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ความปวดและการประเมินความปวด
ผศ.พญ.สหัทยา ไพบูลยวรชาติ
International Asociation for the study of pain (IASP) ไดใหคํานิยามของคําวา pain ไวดังนี้
“ An unpleasant sensory and emotional experience associated with actual or potential
tissue damage, or described in term of such damages” ความปวดเปนประสบการณความรูสึกที่ไมสบาย
ซึ่งเกิดจากการทําลายเนื้อเยื่อหรือเสมือนหนึ่งมีการทําลายเนื้อเยื่อ ความปวดจึงเปนเรื่องที่ซับซอน เพราะมีทั้ง
ความรูสึก อารมณ ประสบการณสวนตัว ตลอดจนปจจัยทางสังคมเขามาเกี่ยวของมากมาย เราสามารถ
จําแนกความปวดไดหลายวิธี เชนถาจําแนกตามระยะเวลาก็จะเปนความปวดเฉียบพลันและเรื้อรัง
Acute pain คือความปวดเฉียบพลัน เปนความปวดที่เพิ่งเกิดขึ้น มีระยะเวลาของความปวดที่จาํ กัด
เปนความปวดที่มีสาเหตุ เมื่อพยาธิสภาพหายไป อาการปวดก็หายไปดวย เปนความปวดที่ประเมินงายไม
ซับซอน ตัวอยางความปวดชนิดนี้เชนความปวดแผลหลังผาตัด หรือหลังอุบัติเหตุ เปนตน
Chronic pain คือความปวดเรื้อรัง หมายถึง อาการปวดที่เกิดขึ้นยาวนานกวาระยะเวลาการสมานของ
เนื้อเยื่อที่ไดรับบาดเจ็บ และบอยครั้งที่ไมสามารถบงชี้ถึงสาเหตุของความปวดได ความปวดทีจ่ ะถือเปนความ
ปวดเรื้อรังมักมีความปวดนานเกิน 3 เดือนขึน้ ไป การประเมินความปวดเรื้อรังเปนเรื่องที่ซับซอน มีผลของ
สภาวะทางจิตใจของผูปวยรวมดวย และตองอาศัยระยะเวลาในการประเมินมากกวาการประเมินความปวด
แบบเฉียบพลัน
การจําแนกความปวดอีกวิธจี ะใชพยาธิสภาพที่ทาํ ใหเกิดอาการปวดเปนตัวจําแนก ซึ่งจะแบงออกเปน
2 กลุมใหญคือ Nociceptive pain และ Neuropathic pain
Nociceptive pain เปนความปวดที่มีสาเหตุจากการบาดเจ็บและ/หรือมีการทําลายของเนื้อเยื่อ สวน
ใหญเปนผลจากการที่มีพยาธิสภาพของโรค หรือการแพรกระจายของโรคไปยังเนื้อเยื่อและอวัยวะภายใน ถามี
การกระตุนตัวรับความปวด (nociceptors) ของ somaitc structures (ผิวหนัง กลามเนื้อ กระดูก) เราเรียกเปน
somatic nociceptive pain ตัวอยางของ somatic pain เชน bone pain, soft tissue pain, muscle pain เปน
ตน แตถามีการกระตุนตัวรับความปวดของอวัยวะภายใน เรียกเปน visceral nociceptive pain ตัวอยางของ
visceral pain เชน tumor involvement of the organ capsule, bowel obstruction เปนตน ตัวกระตุนทีท่ ําให
ปวดเปนไดทั้ง mechanical thermal หรือ chemical
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Neuropathic pain เปนความปวดซึ่งเปนผลโดยตรงจากพยาธิสภาพหรือโรคของ somatosensory
system มีการบาดเจ็บของเสนประสาท สวนใหญมกั จะเรื้อรัง neuropathic pain มีอาการปวดไดหลาย
ลักษณะ เชน ปวดเสียวแปลบเหมือนไฟชอต (lancinating) แสบรอน (burning) รูสึกยิบๆซาๆ (tingling) คัน
