้
การป้ องกันความปวดเรือรังหลั
งการผ่าตัด
บทนา
่
้ ังหลังการผ่าตัดเป็ นพิเศษตังแต่
้
้
มีความสนใจเรืองความปวดเรื
อร
20 ปี ก่อนเมือ่ Macrae ให ้นิ ยามของความปวดนี [19]
่
ในแต่ละปี ทัวโลกมี
ผู ้เข ้าร ับการผ่าตัดเกือบ 40 ล ้านคน ในจานวนเหล่านี ้ ผู ้ป่ วย 1 คนจาก 10
้ ังหลังการผ่าตัด โดย 1 ใน 100 คนจะมีความปวดขันรุ
้ นแรงซึงมี
่ ผลกระทบต่อคุณภาพชีวต
คนจะเกิดความปวดเรือร
ิ
่ ความปวดเรือร
้ ังหลังการผ่าตัดร ้อยละ 35-57
ผู ้ป่ วยทีมี
่ งผลให ้ปวดมากขึนและกระทบคุ
้
่ น[1]
้
มีความปวดจากเหตุพยาธิสภาพประสาทร่วมด ้วยซึงส่
ณภาพชีวต
ิ เพิมขึ
่
ยืนยันจากการรายงานของ “งานบริการร ักษาอาการปวดช่วงเปลียนผ่
าน” (transitional pain services) [2]
่
้ ังเป็ นกระบวนการทีซั
่ บซ ้อนและครอบคลุมหลากหลายกลไก
การเปลียนผ่
านจากความปวดเฉี ยบพลันเป็ นความปวดเรือร
่ บของระบบประสาททีแตกต่
่
่ ยวข
่
ทีระดั
างกัน[3] ความรู ้ในปัจจุบน
ั บ่งชีว่้ ากลไกทีเกี
้องเป็ นได ้จาก sensitization
้ ระดั
่ บส่วนปลาย(ตรงเนื อเยื
้ อที
่ ถู
่ กทาลาย) และระดับส่วนกลาง (ไขสันหลังและเหนื อกว่าไขสันหลัง) [4]
ทังที
่ องกันการเกิดความปวดเรือร
้ ัง รวมทังยาที
้
่
่
มีการศึกษายาหลายตัวเพือป้
ออกฤทธิ
ต่์ อขบวนการกระตุ ้นทีไขสั
นหลัง
่
้ ้นของการอักเสบจากเซลล ์ของระบบภูมค
และ/หรือยาทีลดการอั
กเสบโดยปร ับการปล่อยสารตังต
ิ ุ ้มกันในส่วนปลายและเ
ซลล ์ glia ในส่วนกลาง[21]
่ ส
่ าคัญต่อการเกิดควา
เนื่ องจากระดับความรุนแรงและระยะเวลาของความปวดเฉี ยบพลันหลังการผ่าตัดเป็ นปัจจัยเสียงที
้ ังหลังการผ่าตัด
มปวดเรือร
่ องกันการเกิดความปวดเรือร
้ ัง[5]
จึงมีความใส่ใจถึงการระงับความปวดเฉี ยบพลันหลังการผ่าตัดเพือป้
้
การป้ องกันความปวดเรือรังหลั
งการผ่าตัด
้ ัง
การผ่าตัดเป็ นสาเหตุหลักของการเกิดความปวดเรือร
่ ้บ่อยและคาดการณ์ได ้จึงทาให ้มาตราการป้ องกันการเกิดความปวดเรือร
้ ังเป็ นเรืองง่
่ าย
การผ่าตัดเป็ นวิธก
ี ารร ักษาทีใช
อย่างไรก็ตาม
่
้
การศึกษาส่วนใหญ่มุ่งไปทียาหรื
อวิธก
ี ารระงับความรู ้สึกเฉพาะส่วนในช่วงหลังการผ่าตัดทันทีหรือช่วงสันๆก่
อนการผ่าตั
ด
้
่
้ ังหลังการ
ผลจากการศึกษาดังกล่าวแสดงหลักฐานทีจ่ ากัดว่ายาเหล่านี สามารถลดความเสี
ยงของการเกิ
ดความปวดเรือร
ผ่าตัด[6]
่ ส
่ าคัญทีต
่ ้องพิจารณาคือความสาเร็จของการป้ องกันเป็ นจากการร ักษาผู ้ป่ วยทุกรายเหมือนกันหรือทาการ
ประเด็นอืนที
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่ ความเสียงสู
