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แนวทางปฏิบัติการจัดการความปวดในผูปวย Palliative  Care   (ความปวดจากมะเร็ง) 

 

ความหมายของโรคมะเร็ง 

• โรคมะเร็ง หมายถึง โรคท่ีเกิดจากการเจรญิเติบโตท่ีผิดปกติของกลุมเซลลในรางกาย ทําใหเซลลแบงตวัและเพ่ิม 

จํานวนอยางรวดเร็วไมสามารถควบคุมการเจริญเติบโตได สามารถแพรกระจายไปยังสวนตาง ๆ ของรางกาย ทางหลอดเลือด

และนา เหลือง นอกจากน้ี มะเร็งสามารถแพรกระจายไปอวัยวะใกลเคียงและแพรกระจายไปอวัยวะอ่ืน ๆ เชน ปอด กระดูก 

สมอง ถาเซลลเหลาน้ีเกิดอยูในอวัยวะใดก็จะเรียกช่ือมะเร็งตามอวัยวะน้ัน สา หรับความหมายของมะเร็งตามการ 

รับรูของผูป วย คํา วา มะเร็ง เปนความเจ็บปวด ความทุกขทรมาน ความสญูเสยี ความพิการ ความนารังเกียจ ความพลัด

พราก การตองพ่ึงพาและเปนภาระผูอ่ืน ความเจ็บป วยดวยโรคน้ีจึงมีผลกระทบตอผูปวยท้ังดานรางกาย จิตใจ จิตสังคม และ

จิตวิญญาณ (อุบล จวงพานิช, 2555) มะเร็ง มาจากคําวา “Karkinos”ในภาษากรีซ แปลวา “ปู” ท้ังน้ีเพ่ือใหช่ือสามารถแสดง 

การเกิดของมะเร็งซึ่งเกิดไดในทุกอวัยวะในรางกายคลายปูท่ีมีชีวิตอยูไดท้ังบนดิน ใตดิน และในนาลักษณะของกอนมะเร็งซึ่ง

ลุกลามจากตา แหนงท่ีเกิดออกไปรอบ ๆ คลายปูท่ีมีขาจา นวนมากเกือบรอบตัวและการแพรกระจายของมะเร็ง ซึ่งเปนสตัวท่ี

สามารถเคลื่อนตัวไปไดทุกทิศทุกทาง (วงจันทร เพชรพิเชฐเชียร, 2554) 

• มะเร็งเปนชนิดหน่ึงของโรคเรื้อรังท่ีเกิดกับทุกอวัยวะ เน่ืองจากมีสาเหตุและปจจัยเสรมิตาง ๆ รวมกันทา ใหหนวย 

พันธุกรรมของเซลลผิดปกติแตสามารถทา หนาท่ีตอไปได จึงแบงเซลลเปนกลุมเซลลเกิดใหมซึ่งไมอยูในการควบคุมของ

รางกาย คือ มีการเจริญเติบโตผดิปกติ มีการลุกลามแทรกเขาไปในเซลลปกติและมีการแพรกระจายไปท่ัวรางกาย ทา ใหเซลล

ผิดปกตติลอดจนถึงอวัยวะลมเหลวในการทํา หนาท่ีและผูป วยเสยีชีวิตในท่ีสุด 

อาการปวดในผูปวยโรคมะเร็ง 
ผูป วยโรคมะเร็ง มีอาการปวดจากกอนมะเร็งปฐมภูม ิหรือกอนมะเร็งท่ีมีการแพรกระจายไปยังกระดกู และ/หรือ

