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ความปวดของผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจแบบเปิดในระยะวิกฤต
POSTOPERATIVE PAIN UNDERGONE OPEN HEART SURGICAL PATIENTS
IN CRITICAL CARE
ความหมายและชนิดของการผ่าตัดหัวใจ
กำรผ่ำตัดหัวใจ (cardiac surgery or heart surgery) เป็นกำรรักษำโดยหัตถกำรทำงศัลยกรรม
ที่มุ่งเน้นแก้ไขพยำธิสภำพที่เกิดขึ้นภำยในหัวใจ หลอดเลือดที่เลี้ยงหัวใจหรือหลอดเลือดแดงใหญ่ที่ออกจำก
หัวใจ เพื่อทำให้ระบบกำรไหลเวียนและกำรทำงำนของหัวใจดีขึ้น กำรผ่ำตัดหัวใจสำมำรถแบ่งออกได้เป็น 2
กลุ่มใหญ่ๆ ตำมวิธีกำรผ่ำตัด คือ กำรผ่ำตัดหัวใจแบบปิดและกำรผ่ำตัดหัวใจแบบเปิด (กัมพล ประจวบเหมำะ,
2536; ปิยะ สมำนคติวัฒน์, 2550; สมบูรณ์ บุญเกษม และกัลยำณกิติ์ กิติยำกร, 2538)
1. การผ่าตัดหัวใจแบบปิด (close heart surgery) เป็นกำรผ่ำตัดหัวใจชนิดที่ไม่ต้องผ่ำตัด
เปิดเข้ำไปในหัวใจ ขณะผ่ำตัดหัวใจยังทำงำนได้ตำมปกติ กำรผ่ำตัดชนิดนี้ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องหัวใจและปอด
เทียม (heart-lung machine) เข้ำช่วย เป็นกำรผ่ำตัดเพื่อซ่อมแซมหรือแก้ไขพยำธิสภำพของหัวใจหรือหลอด
เลือดใหญ่ของหัวใจ ได้แก่ เอออร์ต้ำ (aorta) และพุลโมนำรี่ (pulmonary) เป็นต้น
2. การผ่าตัดหัวใจแบบเปิด (open heart surgery) เป็นกำรผ่ำตัดหัวใจหรือหลอดเลือด
หัวใจโดยกำรผ่ำตัดผ่ำนแนวกึ่งกลำงของกระดูกสันอก (mid-sternum) เพื่อเปิดเข้ำไปในหัวใจ ในขณะที่หัวใจ
หยุดเต้นหรือทำงำนน้อยกว่ำปกติ เลือดทั้งหมดของร่ำงกำยถูกกั้นไว้ไม่ให้ผ่ำนหัวใจ เพื่อให้สำมำรถมองเห็น
พยำธิสภำพที่ต้องกำรแก้ไขได้ชัดเจนขึ้น จำเป็นต้องใช้เครื่องหัวใจและปอดเทียม (heart-lung machine)
หรือ cardiopulmonary bypass (CPB) เข้ำช่วยในกำรผ่ำตัด เป็นกำรผ่ำตัดเพื่อแก้ไขพยำธิสภำพของ
โรคหัวใจที่ผิดปกติตั้งแต่กำเนิดเกือบทุกชนิด เช่น กำรเย็บปิดผนังกั้นห้องหัวใจที่รั่ว กำรผ่ำตัดซ่อมแซมหรือ
เปลี่ยนลิ้นหัวใจ กำรผ่ำตัดทำทำงเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ กำรผ่ำตัดเพื่อตัดต่อซ่อมแซมหลอดเลือดแดงใหญ่ที่
ออกจำกหัวใจหรือหัวใจโป่งพอง เป็นต้น

