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การจัดการตนเองในการควบคุมความปวดของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกที่
เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมะเร็ง
ฐิติวรรณ โยธาทัย ดบ.*

บทคัดย่อ

มะเร็งปากมดลูกเป็นปัญหาส�ำคัญอันหนึ่งของประเทศไทย โดยพบว่าร้อยละ 10 ของผู้ป่วยกลุ่มนี้มีปัญหาเกี่ยวกับ
ความปวด นอกจากนี้ยังพบว่าหนึ่งในสามของผู้ป่วยมะเร็งที่มีความปวดไม่ได้รับการรักษาอย่างเพียงพอ จากการศึกษาที่
ผ่านมาเสนอแนะว่าโปรแกรมการจัดการตนเองสามารถควบคุมความปวดที่เกิดจากมะเร็งได้ แต่ผลการศึกษาเกี่ยวกับการ
จัดการตนเองนีเ้ ป็นการศึกษาในกลุม่ ประเทศตะวันตก ซึง่ ยังไม่มกี ารศึกษาทีช่ ดั เจนว่าการจัดการตนเองในการควบคุมความ
ปวดในคนไทยเป็นอย่างไรและโปรแกรมนี้มีความเหมะสมส�ำหรับคนไทย
วัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้เพื่อศึกษาว่าผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกไทยมีการจัดการตนเองในการควบคุมความปวดทั้งที่
อยู่ในโรงพยาบาลและที่บ้านอย่างไร โดยใช้วิธีการศึกษาแบบกรณีศึกษาภายในระยะเวลา 6 เดือน เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง ในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกที่มีความปวดระดับปานกลางถึงรุนแรงที่มารับการรักษาในโรงพยาบาลมะเร็งแห่งหนึ่งใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยจ�ำนวน 6 ราย และตัวแทนครอบครัวทีเ่ ป็นผูด้ แู ลใกล้ชดิ ครอบครัวละ 1 ราย กลุม่
ตัวอย่างทั้งหมดจะถูกเก็บข้อมูลโดยการสังเกตและการสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ Framework analysis
ผลการศึกษาพบว่าการจัดการตนเองในการควบคุมความปวดของผู้ป่วยประกอบด้วย 6 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ การ
แก้ปัญหา การตัดสินใจ การหาข้อมูลและสิ่งอ�ำนวยความสะดวก การสร้างความเป็นหุ้นส่วนระหว่างผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่
การแสดงพฤติกรรมต่อความปวด และองค์ประกอบทีส่ ำ� คัญคือ การรับรูต้ อ่ ความปวด ซึง่ สามารถสังเคราะห์เป็นรูปแบบการ
จัดการตนเองในการควบคุมความปวดของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก ประกอบด้วย 3 ส่วนหลักคือ การคิด เป็นผลมาจากการ
รับรูแ้ ละความเชือ่ ส่วนบุคคล การแสดงพฤติกรรม ทีเ่ ป็นการแสดงออกถึงความปวด การสือ่ สารความปวดด้วยวิธตี า่ งๆ การ
ตัดสินใจลงมือแก้ปัญหาตามความสามารถของแต่ละบุคคล และบริบทของครอบครัวและวัฒนธรรมไทย ซึ่งส่วนประกอบ
สุดท้ายมีผลต่อทั้งกระบวนการคิดและพฤติกรรมของผู้ป่วย
ผูป้ ว่ ยมะเร็งปากมดลูกทีม่ คี วามปวด มีความสามารถในการจัดการตนเองในการควบคุมความปวดแตกต่างกัน โดยพบ
ว่าปัจจัยที่มีส่วนส�ำคัญประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ กระบวนการคิด การแสดงพฤติกรรมและการได้รับการสนับสนุนของ
ครอบครัวภายใต้บริบทของวัฒนธรรมไทย ซึง่ การจะพัฒนาการจัดการตนเองในการควบคุมความปวดทีม่ ปี ระสิทธิภาพจ�ำเป็น
ต้องค�ำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เหล่านี้
ค�ำส�ำคัญ : การจัดการตนเอง การจัดการความปวด การควบคุมความปวด มะเร็งปากมดลูก
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Self-management for Pain Control in Thai Patients who have
Cervical Cancer in a Cancer Hospital
Thitiwan Yothathai, PhD*

Abstract

Cervical cancer is one of the most common cancers in Thailand with around 10% of these women experiencing
persistent pain. One third of those are under treated and it is claimed that programmes of self-management may
contribute to better managing this pain. However, self-management is a Western concept and it is not clear
whether this concept is helpful to Thai people or how it might be conceptualised or how Thai people self-manage
their pain.
The aim of this study is to explore the way in which Thai women with cervical cancer manage their pain with
specific reference to the potential for self-management in hospital and at home. A single embedded case study
design was adopted over six months in a cancer hospital located in the North-East of Thailand. The participants
were purposively sampled for the phenomenon under investigation. Six patients with cervical cancer experiencing
moderate to severe pain and six identified family caregivers were observed and interviewed. Framework analysis
was used to analyse the observational and interview data.
The finding revealed six main themes of self-management including problem solving, decision making,
information finding and utilisation, forming patient/health care professionals partnership, taking action and, especially,
perception. These themes are influenced by Thai family and culture resulting in a revision self-management
model for Thais is developed. The model explains relationship between three main aspects; thinking that could
be affected by the patients’ perception and belief, behaving included expression and communication of pain and
taking action in relation to pain, as well as family and cultural context of Thailand in which the last aspect could
affect those two factors.
Conclusion, the patients developed their ability to self-manage their pain in their everyday life. To improve
self-management in Thai patients efficiently, the individual circumstance of family and Thai culture are important
factors to be aware.
Keywords : self-management, pain management, pain control, cervical cancer
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บทน�ำ

