการที่กอ้ นมะเร็ งลุกลามกดเบียดหรื อ
อุดตันอวัยวะต่างๆที่เป็ นโครงสร้ างของร่ างกายอวัยวะภายในเช่ นกระดูก สมอง ตับ กระเพาะอาหาร ลาไส้
ท่อน้ าดี มดลูก กระเพาะปั สสาวะ เป็ นต้น ซึ่ งทาให้เกิดความปวดในลักษณะที่รวมเรี ยกว่าความปวดแบบนอ
ซิ เซพทีฟ (nociceptive pain) มะเร็ งแทรกเข้า สู่ หลอดเลื อดหรื อหลอดน้ าเหลื อง ท าให้เกิ ด vasospasm,
venous thrombosis, tumor emboli หรื อ lymphangitis
2.1.2 ความปวดที่เกิดจากการรักษาโรคมะเร็ งพบประมาณร้อยละ 19 เป็ นความปวดที
เกิดขึ้นระหว่างการรักษาหรื อภายหลังการรักษา ดังนี้
1) ความปวดที่เกิดจากการตรวจเพื่อการวินิจฉัยโรคเช่นการตัดชิ้นเนื้ อส่ งตรวจ
การส่ องกล้องและการเจาะไขกระดูกทาให้เกิดความปวดได้จากการทาหัตถการเหล่านี้ (วงจันทร์ เพชรพิเชฐ
เชียร, 2554)
2) ความปวดจากการผ่าตัดพบบ่อยในผูป้ ่ วยที่ได้รับการผ่าตัดทรวงอก ผ่าตัดเต้านม
ผูป้ ่ วยโรคมะเร็ งที่ถูกตัดแขนหรื อขาทาให้เส้นประสาทถูกตัดขาดเซลล์หุ้มประสาทเสื่ อมสลายหรื อปม
ประสาทตรงปลายถูกตัดขาดทาให้มีความปวดบริ เวณที่เคยมีอวัยวะนั้นอยูม่ กั ปวดอยูต่ ลอดเวลา
3) ความปวดจากการได้รับยาเคมีบาบัด อาจเกิดขึ้นในระหว่างการรักษาเป็ นผล
จากการระคายเคืองของยาต่อเยื่อบุหลอดเลื อด ทาให้หลอดเลือดอักเสบแข็ง หรื อเกิดการระคายเคืองต่อ
เนื้อเยือ่ อ่อน เมื่อยาออกนอกเส้นเลือดทาให้เกิดการอักเสบและการตายของเนื้ อเยื่ออ่อนเกิดเป็ นแผลลึกทาให้
เกิดความปวดได้ หรื ออาจเกิดจากผลข้างเคียงทาให้เกิดความปวด เช่น เยื่อบุช่องปากอักเสบ เส้นประสาท
ส่ วนปลายเสื่ อมทาให้มีอาการปวดชาปลายมื อปลายเท้าภายหลัง ได้รับ ยากลุ่ ม วินคาอัล คาลอยด์เป็ นต้น
4) ความปวดเกิ ดจากรังสี รักษาทาให้เกิ ดการบาดเจ็บของเส้นประสาทบริ เวณที่ฉาย
รังสี ทาให้เกิดความปวดจากความผิดปกติของเส้นประสาทหรื อถ้าได้รับการฉายรังสี เป็ นระยะเวลานานทา
ให้เกิดพังผืด (fibrosis) สามารถเกิดการทาลายปลายประสาททาให้เกิดความปวดได้นานเป็ นเดือนหรื อเป็ นปี
2.1.3 ความปวดจากสาเหตุอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับโรคมะเร็ งพบได้นอ้ ยประมาณร้อยละ 3
ความปวดของผูป้ ่ วยกลุ่มนี้ อาจเกิ ดความปวดจากข้อเสื่ อมภาวะกระดูกพรุ นหรื อโรคข้อรู ห์มาตอยด์เป็ นต้น
ซึ่ งการวินิจฉัยสาเหตุที่ถูกต้องและมีความเข้าใจพยาธิ สรี ระวิทยาและกลไกการเกิดความปวดจะช่วยให้ผปู้ ่ วย
ได้รับการจัดการความปวดได้เพียงพอและผูป้ ่ วยสามารถบรรเทาความปวดลงได้
2.2 สาเหตุทางจิตใจที่ทาให้ผปู ้ ่ วยทนต่อความปวดลดลง
ปั ญหาด้านจิตใจที่ทาให้ผปู ้ ่ วยทนต่อความปวดลดลง เกิดจากจิตใจที่เศร้าหมอง ภาวะซึมเศร้า
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หมดหวังในชีวติ วิตกกังวลถึงความเจ็บป่ วยของตนเอง กลัวว่าจะถูกทอดทิ้งไม่มีผดู ้ ูแล บางรายกลัวตายอย่าง
ทรมานจากความปวด ปั จจัยเหล่านี้ ทาให้การระงับปวดได้ผลแตกต่างกันไป ผูป้ ่ วยบางรายแสดงความปวด
มากกว่าปกติ เพื่อให้ได้รับการดูแลเป็ นพิเศษกว่าปกติ ผูป้ ่ วยมะเร็ งจะมี ปฏิ กิริยาทางจิ ตใจสนองตอบเมื่อ
ทราบว่าตนเองป่ วยเป็ นมะเร็ งได้ 6 ชนิ ด กล่าวคือ ระยะช็อกและปฏิเสธ (Shock& Denial) ระยะโกรธ
( Anger) ระยะต่อรอง (Bargaining) ระยะซึ มเศร้า (Depression) และระยะยอมรับ(Acceptance) ปฏิกิริยาแต่
ละชนิ ดอาจไม่ได้เกิ ดเรี ยงตามลาดับ และไม่จาเป็ นต้องพบทุกข้อในทุคนสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเวลา
และการปรับตัวของผูป้ ่ วย ผูป้ ่ วยมะเร็ งมักปรับตัวได้ในเวลาไม่นานนักถ้าได้รับการดูแลด้วยความเห็ นอก
เห็ นใจและความเข้า ใจจากคนรอบข้าง โดยเฉพาะสมาชิ กในครอบครัว (สถาพร ลี ลานันทกิ จและคณะ,
2547) บางรายอาจปฏิเสธความจริ งไปตลอดชีวติ บางราย ไม่มีบางระยะ เช่น ไม่ต่อรองใดๆ แต่เศร้าทันที ใน
รายที่สุขภาพจิตดีมากอาจยอมรับความเป็ นจริ งได้เร็ ว และปฏิกิริยาทางจิตใจเหล่านี้ อาจถดถอยย้อนกลับได้
เช่น ผูป้ ่ วยยอมรับได้แล้วตอนทราบผลวินิจฉัย แต่ พออาการทรุ ดหนักมากขึ้น เช่ น เดิ นไม่ได้ อาจกลับมา
โกรธ หรื อซึ มเศร้าได้ใหม่ จึงเป็ นทฤษฎีที่ครอบคลุม และยืดหยุน่ มาก (ประเสริ ฐ เลิศสงวนสิ นชัย, อิศรางค์
นุชประยูร, พรเลิศ ฉัตรแก้ว และฉันชาย สิ ทธิ พนั ธุ์, 2551)
3

