

ปที่ 14  ฉบับที ่  2  ประจำเดือนเมษายน - มถินุายน  2549

                         
                                                                                      

⌫

ธีระ  ฤทธิรอด  รองศาสตราจารย คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน, ศศลักษณ   แกวบุตรา  นักศึกษาระดับปริญญาโท คณะเทคนิคการแพทย
มหาวทิยาลยัขอนแกน, สปุรณิญา มองเพช็ร นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีคณะเภสชัศาสตร มหาวทิยาลยัขอนแกน, สมชาย รตันทองคำ  รองศาสตราจารย
คณะเทคนคิการแพทย มหาวิทยาลัยขอนแกน


ความเจ็บปวดเปนความรูสึกที่ไมพึงประสงค

ความรสูกึไมสบาย สรางความทกุขทรมานและมผีลตอจติ
ใจและอารมณ เมือ่เกดิความเจบ็ปวดมนษุยมกัจะหลกีเลีย่ง
และลดความรุนแรงของความเจ็บปวดนั้นลง ดวยวิธีการ
หลายรปูแบบดงัเชนวธิกีารนวดและการใชยา บทความนีม้งุ
เนนใหผอูานไดรสูาเหตขุองความเจบ็ปวดและเปรยีบเทยีบ
การรักษาความเจ็บปวดระหวางการนวดกับการใชยา เพื่อ
เปนแนวทางใหผูอานไดใชประกอบแนวคิดกอนที่จะเลือก
รบัการรกัษา เพือ่ลดความเจบ็ปวด

⌦
ใยประสาททีถ่กูกระตนุใหเกดิความรสูกึเจบ็ปวด

จะถูกกระตุนไดจากหลายสาเหตุตามแผนภูมิที่ 1
ซึ่งจะกระตุนตัวรับที่ทำใหเกิดความรูสึกเจ็บปวด เรียกวา
nociception ตวัรบันีส้ามารถตอบสนองตอสิง่เราไดหลาย
แบบ เชน อณุหภมู ิความรสูกึปวด และแรงทางกายภาพ
จึงเรียกตัวรับเหลานี้วาเปน polymodal noceiceptor
สิง่เราทีส่ำคญัตอ noceiceptor คอืสารเคม ีเชน kinins,
prostaglandins, serotonin, histamine ซึง่จะหลัง่เมือ่
เซลลไดรบัอนัตราย หรอืเปนสารเมตาโบไลท เชน lactic
acid เปนตน (จนิตนา, 2544)

แผนภมูทิี ่1   แสดงสาเหตทุีก่ระตนุใหเกดิความเจบ็ปวด (อภวินัท, 2542)

สาเหตุของ
ความเจบ็ปวด

พลงังานกล เชน
การต ีการแทง
การกระแทก

อุณหภูมิ
ต่ำกวา 15oC
และสงูกวา

45oC

สารเคม ีเชน
serotonin,
lactic acid
เปนตน

ไฟฟา
เชน การ
ถกูไฟชอ็ต
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⌦
อาจแบงชนิดของความรูสึกเจ็บปวดได 3 ชนิด

ดงันี ้ (สพุรพมิพ และคณะ, 2544)
1. Cutaneous pain  ความเจบ็ปวดชนดินีม้กั

จะเกิดที่ผิวหนัง เปนผลมาจากการที่รางกายเรามีการหลั่ง
สารเคมีที่เปนสื่อนำความเจ็บปวด เชน มีการหลั่งสาร
kinins, prostaglandins, serotonin, histamine จาก
เนื้อเยื่อบริเวณนั้น ไปกระตุนปลายประสาทรับความรูสึก
เจ็บปวดอีกตอหนึ่ง

2. Muscle pain  เกดิจากการทีม่พียาธสิภาพ
ของอวยัวะทีล่กึลงไป เชน เสนเอน็ ขอตอ กลามเนือ้ เปน
ตน เมือ่มกีารกดกลามเนือ้และเสนเอน็แรงๆ หรอืเกดิสภาวะ
ขาดเลอืด (ischemia) จะพบสารประเภท kinin และ K+