ผลกระทบจากการผ่าตัดหัวใจ
กำรผ่ำตัดหัวใจ เป็นกำรผ่ำตัดใหญ่ จัดอยู่ในระดับที่ 4 (grade 4) มีระดับควำมรุนแรงมำก เป็น
กำรผ่ำตัดที่มีควำมเสี่ยงสูง (high risk surgery) แผลผ่ำตัดจะมีควำมยำวประมำณ 20 เซนติเมตรบริเวณทรวง
อก (Wynne & Botti, 2004) ผลกระทบจำกกำรผ่ำตัดหัวใจจึงมีโอกำสเกิดขึ้นมำก ทั้งผลกระทบทำงด้ำน
ร่ำงกำยและจิตใจ ทำให้ผู้ป่วยมีโอกำสฟื้นหำยช้ำ (เกศรินทร์ อุทริยะประสิทธิ์, เชอรี่ เอ็มมอร์, และประดิษฐ์ชัย
ชัยเสรี, 2549) ผลกระทบหรือภำวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นหลำยระบบหลังผ่ำตัด เป็ นสำเหตุที่สำคัญทำให้ผู้ป่วย
หลังผ่ำตัดหัวใจเสียชีวิตมำกที่สุด (Glasz, Frenken, Knieriem, & Krian, 2003) โดยพบว่ำ ผู้ป่วยหลังผ่ำตัด
ทำทำงเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจสำมำรถเกิดอำกำรแทรกซ้อนได้ 1 อำกำร ร้อยละ 70.5 ได้แก่ ภำวะแทรกซ้อน
ทำงระบบไตเกิดอำกำรแทรกซ้อนได้ 2 อำกำร ร้อยละ 24.2 ได้แก่ ภำวะแทรกซ้อนทำงระบบไตและทำงเดิน
หำยใจ และเกิดอำกำรแทรกซ้อนได้ 3 - 4 อำกำร ร้อยละ 5.3 ได้แก่ ภำวะแทรกซ้อนทำงระบบไต ทำงเดิน
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หำยใจ และระบบไหลเวียนโลหิต เป็นต้น (ศิริวรรณ เกตุพุดชำ , 2554) ซึ่งในที่นี้จะขอแบ่งผลกระทบจำกกำร
ผ่ำตัดหัวใจออกเป็นผลกระทบทำงด้ำนร่ำงกำยและผลกระทบทำงด้ำนจิตใจ เพื่อให้เห็นผลกระทบที่ชัดเจนมำก
ยิ่งขึ้น
ด้านร่างกาย
ผลกระทบจำกกำรผ่ำตัดหัวใจเกิดขึ้นได้หลำยระบบ ได้แก่ ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบโลหิต
ระบบหำยใจ ระบบประสำท ระบบไต ระบบทำงเดินอำหำร แผลแยก ติดเชื้อที่แผล และควำมปวด ซึ่ง ปิยะ
สมำนคติวัฒน์ (2550) ได้กล่ำวไว้ ได้แก่
1. ระบบไหลเวียนโลหิต หัวใจมีหน้ำที่ที่สำคัญต่อร่ำงกำย คือ กำรส่งเลือดที่มีออกซิเจนไปเลี้ยง
อวัยวะอื่นๆทั่วร่ำงกำยรวมทั้งหัวใจเองด้วย ดังนั้นในช่วงหลังผ่ำตัดจึงมีควำมสำคัญเป็นอย่ำงยิ่งที่หัวใจจะต้อง
สำมำรถสูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงส่วนต่ำงๆ ปัญหำแทรกซ้อนในระบบไหลเวียนโลหิตที่พบบ่อยและมี ควำมสำคัญใน
กำรดูแลรักษำ ประกอบด้วย
1.1 ปริมำตรเลือดที่ออกจำกหัวใจใน 1 นำทีลดลง (low cardiac output) ซึ่งถือ
ว่ำเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญในกำรติดตำมกำรทำงำนของหัวใจสำเหตุเกิดจำกควำมบกพร่องของระบบไหลเวียน
โลหิตที่ทำให้เลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่ำงๆไม่พียงพอ ซึ่งพบได้ประมำณร้อยละ 90 ของผู้ป่วยที่ได้รับกำรผ่ำตัด
หัวใจ สำเหตุส่วนใหญ่เกิดจำกควำมบกพร่องของกำรทำงำนหัวใจในระยะหลังผ่ำตัด
1.2 ภำวะกล้ำมเนื้อหัวใจขำดเลือด (myocardial ischemia) เป็นภำวะ แทรก
ซ้อนที่สำคัญของกำรผ่ำตัดหัวใจโดยเฉพำะกำรผ่ำตัดทำทำงเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ (CABG) ซึ่งตรวจพบได้จำก
กำรตรวจคลื่นไฟฟ้ำหัวใจ ซึ่งมีควำมสัมพันธ์กับกำรเสียชีวิตสูง
1.3 ภำวะหัวใจถูกกด (cardiac temponade) เกิดจำก 2 สำเหตุ คือ เกิดจำก
เลือดไหลและขังอยู่ในโพรงเยื่อหุ้มหัวใจเป็นจำนวนมำกและกดกำรทำงำนของหัวใจ และเกิดจำกกำรบวมของ
ปอดและ mediastinal tissue จำกกำรผ่ำตัดเมื่อปิดกระดูกหน้ำอกจึงทำให้เกิดกำรกดหัวใจได้
1.4 หัวใจเต้นผิดจังหวะ เป็นภำวะแทรกซ้อนหลังผ่ำตัดหัวใจที่พบได้บ่อยที่สุด กำร
ผ่ำตัดทำทำงเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจอย่ำงเดียวสำมำรถพบภำวะหัวใจเต้นผิดจังหวะได้ประมำณ ร้อยละ 30 50 แต่ถ้ำเป็นกำรผ่ำตัดทำทำงเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจร่วมกับกำรเปลี่ยนลิ้นหัวใจ สำมำรถพบภำวะ หัวใจเต้น
ผิดจังหวะได้ ร้อยละ 50 - 100 โดยเฉพำะ atrial fibrillation, premature beats, tachydysrhythmias
และ bradysrhythmias ที่สำมำรถพบได้ถึงร้อยละ 30 - 50 วันที่พบได้บ่อยที่สุด คือวันที่สองและวันที่สำม
หลังผ่ำตัด (Briter et al., 2005 as cited in Kaplow & Adums, 2010; Jone, 2010) สอดคล้องกับ
กำรศึกษำของ จิรำพร พวงสมบัติ (2554) พบว่ำ ภำวะแทรกซ้อนหลังผ่ำตัดหัวใจแบบเปิดที่พบมำกที่สุด คือ
หัวใจเต้นผิดจังหวะร้อยละ 42 และเป็นชนิด atrial fibrillation มำกที่สุด ร้อยละ 23.9 และชนิด premature
ventricular contraction ร้อยละ 4.5 สอดคล้องกับกำรศึกษำของพรนภำ เฮงเจริญสุวรรณ (2552) พบว่ำ
ภำวะแทรกซ้อนหลังผ่ำตัดทำทำงเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจที่พบมำกที่สุด คือ
หัวใจเต้นผิดจังหวะ และ
เป็นชนิด atrial fibrillation มำกที่สุด กำรเกิดภำวะหัวใจเต้นผิดจังหวะนั้นมีสำเหตุจำกปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลำย
ประกำร ได้แก่ สำเหตุจำกหัวใจ เช่น กล้ำมเนื้อหัวใจขำดเลือด มีแรงดันหรือปริมำตรในห้องหัวใจผิดปกติ
สำเหตุจำกระบบทำงเดินหำยใจ เช่น ภำวะพร่องออกซิเจน ตำแหน่ง endotracheal tube ไม่เหมำะสม
ภำวะไม่สมดุลของคำร์บอนไดออกไซด์ สำเหตุจำกกำรบำดเจ็บที่เกิดจำกกำรผ่ำตัด สำเหตุจำกยำที่ได้รับ เช่น
ยำ digoxin ยำ vasoactive medication และสำเหตุอื่นๆ เช่น ภำวะอุณหภูมิร่ำงกำยต่ำ (hypothermia)
กำรเพิ่มขึ้นของสำรแคททีโคลำมีนในระบบไหลเวียนโลหิต (catecholamine) ภำวะไม่สมดุลของสำรน้ำ อิเลค
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โทรไลต์ กำรเผำผลำญหลังผ่ำตัดที่ผิดปกติ ควำมวิตกกังวล ควำมปวดหลังผ่ำตัด และภำวะซีด (anemia) เป็น
ต้น (LeDoux & Shinn, 1995; Jone, 2010)
2. ระบบโลหิตภาวะเลือดออก (bleeding) กำรผ่ำตัดหัวใจโดยเฉพำะกำรผ่ำตัดหัวใจแบบเปิด
ที่ต้องมีกำรใช้เครื่องหัวใจและปอดเทียมเข้ำช่วย ซึ่งต้องมีกำรให้เฮปพำริน (heparin) เพื่อป้องกันไม่ให้เลือด
แข็งตัว ดังนั้นผู้ป่วยจึงมีควำมเสี่ยงในกำรเกิดกำรแข็งตัวของเลือดผิดปกติ ทำให้เกิดภำวะเลือดออกหลังผ่ำตัด
และทำให้ปริมำณกำรไหลเวียนเลือดลดลงได้ (hypovolemia)
3. ระบบทางเดิ น หายใจ ภำยหลังกำรผ่ำตัดหั วใจผู้ ป่วยมีโ อกำสเกิดภำวะแทรกซ้อนระบบ
ทำงเดินหำยใจได้ร้อยละ 8 - 79 (Wynne & Botti, 2004) สำเหตุเกิดจำกปัญหำในกำรแลกเปลี่ยนก๊ำซ
เนื่องจำกกำรได้รับยำระงับควำมรู้สึกแบบทั่วร่ำงกำยและกำรใช้เครื่องหัวใจและปอดเทียมเข้ำช่วยในระยะ
ผ่ำตัด ทำให้มีผลกระทบต่ออวัยวะต่ำงๆในร่ำงกำย เช่น กำรอักเสบทั่วร่ำงกำย ทำให้มีกำรเพิ่มขึ้นของปริมำณ
น้ำในปอด ภำวะแทรกซ้อนระบบทำงเดินหำยใจที่พบได้บ่อยคือ ภำวะปอดแฟบ โดยเฉพำะที่ปอดกลีบล่ำงซ้ำย
(left lower lobe) ซึ่งมีอุบัติกำรณ์ที่พบได้สูงถึงร้อยละ 70 (Pass & Yamane, 2006; Pruitt, 2006) จำก
กำรศึกษำ จิรำพร พวงสมบัติ (2554) และ ศิริวรรณ เกตุพุดชำ (2554) พบว่ำ ภำวะปอดแฟบและปอดอักเสบ
เป็นภำวะแทรกซ้อนที่พบได้บ่อยรองจำกภำวะหัวใจเต้นผิดจังหวะในผู้ป่วยหลังผ่ำตัดหัวใจ ภำวะปอดแฟบและ
ปอดอักเสบเกิดได้มำกที่สุด ในวันที่ 1 - 7 หลังผ่ำตัดหัวใจ (Lippmann, Goldberg, & Welkenstein, 1992;
Overend, Anderson, Lucy, Bhatia, Jonsson, & Timmermans, 2001) จำกกำรศึกษำของอัญชลี วงศ์
ใหญ่ (2552) พบว่ำ ภำวะปอดแฟบเกิดมำกที่สุดในวันที่ 1, 2 และ 3 หลังผ่ำตัด โดยมีสำเหตุจำกควำมปวด
กำรไอที่ไม่มีประสิทธิภำพ อำกำรเหนื่อยอ่อนเพลีย และจำกกำรศึกษำของวำลเลคซ์ (Wallace, 1993) ยังพบ
อีกว่ำ กำรสูบบุหรี่เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งเสริมทำให้เกิดภำวะแทรกซ้อนทำงระบบทำงเดินหำยใจ เช่น ปอดแฟบ
ปอดอักเสบหลังผ่ำตัด มำกกว่ำผู้ที่ไม่สูบบุหรี่
4. ระบบประสาท หน้ำที่สำคัญของระบบประสำทและสมอง คือ กำรรับรู้ระดับสติและกำรรู้ตัว
รวมไปถึงกำรรับรู้และกำรเคลื่อนไหวของร่ำงกำย ซึ่งต้องอำศัยกำรทำงำนร่วมกันของสมองส่วนกลำง ก้ำน
สมองและไขสันหลัง ผู้ป่วยหลังผ่ำตัดหัวใจแบบเปิดอำจเกิดควำมผิดปกติของระบบประสำทได้ โดยอำจเกิด
กำรกระจำยตัวของก้อนเลือด หรือ plaque ขึ้นสู่สมองได้ ทำให้ลิ่มเลือดอุดตันในสมอง สมองขำดเลือดไปเลี้ยง
หรือมีฟองอำกำศตกค้ำงอยู่ในห้องต่ำงๆของหัวใจ ทำให้ผู้ป่วยเกิดกำรอุดตันของเลือดที่ไปเลี้ยงสมอง (stroke)
หรือผู้ป่วยอำจมีอำกำรสับสน กระสับกระส่ำย ประสำทหลอนได้ เป็นต้น
5. ระบบไต อำจเกิดภำวะไตวำยเฉียบพลันได้ เนื่องจำกกำรไหลเวียนโลหิตไม่เพียงพอหรือมีกำร
สูญเสียเลือดในระยะผ่ำตัด หรือมีภำวะควำมดันโลหิตต่ำในระหว่ำงกำรผ่ำตัด ทำให้ปริมำตรเลือดที่ไปเลี้ยงไต
ลดลง อัตรำกำรกรองของไตลดลง ไตขำดออกซิเจน ทำให้เกิดภำวะไตวำยเฉียบพลันได้ โดยปกติปัสสำวะควร
ออกมำกกว่ำ 1 มิลลิลิตรต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัมต่อ1 ชั่วโมง
6. ระบบทางเดินอาหาร ผู้ป่วยที่ได้รับกำรผ่ำตัดหัวใจ มีโอกำสเกิดเลือดไปเลี้ยงอวัยวะภำยใน
ลดลง เนื่องจำกมีภำวะควำมดันโลหิตต่ำในระยะผ่ำตัด ปัญหำแทรกซ้อนที่อำจเกิดขึ้นได้ เช่น ตับอ่อนอักเสบ
ลำไส้ขำดเลือดไปเลี้ยง แผลในกระเพำะอำหำรและกระเพำะอำหำรอักเสบ เป็นต้น
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7. แผลแยกและการติดเชื้อที่แผล ผู้ป่วยที่ได้รับกำรผ่ำตัดหัวใจ ที่มีปัญหำในเรื่องแผลกระดูก
สันอก (sternum) แยก มักมีสำเหตุส่วนใหญ่จำกกำรไหลเวียนของเลือดที่ไปเลี้ยงกระดูกสันอกไม่ดี เช่น ผู้ป่วย
ที่เป็นเบำหวำน กำรไอหรืกำรจำมอย่ำงรุนแรง ส่งผลให้ให้กระดูกสันอกมีกำรเคลื่อนที่หรือลวดที่ยึดมีกำร
เคลื่อนหรือขำดได้ ส่วนกำรติดเชื้อที่แผลผ่ำตัด พบได้ประมำณ ร้อยละ 1 - 3 เมื่อมีกำรติดเชื้อผู้ป่วยจะมี
อัตรำกำรเสียชีวิตที่สูงขึ้นถึงร้อยละ 40 หรือสำเหตุอำจเกิดจำกกำรสอดใส่สำยยำงหรือท่อระบำยต่ำงๆเข้ำสู่
ร่ำงกำยหรือกำรติดเชื้อจำกกำรท่อหลอดลมคอที่อยู่ส่วนบน เป็นต้น
8. ความปวด ผู้ป่วยหลังผ่ำตัดหัวใจแบบเปิดจะมีแผลผ่ำตัดผ่ำนแนวกึ่งกลำงของกระดูกสันอก
ควำมปวดจำกกำรผ่ ำ ตัด หั ว ใจแบบเปิ ด เป็ นควำมรู้ สึ ก ไม่ สุ ข สบำยของบุค คลที่เ กิด ขึ้น ตำมกำรรับ รู้ ตำม
ประสบกำรณ์และอำรมณ์ อันเนื่องมำจำกควำมปวดซึ่งเกิด จำกเนื้อเยื่อและกระดูกบริเวณทรวงอกได้รับกำร
บำดเจ็บ (Wolman, 1993) เช่น กำรผ่ำตัดทำทำงเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ กำรซ่อมแซมหรือกำรเปลี่ยนลิ้นหัวใจ
หรือกำรผ่ำตัดเพื่อแก้ไขควำมผิดปกติของหัวใจพิกำร แต่กำเนิด (Raj & Brannon, 1993) กำรผ่ำตัดบริเวณ
ทรวงอกจะมีควำมรุนแรงของควำมปวดมำกกว่ำกำรผ่ำตัดบริเวณอื่น (Tuyl, Mackney, & Johnston, 2012)
ควำมปวดที่เกิดขึ้นจะเป็นควำมปวดแบบเฉียบพลัน (acute pain) (ศศิกำนต์ นิมมำนรัชต์, 2551) ผู้ป่วยหลัง
ผ่ำตัดจะสำมำรถรับรู้ถึงระดับควำมรุนแรงของควำมปวดได้ทันทีที่ฟื้นจำกยำนำสลบ (ลลิดำ อำชำนุภำพ, และ
รุ้งจิต เติมศิริกุลชัย, 2552; ศศิกำนต์ นิมมำนรัชต์, 2553) จำกกำรศึกษำพบว่ำระดับควำมปวดในผู้ป่วยหลัง
ผ่ำตัดหัวใจส่วนใหญ่อยู่ในระดับปำนกลำงถึงระดับมำก (Carroll et al., 1999; Cogan, 2010; Ferguson,
Gilroy, & Puntillo, 1997; Karen & Laurie, 1997; Watt-Watson & Steven, 1998) โดยพบได้ถึงร้อยละ
33 - 75 (Roediger, Larbussion, & Lamy, 2006) โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในระยะ 24 - 48 ชั่วโมงหลังผ่ำตัด
ระยะเวลำควำมปวดจะคงอยู่ประมำณ 2 - 7 วัน (วิชัย อิทธิชัยกุลฑล และคณะ, 2547) จำกกำรศึกษำของสุด
กัญญำ พัทวี (2541) พบว่ำ ควำมปวดหลังผ่ำตัดหัวใจจะมีควำมรุนแรงมำกที่สุดในวันที่ 2 และวันที่ 3 หลัง
ผ่ำตัด ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ผู้ป่วยไอและหำยใจไม่มีประสิทธิภำพได้
ด้านจิตใจ
ในระยะก่อนผ่ำตัด ผู้ป่วยที่เข้ำมำรับกำรรักษำในหอผู้ป่วยวิกฤตและต้องเข้ำรับกำรผ่ำตัด ส่งผล
ให้ เกิดผลกระทบด้ำนจิ ตใจได้ เนื่องจำกสิ่งแวดล้ อมของหอผู้ป่วยวิกฤตและห้ องผ่ ำตัดเป็นสิ่งที่แปลกใหม่
ส ำหรั บ ผู้ ป่ ว ย ผู้ ป่ ว ยต้ อ งถู ก แยกจำกครอบครั ว หรื อ บุ ค คลที่ มี ค วำมส ำคั ญ ไม่ คุ้ น เคยกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มใน
โรงพยำบำล ทำให้ผู้ป่วยต้องอยู่ในภำวะสูญเสียควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรตนเอง เกิดควำมรู้ สึกไม่
แน่นอน กลัวหรือวิตกกังวลอย่ำงรุนแรงได้
ควำมวิตกกังวล เกิดจำกควำมไม่เข้ำใจ ขำดควำมรู้ในเรื่องโรค กำรตรวจวินิจฉัยโรค กำรผ่ำตัด
หัวใจ กำรปฏิบัติตัวก่อนและหลังกำรผ่ำตัด รวมถึงค่ำใช้จ่ำยในกำรรักษำ ทำให้ผู้ป่วยคิดคำดกำรณ์ล่วงหน้ำถึง
กำรผ่ำตัดและปัญหำที่จะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและหลังกำรผ่ำตัด เกิดควำมกลัวต่อควำมปวดที่ต้องเผชิญหลัง
ผ่ำตัด กลัวควำมไม่สุขสบำยต่ำงๆหลังกำรผ่ำตัด กลัวไม่ฟื้น กลัวตำย กลัวสูญเสียหน้ำที่กำรงำน เป็นต้น ทำให้
มีกำรแสดงออกทำงด้ำนอำรมณ์และจิตใจ เช่น เกิดควำมรู้สึกที่เป็นทุกข์ ตึงเครียด หวำดกลัว ควำมอดทน
ลดลง นอนไม่หลับ กระสับกระส่ำย ควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ลดลง ฟุ้งซ่ำน เกิดควำมรู้สึกมีคุณค่ำใน
ตนเองลดลง ควำมสำมำรถในกำรจำ กำรตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อม และควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำลดลง
(กุสุมำ คุววัฒนสัมฤทธิ์ และคณะ, 2553)
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ควำมเครียด เกิดจำกควำมรู้สึกที่ไม่แน่นอนเกี่ยวกับกำรเจ็บป่วยร่วมกับต้องเข้ำรับกำรผ่ำตัด
หัวใจ ผู้ป่วยที่มีระดับควำมรุนแรงของโรคหัวใจในระดับมำก หรือมีระดับกำรศึกษำต่ำ หรือใช้ระยะเวลำรอกำร
ผ่ำตัดนำน อำจมีผลให้เกิดควำมเครียดในระดับมำกได้ หรือมีควำมสำมำรถเผชิญกับควำมเครียดได้น้อย (บุญลี
ศรีสุวัฒนำสกุล, 2542) นอกจำกนี้ ลิวรรณ อุนนำภิรักษ์ , จันทนำ รณฤทธิวิชัย , วิไลวรรณ ทองเจริญ , วีนัส
ลีฬหกุล, และพัสมณฑ์ คุ้มทวีพร (2552) ยังกล่ำวอีกว่ำ ผู้ป่วยสำมำรถเกิดปฏิกิริยำทำงอำรมณ์ได้เมื่อผู้ป่วยมี
ควำมปวด เรียกว่ำระยะ fight-or flight reaction ซึ่งเป็นกำรตอบสนองหลังจำกได้รับกำรกระตุ้นจำกควำม
ปวด ใช้เวลำ 2 - 3 นำที เพื่อช่วยให้พ้นจำกอันตรำย ทำให้ผู้ป่วยตัดสินใจจะสู้หรือจะถอยได้
ในระยะหลังผ่ำตัด ภำวะแทรกซ้อนหลังผ่ำตัดหัวใจเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีผลกระทบต่อสภำพ
จิตใจของผู้ป่วยได้ เช่น ทำให้เกิดควำมเรียด ควำมรู้สึกไม่แน่นอน ท้อแท้ ผิดหวัง สูญเสียควำมสำมำรถในกำร
ควบคุมตนเอง โดยปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์กับกำรเกิดภำวะแทรกซ้อนหลังผ่ำตัด เช่น ปัจจัยด้ำนอำยุ อัตรำส่วน
ร้อยละของปริมำณเลือดที่บีบออกจำกหัวใจ ภำวะโรคร่วม ระยะเวลำในกำรใช้เครื่องหัวใจและปอดเทียมเข้ำ
ช่วยในกำรผ่ำตัด ดัชนีมวลกำย และอำรมณ์ซึมเศร้ำ (จิรำพร พวงสมบัติ, 2554)
จำกข้อมูลที่กล่ำวมำเกี่ยวกับผลกระทบเกิดขึ้นกับร่ำงกำยและจิตใจในผู้ป่วยที่ได้รับกำรผ่ำตัด
หั ว ใจ เป็ น ข้ อ มู ล ที่ ส นั บ สนุ น ได้ ว่ ำ กำรผ่ ำ ตั ด หั ว ใจเป็ น กำรผ่ ำ ตั ด ใหญ่ ที่ มี ค วำมเสี่ ย งสู ง และมี โ อกำสเกิ ด
ภำวะแทรกซ้อนกับหลำยระบบของร่ำงกำย ดังนั้นในกำรดูแลผู้ป่วยหลังผ่ำตัดควรคำนึงถึงผลกระทบดังกล่ำวที่
อำจเกิดขึ้น ในระยะแรกหลังผ่ำตัดหัวใจแบบเปิดปัญหำที่สำคัญอีกอย่ำงหนึ่งที่คุกคำมผู้ป่วยหลังผ่ำตัดทุกรำยที่
จะต้องเผชิญและไม่สำมำรถหลีกเลี่ยงได้ คือ ควำมปวดหลังผ่ำตัด ซึ่งเป็นผลกระทบโดยตรงที่เกิดขึ้นจำกกำรที่
เนื้อเยื่อได้รับกำรบำดเจ็บ

