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การประเมนิความปวดเรื้อรงัซึง่เป็นผลจากการถูกทรมาน 
สมาคมการศกึษาเรือ่งความปวดนานาชาต ิ
 
การเกดิความปวดเร้ือรงัซึง่รวมถงึความปวดจากพยาธสิภาพประสาทในกลุม่ผูร้อดชีวติจากการถูกทรมานจะมีอตัราคว
ามชุกและมีอตัราการฟ้ืนตวัตํ่า[9] 
เป็นการยากทีจ่ะบง่บอกอตัราความชุกของความปวดเร้ือรงัในกลุม่ผูร้อดชีวติจากการถูกทรมานแตม่คีวามเป็นไปไดสู้ง
ถงึรอ้ยละ 80 [6,9] เน่ืองจากความปวดสามารถเกดิไดโ้ดยไมจ่าํเป็นตอ้งมีพยาธสิภาพ หรือผลทางการตรวจพสูิจน์ 
ดงันัน้จาํเป็นตอ้งเขา้ใจศาสตร์ของความปวดจงึจะสามารถประเมนิความปวดได ้
ความปวดเร้ือรงัซึง่เป็นผลพวงจากการถูกทรมานมีลกัษณะคอื 
 

• การถูกทรมานสามารถทีจ่ะรบกวนระบบประสาท ระบบภมูคิุม้กนั และระบบตอ่มไรท้อ่ 
ซึง่มผีลตอ่สรีรวทิยาของความปวดและประสบการณ์ความรูส้กึปวดของผูป่้วย[2,6,8] 

• การกระตุน้ระบบประสาทสว่นกลางทาํให ้เกดิเพิม่ความไวตอ่ความปวด และ เกดิอาการทางกายอืน่ๆ 
ระบบประสาทสว่นบนทีท่าํหน้าทีป่รบัลดความปวด (Descending pain modulation) 
จะสง่สญัญาณมาปรบัแตง่ความเรง่ดว่นของสญัญานความปวดตามลกัษณะสถานะตวัแปรและภยัคุกคามแตล่
ะแบบ  การถูกทรมานมกัจะทาํใหเ้กดิความรูส้กึของการถูกคกุคามระยะยาว (post-traumatic stress) 
ซึง่จะเพิม่การสง่ สญัญาณความปวดและลดการสง่สญัญาณระงบัปวด[2,5] ดงันัน้ 
ไมค่วรสรุปวา่ความปวดในผูป่้วยกลุม่น้ีเกดิจากความเครียดหรือเป็นอาการสืบเน่ืองทางกายจากระบบประสา
ท และควรไดร้บัการตรวจวนิิจฉยัอยา่งละเอียด การถูกทรมานกอ่ใหเ้กดิผลพวงตอ่เน่ืองท ัง้ทางกายและทางจติ 
แทบจะไมม่ีการศกึษาเกีย่วกบัการบาดเจ็บเน่ืองจากการถูกทรมาน ซึง่การถูกทรมาน ประกอบไปดว้ย 
การทรมานเกดิบาดเจ็บทางกายในขณะทีถู่กคุมขงั การทรมานใหอ้ดอาหาร การทรมานไมใ่หน้ํ้าดืม่ 
การทรมานไมใ่หน้อนหลบั ทรมานใหอุ้ณหภูมใินทีขุ่มขงั สูง หรือตํา่อยา่งรุนแรง 
และมีการทรมานทีส่รา้งความหวาดกลวัอยา่งมากเป็นเวลานาน[3] 

• การประเมนิความปวด ในการประเมนิความปวดกรณีมีความตดิขดัในการสือ่สารจากภาษา 
ควรเสนอทางเลือกใหผู้ป่้วยใชสื้อ่หรือลา่มในการแปลถา้ผูป่้วยตอ้งการ 
ซึง่อาจจะเป็นการใชล้า่มบุคคลโดยตรงหรือผา่นทาง โทรศพัท ์ควรพยายามสรา้งความสมัพนัธ์ 
ใหผู้ป่้วยเชือ่ถือและไวใ้จ 
การประเมนิความปวดควรจะสมัภาษณ์ผูป่้วยเกีย่วกบัการถูกทรมานหรือความรุนแรงทีไ่ดร้บัแมว้า่สว่นใหญ่
ผูป่้วยอาจจะไมต่อบคาํถามหรือเลา่เหตุการณ์ทีเ่กดิ[4]  เน้ือหาของการประเมนิความปวดควรประกอบดว้ย 
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o รายละเอียดของการถูกทาํรา้ยการถูกทรมาน อธบิายใหผู้ป่้วยเขา้ใจถงึความสาํคญัของขอ้มูลน้ีตอ่ 
ความปวด ขอ้มลูสว่นน้ีควรจะใหผู้ท้ีต่อ้งเกีย่วขอ้งในการรกัษาผูป่้วยทุกคนไดร้บัทราบ 
เพือ่ไมใ่หผู้ป่้วยตอ้งถูกถามซํา้ 

• ในการประเมนิความปวดตอ้งทาํการตรวจรา่งกายโดยละเอียดโดยเฉพาะ ระบบกระดูกและกลา้มเน้ือ 
และระบบประสาท ควรอธบิายใหผู้ป่้วยเขา้ใจถงึความสาํคญัของการตรวจรา่งกายตอ่การรกัษาความปวด 

