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การมีส่วนร่วมกบับุคลากรทางสาธารณสุขของท่านเพ่ือป้องกนัความปวด:ข้อมูลส าหรบัผูป่้วย 

 

ความปวดเป็นอาการทีทุ่กคนประสบในชว่งใดชว่งหน่ึงของชวีติ 

เมือ่บุคคลใดรูส้กึถงึความปวดก็อาจมผีลกระทบทัง้ดา้นรา่งกาย อารมณ ์ตลอดจนอาจส่งผลกระทบดา้นสงัคม 

ความปวดทีเ่พิง่เกดิขึน้เรยีกวา่ ความปวดเฉียบพลนั 

มกัจะเกีย่วขอ้งกบัการบาดเจ็บของเนือ้เยือ่โดยปกตแิลว้ก็จะทุเลาลงเมือ่แผลสมานหรอืเราหายแลว้ [6] 

ความปวดชนิดเฉียบพลนันีม้ปีระโยชนใ์นการเตอืนภยัใหม้กีารป้องกนับรเิวณอวยัวะทีไ่ดร้บับาดเจ็บจนกว่าแผลจะหาย  

ส่วนความปวดเร ือ้รงัเกดิเมือ่มคีวามปวดยาวนานกว่า 3 เดอืน 

โดยทีไ่ม่จ าเป็นตอ้งตรวจพบการบาดเจ็บของเนือ้เยือ่ในขณะน้ัน และถอืเป็นหน่ึงโรคได ้

โดยความปวดเร ือ้รงัอาจเกดิพรอ้ม ๆ กบัความปวดเฉียบพลนัได ้เชน่ 

เมือ่ท่านมคีวามปวดเร ือ้รงัก็มคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะเกดิการบาดเจ็บแลว้เกดิความปวดเฉียบพลนัจนหายไป 

แต่ก็ยงัอาจมคีวามปวดเร ือ้รงัตอ่ไป  

ความพยายามทีจ่ะรกัษาความปวดเร ือ้รงัโดยใหพ้กัและลดกจิกรรมลงน้ันไม่มปีระโยชน ์

แต่ยิง่กระตุน้ใหค้วามปวดรนุแรงมากขึน้ และลดความสามารถในการใชช้วีติประจ าวนัแบบปกต ิ

อุบตักิารณค์วามปวดเร ือ้รงัอาจเกดิขึน้ 1 ใน 5 คนทัง้เด็กและผูใ้หญ่ และพบไดม้ากขึน้ในประชากรกลุ่มทีเ่ปราะบาง 

ไดแ้ก ่ผูป่้วยสูงอายุ ทหารผ่านศกึผูไ้ดร้บับาดเจ็บหรอืพกิาร หรอืชนกลุ่มนอ้ยผูด้อ้ยโอกาส[1,2] 

ผูท้ีม่คีวามปวดเร ือ้รงัมโีอกาสเกดิภาวะการจ ากดัสมรรถภาพในการด ารงชวีติประจ าวนั ไดแ้ก ่การเดนิทางไปโรงเรยีน 

ไปสถานทีท่ างาน หรอืการท างานบา้นไดถ้งึ 1 ใน 20 คน ในเอกสาร fact sheet 

นีจ้ะอภปิรายถงึหวัขอ้ส าคญัทีผู่ป่้วยทีม่คีวามปวดเร ือ้รงัและนักวชิาการทีเ่กีย่วขอ้งไดพ้บว่ามปีระโยชนใ์นอนัจะชว่ยป้อง

กนัความปวดชนิดเร ือ้รงัได ้

ความส าคัญของการส่ือสาร 

เมือ่บุคคลใดมคีวามปวดและไดร้บัการตรวจวนิิจฉัย ความเขา้ใจในโรคทีไ่ดร้บัการวนิิจฉัยเป็นสิง่ส าคญัอย่างยิง่ยวด 

ความไม่แน่นอนในการวนิิจฉัย (diagnostic uncertainty) 

การไดร้บัค าอธบิายหรอืการบรรยายถงึความปวดทีไ่ม่เพยีงพอ ท าใหผู้ป่้วยขาดความเชือ่มั่น เช ือ่ถอื 

และไม่รว่มมอืในการตรวจรกัษาอนัท าใหก้ารรกัษาไม่ไดผ้ลดเีท่าทีค่วร [2, 4] 
การสือ่สารทีช่ดัเจนระหว่างบุคลากรทางการแพทยแ์ละผูป่้วยจะลดความวติกกงัวลโดยเฉพาะในผูป่้วยทีม่คีวามปวดอย่า