กลไกการเกิดความปวดในผู้ป่วยโรคมะเร็ง
ความปวดในผูป้ ่ วยโรคมะเร็ งเกิดขึ้นจากขบวนการของโรคมะเร็ งซึ่ งสามารถอธิ บายกลไกการเกิด
ความปวดได้ดว้ ยความรู้ทางกายวิภาควิทยาของระบบประสาท (neuroanatomy) และสรี รวิทยาของระบบ
ประสาท (neurophysiology) ของเส้นทางรับส่ งการรับรู ้ความปวด (pain pathway) กล่าวคือ ความปวดใน
โรคมะเร็ งสามารถเกิดจากการที่กอ้ นขยายตัวทาลายเนื้อเยือ่ และกดเบียดเส้นประสาท (nociceptive pain)
หรื อเกิดจากความผิดปกติของระบบประสาท (neuropathic pain) ซึ่ งกลไกการเกิดความปวดแต่ละชนิดต่าง
เป็ นผลจากการไปกระตุน้ (activation) ต่อตัวรับความปวด (nociceptor) ที่ถูกกระตุน้ จากการบาดเจ็บหรื อ
เป็ นผลจากที่ nociceptor ที่อยูต่ รงบริ เวณส่ วนปลายของเส้นประสาท (periphery) ถูกกระตุน้ จากก้อนมะเร็ งที่
ขยายตัวลุกลามกดเบียดหรื อแทรกซึ มเข้าไปในเนื้อเยื่ออวัยวะและเส้นประสาทอีกทั้งจากการบาดเจ็บหรื อ
การอักเสบของเนื้ อเยือ่ จากรังสี รักษาเคมีบาบัดและการผ่าตัดหรื ออาจเป็ นผลกระตุน้ ของสารเคมี (chemical
stimuli) ที่เกิดจากกระบวนการพยาธิ สภาพเช่นแบรดดิไคนิน (bradykinin) ฮีสตามิน (histamine) และซีโรโต
นิน (serotonin) ซึ่ งสารเคมีเหล่านี้มีส่วนทาให้ตวั รับความปวด (nociceptor) เกิดความไวต่อการรับรู ้ความ
ปวด (hyperalgesia) นอกจากนี้ยงั มีสารพี (substance P) พรอสตาแกรนดิน (prostaglandins) และลิวโคไทร
อีน(leucotheien)ช่วยกระตุน้ ที่ปลายประสาทรับความรู ้สึกปวดทาให้เกิดความต่างศักย์ไฟฟ้ า depolarization)
เกิดเป็ นกระแสประสาท (nerve impulse)ส่ งต่อไปยังไขสันหลังส่ วนดอร์ซลั ฮอร์น (dorsal horn) ที่เชื่อมกับ
สับสแตนเทียจิลาติโนซา (supstentiagelatinosa) หรื อเซลล์เอสจี (S-G cell) และเส้นใยประสาทรับความรู้สึก
ส่ วนปลายจะปล่อยสารพี (substance P) และกลูตาเมท (glutamate) ไปกระตุน้ ทีเซลล์ (T-cell) ทาให้เกิด
กระแสประสาทนาส่ งไปยังด้านตรงข้ามของไขสันหลังผ่านด้านข้างของเวนทรอล์ฮอร์ น (ventral horn) แล้ว
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ขึ้นไปตามสไปโนธาลามิคแทรค (spinothalamic tract) สู่ สมองเมื่อกระแสประสาทผ่านธาลามัส (thalamus)
เข้าสู่ ซีรีบรอลคอร์ เทกซ์ (cerebral cortex) จะแปลความปวดเป็ นระดับความรุ นแรงทาให้ทราบถึงตาแหน่ง
ลักษณะความรุ นแรงของความปวดที่เกิดขึ้นรับรู ้ถึงความไม่สุขสบายซึ่ งในการรับรู ้เกี่ยวกับความปวดใน
ผูป้ ่ วยโรคมะเร็ งยังมีปัจจัยต่างๆอีกมากมายที่เกี่ยวข้องกับความปวด
4. ผลกระทบจากความปวดของผู้ป่วยโรคมะเร็ ง
ผลกระทบจากความปวดของผูป้ ่ วยโรคมะเร็ งหรื อผลข้างเคียงจากการรักษาเมื่อเกิดขึ้นบุคคลมักรับรู ้
ถึงความไม่สุขสบายทุกข์ทรมานและรับรู ้วา่ โรคมีความก้าวหน้ารุ นแรงซึ่ งส่ งผลกระทบต่อความสามารถใน
การทาหน้าที่และความผาสุ กในด้านต่างๆทั้งทางด้านร่ างกายจิตใจสังคมและจิตวิญาณของผูป้ ่ วยดังนี้
4.1 ผลกระทบด้านร่ างกาย
เป็ นผลที่อาจเกิดจากโรคมะเร็ งหรื อผลการรักษาที่รบกวนการ
ทางานในระบบต่างๆของร่ างกายแสดงออกมาเป็ นอาการทุกข์ทรมานทางด้านร่ างกายและกระทบต่อ
ความสามารถในการปฏิบตั ิกิจกรรมดังนี้
4.1.1 ผลกระทบต่อการทางานในระบบต่างๆของร่ างกายพบว่าความปวดทาให้การทางาน
ในระบบต่างๆของร่ างกายมีความผิดปกติ ได้แก่ ระบบหัวใจระบบหายใจต่อมไร้ท่อ ระบบทางเดินอาหาร
ระบบการขับถ่ายและระบบภูมิคุม้ กันของร่ างกายซึ่ งจะส่ งผลให้ผปู ้ ่ วยเกิดภาวะความดันโลหิ ตสู ง
ภาวะ
หัวใจเต้นเร็ วผิดจังหวะ ภาวะน้ าตาลในเลือดสู งและอาจมีการหายของแผลช้าลง เป็ นต้น และผลจาก
โรคมะเร็ งยังก่อให้เกิดอาการทางร่ างกาย ได้แก่ การเบื่ออาหาร น้ าหนักลด เหนื่ อยล้าและนอนไม่หลับหรื อ
เกิดอาการข้างเคียงจากการรักษาด้วยยาบรรเทาความปวดเช่นท้องผูกคลื่นไส้อาเจียนและอาการปากแห้ง
คอแห้ง (Barbro,B.,Marie,S.,Dag.,L.,et al.,2004)
4.1.2 ผลกระทบต่อความสามารถในการทาหน้าที่ดา้ นร่ างกายพบว่าเมื่อมีความปวดเกิดขึ้น
รุ นแรงและเรื้ อรังนอกจากจะส่ งผลกระทบต่อการทางานในระบบต่างๆของร่ างกายแล้วยังส่ งผลกระทบต่อ
ความสามารถในการทาหน้าที่ทางร่ างกายของบุ คคลประกอบด้วยการปฏิ บตั ิกิจวัตรประจาวันทัว่ ไป การ
เคลื่ อนไหวร่ า งกายหรื อการเดิ นและการท างานโดยทัว่ ไปของผูป้ ่ วย นอกจากนั้นความปวดส่ ง ผลต่ อ
พฤติกรรมในการปฏิบตั ิตวั เพื่อจัดการความปวดของตนเองโดยมักพบว่าผูป้ ่ วยขาดความต่อเนื่ องเกี่ยวกับการ
ปฏิ บตั ิตวั ในการรักษาเพื่อบรรเทาความปวดทั้งการรักษาแบบใช้ยาและแบบไม่ใช้ยาและมีปัญหาเกี่ ยวกับ
เรื่ องเพศสัมพันธ์ซ่ ึ งอาจเกิดจากสาเหตุที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่นเกิดความวิตกกังวลเกี่ยวกับการติดยาผลข้างเคียง
ของยาทัศนคติความเชื่ อต่างๆและที่สาคัญเกิดจากสภาพร่ างกายมีการเปลี่ยนแปลงที่แย่ลงจนไม่สามารถรับ
การรักษาหรื อปฏิบตั ิตวั เพื่อดูแลตนเองได้อย่างต่อเนื่อง (เกษกนก กมลมาตยกุล, จาริ กา แก้วบรรจง,2555)
4.2 ผลกระทบด้ า นจิ ต ใจ พบว่ า ผู ้ป่ วยโรคมะเร็ ง ที่ มี ร ะดั บ ความปวดที่ รุ นแรงขึ้ นจะมี
ความสั ม พันธ์ ก ับ การเปลี่ ย นแปลงของสภาพอารมณ์ แ ละการท าหน้า ที่ ด้า นจิ ต ใจได้สู ง เนื่ องจากผูป้ ่ วย
โรคมะเร็ งคิดว่าความปวดเป็ นภาวะที่คุกคามชี วิตจึงพบว่าผูป้ ่ วยจะมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับความปวดกลัว
สิ่ งที่จะเกิ ดขึ้นในอนาคตและกลัวว่าความปวดจะรุ นแรงมากขึ้นโกรธไม่ยอมช่ วยเหลื อตนเองสิ้ นหวังและ
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รู ้สึกไม่แน่นอนในชี วิตมีอาการซึ มเศร้ าเกิดความอ่อนล้าและขาดแรงจูงใจในการปฏิ บตั ิพฤติกรรมเพื่อการ
จัดการความปวดซึ่ งถ้าความปวดเกิดอย่างยาวนานอาจทาให้ผปู ้ ่ วยเกิดปั ญหาทางด้านสุ ขภาพจิตที่ไม่สามารถ
ควบคุมอารมณ์หรื อการแสดงออกให้เหมาะสมได้( Patrick C, Carol M, N, Judith A. Paice,2018)
4.3 ผลกระทบด้านสังคม พบว่าผูป้ ่ วยโรคมะเร็ งเมื่ อมี ความปวดรุ นแรงขึ้ นส่ งผลให้ผูป้ ่ วยมี
ข้อจากัดทางร่ างกายเพิ่มขึ้นส่ งผลกระทบต่อบทบาทหน้าที่ทางสังคม แสดงออกทางด้านร่ างกายและจิตใจ
เช่ นนอนไม่หลับ เบื่ ออาหารมี อาการซึ มเศร้ าและวิตกกังวล ด้านกระบวนการคิดทัศนคติความเชื่ อและ
ความหวังต่อการรับรู ้ ในการจัดการความปวดพบว่าบุคคลเมื่อมีความรู ้ สึกเชื่ อมัน่ ว่าตนเองสามารถจัดการ
ความปวดได้จะส่ งผลให้เกิดความผาสุ กทางด้านจิตใจมีความมุ่งมัน่ ในการเผชิญกับสิ่ งที่เกิดขึ้นและเกิดความ
พึงพอใจต่อการจัดการความปวดในทางตรงกันข้ามเมื่อบุคคลรู ้ สึกสู ญเสี ยอานาจในการควบคุ มตนเองจะ
ส่ งผลทาให้เกิ ดความทุกข์ทรมานไร้ความสามารถรู ้ สึกตนเองไร้ กาลัง สิ้ นหวังและระดับความรุ นแรงของ
ความปวดเพิ่มขึ้น เมื่อผูป้ ่ วยรับรู ้วา่ ความปวดเรื้ อรังไม่บรรเทาหรื อเกิดอาการข้างเคียงในระหว่างการรักษา
มักส่ งผลต่อการให้ความหมายของความปวดทางด้านลบสู ญเสี ยอานาจในการควบคุมตนเองรู ้สึกคุณค่าใน
ตนเองลดลง มีความคิดว่าตนเองล้มเหลวและขาดความเชื่อมัน่ ในตนเอง
5. การจัดการความปวดในผู้ป่วยโรคมะเร็ง
การประเมินความปวดในผูป้ ่ วยโรคมะเร็ งมี ความสาคัญเพราะจะช่ วยให้ทราบถึ งสาเหตุลกั ษณะ
ระดับความรุ นแรงของความปวดและปั จจัยที่มีผลกระทบต่อความปวดของบุคคลเพื่อสามารถใช้ในการวาง
แผนการรักษาและจัดการความปวดได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพโดยการประเมินผูป้ ่ วยในทุกๆมิติของความปวด
ให้ครอบคลุ มทั้งด้านร่ างกายด้านจิตใจด้านสังคมและด้านจิตวิญญาณของผูป้ ่ วยโรคมะเร็ งทุกรายที่ มารั บ
บริ การ (National Comprehensive Cancer Network: NCCN, 2010) การเลือกใช้เครื่ องมือประเมินความปวด
ต้องมีความน่าเชื่อถือได้มาตรฐานมีระบบการประเมินที่ชดั เจนโดยการประเมินความปวดถูกกาหนดให้เป็ น
สัญญาณชี พที่ 5 และมีการติดตามประเมินผลของการจัดการความปวดและอาการข้างเคียงอย่างต่อเนื่ อง
สามารถปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการความปวดหรื อการรักษาตามความจาเป็ นเมื่อความปวดไม่บรรเทาโดยปกติ
มีการกาหนดเป้ าหมายให้ระดับคะแนนความรุ นแรงของความปวดที่รุนแรงที่สุดในรอบ 24 ชัว่ โมงที่ผา่ นมา
ต่ากว่า 4 จากคะแนนเต็ม10คะแนน การประเมินความปวดมีการประเมินโดยใช้ขอ้ มูลอัตนัย (subjective
data) และข้อมูลปรนัย (objective data) ดังนี้
5.1
การประเมินโดยใช้ขอ้ มูลอัตนัย (subjective data) คือข้อมูลจากคาบอกเล่าของผูป้ ่ วย
เกี่ยวกับความปวดของตนเอง (patient’s self-report of pain) โดยใช้เครื่ องมือประเมินที่มีความน่าเชื่ อถือและ
เหมาะสาหรับผูป้ ่ วยที่มีการรับรู้ปกติเนื่องจากผลการประเมินเป็ นคาบอกเล่าของผูป้ ่ วยโดยตรงทาให้ได้
ข้อมูลที่เป็ นจริ งสามารถนาไปจัดการความปวดได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพโดยการประเมินความปวดให้
ครอบคลุมดังนี้ (NCCN, 2010)
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5.1.1 ผูป้ ่ วยต้องเป็ นผูบ้ อกเล่าความปวดของตนเองในกรณี ที่ผปู ้ ่ วยพร่ องการรับรู ้
สมาชิกครอบครัวหรื อทีมสุ ขภาพต้องเป็ นผูร้ ่ วมประเมินจากการสังเกตและการตอบสนองของผูป้ ่ วย
5.1.2 การประเมินเพื่อค้นหาสาเหตุและพยาธิสภาพของความปวดโดยการซักประวัติ
ตรวจร่ างกายและการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการเพื่อให้ทราบถึงสาเหตุชนิดของความปวดและระดับความ
รุ นแรงของความปวด
5.1.3 การประเมินโดยการสอบถามจากประสบการณ์ความปวดของผูป้ ่ วยได้แก่
5.1.3.1 ตาแหน่งที่มีความปวดโดยให้ผปู ้ ่ วยบอกถึงตาแหน่งอาการปวดร้าวและ
ขอบเขตของความปวด
5.1.3.2 การรบกวนการทากิจกรรมให้ผปู ้ ่ วยบอกถึงความปวดรบกวนการทา
กิจกรรมเหล่านี้หรื อไม่เช่นการทากิจกรรมทัว่ ไปอารมณ์ความสามารถในการเดินหรื อการทางาน
ความสัมพันธ์กบั บุคคลอื่นการนอนหลับความอยากอาหารและความสุ ขในชีวติ
5.1.3.3 ระยะเวลาที่เกิดความปวดโดยให้ผปู ้ ่ วยบอกระยะเวลาเริ่ มมีความปวดช่วง
ระยะเวลาที่มีความปวดและความถี่ของความปวด
5.1.3.4 ลักษณะความปวดเช่นความปวดตามร่ างกาย (somatic pain) มีลกั ษณะ
ปวดเฉพาะที่ปวดตุบ๊ ๆปวดตื้อๆเหมือนถูกแทงแน่นตึงความปวดตามอวัยวะภายใน (visceral pain) มีลกั ษณะ
ปวดทัว่ ๆบอกตาแหน่งได้ไม่ชดั เจนปวดตื้อๆจุกเหมือนถูกบีบเหมือนมีดบาดปวดร้าวและความปวดเหตุ
พยาธิสภาพประสาท (Neuropathic pain) ส่ วนใหญ่มกั จะมีความปวดเรื้ อรังและมีลกั ษณะความปวดแปล๊บๆ
เหมือนไฟซ๊อตชาหรื อปวดแสบปวดร้อนโดยให้ผปู้ ่ วยบอกลักษณะความปวดของตัวเองออกมาเพื่อทาให้
ทราบชนิดของความปวดเพื่อสามารถจัดการรักษาได้ถูกต้อง
5.1.3.5 การวางแผนการจัดการความปวดทั้งแบบใช้ยาและแบบไม่ใช้ยาถ้าผูป้ ่ วย
รับการรักษาด้วยยาให้ผปู ้ ่ วยบอกมียากี่ชนิดที่ใช้รักษาอธิ บายวิธีการใช้ยาได้หรื อไม่
5.1.3.6 การตอบสนองการรักษาในปั จจุบนั ถึงผลความปวดบรรเทาความต่อเนื่ อง
ของผูป้ ่ วยในการรักษาหรื อการเกิดอาการแทรกซ้อนจากอาการข้างเคียงจากยาเช่นท้องผูกคลื่นไส้อาเจียน
เป็ นต้น
5.1.3.7 การประเมินประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความปวดเช่นการให้ความหมายความ
ปวดความรู ้ความเชื่ อวัฒนธรรมการแสดงออกเกี่ยวกับความปวดของผูป้ ่ วยและครอบครัวเป้ าหมายหรื อ
ความคาดหวังต่อการจัดการความปวดการเข้าถึงทางเลือกในการรักษาและการคัดกรองผลกระทบที่เกิดขึ้น
อย่างไร
5.1.3.8 ความรุ นแรงของความปวดใช้การประเมินด้วยมาตรวัดความปวดโดยให้
ผูป้ ่ วยบอกความปวดเฉลี่ยใน 24 ชัว่ โมงผ่านมาและความปวดในปั จจุบนั ทั้งในขณะพักและมีการเคลื่อนไหว
โดยเครื่ องมือที่ใช้ในการประเมินความรุ นแรงของความปวดในผูป้ ่ วยโรคมะเร็ งที่ใช้ในการศึกษาวิจยั และใช้
เป็ นเครื่ องมื อประเมินผูป้ ่ วยในการรักษาต้องมีคุณสมบัติดา้ นความตรงและความน่ าเชื่ อถื อโดยผูป้ ระเมิ น
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จะต้องพิจารณาเลือกใช้ให้เหมาะสมกับผูป้ ่ วยแต่ละรายสาหรับผูป้ ่ วยโรคมะเร็ งเครื่ องมือที่ใช้ในการประเมิน
ความรุ นแรงของความปวดและผลกระทบจากความปวดส่ วนใหญ่นิยมใช้ไ ด้แก่ มาตรวัดความปวดด้วย
สายตา (visual analogue scales [VAS]) มาตรวัดความปวดที่เป็ นตัวเลข (numeric rating scale [NRS]) มาตร
วัดความปวดด้วยวาจา (verbal rating scale [VRS]) และมาตรวัดความปวดโดยการประเมินจากการ
แสดงออกทางสี หน้า (Wong-Baker faces pain rating scale) และการรายงานข้อมูลเชิงคุณภาพเป็ นข้อคาถาม
ดังนี้
มาตรวัดความปวดด้วยสายตา (visual analogue scales [VAS]) โดยมีเส้นตรงความยาว 10
เซนติเมตรจุดเริ่ มต้นคือไม่มีความปวดเลยและจุดสิ้ นสุ ดคือปวดมากที่สุดที่คิดได้โดยให้ผปู้ ่ วยทาเครื่ องหมาย
บนเส้นตรงที่ผปู้ ่ วยทาเครื่ องหมายไว้คือความรุ นแรงของความปวดเครื่ องมือนี้มีความไวเข้าใจง่ายสะดวกต่อ
การใช้ ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 มาตรวัดความปวดด้ วยสายตา
5.2
การประเมินโดยใช้ขอ้ มูลปรนัย (objective data) คือ ข้อมูลที่ได้จากการสังเกตอาการ และ
อาการแสดงที่ตอบสนองออกมาของผูป้ ่ วย โดยวิธีการนี้ มกั นามาใช้กบั ผูป้ ่ วยที่พร่ องการรับรู ้ หรื อมีขอ้ จากัด
ในการสื่ อสารทาให้ไม่สามารถบอกเล่าความปวดของตนเองออกมาได้ โดยประเมินจากอาการ และอาการ
แสดงถึงความไม่สุขสบายที่เกิดจากปฏิกิริยาการตอบสนองของร่ างกาย และพฤติกรรมการแสดงออกถึง
ความปวด ดังนี้
5.2.1 ประเมินจากอาการ และอาการแสดงถึงความไม่สุขสบายที่เกิดจากปฏิกิริยา
การตอบสนองของร่ างกาย พบว่าเมื่อเกิดความปวดขึ้นจะมีผลกระตุน้ ระบบประสาทซิ มพาเทติก ส่ งผลทาให้
ผูป้ ่ วยมีการแสดงอาการที่ผดิ ปกติ เช่น ชีพจรเต้นเร็ ว หายใจเร็ ว เหงื่อออก มือเท้าเย็น มีการ เกร็ งกล้ามเนื้ อ
และถ้าความปวดรุ นแรงเป็ นระยะเวลายาวนานผูป้ ่ วยอาจเกิดอาการช็อค หมดสติจากความปวดได้ (พงศ์
ภารดี เจาฑะเกษตริ น, 2547)
5.2.2 การประเมินพฤติกรรมการแสดงออกถึงความปวด จาการศึกษาพบว่าผูป้ ่ วยที่
พร่ องการรับรู ้ เช่นผูม้ ีภาวะสมองเสื่ อม อัลไซเมอร์ หรื อมีขอ้ จากัดในการสื่ อสาร ส่ วนใหญ่มีการประเมิน
ความปวดโดยใช้พฤติกรรมการแสดงออกเป็ นตัวชี้วดั ใน 6 ด้านประกอบด้วย 1) การแสดงออกทางสี หน้า
เช่น หน้านิ่วคิ้วขมวด ทาหน้าบูดเบี้ยว ทาหน้าย่นหรื อหลับตา เป็ นต้น 2) การแสดงออกด้วยถ้อยคา เช่น
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การส่ งเสี ยงครวญคราง การตะคอกตะโกนออกมาเสี ยงดัง หรื ออาจจะได้ยนิ เสี ยงหายใจดังๆ 3) การ
เคลื่อนไหวร่ างกาย เช่น ทาท่าแข็งเกร็ ง เหยียดตึง กระสับกระส่ าย หรื อนอนงอตัวอยูน่ ิ่งๆ 4) การ
เปลี่ยนแปลงการมีปฏิสัมพันธ์กบั สิ่ งรอบตัว เช่น การแสดงความก้าวร้าว แยกตนเอง และมีปฏิสัมพันธ์ทาง
สังคมลดลง 5) การเปลี่ยนแปลงกิจกรรมที่ทาเป็ นประจา เช่น ปฏิเสธการรับประทานอาหาร เบื่ออาหาร มี
การเปลี่ยนแปลงรู ปแบบการพักผ่อน การเปลี่ยนแปลงสภาพอารมณ์ เช่น ร้องไห้ สับสน หงุดหงิด โกรธง่าย
หรื อแสดงออกว่าตนเองกาลังทุกข์ทรมานจากความปวด เป็ นต้น
6. การบรรเทาความปวดในผู้ป่วยโรคมะเร็ง
การบรรเทาความปวดในผูป้ ่ วยโรคมะเร็ งมีการเลือกใช้กลยุทธ์หลากหลายวิธีแต่การบรรเทาความ
ปวดที่มีประสิ ทธิภาพครอบคลุมแบบองค์รวมทีมสุ ขภาพต้องมีความเข้าใจชนิดของความปวดพยาธิสภาพ
ของความปวดเภสัชวิทยาของยาที่ใช้ในการบรรเทาความปวดและภาวะจิตสังคมของผูป้ ่ วย ซึ่งการบรรเทา
ความปวดในผูป้ ่ วยโรคมะเร็ งแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือการบรรเทาความปวดโดยใช้ยาตามหลัก 3 ขั้นของ
องค์การอนามัยโลก (WHO analgesic ladder) และการบรรเทาปวดโดยไม่ใช้ยา ดังนี้
6.1
การบรรเทาความปวดโดยใช้ ยา (pharmacological management)
การบรรเทาความปวดโดยใช้ยาถือเป็ นหัวใจสาคัญของการบรรเทาความปวดแก่ผปู ้ ่ วย
โรคมะเร็ งโดยพบหลักฐานที่มีการแนะนาไปใช้ทวั่ โลกคือการให้ยาแก้ปวดตามลาดับขั้น (By ladder) 3 ขั้น
ขององค์การอนามัยโลก (WHO analgesic ladder) และนอกจากนั้นยังเสนอแนะให้ยดึ หลักการบริ หารยาแก้
ปวดโดยการรับประทาน (By oral) ตามเวลา (By clock) ตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล (for the
