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การป้องกนัความปวด: บทน า 

IASP ไดนิ้ยามความปวดไวว้า่คอื “ประสบการณท์ีไ่ม่พงึใจทัง้ดา้นความรูส้กึและอารมณ ์ซึง่เกดิจากเนือ้เยือ่บาดเจ็บ 

หรอืเสมอืนกบัมกีารบาดเจ็บ หรอืถูกบรรยายเหมอืนว่ามกีารบาดเจ็บ” ความปวดเร ือ้รงัไดถู้กจดัว่า 

เป็นความปวดทีเ่กดิขึน้ต่อเน่ืองนานกว่า 3 เดอืน [15] หรอืนานกวา่ระยะเวลาทีค่าดวา่หายจากการบาดเจ็บ 

การตดิตามประเมนิความปวดของผูท้ีอ่าการปวดไม่ดขีึน้ใน 3 เดอืนจงึมคีวามส าคญั เน่ืองจากการรกัษาแต่เน่ิน ๆ 

เป็นการป้องกนัการเกดิความปวดเร ือ้รงัในระยะยาวทีด่ทีีส่ดุ [7]  

มรีายงานว่าประชากรโลกราว 1 ใน 5 เคยมปีระสบการณป์วดเร ือ้รงัแบบใดแบบหน่ึงมาแลว้ [8] 

เฉพาะในประเทศสหรฐัอเมรกิา มปีระชากรกว่า 50 ลา้นคน ทีทุ่กขท์รมานจากความปวดเร ือ้รงัทีเ่กดิขึน้ทุกวนั 

โดยทีป่ระชากร 19.6 ลา้นคน ไดร้บัผลกระทบอย่างมากจากความปวดเร ือ้รงั 

(น่ันคอืความปวดเร ือ้รงัทีม่กัจ ากดัการท ากจิกรรมในชวีติหรอืการงาน) [2] ชนิดของความปวดเร ือ้รงัทีพ่บไดบ่้อยไดแ้ก:่ 

 ปวดจากกระดูกและกลา้มเนือ้ (เชน่ ปวดหลงัส่วนลา่งเร ือ้รงั ปวดคอ ปวดจากขอ้อกัเสบ) 

 ปวดเหตพุยาธสิภาพประสาท (เชน่ ปวดปลายประสาท ปวดประสาทไทรเจมนัิล) 

 กลุม่อาการปวดจากระบบประสาทท างานไม่ปกต ิ( เชน่ ไฟโบรมยัอลัเจยี โรคไมเกรนเร ือ้รงั 

ปวดเร ือ้รงัในบรเิวณอุง้เชงิกราน) 

 ปวดเร ือ้รงัหลงัการผ่าตดั 

 กลุม่อาการปวดรยางคท์ีเ่กดิแบบซบัซอ้น (complex regional pain syndrome) 

 ปวดจากโรคมะเรง็ 

 

ผลกระทบของความปวดเรือ้รงั 

ความปวดเร ือ้รงักลายเป็นภาระอนัยิง่ใหญ่ของทัง้สงัคมโลกและของแต่ละบุคคล 

โดยบุคคลและสิง่แวดลอ้มจะไดร้บัผลกระทบจากความปวดเร ือ้รงั ทัง้ทางกาย จติใจ พฤตกิรรมและสงัคม[6]  

ผลกระทบจากความปวดเร ือ้รงัต่อชวีติคน ๆ หน่ึงขึน้กบัความรนุแรงและระยะเวลาของความปวด 

และขึน้กบัว่าบุคคลน้ันสามารถจดัการกบัความปวดของเขาไดด้เีพยีงใด 

ความปวดเร ือ้รงัอาจน าไปสู่การลดกจิกรรมต่าง ๆ และโดดเดีย่วจากสงัคม [3] ซึง่แมจ้ะดูเหมอืนกบัว่า 

การหลกีเลีย่งกจิกรรมตา่ง ๆ เชน่ การออกก าลงั 

และการท ากจิกรรมในสงัคมจะชว่ยใหร้า่งกายไดพ้กัและมกีารซอ่มแซม แต่ขอ้มูลทางวทิยาศาสตรแ์สดงไวว้่า 

การท ากจิกรรมเบา ๆ หรอืปานกลาง และยงัคงท ากจิกรรมตา่ง ๆ 

ทีอ่ยู่ในขอบเขตทีด่ตี่อสุขภาพเป็นประจ าทุกวนัเป็นวธิทีีด่ทีีส่ดุในการป้องกนัและจดัการอาการปวดเร ือ้รงั[11] 
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ความปวดเฉียบพลันเปล่ียนไปเป็นความปวดเรือ้รงัไดอ้ย่างไร 