แนวคิดเกี่ยวกับความปวดหลังผ่าตัดหัวใจ
ควำมปวดเป็นปรำกฏกำรณ์ที่มีควำมซับซ้อน หลำยมิติ เป็นประสบกำรณ์เฉพำะบุคคลที่ยำกต่อ
กำรอธิบำยและยำกที่จะทำให้ผู้อื่นรับรู้ เข้ำใจและประเมินได้ ควำมปวดแบบเฉียบพลัน ที่ไม่ทุเลำ อำจนำไปสู่
กำรลดคุณภำพชีวิตและทำให้เกิดภำวะซึมเศร้ำได้ และควำมปวดเฉียบพลันหลังผ่ำตัดหั วใจที่ไม่ได้รับกำร
บรรเทำ อำจนำไปสู่กำรเกิดควำมปวดเรื้อรังในระยะหลังผ่ำตัดได้ ดังนั้นกำรจัดกำรควำมปวดจึงเป็นสิ่งที่มี
ควำมท้ำทำยที่วิชำชีพสุขภำพทุกสำขำจะต้องมีกำรประเมิน ค้นหำ และจัดกำรควำมปวดให้มีประสิทธิภำพ
มมำกที่สุด (ผ่องศรี ศรีมรกต, 2551) เพื่อให้เข้ำใจมำกยิ่งขึ้น บุคลำกรทีมสุขภำพจำเป็นต้องมีควำมรู้ควำม
เข้ำใจในควำมหมำยของควำมปวด ประเภทของควำมปวด ทฤษฎีควำมปวด ผลกระทบของควำมปวดและกำร
ประเมินควำมปวด ดังนี้
ความหมายของความปวด
สิร ะ บุณยะรั ตเวช (2534) กล่ำวว่ำ ควำมปวด เป็นประสบกำรณ์ที่ไม่ส บำยควรจะใช้ คำว่ำ
“ปวด” มำกกว่ำ คำว่ำ “เจ็บ” เพรำะ เจ็บ ใช้บรรยำยควำมรู้สึกที่ไม่สบำย (unpleasant) ที่เกิดขึ้นได้บ่อย คำ
ว่ำ“ปวด” เป็นเสียงของตัว p ซึ่งตรงกับ pain ในภำษำอังกฤษ poenaในภำษำลำติน และ poineในภำษำ
กรีก ดังนั้นคำว่ำ pain ควรจะแปลเป็นภำษำไทยว่ำ ปวด หรือ ควำมปวด เท่ำนั้น
สมำคมนำนำชำติเพื่อกำรศึกษำควำมปวด (The International Association for the Study
of Pain [IASP], 1994 as cited in Sluka, 2009) นิยำมควำมปวดไว้ว่ำ “An unpleasant sensory and
emotional experience associated with actual or potential tissue damage, or described in
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terms of such damage” แปลได้ว่ำ “ควำมปวดเป็นประสบกำรณ์ทำงควำมรู้สึกที่ไม่สุขสบำยทั้งทำงกำย
และอำรมณ์ซึ่งเกิดจำกกำรที่เนื้อเยื่อถูกทำลำย หรืออธิบำยในรูปกำรถูกทำลำย”
อุบัติกำรณ์ของควำมปวดหลังผ่ำตัด พบได้บ่อย ควำมปวดระดับปำนกลำงพบได้ประมำณร้อยละ
30 และควำมปวดระดับมำกพบได้ประมำณร้อยละ 40 โดยควำมปวดระดับมำกพบในกำรผ่ำตัดบริเวณทรวง
อก ช่องท้อง ไต กระดูกสันหลัง ข้อและกระดูก และกำรผ่ำตัดขนำดใหญ่อื่นๆ โดยควำมรุนแรงของควำมปวด
จะมำกที่สุดในวันแรกหลังผ่ำตัด และลดลงในวันที่สองและวันที่สำมหลังผ่ำตัด (วิชัย อินทรชัยกุลฑล และคณะ,
2547; Sommer, De Rijke, Van Kleef, Kessels, Peters, Geurts et al., 2008) ควำมปวดหลังกำรผ่ำตัด
บำงครั้งมักเกิดร่วมกับกำรมีสำยระบำย เช่น สำยระบำยจำกทรวงอก สำยทำงเดินอำหำร หรือเกี่ยวข้องกับกำร
เคลื่อนไหวหลังผ่ำตัด (สมำคมกำรศึกษำเรื่องควำมปวดแห่งประเทศไทย, 2552)
ประเภทของความปวด
ประเภทของควำมปวดหลังผ่ำตัดหัวใจ สำมำรถจำแนกได้ตำมระยะเวลำ ดังนี้
1. ความปวดแบบเฉียบพลัน (acute pain) เป็นควำมปวดที่พึ่งเกิดขึ้น (resent onset) มี
ระยะเวลำของควำมปวดที่จำกัด มีลักษณะที่จำแนกได้ชัดเจน เป็นควำมปวดที่เกิดจำกกำรบำดเจ็บของเนื้อเยื่อ
ที่ถูกทำลำย เช่น ควำมปวดจำกแผลผ่ำตัด ทำให้เกิดกำรกระตุ้นกำรทำงำนของระบบประสำทอัตโนมัติ กระตุ้น
ปลำยประสำทรับควำมปวด และเกิดกำรตอบสนองต่อควำมปวดทั้งในระบบประสำทส่วนกลำงและระบบ
ประสำทอัตโนมัติ ทำให้เกิดควำมดันเลือดสูง หัวใจเต้นเร็ว หลอดเลือดแดงหดตัว และเหงื่อออกเป็นต้น มักมี
ระดับควำมปวดในระดับปำนกลำงถึงระดับมำก (ผ่ องศรี ศรีมรกต, 2551; ศศิกำนต์ นิมมำนรัชต์ , 2553;
McGuire, 2010)
ควำมปวดหลังผ่ำตัดหัวใจแบบเปิดในระยะ 3 วันแรกหลังผ่ำตัด ซึ่งเป็นระยะที่ผู้ป่วยอยู่ในหอ
ผู้ป่วยวิกฤต เป็นควำมปวดแบบเฉียบพลัน (acute pain) ที่เกิดจำกกำรมีแผลผ่ำตัดผ่ำนกระดูกสันอกเป็นแนว
ยำวประมำณ 20 เซนติเมตร ทำให้มีกำรบำดเจ็บของหลอดเลือด เนื้อเยื่ อ เส้นประสำทบริเวณทรวงอก (ผ่อง
ศรี ศรีมรกต, 2551; ศศิกำนต์ นิมมำนรัชต์, 2553; McGuire, 2010; Wynne & Botti, 2004) ควำมรุนแรง
ของควำมปวดมักอยู่ในระดับปำนกลำงถึงระดับมำก (Karen & Laurie, 1997) โดยจะมีควำมรุนแรงมำกที่สุด
ในวันที่ 1 วันที่ 2 และลดลงในวันที่ 3 หลังผ่ำตัด (สุดกัญญำ พัทวี, 2541; Haddadin, & Faraday, 2007)
และควำมปวดจะคงอยู่ประมำณ 2 - 7 วันหลังผ่ำตัด (วิชัย อิทธิชัยกุลฑล และคณะ, 2547)
2. ความปวดแบบเรื้อรัง (chronic pain) เป็นควำมปวดที่ดำรงต่อเนื่องยำวนำนกว่ำควำม
ปวดแบบเฉียบพลัน มีระยะเวลำกำรสมำนของเนื้อเยื่อที่ได้รับกำรบำดเจ็บหรือระยะเวลำกำรหำยของแผลนำน
กว่ำแบบเฉียบพลัน ควำมปวดจะค่อยๆเกิดขึ้นและเป็นไปอย่ำงช้ำๆ ไม่สำมำรถคำดกำรณ์ได้แน่นอนว่ำควำม
เจ็บปวดนั้นจะสิ้นสุดลงเมื่อใด ควำมปวดเรื้อรังเป็นควำมปวดที่มีควำมปวดอยู่นำนเกิน 3 เดือน เช่น ผู้ป่วย
มะเร็ง ผู้ป่วยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกบำงรำยที่มีกำรทำลำยของผิวหนังในระดับลึก (second-third degree
burn) เป็นต้น มักมีระดับควำมปวดที่คงอยู่และต่อเนื่องในระดับปำนกลำง (ผ่องศรี ศรีมรกต, 2551; ศศิกำนต์
นิมมำนรัชต์, 2553; McGuire, 2010)
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ควำมปวดทั้งแบบเฉี ยบพลั นและแบบเรื้อรัง สำมำรถอธิบำยได้ตำมทฤษฏีควบคุมประตูและ
ทฤษฎีทำงสรีรวิทยำกลไกกำรเกิดควำมปวด ทำให้มีควำมเข้ำใจควำมปวดมำกยิ่งขึ้น ซึ่ง ลิวรรณ อุนนำภิรัษ์
และคณะ (2552) และพูลสุข สิริพูล (2551) ได้อธิบำยไว้ ดังนี้
ทฤษฎีความปวด
ทฤษฎีควบคุมประตู (gate control theory) เป็นทฤษฎีของเมลแซคและวอลล์ (Melzack &
Wall, 1965 อ้ำงใน Melzack & Kate, 2006) ที่ได้อธิบำยเกี่ยวกับกลไกกำรเกิดควำมปวด โดยกล่ำวถึง
ลักษณะเฉพำะในกำรนำส่งข้อมูล อิทธิพลด้ำนจิตใจและอำรมณ์ต่อกำรรับรู้และกำรตอบสนองต่อควำมปวด
และอิทธิพลจำกระบบประสำทส่วนกลำง โดยเชื่อว่ำกระแสประสำทที่นำเข้ำจำกส่วนต่ำงๆของร่ำงกำยจะถูก
ปรับให้ลดลงในไขสันหลังก่อนส่งขึ้นไปรับรู้ควำมปวดในสมอง โดยขนำดของกระแสประสำทรับควำมปวด
ขึ้นอยู่กับกำรทำงำนของใยประสำท 2 ชนิด ได้แก่ ใยประสำทขนำดใหญ่ ที่รับรู้ตำมตำแหน่งส่วนต่ำงๆของ
ร่ำงกำย กำรสั่นสะเทือน กำรรับสัมผัสอย่ำงละเอียด และใยประสำทขนำดเล็ก ที่รับรู้ควำมปวด อุณหภูมิ กำร
สัมผัสอย่ำงหยำบและขึ้นอยู่กับอิทธิพลที่ส่งลงจำกสมองอีกด้วย ดังภำพที่ 1
ระบบควบคุมส่ วนกลาง
(Cognitive control)
ใยประสาทขนาดใหญ่

SG

ระบบควบคุมความปวดภายใน

T

การรับรู้ และการ
ตอบสนอง

ใยประสาทขนาดเล็ก
Gate control system
SG = Substantiagelatinosa T = Transmission cell

