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Abstract:
Objective: To assess the knowledge of, and attitudes toward, cancer pain and cancer pain management of medical students who
were going to be externs.
Design: A prospective analytic study.
Materials and methods: The medical students completed a questionnaire regarding their knowledge of, and attitudes toward,
cancer pain and its management.
Results: One hundred and fifteen medical students (out of 132) completed the study. Seventy-six percent of the medical
students thought that cancer pain patients requested higher doses of analgesics because their pain was getting worse. The
majority of them (80.0%) either strongly disagreed or disagreed that pethidine was superior to morphine when treating cancer
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pain. Almost all the medical students (96.4%) strongly disagreed or disagreed that doses of opioids should be much lower than
required to prevent an occurrence of drug tolerance. Eighty-six percent of the medical students thought that inadequate knowledge
about pain management was a barrier to effective cancer pain management.
Conclusions: In general, the medical students showed proper knowledge regarding cancer pain and its management. They also
demonstrated a positive attitude toward the use of opioids for the treatment of cancer pain. They thought that inadequate
knowledge was the barrier to effective management in cancer patients. These data will be utilized to improve an educational
program for cancer pain management in terms of both theory and practice.
Key words: attitudes, cancer pain, knowledge, pain management

บทคัดย่อ:
วัตถุประสงค์: เพือ่ ประเมินความรูแ้ ละเจตคติของนักศึกษาแพทย์ทก่ี ำลังจะขึน้ ปีท่ี 6 (extern) ต่อความปวดจากมะเร็งและการระงับปวด
รูปแบบการศึกษา: การศึกษาเชิงวิเคราะห์ไปข้างหน้า
วัสดุและวิธกี าร: นักศึกษาแพทย์ตอบแบบสอบถามเกีย่ วกับความรูแ้ ละเจตคติตอ่ ความปวดจากมะเร็งและการระงับปวด
ผลการศึกษา: นักศึกษาแพทย์ 115 คน จากจำนวนทัง้ หมด 132 คน ส่งคืนแบบสอบถามทีก่ รอกแล้ว นักศึกษาแพทย์รอ้ ยละ 76
มีความคิดว่า ผูป้ ว่ ยมะเร็งมีความต้องการยาระงับปวดเพิม่ ขึน้ เพราะระดับของความปวดรุนแรงขึน้ นักศึกษาแพทย์สว่ นใหญ่ (ร้อยละ 80)
ไม่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ว่าควรสัง่ pethidine เมือ่ เปรียบเทียบกับ morphine เพือ่ รักษาความปวดจากมะเร็ง นักศึกษาแพทย์
เกือบทัง้ หมด (ร้อยละ 96.4) ไม่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ว่าควรบริหาร opioid ในขนาดต่ำกว่าทีผ่ ปู้ ว่ ยต้องการมากเพือ่ ป้องกัน
การเกิดการดือ้ ยา นักศึกษาแพทย์รอ้ ยละ 86 มีความเห็นว่า อุปสรรคต่อการระงับปวดจากมะเร็งเกิดจากการขาดความรูท้ เ่ี พียงพอ
เกีย่ วกับการระงับปวด
สรุป: นักศึกษาแพทย์สว่ นใหญ่มคี วามรูท้ ถ่ี กู ต้องเกีย่ วกับความปวดจากมะเร็งและการระงับปวด รวมทัง้ มีเจตคติในด้านบวกต่อการใช้
opioid เพื่อระงับความปวดจากมะเร็ง อย่างไรก็ตาม นักศึกษาแพทย์ส่วนใหญ่มีความเห็นว่า การขาดความรู้ที่เพียงพอเกี่ยวกับ
การระงับปวดเป็นอุปสรรคต่อการระงับปวดจากมะเร็ง ผลการศึกษานี้จะเป็นแนวทางเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนเกี่ยวกับ
การระงับความปวดจากมะเร็งทัง้ ในด้านทฤษฎีและด้านปฏิบตั ติ อ่ ไป
คำสำคัญ: การระงับปวด, ความปวดจากมะเร็ง, ความรู,้ เจตคติ

