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ความปวดในกลุม่ผูท้ีม่ีปญัหาทางสตปิญัญาซึง่ไมไ่ดเ้กดิจากภาวะสมองเ
สือ่ม : การจดัการสมาคมการศกึษาเรือ่งความปวดนานาชาต ิ
  
ผูป่้วยทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญามกัจะแสดงออกถงึอาการปวดไมเ่หมือนบุคคลท ั่วไป 
การเปลีย่นแปลงของพฤตกิรรมทีแ่สดงออกแมเ้พียงเล็กน้อยก็อาจจะสือ่ถงึอาการปวด 
พฤตกิรรมเหลา่น้ีอาจจะไมเ่หมือนกนัและเขา้ใจไดไ้มง่า่ยนกั[8] 
ขึน้กบัพยาธสิภาพของความบกพรอ่งในสมองทีต่า่งตาํแหน่งกนัและสาเหตขุองปญัหาความบกพรอ่งในบุคคลนัน้ 
เชน่ปญัหาของสมองอาจจะรบกวนระบบ motivational-affective, cognitive-evaluativeหรือ autonomic response 
ซึง่ไมเ่หมือนสิง่ทีเ่คยเชือ่กนัแตเ่ดมิวา่ ผูป่้วยทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญาเมือ่รูส้กึปวดแลว้จะรบัรูน้้อยกวา่ 
หรืออาจจะทนกบัความปวดไดม้ากกวา่คนท ัว่ไปเสมอไป [1] 
    
การประเมนิวา่มีอาการปวดในผูป่้วยทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญา 
 
 ผูป่้วยทีม่ีความบกพรอ่งทางสตปิญัญาแสดงออกถงึอาการปวดทีแ่ตกตา่งกนั 
ทาํใหก้ารทีจ่ะรูไ้ดว้า่ผูป่้วยรูส้กึปวดนัน้เป็นเรือ่งยากจากการตอ้งช้ีวดัผา่นพฤตกิรรมทีต่ีความไดไ้มแ่น่นอนท ัง้ลกัษณะ
อาการและความรุนแรง สิง่ทีพ่อจะระบไุดค้ือ 
ความเปลีย่นแปลงจากการตรวจรา่งกายรว่มกบัรูปแบบพฤตกิรรมเทียบกบัลกัษณะแตเ่ดมิของผูป่้วยรายนัน้ๆ [13] 
ซึง่ความแตกตา่งทีห่ลากหลายน้ีทาํใหย้ากทีจ่ะสรา้งเครือ่งมือประเมนิความปวดมาตรฐานในผูป่้วยกลุม่น้ี [31] 
ดงันัน้การประเมนิอาการปวดจงึตอ้งใชว้ธีิสงัเกตและวดัประเมนิทีห่ลากหลาย อาจจะตอ้งมีการบนัทกึวา่ 
โดยท ั่วไปแลว้ผูป่้วยรายน้ีเป็นอยา่งไร ใชชี้วติอยา่งไร และทาํอะไรบา้ง 
เพือ่เป็นขอ้มลูพ้ืนฐานเผือ่ในเวลาทีต่อ้งเจอบุคลากรทางการแพทย์ทีไ่มคุ่น้เคยกบัผูป่้วย [14] 
วธีิและเครือ่งมือประเมนิทีใ่ชเ้ชน่ การสือ่สารจากผูป่้วยเอง  การสงัเกตจากพฤตกิรรม 
การวดัความเปลีย่นแปลงทีต่รวจวดัไดท้างสรีระ นอกจากน้ี การตอบสนองแปลกๆบางรูปแบบ แมก้ระท ั่งการหวัเราะ 
หรือการสง่เสียงแปลกๆ ซํา้ๆในรูปแบบเดียวกบัเวลาทีต่ืน่เตน้ สนุก หรือไมพ่อใจก็อาจจะสือ่ถงึความปวดได[้22]  
เครือ่งมือประเมนิอาการปวดทีใ่ชก้บัผูป่้วยเด็กทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญา เชน่ Numeric Rating Scale-
INRS[27] , Revised Face,Legs,Activity,Cry,Consolability (r-FLACC)[32] และ Paediatric Pain Profile (PPP)[15] 
 
เครือ่งมือประเมนิอาการปวดทีใ่ชก้บัผูป่้วยผูใ้หญท่ีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญา เชน่ Non-Communicating Adult 
Pain Checklist-NCAPC[19], Pain and Discomfort Scale-PADS[2], Checklist of Nonverbal Pain indicators-
CNPI[7] และ the Disability Distress Assessment Tool- Dis-Dat[26] เครือ่งมือเหลา่น้ี มี Interrater reliability 
และ contruct  validity ดีเมือ่เทียบกบักบัเครือ่งมือประเมนิทีม่ีมากอ่น [15,20,28] 



_____________________________________________________________________________________________ 
 

         © Copyright 2017 International Association for the Study of Pain. All rights reserved.  
 

