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บทคัดย่อ:

อาการปวดเหตุพยาธิประสาท เป็นอาการทีน่ �ำ ผูป้ ว่ ยมาพบแพทย์ได้บอ่ ย กลไกการเกิดโรคมีความซับซ้อน
เกี่ยวข้องกับสารสื่อประสาทในระบบประสาทและโครงสร้างบางตำ�แหน่งในระบบประสาทที่มีบทบาทในกลไกรับรู้
ความเจ็บปวด ปัจจุบนั ยาทีใ่ ช้ระงับอาการปวดเหตุพยาธิประสาทมีอยูอ่ ย่างแพร่หลายและหลากหลาย ประสิทธิภาพ
และความปลอดภัยของการใช้ยา ตลอดจนราคายาที่เหมาะสมกับเศรษฐานะของผู้ป่วยเป็นสิ่งที่แพทย์ต้องนำ�มา
พิจารณาร่วมกันเสมอในการเลือกใช้ยาแต่ละตัวในกลุม่ นีก้ บั ผูป้ ว่ ยแต่ละรายอย่างเหมาะสม บทความนีไ้ ด้รวบรวม
ผลการศึกษาการใช้ยาระงับอาการปวดเหตุพยาธิประสาทมานำ�เสนอพร้อมสอดแทรกความคิดเห็นและแนวทาง
การรักษาที่คิดว่าน่าจะเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยมิได้ละเลยหลักฐานเชิงประจักษ์
ทางการแพทย์
คำ�สำ�คัญ: การรักษา, หลักฐานเชิงประจักษ์, อาการปวดเหตุพยาธิประสาท

เนื้อหาของบทความได้บรรยายในการประชุมวิชาการประจำ�ปี ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ วันที่ 12 กุมภาพันธ์2558
สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
รับต้นฉบับวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 รับลงตีพิมพ์วันที่ 15 มีนาคม 2559
93

พรชัย สถิรปัญญา

การรักษาอาการปวดเหตุพยาธิประสาทสำ�หรับคนไทย

Abstract:

Neuropathic pain is a common medical problem for which the patients seek medical care. The
mechanism of neuropathic pain is complicated by various pain-related neurotransmitters and neuronal
areas. A variety of anti-neuropathic pain medicines have been developed and are widely accessible.
Concerning their therapeutic effectiveness, safety and tolerability, including compatibility with economic
status of the patients, are crucial for individualized treatment of neuropathic pain. Previous studies evaluating
the overall therapeutic profiles of anti-neuropathic pain agents, comments and guidelines for prescribing
proper drugs with evidence-based support to match Thai’s economic background are discussed in this
review.
Keywords: evidence-based, neuropathic pain, treatment.

บทนำ�

ตามหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์ ท างการแพทย์ ตลอดจน
อาการปวดเหตุพยาธิประสาทเป็นปัญหาทีพ่ บได้บอ่ ย แนวปฏิบัติที่เหมาะสม ไว้เพื่อให้แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป
ในเวชปฏิบัติ แต่มักจะไม่ได้รับการวินิจฉัยและการรักษา สามารถทำ � การรั ก ษาผู้ ป่ ว ยที่ มี อ าการปวดเหตุ พ ยาธิ
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ เป็นผลให้เกิดความทุกข์ทรมาน รบกวน ประสาทอย่างเหมาะสมได้ด้วยตนเองในเบื้องต้น
การดำ�เนินชีวิต ความสามารถในการประกอบอาชีพ
การจ้างงานของผูป้ ว่ ย ทำ�ให้ผลผลิตทางเศรษฐกิจมวลรวม นิยามและการวินิจฉัย
อาการปวดเหตุพยาธิประสาท (neuropathic pain;
ตกต่ำ� มีคุณภาพชีวิตที่ด้อยลง มีการนอนหลับที่ไม่ได้
1
คุณภาพจนเกิดเป็นภาวะซึมเศร้าติดตามมา สุดท้าย NP) หากแปลตามคำ�ศัพท์ หมายถึง อาการปวดทีเ่ กิดจาก
ยังเป็นเหตุให้สญ
ู เสียค่าใช้จา่ ยในการรักษาเพิม่ ขึน้ อย่างมี พยาธิ ส ภาพหรื อ รอยโรคภายในระบบประสาท ซึ่ ง
นั ย สำ � คั ญ 1,2 จากการศึ ก ษาทางวิ ท ยาการระบาดใน สอดคล้องกับนิยามที่ International Association for
ต่างประเทศพบว่า อาการนี้มีอุบัติการณ์ประมาณร้อยละ the Study of Pain (IASP) เคยกำ�หนดไว้ในปี พ.ศ. 2537
6.9-103 สำ�หรับในประเทศไทยยังไม่มีการสำ�รวจใน ว่า “pain initiated or caused by a primary lesion