บทนำ
ความปวดจากมะเร็งพบได้บอ่ ยมาก1 และมีผลรบกวนการ
ดำรงชีวติ และคุณภาพชีวติ ของผูป้ ว่ ยอย่างชัดเจน2 แม้วา่ องค์การ
อนามัยโลก (WHO) ได้เสนอ 3-step analgesic ladder เพือ่ ใช้เป็น
แนวทางในการเลือกใช้ยาระงับปวดสำหรับผูป้ ว่ ยมะเร็ง ก็ยงั พบว่า
ผู้ป่วยมะเร็งเป็นจำนวนมากได้รับการระงับปวดที่ไม่เพียงพอ3
ซึ่งอาจสูงถึงร้อยละ 50-754
อุปสรรคที่ขัดขวางการระงับปวดจากมะเร็งไม่ให้ได้ผล
เต็มที่ ได้แก่
1. อุปสรรคจากบุคลากรสาธารณสุข
1.1 ขาดความรู4-5
้

1.2 ประเมินความปวดได้ไม่ด1-2,
ี 4-5
1.3 ขาดเจตคติทด่ี ตี อ่ การระงับปวด6
1.4 ความกังวลเกีย่ วกับความปลอดภัย4 ผลข้างเคียง1, 4
การดือ้ ยา1 และการติดยา4
1.5 ไม่มเี วลาดูแลผูป้ ว่ ย4
1.6 แพทย์ไม่สง่ั ยา opioid ให้ผปู้ ว่ ย1-2
1.7 ขาดการชี้นำจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการระงับ
5
ปวด
2. อุปสรรคจากผูป้ ว่ ยเอง
2.1 ผูป้ ว่ ยไม่รายงานความปวด1-2
2.2 ผูป้ ว่ ยปฏิเสธทีจ่ ะใช้ยาระงับปวด1-2
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2.3 ผู้ป่วยมีความมุ่งหวังที่ไม่เข้ากับความจริง4
2.4 การศึ ก ษาของประเทศฝรั ่ ง เศสพบว่ า ผู ้ ป ่ ว ย
อายุน้อย ไม่มีการแพร่กระจายของมะเร็ง (metastasis) มี
performance status ที่ดีกว่า และผู้ป่วยที่ให้คะแนนความปวด
สูงกว่าแพทย์ เป็นผู้ป่วยกลุ่มที่เสี่ยงต่อการได้รับการระงับปวด
ทีไ่ ม่เพียงพอ3
3. อุปสรรคจากผูด้ แู ลผูป้ ว่ ย
3.1 ผูด้ แู ลผูป้ ว่ ยมีความคาดหวังเกินจริง4
3.2 ผูด้ แู ลผูป้ ว่ ยปฏิเสธการรักษา4 หรือขัดขวางไม่ให้
ผูป้ ว่ ยใช้ยากลุม่ opioid
4. อุปสรรคจากระบบสาธารณสุข ได้แก่ การควบคุม
การใช้ยากลุม่ opioid อย่างเข้มงวด4
จากอุปสรรคทัง้ หมดทีก่ ล่าวมา อุปสรรคทีเ่ กิดจากแพทย์
ผูใ้ ห้การดูแลรักษาผูป้ ว่ ยมะเร็งทีม่ คี วามปวดเป็นอุปสรรคทีส่ ำคัญ
ทีส่ ดุ 5 ดังนั้น การให้ความรู้และเพิ่มพูนทักษะแก่แพทย์ในเรื่อง
การระงับปวดจากมะเร็งจึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง
เพื่อให้แพทย์ม ีความสามารถและความมั่นใจในการบรรเทา
ความปวดในผูป้ ว่ ยกลุม่ นีอ้ ย่างถูกต้องเหมาะสม1-6
การศึกษานีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ประเมินความรูแ้ ละเจตคติ
ของนักศึกษาแพทย์ทก่ี ำลังจะขึน้ ชัน้ ปีท่ี 6 (extern) ต่อความปวด
จากมะเร็งและการระงับปวด

วัสดุและวิธกี าร
เป็นการศึกษาเชิงวิเคราะห์ไปข้างหน้า (prospective
analytic study) ในนักศึกษาแพทย์ทก่ี ำลังจะขึน้ ชัน้ ปีท่ี 6 ภายหลัง
การบรรยายเรือ่ ง "การระงับความปวดจากมะเร็ง" เมือ่ วันที่ 26
มีนาคม พ.ศ. 2550 โดยใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับเจตคติต่อ
การใช้ยาระงับปวดจากมะเร็ง 3 ข้อ ความรูข้ องแพทย์ในการสัง่ ยา
กลุ่ม opioid 8 ข้อ เจตคติต่อการสั่งยากลุ่ม opioid 5 ข้อ
และความคิดเห็นต่ออุปสรรคในการระงับปวดจากมะเร็ง 9 ข้อ
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้เป็นร้อยละ โดยใช้โปรแกรม SPSS
version 11 (SPSS Inc., Chicago, Illinois, USA)

