ความปวดในผูส
้ งู อายุ

สมาคมการศึกษาเรือ
่ งความปวดนานาชาติ
้ ของประชากรผูส
ทั่วโลกเรากําลังเผชิญกับการเพิม
่ ขึน
้ ูงอายุอย่างรวดเร็วและในกลุม
่ ประชากรกลุม
่ ดังกล่าวยังพบว่ามีคว
ามชุกของความปวดสูงสุดด้วย [2]
จากการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบในการศึกษาทีม
่ ีกลุม
่ ตัวอย่างจํานวนมากเมือ
่ ไม่นานมานี้ พบว่า
้
้
เมือ
่ เรามีอายุมากขึนจะพบความปวดได้ในอัตราทีส
่ ูงขึน
นอกจากนี้ การศึกษาทัง้ หมดยังสนับสนุ นว่าพบความชุกของอาการปวดในผูห
้ ญิงได้มากกว่าผูช
้ าย
อาการปวดสําคัญของผูป
้ ่ วยทีพ
่ บได้บอ
่ ยทีส
่ ด
ุ ได้แก่ อาการปวดเข่า สะโพก และหลังส่วนล่าง
้ ส่วนใหญ่นน
และยังมีความเห็นร่วมกันว่าความปวดทีเ่ กิดขึน
้ ั มักมีสาเหตุมาจากระบบกระดูกและกล้ามเนื้ อ
(โรคกระดูกพรุน และ ข้อเสือ
่ ม) ภาวะทุพพลภาพ ในผูส
้ ูงอายุนน
้ ั ยังเพิม
่ โอกาสทีจ่ ะเกิดอาการปวดเรื้อรัง
โดยความปวดทีพ
่ บได้บอ
่ ยทีบ
่ ริเวณเข่า สะโพก และหลังส่วนล่างนัน
้ มักจะสัมพันธ์กบั โรคกระดูกพรุน และ ข้อเสือ
่ ม
ผูห
้ ญิงมักจะเกิดอาการปวดเรื้อรังได้มากกว่าและมักจะสัมพันธ์กบั ภาวะอ้วน(McCarthy et al 2009, Patel et al
2013)
้ ความสามารถในการรับมือกับความปวดและความสามารถทีจ่ ะหลีกเลีย่ งภยันตรายจากความปวดทีล่ ด
เมือ
่ มีอายุมากขึน
ลงร่วมกันการเพิม
่ ความเสีย่ งของการเกิดความทุกข์ทรมานจากความปวด
ส่งผลให้ประชากรในกลุม
่ นี้มีความเปราะบางมากเป็ นพิเศษในสังคม
และยังพบอุบตั ก
ิ ารณ์ความปวดจากพยาธิสภาพประสาทสูงในกลุม
่ ประชากรทีอ
่ าศัยในบ้านพักคนชรา [15]
้
โดยสรุปแล้วปัจจัยทัง้ หมดเหล่านี้ จะเพิม
่ ความเสีย่ งทีท
่ าํ ให้เกิดความทุกข์ทรมานจากความปวดได้มากขึน
้ จากความปวดนัน
้ โดยเฉพาะในกลุม
ความปวดและความทุกข์ทรมานทีเ่ กิดขึน
้ ทําให้ผป
ู้ ่ วยมีความเปราะบางมากยิง่ ขึน
่ ผู้
ป่ วยปวดสูงอายุ
โดยทีก
่ ลุม
่ ผูป
้ ่ วยสูงอายุนน
้ ั มีความเปราะบางในตัวเองอยูแ
่ ล้วและมักจะพบความชุกของโรคหลายชนิดมากกว่าประชาก
รในกลุม
่ อืน
่ และหลายโรคนี้มกั จะมีอาการปวดร่วมด้วย[3]และยังพบว่าผูส
้ ูงอายุมีอตั ราการได้รบั การผ่าตัด
การได้รบ
ั การรักษาโดยการทําหัตถการ การเกิดการบาดเจ็บ
และการต้องได้รบ
ั การรักษาในโรงพยาบาลในอัตราทีส
่ ูงกว่าประชากรในกลุม
่ อืน
่ ๆ นอกจากนี้ ใน
ผูป
้ ่ วยสูงอายุยงั พบว่ามีอตั ราการหายของแผล การฟื้ นตัวจากการบาดเจ็บเฉี ยบพลันหรือการหายขาดจากโรคทีไ่ ม่ดี
ทําให้อาจเกิดการพัฒนาไปเป็ นอาการปวดเรื้อรังได้งา่ ย [10]