individual) และใส่ ใจรายละเอียด (attention to details) (WHO, 2007) ดังนั้นทีมผูด้ ูแลซึ่ งมีบทบาทสาคัญใน
การบริ หารยาเพื่อให้ผปู ้ ่ วยได้รับยาแก้ปวดอย่างเพียงพอและมีประสิ ทธิ ภาพจึงต้องมีความรู ้เรื่ องเภสัช
วิทยาการรักษาความปวดในผูป้ ่ วยโรคมะเร็ งดังนี้
6.1.1 ชนิดของยาแก้ปวดที่ใช้ในการจัดการความปวดในผูป้ ่ วยโรคมะเร็ งแบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม
ดังนี้
6.1.1.1 ยาแก้ปวดที่ไม่ใช่โอปิ ออยด์ (nonopioid analgesic) เป็ นยาแก้ปวดที่ไม่มี
ส่ วนประกอบที่ไปออกฤทธิ์ กบั ตัวรับโอปิ ออยด์ได้แก่ยา อเซตามิโนเฟน (acetaminophen) และกลุ่มยาต้าน
การอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์หรื อเอนเซด (non-steroidal anti-inflamatory drugs [NSAIDS]) โดยใช้ยากลุ่ม
นี้ในการรักษาความปวดระดับเล็กน้อยดังนี้
(1 ) ยาอเซตามิโนเฟน (acetaminophen) เช่น ยาพาราเซตามอล มีฤทธิ์ ลดปวด
ลดไข้แต่ไม่มีฤทธิ์ ลดการอักเสบในการรักษาควรพิจารณาใช้ร่วมกับยากลุ่มโอปิ ออยด์ที่ออกฤทธิ์ สั้นเป็ นยา
บรรเทาปวดที่มีความปลอดภัยและเลือกใช้เป็ นอันดับแรกในผูส้ ู งอายุที่มีความปวดโดยขนาดของยาที่ให้ไม่
เกิน 4 กรัมต่อวันและควรหลีกเลี่ยงการใช้ในผูป้ ่ วยที่มีปัญหาโรคไตและผูป้ ่ วยโรคตับ
6.1.1.2 กลุ่มยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์หรื อเอนเซด (NSAIDS) มีฤทธิ์ บรรเทา
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ความปวดโดยการไปยับยั้งเอนไซม์ไซโคลออกซิ จีเนส (cyclooxygenase [COX]) ชนิดที่ 1 และ2 ที่ระบบ
ประสาทส่ วนกลางและส่ วนปลายในการสังเคราะห์พรอสตาแกรนดิน (prostaglandins) ซึ่งเป็ นสารเคมีที่
ก่อให้เกิดการอักเสบที่เป็ นสาเหตุความรุ นแรงของความปวดดังนั้นกลไกต้านการอักเสบของยากลุ่มเอนเซด
(NSAIDS) จึงมีผลให้การอักเสบลดลงและลดการกระตุน้ ระบบประสาทรับความรู ้สึกปวดส่ วนปลายทาให้
ความปวดบรรเทาลงได้ยากลุ่มนี้จึงมี 2 ชนิดคือชนิ ดที่ยบั ยั้งเอนไซม์ไซโคลออกซิจีเนส (COX) ชนิดที่ 1
และ2 ได้แก่ยาไอบูโพรเฟน (ibuprofen) ไดโคลฟี แนค (diclofenac) คีโตโปรเฟน (ketoprofen) เป็ นต้น
ผลข้างเคียงที่พบคือการทางานของไตบกพร่ องทาให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารและยับยั้งการรวมตัวกันของ
เกร็ ดเลือดส่ วนอีกชนิดคือชนิ ดยับยั้งเอนไซม์ไซโคลออกซิจีเนส (COX) ชนิดที่ 2 เช่นซี ลีโคซิ บ (celecoxib)
รี ฟีโคซิบ (refecoxip) เป็ นต้นพบว่าลดความเสี่ ยงการเกิดเลือดออกในกระเพาะอาหารลงได้เมื่อเลือกใช้ยา
ชนิดนี้ (Paice& Ferrell, 2011)
6.1.1.3 ยาแก้ปวดกลุ่มโอปิ ออยด์ (opioid analgesic) เป็ นยาระงับปวดที่ออกฤทธิ์ ต่อตัวรับ
โอปิ ออยด์(opioid receptors)ในระบบประสาทส่ วนกลางและเนื้อเยือ่ ต่างๆซึ่ งเป็ นยาแก้ปวดที่มีประสิ ทธิ ภาพ
สู งสาหรับการรักษาความปวดในโรคมะเร็ งที่มีระดับความปวดปานกลางถึงรุ นแรงผลข้างเคียงของยากลุ่มนี้
ที่พบได้บ่อยคืออาการท้องผูกคลื่นไส้อาเจียนผื่นคันและที่สาคัญที่ผปู้ ่ วยกลัวคือมีผลกดการหายใจเมื่อใช้ใน
ขนาดสู ง (Ferrell &Paice, 2011) ยาชนิ ดนี้ แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่มคือโอปิ ออยด์ที่มีฤทธิ์ อ่อน (weak opioide)
และโอปิ ออยด์ที่มีฤทธิ์ แรง (strong opioide) (Leppert, 2011) ดังนี้
(1) โอปิ ออยด์ที่มีฤทธิ์ ออ่ น (weak opioide) ใช้รักษาความปวดระดับเล็กน้อยถึง
ปานกลางหรื อใช้ร่ว มกับ ยาแก้ป วดที่ ไ ม่ ใ ช่ โ อปิ ออยด์ไ ด้แก่ ย าทรามาดอล(tramadol)ไดไฮโดรโคดี อี น
(dihydrocodeine) และโคดีอีน (codeine)
(2) โอปิ ออยด์ที่มีฤทธิ์ แรง (strong opioide) ใช้รักษาความปวดระดับปานกลางถึง
รุ นแรงได้แก่มอร์ ฟิน (morphine) เฟนตานิล (fentanyl) ออกซิโคโดน (oxycodone) เป็ นต้น
6.1.1.3 ยาเสริ ม (adjuvant analgesics) ยากลุ่มนี้ไม่ใช่ยาแก้ปวดแต่เป็ นยาที่ใช้สาหรับเสริ ม
ฤทธิ์ ยาแก้ปวดจากการศึกษาพบว่าการใช้ยาเสริ มร่ วมกับยาแก้ปวดสามารถใช้ได้ผลดีในการรักษาความปวด
ที่เหตุพยาธิสภาพประสาท (neuropathic pain) ยากลุ่มนี้ได้แก่ยาต้านอาการซึ มเศร้า (antidepressants) ยา
ระงับชัก (anticonvulsants) (Ferrell &Paice, 2011) ดังนี้
(1) ยาต้านอาการซึมเศร้า (antidepressants) ได้ถูกกาหนดให้ใช้บรรเทาความปวด
เนื่องจากยากลุ่มนี้เมื่อใช้ในขนาดต่างๆจะไประงับการหลัง่ ของสารสื่ อประสาทนอร์ อิฟิเนฟริ น
(norepinephrine) และซีโรโตนิน (serotonin) ที่ถูกหลัง่ ออกมาเมื่อเนื้อเยื่อถูกทาลายและไปกระตุน้ ระบบ
ประสาทรับความรู ้สึกส่ วนปลายที่รับรู ้ความปวดดังนั้นจึงสามารถยับยั้งความปวดได้ยากลุ่มนี้ได้แก่อะ
มิทริ ปไทลิน (amitriptyline) เวนลาฟาซิน (venlafaxine) และดูโรซีติน (duloxetine) ผลข้างเคียงที่พบคือ
ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะและอาจทาให้เกิดอาการง่วงซึ มได้
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(2) ยาต้านโรคลมชัก (antiepileptic) เป็ นยาที่ใช้ร่วมกับยาแก้ปวดกลุ่มโอปิ ออยด์
และยาต้านอาการซึ มเศร้าในการรักษาความปวดเหตุพยาธิ สภาพประสาท (neuropathic pain) ในผูป้ ่ วย
โรคมะเร็ งได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพโดยยากลุ่มนี้ ไปยับยั้งการหลัง่ ของสารสื่ อประสาทและลดความสามารถ
ของ glutamate ที่หลัง่ จากปลายประสาท afferent C fiber กับ NMDA receptor ทาให้ลดการกระตุน้ ของ
nerve membranes ที่จะส่ งกระแสประสาทไปยังไขสันหลังส่ วนดอร์ ซลั ฮอร์ น (dorsal horn) ทาให้ประตู
ความปวดปิ ดจึ งทาให้ความรู ้ สึกปวดลดลงยากลุ่มนี้ ได้แก่ กาบาเพนติ น (gabapentin) และพรี กาบาลิ น
(pregabalin) เป็ นต้น
นอกจากนั้นยังมีการรักษาต้านโรคมะเร็ ง (anticancer therapies) เพื่อบรรเทาความปวดเช่น การ
รักษาด้วยยาเคมีบาบัดแบบประคับประคองเพื่อยับยั้งการลุกลามของก้อนมะเร็ งที่ทาให้ความปวดบรรเทา
หรื อการใช้รังสี รักษาเพื่อบรรเทาความปวดในกรณี ที่มะเร็ งแพร่ กระจายไปที่กระดูกและไม่สามารถควบคุม
ความปวดด้วยการรักษาด้วยยาได้
6.1.2 การบริ หารยาแก้ ปวดในผู้ป่วยโรคมะเร็งดังนี้
6.1.2.1 การเลือกวิถีทางการบริ หารยาแก้ปวดพบว่าผูป้ ่ วยโรคมะเร็ งส่ วนใหญ่ที่มีความ
ปวดเรื้ อรังต้องได้รับการรักษาด้วยยาแก้ปวดทางปากเนื่ องจากมีความปลอดภัยและมีความสะดวกง่ายต่อการ
บริ หารยามากกว่าการให้ยาผ่านทางอื่น แต่ในกรณี ที่ผปู ้ ่ วยไม่สามารถกลืนยาเม็ดหรื อยาน้ าได้อาจเนื่องจากมี
อาการคลื่นไส้อาเจียนหรื ออยูใ่ นระยะสุ ดท้ายของโรคที่ไม่สามารถรับประทานยาได้ต่อเนื่ องจึงมีความ
จาเป็ นที่ตอ้ งบริ หารยาทางใต้ผวิ หนังส่ วนการให้ยาทางหลอดเลือดดาพิจารณาให้ในกรณี มีขอ้ ห้ามการให้ยา
ผ่านทางใต้ผวิ หนังและเมื่อมีความปวดระดับรุ นแรงโดยสามารถปรับปริ มาณการใช้ยาได้รวดเร็ วคือ 1-5 มิลิ
กรัมทุก 10 นาทีเมื่อเปรี ยบเทียบกับการปรับขนาดยามอร์ ฟินที่ให้ทางปากคือ 5-10 มิลิกรัมทุก 4 ชัว่ โมง
(Caraceni et al., 2012)
6.1.2.2 การพิจารณาขนาดยาและการปรับเปลี่ยนขนาดยาแก้ปวดการเริ่ มพิจารณาขนาดยา
แก้ปวดที่ใช้ข้ ึนอยู่กบั ระดับความรุ นแรงของความปวดและประสิ ทธิ ภาพของยาแก้ปวดที่ใช้รักษาร่ วมกับ
การปรับเปลี่ยนขนาดยา โดยปกติมีการปรับเปลี่ ยนขนาดของยาโอปิ ออยด์หลังการเริ่ มการรักษาหรื อเมื่อ
ความปวดแย่ลงซึ่ งสามารถปรับขนาดยาเพิ่มขึ้นได้ถึงร้อยละ 30-100 หรื อปรับปริ มาณจานวนยาให้เพียงพอ
กับการใช้โดยคานวณจากปริ มาณยาที่ใช้เมื่อมีความปวดแทรก (breakthrough pain) ของวันที่ผ่านมาซึ่ ง
ขนาดของยาที่ปรับขึ้นจะต้องมีความต่อเนื่องสามารถบรรเทาความปวดและมีผลข้างเคียงน้อย โดยการให้ยา
แก้ปวดเพิม่ ขึ้นแก่ผปู ้ ่ วยตามเวลาอย่างต่อเนื่องครบรอบ 24 ชัว่ โมง (around the clock) เพื่อให้ยาอยูใ่ นกระแส
เลือดคงที่ทาให้สามารถควบคุมความปวดได้ เช่นการให้ยาแก้ปวดมอร์ ฟินทางปากจะเริ่ มออกฤทธิ์ 30 นาที
หลังให้ยาและจะออกฤทธิ์ ได้นาน 4 ชัว่ โมงจึงแนะนาให้บริ หารยาทุก 4 ชัว่ โมงเป็ นขนาดปกติของการให้ยา
มอร์ฟินซึ่งถ้ามีความปวดแทรกขึ้นในระหว่างนั้นต้องมีการเพิ่มขนาดยาขึ้น
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6.1.2.3 การจัดการอาการข้างเคียงของยาแก้ปวดพบว่าการป้ องกันความปวดจะต้องมีการ
ป้ องกันผลข้างเคียงของยาแก้ปวดโดยเฉพาะผูป้ ่ วยที่ได้รับยากลุ่มโอปิ ออยด์ตามเวลาอย่างต่อเนื่องครบรอบ
24 ชัว่ โมง (around the clock) ในการรักษาระยะยาวซึ่ งอาการข้างเคียงที่พบได้บ่อยของผูป้ ่ วยโรคมะเร็ งที่
ได้รับยากลุ่มโอปิ ออยด์คือ
(1) อาการคลื่นไส้อาเจียนพบได้ร้อยละ 40 ของผูป้ ่ วยที่รักษาด้วยยากลุ่มโอปิ ออยด์
และจากการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบพบว่าการให้ยาเมทโทโครพรามายด์ (metoclopramide) ใน
ขนาดสู งมีประสิ ทธิภาพในการรักษาอาการคลื่นไส้อาเจียน (Caraceni et al., 2012)
(2) อาการท้องผูกเป็ นอาการที่พบได้บ่อยในผูป้ ่ วยโรคมะเร็ งที่รักษาด้วยยากลุ่ม
โอปิ ออยด์ในระยะยาวจึงมีการกาหนดใช้ยาระบายร่ วมในการรักษาแก่ผปู ้ ่ วยเป็ นประจาเพื่อป้ องกันอาการ
ท้องผูกได้แก่ยาชีนนา (senna) ไบซาโคดิวย์ (bisacodyl) แลคทูโลส (lactulose)
(3) อาการข้างเคียงอื่นๆที่พบได้ในผูป้ ่ วยโรคมะเร็ งที่รักษาด้วยยากลุ่มโอปิ ออยด์
คืออาการที่เกี่ยวกับระบบประสาทส่ วนกลาง เช่น อาการง่วงซึ มการรับรู ้หรื อการเคลื่อนไหวลดลงและ
กล้ามเนื้อกระตุกจึงควรมีการพิจารณาลดขนาดยาหรื อปรับเปลี่ยนยาโอปิ ออยด์ (Caraceni et al., 2012)
นอกจากนี้การรักษาด้วยกลุ่มยาโอปิ ออยด์ในระยะยาวอาจพบการหายใจผิดปกติขณะนอนหลับ(sleepdisordered breathing) ซึ่งมีลกั ษณะคล้ายการหยุดหายใจขณะนอนหลับ (sleep apnea) ซึ่งจะต้องมีการ
ประเมินและวิธีการจัดการทางคลินิกที่เหมาะสม (Portenoy, 2011)
6.1.2.4 การเลือกการรักษาความปวดในโรคมะเร็ งตามความรุ นแรงของความปวดที่ผปู้ ่ วย
รายงานและการรักษาความปวดในปั จจุบนั โดยใช้หลักการให้ยาแก้ปวด 3 ขั้นขององค์การอนามัยโลก
(WHO analgesic ladder) เป็ นข้อเสนอแนะในการจัดการความปวดในผูป้ ่ วยโรคมะเร็ ง ดังนี้
ขั้นที่ 1 ระดับความปวดเล็กน้อย (คะแนน 1-3 จาก 10) ให้ยาแก้ปวดในกลุ่มที่ไม่ไช่โอปิ
ออยด์ เช่น พาราเซตามอลหรื อยาเอนเซด
ขั้นที่ 2 ระดับความปวดเล็กน้อยถึงปานกลาง (คะแนน 4-6 จาก 10) ที่ไม่สามารถควบคุม
ความปวดได้ดว้ ยยาพาราเซตามอลหรื อยาเอนเซดให้ใช้ยาโอปิ ออยด์ชนิดอ่อน เช่น ทรามาดอล โคเดอีน
ร่ วมกับยาที่ไม่ใช่โอปิ ออยด์และยาเสริ ม
ขั้นที่ 3 ระดับความปวดปานกลางถึงรุ นแรง (คะแนน 7-10 จาก10) ให้ใช้ยาโอปิ ออยด์ชนิด
แรง เช่น มอร์ฟิน เฟนตานิล ร่ วมกับยาที่ไม่ใช่โอปิ ออยด์และยาเสริ ม
จากหลักการเลือกให้ยาแก้ปวดดังกล่าวควรเริ่ มระดับขั้นตามระดับความรุ นแรงของความ
ปวดของผูป้ ่ วยและสามารถปรับเพิ่มหรื อลดระดับยาแก้ปวดได้ตามระดับความรุ นแรงของความปวดของ
ผูป้ ่ วยในกรณี ผปู ้ ่ วยมีความปวดเรื้ อรังส่ วนความปวดที่เกิดขึ้นเฉี ยบพลันการเริ่ มให้ยาควรเริ่ มขั้นที่3ตั้งแต่ใน
ระยะแรกแต่เมื่อความปวดลดลงจึงลดระดับยาแก้ปวดตามขั้นที่ตรงกับระดับความรุ นแรงของความปวดดัง
แสดงในภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 WHO 3- Step Analgesic Ladder
6.2 การบรรเทาความปวดโดยไม่ ใช้ ยา (non-pharmacological management)
การบรรเทาความปวดโดยไม่ใช้ยามีความสาคัญในการช่วยสนับสนุนการดูแลผูป้ ่ วย
โรคมะเร็ งที่มีความปวดร่ วมกับการรักษาด้วยยาโดยจะช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการจัดการความปวดและ
ช่วยลดปริ มาณการใช้ยาแก้ปวดและภาวะแทรกซ้อนจากฤทธิ์ ขา้ งเคียงของยาแก้ปวดลง (Cassileth, Trevisan,
&Gubili, 2007) สาหรับวิธีการเลือกนามาใช้ตอ้ งมีการพิจารณาให้เหมาะสมตามความชอบของบุคคลสังคม
และวัฒนธรรมของผูป้ ่ วยซึ่ งวิธีการบรรเทาความปวดโดยไม่ใช้ยามีหลักฐานเชิงประจักษ์สนับสนุนการ
รักษาผูป้ ่ วยที่มีความปวดจากโรคมะเร็ งดังนี้
6.2.1 วิธีการบรรเทาความปวดโดยการกระทาต่อร่ างกาย (physical modalities) เนื่องจาก
โดยปกติผปู้ ่ วยโรคมะเร็ งที่มีความปวดมักพบว่ามีอาการอ่อนเพลียสมรรถภาพทางกายลดลงและมีอาการ
ปวดตามโครงร่ างกล้ามเนื้ อซึ่ งอาจจะเกี่ยวข้องกับโรคมะเร็ งหรื อจากการรักษาวิธีการบรรเทาความปวดโดย
การกระทาต่อร่ างกายจึงเป็ นการใช้เทคนิคการกระตุน้ ผ่านทางร่ างกายโดยมีผลต่อกลไกในเนื้อเยื่อโดยตรง
ทาให้กล้ามเนื้อเกิดความยืดหยุน่ รู ้สึกผ่อนคลายและช่วยลดความปวดที่เกิดจากโรคมะเร็ งได้ (MenefeePujol,
& Monti, 2007) ดังนี้
6.2.1.1 การนวด (massage therapy) เป็ นการปฏิบตั ิโดยการกดการถูหรื อการทุบ
บริ เวณเนื้ อเยือ่ อ่อนและผิวหนังบนร่ างกายเป็ นการกระตุน้ ใยประสาทขนาดใหญ่ทาให้มีการปิ ดกั้นหรื อยับยั้ง
กระแสประสาทความปวดจึงไม่มีกระแสประสาทส่ งผ่านไปยังสมองทาให้ลดความปวดได้และเป็ นการเพิ่ม
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ความทนต่อความปวดทาให้เกิดการหลัง่ สารเอนดอร์ ฟินเพื่อไประงับสารสื่ อประสาทความปวดที่ไขสันหลัง
ทาให้รู้สึกผ่อนคลายและระบบการไหลเวียนเลือดเพิ่มขึ้น
6.2.1.2 การฝังเข็ม (acupuncture) เป็ นส่ วนหนึ่งของการแพทย์แผนจีนโบราณที่
เกี่ยวข้องกับการกระตุน้ จุดในร่ างกายโดยใช้เข็มปั กผ่านผิวหนังบริ เวณจุดที่กาหนดไว้ซ่ ึ งการฝังเข็มจะช่วย
ปรับกลไกความปวดภายในโดยการกระตุน้ เส้นประสาทเล็กๆในกล้ามเนื้อแล้วส่ งสัญญาณประสาทไปยังไข
สันหลังผ่านไปยังสมองให้มีการกระตุน้ ต่อมพิทูอิตารี (pituitary glan) ให้เพิ่มการหลัง่ สารที่มีคุณสมบัติ
คล้ายมอร์ฟิน (endogenous opioides) คาสทีโคลามิน (catecholamines) และซีโรโตนิน (serotonin) ใน
พลาสมาและเนื้อเยือ่ สมองให้มีการยับยั้งการทางานของเซลล์ประสาทส่ งต่อ (transmission cell หรื อ T cell)
จึงทาให้ความปวดลดลงซึ่ งการฝังเข็มสามารถควบคุมทั้งความปวดเรื้ อรังและความปวดเฉี ยบพลันในผูป้ ่ วย
โรคมะเร็ งได้ (Cassileth et al., 2007; Lin & Chen, 2008)
6.2.1.3 การสัมผัส (touch therapies) เป็ นส่ วนหนึ่งของการบาบัดด้วยพลังงานตาม
ทฤษฏีสนามพลังงานที่อยูร่ อบๆตัวมนุษย์ซ่ ึ งเชื่อว่าสิ่ งสาคัญที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพลังงานโดยการให้
มืออยูเ่ หนือร่ างกายผูป้ ่ วยและเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ วจะทาให้สนามพลังงานของผูป้ ่ วยมีพลังเพิ่มขึ้นจึงมี
การทดสอบการรักษาด้วยพลังงานสนามแม่เหล็กนี้ในการจัดการความปวดรักษาก้อนมะเร็ งโรคลมชักและ
อาการปวดศีรษะจากไมเกรน (Cassileth& Deng, 2004)
6.2.1.4 การจัดเปลี่ยนท่า (positioning) ส่ วนใหญ่จะกระทาในผูป้ ่ วยที่เคลื่อนไหว
ตัวเองได้นอ้ ยหรื อผูป้ ่ วยโรคมะเร็ งในระยะสุ ดท้ายที่ช่วยเหลือตัวเองได้นอ้ ยจึงต้องมีการจัดเปลี่ยนท่าทาง
บ่อยๆโดยจัดให้อยูใ่ นแนวปกติของร่ างกายที่ถูกต้องเพื่อช่วยลดแรงกดและการตึงตัวของกล้ามเนื้อที่จะทา
ให้เกิดความปวดและแผลกดทับได้
6.2.2 วิธีการบรรเทาความปวดโดยใช้กระบวนการคิด (cognitive modalities) เป็ นวิธีการท
ทาให้เกิดการปรับเปลี่ยนการนึกคิดความรู ้สึกและพฤติกรรมที่มีอิทธิ พลต่อความปวดให้มีการรับรู ้ความปวด
ทางด้านบวกทาให้ผปู ้ ่ วยสามารถเผชิ ญกับความปวดและสามารถจัดการความปวดได้ (Thomas & Weiss,
2000) วิธีการบรรเทาความปวดโดยใช้กระบวนการคิดและพฤติกรรมมีดงั นี้
6.2.2.1 การใช้เทคนิคผ่อนคลาย (relaxation) เป็ นวิธีการกระตุน้ ให้ร่างกายและ
จิตใจเกิดการผ่อนคลายช่วยลดสิ่ งเร้าทางอารมณ์ทาให้เกิดความสุ ขสบายและช่วยในการบรรเทาความปวด
ได้ซ่ ึ งเทคนิ คผ่อนคลายที่ ใช้ได้แก่ การหายใจลึ กๆการเกร็ งและคลายกล้า มเนื้ อและการสร้ างจิ นตนาการ
(Berenson, 2007)
6.2.2.2 การฝึ กสมาธิ (meditation) เป็ นการฝึ กจิตใจให้สงบผ่อนคลายโดยการฝึ กบริ หาร
จิตใจของตนเองให้มีสติรับรู ้ อยู่กบั อิริยาบถของร่ างกายจิตใจและอารมณ์ ของตนเองอย่างต่อเนื่ องเช่ นการ
กาหนดลมหายใจเข้าออกหรื อการมุ่งความสนใจไปที่การยุบพองของหน้าท้องโดยส่ วนใหญ่การทาสมาธิ จะ
เกี่ ยวข้องกับการปฏิ บตั ิ ทางศาสนา นอกจากนั้นยังพบว่าการทาสมาธิ ยงั ช่ วยให้ผูป้ ่ วยโรคมะเร็ งในระยะ
สุ ดท้ายบรรเทาอาการทางกายและอารมณ์ปวดลดลง

