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ภาวะโภชนาการและความปวดเรือ้รงั  

เป็นทีท่ราบกนัทัว่โลกว่า การบรโิภคอาหารทีไ่ม่ดน้ัีนเป็นสาเหตุน าไปสู่การเสยีชวีติ 

และยงัเป็นปัจจยัเสีย่งของภาวะทุพพลภาพทีส่ามารถปรบัเปลีย่นไดเ้ป็นอนัดบัตน้ ๆ [6] 

ความปวดเร ือ้รงัน้ันมคีวามสมัพนัธก์บัน า้หนักตวัทีเ่พิม่ขึน้ ความเสีย่งของภาวะทุพพลภาพหลายประการ (multi-

morbidity) ภาวะโภชนาการทีไ่ม่เหมาะสม (suboptimal dietary patterns) และคุณภาพของอาหารทีบ่รโิภค[2; 

5] ภาพที ่1 สรปุความสมัพนัธ ์ระหว่างภาวะโภชนาการและแงมุ่มตา่งๆของการจดัการความปวดเร ือ้รงั 

การปรบัการบรโิภคใหเ้หมาะสม (optimizing dietary intake) มผีลตอ่ความปวดเร ือ้รงั[6; 9; 10]: 

1.อาหารทีบ่รโิภคสามารถกระตุน้เสรมิการท างานของระบบประสาท ระบบภมูคิุม้กนั และระบบต่อมไรท่้อ 

ซึง่มผีลโดยตรงตอ่ประสบการณด์า้นความปวด 

2.การลดน ้าหนัก หรอืคงน า้หนักเดมิไวน้ั้น สามารถลดภาระโหลดใหก้บัขอ้ต่าง ๆ ของรา่งกาย 

และลดภาวะทีเ่กีย่วกบัการอกัเสบ  

3.อาหารทีบ่รโิภคและน ้าหนักตวั มผีลต่อความเสีย่ง และ/หรอื ความรนุแรงของโรคเร ือ้รงัต่าง ๆ 

ทีม่กัเกดิรว่มกบัความปวดเร ือ้รงั (เชน่ โรคระบบหลอดเลอืดและหวัใจ เบาหวาน สุขภาพจติทีไ่ม่ด ี

รวมทัง้ภาวะวติกกงัวลและซมึเศรา้) 

ขอ้มูลเหล่านีน้ ามาจากการทบทวนวรรณกรรมอยา่งเป็นระบบ จากการศกึษา 73 การศกึษา 

ทีท่ าการสบืคน้ผลกระทบของมาตรการการใหโ้ภชนาการต่างๆโดยเป็นการศกึษาทีท่ าในผูป่้วยผูใ้หญ่ทีม่คีวามปวดเร ือ้

รงั และผูป่้วยเป็นผูร้ายงานผลความรนุแรงของความปวดน้ันดว้ยตนเอง[3] 
ผลการศกึษาเมือ่น ามาวเิคราะหเ์ป็นการวเิคราะหอ์ภมิานบ่งชีว้่ามาตรการการใหโ้ภชนาการต่างๆทีท่ าการศกึษาน้ัน 

มผีลอย่างมนัียส าคญัต่อการลดลงของความปวด[3] 

ส่วนภาวะโภชนาการทีไ่ม่เหมาะสมต ่ากว่ามาตรฐาน (suboptimal dietary intake) 

น้ันสามารถสง่ผลใหเ้กดิปัจจยั[1] ดงัตอ่ไปนี ้

 ภาวะทุพพลภาพ และความแข็งแรงทีล่ดลงและจ ากดั มผีลต่อความสามารถของผูป่้วยในการจบัจา่ยซือ้ของ 

ปรงุอาหาร และเตรยีมอาหาร 



 
©Copyright 2020 International Association for the Study of Pain. All rights reserved. 
IASP brings together scientists, clinicians, healthcare providers, and policymakers to 
stimulate and support the study of pain and translate that knowledge into improved 
pain relief worldwide. 