ประชากรทัว่ ไป มีเพียงการศึกษาเฉพาะภายในโรงพยาบาล or dysfunction of the nervous system”5 แต่เพื่อ
ขนาดใหญ่ที่พบว่า มีอุบัติการณ์สูงถึงร้อยละ 37.84 ซึ่ง ความรัดกุมและชัดเจนยิง่ ขึน้ จึงได้มกี ารปรับปรุงคำ�นิยาม
ทั้งนี้ย่อมสูงกว่าอุบัติการณ์ในประชากรทั่วไป เนื่องจาก ของ neuropathic pain ใหม่ในปี พ.ศ. 2551 ว่า “pain
เป็นกลุม่ ผูป้ ว่ ยทีถ่ กู ส่งต่อเข้ามารวมกันยังศูนย์การแพทย์ arising as a direct consequence of lesion or disease
affecting the somatosensory system”6 ทั้งนี้ นิยาม
ขนาดใหญ่ เพื่อการตรวจรักษาเพิ่มเติม
บทความนี้ได้รวบรวมผลการศึกษาของการใช้ยา ใหม่นเ้ี น้นว่าต้องเป็นผลจากการทีม่ รี อยโรคหรือพยาธิสภาพ
ระงับอาการปวดเหตุพยาธิประสาทจากงานวิจัยต่างๆ เกิดขึน้ ที่ “ระบบประสาทรับความรูส้ กึ (somatosensory
ตลอดจนบทวิเคราะห์ และความเห็นจากประสบการณ์ system)” โดยตรง หรือเป็นเหตุจากภายนอกที่กระทบ
ของผูเ้ ขียน เพือ่ ให้ได้แนวปฏิบตั ทิ เี่ หมาะสมกับประชาชน ต่อระบบประสาทรับความรูส้ กึ โดยไม่นบั รวมอาการปวด
ไทย ผู้เขียนได้เรียบเรียงแนวทางการวินิจฉัยอาการ ทีส่ ง่ ผ่านทางระบบประสาทอืน่ ๆ นอกเหนือจากระบบประสาท
ปวดเหตุ พ ยาธิ ป ระสาทล่ า สุ ด และการรั ก ษาที่ ถู ก ต้ อ ง รับความรูส้ กึ เช่น โรคปวดศีรษะไมเกรน หรือโรคปวดศีรษะ
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ในกลุม่ chronic daily headache ซึง่ พยาธิสรีรวิทยาของ
อาการปวดเริม่ ต้นจากระบบประสาทอัตโนมัติ (trigeminoautonomic cephalgia; TAG) เป็นต้น
องค์ ปร ะกอบเพื่ อ การวินิจฉั ย อาการปวด
เหตุพยาธิประสาท ประกอบด้วย6
ก. ประวัติ ต้องประกอบด้วย
		 1. มีอาการปวดที่มีลักษณะเฉพาะ สามารถ
อธิ บ ายได้ บ นพื้ น ฐานของประสาทกายวิ ภ าคศาสตร์
(neuroanatomy) เช่น การปวดไปตามรากประสาท
(radicular pain) หรือตามพื้นที่ของแถบรับความรู้สึก
ในส่วนต่างๆ ของร่างกาย (dermatomes) และ
		 2. มีประวัติที่ชี้บ่งว่ามีรอยโรคหรือพยาธิสภาพทีส่ อดคล้องไปกับอาการในข้อ 1 ไม่วา่ จะอยูใ่ นระบบ
ประสาทส่วนกลาง (central nervous system) หรือระบบ
ประสาทส่วนปลาย (peripheral nervous system) ก็ตาม
เช่น ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และมีอาการปวดลำ�ตัว
ซีกที่เป็นอัมพาตมาก่อน (post stroke pain) ผู้ป่วยที่มี
อาการปวดคอข้างเดียวกับที่มีอาการปวดรากประสาท
เวลาก้มหรือเงยคอเต็มพิกดั หรือเป็นผูท้ มี่ ปี ระวัตบิ าดเจ็บ
ที่กระดูกคอมาก่อน
		 ลั ก ษณะอาการปวดที่ มี ลั ก ษณะเฉพาะของ
อาการปวดเหตุพยาธิประสาทมีได้หลายลักษณะ เช่น
ปวดแสบร้อน ปวดเสียวแปลบปลาบเหมือนไฟฟ้าช็อต
หรือเหมือนถูกของแหลมทิ่มแทง หรือเหมือนมีมดหรือ
แมลงตัวเล็กๆ ไต่ไปมาบนผิวหนัง อาการปวดเกิดขึน้ เอง
ไม่สมั พันธ์กบั การเคลือ่ นไหวส่วนของร่างกายทีร่ บั ความรูส้ กึ
ว่ามีอาการปวด (spontaneous pain) ซึง่ ประเด็นนีจ้ ะต่างจาก
อาการปวดของโครงสร้างหรือเนื้อเยื่อที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
ของร่างกาย (somatic pain) ทีม่ กั จะปรากฏเหตุหรือมี
การเคลื่อนไหวอวัยวะส่วนนั้นๆ แล้วชักนำ�ให้เกิดอาการ
ปวดอย่ า งชั ด เจน ลั ก ษณะสำ � คั ญ ที่ ต่ า งไปจากอาการ
ปวดเหตุจากโครงสร้างหรือเนื้อเยื่ออื่นๆ ของร่างกาย
อีกประการหนึง่ คือ อาการปวดเหตุพยาธิประสาทมักจะมี
อาการรุนแรงมากกว่าและไม่สอดคล้องกับความหนักเบา
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ของปัจจัยที่มากระตุ้นด้วย ดังเช่น อาการปวดสามารถ
เกิดขึน้ ได้จากปัจจัยกระตุน้ ทีไ่ ม่นา่ ก่อให้เกิดความเจ็บปวด
ในภาวะปกติ เช่น การลูบสัมผัส
ข. การตรวจร่างกาย พบความผิดปกติในระบบ
ประสาทรั บ ความรู้ สึ ก ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ประวั ติ และ
การตรวจยื น ยั น จากการทดสอบทางไฟฟ้ า วิ นิ จ ฉั ย
(electrodiagnosis) อย่างน้อยหนึ่งอย่าง เช่น sensory
