 FACT SHEET No. 8

การจัดการความปวดหลังการผ่าตัดในผูป
้ ว
่ ยสูงอายุ
จานวนผู้ป่วยสูงอายุมก
ี ารเพิม
่ ขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งในประเทศที่กาลังพัฒนา และประเทศที่พัฒนาแล้ว
และโอกาสที่ผป
ู้ ่วยเหล่านี้จะเข้ารับการผ่าตัดมักจะมีสูงกว่า เมื่อเทียบกับผูป
้ ่วยในกลุม
่ อายุอื่นๆ แต่อย่างไรก็ดี
การให้การระงับปวดหลังการผ่าตัด อย่างมีคุณภาพมักได้รับการมองข้ามในผูป
้ ่วยเหล่านี้
สาเหตุอาจเนื่องมาจากการรายงาน ที่ผิดพลาด หรือความเข้าใจผิด และ
พื้นฐานความรู้ที่ไม่มากพอในกลุ่มบุคลากร ทีด
่ ูแลผูป
้ ่วยกลุ่มนี้ รวมถึงผู้ป่วยกลุ่มอายุนี้
บางส่วนมีความผิดปกติของการรับรู้ (Cognitive impairment)
อาการอื่นๆจากการรับรู้ควา่มรู้สึกปวดและผลพวงจากความปวด ที่ไม่ปกติเหมือนกลุม
่ อายุอื่นๆ [1,8]
นอกเหนือจากนั้น การให้การระงับปวดหลังการผ่าตัดที่ไม่ดพ
ี อ อาจมีผลกระทบต่อ การรับรู้ อารมณ์
การทางานของร่างกาย และ ผลต่อการเข้าสังคมได้ [5,6,8]
แนวการให้การระงับปวดโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence-guided
ถึงแม้จะมีหลักฐานความรู้อก
ี มากมายที่ตอ
้ งทาความเข้าใจเพื่อปรับใช้ในการปฏิบัตไ
ิ ด้
แต่ประชากรสูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว รวมถึงความสนใจในเรื่องนี้ จากผู้มีสว
่ นร่วมหลายๆกลุ่ม
ทาให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความปวดโดยหลักฐานเชิงประจักษ์ขยายวงกว้างขึน
้ อย่างรวดเร็ว
และถูกนามาใช้เป็นแนวการปฏิบัตข
ิ องผู้ปว
่ ยกลุม
่ อายุนี้ ตัวอย่างความรู้ เช่น ผู้สูงอายุมีการลดลงของ
descending inhibitory pathways ที่ช่วยลดอาการปวดจากการกระตุ้นต่อเนื่องหรือซ้าๆของ peripheral
nociceptive
หลักฐานจากประชากรทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะในผู้สูงอายุสามารถช่วยให้แพทย์ประเมินและรักษาอาการปว
ดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิมและนาไปสู่ระบบการบริหารที่ดีเพื่ออานวยความสะดวกในการดูแลค
วามปวดที่เหมาะสม [5,6]
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การประเมินผูป
้ ว่ ย
• การประเมินผูป
้ ่วยก่อนเข้ารับการผ่าตัดควรรวม การซักประวัติทเี่ ป็นมาตรฐาน
การทบทวนระบบต่างๆของร่างกาย (Review of systems) เพื่อที่จะทราบถึงความปวดที่มีก่อนหน้า
และโรคของผูป
้ ่วยทั้งที่เกี่ยวและไม่เกี่ยวกับการผ่าตัดนัน
้ ๆ
แต่อาจมีผลต่อการตัดสินใจเลือกการรักษาแบบทั้งเทคนิค ใช้ยา และไม่ใช้ยา (เช่น
psychobehavioral) [8,9]
•