ผลการศึกษา
มีนกั ศึกษาแพทย์ทก่ี ำลังจะขึน้ ชัน้ ปีท่ี 6 ทัง้ หมด 132 คน
มี 115 คน ทีต่ อบแบบสอบถาม โดยมีขอ้ มูลทัว่ ไปของนักศึกษา
แพทย์ (ตารางที่ 1)

Medical students and cancer pain
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ตารางที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของนักศึกษาแพทย์กลุม่ ศึกษา

เพศ
ชาย
หญิง
อายุ (ปี)
ศาสนา
พุทธ
อิสลาม
คะแนนเฉลี่ยสะสม (Grade Point
Average - GPA)

จำนวน (คน)

ร้อยละ

48
67
23.28 (22-35)

41.7
58.3
-

111
4
3.34 (2.80-3.80)

96.5
3.5
-

เจตคติ ข องนั ก ศึ ก ษาแพทย์ ต ่ อ การใช้ ย าระงั บ ปวด
อย่างเต็มที่เพื่อบรรเทาความปวดจากมะเร็ง
นักศึกษาแพทย์ร้อยละ 66.1 มีความคิดว่าผู้ป่วยมะเร็ง
ที่มีความปวดรุนแรงสมควรได้รับยาระงับปวดอย่างเต็มที่เมื่อ
การพยากรณ์โรคน้อยกว่า 6 เดือน ส่วนใหญ่คอื ร้อยละ 69.6
คิดว่าผู้ป่วยมะเร็งมีความต้องการยาระงับปวดไม่มากหรือน้อย
จนเกินไป ส่วนน้อยมากคือ ร้อยละ 1.7 คิดว่าผูป้ ว่ ยมะเร็งมีความ
ต้องการยาระงับปวดเพิม่ ขึน้ เนือ่ งจากติดยา ในขณะทีส่ ว่ นใหญ่คอื
ร้อยละ 75.7 คิดว่าเพราะระดับความปวดรุนแรงขึน้ (ตารางที่ 2)
ความรูข้ องนักศึกษาแพทย์ในการสัง่ opioid
นักศึกษาแพทย์สว่ นใหญ่ (ร้อยละ 80) ไม่เห็นด้วยหรือ
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งว่า ควรสั่ง pethidine เมื่อเปรียบเทียบกับ
morphine ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 77.4) ไม่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่งว่า pethidine ทำให้เกิดผลข้างเคียงน้อยกว่า morphine
เมื่อใช้ในระยะยาว ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 77.3) ไม่เห็นด้วยหรือ
ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ว่าควรสัง่ opioid แบบเมือ่ ผูป้ ว่ ยร้องขอ (pro
re nata - PRN) ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 62.7 และ 69.1) ไม่เห็นด้วย
หรือไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งว่าผู้ป่วยมะเร็งที่มีความปวดรุนแรงและ
ต่อเนื่องควรได้รับ opioid ขนาดสูงขึ้นแต่ยังคงเป็นการให้เมื่อ
ผู้ป่วยร้องขอ และการบริหาร opioid ให้เมื่อผู้ป่วยร้องขอ
สามารถ ลดการเกิดผลร้ายของ opioid ได้ตามลำดับ ร้อยละ 73.1
ไม่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่อยากได้
ยาฉีดระงับปวดมากกว่าชนิดรับประทาน ในขณะที่ร้อยละ 76.5
และ 81.7 ไม่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ว่ายาฉีดมีประสิทธิภาพ
ในการระงับปวดสูงกว่าชนิดรับประทาน และการดูดซึม morphine
จากทางเดินอาหารช้าและไม่สมบูรณ์ ตามลำดับ (ตารางที่ 3)
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เจตคติของนักศึกษาแพทย์ต่อการสั่ง opioid
นักศึกษาแพทย์ร้อยละ 62.8 เห็นด้วยหรือเห็นด้วย
อย่างยิ่งว่า ควรใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งในการควบคุมขนาด
และความถีข่ องการบริหาร opioid เพือ่ ป้องกันการเกิดการดือ้ ยา
และการติดยา นักศึกษาแพทย์เกือบทัง้ หมด (ร้อยละ 96.4 และ
99.1) ไม่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งว่า ควรให้ opioid
ขนาดต่ำกว่าที่ผู้ป่วยต้องการมากเพื่อป้องกันการเกิดการดื้อยา
และควรบอกให้ผู้ป่วยใช้ความอดทนต่อความปวดให้มากที่สุด
เนือ่ งจาก opioid เป็นยาทีไ่ ม่ดี ตามลำดับ ส่วนน้อยคือ ร้อยละ
7.9 และ 2.7 เห็นด้วยหรือเห็นด้วยอย่างยิง่ ว่าจะสนับสนุนผูป้ ว่ ย
ที่ใช้ความอดทนต่อความปวดโดยปฏิเสธการใช้ opioid และ
ไม่ชอบสัง่ opioid เพราะเกิดการกดการหายใจได้ (ตารางที่ 4)
อุปสรรคต่อการระงับปวดจากมะเร็ง
นั ก ศึ ก ษาแพทย์ ส ่ ว นใหญ่ เ ห็ น ด้ ว ยว่ า อุ ป สรรคของ
การระงับปวดจากมะเร็งคือ บุคลากรสาธารณสุขขาดความรู้
เกี่ยวกับการระงับปวด (ร้อยละ 85.7) และขาดการประเมิน
ความปวดทีส่ มบูรณ์ (ร้อยละ 69.6) นักศึกษาแพทย์สว่ นใหญ่
ไม่เห็นด้วยว่าอุปสรรคของการระงับปวดจากมะเร็งคือ แพทย์
ปฏิเสธการใช้ยา opioid (ร้อยละ 67.9) พยาบาลปฏิเสธการบริหาร
opioid ให้ผู้ป่วย (ร้อยละ 75) และผู้ป่วยขาดแคลนทุนทรัพย์
(ร้อยละ 80.4) ในขณะที่นักศึกษาแพทย์จำนวนใกล้เคียงกัน
เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยว่าอุปสรรคของการระงับปวดจากมะเร็ง
คือ แพทย์และพยาบาลไม่มีเวลาสนใจความต้องการการระงับ
ปวดของผูป้ ว่ ย ผูป้ ว่ ยไม่ยอมบอกว่าตนเองปวด ผูป้ ว่ ยปฏิเสธ
การใช้ opioid และญาติของผูป้ ว่ ยไม่อนุญาตให้ผปู้ ว่ ยใช้ opioid
(ตารางที่ 5)

