
ช่ือโครงการ 
 การประเมินความปวด และการจดัการความปวด 

คณะผู้จัดท า 
เจา้หนา้ท่ีหอผูป่้วยในหญิง โรงพยาบาลบา้นตาก 

หลกัการและเหตุผล 
 เน่ืองจากในสถานการณ์ปัจจุบนั  มีผูป่้วยมะเร็งจ านวนมากท่ีเขา้มารับการรักษาในหอผูป่้วยใน 
ผูป่้วยมะเร็งมีอาการท่ีมกัพบบ่อยร่วมดว้ย คือ ความเจบ็ปวด และเม่ือผูป่้วยเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาล
แลว้ ตอ้งไดรั้บการจดัการความปวด ซ่ึงเป็นบทบาทของพยาบาลท่ีเป็นผูป้ระเมินความปวด และมีการจดัการ
กบัความปวดใหแ้ก่ผูป่้วย 
 แต่ท่ีผา่นมาพบวา่ การประเมินความปวดแก่ผูป่้วยยงัไม่ครอบคลุม และเหมาะสมกบัผูป่้วยแต่ละราย 
จึงจ าเป็นตอ้งมีการทบทวนเคร่ืองมือ ท่ีใชใ้นการประเมินความปวดท่ีถูกตอ้งและครอบคลุม เพื่อน ามาใชใ้น
การจดัการความปวดให้แก่ผูป่้วยไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 
 และนอกจากผูป่้วยมะเร็งแลว้ ยงัสามารถใชไ้ดก้บัผูป่้วยท่ีมีความปวดไดอี้กดว้ย 

วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อใหผู้ป่้วยทุกคนไดรั้บการดูแลทั้งดา้นร่างกายและจิตใจ 
2. เพื่อใหผู้ป่้วยทุกคนไดรั้บการรักษาพยาบาลท่ีเหมาะสมกบัความเจบ็ปวด 
3. เพื่อส่งเสริมใหที้มผูรั้กษาพยาบาลมีการดูแลผูป่้วยท่ีมีอาการปวดอยา่งต่อเน่ือง 
4. เพื่อใหผู้ป่้วยบรรเทาอาการไม่สุขสบายจากความเจบ็ปวด 

เป้าหมาย 
 ผูป่้วยทุกรายท่ีอยูใ่นหอผูป่้วยหญิง โรงพยาบาลบา้นตาก 

ค าส าคญั 
 Pain (ความเจ็บปวด) หมายถึง หมายถึง ความรู้สึกไม่พึงปรารถนาและประสบการณ์ทางอารมณ์ท่ี
เก่ียวเน่ืองกบัการมีท าลายเน้ือเยือ่ของร่างกาย 
 Nociceptive painหมายถึงความเจบ็ปวดจากเน้ือเยือ่ถูกท าลายหรือเน้ือเยือ่มีการอกัเสบ 
 Neuropathic pain หมายถึงความเจบ็ปวดท่ีเป็นผลมาจากการมีพยาธิสภาพของระบบประสาท
ส่วนกลางและส่วนปลาย 
 Acute Pain (ความเจ็บปวดแบบเฉียบพลัน) หมายถึงเป็นความเจบ็ปวดท่ีเกิดข้ึนตั้งแต่ร่างกายไดรั้บ
อนัตราย มีการบาดเจบ็ หรือมีพยาธิสภาพ จนกระทัง่การบาดเจบ็หรือพยาธิสภาพหายไป เป็นการเจบ็ปวดท่ี
บุคคลประสบ มีลกัษณะเหมือนเป็นสัญญาณเตือน และมกัเกิดข้ึนทนัทีทนัใด และทุเลาไปภายหลงัไดรั้บการ
รักษา หรือหายเองโดยไม่ตอ้งรักษา โดยระยะเวลาความเจ็บปวดนอ้ยกวา่ 6 เดือน 