ในบรเิวณเนือ้เยือ่นัน้ๆ ซึง่เชือ่วาเปนสารกระตนุใหเกดิความ
เจบ็ปวด อาการปวดแบบนีจ้ะมลีกัษณะการปวดแบบตือ้ๆ
และแผกวาง บอกตำแหนงที่แนนอนไดยาก และมักจะมี
อาการอืน่รวมดวยเชน คลืน่ไส อาเจยีน เหงือ่ออก ความ
ดนัเลอืดลด และอตัราการเตนของหวัใจลดลง

3. Visceral pain เปนความเจบ็ปวดเนือ่งจาก
อวัยวะภายใน (อวัยวะในชองอก ชองทอง) มี sensory
receptor นอย จึงบอกตำแหนงที่ เจ็บไดไมแนนอน
นอกจากนีย้งัมกีารปวดทีเ่รยีกวา ปวดอาง (referred pain)
ซึ่งเปนความเจ็บปวดที่รูสึกไดที่บริเวณผิวนอกรางกาย
แมวาจุดที่เปนแหลงของความเจ็บปวดอยูที่อวัยวะภายใน
ชองทอง หรอือวยัวะภายในชองอก referred pain เกดิจาก
pain fiber จากภายในและภายนอกรางกายออกมา
synapse รวมกันที่ neuron เดียวกัน ทำให impulse
ถูกสงไปสูสมองในเสนทางเดียวกัน จึงรับรูความปวดที่
ผวินอก ซึง่จดุปวดทีเ่ปนสาเหตนุัน้อยภูายในรางกาย

⌫

เชื่อวามีผลมาจากการใชกลามเนื้อมากเกินไป

(muscle overload) มีการฉีกขาดของ sacroplasmic
reticulumn ทำใหมกีารรัว่ของแคลเซยีมออกมารวมตวักบั
ATP เกดิการจบักนัระหวาง actin และ myosin มผีลทำ
ใหกลามเนื้อเกิดการหดตัว ซึ่งเกิดขึ้นเฉพาะบางสวน
ของกลามเนือ้และอยนูาน การหดตวัของกลามเนือ้นีไ้มใช
การหดตวัตามปกต ิทำใหเกดิภาวะขาดเลอืด ขาดออกซเิจน
และขาดพลังงานที่จะปมแคลเซียมกลับเขาสู sacro-
plasmic reticulumn ดังนั้นกลามเนื้อจะมีการหดตัว
คางอยู มีการคั่งของสารเชน kinins, prostaglandin,
serotonin, histamine ซึ่งสารนี้เปนตัวกระตุนปลาย
ประสาทรบัความเจบ็ปวดโดยเฉพาะ c-fiber ทำใหปลาย
ประสาทมคีวามไวตอการกระตนุ (hyperirritable) เกดิการ
ปวดขึน้มา จดุนีเ้รยีกวา active trigger point  (วศิาล และ
ภารสิ, 2543)


การรักษาความเจ็บปวดที่มักจะใชกันอยูเปน

ประจำ มกัจะใชวธิทีีง่าย สะดวกตอผใูช  ฉะนัน้ ในบทความ
นีจ้งึขอกลาวถงึการรกัษาดวยการนวดและการใชยาเทานัน้

1) การรกัษาดวยการนวด
ถาเราจำแนกตามวตัถปุระสงคของการนำไปใช มี

หลายชนิด เชน การนวดเพื่อการรักษาความเจ็บปวด
ของกลามเนื้อ การนวดในนักกีฬา การนวดโดยใชน้ำมัน
หอมระเหยทีป่จจบุนันีม้กีารใชกนัมากขึน้ การนวดเพือ่ปรบั
สมดลุในรางกาย มกัจะเหน็ในการนวดแผนจนี (Wittink
and Hoskins, 2002)
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รปูที ่1  แสดงตวัอยางการนวดเพือ่การบำบดัความเจบ็ปวด(www.jostheraties.com, www.simplyactive.com)

