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การระงับปวดดวยกระแสไฟฟา

ความรูสึกเจ็บปวด คือ ประสบการณท่ีเกิดจากปฏิกิริยาท่ีซับซอนระหวางทางกายภาพ (physical) และ
กระบวนการทางจิตวิทยา (psychological) นอกจากนั้นยังข้ึนกับความรูสึกไมสบายและประสบการณดาน
อารมณรวม โดยทั่วไปความรูสึกเจ็บปวดมักเกิดขึ้นขณะท่ีมีการบาดเจ็บของเนื้อเย่ือโดยตรง เพื่อตอบสนองตอ
การบาดเจ็บของรางกายเพื่อความอยูรอด การใชกระแสไฟฟากระตุนเพื่อการลดปวดนั้น เปนเพียงวิธีการหนึ่ง
ในการระงับอาการเจ็บปวดเทานั้น

1. ชนิดของความรูสึกเจ็บปวด
ความรูสึกเจ็บปวดสามารถแบงไดตามชวงเวลาหรือสาเหตุไดเปน 3 ชนิด คือ อาการปวดเฉียบพลัน 

(acute pain) อาการปวดรื้อรัง (chronic pain) อาการปวดราว (referred pain) อาการปวดเฉียบพลันมักเปน
อาการปวดซึ่งเกิดขึ้นทันทีและคงอยูเปนระยะเวลานอยกวา 6 เดือน โดยสามารถอธิบายถึงสาเหตุและพยาธิ
สภาพได ซึ่งมักเกิดจากการบาดเจ็บของเนื้อเย่ือจากภยันตราย อาการปวดรื้อรังเปนอาการปวดซึ่งยังคงอยูเกิน
ระยะการซอมแซมของเนื้อเย่ือ (tissue healing) การปวดเรื้อรังมักเปนผลจากการตอบสนองทางจิตวิทยา และ/
หรือระบบประสาทที่ทํางานผดิปกติ ซึ่งข้ึนกับประสบการณและการตอบสนองตอความรูสึกเจ็บปวดของแตละ
คนแตกตางกัน เม่ือไดรับการบาดเจ็บหรือการไดรับความรูสึกเจ็บปวดนั้นๆ สวนอาการปวดราวเปนความรูสึก
เจ็บปวดบริเวณหนึ่งซึ่งหางออกไปจากจุดท่ีไดรับบาดเจ็บ หรือจุดที่เปนสาเหตุของการบาดเจ็บ ซึ่งการท่ีจะ
วินิจฉัยวาบุคคลมีความรูสึกเจ็บปวดชนิดใดนั้น พิจารณาจากกระบวนการ กลไก ความเก่ียวของของการรับรูของ
ระบบประสาทรับความรูสึก

1.1 ความรูสึกเจ็บปวดเฉียบพลัน
ความรูสึกปวดเฉียบพลันเปนความรูสึกท่ีซับซอนของการรับรูท่ีไมสบาย ประสบการณ อารมณ รวมกับ

ภาวะทางจิตใจและพฤติกรรมที่ตอบสนองตัวกระตุนความเจ็บปวด (noxious stimulus) ทําใหเกิดการบาดเจ็บ
ตอเนื้อเย่ือหรือเกิดโรค ความรูสึกเจ็บปวดเฉียบพลันเกิดจากระบบการสงผานสัญญาณไฟฟาจากตัวกระตุน
ความเจ็บปวด อยางรวดเร็วผานทางเดินของประสาท รวมกับการเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วของ tone ของกลามเนื้อ 
อัตราการเตนหัวใจ ความดัน ความตานทานของผิวหนัง และเกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบประสาทอัตโนมัติ
เพื่อตอบสนองตอความรูสึกเจ็บปวดนั้น ความแรงและตําแนงของความรูสึกเจ็บปวดเฉียบพลันมีความสัมพันธ
โดยตรงกับระดับการบาดเจ็บและบริเวณท่ีบาดเจ็บของเนื้อเย่ือ/การอักเสบของเนื้อเย่ือ หรือการถูกทําลายของ
เนื้อเย่ือ ความรูสึกเจ็บปวดเฉียบพลันสามารถบงชี้ถึงตําแนงท่ีเจ็บปวดไดชัดเจนตรงกับความรูสึกท่ีไดรับ ถึงแม
จะมีขนาดที่ไมรุนแรงและเกิดการบาดเจ็บของเนื้อเย่ือเพียงเล็กนอยก็ตาม โดยเฉพาะความรูสึกเจ็บปวดที่เกิด
ข้ึนบริเวณที่ผิวหนังสามารถบงชี้ตําแหนงไดชัดแจง หากเปนความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นท่ีกลามเนื้อความชัดเจนใน
การบงชี้ตําแหนงจะลดลง ความรูสึกเจ็บปวดเฉียบพลันมักจะคงอยูตราบเทาท่ีตัวกระตุนความเจ็บปวดยังคงอยู 
หรือสาเหตุท่ีทําใหเกิดการบาดเจ็บ/เจ็บปวดนั้นยังคงอยู ซึ่งความรูสึกเจ็บปวดเฉียบพลันเปนกลไกลของรางกาย
เพื่อปองกันภาวะบาดเจ็บเพิ่มเติมของเนื้อเย่ือ จํากัดการทํางานของอวัยวะเพื่อปองการการบาดเจ็บเพิ่มเติม 
และสงเสริมใหเกิดกระบวนการซอมแซมและการฟนตัวของเนื้อเย่ือ

