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เพิ่มพูนทักษะการเรี ยนรู้ วิธีระงับปวดเรื อ้ รั งด้ วยตนเอง
การจัดการความปวดด้ วยตนเองถือเป็ นบันไดขันแรกในการรั
้
กษา ตามด้ วยการรักษาโดยแพทย์ทวั่ ไป แพทย์เฉพาะทางและศูนย์ระงับปวด ซึง่ เป็ นสิง่ ที่ควรปฏิบตั ิ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรายที่มีอาการปวดซับซ้ อน (4, 7, 17) ผู้ป่วยที่มีอาการปวดเรื อ้ รังแต่ละรายจะใช้ ชีวิตส่วนใหญ่ที่บ้านกับครอบครัว ซึง่ ผู้ป่วยก็จะมีการ
จัดการกับความปวดในชีวิตประจาวันทุกวัน (2) จากการศึกษาของ Lorig และคณะ (8) การระงับปวดเรื อ้ รังได้ อย่างประสบความสาเร็ จ ผู้ป่วยควรมีการ
เรี ยนรู้ข้อสาคัญต่าง ๆ ดังนี ้:






มีปฏิสมั พันธ์ที่ดีกบั ทีมแพทย์ผ้ รู ักษา
ใช้ สติ ความนึกคิดและการปรับพฤติกรรม เพื่อเพิ่มความสามารถในการดาเนินชีวิตประจาวันและลดอาการปวดและอาการอื่น ๆ
สามารถจัดการกับอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงขึ ้น ๆ ลง ๆ ได้ แม้ มีอาการปวดเรื อ้ รังร่ วมด้ วย
สามารถเสริ มสร้ างหรื อคงไว้ ซงึ่ การใช้ ชีวิตแบบมีสขุ ภาพดี โดยจัดการกับภาวะเครี ยด ออกกาลังกายสม่าเสมอ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และมี
การนอนหลับที่เพียงพอ
มีความรู้และการตัดสินใจที่เหมาะสมต่อการรักษาต่าง ๆ เช่น การใช้ ยา การทาหัตถการระงับปวด การผ่าตัดและการรักษาร่ วมอื่น ๆ

ผู้ป่วยที่มีอาการปวดรายหนึง่ เคยกล่าวไว้ วา่ ” เราต้ องเรี ยนรู้ ว่าควรใช้ ชีวิตอยู่อย่างไร” (4)
ขันตอนการเรี
้
ยนรู้ ในการระงับปวดด้ วยตนเองให้ ได้ ผลสาเร็ จประกอบด้ วยทฤษฎีทางสังคม ความนึกคิด พฤติกรรม เพื่อเพิ่มความมัน่ ใจให้ ผ้ ปู ่ วยในการดาเนิน
ชีวิตประจาวันได้ สงู สุด โดยยอมรับข้ อจากัดและมีความคิด ความรู้ สกึ และพฤติกรรมเชิงบวก (11) ตัวอย่างเช่น การนาทฤษฎีเพิ่มศักยภาพของตนเองไปใช้ เป็ น
สิง่ ที่ได้ ทามานานแล้ ว นอกจากจะให้ ความรู้ แก่ผ้ ปู ่ วย การเพิ่มศักยภาพด้ วยตนเอง เพื่อพัฒนาความสามารถและทักษะทางด้ านความนึกคิด สังคมและ
พฤติกรรมของผู้ป่วยแต่ละรายที่จะจัดการกับอาการเรื อ้ รังต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันได้
ในการฝึ กเพื่อเพิม่ ศักยภาพของตนเอง การจัดการความปวดด้ วยตนเองจะเพิ่มความเชื่อมัน่ ของผู้ป่วยที่จะทาให้ มีสขุ ภาพทีด่ ี โดยให้ โอกาสในด้ านต่าง ๆ ดังนี ้
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ฝึ กฝนทักษะ การจัดการความปวดด้ วยตนเองในสิง่ แวดล้ อมที่เกื ้อกูล
เรี ยนรู้แบบอย่างการใช้ ชีวิตเชิงบวกจากผู้ประสานงานและเพื่อน
ประเมินอาการซ ้า ดูวา่ มีความเชื่อเกี่ยวกับโรคใด ๆ ทีอ่ าจส่งผลต่อพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เช่น การจากัดการเคลื่อนไหวเพื่อหลีกเลี่ยงอาการปวดที่
ต่อเนื่อง
การเหนี่ยวนาทางสังคม โดยการสนับสนุนและให้ กาลังใจจากผู้ที่มีความคิดคล้ ายกัน (11)

