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การรกัษาภาวะปวดเรื้อรงัทีเ่ป็นผลสบืเน่ืองมาจากการไดร้บัความทรมา
น 
สมาคมการศกึษาเรือ่งความปวดนานาชาต ิ
 
ความทรมานสง่ผลเสียตอ่รา่งกายหลายประการ 
ลกัษณะทีพ่บไดส้ว่นหน่ึงคือภาวะปวดเร้ือรงัและความปวดทีนํ่าไปสูก่ารสูญเสียสมรรถภาพทางกาย (4,8,11) 
การดูแลรกัษาผูร้อดชีวติจากการถูกทรมานจงึควรไดร้บัการประเมนิเรือ่งความปวดและผลกระทบตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
ดงันัน้ทมีผูร้กัษาผูร้อดชีวติจากการถูกทรมานควรมคีวามรูค้วามเขา้ใจในพยาธสิภาพของกลไกความปวด 
หลกัทางกายภาพ 
จติวทิยาและสงัคมของผูป่้วยทีม่ีความปวดโดยอา้งองิจากหลกัฐานทางการศกึษาทีน่่าเชือ่ถือและเป็นทีย่อมรบัในเวชปฏิ
บตัใินการรกัษาความปวดเฉียบพลนัและเร้ือรงั 
 
ความปวดเร้ือรงันอกจากจะทาํใหสู้ญเสียสมรรถภาพทางรา่งกายและมขีอ้จาํกดัในการทาํกจิกรรมตา่ง ๆ แลว้ 
ยงัสง่ผลเสียตอ่สภาวะจติใจ นําไปสูผ่ลกระทบโดยรวมท ัง้การทาํกจิกรรมตา่ง ๆ ดว้ยตนเองและการเขา้สงัคม 
อยา่งไรก็ตาม 
การศกึษาเกีย่วกบัการฟ้ืนฟูผูร้อดชีวติจากการถูกทรมานทีผ่า่นมานัน้มุง่เน้นการฟ้ืนฟูทางจติใจเป็นหลกัโดยทีไ่มไ่ดป้ร
ะเมนิเรือ่งความปวดรว่มดว้ย ซึง่แทจ้รงิแลว้อาจเป็นปจัจยัสาํคญัทีท่าํใหผู้ป่้วยมีความไมส่บายกายและใจ 
และทาํใหด้อ้ยสมรรถภาพทางรา่งกาย (9,15) 
 
ผูร้อดชีวติจากการถูกทรมานควรไดร้บัการประเมนิความปวดเป็นข ัน้ตอนเชน่เดียวกบัผูป่้วยปวดจากภาวะอืน่ 
ทีมผูร้กัษาควรมคีวามรูเ้กีย่วกบัการทรมานรูปแบบตา่ง ๆ และผลเสียตอ่รา่งกายทีต่ามมา 
ผลการศกึษาทีผ่า่นมายงัขาดขอ้มูลการประเมนิความปวดทีค่รบถว้นในผูท้ีร่อดชีวติจากการถูกทรมาน (6,10)  
มีเพียงบางการศกึษาทีป่ระเมนิผลการรกัษาความปวดในผูป่้วยกลุม่น้ีและคุณภาพการศกึษายงัอยูใ่นระดบัตํ่า (2,5) 
ดงันัน้จงึไมส่ามารถช้ีแนวทางการรกัษาได ้
คาํแนะนําในแนวทางการรกัษาผูป่้วยอา้งองิจากหลกัฐานการศกึษาทางเวชปฏบิตัทิีม่คีุณภาพดีทีส่ามารถนําไปใชไ้ดน้ั้
นทาํการศกึษาเฉพาะกลุม่ผูป่้วยทีไ่ดร้บัอุบตัเิหตุอยา่งรุนแรง (1,2) 
 