 Chronic Pain(ความเจ็บปวดแบบเร้ือรัง) หมายถึง ความเจ็บปวดท่ีเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง คงอยู่
ตลอดเวลา หรืออาจเกิดข้ึนเวลาใดก็ได ้ไม่สามารถคาดการณ์ไดแ้น่นอนวา่จะส้ินสุดเม่ือใด มีระยะเวลาความ
ปวดตั้งแต่ 6 เดือนข้ึนไป มกัไม่จ  ากดัอยูเ่ฉพาะท่ี บริเวณท่ีปวดกวา้ง บอกต าแหน่งท่ีปวดไดไ้ม่ชดัเจน มกัมี
อาการท่ีพบร่วมดว้ย เช่น นอนไม่กลบั เบ่ืออาหาร อารมณ์หงุดหงิด ความกระตือรือร้นและความคิด
สร้างสรรคล์ดลง 

การประเมินความปวด หมายถึง การรวบรวมเอาขอ้มูลทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปวด เช่น
ความรู้สึกทางกาย  ความรุนแรง ผลการตรวจร่างกาย รวมทั้งผลของการรักษาต่างๆท่ีเคยไดรั้บมาก่อน มา
แปลผลเพื่อน ามาวนิิจฉยัหาสาเหตุและการปวด เน่ืองจากความปวดแต่ละชนิดมกัมีการตอบสนองของยา
ระงบัปวดท่ีแตกต่างกนั ดงันั้นการประเมินความปวดท่ีถูกตอ้ง จะน าไปสู่การรักษาท่ีถูกตอ้งและเหมาะสม
ต่อไป 
 Pain Management (การจัดการความปวด) หมายถึง การปฏิบติัท่ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อขจดั ลด บรรเทา 
และควบคุมอาการปวด ตลอดจนผลกระทบท่ีเกิดจากอาการปวด 
 ความรุนแรงของอาการปวด หมายถึงระดบัความทุกขท์รมานหรือความรู้สึกปวดมากหรือนอ้ย โดย
ระดบัความเจบ็ปวดจากนอ้ยไปหามาก  
 

วธิีการด าเนินการ 
1.การประเมินความเจ็บปวด 
- การซกัประวติัเก่ียวกบัอาการปวด ไดแ้ก่ 

1. การเร่ิมตน้ของอาการปวด (onset) หมายถึง เวลาท่ีผูป่้วยรับรู้วา่มีอาการปวด หรือการบาดเจบ็ 
2. ต าแหน่งท่ีมีอาการปวด และขอบเขต (location) อาจใหผู้ป่้วยช่วยช้ีบอกต าแหน่งดว้ย การบนัทึก

ขอ้มูลส่วนน้ีจะช่วยบอกต าแหน่ง และลกัษณะของพยาธิสภาพได ้
3. ลกัษณะของความปวด (characters of pain)  
4. ความรุนแรงของอาการปวด (pain severity)  
5. เวลานาน และรอบของความปวด (duration and frequency or temporal pattern of pain) ลกัษณะ

ของรอบความปวดอาจแตกต่างกนัไป เช่น ปวดตลอด หรือปวดเป็นระยะๆ 
6. ปัจจยัท่ีท าใหป้วดมากข้ึน (aggravating factors)  
7. ปัจจยัท่ีท าใหป้วดนอ้ยลง(relieving factors)  
8. ประวติัทางดา้นจิตใจ อารมณ์ สังคม คุณภาพของชีวติ กิจวตัรประจ าวนั และอาการอ่ืนๆท่ีพบร่วม

ดว้ย เช่น คล่ืนไส้ อาเจียน นอนไม่หลบั อาการชา การเบ่ืออาหาร และอ่ืนๆ 
 



- การตรวจร่างกายเพื่อประเมินพยาธิสภาพและสาเหตุของอาการปวด ตลอดจนความผิดปกติท่ีเกิดร่วมกบั
อาการปวดซ่ึงไม่ต่างจากการตรวจร่างกายทัว่ไป คือ การดู คล า เคาะ ฟัง 
-  ประเมินจากพฤติกรรมท่ีแสดงออก 
- ประเมินจากการเปล่ียนแปลงทางสรีรวทิยา 
 
เคร่ืองมือวดัความปวด 

1. Categorical Scale ใหผู้ป่้วยบอกวา่มีอาการปวดหรือไม่ โดยบอกเป็นความปวดตั้งแต่ไม่ปวด จนถึง
ปวดมากท่ีสุด เรียก verbal descriptor scale (VDS) หรือ visual analog scale ( VAS )  โดยทัว่ไป
นิยมแบ่งเป็น no pain , mild , moderate , severe pain 