• มีความรูค้วามเขา้ใจการบาดเจ็บทีเ่กดิจากการทรมานแบบตา่งๆ เชน่ ความเกดิเจ็บปวดทีเ่ทา้หลงัจากการถูก 
falaka (การตีสน้เทา้) [7] ความเกดิปวดทีไ่หลจ่ากการถูกมดัหอ้ยดว้ยแขน 
หรือความปวดทีอ่วยัวะเพศจากการถูกทาํรา้ยทีอ่วยัวะเพศ ความปวดอาจเกดิในลกัษณะไมเ่ฉพาะเจาะจง 
เชน่เกดิขึน้ตามกลา้มเน้ือท ั่วรา่งกาย ความปวดทีเ่กดิบอ่ยไดแ้กก่ารปวดศรีษะและปวดหลงั[6] 

• การตรวจรา่งกายอาจตอ้งแบง่ตรวจเป็นชว่งๆไมต่รวจทีเดียวท ัง้หมดหรืออาจตอ้งเลือ่นการตรวจถา้ผูป่้วยไมส่
ะดวกใจตอ่การถูกสมัผสั หรือการถอดเส้ือผา้บางสว่นหรือท ัง้หมดในระหวา่งการตรวจรา่งกาย 
ควรสอบถามความยนิยอมของผูป่้วยกอ่นการตรวจรา่งกายเสมอ 

• สอบถามความเชือ่ทางสงัคมของผูป่้วยเสมอ 
และควรแจง้ใหท้ีมการรกัษาทกุคนทราบถงึความเชือ่ตา่งๆของผูป่้วย 
เพือ่จะไดเ้ขา้ใจถงึความสมัพนัธ์ของความปวดกบัภาวะทางจติใจและสภาวะทางสงัคม 

• สอบถามสภาพรา่งกายของผูป่้วย รวมถงึปจัจยัเสีย่งตอ่สุขภาพ เชน่ สภาพความเป็นอยู ่เชน่ 
ทีอ่ยูอ่าศยัไมด่ีหรือเป็นคนไมม่ีบา้นโภชนาการ เชน่ การกนิอาหารไมค่รบหมู ่หรือยากจนไมม่ีเงนิคา่อาหาร  
ปญัหาอืน่ๆ เชน่ ถูกโดดเดีย่ว สถานะพลเมืองอพยพทีไ่มแ่น่นอน สถานะของพลเรือน 

• การประเมนิความรุนแรงของความปวด ความสามารถทางกาย คุณภาพชีวติ ความทุกข ์ความวติกกงัวล 
โดยใชเ้ครือ่งมือในการตรวจวดัตามมาตรฐาน 
ความเชีย่วชาญสามารถของผูต้รวจมีสว่นสาํคญัในกรณีทีม่ปีญัหาการสือ่สารทางภาษา 

•  สิง่ทีต่อ้งคาํนึงถงึเมือ่ตรวจเด็กเล็ก  
o ความปวดเป็นการตอบสนองทีพ่บไดบ้อ่ยในผูป่้วยเด็กทีม่ีประสบการณ์เกีย่วกบัการทรมาน  
o ความบกพรอ่งในการวนิิจฉยัและการใหก้ารรกัษาความปวดในเด็กเกดิขึน้บอ่ย 

ซึง่จะทาํใหเ้กดิผลระยะยาวตอ่ท ัง้สภาพทางกายและจติใจ เมือ่เตบิโตเป็นผูใ้หญโ่ดยตรง 
และมีผลตอ่ประสทิธภิาพการรกัษา 

• ขอ้มลูความชุกและชนิดของความปวดในเด็กทีถู่กทรมานหรือเป็นพยานรูเ้หน็การทรมานของบุคคลใกลช้ดิเช่
นพอ่แม ่พีน้่อง เพือ่น ญาตใินครอบครวัหรือผูค้นในสงัคม ยงัมีจาํนวนน้อย 

• การประเมนิความปวดเป็นข ัน้ตอนสาํคญัในการบาํบดัความปวด 
การประเมนิความปวดอาจมีความยุง่ยากซบัซอ้น  เครือ่งมือมาตรฐานในการตรวจวดัความปวดสาํหรบัเด็ก 
สามารถคน้หาไดจ้าก Fact sheet การประเมนิความปวดในเด็ก ปี 2019 
การซกัประวตัแิละการตรวจรา่งกายชว่ยในการวนิิจฉยัวา่ความปวดนัน้มีสาเหตจุากการถูกทรมานหรือสาเหตุ
อืน่[1] ประวตักิารบอกเลา่ประสบการของเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้โดยเด็กมีความสาํคญั 
ไมส่ามารถทดแทนไดด้ว้ยการใชต้วัวดัทางกายภาพ เชน่ อตัราการเตน้ของหวัใจ ความดนัโลหติ 
หรือพฤตกิรรม ถงึแมว้า่ตวัวดัเหลา่น้ีจะมีสว่นชว่ยในการประเมนิความปวด 
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ในฐานะของปีสากลแหง่การตา้นความปวดของประชากรกลุม่เปราะบาง IASP มีชุดของเอกสารขอ้เทจ็จรงิ (Fact 
Sheets ) ครอบคลุมหวัขอ้ทีเ่ฉพาะเจาะจงเกีย่วกบัความปวดของประชากรกลุม่เปราะบาง  
เอกสารเหลา่น้ีไดร้บัการแปลเป็นภาษาตา่งๆและสามารถดาวน์โหลดไดฟ้รี เยีย่มชม www.iasp-
pain.org/globalyear สาํหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิ 
 