ปญัหาทีพ่บคือไมม่ีการประเมนิและการรกัษาความปวดในผูป่้วยกลุม่น้ี 
ทาํใหเ้กดิความปวดตอ่เน่ืองและทาํใหก้ารรกัษาดา้นอืน่ ๆ เชน่ ความไมส่บายกายและใจ ปญัหาการนอนหลบั 
และทกัษะการชว่ยเหลือตนเองมีขอ้จาํกดัหรือการรกัษาไดผ้ลไมเ่ตม็ที ่
ดงันัน้สิง่สาํคญัคือตอ้งรกัษาความปวดในผูท้ีร่อดชีวติจากการถูกทรมานทุกราย 
ไมใ่ชป่ระเมนิวา่ความปวดเป็นเพียงสว่นหน่ึงของภาวะเครียดหลงัถูกทาํรา้ยจงึไมไ่ดร้กัษา (1) ตวัอยา่งเชน่ 
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ความปวดจากพยาธสิภาพระบบประสาท (neuropathic pain) มกัพบหลงัถูกทรมานดว้ยการหอ้ยแขน (arm 
suspension) หรือหลงัการทรมานดว้ยการมดัเทา้แลว้เฆีย่นตีทีเ่ทา้ (falaka) 
ซึง่ผูป่้วยควรไดร้บัการประเมนิความปวดและรกัษาอยา่งถูกตอ้งตอ่ไป  
 
กระบวนการฟ้ืนฟคูวามปวด ประกอบดว้ยการรกัษาดว้ยองคร์วมท ัง้ทางดา้นรา่งกาย จติใจและสงัคม 
โดยประเมนิถงึการสูญเสียสมรรถภาพการทาํงาน 
และความซบัซอ้นในปฏสิมัพนัธ์ของแตล่ะบุคคลและสิง่แวดลอ้มซึง่สง่ผลตอ่ประสบการณ์ความปวดและการตอบสนอง
ตอ่ความปวด (14) 
 
เป็นทีท่ราบกนัดวีา่ผูท้ีร่อดชีวติจากการถูกทรมานอาจไดร้บัผลกระทบทางดา้นจติใจและสงัคมอยา่งสูง 
นอกเหนือไปจากอาการปวดและผลเสียทางรา่งกายดา้นอืน่ ๆ 
ทาํใหย้ากตอ่การประเมนิและการรกัษาเน่ืองจากมีรายละเอียดทีซ่บัซอ้น มีความไมแ่น่นอนเกีย่วกบัสถานะพลเมือง 
(civil status) และทีอ่ยูอ่าศยั การแยกตวัออกมาจากครอบครวั เพือ่น วฒันธรรม ซึง่ทาํใหข้าดการสนบัสนุนดา้นตา่ง ๆ 
รวมถงึการหางานทาํ (3,13) 
 
การรกัษาทีแ่นะนําสาํหรบัผูป่้วยกลุม่น้ีเทียบไดก้บัการรกัษาความปวดเร้ือรงั 
โดยใชก้ารรกัษาดว้ยทีมการดแูลแบบสหสาขา มีการประเมนิหลายดา้น เพือ่ลดความปวดอยา่งเหมาะสม 
โดยมีจุดมุง่หมาย เพือ่เพิม่ความเขา้ใจของผูป่้วย เพิม่ศกัยภาพในการปฏบิตักิจิตา่ง ๆ และความรว่มมือในการรกัษา 
การฟ้ืนฟูผูป่้วยจะประกอบดว้ยการฟ้ืนฟูแบบเดีย่วและแบบกลุม่เพือ่เพิม่ความรูแ้ละความเขา้ใจ 
โดยอาจมีนกัแปลภาษารว่มอยูด่ว้ยหรือไมก็่ได ้
 