การนวดเปนการชวยกระตุนใหระบบการไหล
เวยีนเลอืดดขีึน้ เกดิการผอนคลายของกลามเนือ้ กระตนุให
กลามเนือ้ทำงาน เมือ่การไหลเวยีนเลอืดดขีึน้ยอมทำใหมกีาร
ถายเทกรดทีเ่กดิจากการออนลาของกลามเนือ้ดขีึน้ ทำใหมี
อาการปวดกลามเนื้อหายไป ทำใหรางกายตื่นตัวแข็งแรง
และเปนการพักผอนไดอีกทางหนึ่งดวย

วิธีนวด ขั้นตอนของการนวด ประกอบดวย
(ประโยชน และคณะ, 2531)

1. การลบู  เปนการใชฝามอืแตะไปทีผ่วิหนงัแลว
เคลื่อนมือไปเรื่อยๆ ดวยน้ำหนักที่สม่ำเสมอ ตองทำการ
นวดตดิตอกนั หามเวนชวงในระหวางการลบู  การลบูมทีัง้
การลบูเบา (ลบูไมมทีศิทาง ใชแรงไมมาก) และการลบูหนกั
(ลบูจากรางกายสวนปลายแลวไปสสูวนตน ใชแรงในการลบู
มากขึ้น)

2. การคลึง  เปนการใชฝามือแนบกับผิวหนัง
ของผถูกูนวด ออกแรงกดใหลกึถงึชัน้ การคลงึอาจทำเปน
วงกลม โดยการหมนุฝามอื คอยไลขึน้ไปตามกลามเนือ้ทลีะ
สวน ผอนแรงกดกอนเคลือ่นมอืแตละครัง้ การคลงึอาจใช
นิว้หวัแมมอืหรอืนิว้ชีก้ไ็ด จะใชแรงในการนวดมากกวาการ
ลูบ

3. การบบียก  คอืการบบีกลามเนือ้ระหวางนิว้หวั
แมมอืและนิว้ทัง้สี ่อยาใหมชีองวางภายในองุมอื ยกกลาม
เนือ้ใหหางจากกระดกูแลวปลอย ออกแรงทีข่อมอืเปนหลกั

4. การบดิ  เปนการจบัเนือ้เยือ่แบบเดยีวกนักบั
การบบียกดวยมอืทัง้ 2 ทีเ่รยีงชดิตดิกนั บบียกขึน้แลวบดิ
ไปมาพรอมกัน

5. การมวน  โดยยกผวิหนงัขึน้มาแลวมวน และ
ไลไปตามกลามเนือ้  สวนใหญทำทีห่ลงั

6. การขยี้  เปนการกดลึกๆตอกลามเนื้อและ
พงัผดื ดวยหวัแมมอืหรอืนิว้ทัง้สี ่โดยทำขวางเนือ้เยือ่

2) การรกัษาดวยการใชยา
1. ยาพาราเซตามอล  เปนยาแกปวด ลดไข

ที่นิยมใชมากที่สุด กลไกการออกฤทธิ์สามารถยับยั้งการ
สราง prostaglandins (PGEs) ภายในระบบประสาทสวน
กลางเชน สมอง ไดด ีแตยบัยัง้การสราง PGEs นอกระบบ
ประสาทสวนกลางไดนอย จงึมฤีทธิต์านการอกัเสบไดนอย
และไมเหมาะที่จะนำมารับประทานเพื่อแกปวดจากการ
ทำงานหนัก ยาพาราเซตามอลไมมีผลตอการแข็งตัวของ
เลือดและการคั่งของกรดยูริค สามารถใชไดในคนที่แพ
แอสไพริน โรคหอบหืด ติดเชื้อไวรัส โรคเลือดและ
โรคกระเพาะอาหาร (จนิตนา และคณะ, 2544)
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2. ยากลมุ Nonsteroidal anti-inflammatory
drugs (NSAIDS) มกีลไกหลกัในการออกฤทธิโ์ดยยบัยัง้
การสราง PGEs ผานการยับยั้งการทำงานของเอนไซม
cyclo-oxygenase (COX) ซึง่ PGEs เปนสารทีม่คีณุสมบตัิ

