ความปวดในกลุม
่ ผูท
้ ม
ี่ ีปญ
ั หาทางสติปญ
ั ญาซึง่ ไม่ได้เกิดจากภาวะสมองเ
สือ
่ ม : การจัดการสมาคมการศึกษาเรือ่ งความปวดนานาชาติ
ผูป
้ ่ วยทีม
่ ค
ี วามบกพร่องทางสติปญ
ั ญามักจะแสดงออกถึงอาการปวดไม่เหมือนบุคคลทั่วไป
การเปลีย่ นแปลงของพฤติกรรมทีแ
่ สดงออกแม้เพียงเล็กน้อยก็อาจจะสือ
่ ถึงอาการปวด
พฤติกรรมเหล่านี้ อาจจะไม่เหมือนกันและเข้าใจได้ไม่งา่ ยนัก[8]
้ กับพยาธิสภาพของความบกพร่องในสมองทีต
ขึน
่ า่ งตําแหน่ งกันและสาเหตุของปัญหาความบกพร่องในบุคคลนัน
้
เช่นปัญหาของสมองอาจจะรบกวนระบบ motivational-affective, cognitive-evaluativeหรือ autonomic response
ซึง่ ไม่เหมือนสิง่ ทีเ่ คยเชือ
่ กันแต่เดิมว่า ผูป
้ ่ วยทีม
่ ค
ี วามบกพร่องทางสติปญ
ั ญาเมือ
่ รูส้ ก
ึ ปวดแล้วจะรับรูน
้ ้อยกว่า
หรืออาจจะทนกับความปวดได้มากกว่าคนทัว่ ไปเสมอไป [1]
การประเมินว่ามีอาการปวดในผูป
้ ่ วยทีม
่ ค
ี วามบกพร่องทางสติปญ
ั ญา
ผูป
้ ่ วยทีม
่ ีความบกพร่องทางสติปญ
ั ญาแสดงออกถึงอาการปวดทีแ
่ ตกต่างกัน
ทําให้การทีจ่ ะรูไ้ ด้วา่ ผูป
้ ่ วยรูส้ ก
ึ ปวดนัน
้ เป็ นเรือ
่ งยากจากการต้องชี้วดั ผ่านพฤติกรรมทีต
่ ีความได้ไม่แน่ นอนทัง้ ลักษณะ
อาการและความรุนแรง สิง่ ทีพ
่ อจะระบุได้คือ
ความเปลีย่ นแปลงจากการตรวจร่างกายร่วมกับรูปแบบพฤติกรรมเทียบกับลักษณะแต่เดิมของผูป
้ ่ วยรายนัน
้ ๆ [13]
ซึง่ ความแตกต่างทีห
่ ลากหลายนี้ ทาํ ให้ยากทีจ่ ะสร้างเครือ
่ งมือประเมินความปวดมาตรฐานในผูป
้ ่ วยกลุม
่ นี้ [31]
ดังนัน
้ การประเมินอาการปวดจึงต้องใช้วธิ ส
ี งั เกตและวัดประเมินทีห
่ ลากหลาย อาจจะต้องมีการบันทึกว่า
โดยทั่วไปแล้วผูป
้ ่ วยรายนี้ เป็ นอย่างไร ใช้ชีวต
ิ อย่างไร และทําอะไรบ้าง
เพือ
่ เป็ นข้อมูลพื้นฐานเผือ
่ ในเวลาทีต
่ อ
้ งเจอบุคลากรทางการแพทย์ทไี่ ม่คน
ุ้ เคยกับผูป
้ ่ วย [14]
วิธีและเครือ
่ งมือประเมินทีใ่ ช้เช่น การสือ
่ สารจากผูป
้ ่ วยเอง การสังเกตจากพฤติกรรม
การวัดความเปลีย่ นแปลงทีต
่ รวจวัดได้ทางสรีระ นอกจากนี้ การตอบสนองแปลกๆบางรูปแบบ แม้กระทั่งการหัวเราะ
หรือการส่งเสียงแปลกๆ ซํา้ ๆในรูปแบบเดียวกับเวลาทีต
่ น
ื่ เต้น สนุ ก หรือไม่พอใจก็อาจจะสือ่ ถึงความปวดได้[22]
เครือ
่ งมือประเมินอาการปวดทีใ่ ช้กบั ผูป
้ ่ วยเด็กทีม
่ ค
ี วามบกพร่องทางสติปญ
ั ญา เช่น Numeric Rating ScaleINRS[27] , Revised Face,Legs,Activity,Cry,Consolability (r-FLACC)[32] และ Paediatric Pain Profile (PPP)[15]
เครือ
่ งมือประเมินอาการปวดทีใ่ ช้กบั ผูป
้ ่ วยผูใ้ หญ่ทม
ี่ ค
ี วามบกพร่องทางสติปญ