อาการจากผลขางเคียงของการรักษา เชน คลื่นไส อาเจียนจากผลของยาเคมีบา บัด หรือ ปาก คอ ผวิหนัง เยื่อบุตาง ๆ แหง 
หรืออักเสบจากผลของรังสีรักษาอารมณหงุดหงิดงาย กังวลใจกับความไมแนนอนวาโรคอาจกลับมาเปนข้ึนใหม โดยเฉพาะ
อยางยิ่งเมื่อเขาสูระยะสดุทายของโรค หรือระยะใกลตาย จะยิ่งมีอาการมากข้ึน และมักรุนแรงและทุกขทรมานยิ่งข้ึน อาการท่ี
เกิดข้ึนหากไมไดรับการจัดการเพ่ือบรรเทาหรือควบคุมอาการท่ีด ีจะสงผลกระทบทางลบตามมาอีกมากมาย (วงจันทร เพชร
พิเชฐเชียร, 2554) จะเห็นไดวา อาการปวดจากมะเร็งในผูปวยสูงอายุโรคมะเร็ง มีความสา คัญสงผลกระทบตอคณุภาพชีวิต 
 อาการท่ีพบบอยมีความรุนแรง และรบกวนการดา เนินชีวิต อาการท่ีพบบอยใน ผูป วยโรคมะเร็งในภาคใตเรียงตามลา ดับ 
ดังน้ี ปวด ริมฝปากแหง นา ลายแหง เพลียไมมีแรง เหน่ือยลา เบ่ืออาหาร และเบ่ือหนายทอแท 
สาเหตุของความปวดในผูปวยมะเร็ง 
อาการปวดสงผลกระทบตอผูปวยสูงอายุโรคมะเร็งเปนอยางมาก โดยอาการปวดท่ีพบมไีดจากหลายสาเหต ุสวนใหญเกิดจาก
สาเหตุท่ีกอนเน้ืองอกไปกดเบียดกระดูก เสนประสาทหรืออวัยวะตางๆ อาการปวดบางครั้งอาจเปนผลจากการรักษา หรือ
พบวาผูป วยมะเร็งอาจมีอาการปวดท่ีไมไดเก่ียวของกับมะเร็งเลยก็ได ซึ่งสามารถแบงสาเหตุท่ีเก่ียวของได ดังน้ี (วงจันทร 
เพชรพิเชฐเชียร, 2554) 
ชนิดของอาการปวดจากมะเร็ง 
ความปวดจากมะเร็งแบงไดเปน 2 วิธี คือ การแบงตามพยาธิกํา เนิด และระยะเวลาการเกิดความปวด การแบงชนิดของความ
ปวดจากมะเร็งมีประโยชนใชเปนตัวชวยเลือกวิธีการรักษา และเลือกใชยาระงับปวด (สํา นักพัฒนาวิชาการแพทย กรมการ
แพทย กระทรวงสาธารณสุข, 2547) 

1. การแบงตามพยาธิกํา เนิด ความปวดแบงเปน 2 ชนิด ดังน้ี 
1.1 Nociceptive pain เปนความปวดท่ีเกิดจากการบาดเจ็บ การอักเสบ หรือมีการทําลายเน้ือเยื่อ เปน 



ผลมาจากมะเร็งหรือการแพรกระจายของมะเร็ง Nociceptive pain แบงออกได ดังน้ี 
1.1.1 Somatic pain เปนความปวดของโครงสรางรางกายท่ีไมใชอวัยวะภายใน 

สามารถระบุไดชัดเจน เชนความปวดจากมะเร็งบรเิวณผิวหนัง มะเรง็ในชองปาก ลิ้น มะเร็งบริเวณศีรษะและลา คอ และ
มะเร็งของกระดูกหรือกระจายมาท่ีกระดูก เปนตน 

1.1.2 Viseral pain เปนความปวดจากมะเร็งของอวัยวะภายในทุกชนิดท้ัง Somatic pain และ Viseral pain อาจ
พบความปวดกระจายหรือราวไปท่ีสวนอ่ืน ๆ ของรางกายได เรียกความปวดชนิดน้ีวา Referred pain 

1.2 Neuropathic หรือ Neurogenic pain เปนความปวดท่ีเกิดจากระบบประสาททํางานผิดปกตเิน่ืองจากสาเหตุ
ตาง ๆ เปนความปวดท่ีรักษายาก ตอบสนองไมคอยดีตอยาระงับปวดท่ัวไป ตองใชเวลาสา หรับปรับยานาน ตัวอยาง 
Neuropathic pain ไดแก 