(itching) ชา (paresthesia) ความรูสึกผิดปกติเหลานีอ้ าจเกิดขึ้นเองหรือเกิดภายหลังการกระตุน ก็ได อาจเกิด
อาการเปนพักๆ หรือตลอดเวลา อาจพบวามีการรับรูผิดปกติไปดวย
ทั้ง 2 ลักษณะของความปวด (nociceptive and neuropathic pain) จะตอบสนองตอวิธีการรักษา
แตกตางกันไป
ดังนั้นจึงมีความสําคัญอยางยิ่งที่จะตองประเมินผูปวยวามีความปวดแบบใด กลาวคือ
nociceptive pain จะตอบสนองไดดีตอยาแกปวดทั่วไป ทั้งแบบ non-opiod และ opioid analgesics ในขณะ
ที่ neuropathic pain มักจะตอบสนองไดดีตอยาในกลุม ยาเสริม เชน antidepressants, anticonvulsants ,
local anesthetics หรือใชวิธีระงับปวดอืน่ ๆ เชน sympathetic nerve block , neurosurgical techniques
เปนตน
นอกจากนี้ในผูปวยบางรายยังพบอาการปวดทั้ง nociceptive และ neuropathic pain รวมกัน เรียก
เปน mixed pain ซึ่งทําใหการรักษายุงยากและซับซอนเพิ่มขึ้น
อีกหนึ่งกลุมอาการปวดคือ Dysfunctional pain เปนกลุมอาการปวดที่ไมพบพยาธิสภาพของทั้ง
เนื้อเยื่อ และระบบประสาท ไมพบภาวะการอักเสบ เปนอาการปวดที่เกิดขึ้นโดยไมมกี ารกระตุนที่ nociceptor
แตพบการเปลี่ยนแปลงในลักษณะ malfunction ของระบบ somatosensory ในปจจุบันไดมีการศึกษาอยาง
กวางขวางเพื่อจะหาวาอะไรเปนสาเหตุที่ทําใหเกิดการทํางานที่ผิดปกติของระบบประสาทและมีสิ่งใดที่
เปลี่ยนแปลงในระบบประสาทเกิดขึน้ บาง แตยังไมทราบทั้งหมด ผูปวยทีม่ อี าการปวดในกลุมนีใ้ นอดีตถูกมอง
เปนผูปวยทีม่ อี าการผิดปกติทางจิต เนื่องจากแพทยไมสามารถหาสาเหตุของอาการปวดได ตัวอยางกลุม
อาการปวดแบบ Dysfunctional pain ไดแก fibromyalgia, irritable bowel syndrome, interstitial cystitis

การนําสัญญาณความปวด
รางกายรับรูอาการปวดไดจาก 4 ขัน้ ตอนดวยกันคือ Transduction Transmission Modulation และ
Perception ซึ่งครอบคลุมทั้งระบบประสาทสวนปลายและสวนกลาง
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Transduction
เริ่มจากการที่ nociceptors ซึ่งเปน peripheral sensory receptors ที่กระจายอยูท ั่วรางกาย ถูก
กระตุนดวย noxious stimuli ( mechanical thermal chemical )จะมีการปลอยสารสื่อประสาทหลากหลาย
ออกมาในบริเวณทึ่ถกู กระตุน และมีการเปลี่ยนแปลงเปนสัญญาณไฟฟา สงไปยังไขสันหลังและสมอง
ตามลําดับ
สารสื่อประสาททีห่ ลั่งออกมาบริเวณสวนปลายประสาทประกอบไปดวย Substance P Serotonin
Bradykinin Histamine Prostaglandins เปนตน สารเหลานี้จะรวมเรียกวา inflammatory soup ในกรณีที่มี
การกระตุนอยางตอเนื่องจะมีผลทําใหความไวของ nociceptors เพิ่มขึ้น threshold ของการกระตุนลดลง
ภาวะนี้เรียกเปน peripheral sensitization ซึ่งจะทําใหเกิดความปวดรุนแรงกวาปกติตรงแผลหรือตําแหนงทีม่ ี