ั ญา เช่น Non-Communicating Adult
Pain Checklist-NCAPC[19], Pain and Discomfort Scale-PADS[2], Checklist of Nonverbal Pain indicatorsCNPI[7] และ the Disability Distress Assessment Tool- Dis-Dat[26] เครือ
่ งมือเหล่านี้ มี Interrater reliability
และ contruct validity ดีเมือ
่ เทียบกับกับเครือ
่ งมือประเมินทีม
่ ีมาก่อน [15,20,28]
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แม้วา่ เครือ
่ งมือในการประเมินอาการปวดจะมีใช้อยูห
่ ลากหลายเพียงใด ในการประเมินคนไข้กลุม
่ นี้
ก็ยงั มีความจําเป็ นทีต
่ อ
้ งเทียบกับข้อมูลเชิงพฤติกรรมแต่เดิมก่อนหน้านี้ [25]
การจัดการความปวดในผูป
้ ่ วยทีม
่ ีความบกพร่องทางสติปญ
ั ญา
การประเมินระดับอาการปวดและค้นหาสาเหตุของอาการปวดอย่างมีประสิทธิภาพเป็ นสิง่ จําเป็ นทีค
่ วรทํา เช่น
อาการปวดเฉี ยบพลันจากกระดูกหักหรือจากปัญหาทันตกรรม[10]
ภาวะกรดไหลย้อนในทางเดินอาหารก็เป็ นสาเหตุทพ
ี่ บได้ของอาการปวดในผูป
้ ่ วยทีม
่ ค
ี วามบกพร่องทางสติปญ
ั ญา [9]
ซึง่ พบร่วมกับอาการอาเจียน ติดเชื้อในปอดหรือภาวะทางทันตกรรม
ซึง่ ล้วนแต่ให้อาการปวดได้เช่นกัน[5]ใช้ประเมินอาการด้วยเครือ
่ งมือมาตรฐาน[3]
ให้การวินิจฉัยและรักษาภาวะกรดไหลย้อนจะช่วยลดอาการปวดและปัญหาอืน
่ ๆลงได้
นอกจากอาการปวดเฉี ยบพลันแล้ว อาการปวดจากพยาธิสภาพประสาท ทีพ
่ บเรื้อรังและเกิดซํา้
เกิดจากพยาธิสภาพภายในระบบประสาทก็พบในผูป
้ ่ วยกลุม
่ นี้ได้เช่นกัน
อาจจะเกิดจากการกระตุน
้ ทีไ่ ม่ทาํ ให้เจ็บปวดทีถ
่ ก
ู รับรูแ
้ ต่พรรณนามาคล้ายอาการปวดเช่น คล้ายไฟช๊อต
หรือแสบร้อนเหมือนถูกเผา อาการปวดลักษณะนี้ สามารถรักษาได้ดว้ ยยาในกลุม
่ gabapentinoids และ tricyclic
antidepressants [11,12] ในผูป
้ ่ วยทีบ
่ กพร่องทางสติปญ
ั ญาอาจจะแสดงพฤติกรรมทําร้ายร่างกายตนเองเช่น กัด
จิกข่วน หรือเอาหัวโขก ซึง่ อันทีจ่ ริงมีสาเหตุมาจากอาการปวด พฤติกรรมทําร้ายตนเองนี้ พบได้สูงถึงร้อยละ 50
ในกลุม
่ ผูป
้ ่ วยออทิสติกแต่มีเพียงจํานวนหนึ่งเท่านัน
้ ทีเ่ ป็ นผลมาจากอาการปวดอย่างไรก็ตาม
อาการปวดก็เป็ นสาเหตุทเี่ ป็ นไปได้อย่างหนึ่งของพฤติกรรมการทําร้ายตนเอง [24,29]
หลังจากทําการประเมินอาการปวดแล้ว ขัน
้ ตอนถัดไปคือการสั่งยารักษาอาการปวด
ซึง่ สามารถพิจารณาตามคําแนะนําขององค์การอนามัยโลกเรือ
่ ง Analgesic Ladder[33]
และปรับการรักษาไปตามอาการทีป
่ ระเมินได้ในรายทีซ
่ บ
ั ซ้อนหรืออาจจะลองยาชนิดใหม่ๆเพือ
่ ให้ได้ผลการรักษา[30]
โดยทั่วไปแล้วผูป
้ ่ วยทีม
่ ีความบกพร่องทางสติปญ
ั ญาจะได้รบั การรักษาอาการปวดน้อยกว่าทีค