การจัดการกับอาการปวดเรื อ้ รั งด้ วยตนเองคืออะไร
ถ้ าผู้ป่วยต้ องจัดการความปวดด้ วยตนเองโดยไม่มีข้อมูล การสนับสนุนหรื อองค์ความรู้ ผู้ป่วยคงจะเสียเวลานานและสับสนกับการลองผิดลองถูก จุดประสงค์ของ
การให้ ความรู้ เกี่ยวกับการจัดการความปวดด้ วยตนเอง คือ เพื่อลดระยะเวลาลองผิดลองถูก โดยแนะข้ อมูลที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ และที่สาคัญที่สดุ คือต้ องอยู่
ในสิง่ แวดล้ อมที่เกื ้อหนุนให้ เกิดการเรี ยนรู้ เช่น ส่งเสริมทักษะการแก้ ปัญหา การตัดสินใจ การใช้ ทรัพยากรอย่างเหมาะสม และการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
(1, 9)
ในขณะที่มีความหลากหลายของข้ อมูลระบบการจัดการความปวดด้ วยตนเอง การศึกษาทบทวนวรรณกรรม เรื่ องการจัดการความปวดเรื อ้ รังด้ วยตนเอง ตีพิมพ์
ตังแต่
้ ปี (01) 7112 พบว่าสามารถจาแนกหัตถการส่วนใหญ่ ได้ เป็ น 3 ประเภท ดังนี ้:
1. โมเดลสแตนฟอร์ ด ( Stanford) มีรูปแบบมาตรฐานที่ม่งุ สร้ างความรู้ และทักษะสาหรับจัดการความปวดและผลกระทบทางกาย สังคมและ
อารมณ์ (7, 12, 16)
2. การยอมรับและตังใจที
้ ่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ถกู กระตุ้นเมื่อมีความเจ็บปวดเป็ นพฤติกรรมที่สามารถจะทางานที่สาคัญได้ แม้ ยงั คงมีอาการปวด
(5,09)
3. การรักษาทางด้ านความนึกคิดและปรับพฤติกรรม โดยใช้ หลักการชี ้แนะความสัมพันธ์ระหว่างความคิด อารมณ์ และพฤติกรรม และกระตุ้นให้ เกิด
พฤติกรรมเชิงบวกในการจัดการความปวดด้ วยตนเอง (3, 14, 18)
ในขณะที่มีข้อมูลการศึกษาจานวนมากที่พบว่าการจัดการความปวดด้ วยตนเองมีบทบาทสาคัญในการลดภาระทางร่างกายและจิตใจต่ออาการปวดเรื อ้ รัง แต่ก็
พบหลักฐานที่ไม่สนับสนุนซึง่ อาจเกี่ยวข้ องกับการขาดทักษะของผู้สอน ความหลากหลายในสาเหตุของอาการปวดในการศึกษา และขันตอนต่
้
าง ๆ ขณะทาวิจยั
(10, 13) ปั จจัยหลักที่จะส่งเสริ มให้ ผ้ ปู ่ วยสามารถจัดการกับความปวดด้ วยตนเองได้ สาเร็ จคือการเสริ มสร้ างความมัน่ ใจให้ ผ้ ปู ่ วยและการเพิ่มศักยภาพของ
ตนเองในการจัดการกับอาการปวดและผลต่อการดารงชีวิต(6, 10)
แหล่ งข้ อมูลและกลยุทธ์
สิง่ ต่าง ๆ ที่แนะนาสาหรับผู้ให้ ความรู้ ควรคานึงถึงและส่งเสริ มความรู้เกี่ยวกับการจัดการความปวดเรื อ้ รัง ได้ แก่:
 ส่งเสริ มความรู้ ให้ กบั ทีมผู้รักษาและผู้ป่วยเรื่ องหลักการจัดการความปวดด้ วยตนเองและทักษะในการสื่อสาร (2, 4, 10, 20)
 ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมการจัดการความปวดเรื อ้ รังด้ วยตนเอง
 ส่งเสริ มให้ ผ้ ปู ่ วยทุกคนสามารถเข้ าถึงโปรแกรมได้ โดยไม่คานึงถึงรายได้ หรื อที่อยู่อาศัย
วิธีนี ้จะกระตุ้นให้ เกิดการสื่อสารในรู ปแบบใหม่ เช่น การใช้ สื่อสังคม การพัฒนาความร่ วมมือระหว่างหน่วยบริการในชุมชนและแพทย์ทวั่ ไปให้ ดีขึ ้น เพื่อการส่งต่อ
ผู้ป่วยอย่างเหมาะสมทันเวลา และช่วยคงงบประมาณของหน่วยบริ การในชุมชนและแพทย์ทวั่ ไปให้ เพียงพอ(1, 4, 15) นอกจากที่กล่าวมาแล้ ว สิง่ ที่ควรทา
ร่ วมด้ วย คือ:
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ปรับเปลี่ยนข้ อมูลความรู้และโปรแกรมให้ มีความเหมาะสมกับช่วงอายุ ประเภทอาการปวดและทุพพลภาพ วัฒนธรรมและระดับการอ่านออกเขียนได้
ของผู้ป่วย (1, 4, 10)
ตรวจสอบกลยุทธ์การจัดการความปวดด้ วยตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริ มกระบวนการเพิ่มศักยภาพของผู้ป่วย
จัดทาวิจยั ในผู้ป่วยที่เข้ าโปรแกรมการจัดการความปวดด้ วยตนเองและการรักษาร่ วมอื่น ๆ เช่น การใช้ ยาต้ านเศร้ า การออกกาลังกายอย่างเหมาะสม
เป็ นต้ น (10)