ภาพที่ 1 แสดงแผนผั งทฤษฎีกำรควบคุมประตู (ดัดแปลงจำก Carrieri VK. Pathophysiological
Phenomena in Nursing.Philadephia: W.B. Saunders Company; 1986. p. 240, อ้ำงใน ลิวรรณ
อุนนำภิรัษ์ และคณะ, 2552)
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จำกภำพที่ 2.1 สำมำรถอธิบำยได้ว่ำ เมื่อมีกำรกระตุ้นใยประสำทขนำดใหญ่ คือ
ใย
ประสำท A alpha และ A beta มีผลกระตุ้น Transmission cell (T cell) และ Substantiagelatinosa
(S.G.) พร้อมกัน S.G. cell ซึ่งเป็นเซลล์ประสำทยับยั้งจะยับยั้งกำรทำงำนของ T cell ทำให้กระแสประสำท
จำกใยประสำทขนำดเล็ ก ซึ่งเป็น ตัวน ำควำมปวดเข้ำสู่ ส มองไม่ได้ จึงเป็นกำรปิดประตู (closed gate)
ขณะเดียวกันกำรกระตุ้นใยประสำทขนำดใหญ่ยังมี ผลกระตุ้นเซลล์ประสำทในก้ำนสมองด้วย รวมทั้งเซลล์
ประสำทรอบช่องทำงผ่ำนของน้ำไขสันหลังจำกช่องสมองที่ 3 ไปยังช่องสมองที่ 4 และ raphe nucleus ให้
ปล่อย enkephalins ที่ SG cell ทำให้มีผลยับยั้ง T cell
กำรกระตุ้นใยประสำทขนำดเล็กอย่ำงแรงหรือมีกำรทำลำยใยประสำททขนำดใหญ่บำงส่ว น
กระแสประสำทจำกใยประสำทขนำดเล็ก จะไปยับยั้งกำรทำงำนของ SG cell จึงทำให้ไม่สำมำรถยับยั้ง T cell
ได้กระแสประสำทรับควำมปวดผ่ำนไปยังสมองมำกกว่ำปกติ จึงเป็นกำร
เปิดประตู (open gate)
ทำให้เกิดอำกำรปวดได้ โดยไม่ต้องกระตุ้นหรือมีสิ่งกระตุ้นแม้เพียงเล็กน้อย เช่น neuralgia หรือ phantom
pain กำรปิดหรือเปิดประตูจึงขึ้นอยู่กับขนำดของกระแสประสำทจำกใยประสำททั้งสองกลุ่ม
ระบบควบคุมส่วนกลำง (cognitive control) ทำงำนโดยระบบประสำทในระดับสูงเกี่ยวข้องกับ
ควำมสนใจ ควำมวิตกกังวล ประสบกำรณ์ควำมปวดที่ผ่ำ นมำ ควำมตื่นเต้น ควำมกลัว เป็นต้น ส่งลงมำเปิด
หรือปิดประตูในไขสันหลัง ใช้อธิบำยควำมปวดซึ่งไม่ผันแปรไปตำมควำมรุนแรงของสิ่งที่มำกระตุ้นในขณะที่มี
กำรกระตุ้นทำงจิตใจและอำรมณ์ด้วย
Transmission cell ทำหน้ำที่นำส่ งกระแสประสำทที่ได้รับสัญญำณแล้ วไปยังสมองส่ วนที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรรับรู้และตอบสนองต่อควำมปวด (action system)
เมลแซคและเคซี่ (Melzack & Casey, 1976 อ้ำงใน ลิวรรณ อุนนำภิรัษ์ และคณะ, 2552) ได้
อธิบำยต่อว่ำเมื่อกระแสประสำทผ่ำนมำยัง T cell ของไขสันหลังขึ้นไปสมองเพื่อรับรู้และตอบสนองจะ
เกี่ยวข้องกับกำรทำงำนของสมอง 3 ระบบ ดังภำพที่ 2
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ภาพที่ 2 แสดงระบบกำรท ำงำนเกี่ ยวกั บควำมปวดเหนือระบบควบคุมประตู (ดั ดแปลงจำก Carrieri VK.
Pathophysiological Phenomena in Nursing.Philadephia: W.B. Saunders Company;
1986. p. 241, อ้ำงใน ลิวรรณ อุนนำภิรัษ์ และคณะ, 2552)
จำกภำพที่ 2.2 อธิบำยกำรรับรู้และกำรตอบสนองต่อควำมปวดในสมองเกี่ยวข้องกับ
3
ระบบดังนี้
1. ระบบรับรู้และแยกแยะ (sensory-discriminative system) ทำหน้ำที่รับรู้แยกแยะลักษณะ
และตำแหน่งของควำมปวด ซึ่งส่งกระแสประสำทโดยวิถีประสำท lateral spinothalamic
2. ระบบเร้ำทำงอำรมณ์ (motivational affective system) ทำหน้ำที่เร้ำทำงอำรมณ์
ทำให้เกิดสิ่งที่ไม่พึงพอใจและส่งกระแสประสำทไปสมองโดย medial spinoreticulothalamic tract ระบบนี้
จะแสดงผลกลับไประบบควบคุมประตูด้วย
3. ระบบควบคุมส่วนกลำง (central control cognitive system) ทำงำนโดยระบบประสำท
นำควำมปวดโดยเกี่ยวข้องกับควำมจำ ควำมสนใจ ประสบกำรณ์เดิม ควำมคำดหวัง ปฏิกิริยำที่เคยโต้ตอบต่อ
ควำมปวด โดยแสดงต่อทั้งระบบรับรู้และแยกแยะ ระบบเร้ำทำงอำรมณ์และระบบควบคุมประตูที่ไขสันหลัง
ทั้ง 3 ระบบนี้ จะทำงำนและมีปฏิสัมพันธ์กัน ทำให้เกิดกำรรับรู้ควำมปวด ผู้ป่วยทรำบถึงระดับควำมรุนแรง
ของควำมปวด ตำแหน่งที่ทำให้เกิดควำมปวดหรือตำแหน่งที่ได้รับกำรบำดเจ็บ ลักษณะของควำมปวด เกิดกำร
เร้ ำทำงอำรมณ์และกำรเตรีย มพร้อมที่จะสู้ห รือหนี แล้ วจึงส่ งต่อไปยังระบบประสำทสั่งกำรซึ่งรับผิ ดชอบ
เกี่ยวกับกำรแสดงออกและตอบสนอง
จะเห็นได้ว่ำทฤษฎีควบคุมประตูสำมำรถอธิบำยกลไกลกำรเกิดควำมปวดได้ค่อนข้ำงครอบคลุม
ทั้งในเรื่องของผลที่เกิดจำกควำมกลัว ประสบกำรณ์ในอดีต กำรกระตุ้นเส้นประสำท เช่น กำรนวด กำรบริหำร
ร่ำงกำย เป็นต้น
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กลไกการเกิดความปวดในผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจ
ควำมปวดจัดเป็นกำรเตือนภัยอย่ำงหนึ่งให้แก่บุคคลเพื่อรับทรำบว่ำกำลังได้รับอันตรำยหรือมีภัย
ต่อตนเอง ดังนั้นควำมปวดจึงเป็นกลไกปกป้องร่ำงกำยเพื่อไม่ให้เนื้อเยื่อได้รับกำรบำดเจ็บ โดยกำรถอยหนีจำก
สถำนกำรณ์ที่ทำให้เกิดควำมปวด ควำมไม่สุขสบำยและควำมตึงเครียดที่เกี่ยวข้องกับควำมปวด โดยควำมปวด
จะคงอยู่ตรำบเท่ำที่มีกำรทำลำยเนื้อเยื่อนั้น (ผ่องศรี ศรีมรกต, 2551) ซึ่ง ศศิกำนต์ นิมมำนรัชต์ (2553) ได้
อธิบำยกลไกต่ำงๆของกำรเกิดควำมปวดไว้ ดังนี้
1. ตัวรับความปวดส่วนปลาย (peripheral nociceptor) ตัวรับควำมปวดส่วนปลำยจะมี
ตัวรับควำมปวด (nociceptor) เป็นอวัยวะรับควำมรู้สึกส่วนปลำย เมื่อถูกกระตุ้นด้วยตัวกระตุ้นควำมปวด
(noxious stimulus) เช่น กำรทำแผล กำรถอดท่อระบำยทรวงอก กำรทำหัตกำร กำรทำกำยภำพบำบัดทรวง
อก จะส่ ง ผ่ ำ นกระแสควำมปวดเข้ ำ สู่ ร ะบบประสำทส่ ว นกลำง โดยมี ตั วรั บ ควำมปวดน ำเข้ ำ
(nociceptiveafferent) กระจำยไปทั่วร่ำงกำย (ผิวหนัง กล้ำมเนื้อ ข้อ อวัยวะภำยใน เยื่อหุ้มสมอง) ตัวรับ
ควำมปวดนำเข้ำ (nociceptiveafferent) ประกอบด้วยใยประสำท 2 ชนิดคือ A- delta fiber ซึ่งเป็นเส้นใย
ประสำทขนำดกลำงที่มีเปลือกไมอิลิน (myelin) หุ้มบำงๆ และ C fiber เป็นเส้นใยประสำทขนำดเล็กที่ไม่มี
เปลือกไมอิลิน (myelin) หุ้ม จึงส่งสัญญำณประสำทไปได้อย่ำงช้ำๆ หลังเกิดกำรบำดเจ็บของเนื้อเยื่อ เช่นกำร
อักเสบ กำรติดเชื้อ กำรขำดเลือดไปเลี้ยง จะทำให้เกิดกำรสร้ำงสำรเคมีหลำยชนิด
2. การส่งสัญญาณความปวดในไขสันหลัง (pain transmission in the spinal cord)
บริเวณปลำยทำงของตัวรับกระแสประสำทนำเข้ำมีทั้ง excitatory amino acid เช่น glutamate และ
peptide เช่น SP เป็นสำรสื่อประสำท เมื่อเกิด depolarization มำถึงปลำยทำง จะมีกำรปล่อย glutamate
ไปกระตุ้นที่ postsynaptic ionotopic AMPA receptor กำรกระตุ้นซ้ำๆไปที่ C fiber ทำให้เกิด
depolarization แบบก้ำวหน้ำของ postsynaptic membrane และเกิดกำรหลุดออกของ magnesium
plug ซึ่งเดิมอุดอยู่ที่ N-methyl-D-aspartate (NMDA) receptor กำรเพิ่มขึ้นแบบก้ำวหน้ำของ action
potential ของเซลล์ใน dorsal horn แต่ละกำรกระตุ้น ทำให้มีกำรเพิ่มกำรตอบสนองอย่ำงรวดเร็วต่อกำร
กระตุ้นถัดๆมำ กำรกระตุ้นที่ต่อเนื่องและรุนแรงจะยิ่งเพิ่มควำมไวของเซลล์ประสำทใน dorsal horn จนเกิด
central sensitization ได้ กำรเพิ่มขึ้นของ calcium ในเซลล์ จำกกำรไหลผ่ำน NMDA receptor และกำร
ปล่อย calcium ออกมำจำกที่สะสมในเซลล์ มีผลทำให้เกิด kinase cascade ขึ้นในเซลล์ เมื่อเกิดกำร
เปลี่ยนแปลงของ ion channel หรือ receptor แล้ว จะมีกำรเพิ่มประสิทธิภำพของกำรสื่อสัญญำณผ่ำนช่อง
synapse ได้ผลลัพธ์ออกมำคือควำมไวของเซลล์ในระบบประสำทส่วนกลำงเพิ่มขึ้น threshold ของกำร
กระตุ้นลดลงเกิดควำมปวดได้จำกกำรกระตุ้นด้วยควำมแรงต่ำ ซึ่งเดิมไม่สำมำรถทำให้ปวดได้และมีขอบเขต
ของควำมปวดขยำยเกินบริเวณที่เนื้อเยื่อที่ได้รับกำรบำดเจ็บ
3. การส่งต่อสัญญาณความปวดเข้าสู่สมอง (central projection of pain pathway)
ร่ำงกำยของคนเรำมี ascending path-way สำหรับนำควำมปวดจำกไขสันหลังส่งต่อไปยังสมองส่วนกลำง
สมองส่วนหน้ำ และ cortex spinotalamic pathway โดยเป็นกำรนำส่งสัญญำณควำมปวดจำกไขสันหลังเข้ำ
สู่สมอง เริ่มจำก primary afferent terminal ใน lamina I และ II แล้วเชื่อมผ่ำน lamina V ไปยังสมอง
ส่วน thalamus และต่อเนื่องไปยัง somatosensory cortex ซึ่งส่งสัญญำณใน pathway นี้ จะให้ข้อมูล
เกี่ยวกับ sensory discriminative aspect ของควำมปวด เช่นตำแหน่ง ชนิด และควำมรุนแรงของสิ่งกระตุ้น
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spinoparabracial pathway เริ่มจำก lamina I แล้วไปสิ้นสุดที่ ventromedical hypothalamus (ซึ่งเป็นที่
รวมกันของข้อมูลจำกกำรรับควำมรู้สึกและระบบประสำทอัตโนมัติ ) และ central nucleus ของ amygdale
ซึ่งเป็นบริเวณของสมองส่วนที่รับรู้อำรมณ์ของควำมปวด และปลำยทำงอื่นๆ ในสมอง ได้แก่ cortical area ซึ่งมี
ควำมสัมพันธ์กับอำรมณ์และ motivational component ของควำมปวด periaqueductal gray (PAG) ใน
สมองส่วนกลำงและ rostroventromedial medulla (RVM) ซึ่งเกี่ยวข้องกับกำรตอบสนองแบบ “สู้ หรือ หนี”
(fight or flight) และ stress induced analgesia และ reticular formation มีควำมสำคัญต่อกำรควบคุม
descending pathway
4. การควบคุมความปวดจากสมองลงมาสู่ไขสันหลัง (descending modulatory pain
pathway) กำรควบคุมควำมปวดจำกสมองลงมำสู่ไขสันหลัง มี descending pathway เป็นตัวควบคุมควำม
ปวดจำกสมองลงมำสู่ ไขสั นหลั ง โดยอำศัย กำรปรับกำรส่งสั ญญำณควำมปวดในไขสันหลังที่ presynaptic
action ของprimary afferent fiber ที่ postsynaptic action ของprojection neuron หรือ intrinsic
interneuron ใน dorsal horn โดยมีจุดตั้งต้นมำจำกสมองส่วน cortex, hypothalamus และบริเวณก้ำน
สมอง ระบบที่ซับซ้อนนี้สำมำรถทำให้เกิดผลต่อกำรส่งสัญญำณควำมปวดได้ทั้งแบบกระตุ้นและแบบยับยั้ง
เบื้องต้น facilitation ทำให้กำรตอบสนองต่อกำรกระตุ้นเพิ่มขึ้น เพื่อเตือนว่ำมีอันตรำยต่อเนื้อเยื่อเกิดขึ้นแล้ว
และเพื่อให้หลบหลีกอันตรำยนั้นได้ทันท่วงที ในขณะเดียวกันอำจให้ผลกำรยับยั้งมีผลระงับปวดเพื่อไม่ให้เกิด
ควำมปวดมำกเกินไปจนรบกวนกำรดำรงชีวิตและกำรปฏิบัติงำน ถ้ำมีควำมปวดที่เกิดขึ้นอย่ำงต่อเนื่องและ
ยำวนำน descending inhibitor อำจมีควำมไวลดลง อำจกลับเข้ำสู่ภำวะปกติ หรือมีประสิทธิภำพลดลงจน
ถดถอย ทำให้มีควำมปวดเรื้อรังเกิดขึ้น descending inhibitor control มีควำมสำคัญเพรำะจะเป็นที่ออก
ฤทธิ์ของยำระงับปวดเช่น opioid, clonidine และยำต้ำนซึมเศร้ำ เป็นต้น
ลักษณะของความปวดหลังผ่าตัดหัวใจในระยะวิกฤต
ควำมปวดหลังผ่ำตัดหัวใจ เกิดจำกกำรผ่ำตัดผ่ำนกระดูกสันอก สำเหตุของควำมปวด จึงเกิดจำก
กระดูกและกล้ำมเนื้อ (musculoskeletal pain) ได้รับกำรบำดเจ็บ ซึ่งควำมปวดหลังผ่ำตัดหัวใจต้องแยกให้
ออกจำกควำมปวดสำเหตุจำกอวัยวะภำยใน (visceral pain) และจำกหัวใจถูกกด (cardiac temponade) ที่
จะมีลักษณะควำมปวดแบบแน่นๆหรือปวดแบบถูกบีบรัดบริเวณหน้ำอกและเพิ่มควำมรุนแรงมำกขึ้นเรื่อยๆ ซึ่ง
เป็นสัญญำณอันตรำย ทำให้ลักษณะของควำมปวดหลังผ่ำตัดหัวใจนั้นมีควำมหลำกหลำย ซับซ้อน (Raj &
Brannon, 1993) จำกกำรศึกษำของโพเซ็ล และคณะ (Pozehl, Banason, Zimmerman, Nieveen &
Crutchfield, 1995) พบว่ำ ผู้ป่วยหลังผ่ำตัดทำทำงเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจมีลักษณะของควำมปวดเหมือนถูก
ของแหลมทิ่ ม แทง (sharp) ทุก ข์ท รมำน (sore) ปวดหนัก ๆ (aching) และตึ ง ๆ (tender) มำกที่ สุ ด จำก
กำรศึกษำของลีกำร์ด และคณะ (Leegaard, Naden & Fagermoen, 2008) พบว่ำ ผู้หญิงหลังผ่ำตัดหัวใจใน
ระยะเวลำ 1 - 2 สัปดำห์หลังจำกที่ผู้ป่วยออกจำกโรงพยำบำลแล้วกลับไปอยู่ที่บ้ำน มีลักษณะของกำรปวด คือ
ปวดตำมผิวหนัง เช่น ปวดแบบหนักๆ (aching) มำกที่สุด รองลงมำ คือ ปวดแบบทุกข์ทรมำน ควำมถี่ของ
ควำมปวดจะรู้สึกปวดในช่วงของกำรนอนมำกที่สุด รองลงมำ คือ ขณะทำกิจกรรมต่ำงๆและจำกกำรศึกษำ
ของอัสลำน และคณะ (Aslan et al., 2009) พบว่ำ ผู้ป่วยหลังผ่ำตัดหัวใจในหอผู้ป่วยวิกฤตในระยะเวลำ 48
ชั่ว โมงหลั งผ่ ำ ตั ด มีลั ก ษณะของควำมปวด คื อ ปวดแบบหนั ก ๆ (aching) ร้อ ยละ 28.0 ปวดแบบตุ บ ๆ
(throbbing) ร้อยละ 23.5 ปวดแบบเหมือนถูกแทง (sharp) ร้อยละ 10.6 ปวดแบบ ไฟไม้ (burning) ร้อย
ละ 6.5 ปวดแบบหำยใจไม่ออก (breathlessness) ร้อยละ 4.6 และปวดแบบ ไม่สำมำรถบรรยำยได้ ร้อย
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ละ 3.2 ดังนั้นกำรประเมินควำมปวดหลังผ่ำตัดหัวใจ ควรให้ควำมสำคัญกับลักษณะของควำมปวดที่เกิดขึ้น ซึ่ง
ลักษณะของควำมปวดบำงอย่ำงอำจเป็นสัญญำณอันตรำย
ความรุนแรงของความปวดหลังผ่าตัดหัวใจในระยะวิกฤต
ควำมรุนแรงของควำมปวดหลังผ่ำตัดหัวใจมักมีควำมรุนแรงมำกกว่ำกำรผ่ำตัดบริเวณอื่น (Raj &
Brannon, 1993) จำกกำรศึกษำส่วนใหญ่ พบว่ำ ควำมปวดหลังผ่ำตัดหัวใจแบบเปิดอยู่ในระดับปำนกลำงถึง
ระดับมำก เป็นควำมปวดแบบเฉียบพลัน (Carroll et al., 1999; Cogan, 2010; Ferguson et al., 1997;
Karen & Laurie, 1997) และรุนแรง (กำญจนำ สิมะจำรึก, 2538; สมำคมกำรศึกษำเรื่องควำมปวดแห่ง
ประเทศไทย, 2552) ควำมปวดจะมีควำมรุนแรงมำกที่สุดในวันที่ 1 วันที่ 2 และวันที่ 3 หลังผ่ำตัด (สุดกัญญำ
พัทวี, 2541; Haddadin, & Faraday, 2007) เนื่องจำกกำรผ่ำตัดผ่ำนแนวกึ่งกลำงกระดูกสันอก ทำให้เกิด
ควำมปวดในชั้นผิวหนังลึก (deep somatic pain) ควำมรุนแรงมักขยำยขอบเขตเกินกว่ำบริเวณที่มีกำร
บำดเจ็บจริง (พิศมัย ประทุมทำน, สมใจ พุทธำพิทักษ์ผล, และสุดประนอม สมันตเวคิน, 2545) จำกกำรศึกษำ
ของโพเซ็ล และคณะ (Pozehl et al., 1995) พบว่ำ ในผู้ป่วยหลังผ่ำตัดทำทำงเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ 3 วัน
แรก ควำมปวดจะค่อยๆลดลง หลังจำกวันที่ 2 และวันที่ 3 หลังผ่ำตัด ระดับควำมรุนแรงควำมปวดจะสูงสุดใน
วันที่ 2 และวันที่ 3 หลังผ่ำตัด จำกกำรศึกษำของมัลเลอร์ และคณะ (Mueller, Tinguely, Tevaearai,
Revelly, Chiolero, & Segesser, 2000) พบว่ำ ผู้ป่วยหลังผ่ำตัดทำทำงเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ มีระดับควำม
รุนแรงของควำมปวดอยู่ในระดับมำกในวันที่ 1 และวันที่ 2 หลังผ่ำตัด และลดลงต่ำในวันที่ 3 และวันที่ 7 หลัง
ผ่ำตัด และจำกกำรศึกษำของ เคียนฟำร์ และคณะ (Kainfar et al., 2007) พบว่ำ ผู้ป่วยหลังผ่ำตัดหัวใจมี
ระดับควำมรุนแรงของควำมปวดมำกที่สุด ในวันที่ 1 รองลงมำ คือ วันที่ 2 และวันที่ 3 หลังผ่ำตัด ตำมลำดับ
ดังภำพที่ 3
คะแนนความปวด
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ระยะเวลาหลังผ่าตัด