ตารางที่ 2 เจตคติของแพทย์ตอ่ การใช้ยาระงับปวดอย่าง
เต็มที่เพื่อบรรเทาความปวดจากมะเร็ง
คำถาม

ร้อยละของคำตอบ

1. ท่านคิดว่าผู้ป่วยมะเร็งที่มีความปวดรุนแรง
สมควรได้รับยาระงับปวดอย่างเต็มที่เมื่อใด
จึงจะเหมาะสม
ก. การพยากรณ์โรค
<1 เดือน
ข. การพยากรณ์โรค 1-3 เดือน
ค. การพยากรณ์โรค 4-6 เดือน
ง. การพยากรณ์โรค 7-12 เดือน
จ. การพยากรณ์โรค 13-24 เดือน
2 ท่านคิดว่าผู้ป่วยมะเร็งมีความต้องการยา
ระงับปวดมากน้อยเพียงไร
ก. มากเกินไป
ข. กำลังดี
ค. น้อยเกินไป
3. ท่านคิดว่าเป็นเพราะเหตุผลใด ผู้ป่วยมะเร็ง
จึงมีความต้องการยาระงับปวดเพิ่มขึ้น
ก. ผู้ป่วยติดยา
ข. ผู้ป่วยดื้อยา
ค. ความปวดรุนแรงขึน้
ง. ผู้ป่วยมีความกังวลเพิ่มขึ้น
จ. ผูป้ ว่ ยมีอารมณ์ซมึ เศร้าเพิม่ ขึน้
ฉ. ผู้ป่วยเรียกร้องความสนใจ

26.1
9.6
30.4
13.9
20.0

15.7
69.6
14.8

1.7
17.4
75.7
3.5
1.7
0.0

ตารางที่ 3 ความรูข้ องแพทย์ในการสัง่ ยากลุม่ opioid
ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ไม่เห็นด้วย
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
1. เมือ่ ผูป้ ว่ ยต้องการยาระงับปวดกลุม่ opioid
ท่านมักเลือกสัง่ การรักษาด้วย pethidine มากกว่า
morphine
2. pethidine ทำให้เกิดการดือ้ ยา การติดยา และ
ผลข้างเคียงน้อยกว่าเมือ่ ใช้ในระยะยาว
3. ท่านมักนิยมสัง่ การรักษาด้วย opioid แบบ PRN
ในผูป้ ว่ ยมะเร็งทีม่ คี วามปวดระดับปานกลาง
ถึงรุนแรง
4. ท่านจะเพิม่ ขนาดของยากลุม่ opioid ให้สงู ขึน้
แต่ยงั คงให้แบบ PRN ในผูป้ ว่ ยมะเร็งทีม่ ี
ความปวดรุนแรงและต่อเนือ่ ง

