 FACT SHEET No. XIII

การจัดการเมือ
่ ผูป
้ ว
่ ยมาด้วยอาการปวดเรือ
้ รังหลังผ่าตัดในครัง้ แร
ก
อาการปวดเรื้อรังหลังผ่าตัด (CPSP) เป็นอาการทีพ
่ บได้บอ
่ ยและมีผลต่อคุณภาพชีวต
ิ ของผู้ป่วย
แต่มักจะไม่ได้รับการวินิจฉัย (Kehlet et al.) (Niraj et al.) อุบัตก
ิ ารณ์ของการเกิดอาการปวดเรื้อรังหลังผ่าตัด
เกิดได้ตั้งแต่ร้อยละ 20 ถึง 50 ของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัด และอาการปวดขั้นรุนแรงพบได้ร้อยละ 2 ถึง 10
ยังไม่ทราบถึงสาเหตุทแ
ี่ น่ชด
ั ของการเกิดอาการปวดเรื้อรังหลังผ่าตัด แต่น่าจะมีปัจจัยทั้งทางชีวภาพ
ทางด้านจิตใจ สังคม ปัจจัยเสี่ยงที่ทาให้เกิดอาการปวดเรื้อรังหลังผ่าตัดนั้นมีทั้ง อาการปวดเรื้อรังก่อนผ่า
อายุน้อย พันธุกรรม สภาวะจิตใจ การผ่าตัดที่ทาให้เกิดการบาดเจ็บต่อเส้นประสาท
และความรุนแรงของอาการปวดที่เกิดหลังผ่าตัดทันที ( Chapman et al ) ( Kehlet et al)
อาการปวดเรื้อรังหลังผ่าตัด สามารถพบได้แทบจะทุกการผ่าตัด จนมีชื่อเรียกตามชนิดของการผ่าตัด
เช่น postmastectomy pain หรือ post thoracotomy pain (Merskey & Bogduk)
การให้ผู้ปว
่ ยได้รับทราบข้อมูลเหล่านี้
จะทาให้ผู้ป่วยไม่รู้สก
ึ ว่าตัวผู้ป่วยมีอาการแต่เพียงผูเ้ ดียวและมั่นใจว่าทีมผู้ดูแลรักษามีประสบการณ์สามารถที่
จะประเมินและรักษาอาการของผู้ป่วยได้
แรกเริ่มที่ผู้ปว
่ ยมาพบแพทย์ด้วยอาการปวดเรื้อรังหลังผ่าตัด
ควรมีการประเมินผู้ปว
่ ยโดยละเอียดเพื่อที่จะหาสาเหตุทท
ี่ าให้เกิดอาการปวดและพยาธิสภาพของอาการปวด
การซักถามควรถามให้ครอบคลุมทุกมิตข
ิ องเรื่องปวด ไม่ว่าจะเป้นความรุนแรงของอาการปวด
ตาแหน่งทีป
่ วด ลักษณะของอาการปวด ความถีแ
่ ละระยะเวลาที่ปวด ควรประเมินดูทั้งสภาพร่างกายและจิตใจ
ผลกระทบต่อการดาเนินชีวต
ิ
คาถามที่ควรถามเพื่อช่วยยืนยันการวินิจฉัย
 อาการปวดที่มีเกิดหลังผ่าตัดใช่หรือไม่
 อาการปวดที่มีไม่ใช่เป็นอาการที่เป็นต่อเนื่องมาตั้งแต่ก่อนผ่า
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อาการปวดที่มีเป็นต่อเนื่องนานหรือมากกว่า 3 เดือนหรือไม่
อาการปวดที่มีต้องไม่ใช่เกิดจากการติดเชื้อหรือการกลับมาเป็นซ้าของมะเร็ง
อาการปวดเรื้อรังหลังผ่าตัดสามารถพบได้ทั้งอาการปวดแบบ neuropathic nociceptive referred และ

visceral
โดยอาการปวดแบบ neuropathic จะพบบ่อยมากทีส
่ ุด
การอาศัยเครื่องมือ เช่น DN4 painDETECT NPQ LANSS มาช่วยในการแยกแยะอาการปวด
ร่วมกับการตรวจร่างกาย ก็จะเป็นประโยชน์ในการช่วยแยกกลุ่มอาการปวดแบบ
neuropathic ว่าเป็นองค์ประกอบหลักหรือองค์ประกอบรองของ CPSP (Haanpaa et al)
เช่นเดียวกับผู้ป่วยที่มีอาการปวดเรื้อรังอืน
่ ๆ ผู้ป่วยที่มีอาการปวดเรื้อรังหลังผ่าตัด CPSP
จะมีผลกระทบตามมาเช่น ไม่สามารถนอนหลับพักผ่อนได้ดี อารมณ์แปรปรวน (McCrae)
การป้องกันจะเป็นหัวใจสาคัญที่จะช่วยลดภาระการดูแลผู้ป่วย CPSP (Kehlet et al.)
