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Abstract
Situation of the older adults in Thailand has increased. 41.38 percent of the cases with diagnosis
of cancer constitute older adults. Rattanaburi District, Surin Province reported in the 2017 – 2019 were
older adults with cancer of 65.63, 61.52 and 59.96 percent, respectively. The illness that most threatens the
elderly with cancer is pain. Polypharmacy and age-related changes pharmacokinetics and
pharmacodynamics are need to be caution. Pharmacological with Non- Pharmacological method are most
effective. This study aimed to develop nursing practice guidelines (CNPG) for non- pharmacological pain
management with pharmacological pain management in community care for older adults with cancer.
This study was developed using the Soukup model (2000) as a conceptual framework. The results of the
evaluation, quality analysis and synthesis create guidelines for nursing as follows: 1) Assessment, included
vision, hearing, cognitive, depression, pain; 2) pain management according with physician’s treatment and
non-pharmacological pain management chosen by older adults as follows 1. Massage/ Sham Massage
2. Foot Reflexology/ Sham Foot Reflexology 3. Massage with aromatherapy 4. Music Therapy 5. Art Therapy
6. Meditation. 3) Continuing of pain assessment. 5 experts expressed their agreement with the CNPG for
88.04 percent. The 80 percent of older patients had reduced pain average level and elderly and caregivers
were 90 percent overall satisfied. In the process was found 80.95 percent of nurse were able to comply this
CNPG and 85 percent of nurse satisfaction in Pilot studies. It is recommended that this CNPG be used for
the management of pain in older adults with cancer in the community.
Keywords: Non-pharmacological pain management, Older adults, Cancer

J Gerontol Geriatr Med. 2021; 20(74-75)

75

O11 : การพััฒนาแนวปฏิิบััติิการพยาบาลในการจััดการความปวดโดยการบำำ�บััด
ที่่�ไม่่ใช้้ยาร่่วมกัับการจััดการความปวดโดยวิิธีีใช้้ยาของผู้้�สููงอายุุโรคมะเร็็ง
ในชุุมชน อำำ�เภอรััตนบุุรีี จัังหวััดสุุริินทร์์
สิิริิพรรณ สีีตะแกะ1 นภาภรณ์์ สลิิน2
1
กลุ่่�มงานบริิการด้้านปฐมภููมิิและองค์์รวม โรงพยาบาลรััตนบุุรีี จัังหวััดสุุริินทร์์
2
งานแผนไทยและแพทย์์ทางเลืือก โรงพยาบาลรััตนบุุรีี จัังหวััดสุุริินทร์์
บทคััดย่่อ
สถานการณ์์ผู้้�สููงอายุุในประเทศไทยเพิ่่�มขึ้้�นพบผู้้�สููงอายุุโรคมะเร็็งรายใหม่่ถึึงร้้อยละ 41.38 อำำ�เภอรััตนบุุรีี
จัังหวััดสุุริินทร์์ ปีี 2560 - 2562 มีีผู้้�สููงอายุุโรคมะเร็็งมากถึึงร้้อยละ 65.63, 61.52 และ 59.96 ตามลำำ�ดับั ความปวดคุุกคาม
ผู้้�ป่่วยโรคมะเร็็งมากที่่�สุุด ผู้้�สููงอายุุส่่วนใหญ่่มีีโรคเรื้้�อรัังใช้้ยาหลายชนิิด กระบวนการสููงอายุุส่่งผลต่่อเภสััชจลนศาสตร์์
และเภสััชพลศาสตร์์จึึงมีีข้อ้ ควรระวัังในการใช้้ยา การจััดการความปวดวิิธีใี ช้้ยาร่่วมกัับวิิธีไี ม่่ใช้้ยามีีประสิิทธิิภาพมากที่่�สุุด
การศึึกษานี้้�จึึงมีีวัตั ถุุประสงค์์เพื่่�อพััฒนาแนวปฏิิบัติั กิ ารพยาบาลในการจััดการความปวดโดยการบำำ�บัดั ที่่�ไม่่ใช้้ยาร่่วมกัับ
การจััดการความปวดโดยวิิธีีใช้้ยาของผู้้�สููงอายุุโรคมะเร็็งในชุุมชน โดยมีีรููปแบบการปฏิิบััติิการพยาบาลตามหลัักฐาน
เชิิงประจัักษ์์ของ Soukup (2000) เป็็นกรอบแนวคิิด ซึ่่�งพบว่่าการจััดการความปวดโดยวิิธีีไม่่ใช้้ยาที่่�เหมาะสมมีี ดัังนี้้�
1. การนวด/ การนวดหลอก 2.การนวดฝ่่าเท้้า/ การนวดฝ่่าเท้้าหลอก 3. การนวดร่่วมกัับสุุคนธบำำ�บััด 4. ดนตรีีบำำ�บััด
5. ศิิลปะบำำ�บััด 6.สมาธิิบำำ�บััด โดยผู้้�สููงอายุุเป็็นผู้้�เลืือกวิิธีีการ แนวปฏิิบััติินี้้�ได้้รัับการตรวจสอบและประเมิินคุุณภาพ
โดยเครื่่อ� งมืือ AGREE II ฉบัับภาษาไทย มีีคะแนนคุุณภาพในภาพรวมร้้อยละ 88.04 ได้้ศึึกษานำำ�ร่่องแบบกึ่่ง� ทดลองชนิิด
กลุ่่ม� เดีียวทดสอบก่่อนและหลัังการทดลองในผู้้�สููงอายุุโรคมะเร็็ง 10 ราย พบว่่าระดัับความปวดโดยเฉลี่่�ยลดลง ร้้อยละ 80
ผู้้�สููงอายุุและผู้้�ดููแลมีีความพึึงพอใจในภาพรวมร้้อยละ 90 พยาบาลวิิชาชีีพสามารถปฏิิบัติั กิิ จิ กรรมตามแนวปฏิิบัติั ร้ิ อ้ ยละ
80.95 และมีีความพึึงพอใจในภาพรวมร้้อยละ 85 จากผลการศึึกษาจึึงมีีข้้อเสนอแนะให้้นำำ�แนวปฏิิบััติิการพยาบาลนี้้�
ใช้้จััดการความปวดในผู้้�สููงอายุุโรคมะเร็็งในชุุมชน
คำำ�สำำ�คััญ : การจััดการความปวดโดยวิิธีีไม่่ใช้้ยา ผู้้�สููงอายุุ โรคมะเร็็ง

