


วัตถปุระสงค์ : หลงัจบบทเรยีนน ี ้นกัศกึษาสามารถ

1. บอกกลไกการเจบ็ปวดได้

2. บอกลักษณะชนิดประเภทความปวดได้

3. บอกปัจจัยทีส่่งผลต่อความเจบ็ปวดได้

4. บอกการตอบสนองร่างกายต่อความเจ็บปวดได้

5. บอกการดแูลเก่ียวข้องกับความเจบ็ปวดได้







DEFINITION OF PAIN : ค าจ ากัดความของความเจบ็ปวด(PAIN)
INTERNATION ASOCIATION FOR  THE  STUDY  OF PAIN: IASP

“ความปวดเป็น
ประสบการณ์ ความรู้สึกที่
ไม่สบาย ซ่ึงเกดิจากการ
ท าลายเน้ือเยื้อ หรือเสมือน
หน่ึงมีการท าลายเน้ือเยื่อ”

Margo McCaffery, 1991



กลไกการเกิดความเจบ็ปวด



กระบวนการทางสรีรวิทยา 
ข้ันตอนส าคัญ 4 ข้ันตอน 

การปรับกระแสประสาท
Modulation: เกิดขึน้เพ่ือบรรเทาปวด

การรับรู้ความปวด
Perception : ลกัษณะความรุนแรงของต าแหน่ง 

ประสบการณ์

การส่งกระแสประสาท

Transmission:ไขสนัหลงัและสมอง

การเหน่ียวน ากระแสประสาท
Transduction:เกิดการบาดเจ็บ หลัง่สารสื่อประสาท



หฟห
ทฤษฎีของความปวด (GATE CONTROL THEORY)

ทฤษฎีควบคุม
การเปิดและปิด 

(Gate control 
theory)

Melzack R, Wall PD, 1965

คือ
-ระบบควบคุมประตูในไขสันหลัง
(Gate control theory)
-ระบบควบคุมส่วนกลางในคอร์เทก็ซ์ (Cortex) 
และทาลามัส (Thalamus)
- และระบบการเคล่ือนไหว (Modulate)



(GATE CONTROL THEORY) ระบบการควบคุมในไขสันหลัง

ท ำให้ปิดประตูควำมปวด

ยบัยั้งกระแสประสาทส่งต่อ: T Cell
สง่ผลให้กระแสประสาทไมไ่ปถงึสมอง

Substantia Gelatinos : SG cell

เซลล์ประสาทยบัยัง้การสง่ตอ่กระแสประสาท



กระตุ้นใยประสาทขนาดใหญ่มาก 

จะกระตุ้นการท างาน
ของ SG cell 

ไม่เกดิความเจบ็ปวด



เส้นใยประสาท สัญญาณ

เส้นใยประสาท เบต้า (A bata fiber) 

เป็นเส้นใย ประสาทขนาดใหญ่ มี
เส้นผ่าศูนย์กลาง  

รับสัญญาณประสาทจากการ
ส่ันสะเทอืน การนวด การกด และ
ระดับอุณหภมูิเส้นใยประสาท แอลฟ่า (A alpha fiber)  เป็น

เส้นใยประสาทขนาดใหญ่ที่สุด 

เส้นใยประสาท เอเดลต้า (A delta fiber)  เป็น
เส้นใยประสาทขนาดเล็ก ส่งประสาทในระยะเวลา
อันสัน้

น าความรู้สึกชนิดแหลมคม บอกต าแหน่งที่
ปวดได้ ชัดเจน และความรู้สึกปวดจะหมดไป
เร็ว

เส้นใยประสาทซี (C fiber) เป็นเส้นใยประสาท
ขนาดเล็ก น ากระแสประสาทในอัตราช้า

น าความรู้สึก ปวดตือ้ๆ ,ปวดแสบปวดร้อน, 

หรือปวดบอกต าแหน่งได้ไม่ชัดเจน 
ความรู้สึกปวดอยู่เป็นเวลานาน



สาเหตุการเจบ็ปวดมากขึ้นหรือลดลง

การกระตุ้นกระแสประสาทขนาดเลก็  = Pain เพ่ิมข้ึน

การกระตุ้นกระแสประสาทขนาดใหญ่  = Pain ลดลง



การกระตุ้นกระแสประสาทขนาดเลก็  = Pain เพิม่ขึน้



การกระตุ้นกระแสประสาทขนาดใหญ่  = Pain ลดลง



ลักษณะ และชนิดของความเจบ็ปวด

จ าแนกความปวดโดยใช้เวลา (Duration) 

