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การจดัการความปวดในผูป่้วยภาวะสมองเสือ่ม 
สมาคมการศกึษาเรือ่งความปวดนานาชาต ิ
 
 
โรคหลายโรคอาจนําไปสูภ่าวะความสามารถทางสมองบกพรอ่ง ซึง่จะนําไปสูป่ญัหาทีม่ากขึน้ในการใชชี้วติประจาํวนั 
การสือ่สารและพฤตกิรรม ตวัอยา่งเชน่ มีอาการกระสบักระสา่ย เฉยชาไมแ่สดงอารมณ์ หรือการนอนหลบัผดิปกต ิ
กลุม่อาการดงักลา่วคือภาวะทีเ่ราเรียกวา่ ภาวะสมองเสือ่ม ทีพ่บไดบ้อ่ยทีสุ่ดคือ โรคอลัไซเมอร์ 
ภาวะสมองเสือ่มจากหลอดเลือดสมองตีบ และท ัง้สองอยา่งรว่มกนั สว่นโรคพาร์กนิสนั โรคฮนัตงิตนั 
โรคภมูคิุม้กนับกพรอ่งและอีกหลายๆ โรคก็อาจนําไปสูภ่าวะสมองเสือ่มได ้
แมว้า่ทุกโรคทีก่ลา่วมาขา้งตน้จะสามารถนําไปสูภ่าวะสมองเสือ่มไดใ้นทีสุ่ด 
แตก่ลไกทางระบบประสาทการเกดิโรคท ัง้หมดน้ีมีความแตกตา่งกนัและสง่ผลใหร้ะบบประมวลความปวดก็แตกตา่งกนั 
การประเมนิความปวดผูท้ีม่ภีาวะสมองเสือ่มทาํไดย้าก และจากหลายการศกึษาพบวา่ คนเหลา่น้ีใชย้าแกป้วดน้อยลง 
[1] 
 
การประมวลความปวดในภาวะสมองเสือ่มอาจเปลีย่นแปลง 
• ผูท้ีเ่ป็นโรคอลัไซเมอร์มีความรูส้กึปวด แตก่ารแปลผล 
การรบัรูแ้ละการประเมนิอารมณ์เกีย่วกบัความปวดอาจแตกตา่งไป 
• ผูท้ีม่ภีาวะสมองเสือ่มจากหลอดเลือดสมองตบี มกัรูส้กึปวดมากกวา่ปกต ิ
เพราะรอยโรคทีช่ ัน้สมองเน้ือสีขาวอาจกระตุน้ใหเ้กดิความปวดจากระบบประสาทสว่นกลาง  
• เน่ืองจากภาวะสมองเสือ่มเป็นโรคทีม่ีการเสือ่มลงอยา่งตอ่เน่ืองของพยาธสิภาพของระบบประสาท 
ผลกระทบตอ่การประมวลความปวดจงึขึน้อยูก่บัระยะของโรค 
• ทา้ยทีสุ่ดภาวะสมองเสือ่มเกือบทุกชนิดจะนําไปสูค่วามบกพรอ่งในการสือ่สารอยา่งมาก  
• การทดลองพบวา่ ผูท้ีเ่ป็นโรคอลัไซเมอร์มกัมีระดบัเริม่ของความปวดทีค่อ่นขา้งสูงกวา่ปกต ิ
และการตอบสนองของระบบประสาทอตัโนมตัถูิกขดัขวาง [2]  
• การทดลองยงัพบอีกดว้ยวา่ 
ผูท้ีม่ภีาวะสมองเสือ่มจะมีการแสดงออกทางสีหน้าเพิม่ขึน้หลงัการกระตุน้ใหเ้กดิความปวด [6] 
 
