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การประเมนิความปวดในเด็กทีเ่ปราะบางทีสุ่ด 
สมาคมการศกึษาเรือ่งความปวดนานาชาต ิ
 
เป็นทีท่ราบกนัดใีนหมูบ่คุลากรทางการแพทย์ทีดู่แลผูป่้วยเดก็วา่การประเมนิความปวด 
เป็นสิง่สาํคญัทีช่ว่ยในการวนิิจฉยัและตดิตามผลการรกัษา 
 
การประเมนิความปวด เกีย่วขอ้งกบัการสือ่สารทางสงัคม ขณะทีเ่ด็กประสบกบัความปวด 
จะแสดงออกทางพฤตกิรรมทีแ่พทย์สามารถสงัเกต แปลผลและปฏบิตัติอ่ ภายในบรบิททางคลนิิก 
การประเมนิความปวดทีไ่มเ่หมาะสม และการแปลความหมายจากเด็กทีส่ง่สญัญาณความปวดผดิ 
อาจนําไปสูก่ารวนิิจฉยัคลาดเคลือ่น การใหย้าทีม่ากหรือน้อยเกนิไป สง่ผลใหเ้ด็กไดร้บัการรกัษาทีไ่มเ่หมาะสม 
 
หากทาํได ้ควรประเมนิความปวดจากการใหผู้ป่้วยบอกเอง (self report) เป็นอนัดบัแรก อยา่งไรก็ตาม  
เด็กกลุม่เปราะบางอยา่งมาก เชน่ เด็กแรกเกดิ ทารก หรือเด็กวยัเตาะแตะ 
จะยงัเล็กเกนิไปทีจ่ะสามารถสือ่ความหมายเรือ่งความปวดไดโ้ดยตรง  
เน่ืองมาจากความบกพรอ่งทางระบบประสาทหรือการสือ่สาร หรืออาจเป็นผลจาก sedation ในการรกัษา ดงันัน้ 
หลกัการพ้ืนฐานของการประเมนิความปวดในเด็กกลุม่น้ี จงึตอ้งอาศยัการสงัเกตพฤตกิรรมทีเ่ด็กแสดงออก 
บนความรูเ้กีย่วกบับรบิทและอาการแสดงของความปวด  รว่มกบัขอ้มลูทีไ่ดจ้ากผูป้กครอง 
 
เมือ่ใดก็ตามทีท่าํการประเมนิความปวด โดยทฤษฎีแลว้ หากทาํได ้ควรประเมนิใหค้รอบคลุมทุกมติ ิ ในดา้นตา่ง ๆ 
ดงัน้ี  

• ตาํแหน่งทีป่วด:  จะชว่ยบอกสาเหตขุองความเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บ และยงัชว่ยในการแยกตาํแหน่งของ 
จุดปวดเฉพาะที ่(localized pain) ออกจาก referred pain หรือ widespread pain  ซึง่แมแ้ตเ่ด็กเล็ก 
ๆหรือเด็กทีม่คีวามบกพรอ่งทางระบบประสาทระดบักลางก็ยงัสามารถช้ีตาํแหน่งทีป่วดได ้ 

• คุณลกัษณะหรือธรรมชาตขิองความปวด: จะชว่ยบอกรายละเอียดของความปวด เชน่ รูส้กึปวดยา่งไร  
ซึง่จะชว่ยแยกชนิดของความปวดออกจากกนัได ้(nociceptive, neuropathic หรือ vascular) 
ในเด็กทีค่อ่นขา้งเปราะบางดงักลา่วอาจบอกไดย้าก 

• ผลกระทบของความปวด: 
บนัทกึระดบัผลกระทบของความปวดตอ่กจิกรรมในชีวติประจาํวนัและการทาํหน้าทีใ่นสงัคม 
โดยผูป้กครองอาจเป็นผูใ้หข้อ้มูล 

• บรบิทของความปวด: เหตุการณ์ เงือ่นไข หรือ สภาพการณ์ ทีม่ีผลตอ่ประสบการณ์ความปวด 
จะบอกถงึการแปลความหมายจากสญัญาณและการรายงานความปวด 