มะเร็งเป็นปัญหาส�ำคัญอันหนึ่งที่เป็นสาเหตุการตาย
ของประชากรทัง้ ในประเทศไทยและทัว่ โลก จากการรายงาน
ขององค์การอนามัยโลก (World Health Organization,
WHO) พบว่ามะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบมากเป็นอับดับ
หนึ่งของสตรี1 แต่ในประเทศไทยพบว่ามะเร็งที่พบมากใน
สตรีคอื มะเร็งปากมดลูก ปัญหาส�ำคัญทีเ่ ป็นผลสืบเนือ่ งจาก
การเป็นมะเร็งคือความปวด ผู้ป่วยมะเร็งมีประสบการณ์
ความปวดคิดเป็นร้อยละ 33 ของจ�ำนวนผูป้ ว่ ยทัง้ หมด และ
สองในสามของผู้ป่วยกลุ่มนี้มีความปวดอยู่ในระดับปาน
กลางถึงรุนแรง2 ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยทั้งด้านร่างกาย
และจิตใจ สัมพันธภาพของสมาชิกในครอบครัว รวมถึงการ
รับภาระเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลเป็นภาระอันหนักหน่วง
ของครอบครัวท�ำให้เกิดความรูส้ กึ กดดันและเครียด นอกจาก
นีส้ มาชิกครอบครัวยังต้องปรับบทบาทในครอบครัว รวมทัง้
ยังต้องปรับวิถชี วี ติ ในสังคมและการท�ำงานเพือ่ มาดูแลผูป้ ว่ ย
อีกด้วย3
ความปวดจากมะเร็งส่วนใหญ่สามารถควบคุมได้โดย
การใช้ ก ารรั ก ษาตามแนวทางขององค์ ก ารอนามั ย โลก4
นอกจากนี้การรักษาด้วยวิธีการเสริมและการแพทย์ทาง
เลือกก็เป็นวิธกี ารทีช่ ว่ ยลดความทุกข์ทรมานจากความปวด
ได้ แต่อย่างไรก็ตามการควบคุมความปวดปวดด้วยวิธีการ
ต่างๆ ที่กล่าวมาก็ยังไม่มีประสิทธิภาพและเป็นที่พึงพอใจ
ของผู้ป่วย อุปสรรคของการจัดการความปวดอาจเกิดจาก
หลายปัจจัย ได้แก่ ตัวผู้ป่วยเองที่ขาดการสื่อสารกับเจ้า
หน้าที่ กลัวการติดยาและกลัวผลข้างเคียงจากการใช้ยา
ระงับปวด ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรทางสุขภาพ เช่น
ขาดความรูค้ วามสามารถในการประเมินความปวดและการ
บริหารยา และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบสาธารณสุข เช่น
หน่วยบริการที่มีจ�ำกัด ขาดการส�ำรองและการกระจายยา
แก้ปวดโอพีออยด์อย่างทั่วถึง เป็นต้น3
จากปัญหาการควบคุมความปวดทีย่ งั ไม่มปี ระสิทธิภาพ
นักวิจัยบางกลุ่มจึงหันมาให้ความสนใจศึกษาการจัดการ
ความปวดด้วยตนเอง จากหลักการทีว่ า่ ความปวดจากมะเร็ง
เป็นปัญหาที่ผู้ป่วยและครอบครัวเผชิญเป็นประจ�ำทุกวัน
ผู้ป่วยมีการเรียนรู้ที่จะด�ำรงชีวิตในขณะที่มีความปวดจาก
ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน เป็นผู้ที่รู้ดีที่สุดว่าความ
ต้องการของตนเองคืออะไรและควรท�ำอย่างไรเพื่อจัดการ
ต่อความปวดและสามารถอยูก่ บั ความปวดได้ 5,6 แต่อย่างไร
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ก็ตามความสามารถในการจัดการความปวดของแต่ละบุคคล
และประสิทธิผลของการจัดการความปวดยังมีความแตกต่าง
กัน ดังจะเห็นได้จากการศึกษาประสิทธิภาพของการจัดการ
ตนเองในผูป้ ว่ ยเรือ้ รังทีผ่ า่ นมายังพบว่ามีผลการศึกษาทีข่ ดั
แย้งกัน และพบว่าการจัดการตนเองได้ผลดีในระดับเล็กน้อย
ถึงปานกลางในผู้ป่วยเรื้อรังบางกลุ่มเท่านั้น7,8 ในการศึกษา
การใช้โปรแกรมการจัดการตนเองในผู้ป่วยมะเร็งที่มีความ
ปวด พบว่ากลุม่ ทดลองมีความสามารถในการควบคุมความ
ปวดดีกว่ากลุ่มควบคุม อย่างไรก็ตามการวิจัยนี้เป็นเพียง
การศึกษาในระยะสั้น ยังไม่สามารถบอกประสิทธิภาพใน
ระยะยาวได้ 9 นอกจากนีร้ ายงานการทบทวนอย่างเป็นระบบ
ของคอสเตอร์และคณะ10 สรุปว่าหลักฐานทีแ่ สดงถึงประสิทธิภาพ
ของการจัดการตนเองในผู้ป่วยเรื้อรังโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในผู ้ ป ่ ว ยมะเร็ ง ยั ง ไม่ เ พี ย งพอ ดั ง นั้ น การศึ ก ษาผลของ
การจัดการตนเองในผู้ป่วยเรื้อรัง รวมถึงผู้ป่วยมะเร็งที่มี
ความปวดควรมีการศึกษามากขึ้น11
ความปวดก่อให้เกิดความทุกข์ทรมานในผู้ป่วยมะเร็ง
และครอบครัวอย่างมาก การดูแลผูป้ ว่ ยเกีย่ วกับการจัดการ
ความปวดจึงเป็นสิ่งส�ำคัญที่บุคลากรทางสุขภาพควรให้
ความใส่ใจ แต่เนือ่ งจากผลการศึกษาทีผ่ า่ นมายังขาดความ
ชัดเจนในประสิทธิภาพของโปรแกรมการจัดการตนเองใน
ผู้ป่วยมะเร็งที่มีความปวดและยังไม่มีการศึกษาเชิงลึกถึง
การจัดการตนเองในการควบคุมความปวดในผู้ป่วยมะเร็ง
ปากมดลูกในประเทศไทย ผู้วิจัยจึงมีความสนใจอย่างยิ่งที่
จะศึกษาการจัดการตนเองในการควบคุมความปวดเชิงลึก
ในผูป้ ว่ ยมะเร็งปากมดลูกซึง่ เป็นมะเร็งทีพ่ บมากในสตรีไทย
ผลการศึกษาที่ได้จะท�ำให้เกิดความเข้าใจในการจัดการ
ตนเองในการควบคุมความปวดในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก
ผ่านมุมมองของผู้ป่วยและครอบครัว อันจะน�ำไปสู่การ
พัฒนาโปรแกรมการจัดการตนเองในการควบคุมความปวด
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพและมีความสอดคล้องตามบริบทของผูป้ ว่ ย
มะเร็งกลุ่มนี้ต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

