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การป้องกนัความปวดเรือ้รงัแบบปฐมภูมิ  

บทน า 

การป้องกนัความปวดเร ือ้รงัแบบปฐมภมู ิ(primary prevention) หมายถงึ การป้องกนัไม่ใหเ้กดิความปวดเฉียบพลนั 

การป้องกนัแบบทุตยิภมู ิ(secondary prevention) 

เป็นการป้องกนัการพฒันาจากการปวดเฉียบพลนัไปเป็นปวดเร ือ้รงั และการป้องกนัแบบตตยิภมู ิ (tertiary 

prevention) ทีมุ่่งเนน้การลดผลกระทบของการปวดเร ือ้รงั [5]  

บทความนีไ้ดส้รปุหลกัฐานของมาตรการป้องกนัการเกดิความปวดหลงัการผ่าตดั 

และความปวดจากการบาดเจ็บในสถานทีท่ างาน  

การป้องกนัความปวดเรือ้รงัแบบปฐมภูมิจากหลักฐานงานวิจัย  

ความปวดเรือ้รงัหลงัการผา่ตดั ความปวดเฉียบพลนัหลงัผา่ตดัพบไดบ่้อยในกลุม่ประชากร 

และเป็นอาการปวดทีม่กีารท าวจิยัดา้นการป้องกนัแบบปฐมภมูมิากทีสุ่ด [1] การป้องกนัดงักลา่ว ไดแ้ก ่

การบรหิารรา่งกายกอ่นผา่ตดั (pre-habilitation) 

การใหย้ากอ่นและระหว่างการผ่าตดัและการใหก้ารระงบัความรูส้กึทางวสิญัญ ี

รวมถงึมาตรการในการรกัษาหลงัออกจากโรงพยาบาล 

การบรหิารรา่งกายกอ่นผา่ตดัประกอบดว้ยการออกก าลงักายทัง้ในรปูแบบแอโรบกิและการออกก าลงักายแบบใชแ้รงตา้

นซึง่อาจชว่ยเพิม่สมรรถนะทางกาย 

ลดจ านวนวนัทีผู่ป่้วยตอ้งนอนโรงพยาบาลและลดความปวดหลงัการผ่าตดัเมือ่เปรยีบเทยีบกบัการรกัษาแบบมาตรฐาน 

(หลกัฐานคุณภาพระดบัต ่า) [8] 

การใหค้วามรูแ้กผู่ป่้วยน่าจะลดความกลวัและวติกกงัวลต่อการเกดิอาการปวดจากการผ่าตดั 

แต่จากหลกัฐานคุณภาพระดบัต ่าในปัจจบุนัแนะน าวา่การใหค้วามรูแ้กผู่ป่้วยกอ่นไดร้บัการผ่าตดัเพยีงอยา่งเดยีวไม่สา

มารถลดความปวดหลงัการผ่าตดั ไม่ไดเ้พิม่ความสามารถทางกาย 

และคุณภาพชวีติของผูป่้วยรวมถงึความวติกกงัวลหลงัการผ่าตดั มากไปกว่าการรกัษาแบบมาตรฐานแต่อย่างใด [6] 

อย่างไรก็ดมีาตรการการใหก้ารรกัษาดา้นจติวทิยากอ่นการผา่ตดัไดแ้ก ่การใหข้อ้มูลการรกัษา 

มาตรการการใหอ้งิทกัษะความคดิหรอืการใชก้ลยุทธก์ารผ่อนคลาย อาจส่งผลทางบวกตอ่การลดความปวดหลงัผ่าตดั 

ลดระยะเวลาการนอนโรงพยาบาล และลดผลกระทบทางลบได(้จากหลกัฐานคุณภาพระดบัต า่และต ่ามาก) [7] 

ประสทิธภิาพของการใชย้าและการใหก้ารระงบัความรูส้กึทางวสิญัญ ี

ในการป้องกนัการเกดิการปวดเร ือ้รงัหลงัการผ่าตดั ไดส้รปุไวใ้นเอกสารชดุ fact sheet อืน่ (fact sheet เร ือ่ง 

