ความปวดในบุคคลทีม
่ ีความบกพร่องทางสติปญ
ั ญา:
ปัญหาและความท้าทายในการประเมิน
สมาคมการศึกษาเรือ
่ งความปวดนานาชาติ

คําจํากัดความและความชุกของความบกพร่องทางสติปญ
ั ญา
ความบกพร่องทางสติปญ
ั ญา (ID) หมายถึงการมีขอ
้ จํากัดอย่างมีนยั สําคัญของการทํางานทางสติปญ
ั ญา (เช่น
การใช้เหตุผล การเรียนรู ้ การแก้ปญ
ั หา) รวมถึงพฤติกรรมการปรับตัวในสังคมและการดําเนินชีวต
ิ ประจําวัน
้ ก่อนอายุ 18 ปี [1] สาเหตุของ ID รวมถึง (แต่ไม่ใช่จาํ กัด เฉพาะ) : cerebral
ความบกพร่องทางสติปญ
ั ญานี้ เกิดขึน
palsy, Autism Spectrum Disorders (ASDs), Down syndrome, Fragile-X syndrome, Fetal Alcohol Spectrum
Disorder (FASD), neurofibromatosis, and Prader–Willi syndrome. อัตราความชุกของ ID ประมาณ 1%
้ ในกลุม
และมีอตั ราทีส
่ งู ขึน
่ ประเทศทีม
่ รี ายได้ตา่ํ และปานกลาง [2]
ปัญหาความปวดในบุคคลทีม
่ ีความบกพร่องทางสติปญ
ั ญา
เป็ นทีย่ อมรับตามนิยามของ IASP ว่าความปวดทีไ่ ม่สามารถสือ่ สารด้วยวาจา
ไม่ได้ปฏิเสธความเป็ นไปได้ทค
ี่ นนัน
้ กําลังประสบกับความปวดและต้องการการบรรเทาความปวดทีเ่ หมาะสม
อย่างไรก็ตามเนื่องจากความปวดเป็ นประสบการณ์ เฉพาะตัว
ผูท
้ ม
ี่ ป
ี ญ
ั หาด้านความรูค
้ วามเข้าใจและการสือ
่ สารอย่างมีนยั สําคัญนัน
้
อาจแสดงความปวดออกมาในรูปแบบทีผ
่ ด
ิ ปกติหรือวิธีการทีไ่ ม่คน
ุ้ เคย ในบางกรณี เช่น ผูป
้ ่ วยดาวน์ซน
ิ โดรม
ความปวดอาจมีประสบการณ์ ทแ
ี่ ตกต่างออกไป [3]
ทําให้ความปวดไม่สามารถวินิจฉัยได้โดยง่ายและตามมาด้วยการไม่ได้รบ
ั การรักษา [4]
บางรายงานกล่าวว่าบุคคลทีม
่ ีความบกพร่องทางสติปญ
ั ญาได้รบ
ั การบําบัดด้วยยาแก้ปวดน้อยกว่าอย่างมีนยั สําคัญเมือ
่ เ
ทียบกับเพือ
่ นของพวกเขาทีม
่ ีความปกติทางด้านสติปญ
ั ญา [5]
้ ของอัตราการตายทีไ่ ม่น่าจะเกิด
นอกจากนี้ ยงั มีรายงานการเพิม
่ ขึน
่
ซึงสามารถป้ องกันได้หากสามารถติดตามอาการปวดและรักษาได้ทน
ั เวลา [6]
ความชุกของความปวดในบุคคลทีม
่ ค
ี วามบกพร่องทางสติปญ
ั ญา
ผูท
้ ม
ี่ ค
ี วามบกพร่องทางสติปญ
ั ญา ID นัน
้ มีปจั จัยหลากหลายทีจ่ ะเพิม
่ ความเสีย่ งของความปวดทัง้ เฉี ยบพลันและเรื้อรัง
รวมถึง ความเสีย่ งต่อการบาดเจ็บจากอุบตั เิ หตุ คนกลุม
่ นี้ไม่คอ่ ยได้มีสว่ นร่วมในการตัดสินใจปัญหาสุขภาพ
การมีโรคร่วม (เช่น ความผิดปกติของกล้ามเนื้ อและกระดูกในสภาวะทีเ่ กีย่ วข้องกับความบกพร่องทางสติปญ
ั ญา)
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้
มีการใช้บริการเพือ
่ จัดการความปวดทีน