ไม่มคี วามเห็น
(ร้อยละ)

เห็นด้วย
(ร้อยละ)

เห็นด้วยอย่างยิง่
(ร้อยละ)

13.0

67.0

9.6

8.7

1.7

27.8

49.6

7.0

11.3

4.3

33.0

44.3

4.3

13.9

4.3

27.0

35.7

1.7

20.9

14.8
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ตารางที่ 3 (ต่อ)
ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
(ร้อยละ)

ไม่เห็นด้วย
(ร้อยละ)

ไม่มคี วามเห็น
(ร้อยละ)

เห็นด้วย
(ร้อยละ)

เห็นด้วยอย่างยิง่
(ร้อยละ)

13.9

45.2

20.9

18.3

1.7

27.0

46.1

13.0

12.2

1.7

33.9

42.6

6.1

14.8

2.6

47.8

33.9

6.1

9.6

2.6

5. การบริหารยากลุม่ opioid แบบ PRN สามารถลด
ผลร้ายของ opioid เช่น การดื้อยา การติดยา และ
การเกิดผลข้างเคียง
6. ผูป้ ว่ ยทุกรายอยากได้ยาฉีดระงับปวดมากกว่ายาชนิด
รับประทาน
7. การระงับปวดด้วยยาฉีดมีประสิทธิภาพกว่ายาชนิด
รับประทาน
8. การดูดซึม morphine จากทางเดินอาหารช้าและ
ไม่สมบูรณ์ ดังนัน้ แม้ผปู้ ว่ ยของท่านสามารถ
รับประทานได้เป็นปกติ ท่านก็ไม่อยากให้ผปู้ ว่ ย
รับประทาน morphine

ตารางที่ 4 เจตคติของนักศึกษาแพทย์ตอ่ การสัง่ ยากลุม่ opioid
ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ไม่เห็นด้วย
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
1. ท่านมีความระมัดระวังเป็นอย่างยิง่ ในการควบคุม
ขนาดและความถีข่ องการบริหารยากลุม่ opioid
เพือ่ ป้องกันการเกิดการดือ้ ยาและการติดยา
2. ขนาดของยากลุม่ opioid ทีผ่ ปู้ ว่ ยได้รบั ควรต่ำกว่าขนาด
ทีต่ อ้ งการมากเพือ่ ป้องกันการเกิดการดือ้ ยา
3. ท่านมักบอกผูป้ ว่ ยหรือญาติวา่ ยากลุม่ opioid เป็นยา
ทีไ่ ม่ดี ดังนัน้ ผูป้ ว่ ยจึงควรใช้ความอดทนต่อความปวด
ให้มากทีส่ ดุ
4. ท่านจะให้การสนับสนุนผูป้ ว่ ยรายทีใ่ ช้ความอดทน
ต่อความปวดและปฏิเสธการใช้ยาระงับปวดกลุม่ opioid
5. ท่านไม่ชอบสัง่ ยาระงับปวดกลุม่ opioid เพราะมี
ผลข้างเคียงที่รุนแรง คือ กดการหายใจ

ไม่มคี วามเห็น
(ร้อยละ)

เห็นด้วย
(ร้อยละ)

เห็นด้วยอย่างยิง่
(ร้อยละ)

7.1

20.4

9.7

46.0

16.8

45.1

51.3

0.9

1.8

0.9

61.9

37.2

0.0

0.0

0.9

54.9

32.7

4.4

4.4

3.5

29.5

63.4

4.5

1.8

0.9

ตารางที่ 5 อุปสรรคต่อการระงับปวดจากมะเร็ง

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ไม่มคี วามรูท้ เ่ี พียงพอเกีย่ วกับการระงับปวด
ขาดการประเมินความปวดทีส่ มบูรณ์
แพทย์ปฏิเสธการสัง่ ยากลุม่ opioid
พยาบาลปฏิเสธทีจ่ ะให้ยากลุม่ opioid แก่ผปู้ ว่ ย
แพทย์และพยาบาลไม่มเี วลาให้ความสนใจกับความต้องการการระงับปวดของผูป้ ว่ ย
ผูป้ ว่ ยไม่ยอมบอกว่าตนเองปวด
ผูป้ ว่ ยปฏิเสธทีจ่ ะได้รบั ยากลุม่ opioid
ญาติของผูป้ ว่ ยไม่อนุญาตให้ผปู้ ว่ ยได้รบั ยากลุม่ opioid
ผูป้ ว่ ยไม่สามารถจ่ายเงินค่ายาระงับปวดได้