nerve conduction study, quantitative sensory test
(QST), pain related reflex, pain related evoke
potential เป็นต้น7
		 การตรวจร่างกายในบางโอกาสอาจจะพบความ
ผิดปกติทสี่ อดคล้องไปกับอาการ ตัวอย่างเช่น การตรวจพบ
อาการเสียการรับรูค้ วามรูส้ กึ ร้อนเย็น หรือเจ็บปวดบริเวณ
ปลายเท้ า ทั้ ง สองข้ า งในรู ป แบบเหมื อ นสวมถุ ง เท้ า สู ง
(stocking pattern) ในผู้ป่วยเบาหวานที่มาด้วยอาการ
ปวดเส้นประสาทส่วนปลายเหตุจากเบาหวาน (painful
diabetic peripheral neuropathy; PDPN) ในขณะที่
บางรายตรวจไม่พบความผิดปกติดังกล่าว เนื่องจาก
อาการของพยาธิประสาทส่วนปลาย (peripheral polyneuropathy) เกิดขึ้นเฉพาะกับเส้นประสาทขนาดเล็กที่
เรียกว่า “small fiber polyneuropathy” จึงจำ�เป็นต้อง
ใช้การตรวจทางไฟฟ้าวินิจฉัยคือ quantitative sensory
test (QST) เป็นการตรวจยืนยัน ในทางตรงข้าม สำ�หรับ
รายที่ มี อ าการมากอาจจะตรวจพบความผิ ด ปกติ ข อง
propioceptive sensation (หรือ joint position sensation)
ร่วมด้วย ผูป้ ว่ ยบางรายจะมีความผิดปกติของข้อต่อนิว้ เท้า
ที่ เ รี ย กว่ า Charcot joints ปรากฏให้ เ ห็ น ด้ ว ย อี ก
ตัวอย่างหนึ่งเช่น กรณีหมอนรองกระดูกคอกดทับราก
ประสาทคอที่ 5 (cervical disc herniation) นอกจาก
มาด้วยอาการปวดรากประสาทดังกล่าว (radicular pain)
บางรายจะตรวจพบกล้ามเนื้อที่เลี้ยงด้วยรากประสาท
ดังกล่าวอ่อนแรง เช่น กล้ามเนือ้ deltoid supraspinatus
และ infraspinatus เป็นต้น รายทีอ่ าการรุนแรงหรือเรือ้ รัง
จะพบกล้ามเนือ้ เหล่านีฝ้ อ่ ลีบ และอาจตรวจพบอาการชา
ตามพื้นที่ที่รากประสาทนี้รับความรู้สึก (dermatome)
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ค. สามารถระบุ หรือแสดงให้เห็นตำ�แหน่งของ
รอยโรค หรือพยาธิสภาพที่สอดคล้องกับอาการนำ�และ
อาการแสดงได้ดว้ ยวิธตี รวจทางห้องปฏิบตั กิ ารอย่างน้อย
หนึง่ อย่าง เช่น การตรวจรังสีวนิ จิ ฉัยแบบต่างๆ ทัง้ นีข้ นึ้ อยู่
กับชนิดและตำ�แหน่งของพยาธิสภาพทีส่ งสัยเป็นตัวเลือก
วิธีการตรวจ การตรวจพบพยาธิสภาพขณะทำ�การผ่าตัด
รักษาหรือเก็บชิ้นเนื้อเพื่อการวินิจฉัยทางพยาธิวิทยา
		 ทั้งนี้ โดยที่มีเกณฑ์การวินิจฉัยมีดังนี้
		 1. แน่นอน (definite) คือ ข้อ ก+ข+ค
		 2. น่าจะเป็น (probable) คือ ข้อ ก+ข หรือ ค
		 3. เป็นไปได้ (possible) คือ ข้อ ก เท่านั้น

พยาธิสรีรวิทยาของอาการปวดเหตุพยาธิประสาท
(pathophysiology of neuropathic pain)8,9

การศึ ก ษาเรื่ อ งอาการปวดเหตุ พ ยาธิ ป ระสาท
ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น การอธิ บ ายกลไกการปวดที่ เ กิ ด ขึ้ น จาก
ระบบประสาทส่วนปลายได้รับบาดเจ็บ หรือเกิดโรคหรือ
สภาวะต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อระบบประสาทส่วนปลาย
(peripheral neuropathic pain) โดยเริ่มต้นจากเมื่อ
เส้นประสาทส่วนปลายได้รับบาดเจ็บจากเหตุใดก็ตาม
ดังที่กล่าวมา จะทำ�ให้ช่องทางโซเดียม (voltage-gated
sodium channel) และช่องทางแคลเซียมแบบกำ�กับ
ด้วยประจุไฟฟ้า (voltage-gated calcium channel)
เปิดออก มีการไหลของประจุทงั้ สองชนิดเข้าสูเ่ ส้นประสาท
และเหนีย่ วนำ�ให้เกิดการนำ�ผ่านกระแสประสาทรับรูค้ วาม
เจ็บปวดเหตุพยาธิประสาทต่อไป ยาที่ออกฤทธิ์ปิดกั้น
ช่องทางทั้งสอง ได้แก่ lidocaine (sodium channel
blocker) gabapentin และ pregabalin (voltage-gate
calcium channel blocker) จึงนำ�มาใช้ระงับอาการ
ปวดเหตุพยาธิประสาทบนพื้นฐานของพยาธิสรีรวิทยาที่
จุดนี้ จากนัน้ กระแสประสาทรับรูค้ วามเจ็บปวดเหตุพยาธิประสาทนี้จะไปเชื่อมต่อกับ (synapse) เซลล์ประสาท
ขัว้ ด้านหลังของไขสันหลัง (dorsal horn cells of spinal
cord) โดยผ่านปมรากประสาทด้านหลัง (dorsal root
ganglion) ก่อน ซึ่งตรงจุดนี้เส้นใยประสาทซิมพาเทติก