2. Numerical rating scale (NRS) คือ การใชต้วัเลขมาช่วยบอกระดบัความรุนแรงของอาการปวด ใช้
ตวัเลขตั้งแต่ 0 – 10 อธิบายใหผู้ป่้วยเขา้ใจก่อนวา่ 0 หมายถึงไม่มีอาการปวด และ 10 หมายถึงอากา
ปวดมากท่ีสุด ใหผู้ป่้วยบอกถึงตวัเลขท่ีแสดงถึงความปวดท่ีผูป่้วยมีขณะนั้นๆ 

 
ผูป่้วยบางกลุ่มท่ีไม่สามารถใชก้ารประเมินความปวดแบบท่ีกล่าวมาได ้เช่น ผูป่้วยทารก 

เด็กเล็ก ผูป่้วยอายมุาก กลุ่มผูป่้วยท่ีส่ือสารทางภาษาไดล้ าบาก เช่น ชาวเขา ซ่ึงผูป่้วยเหล่าน้ี
จ  าเป็นตอ้งใชเ้คร่ืองมือท่ีเหมาะสม เช่น ,Face Pain Scale ( FPS ) และการเปล่ียนแปลงสัญญาณชีพ 
และพฤติกรรมการแสดงออกอ่ืน ๆ , เคร่ืองมือ FLACC. เหมาะกบัเด็กอาย ุ3 เดือน – 7 ปี, เคร่ืองมือ 
CHEOPS เหมาะกบัเด็กเล็กและเด็กโต , เคร่ืองมือ NIPS เหมาะกบัเด็กทารกหรือผูป่้วยภาวะวกิฤต 
ใช ้แนวคิดของ Morgan, 2002 

 
2.ช่วงเวลาในการประเมินความรุนแรงของอาการปวด 

1.คร้ังแรกขณะรับใหม่หรือรับยา้ย 
2.ผูป่้วยท่ีไม่มีปัญหาความเจ็บปวดใหเ้ฝ้าระวงัโดยท าการประเมินซ ้ าทุก 8 ชัว่โมง 
3.ผูป่้วยท่ีมีอาการปวด ใหท้  าการประเมินอยา่งสม ่าเสมอทุก 4 ชัว่โมง และเม่ือผูป่้วยมีความ 

เจบ็ปวดตอ้งมีการประเมินทุกคร้ัง 
4.ใหมี้การประเมินซ ้ า หลงัการไดรั้บการดูแลอาการปวด ดงัน้ี 

- 10 – 15นาทีหลงัจากไดรั้บยาแกป้วดชนิดฉีดทางหลอดเลือดด า 
-30นาทีหลงัจากไดรั้บยาแกป้วดชนิดฉีดเขา้กลา้มเน้ือ 
- 1 ชัว่โมงหลงัจากไดรั้บยาแกป้วดชนิดรับประทาน 
- 30 นาที หลงัไดรั้บการบรรเทาอาการปวดโดยไม่ใชย้าแกป้วด 

 
 



3.การบันทกึความเจ็บปวดและการจัดการกบัความเจ็บปวด 
1.บนัทึกระดบัความเจบ็ปวดในแบบบนัทึกสัญญาณชีพตั้งแต่ 0 – 10 โดยใชป้ากกาน ้าเงินท า

กากบาท และขีดเป็นเส้นกราฟเพื่อประเมินแนวโนม้ระดบัความปวด เม่ือระดบัความปวดลดลง หลงัไดรั้บ
การจดัการความปวด ให้จุดระดบัไข่ปลา จากระดบัท่ีผูป่้วยเคยมีอยู ่

2.แบบบนัทึกทางการพยาบาล บนัทึกปัญหา แผนการพยาบาล อาการ การพยาบาลและการประเมิน
เก่ียวกบัความเจบ็ปวด 

3.สรุปบนัทึกปัญหา สรุปผลการใหก้ารพยาบาล เพื่อการดูแลต่อเน่ือง เม่ือปัญหาส้ินสุดหรือ
จ าหน่ายผูป่้วย 

 
4.วธีิการจัดการกบัความเจ็บปวด 

A. การจดัการกบัความเจบ็ปวดโดยใชย้าแกป้วด ใหส้อดคลอ้งกบัแผนการรักษามีการติดตาม
ประเมินผลความเจบ็ปวดหลงัไดรั้บยาและภาวะแทรกซอ้นจากการไดรั้บยาใหย้าแกป้วดตาม
แผนการรักษาโดยมีหลกัการประเมินความเจบ็ปวด  และปรับการใหย้า  ตามค าสั่งของแพทย ์

