แนวทางปฏิบตั สิ าํ หรับความปวดในประชากรกลุม
่ เปราะบาง
สมาคมการศึกษาเรือ
่ งความปวดนานาชาติ

คําแนะนําในทางคลินิก (clinical guidelines)
มีการพัฒนาอย่างเป็ นระบบเพือ
่ ช่วยให้แพทย์และผูป
้ ่ วยสามารถตัดสินใจเกีย่ วกับการดูแลสุขภาพของผูป
้ ่ วย
คําแนะนํามาจากหลักฐานเชิงประจักษ์ แต่บางครัง้ ก็สามารถยึดตามข้อสรุปของผูเ้ ชีย่ วชาญ (Livesey & Noon 2007)
คําแนะนํามีไว้เพือ
่ เป็ นโครงร่างแนวทางปฏิบตั ส
ิ าํ หรับการจัดการปัญหาเฉพาะด้าน
หลักฐานทีช
่ ดั เจนช่วยให้ผเู้ ชีย่ วชาญหาข้อสรุปได้
อย่างไรก็ดีแม้จะมีหลักฐานแต่ก็อาจเป็ นเรือ
่ งยากทีจ่ ะเปลีย่ นความเชือ
่ และการปฏิบตั ท
ิ ม
ี่ ม
ี ายาวนาน
ในปี สากลแห่งการต้านความปวดของประชากรกลุม
่ เปราะบาง (vulnerable population)
หมายถึงประชากรในสีก
่ ลุม
่ หลัก ได้แก่ ผูส
้ ูงอายุทอ
ี่ อ
่ นแอ เด็กและทารก
ผูพ
้ ก
ิ ารทางปัญญาและผูร้ อดชีวต
ิ จากการทรมาน
ถึงแม้วา่ ประชากรกลุม
่ เปราะบางอาจหมายถึงประชากรนอกเหนื อจากนี้
แต่ในคําแนะนําจะกล่าวเฉพาะในผูป
้ ่ วยสีก
่ ลุม
่ หลักนี้
ผูป
้ ่ วยในกลุม
่ นี้ จะมีความแตกต่างในด้านของตัวผูป
้ ่ วยรวมถึงประสบการณ์ ตอ
่ ความปวดทีห
่ ลากหลาย
ดังนัน
้ จึงไม่อาจมีคาํ แนะนําทีเ่ หมาะสมสําหรับผูป
้ ่ วยทัง้ หมดได้ สิง่ สําคัญทีต
่ อ
้ งพึงระลึกไว้
คือผูป
้ ่ วยในกลุม
่ เปราะบางบางราย มีขอ
้ จํากัดในการสือ
่ สาร เช่น ผูป
้ ่ วยทีม
่ ภ
ี าวะสมองเสือ
่ มรุนแรงและทารก
ดังนัน
้ คําแนะนําจะต้องตอบสนองต่อความต้องการของประชากรทีม
่ ข
ี อ
้ จํากัดในการสือ
่ สาร
มีแนวทางในการปฏิบตั ท
ิ เี่ กีย่ วข้องกับผูส
้ งู อายุอย่างน้อย 10 หัวข้อ ตัวอย่างเช่น
คําแนะนําเกีย่ วกับการประเมินความปวด การจัดการความปวดเฉี ยบพลัน และความปวดเรื้อรัง หรือ
ความปวดทีเ่ กีย่ วข้องกับข้อเสือ
่ ม (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; ข้อสรุปของแนวทางการประเมินความปวดในผูส
้ ูงอายุทส
ี่ มองเสือ
่ มพบใน
Hadjistavropoulos, 2017] เมือ
่ พิจารณาถึงบุคคลทีม
่ ีความบกพร่องทางสติปญ
ั ญา
ดูเหมือนจะมีแนวทางปฏิบตั ห
ิ รือบทความจํานวนน้อยมากเกีย่ วกับผูป
้ ่ วยกลุม
่ นี้
้ สําหรับเด็ก (Doody & Bailey 2017)
บางครัง้ นักวิจยั กล่าวถึงการใช้เครือ
่ งมือประเมินความปวดทีพ
่ ฒ
ั นาขึน
และการบําบัดความปวดเฉพาะบุคคลให้เหมาะสมตามสาเหตุและลักษณะของผูป
้ ่ วย (Doody & Bailey 2017)
อย่างไรก็ตามคณะผูจ้ ดั ทําพบว่ามีการพัฒนาเครือ
่ งมือการประเมินความปวดทีเ่ หมาะสมสําหรับผูใ้ หญ่ทม
ี่ ีความบกพร่อ
งทางสติปญ
ั ญา (เช่น Chronic Pain Scale for Nonverbal Adults with Intellectual Disabilities [CPS-NAID],
Burkitt และคณะ, 2009) Hadjistavropoulos และคณะ (2011) ได้กล่าวถึง
การประเมินความปวดของผูใ้ หญ่ทม
ี่ ค
ี วามบกพร่องทางสติปญ
ั ญา
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บทความและแนวทางปฏิบตั ท
ิ เี่ กีย่ วข้องกับเด็กมีมากพอควร
แนวทางเหล่านี้ มงุ่ เน้นไปทีก
่ ารจัดการความปวดเฉี ยบพลัน ความปวดเรื้อรัง หรือความปวดจากมะเร็ง
ซึง่ มีขอ
้ มูลจากหลายประเทศและจากองค์การอนามัยโลก (เช่น Royal College of Emergency Medicine, 2017,
National Institute of Health & Care Excellence 2018, World Health Organization 2012, British Pain
Society 2009). Ruskin และคณะ (2011) ได้อภิปรายเกีย่ วกับการประเมินความปวดในทารก
ในผูป
้ ่ วยทีร่ อดชีวต
ิ จากการทรมาน มีแนวทางปฏิบตั น
ิ ้อย ส่วนใหญ่เน้นไปทีก
่ ารจัดการความผิดปกติทางด้านจิตใจ
(Amris & Williams 2015) มากกว่าความปวด
อย่างไรก็ตามก็ยงั มีขอ
้ แนะนําสําหรับการบําบัดความปวดในประชากรนี้ บา้ ง (Williams & Volkman 2010, Prip &
Persson 2012)
การนําข้อแนะนําและแนวทางปฏิบตั ลิ งสูก
่ ารปฏิบตั เิ ป็ นสิง่ ท้าทายสําหรับองค์กรและบุคคล (อุปสรรคทีพ
่ บ เช่น
การต่อต้านการเปลีย่ นแปลง ไม่ได้รบั การสนับสนุนจากองค์กร ข้อจํากัดด้านทรัพยากร เป็ นต้น) (Gagnon et al,
2013) การพัฒนาและการศึกษาต่อเนื่องเกีย่ วกับแนวทางปฏิบตั เิ หล่านี้
ต้องอาศัยการเปลีย่ นแปลงทางนโยบายและการวางแผนการดําเนินงาน การจัดการกับบุคลากรและอุปสรรคต่างๆ
รวมถึงการประเมินผลโดยใช้ตวั ชี้วดั คุณภาพอย่างเหมาะสม (เช่น Hadjistavropoulos et al., 2016)
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ผูแ
้ ปล
วิชยั อิทธิชยั กุณฑล พ.บ., ว.ว.วิสญ
ั ญีวท
ิ ยา
ภาควิชาวิสญ
ั ญีวท
ิ ยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ผูต
้ รวจทาน
แพทย์หญิงลักษมี ชาญเวชช์
เลขาธิการสมาคมการศึกษาเรือ
่ งความปวดแห่งประเทศไทย