• ระดบัความปวด: ประมาณการระดบัความรุนแรงของความปวด 
เป็นประโยชน์ในการบอกคา่ทีเ่ป็นพ้ืนฐานและใชป้ระเมนิผลการรกัษาทีใ่ห ้
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เครือ่งมือประเมนิความปวดในเด็กทีไ่มส่ามารถบอกระดบัความปวดไดเ้อง 
เครือ่งมือประเมนิความปวดตอ่ไปน้ี มีโครงสรา้งสว่นใหญจ่ากการรวมคะแนนการแสดงออกทางสีหน้า 
การสง่เสียงดงัหรือการบอกดว้ยวาจา การแสดงทา่ทาง และการเกร็งกลา้มเน้ือหรือเคลือ่นไหว 
 
เด็กแรกเกดิ ทารก และวยัเตาะแตะ (1,2) 

• The Premature Infant Pain Profile (PIPP).  
• The Neonatal Infant Pain Scale (NIPS) (also includes items that score heart rate and oxygen 

saturation).  
• The Toddler-Preschooler Postoperative Pain Scale (TPPPS).  
• The Face Legs Activity Cry Consolability  (FLACC).  

 
เด็กทีม่คีวามบกพรอ่งทางระบบประสาท (3,4,5,6) 
 

• Revised FLACC scale (r-FLACC): ผูดู้แลเด็ก สามารถเพิม่คาํอธบิายพฤตกิรรมทีจ่าํเพาะสาํหรบัเด็กได ้
เน่ืองจากเด็กทีม่คีวามบกพรอ่งทางระบบประสาทจะมีวธีิการตอบสนองแปลกๆตอ่ความปวด 

• Individualized Numeric Rating Scale (INRS): เพิม่การใหค้ะแนนโดยรวม 0-10 
จากคาํอธบิายของพอ่แมเ่กีย่วกบัพฤตกิรรมทีจ่าํเพาะกบัความปวดของเด็ก 

• The Paediatric Pain Profile (PPP): รวมการสงัเกตพฤตกิรรมทางกายภาพและกจิกรรมตา่ง ๆ ( เชน่ 
ไมย่อมรบัประทาน นอนหลบัไมส่นิท เป็นตน้ อา่นเพิม่เตมิที ่ www.ppprofile.org.uk )  

• Non-communicating Children’s Pain Checklist – Revised (NCCPC-R):  
สาํหรบัประเมนิพฤตกิรรมในเด็กอายุ 3-18 ปีทีม่คีวามบกพรอ่งทางการรบัรูห้รือการสือ่สาร  

 
เด็กทีไ่ดร้บัการ sedate หรือ ผกูตรงึไว ้(restraint) (7) 
 

• COMFORT scale: รวมการประเมนิอตัราการเตน้ของหวัใจและความดนัเลือด  
• COMFORT-Behavior (COMFORT-B): ไมร่วมหวัขอ้ดา้นสรีรวทิยา   

 
ขอ้ควรพจิารณาในการประเมนิความปวด (8) 

• การประเมนิทีไ่ดจ้ากการสงัเกต  ไมส่ามารถแยกความทุกข์ทรมานจากความปวด 
ออกจากความทุกข์ทรมานจากเหตุอืน่ ๆ เชน่ ความกลวั หรือความทรมานจากขอ้จาํกดัทางสรีระได ้ 

• การวดัพารามเิตอร์ทางสรีรวทิยาเชน่ อตัราการเตน้ของหวัใจ คา่ความอิม่ตวัของออกซเิจนในเลือด 
จะพบคา่เปลีย่นแปลงตอบสนองตอ่ความปวด แตใ่ชเ้ป็นตวัช้ีวดัความปวดไดไ้มด่ีเทา่พฤตกิรรมทีส่งัเกตได ้
เน่ืองจากมีความจาํเพาะเจาะจงและน่าเชือ่ถือน้อยกวา่ 

• ในการตดัสนิใจรกัษาควรพจิารณาจากการประเมนิในทกุมติ ิ รว่มกบัปจัจยัตา่ง ๆ 
ท ัง้ทางดา้นสรีรวทิยาพฒันาการ และจติสงัคม ทีอ่าจเป็นสาเหตุของความทุกข์ทรมาน 