สามารถแบ่งความปวดได้  ชนิด 2 ชนิด

ความเจ็บปวด

ความปวด
ชนิดเรือ้รัง

ความปวดชนิด
เฉียบพลนั



ต าแหน่งของความปวด

ต าแหน่ง
ความ

เจ็บปวด

ปวดแบบตื้น 
(cutaneous)

ปวดแบบลกึ 
(Deep somatic 

pain)

เจ็บปวดอวยัวะ
ภายใน

(viseral pain)



ปัจจยัด้าน
สรีระ

ปัจจยัด้าน
จิตใจ

ปัจจยัด้าน
สงัคมและ
วฒันธรรม

ปัจจยัด้าน
สิ่งแวดล้อม



การตอบสนองของร่างกายต่อความเจบ็ปวด: การตอบสนองดา้นสรีรวิทยา
ของร่างกายหลายระบบ

การตอบสนองของร่างกายต่อความเจบ็ปวด

ระบบหวัใจ
และหลอด
เลือด

ระบบหายใจ
การเจ็บปวด
บริเวณทรวงอก

ระบบ
ทางเดิน
อาหาร

ระบบ
ทางเดิน
ปัสสาวะ

ระบบ
เลือด

ผลตอ่
สภาพจิตใจ



การช่วยเหลือดูแลผูป่้วยทีม่คีวามเจ็บปวด

การประเมิน : 

การซกัประวตัิ ตรวจร่างกาย

การวางแผนการดแูลช่วยเหลือ : 
การระบปัุญหา

การตัง้เป้าหมาย 
ระบผุลลพัธ์ การดแูล

การจัดการความเจบ็ปวด



1

•ซกัถาม อาย ุระดบัความรู้สกึ ยาท่ีใช้ การแพ้ยา เวลาท่ีเร่ิม
ปวด ระยะเวลาของความปวด ลกัษณะของความปวด ความ
รุนแรง ต าแหน่ง อาการท่ีเก่ียวข้อง และปัจจยัท่ีมีผลตอ่การ
เพ่ิมหรือบรรเทาปวด

2

•สภาพร่างกาย/สภาพอารมณ์/ความคาดหวงัตอ่ความ
ปวด/การยอมรับความปวด/ความกงัวลเก่ียวข้องกบัความ
เจ็บปวด

3
•การตรวจร่างกาย การประเมินความปวด



การประเมินความปวด

1
•โดยค าบอกเลา่ : ความรุนแรง

2

3





การบรรเทาปวดโดยไม่ใชย้า
จัดท่าผู้ป่วย

การนวด

การประคบร้อนและเยน็ : การประคบเยน็ควรท าทันที ที่มีการ
บาดเจบ็ภายใน 24-48 ชั่วโมง

ยอมรับในความส าคัญของแรงกดดันที่ก่อให้เกดิพฤตกิรรมในผู้ป่วย

พัฒนาทัศนคตขิองผู้ดูแลช่วยเหลือ

ให้ก าลังใจเพื่อเสริมสร้างความม่ันใจ

การเสริมสร้างความม่ันใจและรู้สึกปลอดภยั



4. การปฏบัิตกิารดูแลช่วยเหลือ (Nursing Intervention) 

ซึ่งสามารถท าได้หลายลักษณะ
4.1 การช่วยเหลือด้านร่างกาย  

4.2 การจดัสภาพแวดล้อม 

4.3 การให้ข้อมลู 

4.4 การให้ความช่วยเหลือทางด้านจิตใจ 

4.5 ฝึกทกัษะทางจิตวิทยา

4.6 การให้ความช่วยเหลือครอบครัวหรือ
บคุคลส าคญั 



5. การประเมนิผลการดูแลช่วยเหลือ (Evaluation)

การประเมินผลทางการพยาบาลเป็นการประเมินคุณค่าทางการดูแล ภายหลังที่ให้การ
ดูแลได้ปฏิบัตกิิจกรรมการพยาบาลตามที่วางแผนมา โดยการประเมินผลการพยาบาลจะ
ประเมินให้สอดคล้องกับการเขียนวัตถุประสงค์ทางการพยาบาล



โจทย์สถานการณ์: การแสดงบทบาทสมมติ

1. กรณีผู้ป่วยเบาหวาน แพทย์ปรับการรักษาจากการรับประทานเป็นยาฉีด

2. ผู้ป่วยวัยรุ่นปวดท้องมาก มาที่ห้องฉุกเฉิน

3. ผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกแพทย์แจ้งให้ผ่าตัดมดลูก

4. ผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวาน ความดันรักษามาหลายปีไม่หาย ไม่มีคนดูแล

5. ผู้ป่วยวัยรุ่นประสบอุบตัเิหตุ แขนหกั