1.1  ความปวดระดับเลก็น้อย  (Mild Pain)ถึงปานกลาง (Moderate Pain) หรือท่ีระดบั Pain   
Score  > 3 ใชย้าชนิด Non – Opioid ไดแ้ก่ Acetaminophen, NSAIDS หรือ Opioid หรือ
ตามแผนการรักษา 

1.2 ความปวดระดับปานกลาง (Moderate Pain) ถึงรุนแรง (Severe Pain)หรือท่ีระดบั Pain  Score 
มากกวา่ 4 ข้ึนไปใชย้าแกป้วด แบบ Multimodelคือ การให ้ Opioid    Non – Opioid    
Adjuvants เช่น การใชย้าฉีดร่วมกบัยากินหรือ การให ้Morphine Dilute หรือ Pethidineเป็น
ตน้ 

กรณีผูป่้วยไดรั้บยาระงบัปวดไม่ทุเลา หรือพบอาการขา้งเคียงอ่ืนๆ เช่น Pulse หรือ BP เพิ่ม
หรือลดลง 20 % ของเดิม, RR < 12, Sedative Score > 2  ใหร้ายงานแพทยแ์ละบนัทึกลงใน 
Nurse’s  Note 
B. การจดัการกบัความเจบ็ปวดโดยไม่ใชย้า สามารถใชค้วบคู่กบัการใหย้าแกป้วดได ้แต่ไม่

สามารถทดแทนยาแกป้วดไดใ้หเ้ลือกจดัการความปวดตามวธีิท่ีเหมาะสม  และความชอบ
ของผูป่้วยในกรณี Pain Score < 3  ไดแ้ก่ 
 การจดัท่าเพื่อบรรเทาอาการปวด  ควรท าทุก  2  ชม.  และเม่ือภายหลงัมีการใหก้าร

พยาบาล  โดยท่านอน ให้อยูใ่นท่าท่ีสบาย ถูกตอ้งเหมาะสม   
 การสัมผสัผูป่้วยอยา่งนุ่มนวล 
 การเบ่ียงเบนความสนใจ 
 การจดัการส่ิงแวดลอ้มใหส้งบ 



 การใชด้นตรีเช่นฟังเพลงบรรเลงเบาๆ  เป็นตน้ 
ซ่ึงการจดัการกบัความปวดแบบไม่ใชย้านั้น  เป็นทางเลือกเพื่อการส่งเสริม หรือ เสริมฤทธ์ิ  ไม่ใช่ทดแทน 
การใชย้าทั้งหมด 
 
6.การประเมินผลการจัดการกบัความเจ็บปวด 

1 ใหป้ระเมินซ ้ าภายหลงัการจดัการกบัความเจบ็ปวดตามแนวทาง 
2.ใหป้ระเมินความพึงพอใจของผูป่้วยหรือญาติ ต่อการจดัการกบัความเจบ็ปวดก่อนจ าหน่าย 

 

ตัวช้ีวดั 
1.ประสิทธิภาพการจดัการความปวด 
2.อตัราความพึงพอใจของผูป่้วย และญาติ 
 

ส่ิงทีไ่ด้เรียนรู้ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก 
เคร่ืองมือประเมินความรุนแรงของอาการปวด 
Neonatal Infant Pain Scale (NIPS)  เหมาะกบัเด็กทารก(อาย ุ0-1ปี) 

Categories Scoring Definition 

สีหนา้ 0 เฉยๆ สบาย 
 1 แสยะ ปากแปะ จมูกยน่ หวัคิ้วยน่ ปิดตาแน่น 
ร้องไห้ 0 ไม่ร้อง 
 1 ร้องคราง 
 2 กร๊ีดร้อง 

การหายใจ 0 สม ่าเสมอ 
 1 หายใจเร็วข้ึน หรือ ชา้ลง หรือ กลั้นหายใจ 
แขน 0 วางสบายๆ 
 1 งอ 
ขา 0 วางสบายๆ 
 1 งอ / เหยยีด 
ระดบัการต่ืน 0 หลบั / ต่ืน 
 1 กระสับกระส่าย วุน่วาย 
คะแนนท่ี ≥4 หมายถึง มีความปวดตอ้งใหย้า 
 