การกระตุน เรียกวา primary hyperalgesia
Transmission
สัญญาณความปวดทีแ่ ปลงเปนสัญญาณไฟฟาแลวจะถูกสงไปตาม small myelinated A delta fibers
(fast conduction, first pain) และ unmyelinated C fibers (slow conduction, second pain) เขาสู primary
afferent neuron ใน dorsal root ganglion ซึ่งจะสงสัญญาณความปวดไปยัง secondary neuron ที่ lamina I
และ lamina II ของ dorsal horn ของไขสันหลัง และไปยัง wide dynamic range neuron ใน lamina V
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Modulation
สวนปลายประสาท terminal primary afferent neuron ที่บริเวณ dorsal horn จะมีการปลอยสารสื่อ
ประสาทหลากหลายชนิดทีเ่ ปน excitatory amino acids เชน glutamate neurokinins substanve P calcium
รวมถึง prostaglandins การกระตุนที่ตอเนือ่ งและรุนแรงจะยิ่งเพิ่มความไวของเสนประสาทใน dorsal horn จน
เกิดภาวะ central sensitization ผลลัพธคือความไวของเซลลในระบบประสาทสวนกลางเพิ่มขึ้น threshold
ของการกระตุน ลดลง เกิดความปวดไดจากตัวกระตุนทีแ่ ตเดิมไมสามารถทําใหปวดได เกิดภาวะ allodynia
และมีขอบเขตของความปวดขยายเกินบริเวณเนื้อเยื่อที่ไดรับบาดเจ็บ คือเกิด secondary hyperalgesia
การปรับเปลี่ยนสัญญาณความปวดที่บริเวณไขสันหลังยังถูกควบคุมจากประสาทสวนบนคือสมองที่จะ
สงการยับยั้งการสงสัญญาณใหออนลง (descending modulatory system ) ผานทางสารสื่อประสารอีกกลุม
หนึ่งคือ serotonin norepinephrine dopamine และ opioids เปนตน
Perception
การสงตอสัญญาณความปวดจากไขสันหลังขึ้นสูสมอง ผานทาง spinothalamic pathway ไปยัง
somatosensory cortex ทําใหรางกายรับรูรายละเอียดเกี่ยวกับอาการปวด เชน ตําแหนงที่ปวด ความรุนแรง
ของอาการปวด ลักษณะที่ปวด เปนตน
นอกจากนีย้ ังมี spinoparabrachial pathway ซึ่งจะไปสิ้นสุดที ventromedial hypothalamus และ
central nucleus ของ amygdale ทั้งสองแหงเปนสมองสวนรับรูอารมณของความปวด ทําใหผูปว ยแตละรายมี
พฤติกรรมการตอบสนองตอความปวดตางๆกันไป
การควบคุมความปวดจากสมองลงมาสูไขสันหลังนัน้ มีทั้งแบบกระตุน descending facilitation และ
แบบยับยั้ง descending inhibition โดยทั่วไป descending facilitation ทําใหการตอบสนองตอการกระตุน
เพิ่มขึ้น เพื่อเตือนวามีอันตรายตอรางกายเกิดขึ้นแลวและเพื่อใหหลบหลีกจากอันตรายไดทนั ทวงที ในขณะที่
descending inhibition ก็จะชวยลดความแรงของสัญญาณลง ไมใหเกิดความปวดมากไปจนรบกวนการ
ดํารงชีวิต แตถาสัญญาณความปวดยังมีอยางตอเนื่องยาวนาน descending inhibition ก็จะมีความไวลดลง
หรือมีประสิทธิภาพลดลงจนทําใหเกิดความปวดเรื้อรังได
ผลเสียที่เกิดจากความปวด