เกีย่ วกับสมาคมการศึกษาเรือ
่ งความปวดนานาชาติ

(International Association for the Study of Pain® )
้ นําทีม
่ บ
ี ค
ุ คลหลายอาชีพเพือ
่ เสนองานวิชาการวิทยาศาสตร์
IASP เป็ นแหล่งชัน
การปฏิบตั ิ และการศึกษาในวิชาการด้านความปวด
เปิ ดรับสมาชิกสําหรับทุกอาชีพ ทีเ่ กีย่ วข้องในการวิจยั การวินิจฉัย
หรือรักษาความปวด IASP มีสมาชิกมากกว่า 7,000 คนใน 133 ประเทศ 90
สมาคมแห่งประเทศ และ 20 กลุม
่ ทีส่ นใจเรือ่ งเฉพาะด้านของความปวด

ในฐานะของปี สากลแห่งการต้านความปวดของประชากรกลุม
่ เปราะบาง IASP มีชุดของเอกสารข้อเท็จจริง (Fact
Sheets ) ครอบคลุมหัวข้อทีเ่ ฉพาะเจาะจงเกีย่ วกับความปวดของประชากรกลุม
่ เปราะบาง
เอกสารเหล่านี้ได้รบ
ั การแปลเป็ นภาษาต่างๆและสามารถดาวน์ โหลดได้ฟรี เยีย่ มชม www.iasppain.org/globalyear สําหรับข้อมูลเพิม
่ เติม
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