จะมีการแตกแขนงเพิ่มขึ้น (sympathetic sprouting)
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เป็ น เหตุ ใ ห้ เ กิ ด การรั บ รู้ อ าการแสบร้ อ นหรื อ เย็ น จาก
พื้นผิวที่เส้นประสาทที่เกิดพยาธิสภาพไปเชื่อมต่อและ
ถ่ายทอดกระแสประสาทรับรู้ความเจ็บปวดกลับเข้ามา
ที่ไขสันหลัง จากนั้นกระแสประสาทรับรู้ความเจ็บปวด
เหตุพยาธิประสาทนี้จะถูกนำ�ส่งต่อขึ้นไปถึง thalamus
ผ่านทาง “เส้นทางขาขึ้น (ascending pathway)” ของ
กระแสประสาทความเจ็ บ ปวดเหตุ พ ยาธิ ป ระสาทและ
ส่งต่อไปยังเปลือกสมอง (cerebral cortex) เพื่อระบุ
ตำ � แหน่ ง ของจุ ด ที่ ไ ด้ รั บ การกระทำ �ให้ บ าดเจ็ บ เมื่ อ มี
การนำ�ส่งกระแสประสาทรับรู้ความเจ็บปวดจากระบบ
ประสาทส่วนปลายมาสูร่ ะบบประสาทส่วนกลางเป็นระยะ
เวลานานๆ จะกระตุน้ ให้เกิดภาวะ central sensitization
กล่าวคือ สมองจะรับรู้ความรู้สึกเจ็บปวดนี้ตลอดเวลา
แม้ว่าปัจจัยที่เป็นสาเหตุจะทุเลาลงหรือหมดสิ้นไปแล้ว
ก็ตาม เช่น ในกรณีของอาการปวดประสาทภายหลัง
ติดเชื้อเริม (post herpetic neuralgia; PHN) เป็นต้น
ภาวะ central sensitization จะทำ�ให้เกิดการตอบสนอง
ไม่เหมาะสมต่อตัวกระตุ้นให้เกิดความเจ็บปวด ได้แก่
อาการ allodynia (อาการปวดที่เกิดจากตัวกระตุ้นที่
ไม่ก่อให้เกิดความเจ็บปวดใดๆ เลย) และ hyperpathia
(อาการปวดทีร่ บั รูม้ ากกว่าปกติจากตัวกระตุน้ ทีก่ อ่ ให้เกิด
ความเจ็บปวดตามปกติ) ขึ้นด้วย
ในอีกเส้นทางหนึ่งจาก thalamus จะส่งกระแส
ประสาทผ่านทาง “เส้นทางขาลง (descending pathway)”
ผ่าน periaqueductal grey กลับลงไปยังเซลล์ประสาท
ขัว้ ด้านหลังของไขสันหลังอีกครัง้ หนึง่ ซึง่ กระแสประสาท
ขาลงนีม้ คี วามสำ�คัญเกีย่ วข้องกับกลไกการระงับปวดเหตุ
พยาธิประสาทเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีการนำ�พาสาร
สื่อประสาทในการระงับความเจ็บปวดคือ serotonin มา
ยับยั้งกระแสประสาทรับรู้ความเจ็บปวดที่เซลล์ประสาท
ขั้วด้านหลังของไขสันหลัง ยาต้านอารมณ์ซึมเศร้ากลุ่ม
tricyclic antidepressants มีคณ
ุ สมบัตใิ นการเพิม่ serotonin ที่รอยต่อระหว่างเซลล์ประสาท (synapse) ต่างๆ
ในร่างกาย ดังนั้น จึงเป็นที่มาของการนำ�ยากลุ่มนี้มาใช้
ระงั บ ความปวดเหตุ พ ยาธิ ป ระสาทในทางคลิ นิ ก ด้ ว ย
(รูปที่ 1)
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รูปที่ 1 พยาธิสรีระวิทยาของอาการปวดเหตุพยาธิประสาท10

	ชนิดของอาการปวดเหตุพยาธิประสาท
อาการปวดเหตุพยาธิประสาทเกิดได้ทั้งกับระบบ
ประสาทส่วนกลาง และระบบประสาทส่วนปลาย
ผู้ ป่ ว ยอาการปวดเหตุ พ ยาธิ ป ระสาทจากทุ ก
การศึกษาส่วนใหญ่คอื กลุม่ ทีม่ สี าเหตุจากระบบประสาท
ส่วนปลาย ในบทความนีจ้ งึ ขอกล่าวถึงแนวทางการรักษา
ผู้ป่วยที่มีสาเหตุจากระบบประสาทส่วนปลายที่พบบ่อย
ได้แก่ อาการปวดเส้นประสาทส่วนปลายเหตุจากเบาหวาน
(painful diabetic peripheral neuropathy; PDPN)
อาการปวดประสาทภายหลังติดเชื้อเริม (post herpatic
neuralgia; PHN) และอาการปวดเส้นประสาทไตรเจมินลั
(trigeminal neuralgia; TGN)
	ข้อจำ�กัดของการเลือกใช้ยาบรรเทาอาการ
ปวดเหตุพยาธิประสาท
เนือ่ งจากข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับผลการรักษาอาการ
ปวดเหตุพยาธิประสาทแต่ละชนิดด้วยยาขนานต่างๆ
ที่จะกล่าวต่อไปนี้ มีข้อจำ�กัดตรงที่ยังไม่มีการศึกษาที่มี
ขนาดใหญ่ ม ากพอที่ จ ะทำ � การเปรี ย บเที ย บสรรพคุ ณ
ระหว่ า งยาแต่ ล ะตั ว ส่ ง ผลให้ มี ข้ อ จำ � กั ดในการนำ � ผล
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การศึกษาเหล่านัน้ ไปใช้ประโยชน์ทางคลินกิ ประการหนึง่
นอกจากนี้ ปั จ จุ บั น ยั ง ไม่ มี แ นวทางการประเมิ น ผล
การรั ก ษาด้ ว ยวิ ธี ที่ เ ป็ น มาตรฐานสากลซึ่ ง สามารถ
ครอบคลุมมิตอิ นื่ ๆ นอกเหนือจากอาการปวด เช่น คุณภาพ
ชีวติ ความผิดปกติรว่ ม (co-morbidities) ผลแทรกซ้อน