เมื่อเนื้อเยื่อไดรับอันตรายจนทําใหเกิดอาการปวดขึ้น เชนในกรณีการผาตัด ระบบตางๆในรางกายจะมี
ปฎิกิริยาตอบสนองตอความปวดหลายระบบดังนี้
ระบบทางเดินหายใจ
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กลามเนื้อตึงตัว ผูปวยหายใจไดไมเต็มที่ ลดการขยายตัวของปอด ทําใหเกิด ventilation-perfusion
mismatch สงผลใหออกซิเจนในเลือดต่ําลง คารบอนไดออกไซดในเลือดสูงขึ้น มีถุงลมแฟบและอาจมีปอด
อักเสบตามมา
ระบบหัวใจและหลอดเลือด
หัวใจทํางานมากขึ้น จากการกระตุนการหลั่ง catecholamine และ angiotensin II หัวใจเตนไมเปน
จังหวะ เจ็บหนาอก มีภาวะหัวใจขาดเลือด หัวใจวาย
ระบบตอมไรทอ
มีการเพิ่มการหลั่งฮอรโมนดังตอไปนี้
Adrenocorticotropin
Cortisol
Glucagon
Epinephrin
Aldosterone
Antidiuretic
Catecholamine
Angiotensin II
มีการลดการหลั่งฮอรโมนดังตอไปนี้
Insulin
Testosterone
การทํางานของตอมไรทอที่เปลี่ยนแปลงมีผลทําใหระบบเมตาบอลิซึมของรางกายเปลี่ยนแปลงหลายอยางดังนี้
การเปลี่ยนแปลงของคารโบไฮเดรต เกิดภาวะ Hyperglycemia, glucose intolerance, insulin
resistance เปนผลจากมีการเพิ่มขึ้นของ Glycogenolysis, gluconeogenesis ซึ่งเกิดจาก cortisol, glucagon
growth hormone, adrenalin, free fatty acid มีการเพิ่มปริมาณมากขึน้ ในขณะที่ Insulin ลดการหลั่งและการ
ทํางานลง
การเปลี่ยนแปลงของโปรตีน เกิดภาวะ muscle protein catabolism, เพิ่ม synthesis of acute phase
proteins เปนผลจากมีการเพิ่มขึ้นของ cortisol, adrenaline, glucagons, IL-1, IL-6, TNF
การเปลี่ยนแปลงของไขมัน เพิ่มภาวะ lypolysis และ oxidation เปนผลจากมีการเพิ่มขึน้ ของ
catecholamines, cortisol, glucagon, growth hormone
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เกิดภาวะการคั่งของสารน้ําและโซเดียม เพิ่มการขับโปตัสเซียมเปนผลจากมีการเพิ่มขึน้ ของ
catecholamines, aldosterone, ADH, cortisol, angiotensin II, prostaglandins
ระบบยอยอาหาร
ลําไสเคลื่อนไหวลดลง
ระบบทางเดินปสสาวะ
เพิ่ม sphincter tone แตลด smooth muscle tone ทําใหปสสาวะคั่ง
ระบบการแข็งตัวของเลือด
เกล็ดเลือดทํางานมากขึน้ กระตุนขบวนการแข็งตัวของเลือด ลดขบวนการละลายลิ่มเลือด เพิ่ม
thromboembolic phenomenon
ระบบภูมิคุมกัน
เม็ดเลือดขาวเพิ่มขึ้น แต lymphocyte ลดลง ลดขบวนการสรางเม็ดเลือด killer T cell ลดภูมิคุมกัน
ของรางกาย
ดานจิตใจ
วิตกกังวล หงุดหงิด ไมสบายใจ นอนไมหลับ
ดังนั้นการควบคุมอาการปวดอยางมีประสิทธิภาพจะชวยสกัดกัน้ หรือยับยั้งการสงสัญญาณความปวด
ตลอดจนลดผลการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาที่เกิดขึน้ จากความปวด ทําใหผูปวยฟนตัวเร็วขึน้ และลดความ
ทุกขทรมานของผูปวยดวย
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