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การดูแลแบบประคบัประคองในผูสู้งอายทุีม่ีอาการปวด 
สมาคมการศกึษาเรือ่งความปวดนานาชาต ิ
 
ประชากรท ั่วโลกทีม่ีอายุมากกวา่ 60 ปี จะมจีาํนวนเพิม่ขึน้เทา่ตวัในปี ค.ศ.2050 [11]เมือ่คนมีชีวติอยูไ่ดน้านขึน้ 
จาํนวนผูป่้วยทีเ่พิม่มากขึน้ ท ัง้ทีม่ีชีวติรอดหรือเสียชีวติจากโรคทีซ่บัซอ้น การเจ็บป่วยหนกัและการเจ็บป่วยเร้ือรงั เชน่ 
โรคไตวายหรือโรคหวัใจวาย นอกจากน้ี ผูสู้งอายุอาจตอ้งเผชญิกบัความเครียดทางจติใจ เชน่ จากการสูญเสีย 
หรือการขาดความสามารถในการชว่ยเหลือตวัเอง 
 
การดูแลแบบประคบัประคองคอื อะไร 
 
การดแูลแบบประคบัประคองมวีตัถุประสงศ์เพือ่ใหเ้กดิความตอ่เน่ืองหรือการพฒันาในคุณภาพชีวติ 
และการลดความทุกข์ทรมานของผูป่้วย โดยเริม่ต ัง้แตก่ารคน้หาผูป่้วย การประเมนิโดยระเอียด 
และการรกัษาตามอาการ[4] โดยประกอบดว้ย 
 

• การผสมผสานระหวา่งอายุรศาสตร์ผูสู้งอายุกบัการดูแลแบบประคบัประคอง 
โดยเน้นการประเมนิในหลายมติเิพือ่ผสมผสานปจัจยัทางสงัคม จติวญิญาณ 
และปจัจยัทางสิง่แวดลอ้มในการรกัษา 

• ตอ้งมคีวามเขา้ใจเกีย่วกบัการเจ็บป่วยหลายโรค การส ั่งยาอยา่งปลอดภยั และการรกัษาแบบสหสาขา 
• ใหค้วามสาํคญัเรือ่งการสือ่สารทีด่ี การพจิารณาเรือ่งสทิธผิูป่้วย 

การมีสว่นรว่มในการตดัสนิใจและการเผชญิกบัสภาวะวกิฤตทิางจรยิธรรมทางการแพทย์ตอ่การดาํเนินการร ั
กษา 

• ทาํงานรว่มกบัผูสู้งอายุและครอบครวัในการรกัษาในทีต่า่งๆ (เชน่ การดูแลในระยะยาว ทีบ่า้น 
ทีศู่นยด์ูแลผูป่้วยแบบประคบัประคองและโรงพยาบาล) 
และในชว่งเวลาตา่งๆโดยเฉพาะชว่งทีม่ีการเปลีย่นแปลงรูปแบบการดูแลผูป่้วยสูงอายุ[7] 

 
การประเมนิความปวด 
 
 ผูสู้งอายมุีประสบการณ์ความปวดและรายงานความปวดทีแ่ตกตา่งกนัโดยขึน้กบัภาวะทางสงัคมและภาวะจติใ
จ รวมถงึการอดทนอดกล ัน้ในผูป่้วยสูงอาย ุซึง่นําไปสูก่ารรายงานความปวดทีต่ํา่กวา่ความจรงิ[2] 
การประเมนิความปวดทีเ่ป็นมาตรฐาน คือ การรายงานความปวดดว้ยตนเอง โดยการประเมนิความปวดประกอบดว้ย 
3 มติ ิไดแ้ก ่การรบัสมัผสัปวด ดา้นภาวะอารมณ์ และผลกระทบจากความปวด[8] 
 