งเร ือ้รงั ชว่ยลดความทรมานและภาวะการลดสมรรถนะในการท างาน การเปิดโอกาสในการซกัถามปัญหา 

หรอืเร ือ่งทีม่คีวามกงัวลท าใหรู้ส้กึมสี่วนรว่มในการรกัษา จะชว่ยบรรเทาความปวดและเพิม่ผลลพัธท์ีด่ไีด ้ 
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การเขา้พบบุคลากรทางการแพทยจ์ะมปีระโยชนถ์า้ท่านท าตามขัน้ตอนต่าง ๆ ซึง่ด าเนินการเป็น 

ส่วน :ๆ 

เตรียมตัว: เขยีนบนัทกึค าถามทีก่งัวลเรยีงล าดบัจากมากไปนอ้ย 

ถามค าถาม และเมือ่ไดร้บัค าตอบหรอืค าอธบิายแลว้ใหแ้น่ใจวา่มคีวามเขา้ใจในค าตอบน้ัน 

ทวนค าใหบุ้คลากรการแพทยเ์พือ่ใหแ้น่ใจไดว้า่ท่านเองมคีวามเขา้ใจถกูตอ้ง 

ปฏิบติัในสิง่ทีจ่ะตอ้งท าต่อไป [3] 

ความปวดมีหลายชนิด 

ความปวดมหีลายชนิดซึง่แตกต่างกนัไป 

ความปวดเฉียบพลนัเกีย่วขอ้งกบัการท าลายเนือ้เยือ่หรอืประหน่ึงวา่มกีารท าลายเนือ้เยือ่ 

ความปวดนีม้ปีระโยชนเ์น่ืองจากท าใหม้กีารหลกีเลีย่งเพือ่ป้องกนับรเิวณทีบ่าดเจ็บจนกว่าแผลจะหายความปวดเร ือ้รงัเกิ

ดขึน้เมือ่เกดิภาวะการตอบสนองไวของระบบประสาท (ค าเรยีกใหม่ คอื nociplastic pain) 

ซึง่อาจเร ิม่ตน้จากความปวดเฉียบพลนัแต่ไม่จ าตอ้งเกดิตอ่เน่ืองจากความปวดเฉียบพลนัเสมอไป 

การปกป้องหรอืหลกีเลีย่งบรเิวณทีม่คีวามปวดชนิดเร ือ้รงั อาจไม่เกดิประโยชนแ์ละไม่ชว่ยใหบ้รเิวณน้ันหายไดเ้รว็ขึน้ 

นอกจากน้ันยงัอาจท าใหค้วามรนุแรงของความปวดเร ือ้รงัมากขึน้ ความปวดเหตุพยาธสิภาพประสาท (neuropathic 

pain) เป็นความปวดเร ือ้รงัเกดิขึน้เน่ืองจากโรคหรอืการท าลายของเสน้ประสาท 

ความปวดชนิดนีไ้ม่มปีระโยชนแ์กผู่ท้ีม่คีวามปวด 

การหลกีเลีย่งเพือ่ป้องกนับรเิวณทีบ่าดเจ็บก็ไม่ไดท้ าใหม้กีารหายของแผล  

ทัง้ความปวดเร ือ้รงัและความปวดเหตุพยาธสิภาพประสาทมกีารรกัษาแตกต่างจากความปวดเฉียบพลนั คอื 

มุ่งเนน้ไปทีก่ารเพิม่สมรรถภาพของรา่งกายในการด าเนินชวีติใหป้กตหิรอืใกลเ้คยีงปกต ิ

การเคล่ือนไหวยังมีความปลอดภยัแมจ้ะมีความปวด 

ความปวดไม่ใชต่วัช ีว้ดัเชงิปรมิาณของการท าลายของเนือ้เยือ่ 

กระบวนการหายของบาดแผลจะมกีารหลัง่ของสารเคมทีีท่ าใหเ้สน้ประสาทมคีวามไวเกนิ ซึง่ท าใหค้วามปวดเพิม่ขึน้ 

แมว้่าบาดแผลก าลงัหายแลว้ 

ดงัน้ันการเคลือ่นไหวรา่งกายหลงัจากการพกัฟ้ืนจากความปวดระยะเฉียบพลนัจงึมคีวามส าคญั 