เพือ่ อธิบายการจัดการตนเองในการควบคุมความปวด
ของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก ระหว่างเข้ารับการรักษาใน
โรงพยาบาลและที่บ้าน
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ประชากรที่เข้ารับการศึกษา
1) เกณฑ์การคัดเลือกประชากร (inclusion criteria)
ประชาการที่คัดเลือกเข้ารับการศึกษาประกอบด้วย 2 กลุ่ม
ได้แก่
		 กลุ่มผู้ป่วย : เป็นผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น
มะเร็งปากมดลูก (ทุกระยะของมะเร็ง) อย่างน้อย 1 ปี เป็น
ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ได้รับการรักษามะเร็ง
ปากมดลูกด้วยวิธกี ารใดวิธกี ารหนึง่ มีญาติมาดูแลทัง้ ในโรง
พยาบาลและที่บ้านประจ�ำอย่างน้อย 1 คน ผู้ป่วยต้องมี
ประสบการณ์ความปวดจากมะเร็งในระดับปานกลางหรือ
รุนแรงและเคยได้รับการรักษาด้วยยาระงับปวดอย่างใด
อย่างหนึ่งภายในระยะเวลา 1 เดือน
		 กลุม่ ครอบครัว : เป็นญาติใกล้ชดิ ทีด่ แู ลผูป้ ว่ ยทีถ่ กู
คัดเลือกเข้ารับการศึกษานี้ เป็นผู้ที่ท�ำหน้าที่ประจ�ำในการ
ดูแลผู้ป่วยทั้งที่โรงพยาบาลและที่บ้าน
2) เกณฑ์การคัดออกประชากร (exclusion criteria)
เป็นผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกที่อยู่ในภาวะวิกฤติ เป็นผู้ป่วย
หลังผ่าตัดน้อยกว่า 2 สัปดาห์ เป็นผูท้ ม่ี ภี าวะเจ็บป่วยทาง
จิตหรือเป็นผู้ที่ไม่สามารถหรือไม่พร้อมให้ข้อมูลได้ตลอด
ระยะเวลาการศึกษา
3) จ�ำนวนประชากร
การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้วิธีการ
ศึกษาแบบกรณีศึกษา (Case study research)12,13 ใช้วิธี
การคัดเลือกประชากรทีเ่ ข้ารับการศึกษาแบบจ�ำเพาะเจาะจง
(Purposive sampling) จ�ำนวนประชากรที่ศึกษาขึ้นอยู่กับ
ความละเอียดและครอบคลุมของข้อมูลที่สามารถน�ำมา
วิเคราะห์และอธิบายผลการศึกษา 13,14 ผู้วิจัยจึงก�ำหนด
จ�ำนวนประชากรในกลุ่มต่างๆ ได้แก่ ผู้ป่วย 6 คน และญาติ
ทีด่ แู ลใกล้ชดิ 6 คน ซึง่ จ�ำนวนประชากรดังกล่าวเพียงพอใน
การให้ขอ้ มูลทีม่ คี วามละเอียดและได้ขอ้ มูลเชิงลึกทีส่ ามารถ
น�ำมาวิเคราะห์และสรุปผลการวิจัยได้14
วิธีการวิจัย ขั้นตอนการศึกษา มีรายละเอียดดังนี้
1) ภายหลังจากได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะ
กรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ผู้
วิจยั ขออนุญาตใช้ศนู ย์มะเร็งเป็นพืน้ ทีว่ จิ ยั จากผูอ้ ำ� นวยการ
โรงพยาบาลมะเร็ง ชี้แจงแก่เจ้าหน้าที่ของศูนย์ที่เกี่ยวข้อง
2) สร้างสัมพันธภาพกับบุคลากร ผู้ป่วยและญาติ
พร้อมทั้งสังเกตสภาพสิ่งแวดล้อมทั่วไปในหอผู้ป่วย
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3) ทดลองใช้เครื่องมือในการสังเกตและสัมภาษณ์
โดยเลื อ กผู ้ ป ่ ว ยที่ มี ลั ก ษณะใกล้ เ คี ย งกั บ กลุ ่ ม เป้ า หมาย
ทดลองเก็บข้อมูล วิเคราะห์และปรับปรุงเครื่องมือ
4) ผูว้ จิ ยั เข้าไปเก็บข้อมูลในหอผูป้ ว่ ยสามัญหญิง เป็น
ระยะเวลารวม 6 เดือน
5) ผู้วิจัยอภิปรายกับพยาบาลในหอผู้ป่วยเพื่อค้นหา
ผูป้ ว่ ยทีน่ า่ สนใจ ได้แก่ ผูป้ ว่ ยมะเร็งปากมดลูกทีม่ คี วามปวด
ระดับปานกลางถึงรุนแรง มีการใช้ยาแก้ปวด อย่างน้อย 1
ชนิด และมีญาติดูแลประจ�ำอย่างน้อย 1 คน เพื่อพิจารณา
เชิญเข้ารับการศึกษา ประสานงานกับแพทย์ผู้ดูแลผู้ป่วย
เพื่อพิจารณาผู้ป่วยที่น่าสนใจและสามารถเข้าร่วมในการ
ศึกษาได้โดยไม่เป็นอันตราย จากนั้นผู้วิจัยจะเชิญผู้ป่วยที่
น่าสนใจเข้าร่วมการศึกษาโดยตรงเป็นรายบุคคล โดยการ
อธิบายด้วยวาจาและมอบเอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมโครงการ
และลงชื่อในเอกสารแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัย
6) ผู้วิจัยจะขอให้ผู้ป่วยระบุญาติที่มาดูแลผู้ป่วยเป็น
ประจ�ำทั้งที่โรงพยาลและที่บ้าน จากนั้นผู้วิจัยจะเชิญญาติ
เข้าร่วมการศึกษาโดยตรงเป็นรายบุคคล ขัน้ ตอนเชิญจนถึง
การลงชือ่ ในเอกสารแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจยั จะ
ด�ำเนินการเช่นเดียวกันกับการเชิญผู้ป่วย
7) ผู้วิจัยเก็บข้อมูล การเก็บข้อมูลประกอบด้วย การ
สังเกตและการสัมภาษณ์
การสังเกต ผู้วิจัยจะแสดงบทบาทของผู้สังเกตแบบ
Observer as participant หมายถึง ผู้วิจัยแสดงบทบาท
เสมือนเจ้าหน้าที่คนหนึ่งของหอผู้ป่วย สามารถให้การดูแล
ผู้ป่วยโดยทั่วไปได้หลีกเลี่ยงการดูแลด้านจัดการความปวด
จากบทบาทนีท้ ำ� ให้ผวู้ จิ ยั มีอสิ ระเพียงพอในการสังเกตผูป้ ว่ ย
และครอบครัว ในทุกบริบท ผูว้ จิ ยั มีการสังเกตการดูแลผูป้ ว่ ย
ทัง้ ในหอผูป้ ว่ ยและทีบ่ า้ น โดยเน้นการสังเกตการดูแลตนเอง
ของผู้ป่วย ทั้ง 6 คน การดูแลจากครอบครัวและบุคลากร
ทางสุขภาพ ผู้วิจัยจะสังเกตผู้ป่วยคนละ 4-5 ครั้ง แต่ละครั้ง
ประมาณ 6 ชัว่ โมง ใช้เวลาการสังเกตโดยรวมทัง้ สิน้ 6 เดือน
การสัมภาษณ์ ผูว้ จิ ยั จะสัมภาษณ์กลุม่ ตัวอย่างโดยใช้
แบบสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก กึ่ ง โครงสร้ า ง (semi-structured
in-depth interview) โดยมีหวั ข้อสัมภาษณ์ตามองค์ประกอบ
หลักของการจัดการตนเอง 6 ด้าน ได้แก่ การแก้ปัญหา
(problem solving) การตัดสินใจ (decision making) การ
หาข้อมูลและสิ่งอ�ำนวยความสะดวก (information finding
and utilisation) การสร้างความเป็นหุ้นส่วนระหว่างผู้ป่วย
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และเจ้าหน้าที่ (forming patient/health care professionals
partnership) การแสดงพฤติกรรมต่อความปวด (taking
action) และการรับรู้ต่อความปวด (perception)
การสัมภาษณ์จะเริ่มด�ำเนินการภายหลังจากผู้วิจัยได้
รวบรวมข้อมูลจากการสังเกตไปแล้วเป็นประมาณ 1 เดือน
ข้อมูลจากการสังเกตจะน�ำมาปรับปรุงข้อค�ำถามของการ
สัมภาษณ์ให้สอดคล้องกับกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยจะท�ำการ
สัมภาษณ์ผู้ป่วยและญาติแยกกันในห้องให้ค�ำปรึกษาของ
โรงพยาบาล สัมภาษณ์คนละอย่างน้อย 2 ครัง้ ๆ ละประมาณ
1 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับความอิ่มตัวของข้อมูล
การวิเคราะห์ผลการวิจัย
การศึกษานีใ้ ช้ Framework analysis ในการวิเคราะห์
ข้อมูล โดยมีขั้นตอนการวิเคราะห์ทั้งสิ้น 2 ขั้นตอนหลัก
ได้แก่ ขัน้ ตอนการจัดการข้อมูลและขัน้ ตอนการอธิบายและ
แปลความข้อมูล17 ดังนี้
1) ขัน้ ตอนการจัดการข้อมูล (Stage of data management) ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนย่อย ได้แก่
		 Familiarisation เป็นการอ่านข้อมูลซ�้ำหลายๆ ครั้ง
จนเกิดความความเข้าใจข้อมูลอย่างถ่องแท้, Identifying the
thematic framework เป็นการสรุปประเด็นที่ได้จากข้อมูลทั้ง
ทีม่ คี วามเหมือนและแตกต่าง, Indexing น�ำประเด็นทีไ่ ด้กลับ
ไประบุในข้อมูลพืน้ ฐานทีส่ อดคล้องกันแต่ละประเด็น Charting
น�ำข้อมูลพืน้ ฐานทีส่ อดคล้องกันมาจัดเรียงรูปแบบตารางเพือ่
ให้เห็นภาพในแต่ละมิติที่ชัดเจนขึ้น และ Summarizing or
Synthesising อธิบายความสัมพันธ์และวิเคราะห์ความ
สอดคล้องหรือความแตกต่างของข้อมูลในเบื้องต้น
2) ขัน้ ตอนการอธิบายและแปลความข้อมูล (Stage of
data description and explanation) เป็นการอธิบายประเด็น
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อมูล วิเคราะห์ความสอดคล้องและ
ความแตกต่างระหว่างผูป้ ว่ ยแต่ละราย (Cross-case analysis)
จัดระบบข้อมูลใหม่เพื่อสามารถน�ำไปอธิบายภาพรวมของ
การจัดการตนเองในการควบคุมความปวดในกรณีศึกษา
เนื่องจากการศึกษานี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ การ
ประเมินความน่าเชื่อถือของงานวิจัยนี้สามารถวัดได้จาก
Validity มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลแบบไขว้ ระหว่างผูว้ จิ ยั ผูช้ ว่ ยวิจยั และอาจารย์
ที่ปรึกษา Triangulation โดยการเก็บข้อมูลจากแหล่งที่หลาก
หลาย คือ ผู้ป่วยและญาติ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ได้แก่
การสังเกต สัมภาษณ์เชิงลึก และ Generaliability12,13,15
ปีที่ 34 ฉบับที่ 4 : ตุลาคม - ธันวาคม 2559