ข้ อความแหล่ งข้ อมูล
ภาษาอังกฤษ: LeFort SM, Webster L, Lorig K, Holman H, Sobel D, Laurent D, Gonzalez V, Minor M. Living a healthy life with chronic
pain. Boulder, CO: Bull Publishing; 2015. http://www.bullpub.com/

อ้ างอิง
1. Aloha Kohut SA, Stinson JN, Ruskin D, Forgeron P, Harris L, van Wyk M, Luca S, Campbell F. iPeer2Peer program: a pilot
feasibility study in adolescents with chronic pain. Pain 2016; 157: 1146-1155.
2. Blyth FM, March LM, Nicholas MK, Cousins MJ. Self-management of chronic pain: a population-based study. Pain 2005; 113:
285-292.
3. Guidelines for Pain Management Programmes for Adults. British Pain Society 2013.
https://www.britishpainsociety.org/static/uploads/resources/files/pmp2013_main_FINAL_v6.pdf.
4. Institute of Medicine of the National Academies (IOM). Committee on Advancing Pain Research and Education. Relieving pain
in America: a blueprint for transforming prevention, care, education and research. Washington, D.C.: National Academies Press;
2011.
5. Johnston M, Foster M, Shennan J, Starkey N, Johnson A. The effectiveness of an acceptance and commitment therapy selfhelp intervention for chronic pain. Clinical Journal of Pain 2010; 26: 393-402. Insert references here (Font: Calibri, 9 point)
6. Keefe FJ, Somers TJ, Maitre, LM. Psychologic interventions and lifestyle modifications for arthritis pain management.
Rheumatic Disease Clinics of North America 2008; 34(2): 351-368.
7. LeFort SM, Webster L, Lorig K, Holman H, Sobel D, Laurent D, Gonzalez V, Minor M. Living a healthy life with chronic pain.
Boulder, CO: Bull Publishing; 2015.
8. Lorig KR, Bodenheimer T, Holman H et al. Patient self-management of chronic disease in primary care. JAMA 2002; 288:
2469-2475.
9. Lorig KR, Holman HR. Self-management education: history, definition, outcomes and mechanisms. Ann Behav Med 2003; 26:
1-7.
10. Mann EG, LeFort SM, van Den Kerkhof EG. Self-management interventions for chronic pain. Pain Manage 2013; 3: 211-222.
11. McGillion M, LeFort S, Stinson J. Chronic Pain Self-Management. In: Rashiq S, Schopflocher D, Taenzer P (Eds). Chronic pain:
a health policy perspective (pp. 167-176). Wiley-VCH Verlag. Weinheim Germany. 2008.
12. McGillion M, Watt-Watson J, Stevens B, LeFort S, Coyte P, Graham A. Randomized controlled trial of a psychoeducation
program for the self-management of chronic cardiac pain. JPSM 2008; 36:126-140.
13. Mehlsen M, Hegaard L, Ornbol E, Jensen JS, Fink P, Frostholm L. The effect of a lay-led, group-based self-management
program for patients with chronic pain: a randomized controlled trial of the Danish version of the chronic Pain SelfManagement Programme. Pain 2017;158: 1437-1445.
14. Newton-John T, Geddes J. The non-specifc effects of group-based cognitive-behavioural treatment of chronic pain. Chronic
Illness 2008;4:199-208.
15. Ory MG, Lee Smith M, Patton Kulinski K, Lorig K, Zenker W. Self-management at the tipping point: reaching 100,000
Americans with evidence-based programs. Journal of the American Geriatric Society 2013; 61: 821-823.
16. Osborne RH, Wilson T, Lorig KR, McColl GJ. Does self-management lead to sustainable healh benefits in people with
arthritis? A 2-year transition study of 452 Australians. J Rheumatology 2007; 35: 1112-1117.
17. Smith BH, Elliott AM. Active self-management of chronic pain in the community 2005; 113: 249-250.
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18.Thorn BE, Day MA, Burns J et al. Randomized controlled trial of group cognitive behavioural therapy compared with a pain
education control for low-literacy rural people with chronic pain. Pain 2011;152: 2710-2720.
19. Volwes, KE, McCracken L, O’Brien JZ. M. Acceptance and value-based action in chronic pain: a three-year follow-up analysis
of treatment effectiveness and process. Behav. Res. Ther 2011;49:748-755.
20. Yank V, Laurent D, Plant K, Lorig K. Web-based self-management support training for health professionals. Patient Education
and Counseling 2013; 90: 29-37.

