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สิง่ ทีส
่ งั คมควรรูเ้ กี่ยวกับความปวดหลังการผ่าตัด
ในแต่ละปี ทั่วโลกมีการผ่าตัดเกิดขึ้นมากกว่า 300 ล้านครั้ง
ซึ่งมีตั้งแต่การผ่าตัดเล็กน้อยในคลินิกที่ใช้เวลาสั้นๆ
จนถึงการผ่าตัดอวัยวะสาคัญในผู้ป่วยสูงอายุที่เปราะบางที่ใช้เวลาหลายชัว
่ โมง
ความปวดหลังผ่าตัดเคยถูกมองว่าเป็นสิ่งทีต
่ ้องเกิดขึ้นแน่นอนและเป็นสิ่งทีต
่ ้องอดทน
ความจริงแล้วผู้ปว
่ ยที่ได้รบ
ั การผ่าตัดในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 20 นี้ เกือบครึ่งหนึ่งรายงานว่า
มีอาการปวดรุนแรงหลังผ่าตัด
แต่ประเด็นเรื่องความปวดเรือ
้ รังยืดเยื้อหลังการผ่าตัดเพิง่ กลายเป็นหัวข้อที่มีการศึกษาอย่างเป็นระบบในร
ะยะ 25 ปีมานี้เอง และเป็นส่วนของความพยายามของสมาคมการศึกษาความปวดนานาชาติดว
้ ย
ไม่นานมานี้สิ่งผูป
้ ่วยร้องขอคือ การเพิ่มความสบายหลังผ่าตัด
และการที่แพทย์สนใจหาวิธใ
ี ห้ผู้ป่วยนอนพักโรงพยาบาลสั้นขึ้นและมีปญ
ั หาน้อยที่สด
ุ ภายหลังการผ่าตัด
กลายเป็นประเด็นที่นาไปสู่การเปลี่ยนการปฏิบต
ั ิเพื่อควบคุมอาการปวดหลังผ่าตัด ขณะเดียวกัน
มีเทคนิคการผ่าตัดใหม่ ๆ ที่เลือกใช้แผลเล็กรุกรานน้อยและมีวธ
ิ ีการใหม่ ๆ
ที่จะจัดการกับอาการปวดหลังผ่าตัดที่มีประสิทธิผลดีขึ้น
และมีผลข้างเคียงน้อยลงจนทาให้มีการผ่าตัดในผูป
้ ่วยนอกเพิ่มขึ้น
หรือสามารถจาหน่ายให้ผป
ู้ ว
่ ยกลับบ้านได้เร็วขึน
้ หลังจากพักอยูโ่ รงพยาบาลในระยะสั้น ๆ
แม้กระนั้นการประเมินความปวดทีถ
่ ูกเพิ่มขึ้นมาในการปฏิบัติประจาวัน
ก็พบว่าผู้ปว
่ ยยังคงมีความปวดคงอยู่นานหลังการผ่าตัด
สรุปแนวคิดในอดีตต่อความปวดหลังการผ่าตัด:
 ยอมรับว่าความปวดหลังการผ่าตัดมักรุนแรง เพราะเทคนิคการผ่าตัดที่ทากันมา
ใช้การเปิดแผลที่ใหญ่และเกิดภยันตรายต่อเนื้อเยื่อรอบ ๆ ที่ไม่ได้ผิดปกติ
 ต้องมีความปวดในระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาล เป็นขั้นตอนปกติของการรักษา

ไม่ค่อยสนใจความปวดในผูป
้ ่วยหลังผ่าตัดทีเ่ พิ่งออกจากโรงพยาบาลทีส
่ ามารถดูแลจัดการความปวดตัวเ
องได้ที่บ้าน (หรือมีครอบครัวที่คอยดูแลอยู่)
 เน้นการให้ชุดการสั่งยาง่าย ๆ ที่ยังพบผลข้างเคียงบ่อย เช่น “มอร์ฟีนตามความจาเป็น”
 ไม่มีการเก็บข้อมูลเพื่อแสดงถึงรูปแบบความปวดหลังการผ่าตัดที่ยังไม่หาย
 การดูแลความปวดในระหว่างที่ผป
ู้ ่วยอยูโ่ รงพยาบาล