และอาการไม่พงึ ประสงค์ ซึง่ ทัง้ หมดนีเ้ ป็นการประเมินว่า
ผู้ ป่ ว ยรายใดจะเป็ น ผู้ ที่ ต อบสนองต่ อ ยาแต่ ล ะตั ว หรื อ
การรักษาแต่ละวิธโี ดยภาพรวมได้ดอี ย่างแท้จริง ข้อแนะนำ�
ที่จะกล่าวต่อไปจึงได้จากการรวบรวมผลการศึกษาวิจัย
ทางการแพทย์ที่ผ่านการประเมินเบื้องต้นแล้วว่าถูกต้อง
และมีมาตรฐานตามหลักวิชาการ โดยพยายามครอบคลุม
ปัจจัยอื่นๆบางประเด็น นอกเหนือจากผลการบรรเทา
อาการปวด อย่างไรก็ตามการนำ�ไปใช้กบั ผูป้ ว่ ยแต่ละราย
แพทย์ผู้ให้การรักษาจำ�เป็นต้องตระหนักถึงปัจจัยอื่นๆ
ที่อาจจะไม่ได้ถูกครอบคลุมไว้ ดังรายละเอียดที่กล่าวนำ�
มาแล้ว ทัง้ นี้ เนือ่ งจากผูป้ ว่ ยอาการปวดเหตุพยาธิประสาท
แต่ละรายย่อมมีปจั จัยทางชีวภาพ และจิตสังคมทีแ่ ตกต่าง
กัน ซึ่งย่อมจะส่งผลให้การตอบสนองและความพึงพอใจ
ต่อการรักษาที่แตกต่างกัน
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การรักษาอาการปวดเหตุพยาธิประสาทที่พบบ่อย 		 ยากลุ่ม opioids เช่น tramadol tremadol/
acetaminophen และ oxycodone25-27 ให้ผลดีพอควร
ทางคลินิก
1. การรักษาอาการปวดเส้นประสาทส่วนปลาย
เหตุจากเบาหวาน
		 ในกรณีทม่ี อี าการปวดเส้นประสาทส่วนปลายเหตุ
จากเบาหวานนั้ น พบว่ า ยาในกลุ่ ม tricyclic antidepressants มีประสิทธิภาพสูงกว่า antidepressants
กลุ่มอื่นๆ11,12 สำ�หรับยาในกลุ่ม selective serotonin
reuptake inhibitors (SSRIs) หรือ mainserin ให้ผล
การรักษาไม่ดีเท่าที่ควร11,13		
		 Gabapentin และ pregabalin ต่างก็ได้ผลดี
ในการรักษาอาการปวดเส้นประสาทส่วนปลายเหตุจาก
เบาหวาน ข้อจำ�กัดที่สำ�คัญคือ ผลข้างเคียงที่เกิดขึ้น
ได้แก่ อาการเวียนศีรษะ ง่วงซึม ขาดสมาธิ ซึง่ พบได้บอ่ ย
เมือ่ ใช้ขนาดทีส่ งู ขึน้ ทำ�ให้มอี ตั ราการหยุดใช้ยา pregabalin
สูงขึ้น กล่าวคือ เริ่มต้นจากไม่มีการหยุดยาที่ขนาด 150
มก./วัน เพิ่มขึ้นจนถึงร้อยละ 20 ที่ขนาด 600 มก./วัน
(ขนาดที่ได้ผลในการรักษาของ pregabalin อยู่ระหว่าง
300-600 มก./วัน)14,15
		 Carbamazepine จากการศึกษาวิจยั ขนาดเล็ก
ยาชนิดนี้ได้ผลบ้างพอสมควร11 แต่จากการศึกษาขนาด
ใหญ่ขึ้นที่รวบรวมยากันชักขนานใหม่ๆ ไว้ด้วย เช่น
lacosamide, lamotrigine, zonisamide และ oxcarbamazepine กลับพบว่า ไม่มผี ลดีในการรักษาอาการปวด
เส้นประสาทส่วนปลายเหตุจากเบาหวาน16-24
		 มีข้อมูลที่น่าสนใจจากการศึกษาแบบสุ่มและ
เปรียบเทียบพบว่า gabapentin และ nortriptyline ให้ผล
ในการรักษาอาการปวดเส้นประสาทส่วนปลายเหตุจาก
เบาหวานใกล้เคียงกัน ต่างกันตรงทีร่ าคาของ gabapentin
สูงกว่าและอาการไม่พึงประสงค์ ได้แก่ อาการคอแห้ง
พบมากในกลุ่มทีไ่ ด้รบั ยา nortriptyline ส่วนอาการขาด
สมาธิพบมากในกลุ่มที่ได้รับยา gabapentin24 ดังนั้น
การเลือกใช้ยา nortriptyline สำ�หรับรักษาอาการปวด
เส้นประสาทส่วนปลายเหตุจากเบาหวานอย่างระมัดระวัง
จึงน่าจะเหมาะสมกับเศรษฐานะ และการเข้าถึงยาดังกล่าว
สำ�หรับผู้ป่วยคนไทย
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แต่มอี าการไม่พงึ ประสงค์ เช่น ง่วงซึม คลืน่ ไส้ และท้องผูก
การใช้ยาดังกล่าวในระยะยาว อาจจะทำ�ให้เกิดการเสพติด
(ร้อยละ 2.6 ภายในเวลา 3 ปี ของการใช้ยา oxycodone)25
ดังนัน้ จึงไม่เป็นทีน่ ยิ มทีจ่ ะใช้ยากลุม่ นีเ้ ป็นยาหลักในการ
รักษาอาการปวดเส้นประสาทส่วนปลายเหตุจากเบาหวาน
เนือ่ งจากโรคนีม้ อี าการปวดเรือ้ รัง ทำ�ให้ตอ้ งใช้ยาต่อเนือ่ ง
ระยะยาว อันจะเพิม่ โอกาสเสพติดยามากขึน้ และการใช้ยา
กลุม่ นีร้ ว่ มกับ selective serotonin reuptake inhibitors
เป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง27
		 ผลการศึ ก ษาจากการวิ จั ย แบบสุ่ ม และ
เปรียบเทียบ (randomized-control study) พบว่า
การใช้ยาร่วมกัน เช่น gabapentin-opiods (morphine,
oxycodone) และ gabapentin-nontriptyline จะให้ผล
การรักษาดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ยาแต่ละชนิด
โดยลำ�พัง24,28,29
		 โดยสรุ ป ยาตั ว แรกที่ ค วรเลื อ กใช้ สำ � หรั บ
การรั ก ษาอาการปวดเส้ น ประสาทส่ ว นปลายเหตุ จ าก
เบาหวาน คือ tricyclic antidepressants ตัวใดตัวหนึ่ง
gabapentin, pregabalin และ serotonin norepinephrin
reuptake inhibitors (SNRIs) (venlafaxine, duloxetine)
สำ�หรับยากลุ่ม opioids แนะนำ�ให้ใช้เป็นลำ�ดับถัดมา
(second line) หรือในกรณีทอี่ าการปวดมีการกำ�เริบขึน้ มา
เป็นระยะๆ (exacerbation)
2. การรั ก ษาอาการปวดประสาทภายหลั ง
ติดเชื้อเริม
		 อาการปวดประสาทภายหลังติดเชื้อเริม เป็น
อาการปวดเหตุพยาธิสภาพของเส้นประสาทตรงตำ�แหน่ง
ที่เคยแสดงอาการของการติดเชื้อเริม (herpes zoster)
ที่ผิวหนัง หลังจากร่องรอยการติดเชื้อนั้นหายไป แต่
อาการปวดนัน้ ยังดำ�เนินต่อเนือ่ งต่อไปเกิน 3 เดือน อาการนี้
จะพบมากในผู้ป่วยสูงอายุ
		 ยากลุ่ม tricyclic antidepressants จะมี
ประสิทธิภาพในการรักษาอาการนีเ้ หนือกว่า selective serotonin reuptake inhibitors11,30 สำ�หรับยากลุม่ serotonin
noradrenalin reuptake inhibitors ข้อมูลยังมีจำ�กัด
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		 สำ�หรับ gabapentin และ pregabalin มีผล
การศึ ก ษายื น ยั น ประสิ ท ธิ ภ าพของยาทั้ ง สองชนิ ด นี้
ในการรักษาอาการปวดประสาทภายหลังติดเชื้อเริม แต่
ทีน่ า่ สนใจกว่านัน้ พบว่า gabapentin และ nortriptyline
มีประสิทธิภาพในการรักษาอาการปวดประสาทภายหลัง
ติดเชื้อเริมไม่ต่างกัน24,31
		 Oxycodone, morphine และ methadone
ให้ผลการรักษาทีใ่ กล้เคียง หรือเหนือกว่า tricyclic antidepressants เล็กน้อย แต่มีผลข้างเคียงจากยากลุ่มนี้
จนต้องหยุดยามากพอควร11,31 สำ�หรับ tramadol ไม่มี
ประสิทธิภาพในการรักษาอาการปวดประสาทภายหลัง
ติดเชื้อเริม11
		 ยาเฉพาะที่ เช่ น lidocain plaster และ
capsaicin cream ยังขาดการสนับสนุนด้วยผลการศึกษา
ทีม่ คี วามน่าเชือ่ ถือมากพอทีจ่ ะรับรองประสิทธิภาพของยา
ทั้งสองขนาน แต่สามารถเลือกใช้สำ�หรับผู้ป่วยสูงอายุ
ที่อาจจะทนต่ออาการข้างเคียงของยารับประทานที่กล่าว
มาก่ อ นหน้ า นี้ ไ ม่ ไ ด้ ทั้ ง นี้ ค วรใช้ ย ากลุ่ ม นี้ ใ นระยะสั้ น
คือ ประมาณ 2-4 สัปดาห์ แล้วจึงปรับเปลีย่ นเป็นยารักษา
ชนิดอื่นๆ ตามความเหมาะสม11
		 โดยสรุป ให้เริม่ การรักษาอาการปวดประสาท
ภายหลังติดเชื้อเริมด้วย tricyclic antidepressants,
gabapentin หรือ pregabalin เป็นยาตัวแรก (first line
drugs) ยาทาเฉพาะที่ lidocaine มีประสิทธิภาพเหนือกว่า
capsaicin สามารถเลือกใช้เป็นตัวเลือก (alternative
drug) แทนยารับประทานตามที่กล่าวมาสำ�หรับผู้ป่วย
สูงอายุ หรือผูท้ ม่ี คี วามเสีย่ งต่อการเกิดอาการไม่พงึ ประสงค์
จากยาเหล่านั้น ยากลุ่ม opioids ยกเว้น tramadol
ควรเลือกใช้เป็นยาตัวทีส่ อง (second line drug) ด้วยเหตุผล
เดียวกันกับทีก่ ล่าวไว้ในบทการรักษาอาการปวดเส้นประสาท
ส่วนปลายเหตุจากเบาหวาน
3. การรั ก ษาอาการปวดเส้ นปร ะสาท
ไตรเจมินัล
		 Carbamazepine และ oxcarbamazepine
เป็นยาทีแ่ นะนำ�ให้เป็นยาตัวแรก (first line drug) สำ�หรับ
การรักษาอาการปวดเส้นประสาทไตรเจมินัล โดยยา
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ทัง้ สองตัวมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกัน7,32 oxcarbamazepine
เหนือกว่า carbamazepine ตรงทีเ่ กิดปฏิกริ ยิ าระหว่างยา
(drug interaction) น้อยกว่า สำ�หรับอาการไม่พงึ ประสงค์
และอัตราการแพ้ยาไม่แตกต่างกัน33
		 Lamotrigine เป็นยาตัวถัดมา หากผู้ป่วย
ไม่สามารถทนต่อผลข้างเคียงของ carbamazepine และ
oxcarbamazepine ได้
		 ภาวะการแพ้ยา carbamazepine ขั้นรุนแรง
คือ Steven-Johnson syndrome เป็นภาวะทีแ่ พทย์ควร