ใช่

ไม่ใช่

85.7
69.6
32.1
25.0
54.5
47.3
50.9
49.1
19.6

14.3
30.4
67.9
75.0
45.5
52.7
49.1
50.9
80.4

สงขลานครินทร์เวชสาร
ปีท่ี 26 ฉบับที่ 5 ก.ย.-ต.ค. 2551
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วิจารณ์
การศึกษานีแ้ สดงว่า ส่วนใหญ่ของนักศึกษาแพทย์ทก่ี ำลัง
จะขึ้นชั้นปีที่ 6 (extern) มีความรู้เกี่ยวกับความปวดจากมะเร็ง
และการระงับปวด และมีเจตคติที่เป็นบวกต่อการใช้ opioid
เพือ่ ระงับความปวดจากมะเร็ง ซึง่ ตรงกับการศึกษาของ NiemiMurola และคณะ7 ซึ่งพบว่านักศึกษาแพทย์มเี จตคติทเ่ี ป็นบวก
ต่อการรักษาความปวดในผูป้ ว่ ยมะเร็ง ในขณะที่ Sloan และคณะ8
พบว่านักศึกษาแพทย์ปีสุดท้ายร้อยละ 40 ขาดความรู้เกี่ยวกับ
การใช้ morphine ในผูป้ ว่ ยทีม่ คี วามปวดจากมะเร็ง ความเหมือน
และความแตกต่ า งของผลการศึ ก ษานี ้ ก ั บ ผลการศึ ก ษาอื ่ น ๆ
อาจเป็นได้จากความรู้ ประสบการณ์ และวัฒนธรรมของนักศึกษา
แพทย์
อย่างไรก็ตาม นักศึกษาแพทย์รอ้ ยละ 66.1 มีความเห็นว่า
ผูป้ ว่ ยมะเร็งทีม่ คี วามปวดรุนแรงควรได้รบั ยาระงับปวดอย่างเต็มที่
เมือ่ การพยากรณ์โรคเหลือน้อยกว่า 6 เดือน โดยร้อยละ 26.1
ของนักศึกษาแพทย์ทั้งหมดมีความเห็นว่า ผู้ป่วยที่มีความปวด
จากมะเร็งขั้นรุนแรงสมควรจะได้รับยาระงับปวดอย่างเต็มที่เมื่อ
การพยากรณ์โรคเหลือน้อยกว่า 1 เดือน Von Roenn และคณะ1
พบว่าร้อยละ 31 ของแพทย์ของ Eastern Cooperative Oncology
Group (ECOG) และ Cleeland และคณะ2 พบว่าร้อยละ 23
ของแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญทางรังสีรกั ษาจะรอคอยจนกว่าการพยากรณ์
โรคของผู้ป่วยเหลือไม่เกิน 6 เดือน จึงจะเริ่มให้การระงับปวด
อย่างเต็มที่
การศึ ก ษาของประเทศเกาหลี โ ดย Jeon และคณะ 4
พบว่า แพทย์สว่ นใหญ่ถงึ ร้อยละ 90.3 จะไม่เริม่ ให้ opioid ชนิด
ออกฤทธิแ์ รงเพือ่ ระงับความปวดจากมะเร็งทีร่ นุ แรงจนกว่าผูป้ ว่ ย
จะมีการพยากรณ์โรคน้อยกว่า 6 เดือน เจตคติเช่นนีอ้ าจส่งผลให้
การระงับปวดในผู้ป่วยมะเร็งขาดประสิทธิภาพ เนื่องจากผู้ให้
การรักษาชะลอการให้ยาระงับปวดอย่างเต็มทีจ่ นกว่าผูป้ ว่ ยใกล้ถงึ
วาระสุดท้ายของชีวติ จึงควรปรับปรุงเจตคติน้ี โดยเน้นทัง้ ในด้าน
การเรียนการสอนและในทางปฏิบัติว่าให้เริ่มให้การระงับปวด
ในผู้ป่วยมะเร็งอย่างเต็มที่เมื่อผู้ป่วยมาพบแพทย์ ไม่ว่าผู้ป่วย
รายนัน้ จะมีการพยากรณ์โรคอยูใ่ นระยะใดก็ตาม
นักศึกษาแพทย์สว่ นน้อยมาก (ร้อยละ 1.7) มีความคิดว่า
การติดยา (psychological dependence หรือ addiction) เป็น
สาเหตุของการเพิ่มความต้องการยาระงับปวดในผู้ป่วยมะเร็ง
ในทางปฏิบัติพบว่า การติดยาเกิดขึ้นน้อยมากและไม่จัดเป็น
ข้อควรคำนึงในการระงับความปวดจากมะเร็ง