ปัจจยัต่าง ๆ ทางกาย ทางพนัธกุรรม สิง่แวดลอ้ม สภาพจติและสงัคม ลว้นมผีลตอ่พยาธสิรรีะของรา่งกาย 

และรว่มกนัน าไปสูก่ารเปลีย่นความปวดเฉียบพลนัไปเป็นความปวดเร ือ้รงั อย่างไรก็ตาม 

แมว้่าปัจจยัทางจติสงัคมจะเป็นเร ือ่งส าคญั แต่ก็ยงัไม่ทราบแน่ชดัว่า 

อะไรเป็นปัจจยัรว่มทีจ่ าเพาะของแต่ละคนทีม่คีวามปวดเฉียบพลนัใหเ้ปลีย่นเป็นความปวดเร ือ้รงั  

ปัจจยัทางกายไดแ้ก:่ การอกัเสบ ความเครยีด ความตงึของกลา้มเนือ้ การบาดเจ็บ เนือ้เยือ่ทีไ่ดร้บัความเสยีหาย 

ท่าทางของรา่งกาย ความไม่สมดุลของกลา้มเนือ้ 

(บางต าแหน่งกลา้มเนือ้แข็งแรงขึน้ในขณะทีบ่างต าแหน่งกลา้มเนือ้อ่อนแอลง) ภาวะภมูแิพ/้ภมูคิุม้กนัไวเกนิ 

การด าเนินของโรคทีเ่ป็นอยู่ (เชน่ โรคภมูติา้นทานตนเอง โรคมะเรง็) การด าเนินของโรคทีเ่ป็นมาแตก่ าเนิด (เชน่ 

โรคเม็ดเลอืดแดงรปูเคยีว) การขาดสารอาหาร รา่งกายท างานบกพรอ่ง นอนหลบัไม่เพยีงพอ ใชก้ลา้มเนือ้มากเกนิไป 

และอืน่ ๆ อกีมาก [5] 

ปัจจยัทางจติและสิง่แวดลอ้มไดแ้ก:่ ภาวะซมึเศรา้ วติกกงัวล ภาวะป่วยทางจติจากเหตุการณร์นุแรง 

ความโดดเดีย่วทางสงัคม การไดร้บัแรงกดดนัเชงิลบ การถกูท ารา้ยทางกายหรอืทางจติใจ การถูกล่วงละเมดิทางเพศ 

การสมัผสัต่อโรค และอืน่ ๆ [4] 

ปัจจยัหน่ึงใดจากปัจจยัเหล่านี ้

อาจท าใหม้สี่วนท าใหเ้กดิอาการปวดเฉียบพลนัและท าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงไปเป็นความปวดเร ือ้รงั 

ความปวดเร ือ้รงัหลายชนิด เร ิม่จากความปวดเฉียบพลนัทีม่กีารเปลีย่นแปลงเกดิขึน้กบับรเิวณทีม่ปัีญหาน้ัน เชน่ 

การอกัเสบ กลา้มเนือ้ลา้/ไม่สมดุล การบาดเจ็บหรอืปัจจยัทางกายอืน่ ๆ ทีแ่จกแจงมาแลว้ [5] 

เมือ่ภาวะเหล่านีด้ าเนินต่อไป ความปวดและอาการอืน่ ๆ อาจเปลีย่นแปลงหรอืยงัคงอยู่ 

เช ือ่กนัวา่เมือ่อาการปวดทีส่่วนใดส่วนหน่ึงของรา่งกายด าเนินต่อไปราว 3 เดอืน 

จะเกดิการเปลีย่นแปลงในระบบประสาทส่วนกลาง (สมองและไขสนัหลงั) ขึน้[16] 

การเปลีย่นแปลงเหล่านีเ้กีย่วขอ้งกบัการเช ือ่มโยงกนัใหม่ของวถิปีระสาทเพือ่ชดเชยความปวดทีก่ าลงัด าเนินอยู่ 

และมหีลกัฐานจากหลายการศกึษาว่า 

สมองของผูท้ีม่คีวามปวดเร ือ้รงัมกีารเปลีย่นแปลงไปเมือ่เปรยีบเทยีบกบัผูท้ีแ่ข็งแรงดแีละไม่มคีวามปวด[12] 

เมือ่สิง่นีเ้กดิขึน้ แมว้า่ต าแหน่งทีรู่ส้กึปวดจะหายด ีหรอืไดร้บัการรกัษาแลว้ก็ตาม 

แต่ระบบประสาทส่วนกลางทีม่กีารเช ือ่มโยงกนัใหม่แลว้สามารถทีจ่ะท าใหค้วามปวดทีเ่กดิขึน้ 