19
6.2.2.3 การใช้เทคนิคเบี่ยงเบนความสนใจ (distraction) เป็ นเทคนิคที่ใช้กระตุน้ ความรู้สึก
ของผูป้ ่ วยให้เบี่ยงเบนความสนใจจากประสบการณ์ไม่สุขสบายจากความปวดโดยการดึงความสนใจมาสู่ สิ่ง
ที่กาลังกระทาอยูเ่ พื่อเป็ นการให้ขอ้ มูลใหม่เข้าสู่ สมองส่ วนเรติคูล่าร์ ฟอร์ เมชัน่ ทาให้มีความสนใจต่อสิ่ ง
กระตุน้ มากขึ้นและสนใจต่อความปวดลดลงส่ งผลให้การรับรู ้ความปวดลดลงนอกจากนี้ยงั กระตุน้ ให้มีการ
หลัง่ สารเอนดอร์ ฟินซึ่ งทาหน้าที่ยบั ยั้งความปวดจึงทาให้ผปู ้ ่ วยมีความทนต่อความปวดเพิม่ ขึ้น
6.2.2.4 การสอนให้ความรู้ (educational) และการฝึ กทักษะเป็ นวิธีการที่เน้นการให้ความรู้
และการฝึ กทักษะแก่ทีมผูด้ ูแลผูป้ ่ วยและครอบครัวเพื่อทาให้เกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติความเชื่อและการ
รับรู้ที่ถูกต้อง (Thomas & Weiss, 2000)
ส่ วนทีมผูด้ ูแลต้องมีการติดตามความปวดของผูป้ ่ วยทางโทรศัพท์มีการใช้เอกสารแผ่นพับ
หรื อคู่มือแนะนาเพื่อช่วยลดความปวดและความเชื่ อที่ผดิ ๆซึ่ งวิธีการดังกล่าวจะทาให้การจัดการความปวดมี
ประสิ ทธิ ภาพและช่วยให้ความปวดบรรเทาได้
7. แนวคิดการพัฒนาแนวปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์
ปัจจุบนั วงการพยาบาล การแพทย์ และสาธารณสุ ข มีการใช้ผลงานวิจยั (Research utilization) หรื อ
การปฏิบตั ิบนพื้นฐานของหลักฐาน (Evidence-base Practice) เนื่องจากการพัฒนาคุณภาพบริ การพยาบาลที่
มุ่งสู่ ความเป็ นเลิศ ความกดดันของผูใ้ ช้และผูใ้ ห้บริ การทางสุ ขภาพ ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่สูงขึ้น
เทคโนโลยีที่กา้ วหน้า ทันสมัยในการตอบสนองในการใช้บริ การทางสุ ขภาพต่อบริ การรักษาพยาบาลที่ได้รับ
ตลอดจนข้อสงสัยในประสิ ทธิ ภาพของการรักษาพยาบาล ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างไร้
พรมแดน การจัดบริ การสุ ขภาพภายใต้ระบบสุ ขภาพใหม่ ที่มีเป้ าหมายหลักให้ประชาชนมีภาวะสุ ขภาพดี
เน้นการใช้ความรู ้ในการขับเคลื่อนงานต่างๆให้สาเร็ จ วิชาชีพการพยาบาลมีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการ
พัฒนาบทบาทของการปฏิบตั ิการพยาบาลขั้นสู ง จึงเป็ นแรงผลักดันให้เกิดการบูรณาการความรู ้ไปสู่ การ
ปฏิบตั ิการพยาบาลเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ของการบริ การไปสู่ เป้ าหมายหลัก คือ คุณภาพ ดังนั้นการปฏิบตั ิการ
พยาบาลบนพื้นฐานของหลักฐาน (Evidence-Based Nursing) เป็ นกระบวนการที่พยาบาลได้นาฐานความรู้
หรื อข้อมูลเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) มาใช้ร่วมกับการตัดสิ นใจให้การพยาบาลแก่ผปู ้ ่ วยและตอบสนอง
ความต้องการการแก้ไขปั ญหาที่จาเพาะต่อบุคคล โดยข้อมูลเชิงประจักษ์ จากผลการวิจยั ต่าง ๆ ความคิดเห็น
ของผูเ้ ชี่ยวชาญหรื อผูม้ ีประสบการณ์ทางด้านการดูแลผูป้ ่ วย หรื อมาจากสิ่ งที่ผปู ้ ่ วยพึงพอใจ (อรพรรณ โต
สิ งห์, 2546; ฟองคา ติลกสกุลชัย, 2549; วิไลพรรณ สมบุญตนนท์, 2552; Nay, 2003)
7.1 คาศัพท์ที่เกี่ยวข้องและคาจากัดความของการพัฒนาแนวปฏิบตั ิตามหลักฐานเชิงประจักษ์มี
ดังนี้
แนวปฏิบตั ิ (Protocol) หมายถึง ขั้นตอนของการปฏิบตั ิที่ระบุทิศทางชัดเจน
มีความเป็ นเหตุ
เป็ นผลในการปฏิบตั ิการเพื่อแก้ปัญหาทางคลินิก อาจใช้กระบวนการปฏิบตั ิที่ตอ้ งใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
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ถูกกาหนดโดยคณะผูเ้ ชี่ยวชาญ พัฒนาขึ้นใช้เฉพาะหน่วยงาน ไม่มีการยืดหยุน่ ที่ตอ้ งถือปฏิบตั ิ (ฉวีวรรณ
ธงชัย, 2548; Francis &Bottrell, 2003 อ้างถึงใน วรรณภา ศรี ธญ
ั รัตน์, 2548)
ขั้นตอนการปฏิบตั ิ (Procedure) หมายถึง กลุ่มของกิจกรรมที่อธิ บายขั้นตอน หรื อวิธีการปฏิบตั ิใน
คลินิก (จิตร สิ ทธิอมร,อนุวฒั น์ศุภชุติกุล, สงวน รัตนเลิศ และเกียรติศกั ดิ์ ราชบริ รักษ์, 2543; Francis
&Bottrell, 2003 อ้างถึงใน วรรณภา ศรี ธญ
ั รัตน์, 2548)
เส้นทางการดูแล (Critical/Clinical pathway) หมายถึงเอกสารย่อๆที่แสดงกิจกรรม หรื อแผนการ
ดูแลรักษาผูป้ ่ วยของผูใ้ ห้บริ การทุกสาขาวิชาชีพ ที่มีแนวปฏิบตั ิในบทบาทของพยาบาลร่ วมด้วยเป็ นแผนการ
ดูแลตามช่วงเวลาต่างๆ
ตลอดระยะเวลาในการรักษาตัวในโรงพยาบาลซึ่งมีการเขียนไว้แล้วในรู ปแบบ
มาตรฐานหรื อเป็ นสมมติฐานที่ผใู ้ ห้บริ การร่ วมกันจัดทาขึ้นเพื่ออธิ บายสิ่ งที่ทีมเชื่อว่าเป็ นวิธีการดูแลรักษาที่
ดีที่สุดสาหรับผูป้ ่ วยถ่ายทอดแนวคิดเป็ นรู ปธรรมที่เข้าใจได้ง่ายมีการเชื่อมโยงกระบวนการและผลลัพธ์ที่
ชัดเจนสามารถใช้ทบทวนกระบวนการดูแลรักษาได้ (จิตร สิ ทธิอมร และคณะ, 2543; อนุวฒั น์ศุภชุติกุล,
2543; Francis &Bottrell, 2003 อ้างถึงใน วรรณภา ศรี ธญ
ั รัตน์, 2548)
แนวปฏิบตั ิทางคลินิก (Clinical practice guideline, CPG) หมายถึงเอกสาร หรื อข้อความที่พฒั นาขึ้น
อย่างเป็ นระบบ เพื่อช่วยนักปฏิบตั ิทางคลินิก/ผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านสุ ขภาพในการตัดสิ นใจอย่างเหมาะสม
เกี่ยวกับการดูแลสุ ขภาพของผูป้ ่ วย/ผูร้ ับบริ การในปั ญหาทางคลินิกที่เฉพาะเจาะจง(คณะกรรมการ EvidenceBased Medicine& Clinical Practice Guidelines, ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์, 2544; Scottish Intercollegiate
Guidelines Network, 2004; The National Guideline Clearinghouse, 2006 อ้างถึงใน ฟองคา ติลกสกุลชัย,
2551)
แนวปฏิบตั ิการพยาบาล (Nursing practice guideline) หมายถึง แนวปฏิบตั ิ ที่พยาบาลจัดทาขึ้นเพื่อ
ใช้เป็ นแนวทางในการดูแลรักษาและให้การพยาบาลผูป้ ่ วยที่ชดั เจนขึ้นสภาการพยาบาล(2547)ให้ความหมาย
แนวปฏิบตั ิการพยาบาลว่าเป็ นเครื่ องมือส่ งเสริ มคุณภาพการพยาบาลแบบองค์รวมโดยอยูบ่ นพื้นฐานของการ
ใช้ความรู ้และหลักฐานอ้างอิงร่ วมกับ จริ ยธรรมและความมีอิสระของวิชาชีพเพื่อสื่ อสารให้ผเู ้ กี่ยวข้องเข้าใจ
ตรงกัน
การปฏิบตั ิการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ หมายถึงการบูรณาการหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่
ดีที่สุด จากงานวิจยั ประปบการณ์ ความเชี่ยวชาญทางคลินิกและความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญมาใช้ในการ
กาหนดแนวทาง
หรื อตัดสิ นทางเลือกในการให้การพยาบาลที่ดีที่สุดสาหรับผูป้ ่ วย/ผูร้ ับบริ การ(สายพิณ
เกษมกิจวัฒนา, 2550)
7.2 ขั้นตอนของการพัฒนาแนวปฏิบตั ิการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์
ขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาแนวปฏิบตั ิการพยาบาลบนพื้นฐานของหลักฐานโดยทัว่ ไป
ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน (ฟองคา ติลกสกุลชัย, 2551; วิไลพรรณ สมบุญตนนท์, 2552) คือ
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7.2.1 การกาหนดประเด็นปั ญหาทางคลินิก
ประเด็นปั ญหาที่เกี่ยวกับการดูแลผูป้ ่ วยถูกกาหนดโดยนักปฏิบตั ิทางคลินิกในรู ปของคาถามที่
สามารถหาคาตอบได้โดยเริ่ มจากการใช้ประสบการณ์และการสร้างความคิดรวบยอดจากตัวผูร้ วบรวมข้อมูล
ในปัญหา หรื อประเด็นที่มีความจาเป็ นต้องปรับปรุ งวิธีการพยาบาลที่ปฏิบตั ิอยูเ่ ดิม ให้มีความชัดเจนและ
ครอบคลุมถึงสาเหตุของปั ญหาและสิ่ งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับปั ญหาซึ่ งแหล่งของปั ญหาอาจมาจาก ปั ญหาที่
เกิดขึ้นเป็ นประจาในหน่วยงาน หรื อปั ญหาที่ได้จากการสังเกตการปฏิบตั ิทางคลินิกที่ผา่ นมา จากข้อมูล
รายงานอุบตั ิเหตุ หรื ออุบตั ิการณ์ การรายงานผูป้ ่ วย ประสบการณ์การดูแลผูป้ ่ วย การกาหนดปั ญหาจะให้
ต้องมีความชัดเจนทั้งกลุ่มประชากร หัตถการ การรักษา กลุ่มเทียบเคียง และผลลัพธ์ที่ตอ้ งการ เพื่อนาไปสู่
การสื บค้นหลักฐาน / งานวิจยั ที่ตอ้ งการได้ครอบคลุม
7.2.2 สื บค้นหาหลักฐาน/งานวิจยั ที่ดีที่สุดอย่างเป็ นระบบ
การสื บค้นหาหลักฐาน/ งานวิจยั เพื่อตอบคาถามที่กาหนดขึ้นจะต้องทาอย่างเป็ นระบบควร
ได้รวบรวมประเด็นที่สาคัญในการสื บค้น ตลอดจน คาสาคัญของการสื บค้น เพื่อให้แน่ใจว่าได้ทาการสื บค้น
หลักฐาน/ งานวิจยั จากแหล่งข้อมูลทุ กแหล่งอย่างครอบคลุ ม ทั้งฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิ กส์ วารสารฉบับ
ตีพิมพ์หนังสื อประมวลการประชุมวิชาการ รวมถึงการติดต่อผูว้ จิ ยั โดยตรง
7.2.3 ประเมินและวิเคราะห์หลักฐาน/งานวิจยั เมื่อค้นได้หลักฐาน/งานวิจยั ตามเกณฑ์
การคัดเลือกงานวิจยั จากแหล่งข้อมูลที่ตอ้ งการแล้ว จะต้องมีการประเมิน และวิเคราะห์หลักฐาน/งานวิจยั ที่
ได้จากงานวิจยั เพื่อสร้างแนวปฏิบตั ิอย่างมีวิจารณญาณ ขั้นตอนนี้ ผพู ้ ฒั นาต้องอ่านงานวิจยั / หลักฐานที่ผา่ น
การคัดกรอง เลื อกสรรและวิเคราะห์ และสร้ างข้อสรุ ป ขององค์ค วามรู ้ ที่ ได้จากงานวิจยั แต่ ละเรื่ อง นา
ผลการวิจยั ที่ ไ ด้ม าสกัดและเรี ยบเรี ย ง ซึ่ ง การอ่ านงานวิจยั หรื อหลัก ฐานเชิ ง ประจักษ์ต้องมี ก ารประเมิ น
คุณภาพงานวิจยั หรื อหลักฐานเชิ งประจักษ์ควบคู่ไปด้วย โดยประเมินด้านความตรง ความเที่ยง และความ
เป็ นไปได้ใ นการประยุกต์ใช้ ทางคลิ นิก เพื่ อจะได้ค ดั เลื อกงานวิจยั ที่ มี คุณภาพและมี ค วามเกี่ ย วข้องกับ
ประเด็นปั ญหาทางคลิ นิกที่ ตอ้ งการแก้ไ ข ส่ วนการประเมิ นงานวิจยั ที่ จะนามาใช้จะต้องคานึ ง ถึ ง ความ
สอดคล้องกับปั ญหาทางคลินิก (Clinical Relevance) การมีความหมายในเชิงของศาสตร์ (Scientific Merit) มี
ความตรง (Accurate) มีความน่ าเชื่ อถือ (Believable) และการมีความหมายทางคลินิก (Meaningful) รวมทั้ง
จะต้องนาไปใช้ในการปฏิบตั ิได้ (Implementation Potential) ในแง่ของการเปรี ยบเทียบเคียงความรู ้สู่การ
การปฏิ บ ัติ จ ริ ง (Transferability of the finding) ความเป็ นไปได้ใ นการปฏิ บ ัติ (Feasibility of
implementation) และความคุม้ ทุนในการนาไปใช้ (Cost-benefit Ratio)
7.2.4 สังเคราะห์หลักฐาน/งานวิจยั เมื่อผ่านขั้นตอนการประเมินและวิเคราะห์/งานวิจยั
และคัดเลือกได้งานวิจยั มาแล้ว จะต้องมาสังเคราะห์หลักฐาน/งานวิจยั เพื่อการนาลงสู่ การปฏิบตั ิโดยคานึงถึง
กลยุทธ์ในการเปลี่ยนแปลงการปฏิบตั ิที่กาหนดโดยนักปฏิบตั ิทางคลินิกความรู ้และประสบการณ์ของนัก
ปฏิบตั ิทางคลินิกและความเหมาะสมของกลุ่มผูร้ ับบริ การ
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7.2.5 การประเมินผลการปฏิบตั ิการ/ผลลัพธ์เป็ นขั้นตอนขั้นสุ ดท้ายของการพัฒนาซึ่ ง
ผูพ้ ฒั นาจะต้องกาหนดเกณฑ์การประเมินผลลัพธ์ก่อนลงมือดาเนินการ รวมทั้งระยะเวลาของการประเมิน
ด้วย เช่นก่อนดาเนิ นการ ระหว่างดาเนินการและภายหลังดาเนินการแล้วเป็ นระยะเวลานานเท่าใดขั้นตอน
หรื อกระบวนการเหล่านี้ เปรี ยบเทียบได้กบั โมเดลการแก้ปัญหา (Problem solving model) ที่เริ่ มจากการ
กาหนดประเด็นปั ญหา หรื อความต้องการค้นหา/สื บค้นแนวทางการแก้ไขหรื อนวัตกรรมปรับให้ตรงกับ
ความต้องการของผูใ้ ช้และประเมินประสิ ทธิ ผลของกระบวนการทั้งหมด
ผูใ้ ช้เป็ นตัวจักรสาคัญในการ
ขับเคลื่อนกระบวนการนี้ซ่ ึ งหมายความว่าการประเมินหรื อการกาหนดประเด็นปั ญหามาจากการปฏิบตั ิใน
คลินิก และมาจากความคิดเห็นของทุกคนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผูจ้ ดั การการพยาบาลและนักปฏิบตั ิทางคลินิก
7.3 การประเมินคุณภาพหลักฐานเชิงประจักษ์
การประเมินคุณภาพหลักฐานเชิงประจักษ์ (Level of evidence) และระดับของข้อเสนอแนะ (Grade
of recommendation) ช่วยให้สามารถตัดสิ นใจใช้ผลงานวิจยั นั้นได้อย่างชัดเจนขึ้นโดยไม่มีความลาเอียง
เพื่อให้ได้ขอ้ สรุ ปที่ดีและเหมาะสม การให้ระดับความน่าเชื่อถือ และระดับของข้อเสนอแนะของหลักฐาน
ซึ่ งมีคณะกรรมการและสถาบันต่างๆได้ให้ขอ้ เสนอแนะ จาแนกตามประเภทของหลักฐานดังนี้
7.3.1 ประเมินระดับความน่าเชื่อถือของหลักฐานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ของ เมลินย์
และไฟเอาท์-โอเวอร์ฮอล์ (Melnyk&Fineout-Overholt 2005 อ้างถึงใน ฟองคา ติลกสกุลชัย, 2551) แบ่ง
งานวิจยั เป็ น 7 ระดับดังนี้
ระดับ 1: หลักฐานจากการทบทวนงานวิจยั อย่างเป็ นระบบ (Meta-analysis, Systematic
review) จากกลุ่มงานวิจยั เชิงทดลองแบบสุ่ มเปรี ยบเทียบกับกลุ่มควบคุม (randomized controlled trials)การ
ทบทวนอย่างเป็ นระบบเป็ นการสรุ ปหลักฐานเชิงประจักษ์ในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งโดยใช้กระบวน
กระบวนการที่น่าเชื่อถือในการสื บค้น การประเมิน/วิเคราะห์ และการสังเคราะห์ เพื่อตอบคาถามทางคลินิก
การวิเคราะห์เมต้า เป็ นการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบที่ใช้การวิเคราะห์เชิงปริ มาณในการสรุ ปผล
วิจยั จากงานวิจยั หลายๆเรื่ องส่ วนใหญ่จะสรุ ปค่าสถิติของขนาดอิทธิ พลของหัตถการ/การรักษาจากการ
งานวิจยั หลายเรื่ องเพราะฉะนั้นจะให้ค่าที่มีความตรงและความน่าเชื่ อถือมากกว่าผลงานที่ได้จากงานวิจยั
เรื่ องเดียวแนวปฏิบตั ิทางคลินิกที่ได้จากหลักฐานเชิงประจักษ์เป็ นหลักฐานที่มีความน่าเชื่อถือในระดับสู งสุ ด
ที่จะเป็ นแนวทางการปฏิบตั ิทางคลินิกเพราะสร้างมาจากการทบทวนหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ดีที่สุดในหัวข้อ
นั้นๆ
ระดับ 2:หลักฐานจากงานวิจยั เชิงทดลองแบบสุ่ มเปรี ยบเทียบกับกลุ่มควบคุม (randomized
controlled trials)
ระดับ 3:หลักฐานจากงานวิจยั เชิงทดลองแต่ไม่มีการสุ่ มเข้ากลุ่ม (Controlled Trials without
randomization)
ระดับ 4:หลักฐานจากงานวิจยั กรณี ศึกษาเชิงสังเคราะห์และมีการศึกษาย้อนหลังหรื อไป
ข้างหน้า (Case controlled and cohort studies)
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Case control หมายถึง งานวิจยั ที่เป็ นการศึกษาย้อนหลังในตัวแปรที่จะทานายเหตุการณ์
บางอย่างได้ เป็ นการศึกษาเปรี ยบเทียบลักษณะเฉพาะบางอย่างของบุคคลในคนที่เป็ นและคนที่ไม่เป็ น
Cohort study หมายถึง งานวิจยั ที่เป็ นการศึกษาติดตามไปข้างหน้าเพื่อศึกษาตัวแปร หรื อผลของตัว
แปรตัวใดตัวหนึ่ง
ระดับ 5:หลักฐานจากการทบทวนงานวิจยั อย่างเป็ นระบบจากกลุ่มงานวิจยั เชิงพรรณนาและงานวิจยั
เชิงคุณภาพ (Descriptive and qualitative study)
ระดับ 6:
หลักฐานจากงานวิจยั เดี่ยวที่เป็ นงานวิจยั เชิงบรรยายหรื อเชิงคุณภาพ
ระดับ 7:หลักฐานที่ได้จากผูเ้ ชี่ยวชาญในกลุ่มวิชาชีพเฉพาะและหรื อรายงานจากคณะกรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒิเฉพาะเรื่ อง
7.3.2 คณะกรรมการ Evidenced-Based Medicine & Clinical Practice Guidelines ราชวิทยาลัย
อายุรแพทย์แห่งประเทศไทย (2544) ได้แบ่งระดับของหลักฐานออกเป็ น 4 ระดับดังนี้
ระดับที่ 1
หรื อ ระดับ A หมายถึง หลักฐานที่ได้จากงานวิจยั ที่เป็ น Meta-analysis ของ
งานวิจยั ที่เป็ นRandomized Controlled Trials หรื องานวิจยั เดี่ยวที่เป็ น Randomized Controlled Trials
ระดับที่ 2
หรื อ ระดับ B หมายถึง หลักฐานที่ได้จากงานวิจยั ที่มีการออกแบบรัดกุมแต่อาจ
เป็ นงานวิจยั กึ่งทดลองหรื องานวิจยั เชิงทดลองที่ไม่มีการสุ่ มตัวอย่าง
ระดับที่ 3
หรื อ ระดับ C หมายถึง หลักฐานที่ได้จากงานวิจยั ที่เป็ นการเปรี ยบเทียบหา
ความสัมพันธ์หรื อเป็ นงานวิจยั บรรยายแบบอื่นๆ
ระดับที่ 4
หรื อ ระดับ D หมายถึง หลักฐานที่ได้จากฉันทามติ (Consensus) ของกลุ่ม
ผูเ้ ชี่ยวชาญ เนื่องจากการปฏิบตั ิน้ นั ๆยังไม่มีขอ้ ค้นพบจากการทาวิจยั ทางคลินิกเลย หรื อมีงานวิจยั แต่เมื่อ
พิจารณาแล้ว ไม่มีความสอดคล้องกับบริ บทของการปฏิบตั ิ
7.3.3 ประเมินระดับความน่าเชื่อถือของหลักฐานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ของOncology Nursing
Society: ONS (ONS Level of Evidence), 2001 รายละเอียดแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ระดับความน่าเชื่อถือของหลักฐานเชิงประจักษ์
ONS Level of
Level Evidence
Subcategory
I