ความทา้ทายของการประเมนิความปวดในภาวะสมองเสือ่ม 
• ผูท้ีม่ภีาวะสมองเสือ่มจะรายงานความปวดดว้ยตวัเองไดล้าํบากรวมถงึไมส่ามารถบอกผลจากยาทีใ่ชไ้ดโ้ดย 
เฉพาะในระยะสมองเสือ่มระยะสุดทา้ย  
• การใชเ้ครือ่งมือชว่ยประเมนิความปวดทีใ่ชก้นัตามปกตก็ิอาจเป็นไปไดย้าก โดยเฉพาะในระยะทีเ่ป็นมาก  
• บุคลากรทางการแพทยม์กัไมไ่ดร้บัการฝึกอยา่งพอเพียงทีจ่ะสือ่สารกบัผูท้ีม่ีภาวะสมองเสือ่ม 
ทาํใหข้าดเจตคตแิละความรูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัท ัง้ภาวะสมองเสือ่มและความปวด [8]. 
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• เมือ่เครือ่งมือประเมนิความปวด(การรายงานดว้ยตนเอง) ทีใ่ชก้นัโดยท ั่วไปไมส่ามารถใชไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
ก็ยงัสามารถใชเ้ครือ่งมือทีใ่ชก้ารเฝ้าสงัเกตได ้  
• มีเครือ่งมือทีใ่ชก้ารเฝ้าสงัเกตกวา่ 35 ชนิด แตค่วามถูกตอ้งและการนําไปใชย้งัยงัไมเ่ทีย่งตรง [4]. 
• ความปวดมกัแสดงออกทางพฤตกิรรม (ยกตวัอยา่งเชน่ อาการกระสบักระสา่ย)  
•
 ผูท้ีดู่แลผูป่้วยท ัง้ทีเ่ป็นทางการและไมเ่ป็นทางการมกัมุง่เน้นจดัการกบัพฤตกิรรมโดยการใหย้าทางจติเวชมาก
กวา่ทีจ่ะจดัการความปวด  
• การแยกระหวา่งสาเหตขุองอาการทางจติประสาทจงึเป็นเรือ่งทา้ทาย  
 
สหวชิาชีพและการจดัการแบบไมใ่ชย้า 
• ผูท้ีม่ภีาวะสมองเสือ่มมีความตอ้งการท ัง้เรือ่งยา การดแูลดา้นสงัคมและจติใจอยา่งมาก 

การจดัการความปวดจงึมหีลายองค์ประกอบเสมอ และควรป็นความรว่มมือระหวา่งหลายสาขา  
• เน่ืองจากผูท้ีม่ภีาวะสมองเสือ่มมกัเป็นผูสู้งอายซุึง่เสีย่งตอ่ผลขา้งเคียงของยา วธีิการจดัการโดยไมใ่ชย้า 

(ยกตวัอยา่งเชน่ การจดักจิกรรมทางสงัคม ทางจติ และทางกาย เชน่ ดนตรีบาํบดั) 
จงึควรเป็นสิง่แรกทีค่วรคดิถงึเสมอ 

•   จากการประเมนิความปวดและการแสดงออกถงึความปวดผดิไปจากเดมิ 
ประสบการณ์ความปวดของคนเหลา่น้ีจงึมีองค์ประกอบดา้นพฤตกิรรมและดา้นจติใจอยูม่าก 
ดงันัน้ควรเลือกวธีิการรกัษาโดยการปรบัพฤตกิรรมและการทาํใหผ้อ่นคลายเป็นทางเลือกแรก  อยา่งไรก็ตาม 
หลกัฐานทีส่นบัสนุน 
หรือความเห็นทีส่อดคลอ้งกนัของผูเ้ชีย่วชาญเกีย่วกบัเน้ือหาและผลของการรกัษาอาการปวดโดยไมใ่ชย้าในผู้
ทีม่ีภาวะสมองเสือ่มยงัจาํนวนน้อย [7].  

 
การจดัการโดยใชย้า  
• พาราเซตามอลเป็นยาแกป้วดสาํหรบัผูท้ีม่ภีาวะสมองเสือ่มทีใ่หป้ระสทิธผิลดี แตไ่มค่วรใหใ้นลกัษณะ 

“เมือ่ตอ้งการ” เพราะมีปญัหาในการสือ่สารเรือ่งความปวด 
• เมือ่จะใชย้าตา้นการอกัเสบทีไ่มใ่ชส้เตียรอยดใ์หต้ระหนกัวา่ ผูท้ีม่ภีาวะสมองเสือ่มสว่นใหญ ่เป็นผูสู้งอายุ 