จะคงรูส้กึปวดตอ่เน่ืองและกลายเป็นภาวะเร ือ้รงั 

เมือ่ความปวดเขา้สู่ภาวะเร ือ้รงั การรกัษาก็ยากมากขึน้ 

อาจเน่ืองจากการท าใหร้ะบบประสาทส่วนกลางทีม่กีารเช ือ่มโยงกนัใหม่ไปแลว้น้ันกลบัมาเหมอืนเดมิยากกว่า 

การทีจ่ะท าใหก้ารท างานของต าแหน่งของความปวดดขีึน้ [6] 

ความปวดทีพ่บว่าสมัพนัธก์บัโรคทีก่ าลงัเป็นอยู่ในรา่งกายควรจะไดร้บัการดูแลพเิศษในการรกัษาผลทีเ่กดิขึน้รวมทัง้อา
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การทีเ่กีย่วขอ้งของโรค เพือ่ลดผลกระทบของความปวดและป้องกนัการเช ือ่มโยงใหม่ในวถิรีะบบประสาทส่วนกลาง

 

ท าอย่างไรจึงจะลดโอกาสท่ีจะพัฒนาเป็นความปวดเรือ้รงั-ค าแนะน าทางสุขภาพท่ัวไป 

การด ารงตนใหม้วีถิกีารด าเนินชวีติตามแนวสุขภาพ ถอืเป็นการกระท าทีเ่หมาะต่อการป้องกนัความปวดเร ือ้รงั [10]  

 พยายามรบัประทานอาหารสุขภาพและรกัษาน ้าหนักทีด่ไีวใ้หไ้ด ้

 ออกก าลงักายเป็นประจ า 

 ก าจดัพฤตกิรรมทีไ่ม่เป็นผลดตี่อสุขภาพ เชน่ การดืม่เคร ือ่งดืม่แอลกอฮอลท์ีม่ากเกนิไปและสูบบุหร ี ่ 

 ท างานและพกัผ่อนดว้ยท่าทางต่าง ๆ ทีด่ตี่อสุขภาพ 

 จดัการความเครยีดดว้ยการสูดลมหายใจลกึดว้ยกลา้มเนือ้กระบงัลม [13] 

เขา้รว่มกจิกรรมทีส่นุกสนาน ลดการสมัผสักบัแหลง่ความเครยีดเท่าทีเ่ป็นไปได ้

 หาทีป่รกึษา หรอืรบัการรกัษาสภาพจติ/พฤตกิรรมบ าบดัถา้จ าเป็น [14] 

 

ท าอย่างไรจึงจะจัดการอาการปวดเฉียบพลัน และป้องกนัการเปล่ียนไปเป็นความปวดเรือ้รงั การป้องกนัปฐมภูมิ* 

ควรหารอืเกีย่วกบัแผนการจดัการความปวดส าหรบัชว่งระยะเวลาสัน้ ๆ กอ่นผ่าตดั หรอืหลงัการบาดเจ็บ 

การมั่นใจวา่สามารถควบคมุความปวดไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพจะท าใหค้วามปวดบรรเทาไดเ้รว็  

การทบทวนการจดัการความปวดอย่างสม ่าเสมอเป็นเร ือ่งส าคญั แพทยค์วรใชแ้นวทางการดแูลผูป่้วยเฉพาะบุคคล 

โดยใหผู้ป่้วยเป็นศนูยก์ลาง และเนน้ไปทีก่ารรกัษาหลายรปูแบบเพือ่ป้องกนัการเปลีย่นแปลงไปเป็นความปวดเร ือ้รงั [7]  
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ตามทีอ่งคก์รต่าง ๆ ไดร้ว่มมอืกนัเฉพาะกจิเพือ่จดัท าแนวทางปฏบิตัทิีด่ใีนการจดัการความปวดนัน้ [18] 

ค าแนะน าส าหรบัผูป่้วยมดีงันี:้ 

 กนิยาตา้นการอกัเสบ (เชน่ ibuprofen) 
 การประคบเย็น และ/หรอืรอ้นตรงบรเิวณทีม่อีาการ 

 เขา้รว่มการออกก าลงักายเพือ่บ าบดัรกัษา (ระดบัเบาถงึปานกลาง) 

 ท ากายภาพบ าบดั นวดเพือ่บ าบดั 

 จดัการความเครยีด 

 ควรไดร้บัความชว่ยเหลอืดา้นดา้นจติใจ 

นอกจากนัน้ยงัมคี าแนะน าทีจ่ะ: 

 กนิยาสเตยีรอยดร์ะยะสัน้เพือ่ลดการอกัเสบแลว้ค่อย ๆ ลดปรมิาณยาลง [9] 