จากคุณสมบัตขิ องการวิจยั กรณีศกึ ษาทีม่ กี ารเก็บข้อมูลเชิง
ลึกจนกระทั่งอธิบายความเป็นตัวตนของผู้ให้ข้อมูลอย่าง
ชัดเจน ซึ่งผู้อ่านสามารถวิเคราะห์และน�ำไปเทียบเคียงกับ
กรณีอื่นๆ ได้

ผลการวิจัย

ผลการศึกษาที่ได้จากการวิเคราะห์ร่วมระหว่างผู้ป่วย
แต่ละราย (Cross-case analysis) พบว่าการจัดการตนเอง
ในการควบคุมความปวดของผูป้ ว่ ย 6 องค์ประกอบหลักตาม
ประเด็นการสังเกตและสัมภาษณ์ ได้แก่ การแก้ปญ
ั หา การ
ตัดสินใจ การหาข้อมูลและสิง่ อ�ำนวยความสะดวก การสร้าง
ความเป็นหุ้นส่วนระหว่างผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ การแสดง
พฤติกรรมต่อความปวด และการรับรู้ต่อความปวด ดังนี้
1. การแก้ปญ
ั หา (problem solving) ผูป้ ว่ ยมักพยายาม
ทีจ่ ะแก้ปญ
ั หาเรือ่ งปวดด้วยตนเองก่อน จะเรียกร้องหาความ
ช่วยเหลือจากบุคคลอื่น (try to do everything by self) จะ
ร้องขอความช่วยเหลือเมื่อแก้ไขด้วยตนเองไม่ได้ผล
2. การตัดสินใจ (decision making) แบ่งออกเป็นการ
ตัดสินใจร้องขอความช่วยเหลือหากไม่สามารถจัดการกับความ
ปวดด้วยตนเองได้ กับการตัดสินใจเข้ารับการรักษา โดยมีปจั จัย
ด้านความน่าเชือ่ ถือของแพทย์และการสนับสนุนของครอบครัว
เป็นปัจจัยส�ำคัญในการเลือกว่าจะรับการรักษาอย่างไร
3. การหาข้อมูลและสิง่ อ�ำนวยความสะดวก (information
finding and utilisation) ผูป้ ว่ ยเริม่ มีการหาข้อมูลต่างๆ เมือ่
รับรูว้ า่ ตนเองถูกวินจิ ฉัยว่าเป็นอะไร ซึง่ ส่งผลต่อความรูแ้ ละ
ทัศนคติที่มีต่อโรค อาการ และการรักษาที่เกิดขึ้น
4. การสร้างความเป็นหุ้นส่วนระหว่างผู้ป่วยและเจ้า
หน้าที่ (forming patient/health care professionals partnership)
ผูป้ ว่ ยมีความต้องการพูดคุยกับแพทย์มากขึน้ เกีย่ วกับโรคและ
อาการของตนเอง ก่อนที่น�ำไปสู่การตัดสินใจที่จะรักษา
5. การแสดงพฤติกรรมต่อความปวด (taking action)
ผู้ป่วยมักจะอดทนต่อความปวดนั้นก่อน หากอาการปวด
มากขึ้นจะรับประทานยาแก้ปวดโดยซื้อยาจากร้านขายยา
มารับประทานเอง บางรายมีการใช้สมุนไพรหรือแพทย์ทาง
เลือกตามประสบการณ์เดิมที่เคยใช้หรือรับรู้หรือจากค�ำ
แนะน�ำของญาติ หากอยู่ในโรงพยาบาลผู้ป่วยจะร้องขอยา
จากเจ้าหน้าที่เมื่อทนปวดไม่ไหว
6. การรับรู้ต่อความปวด (perception) ผู้ป่วยมีการ
รับรูต้ อ่ ความปวดแตกต่างกัน ผูป้ ว่ ยส่วนใหญ่เข้าใจว่าความ
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ปวดทีร่ นุ แรงขึน้ หมายถึงโรคทีเ่ ป็นมากขึน้ นอกจากนีผ้ ปู้ ว่ ย
มีการรับรู้ว่ายาแก้ปวดชนิดต่างๆ มีประสิทธิภาพแตกต่าง
กัน โดยผู้ป่วยทั้งหมดความเห็นว่ายาฉีดมีประสิทธิภาพใน
การบรรเทาปวดมากกว่ายารับประทาน
จากข้อมูลที่รวบรวมทั้งหมด ผู้วิจัยได้น�ำมาสังเคราะห์
เป็นรูปแบบการจัดการตนเองในการควบคุมความปวดของผู้
สัมพันธภาพ