1.2.1 มะเร็งกดทับหรือแพรกระจายมายังเสนประสาท หรือไขสันหลัง 
   1.2.2 การรักษามะเร็ง เชน เคมีบา บัดทําใหเกิด Neuritis รังสีรักษาทา ใหเกิด Plexopathy และการ
ผาตัดทําใหเกิด Post-surgical syndrome เชน Post-mastectomy, Post amputation  เปนตน 
    1.2.3 งูสวัด และ Postherpetic neuralgia 

2. การแบงตามระยะการเกิดความปวด แบงได 2 ชนิด คือ Acute pain และ Chronic pain การท่ีจําแนกความ
ปวดในลักษณะ Acute และ Chronic pain เชนน้ีทา ใหชวยในการรักษา ซึ่งมีหลัก ใหญ ๆ ดังน้ี 

   2.1 Acute pain น้ันหาสาเหตไุด และเมื่อแกสาเหตไุดแลว ความปวดจะทุเลาลงหรือหายไปแลวแตพยาสภาพ 
              2.1.1 Acute cancer-related pain เปนความปวดเฉียบพลนัมักพบในรายท่ียังไมเคยทราบวาเปนมะเร็ง แต
มีอาการฉุกเฉินรุนแรง ทา ใหตองมาพบแพทย ผูป วยบางรายตองรบัการผาตัดอยางรีบดวน และไดรบัการวินิจฉัยวาเปน
มะเร็งระยะตอมาเชนอาการปวดทองเน่ืองจากลา ไสอุดตันกระเพาะอาหารทะล ุกระดูกหักผานรอยโรค เปนตน 
              2.1.2 Acute pain associated with cancer therapy เปนความปวดเฉียบพลันท่ีเก่ียวของกับการรักษา
โรคมะเร็ง ความปวดจากรังสีรักษา มีท้ังท่ีเกิดข้ึนทันทีหลังไดรับรังสรีักษาใหม ๆ หรือหลังจากไดรับรังสีรักษาไปแลวระยะหน่ึง 
อาการท่ีพบบอย คือ ปวดแสบรอนผิวหนังบริเวณไดรับรังส ีทําใหผิวหนังแดง แหง อักเสบ ความปวดจากการผาตัดเอา
กอนมะเร็งออกก็เหมือนกับความปวดหลังผาตัดท่ัว ๆ ไป คือ เจ็บแผลผาตดัท้ังขณะอยูน่ิงและเคลื่อนไหว 

2.2 Chronic pain อาจไมสามารถหาสาเหตุหรือแกสาเหตุได และ Chronic pain ยังมีผลตออารมณและจิตใจของ
ผูป วยดวย การรักษาตองผสมผสานกันหลายวิธี 

2.2.1 Chronic pain caused by cancer progression พบเปนสาเหตุท่ีทา ใหมีความปวดไดบอยท่ีสดุ 
ในผูป วยมะเร็ง คือ ประมาณ รอยละ 90 โดยเฉพาะในรายท่ีมีการลุกลามหรือแพรกระจายของโรค ความปวดท่ีรุนแรงทา ให
ผูป วยทุกขทรมาน ซึมเศรา ทอแท และสิ้นหวัง 

2.2.2 Chronic pain associated with cancer therapy เปนความปวดเรื้อรังท่ีเกิดจากการรักษามะเร็ง 
โดยตรง ความปวดท่ีพบบอยและรกัษายากมากคือ Neuropathic pain ท่ีเกิดจากการรักษา เชน หลังผาตัดเตานม หลังตดั
แขนหรือขา และหลังผาตัดเขาชองอก เปนตน 
                        2.2.3 Pre-existing chronic pain and cancer-related pain หมายถึง ผูป วยมะเร็งท่ีมีความปวด
เรื้อรังบางชนิดอยูแลว เชน ปวดศีรษะ ปวดหลงั ปวดเสนประสาท เชน Trigeminal neuralgia เปนตน 