ดังนั้นการติดตามผูป
้ ่วยหลังผ่าตัดอย่างต่อเนื่องและรีบให้การประเมินรักษาเมื่อผูป
้ ่วยมีอาการปวด
น่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วย
รวมถึงการพิจารณาส่งต่อผูป
้ ่วยบางรายไปยังองค์กรที่มผ
ี ู้เชี่ยวชาญสหสาขาในเรื่องการระงับปวด
การรักษาอาการปวดสาหรับผู้ป่วยที่มีอาการปวดเรื้อรังหลังผ่าตัด CPSP
ควรใช้หลักการแบบผสมผสาน multimodal โดยต้องทราบพยาธิสภาพและผลเสียทีต
่ ามมาจากอาการปวด
ถึงแม้วา่ หลักฐานเชิงประจักษ์สาหรับแต่ละวิธก
ี ารยังมีจากัด
แต่ทว่าวิธก
ี ารดังกล่าวช่วยบรรเทาอาการปวดให้กับผู้ป่วยได้ วิธก
ี ารดังกล่าวประกอบด้วย
 ให้ความรู้กบ
ั ผู้ปว
่ ยและสนับสนุนให้ผู้ปว
่ ยดูแลจัดการอาการปวดด้วยตัวเอง
 การบาบัดอาการปวดโดยใช้ยา
o เลือกยาให้ถูกกับชนิดของอาการปวด ให้ดว
้ ยความระมัดระวัง
มีการประเมินผลการระงับปวดและผลข้างเคียงของยาอย่างสม่าเสมอ
o อาการปวดชนิด neuropathic ยากลุ่มแรกที่ควรนามาบาบัดอาการปวดได้แก่
(Attal et al.) (Finnerup et al)
 Tricyclic antidepressant เช่น amitriptyline nortriptyline
 Serotonin noraadrenaline reuptake inhibitors (SNRIs) เช่น
duloxetine venlafaxine
 Gabapentin pregabalin
 Topical lidocaine
 Topical capsaicin
o ส่วนกลุ่มยา strong opioids
นั้นจะสั่งให้ผป
ู้ ่วยในกลุ่มปวดเรื้อรังหลังผ่าตัดก็ต่อเมื่อได้ผ่านการพิจารณา
อย่างละเอียดรอบคอบในเรือ
่ งข้อดีขอ
้ เสียของการใช้ยา
 การสกัดเส้นประสาทเฉพาะที่ หรือใช้ neurostimulation/modulation
 การทากายภาพบาบัด
 การบาบัดโดยอาศัยการปรับเปลี่ยนเจตคติและพฤติกรรม
 การให้คาปรึกษาทางอาชีพ
ผู้ป่วยกลุ่มที่มีอาการปวดเรื้อรังหลังผ่าตัดควรได้รับการบอกกล่าวถึงความเสี่ยงที่จะเกิดอาการปวดเรื้
อรังเกิดขึ้นใหม่ได้ในการผ่าตัดครั้งใหม่
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ดังนั้นตัวผู้ป่วยเองและแพทย์ผู้ดูแลก็ควรหลีกเลี่ยงการผ่าตัดที่ไม่จาเป็น
และถ้าหากจาเป็นต้องผ่าตัดในครั้งใหม่ ควรหาปัจจัยเสีย
่ งก่อนการผ่าตัด
ระหว่างผ่าและหลังผ่าตัดจะต้องควบคุมอาการปวดทีเ่ กิดขึ้นแบบเชิงรุกโดยนาหลักการ multimodal มาใช้
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เกีย
่ วกับสมาคมการศึกษาเรือ
่ งความปวดนานาชาติ
(International Association for the Study of Pain® )
IASP
เป็นแหล่งชั้นนาที่มีบุคคลหลายอาชีพเพื่อเสนองานวิชาการวิทยาศาสตร์
การปฏิบัติ และการศึกษาในวิชาการด้านความปวด
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เปิดรับสมาชิกสาหรับทุกอาชีพ ที่เกี่ยวข้องในการวิจัย การวินิจฉัย
หรือรักษาความปวด IASP มีสมาชิกมากกว่า 7,000 คนใน 133 ประเทศ 90
สมาคมแห่งประเทศ และ 20 กลุ่มที่สนใจเรื่องเฉพาะด้านของความปวด
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ในฐานะของปีสากลแห่งการต่อต้านความปวดหลังการผ่าตัด IASP มีชด
ุ ของเอกสารข้อเท็จจริง (Fact Sheets )
ครอบคลุมหัวข้อทีเ่ ฉพาะเจาะจงเกีย
่ วกับความปวดหลังผ่าตัด
เอกสารเหล่านีไ
้ ด้รบ
ั การแปลเป็นภาษาต่างๆและสามารถดาวน์โหลดได้ฟรี เยีย
่ มชม www.iasppain.org/globalyear สาหรับข้อมูลเพิม
่ เติม
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