ความเชื่อ

ความรู้

ป่วยมะเร็งปากมดลูก โดยอาศัยรูปแบบการแสดงพฤติกรรม
(Health belief model) ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ การคิด
(Thinking) และการแสดงพฤติกรรม (Behaving) ซึ่งมีปัจจัย
ด้านครอบครัวไทยและวัฒนธรรมไทยที่ส่งผลกระทบต่อการ
คิดและการแสดงพฤติกรรม (ภาพที่ 1)
ความรู้ความสามารถ/ความพร้อม

ครอบครัวไทย

การแสดงพฤติกรรม

การดูแลและ
สนับสนุน

การแสดงความรู้สึก การสื่อสาร
และการกระท�ำ

การคิด
การรับรู้และการตีความ
สมรรถนะแห่งตน

การสื่อสาร

การรับรู้ความปวด

การรับรู้
ประสิทธิผลของยาแก้ปวด

การตัดสินใจ

การจัดการความปวดด้วยตนเอง
หรือการขอความช่วยเหลือ
การหาข้อมูล
การแก้ปัญหา

ความรู้สึกเกรงใจ & ความ
รู้สึกถึงการแบ่งชนชั้น

การสร้างความเป็นหุ้นส่วน
ระหว่างผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่

วัฒนธรรม

ภาพที่ 1 รูปแบบการจัดการตนเองในการควบคุมความปวดของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก
1. การคิด (Thinking) เป็นกระบวนการของการรับ
รู้และตีความเกี่ยวกับโรคมะเร็งและความปวดจากมะเร็ง
รวมไปถึงกระบวนการคิดเพือ่ วิเคราะห์หาสาเหตุ ปัจจัยและ
หาแนวทางแก้ไขและตัดสินใจแก้ปญ
ั หา ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการ
รับรู้ความปวดในผู้ป่วยมะเร็ง ได้แก่ สมรรถนะแห่งตน การ
รับรูต้ อ่ ความปวดและประสิทธิภาพของยาแก้ปวด อันจะส่ง
ผลต่อความสามารถในการเรียนรู้ เข้าใจและยอมรับในความ
เจ็ บ ป่ ว ยของตนเอง รวมถึ ง ความสามารถในการที่ จ ะ
แสวงหาข้อมูลเพื่อน�ำมาประกอบการตัดสินใจที่จะรักษา
1.1 สมรรถนะแห่งตน (Self-efficacy) เป็นความ
เชื่ อ ที่ ว ่ า บุ ค คลมี ค วามสามารถที่ จ ะจั ด การหรื อ ควบคุ ม
สถานการณ์ได้16,17 โดยผู้ป่วยจะมีการประเมินความสามารถ
ของตนเองในการจัดการความปวด โดยการวิเคราะห์สาเหตุ
ปัจจัยของความปวด วิเคราะห์แนวทางจัดการความปวด รวม
ทัง้ วิเคราะห์ความสามารถของตนเองในการจัดการความปวด