เน้นไปทีบ
่ ุคลากรใดก็ได้ที่ไม่มีภารกิจในขณะนั้น

ตรงกันข้าม แนวทางปัจจุบน
ั ต่อความปวดภายหลังการผ่าตัด:
 คิดไว้วา่ ความปวดเกือบทัง้ หมดที่เกิดหลังการผ่าตัดสามารถจัดการได้
และเป็นสิ่งที่ควรทาเพื่อให้กายและอารมณ์ของผู้ป่วยทางานได้อย่างเหมาะสม
 ประเมินระดับความปวดในขณะพักและขณะใช้งานในส่วนทีเ่ กี่ยวข้อง
เพื่อปรับการรักษาอาการปวดให้เหมาะสม เพื่อการฟื้นฟูสภาพตามความจาเป็น
แต่ยกเว้นกรณีที่ได้รบ
ั ภยันตรายรุนแรง ร่วมกับมีการเปลีย
่ นแปลงสภาพจิตใจ
 วิเคราะห์ลว
่ งหน้าว่า ผู้ป่วยคนใดที่จาเป็นต้องได้รับการดูแลพิเศษ เพราะมีปัญหาพฤติกรรม
หรือใช้ยากลุ่มโอปิออยด์มาก่อนผ่าตัด
 ผสมผสานการควบคุมความปวด และด้านอื่น ๆ เพื่อเป็นการเตรียมผ่าตัดและฟื้นหลังผ่าตัด เช่น
กิจกรรมต่าง ๆ หรือโภชนาการ สารน้าแก่ผู้ปว
่ ย
 นาแนวทาง “แบบผสมผสาน” มาใช้ ซึ่งรวมการใช้ยาหลายชนิด
การใช้ยาชาเฉพาะที่(ถ้าเป็นไปได้) เพื่อลดการพึ่งพาวิธก
ี ารใดวิธีการหนึ่งอย่างเดียว เช่น
การใช้โอปิออยด์ซึ่งมีผลข้างเคียงหลายอย่าง
 ให้คิดถึงความแตกต่างของผู้ป่วยแต่ละคนในเรือ
่ งประสบการณ์ต่อความปวด
และการรายงานความปวด ความชื่นชอบต่อวิธีการรักษาที่จะนามาใช้ และการตอบสนองต่อการรักษา
 มีการประเมินผูป
้ ่วยต่อเนื่องแม้ผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลไปแล้ว
เพื่อจะได้ทราบและรักษาอาการปวดยืดเยื้อให้เร็วที่สุดทีจ
่ ะทาได้
 ในบางประเทศ การจัดการความปวดเฉียบพลัน เช่น
หลังผ่าตัดกลายเป็นอนุสาขาของการฝึกอบรมเฉพาะทาง
เนื่องจากมีความก้าวหน้าด้านความรูแ
้ ละเทคนิคพิเศษ
อะไรเป็นสิง่ ทีค
่ ณ
ุ และครอบครัวของคุณควรทาเพือ
่ ประโยชน์สงู สุดทีค
่ วรได้รบ
ั จากความก้าวหน้าเหล่านี้?
 พูดคุยกับแพทย์ผ่าตัดของคุณว่าขัน
้ ตอนการรักษาที่เสนอมานั้น
มีแนวโน้มที่จะทาให้เกิดความเจ็บปวดหรือไม่ ถ้าใช่ความเจ็บปวดจะรุนแรงมากไหม นานไหม
และมีวธ
ิ ีการแก้ไขอย่างไร
การผ่าตัดบางอย่างมีความเสี่ยงต่อการทาให้เกิดความปวดยืดเยื้อหลังผ่าตัดได้มากกว่าอย่างอื่น
 ถามแพทย์ผ่าตัด หรือสมาชิกในทีม (แพทย์ดมยา, พยาบาล, นักกายภาพบาบัด, เภสัชกร)
เกี่ยวกับประวัติทางการแพทย์ที่เป็น หรือ ปัญหาความเจ็บปวดที่มีมาก่อน การบาบัดความปวดในปัจจุบน
ั
อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
 ถาม:
o ใครจะเป็นผู้ดแ
ู ลความเจ็บปวดของฉัน?