2.2.4 Drug addiction and cancer-related pain หมายถึง ความปวดท่ีพบในผูปวยมะเร็งท่ีเคยประวัต ิ
ติดยาเสพตดิมากอนท่ีจะพบวาเปนมะเร็ง ผูปวยเหลาน้ีมักมแีนวโนมท่ีจะติดยาไดอีก อันมีสาเหตุมาจากความเครียด ความ
ปวด อาการซึมเศราเสียใจ ปญหาทางเศรษฐกิจ สังคมและครอบครวั 

2.2.5 Dying patient with pain เปนความปวดท่ีพบในผูปวยระยะสุดทายของโรคมะเร็ง ผูป วยมักจะม ี
ความปวดท่ีรุนแรง การดูแลรักษาจะตางจากกลุมอ่ืน เพราะสภาพรางกายจะทรุดลงอยางรวดเร็ว จากขอมูลขางตนจะเห็นได
วา อาการปวดท่ีพบในผูปวยโรคมะเร็งมีหลายชนิด และอาการปวดท่ีพบน้ี เปนปญหาท่ีสําคญัในผูปวยสูงอายุโรคมะเร็ง สงผล
กระทบท้ังทางดานรางกาย จิตใจ ดังน้ัน พยาบาลจึงควรมีแนวปฏิบัติการจัดการอาการปวด เพ่ือสงเสริมคณุภาพชีวิตของ
ผูปวยโรคมะเร็ง 
 
 
 



การจัดการอาการปวดในผูปวยโรคมะเร็ง 
ความรูเก่ียวกับกลุมอาการในผูปวยโรคมะเร็ง จัดวามีความสําคญัมากเพราะการจัดการกับอาการใดอาการหน่ึงท่ีพบ 

จะชวยบรรเทาอาการอาการอ่ืน ๆ ในกลุมน้ันดวย อยางไรก็ตามองคความรูในเรื่องน้ียังอยูในระยะเริ่มตนจากเปนตองมีการ
ศึกษาวิจัยเพ่ือนําไปสูการพัฒนาการจัดการกลุมอาการตอไป ผูปวยโรคมะเร็งมักมีอาการท่ีเกิดข้ึนพรอมกันหลาย ๆ อาการ 
อาการท่ีเกิดข้ึนพรอม ๆ กันตั้งแต 2 อาการข้ึนไปเรียกวา กลุมอาการ โดยท่ีอาการในกลุมอาการเดยีวกันมีความสมัพันธกัน 
กลาวคือ เมื่อผูป วยมีอาการหน่ึง มักจะเกิดอาการหน่ึงตามมา หรือเมื่ออาการหน่ึงรุนแรงก็อาจสงผลใหอีกอาการหน่ึงรุนแรง
ข้ึนตามไปดวย เชน อาการปวดท่ีรนุแรงทําใหผูปวยนอนไมหลับ และเมื่อนอนไมหลับ อาจทําใหผูปวยเหน่ือยออนเพลีย จน
สงผลใหอาการปวดท่ีมีอยูรุนแรงมากข้ึนเน่ืองจากความอดทนของผูปวยลดลง เปนตน 
การจัดการ เปนการใชทักษะหรือการปฏิบัติในการจัดกระทํา เพ่ือรักษาหรือควบคุมสิ่งใดสิ่งหน่ึง ในทางการพยาบาล การ
จัดการอาการ คือ การประเมินและเฝาระวังตนเอง และการรักษาตนเอง เพ่ือควบคุมอาการ หรือกลุมอาการท่ีเกิดข้ึนได (วง
จันทร เพชรพิเชฐเชียร, 2554) 

การจัดการอาการ โดยผสมผสานวิธีการตาง ๆ ท้ังในสวนท่ีตองอาศัยคําสั่งการรักษาจากแพทย เชน การบริหารยา
บรรเทาปวด และสวนท่ีสามารถทําไดโดยอิสระ เชน การประยุกตการดูแลดานจติสังคม การสอน ใหคําแนะนําการให
คําปรึกษา เปนตน ในการพัฒนาศักยภาพผูปวยและญาติใหสามารถดูแลตนเองเพ่ือการจัดการอาการท่ีมีประสิทธิภาพตอไป 
การจัดการอาการปวด 