ภาวะสมองเสือ่มและความบกพรอ่งในการเรียนรู ้
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การรายงานความปวดอาจเป็นเรือ่งยากสาํหรบัผูป่้วยสูงอายุทีม่ีความบกพรอ่งในการเรียนรู ้
ซึง่เป็นผลจากภาวะสมองเสือ่ม หรือโรคอืน่ๆในระบบประสาท อมัพาต 
การรบกวนการสือ่สารจากปจัจยัทางวฒันธรรมและภาษา 
ผูป่้วยจาํนวนมากทีม่ภีาวะสมองเสือ่มสามารถรายงานความปวดไดอ้ยา่งน่าเชือ่ถือ 
แตจ่าํเป็นตอ้งซกัประวตัแิวดลอ้มมาประกอบการประเมนิ [12] 
การสงัเกตพฤตกิรรมหรือการใชแ้บบประเมนิพฤตกิรรมความปวดทีไ่ดร้บัการตรวจสอบความแมน่ยาํ 
ในการประเมนิความปวดหรือความไมสุ่ขสบาย อาจสง่ผลใหม้ีการเปลีย่นแปลงทางพฤตกิรรมของผูป่้วยสูงอายไุด[้9] 
แนวทางปฏบิตัขิองสมาคมอายรุศาสตร์ผูสู้งอายุในประเทศสหรฐัอเมรกิา [3] 
ไดนํ้าเสนอกลุม่ของหวัขอ้ตา่งๆในการประเมนิพฤตกิรรมความปวด  
 
 หวัขอ้การประเมนิ ตวัอยา่ง 
1 การแสดงออกทางใบหน้า ขมวดคิว้ 
2 การพูดและการออกเสียง เสียงคราง เสียงรอ้ง 
3 การขยบัรา่งกาย การป้องกนับางสว่นของรา่งกาย 

จงัหวะหรือความเร็วในการเคลือ่นไหวรา่งกาย 
4 การเปลีย่นแปลงในปฏสิมัพนัธ์กบัผูค้น มีพฤตกิรรมหลีกเลีย่งการเขา้สงัคมหรือพฤตกิรรมกา้วรา้ว 
5 การเปลีย่นแปลงในกจิกรรมทีท่าํเป็นประจาํ ความเจรญิอาหาร กจิวตัรประจาํวนั การนอน 
6 การเปลีย่นแปลงในดา้นจติใจ ภาวะเพอ้คล ั่ง การรอ้งไห ้
 
เครือ่งมือทีใชป้ระเมนิพฤตกิรรมความปวดจากการสงัเกต สว่นมากมหีวัขอ้เหลา่น้ีในการประเมนิความปวด ทีนิ่ยมใช ้
ไดแ้ก ่ Abbey Pain Scale[1], Pain Assessment in Advanced Dementia (PAINAD)[10] และ the Pain 
Assessment Checklist for Seniors with Limited Ability to Communicate (PACSLAC) [5] 
 
หลกัการจดัการความปวด 
 
การจดัการความปวดดว้ยวธีิไมใ่ชย้า เชน่ การออกกาํลงักาย การใชเ้ครือ่งมือชว่ยในการขยบัรา่งกาย เชน่ ไมเ้ทา้ 
หรือการฝึกการผอ่นคลาย[2] หรือการใชย้าแกป้วดชนิดทา โดยเฉพาะยาในกลุม่ NSAIDs (non-steroidal anti-
inflammatory drugs) เพือ่บาํบดัอาการปวดกระดูกและกลา้มเน้ือเฉพาะสว่น [2] 
วธีิเหลา่น้ีอาจใหผ้ลดีในผูป่้วยบางราย ดงันัน้ ใหพ้จิารณาเป็นทางเลือกอนัดบัแรก 
การจดัการความปวดดว้ยยาในผูป่้วยสูงอายุเป็นเรือ่งทา้ทาย 
เน่ืองจากพบการใชย้าหลายชนิดไดบ้อ่ยและการเปลีย่นแปลงในการทาํลายและขจดัยาในผูป่้วยสูงอายุ 
ทาํใหเ้สีย่งทีจ่ะเกดิปฏสิมัพนัธ์ระหวา่งยาและการเกดิผลขา้งเคียงจากยา คาํแนะนํา[2] (AGS 2009)   
การลดการเกดิผลขา้งเคียงจากยา ไดแ้ก ่