การรักษาอาการปวดเฉียบพลันซึ่งมีสาเหตุมาจากการบาดเจ็บของระบบกลามเนื้อและกระดูกโดยท่ัว
ไป โดยพยายามขจัดความรูสึกเจ็บปวดนั้นออกไปทั้งในระบบประสาทสวนกลางและสวนปลาย ลดการอักเสบ 
พยายามกระตุน/ทําใหการทํางานของอวัยวะนั้นกลับคืนมาโดยเร็วท่ีสุด
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1.2 ความรูสึกเจ็บปวดเร้ือรัง
เชื่อกันวาความรูสึกเจ็บปวดเรื้อรังเกิดขึ้นพรอมกับความรูสึกเจ็บปวดเฉียบพลัน นักวิชาการสวนใหญ

ไดใหคําจํากัดความของความรูสึกเจ็บปวดเรื้อรังวา เปนความรูสึกเจ็บปวดที่ไมสามารถขจัดไดในสภาวะปกติ 
มักมีอาการอยูจนกระท่ัง กระบวนการซอมแซมของรางกายเปนผลแลว หรือจนกระท่ังตัวกระตุนความเจ็บปวด
ไดรับการขจัดไปอยางสมบูรณ แตนักวิชาการบางกลุมก็ใหคําจํากัดความตามชวงเวลาวา ความรูสึกเจ็บปวดเรื้อ
รังคือความรูสึกเจ็บปวดที่ยังคงอยูมากกวา 3 เดือนหรือ 6 เดือน ซึ่งการยึดเอาชวงเวลาเปนเกณฑในการ
พิจารณานั้นยังไมเปนท่ียอมรับนัก เนื่องจากความรูสึกเจ็บปวดยังข้ึนกับพยาธิสภาพและพยาธิวิทยาของสาเหตุ
ความเจ็บปวด ระยะของโรคหรือความผิดปกตินั้นๆ ซึ่งไมข้ึนกับเวลา ตัวอยางเชน ผูปวยท่ีโรคขออักเสบรูมา
ตอย ผูปวยมะเร็ง ผูปวยท่ีมีปญหาเก่ียวกับระบบประสาทบางชนิด เปนตน ความรูสึกเจ็บปวดเรื้อรัง เปนความรู
สึกเจ็บปวดที่ยอมรับวา เกิดตอเนื่องถึงแมนตัวกระตุนความเจ็บปวดจะถูกขจัดไปแลว หรือภาวะการบาดเจ็บ
ของเนื้อเย่ือนั้นๆไดถูกแกไขแลว หรือไมมีการบาดเจ็บของเนื้อเย่ืออีกแลว แตความรูสึกเจ็บปวดนั้นยังคงอยู
เสมือนหนึ่งตัวกระตุนความเจ็บปวดนั้นยังคงอยู ในปจจุบันความรูสึกเจ็บปวดเรื้อนับเปนปญหาสําคัญ จากการ
สํารวจในประเทศอเมริกา พบวา 14.4 เปอรเซ็นตของประชากรอเมริกันยังทนทุกขทรมานกับความรูสึกเจ็บปวด
เร้ือรังจาก ระบบขอ กระดูกและกลามเนื้อ