การจัดการอาการสวนใหญเนนท่ีการจัดการกับอาการใดอาการหน่ึง การจัดการอาการปวดในผูปวยโรคมะเร็ง
ประกอบดวยวิธีการใชยาและไมใชยา ดังน้ี  

1. การจัดการอาการปวดโดยการใชยา การใชยาเปนวิธีหลักของการบรรเทาความปวดจากมะเร็ง (พงศภารด ีเจา
ฑะเกษตริน, 2547) ปจจุบันในการจัดการอาการปวดมีการใชยาตามหลักการใชยาแกปวดขององคการอนามัยโลกในการ
เลือกใชยาตามระดบัความรุนแรง ดังน้ี (สํานักพัฒนาวิชาการแพทย กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข, 2547) 

1. ใชตามคําแนะนา ขององคการอนามัยโลก ไดแก บันได 3 ข้ัน ดังน้ี 
ข้ันท่ี 1 สําหรับความปวดไมมาก ใชยากลุม Non-opioids ไดแก Paracetamol Aspirin 

และ NSAIDs 
ข้ันท่ี 2 เมื่อความปวดยังคงอยูหรอืปวดรุนแรงข้ึน ใชยากลุม Weak opioiods ไดแก 

Codeine และ Tramadol 
ข้ันท่ี 3 เมื่อผูปวยปวดมากข้ึน และไมสามารถระงับปวดดวย Weak opioiods ในขนาดท่ี 

เหมาะสมแลว ใหเปลีย่นมาใช Strong opioiods ไดแก Morphine Fentanyl หรือ Methadone 
2. ใชยาในข้ันท่ี 1 รวมกับข้ันท่ี 2 หรือ 3 เพ่ือชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการระงับปวดและลดภาวะแทรกซอนท่ีจะเกิด

จากยาแตละกลุมลง แตไมใช Weak opioiods รวมกับ Strong opioiods 
3. NSAIDs มีประโยชนมากสําหรบัในภาวะปวดกระดูก และ Nociceptive pain อ่ืนๆ การใช Convectional 

NSAIDs ควรระวังอาการขางเคียงตอระบบทางเดินอาหาร และยับยัง้การจับกลุมของเกรด็เลือด พิษตอไต เปนตน ควรปองกัน
การเกิดอาการขางเคียงตอระบบทางเดินอาหารตอการใชยาน้ีโดยใชยา H2 blocker Misoprostol หรือ Omeprazole การ
ใช Selective Cox-2 inhibitors และ Coxibs จะเกิดอาการขางเคยีงตอทางเดินอาหารนอยกวา 

4. การใชยา Opioids ตองตระหนักถึงฤทธขางเคียงของยา เชน วิงเวียน คลื่นไส อาเจียน งวงซึม ทองผูก คัน 
กระตุก ถายปสสาวะลําบาก กดการหายใจ ฯลฯ โดยใหการปองกันและรักษา รวมไปดวย 

5. ยาเสรมิซึ่งเรยีกวา Coanalgesics หรือ Adjuvants ม ี3 กลุม ดังน้ี 
   5.1 Antidepressants ยาในกลุมน้ี ไดแก Amitriptyline, Imipramine, Desipramine 

และ Nortriptyline ยาแตละตัวมปีระสิทธิภาพในการระงับปวดไมตางกัน และใชยาขนาดนอยกวาท่ีใชรักษาอาการซึมเศรา 
   5.2 Anticonvulsants ยาท่ีใชในกลุมน้ี ไดแก Carbamazepine oxcarbazepine, Phenytoin sodium 

valporate และ Gabapentin 
   5.3 Steroids ใชในภาวะตาง ๆ ไดแก ไขสันหลังถูกกดทับโดยมะเร็ง ความดันในกระโหลกศีรษะ ปวดกระดูก