ภำพที่ 3 แสดงระดับควำมปวดหลังผ่ำตัดหัวใจแบบเปิด วันที่ 1 – 3 หลังผ่ำตัด ในระยะวิกฤต
วัดโดยใช้แบบสอบถำมควำมปวดโดยใช้มำตรวัดควำมปวดแบบเป็นตัวเลข (Numeric Rating Scale: NRS)
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ประเมินควำมรู้สึกปวดของผู้ป่วยในวัยผู้ใหญ่และวัยผู้สูงอำยุ แบ่งระดับควำมปวดตั้งแต่ 0 - 10 คะแนน ซึ่ง
คะแนน 0 หมำยถึงไม่ปวดเลย และคะแนน 10 หมำยถึงปวดมำกที่สุด
ปัจจัยที่มีผลต่อความปวดหลังผ่าตัดหัวใจ
ควำมปวดเป็นปฏิกิริยำของแต่ละบุคคล มีลักษณะเฉพำะและถือว่ำเป็นตัวแปรที่สำคัญในกำร
รับรู้ประสบกำรณ์ควำมปวดจำกบุคคลหนึ่งสู่อีกบุคคลหนึ่ง โดยมีปัจจัยหลำยอย่ำงที่ส่งผลต่อควำมปวด ซึ่ง
ผ่องศรี ศรีมรกต (2551) กล่ำวไว้ดังนี้
1. ปัจจัยด้านสถานการณ์ (situational factors) สถำนกำรณ์มีควำมสัมพันธ์กับควำมปวด
และมีอิทธิพลต่อกำรตอบสนองของบุคคล กำรตอบสนองต่อประสบกำรณ์ควำมปวดในรูปแบบทำงกำรหรือ
รูปแบบกลุ่มอำจแตกต่ำงกันอย่ำงมำกจำกบุคคลแต่ละคนที่อยู่ลำพังหรือรักษำตัวในโรงพยำบำล กำรรับรู้ควำม
ปวดจึงมีอิทธิพลจำกกกำรวินิจฉัยโรคร่วมกับกำรบำดเจ็บของเนื้อเยื่อ
2. ปัจจัยด้านสังคมวัฒนธรรม (sociocultural factor) เชื้อชำติ วัฒนธรรมและเผ่ำพันธุ์เป็น
ปัจจัยที่มีควำมสำคัญต่อกำรตอบสนองต่อควำมปวดของแต่ละบุคคล ปัจจัยเหล่ำนี้มีอิทธิพลต่อกำรตอบสนอง
กำรรั บ รู้ทุกรูป แบบ รวมถึงกำรตอบสนองต่อควำมปวดด้ว ย เรำเรียนรู้ที่จะตอบสนองต่อควำมปวดอย่ำง
เหมำะสมมำจำกครอบครัว กลุ่มเชื้อชำติ วัฒนธรรมที่เรำอยู่ ผู้คนที่มำจำกวัฒนธรรมที่หลำกหลำยอำจจัดกำร
กับควำมปวดในแนวทำงที่แตกต่ำงกัน เช่น กำรส่งเสียงร้องแสดงควำมปวดมีควำมเหมำะสมในสังคมอิตำเลียน
แต่ไม่เป็นที่ยอมรับในกลุ่มสังคมชำวเยอรมัน เป็นต้น
3. อายุ (age) อำยุเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีควำมสัมพันธ์ต่อกำรรับรู้และแสดงออกถึงควำมรู้สึกปวด มี
ควำมแตกต่ำงกันบ้ำงในระดับควำมอดทนต่อควำมปวดซึ่งสัมพันธ์กับอำยุ แต่ก็ยังมีแนวโน้มที่ไม่ชัดเจนในบำง
กรณี ในผู้ใหญ่บำงรำยไม่รำยงำนควำมปวดเนื่องจำกกลัวว่ำจะได้รับกำรวินิจฉัยผิดพลำด เนื่องจำกควำมปวด
อำจหมำยถึงควำมอ่อนแอของร่ำงกำยหรือสูญเสียกำรควบคุมตนเองสำหรับในผู้สูงอำยุอำจเข้ำใจควำมหมำย
ของควำมปวดที่ แ ตกต่ ำ งออกไป ควำมปวดอำจหมำยถึ ง กำรแสดงออกของธรรมชำติ ผู้ สู ง อำยุ ซึ่ ง แปล
ควำมหมำยได้ 2 แบบแบบแรกผู้สูงอำยุอำจคิดว่ำควำมปวดเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตำมธรรมชำติที่เรำต้องอดทน แบบ
ที่สอง ควำมปวดเป็นสัญญำณที่บ่งบอกถึงควำมมีอำยุที่เพิ่มขึ้น บ่งบอกถึงควำมชรำภำพ ดังนั้นในบำงครั้ง
ผู้สูงอำยุจึงปฏิเสธที่จะบอกถึงควำมปวดและแสดงควำมปวดออกมำ อำจมีกำรแสดงอำกำรอื่นแทน เช่น ไม่
อยำกรับประทำนอำหำร นอนหลับผิดปกติ ร้องไห้ มีน้ำตำไหลซึมออกมำ เศร้ำเสียใจ หรืออยู่นิ่งๆ ไม่ยอมขยับ
ส่วนที่ปวด จำกกำรศึกษำของโพเซล และคณะ (Pozehl et al., 1995) พบว่ำ ระดับควำมปวดหลังผ่ำตัด
ทำทำงเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจของผู้ป่วยที่มีอำยุน้อยกว่ำ 63 ปีมีระดับควำมปวดมำกกว่ำผู้ป่วยที่ มีอำยุ 63 - 70
ปี และอำยุมำกกว่ำ 70 ปี อย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติ สอดคล้องกับกำรศึกษำของดักเกิลบีและแลนเดอร์
(Duggleby & Lander, 1994) พบว่ำ ผู้ป่วยหลังผ่ำตัดข้อสะโพกที่มีอำยุ 50 - 80 ปี มีระดับควำมรุนแรงของ
ควำมปวดและปริมำณกำรได้รับยำระงับปวดหลังผ่ำตัดน้อยกว่ำผู้ป่วยหลังผ่ำตัดข้อสะโพกที่มีอำยุน้อยกว่ำ 50
ปี อย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติ จำกกำรศึกษำทั้ง 2 งำนวิจัยที่ได้กล่ำวมำแสดงให้เห็นว่ำ อำยุต่ำงกันให้เกิดกำร
รับรู้ควำมปวดที่แตกต่ำงกัน อำยุน้อยอำจรำยงำนควำมรุนแรงของควำมปวดมำกกว่ำผู้ที่มีอำยุมำกกว่ำ เป็นต้น
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4. เพศ (gender) เพศ เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีควำมสัมพันธ์ในกำรตอบสนองต่อควำมปวด โดยเพศ
ชำยมักรำยงำยควำมปวดน้อยกว่ำเพศหญิง สอดคล้องกับกำรศึกษำของมีฮัน และคณะ (Meehan, McRae,
Rourke, Eisenring, & Imperial, 1995) พบว่ำ เพศชำยรำยงำนระดับควำมปวดน้อยกว่ำเพศหญิง และ
สอดคล้องกับกำรศึกษำของซิมเมอร์แมน และคณะ (Zimmerman, Barnason, Hertzog, Young, Nieveen,
Schulz, et al., 2011) พบว่ำ เพศหญิงมักแสดงออกถึงควำมปวดมำกว่ำเพศชำย ทั้งนี้เพศกับควำมปวดยัง
ขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมด้วย เช่น บำงวัฒนธรรมเพศชำยเป็นผู้นำ มีควำมอดทน เข้มแข็ง ถูกคำดหวังให้ แสดง
ควำมปวดน้อยเพศหญิง ทำให้มีกำรละเลย ลำเอียง ไม่ใส่ใจในคุณค่ำกำรแสดงควำมปวดของเพศชำย ดังนั้นจึง
ไม่ควรลำเอียงในกำรประเมินและเอำใจใส่ในเรื่องของควำมปวดทั้งสองเพศ
5. ความวิ ต กกั ง วล (anxiety) ระดั บ ควำมวิ ต กกั ง วลที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ ผู้ ป่ ว ยมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ กำร
ตอบสนองต่อควำมปวด ควำมวิตกกังวลทำให้กำรรับรู้ควำมปวดมีควำมรุนแรงขึ้น ควำมวิตกกังวลสัมพันธ์กับ
กำรให้ควำมหมำยของควำมปวด ถ้ำไม่ทรำบสำเหตุควำมวิตกกังวลควำมปวดจะยิ่งเลวร้ำยลง นอกจำกควำม
วิตกกังกลแล้ว ควำมเครียดหลังผ่ำตัด เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีควำมสัมพันธ์กับระดับควำมปวดในผู้ป่ วยหลังผ่ำตัด
หัวใจ ถ้ำมีควำมเครียดมำกระดับควำมปวดก็จะมำกขึ้นด้วย (Cogan, 2010)
6. ประสบการณ์ในอดีตที่เกี่ยวกับความปวด (past experience with pain)ประสบกำรณ์
ในอดีตเกี่ยวกับควำมปวดมีผลกระทบต่อกำรับรู้ควำมปวดในปัจจุบัน บุคคลที่เคยมีประสบกำรณ์เชิงลบมำก่อน
ในวัยเด็ก ทำให้มีควำมยุ่งยำกในกำรจัดกำรกับควำมปวดในปัจจุบัน ผลกระทบของควำมปวดในอดีตไม่อำจ
ทำนำยได้ชัดเจน บุคคลที่มีประสบกำรณ์ควำมปวดที่มำกในอดีต อำจรับรู้ควำมปวดในอนำคตที่รุนแรงกว่ำ
แม้ว่ำจะได้รับยำแก้ปวดที่คล้ำยคลึงกัน ในทำงตรงกันข้ำมถ้ำบุคคลมองว่ำประสบกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเชิง
บวกมำกกว่ำ เพรำะไม่มีอะไรที่เลวร้ำยไปกว่ำที่เคยประสบมำแล้วก่อนหน้ำนี้ อำจเผชิญควำมปวดได้ดีกว่ำ
อย่ำงไรก็ตำมไม่จริงเสมอไปว่ำควำมปวดที่เคยมีประสบกำรณ์ยิ่งรุนแรงจะยิ่งทำให้บุคคลยิ่งเกรงกลัว บำงคน
อำจคำดหวังว่ำจะพบกับควำมปวดยิ่งกว่ำเดิม ในควำมถูกต้องเรำอำจวิตกกังวลมำกขึ้นและพอใจที่จะให้ควำม
ปวดบรรเทำไปอย่ำงรวดเร็วมำกกว่ำที่เคยเป็นและไม่พอใจที่จะเผชิญกับประสบกำรณ์ควำมปวด ประสบกำรณ์
ควำมปวดที่เคยประสบมำก่อน ทำให้บุคคลรับรู้วิธีกำรเผชิญกับควำมปวดได้ว่ำอำจจะใช้หรือไม่อำจใช้กำร
จัดกำรแบบใดได้
นอกจำกนี้ McCaffery (1972 as cited in Lynch, 2010) ได้แบ่งระยะของประสบกำรณ์ควำม
ปวดของบุคคลไว้ เป็น 3 ระยะ เพื่อให้ทีมสุขภำพสำมำรถตอบสนองในแต่ละระยะได้อย่ำงเหมำะสม คือ 1)
ระยะคำดหวัง (anticipation) ระยะนี้ผู้ป่วยจะเกิดควำมเครียด วิตกกังวล เมื่อรู้ตัวว่ำจะต้องมีกำรเผชิญกับ
ควำมปวดและจะมีควำมสัมพันธ์กับระดับควำมรุนแรงของควำมปวดหลังผ่ำตัด ดังนั้นในระยะนี้ควรเน้นกำรให้
ควำมรู้เกี่ยวควำมปวด กำรจัดกำรกับควำมปวด ควำมเครียด ควำมวิตกกังวลที่เกิดขึ้น 2) ระยะปรำกฏ
(presence) ระยะนี้เป็นระยะที่ผู้ป่วยต้องเผชิญกับควำมปวดที่เกิดขึ้น ดังนั้นระยะนี้ควรเน้นในเรื่องกำรระงับ
ปวดโดยวิธีต่ำงๆ โดยเฉพำะกำรได้รับยำระงับปวดอย่ำงเพียงพอเพื่อให้ผู้ป่วยเกิดควำมสุขสบำยมำกกที่สุด 3)
ระยะผลที่ตำมมำ (aftermath) ระยะนี้ผู้ป่วยที่สำมำรถเผชิญกับควำมปวดได้ ทำให้มีควำมพึงพอในกำรจัดกำร
กับควำมปวดมีควำมสุขสบำย หำกผู้ป่วยไม่สำมำรถเผชิญกับควำมปวดได้ผู้ป่วยอำจมีกำรควำมรู้สึกสูญเสียพลัง
อำนำจในตัว เอง ดังนั้ น ระยะนี้ควรเน้ น กำรประเมินผลที่เกิดขึ้นจำกกำรจัดกำรกับควำมปวดที่ได้รับว่ำ มี
เพียงพอ เหมำะสมหรือไม่ เพื่อร่วมกันวำงแผนจัดกำรกับควำมปวดต่อไป
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7. การให้ความหมายของความปวด (meaning of pain) กำรให้ควำมหมำยของควำมปวด
ได้รับอิทธิพลจำกกำรตอบสนองต่อควำมปวด ควำมปวดจำกกำรผ่ำตัดหัวใจอำจได้รับกำรตอบสนองที่แตกต่ำง
จำกควำมปวดที่เกิดจำกกำรผ่ำตัดอื่น ถ้ำทรำบสำเหตุของควำมปวดบุคคลอำจสำมำรถแปลควำมหมำยได้
ดีกว่ำและจัดกำรกับประสบกำรณ์นั้นได้ดี กว่ำ ถ้ำไม่ทรำบสำเหตุของควำมปวด ปัจจัยเชิงลบด้ำนจิตใจ เช่น
ควำมกลัวและควำมวิตกกังวลอำจเข้ำมำเกี่ยวข้องและรับรู้ควำมรุนแรงของควำมปวดเพิ่มขึ้น ถ้ำควำมหมำย
ของควำมปวดเป็นเชิงลบ กำรรับรู้ควำมปวดอำจรุนแรงมำกกว่ำถ้ำมีกำรรับรู้สถำนกำรณ์ที่ควำมเจ็บปวดที่
ให้ผลลัพธ์เป็นเชิงบวก เป็นต้น
8. ความคาดหวัง (expectation) ควำมคำดหวังของผู้ป่วยมีบทบำทสำคัญต่อประสบกำรณ์
ควำมปวด รวมถึงกำรรับรู้ควำมปวดและประสิทธิภำพในกำรบำบัดควำมปวดเพื่อทุเลำอำกำรปวด นอกจำกนี้
สภำวะทำงอำรมณ์และควำมรู้ที่เกิดขึ้นขณะมีประสบกำรณ์ ได้รับอิทธิพลจำกควำมคำดหวังของผู้ป่วย ควำม
คำดหวังเชิงบวกส่งผลถึงผลลัพธ์ เชิงบวก ควำมคำดหวังเชิงลบนำสู่ผลลัพธ์เชิงลบ คล้ำยๆกับควำมเชื่อถือ
ศรัทธำในควำมสำมำรถในกำรบำบัดควำมปวดว่ำมีประสิทธิภำพมีผลต่อระดับควำมปวดที่ลดลง ยกตัวอย่ำง
เช่น กำรใช้ยำบรรเทำปวดที่มีฤทธิ์เหมือนกัน แต่ผู้ป่วยบำงรำยอำจคิดว่ำยำอีกตัวหนึ่งดีกว่ำ
9. การให้ยาระงับปวด (analgesic administration) ชนิดของยำระงับปวดและวิธีในกำรให้
ยำระงับปวด มีผลทำให้ลดระดับควำมรุนแรงของควำมปวดแตกต่ำงกัน (Carroll et al., 1999) เช่น
กำรศึกษำของโบลด์ และคณะ (Boldt, Thaler, Lehmann, Papsdorf, & Isgro, 1998) ได้เปรียบเทียบผล
ของกำรให้ยำระงับปวดระหว่ำงกำรให้ยำแบบปกติคือเมื่อจำเป็นหรือเมื่อผู้ป่วยร้องขอกับกำรให้ยำแบบผู้ป่วย
ควบคุมเอง (patient controlled analgesia) ในผู้ป่วยหลังผ่ำตัดหัวใจ พบว่ำผู้ป่วยที่ได้รับยำระงับปวดแบบ
ผู้ป่วยควบคุมเองมีระดับควำมปวดน้อยกว่ำและมีควำมพึงพอใจในกำรจัดกำรควำมปวดมำกกว่ำกลุ่มที่ได้รับยำ
แบบปกติ คือเมื่อจำเป็นหรือเมื่อผู้ป่วยร้องขออย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติ
กำรได้รับยำระงับปวดในผู้ป่วยหลังผ่ำตัดหัวใจเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็น เพรำะผู้ป่วยส่วนใหญ่มี
ระดับควำมปวดในระดับมำก กำรได้รับยำระงับปวดเป็นสิ่งที่ทำให้ควำมปวดหลังผ่ำตัดหัวใจลดลงมำกที่สุดกว่ำ
กำรใช้วิธีอื่นๆในกำรลดควำมปวด (Aslan et al., 2009) ซึ่งยำระงับปวดที่ใช้ในหอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมหัวใจ
และทรวงอก คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี มหำวิทยำลัยมหิดล มีทั้งยำชนิดฉีดเข้ำทำงหลอดเลือด
ดำ และชนิ ดรั บ ประทำนทำงปำก โดยมีวิธีกำรบริห ำรยำแบบให้ ยำระงับปวดตำมช่ว งเวลำอย่ำงต่อเนื่อง
ครบรอบ 24 ชั่วโมง (around-the clock) และวิธีกำรให้ยำระงับปวดเมื่อจำเป็นหรือตำมที่ผู้ป่วยร้องขอ วิธี
ให้ยำระงับปวดตำมช่วงเวลำอย่ำงต่อเนื่องครบรอบ 24 ชั่วโมง ทำให้ผู้ป่วยได้รับกำรจัดกำรกับควำมปวดที่
เกิดขึ้นจำกตัวผู้ป่วยและ ทีมสุขภำพประเมินควำมปวดไม่สอดคล้องกัน โดยเฉพำะระดับควำมปวดในระดับ
ปำนกลำงและระดับมำกในผู้ป่วยหลังผ่ำตัดหัวใจแบบเปิด (Ferguson et al., 1997)
สอดคล้องกับกำรศึกษำของไพซ์ และคณะ (Paice, Noskin, & Vangunas, 2005)
ผล
กำรให้ยำระงับปวดแบบตำมช่วงเวลำอย่ำงต่อเนื่องครบรอบ 24 ชั่วโมงทำให้ระดับควำมปวดของผู้ป่วยต่ำกว่ำ
กำรให้ยำระงับปวดเมื่อจำเป็นหรือตำมที่ผู้ป่วยร้องขอ และกำรศึกษำของโคเวนทรี่ และคณะ (Covemtry,
Siffleet, & Williams, 2006) พบว่ำ ยำระงับปวดชนิดพำรำเซตำมอลสำมำรถใช้ระงับปวดในผู้ป่วยหลังผ่ำตั ด
หัวใจในหอผู้ป่ว ยวิกฤตตำมช่วงเวลำอย่ำงต่อเนื่อง โดยไม่จำเป็นต้องให้เมื่อจำเป็นหรือเมื่อผู้ป่วยร้องของ
สำมำรถบริหำรยำโดยให้ยำระงับปวดตำมช่วงเวลำอย่ำงต่อเนื่องครบรอบ 24 ชั่วโมง