การทีจ่ะสง่เสรมิใหผู้ท้ีร่อดชีวติจากการถูกทรมานมีความสามารถในการกลบัมาใชชี้วติไดต้ามปกตหิรือตามทีต่ ัง้ใจไวไ้
ด ้ทีมแพทย์ควรใหค้วามรูเ้รือ่งธรรมชาตขิองความปวดเร้ือรงั การปรบัตวัทางจติใจและพฤตกิรรมตอ่ความปวด 
การรกัษาทางกายภาพเพือ่เพิม่ศกัยภาพทางกาย ลดความเสือ่มของกลา้มเน้ือและขอ้กระดูกทีเ่กดิจากการทรมาน 
และการรกัษาดว้ยยา 
 
เป็นการยากผูท้ีร่อดชีวติจากการถูกทรมานตอ้งยอมรบัทีจ่ะเผชญิกบัอาการปวดเร้ือรงัโดยขาดความหวงัวา่อาการปวด
นัน้จะหายขาด และยากทีจ่ะยอมรบัวา่เป้าหมายในการรกัษาทีไ่ดผ้ลจรงิในภาวะน้ีคือการลดอาการปวด 
การเพิม่ความสามารถในการปฏบิตักิจิตา่ง ๆ 
และการใชชี้วติในสงัคมใหด้ีขึน้โดยการพฒันาทางดา้นรา่งกายและทกัษะทางจติใจ 
ดงันัน้ผูป่้วยทุกรายควรไดร้บัการบอกกลา่วถงึเป้าหมายในการรกัษา 
การอธบิายถงึกลไกความปวดเร้ือรงัมีความสาํคญัทีจ่ะชว่ยใหผู้ป่้วยทีม่องโลกในแงล่บมีความหวงัวา่อาการปวดและศกั
ยภาพการทาํภารกจิตา่ง ๆ จะดขีึน้ไดด้ว้ยการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม 
นอกจากน้ีผูป่้วยทุกรายควรมีความรูค้วามเขา้ใจถงึความสมัพนัธ์ของความปวดและผลกระทบทางจติใจ (7) 
 
ในปจัจุบนัยงัไมม่ีการศกึษาอยา่งเป็นระบบในเรือ่งแนวทางการดูแลรกัษาผูป่้วยทีม่ีความปวดเร้ือรงัจากการถูกทรมาน
ทีต่า่งไปจากแผนการรกัษาในปจัจุบนั กลา่วคือ 
การรกัษาอาการปวดเร้ือรงัดว้ยยาจะพจิารณาจากชนิดและระดบัความเจ็บปวด รวมท ัง้กลไกการเกดิอาการปวด 
อยา่งไรก็ตาม ผูป่้วยกลุม่น้ีมกัไมป่ฏบิตัติามคาํแนะนําในการรกัษาของแพทย ์
ดงันัน้การบนัทกึขอ้มลูการรกัษาทีถู่กตอ้ง โดยเฉพาะเรือ่งผลขา้งเคยีงของยามคีวามสาํคญัอยา่งยิง่ นอกจากน้ี 
ควรใหก้ารรกัษาอาการปวดจากพยาธสิภาพระบบประสาทตามทีไ่ดก้ลา่วขา้งตน้ดว้ย 
 
การรกัษาความปวดโดยทมีสหสาขาควรประเมนิท ัง้ดา้นความเจ็บปวดและคุณภาพชีวติซึง่ครอบคลุมถงึกจิกรรมและท ั
กษะทางสงัคมของผูป่้วย (12) โดยมีการรวบรวมการประเมนิผลการรกัษาดว้ยตวัผูป่้วยเองรว่มกบัทีมแพทย ์
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ในฐานะของปีสากลแหง่การตา้นความปวดของประชากรกลุม่เปราะบาง IASP มีชุดของเอกสารขอ้เทจ็จรงิ (Fact 
Sheets ) ครอบคลุมหวัขอ้ทีเ่ฉพาะเจาะจงเกีย่วกบัความปวดของประชากรกลุม่เปราะบาง  
เอกสารเหลา่น้ีไดร้บัการแปลเป็นภาษาตา่งๆและสามารถดาวน์โหลดไดฟ้รี เยีย่มชม www.iasp-
pain.org/globalyear สาํหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิ 
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