ซึง่มคีวามเสีย่งทีจ่ะเกดิผลขา้งเคียงทีรุ่นแรง (ระบบทางเดนิอาหาร ไต และระบบหวัใจและหลอดเลือด) ขึน้ได ้
ท ัง้น้ีเป็นเรือ่งยากทีค่นเหลา่น้ีจะสือ่สารใหรู้ว้า่กาํลงัมีสญัญาณของผลขา้งเคียงทีรุ่นแรงเกดิขึน้ 
ดงันัน้จงึแนะนําใหใ้ชย้าดว้ยความระมดัระวงั เริม่ดว้ยการใหย้าในขนาดยาตํา่ 
และควรพยายามหยดุยาภายใน 2 สปัดาห ์

• ไมค่วรใชย้าในกลุม่โอปิออยดท์ีม่ีฤทธิอ์อ่น 
เพราะมปีระสทิธภิาพตํา่และอาจเกดิผลขา้งเคียงไดโ้ดยเฉพาะภาวะสบัสนเฉียบพลนัทีพ่บไดบ้อ่ย 
• หากจาํเป็นตอ้งใชย้า ควรใชย้ากลุม่โอปิออยด์ทีม่ีฤทธิแ์รงแทน แตใ่หย้ดึหลกั “เริม่จากขนาดยาตํ่า และคอ่ย ๆ 

เพิม่ขึน้ชา้ ๆ” ไว ้ควรพงึระลกึไวว้า่ผูท้ีม่ีภาวะสมองเสือ่ม 
จะเกดิผลขา้งเคียงจากการใชย้ากลุม่โอปิออยดไ์ดม้ากกวา่คนท ั่วไป 
ดงันัน้จงึควรมกีารตดิตามและประเมนิอยา่งน้อย 1 คร ัง้ตอ่สปัดาห ์ควรจะหยดุ (การเพิม่ชา้ ๆ) ภายใน 6 
สปัดาห์ [5]         

• ในหลายประเทศ ผูท้ีม่ีภาวะสมองเสือ่มใชแ้ผน่ยาแปะบนผวิหนงัในกลุม่บวิพรีนอร์ฟีน หรือ 
เฟนทานีลกนัแพรห่ลายมาก และใชก้นัเป็นเวลานานหลายเดอืน/หลายปี  

• แพทย์ควรระวงัการใชย้าแกป้วดใด ๆ รวมถงึการใชแ้ผน่ยาแปะเป็นเวลานาน ๆ  
• การตรวจตดิตาม 
และประเมนิประสทิธภิาพและผลขา้งเคียงของยาเป็นเรือ่งทีส่าํคญัมากและควรทาํเป็นประจาํ 
•   ในงานวจิยัพบวา่ ผูป่้วยอลัไซเมอร์มีความบกพรอ่งของหน้าทีส่มองสว่นหน้าจงึไมม่ีผลจากยาหลอก 

ท ัง้น้ียงัพบอีกดว้ยวา่ ผูป่้วยเหลา่น้ีจาํเป็นตอ้งใชย้าแกป้วดเพิม่ขึน้เพือ่ใหไ้ดร้ะดบัการบรรเทาปวดเดียวกนั 
[3].   
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• ในการประเมนิควรใชเ้ครือ่งมอืชว่ยในการประเมนิ หากการใหผู้ป่้วยรายงานดว้ยตนเองมีอุปสรรค 
ควรใชเ้ครือ่งมือประเมนิพฤตกิรรมแทน เชน่ MOBID-2, PAINAD หรือ PAIC 