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วิธีให้ยำระงับปวดเมื่อจำเป็นหรือตำมที่ผู้ป่วยร้องขอ เช่น ยำรับประทำงทำงปำกหรือยำฉีดเข้ำ
ทำงหลอดเลือดดำ ยำที่ใช้บ่อย ได้แก่ มอร์ฟีนและเพดทิดีน (pethidine) ซึ่งได้รับกำรฉีดเมื่อจำเป็นหรือตำมที่
ผู้ป่วยร้องขอ ยำระงับปวดชนิดนี้ใช้ฉีดเพื่อระงับปวดในผู้ป่วยหลังผ่ำตัดหัวใจ ซึ่งมีลักษณะปวดแบบเฉียบพลัน
และรุนแรง (sever acute pain) ทำให้ระดับควำมปวดลดลงอย่ำงรวดเร็ว ผู้ป่วยเกิดควำมสุขสบำยมำกขึ้น
(Watt-Watson & Steven, 1998)
10. ชนิดของหลอดเลือดแดงที่น าไปใช้ในการทาทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ (type of
artery) มีงำนวิจัยที่ได้ศึกษำเกี่ยวกับควำมแตกต่ำงของควำมปวดระหว่ำงกำรใช้กับกำรไม่ใช้ห ลอดเลือดแดง
ชนิด Internal mammary artery (IMA) ในผู้ป่วยหลังผ่ำตัดทำทำงเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจพบว่ำ หลอดเลือด
แดงที่นำไปใช้ในกำรทำทำงเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจมีผลทำให้เกิดควำมปวดที่แตกต่ำงกัน เท่ำที่ผู้วิจัยได้ทบทวน
วรรณกรรมพบว่ำมี 4 งำนวิจัยที่กล่ำวไว้ตรงอย่ำงกัน คื อ กำรศึกษำของ ยอร์ค และคณะ (Yorke, Wall, &
McLean, 2004) กำรศึกษำของวัตสันและสตีเวน (Watt-Watson & Stevens, 1998) กำรศึกษำของมัลเลอร์
และคณะ (Mueller et al., 2000) และกำรศึกษำของมีเยอร์ซั่น และคณะ (Meyerson, Thelin, Gordh, &
Karlsten, 2001) พบว่ำผู้ป่วยที่ ผ่ำตัดทำทำงเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจโดยใช้หลอดเลือดแดงชนิด Internal
mammary artery (IMA) มีระดับควำมปวดสูงกว่ำผู้ป่วยที่ไม่ใช้หลอดเลือดแดงชนิด Internal mammary
artery (IMA) ดังนั้นหลังผ่ำตัดหัวใจ ควรให้ควำมสำคัญและประเมินควำมปวดอย่ำงต่อเนื่องในกลุ่มผู้ป่วย
ผ่ำตัดทำทำงเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจโดยใช้หลอดเลือดแดงชนิด Internal mammary artery
11. ตาแหน่งและชนิดของการผ่าตัด (type of surgery and site of surgery) ตำแหน่ง
และชนิดที่ใช้ในกำรผ่ำตัดมีผลทำให้เกิดควำมรุนแรงของควำมปวดที่แตกต่ำงกัน (Carroll et al., 1999;
McGrath, Elgendy, Ching, Kamming, & Curti, 2004) กำรผ่ำตัดผ่ำนแนวกึ่งกลำงของกระดูกสันอก ทำให้
เกิดควำมปวดในชั้นผิวหนังลึก (deep somatic pain) จำกกำรบำดเจ็บ กล้ำมเนื้อ กระดูก เอ็น ข้อ เยื่อหุ้ม
กระดูก เส้นประสำท และหลอดเลือด ทำให้ผู้ป่วยหลังผ่ำตัดเกิดควำมปวดได้หลำยลักษณะ เช่ น ปวดแปลบ
ปวดตื้อ ปวดแสบปวดร้อน ปวดตุบ ๆ ปวดร้ำว เป็นต้น ควำมรุนแรงและตำแหน่งของควำมปวดมักขยำย
ขอบเขตเกินกว่ำบริเวณที่มีกำรบำดเจ็บจริง (พิศมัย ประทุมทำน และคณะ, 2545) กำรผ่ำตัดหัวใจเป็นกำร
ผ่ำตัดที่ใหญ่มำก (very major) และมีควำมเสี่ยงในกำรผ่ำตัดสูง (high risk surgery) ร่ำงกำยจะมีกำร
ตอบสนองอย่ำงมำกต่อกระบวนกำรผ่ำตัดที่เกิดขึ้นทั้งทำงด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ (Aslan et al., 2009;
LeDoux & Shinn, 1995) จึงทำให้ควำมปวดหลังผ่ำตัดหัวใจแบบเปิดอยู่ในระดับปำนกลำงถึงระดับมำกและ
เป็นควำมปวดแบบเฉียบพลัน (Carroll et al., 1999; Cogan, 2010; Furgerson et al., 1997; Karen &
Laurie, 1997)
จำกกำรศึกษำของมัลเลอร์ และคณะ (Mueller et al., 2000) พบว่ำ ผู้ป่วยหลังผ่ำตัดทำทำง
เบี่ยงหลอดเลือดหัวใจที่ใช้หลอดเลือดแดงชนิด internal mammary artery (IMA) ในกำรทำทำงเบี่ยงหลอด
เลือดหัวใจ มีควำมปวดที่ตำแหน่งบริเวณหัวไหล่มำกที่สุด และจำกกำรศึกษำของลีกำร์ด และคณะ (Leegaard
et al., 2008) พบว่ำ ผู้ป่วยเพศหญิงหลังผ่ำตัดหัวใจในผู้หญิงจำนวน 10 รำย ระยะเวลำ 1 - 2 สัปดำห์
หลังจำกที่ผู้ป่วยออกจำกโรงพยำบำลแล้วกลับไปอยู่ที่บ้ำน ผู้ป่วยจะมีอำกำรปวดในตำแหน่งของทรวงอกมำก
ที่สุด รองลงมำ คือ คอ หัวไหล่ และหลังตำมลำดับ
จำกกำรศึกษำของยอร์ค และคณะ (Yorke et
al., 2004) พบว่ำ ผู้ป่วยหลังผ่ำตัดหัวใจในหอผู้ป่วยวิกฤต ตำแหน่งปวดมำกที่สุด คือ บริเวณแผลผ่ำตัดที่
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หน้ำอก ร้อยละ 51 ผู้ป่วยที่ใช้ saphenous vein graft มีกำรรับรู้ควำมปวดมำกที่สุด คือ บริเวณหัวไหล่
ผู้ป่วยที่ใช้ radial artery graft มีกำรรับรู้ควำมปวดมำกที่สุด คือ บริเวณแขน
ดังนั้นกำรดูแลผู้ป่วยที่ได้รับกำรผ่ำตัดหัวใจที่มีกำรผ่ำตัดผ่ำนกระดูกสันอก จึงต้องให้ควำมสำคัญ
กับตำแหน่งที่มีควำมปวดมำกที่สุด ควำมปวดมำกขยำยขอบเขตมำกกว่ำบริเวณที่มีกำรบำดเจ็บ และระดับ
ควำมปวดที่เกิดขึ้นอำจมีควำมรุนแรงมำกกว่ำกำรผ่ำตัดตำแหน่งอื่น
12. การทากิจกรรมหลังผ่าตัดหัวใจ (activity of postoperative) กิจกรรมต่ำงๆที่เกิด
ขึ้นกับผู้ป่วยหลังผ่ำตัดหัวใจ เช่น กำรดูดเสมหะ กำรพลิกตะแคงตัว กำรไอ กำรเคลื่อนไหวร่ำงกำย กำรถอด
ท่อระบำยทรวงอกหรือกำรทำกำยภำพบำบัดทรวงอก เป็นสิ่งกระตุ้นให้ผู้ป่วยเกิดควำมปวดหลังผ่ำตัด จำก
กำรศึกษำของอัสลำน และคณะ (Aslan et al., 2009) พบว่ำ ผู้ป่วยหลังผ่ำตัดหัวใจในหอผู้ป่วยวิกฤตใน
ระยะเวลำ 48 ชั่วโมง สิ่งกระตุ้นที่ทำให้ปวดมำกที่สุด ได้แก่ กำรถอดท่อระบำยทรวงอก ร้อยละ 31.7 กำรดูด
เสมหะในท่อหลอดลมคอ ร้อยละ 15.7 กำรทำแผล ร้อยละ 9.0
จำกกำรศึกษำของไมกรูม และคณะ (Migrom et al., 2004 ) พบว่ำ กิจกรรมที่ทำให้ผู้ป่วยหลัง
ผ่ำตัดหัวใจเกิดควำมปวดมำกที่สุด จำกคะแนนเต็ม 10 คะแนน คือ 1) กำรไอ มีค่ำเฉลี่ยคะแนนควำมปวด
6.45 คะแนน 2) กำรเคลื่อนไหวร่ำงกำยหรือพลิกตะแคงตัวบนเตียง มีค่ำเฉลี่ยคะแนนควำมปวด 5.88 คะแนน
3) กำรลุกจำกที่นอน มีค่ำเฉลี่ยคะแนนควำมปวด 5.67 คะแนน
4) กำรบริหำรกำรหำยใจแบบลึก
(deep breathing exercise) หรือกำรใช้อุปกรณ์ช่วยฝึ กกำร (incentive spirometer) มีค่ำเฉลี่ยคะแนน
ควำมปวด 5.26 คะแนน และ 5) ขณะนอนพักหรือนั่งอยู่บนเก้ำอี้ มีค่ำเฉลี่ยคะแนนควำมปวด 3.26 คะแนน
แต่มีควำมแตกต่ำงกันในระยะเวลำปวดของแต่ละกิจกรรม และหลังจำกที่มีกำรเอำท่อระบำยทรวงอกออก
ระดับควำมปวดขณะนอนพักหรือนั่งอยู่บนเก้ำอี้ ขณะไอ และขณะลุกจำกที่นอน มีระดับควำมปวดที่ลดลง
อย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติ
จำกกำรศึกษำของยอร์ค และคณะ (Yorke et al., 2004) พบว่ำ กิจกรรมที่มีผลต่อควำมปวด
ของผู้ ป่ ว ยหลั ง ผ่ ำ ตั ด หั ว ใจในหอผู้ ป่ ว ยวิ ก ฤตมำกที่ สุ ด คื อ กำรไอ ร้ อ ยละ 95.1 รองลงมำ คื อ กำรท ำ
กำยภำพบำบัด ร้อยละ 89.2 กำรเคลื่อนไหวด้วยตัวเองและกำรจัดท่ำนอนของพยำบำล ร้อยละ 88.2
จำกกำรศึกษำของลำไทเนน และคณะ (Lahtinen et al., 2006) พบว่ำ ผู้ป่วยที่ได้รับกำรผ่ำตัด
ทำทำงเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ ในวันที่ 4 หลังผ่ำตัด กิจกรรมขณะพักมีคะแนนควำมปวดอยู่ในระดับเล็กน้ อย
กิจกรรมขณะไอมีคะแนนควำมปวดอยู่ในระดับปำนกลำง และกิจกรรมขณะเคลื่อนไหวร่ำงกำยมีคะแนนควำม
ปวดอยู่ในระดับปำนกลำง ระดับควำมรุนแรงของควำมปวดในวันที่ 4 หลังผ่ำตัด กิจกรรมขณะไอมีระดับควำม
รุนแรงของควำมปวดมำกที่สุด รองลงมำ คือ กิจกรรมขณะเคลื่อนไหวร่ำงกำยและกิจกรรมขณะพัก มีระดับ
ควำมปวดต่ำที่สุด
จำกกำรศึกษำของเคียนฟำร์ และคณะ (Kainfar et al., 2007) พบว่ำ ผู้ป่วยหลังผ่ำตัดหัวใจวัย
ผู้ใหญ่ ในวันที่ 1 ถึง วันที่ 3 หลังผ่ำตัดขณะที่ผู้ป่วยอยู่ในหอผู้ป่วยวิกฤต กิจกรรมที่มีระดับควำมรุนแรงของ
ควำมปวดมำกที่สุด ได้แก่ กิจกรรมขณะไอ รองลงมำ คือ กิจกรรมขณะเคลื่อนไหวร่ำงกำย กิจกรรมขณะ
บริหำรกำรหำยใจหรือกิจกรรมกำรใช้อุปกรณ์ช่วยฝึกกำรหำยใจและกิจกรรมขณะพักมีควำมรุนแรงของควำม
ปวดต่ำที่สุดตำมลำดับ หลังถอดท่อระบำยทรวงอกออกทำให้ระดับควำมรุนแรงของควำมปวดขณะไอลดลง
และแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติ ดังนั้นกำรดูแลผู้ป่วยหลังผ่ำตัดหัวใจ ควรให้ควำมสำคัญกับกิจกรรม
ต่ำงๆที่มีผลต่อระดับควำมปวด ทำให้เกิดควำมปวดในระดับมำกได้
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13. ปัจจัยด้านระยะเวลาที่ใช้ในการผ่าตัด (duration of operative) ระยะเวลำที่ใช้ในกำร
ผ่ำตัดมีควำมสัมพันธ์กับควำมปวดในผู้ป่วยหลังผ่ำตัดหัวใจ ระยะเวลำที่ใช้ในกำรผ่ำตัดที่มำกกว่ำ 2 ชั่วโมงทำ
ให้มีระดับควำมปวดหลังผ่ำตัดมำกกว่ำผู้ป่วยที่ใช้ระยะเวลำผ่ำตัดน้อยกว่ำ 2 ชั่วโมง อย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติ
(Sommer et al., 2008) กำรผ่ำตัดหัวใจที่ใช้ระยะเวลำในกำรผ่ำตัดมำกกว่ำ 2 ชั่วโมง มีควำมสัมพันธ์กับกำร
เกิดควำมปวดในผู้ป่วยหลังผ่ำตัดหัวใจ ทำให้มีควำมรุนแรงของควำมปวดหลังผ่ำตัดได้มำกกว่ำกำรผ่ำตัดที่ใช้
เวลำน้อยกว่ำ 2 ชั่วโมง เนื่องจำกกำรผ่ำตัดที่ใช้ระยะเวลำยำวนำนเนื้อเยื่อยิ่งมีควำมบอบช้ำมำก ร่ำงกำยจะมี
ปฏิกิริยำตอบสนอบต่อกำรบำดเจ็บอย่ำงมำก ผู้ป่วยอำจแสดงควำมรุนแรงของควำมปวดมำก (Cogan, 2010 )
ดังนั้นผู้ป่วยหลังผ่ำตัด ที่ใช้ระยะเวลำในกำรผ่ำตัดนำน ควรให้ควำมสำคัญกับควำมรุนแรงของควำมปวดที่อำจ
เกิดขึ้นหลังผ่ำตัดได้
ผลกระทบของความปวดหลังผ่าตัดหัวใจ
ควำมปวดหลังผ่ำตัดหัวใจขณะรักษำในหอผู้ป่วยวิกฤต เป็นสิ่งที่ รบกวนผู้ป่วยมำกถึง ร้อยละ
62.5 (กำญจนำ สิมะจำรึก, 2538) ควำมปวดหลังผ่ำตัดหัวใจเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีควำมสัมพันธ์กับกำรฟื้นตัวหลัง
กำรผ่ำตัดหัวใจ และกำรเกิดภำวะแทรกซ้อนต่ำงๆดังที่ได้กล่ำวมำ หำกผู้ป่วยได้รับกำรจัดกำรกับควำมปวด
อย่ำงเหมำะสม สำมำรถควบคุมควำมปวดได้ ดี มีผลทำให้ผู้ป่วยสำมำรถ ฟื้นตัวหลังผ่ำตัดได้เร็วกว่ำผู้ป่วยที่
ไม่ได้รับกำรจัดกำรกับควำมปวดอย่ำงเหมำะสมและไม่สำมำรถควบคุมควำมปวดได้ (Sapry, Galbraith, &
Jones, 2000) กำรผ่ำตัดหัวใจทำให้เกิดควำมปวด จำกกำรที่เนื้อเยื่อได้รับอันตรำย หลอดเลือด เส้นประสำท
ได้รับอันตรำย ร่ำงกำยจะมีปฏิกิริยำตอบสนอง
ต่อควำมปวดตำมระบบต่ำงๆ ของร่ำงกำย ซึ่ง ศศิกำนต์
นิมมำนรัชต์ (2551) ได้กล่ำวไว้ดังนี้
1. ระบบทางเดินหายใจ ควำมปวดจำกกำรผ่ำตัดบริเวณทรวงอก ทำให้มีควำมรุนแรงของควำม
ปวดมำกและเกิดได้บ่อยกว่ำกำรผ่ำตัดทั่วไป ผู้ป่วยที่ไม่ ได้รับกำรจัดกำรเรื่องควำมปวดอย่ำงเพียงพอ หรือ
ควบคุมควำมปวดไม่ได้ มีผ ลทำให้เกิดควำมผิ ดปกติของระบบทำงเดินหำยใจเป็นอย่ำงมำก (Pinto &
Edwards, 2008) ทำให้เกิดควำมผิดปกติของกำรหำยใจผ่ำนกำรตอบสนองระบบประสำทอัตโนมัติระดับไขสัน
หลัง (involuntary spinal reflex response) จึงเกิดปฏิกิริยำกำรตอบสนองแบบเฉียบพลันของกล้ำมเนื้อ มี
กำรหดเกร็งในบริเวณเนื้อเยื่อที่ได้รับกำรบำดเจ็บ รวมถึงบริเวณโดยรอบด้วย กำรขยับตัวของทรวงอกที่ลดลง
ทำให้ปริมำตรหำยใจ (tidal volume) และปริมำตรอำกำศที่คงเหลืออยู่ในปอดหลังหำยใจออกลดลง ทำให้
เกิดถุงลมปอดแฟบได้ นอกจำกนี้กำรลดลงของควำมจุปอด (vital capacity) ทำให้กำรไอ และกำรขับเสมหะ
ได้ไม่เต็มที่ จึงทำให้เกิดภำวะปอดแฟบและปอดอักเสบตำมมำ กำรลดลงของปริมำตรกำรหำยใจร่วมกับกำร
เพิ่มขึ้นของอัตรำกำรหำยใจ เป็นกำรหำยใจที่ไม่มีประสิทธิภำพ ทำให้ร่ำงกำยต้ องกำรใช้ออกซิเจนเพิ่มมำกขึ้น
มีผลทำให้เกิดภำวะออกซิเจนในเลือดต่ำได้
2. ระบบหัวใจและหลอดเลือด ควำมปวดแบบเฉียบพลันและรุนแรง มีผลทำให้ระบบประสำท
ซิมพำเทติก (sympathetic) ทำงำนมำกผิดปกติ ทำให้หัวใจเต้นเร็ว ควำมต้ำนทำนของหลอดเลือดส่วนปลำย
เพิ่มขึ้น ควำมดันเลือดและปริมำตรเลือดที่ออกจำกหัวใจในหนึ่งนำที (cardiac output) เพิ่มขึ้น กำรทำงำน
ของหัวใจและควำมต้องกำรกำรใช้อกซิเจนของกล้ำมเนื้อหัวใจเพิ่มขึ้น ในขณะที่กำรนำออกซิเจนไปที่กล้ำมเนื้อ
หัวใจลดลง อำจทำให้กล้ำมเนื้อขำดเลือดได้
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3. ระบบกล้ามเนื้อ ควำมปวดจะทำให้กล้ำมเนื้อหดเกร็ง ควำมปวดจะทำให้กำรเคลื่อนไหวของ
กล้ำมเนื้อลดลง ทำให้เกิดกำรเสื่อมถอยของเมตำโบลิซึ่ม (metabolism) ของกล้ำมเนื้อ กล้ำมเนื้อลีบและกลับ
เข้ำสู่กำรทำงำนที่เป็นปกติได้ล่ำช้ำ
4. ระบบทางเดิ น ปัสสาวะ กำรเพิ่มขึ้นของ sympathetic
(sphincter tone) เพิ่มขึ้น เกิดปัสสำวะคั่งค้ำงตำมมำได้