นักศึกษาแพทย์และความปวดจากมะเร็ง
ศศิกานต์ นิมมานรัชต์, เต็มศักดิ์ พึ่งรัศมี, ชัชชัย ปรีชาไว

ในส่วนของความรูต้ อ่ การสัง่ ใช้ยาระงับปวดกลุม่ opioid นัน้
พบว่านักศึกษาแพทย์สว่ นใหญ่มคี วามรูท้ ถ่ี กู ต้อง กล่าวคือ ทราบว่า
pethidine ไม่มปี ระสิทธิภาพในการระงับปวดหรือความปลอดภัย
มากกว่า morphine ควรสัง่ ใช้ opioid แบบให้ตามเวลามากกว่า
จะให้เมือ่ ผูป้ ว่ ยร้องขอเท่านัน้ การบริการ opioid เฉพาะเมือ่ ผูป้ ว่ ย
ร้องขอไม่ลดการเกิดผลไม่พึงประสงค์ของ opioid การบริหาร
opioid แบบ parenteral ไม่กอ่ ให้เกิดประสิทธิภาพในการระงับปวด
สูงกว่าการรับประทาน อย่างไรก็ตาม นักศึกษาแพทย์ถงึ ร้อยละ
35.7 มีความเห็นว่าควรเพิ่มขนาดของ opioid ในผู้ป่วยมะเร็ง
ที่มีความปวดเพิ่มขึ้น แต่ยังคงบริหารเฉพาะเมื่อผู้ป่วยร้องขอ
ซึง่ ในทางปฏิบตั แิ ล้ว ผูป้ ว่ ยกลุม่ นีค้ วรได้รบั opioid ขนาดสูงขีน้
และบริหารตามเวลา
การศึกษานี้พบว่า นักศึกษาแพทย์มีเจตคติที่ดีต่อการสั่ง
ใช้ยาระงับปวดกลุ่ม opioid โดยมีความเห็นว่าควรให้ opioid
อย่างเพียงพอ และไม่ควรพูดเป็นนัยให้ผู้ป่วยหรือญาติเข้าใจว่า
opioid เป็ น ยาอั น ตรายที ่ ไ ม่ ค วรใช้ แ ละผู ้ ป ่ ว ยควรอดทนกั บ
ความปวดให้มากที่สุด นอกจากนี้นักศึกษาแพทย์ส่วนใหญ่
มี ค วามเห็ น ว่ า ไม่ ค วรสนั บ สนุ น ผู ้ ป ่ ว ยที ่ พ ยายามอดทนต่ อ
ความปวดระดับรุนแรงโดยไม่ยอมใช้ opioid
นักศึกษาแพทย์ส่วนใหญ่ของการศึกษานี้มีความเห็นว่า
ควรมีความระมัดระวังในการควบคุมขนาดและความถี่ในการ
บริหาร opioid เพื่อป้องกันการเกิดการดื้อยา (tolerance) หรือ
การติดยา (addiction) ซึ่งทั้ง 2 กรณีนี้ไม่ถือว่าเป็นปัญหา
จากการใช้ opioid ในผู้ป่วยมะเร็ง ประเด็นนี้จึงเป็นประเด็น
ที ่ ต ้ อ งเน้ น ย้ ำ ในการเรี ย นการสอนและในทางปฏิ บ ั ต ิ เ พื ่ อ ให้
นักศึกษาแพทย์มีเจตคติที่ถูกต้องและเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับยา
ระงับปวดอย่างเพียงพอ
การศึกษานี้พบว่า นักศึกษาแพทย์ส่วนใหญ่มีเจตคติ
ที่ถูกต้องต่อการสั่งใช้ opioid โดยไม่เห็นด้วยว่าจะไม่สั่ง opioid
เพราะเกรงว่าจะเกิดผลข้างเคียงคือการกดการหายใจ ซึง่ ตรงข้าม
กับการศึกษาของ Sloan และคณะ8 ที่พบว่านักศึกษาแพทย์
ปีสุดท้ายร้อยละ 25 มีความเข้าใจผิดว่าการกดการหายใจเป็น
ผลข้างเคียงทีส่ ำคัญของการรับประทาน morphine
แม้ผลการศึกษาตามที่กล่าวมาแล้ว จะแสดงให้เห็นว่า
นั ก ศึ ก ษาแพทย์ ม ี ค วามรู ้ ต ่ อ การระงั บ ปวดจากมะเร็ ง แต่
นักศึกษาแพทย์สว่ นใหญ่ถงึ ร้อยละ 85.7 มีความเห็นว่าอุปสรรค
ต่อการระงับปวดจากมะเร็งคือ ไม่มีความรู้เพียงพอเกี่ยวกับการ
ระงับปวด นัน่ อาจแสดงว่า นักศึกษาสามารถตอบแบบสอบถาม
ของการศึกษานี้ได้อย่างถูกต้อง แต่ในทางปฏิบัติการให้การ