ระมัดระวังอย่างมากเมื่อต้องจ่ายยาดังกล่าว มีคำ�แนะนำ�
จากสถาบันสุขภาพแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา ให้สง่ เลือด
ผูป้ ว่ ยเพือ่ ตรวจคัดกรอง human leucocyte antigen B*
1502 (HLA B*1502) สำ�หรับคนเชือ้ สายเอเชียทุกราย
ก่อนทีจ่ ะได้รบั ยา carbamazepine เสมอ33 การเลีย่ งไปใช้
ยา oxcarbamazepine ไม่ได้ลดความเสี่ยงเรื่องการเกิด
Steven-Johnson syndrome แต่อย่างใด เพียงแต่
oxcarbamazepine จะมีคุณสมบัติทางเภสัชจลศาสตร์
ทีเ่ หนือกว่า carbamazepine ดังทีก่ ล่าวมาข้างต้น จากการ
สำ�รวจในภาคพืน้ เอเชียประเทศไทยมีความชุกของ HLA
B*1502 6.1% รองจากสิงคโปร์ และมาเลเซียทีอ่ ยูใ่ นแถบ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ดว้ ยกัน (ASEAN)33 ในทางปฏิบตั ิ
สำ�หรับการสัง่ การรักษาด้วยยา carbamazepine ในประเทศ
ไทย ในสถาบันหรือพืน้ ทีท่ สี่ ามารถทำ�การตรวจ HLA B*
1502 ได้ก็ให้ทำ�การส่งตรวจคัดกรองก่อนให้ยาดังกล่าว
อย่างไรก็ตามผลการตรวจคัดกรองต้องรอประมาณ 1-2
สัปดาห์ แต่ถ้าแพทย์มีความจำ�เป็นที่ต้องเริ่มการรักษา
ด้วยยานีท้ นั ที หรืออยูใ่ นทีท่ ไ่ี ม่สามารถทำ�การตรวจคัดกรอง
HLA B*1502 ได้ ต้องให้คำ�แนะนำ�แก่ผู้ป่วยที่รับการ
รั ก ษาด้ ว ยยาชนิ ด นี้ ใ ห้ เ ฝ้ า ระวั ง สั ง เกตอาการแพ้ ย า
ด้วยตนเอง ตัง้ แต่เริ่มต้นการรักษาและตลอดระยะเวลาที่
รับประทานยานี้ ทั้งนี้ เนื่องจากอาการแพ้ยา carbamazepine ที่รุนแรงสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดช่วงเวลาของ
การรักษา ถือว่าเป็นมาตรการทีด่ ที สี่ ดุ ภายใต้สถานการณ์
ดังทีก่ ล่าวมาเพือ่ ป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนขัน้ รุนแรง
กล่าวคือ ควรแนะนำ�ผู้ป่วยทุกรายที่ได้รับยา carbamazepine ว่า เมื่อมีผื่นขึ้น หรือเคืองตา หรือแผลในเยื่อบุ
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ช่องปาก หรือปัสสาวะแสบขัด ให้หยุดยาทันที แล้วรีบ
กลับมาพบแพทย์เพื่อรักษาอาการแพ้ยา ทั้งนี้ การตรวจ
HLA B*1502 ก็ ไ ม่ ส ามารถคั ด แยกผู้ ป่ ว ยที่ แ พ้ ย า
carbamazepine ได้ถูกต้องทั้งหมดเสมอไป การศึกษา
ขนาดเล็กในประเทศมาเลเซียพบผูป้ ว่ ย 7 ราย (เชือ้ สาย
มาเลย์ 6 ราย และจีนเพียง 1 ราย) จากทัง้ หมด 17 ราย
ทีเ่ กิดผืน่ จากยา carbamazepine โดยทีผ่ ลการตรวจ HLA
B*1502 เป็นลบ (ร้อยละ 41.2)34 ผูเ้ ขียนตัง้ ข้อสังเกตว่า
กลุ่มนี้มีเชื้อสายมาเลย์มากกว่า ซึ่งจะไม่แปลกเนื่องจาก
HLA B*1502 กับการแพ้ยา carbamazepine ถูกค้นพบ
ในคนเชือ้ สายจีน (ฮัน่ ) เป็นหลักตัง้ แต่เริม่ ต้น นอกจากนี้
อาจจะมีอัลลีล (allele) อื่นๆ นอกเหนือจาก HLA
B*1502 เกี่ ย วข้ อ งกั บ การแพ้ ย า carbamazepine
เป็นต้นเหตุร่วมอยู่ด้วย เพียงแต่ยังไม่ได้ถูกระบุออกมา
แม้แต่ในกลุ่มคนจีน (ฮั่น) เอง35
		 ด้วยเหตุที่แพทย์ส่วนใหญ่จะมีความกังวลกับ
การเกิดผลข้างเคียงที่รุนแรงจากการใช้ยา carbamazepine ตามทีก่ ล่าวมา จึงมักเลีย่ งไปใช้ยาต้านอาการปวด
เหตุพยาธิประสาทกลุ่มอื่นแทน ที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย
คือ gabapentin และ pregabalin ซึง่ มีราคาสูง อย่างไรก็ตามแม้ผลจากการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของยากลุ่มนี้
ล่าสุด gabapentine และ pregabalin จะถูกจัดอยู่ในยา
กลุม่ แรก (first line drugs) สำ�หรับการรักษาอาการปวด
เหตุพยาธิประสาทเช่นเดียวกับ tricyclic antidepressants
และ serotonoin-noradrenalin reuptake inhibitors
แต่เมื่อดูในรายละเอียดกลับพบว่า tricyclic antidepressants มีจำ�นวนผู้ป่วยที่ต้องการเพื่อให้เห็นผล
ของการรักษา (number needed to treat; NNT) ทีต่ �่ำ กว่า
ยาตัวอืน่ กล่าวคือ NNT (95% CI) ของ gabapentin 7.2
(5.9-9.1) pregabalin 7.7 (6.5-9.4) serotonin