่ งต่อการเกิดความปวดเรือร
้ ัง
ป้ องกันเฉพาะในรายทีมี
่
่
้ ัง
ในอนาคตจึงควรมีการศึกษาเรืองการประเมิ
นความเสียงของการเกิ
ดความปวดเรือร
่ ้าน N-methyl-D-aspartate (NMDA) receptor
ยาทีต
่ าให ้เกิดความปวดเรือร
้ ังคือ central plastic changes และ spinal/cortical
มีบทบาทสาคัญต่อกระบวนการทีท
้ งลดการเกิดการอักเสบด ้วย การให ้ ketamine ในช่วงก่อน ระหว่าง
potentiation นอกจากนี ยั
และหลังการผ่าตัดสามารถลดความรุนแรงของความปวดและการใช ้ยาระงับปวดในช่วงหลังการผ่าตัดได ้
จวบถึงปัจจุบน
ั การให ้ ketamine ในช่วงก่อน ระหว่าง
้ ัง
และหลังการผ่าตัดเป็ นหนึ่ งในวิธท
ี มี
ี่ ผลในการป้ องกันการเกิดความปวดเรือร
่ ้าร ับการผ่าตัดทีท
่ าให ้ปวดอย่างรุนแรง เช่น
โดยเฉพาะในรายทีเข
่ ความปวดมาก่อนผ่าตัดและมีการใช ้
การผ่าตัดกระดูกและข ้อ[7]และผู ้ป่ วยทีมี
่
opioids[8,9]กาลังมีการศึกษาทางคลินิกแบบสุ่มขนาดใหญ่ (คือ ROCket trial) เพือประเมิ
นผลของ ketamine
้
่ นยากลุม
่ ฤทธิยั์ บยัง้ NMDA receptor
ดังกล่าวนี [10]
และกาลังศึกษาการให ้ methadone ซึงเป็
่ opioid ทีมี
่ ้ในระหว่างการผ่าตัด ทีมี
่ ผลในด ้านการป้ องกัน โดยพบว่าลดความปวดหลังการผ่าตัดเป็ นระยะเวลา 30 วัน[11]
ทีให
การใช ้ยากลุ่ม gabapentinoids (gabapentin, pregabalin) ในช่วงก่อน ระหว่าง
และหลังการผ่าตัดมีผลเล็กน้อยต่อความปวดหลังการผ่าตัด แต่ทาให ้ความต ้องการใช ้ opioids ลดลง ยากลุม
่
้ ังหลังการผ่าตัด[12]
gabapentinoids ไม่น่าจะป้ องกันการเกิดความปวดเรือร
่ ความปวดเรือร
้ ังหลังการผ่าตัดได ้[1
แต่อาจลดอุบต
ั ก
ิ ารณ์ของการเกิดความปวดจากเหตุพยาธิสภาพประสาทในรายทีมี
2]
่
่ รา
การให ้ lidocaine ทางหลอดเลือดดาเป็ นวิธห
ี นึ่งทีอาจน
ามาทดแทนวิธก
ี ารระงับปวดทางช่องเหนื อเยือดู
่
้
่ ขนหลั
แต่ข ้อมูลมีจากัดในเรืองผลของยานี
ในการลดความปวดเฉี
ยบพลันและการฟื ้ นตัวทีดี
ึ้
งการผ่าตัด[13]
ข ้อมูลล่าสุดจาก meta-analysis สนับสนุ นการใช ้ lidocaine infusion ในช่วงก่อน ระหว่าง
่
้ ังหลังการผ่าตัดที่ 3 เดือนโดยเฉพาะการผ่าตัดเต ้านม[14]
และหลังการผ่าตัดเพือลดการเกิ
ดความปวดเรือร
่ หารยาชาเช่น การให ้ทางช่องเหนื อเยือดู
่ ราอาจลดความปวดเรือร
้ ังหลังการผ่าตัดเปิ ดทรวงอก
ยังมีวธิ อี นๆเพื
ื่
อบริ
การใช ้วิธรี ะงับความรู ้สึกเฉพาะส่วนสาหร ับการผ่าตัดเต ้านม การหยดยาชาเข ้าแผลผ่าตัดอย่างต่อเนื่ อง (continuous
้ ังหลังการผ่าตัดท ้องคลอดและการผ่าตัดเอา bone graft
wound infiltration) อาจลดการเกิดความปวดเรือร
