
คณะอนุกรรมการการจัดการความปวด
ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี



 มี มาตรฐาน/วิธีท างานในการประเมนิและจัดการความปวดในผู้ป่วยผู้ใหญ่ 
แต่ไม่สามารถน ามาใช้ในผู้ป่วยเดก็ได้

 ผู้ป่วยเดก็ที่เข้ารับการรักษามี อายุ พัฒนาการที่หลากหลาย การประเมนิ
ความปวดต้องใช้เคร่ืองมือแตกต่างกัน

 มีความหลากหลายของการใช้เคร่ืองมือประเมนิความปวดในเดก็ในแต่ละ
หน่วยงาน  

  บางหน่วยงานยังไม่ได้ใช้เคร่ืองมือมาตรฐานส าหรับประเมินความปวดใน
ผู้ป่วยเดก็





เพื่อจัดท ามาตรฐาน / วธีิท างาน (Work Instruction) 
การประเมินและจัดการความปวดผู้ป่วยเดก็



1.อบรมให้ความรู้และแนวคิดแก่ผู้ปฏิบัติเก่ียวกับการประเมินและจัดการ
ความปวดในผู้ป่วยเดก็

2. สืบค้น ทบทวน วเิคราะห์ สังเคราะห์ งานวจิัยที่เกี่ยวข้อง

3. ก าหนดเคร่ืองมือที่ใช้ประเมนิความปวดและสร้างวธีิการท างาน

4.จัดอบรมให้ความรู้พยาบาลและผู้ช่วยพยาบาลเร่ือง “การประเมนิและ
จัดการความปวดผู้ป่วยเดก็ใน ร.พ.รามาธิบดี”

5.ทดลองใช้”วธีิการท างานการประเมนิและจัดการความปวดในผู้ป่วยเดก็”



6.ประเมนิผลการใช้ “วธีิการท างานการประเมินและจัดการความปวดใน
ผู้ป่วยเดก็”

7.ปรับปรุงแก้ไข ตามข้อเสนอแนะจากการประเมนิผลการใช้

8 .น า เสนอเพื่ อพิจารณาและประกาศใ ช้ ในฝ่ายการพยาบาล             
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

9.ประกาศใช้วิธีการท างานการประเมนิและจัดการความปวดในผู้ป่วยเดก็ 
และตดิตามผลการน าวธีิการท างานฯไปปฏิบัตจิริง







ส ารวจเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการประเมินและจดัการความปวดในเดก็ 

ภายใน รพ.รามาธิบดี



เคร่ืองมือประเมนิ
ความปวด

อายุ เกณฑ์คะแนนที่ต้อง
จัดการความปวด

NIPS แรกเกิด-1ปี > 4

FLACC มากกว่า1ปี-6 ปี  4

CHEOPS มากกว่า1ปี-6 ปี > 8

NRS มากกว่า 6 ปี  4
FPS ผู้ป่วยเดก็ที่ไม่สามารถใช้

เคร่ืองมืออ่ืนได้
 4



Neonatal Infant Pain Scale (NIPS)

คะแนนที่เป็นไปได้ 0-7 คะแนน > 4 ให้จัดการความปวด 



Face Leg Activity Crying Consolidation (FLACC)
คะแนนที่เป็นไปได้ 0-10 คะแนน ≥ 4 ให้จัดการความปวด 



The Children’s Hospital of Eastern Ontario Pain Scale (The CHEOPS Pain Scale) 

คะแนนที่เป็นไปได้ 4-13 คะแนน > 8 ให้จัดการความปวด 



Numerical Rating Scale (NRS)

คะแนนที่เป็นไปได้ 0-10 คะแนน ≥ 4 ให้จัดการความปวด 



Face Pain Scale–Revised (FPS-R)

คะแนนที่เป็นไปได้ 0-10 คะแนน ≥ 4 ให้จัดการความปวด 

Hicks et al, 2001







 ให้ความรู้และแนวคดิเก่ียวกับการประเมินและ
จัดการความปวดในผู้ป่วยเดก็

 วธีิท างาน (Work instruction) การประเมินและ

จัดการความปวดในผู้ป่วยเดก็ ของร.พ.รามาธิบดี



น าร่องทดลองใช้ วิธีท างานการประเมินและจัดการความปวด
ในผู้ป่วยเดก็ จ านวน 5 งานการพยาบาล 14 หอผู้ป่วย

งานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์

งานการพยาบาลศัลยศาสตร์

งานการพยาบาลออร์โธปิดกิส์และเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู

งานการพยาบาลจักษุ โสต ศอ นาสิก

งานการพยาบาลเวชศาสตร์ฉุกเฉิน



โดยใช้แบบสอบถาม

เกบ็ข้อมูลโดยการให้บุคลากรผู้มีประสบการณ์ใช้ 

 วธีิท างานฯ จ านวน 349 คน ตอบแบบสอบถาม 



1. ด้านความยาก ง่าย และความตรงเคร่ืองมือประเมนิความปวดผู้ป่วย
เดก็

     - ทุกเคร่ืองมือ สามารถท าได้ง่าย ใช้ประเมนิความปวดได้จริงและช่วย
ในการจัดการความปวดได้จริง
     - เคร่ืองมือประเมนิความปวดผู้ป่วยเดก็ อายุตัง้แต่ 1-6 ปี มี 2เคร่ืองมือ
คือ FLACC และ CHEOPS ผู้ปฏิบัตขิอเลือกใช้ FLACC เน่ืองจาก 
ใช้ได้ง่ายกว่า ใช้เวลาไม่มากในการประเมนิ ค่าคะแนนที่เป็นไปได้เท่ากับ 
NRS
2. ด้านเนือ้หา รายละเอียดของวิธีท างานฯ

- การบันทกึคะแนนความปวดใน Graphic Sheet บันทกึได้ยาก
เน่ืองจากเคร่ืองมือที่ใช้มีค่าคะแนนที่เป็นไปได้แตกต่างกัน
     - การบันทกึคะแนนความปวดใน NURSES’ NOTES ท าได้ไม่ยุ่งยาก



1. บุคลากรยังปฏบิัตติามวธีิท างานฯได้ไม่ครบถ้วน โดยเฉพาะ

ในส่วนของการบันทกึคะแนนความปวดใน Graphic Sheet 

และ NURSES’ NOTES 

2. บุคลากรผู้ปฏบิตังิานใหม่ยังไม่มีความรู้เก่ียวกับวธีิท างานฯ



 ปรับปรุง แก้ไข “วิธีท างานเร่ืองการประเมินและจดัการความปวด
ในผู้ป่วยเดก็” ตามข้อเสนอแนะจากการประเมินผล

     - ก าหนดเคร่ืองมือประเมินความปวดผู้ป่วยเดก็อายุ > 1ปี - 6ปี 
       คือFLACC
     - ปรับใบ Graphic Sheet ในส่วนของ Pain เพื่อให้ง่ายต่อการบันทกึ 
 ให้ความรู้ ท าความเข้าใจและเน้นย า้การปฏิบัตทิี่ถูกต้อง ครบถ้วน 

ตามวิธีท างานที่ก าหนด

 อบรมให้ความรู้เร่ือง “วิธีท างานเร่ืองการประเมินและจัดการความ
ปวดในผู้ป่วยเดก็” ในการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่









1. ประเมนิความปวดของผู้ป่วยแรกรับทุกราย และบันทกึคะแนนปวดในช่อง 
Pain management ของแบบประเมนิสุขภาพเดก็ดังนี ้

1.1 ผู้ป่วยเดก็แรกเกดิ - 1ปี (ยกเว้นผู้ป่วยเดก็ Premature) ใช้เคร่ืองมือ 
Neonatal Infant Pain  Scale (NIPS) ระบุช่ือเคร่ืองมือและคะแนนความ
ปวดหลังค าว่า “PAIN MANAGEMENT”

1.2 ผู้ป่วยเดก็อายุ > 1ปี - 6ปี ใช้เคร่ืองมือ FLACC Behavioral Pain 
Scale (FLACC) ระบุช่ือเคร่ืองมือและคะแนนความปวดหลังค าว่า “PAIN 
MANAGEMENT”

1.3 ผู้ป่วยอายุ >6 ปี ใช้เคร่ืองมือ Numerical Rating Scale (NRS) ถ้า
ผู้ป่วยไม่ปวดให้วงกลมที่เลข 0





   1.4 ผู้ป่วยเดก็ที่ไม่สามารถใช้เคร่ืองมือ 1.1, 1.2, 1.3 แต่สามารถบอก
ระดับความปวดของตนเองโดยการส่ือความหมายด้วยภาพ ให้ใช้
เคร่ืองมือ  Face Pain Rating Scale – Revised (FPS-R) ถ้าผู้ป่วยไม่ปวด
ให้วงกลมที่เลข 0 
2. ประเมนิความปวดและความต้องการการจัดการตามเวลาที่วัด Vital 
signs 
3. บันทกึคะแนนความปวดลงใน Temperature Graphic and Record / 
Graphic Sheet โดยระบุช่ือเคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมนิความปวดใน
ช่องว่างด้านหน้า กรณีที่มีความปวดหลายต าแหน่ง ให้บันทกึคะแนนความ
ปวดที่มากที่สุดใน และบันทกึรายละเอียดของความปวดในบันทกึทาง
การพยาบาล