		 1.2 การรับรู้ต่อความปวด (Pain perception)
ผู้ป่วยมีการรับรู้ต่อความปวดแตกต่างกัน ผู้ป่วยส่วนใหญ่
รับรู้ว่าความปวดที่รุนแรงขึ้นหมายถึงโรคที่เป็นรุนแรงมาก
ขึ้น ความปวดเป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคลที่ไม่สามารถ
อธิบายได้ เป็นสาเหตุของความทรมาน ไม่มใี ครจะรูว้ า่ ความ
ปวดท�ำให้เกิดความทุกข์ทรมานมากขนาดไหนจนกว่าจะ
ประสบด้วยตนเอง ในขณะที่ครอบครัวหรือผู้ดูแลรับรู้ว่าผู้
ป่วยมีความทุกข์ทรมานจากความปวด แต่บางครัง้ ก็มคี วาม
รู้สึกว่าตนเองไม่สามารถช่วยเหลือหรือบรรเทาอาการปวด
ของผู้ป่วยได้
		 1.3 การรับรูป้ ระสิทธิผลของยาแก้ปวด (Perceive
drug effectiveness) ผู้ป่วยทั้งหมดให้ความเห็นว่ายาฉีดมี
ประสิทธิภาพในการบรรเทาปวดมากกว่ายารับประทาน
ผู้ป่วยบางรายบอกว่าไม่อยากรับประทานยาแก้ปวดเพราะ
ไม่มีประโยชน์ ต้องการเพียงยาฉีดแม้ว่าผู้ป่วยจะรู้สึกกลัว
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การติดยาหรือผลข้างเคียงของยาหากได้รับมากเกินไป
2. การแสดงพฤติกรรม (Behaving) เป็นการแสดง
พฤติ ก รรมของผู ้ ป ่ ว ยเพื่ อ ตอบสนองต่ อ ความปวดนั้ น
ประกอบด้วย การสื่อสารและการจัดการความปวดด้วย
ตนเองหรือการขอความช่วยเหลือ
		 2.1 การสื่อสาร (Communication) ผู้ป่วยมัก
ใช้การสือ่ สารโดยไม่ใช้คำ� พูด (Implicit expression) โดยการ
แสดงสีหน้า ท่าทาง ผูป้ ว่ ยมักไม่คอ่ ยจะพูดหรือบ่นเกีย่ วกับ
ความปวดมากนักเนื่องจากต้องการเป็นผู้ป่วยที่ดี (to be a
good patient) จึงส่งผลให้การสือ่ สารเรือ่ งความปวดระหว่าง
ผู้ป่วยและบุคลากรสุขภาพมีน้อย ผู้ป่วยมักแสดงออกโดย
การร้องครวญคราง ผูป้ ว่ ยอธิบายว่าการร้องครวญครางเป็น
วิธีการสื่อสารทีไ่ ด้ผลดีโดยไม่ต้องใช้ค�ำพูด เพราะญาติและ
เจ้าหน้าทีส่ ามารถรับรูว้ า่ ตนเองมีความปวดและมักจะได้รบั
การตอบสนองต่อการร้องนั้นทุกครั้ง 		
		 2.2 การจัดการความปวดด้วยตนเองหรือการ
ขอความช่วยเหลือ (Doing by self or asking for help)
เป็นพฤติกรรมการตัดสินใจแก้ปญ
ั หาของแต่ละบุคคลในการ
จัดการความปวด โดยมีองค์ประกอบดังนี้
		 การหาข้อมูล (Information finding) ผู้ป่วยเริ่ม
มีการหาข้อมูลต่างๆ เมือ่ รับรูว้ า่ ตนเองถูกวินจิ ฉัยว่าเป็นอะไร
ผู้ป่วยบางคนได้ศึกษาโรคของตนเองจากการอ่านข้อมูลจาก
แหล่งต่างๆ และพบว่าอาการของตนเองไม่สอดคล้องกับโรค
ที่ตนเองได้ศึกษามา จึงไม่มั่นใจว่าแพทย์วินิจฉัยได้ถูกต้อง
หากแพทย์ไม่ได้มีการท�ำความเข้าใจกับผู้ป่วยอย่างชัดเจน
อาจส่งผลให้ผปู้ ว่ ยตัดสินใจทีจ่ ะไม่เข้ารับการรักษา และส่งผล
ให้ความก้าวหน้าของพยาธิสภาพและอาการปวดมีมากขึ้น18
		 การตัดสินใจ (Decision making) ผู้ป่วยที่มี
ความปวดตัดสินใจเลือกที่จะช่วยเหลือตนเองก่อน แต่ถ้า
หากความปวดนั้ น เกิ น ก� ำ ลั ง ที่ จ ะจั ด การได้ จึ ง เรี ย กร้ อ ง
หาความช่วยเหลือ เพราะถือว่าเป็นหน้าที่ของแต่ละบุคคล
ที่จะต้องรับผิดชอบจัดการปัญหาของตนเอง มากกว่าที่จะ
ต้องพึง่ พาผูอ้ นื่ ซึง่ ผูป้ ว่ ยบางคนเห็นว่าการดูแลตนเองท�ำให้
เกิดความภาคภูมใิ จ รูส้ กึ ว่าตนเองมีคณ
ุ ค่าและเป็นทีย่ อมรับ
ของสังคม นอกจากนี้ความรู้สึก “เกรงใจ” เป็นปัจจัยหลัก
อันหนึง่ ทีท่ ำ� ให้ผปู้ ว่ ยตัดสินใจไม่รอ้ งขอความช่วยเหลือจาก
บุคคล ความเชื่อในตัวแพทย์ผู้รักษา (Trustworthiness) ที่
แสดงออกถึงการมีความรู้ ความมั่นใจต่อการวินิจฉัยและ
การรักษาตัง้ แต่ครัง้ แรกทีไ่ ด้พบ เป็นอีกปัจจัยหนึง่ ทีม่ ผี ลต่อ
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การตัดสินใจของผู้ป่วยว่าจะเลือกท�ำการรักษาหรือไม่18
ในบางครอบครัวผู้ที่รับผิดชอบด้านการเงินเป็นปัจจัย
ส�ำคัญต่อการตัดสินใจรักษา เพราะโดยส่วนใหญ่บคุ คลนีจ้ ะ
มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบการเดิ น ทางและค่ า ใช้ จ ่ า ยทั้ ง หมดที่
เกีย่ วข้องกับการน�ำผูป้ ว่ ยมารับการรักษา รวมทัง้ ค่าใช้จา่ ย
ของผู้มาดูแลด้วย หากบุคคลนี้ไม่พร้อมก็จะส่งผลโดยตรง
ต่อการมารับการรักษาของผู้ป่วย
		 การแก้ปัญหา (Problem solving) ผู้ป่วยมักใช้
วิธกี ารแก้ปญ
ั หาด้วยตนเองก่อนทีจ่ ะเรียกร้องหาความช่วย
เหลือจากบุคคลอืน่ (try to do everything by self) โดยปัจจัย
ที่ส่งผลต่อการแก้ปัญหา ได้แก่ ความรุนแรงของความปวด
ความรู้และประสบการณ์ที่ผ่านมาในการจัดการความปวด
วิธีการที่ใช้แก้ปัญหามากที่สุดคือ การอดทนต่อความปวด
(be patient to pain) ซึ่งผู้ป่วยอธิบายว่าหากมีความปวด
เล็กน้อยก็จะเลือกทีจ่ ะอดทน เพราะไม่ตอ้ งการรับประทาน
ยาแก้ปวดมากเกินไป กลัวภาวะแทรกซ้อนจากยา ผู้ป่วย
บางรายบอกว่าตนเองต้องทนต่อความปวด (bear to pain)
เพราะไม่กล้าที่จะขอยาแก้ปวดจากทั้งคนในครอบครัวและ
จากเจ้าหน้าที่เพราะกลัวถูกต่อว่าหรือได้รับปฏิกิริยาตอบ
สนองที่เป็นลบต่อการร้องขอนั้น
ผูป้ ว่ ยมีการเรียนรูใ้ นการแสดงพฤติกรรมทีจ่ ะส่งผลให้
ตนเองได้รับการแก้ปัญหาความปวด โดยมีการสังเกตและ
เรียนรู้ว่าระดับความปวดมีผลต่อการได้รับยาลดปวดชนิด
รับประทานและชนิดฉีด เรียนรู้ว่าตนเองจะได้รับมอร์ฟีน
ชนิดฉีดก็ต่อเมื่อรับการักษาในโรงพยาบาลและเมื่อมีความ
ปวดระดับรุนแรงเท่านั้น
ผู้ป่วยมีการแสวงหาวิธีการจัดการความปวดหลาก
หลายวิธี ผูป้ ว่ ยส่วนใหญ่ใช้วธิ กี ารซือ้ ยาแก้ปวดจากร้านขาย
ยามารั บ ประทานเอง บางคนใช้ ก ารนวด การประคบ
สมุนไพร นอกจากนี้การรักษายังขึ้นอยู่กับความเชื่อส่วน
บุคคลและของชุมชนทีอ่ าศัยอยู่ เช่น บางชุมชนมีความเชือ่
เกี่ยวกับพญานาคก็จะดื่มน�้ำศักดิ์สิทธิ์ของพญานาคมาดื่ม