่ การศึกษาเพียงจานวนน้อย ได ้แก่ clonidine, dexmedetomidine, nefopam
จากกระดูกเชิงกราน[15, 22] ยาทีมี
่
และ antihyperalgesic drugs ตัวอืนๆ
้ ังหลังการผ่าตัด[16]
มีการโต ้แย ้งกันถึงประโยชน์ของยาต ้านเศร ้าในการป้ องกันการเกิดความปวดเรือร
่ งตี
่ พม
การศึกษาทีเพิ
ิ พ ์แสดงว่าการให ้ duloxetine ในช่วงก่อน ระหว่าง
้ ังในรายทีมี
่ central
และหลังการผ่าตัดอาจทาให ้คุณภาพของการฟื ้ นตัวดีขนและลดการเกิ
ึ้
ดความปวดเรือร
sensitized state ก่อนการผ่าตัด[17]
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่ ต
่ ้องให ้ความสนใจคือขนาดและระยะเวลาทีให
่ ้ยา
สิงที
ต ้องคานึ งถึงความสมดุลระหว่างประสิทธิภาพและผลข ้างเคียงของยาให ้เหมาะสมในผู ้ป่ วยแต่ละราย
่ าวมาแล ้วนี เป็
้ นยาทีไม่
่ ได ้ร ับการร ับรองให ้ใช ้ในช่วงก่อน ระหว่าง และหลังการผ่าตัด
ยาต่างๆทีกล่
ดังนั้นจึงต ้องแจ ้งให ้ผู ้ป่ วยทราบและลงนามยินยอมก่อนการใช ้
้ ัง ในความเป็ นจริง
ไม่ได ้มีเฉพาะแค่ยาและการระงับความรู ้สึกเฉพาะส่วนสาหร ับป้ องกันการเกิดความปวดเรือร
่ าการเกิดความปวดเรือร
้ ังเป็ นกระบวนการทางกายจิตสังคมซึงต
่ ้องการการดูแลแบบองค ์
ต ้องให ้ความสนใจเป็ นอย่างยิงว่
รวม ในอนาคต ต ้องมีการศึกษาถึงบทบาทของกาย จิต และสังคม
้ ังหลังการผ่าตัดอย่างไร
ว่าแต่ละส่วนมีผลต่อการเกิดความปวดเรือร
่ องกันการเกิดความปวดเรือร
้ ังหลังการผ่าตัดเหล่านี ้
และจะมีวธิ ก
ี ารใดทีจะป้

สรุป
้ องกันการเกิดความปวดเฉี ยบพลันและความปวดเรือร
้ ังหลังการผ่าตัด
ยังมีความใส่ใจน้อยในด ้านการป้ องกันทังป้
่
สาเหตุหนึ่งทีทราบแล
้วคือการขาดการร ักษาแบบเฉพาะบุคคล[7,17] และระยะเวลาของการร ักษาป้ องกัน[17]
่
้ ควรพิจารณาว่าการใช ้ยากลุ่ม opioids
ยิงไปกว่
านัน
้
ระยะยาวหลังการผ่าตัดอาจส่งผลใหค้ วามปวดนั้นเกิดขึนอย่
างยาวนานได ้
้ ังหลังการผ่าตัด
มีคาถามถึงความสัมพันธ ์ระหว่างการระงับปวดเฉี ยบพลันและการเกิดความปวดเรือร
่ บสนุ นการวิเคราะห ์ผู ้ป่ วยรายบุคคลและติดตามผู ้ป่ วยกลุม
มีข ้อมูลทีสนั
่ เป้ าหมายอย่างใกล ้ชิดตามบทบาทของ
้ ังไม่วา่ จากสาเหตุใดๆอยู่ใน International
transitional pain services[18] ก ้าวต่อไปคือการรวมความปวดเรือร
่ งว่าจะทาให ้มีความใส่ใจเรืองความปวดเรื
่
้ ังหลังการผ่าตัดเพิมขึ
่ น้
Classification of Diseases (ICD-11) ซึงหวั
อร
ช่วยกระตุ ้นการทาวิจยั และการหามาตรการการป้ องกันต่อไป
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