สือ่การอกัเสบทีม่ฤีทธิแ์รง กลาวคอื สามารถทำใหเกดิอาการ
บวมรอน และปวดได และยงัออกฤทธิช์กันำใหใยประสาท
รบัความเจบ็ปวด (nociception) มคีวามไวมากขึน้ ยาทีใ่ช
กนัมากเชน แอสไพรนิ ไอบลโูพรเฟน

ตารางที ่1 เปรยีบเทยีบคณุสมบตัขิองยาพาราเซตามอลและยา  NSAIDsทัว่ไป (Katung et. al., 1998)

ชนดิของยา คณุสมบตั ิ
ยาพาราเซตามอล ยา NSAIDs ทัว่ไป 

1. ชนดิของการปวด นอย-ปานกลาง นอย-ปานกลาง 
2. รูปแบบ ยาน้าํเช่ือม ยาฉดีและยาเมด็ ยาน้าํ ยาฉดี ยาทา และยาเมด็ 
3. ราคา 1 บาท/เมด็ ยากนิ 1-2 บาท/เมด็ 
4. การซ้ือ ซ้ือไดตามรานขายยา ซ้ือไดตามรานขายยา 
5. วิธใีช เดก็  รับประทานครัง้ละ 40-480 mg. ข้ึนกบั

อายแุละน้าํหนกัตวั 
ผูใหญ รับประทานครัง้ละ 325-1000 mg. 

ยาแอสไพรนิ 
ผูใหญ รับประทาน  500-1000 mg.
หลังทานอาหาร 
เดก็ รับประทาน 65 mg/น้าํหนกัตวั/
วัน  โดยแบงใหทกุ 4-6 ช่ัวโมง 

6. ขอบงช้ี ใชในการลดปวด ลดปวดและลดอักเสบ 
7. อาการขางเคยีง อาจมผีลตอตบั ในบางรายอาจมกีารผ่ืนคนั

ตามผิวหนงั 
ระคายเคอืงกระเพาะอาหารและ         
มผีลเสียตอไต 

8. ขอหาม - ผูปวยโรคตบั 
 

-  ผูปวยทีเ่ปนแผลทางเดนิอาหาร 
-  โรคเลอืดไหลไมหยดุ 
-  ผูทีใ่ชยาตานการแข็งตวัของเลอืด 
-  แอสไพรินไมควรใชรวมกบั         
ยาสเตยีรอยด แอลกอฮอลและ     
ยาแกปวดอ่ืนๆ 
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ตารางที ่2   เปรยีบเทยีบขอมลูตางๆ ในการรกัษาความเจบ็ปวดของกลามเนือ้ดวยการนวดกบัการรกัษาดวยการใชยา

ชนิดการรักษา ขอมลู 
การนวด ยาพาราเซตามอล การยา NSAIDs ทั่วไป 

ความรุนแรงของ
ความเจ็บปวด 

นอย-ปานกลาง นอย-ปานกลาง ปานกลาง 

ความสะดวก สะดวกกรณีทีเ่จบ็ปวดไมมาก  
บริเวณทีป่วดไมกวาง  

ไมสะดวก เพราะผูใชอาจ
ไมไดพกยาติดตวัไว อาจทํา
ใหตองไปมกีารเดินทางไปซื้อ
หรือจัดหามา 

ไมสะดวก เพราะผูใชอาจ
ไมไดพกยาติดตวัไว อาจทํา
ใหตองไปมกีารเดินทางไปซื้อ
หรือจัดหามา 

