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การป้องกนัความปวดในกลุ่มประชากรท่ีเปราะบาง 

การป้องกนัความปวดถอืเป็นประเด็นทางสาธารณสุขทีถ่กูใหค้วามส าคญัเป็นล าดบัตน้ ๆ ทัว่โลก [1 ]

เน่ืองจากจ านวนทีม่ผีลมาก สาเหตุหลกัของความปวดในประชากรทัง้หมด คอื อุบตัเิหตุ 

และเมือ่เกดิความปวดตอ่เน่ืองหลงัจากการบาดเจ็บและการท าหตัถการต่าง ๆ 

จงึเรยีกไดว้า่อาจนับเป็นปัญหาทีใ่หญข่องสงัคมทีอ่าจเกดิขึน้ 

ประชากรกลุ่มทีเ่ปราะบางในดา้นสุขภาพมคีวามตา่งกนัโดย  [ 2 ] องคก์ารอนามยัโลก [3] แยกออกเป็น เด็ก สตรมีคีรรภ ์

ผูสู้งอายุ ผูท้ีม่ภีาวะทุพโภชนาการ และผูท้ีก่ าลงัป่วยหรอืมภีมูติา้นทานต า่ ซ ึง่ประชากรกลุม่นีเ้ป็นคนส่วนนอ้ย 

และดอ้ยโอกาส อาจมภีาวะความยากจนท าใหก้ารเขา้ถงึการบรกิารทางสาธารณสุขท าไดย้าก ดงัน้ัน 

การป้องกนัความปวดในประชากรกลุม่นีจ้งึควรถูกมองว่าเป็นเร ือ่งหน่ึงของการป้องกนั 

นอกจากน้ันแลว้ ผูท้ีม่คีวามปวดอยู่ก็สามารถกลายเป็นผูท้ีม่คีวามเปราะบางได ้

เน่ืองจากความปวดอาจส่งผลใหทุ้กขท์รมานเพิม่ขึน้ ในบรรดาประชากรกลุ่มทีเ่ปราะบางเหลา่นี ้

ผูสู้งอายุถอืวา่มโีอกาสเผชญิกบัความปวดไดม้ากกวา่ประชากรผูใ้หญ่ชว่งอายุอืน่ ๆ  [ 4  ] อย่างไรก็ตาม 

ประชากรทีเ่ปราะบางในสงัคมนีไ้มไดจ้ ากดัอยู่เฉพาะในผูท้ีสู่งวยัเท่าน้ัน 

ประชากรทีไ่ม่สามารถสือ่สารเป็นค าพูดไดก็้ถอืว่ามคีวามเสีย่งต่อการประเมนิและการจดัการความปวดก็เป็นไปไดย้ากเ

ชน่กนั  [ 5] 

อาการทางกระดูกและกลา้มเนือ้ เชน่ ปวดหลงั ปวดคอ 

ถอืวา่เป็นสาเหตุหลกัของความพกิารทีพ่บไดใ้นประชากรผูใ้หญ่ทัง้หมด [6 ] อายุทีม่ากขึน้และความพกิารต่าง ๆ 

เพิม่โอกาสการเกดิภาวะปวดเร ือ้รงัดว้ยเชน่กนั [7 ]อย่างไรก็ตาม จากงานวจิยักลุ่มผูสู้งอายุตวัอย่างในชมุชนจ านวน 

7,609 ราย พบว่ารอ้ยละ 63 

ของผูส้งูวยัทีม่อีาการหลงลมืรว่มดว้ยจะเผชญิกบัอาการปวดเร ือ้รงัไดม้ากกวา่ผูส้งูวยัทีไ่ม่มอีาการหลงลมืซึง่จะพบอากา

รปวดเร ือ้รงัเพยีงรอ้ยละ 54  [ 8 ]ต าแหน่งทีม่อีาการปวดทีพ่บไดบ่้อย ไดแ้ก ่เขา่ สะโพก และหลงัระดบัเอว 

ซึง่มกัเกีย่วขอ้งกบัภาวะขอ้อกัเสบหรอืกระดูกพรนุ 

ปัญหาดา้นความปวดจากกระดกูและขอ้สามารถเพิม่ความเสีย่งต่อระบบหวัใจและหลอดเลอืด 

และส าหรบัในผูสู้งวยัจะเพิม่โอกาสการพลดัตกหกลม้และเพิม่อตัราการเสยีชวีติได ้[7 ]

การป้องกนัความปวดและความพกิารทีเ่กีย่วขอ้งน้ัน 

สรา้งเสรมิไดด้ว้ยการปรบัการใชช้วีติและการออกก าลงักายอย่างสม ่าเสมอ [9 ] 