อยางรุนแรง และเน้ือเยื่อบวมหรืออักเสบจากการแทรกเบียดของมะเร็ง 



6. วิธีการท่ีใชรักษามะเร็งจะมีผลชวยระงับปวดดวย ไดแก เคมีบําบัด ฮอรโมนสําหรับมะเร็งท่ีตอบสนองตอฮอรโมน 
และรังสีรักษา ดังน้ันในการระงับปวดตองระลึกถึงวิธีการเหลาน้ี ควบคูไปดวยในทํานองเดยีวกันขณะท่ีรักษาดวยวิธีการเหลาน้ี
ก็จําเปนตองใหยาแกปวดรวมดวย 
2. การจัดการอาการปวดท่ีไมใชยา วิธีการจัดการอาการปวดท่ีไมใชยา มีหลายวิธี ดังน้ี 
(ชิโครกิ, คาเรน และเบเกอร ดอนนา, 2551) 

2.1 การนวด (Massage) เปนวิธีท่ีมีประสิทธิภาพเมื่อนาไปใชกับสวนตาง ๆ ของรางกาย การนวดหลงัเปนวิธีการท่ีดี
ในการกระตุนผิวหนัง โดยเฉพาะอยางยิ่งในเวลากอนนอน และอาจ Block ความปวดไดดวย อีกท้ังยังสงเสริมการนอนหลับให
สบายมากข้ึนดวย อยางไรก็ตาม ผูนวดควรมีความรูเก่ียวกับเทคนิคการนวดดวย เพ่ือจะไดไมเปนการเพ่ิมความไมสุขสบาย 
เชนไมนวดแรง หรือนวดลึกเกินไป เพราะอาจเพ่ิมความปวดมากข้ึน การนวดท่ีบริหารจัดการโดยพยาบาล เปนการกระตุนท่ี
ผิวหนังผูปวย ประกอบดวย การคลึง การดึง การกดดวยน้ิวมือ การนวดดวยฝามือ หรือการโขกดวย ฝามือหรือสันมือ และสํา 
หรับผูปวยมะเร็งการสัมผัสอาจชวยลดความปวดอยางเห็นไดชัดเจนในระยะเริ่มแรก เทคนิคการนวดสามารถนํามาใชในผูปวย
มะเร็งเพ่ือชวยในการควบคุมความปวดของผูปวย (นิยา สออารีย, 2546) 

2.2 ดนตรีบําบัด (Music therapy) การฟงดนตรีชวยทุเลาความปวดไดหลายกรณ ีกลไกทางสรีรวิทยาท่ีเกิดข้ึนจาก
การฟงดนตรยีังไมสามารถอธิบายใหทราบแนชัด อยางไรก็ตามมีหลาย ๆทฤษฎีท่ีพยายามจะอธิบายเหตุผลท่ีเกิดข้ึนจากการฟง
ดนตรีในการบรรเทาความปวด เชน การเบ่ียงเบนความสนใจ กระตุนการหลังสารมอรฟนภายในรางกาย หรือการแยกสวนการ
รับรู ความรูสึกออกจากความปวด กลไกท้ังสามลักษณะน้ีอาจเก่ียวเน่ืองซึ่งกันและกัน โดยพบวาดนตรีสามารถเบ่ียงเบนความ
สนใจ และแยกสวนการรับรูความรูสึกออกจากความปวดไดชัดเจน โดยเนนท่ีคณุลักษณะของดนตรีท่ีเลือกฟง เสนทางการรับ
เสียงมีปฏิสัมพันธกับระบบการหลัง่มอรฟน ภายในรางกายท่ีหลายตาํแหนงภายในสมอง ท้ังสวน Hypothalamus และ 
Lymbic system กลไกน้ีชวยทุเลาความปวด โดยการทํางานของสมองและการตอบสนองจากไขสันหลังผานใยสงสัญญาณ 
ประสาทลงมา Nucleus raphe และ Locus ceruleus  