• คะแนนความปวดทีเ่ป็นจุดตดั ไมเ่หมาะสาํหรบัใชเ้ป็นแนวทางในการตดัสนิใจใหย้า 
เพราะอาจนําไปสูก่ารใหย้ามากหรือน้อยเกนิไปได ้

• สาํหรบัตดัสนิใจรกัษา ควรใชข้อ้มลูประกอบกนั ท ัง้การเปลีย่นแปลงของคา่คะแนนความปวด 
การเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม การตอบสนองตอ่การรกัษา และความสามารถในการทาํกจิกรรมของเดก็  

 
• แมว้า่จะมขีอ้จาํกดัของการวดัทีจ่าํเพาะตอ่ความปวดหรือการวดัการทาํงานบางอยา่ง 

ทีไ่มม่ีการทดสอบกบัเด็กกลุม่ทีเ่ปราะบางอยา่งมาก  ขอ้สงัเกตงา่ยๆ เชน่ เริม่อยากอาหาร 
กลบัมาทาํกจิกรรมตา่ง ๆตามปกตไิด ้มปีฏสิมัพนัธ์ทางสงัคม และคุณภาพของการนอนหลบั  
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ทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์ผูป้กครองหรือจากการสงัเกตโดยตรง 
ก็สามารถใชใ้นการประเมนิผลกระทบของความปวดได ้

• เด็กทีป่่วยหนกั (critically ill)  
จะไมส่ามารถแสดงความปวดไดช้ดัเจนหรือไมส่ามารถคงพฤตกิรรมตอบสนองตอ่ความปวดได ้ 

 
สรุป 
 
ในบทน้ี ไดร้วบรวมวธีิการทางคลนิิกทีช่ว่ยเป็นกรอบของการประเมนิความปวดสาํหรบัเด็กกลุม่เปราะบางอยา่งมากไว ้
อยา่งไรก็ตาม ดงัที ่Dr. Berde และ McGrath ไดย้ํา้วา่ “การประกอบโรคศลิปะ คงไวซ้ึง่การผสานสิง่ทีค่นไขบ้อก 
การสงัเกตพฤตกิรรมและการวดัทางสรีรวทิยา เขา้กบัประวตั ิตรวจรา่งกาย ผลทางหอ้งปฏบิตักิาร 
และบรบิททางคลนิิกท ัง้หมดเขา้ดว้ยกนั เพือ่เป็นแนวทางในการตดัสนิใจเลือกใหร้กัษาทางคลนิิก (9)” 
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ภาควชิาวสิญัญีวทิยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแกน่ 
 
ผูต้รวจทาน 
แพทย์หญงิลกัษม ี ชาญเวชช์  
เลขาธกิารสมาคมการศกึษาเรือ่งความปวดแห่งประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ในฐานะของปีสากลแหง่การตา้นความปวดของประชากรกลุม่เปราะบาง IASP มีชุดของเอกสารขอ้เทจ็จรงิ (Fact 
Sheets ) ครอบคลุมหวัขอ้ทีเ่ฉพาะเจาะจงเกีย่วกบัความปวดของประชากรกลุม่เปราะบาง  
เอกสารเหลา่น้ีไดร้บัการแปลเป็นภาษาตา่งๆและสามารถดาวน์โหลดไดฟ้รี เยีย่มชม www.iasp-
pain.org/globalyear สาํหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิ 
 

เกีย่วกบัสมาคมการศกึษาเร ือ่งความปวดนานาชาต ิ
(International Association for the Study of Pain® ) 

 
IASP เป็นแหลง่ช ัน้นําทีม่บุีคคลหลายอาชพีเพือ่เสนองานวชิาการวทิยาศาสตร ์
การปฏบิตั ิและการศกึษาในวชิาการดา้นความปวด 
เปิดรบัสมาชกิสําหรบัทุกอาชพี ทีเ่กีย่วขอ้งในการวจิยั การวนิิจฉัย 
หรอืรกัษาความปวด  IASP มสีมาชกิมากกว่า 7,000 คนใน 133 ประเทศ  90 
สมาคมแห่งประเทศ และ 20 กลุ่มทีส่นใจเร ือ่งเฉพาะดา้นของความปวด 
 