•

•

•

การทบทวนระบบการรับรู้ (cognitive) รวมถึง ความจา และระบบอื่นๆที่อาจมีผลต่อ เภสัชจลศาสตร์
และ เภสัชพลศาสตร์ เช่น การหายใจ การทางานของหัวใจ ตับ ไต และ ต่อมไร้ท่อ
การประเมินเหล่านี้จะทาให้มก
ี ารชั่งเรื่องประโยชน์และโทษจากการได้รับยาต่างๆ
ควรทบทวนถึงโรคอืน
่ ๆที่ได้รับการรักษา อยู่ โดยเฉพาะ การรักษาประเภทเคมีบาบัด
จะทาให้การทางานของปอด และ หัวใจเปลี่ยนไป
ซ้ายังอาจมีผลต่อการรับรู้ของเส้นประสาทส่วนปลาย (peripheral neuropathy)
เหมือนในผู้ป่วยที่เป็นเบาหวาน ผูป
้ ่วยที่ได้รับรังสีรก
ั ษาหรือการผ่าตัดมาก่อนหน้า
อาจมีภาวะปวดจาก neuropathic
ประวัติการรักษาเป็นส่วนสาคัญที่ตอ
้ งใช้ในการวางแผนให้การระงับปวดหลังผ่าตัด ในผู้ป่วยสูงอายุ
ประวัติการใช้ยากลุ่ม opioid มาก่อนอาจเกิดภาวะดื้อ จึงต้องวางแผนในการปรับใช้ยากลุ่มนี้ [6,8]
Fact Sheets อืนๆ มีการกล่าวถึง
ในกรณีผป
ู้ ่วยไม่มีโรคประจาตัวใดๆ การตรวจเลือด การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
และภาพรังสีที่เป็นตามช่วงอายุ อาจบ่งให้เห็นถึงการทางานของอวัยะต่างๆ
และความผิดปกติที่อาจมีความเกี่ยวข้องกับการให้และปรับยาแก้ปวด
อายุตามจริงของผูป
้ ่วย การทางานของระบบการรับรู้ของสมอง การทางานของร่างกาย และ
อาการปวดเรื้อรังของผู้ป่วย ควรมีการประเมินอย่างถูกต้อง ดั้งนั้น
การตรวจร่างกายจึงไม่ใช่เป็นเพียงแค่ผู้ปว
่ ยสามารถถามตอบหรือแค่เดินไปมาได้
แต่เป็นการมองหาความผิดปกติของระบบประสาททีผ
่ ิดปกติเฉพาะที่หรือทั่วไป

การประเมินหลังการผ่าตัด
 นอกเหนือจากการวัดความปวดเป็นคะแนนชนิด Numerical pain intensity หรือ Visual analogue
scores
ในผู้ป่วยสูงอายุที่มีความผิดปกติทางการรับรูย
้ ังแนะนาให้ใช้เครื่องมือดังต่อไปนีเ้ พิ่มเติมหรือทด
แทนได้
o การประเมินจากการสังเกต และการประเมินจากพฤติกรรม
รวมทั้งอาการแสดงของความปวดที่ไม่ใช่คาพูด [11,13,15]
o การประเมินโดย Verbal descriptive categorical scales หรือ การประเมินจาก faces
scales [4,16]


ควรมีการประเมินความปวดอย่างสม่าเสมอ [9]
o ไม่ควรปลุกผู้ปว
่ ยมาเพื่อการประเมินระดับความปวด
ยกเว้นมีความจาเป็นที่จะประเมินระดับความรู้สก
ึ ตัว เพื่อป้องกันการ
กดการหายใจจากยากลุ่ม opioid ที่มากเกินไป
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ประเมินความปวด ขณะมีการขยับ หรือ ทางานของร่างกายที่จาเป็น เช่น การไอ
ว่าทาได้ลดลงจากความปวดหรือไม่

การให้การรักษา
การรักษาความปวดในผู้ป่วยกลุ่มนี้ต้องมีการวางแผน แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล โดยขึ้นกับ ปัจจัยต่างๆ
ไม่แตกต่างกับการวางแผนการรักษาคนไข้กลุ่มอายุอน
ื่ การวางแผนการรักษาควรประกอบด้วย:
• ควรมีการจดบันทึก หรืดจดแบบอิเลคโทรนิค โดยให้บุคลากรทีร่ ่วมรักษาทุกฝ่าย สามารถอ่านได้
[5,9]
•
•