ปัจจัยทีส
่ าํ คัญอีกประการหนึ่งทีท
่ าํ ให้ผป
ู้ ่ วยกลุม
่ ผูส
้ ูงอายุมค
ี วามเปราะบางคือการได้รบั อันตรายจากกิจกรรมต่างๆได้งา่
ย ยังมีกลุม
่ ผูส
้ ูงอายุจาํ นวนหนึ่งทีม
่ ีปญ
ั หาทางด้านจิตเวชโดยเฉพาะการมีภาวะความจําเสือ
่ ม
การมีโรคประจําตัวทีร่ ุมเร้า
และภาวะอ่อนแอและสูญเสียสมรรถภาพทางสรีรวิทยาของร่างกายส่งผลให้ผส
ู้ ูงอายุเหล่านี้ ไม่สามารถทีจ่ ะรับมือกับควา
มปวดทีไ่ ม่ได้รบั การรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การได้รบ
ั ยาหลายชนิดและการมีโรคประจําตัวหลายชนิดยังส่งผลทําให้ทางเลือกการระงับปวดในผูป
้ ่ วยในกลุม
่ นี้ น้อยล
ง การจัดการเรือ
่ งปวดจึงไม่ดพ
ี อ จากการทําการศึกษาในกลุม
่ ผูส
้ ูงอายุจาํ นวน 7609 คนพบว่าร้อยละ 63
ทีม
่ ีปญ
ั หาความจําเสือ
่ มจะมีปญ
ั หาความปวดเรื้อรังร่วม
ส่วนผูส
้ ูงอายุทไี่ ม่มีปญ
ั หาด้านความจําเสือ
่ มมีปญ
ั หาความปวดเรื้อรังเพียงร้อยละ 54
นอกจากนี้ การขาดโปรแกรมเพือ
่ จัดการความปวดสําหรับกลุม
่ ผูส
้ ูงอายุโดยเฉพาะ
้ จากความปวดในกลุม
การขาดการวิจยั และศึกษาถึงผลกระทบทีเ่ กิดขึน
่ ผูส
้ ูงอายุ
รวมถึงการขาดการวิจยั ในคลินิกชนิดแบบสุม
่ ทีม
่ ีกลุม
่ ควบคุม (randomized controlled trial) ในกลุม
่ ผูส
้ ูงอายุ
ทําให้ในปัจจุบน
ั ไม่มห
ี ลักฐานทางคลินิกทีเ่ พียงพอทีจ่ ะช่วยในการจัดทําแนวทางเวชปฏิบตั สิ าํ หรับการจัดการทางเภสัช
วิทยาผูป
้ ่ วยปวดในกลุม
่ ดังกล่าว
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ส่งผลให้มีการรายงานการศึกษาหลายชิน
้ เกีย่ วกับการจัดการความปวดด้วยตนเองในกลุม
่ ผูส
้ งู อายุเนื่องจากขาดการศึก
ษาทีเ่ กีย่ วข้อง
้ หรือเรามีความเข้าใจเกีย่ วกับผ
ถึงแม้วา่ ในปัจจุบน
ั เราพบว่าความชุกในผูป
้ ่ วยสูงอายุทม
ี่ ีปญ
ั หาด้านความปวดจะเพิม
่ ขึน
้ แต่ยงั พบว่าการได้รบ
ลกระทบต่อความปวดในผูป
้ ่ วยกลุม
่ นี้ เป็ นอย่างดีมากขึน
ั การรักษาโดยตํ่ากว่ามาตรฐานยังคงพบไ
ด้โดยทั่วไป
ความเชือ
่ แบบผิดๆทีพ
่ บได้ในทัง้ บุคลากรทางการแพทย์และตัวผูป
้ ่ วยสูงอายุเองทําให้เกิดอุปสรรคในการจัดการความป
วดทีพ
่ อเพียง จากงานวิจยั ทีน
่ ่าสนใจของ Thielke และคณะในปี 2012 ได้ระบุถงึ ความเข้าใจผิดทีพ
่ บได้บอ
่ ยจํานวน 4
้ ;
ประการเกีย่ วกับความปวดและผูส
้ ูงอายุซงึ่ ประกอบไปด้วย: ความปวดคือสิง่ ปกติทพ
ี่ บได้ในการมีเรามีอายุมากขึน
้ ; ความเมินเฉยต่อการปวดจะทําให้เกิดความทนต่อความปวด
เมือ
่ เวลาผ่านไปความปวดจะมีความรุนแรงมากขึน
และผูป