• ใชย้าตามบนัไดยาระงบัปวดของ WHO (http://www.who.int/cancer/palliative/painladder/en/) 
• เริม่ยาในขนาดตํา่ทลีะตวัและเพิม่ปรมิาณอยา่งชา้ๆ จนถงึผลระงบัปวดทีต่อ้งการ 
• เลือกวธีิการใชย้า แบบทีรุ่กลํา้รา่งกายน้อยทีสุ่ดกอ่น เชน่ เริม่ทีย่าชนิดทากอ่น 

 
ยาแกป้วด ขอ้บง่ช้ี ขอ้คดิ 

Paracetamol/acetaminop
hen  

ปวดกระดูกและกลา้มเน้ือ 
และปวดจากภาวะขอ้สือ่ม 

ประสทิธภิาพดีและปลอดภยั 

Non-steroidal anti-
inflammatory drugs ไดแ้ก ่

ปวดกระดูกและกลา้มเน้ือ 
และปวดจากภาวะขอ้เสือ่ม 

เสีย่งตอ่การเกดิผลขา้งเคียง เชน่ 
เลือดออกทางเดนิอาหาร 
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naproxen, ibuprofen  พจิารณาเมือ่ทาน paracetamol 
แลว้ไมบ่รรเทาอาการปวด 

ผลตอ่ระบบหวัใจและหลอดเลือด 
)เพิม่ความเสีย่งตอ่ภาวะความดนัในหลอดเลือดแ
ดงสูง ภาวะหวัใจวาย (
และผลตอ่การทาํงานของไตในผูป่้วยทีม่โีรคไต 

Codeine  เป็นยาในกลุม่ weak opioid 
ใชบ้าํบดัปวดระดบัปานกลาง 

เสีย่งตอ่การเกดิภาวะงว่งซมึ 
อาการประสาทหลอน อาการเพอ้คล ั่ง 
อาการคลืน่ไส ้อาเจียน อาการทอ้งผูก 
ภาวะปสัสาวะค ั่ง เสีย่งตอ่การลม้และกระดูกหกั 
Fentanyl มีในรูปแบบแผน่แปะผวิหนงั 
ไมค่วรใชใ้นผูป่้วยสูงอายุทีไ่มเ่คยไดร้บัยาในกลุ่
ม strong opioid มากอ่น 

Morphine, oxycodone, 
fentanyl  

เป็นยาในกลุม่ strong opioid 
ใชใ้นการบาํบดัปวดระดบัรุนแรง 
ท ัง้ปวดจากมะเร็งและไมใ่ชจ่ากม
ะเร็ง 

Amitriptyline  อาการปวด neuropathic pain เสีย่งตอ่การเกดิ ภาวะความดนัตํ่าเมือ่ลุกนั่ง 
หวัใจเตน้ผดิจงัหวะ ภาวะปสัสาวะค ั่ง 
ความดนัตาสูง 
และลดความสามารถในการการเรียนรู ้

Pregabalin, gabapentin  อาการปวด neuropathic pain มีฤทธิล์ดความกงัวลและมีผลใหเ้กดิอาการงว่งซมึ 
 
สรุป 
 
แนวทางการดูแลแบบประคบัประคองตอ้งมีการประเมนิอาการและเป้าประสงศใ์นการรกัษาเป็นระยะๆ 
โดยมีการพูดคุยถงึเพดานการดูแลกบัครอบครวัของผูป่้วย 
เพือ่นําไปสูแ่นวทางการรกัษาทีส่นบัสนุนใหเ้กดิการบาํบดัความปวดทีด่ ี
ใหม้ีการตดัสนิใจรว่มกนัในการหยุดการรกัษาทีท่าํใหเ้กดิความเจ็บปวดหรือทุกข์ทรมาน 
ทาํใหล้ดความเสีย่งทีจ่ะนําพาผูป่้วยไปสูค่วามไมสุ่ขสบายในชว่งปั้นปลายของชีวติ 
โดยเฉพาะการนําผูป่้วยมาโรงพยาบาล การดูแลแบบประคบัประคองใหพ้จิารณาถงึความปวดทุกมติ ิ
โดยเฉพาะการประเมนิภาวะความตงึเครียดทางจติใจซึง่สง่ผลตอ่การรบัรูค้วามปวดและความทุกข์ทรมานของผูป่้วย 
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