1

2
3

II

4
5
6

III

Evidence Source

Strength
of
Evidence

หลักฐานที่มาจากการวิเคราะห์เมต้าการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบ Strongest
งานวิจยั เชิงทดลองที่มีการสุ่ มตัวอย่างและมีการควบคุมทั้งหมด
(Meta-analysis or systematic review of multiple well designed
randomized, controlled clinical trials)
หลักฐานงานวิจยั เชิงทดลองที่มีการสุ่ มกลุ่มตัวอย่าง
(Well-controlled randomized clinical trials with adequate sample size)
หลักฐานงานวิจยั เชิงทดลองที่ไม่มีการสุ่ มกลุ่มตัวอย่าง
(Well-controlledtrials without randomization, single group pre/post,
cohort, time series studies)
หลักฐานงานวิจยั ที่ออกแบบไม่มีการทดลอง (Well conducted, systematic
review of none experimental design studies)
หลักฐานงานวิจยั ที่ศึกษาย้อนหลังในตัวแปรที่จะทานายเหตุการณ์
(Well conductedcase control study)
หลักฐานงานวิจยั ที่ไม่มีการออกแบบที่ดี หรื อ ไม่มีกลุ่มควบคุมเปรี ยบได้
กับงานวิจยั เชิงบรรยาย (Poorly controlled or uncontrolled studies
correlational descriptive studies)

7

หลักฐานงานฉันทามติที่ยงั มีขอ้ ขัดแย้งของผูเ้ ชี่ยวชาญ
(Conflicting evidence ,not reach significant, Consensus report)

8

หลักฐานเชิงคุณภาพ รายงานการศึกษารายกรณี หลักฐานที่ได้จากกลุ่ม
วิชาชีพเฉพาะ(Qualitative designs, Case studies, opinions of expert
Weakest
authorities, agencies or committees)
(Oncology Nursing Society, 2001)