เพื่อบรรเทาอาการปวดและรักษาโรค ชุมชนบางแห่งมีการ
สักผิวหนังร่วมกับการร่ายมนต์อันจะช่วยให้ผู้ป่วยหายจาก
โรคและอาการทีเ่ ป็นอยู่ ผูป้ ว่ ยบางคนรับการรักษาตามสถาน
บ�ำบัดทีใ่ ช้สมุนไพรร่วมกับการปฏิบตั ธิ รรม วิธกี ารต่างๆ เหล่า
นี้มีทั้งที่ลดปวดได้บ้างไม่ได้บ้าง ผู้ป่วยบางคนหวังเพียงว่า
จะสามารถลดปวดได้บา้ ง ไม่ได้คดิ ว่าจะหายปวดโดยเด็ดขาด
ดีกว่าที่จะไม่ท�ำอะไรเลย (better than do nothing)
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		 การสร้างความเป็นหุ้นส่วนระหว่างผู้ป่วยและ
เจ้าหน้าที่ (Forming patient/health careprofessionals
partnership) ผู้ป่วยบอกว่าต้องการที่พูดคุยกับแพทย์มาก
ขึน้ เกีย่ วกับโรคและอาการของตนเอง ก่อนทีน่ ำ� ไปสูก่ ารตัดสิน
ใจที่ จ ะรั ก ษา เพราะข้ อ มู ล ต่ า งๆ ที่ ไ ด้ รั บ ยั ง ไม่ เ พี ย งพอ
เนื่องจากความรู้สึกเกรงใจ ไม่กล้าถามและกลัวถูกต่อว่า
สัมพันธภาพอันดีระหว่างบุคลากรทางสุขภาพกับผู้ป่วยเป็น
ปัจจัยส�ำคัญอันหนึ่งที่จะท�ำให้เกิดความเข้าใจและความเชื่อ
ต่อการรักษา รวมทัง้ ท�ำให้ผปู้ ว่ ยตัดสินใจเลือกการรักษาทีถ่ กู
ต้อง อันจะส่งผลดีตอ่ การรักษาโรคและอาการต่างๆ ของผูป้ ว่ ย
3. บริบทของครอบครัวและวัฒนธรรมไทย (Thai
family and Thai culture)
		 3.1 บริบทของครอบครัวไทย (Thai family) ใน
สังคมไทย ครอบครัวมีบทบาทส�ำคัญในการดูแลผู้ป่วยทั้ง
ด้านร่างกายและจิตใจ เป็นผูม้ สี ว่ นในการเสนอแนวทางการ
แก้ปญ
ั หาความปวด และการตัดสินใจเลือกวิธกี ารรักษาโรค
ครอบครัวหรือผูด้ แู ลหลักของผูป้ ว่ ยแต่ละคนแตกต่างกันขึน้
กับสถานภาพ ครอบครัวและอายุของผู้ป่วย โดยครอบครัว
เดีย่ วทีผ่ ปู้ ว่ ยอายุอยูใ่ นวัยผูใ้ หญ่จะมีสามีเป็นผูด้ แู ลหลัก ส่วน
ผูป้ ว่ ยสูงวัยจะมีบตุ รเป็นผูด้ แู ลหลัก ปัจจัยด้านเศรษฐกิจเป็น
อีกปัจจัยหนึ่งที่ส�ำคัญเนื่องจากการหยุดงานเพื่อการน�ำผู้
ป่วยมารับการรักษาแต่ละครัง้ อาจใช้เวลาหลายวัน ค่าใช้จา่ ย
ทีเ่ กิดขึน้ จากการเดินทางและพักค้างคืนระหว่างการรักษาส่ง
ผลต่อค่าใช้จา่ ยในครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิง่ ครอบครัวที่
รายได้นอ้ ย ไม่มเี งินเก็บส�ำหรับการใช้จา่ ยฉุกเฉิน ท�ำให้บาง
ครั้งต้องมีการยืมจากเพื่อนบ้านหรือกู้ยืมเงินจากเอกชนซึ่ง
ส่งผลกระทบในการต้องหาเงินใช้หนี้ต่อไป
		 3.2 ปัจจัยด้านวัฒนธรรมไทย (Thai Culture)
วัฒนธรรมท้องถิน่ ทีแ่ ตกต่างกันส่งผลให้ผปู้ ว่ ยและครอบครัว
มีก ารรั บรู้ และการตั ดสินใจแก้ปัญหาแตกต่างกันด้วย17
ในผูป้ ว่ ยบางคนทีม่ คี วามเชือ่ เรือ่ งสิง่ เหนือธรรมชาติกม็ กั จะ
มีการรักษาด้วยการท�ำพิธีกรรมต่างๆ เช่น การรดน�้ำมนต์
การสัก เป็นต้น ส่วนผู้ป่วยที่มีความเชื่อในศาสนาพุทธก็จะ
น�ำค�ำสอนเกี่ยวกับ “กรรม” มาใช้ในการท�ำความเข้าใจ
สาเหตุของการเจ็บป่วย และใช้การสวดมนต์และนัง่ สมาธิใน
การจัดการความปวด
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การจัดการตนเองในการควบคุมความปวดของผู้ป่วย
มะเร็งปากมดลูกในบริบทไทยประกอบด้วย การคิด (Thinking)
และการแสดงพฤติกรรม (Behaving) โดยมีปัจจัยด้าน
ครอบครัวและวัฒนธรรมไทย (Thai family and Thai culture)
ส่งผลต่อกระบวนการคิดและน�ำไปสู่การตัดสินใจแก้ปัญหา
ความปวดที่แตกต่างกัน
ความปวดเป็นเป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคลและมี
ความซับซ้อน แต่ละบุคคลจะมีการรับรู้ การแสดงออกและ
การจัดการความปวดแตกต่างกัน19 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัย
ต่างๆ ได้แก่ ความคิดและความเชือ่ ส่วนบุคคล ประสบการณ์
ในอดีต การแสดงออกด้านวิธีต่างๆ และการตัดสินใจลงมือ
แก้ปญ
ั หาตามความสามารถของแต่ละบุคคล ในบริบทไทย
สมรรถนะแห่งตนเพียงอย่างเดียวอาจไม่ใช่ปจั จัยแห่งความ
ส�ำเร็จในการจัดการความปวด เนือ่ งจากกระบวนการคิดของ
บุคคลมีผลมาจากความเชือ่ การรับรู้ วัฒนธรรม และทีส่ ำ� คัญ
คือครอบครัว อันจะส่งกระทบต่อการตัดสินใจเลือกวิธีการ
แก้ ป ั ญ หา นอกจากนี้ ฐ านะทางการเงิ น ของผู ้ ป ่ ว ยและ
ครอบครัว ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ยาเสพติดใน
การควบคุมความปวด ซึง่ ส่งผลให้ผปู้ ว่ ยกลัว ไม่กล้าใช้ยาจน
อาจท�ำให้ไม่สามารถระงับปวดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักไม่กล้าที่จะร้องขอความช่วยเหลือ
จากบุคลากรทางการแพทย์ เนื่องจากต้องการเป็นผู้ป่วยที่ดี
(to be a good patient) จึงส่งผลให้การสื่อสารเรื่องความ
ปวดระหว่างผูป้ ว่ ยและบุคลากรสุขภาพมีนอ้ ย ความรูส้ กึ ของ
ความแตกต่างของชนชั้นหรือความรู้สึกด้อยกว่าทางการ
ศึกษา ยิง่ ส่งผลให้ผปู้ ว่ ยไม่กล้าทีจ่ ะพูดคุยแสดงความต้องการ
ส่งผลให้เกิดการสือ่ สารทีไ่ ม่มปี ระสิทธิภาพและส่งผลให้ความ
ปวดนั้นไม่ได้รับการแก้ไข ผู้ป่วยมีความพึงพอใจที่จะพูดคุย
กับพยาบาลมากกว่าแพทย์เพราะสามารถอธิบายข้อสงสัย
ของผู้ป่วยได้อย่างละเอียด ซึ่งพยาบาลจ�ำเป็นต้องมีความรู้
ในการจัดการความปวดเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของอนงค์ สุทธิพงษ์
และคณะ19 ในการพัฒนาศักยภาพพยาบาลเพื่อการจัดการ
ความปวด ซึ่งส่งผลให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง
และมีความพึงพอใจต่อการจัดการความปวดของพยาบาล
ความรู้สึก “เกรงใจ” ที่จะขอความช่วยเหลือทั้งจาก
ครอบครัวและเจ้าหน้าที่พยาบาล ซึ่งผู้ป่วยอธิบายว่าไม่
ต้องการให้บคุ คลเหล่านัน้ ละทิง้ จากงานหรือกิจกรรมทีก่ ำ� ลัง
VOLUME 34 NO.4 : OCTOBER - DECEMBER 2016