ตั้งเป้าหมายการรักษาที่นา่ จะเป็นไปได้จริง จากการประชุมกันระหว่าง แพทย์ ผูป
้ ่วย และ ญาติ [5]
รักษาโดยวิธีการใช้ยา และไม่ใช้ยา ร่วมกันทุกครั้งถ้าทาได้ [5,9]
การรักษาแบบไม่ใช้ยา (Nonpharmacological modalities) ประกอบไปด้วย:[9]









การให้ความรู้วา่ ผู้ปว
่ ยจะต้องเผชิญกับสิ่งใดในแต่ละขั้นตอนของการพักฟืน
้
ใช้การสื่อสารแบบประคับประคองและ เห็นใจ
เทคนิค psychobehavioral ประกอบด้วย การทา cognitive behavioral therapy, mindfulness
การผ่อนคลาย และการสะกดจิต
การสัมผัสเพื่อการรักษา supportive, soothing touch
การรักษาด้วยการประคบเย็น และร้อน
การรักษาด้วยเสียงเพลง
การรักษาด้วยเครื่องกระตุ้นปลายประสาท Transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS)
การนวดเพือ
่ การรักษา
กายภาพบาบัด
การฝังเข็ม

•

การรักษาแบบใช้ยา ประกอบไปด้วย:
การเริ่มยาควรเป็นแบบ “Start low and go slow” คื่อเริ่มยาขนาดต่า และค่อยๆเพิ่มช้าๆ





[5,6] ในขณะเดียวกันต้องไม่ให้ยาน้อยเกินไป
•

พยายามคิดถึงโรค กลุ่มอาการ หรืออาการทีเ่ กิดจากการใช้ยาที่พบบ่อย เพื่อช่วยในการวางแผนการ
รักษา เช่น การเปลี่ยนแปลงทางระบบประสาทจาก การนอนหลับไม่พอ การนอนแปลกที่
หรือผลจากภาวะสมดุลเกลือแร่ที่ผด
ิ ปกติจากยา

•

พยายามใช้การฉีดยาเข้าหลอดเลือดมากกว่าการฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อ [5]

•

เปลี่ยนจากการฉีดยา เป็นยารับประทาน ทันที่ที่ผป
ู้ ่วยสามารถรับประทานได้อย่าง ปลอดภัย
(ไม่อาเจียน) [5]
เฝ้าระวังผลข้างเคียงของยา และยาเกินขนาดอย่างใกล้ชด
ิ [9]
เฝ้าระวังการทางานของตับและไตอย่างใกล้ชิด เนื่องจาก ช่วงหลังผ่าตัดอาจมีการเสียเลือด ขาดน้า
หรือการให้ยากลุ่ม NSAIDs มาก่อนการให้หลังผ่าตัดจึงทาให้เกิดปัญหาต่อไต
เลือกใช้ยากลุ่ม opioid สาหรับความปวดระดับปานกลางถึงรุนแรง
และใช้ยากลุ่มอื่นในความปวดระดับน้อยถึงปานกลาง [5,9]