ข้ อความแหล่ งข้ อมูล
1. Bair MJ, Matthias MS, Nyland KA et al. Barriers and facilitators to chronic pain self-management: a qualitative study of
primary care patients with comorbid musculoskeletal pain and depression. Pain Med 2009; 10: 1280-1290.
2. Dear BF, Gandy M, Karin E, Ricciardi T, Fogliati VJ, McDonald S, Staples LG, Nicholson Perry K, Sharpe L, Nicholas MK, Titov N.
The pain course: an RCT comparing a remote-delivered chronic pain management program when provided online and
workbook formats. PAIN 2017;158(7):1289-1301.
3. Forman J. A nation in pain. Healing our biggest health problem. New York, N. Y.: Oxford University Press; 2014.
4. Hadjistavropoulos T, Hadjistavropoulos HD. (Eds.). Pain management for older adults. A self-help guide. Seattle, WA: IASP
Press; 2008. (Note: new edition in press)
5. Institute of Medicine of the National Academies (IOM). Committee on Advancing Pain Research and Education. Relieving pain
in America: a blueprint for transforming prevention, care, education and research. Washington, D.C.: National Academies Press;
2011. (Note: Especially Chapter 4).
6. Lorig KR, Holman HR. Self-management education: history, definition, outcomes and mechanisms. Ann Behav Med 2003; 26:
1-7. (Note: Provides a comprehensive overview of self-management).
7. Mann EG, LeFort SM, van Den Kerkhof EG. Self-management interventions for chronic pain. Pain Manage 2013; 3: 211-222.
(Note: Provides a recent overview of studies on self-management published since 2007).
8. McGillion M, Watt-Watson J, Stevens B, LeFort S, Coyte P, Graham A. Randomized controlled trial of a psychoeducation
program for the self-management of chronic cardiac pain. J PSM 2008; 36():126-140.
9. Palermo TM, Wilson AC, Peters M, Lewandowski A, Somhegyi H. Randomized controlled trial of an internet-delivered family
cognitive-behavioural therapy intervention for children and adolescents with chronic pain. Pain 2009; 146 (1-2): 205-213. (Note:
Highlights a new approach to addressing self-management in pediatric groups involving the family unit).
10. Thorn BE, Day MA, Burns J et al. Randomized controlled trial of group cognitive behavioural therapy compared with a pain
education control for low-literacy rural people with chronic pain. Pain 2011; 152; 2710 2720. (Note: Describes how selfmanagement interventions can be tailored to meet the needs of unique groups).
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แพทย์หญิงลักษมี ชาญเวชช์
เลขาธิการสมาคมการศึกษาเรื่ องความปวดแห่งประเทศไทย

เกี่ยวกับสมาคมการศึกษาเรื่องความปวดนานาชาติ

(International Association for the Study of Pain® )
IASP เป็ นแหล่งชันน
้ าที่มีบคุ คลหลายอาชีพเพื่อเสนองานวิชาการวิทยาศาสตร์ การปฏิบตั ิ และการเรี ยนการ
สอนด้ านความปวด เปิ ดรับสมาชิกสาหรับทุกอาชีพ ที่เกี่ยวข้ องในการวิจยั การวินิจฉัย หรื อการรักษาความ
ปวด IASP มีสมาชิกมากกว่า 7,000 คนใน 133 ประเทศ 90 สมาคมแห่งประเทศ และ 20 กลุม่ ที่
สนใจเรื่ องเฉพาะด้ านของความปวด
วางแผนการเข้ าร่วมเพื่อนร่วมอาชีพของท่านในงานประชุมความปวดโลก( 17th World Congress
on Pain), 12-16 กันยายน, 2018 บอสตัน รัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริ กา

ในฐานะของปี แห่ งการรณรงค์ เพื่อความเป็ นเลิศด้ านการเรี ยนการสอนเรื่ องความปวด IASP มีชุดของเอกสารข้ อเท็จจริง (Fact Sheets )
ครอบคลุมหัวข้ อที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับการเรี ยนการสอนเรื่ องปวด เอกสารเหล่ านีไ้ ด้ รับการแปลเป็ นภาษาต่ างๆและสามารถดาวน์ โหลดได้ ฟรี
เยี่ยมชม www.iasp-pain.org/globalyear สาหรั บข้ อมูลเพิ่มเติม
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