 ภาวะโรครว่มทางจติ (mental health co-morbidities) และความรูส้กึอยากแยกตวั (feeling of 

isolation) (ซึง่พบบ่อยในผูป่้วยปวดเร ือ้รงั) น าไปสูก่ารบรโิภคอาหารทีม่คีุณภาพต ่า 

กนิอะไรตามอารมณแ์ละ/หรอืไม่ไดใ้หค้วามส าคญักบัเวลาบรโิภคอาหาร  

 การทีไ่ม่ไดน้อนอย่างเต็มที ่ท าใหนิ้สยัการกนิไม่เป็นเวลา 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1 แสดงความสมัพนัธข์องภาวะโภชนาการและ การจดัการความปวดแบบองคร์วม  
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เคล็ดลับเก่ียวกบัโภชนาการและการจดัการความปวด 

1. การลดภาวะอกัเสบเพือ่ชว่ยปกป้องรา่งกายจากการท าลายของสาร oxidant: Polyphenol 

เป็นสารประกอบทีพ่บในผกัและผลไม[้7] Polyphenol 

มคีุณสมบตัติ่อตา้นอนุมูลอสิระและต่อตา้นภาวะการอกัเสบ[17] 
อาจจะมคีวามยากล าบากส าหรบัผูป่้วยปวดเร ือ้รงัในการรบัประทานผกัและผลไมส้ดใหห้ลากหลาย 

เน่ืองจากมโีอกาสทีค่วามปวดจะรบกวนในการเตรยีมและปรงุอาหาร 

ค าแนะน าในทางปฏบิตัสิ าหรบัผูป่้วย: ใหพ้จิารณาใชผ้กัแชแ่ข็งหลาย ๆ ชนิด 

ซึง่สามารถปรงุเขา้ดว้ยการดว้ยการผดัหรอืการอบในหมอ้ (casserole)  ท าไดง้่ายและรวดเรว็ 

รวมทัง้สามารถเก็บไวไ้ดน้าน ไม่ตอ้งไปซือ้ทีร่า้นบ่อยๆ ผลไมแ้ละผกัแชแ่ข็งน้ันเป็นตวัเลอืกทีด่ตี่อสุขภาพ 

เพราะมนัสามารถคงคุณภาพทางโภชนาการไวไ้ด ้

แนะน าใหพ้ยายามเปลีย่นชนิดผลไมไ้ปทุกสปัดาหแ์ละเลอืกผลไมแ้ชแ่ข็ง (เชน่ เบอร ี)่ 

ผกักระป๋องทีม่ปีรมิาณเกลอืนอ้ย (เชน่ มะเขอืเทศ และ ถัว่เลนทลิ) ก็สามารถน ามาปรงุรว่มกบัผกั 

เป็นอาหารประเภทสตูว ์หรอื พาสตา้ ในการรบัประทานอาหารมือ้หลกั 

คุณควรตัง้เป้าหมายใหม้ผีกัอย่างนอ้ยคร ึง่หน่ึงของปรมิาณอาหาร 

หรอือาจพยายามรบัประทานผกัเป็นอาหารว่าง 

2. ไขมนัคุณภาพด:ี ทัง้ไขมนั Omega-3 

และน ้ามนัมะกอกมผีลลดภาวะอกัเสบและกระตุน้ระบบภมูคิุม้กนัของรา่งกาย [14] 

ค าแนะน าในทางปฏบิตัสิ าหรบัผูป่้วย: เพิม่การบรโิภค omega-3 จากเนือ้ปลาทีม่ไีขมนันี ้(เชน่ แซลมอน และ 

ซารด์นี) จากน ้ามนัเมล็ดแฟลกซ ์น ้ามนัคาโนลา น า้มนัเมล็ดฝ้ายและถัว่วอลนัท 

ตัง้เป้าหมายใหไ้ดป้ลาทีม่ไีขมนันี ้ 2-3 มือ้ตอ่สปัดาห ์ รวมทัง้ใช ้น ามนัมะกอกบรสิุทธิใ์นการปรงุอาหาร เชน่ 

การผดั การย่าง รวมทัง้ยงัสามารถใชเ้ป็นน ้าสลดัได ้ พยายามลดปรมิาณไขมนัทรานสแ์ละไขมนัอิม่ตวั 

เชน่เนย อาหารทีผ่่านกระบวนการ (processed food) อาหารปรงุเสรจ็ (take away food) และไขมนัจาก 

hydrogenated vegetable จ ากดัไขมนักลุ่ม polyunsaturated fat เชน่ไขมนัจากดอกทานตะวนั และ 

ไขมนัจากดอกค าฝอย 

การเสรมิดว้ยน า้มนัตบัปลา:  ปัจจบุนัมคีวามหลากหลายของน ้ามนัตบัปลาพอสมควร 

สามารถขอค าแนะน าไดจ้ากนักโภชนาการและแพทยโ์ภชนาการกอ่นจะรบัประทานน ้ามนัตบัปลาในขนาดสูง 