•
•
•
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•
•



นึกถึงการใช้ preemptive analgesia
ให้ยาแก้ปวดในปริมาณที่เพียงพอก่อนเสร็จสิน
้ การผ่าตัด [5,9]
ยาแก้ปวดทีใ
่ ช้บอ
่ ยในผูป
้ ว่ ยสูงอายุ
Acetaminophen [1,3,5,6,10,12,14]
o เป็นยากลุ่มแรกที่ควรเลือกใช้ เนื่องจากได้ผลดีและปลอดภัย
โดยเฉพาะเมื่อใช้รักษาความปวดระดับน้อยถึงปานกลาง
o ไม่ควรใช้ยาเกินขนาอสูงสุด 4 กรัม ใน 24 ชั่วโมง แต่ในผู้ป่วยขาดสารอาหาร อายุมากกว่า
80ปี ผู้ป่วยที่มีประวัติดื่มสุราเรื้อรัง ไม่ควรใช้เกิน 2-3 กรัมใน 24 ชั่วโมง
o ใช้ด้วยความระมัดระวังในผูป
้ ่วยโรคตับ
NSAIDs [6,9,10,12]
o ถึงแม้วา่ จะเป็นยาที่ได้ผลดีแต่เป็นยาทีต
่ ้องระวังผลข้างเคียงจากการใช้
o ใช้ในปริมาณที่น้อยและในระยะเวลาที่สั้นที่สุดเท่าที่เป็นไปได้
o เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ถึงผลข้างเคียงระบบทางเดินอาหาร ไต และ ภาวะหลง สับสน
delirium
Opioids [2,6,8]
o มักใช้ในรูปแบบฉีด หรือใช้ทางช่องไขสันหลังในช่วง 24-48 ชั่วโมงหลังการผ่าตัด
o ใช้เครื่องบริหารยาด้วยตนเอง (patient controlled analgesia) ในผู้ป่วยที่มก
ี ารรับรู้ปกติ
o ในผู้ป่วยสูงอายุ จะมีความไวต่อผลข้างเคียงของยากลุ่มนี้ โดยเฉพาะ อาการง่วงซึม
เนื่องจากผลของเภสัชจลศาสตร์ทเี่ ปลี่ยนไป ทาให้ยาถูกขับออกช้า และ เภสัชพลศาสตร์
ที่ผู้ป่วยมีความผิดปกติทางการรับรู้อยูแ
่ ล้ว หรืออาจเกิดจากโรคอื่นๆทาให้ไวต่อยา เช่น
โรคปอด หรือ ความผิดปกติของเกลือแร่
o เฝ้าระวังการง่วงซึมและการกดการหายใจ ท้องผูกและปัสสาวะไม่ออก
o พยายามลดการใช้เมื่อไม่จาเป็น เพื่อป้องกันการใช้ระยะยาว หรือการนากลับไปใช้ตอ
่ ที่บ้าน

Regional analgesia [6,7,12]
o การให้การระงับความรู้สึกเฉพาะส่วน เช่น
่ การให้การระงับความรู้สึกทางช่อง ไขสันหลัง
ทาให้สามารถระงับปวดได้ตรงจุด
o ใช้การระงับความรู้สึกที่เส้นประสาทส่วนปลายเมื่อมีโอกาส
o การให้ยาชาร่วมกับ opioid เป็นการให้ multimodal analgesia
o บุคลากรที่ร่วมดูแลผู้ปว
่ ยหลังการผ่าตัดเช่น พยาบาล ควรได้รับการสอนให้ดแ
ู ล
เครื่องให้ยาชา สาหรับการให้การระงับความรู้สก
ึ เฉพาะส่วน
Multimodal analgesia [6,12]
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o

เป็นวิธีการรักษาโดยให้ยาหลายกลุ่ม เช่น ketamine ในปริมาณต่า ยากันชัก
เพื่อให้มีการระงับความปวดที่ดีขึ้น ทั้งจากการ additive หรือ synergist
ทั้งยังทาให้ใช้ยากลุ่มอื่น โดยเฉพาะ opioid น้อยลง และผลข้างเคียงจึงน้อยลงตามมา

การวางแผนการระงับปวดเมือ
่ ให้ผป
ู้ ว
่ ยกลับบ้าน
o ควรมีการสื่อสารกับทั้งผู้ปว
่ ยและแพทย์ผู้ดแ
ู ลหลัก
o มีการให้เอกสารแสดงยาแก้ปวดที่ใช้ทั้งหมดและวิธีใช้่รวมถึงผลข้างเคียงที่อาจเกิด
แยกกันอย่างละเอียด
o ใช้ การรักษาแบบไม่ใช้ยาร่วมด้วย
o ให้ชื่อที่ติดต่อได้ในกรณีทผ
ี่ ป
ู้ ่วยมีอาการปวดและไม่บรรเทาด้วยยาที่นากลับบ้าน
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เกีย
่ วกับสมาคมการศึกษาเรือ
่ งความปวดนานาชาติ
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เป็นแหล่งชั้นนาที่มีบุคคลหลายอาชีพเพื่อเสนองานวิชาการวิทยาศาสตร์
การปฏิบัติ และการศึกษาในวิชาการด้านความปวด
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