norepinephrine reuptake inhibitors 6.4 (5.2-8.4)
tricyclic antidepressants 3.6 (3.0-4.4) แต่มคี วามเสีย่ ง
ต่อผลข้างเคียงใกล้เคียงกันเมื่อประเมินด้วย number
needed to harm (NNH) ระหว่าง pregabalin serotonin norepinephrine reuptake inhibitors และ
tricyclic antidepressants ยกเว้นเฉพาะ gabapentin
100
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ที่มีผลข้างเคียงต่ำ�สุดในกลุ่ม36 ดังนั้น จากการศึกษานี้
ทำ�ให้การพิจารณาเลือกยาแต่ละตัวในการรักษาอาการ
ปวดเหตุพยาธิประสาทเห็นแนวทางได้ชัดเจนขึ้น เมื่อ
เวลาผ่านไปและมีข้อมูลขนาดใหญ่ที่ผ่านการวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ (meta- analysis and systematic review)
ถูกเผยแพร่ออกมา โดยประสบการณ์ของผู้เขียนเอง
ก็มกั จะเลือกใช้ tricyclic antidepressants เป็นยาตัวแรก
สำ�หรับการรักษาอาการปวดเหตุพยาธิประสาทเหล่านี้
อย่างระมัดระวังต่อฤทธิต์ า้ นคอลิเนอจิก (anticholinergic
effects) ทีเ่ ป็นผลข้างเคียง โดยเริม่ ต้นในยาขนาดต่�ำ เช่น
nortriptyline 10-25 มก./วัน หรือ amitriptyline 10
มก./วัน และค่อยปรับขนาดยาสูงขึ้นทีละเล็กน้อยช้าๆ
จนกว่าจะได้ผลการรักษาเป็นที่น่าพอใจ ผู้เขียนพบว่า
ขนาดที่ได้ผลจะเป็น nortriptyline 25-50 มก./วัน
หรือ amitriptyline 50-75 มก./วัน โดยให้รับประทาน
ก่อนนอนครั้งเดียวจะได้ผลการรักษาระงับอาการปวด
เหตุพยาธิประสาทได้นา่ พอใจ จากการทีย่ ากลุม่ นีไ้ ปเพิม่
serotonin บริเวณรอยต่อระหว่างเซลล์ประสาทในเส้นทาง
ขาลงของกลไกการเกิดอาการปวดเหตุพยาธิประสาท
ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น มีผลทำ�ให้คุณภาพชีวิตและ
อารมณ์ดขี นึ้ เนือ่ งจากนอนหลับได้มากขึน้ จากการทีไ่ ม่มี
อาการปวดมารบกวน และสามารถลดอาการข้างเคียงเรือ่ ง
อาการง่วงซึมไปได้ และเนื่องจาก nortriptyline มีฤทธิ์
ต้านคอลิเนอจิก (anti-cholinergic effects) ต่ำ�กว่ายา
ต้นแบบของกลุม่ คือ amitriptyline อย่างมาก ผูเ้ ขียนจึงมี
ความเห็นว่าน่าจะเป็นยาที่เหมาะสมสำ�หรับการระงับ
อาการปวดเหตุ พ ยาธิ ป ระสาทสำ � หรั บ บริ บ ทในด้ า น
เศรษฐศาสตร์ ข องประชากรไทย จากประสบการณ์
ผู้เขียนพบว่า ยาขนานนี้ให้ผลการรักษาดีเป็นที่น่าพอใจ
เป็ น ส่ ว นใหญ่ ค ล้ า ยคลึ ง กั บ การศึ ก ษาในต่ า งประเทศ
ทีก่ ล่าวมา หากยังไม่ได้ผลการรักษาเท่าทีค่ วร การเพิม่ ยา
carbamazepine หรือ gabapentin หรือ pregabalin แล้วแต่
กรณีตามที่ได้กล่าวมาก็เป็นวิธีการที่ทำ�ให้ผลการรักษา
ดี ขึ้ น โดยในบางรายสามารถให้ ร่ ว มกั นในระยะแรก
จนเมือ่ อาการปวดทุเลาก็อาจจะสามารถควบคุมอาการปวด
ต่อไปได้ดว้ ย tricyclic anti-depressants เพียงอย่างเดียว
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จะเห็นได้ว่า tricyclic antidepressants เช่น
amitriptyline, nortriptyline (25-150 มก./วัน)
หรือ gabapentin (1,200-3,600 มก./วัน) และ
pregablin (150-600 มก./วัน) ใช้เป็นยาตัวแรก
ของการรักษาอาการปวดเส้นประสาทส่วนปลาย
เหตุจากเบาหวาน และอาการปวดประสาทภายหลัง
ติดเชื้อเริม สิ่งที่พึงตระหนักคือ ผลข้างเคียงของยา
แต่ละตัว ในขณะที่ carbamazepine และ oxcarbamazepine สมควรใช้เปน็ ยาตัวแรกสำ�หรับการรักษา
อาการปวดเส้นประสาทไตรเจมินัลด้วยความระมัดระวัง
การแพ้ยาขันร
้ นุ แรง (Steven-Johnson syndrome)
การเลือกใช้ยาที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับเศรษฐานะ
ของผูป้ ว่ ยและสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี โดยตระหนัก
ถึงอาการไม่พึงประสงค์จากยาที่ใช้อย่างรอบคอบ
สำ�หรับเวชปฏิบัติที่คุ้มค่าตามหลัก เศรษฐศาสตร์
สาธารณสุข จัดเป็นสิ่งสำ�คญ
ั ในการรักษาอาการปวด
เหตุพยาธิประสาทในประเทศไทย
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