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แนวทางปฏบิตัสิาํหรบัความปวดในประชากรกลุม่เปราะบาง 
สมาคมการศกึษาเรือ่งความปวดนานาชาต ิ
 
คาํแนะนําในทางคลนิิก (clinical guidelines)  
มีการพฒันาอยา่งเป็นระบบเพือ่ชว่ยใหแ้พทย์และผูป่้วยสามารถตดัสนิใจเกีย่วกบัการดูแลสุขภาพของผูป่้วย  
คาํแนะนํามาจากหลกัฐานเชงิประจกัษ์   แตบ่างคร ัง้ก็สามารถยดึตามขอ้สรุปของผูเ้ชีย่วชาญ (Livesey & Noon 2007)  
คาํแนะนํามีไวเ้พือ่เป็นโครงรา่งแนวทางปฏบิตัสิาํหรบัการจดัการปญัหาเฉพาะดา้น  
หลกัฐานทีช่ดัเจนชว่ยใหผู้เ้ชีย่วชาญหาขอ้สรุปได ้ 
อยา่งไรก็ดีแมจ้ะมีหลกัฐานแตก็่อาจเป็นเรือ่งยากทีจ่ะเปลีย่นความเชือ่และการปฏบิตัทิีม่มีายาวนาน  
ในปีสากลแหง่การตา้นความปวดของประชากรกลุม่เปราะบาง (vulnerable population)  
หมายถงึประชากรในสีก่ลุม่หลกั ไดแ้ก ่ผูสู้งอายุทีอ่อ่นแอ  เดก็และทารก  
ผูพ้กิารทางปญัญาและผูร้อดชีวติจากการทรมาน  
ถงึแมว้า่ประชากรกลุม่เปราะบางอาจหมายถงึประชากรนอกเหนือจากน้ี  
แตใ่นคาํแนะนําจะกลา่วเฉพาะในผูป่้วยสีก่ลุม่หลกัน้ี  
ผูป่้วยในกลุม่น้ีจะมคีวามแตกตา่งในดา้นของตวัผูป่้วยรวมถงึประสบการณ์ตอ่ความปวดทีห่ลากหลาย  
ดงันัน้จงึไมอ่าจมคีาํแนะนําทีเ่หมาะสมสาํหรบัผูป่้วยท ัง้หมดได ้ สิง่สาํคญัทีต่อ้งพงึระลกึไว ้
คือผูป่้วยในกลุม่เปราะบางบางราย มขีอ้จาํกดัในการสือ่สาร เชน่ ผูป่้วยทีม่ภีาวะสมองเสือ่มรุนแรงและทารก  
ดงันัน้คาํแนะนําจะตอ้งตอบสนองตอ่ความตอ้งการของประชากรทีม่ขีอ้จาํกดัในการสือ่สาร 
 
มีแนวทางในการปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้งกบัผูสู้งอายุอยา่งน้อย 10 หวัขอ้ ตวัอยา่งเชน่ 
คาํแนะนําเกีย่วกบัการประเมนิความปวด  การจดัการความปวดเฉียบพลนั และความปวดเร้ือรงั หรือ 
ความปวดทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้เสือ่ม (osteoarthritis)  [จาก Herr et al 2011, Schofield et al 2018, 
Hadjistavropoulos et al 2007, American College of Rheumatology 2012, American Geriatric Society 2015, 
American Medical Directors Association 2015, Australian & New Zealand College of Anaesthetists 2013, 
University of Iowa 2015, 2016; ขอ้สรุปของแนวทางการประเมนิความปวดในผูสู้งอายทุีส่มองเสือ่มพบใน 
Hadjistavropoulos, 2017]  เมือ่พจิารณาถงึบคุคลทีม่ีความบกพรอ่งทางสตปิญัญา  
ดูเหมือนจะมีแนวทางปฏบิตัหิรือบทความจาํนวนน้อยมากเกีย่วกบัผูป่้วยกลุม่น้ี  
บางคร ัง้นกัวจิยักลา่วถงึการใชเ้ครือ่งมือประเมนิความปวดทีพ่ฒันาขึน้สาํหรบัเด็ก (Doody & Bailey 2017)  
และการบาํบดัความปวดเฉพาะบุคคลใหเ้หมาะสมตามสาเหตแุละลกัษณะของผูป่้วย (Doody & Bailey 2017)  
อยา่งไรก็ตามคณะผูจ้ดัทาํพบวา่มีการพฒันาเครือ่งมือการประเมนิความปวดทีเ่หมาะสมสาํหรบัผูใ้หญท่ีม่ีความบกพรอ่