การป้องกนัภาวะปวดเร ือ้รงัมคีวามทา้ทายทีสู่งขึน้ 

จากการทีส่ิง่กระตุน้และพยาธสิภาพทีซ่บัซอ้นซึง่ในบางกรณียงัไม่สามารถหาสาเหตไุด ้[9 ]อย่างไรก็ตาม 
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อาจมปัีจจยัเสีย่งเฉพาะบางประการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเกดิภาวะปวดเร ือ้รงัเป็นพเิศษทีค่วรหลกีเลีย่งในประชากรกลุม่นี ้

ปัจจยัทางจติวทิยา เชน่ ความกงัวล ภาวะซมึเศรา้ ความฟ้ืนตวัทางจติใจ (resilience) และความเชือ่เกีย่วกบัความปวด 

ลว้นส่งผลตอ่ประสบการณข์องภาวะปวดเร ือ้รงัทัง้สิน้ [10] นอกจากนีผู้สู้งอายุยงัมเีกณฑท์ีร่บัรูค้วามปวด ( pain 

threshold ) ต ่าลงซึง่ในผูส้งูอายุทีค่วามจ าเสือ่มรว่มดว้ยจะลดลงไปเร ือ่ยๆตามอายุทีเ่พิม่ขึน้ ยิง่ไปกวา่น้ัน 

ความทนตอ่อาการปวดจะเพิม่ขึน้ เน่ืองจากคนเหล่านีไ้ม่สามารถตระหนัก รบัรู ้ไดเ้ท่าเดมิและไม่สามารถแปลผล 

ความปวดไดร้วดเรว็ ดงัน้ันจงึเป็นการเพิม่ความเปราะบางดา้นโอกาสทีจ่ะเกดิผลเสยีดา้นอืน่ ๆ 

ทีจ่ะตามมาอนัเกีย่วเน่ืองจากความปวด [5] 

ข้อแนะน าส าหรบัการป้องกนัความปวดแบบฉับพลันในกลุ่มผูป่้วยท่ีเปราะบาง 

 รบัประทานอาหารใหถู้กสุขอนามยัและรกัษาน ้าหนักตวัใหอ้ยู่ในเกณฑท์ีเ่หมาะสมเพือ่รกัษาการท างานขอ

งกระดูกและกลา้มเนือ้ใหท้ างานไดอ้ย่างมปีระสทิธผิล 

 พยายามขยบัและออกก าลงักายเพือ่บ ารงุรกัษากลา้มเนือ้หลกัใหแ้ข็งแรงและยดืหยุ่น 

 ขยบัตวัอย่างถูกท่า หลกีเลีย่งการอยู่ในท่าทีผ่ดิปกต ิหรอืฝืนใชแ้รงทีม่ากเกนิไป เชน่ 

การยกของหนักควรยกเท่าทีร่า่งกายยกไหว 

 ลดความเครยีดและความวติกกงัวล เรยีนรูก้ารผอ่นคลายดว้ยวธิตี่างๆ เชน่ การฝึกโยคะ ร ามวยจนี(tai-

chi) หรอืการเจรญิสมาธ ิเป็นตน้ 

 

ข้อแนะน าส าหรบัการป้องกนัความปวดเรือ้รงัในกลุ่มผูป่้วยท่ีเปราะบาง  

ไดแ้ก ่ขอ้แนะน าส าหรบัการป้องกนัความปวดแบบฉับพลนัขา้งตน้ทัง้หมด และรว่มกบั: 

 การดูแลความปวดแบบเฉียบพลนัทีม่ปีระสทิธภิาพ 

 รูถ้งึภาวะความปวดเร ือ้รงัทีเ่กดิขึน้เป็นปัญหาทางสาธารณสุข 

 

การประเมินและการจดัการ 

เน่ืองจากความปวดทีเ่กดิขึน้ในบางคร ัง้ไม่สามารถป้องกนัได ้

ท าใหเ้ราจ าเป็นตอ้งมหีลกัในการประเมนิความปวดและแนวทางการจดัการความปวดอย่างมปีระสทิธภิาพ 

ซึง่แนวทางปฏบิตัทิีถ่กูพฒันาจ านวนมากทัว่โลกถูกน ามาใชใ้นการประเมนิและการจดัการความปวดในกลุม่ผูป่้วย

ทีเ่ปราะบาง และพบว่าอย่างนอ้ย 10 

ฉบบัทีมุ่่งเนน้ถงึผูป่้วยสงูอายุและครอบคลุมทัง้การประเมนิและการจดัการความปวด 

ทัง้ความปวดเฉียบพลนัและเร ือ้รงั หรอืความปวดทีเ่กีย่วเน่ืองจากขอ้อกัเสบ[14,15,17,18,19,20,21] 