IASP brings together scientists, clinicians, health-care providers, and policymakers to stimulate and support the 
study of pain and translate that knowledge into improved pain relief worldwide. 

แมว้า่เครือ่งมือในการประเมนิอาการปวดจะมีใชอ้ยูห่ลากหลายเพียงใด ในการประเมนิคนไขก้ลุม่น้ี 
ก็ยงัมีความจาํเป็นทีต่อ้งเทยีบกบัขอ้มลูเชงิพฤตกิรรมแตเ่ดมิกอ่นหน้าน้ี [25] 
 
การจดัการความปวดในผูป่้วยทีม่ีความบกพรอ่งทางสตปิญัญา 
การประเมนิระดบัอาการปวดและคน้หาสาเหตขุองอาการปวดอยา่งมปีระสทิธภิาพเป็นสิง่จาํเป็นทีค่วรทาํ เชน่ 
อาการปวดเฉียบพลนัจากกระดูกหกัหรือจากปญัหาทนัตกรรม[10]  
ภาวะกรดไหลยอ้นในทางเดนิอาหารก็เป็นสาเหตุทีพ่บไดข้องอาการปวดในผูป่้วยทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญา [9] 
ซึง่พบรว่มกบัอาการอาเจียน ตดิเช้ือในปอดหรือภาวะทางทนัตกรรม 
ซึง่ลว้นแตใ่หอ้าการปวดไดเ้ชน่กนั[5]ใชป้ระเมนิอาการดว้ยเครือ่งมือมาตรฐาน[3] 
ใหก้ารวนิิจฉยัและรกัษาภาวะกรดไหลยอ้นจะชว่ยลดอาการปวดและปญัหาอืน่ๆลงได ้ 
 
นอกจากอาการปวดเฉียบพลนัแลว้ อาการปวดจากพยาธสิภาพประสาท ทีพ่บเร้ือรงัและเกดิซํา้ 
เกดิจากพยาธสิภาพภายในระบบประสาทก็พบในผูป่้วยกลุม่น้ีไดเ้ชน่กนั  
อาจจะเกดิจากการกระตุน้ทีไ่มท่าํใหเ้จ็บปวดทีถู่กรบัรูแ้ตพ่รรณนามาคลา้ยอาการปวดเชน่ คลา้ยไฟชอ๊ต 
หรือแสบรอ้นเหมือนถูกเผา อาการปวดลกัษณะน้ีสามารถรกัษาไดด้ว้ยยาในกลุม่ gabapentinoids และ tricyclic 
antidepressants [11,12] ในผูป่้วยทีบ่กพรอ่งทางสตปิญัญาอาจจะแสดงพฤตกิรรมทาํรา้ยรา่งกายตนเองเชน่ กดั 
จกิขว่น หรือเอาหวัโขก  ซึง่อนัทีจ่รงิมีสาเหตมุาจากอาการปวด พฤตกิรรมทาํรา้ยตนเองน้ี พบไดสู้งถงึรอ้ยละ 50 
ในกลุม่ผูป่้วยออทสิตกิแตม่ีเพียงจาํนวนหน่ึงเทา่นัน้ทีเ่ป็นผลมาจากอาการปวดอยา่งไรก็ตาม 
อาการปวดก็เป็นสาเหตุทีเ่ป็นไปไดอ้ยา่งหน่ึงของพฤตกิรรมการทาํรา้ยตนเอง [24,29] 
 