(แม้วา่ จะเป็นวิธีมาตรฐานที่ใช้กับผู้ปว
่ ยคนอื่นๆก็ตาม)
o วิธีการจัดการความปวดของฉันจะเป็นลักษณะ “แบบผสมผสาน” หรือไม่? นั่นคือ
จะได้รับยาที่มีผลลดปวดหลายชนิด และ/หรือใช้ยาชาเฉพาะที่ เช่น การฉีดยาชาเฉพาะที่ เช่น
การฉีดเข้าช่องเหนือช่องน้าไขสันหลัง หรือ การฉีดยาชาเข้าทีช
่ ่องน้าไขสันหลัง
แทนการพึ่งพายาเพียงอย่างเดียว เช่น มอร์ฟีน ไหม
o จะมีขั้นตอนต่อไปอย่างไรเพื่อควบคุมความเจ็บปวดของฉัน ในกรณีที่ปวดขึ้นมา
แม้จะใช้ยาโอปิออยด์อยู่ก่อนแล้ว?
o ใครจะคอยติดตามแผนจัดการความปวดของฉัน และปรับมันถ้าจาเป็น?
o อะไรคือแผนจัดการความปวดของฉันหลังจากที่ออกจากโรงพยาบาล?
o หากความเจ็บปวดยังคงมีอยู่หลังจากที่ออกจากโรงพยาบาล
แล้วฉันควรจะกลับมาพบใคร ทั้งกลางวัน และกลางคืน
ถ้าแผนจัดการความปวดของฉันมันไม่เพียงพอที่จะช่วยให้ฉันพักและฟืน
้ ตัว หรือ
ถ้ายาที่จัดการความปวดของฉันทาให้เกิดอาการข้างเคียงที่รับไม่ได้
หรือความปวดกลับคืนมาใหม่ หรือแย่ลง

แนวทางฉบับนี้จะช่วยกระตุน
้ ให้เกิดการดูแลแบบผู้ปว
่ ยและครอบครัวเป็นศูนย์กลาง
โดยอาศัยหลักฐานเชิงประจักษ์ และการตัดสินใจร่วมกัน เอกสารข้อเท็จจริงอื่นๆ ในชุดนี้
เตรียมขึน
้ สาหรับปี 2017
ซึ่งสมาคมการศึกษาความปวดนานาชาติกาหนดให้เป็นปีแห่งการต่อต้านความเจ็บปวดหลังผ่าตัด
ที่เน้นถึงผู้ป่วยเฉพาะกลุ่ม (เด็กและผู้สูงอายุ) และการผ่าตัดเฉพาะอย่าง (เช่น
การผ่าตัดหลังได้รับอุบัตเิ หตุ หรือ การผ่าตัดมะเร็ง)
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เกีย
่ วกับสมาคมการศึกษาเรือ
่ งความปวดนานาชาติ
(International Association for the Study of Pain® )
IASP
เป็นแหล่งชั้นนาที่มีบุคคลหลายอาชีพเพื่อเสนองานวิชาการวิทยาศาสตร์
การปฏิบัติ และการศึกษาในวิชาการด้านความปวด
เปิดรับสมาชิกสาหรับทุกอาชีพ ที่เกี่ยวข้องในการวิจัย การวินิจฉัย
หรือรักษาความปวด IASP มีสมาชิกมากกว่า 7,000 คนใน 133 ประเทศ 90
สมาคมแห่งประเทศ และ 20 กลุ่มที่สนใจเรื่องเฉพาะด้านของความปวด

ในฐานะของปีสากลแห่งการต่อต้านความปวดหลังการผ่าตัด IASP มีชด
ุ ของเอกสารข้อเท็จจริง (Fact
Sheets ) ครอบคลุมหัวข้อทีเ่ ฉพาะเจาะจงเกีย
่ วกับความปวดหลังผ่าตัด
เอกสารเหล่านีไ
้ ด้รบ
ั การแปลเป็นภาษาต่างๆและสามารถดาวน์โหลดได้ฟรี เยีย
่ มชม www.iasppain.org/globalyear สาหรับข้อมูลเพิม
่ เติม