่ ้อยกว่าคนทั่วไปและมีการเปลีย่ นแปลงทีเ่ ปลีย่ นไปตามอายุทม
ี่ ากขึน
้ กว่าแต่กอ่ น [7]
เนื่องจากปัจจุบน
ั คนกลุม
่ นมีอายุขยั ทีย่ าวนานมากขึน
ความชุกของอาการปวดเรื้อรังในประชากรกลุม
่ นี้ประเมินได้ยากเนื่องจากวิธีการรายงานด้วยตนเองตามปกติอาจเป็ นไ
้ อย่างน้อย 13%
ปไม่ได้และไม่น่าเชือ
่ ถือ ตามรายงานของผูด
้ ูแลผูป
้ ่ วย ผูท
้ ม
ี่ ี ID มีความปวดเกิดขึน
ซึง่ คล้ายคลึงกับประชากรโดยทั่วไป
การประเมินความปวดในบุคคลทีม
่ ค
ี วามบกพร่องทางสติปญ
ั ญา ID
การประเมินความปวดในบุคคลทีม
่ ี ID
เป็ นสิง่ ทีท
่ า้ ทายเพราะการประเมินความปวดส่วนใหญ่อาศัยการรายงานตัวเองเป็ นบรรทัดฐาน
และใช้การให้ระดับคะแนนเป็ นหลัก บุคคลทีม
่ ค
ี วามบกพร่องทางสติปญ
ั ญา ID
อาจมีปญ
ั หาในการบอกกล่าวความปวดด้วยวาจารวมถึงความยากในการทําความเข้าใจการใช้ระดับคะแนนเพือ
่ บอกร
ะดับความปวด ตัวอย่างเช่น
ผูใ้ หญ่ทีม
่ ีกลุม
่ อาการดาวน์ สามารถรับรูต
้ าํ แหน่ งของความปวดและผลกระทบจากความปวดได้
แต่พวกเขาไม่สามารถสือ
่ สารถึงระดับความรุนแรงและคุณลักษณะของความปวดได้ [9]
ความสามารถในการทําความเข้าใจและใช้มาตรวัดแบบรายงานตนเองนัน
้ แตกต่างกันไปตามประเภทของมาตรวัดและ
ระดับความรุนแรงของความบกพร่องทางสติปญ
ั ญา มาตรวัดทีน
่ ิยมใช้มากทีส
่ ด
ุ ในกลุม
่ ID
คือมาตรวัดทีใ่ ช้รูปใบหน้าและปิ รามิด [10,11,12]
้ เมือ
การใช้มาตรวัดดังกล่าวทําให้มก
ี ารรายงานความปวดของบุคคลทีม
่ ี ID เพิม
่ ขึน
่ เทียบกับกลุม
่ ควบคุม
ในกลุม
่ บุคคลทีม
่ ีความบกพร่องทางสติปญ
ั ญาระดับปานกลางและระดับสูงทีร่ ุนแรง
ซึง่ ทําให้มีความยากลําบากในการรายงานความปวดด้วยตนเอง จําเป็ นต้องใช้ตวั แทน
้ แทนผูท
การประเมินเชิงสังเกตส่วนหนึ่งได้รบ
ั การพัฒนาโดยให้ผด
ู้ ูแลสังเกตและให้คะแนนความปวดทีเ่ กิดขึน
้ ม
ี่ ี ID
เช่น สังเกตการเปล่งเสียง การแสดงออกทางสีหน้า การแสดงออกทางอารมณ์ และพฤติกรรมการเคลือ
่ นไหว
ข้อมูลทีม
่ ป
ี ระโยชน์นี้ได้รบั การเผยแพร่ไว้ในวารสารหลายฉบับ [13,14]
พร้อมมีหลักฐานบางส่วนสนับสนุ นการใช้เครือ
่ งมือ เช่น แบบตรวจสอบความปวดของเด็กโดยไม่ตอ
้ งพูด[15]
ผลจากการใช้วธิ ีการประเมินความปวดโดยการสังเกตในบุคคลทีม
่ ี ID
้ เมือ
พบว่ามีรายงานพฤติกรรมความปวดทีเ่ พิม
่ ขึน
่ ถูกกระตุน
้ ด้วยตัวกระตุน
้ สูงกว่ากลุม
่ ควบคุม [11,16,17]
้
จากการศึกษา โดยการทดสอบทางประสาทสัมผัสเชิงปริมาณพบว่าความไวต่อความปวดของบุคคลทีม
่ ี ID อาจเพิม
่ ขึน
ทัง้ นี้ ขน
ึ้ อยูก
่ บั วิธี QST ทีแ