131

วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ

ท�ำอยู่ ผู้ป่วยบางคนบอกว่าไม่ทราบว่าจะบอกเจ้าหน้าที่
อย่างไร ใช้ค�ำพูดอย่างไรที่จะอธิบายความปวดเวลาถูกซัก
ถาม จึงพยายามอดทนต่อความปวดนั้น จนกระทั่งทนไม่
ไหวจึงร้องขอความช่วยเหลือหรือรอจนกระทัง่ ผูด้ แู ลหรือเจ้า
หน้าทีส่ งั เกตเห็นและมาซักถาม ซึง่ ส่งผลให้ได้รบั การจัดการ
ความปวดล่าช้า
ในสังคมไทย สมาชิกครอบครัวมีหน้าที่ส�ำคัญในการ
ดูแลบุคคลในครอบครัว20 เป็นผู้มีส่วนในการเสนอแนวทาง
แก้ปัญหาและตัดสินใจเลือกวิธีการรักษาโรคและอาการ
ต่างๆ มีบทบาทส�ำคัญในการช่วยอ�ำนวยความสะดวกใน
การน�ำผูป้ ว่ ยมารับการรักษาตลอดจนการดูแลผูป้ ว่ ยทีบ่ า้ น20
ซึ่งปัจจัยที่จะส่งผลให้การดูแลของสมาชิกจะประสบผล
ส�ำเร็จได้ ขึ้นอยู่กับสัมพันธภาพของสมาชิกในครอบครัว
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคและการจัดการความปวด
รวมทัง้ ความสามารถในการให้ความช่วยเหลือในด้านกิจวัตร
การจัดสิง่ แวดล้อมทีบ่ า้ น รวมทัง้ การสนับสนุนด้านการเงิน
ความปวดเป็นเป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคลและมี
ความซับซ้อน บุคคลจะมีการรับรู้ การแสดงออกและมีความ
สามารถในการการจัดการความปวดแตกต่างกัน ผู้ให้การ
ดูแลควรมีความเข้าใจในปัจจัยต่างๆ รวมทั้งควรพัฒนา
ศักยภาพในการจัดการตนเองของผู้ป่วย อันจะน�ำไปสู่การ
จัดการความปวดอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะ

1. ในการจัดการเรียนการสอน ควรเน้นให้ผู้เรียนมี
ความเข้าใจการจัดการความปวดของผู้ป่วยที่เป็นปัจเจก
ความแตกต่างระหว่างบุคคลและบริบทด้านครอบครัวและ
วัฒนธรรมที่มีความแตกต่างกัน
2. ในการจัดการความปวดในผูป้ ว่ ยไทย บุคลากรทาง
สุขภาพจ�ำเป็นต้องตระหนักถึงบริบทด้านต่างๆ ประกอบ
ด้วยการรับรู้และความเชื่อของตัวผู้ป่วยเอง ปัจจัยด้าน
ครอบครั ว และผู ้ ดู แ ล รวมทั้ ง วั ฒ นธรรมไทย เช่ น การ
แสดงออกโดยไม่ใช้ค�ำพูด ความรู้สึกเกรงใจ อันส่งผลต่อวิถี
ชีวิตและการแสดงออกของผู้ป่วย
3. ควรมีการพัฒนารูปแบบการจัดการตนเองในการ
ควบคุมความปวดทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ทีส่ อดคล้องกับบริบทไทย
ในกลุม่ ต่างๆ เช่น ในกลุม่ ผูป้ ว่ ยมะเร็ง และโรคเรือ้ รังทีม่ คี วาม
ปวด โดยค�ำนึงถึงปัจจัยต่างๆ และควรปรับให้สอดคล้องผู้
ป่วยโดยเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลและวัฒนธรรม
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4. ครอบครัวเป็นก�ำลังส�ำคัญในการดูแลสุขภาพผู้
ป่วยทัง้ ทีโ่ รงพยาบาลและทีบ่ า้ น ซึง่ อาจเป็นแหล่งสนับสนุน
ส�ำคัญในการพัฒนาความสามารถในการจัดการตนเองของ
ผู้ป่วย ดังนั้นการศึกษาถึงการสนับสนุนการจัดการตนเอง
ในการควบคุมความปวดจากครอบครัวจึงน่าจะเป็นแนวทาง
ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการตนเองในผู้ป่วย
มะเร็งที่มีความปวดได้
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