ประสิทธิภาพ อาจเหน็ผลทันทีเมื่ออาการนัน้      
ไมรุนแรงแลวแตความรุนแรงของ
โรค 

เห็นผลชา เห็นผลชา 

ผลขางเคียง การนวดทีถู่กหลักการจะไมมี
ผลขางเคียง 

อาจมีผลตอตับถาไดรับใน
ปริมาณสูงมาก ในบางราย
อาจมีอาการแพ ผ่ืนคันตาม
ผิวหนัง 

ระคายเคืองตอกระเพาะ
อาหารและการทํางานของไต  

ขอหามใช หามใชในผูปวย 
- มะเร็ง  ฝ 
- ผูปวยโรคหวัใจ 
- มีบาดแผลเปด 
- มีอาการไขสูง 
- กระดูกหัก 
- varicose veins 
- ผูปวยที่มีอาการปวดหลังรุนแรง 

- ในผูปวยโรคตับ 
 

หามใชในผูปวยทีม่ีอาการแพ
ยาจําพวก NSAIDs รวมถึง
ผูทีม่ีปญหาเกี่ยวกับกระเพาะ
อาหารและ โรคความดัน
โลหิตสูง 

เวลาทีใ่ชในการ
รักษาในแตละคร้ัง 

ใชเวลามาก ใชเวลานอย ใชเวลานอย 

ราคา 100-2,000 บาท/คร้ัง 1 บาท/เมด็ 1-2 บาท/เม็ด 
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การนวดนอกจากจะชวยทำใหการเจบ็ปวดเฉพาะ

ที่นั้นบรรเทาลง เรายังพบวาการนวดนั้นทำใหกลามเนื้อที่
ปกตขิองรางกายเราไดผอนคลายขึน้  ทำใหรสูกึสบาย ผอน
คลายจากความเครยีด  ซึง่จะเหน็ไดชดัเจนในธรุกจิ สปา
ทีไ่ดรบัความนยิมมากในปจจบุนันี ้ การนวดสามารถทำได
เองเมือ่กลามเนือ้บรเิวณนัน้มขีนาดไมใหญมาก และมอืของ
ผูนวดสามารถไปถึงไดสะดวก แตในทางกลับกันถากลาม
เนื้อบริเวณนั้นกวางและมือของผูถูกนวดไมสามารถทำได
จงึจำเปนตองพึง่พาผทูำการนวด  ทำใหผถูกูนวดตองเสยี
คาใชจายและเวลาเพิ่มขึ้นเพื่อแลกกับความบรรเทาจาก
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อาการเจบ็ปวด รวมถงึการเมือ่ยลาของรางกาย แตสำหรบั
การใชยาเรามักจะเห็นวายาจะใชในกรณีที่มีความเจ็บปวด
เฉพาะทีเ่กดิขึน้ และไมสามารถลดอาการเมือ่ยลาของกลาม
เนือ้  และไมเหมาะทีจ่ะใชยาบอยๆ เพราะจะเกดิอาการขาง
เคียงของยาได แตยังไงก็ตามการนวดและการใชยาตางก็
มุงหวังใหอาการเจ็บปวดไดบรรเทาหรือหายไปโดยไมเกิด
ผลขางเคยีง ดงันัน้ผใูชตองคำนงึถงึความปลอดภยั ผลหรอื
ประสทิธภิาพของวธิกีารนัน้ๆ การเลอืกใชอาจเลอืกใชวธิใีด
วิธีหนึ่ง แตในบางโอกาสผูใชสามารถใชทั้งสองวิธีรวมกัน
ดวย เพือ่ใหเกดิประสทิธภิาพสงูสดุ และทำใหผใูชบรรเทา
จากอาการเจ็บปวดเหลานั้นไดเร็วขึ้นและกลับมาใชชีวิตได
ตามปกติ