่ ม่นยําและสาเหตุของ ID [18,19]
นอกจากนี้ ยงั พบว่าการตอบสนองของต่อมไร้ทอ
่ และสมองเมือ
่ ใช้กระแสไฟฟ้ ากระตุน
้
ทีบ
่ น
ั ทึกไว้ระหว่างกระตุน
้ ให้เกิดอาการปวด ในบุคคลทีม
่ ี ID มีการตอบสนองทีล่ า่ ช้า
้ เมือ
แต่เพิม
่ ขึน
่ เทียบกับกลุม
่ ควบคุม [20,21] ดังนัน
้ บุคคลทีม
่ ค
ี วามบกพร่องทางสติปญ
ั ญา ID
มีความไวต่อความปวดเท่า ๆ กับคนปกติหรืออาจมีความไวมากกว่า
สรุป
้ ในบุคคลทีม
ความปวดทีเ่ กิดขึน
่ ีความบกพร่องทางสติปญ
ั ญา อย่างน้อยก็มค
ี วามถีเ่ ดียวกันกับประชากรทั่วไป
การประเมินและการวัดระดับความรุนแรงของความปวดในประชากรทีม
่ ีความบกพร่องทางสติปญ
ั ญาเป็ นสิง่ ทีท
่ า้ ทายก
ว่าคนปกติท่วั ไปและอาจต้องใช้วธิ ีการทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
อย่างไรก็ตามเมือ
่ พิจารณาถึงความเสีย่ งของการทีไ่ ด้รบั การบําบัดความปวดน้อยกว่าทีค
่ วรจะเป็ นในประชากรกลุม
่ ทีม
่ ี
ความบกพร่องทางสติปญ
ั ญา คนในกลุม
่ นี้ ควรได้รบ
ั การประเมิน
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อย่างรอบคอบและสมํา่ เสมอสําหรับการเปลีย่ นแปลงใด ๆ ในพฤติกรรมและ /
้ ของความปวดเพือ
หรืออารมณ์ ทอ
ี่ าจบ่งบอกถึงการเกิดขึน
่ จัดการรักษาทีเ่ หมาะสมและป้ องกันความทุกข์ทรมานทีไ่ ม่จาํ
เป็ น
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ผูแ
้ ปล
สหัทยา ไพบูลย์วรชาติ พบม วว (วิสญ
ั ญี)
ภาควิชาวิสญ
ั ญีวท
ิ ยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผูต
้ รวจทาน
แพทย์หญิงลักษมี ชาญเวชช์
เลขาธิการสมาคมการศึกษาเรือ
่ งความปวดแห่งประเทศไทย

เกีย่ วกับสมาคมการศึกษาเรือ
่ งความปวดนานาชาติ
(International Association for the Study of Pain® )
IASP
เป็ นแหล่งชัน
้ นําทีม
่ บ
ี ุคคลหลายอาชีพเพือ
่ เสนองานวิชาการวิทยาศาสตร์
การปฏิบตั ิ และการศึกษาในวิชาการด้านความปวด
เปิ ดรับสมาชิกสําหรับทุกอาชีพ ทีเ่ กีย่ วข้องในการวิจยั การวินิจฉัย
หรือรักษาความปวด IASP มีสมาชิกมากกว่า 7,000 คนใน 133
ประเทศ 90 สมาคมแห่งประเทศ และ 20
กลุม
่ ทีส
่ นใจเรือ
่ งเฉพาะด้านของความปวด
ในฐานะของปี สากลแห่งการต้านความปวดของประชากรกลุม
่ เปราะบาง IASP มีชุดของเอกสารข้อเท็จจริง (Fact
Sheets ) ครอบคลุมหัวข้อทีเ่ ฉพาะเจาะจงเกีย่ วกับความปวดของประชากรกลุม
่ เปราะบาง
เอกสารเหล่านี้ได้รบ
ั การแปลเป็ นภาษาต่างๆและสามารถดาวน์ โหลดได้ฟรี เยีย่ มชม www.iasppain.org/globalyear สําหรับข้อมูลเพิม
่ เติม
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