การรักษาอาการปวดในการดูแลแบบประคับประคองในเด็กและวัยรุน
่
สมาคมการศึกษาเรือ
่ งความปวดนานาชาติ

การดูแลแบบประคับประคองนัน
้ ได้ถือว่าเป็ นมาตรฐานการรักษาทีม
่ ค
ี วามจําเป็ นและเป็ นส่วนหนึ่งของการให้การบริก
์ นุ ษยชนอย่างหนึ่งซึง่ ผูป
ารสุขภาพแบบถ้วนหน้า[1]และยังถือเป็ นสิทธิม
้ ่ วยพึงได้รบั [2]
ปัจจุบน
ั ได้มีการประมาณการว่าเด็กและวัยรุน
่ ซึง่ ป่ วยด้วยทัง้ โรคติดต่อและโรคไม่ตด
ิ ต่อเรื้อรัง เช่น HIV
วัณโรคจํานวน 21 ล้านทีจ่ ะได้รบ
ั ประโยชน์จากการดูแลแบบประคับประคอง ในจํานวนนัน
้ ประมาณ
้ l[3] ในประเทศรายได้สูงเช่น
8ล้านคนมีความจําเป็ นต้องได้รบ
ั การดูแลแบบประคับประคองทีพ
่ เิ ศษและจําเพาะมากขึน
สหราชาอาณาจักรนัน
้ มีผป
ู้ ่ วยเด็กและวัยรุน
่ ทีต
่ อ
้ งได้รบ
ั การดูแลแบบประคับประคอง 20 คนใน 10,000 คน
ซึง่ น้อยกว่าประเทศกลุม
่ รายได้ต่าํ ซึง่ ขาดแคลนทรัพยากร เช่นประเทศซิมบับเว
ทีพ
่ บว่ามีผป
ู้ ่ วยเด็กและวัยรุน
่ ทีต
่ อ
้ งการการดูแลรักษาแบบประคับประคอง 120 คนต่อ 10,000 คน [3]
้ เรือ
อุบตั ก
ิ ารณ์ ของโรคทีท
่ าํ ให้อายุขยั สัน
้ ลงมีแนวโน้มเพิม
่ มากขึน
่ ย ๆ เนื่องจากจํานวนผูป
้ ่ วยทีร่ อดชีวต
ิ จากโรคต่าง ๆ
้ เช่นกัน[4] การดูแลแบบประคับประคองนัน
ก็เพิม
่ มากขึน
้ ครอบคลุมผูป
้ ่ วยหลากหลายกลุม
่ โรค ผูป
้ ่ วยร้อยละ
80เป็ นผูป
้ ่ วยกลุม
่ โรคเรื้อรังทีไ่ ม่ใช่มะเร็งซึง่ ผูป
้ ่ วยเหล่านี้มีความแตกต่างจากผูป
้ ่ วยผูใ้ หญ่[3,4]
ลักษณะอาการปวดทีส
่ ามารถพบได้
•
อาการปวดสามารถพบได้ในผูป
้ ่ วยทีไ่ ด้รบั การดูแลแบบประคับประคองทัง้ ในกลุม
่ โรคมะเร็ง และ
โรคเรื้อรังอืน
่ ๆ ทีไ่ ม่ใช่มะเร็ง โดยพบว่าผูป
้ ่ วยมากกว่าร้อยละ 50 รายงานว่ามีอาการปวด [6,7,8,9,10,11].
•
อาการปวด และอาการผิดปกติอืน
่ ๆ มักเกิดร่วมกันและมีความเกีย่ วข้องกัน เช่น อาการอ่อนล้า
อาการกังวลในผูป
้ ่ วยเด็กโรคมะเร็ง หรือ การรับประทานอาหารได้น้อย ลักษณะการนอนทีผ
่ ด
ิ ปกติ
ในผูป
้ ่ วยเด็กทีม
่ โี รคระบบประสาท
ซึง่ การดูแลผูป
้ ่ วยกลุม
่ นี้ จาํ เป็ นต้องมีทกั ษะในการวินิจฉัยและให้การรักษาทีม
่ ากกว่าการรักษาอาการปวดเพีย
งอย่างเดียว [11,12,13].