“การป้องกนัความปวดเร ือ้รงัหลงัการผ่าตดั”) 
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มาตรการการรกัษาหลงัออกจากโรงพยาบาล 

เพือ่ชว่ยลดความรนุแรงของการเกดิอาการปวดหลงัการท าผ่าตดัเปลีย่นขอ้เขา่ 

ประกอบไปดว้ยการท ากายภาพบ าบดัเป็นหลกั ซึง่พบว่าวธิเีหล่านีเ้ป็นวธิทีีม่ปีระสทิธภิาพ 

[15] 

จากผลการวจิยัหลายโครงการส าคญัเรว็ ๆ นี ้(ทีไ่ม่ไดม้ผีลการทดลองแบบสุม่และมกีลุ่มควบคุมยนืยนั) 

พบว่าการใชม้าตรการแบบสหสาขาวชิาในชว่งกอ่น ระหว่าง และหลงัการผ่าตดั 

รวมถงึหลงัจากออกจากโรงพยาบาลไปแลว้โดยหลายสาขาวชิาจาก “งานบรกิารรกัษาอาการปวดชว่งเปลีย่นผ่าน” 

(“transitional pain service”) 

มแีนวโนม้ชว่ยป้องกนัการเกดิอาการปวดเร ือ้รงัในผูป่้วยโดยเฉพาะในกลุ่มเสีย่งไดเ้ป็นอย่างด ี[4,13]  

โดยกอ่นการผ่าตดัมคีวามจ าเป็นทีต่อ้งมเีคร ือ่งมอืทีใ่ชใ้นการท านายผูป่้วยทีม่คีวามเสีย่งทีจ่ะเกดิอาการปวดเร ือ้รงัหลงัก

ารผ่าตดัและไดม้กีลุม่วจิยัหลายกลุม่ก าลงัศกึษาถงึเคร ือ่งมอืดงักลา่ว[9] 

มาตรการดา้นอาชวีศาสตร ์(Occupational interventions) จะมุ่งเนน้ไปทีก่ารลด 

การเกดิการบาดเจ็บทีเ่กีย่วกบัการท างานทีจ่ะสง่ผลใหเ้กดิความปวดเฉียบพลนั 

มาตรการทีค่วรจะระบุถงึปัจจยัเสีย่งทางกายและจติทีท่ าใหเ้กดิอาการปวดหลงัไดอ้ย่างมนัียส าคญั 

ปัจจยัเสีย่งเหลา่นีไ้ดแ้ก ่การท างานทีผ่ดิท่าทาง (OR 8.0, 95% CI 5.5–11.8) 

หรอืการถูกเบีย่งเบนความสนใจในขณะทีท่ างาน (OR 25.0, 95% CI 3.4– 184.5) หรอืมภีาวะเหน่ือยหลา้ (OR 3.7, 

95% CI 2.2–6.3) [11] อย่างไรก็ดมีหีลกัฐานในระดบัปานกลาง 

ทีพ่บว่าการใหค้ าแนะน าในการขนยา้ยหรอืยกวสัดดุว้ยตนเองและการฝึกอบรมทัง้การใชห้รอืไม่ใชอุ้ปกรณช์ว่ยเหลอืก็ไ

ม่สามารถป้องกนัการเกดิอาการปวดหลงั หรอื 

การเกดิทุพพลภาพจากการปวดหลงัไดเ้มือ่เปรยีบเทยีบกบัการไม่ไดร้บัการป้องกนัรกัษา หรอื 

การรกัษาดว้ยทางเลอืกอืน่ๆ [14]  

มาตรการดา้นอาชวีศาสตรท์ีใ่ชโ้ดยทัว่ไปซึง่ประกอบไปดว้ยการออกก าลงักายเพยีงอย่างเดยีว (RR 0.65, 95%KI 

0.50-0.86) หรอืการออกก าลงักายรว่มกบัการใหค้วามรูแ้กผู่ป่้วย (RR 0.55, 95% KI 0.41-0.74) 

สามารถลดความเสีย่งของการเกดิการปวดหลงัส่วนลา่งได ้(หลกัฐานคุณภาพ low to moderate) [10] และเรว็ ๆ 