7.3.4 สถาบันโจแอนนาบริ กส์ (The Joanna Briggs Institute, 2008) ได้จดั ระดับความน่าเชื่ อถือ
ของหลักฐาน (Level of evidence) ดังนี้
ระดับ 1:หลักฐานจากการทบทวนงานวิจยั อย่างเป็ นระบบ (Meta-analysis, Experimental
studies, RCT or One or more largeexperimental studies)
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ระดับที่ 2:หลักฐานทบทวนงานวิจยั อย่างเป็ นระบบ (One or moresmaller RCT)
หรื อหลักฐานจากงานวิจยั กึ่งทดลอง (Quasiexperimental studies; without randomization)
ระดับที่ 3: หลักฐานจากการศึกษา Cohort studiesมีกลุ่มควบคุม Case-Controlled,
Observational studies (without control group)
ระดับที่ 4: หลักฐานจากผูเ้ ชี่ยวชาญหรื อความเห็นร่ วมกัน (Expert Opinion or physiology
bench research, or consensus)
และการประเมินข้อเสนอแนะของการนาหลักฐานเชิงประจักษ์ไปใช้ (Grade of Recommendations)
ของสถาบันโจแอนนาบริ กส์ (The Joanna Briggs Institute, 2008) พิจารณาองค์ประกอบ 4 ประเด็นคือ 1)
Feasibility 2) Appropriateness 3) Meaningfulness 4) Effectiveness ดังนี้
Grade Aข้อเสนอแนะสามารถนาไปใช้ได้เลยเป็ นที่ยอมรับทางจริ ยธรรมมีเหตุผลสนับสนุนที่ดีมาก
ในการนาไปสู่ การเปลี่ยนแปลงการปฏิบตั ิประสิ ทธิ ผลเป็ นที่ประจักษ์ชดั เจนมาก (Strong support that merits
application)
GradeB ข้อเสนอแนะสามารถนาไปปฏิบตั ิได้แต่ตอ้ งมีการเตรี ยมการ
มีเหตุผลสนับสนุ นที่ดี
ปานกลางในการนาไปสู่ การเปลี่ยนแปลงการปฏิบตั ิประสิ ทธิ ผลเป็ นที่ประจักษ์ชดั เจนปานกลาง (Moderate
support that warrants consideration of application)
Grade C ข้อเสนอแนะไม่สามารถนาไปปฏิบตั ิ (Not support)
7.3.5 Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ, 2009) ให้ระดับความ
น่าเชื่อถือของหลักฐานเชิงประจักษ์ไว้7ระดับตามเกณฑ์ของ เมลินย์และไฟเอาท์-โอเวอร์ ฮอล์ และ การ
ประเมินระดับข้อเสนอแนะ (Strength of Recommendation) โดยประเมินการนาหลักฐานไปใช้ตามเกณฑ์
ของจาแนก เป็ น 4 ระดับดังนี้
ระดับ A หมายถึง ความมัน่ ใจของคาแนะนาอยูร่ ะดับสู ง มีประโยชน์อย่างยิง่ ต่อผูป้ ่ วยและคุม้ ค่ามาก
ระดับ B หมายถึง ความมัน่ ใจของคาแนะนามีประโยชน์และคุม้ ค่า ปานกลาง
ระดับ C หมายถึง ความมัน่ ใจของคาแนะนาไม่เพียงพอเนื่ องจากมีประโยชน์และคุม้ ค่าเป็ นส่ วนน้อย
ควรพิจารณากับผูป้ ่ วยเฉพาะบุคคล
ระดับ D หมายถึงไม่แนะนา เนื่ องจากไม่มีประโยชน์ต่อผูป้ ่ วยอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผูป้ ่ วยและ
ไม่คุม้ ค่า
ระดับ I หมายถึงไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์รองรับ
7.3.6 การประเมินคุ ณภาพของการพัฒนาแนวปฏิ บตั ิทางคลิ นิกโดยใช้ The Appraisal of
Guidelines for Research &Evaluation: AGREE (The AGREE Collaboration, 2001) การใช้เครื่ องมือนี้ ของ
ไทยแปลและเรี ย บเรี ยงโดย ฉวีวรรณ ธงชัย (2547) ผ่า นการตรวจสอบความตรงด้านเนื้ อหาและภาจาก
ผูท้ รงคุณวุฒิได้ค่า CVI เท่ากับ 0.95 นาไปทดลองใช้ได้ความเชื่ อมัน่ เท่ากับ 0.91 โครงสร้างส่ วนประกอบ
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ของเครื่ องมือ AGREE เครื่ องมือนี้ เป็ นแบบวัดลิเกิร์ต (Likert scale) ประกอบด้วย 6 มิติในแต่ละมิติจะมีการ
จาแนกข้อย่อยรวมทั้งหมด 23 ข้อคาถามซึ่ งมีรายละเอียดดังนี้
7.3.6.1 ขอบเขตและวัตถุประสงค์ (Scope and purpose) มี 3 ข้อ
(1) แนวปฏิบตั ิมีการระบุวตั ถุประสงค์ที่ชดั เจนและเฉพาะเจาะจง
(2) คาถามในการพัฒนาแนวปฏิบตั ิเป็ นปั ญหาทางคลินิก
(3) ระบุกลุ่มผูป้ ่ วยที่จะใช้ในแนวปฏิบตั ิทางคลินิกนี้
7.3.6.2 การมีส่วนร่ วมของผูเ้ กี่ยวข้อง (Stakeholder involvement) มี 4 ข้อ
(1) ทีมพัฒนาแนวปฏิบตั ิประกอบด้วยบุคลากรจากสหสาขาวิชาชีพ
(2) ผูใ้ ช้บริ การมีส่วนออกความคิดเห็น
(3) มีการระบุกลุ่มผูท้ ี่จะใช้ในแนวปฏิบตั ิชดั เจน
(4) แนวปฏิบตั ิได้ผา่ นการทดลองใช้โดยกลุ่มเป้ าหมาย
7.3.6.3 ขั้นตอนการพัฒนาแนวปฏิบตั ิ (Rigour of development) ความชัดเจนในขั้นตอนการพัฒนา
มี 7 ข้อ
(1) มีการสื บค้นงานหลักฐานงานวิจยั อย่างเป็ นระบบกาหนดคาที่ใช้คน้ ช่วงเวลา และ
ค้นหาจากแหล่งไหน
(2) ระบุเกณฑ์ในการคัดเลือกหลักฐานงานวิจยั ชัดเจนเช่น เลือกเฉพาะการศึกษาที่เป็ น
RCT
(3) ระบุวธิ ี การกาหนดข้อเสนอแนะชัดเจน
(4) มีการพิจารณาถึงประโยชน์ ผลกระทบ ความเสี่ ยงในการกาหนดข้อเสนอแนะ
(5) ข้อเสนอแนะมีหลักฐานเชิงประจักษ์สนับสนุนชัดเจน
(6) แนวปฏิบตั ิได้รับการตรวจสอบจากผูท้ รงคุณวุฒินอกองค์กรก่อนนามาใช้
(7) ระบุข้ นั ตอนของการปรับปรุ งพัฒนาแนวปฏิบตั ิที่ทนั สมัย การกาหนดช่วงเวลา
ในการปรับปรุ ง เช่น ทุก 3-4 ปี หรื อเมื่อมีขอ้ มูลทางการแพทย์ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
7.3.6.4 ความชัดเจนและการนาเสนอ (Clarity and presentation) มี 4 ข้อ
(1) ข้อเสนอแนะมีความเป็ นรู ปธรรมเฉพาะเจาะจงกับสถานการณ์ และกลุ่มผูป้ ่ วย
ตามที่ระบุในหลักฐาน
(2) ระบุทางเลือกสาหรับการจัดการกับแต่ละสถานการณ์
(3) ข้อเสนอแนะเป็ นข้อความที่เข้าใจง่าย
(4)
มีคาอธิ บายวิธีใช้แนวปฏิบตั ิเช่นอาจเป็ นรู ปของแผนผังสรุ ปแนวทางที่ทา
7.3.6.5 การประยุกต์ใช้ (Applicability) มี 3 ข้อ
(1) ระบุสิ่งที่อาจเป็ นปั ญหาและอุปสรรคของการนาข้อเสนอแนะไปใช้
(2) มีการพิจารณาค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นเมื่อมีการใช้แนวปฏิบตั ิ
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(3) แนวปฏิบตั ิได้รับการพัฒนาและปรับปรุ งให้ทนั สมัยเสมอ
7.3.6.6 ความเป็ นอิสระของทีมจัดทาแนวปฏิบตั ิ (Editorial independence) มี 2 ข้อ
(1)
แนวปฏิบตั ิได้รับการพัฒนาขึ้นมาอย่างอิสระจากผูจ้ ดั ทา
(2) มีการบันทึกความเห็นที่ขดั แย้งกันของทีมในระหว่างการพัฒนาแนวปฏิบตั ิ
7.5 การประเมินความสามารถในการนาแนวปฏิบตั ิไปใช้ ตามเกณฑ์การนาผลงานวิจยั ไปใช้
(Research utilization) ของโพลิท และคณะ (Polit, Beck &Hungler, 2001) โดยมีข้ นั ตอนในการพิจารณาให้
ได้ตามคุณภาพดังนี้
7.5.1 ความสามารถในการเทียบเคียง (Transferability) เป็ นการเทียบเคียงความรู้ ที่ได้
จากหลักฐานเชิ งประจักษ์สู่การปฏิ บตั ิในสถานการณ์ จริ งโดยพิจารณาถึงความคล้ายคลึ งและเหมาะสมกับ
หน่ วยงานที่ จะนาไปใช้หรื อไม่ กลุ่ ม ประชากรในหลักฐานหรื องานวิจยั ต่ างๆ มี ความคล้า ยคลึ ง กับกลุ่ ม
ประชากรที่ ตอ้ งการนาข้อเสนอไปใช้หรื อไม่ปรั ชญา ความเชื่ อ บุ คลากร งบประมาณหรื อโครงสร้ างการ
บริ หารและการให้การบริ การจากงานวิจยั และหน่ วยงานที่จะนาผลวิจยั ไปใช้ มีความคล้ายคลึงกันหรื อไม่
ผลการวิจยั สอดคล้องกับหน่วยงานหรื อไม่
7.5.2 ความเป็ นไปได้ของการนาไปใช้ (Feasibility) พิจารณาจากความพร้อมของ
บุคลากรในหน่ วยงานด้านความรู ้ และทักษะที่จาเป็ นในการนาผลงานวิจยั ไปใช้ รวมถึ งความร่ วมมื อของ
บุคลากร รวมทั้งพิจารณาความพร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์ เครื่ องมือ ทรัพยากรที่จาเป็ นอื่นๆ จะช่วยเอื้อ ให้การ
ปฏิบตั ิการพยาบาลเป็ นไปได้จริ ง
7.5.3 ความคุม้ ค่า – คุม้ ทุน (Cost – benefit ratio) ในการนาข้อเสนอไปใช้ตอ้ งมีการ
ประเมินสัดส่ วนระหว่างประโยชน์ ความคุม้ ค่าต่อผูป้ ่ วย บุคลากรในหน่วยงานและองค์กร โดยเฉพาะที่เกิด
กับผูป้ ่ วย กล่าวคือต้องประเมินความเสี่ ยง และผลประโยชน์ที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้น และต้องประเมินให้ได้
ว่าหากปฏิ บตั ิในรู ปแบบเดิ มจะก่อให้เกิ ดความเสี่ ยงอย่างไรและหากไม่ใช้ตามข้อเสนอจะเกิ ดการสู ญเสี ย
อย่างไร
สรุ ปขั้นตอนการพัฒนาแนวปฏิบตั ิการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์แบ่งออกเป็ น 5
ขั้นตอน
(1) กาหนดประเด็นปั ญหาทางคลินิก
(2) สื บค้นหาหลักฐาน/งานวิจยั ที่ดีที่สุดอย่างเป็ นระบบ
(3) ประเมินและวิเคราะห์หลักฐาน/งานวิจยั
(4) สังเคราะห์หลักฐาน/งานวิจยั
(5) การประเมินผลการปฏิบตั ิการ /ผลลัพธ์
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บทที่ 3
วิธีการดาเนินการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ เป็ นการนากระบวนการปฏิบตั ิตามหลักฐานเชิ งประจักษ์ (Evidence–base practice)
ซึ่งเป็ นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เที่ยงตรง เชื่อถือได้ และสามารถตรวจสอบได้มาใช้ เพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้
ในขั้นตอนการดาเนิ นการศึกษา เพื่อพัฒนาแนวปฏิบตั ิการพยาบาลการจัดการความปวดผูป้ ่ วยมะเร็ งระยะ
ท้ายที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคองโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดกาฬสิ นธุ์ มีวธิ ีการดาเนินการศึกษาดังนี้
1. ประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
1.1 ประชากรในการศึกษาประกอบด้วย กลุ่มผูใ้ ช้บริ การและผูใ้ ห้บริ การ
1.1.1 กลุ่มผูใ้ ช้บริ การได้แก่
1.1.1.1 ผูป้ ่ วยมะเร็ งระยะสุ ดท้ายที่มีอาการปวด ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์วา่
เป็ นมะเร็ งในระยะสุ ดท้าย และมาใช้บริ การที่โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดกาฬสิ นธุ์ มีคุณสมบัติดงั นี้
(1) อายุ15 ปี ขึ้นไปทั้งเพศชายและเพศหญิง
(2) มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์และสามารถสื่ อสารเข้าใจด้วยภาษาไทย
(3) มีความสมัครใจและยินดีให้ความร่ วมมือในการศึกษา
1.1.1.2 ญาติ/ผูด้ ูแล เป็ นญาติหรื อผูด้ ูแลหลักที่ทาหน้าที่ดูแลผูป้ ่ วยมะเร็ งระยะ
สุ ดท้าย หรื อ ช่วยเหลือสมาชิ กในครอบครัวดูแลผูป้ ่ วยมะเร็ งระยะสุ ดท้าย ซึ่งญาติหรื อผูด้ ูแลอาจมี
ความสัมพันธ์กนั ทางสายเลือดหรื อไม่ก็ได้ เช่น คู่สมรส บุตร หลาน บุตรเขย บุตรสะใภ้ น้องเขย น้องสะใภ้
คัดเลือกตามคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
(1)
เป็ นเพศชายและเพศหญิง
(2) มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ดีสามารถสื่ อสารเข้าใจด้วยภาษาไทย
(3) มีความสมัครใจและยินดีให้ความร่ วมมือในการศึกษา
1.1.2 กลุ่มผูใ้ ห้บริ การประกอบด้วย พยาบาลวิชาชีพ และสหสาขาวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ แพทย์ เภสัชกร แพทย์แผนไทย ที่ปฏิบตั ิงานในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดกาฬสิ นธุ์ โดยคัดเลือกตาม
คุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
1.1.2.1 แพทย์ ที่ทาหน้าที่ตรวจรักษาผูป้ ่ วยมะเร็ งระยะสุ ดท้าย
1.1.2.2 พยาบาลวิชาชีพ ที่ให้การดูแลทางการพยาบาลผูป้ ่ วยมะเร็ งระยะสุ ดท้าย
1.1.1.3 เภสัชกรที่จ่ายยาและให้คาปรึ กษาด้านยาผูป้ ่ วยมะเร็ งระยะสุ ดท้าย
1.1.1.4 แพทย์แผนไทย ผูท้ ี่ทาหน้าที่ให้บริ การผูป้ ่ วยมะเร็ งระยะสุ ดท้าย
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1.2 การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างในการศึกษามีดงั นี้
1.2.1 ผูป้ ่ วยมะเร็ งระยะสุ ดท้ายที่มีอาการปวด ขึ้นทะเบียนรักษาในโรงพยาบาลชุมชน
จังหวัดกาฬสิ นธุ์ โซน 4 ประกอบด้วยโรงพยาบาลยางตลาด โรงพยาบาลห้วยเม็ก โรงพยาบาลหนองกุงศรี
และโรงพยาบาลท่าคันโท ทั้งหมด 30 ราย ในขณะศึกษาที่มีความสมัครใจเข้าร่ วมโครงการในระหว่างเดือน
ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ.2560 ถึงเดือน กันยายน พ.ศ.2561
1.2.2 ญาติหรื อผูด้ ูแล 30 รายของผูป้ ่ วยมะเร็ งระยะสุ ดท้ายที่มีอาการปวด
1.2.3 แพทย์ 4 ราย พยาบาลวิชาชีพ 20 ราย และ แพทย์แผนไทย 1 ราย
2. เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการศึกษา
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ประกอบด้วย
2.1

แบบประเมินความปวด (Pain Scale) (ภาคผนวก ก)

2.2

แบบสารวจความคิดเห็นของผูใ้ ช้แนวปฏิบตั ิการการพยาบาลการจัดการความปวดผูป้ ่ วย

มะเร็ ง ระยะสุ ดท้า ยที่ ไ ด้รั บ การดู แลแบบประคับ ประคองเพื่ อศึ ก ษาเกี่ ย วกับ ความเข้า ใจในการใช้แนว
ปฏิ บตั ิการพยาบาล ความคิดเห็ นเกี่ ยวกับ ความสอดคล้อง ความเป็ นจริ ง ความสะดวก ความเหมาะสม
ความเป็ นไปได้ ปัญหาและอุปสรรคในการนาแนวปฏิบตั ิไปใช้ในการปฏิบตั ิจริ ง (ภาคผนวก ข)
2.3

แบบแสดงความคิดเห็นของผูท้ รงคุณวุฒิในการตรวจสอบแนวปฏิบตั ิทางการพยาบาลการ

จัดการความปวดในผูป้ ่ วยมะเร็ งระยะสุ ดท้ายที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคองเพื่อประเมินคุณภาพแนว
ปฏิบตั ิทางการพยาบาลในการการจัดการความปวดในผูป้ ่ วยมะเร็ งระยะท้าย โดยใช้เกณฑ์การใช้งานวิจยั
(Research utilization criteria) (Polit & Hungler, 2001 อ้างถึงใน ฟองคา ติลกสกุลชัย , 2551) เพื่อศึกษา
คุณภาพของแนวปฏิบตั ิมีความตรงกับปั ญหาที่ตอ้ งการแก้ไข ความน่าเชื่อถือและความเป็ นไปได้ที่จะนาแนว
ปฏิบตั ิไปใช้ รวมทั้ง ความคุม้ ค่าคุม้ ทุนในการนาไปใช้ (ภาคผนวก ค)
2.4

แบบสอบถามความพึงพอใจของผูป้ ่ วยผูด้ ูแลต่อการจัดการความปวด ที่พฒั นาขึ้นโดย

โรงพยาบาลมหาวชิ รลงกรณธัญบุรี (อ้างถึงในกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุ ข , 2548)โดยสอบถาม
ความพึงพอใจในการได้รับการดู แลตามแนวปฏิ บตั ิ การพยาบาลเป็ นรายข้อกาหนดระดับความคิ ดเห็ น 3
ระดับ คื อ มาก ปานกลาง และน้อย ส่ วนคาถามปลายเปิ ดเป็ นคาถามเกี่ ยวกับข้อเสนอแนะในการใช้แนว
ปฏิบตั ิ และความพึงพอใจในภาพรวม (ภาคผนวก ง)
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3. การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
3.1

แบบการประเมินคุณภาพแนวปฏิบตั ิการพยาบาลการจัดการความปวดผูป้ ่ วยมะเร็ ง

ระยะสุ ดท้าย ผูศ้ ึกษาได้พฒั นาขึ้นโดยใช้เกณฑ์การใช้งานวิจยั (Research utilization criteria) (Polit &
Hungler, 2001 อ้างถึงใน ฟองคา ติลกสกุลชัย, 2551
3.2

แนวปฏิบตั ิทางการพยาบาลการจัดการความปวดในผูป้ ่ วยมะเร็ งระยะท้ายที่ได้รับการดูแล

แบบประคับประคอง โดยใช้แบบแสดงความคิดเห็นของผูท้ รงคุณวุฒิ 3 ท่าน ในการประเมินคุณภาพของ
แนวปฏิบตั ิตาม Research utilization criteria (Polit & Hungler, 2001 อ้างถึงใน ฟองคา ติลกสกุลชัย, 2551)
4. ขั้นตอนการดาเนินการ
การพัฒนาแนวปฏิบตั ิการพยาบาลการจัดการความปวดผูป้ ่ วยมะเร็ งระยะสุ ดท้าย ที่ได้รับการ
ดูแลแบบประคับประคองโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดกาฬสิ นธุ์ ใช้รูปแบบการปฏิบตั ิตามหลักฐานเชิง
ประจักษ์ของศูนย์ปฏิบตั ิการขั้นสู ง ของซูคพั (Soukup, 2000) มี 4 ระยะ ดังนี้
4.1

ระยะที่ 1 การค้ นหาปัญหาทางคลินิก (Evidence triggered phase) ดาเนินงานดังนี้
1.1 ศึกษาจากตัวกระตุน้ จากการปฏิบตั ิงาน (Practice triggers)
1.1.1 ขนาดของปัญหา ศึกษาผูป้ ่ วยมะเร็ งระยะสุ ดท้ายที่มีความปวด