4. เขียนข้อวนิิจฉัยทางการพยาบาลในแบบบันทกึแผนการพยาบาล 
5. ผู้ป่วยที่มีคะแนนความปวดตามเกณฑ์ดงัต่อไปนี ้ต้องได้รับการ
จัดการความปวด 

คะแนน NIPS        > 4 

คะแนน FLACC    4
คะแนน NRS       4
คะแนน  FPS-R       4

6. ด าเนินการจัดการความปวดทันทหีลังการประเมินหรืออย่างช้า
ภายใน30 นาท ีหลังมีค าส่ังการรักษา





 7. ประเมินความปวดซ า้ภายใน 30 นาทหีลังได้รับยาบรรเทาปวดชนิด
ฉีด และประเมินความปวดซ า้ภายใน 60 นาท ีหลังได้รับยาบรรเทาปวด
ชนิดรับประทาน และบันทกึในบันทกึทางการพยาบาล( NURSES’ 
NOTES )
  8. บันทกึเวลา คะแนนความปวด ต าแหน่งที่ปวด ลักษณะความปวด 
และการจัดการความปวดลงใน NURSES’ NOTES ทุกเวร
  9. ส่งต่อข้อมูลระหว่างผู้ปฏิบัตงิานที่เก่ียวข้องเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการ
จัดการความปวดอย่างต่อเน่ือง





ตัวชีวั้ด
ก่อน

ด าเนินงาน

ผลการด าเนินงาน

หลังด าเนินงานครัง้ที่ 1 หลังด าเนินงานครัง้ที่ 2

เป้าหมาย ท าได้จริง เป้าหมาย ท าได้จริง

ร้อยละของหอผู้ป่วยที่น าวิธีการ
ท างานการประเมินและจัดการ
ความปวดในผู้ป่วยเดก็ไปปฏิบตัิ

0 50% 60% 80% 80%



 ผลลัพธ์ต่อผู้ป่วย
       - ผู้ป่วยเดก็ทุกรายได้รับการดแูลเพื่อประเมินและจัดการความ
         ปวด ด้วยมาตรฐานเดียวกัน
 ผลลัพธ์ต่อหน่วยงาน
      - มีวิธีท างาน (Work Instruction): การประเมินและจัดการความ          
        ปวดในผู้ป่วยเดก็ 
      - มีการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
 ผลลัพธ์ต่อโรงพยาบาล 
     - มีกิจกรรมคุณภาพและกระบวนการท างานที่สนับสนุนตัวชีว้ัด    
       ส าคัญของโรงพยาบาล



มีการวางแผนและขัน้ตอนการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ 
ชัดเจนและต่อเน่ือง

 เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานตระหนักถงึความส าคัญ ให้ความ
ร่วมมือในการปฏบิัตแิละให้ข้อเสนอแนะ

 ผู้บริหารทุกระดบัให้ความส าคัญและสนับสนุนการ
ด าเนินงาน



 วธีิท างาน (Work instruction): การประเมินและจัดการ
ความปวดผู้ป่วยเดก็ เป็นวธีิการท างานใหม่ผู้ปฏบิตัิ
บางส่วนยังท าได้ไม่ถูกต้อง ทมีงานต้องใช้เวลาในการ
ชีแ้จงและท าความเข้าใจเพิ่มเตมิแก่ผู้ปฏบิตัิ



 ประกันคุณภาพและกระบวนการท างานให้เป็นไปตามแนว
ปฏิบัตทิี่ก าหนด โดยใช้วิธีการทวนสอบการปฏิบัตติามวิธี
ท างาน: การประเมินและจัดการความปวดผู้ป่วยเดก็ 

 การท าวิจัยเพื่อตดิตามความร่วมมือในการปฏิบัต ิตามวิธี
ท างาน: การประเมินและจัดการความปวดผู้ป่วยเดก็ที่ได้
จัดท าขึน้ โดยน าผลการวจิัยมาใช้ปรับปรุง แก้ไขกระบวนการ
ท างานต่อไป



คณะอนุกรรมการการจัดการความปวด
ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี



ขอบคณุค่ะ