่ วรจะเป็ น
และการศึกษาแบบretrospective study 2 การศึกษา [17,18] พบว่า
ผูป
้ ่ วยเด็กทีม
่ ีความบกพร่องทางสติปญ
ั ญาจะได้รบ
ั ยาฉี ด opioid รักษาอาการปวดของการผ่าตัดน้อยกว่ากลุม
่ ควบคุม
อีกการศึกษาหนึ่ง[21]พบว่าร้อยละ 89
ของแพทย์จะสั่งยาแก้ปวดให้ผป
ู้ ่ วยเด็กทีม
่ ค
ี วามบกพร่องทางสติปญ
ั ญาน้อยกว่าระดับทีใ่ ช้รกั ษาตามปกติ
โรคลมชักเป็ นอีกภาวะร่วมหนึ่งทีพ
่ บได้มากในผูป
้ ่ วยทีม
่ ค
ี วามบกพร่องทางสติปญ
ั ญาซึง่ ต้องใช้ยากันชักรักษาระยะยาว
ยากันชักเหล่านี้ อาจมีปญ
ั หาเรือ
่ งปฎิกริ ยิ ากับยาอืน
่ โดยมักจะผ่านกลไกของเอนไซมื cytochrome P450
สูตรในการรักษาอาการปวด ควรเป็ นmultimodal interventions ประสานทัง้ การใช้ยาและไม่ใช้ยา
หรือทางจิตสังคมและจิตวิญญาณ เพือ
่ ความเปลีย่ นทัง้ ระดับ molecular, funtional, behavioral, cognitive and
้ กับสมมติฐานสาเหตุของความปวด ลักษณะพื้นฐาน นิสยั ใจคอและความต้องการของผูป
affective levels.[6] ซึง่ ขึน
้ ่ วย
และแนวทางการรักษาตามระบบของแต่ละประเทศ
จากนัน
้ การบันทึกข้อมูลทีต
่ รวจพบและข้อมูลการรักษาต่างๆอย่างเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรก็เป็ นสิง่ ทีค
่ วรทําอย่างยิง่
เมือ
่ พิจารณาถึงความซับซ้อนหลากหลายของปัญหาความปวดในผูป
้ ่ วยทีม
่ ีความบกพร่องทางสติปญ
ั ญาแล้ว
การรักษาอาการปวดให้มีประสิทธิภาพจึงต้องทําประเมินและการช่วยเหลือในหลายด้าน
เป้ าหมายในการรักษาคือคุณภาพชีวต
ิ ของผูป
้ ่ วยไม่ใช่เพียงแค่การลดความปวดลง นอกจากนี้
ญาติและผูด
้ ูแลอืน
่ ๆรอบตัวผูป
้ ่ วยก็เป็ นสิง่ สําคัญทีร่ วมอยูใ่ นการรักษา
เป็ นข้อมูลของการประเมินและเป็ นผูป
้ ่ วยในการวางแผนจัดการ
[6]จึงต้องสือ
่ สารและให้ความรูก
้ บั ญาติผูป
้ ่ วยเรือ
่ งอาการปวดเพือ
่ ลดความเข้าใจผิดอันเป็ นอุปสรรคต่อการรักษา
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ประเด็นทีส
่ าํ คัญ
1)
การจัดการเรือ
่ งความปวดในผูป
้ ่ วยทีม
่ ีความบกพร่องทางสติปญ
ั ญาต้องพิจารณาเรือ
่ งความยากในการประเมิ
นอาการปวด คํานึงถึงภาวะร่วมอืน
่ ๆและยาทีร่ กั ษาภาวะร่วมเหล่านัน
้
2) การประเมินอาการปวดทีด
่ ี เป็ นหัวใจสําคัญของการรักษาอาการปวด
ซึง่ มีเครือ
่ งมือมาตรฐานต่างๆทีช
่ ว่ ยประเมินได้ ตามระดับความเหมาะสมกับคนไข้รายนัน
้ ๆ
3) ในการสั่งยาควรคํานึงถึงความเสีย่ งทางเภสัชจลนศาสตร์ และเภสัชพลศาสตร์ของยาและยาทีใ่ ช้รว่ มด้วย
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ยากันชัก
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