้ ่ วยติดยาแก้ปวดได้โดยง่าย
้ โดยธรร
งานวิจยั ดังกล่าวได้แสดงถึงหลักฐานทีว่ า่ ความเชือ
่ เหล่านี้ ไม่เป็ นจริงและยังสรุปว่าความปวดไม่ใช่สงิ่ ทีเ่ กิดขึน
มชาติพร้อมกับภาวะสูงอายุและโดยแท้จริงแล้วความรุนแรงของความปวดจะยังคงทีเ่ สมอเมือ
่ เวลาผ่านไป
และในผูป
้ ่ วยสูงอายุบางคนการเมินเฉยแต่ความปวดไม่ได้หมายถึงความเคยชินกับความปวด
การศึกษานี้ ยงั แสดงให้เห็นว่ามากกว่าร้อยละ 80
้ แต่มผ
ของผูป
้ ่ วยสูงอายุทม
ี่ ีปญ
ั หาข้อเสือ
่ มต้องการข้อมูลเกีย่ วกับโรคมากขึน
ี ป
ู้ ่ วยเพียงหนึ่งในสามเท่านัน
้ ทีไ่ ด้รบ
ั ข้อมูล
ดังกล่าว
แล้วเราจะแก้ปญ
ั หานี้ อย่างไร? ปัจจุบน
ั เราเข้าใจถึงปัญหาของความปวดในกลุม
่ ผูส
้ ูงอายุ
แล้วยังพบว่าเราพบอุบตั ก
ิ ารณ์ของความปวดในผูป
้ ่ วยกลุม
่ ดังกล่าวด้วยเป็ นอย่างสูง
อาจจะเนื่องด้วยปัญหาด้านการสือ
่ สารและความเชือ
่ ทีผ
่ ด
ิ ของบุคลากรทางการแพทย์เราจึงมีความจําเป็ นต้องหาหนทาง
ทีจ่ ะให้ความรูแ
้ ก่ผป
ู้ ่ วยและเพือ
่ นร่วมอาชีพของเราเพือ
่ ให้มค
ี วามเข้าใจและหาวิธีในการจัดการแก้ไขเกีย่ วกับปัญหานี้
้
มากขึน
โดยการช่วยเหลือให้ผูป
้ ่ วยเข้าใจว่าพวกเขาเหล่านัน
้ ไม่จาํ เป็ นทีจ่ ะต้องอาศัยร่วมอยูค
่ วามปวดเพราะความปวดมิได้เป็ น
้
ส่วนหนึ่งของการมีอายุมากขึน
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ผูแ
้ ปล
ผศ.ดร.ทพ.ฑีฆายุ พลางกูร จอร์นส
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผูต
้ รวจทาน
แพทย์หญิงลักษมี ชาญเวชช์
เลขาธิการสมาคมการศึกษาเรือ
่ งความปวดแห่งประเทศไทย

่
่
เกียวก
ับสมาคมการศึกษาเรืองความปวดนานาชาติ

(International Association for the Study of Pain® )
้ าทีมี
่ บุคคลหลายอาชีพเพือเสนองานวิ
่
IASP เป็ นแหล่งชันนํ
ชาการวิทยาศาสตร ์
การปฏิบต
ั ิ และการศึกษาในวิชาการด ้านความปวด
่ ยวข
่
เปิ ดรบั สมาชิกสําหรบั ทุกอาชีพ ทีเกี
้องในการวิจยั การวินิจฉัย
หรือรกั ษาความปวด IASP มีสมาชิกมากกว่า 7,000 คนใน 133 ประเทศ 90
่
่
สมาคมแห่งประเทศ และ 20 กลุ่มทีสนใจเรื
องเฉพาะด
้านของความปวด

ในฐานะของปี สากลแห่งการต้านความปวดของประชากรกลุม
่ เปราะบาง IASP มีชุดของเอกสารข้อเท็จจริง (Fact
Sheets ) ครอบคลุมหัวข้อทีเ่ ฉพาะเจาะจงเกีย่ วกับความปวดของประชากรกลุม
่ เปราะบาง
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เอกสารเหล่านี้ได้รบ
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่ เติม
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