จากเวชระเบียนผูป้ ่ วย ข้อมูลย้อนหลัง ตั้งแต่ 1ตุลาคม 2558-30 กันยายน 2560
1.1.2 ศึ ก ษาปั ญ หาและความต้อ งการของผูป้ ่ วยมะเร็ ง ระยะสุ ด ท้า ย
วิธีการดังนี้
(1)

สัมภาษณ์ ผูป้ ่ วยมะเร็ งระยะสุ ดท้ายเพื่อทราบการรั บรู้

ปัญหาความปวด การจัดการบรรเทาอาการปวด การรับรู ้การช่วยเหลือการบรรเทาอาการปวดจากญาติผดู ้ ูแล
(2)

สัมภาษณ์ญาติผดู ้ ูแล เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่การ

ช่ วยเหลื อผูป้ ่ วยมะเร็ งระยะสุ ดท้ายในการจัดการความปวด แนวคาถามหลักได้แก่ 1) ผูป้ ่ วยมะเร็ งระยะ
สุ ดท้ายมีปัญหาปวด และต้องการความช่วยเหลืออย่างไรบ้าง 2) ช่ วยเล่ากิ จกรรมการช่วยเหลื อผูป้ ่ วยมะเร็ ง
ระยะสุ ดท้ายที่มีความปวดอย่างไรบ้าง 3) ญาติผดู ้ ูแลต้องการความช่วยเหลือการดูผปู ้ ่ วยมะเร็ งระยะสุ ดท้ายที่
มีความปวดอย่างไรบ้าง
1.1.3 ศึกษาระบบบริ การ/ แนวทางการดูแลผูป้ ่ วยมะเร็ งระยะสุ ดท้ายมี
ปัญหาปวด ปัญหาและความต้องการของบุคลากรผูใ้ ห้บริ การดังนี้
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(1)

สารวจความคิ ดเห็ นของพยาบาลวิช าชี พเกี่ ย วกับ ความต้องการในการ

พัฒนาแนวปฏิ บ ตั ิก ารพยาบาลการจัดการความปวดของผูป้ ่ วยมะเร็ งระยะสุ ด ท้ายที่ ไ ด้รับการดู แลแบบ
ประคับประคอง สนทนากลุ่ มย่อย เกี่ ยวกับบทบาท หน้าที่ ปั ญหาและความต้องการของบุ คลากร ความ
คาดหวังต่อแนวปฏิ บตั ิโดยมีแนวคาถามดังนี้ 1) แนวทางการจัดการอาการปวดสาหรับผูป้ ่ วยมะเร็ งระยะ
สุ ดท้ายเป็ นอย่างไร2) ปั ญหาที่พบในการดู แลผูป้ ่ วยมะเร็ งที่ มีอาการปวด 3) ท่านต้องการให้ปรับระบบ
บริ การผูป้ ่ วยมะเร็ งระยะสุ ดท้ายอย่างไร
(2)

สัง เกตแนวทางการปฏิ บตั ิ ท้ งั แบบมี ส่วนร่ วม และไม่ มีส่ วนร่ วมมี แนว

ทางการสังเกตคือ สังเกตบทบาทการดูแล ลักษณะการบริ การ พฤติกรรมการบริ การ ปฏิสัมพันธ์ ระหว่าง
ผูป้ ่ วยมะเร็ ง กับเจ้าหน้าที่ การประสานงานการดูแล การบันทึกข้อมูล การส่ งต่อระหว่างทีม
(3)

สรุ ปประเด็นปัญหาและความต้องการการดูแล การจัดการความปวด ของ

ผูป้ ่ วยมะเร็ งและญาติผดู้ ูแล ความต้องการของบุคลากรเพื่อวิเคราะห์และเสนอแนวทางการพัฒนา
แนวปฏิบตั ิการพยาบาลการจัดการความปวดผูป้ ่ วยมะเร็ งระยะสุ ดท้าย ที่ได้รับการ
ดูแลแบบประคับประคอง
1.2 ศึกษาตัวกระตุน้ จากแหล่งความรู ้ที่เกี่ยวกับปั ญหาที่ได้จากการปฏิบตั ิงาน (Knowledge
triggers) โดยการทบทวน ตารา งานวิจยั แนวปฏิบตั ิทางการพยาบาล แนวปฏิบตั ิทางคลินิก บทความงานวิจยั
การสังเคราะห์ความรู ้จากหลักฐานงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงาน
4.2

ระยะที่ 2 การค้ นหาหลักฐานเชิงประจักษ์ ทเี่ กี่ยวข้ องกับประเด็นปัญหาทางคลินิก

Evidence supported phase)
2.1

กาหนดคาถามการทบทวน (Review questions) เพื่อนาไปสู่ การสื บค้น และการ

คัดเลือกหลักฐานเพื่อพัฒนาแนวปฏิบตั ิทางการพยาบาลการจัดการความปวดในผูป้ ่ วยมะเร็ งระยะท้ายที่
ได้รับการดูแลแบบประคับประคองโดยใช้คาถามคือ แนวปฏิบตั ิ/วิธีการในการจัดการความปวดในผูป้ ่ วย
มะเร็ งระยะท้ายที่ได้รับการดูแลแบประคับประคอง ที่เหมาะสมมีวธิ ีใดบ้าง
2.2

สื บค้นหารายงานการวิจยั (search strategy) โดยทาการสื บค้นหลักฐานเชิง

ประจักษ์จากผลงานวิจยั และแนวปฏิบตั ิทางคลินิกที่มีอยูเ่ ดิม เพื่อให้ได้หลักฐานเชิงประจักษ์ที่ตรงประเด็น
ปั ญหาจึงกาหนดขอบเขตในการสื บค้นดังนี้
2.2.1 กาหนดกรอบในการสื บค้นโดยประยุกต์ใช้ PICO Framework (Melnyk &
Fineout - Overholt, 2011) ดังนี้ คือ
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P (Population): ผูป้ ่ วยมะเร็ งระยะสุ ดท้าย ที่ได้รับการดูแลแบประคับประครอง
I (Intervention): การประเมิน/ จัดการความปวดโดยวิธีใช้ยาและไม่ใช้ยา
C (Comparisons): ไม่มี
O (Outcome): อาการปวดจากมะเร็ ง
2.2.2 กาหนดแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการสื บค้นผูศ้ ึกษาทาการสื บค้นจากฐานข้อมูล
ดังต่อไปนี้
(1) ฐานข้อมูลสารสนเทศ ได้แก่ ฐานข้อมูลวิทยานิ พนธ์ปริ ญญาโทและ
ปริ ญญาเอก รายงานการศึกษาอิสระของมหาวิทยาลัยไทย
(2) จากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic databases) ได้แก่ Thai List
, CINHNAL, ProQuest, , Science Direct, Pubmed
(3) สื บค้นด้วยมือ (Hand searching) ได้แก่ รายงานการวิจยั รายงาน
การศึกษาอิสระ บทความ ที่ตีพิมพ์ท้ งั ในวารสารไทยและต่างประเทศ ตาราต่างๆ
(4) สื บค้นจากรายการเอกสารอ้างอิงงานหรื อบรรณานุ กรม (Reference
list) ของบทความ งานวิจยั ต่างๆ
2.2.3 กาหนดคาสาคัญ (Key words) ในการสื บค้นโดยพิจารณาจากหัวเรื่ องหรื อ
คาที่เป็ นแนวคิดหลัก (Concept) ได้แก่
(1) Pain assessment & Pain instrument
(2) Pain management
(3)

Pain management & complementary therapy

(4)

Pain management & CPG & CNPG

(5)

Palliative care, End of life care

(6)

Cancer pain

(7)

Non – Drug Pain relief

(8)

Drug Pain relief

(9)

Nursing practice guideline

(10)

Clinical practice guideline
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2.2.4

คัดเลือกเอกสารหลักฐาน/งานวิจยั
2.2.4.1 เกณฑ์ในการคัดเลือกหลักฐานเข้ามาศึกษา (Inclusion criteria)
(1) งานวิจยั ได้แก่ งานทบทวนอย่างเป็ นระบบหรื องานวิเคราะห์

เมต้า (Systematic Review) และ Meta-analysis, Experimental study, Survey, Expert’s opinions ที่เกี่ยวข้อง
กับปั จจัยที่มีผลต่ออาการปวดในผูป้ ่ วยมะเร็ ง การประเมินความปวดในผูป้ ่ วยมะเร็ ง การจัดการความปวดใน
ผูป้ ่ วยมะเร็ ง แนวคิดเกี่ยวกับการปฏิบตั ิทางการพยาบาลการจัดการอาการปวด แนวคิดการพัฒนาแนว
ทางการพยาบาลในการจัดการอาการปวดตามหลักฐานเชิงปฏิบตั ิ ทั้งที่เป็ นเอกสารฉบับเต็มและบทความวิจยั
(2)เป็ นแนวปฏิบตั ิทางคลินิก หรื อแนวปฏิบตั ิการพยาบาล
Clinical practice guideline, evidence-based practice, Clinical nursing practice guideline ที่ตีพิมพ์เผยแพร่
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2014 - 2017 ทั้งภาษาไทย และกาหนดขอบเขตทบทวนเอกสารที่ 5 ปี
2.2.4 เกณฑ์ในการคัดหลักฐานออกจากการศึกษา (Exclusion criteria) คือ
หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความปวดในผูป้ ่ วยมะเร็ ง ก่อนปี ค.ศ. 2014
2.3

สรุ ปหลักฐานงานวิจยั ที่สืบค้นได้ท้ งั หมดจากฐานข้อมูลต่างๆ
2.3.1 ประเมินและวิเคราะห์คุณภาพของหลักฐาน/งานวิจยั (Critical Appraisal) ที่

มีคุณภาพตามหลักฐานแต่ละแบบและสรุ ปหลักฐานงานวิจยั ที่มีคุณภาพได้ท้ งั หมด
2.3.2 การประเมินระดับความน่าเชื่อถือของหลักฐานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ของ
เมล์นิกค์ และไฟเอาท์-โอเวอร์ ฮอลท์ (Melnyk & Fineout-Overholt, 2005 อ้างถึงใน ฟองคา ติลกสกุลชัย ,
2551) เนื่ องจากแจกแจงรายละเอียดในการประเมิ นหลักฐานได้อย่างละเอี ยด สามารถประเมิ นหลักฐาน
งานวิจยั ทัว่ ไป ที่เป็ นข้อมูลทางสุ ขภาพครอบคลุมถึงหลักฐานที่ได้จากความคิดเห็น (Consensus) ของกลุ่ม
ผูเ้ ชี่ยวชาญซึ่งจาแนกเป็ น 7 ระดับดังนี้
ระดับ 1: หลักฐานที่ได้วรรณกรรมอย่างเป็ นระบบหรื อการวิเคราะห์เมต้าของ
งานวิจยั เชิงทดลองที่มีการสุ่ มและมีกลุ่มควบคุมทั้งหมดหรื อแนวปฏิบตั ิทางคลินิกที่สร้างจากหลักฐานที่มา
จากการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบของงานวิจยั เชิงทดลองที่มีการสุ่ มและมีกลุ่มควบคุม
ระดับ 2: หลักฐานที่ได้จากงานวิจยั เชิงทดลองที่มีการสุ่ มและมีกลุ่มควบคุมที่มีการ
ออกแบบวิจยั อย่างดีอย่างน้อย 1 เรื่ อง
ระดับ 3: หลักฐานที่ได้จากงานวิจยั เชิงทดลองที่มีกลุ่มควบคุมมีการออกแบบวิจยั
อย่างดีแต่ไม่มีการสุ่ ม
ระดับ 4: หลักฐานที่ได้จากงานวิจยั ที่เป็ นการศึกษาย้อนหลังหรื อการศึกษาติดตาม
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ไปข้างหน้าที่มีการออกแบบวิจยั อย่างดี
ระดับ 5: หลักฐานที่ได้จากการทบทวนงานวิจยั อย่างเป็ นระบบของงานวิจยั เชิง
บรรยายหรื องานวิจยั เชิงคุณภาพ
ระดับ 6: หลักฐานที่ได้จากงานวิจยั เดี่ยวที่เป็ นงานวิจยั เชิงบรรยายหรื อเชิงคุณภาพ
ระดับ 7: หลักฐานที่ได้จากผูเ้ ชี่ยวชาญในกลุ่มวิชาชีพเฉพาะและ/หรื อรายงานจาก
คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิเฉพาะเรื่ อง
2.4

ประเมินความเป็ นไปได้ในการนาหลักฐานเชิงประจักษ์ไปใช้ของโพลิท และคณะ

(Polit, Beck & Hungler, 2001 อ้างถึงใน ฟองคา ติลกสกุลชัย, 2551) รายละเอียดการประเมิน
ประกอบด้วย การเทียบเคียงนาความรู ้สู่การปฏิบตั ิจริ ง (Transferability of the finding) ความเป็ นไป
ได้ในการนาไปปฏิบตั ิ (Feasibility of implementation) และความคุม้ ค่าคุม้ ทุน (Cost – benefit ratio)
2.5

ประเมินคุณภาพของการพัฒนาแนวปฏิบตั ิทางคลินิกโดยใช้ Appraisal of

Guidelines for Research &Evaluation: AGREE (The AGREE Collaboration, 2001)
2.6

การประเมินระดับของข้อเสนอแนะ ตามความสามารถในการของการนาหลักฐาน

เชิงประจักษ์ไปประยุกต์ใช้ (Grade of Recommendation) ตามเกณฑ์ของ Agency for Healthcare
Research and Quality (AHRQ, 2009) จาแนก เป็ น 4 ระดับดังนี้
ระดับ A หมายถึง ความมัน่ ใจของคาแนะนาอยูร่ ะดับสู ง มีประโยชน์อย่างยิง่ ต่อผูป้ ่ วยและ
คุม้ ค่ามาก
ระดับ B หมายถึง ความมัน่ ใจของคาแนะนาอยู่ มีประโยชน์และคุม้ ค่า ปานกลาง
ระดับ C หมายถึง ความมัน่ ใจของคาแนะนาไม่เพียงพอ เนื่องจากมีประโยชน์และคุม้ ค่า
เป็ นส่ วนน้อย ควรพิจารณากับผูป้ ่ วยเฉพาะบุคคล
ระดับ D หมายถึง ไม่แนะนา เนื่องจากไม่มีประโยชน์ต่อผูป้ ่ วยอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อ
ผูป้ ่ วยและไม่คุม้ ค่า
3.

การวิเคราะห์/ สังเคราะห์หลักฐาน/งานวิจยั

ผูศ้ ึกษาอ่านวิเคราะห์หลักฐานเชิงประจักษ์ลงในตาราง ดังรายละเอียด คือชื่ อผูว้ ิจยั /ปี ที่พิมพ์
ชื่ อเรื่ อง แบบการวิจยั สถานที่ เก็ บ ข้อมู ล วัต ถุ ป ระสงค์ กลุ่ ม ตัวอย่า งเครื่ องมื อที่ ใ ช้ใ นการวิจ ัย
หัตถการ/ การรักษาและผลการวิจยั ประเมินคุณภาพของงานวิจยั ประเมินความเป็ นไปได้ในการนา
ไปใช้ การสรุ ปเพื่อนาไปใช้ ผูศ้ ึ ก ษาสั งเคราะห์ หลักฐาน/งานวิจยั โดยสกัดเอาข้อมูล ที่ ตรงกับ
ประเด็นที่ศึกษา ปั จจัยที่มีผลต่ออาการปวดในผูป้ ่ วยมะเร็ ง การประเมินความปวดในผูป้ ่ วยมะเร็ ง
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การจัดการความปวดในผูป้ ่ วยมะเร็ ง แนวคิดเกี่ยวกับการปฏิ บตั ิทางการพยาบาลการจัดการอาการ
ปวด สรุ ปประเด็นในการสร้างแนวปฏิบตั ิทางการพยาบาลในการจัดการอาการปวด เพื่อลดความ
ทุกข์ทรมานจากอาการปวด มีคุณภาพชีวติ ที่ดี
4. สรุ ปข้อค้นพบที่ได้จากการทบทวนหลักฐาน/ งานวิจยั
4.1

นาประเด็นจากหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ได้จากการทบทวนจาแนกออกเป็ น 3

ประเด็นใหญ่ๆ ได้แก่ 1) การประเมินอาการปวด 2) การจัดการอาการปวด 3) ผลลัพธ์ทางการ
พยาบาลการจัดการอาการปวด 4) การดูแลต่อเนื่ อง
4.2

ประชุ มชี้ แจงแนวปฏิบตั ิต่อทีมสหสาขาวิชาชี พที่ปฏิบตั ิงานประจาคลินิกการดูแล

ผูป้ ่ วยระยะท้ายแบบประคับประคอง และ ผูเ้ กี่ ยวข้องกับการใช้แนวปฏิ บตั ิ ประกอบด้วย แพทย์
พยาบาล แพทย์แผนไทย เภสัชกร โดยมีวตั ถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้คือ เพื่อชี้แจงแนวปฏิบตั ิ หารื อ และ
ขอความคิดเห็ นในการสร้ างแนวปฏิ บตั ิทางการพยาบาลในการจัดการความปวดในผูป้ ่ วยมะเร็ ง
ระยะท้า ยที่ ไ ด้รั บ การดู แ ลแบบประคับ ประคอง ปรึ ก ษาและให้ ค าปรึ ก ษาการใช้แ นวปฏิ บ ัติ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และศึกษาความเป็ นไปได้ ในการนาแนวปฏิบตั ิไปดูแลผูป้ ่ วย
5.