 
เอกสารอา้งองิ 
[1] Achterberg WP, Pieper MJ, van Dalen-Kok AH, de Waal MW, Husebo BS, Lautenbacher S, Kunz M, Scherder EJ, Corbett A. 
Pain management in patients with dementia. Clin Interv Aging. 2013;8:1471-82.  
[2] Benedetti F, Vighetti S, Ricco C, Lagna E, Bergamasco B, Pinessi L, Rainero I. Pain threshold and tolerance in Alzheimer's 
disease. Pain. 1999 Mar;80(1-2):377-82.  
[3] Benedetti F, Arduino C, Costa S, Vighetti S, Tarenzi L, Rainero I, Asteggiano G. Loss of expectation-related mechanisms in 
Alzheimer's disease makes analgesic therapies less effective. Pain. 2006 Mar;121(1-2):133-44.  
[4] Corbett A, Achterberg W, Husebo B, Lobbezoo F, de Vet H, Kunz M, Strand L, Constantinou M, Tudose C, Kappesser J, de 
Waal M, Lautenbacher S; EU-COST action td 1005 Pain Assessment in Patients with Impaired Cognition, especially Dementia 
Collaborators: http://www.cost-td1005.net/. An international road map to improve pain assessment in people with impaired 
cognition: the development of the Pain Assessment in Impaired Cognition (PAIC) meta-tool. BMC Neurol. 2014 Dec 10;14:229.  
[5] Erdal A, Flo E, Aarsland D, Selbaek G, Ballard C, Slettebo DD, Husebo BS. Tolerability of buprenorphine transdermal system in 
nursing home patients with advanced dementia: a randomized, placebo-controlled trial (DEP.PAIN.DEM). Clin Interv Aging. 
2018 May 16;13:935-946.  
[6] Lautenbacher S, Kunz M. Facial Pain Expression in Dementia: A Review of the Experimental and Clinical Evidence. Curr 
Alzheimer Res. 2017;14(5):501-505.  
[7] Pieper MJ, van Dalen-Kok AH, Francke AL, van der Steen JT, Scherder EJ, Husebø BS, Achterberg WP. Interventions targeting 
pain or behavior in dementia: a systematic review. Ageing Res Rev. 2013 Sep;12(4):1042-55.  
[8] Zwakhalen S, Docking RE, Gnass I, Sirsch E, Stewart C, Allcock N, Schofield P. Pain in older adults with dementia : A survey 
across Europe on current practices, use of assessment tools, guidelines and policies. Schmerz. 2018 Jun 21. doi: 
10.1007/s00482-018-0290-x. [Epub ahead of print]  
 
ผูแ้ตง่  
Wilco Achterberg, MD, PhD  
Leiden University Medical Centre  
LUMC Department of Public Health and Primary Care  
Leiden, Netherlands  
 
Bettina Husebo, MD  
University of Bergen  
Department of Global Public Health and Primary Care  
Bergen, Norway 
 
ผูแ้ปล 
พนมพร วานิชชานนท์, ทบ., MS., วท.ม. 
ภาควชิาทนัตกรรมบดเค้ียว คณะทนัตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 
ผูต้รวจทาน 
แพทย์หญงิลกัษม ี ชาญเวชช์  
เลขาธกิารสมาคมการศกึษาเรือ่งความปวดแห่งประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 

เกีย่วกบัสมาคมการศกึษาเร ือ่งความปวดนานาชาต ิ
(International Association for the Study of Pain® ) 

 
IASP เป็นแหลง่ช ัน้นําทีม่บุีคคลหลายอาชพีเพือ่เสนองานวชิาการวทิยาศาสตร ์
การปฏบิตั ิและการศกึษาในวชิาการดา้นความปวด 
เปิดรบัสมาชกิสําหรบัทุกอาชพี ทีเ่กีย่วขอ้งในการวจิยั การวนิิจฉัย 
หรอืรกัษาความปวด  IASP มสีมาชกิมากกว่า 7,000 คนใน 133 ประเทศ  90 
สมาคมแห่งประเทศ และ 20 กลุ่มทีส่นใจเร ือ่งเฉพาะดา้นของความปวด 
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ในฐานะของปีสากลแหง่การตา้นความปวดของประชากรกลุม่เปราะบาง IASP มีชุดของเอกสารขอ้เทจ็จรงิ (Fact 
Sheets ) ครอบคลุมหวัขอ้ทีเ่ฉพาะเจาะจงเกีย่วกบัความปวดของประชากรกลุม่เปราะบาง  
เอกสารเหลา่น้ีไดร้บัการแปลเป็นภาษาตา่งๆและสามารถดาวน์โหลดไดฟ้รี เยีย่มชม www.iasp-
pain.org/globalyear สาํหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิ 
 