ความรูสึกเจ็บปวดเรื้อรังมักเกิดรวมกับความรูสึกไมสบายของรางกาย จิตใจ สังคม ผูปวยท่ีมีปญหา
ความรูสึกเจ็บปวดเรื้อรัง มักสูญเสียการทํางานทางกายภาพ (ทุพลภาพ) ของรางกายเปนเวลานาน ทําใหเกิด
การสูญเสียความแข็งแรง ความทนทานของกลามเนื้อ ความแคลวคลองชํานาญของการใชงาน และมักจะมีความ
ทุพลภาพเพิ่มขึ้น ซึ่งผูปวยท่ีมีปญหาเรื่องความเจ็บปวดเรื้อรังมักจะบน และรายงานวา ความรูสึกเจ็บปวดนั้นยัง
คงอยูและปวดจนทนไมได ดังนั้นการรักษาและควบคุมความรูสึกเจ็บปวดจําเปนตองไดรับการรักษาอยางหลาก
หลาย และมากเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในทุกๆดาน ท้ังทางกายภาพบําบัดและการรักษาทางยาอ่ืนๆ นอกจากนั้นยังตอง
ไดรับการดูแลเอาใจใสจากบุคคลรอบขางอีกดวย นอกจากนั้นผูปวยกลุมนี้ ยังแสดงอาการ ซึมเศรา นอนไม
หลับ วิตกกังวล หดหู และแยกตัวออกจากสังคม ซึ่งการรักษาผูปวยท่ีมีปญหาดานความรูสึกเจ็บปวดเรื้อรังมี
ความจําเปนตองใชงบประมาณและทรัพยากรมาก

ความรูสึกเจ็บปวดเรื้อรังมีสวนทํา ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบประสาทอัตโนมัติและระบบ
ฮอรโมนของรางกาย (adrenal activity) ลดการสรางระบบสารฝนในรางกาย (endogenous opioids)หรือระบบ
ขจัดหรือควบคุมความรูสึกเจ็บปวดของรางกาย การลดระดับ enkephalins และเกิดการเพิ่มจํานวน/ความไวใน
การรับรูตอตัวกระตุนความเจ็บปวดของแตละบุคคลเพื่อตอบสนองตอความรูสึกเจ็บปวดเรื้อรัง พบวา ความอด
ทน ตอความรูสึกเจ็บปวดของแตละคนลดลง เพื่อใหไวตอการรับรูการบาดเจ็บเพียงเล็กนอยของเนื้อเย่ือ การ
ลดลงของความทนตอความรูสึกเจ็บปวดนี้ อาจเกิดจากระบวนการที่เรียกวา wind-up หรือ central 
hypersensitization ของระบบประสาทสวนกลางและสมองระดับสูง เม่ือรางกายอยูในภาวะเจ็บปวดเรื้อรัง
สัญญาณประสาทเจ็บปวดดังกลาวจะถูกมาบอยๆ หรือถูกกระตุนบอยๆ เกิด discharge บอยๆ จนกระท่ังความ
รูสึกเหลานี้เสมือนยังคงอยูถึงแมนตัวกระตุนความเจ็บปวดที่ทําใหเก ิดความเจ็บปวดนั้นๆไดถูกขจัดออกไปแลว
ก็ตาม ดังนั้นหากผูปวยท่ีไดรับบาดเจ็บและเกิดความรูสึกเจ็บปวดจึงควรรีบขจัดความรูสึกเจ็บปวดนั้นๆออกไป
โดยเร็ว ไมควรใหผูปวยนั้นคงความรูสึกเจ็บปวดเปนเวลานานๆ เพราะจะเกิดการ กระตุนซํ้าๆของตัวกระตุน
ความเจ็บปวด อาจทําใหเกิดการเพิ่มความไวของตัวรับความรูสึกเจ็บปวด เปนผลใหลดความทนตอความเจ็บ
ปวด (ถึงแมตัวกระตุนความเจ็บปวดนั้นจะไมมากก็ตาม)

นอกจากนั้นควรคํานึงถึง ปจจัยดานจิตใจและสังคมในผูปวยท่ีมีปญหาดานปวดเรื้อรัง ซึ่งมักสงผลใหผู
ปวยมีปญหาเรื่องนอนไมหลับ แยกตัวออกจากสังคม ซึ่งอาจจําเปนตองใชยาระงับการซึมเศรา เกิดการเปลี่ยน
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แปลงพฤติกรรม โดยเฉพาะผูปวยท่ีมีปญหาเรื่องความเจ็บปวดเรื้อรังจากระบบกลามเนื้อและกระดูก มักเกิด
การออนแรงความทนทานของกลามเนื้อและขอตอ เกิดการทุพลภาพของอวัยวะท่ีเก่ียวของรวมดวยเสมอ ดังนั้น
ผูปวยดงกลาวจึงควรไดรับความสนใจและการดูแลปญหาดังกลาวจากผูท่ีเก่ียวของทุกฝาย หากเปนไปไดควร
ปองกันไมใหเกิดความรูสึกเจ็บปวดเรื้อรัง โดยพยายามวินิจฉัยปจจัยเสี่ยงตางๆเพื่อจัดการแกไข ซึ่งผูปวยท่ีมี
ภาวะสูญเสียการทํางานเปนเวลานานอันเกิดจากความเจ็บปวดเฉียบพลัน พบวามักจะเกิดปญหาเรื่องปวดเรื้อรัง
รวมดวย ดังนั้น การขจัดและควบคุมความรูสึกเจ็บปวดจึงเปนเรื่องท่ีมีความสําคัญ ไมวาจะโดยการใชยา หรือ
กระบวนการทางกายภาพบําบัด ควรไดรับการควบคุมตั้งแตในระยะที่เร่ิมมีความเจ็บปวดเฉียบพลันอยางหลาก
หลายวิธี และพยายามควบคุมความเจ็บปวดดังกลาวอยางตอเนื่องจนพนระยะฟนตัวของเนื้อเย่ือ เพื่อปองกันไม
ใหเกิดความรูสึกเจ็บปวดเรื้อรัง