มหีลกัฐานบ่งชีว้่าการรบัประทาน Omega-3 3000 มลิลกิรมั เป็นเวลา 3 เดอืนจะชว่ยลดความปวด 

โดยเฉพาะในกลุม่ Rheumatoid arthritis ได[้14]น า้มนัตบัปลาประกอบดว้ยส่วนผสมของ EPA และ DHA 

(เป็น omega-3 ทัง้สองชนิด) มคีวามส าคญัทีจ่ะตอ้งได ้สดัสว่นของ EPA ตอ่ DHA มากกว่าหรอืเท่ากบั 1.5 

เท่า ถา้หากรบัประทานน ้ามนัตบัปลา พยายามเลอืกผลติภณัฑย์ีห่อ้ทีม่คีุณภาพดซีึง่ม ีOmega-3 ปรมิาณสูง 

3. การป้องกนัการขาดวติามนิและเกลอืแร:่ การขาดสารอาหารรอง (micronutrient deficiency ) 

เป็นสิง่ทีพ่บไดบ่้อยในผูป่้วยทีม่คีวามปวด เชน่ ขาดวติามนิด ีวติามนิบ ี12 และ แมกนีเซยีม  

วติามนิดซี ึง่ส่วนใหญ่ไดร้บัมาจากแสงอาทติยน้ั์น เป็นยาตา้นอนุมูลอสิระ 
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และยงัมคีวามสมัพนัธก์บัอาการกลา้มเนือ้เมือ่ยลา้[15] วติามนิบ ี12 

มบีทบาทในกระบวนการของระบบประสาททีส่มัพนัธก์บัความปวด[4] 

แมกนีเซยีมสมัพนัธก์บักลา้มเนือ้หดรดัตวั (muscle spasm) ภาวะอกัเสบ 

และความปวดเหตุจากพยาธสิภาพประสาท[8] ภาวะขาดสารอาหารเหล่านีอ้าจกระตุน้ใหเ้กดิความปวดได ้

ค าแนะน าในทางปฏบิตัสิ าหรบัผูป่้วย: 

การบรโิภคอาหารทีม่สีารอาหารสูงใหห้ลากหลายมกัท าใหค้ณุไดร้บัวติามนิและเกลอืแรต่ามความตอ้งการ 

ตวัอย่างเชน่ เนือ้สตัว ์ปลา ผลติภณัฑจ์ากนม เป็นแหล่งของวติามนิบ ี12 ปลาและไขม่วีติามนิด ี

และผกัใบเขยีวรวมทัง้ธญัพชืเต็มเมล็ดก็มแีมกนีเซยีมในปรมิาณสงู 

นอกจากนีก้ารไดร้บัแสงอาทติยท์ าใหไ้ดว้ติามนิด ี

ในคนทัว่ไปแนะน าใหไ้ดร้บัแสงอาทติยบ์รเิวณแขนและขาเป็นเวลา 10-15 

นาทหีลายๆวนัตอ่สปัดาหก็์จะท าใหไ้ดร้บัวติามนิดตีามปรมิาณทีร่า่งกายตอ้งการ  อย่างไรก็ตาม 

ยงัมปัีจจยัอืน่ๆทีอ่าจมผีลกระทบ เชน่ ภมูลิ าเนาทีอ่ยู่ และชว่งเวลาในแต่ละปี 

ค าแนะน าในทางปฏบิตัสิ าหรบัแพทย:์ 

ควรมนัีกโภชนากรท าการประเมนิภาวะโภชนาการของผูป่้วยทีม่คีวามปวดอย่างสม ่าเสมอ 

ซึง่จะท าใหส้ามารถบ่งบอกภาวะทุพโภชนาการไดต้ัง้แต่แรก 

และสามารถน ามาปรบัเปลีย่นอาหารทีผู่ป่้วยบรโิภคได ้

ในบางคร ัง้อาจตอ้งมกีารรบัประทานยาเสรมิซึง่สมควรไดร้บัตามค าแนะน าของนักโภชนากรหรอืแพทยท์างโภ

ชนาการ 

4. การดืม่น ้า: ภาวะขาดน ้าสามารถเพิม่ความไวต่อการรบัรูค้วามปวด และยงัสามารถส่งผลต่อสขุภาพ 

โดยเฉพาะในผูป่้วยสูงอายุ เชน่ การทีแ่ผลหายชา้ หรอืมอีาการทอ้งผูก[13] 
น ้ามคีวามส าคญัต่อระบบหมุนเวยีนของสารอาหาร และการขบัของเสยีออก 