FLACCScale เหมาะกบัเด็กอาย>ุ1 เดือน – 3 ปี และผูป่้วยเด็กมีความผดิปกติทางสมอง (สีหนา้ การ

เคล่ือนไหว   การร้อง การตอบสนองต่อการปลอบโยน) 
 

ประเภท 
คะแนน 

0 1 2 
ใบหนา้ สีหนา้ปกติหรือยิม้ สบตา 

สนใจส่ิงส่ิงแวดลอ้ม 
หนา้บ้ึง, แยกตวั,ไม่สนใจ
ส่ิงแวดลอ้มบางคร้ัง, ขมวดคิ้ว, ตา
หลบัไม่สนิท, เมม้ปาก 

หนา้น่ิวคิ้วขมวดตลอดเวลาหรือ
บ่อยๆ,กดัฟันแน่น,คางสั่น หรือ
หนา้ผากยน่, หลบัตา ,เปิดปาก, 
จมูกและริมฝีปากเป็นเส้นลึก 
 

ขา อยูใ่นท่าปกติหรือผอ่นคลาย กระสับกระส่าย,พกัไม่ได,้ ตึงเครียด
,กลา้ม เน้ือตึง,เกร็ง,งอหรือเหยียดขา

เตะหรืองอขาข้ึน,กลา้มเน้ือตึง, 
งอหรือเหยยีดขามากกวา่ปกติ



ประเภท 
คะแนน 

0 1 2 
เป็นพกั  ๆ ,สั่น 

การเคล่ือนไหว นอนน่ิงๆ ท่าปกติ, 
เคล่ือนไหวร่างกายโดยง่าย
และอิสระ 

บิดตวัไปมา, แอ่นหนา้แอ่นหลงั, 
ลงัเลท่ีจะขยบัตวั 

ตวังอ, เกร็งหรือกระตุก, อยูใ่น
ท่าเดิมไม่ขยบัตวั, ขยบัศีรษะไป
มา, โยกตวั, นวดหรือถูตวัไปมา 

ร้องไห้ ไม่ร้อง / ไม่คราง (ต่ืนหรือ
หลบั) 

ครางหรือร้องคร ่ าครวญ,ร้องไหเ้ป็น
บางคร้ัง,ถอนหายใจ,บ่นปวดเป็น
บางคร้ัง 

ร้องไหต้ลอด,หวดีร้อง,ร้องตะเบง็,
สะอึกสะอ้ืน, คราง, ตะคอก, บน่
ปวดบ่อยๆ 

การตอบสนอง
ต่อการปลอบ 

โยน 

สงบน่ิง ดูมีความสุข ผอ่น
คลาย ไม่ตอ้งการการ
ปลอบโยน 

ปลอบโยนไดด้ว้ยการสัมผสั    โอบ
กอดหรือพดูคุย 

ยากท่ีจะปลอบโยน 

การประเมินแต่ละประเภท ใบหนา้  ขา  การเคล่ือนไหว  การปลอบโยน คะแนนอยูร่ะหวา่ง 0 – 2 คะแนน 
 
Face Pain Scale (FPS)เหมาะกบัเด็กอาย ุ3ปี - 8 ปี และผูป่้วยท่ีมีปัญหาในการส่ือสาร เช่น เด็กหรือผูป่้วยวยั
ผูใ้หญ่ท่ีไม่สามารถบอกความเจบ็ปวดออกเป็นตวัเลขได ้

 
 
การแบ่งค่าระดบัความเจบ็ปวดแบบ Face Rating Scale  แบ่งออกเป็น 6 ระดบั คือ 

คะแนน   0  หมายถึง  ไม่ปวดเลย(No pain) 
คะแนน   2  หมายถึง  ปวดเล็กนอ้ย(Mild pain) 
คะแนน   4  หมายถึง  ปวดปานกลาง(Moderate  pain) 
คะแนน   6  หมายถึง  ปวดค่อนขา้งมาก(Severe  pain) 
คะแนน   8  หมายถึง  ปวดมาก(Very severe  pain) 
คะแนน  10  หมายถึง  ปวดมากท่ีสุด (Worst possible pain) 

 
 