•
อาการปวดในผูป
้ ่ วยเด็กโรคมะเร็งทีไ่ ด้รบ
ั การรักษาแบบประคับประครองมักต้องอาศัยการประเมิน
และปรับเปลีย่ นการรักษาทีเ่ ฉี ยบพลันเพือ
่ ให้ทน
ั ตามการดําเนินโรค
ในทางกลับกันอาการปวดในผูป
้ ่ วยเด็กกลุม
่ โรคระบบประสาททีร่ บั การรักษาแบบประคับประครองมักต้องให้
้ ระหว่างทีม
การรักษาทัง้ อาการปวดเฉี ยบพลันทีเ่ กิดขึน
่ ีอาการปวดเรื้อรังตัง้ แต่เวลาหลายเดือนจนกระทัง้ หลาย
ปี [10,11]
•
สามารถพบอาการปวดเฉี ยบพลนทีเ่ กิดจากการทําหัตถการต่าง
ๆได้บอ
่ ยในกลุม
่ ผูป
้ ่ วยเด็กทีไ่ ด้การรักษาแบบประคับประคอง
•
อาการปวดในกลุม
่ ผูป
้ ่ วยมะเร็งทีเ่ ป็ นเด็กมักจะมีสาเหตุมาจากอาการปวดแบบ nociceptive,
อาการปวดจากพยาธิสภาพระบบประสาทส่วนกลางหรือส่วนปลายสามารถพบได้เช่นกันแต่พบน้อยกว่า
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•
อาการปวดในผูป
้ ่ วย HIV เด็กมักจะพบอาการปวดจากระบบประสาทการรับรู ้
ซึง่ เป็ นภาวะแทรกซ้อนจากตัวโรคและการรักษา[14]
•
ในผูป
้ ่ วยเด็กทีม
่ ค
ี วามผิดปกติของระบบประสาทส่วนกลางอย่างรุนแรงอาจพบว่าอาการปวดเรื้อรังนั้
นเกิดจากพยาธิสภาพประสาทส่วนกลางเองหรือเกิดจาก visceral hyperalgesia [15]
การประเมินอาการปวด
•
ในผูป
้ ่ วยเด็กทีไ่ ด้รบ
ั การรักษาแบบประคับประคอง อาการปวดมักเกิดจากหลายสาเหตุรว่ มกัน
การประเมินความปวดโดยผูใ้ ห้การดูแลจึงมีความจําเป็ น
•
การประเมินความปวดควรเป็ นลักษณะสหสาขาวิชาชีพ
โดยผูเ้ ชีย่ วชาญด้านกุมารเวชฯร่วมกับการดูแลโดยเน้นครอบครัวเป็ นศูนย์กลาง(family centered
care)โดยผูเ้ ชีย่ วชาญ
•
เครือ
่ งมือการประเมินความปวดเป็ นการประเมินแบบมิตเิ ดียว(unidimensional)
และเป็ นเพียงส่วนหนึ่งของการประเมินความปวดแบบหลายมิติ (multidimensional)
•
ไม่มีเครือ
่ งมือการประเมินความปวดไหนทีส
่ ามารถใช้ได้กบั ผูป
้ ่ วยเด็กทุกช่วงอายุ และ
ทุกระดับของพัฒนาการ[16]
•
ปัจจุบน
ั มีเครือ
่ งมือการประเมินความปวดทีไ่ ด้รบ
ั การตรวจสอบแล้วและสามารถเชือ
่ ถือได้
สําหรับผูป
้ ่ วยในแต่ละช่วงอายุ รวมทัง้ สําหรับผูป
้ ่ วยเด็กทีไ่ ม่สามารถสือ
่ สารได้ [16,17]
การจัดการความปวด
•
การบริหารจัดการความปวด โดยสหสาขาวิชาชีพสําคัญอย่างยิง่
เพือ
่ ให้การรักษาอาการปวดเป็ นลักษณะเฉพาะบุคคล(individualized) และ แบบองค์รวม(holistic)
ทัง้ การใช้การรักษาแบบใช้ยาและไม่ใช้ยาให้แก่ตวั ผูป
้ ่ วยเองและครอบครัวผูป
้ ่ วย
•
สามารถใช้วธิ ีการรักษาอาการปวดแบบไม่ใช้ยา ในผูป
้ ่ วยเด็กช่วงแรกเกิด [18]
•
การสือ
่ สารทีด
่ ีนน