ร่ างแนวปฏิบตั ิและคู่มือแนวปฏิบตั ิจากหลักฐานเชิงประจักษ์
5.1 ร่ างแนวปฏิบตั ิการพยาบาลการจัดการความปวดในผูป้ ่ วยมะเร็ งระยะท้าย ที

ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง ประกอบด้วย
(1)

แผนผังการไหลของงาน

(2)

เครื่ องมือประเมินความรุ นแรงของอาการปวด Pain Scale ตามความ

เหมาะสม ได้แก่ Five finger score, Face Rating Scale, Numeric Rating , Scale FLACC
(3)

แบบสอบถามความพึงพอใจของผูป้ ่ วย ผูด้ ูแล ต่อการจัดการความปวด

(4)

แนวปฏิบตั ิการพยาบาลการจัดการความปวดในผูป้ ่ วยมะเร็ งระยะท้าย ที่

ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง
(5)

คู่มือการใช้แนวปฏิบตั ิการพยาบาลการจัดการความปวดในผูป้ ่ วยมะเร็ ง

ระยะสุ ดท้ายที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง
6.2

ตรวจสอบคุณภาพและระดับความน่าเชื่ อถือ แนวปฏิบตั ิการพยาบาลการจัดการ

ความปวดในผูป้ ่ วยมะเร็ งระยะท้าย ทีได้รับการดูแลแบบประคับประคอง โดยใช้เกณฑ์การใช้งานวิจยั
(Research utilization criteria) (Polit & Hungler, 2001 อ้างถึงใน ฟองคา ติลกสกุลชัย, 2551) โดย
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ผูท้ รงคุณวุฒิ 5 ท่านประกอบด้วย อาจารย์พยาบาลผูเ้ ชี่ยวชาญการดูแลผูป้ ่ วยระยะท้าย 1 ท่าน พยาบาลผูด้ ูแล
ผูป้ ่ วยระยะท้ายแบบประคับประคอง จานวน 4 ท่าน
6.3

ปรับปรุ งแก้ไขแนวปฏิบตั ิการพยาบาลการจัดการความปวดในผูป้ ่ วยมะเร็ งระยะ

ท้าย ทีได้รับการดูแลแบบประคับประคอง ตามข้อเสนอแนะของผูท้ รงคุณวุฒิ
4.3 ระยะที่ 3 การพัฒ นาแนวปฏิ บ ัติ ก ารพยาบาลและน าไปทดลองใช้ (Evidence
observed phase) เป็ นขั้นตอนการนาแนวปฏิบตั ิการพยาบาลการจัดการความปวดผูป้ ่ วยมะเร็ งระยะ
ท้ายที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง ไปทดลองใช้จริ งในคลิ นิกการดู แลผูป้ ่ วยระยะสุ ดท้าย
แบบประคับประคองที่ ข้ ึ นทะเบี ยนรั ก ษาในโรงพยาบาลชุ มชน โซน 4 โรงพยาบาลยางตลาด
โรงพยาบาลห้วยเม็ก โรงพยาบาลหนองกุงศรี และโรงพยาบาลท่าคันโท ทั้งหมด 30 ราย มีแนวทาง
ดังนี้
4.3.1 ประชุ มชี้ แจงวัตถุประสงค์เพื่อเตรี ยมความพร้ อมบุคลากรในการใช้แนว
ปฏิบตั ิ
4.3.2 ประชุมเชิงปฏิบตั ิการเรื่ อง "แนวปฏิบตั ิการพยาบาลการจัดการความปวด
ในผูป้ ่ วยมะเร็ งระยะท้าย ที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง"
4.3.2 ทดลองใช้แนวปฏิบตั ิ จริ งกับผูป้ ่ วยมะเร็ งระยะท้ายที่ได้รับการดูแลแบบ
ประคับประคอง
4.3.2.1 พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลใช้แนวปฏิบตั ิจริ งที่ คลินิกการดูแล
ผูป้ ่ วยระยะสุ ด ท้า ย โรงพยาบาลยางตลาด โรงพยาบาลห้วยเม็ก โรงพยาบาลหนองกุ งศรี และ
โรงพยาบาลท่าคันโท จานวน 10 ราย
4.3.2.2 ผูศ้ ึกษานาแนวปฏิ บตั ิ ปฏิ บตั ิการพยาบาลการจัดการความปวด
ผูป้ ่ วยมะเร็ งระยะท้ายที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง ไปทดลองใช้จริ ง 30 ราย
4.3.3 ประเมินผลการใช้แนวปฏิบตั ิการพยาบาล
4.3.3.1 ประเมินความเป็ นไปได้ในการใช้แนวปฏิ บตั ิการพยาบาลโดย
การใช้แบบสารวจความคิดเห็นของผูใ้ ช้แนวปฏิบตั ิ (ภาคผนวก ข) เพื่อประเมินคุณภาพของการพัฒนาแนว
ปฏิบตั ิที่พฒั นาขึ้น วิเคราะห์ สรุ ปประเด็นข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษานาร่ อง
4.3.3.2 ประเมิ น คุ ณ ภาพของการพัฒ นาแนวปฏิ บ ัติ ก ารพยาบาลตาม
เกณฑ์ของ AGREE (2001)
4.3.3.3 ประเมินความพึงพอใจของผูป้ ่ วยมะเร็ งต่อการจัดการกับความ
เจ็บปวด
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4.4

ระยะที่ 4 การนาแนวปฏิบัติไปใช้ จริงในหน่ วยงาน (Evidence based phase)
เป็ นระยะของการวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณจากข้อมูลในระยะที่ 2 (Evidence –
supported phase) และ ระยะที่ 3 (Evidence-observed phase) เพื่อให้ได้รูปแบบการปฏิบตั ิที่ดีที่สุด โดย
ผสมผสานเข้าสู่ การปฏิบตั ิจริ ง และวางแผนดาเนินงานเพื่อเปลี่ยนแปลงการปฏิบตั ิสู่รูปแบบใหม่
4.4.1 นาเสนอผลการปฏิบตั ิการพยาบาลการจัดการความปวดผูป้ ่ วยมะเร็ งระยะ
ท้ายที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคองต่อคณะกรรมการทีมนาทางคลินิกโรงพยาบาลหนองกุงศรี และ
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการพยายาบาล สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดกาฬสิ นธุ์เพื่อ ประกาศใช้เป็ นแนว
ปฏิบตั ิที่เป็ นมาตรฐานในการดูแลผูป้ ่ วยมะเร็ งแบบประคับประคองโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดกาฬสิ นธุ์ และ
พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
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ภาคผนวก
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
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แบบประเมินระดับความปวด

40
แบบประเมินระดับความปวด
1. Five finger score:

0
2. Faces Score:

2

Name: ………………………….Date………………

4

6

8

10

0
2
4
6
8
ไม่ ปวด
ปวดเล็กน้ อย ปวดปานกลาง ปวดรุ นแรง ปวดรุ นแรงมาก
3. Numeric Scale
0
1
ไม่ ปวด

2

3

4

4. FLACE SCALE:
พฤติกรรม
0 คะแนน
เฉย ไม่ยมิ้
หน้ า
ขา
การเคลือ่ นไหว

5
6
ปวดปาน
กลาง

อยูใ่ นท่าปกติสบายๆ
นอนเงียบๆท่าปกติ
เคลื่อนไหวเล็กน้อย
ไม่ร้อง
(ตื่นหรื อหลับก็ได้)
เชื่อฟังดี สบายๆ

7

8

9

1 คะแนน
หน้าตาเบะหรื อขมวดคิ้ว
ไม่สนใจสิ่ งแวดล้อมบางครั้ง
อยูใ่ นท่าสบาย กระสับกระส่ าย เกร็ ง
บิดตัวไปมา แอ่นหน้าแอ่นหลัง เกร็ ง

10
ปวดทีส่ ุ ดในชี วติ

10
ปวดมากที่สุดใน
ชีวิต
2 คะแนน
คางสั่น กัดฟันแน่นเป็ นบ่อยๆ
หรื อตลอดเวลา
เตะหรื องอขาขึ้น
ตัวงอ เกร็ งจนแข็ง หรื อ
สั่นกระตุก
ร้องให้ตลอด หรื อร้องสะอึก
สะอื้น บ่นบ่อยๆ
ยากที่จะปลอบโยนหรื อทาให้
สบาย

ครางฮือๆ หรื อครางเบาๆ
บ่นเป็ นบางครั้ง
สามารถปลอบโยนด้วยการสัมผัส
การสนองตอบต่ อ
โอบกอดพูดคุยเพื่อดึงดูดความสนใจ
การปลอบโยน
เป็ นระยะๆ
Scale Used:
Fire finger score
คะแนน............
Faces score
คะแนน............
Numeric scale
คะแนน............
FLACE SCALE
คะแนน............ ลงชื่อพยาบาล..................................
(ที่มา: Toolkit, WHO, 1990)
ร้ องไห้
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ภาคผนวก ข
แบบสารวจความคิดเห็นของผู้ใช้ แนวปฏิบัติการพยาบาลการจัดการความปวดผู้ป่วยมะเร็ง
ระยะท้ ายทีไ่ ด้ รับการดูแลแบบประคับประคองโรงพยาบาลชุ มชน จังหวัดกาฬสิ นธุ์
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แบบสารวจความคิดเห็นของผู้ใช้ แนวปฏิบัติการพยาบาลการจัดการความปวดผู้ป่วยมะเร็งระยะท้ ายทีได้ รับ
การดูแลแบบประคับประคองโรงพยาบาลชุ มชน จังหวัดกาฬสิ นธุ์
1.ท่านมีความเข้าใจในการใช้แนวปฏิบตั ิการพยาบาลการจัดการความปวดผูป้ ่ วยมะเร็ งระยะสุ ดท้าย ที่ได้รับ
การดูแลแบบประคับประคอง
( ) เข้าใจดี ( ) ยังไม่เข้าใจ
( ) ไม่แน่ใจ
2.แนวปฏิบตั ิการพยาบาลการจัดการความปวดผูป้ ่ วยมะเร็ งระยะสุ ดท้ายที่ได้รับการดูแลแบบ
ประคับประคองมีความสอดคล้องในการนาไปปฏิบตั ิหรื อไม่
( ) สอดคล้อง ( ) ไม่สอดคล้อง
( ) ไม่แน่ใจ
3.เนื้อหาแนวปฏิบตั ิการพยาบาลการจัดการความปวดผูป้ ่ วยมะเร็ งระยะสุ ดท้ายที่ได้รับการดูแลแบบ
ประคับประคองมีความครอบคลุมความเป็ นจริ งตามที่พบหรื อไม่
( ) จริ ง
( ) ไม่จริ ง
( ) ไม่แน่ใจ
4.ความสะดวกในการนาแนวปฏิบตั ิการพยาบาลการจัดการความปวดผูป้ ่ วยมะเร็ งระยะสุ ดท้ายที่ได้รับการ
ดูแลแบบประคับประคองไปใช้
( ) สะดวก ( ) ไม่สะดวก
( ) ไม่แน่ใจ
5. ท่านมีความคิดเห็นว่าแนวปฏิบตั ิการพยาบาลการจัดการความปวดผูป้ ่ วยมะเร็ งระยะสุ ดท้าย
ที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคองมีความเหมาะสมในการนาไปใช้ในหน่วยงาน
( ) เหมาะสม ( ) ไม่เหมาะสม ( ) ไม่แน่ใจ
เพราะ……………………………………………………………………………………………….
6.ท่านมีความคิดเห็นว่าแนวปฏิบตั ิการพยาบาลการจัดการความปวดผูป้ ่ วยมะเร็ งระยะสุ ดท้ายที่ได้รับการ
ดูแลแบบประคับประคองมีเป็ นไปได้ในการนาไปใช้ในหน่วยงาน
( ) เป็ นไปได้ ( ) เป็ นไปไม่ได้( ) ไม่แน่ใจ
7. ท่านมีความคิดเห็นว่ามีปัญหาและอุปสรรคใดบ้างในการใช้แนวปฏิบตั ิการพยาบาลการจัดการความ
ปวดผูป้ ่ วยมะเร็ งระยะสุ ดท้ายที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง
7.1 ปั ญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับผูป้ ่ วย
…………………………………………………………………………………………….…….…...
7.2 ปั ญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับพยาบาลผูใ้ ช้แนวปฏิบตั ิ
……………………………………………………………………………………………….………
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ภาคผนวก ค
แบบแสดงความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบแนวปฏิบัติการพยาบาลการจัดการความปวด
ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุ ดท้ าย ทีได้ รับการดูแลแบบประคับประคองโรงพยาบาลชุ มชน จังหวัดกาฬสิ นธุ์

44
แบบแสดงความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบแนวปฏิบัติการพยาบาลการจัดการความปวด
ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุ ดท้ าย ทีได้ รับการดูแลแบบประคับประคองโรงพยาบาลชุ มชน จังหวัดกาฬสิ นธุ์
การพิจารณาความเป็ นไปได้ในการนาแนวปฏิบตั ิปฏิบัติการพยาบาลการจัดการความปวดผู้ป่วยมะเร็ งระยะ
สุ ดท้ าย ทีได้ รับการดูแลแบบประคับประคองโรงพยาบาลชุ มชน จังหวัดกาฬสิ นธุ์ไปใช้ โดยใช้การประเมิน
ตาม Research utilization criteria (Polit & Hungler, 2001) ดังนี้
1. แนวปฏิบตั ิที่พฒั นาขึ้นตรงกับปั ญหาที่ตอ้ งการแก้ไข (Clinical relevance)
( ) ใช่
( ) ไม่ใช่ และ ส่ วนที่ไม่เกี่ยวข้องได้แก่
......……………………………………………………………………………………
2. แนวปฏิบตั ิที่พฒั นาขึ้นมีความน่าเชื่อถือเพียงพอที่จะนาไปใช้ปฏิบตั ิได้ (Scientific Merit)
( ) ใช่
( ) ไม่ใช่ และ ส่ วนที่ไม่น่าเชื่อถือและไม่ควรนาไปใช้ได้แก่ …………………………………
เพราะเหตุใด……………………………………………………………………………………..
3. ความเป็ นไปได้ที่จะนาไปใช้ในทางปฏิบตั ิ (Implementation Potential)
3.1 แนวปฏิบตั ิที่ใช้มีความเหมาะสมกับผูป้ ่ วยมะเร็ งระยะสุ ดท้ายหรื อไม่ (Transferability the
finding)
( ) เหมาะสม
เหตุผล
เพราะ……………………………………………………………………………………...
( ) ไม่เหมาะสม เหตุผล
เพราะ……………………………………………………………………………………..
3.2 ความเป็ นไปได้ในการนาแนวปฏิบตั ิไปใช้ในฐานะพยาบาลวิชาชีพ (Feasibility of
Implementation)
พยาบาลมีสิทธิโดยชอบในการปฏิบตั ิ
( ) ใช่
( ) ไม่ใช่
วิธีการไม่ยงุ่ ยาก
( ) ใช่
( ) ไม่ใช่
3.3 ความคุม้ ค่าคุม้ ทุนในการนาไปใช้ (Cost – benefit ration)
การใช้แนวปฏิบตั ิครั้งนี้มีความเสี่ ยงหรื อไม่
( ) ใช่
( ) ไม่ใช่
โปรดระบุ…………………………………………………………………........................
ก่อให้เกิดประโยชน์หรื อไม่
( ) ใช่
( ) ไม่ใช่
โปรดระบุ…………………………………………………………………….....................
สิ้ นเปลืองค่าใช้จ่ายสู งเกินไปหรื อไม่
( ) ใช่
( ) ไม่ใช่
โปรดบุ………………………………………………………………………….................
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4. ความคิดเห็นโดยสรุ ปต่ อแนวปฏิบัตินี้
1.เนื้อหาสาระครอบคลุม
( ) ใช่
( ) ไม่ใช่
ควรเพิ่มเติมในเรื่ อง………………………………………………………………………………….
2. ภาษาที่ใช้
( ) เหมาะสม
( ) ควรปรับปรุ งโปรดระบุ…………………………………
………………………………..………………………………………………………..
3. ความสามารถในการนาไปใช้
( ) ใช้ได้
( ) ใช้ไม่ได้
เพราะเหตุใด……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………
ความคิดเห็นเพิ่มเติม
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ป่วยมะเร็งต่ อการจัดการกับความเจ็บปวด
ชื่อ-สกุล……………………………………...….อายุ……….ปี HN……………………………..
วัน/เดือน/ปี ที่ประเมิน.....................................................................................................................
ทาเครื่ องหมาย /ในช่องการประเมิน
รายการ

พอใจมาก
(2คะแนน)

พอใจปาน
กลาง
(1คะแนน)

ไม่พอใจ
(0คะแนน)

1.ท่านพึงพอใจต่อการได้รับการเอาใจใส่ พดู คุยซักถามเกี่ยวกับความ
เจ็บปวด
2.ท่านพึงพอใจต่อการได้รับยาบรรเทาปวด
3.ท่านพึงพอใจต่อการได้รับคาแนะนา เพื่อบรรเทาอาการปวด
4.ท่านพึงพอใจกับการควบคุมอาการปวดขณะอยูโ่ รงพยาบาล.ครั้งนี้
5.ท่านพึงพอใจต่อคู่มือการใช้ยาแก้ปวดกลุ่มมอร์ ฟีน
พัฒนาขึ้นโดย โรงพยาบาลมหาวชิรลงกรณธัญบุรี (อ้างถึงในกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุ ข, 2548)
ข้อเสนอแนะ
………..............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ขอบคุณค่ะ