นีก็้พบหลายรายงายทีส่นับสนุนขอ้มูลนี[้12] ในขณะทีม่าตรการดา้นอาชวีศาสตรช์นิดอืน่ไดแ้ก ่

การใหค้วามรูแ้กผู่ป่้วยเพยีงอยา่งเดยีว (คูม่อื, แผ่นพบั, วดีทิศัน)์, กายอุปกรณท์ีใ่ชส้ าหรบัเทา้ หรอื 

การเสรมิพืน้รองเทา้ หรอืสิง่ชว่ยพยุงหลงั เชน่เข็มขดัรดัหลงั อุปกรณพ์ยุงหลงั ทีเ่สรมิหลงัเกา้อี ้

น้ันไม่มผีลในการชว่ยลดอุบตักิารณก์ารเกดิอาการปวดหลงัส่วนล่างได ้[10]  

วธิทีางการยศาสตรด์า้นกายภาพ (physical ergonomic interventions) 

ประกอบไปดว้ยการปรบัปรงุการใชอุ้ปกรณเ์พิม่เตมิในสิง่แวดลอ้มทีท่ างานเพือ่ชว่ยลดการเกดิแรงตงึตอ่ระบบกระดูกแล

ะกลา้มเนือ้ [3]  การรายงานการวเิคราะหอ์ภมิาน(meta-analysis) 
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อนัหน่ึงยงัไม่สามารถสรปุถงึการใชอุ้ปกรณท์ีพ่ยุงแขนส าหรบัการใชเ้มาสค์อมพวิเตอรใ์นพนักงานทีท่ างานในส านักงา

นเพือ่ลดอุบตักิารณก์ารเกดิความผดิปกตทิีร่ะบบกระดูกและกลา้มเนือ้ ทีบ่รเิวณคอ ไหล่ หรอื แขนขวาส่วนบนได ้

(หลกัฐานคุณภาพระดบัต ่าถงึปานกลาง) ส่วนหลกัฐานคณุภาพระดบัต ่ามากบ่งชีว้่าการเสรมิการพกัเบรคหลาย ๆ คร ัง้ 

สามารถทีจ่ะชว่ยลดอาการไม่สบายทีค่อ (MD − 0.25; 95% CI − 0.40 to − 0.11), ไหล่ขวา หรอื แขนบน (MD 

− 0.33; 95% CI − 0.46 to − 0.19), และปลายแขนดา้นขวา ขอ้มอื หรอื มอืได ้(MD 0.18; 95% CI -0.29 to -

0.08) [3] นอกจากนีย้งัพบว่า การปรบัสถานีงานและโตะ๊ท างานแบบน่ังต่าง ๆ 

ไม่ส่งผลในการลดอาการปวดหรอืไม่สบายทีบ่รเิวณแขนได ้[3].   

สรุป 

ในปัจจบุนัการศกีษาทีแ่สดงถงึประสทิธภิาพและประสทิธผิลของการป้องกนัความปวดเร ือ้รงัโดยใชก้ารป้องกนัแบบปฐม

ภมูยิงัไม่มากนัก จงึจ าตอ้งมกีารวจิยัทีม่คีุณภาพทีด่ดีา้นการป้องกนัการเกดิความปวดเร ือ้รงัเพิม่เตมิ 

แนวทางการป้องกนัแบบปฐมภมูใินอนาคตไดแ้ก ่

การป้องกนัทางดา้นสาธารณสขุโดยมุ่งเนน้การป้องกนัไปทัง้กลุ่มประชากรโดยทัว่ไปและในประชากรกลุ่มเสีย่ง [5]  

การใหค้วามรูค้วามเขา้ใจแกส่งัคมเกีย่วกบัความปวดและผลกระทบต่อสุขภาพโดยรวม 

เพิม่องคค์วามรูเ้กีย่วกบักลยุทธใ์นการจดัการความปวดในระดบัปัจเจกบุคคล 

เพือ่ทีผู่ท้ีม่อีาการปวดจะไดม้คีวามสามารถในการจดัการความปวดดว้ยตนเอง หรอื 

บอกประสบการณด์า้นความปวดได ้[2]   
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