2.3 การผอนคลายแบบกาวหนา (Progressive relaxation training) เทคนิคน้ีใชรักษาปญหาทางกาย และปญหา
ทางจิตสังคมไดหลากหลายรวมถึงปญหาความปวดดวย ผูปวยจะไดรับการสอนวิธีการผอนคลายแบบคอยเปนคอยไป 
จนกระท่ังผอนคลายกลามเน้ือไดเต็มท่ี จากสวนหน่ึงของรางกายไปถึงสวนอ่ืน ๆ การผอนคลายอยางเต็มท่ีชวยลดความวิตก
กังวล และการหดเกร็งของกลามเน้ือ และยังสงเสริมการนอนหลบัไดดีอีกดวย แตตองมเีครื่องเลนเทปเสียงเปนอุปกรณจาํเปน 
      4. การผอนคลายดวยการสูดลมหายใจเขาออกลึก ๆ วิธีน้ีเรียนรูงาย และชวยบรรเทาความปวด โดยลดการตงึตัวของ
กลามเน้ือ และความวิตกเชนกัน ข้ันตอนแรก ใหผูปวยคลายกลามเน้ือหนาทองขณะหายใจเขาลึก ๆ และกํามือเขาหากัน 
จากน้ันใหผูปวยก้ันลมหายใจไวสักครู แลวจึงผอนลมหายใจออกชา ๆ พรอมกับการคลายมือและทําตวัใหสบาย ทําซาๆ 
กลับไปกลับมาเปนวงจรไปเรื่อย ๆ อยางชา ๆ จุดสนใจจะอยูท่ีการหายใจและทําใหคลายปวดได ชวยใหผูปวยวาดภาพ 
ถึงประสบการณท่ีมคีวามสุข ผูปวยจะไดรับการบอกกลาวใหคดิถึงภาพวิว ทิวทัศนท่ีสวยงามสบายใจ เชน ชายหาดทราย 
แมนํ้า เปนตน จากน้ันใหผูปวยจินตนาการถึงความรูสึกท่ีเกิดข้ึนเมื่อไดเห็นภาพสวยงามน้ัน ท้ังเสียง ภาพ และแสดงอารมณ
ออกมา ยิ่งสามารถจินตนาการไดเหมือนจริง มากเทาไร ยิ่งทา ใหเกิดประสิทธิภาพมากข้ึนเทาน้ัน ภาพท่ีนึกคิดอาจเปนสิ่งท่ี
ออนโยน หรือผสมผสานกับเสียงดนตรีเย็น ๆ สื่อความราเริงแจมใสดวยก็ได โดยอาศยัเทปเสียงชวยสือ่ใหคลอยตามงายข้ึน 
การฝกใหผูปวยมีการผอนคลายไดน้ัน ควรสอนใหผูปวยฝกทํา ตั้งแตระยะกอนปวด จนเกิดการผอนคลายไดจริง ๆ จึงจะ
ไดผลด ีการผอนคลายท่ีไดผลน้ัน พยาบาลสามารถประเมินไดจากการสังเกตผูปวย ผูปวยจะรูสึกสบายและงวงนอน มีการ
คลายตัวของกลามเน้ือ อัตราการเตน  เปนตน 



                         Flow    แนวทางการปฎิบติัทางการพยาบาล  เพื่อจดัการความปวด  (Acute Pain) 

 

 

 

 

การระงบัปวดชวงแรก 

ความรนุแรงของความปวด 

- จดัการความปวดโดยใชยา (ยารบัประทาน) 

-ใหการจัดการความปวดแบบไมใชยา 

-ดูแลประคับประคองดานจิตใจ 

 

ระดับความปวด 4-6 
ระดบัความปวด 1-3 

ระดบัความปวด 7-10 

-ดูแลใหไดรับยา  Paracetamol /NSAIDs  บรรเทาปวด  

-ใหการจัดการความปวดแบบไมใชยา 

-ดูแลประคับประคองดานจิตใจ 

-จดัการความปวดโดยใชยา (ยาฉดี) 

- ดูแลปองกันอาการทองผูก 

- ใหยาปองกนัคลืน่นไส/อาเจยีน 

-ใหการจัดการความปวดแบบไมใชยา 

-ดูแลประคับประคองดานจิตใจ 

 

 

 

 

 

   

ประเมนิใหม่ภายใน 24-48ช่ัวโมง 

ประเมนิใหม่ภายใน 24 ช่ัวโมงแรก 

ประเมนิใหม่ภายใน 24-72 ช่ัวโมง 
การระงับปวดช่วงระยะเวลาต่อไป 