ส าหรบัผูป่้วยเด็กน้ัน แนวทางปฏบิตัมุ่ิงเนน้เกีย่วกบัความปวดเฉียบพลนั ความปวดเร ือ้รงั หรอื ความปวดจากมะเรง็ 

ซึง่พบไดใ้นหลายประเทศรวมทัง้จากองคก์ารอนามยัโลก [22,23,24,25] 

ในดา้นของผูร้อดชวีติจากการความทุกขท์รมาน เชน่ ผูอ้พยพลีภ้ยัขา้มพรมแดน 

มเีพยีงแนวปฏบิตัจิ านวนไม่มากนักซึง่ส่วนใหญมุ่่งเนน้ถงึการจดัการดา้นจติวทิยา [26] 
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มากกว่าการจดัการความปวด แต่อย่างไรก็ตาม 

พบว่ามขีอ้แนะน าเกีย่วกบัการจดัการความปวดทีไ่ดร้บัการตพีมิพจ์ านวนมากในประชากรกลุ่มนี ้[5] 

อุปสรรคทางวชิาชพีและขอ้จ ากดัทีเ่น่ืองมาจากองคก์รมกัท าใหไ้ม่สามารถน าแนวทางปฏบิตัไิปใชไ้ด ้

ดงัน้ันการใหก้ารศกึษาเพือ่เพิม่ความรูค้วามเขา้ใจและการรบัรูค้อื กุญแจส าคญัทีน่ าไปสู่ความส าเรจ็ 

การชว่ยเหลอืจดัการความปวดตัง้แต่ตน้จะสามารถป้องกนัการเกดิภาวะปวดเร ือ้รงัไดแ้ละลดภาระทีม่ตี่อตวัผูป่้วย 

ครอบครวั และสงัคม อย่างไรก็ตาม 

เจา้หนา้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้งจ าเป็นตอ้งทราบว่าควรสบืหาขอ้มูลดา้นประวตัคิวามปวดและการตอบสนองต่อความปวดอย่าง

ไรในผูป่้วยแตล่ะราย ยกตวัอย่างเชน่ ในประเทศองักฤษ การปรกึษาแพทยเ์วชปฏบิตัทิ ัว่ไปในเวลา 7 

นาทซี ึง่ถูกจ ากดัโดยนโยบายขององคก์รท าใหผู้ป่้วยสูงอายุไม่สามารถเล่าอาการเกีย่วกบัความปวดไดท้ัง้หมด 

เชน่เดยีวกบั Tai-Seale และคณะ [23] พบว่า มเีวลาสนทนาเกีย่วกบัอาการปวดในเวลาเพยีง 2-3 นาทเีท่าน้ัน 

ซึง่บ่อยคร ัง้มกัจะถูกรบกวนจากปัจจยัจากการสือ่สาร ปัจจยัทางเพศทีต่่างกนั หรอืปัจจยัทางวฒันธรรม 

อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถปฏเิสธสถานทีข่องเราในปัจจบุนัได ้

อุปสรรคอนัเน่ืองมาจากการขาดความรูค้วามเขา้ใจหรอืจากนโยบายขององคก์รคอืความเป็นจรงิทีเ่ราทุกคนตอ้งรว่

มดว้ยชว่ยกนัในขอ้จ ากดัทีม่อียู่ 

โดยใหก้ารดูแลผูป่้วยดว้ยเคร ือ่งมอืและแนวทางปฏบิตัเิท่าทีม่อียู่ในทีน้ั่นบนพืน้ฐานของมนุษยธรรม 

อย่างนอ้ยทีสุ่ดในปี 2019/20 

เรามทีกัษะในการระบุผูป่้วยในกลุม่ทีอ่าจจะเป็นผูป่้วยทีเ่ปราะบางและทีต่อ้งการการดูแลทีพ่เิศษต่างๆของผูป่้วยกลุม่

นี ้ยกตวัอย่างเชน่ เรามเีคร ือ่งมอือย่างนอ้ย 12 

แบบทีใ่ชป้ระเมนิความปวดซึง่ถูกพฒันาเฉพาะส าหรบัผูป่้วยสูงอายุทีม่อีาการหลงลมืและบางเคร ือ่งมอืถูกใชอ้ย่างก

วา้งขวางทางคลนิิก เชน่ PAINad, PACSLAC, Dolopus, Abbey เป็นตน้ [14]  
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