งทางสตปิญัญา (เชน่  Chronic Pain Scale for Nonverbal Adults with Intellectual Disabilities  [CPS-NAID], 
Burkitt และคณะ, 2009)   Hadjistavropoulos และคณะ (2011) ไดก้ลา่วถงึ 
การประเมนิความปวดของผูใ้หญท่ีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญา 
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บทความและแนวทางปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้งกบัเด็กมีมากพอควร  
แนวทางเหลา่น้ีมุง่เน้นไปทีก่ารจดัการความปวดเฉียบพลนั  ความปวดเร้ือรงั หรือความปวดจากมะเร็ง  
ซึง่มขีอ้มลูจากหลายประเทศและจากองค์การอนามยัโลก (เชน่ Royal College of Emergency Medicine, 2017, 
National Institute of Health & Care Excellence 2018, World Health Organization 2012, British Pain 
Society 2009).  Ruskin และคณะ (2011)  ไดอ้ภปิรายเกีย่วกบัการประเมนิความปวดในทารก  
ในผูป่้วยทีร่อดชีวติจากการทรมาน มีแนวทางปฏบิตัน้ิอย สว่นใหญเ่น้นไปทีก่ารจดัการความผดิปกตทิางดา้นจติใจ 
(Amris & Williams 2015) มากกวา่ความปวด 
อยา่งไรก็ตามก็ยงัมขีอ้แนะนําสาํหรบัการบาํบดัความปวดในประชากรน้ีบา้ง (Williams & Volkman 2010, Prip & 
Persson 2012) 
การนําขอ้แนะนําและแนวทางปฏบิตัลิงสูก่ารปฏบิตัเิป็นสิง่ทา้ทายสาํหรบัองค์กรและบุคคล (อุปสรรคทีพ่บ เชน่ 
การตอ่ตา้นการเปลีย่นแปลง  ไมไ่ดร้บัการสนบัสนุนจากองค์กร ขอ้จาํกดัดา้นทรพัยากร เป็นตน้) (Gagnon et al, 
2013)  การพฒันาและการศกึษาตอ่เน่ืองเกีย่วกบัแนวทางปฏบิตัเิหลา่น้ี  
ตอ้งอาศยัการเปลีย่นแปลงทางนโยบายและการวางแผนการดาํเนินงาน  การจดัการกบับคุลากรและอุปสรรคตา่งๆ 
รวมถงึการประเมนิผลโดยใชต้วัช้ีวดัคุณภาพอยา่งเหมาะสม  (เชน่ Hadjistavropoulos et al., 2016)  
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เลขาธกิารสมาคมการศกึษาเรือ่งความปวดแห่งประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ในฐานะของปีสากลแหง่การตา้นความปวดของประชากรกลุม่เปราะบาง IASP มีชุดของเอกสารขอ้เทจ็จรงิ (Fact 
Sheets ) ครอบคลุมหวัขอ้ทีเ่ฉพาะเจาะจงเกีย่วกบัความปวดของประชากรกลุม่เปราะบาง  
เอกสารเหลา่น้ีไดร้บัการแปลเป็นภาษาตา่งๆและสามารถดาวน์โหลดไดฟ้รี เยีย่มชม www.iasp-
pain.org/globalyear สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ 
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IASP เป็นแหลง่ช ัน้นําทีม่บีคุคลหลายอาชีพเพือ่เสนองานวชิาการวทิยาศาสตร์ 
การปฏบิตั ิและการศกึษาในวชิาการดา้นความปวด 
เปิดรบัสมาชิกสาํหรบัทุกอาชีพ ทีเ่กีย่วขอ้งในการวจิยั การวินิจฉยั 
หรือรกัษาความปวด  IASP มีสมาชกิมากกวา่ 7,000 คนใน 133 ประเทศ  90 
สมาคมแหง่ประเทศ และ 20 กลุม่ทีส่นใจเรือ่งเฉพาะดา้นของความปวด 
 