tone

ทำให้ กล้ำมเนื้อหู รูด

5. ระบบทางเดินอาหาร กำรเพิ่มขึ้นของ sympathetic tone ทำให้ sphincter toneเพิ่มขึ้น
กำรเคลื่อนไหวของทำงเดินอำหำรลดลง ทำให้เกิดสำไส้อืด (ileus) ส่งผลต่อกำรหำยใจที่
ไม่เต็มที่ได้
นอกจำกนี้ยังมีผลทำให้เกิดกำรเพิ่มกรดในกระเพำะอำหำร อำจทำให้เกิดแผล
ในกระเพำะ
อำหำรได้
6. ระบบต่ อ มไร้ ท่ อ จะมี ก ำรเพิ่ ม ขึ้ น ของฮอร์ โ มน catabolic
hormone ได้ แ ก่
catecholamine, cortisol และ glucagon ร่วมกับมีกำรลดลงของ anabolic hormone ได้แก่ อินซูลินและ
testosterone ทำให้เกิด negative nitrogen balance, carbohydrate intolerance และเพิ่มกำรสลำย
ไขมัน ทำให้เกิดภำวะน้ำตำลในกระแสเลือดสูงได้ (hyperglycemia) กำรสังเครำะห์โปรตีนเพิ่มขึ้น กำรคั่งของ
น้ำและเกลือแร่เพิ่มกำรขับโพแทสเซียม ทำให้เกิดกำรขยำยตัวของช่องว่ำงภำยนอกเซลล์ (extracellular
space)
7. ระบบเลือด ทำให้เกล็ดเลือดมีกำรเกำะตัว ลดกำรสลำยตัวของ fibrin เกิดภำวะเลือดแข็งตัว
มำกผิดปกติ
8. ระบบภูมิคุ้มกัน ทำให้มีจำนวนเม็ดเลือดขำวเพิ่มขึ้น แต่ก็มีกำรกด reticuloendothelial จึง
มีควำมเสี่ยงต่อกำรติดเชื้อได้
9. ผลทางด้านจิตใจ ควำมปวดหลังกำรผ่ำตัดเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้ป่วยที่เข้ำรับกำรผ่ำตัดกังวลมำก
ที่สุดถึงร้อยละ 59 (สมบูรณ์ เทียนทอง, 2552) ควำมปวดแบบเฉียบพลันในผู้ป่วยหลังผ่ำตัดหัวใจแบบเปิด ทำ
ให้เกิดควำมกังวลและนอนไม่หลับ ควำมปวดที่ต่อเนื่องทำให้เกิดอำกำรซึมเศร้ำได้ นอกจำกนี้ผู้ป่ วยอำจมี
อำรมณ์โกรธ และมักแสดงออกหรือระบำยอำรมณ์โกรธกับบุคลำกรทำงกำรแพทย์ได้ ควำมกลัวตำยและควำม
กังวลเกี่ยวกับสุขภำวะ (well- being) ของร่ำงกำย เป็นอำรมณ์ที่ลึกซึ้งและคุกคำมมนุษย์เป็นอย่ำงยิ่ง ควำม
กลัวในสิ่งที่ไม่รู้จัก ทำให้เกิดควำมกังวลอย่ำงมำก กำรเข้ำรับกำรรักษำตัวในโรงพยำบำล มีผลคุกคำมผู้ป่วย
หลำยด้ำน รวมทั้งด้ำนกำรสูญเสียควำมสำมำรถ (disability) ชีวิตและอิสรภำพ ต้องแยกตัวออกจำกครอบครัว
และกำรดำรงชีวิตตำมปกติตลอดจนต้องปรับตัวให้เข้ำกับสถำนกำรณ์ใหม่ นอกจำกนี้ควำมกังวลของสมำชิกใน
ครอบครัวทำให้สำมำรถถ่ำยทอดควำมรู้ สึกหำผู้ป่วยได้โดยตรง ทำให้ผู้ป่วยเกิดควำมกลัวและกังวลมำกขึ้น
ปัจจัยทำงด้ำนจิตใจก็ส่งผลต่อกำรตอบสนองควำมปวด ทำให้เกิดเป็นวงจรของควำมปวดที่มีควำมสัมพันธ์กับ
จิตใจ ดังภำพที่ 4
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ควำมกังวล
ควำมปวด
นอนไม่หลับ
ภาพที่ 4 แสดงวงจรของควำมปวดที่มีควำมสัมพันธ์กับจิตใจ (ศศิกำนต์ นิมมำนรัชต์, 2551)
ควำมปวดเป็นสิ่งมีอิทธิพลที่กระทบต่อหลำยระบบของบุคคลทั้งทำงด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ ทำให้
ผู้ป่วยมีกำรแสดงออกที่หลำกหลำย สอดคล้องกับกำรศึกษำของคลอเรียและครูซ (Correa & Cruz, 2000) ได้
ศึกษำควำมตรงของลักษณะทำงคลินิกที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยหลังผ่ำตัดหัวใจ พบว่ำ ลักษณะเด่นชัดทำงคลินิก
(marjor difinding characteristics) ที่เกิดขึ้น ได้แก่ กำรที่ผู้ป่วยบอกว่ำมีควำมปวด มีควำมไม่สุขสบำย มี
ควำมกลัว มีกำรรบกวนกำรนอนหลับ มีพฤติกรรมที่ต่อต้ำน มีพฤติกรรมที่ว้ำวุ่น มีพฤติกรรมฉุนเฉียว นอนไม่
หลับ สีหน้ำท่ำทำงหน้ำนิ่วคิ้วขมวด หัวใจเต้นเร็วขึ้น และมีพฤติกรรมนอนอยู่นิ่งๆ ลักษณะไม่เด่นชัดทำงคลินิก
(minor difinding characteristics) ที่เกิดขึ้น ได้แก่ มีควำมวิตกกังวล กินอำหำรไม่ได้ สนใจตัวเองมำกขึ้น มี
พฤติกรรมแยกตัว กำรรู้คิดลดลง แสดงท่ำทำงผิดปกติ ควำมดันโลหิตสูงขึ้น แบบแผนกำรหำยใจเปลี่ยนแปลง
เป็นต้น
จำกข้อมูลดังกล่ำวเป็นข้อมูลสนับสนุนได้ว่ำควำมปวดเป็นปรำกฏกำรณ์ที่มีควำมซับซ้อน มีควำม
แตกต่ำงกัน ของแต่ล ะบุ คคล มีกระทบต่อหลำยระบบของบุคคลทั้งทำงด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ ดังนั้นกำร
ประเมินควำมปวดเพื่อจัดกำรกับควำมปวดจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องมีเครื่องมือต่ำงๆในกำรประเมิน เพื่อให้ได้
ควำมควำมปวดที่ตรงกับควำมปวดที่เกิดขึ้นจริงมำกที่สุด ดังที่จะกล่ำวในหัวข้อต่อไป ดังนี้

การประเมินความปวดหลังผ่าตัดหัวใจ
ควำมปวด เป็นปัญหำของควำมรู้สึกที่ซับซ้อนและยำกที่จะประเมินได้ตำมจริง ทั้งในด้ำนควำม
รุนแรง ระยะเวลำ ลักษณะ ผลกระทบ และกำรตีควำมหมำยของผู้ป่วย (วิชัย อิทธิชัยกุลฑล และคณะ, 2547)
กำรดูแลผู้ป่วยที่ได้รับกำรผ่ำตัดต้องประเมินควำมปวดเสมอ เพรำะควำมปวดถือว่ำเป็นสัญญำณชีพที่ 5 (pain
of fifth vital sign) ที่ต้องมีกำรประเมิน (McGuire, 2010)โดยผู้ที่จะประเมินควำมปวดได้นั้น ต้องรู้ทั้งวิธีที่ใช้
ในกำรประเมินควำมปวดและเครื่องมือที่ใช้วัดระดับควำมปวด อย่ำงถูกต้องเหมำะสมกับผู้ป่วยแต่ละคน
วิธีกำรประเมินควำมปวดอย่ำงครอบคลุมในทุกมิติ จะเป็นพื้นฐำนที่สำคัญที่จะนำไปสู่กำรจัดกำร
กับควำมปวดได้อย่ำงเหมำะสม มีประสิทธิภำพ มีควำมคุ้มค่ำ มีควำมปลอดภัยและมีผลข้ำงเคียงที่น้อยที่สุดที่
จะเกิดกับผู้ป่วย ควำมปวดที่ประเมินนั้นเป็นข้อมูลที่ได้จำกตั วผู้ป่วยเอง โดยแบ่งออกเป็น 3 แหล่งที่มำของ
ข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลจำกคำบอกเล่ำของผู้ป่วย ข้อมูลจำกกำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนสรีรวิทยำ และข้อมูลจำก
พฤติกรรมที่ผู้ป่วยแสดงออก (วิชัย อิทธิชัยกุลฑล และคณะ, 2547; Christoph, 1991) ดังที่จะกล่ำวในหัวข้อ
ต่อไป ดังนี้
1. การประเมินความปวดจากคาบอกเล่าของผู้ป่วย (subjective measurement) ควำม
ปวดเป็นประสบกำรณ์ส่วนบุคคลและควำมปวดจะยังคงอยู่ตลอดเวลำเท่ำที่บุคคลนั้นบอกว่ำยังมีควำมปวดอยู่
ดังนั้นกำรประเมินควำมปวดตำมคำบอกเล่ำของบุคคลจะได้ข้อมูลที่เป็นจริงมำกที่สุด เนื่องจำกบุคคลเป็ นผู้
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บอกโดยตรง (individual or subjective) แบ่งกำรวัดระดับควำมปวดจำกคำบอกเล่ำของผู้ป่วย ออกเป็น 2
ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ กำรวัดแบบมิติเดียว (single dimension pain scale) ได้แก่ วิธี numeric rating
scale (NRS), visual analog scale (VAS), pain relief scale และ face pain scale และกำรวัดแบบหลำย
มิติ (multidimensional pain scale) ได้แก่ McGill Pain Questionnaire (MPQ), memorial pain
assessment card และ brief pain inventory (BPI) (McGuire, 2010) ซึ่งสมำคมกำรศึกษำเรื่องควำมปวด
แห่งประเทศไทย (2551), (2552) และ (2554) ได้กล่ำวถึงเครื่องมือที่ใช้วัดระดับควำมปวดไว้ ดังนี้
1.1 มำตรวัดควำมปวดด้วยคำพูด (verbal rating scale [VRS]) มำตรวัดนี้แบ่ง
ระดับควำมปวดเป็นระดับต่ำงๆ โดยจัดลำดับเป็นคำพูดสั้นๆ เพื่อให้ผู้ป่วยเข้ำใจได้ง่ำย โดยมีกำรแบ่งระดับ
ควำมปวดไว้เป็นระดับดังนี้ ไม่ปวดเลย ปวดเล็กน้อย ปวดปำนกลำง ปวดมำก และปวดมำกที่สุด มำตรวัด
ควำมปวดนี้เหมำะสำหรับผู้ป่วยที่ไม่สำมำรถประเมินควำมปวดออกมำเป็นตัวเลขได้ วิธีนี้นิยมใช้ร่วมกับมำตร
วัดควำมปวดแบบเป็นตัวเลข ดังภำพที่ 5