หลงัจากทาํการประเมนิอาการปวดแลว้ ข ัน้ตอนถดัไปคือการส ั่งยารกัษาอาการปวด 
ซึง่สามารถพจิารณาตามคาํแนะนําขององค์การอนามยัโลกเรือ่ง  Analgesic Ladder[33] 
และปรบัการรกัษาไปตามอาการทีป่ระเมนิไดใ้นรายทีซ่บัซอ้นหรืออาจจะลองยาชนิดใหม่ๆ เพือ่ใหไ้ดผ้ลการรกัษา[30]  
โดยท ั่วไปแลว้ผูป่้วยทีม่ีความบกพรอ่งทางสตปิญัญาจะไดร้บัการรกัษาอาการปวดน้อยกวา่ทีค่วรจะเป็น 
และการศกึษาแบบretrospective study 2 การศกึษา [17,18] พบวา่ 
ผูป่้วยเด็กทีม่ีความบกพรอ่งทางสตปิญัญาจะไดร้บัยาฉีด opioid รกัษาอาการปวดของการผา่ตดัน้อยกวา่กลุม่ควบคมุ 
อีกการศกึษาหน่ึง[21]พบวา่รอ้ยละ 89 
ของแพทยจ์ะส ั่งยาแกป้วดใหผู้ป่้วยเด็กทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญาน้อยกวา่ระดบัทีใ่ชร้กัษาตามปกต ิ
 
โรคลมชกัเป็นอีกภาวะรว่มหน่ึงทีพ่บไดม้ากในผูป่้วยทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญาซึง่ตอ้งใชย้ากนัชกัรกัษาระยะยาว 
ยากนัชกัเหลา่น้ีอาจมปีญัหาเรือ่งปฎกิริยิากบัยาอืน่ โดยมกัจะผา่นกลไกของเอนไซม ืcytochrome P450  
สูตรในการรกัษาอาการปวด ควรเป็นmultimodal interventions ประสานท ัง้การใชย้าและไมใ่ชย้า 
หรือทางจติสงัคมและจติวญิญาณ เพือ่ความเปลีย่นท ัง้ระดบั molecular, funtional, behavioral, cognitive and 
affective levels.[6] ซึง่ขึน้กบัสมมตฐิานสาเหตุของความปวด ลกัษณะพ้ืนฐาน นิสยัใจคอและความตอ้งการของผูป่้วย 
และแนวทางการรกัษาตามระบบของแตล่ะประเทศ 
จากนัน้การบนัทกึขอ้มลูทีต่รวจพบและขอ้มลูการรกัษาตา่งๆอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรก็เป็นสิง่ทีค่วรทาํอยา่งยิง่   
 
 เมือ่พจิารณาถงึความซบัซอ้นหลากหลายของปญัหาความปวดในผูป่้วยทีม่ีความบกพรอ่งทางสตปิญัญาแลว้ 
การรกัษาอาการปวดใหม้ีประสทิธภิาพจงึตอ้งทาํประเมนิและการชว่ยเหลือในหลายดา้น 
เป้าหมายในการรกัษาคือคุณภาพชีวติของผูป่้วยไมใ่ชเ่พียงแคก่ารลดความปวดลง นอกจากน้ี 
ญาตแิละผูดู้แลอืน่ๆรอบตวัผูป่้วยก็เป็นสิง่สาํคญัทีร่วมอยูใ่นการรกัษา 
เป็นขอ้มลูของการประเมนิและเป็นผูป่้วยในการวางแผนจดัการ 
[6]จงึตอ้งสือ่สารและใหค้วามรูก้บัญาตผิูป่้วยเรือ่งอาการปวดเพือ่ลดความเขา้ใจผดิอนัเป็นอุปสรรคตอ่การรกัษา 
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ประเด็นทีส่าํคญั   
1)  
การจดัการเรือ่งความปวดในผูป่้วยทีม่ีความบกพรอ่งทางสตปิญัญาตอ้งพจิารณาเรือ่งความยากในการประเมิ
นอาการปวด คาํนึงถงึภาวะรว่มอืน่ๆและยาทีร่กัษาภาวะรว่มเหลา่นัน้  
2) การประเมนิอาการปวดทีด่ ีเป็นหวัใจสาํคญัของการรกัษาอาการปวด 
ซึง่มีเครือ่งมือมาตรฐานตา่งๆทีช่ว่ยประเมนิได ้ตามระดบัความเหมาะสมกบัคนไขร้ายนัน้ๆ 
3) ในการส ั่งยาควรคาํนึงถงึความเสีย่งทางเภสชัจลนศาสตร์ และเภสชัพลศาสตร์ของยาและยาทีใ่ชร้ว่มดว้ย 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ยากนัชกั 
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