้ ั มีสาํ คัญยิง่ และควรมีการสนทนาและหารือเกีย่ วกับแนวทางการรักษา และ
อธิบายเพือ
่ ตอบข้อกังวลหรือข้อสงสัยผิดๆต่างๆ
•
ปัจจุบน
ั มีแนวทางการปฏิบตั ซ
ิ งึ่ เกีย่ วข้องกับการระงับปวดในผูป
้ ่ วยเด็กทีร่ บ
ั การรักษาแบบประคับประคองดัง
นี้
o
อาการปวดเฉี ยบพลันทีเ่ กิดจากหัตถการต่าง ๆ ในเด็ก (Australian and New Zealand college of
Anaesthetists) [17]
o
อาการปวดเรื้อรังในผูป
้ ่ วยเด็กทีม
่ ีโรคทางอายุรศาสตร์และมะเร็ง (องค์การอนามัยโลก)[19]
o
ผูป
้ ่ วยเด็กทีม
่ ีความผิดปกติของระบบประสาทส่วนกลาง (American academy of pediatrics) [20]
•
การรักษาอาการปวดทุกแนวทางควรได้รบั การประเมินซํา้ อย่างสมํา่ เสมอและปรับเปลีย่ นให้เหมาะสมเพือ
่ การ
ระงับปวดทีม
่ ป
ี ระสิทธิภาพ
•
การจัดการความปวดบางครัง้ อาจไม่ตรงไปตรงมา
เมือ
่ การรักษามาตรฐานเบื้องต้นไม่ได้ผลควรปรึกษาผูเ้ ชีย่ วชาญ
การใช้ยา
•
ปัจจุบน
ั ยังขาดแคลน หลักฐานเชิงประจักษ์ ในการใช้ยาระงับปวดสําหรับในเด็ก
บ่อยครัง้ เป็ นการคาดการณ์จากหลักฐานการศึกษาในผูใ้ หญ่ซง่ึ เป็ นโรคมะเร็ง
•
การคาดการณ์ จากหลักฐานการศึกษาในผูใ้ หญ่นน
้ ั ควรทําอย่างระมัดระวังเนื่องจากเด็กมีกายวิภาค
สรีระวิทยา และทีส
่ าํ คัญผูป
้ ่ วยเด็กมีความรู ้ ความเข้าใจ และ
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•
•

การตอบสนองต่ออาการปวดและการระงับปวดทีแ
่ ตกต่างจากผูใ้ หญ่
้ ในเด็กแรกเกิด [18,21] และผูป
ซึง่ ความแตกต่างเหล่านี้ จะยิง่ มากขึน
้ ่ วยเด็กทีม
่ ีโรคทางระบบประสาท [20]
การใช้ยากลุม
่ โอปิ ออยด์ยงั ถือว่าเป็ นยาตัวหลักในการรักษาอาการปวดในผูป
้ ่ วยเด็กรับการรักษาแบ
บประคับประคอง โดยเฉพาะกลุม
่ โรคมะเร็ง [22,23]
การเข้าถึงยาโดยเฉพาะยากลุม
่ โอปิ ออยด์ ยังถือเป็ นปัญหาและอุปสรรคทีส
่ าํ คัญในหลายประเทศ [24]
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ผูแ
้ ปล
นายแพทย์ปต
ั ย์ ปั้นเหน่ งเพ็ชร
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ิ ยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
ผูต
้ รวจทาน
แพทย์หญิงลักษมี ชาญเวชช์
เลขาธิการสมาคมการศึกษาเรือ
่ งความปวดแห่งประเทศไทย
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่
่
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
เอกสารเหล่านี้ได้รบ
ั การแปลเป็ นภาษาต่างๆและสามารถดาวน์ โหลดได้ฟรี เยีย่ มชม www.iasppain.org/globalyear สําหรับข้อมูลเพิม
่ เติม
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