ไม่ปวดเลย

ปวดเล็กน้อย

ปวดปานกลาง ปวดมาก

ปวดมากที่สุด

ภาพที่ 5 แสดงมำตรวัดควำมปวดด้วยคำพูด (verbal rating scale)
(สมำคมกำรศึกษำเรื่องควำมปวดแห่งประเทศไทย, 2551)
1.2 มำตรวัดควำมปวดชนิดเป็นตัวเลข (numeric rating scale [NRS]) เป็นมำตร
วัดระดับควำมปวด ที่มีกำรกำหนดตัวเลขแสดงระดับควำมปวดอย่ำงต่อเนื่อง จำก 0 ถึง 10 หรือ 0 ถึง 100
โดยเริ่มจำก 0 หมำยถึงไม่ปวดเลย และ 1 หรือ 100 หมำยถึงปวดมำกที่สุด มำตรวัดนี้สำมำรถประเมินควำม
ปวดได้ง่ำย และมีประสิทธิภำพ เนื่องจำกมีกำรกำหนดตัวเลข จะทำให้เข้ำใจได้ง่ำยขึ้น วิธีนี้เหมำะสำหรับ
ผู้ป่วยที่มีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับพื้นฐำนทำงตัวเลขจึงจะสำมำรถใช้วิธีนี้ได้ ดังภำพที่ 6
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ปวดมากที่สุด
ภาพที่ 6 แสดงมำตรวัดควำมปวดชนิดเป็นตัวเลข (numeric rating scale)
(สมำคมกำรศึกษำเรื่องควำมปวดแห่งประเทศไทย, 2551)

1.3 มำตรวัดควำมปวดด้วยสำยตำ (visual analog scale [VAS]) เป็นมำตรวัด
ควำมปวดที่มีลักษณะเป็นเส้นตรงในแนวนอนมีควำมยำวเท่ำกับ 10 เซนติเมตร โดยเริ่มจำกด้ำนซ้ำยมือที่มี
ควำมหมำยไม่ปวดไปสิ้นสุดที่ด้ำนขวำมือที่มีควำมหมำยปวดมำกที่สุด แล้วให้ผู้ป่วยทำเครื่องหมำยลงบนเส้นใน
ตำแหน่งใดก็ได้ที่ตรงกับควำมรู้สึกปวดของตนในขณะนั้น จำกนั้นนำไปเปรียบเทียบวัดเป็นตัวเลข มำตรวัดนี้
ประเมินควำมปวดได้แม่นยำกว่ำควำมปวดที่เป็นตัวเลข เนื่องจำกมีควำมไวกว่ำ หำกผู้ป่วยมีกำรเปลี่ยนแปลง
ของควำมปวด ดังภำพที่ 7
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ไม่ปวด

ปวดมากที่สุด
ภาพที่ 7 แสดงมำตรวัดควำมปวดด้วยสำยตำ (visual analog scale)
(สมำคมกำรศึกษำเรื่องควำมปวดแห่งประเทศไทย, 2551)

1.4 มำตรวัดควำมปวดอย่ำงง่ำย (simple descriptive pain intensity scale)
เป็นมำตรวัดระดับควำมปวด โดยแบ่งออกเป็น 6 ระดับ จำกระดับไม่ปวดเลย จนถึงระดับปวดมำกดังภำพที่ 8
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ปวดเล็กน้อย ปวดปานกลาง ปวดค่อนข้างมาก ปวดมาก ปวดมากจนทนไม่ไหว
ภาพที่ 8 แสดงมำตรวัดควำมปวดอย่ำงง่ำย (simple descriptive pain intensity scale)
(สมำคมกำรศึกษำเรื่องควำมปวดแห่งประเทศไทย, 2551)

1.5 wong - bager face pain rating scale มำตรวัดนี้เหมำะสำหรับประเมิน
ควำมปวดในเด็ก อำยุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป ที่ยังไม่สำมำรถใช้วิธีอื่นได้ เช่น numeric rating scale วิธีกำรใช้ โดย
ให้เด็กชี้เลือกรูปหน้ำที่บอกถึงระดับควำมปวด ผู้ประเมินบันทึกตัวเลขที่ควำมหมำยตรงกันกับรูปหน้ำนั้น ดัง
ภำพที่ 9

ภาพที่ 9 แสดงมำตรวัดควำมปวดแบบ wong - Bager face pain rating scale
(สมำคมกำรศึกษำเรื่องควำมปวดแห่งประเทศไทย, 2551)
1.6 face pain scale มำตรวัดนี้เหมำะสำหรับประเมินควำมปวดในวัยผู้ใหญ่ที่มี
ข้อจำกัดใจกำรสื่อสำร วัดโดยให้ผู้ป่วยชี้เลือกรูปใบหน้ำที่ตรงกับควำมรู้สึกปวดขณะนั้น ผู้ประเมินบันทึกตัว
เลขที่ควำมหมำยตรงกันกับรูปหน้ำนั้น ดังภำพที่ 10
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ภาพที่ 10 แสดงมำตรวัดควำมปวดแบบ face pain scale
(สมำคมกำรศึกษำเรื่องควำมปวดแห่งประเทศไทย, 2552)
1.7 pain relief scale เป็นมำตรวัดผลลัพธ์ภำยหลังจัดกำรกับควำมปวด ใช้
ประเมินควำมปวดได้ทั้งผู้ใหญ่และเด็ก เป็นกำรวัดระดับควำมปวดด้วยสำยตำ มีอยู่ 2 แบบ ผู้ถูกประเมินต้องที่
เข้ำใจในควำมหมำยของสี ประเมินโดยให้ผู้ป่วยชี้ตรงตำแหน่งของสีที่ตรงกับควำมรู้สึกปวดขณะนั้น หลังจำก
นั้นผู้ประเมินไปเทียบกับแถบตัวเลขที่ระดับ 0 – 10 ในแบบที่ 1.7.1 ส่วนในแบบที่ 1.7.2 ผู้ถูกประเมินต้อง
เข้ำใจควำมหมำยของสีหรือตัวเลข เมื่อประเมินเสร็จสำมำรถแปลผลได้ทันที ดังภำพที่ 11
1.7.1 pain relief visual analog scale
No relief

Complete relief
1.7.2 percent relief scale

0 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
80% 90% 100%
No relief
Complete relief
ภาพที่ 11 แสดงมำรตวัดควำมปวดแบบ pain relief scale (McGuire, 2010, p. 43)
2. การประเมิ น ค วามปวดจากการเปลี่ ย น แ ปลงทางสรี ร วิ ท ทยา (physiology
measurement) กำรประเมินควำมปวดจำกกำรเปลี่ยนแปลงทำงสรีรวิททยำใช้หลักกำรของผลจำกควำม
ปวดทำให้มีกำรเปลี่ยนแปลงทำงสรีรวิทยำที่สำมำรถสังเกตได้ วัดได้ ในเชิงปริมำณ โดยเฉพำะควำมปวดหลัง
ผ่ำตัดหัวใจ ซึ่งเป็นควำมปวดแบบเฉียบพลันที่จะมีกำรแสดงออกทำงด้ำนร่ำงกำย เช่น ควำมดันเลือดสูงขึ้ น
อัตรำกำรเต้นของหัวใจเร็วขึ้น อัตรำกำรหำยใจเร็วขึ้น เหงื่อออก รูม่ำนตำขยำย ขนลุก ปลำยมือหรือปลำยเท้ำ
ซีด เย็น เนื่องจำกหลอดเลือดส่วนปลำยมีกำรหดตัว กำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนสรีรวิทยำเป็นข้อมูลที่มีควำม
ชัดเจน สำมำรถวัดได้แน่นอนในเชิงปริมำณและรู้ผลได้ทันที แต่ก็ มีจุดอ่อนตรงที่กำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำน
สรีรวิทยำนี้สำมำรถเกิดได้จำกกำรกระตุ้นระบบประสำทอัตโนมัติจำกสำเหตุอื่นที่ไม่ใช่ควำมปวด และมีกำร
เปลี่ยนแปลง ไม่คงที่ ทั้งที่ควำมปวดนั้นยังคงอยู่ (ชัชชัย ปรีชำไว, 2550)
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3. ก า ร ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม ป ว ด โ ด ย ก า ร สั ง เ ก ต พ ฤ ติ ก ร ร ม ข อ ง ผู้ ป่ ว ย ( behavioral
measurement) เมื่อบุคคลมีควำมปวดเกิดขึ้นจะมีพฤติกรรมกำรแสดงออก โดยควำมปวดจะไปกระตุ้นให้
บุคคลแสดงพฤติกรรมต่ำงๆ พฤติกรรมที่แสดงถึงอำกำรปวด ได้แก่ พฤติกรรมด้ำนกำรเคลื่อนไหว (motor
behavior) กำรแสดงออกทำงสีหน้ำ เช่น หน้ำนิ่ว คิ้วขมวด กัดฟัน หลับตำแน่ น เป็นต้น หรือสังเกตกำรณ์
เคลื่อนไหวของร่ำงกำย เช่น นอนบิดตัวไปมำหรือนอนนิ่งไม่ไหวติง กำมือแน่น พฤติกรรมด้ำนน้ำเสียง (vocal
behavior) เช่น กำรส่งเสียงร้องครวญครำง เสียงสูดปำก เสียงร้องไห้ สะอื้น หรือเสียงร้องกรี๊ด พฤติกรรมด้ำน
อำรมณ์ (affective behavior) เช่น อำรมณ์หงุดหงิด ก้ำวร้ำว และกระสับกระส่ำย เป็นต้น ข้อมูลที่ได้จำกกำร
สังเกตจะช่วยในกำรบอกระดับควำมปวดของผู้ป่วยที่ไม่ได้รับกำรบอกเล่ำโดยตรง ผู้ป่วยที่มีอำกำรปวดอำจจะ
มีกำรนิ่ง สงบ หรือนอนหลับก็ได้ โดยส่วนใหญ่แบบประเมินกำรสังเกตพฤติกรรมของผู้ป่วยจะใช้ในผู้ป่ วยที่เป็น
เด็ก หรือผู้ป่วยวัยผู้ใหญ่ที่มีระดับควำมรู้สึกไม่รู้สึกตัว ซึ่งแบบวัดโดยกำรสังเกตพฤติกรรมมีมำกมำยที่ได้มีกำร
พั ฒ นำขึ้ น ในระยะ เพื่ อ ให้ เ หมำะกั บ ผู้ ป่ ว ยแต่ ล ะลั ก ษณะ เช่ น แบบวั ด ควำมปวดรู ป ใบหน้ ำ แบบวั ด
behavioral pain scale และ critical care pain observation (CPOT) เป็น (ชัชชัย ปรีชำไว, 2550; พงษ์
ภำรดี เจำฑะเกษตริน, 2547)
3.1 แบบวัดควำมปวดรูปใบหน้ำ (visual scale/ face scale) แบบวัดโดยกำร
สังเกตพฤติกรรม ใช้ในผู้ป่วยที่รู้สึกตัวยังไม่เต็มที่ ผู้ป่วยที่มีปัญหำในกำรสื่อสำร หรือ เด็ก โดยผู้ที่จะประเมิน
ควำมปวดใช้วิธีกำรสังเกตพฤติกรรมอำกำรปวดที่แสดงออกทำงสีหน้ำแล้วนำมำเทียบกับคะแนน (วิชัย อิทธิชัย
กุลฑล และคณะ, 2547) ดังภำพที่ 12
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ภาพที่ 12 แสดงแบบวัดควำมปวดรูปใบหน้ำ (visual scale/ face scale)
(วิชัย อิทธิชัยกุลฑล และคณะ, 2547)
เครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมินควำมปวดหลังผ่ำตัดหัวใจแบบเปิด ในระยะวิกฤตนั้น พบว่ำ มีอยู่
หลำยเครื่องมือ ซึ่งกำรเลือกเครื่องมือให้เหมำะสมในกำรประเมิน ผู้ป่วยแต่ละกลุ่ม แต่ละโรคและแต่ละภำวะ
นั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะส่งผลให้สะท้อนระดับควำมปวดอย่ำงแท้จริง หรือใกล้เคียงตำมกำรรับรู้ของผู้ป่วยมำก
ที่สุด ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ป่วยได้รับกำรจัดกำรควำมปวดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ กำรประเมินควำมปวดหลังผ่ำตัด
หัวใจแบบเปิด ควรเป็นกำรประเมินโดยใช้คำบอกเล่ำของผู้ป่วย (subjective measurement) เพรำะจะทำให้
ได้ข้อมูลที่เป็นจริงที่สุด เนื่องจำกบุคคลเป็นผู้บอกโดยตรง
เครื่องมือที่ใช้วัดควำมปวดในผู้ป่วยหลังผ่ำตัดหัวใจแบบเปิดในช่วง 3 วันแรกหลังผ่ำตัดควรใช้
มำตรวัดควำมปวดเป็นตัวเลข (numeric rating scale) เนื่องจำกผู้ป่วยยังคงพักรักษำตัวอยู่ในหอผู้ป่วยวิกฤต
ศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก ซึ่งมีปัจจัยต่ำงๆที่มีผลต่อกำรรับรู้และระดับควำมรู้สึกตัวของผู้ป่วย เช่น ฤทธิ์จำก
ยำสลบที่ได้รับในระยะผ่ำตัด สัญญำณชีพที่มีกำรเปลี่ยนแปลงได้ง่ำย สิ่งแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคย กำรได้รับยำที่มี
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ผลต่ อกำรบี บ ตัว ของหั ว ใจ กำรได้รั บ ยำระงับ ปวดหลั งกำรผ่ ำ ตัด หำกใช้ก ำรประเมิ นควำมปวดจำกกำร
เปลี่ยนแปลงทำงสรีรวิทยำ อำจได้ข้อมูลที่คลำดเคลื่อนจำกปัจจัยดังกล่ำว หรือกำรประเมินโดยกำรสังเกต
พฤติกรรมของผู้ป่วยก็สำมำรถใช้ได้ในระดับหนึ่ง แต่อำจมีควำมคลำดเคลื่อนอยู่บ้ำง ผู้ป่วยหลังผ่ำตัดหัวใจที่
ถอดท่ อ ช่ ว ยหำยใจออกแล้ ว สำมำรถสื่ อ สำรได้ ไ ม่ ว่ ำ จะเป็ น กำรพู ด บอกหรื อ ชี้ บ อก และควำมเข้ ำ ใจใน
ควำมหมำยของตัวเลข ควรเลือกใช้วิธีกำรประเมินแบบมำตรวัดควำมปวดเป็นตัวเลข (NRS) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่
นิยมใช้กันอย่ำงแพร่หลำยและเป็ นเครื่องมือที่มีควำมเหมำะสมในกำรประเมินควำมปวดแบบเฉียบพลันในหอ
ผู้ป่วยวิกฤต (McGuire, 2010) เนื่องจำกควำมปวดในผู้ป่วยหลังผ่ำตัดหัวใจแบบเปิดเป็นควำมปวดแบบ
เฉียบพลันและรุนแรง จึงควรเลือกใช้เครื่องมือที่วัดระดับควำมรุนแรงและลักษณะของควำมปวด เพื่อใช้เป็น
แนวทำงในกำรให้ยำระงับควำมปวดของผู้ ป่วยหลั งผ่ำตัดหัวใจได้อย่ำงรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ กำรใช้
เครื่องมือที่มีควำมซับซ้อนหลำยมิติในกำรประเมินควำมปวดอำจไม่มีควำมจำเป็นและใช้ระยะเวลำมำกในกำร
ประเมิน
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