Numeric Scale  0 -10 ใชใ้นผูป่้วยเด็กโต (อาย ุ> 8 ปี) หรือผูป่้วยวยัผูใ้หญ่ท่ีสามารถบอกความเจบ็ปวด
ออกเป็นตวัเลขได ้



                      
                     0      1      2      3        4      5      6      7      8      9       10 
               No pain  Mild pain         Moderate  pain                 Worst possible pain 
การแบ่งค่าระดบัความเจบ็ปวดแบบ Numeric  Rating  Scale ( NRS )แบ่งออกเป็น  4  ระดบั  คือ 

คะแนน    0     หมายถึง ไม่ปวดเลย ,ขยบัตวัก็ไม่ปวด 
คะแนน  1 – 3 หมายถึง ปวดเล็กนอ้ยพอทนไดน้อนเฉยๆไม่ปวด ,ขยบัแลว้ปวดเล็กนอ้ย 
คะแนน   4 – 6 หมายถึง  ปวดปานกลางนอนเฉยๆก็ปวด ,ขยบัก็ปวด 
คะแนน   7–10   หมายถึง  ปวดมากท่ีสุดจนทนไม่ไดแ้มน้อนน่ิงๆ 

 
Behavioral Pain Assessment Scaleการประเมินความปวดจากการสังเกตพฤติกรรมของผูป่้วย ส าหรับ
ผูป่้วยท่ีไม่สามารถบอกระดบัความปวดไดด้ว้ยตนเอง ผูป่้วยวกิฤต หรือผูป่้วยท่ีระดบัความรู้สึกตวันอ้ยลง 
ใชก้ารสังเกตพฤติกรรมของผูป่้วย และใหค้ะแนนในแต่ละช่อง รวมเป็นผลรวม 
0 = ไม่มีหลกัฐานวา่ปวด, 1 – 3 = ปวดนอ้ย, 4 – 5 = ปวดปานกลาง, 6ข้ึนไป = ปวดรุนแรง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Children’s Hospital of Eastern Ontario Pain Scale (CHEOPS)เหมาะส าหรับเด็กอาย ุ1 – 6 ปี ท่ีไม่
สามารถบอกระดบัความปวดดว้ยตวัเองได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนน 4 – 6 คะแนน = ไม่ปวด    
คะแนน 7 – 8 คะแนน = ปวดเล็กนอ้ย 
คะแนน 9 – 10คะแนน = ปวดปานกลาง   
คะแนน 11 – 13คะแนน = ปวดรุนแรง 

 
 
 
 



Morgan ส าหรับประเมินผูป่้วยกลุ่มท่ีมีการรับรู้, ความรู้สึกตวับกพร่อง, ส่ือสารไม่ได ้เช่น ผูป่้วยไม่รู้สึกตวั 
การแบ่งค่าระดบัความเจบ็ปวดแบ่งออกเป็น  3  ระดบัคะแนน  คือ 

Morgan et al 2002 จะไดร้ะดบัความปวด 0 – 3 ซ่ึงแต่ละคะแนนมีความหมายดงัน้ี  
คะแนน 0 ไม่มีความปวด จะพบไม่มีการเปล่ียนแปลงของความดนัโลหิต ชีพจร และเหง่ือออก 
คะแนน 1 มีความปวดเล็กนอ้ย จะพบเหง่ือออกเล็กนอ้ย ชีพจร และความดนัโลหิตสูงข้ึน โดยไม่มี 

สาเหตุจากภาวะ hypoxia, sepsis และ hypovolemic (เม่ือเทียบกบัมาตรวดัแบบตวัเลข 0- 10 เท่ากบั 1- 2 ) 
คะแนน 2 ปวดปานกลาง จะมีเหง่ือออก ชีพจร และความดนัโลหิตสูงข้ึนร่วมกบัม่านตาขยาย 

ใบหนา้เหยเก (เม่ือเทียบกบัมาตรวดัแบบตวัเลข 0- 10 ซ่ึงไดเ้ท่ากบั 3 - 6 ) 
คะแนน 3 ปวดรุนแรง จะพบมีเหง่ือออกมาก ชีพจร และความดนัโลหิตสูงข้ึน ม่านตาขยาย (เม่ือ 

เทียบกบัมาตรวดัแบบตวัเลข 0- 10 ซ่ึงไดเ้ท่ากบั 7 - 10 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