 รบัประทานอาหารทีก่อ่ใหเ้กดิการอกัเสบเพยีงระดบัต ่าซึง่มมีากในผลไม ้ผกั ถัว่ โปรตนีไรไ้ขมนั 

 

ท าอย่างไรท่ีจะจัดการและป้องกนัไม่ใหค้วามปวดเรือ้รงัเลวลง *การป้องกนัแบบทุติยภูมิและการคงสภาพ* 

ตอ้งเขา้ใจว่าความปวดเร ือ้รงัเป็นเร ือ่งทีพ่บไดบ่้อยและยากทีจ่ะรกัษาใหห้ายขาด 

การจดัการดูแลตวัเองอย่างดเีป็นแนวทางทีด่ีสุ่ดเพือ่ปรบัใหค้วามปวดอยู่ในระดบัทีส่ามารถทนไดข้องแตล่ะบุคคล 

การตัง้ความคาดหวงัเชงิบวกตอ่การรกัษาทีต่ ัง้อยู่บนพืน้ฐานของความเป็นจรงิจะดกีว่าการคาดหวงัมากไปหรอืคาดหวงั

เชงิลบ หากเป็นไปไดใ้หพ้บแพทยห์รอืผูใ้หก้ารชว่ยเหลอืทีค่ณุรูส้กึไวใ้จ หรอืสบายใจทีจ่ะแลกเปลีย่นประสบการณ ์

การรกัษาหลาย ๆ อย่างและรว่ม ๆ กนัหลายสาขา ไม่วา่เป็น ยา กายภาพบ าบดั การใชช้วีติ สภาพจติใจ 

การรกัษาทางเลอืกและการรกัษาผสมผสานจดัเป็นการรกัษาทีเ่ป็นมาตรฐานและใหป้ระสทิธภิาพสูงสุดในการจดัการคว

ามปวดเร ือ้รงั และผลกระทบของมนั [1] 

 หาค าแนะน าทางการแพทยจ์ากผูเ้ช ีย่วชาญดา้นความปวดหรอืจากคลนิิกระงบัปวดทีม่ใีนบรเิวณของ

คุณ 

 กนิยาตา้นการอกัเสบทีไ่ม่ใชส่เตยีรอยด ์(เชน่ ibuprofen) เพือ่ลดการอกัเสบ  
 ประคบเย็น และ/หรอือุ่นตรงบรเิวณทีม่อีาการ 

 ขอรบัการรกัษาทีร่วมถงึการฉีดสกดัเสน้ประสาทเขา้ในขอ้หรอืเนือ้เยือ่ 

ยาฉีดเหล่านีเ้ป็นยาบรรเทาอาการปวด หรอืเป็นสเตยีรอยดเ์พือ่ลดการอกัเสบ 

 พจิารณาใชย้าอืน่ส าหรบัลดอาการปวด [21]: Gabapentin/pregabalin ยาตา้นซมึเศรา้ กลุม่ 

tricyclic ยาตา้นซมึเศรา้ชนิดยบัยัง้กระบวนการดดูกลบัของ serotonin/norepinephrine 

ยาทาเฉพาะที ่(lidocaine, capsaicin) 
 ออกก าลงักายระดบัเบาถงึปานกลางอย่างตอ่เน่ืองเป็นประจ า 

พยายามเคลือ่นไหวรา่งกายและส่วนทีป่วดเท่าทีจ่ะท าได ้

 เร ิม่รบัการรกัษาทางกายภาพบ าบดักบัผูเ้ช ีย่วชาญดา้นความปวด 

 รบัความชว่ยเหลอืดา้นจติใจ โดยเฉพาะจากนักจติวทิยาความปวดทีผ่่านการอบรมมาแลว้ 

 ลองใชว้ธิกีารรกัษาผสมผสานทีไ่ม่ใชย่าเพือ่เพิม่ประโยชน:์ การท าสมาธ ิโยคะ การฝังเข็ม 

การป้อนกลบัทางชวีภาพ(biofeedback) การนวดบ าบดั ธารา/ว่ายน า้บ าบดั 
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 หลงัจากทีป่ระเมนิความเสีย่งแลว้ หากมขีอ้บ่งช ีใ้หใ้ชย้ากลุ่มโอปิออยดส์ าหรบัลดปวด 

ใหว้างแผนกบัแพทยผู์ร้กัษา ทบทวนประโยชนแ์ละความเสีย่งทีจ่ะไดร้บั 

และรบัรองว่าคุณกนิยาทีห่มอสัง่ตามจดุหมายทีก่ าหนดดว้ยตวัคุณและแพทยเ์ท่าน้ัน [17,18] 
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