Songkla Med J
Vol. 26 No. 5 Sept.-Oct. 2008

429

ระงั บ ปวดในผู ้ ป ่ ว ยมะเร็ ง ที ่ ม ี ค วามหลากหลายและซั บ ซ้ อ น
ต้ อ งการความรู ้ เ กี ่ ย วกั บ การระงั บ ปวดมากกว่ า ที ่ ก ล่ า วถึ ง ใน
แบบสอบถามที่ใช้ในการศึกษานี้ ซึ่งเป็นการตอกย้ำให้เห็นว่า
การเรียนการสอนทั้งทางทฤษฎีและภาคปฏิบัติมีความสำคัญมาก
ต่ อ การให้ ก ารระงั บ ปวดจากมะเร็ ง อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ปลอดภัย
การศึ ก ษาโดย Sloan และคณะ 9 พบว่ า การประเมิ น
นักศึกษาแพทย์โดยใช้ OSCE (Objective Structured Clinical
Examination) นัน้ นักศึกษาแพทย์สามารถซักประวัตคิ วามปวด
ในผูป้ ว่ ยมะเร็งได้ดี แต่ตรวจร่างกายผูป้ ว่ ยทีม่ คี วามปวดจากมะเร็ง
ได้ไม่ดี การศึกษาถัดมาของ Sloan และคณะ10 พบว่า Structured
Clinical Instruction Module (SCIM) มีผลช่วยเพิ่มคุณภาพ
ของการเรียนการสอนเกี่ยวกับความปวดจากมะเร็ง
ข้อจำกัดของการศึกษานี้คือ การศึกษานี้เป็นแบบ cross
sectional หลังการบรรยาย ซึ่งอาจไม่สัมพันธ์กับความรู้ในการ
ปฏิบตั จิ ริง ควรมีการศึกษาเพิม่ เติมเพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลเกีย่ วกับเจตคติ
และความรู้ที่ใช้ในทางปฏิบัติ เพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นมาเป็น
ส่วนประกอบในการจัดการเรียนการสอนต่อไป

สรุป
การศึกษานี้แสดงว่า ส่วนใหญ่นักศึกษาแพทย์ที่กำลัง
จะขึน้ ชัน้ ปีท่ี 6 (extern) มีความรูท้ ถ่ี กู ต้องเกีย่ วกับความปวด
จากมะเร็ ง และการระงั บ ปวด รวมทั ้ ง มี เ จตคติ ท ี ่ เ ป็ น บวก
ต่อการใช้ opioid เพือ่ ระงับความปวดจากมะเร็ง อย่างไรก็ตาม
นั ก ศึ ก ษาแพทย์ ส ่ ว นใหญ่ ม ี ค วามเห็ น ว่ า การขาดความรู ้ ท ี ่
เพี ย งพอเกี ่ ย วกั บ การระงั บ ปวดเป็ น อุ ป สรรคต่ อ การระงั บ
ปวดจากมะเร็ง ผลการศึกษาที่ได้นี้จะเป็นแนวทางในการ
พั ฒ นาปรั บ ปรุ ง การเรี ย นการสอนเกี ่ ย วกั บ การระงั บ ปวด
ในผู้ป่วยมะเร็งทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติต่อไป
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