เมือ่รกัษาความปวดเร ือ้รงัควรเคลือ่นไหวหรอืเคลือ่นยา้ยสว่นของรา่งกายอย่างคอ่ยๆ เป็นไป 

โดยเร ิม่ตน้จากการออกก าลงัพืน้ฐานและค่อยๆเพิม่ตามทีร่า่งกายทนได ้

การมปัีญหาทางอารมณอ์าจท าใหค้วามปวดมคีวามรนุแรงเพิม่ขึน้ 

เน่ืองจากสมองส่วนทีเ่กีย่วกบัความปวดและส่วนทีเ่กีย่วกบัอารมณอ์ยู่ใกลก้นัมาก 

ถา้เกดิความปวดและความปวดไม่ทุเลาจนเป็นปวดเร ือ้รงัท่านควรไปพบแพทยห์รอืผูเ้ช ีย่วชาญดา้นการระงบัปวด 

การเคลือ่นไหวรา่งกายมคีวามจ าเป็นและมคีวามปลอดภยั   

ควรขยบัและเคลือ่นไหวรา่งกายและประกอบภารกจิในชวีติประจ าวนัใหเ้หมอืนหรอืใกลเ้คยีงปกตทิีสุ่ด 

โดยอาจมคีวามปวดอยู่บา้ง  
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การดูแลรกัษาอารมณ์เม่ือมีความปวดเป็นส่ิงส าคัญ  

ความปวดเป็นความรูส้กึไม่สบาย ส่งผลกระทบถงึอารมณค์วามคดิ พฤตกิรรม และภาวะแวดลอ้มทางสงัคม 

ตลอดจนถงึบุคคลทีแ่วดลอ้ม ความกงัวลและอารมณซ์มึเศรา้พบไดบ่้อยในผูท้ีม่คีวามปวดเร ือ้รงั 

[5]การรกัษาหรอืควบคุมใหม้กีารพฒันาทกัษะในการจดัการดา้นอืน่ ๆ ของชวีติ 

ทีอ่าจมผีลกระทบต่อความปวดของท่าน ท่านมคีวามกงัวล เศรา้ใจ โกรธขึง้ หงุดหงดิร าคาญใจ 

หรอืมคีวามเครยีดอยู่หรอืไม่? อารมณต์่างๆ เหล่านีม้ผีลกระทบต่อระบบประสาท 

หากไม่สามารถจดัการอารมณเ์หล่านีไ้ดด้พีอ  จะมโีอกาสพฒันาไปสู่ความปวดเร ือ้รงั 

หรอืมคีวามทรมานจากความปวดมากขึน้ การรกัษาแบบองคร์วมไม่เฉพาะแต่เพยีงรา่งกาย เป็นหลกัการทีส่ าคญั 

สรุป 

ท่านสามารถลดผลกระทบจากความปวดเฉียบพลนัและป้องกนัการพฒันาไปสู่ความปวดเร ือ้รงั 

การมคีวามรูแ้ละเขา้ใจความปวด มกีารสือ่สารทีด่กีบับุคลากรทางการแพทย ์

การดูแลและจดัการอารมณจ์ะชว่ยลดความปวดและลดโอกาสเกดิความปวดเร ือ้รงั 

การมสีว่นรว่มในการดูแลสุขภาพและการจดัการความปวดสามารถท าใหเ้กดิผลลพัธท์ีด่ ี

แหล่งความรูเ้กีย่วกบัความปวดเพือ่ท าใหเ้กดิความเขา้ใจมากขึน้ ทีแ่นะน าไดแ้ก:่  

 ส าหรบัเด็ก ๆ ทีม่คีวามปวด: https://www.aboutkidshealth.ca/pain 

 เพือ่เรยีนรูเ้ร ือ่งปวด– Retrain Pain Foundation: https://www.retrainpain.org/ 

 เพือ่เรยีนรูเ้ร ือ่งปวด– ฝึกสตัวใ์หเ้ช ือ่ง (Tame the Beast): https://www.tamethebeast.org/ 

 ความเขา้ใจเร ือ่งปวดใน 5  นาท:ี https://www.youtube.com/watch?v=C_3phB93rvI 

 ความเขา้ใจเร ือ่งปวด- Elliot Krane – ความลกึลบัของเร ือ่งปวดเร ือ้รงั: 

https://www.youtube.com/watch?v=J6--CMhcCfQ 

 ความเขา้ใจเด็กทีม่คีวามปวด: https://www.aci.health.nsw.gov.au/chronic-pain/painbytes 
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