โดยทัง้สองกรณีนีม้ผีลตอ่การสมานแผลและความปวด เมือ่เกดิอาการกระหายน า้มกัเขา้ใจผดิว่าเป็นอาการหวิ 

และถา้ผูป่้วยดืม่น า้ปรมิาณมาก มกัท าใหก้นิอาหารปรมิาณนอ้ยลง 

ค าแนะน าในทางปฏบิตัสิ าหรบัผูป่้วย: เป้าหมายคอืดืม่น ้าใหไ้ด ้2-3 ลติรต่อวนั 

โดยการดืม่บ่อยๆระหว่างมือ้และการรบัประทานอาหารทีม่นี า้เป็นส่วนประกอบสงู เชน่ ซปุ ผลไม ้และ 

โยเกริต์ไขมนัต ่า 

ควรมขีวดน ้าขนาดใหญไ่วแ้ละเตมิน ้าทุกวนัและตัง้เป้าหมายในการดืม่น า้ไวเ้พือ่ใหด้ืม่น ้าไดจ้รงิตามน้ัน 

5. การเพิม่กากใยอาหาร: กากใยน้ันมคีวามส าคญัตอ่การย่อยอาหารและการรกัษาระดบัจลุนิทรยีท์ีด่ขีองรา่งกาย 

รวมทัง้การควบคมุน ้าหนัก เมือ่รบัประทานกากใยเพิม่ขึน้ 

ก็จ าเป็นตอ้งเพิม่ปรมิาณของเหลวในรา่ยกายเชน่กนั 

กากใยและน ้าจะท างานรว่มกนัในสง่เสรมิใหม้กีารท างานของระบบทางเดนิอาหารทีด่ ี[11] 

ค าแนะน าในทางปฏบิตัสิ าหรบัผูป่้วย: ผูใ้หญ่เพศหญงิควรบรโิภคกากใย 25 กรมัตอ่วนั 

ผูใ้หญ่เพศชายควรบรโิภคกากใย 30 กรมัต่อวนั โดยการรบัประทานขนมปังขา้วสาลกีลอ้ง/ขนมปังโฮลวที  

(2 แผ่น = 6 กรมั), พาสตา้ (1ถว้ย = 10 กรมั) อาหารเชา้แบบซเีรยีล (3/4 ถว้ย = 4.5 กรมั) ซลิเลีย่ม 

(เทยีนเกล็ดหอย) (1 ชอ้นโตะ๊ = 2 กรมั) ร า (1 ชอ้นโตะ๊ = 2 กรมั) ผกัรวม (1/2 ถว้ย = 4 กรมั) 
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ผลไมท้ีม่เีปลอืก (แอปเป้ิล 1 ผล ม ี2 กรมั) และถัว่ผสม 4 ชนิด (1/2 ถว้ย = 6 กรมั) 

รวมทัง้อาจจ าเป็นตอ้งเพิม่อาหารเสรมิกากใย  

6. การลด/จ ากดัการบรโิภคอาหารทีผ่่านกระบวนการแปรรปู (ultra-processed foods) 

และการบรโิภคน า้ตาล: อาหารและเคร ือ่งดืม่ประเภทดงักล่าวใหพ้ลงังานสูง 

แต่มสีารอาหารทีม่ปีระโยชนต์ ่าหรอืไม่มเีลย[12] อาหารเหล่านีย้งัสามารถท าใหเ้กดิกระบวนการอกัเสบและ 

oxidation ท าใหอ้าการปวดแย่ลง 

การบรโิภคอาหารดงักลา่วในปรมิาณสงูท าใหม้คีวามเสีย่งสงูทีจ่ะมสีุขภาพไม่ดแีละมโีรคเร ือ้รงั เชน่ 

โรคระบบหลอดเลอืดและหวัใจ เบาหวาน[12; 16] 

ค าแนะน าในทางปฏบิตัสิ าหรบัผูป่้วย: ควรเปลีย่นจากการดืม่เคร ือ่งดืม่รสหวานไปดืม่น ้า หรอืน ้าแร ่

และเลอืกทีจ่ะบรโิภคอาหารว่างทีด่ตี่อสุขภาพ เชน่ ผลไม ้ผกัแท่ง (vegetable stick) หรอื โยเกริต์ไขมนัต ่า  

พยายามปรงุอาหารเองใหบ่้อยขึน้ แทนการซือ้อาหารห่อกลบับา้น เป็นสิง่ทีท่ าไดง้่ายและรวดเรว็เชน่กนั 
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