1.3  ความรูสึกปวดราว (ปวดตู/ปวดอาง)
ความรูสึกปวดราว คือความรูสึกเจ็บปวดที่รูสึกท่ีบริเวณที่หางไกลจากจุดท่ีไดรับบาดเจ็บหรือไดรับภ

ยันอันตราย ความรูสึกปวดอาจราวจากขอตอหนึ่งไปยังอีกขอตอหนึ่ง จากระบบประสาทสวนปลายไปยังอวัยวะที่
อยูหางไกลออกไป หรือจากอวัยวะภายในมายังบริเวณกลามเนื้อและผิวหนัง ตัวอยางเชน เกิดพยาธิสภาพ
บริเวณขอสะโพกแลวมีอาการปวดราวมาบริเวณเขา หรือเกิดพยาธิสภาพบริเวณหมอนรองกระดูกท่ีระดับ L5-
S1 แลวมีอาการปวดราวมายังบริเวณดานนอกของขา หรือผูปวยท่ีมีปญหาเรื่องกลามเนื้อหัวใจขาดเลือดมักมี
อาการปวดราวมายังบริเวณหัวไหลซายและบริเวณอกสวนบน เปนตน

ความรูสึกปวดราวมักมีอาการปวดราวจากบริเวณท่ีเสนประสาทมาเลี้ยงบริเวณหนึ่ง มายังอีกบริเวณ
หนึ่งท่ีเสนประสาทเสนเดียวกันเลี้ยง หรือจากบริเวณท่ีเสนประสาทมาเลี้ยงไปยังบริเวณท่ีเสนประสาทรับความรู
สึกเล้ียง หรือจากบริเวณหนึ่งมายังบริเวณ embryonic segment เดียวกัน เนื่องจากทางเดินของระบบประสาท
สวนปลายที่แยกแขนงออกจากไขสันหลังระดับเดียวกันมักแยกเลี้ยงสวนตางๆของรางกายเหนือหรือต่ํากวา 1-2 
ระดับ หรือแขนงบางสวนอาจแยกไปเลี้ยวอวัยวะภายใน ดังนั้นเม่ือเกิดการบาดเจ็บหรือเกิดพยาธิสภาพท่ีอวัยวะ
ภายในหรือท่ีกลามเนื้อท่ีเล้ียงโดยเสนประสาทที่แยกแขนงมาจากไขสันหลังระดับเดียวกัน ก็มักจะแปรผลที่
สมองวา เกิดการบาดเจ็บของกลามเนื้อ และบริเวณใกลเคียง

จากสาเหตุดังกลาวจึงมีความจําเปนอยางย่ิงสําหรับบุคคลท่ีเก่ียวของกับการใหการรักษา ผูปวยท่ีมี
ปญหาดานความเจ็บปวดของระบบกลามเนื้อและกระดูกท่ีจะตองใหความสนใจความรูสึกเจ็บปวดราว คํานึงถึง
ตําแหนงจุดท่ีเจ็บปวดจริงและบริเวณท่ีเจ็บปวดราวอยางเปนระบบดวย เม่ือพบวามีการเจ็บปวดของกลามเนื้อท่ี
จุดใดจุดหนึ่ง ก็ไมควรละเลยที่จะพิจารณาวา อาการเจ็บปวดนั้นอาจเปนอาการปวดราวมาจากบริเวณอื่นมี
สาเหตุมาจากบริเวณอ่ืนท่ีไกลออกไป หรือมาจากสวนท่ีเปนอวัยวะภายในของผูปวยรวมดวยเสมอ

2. การถายทอดความรูสึกเจ็บปวดไปสูสมอง
ระบบรับความรูสึกเจ็บปวดของรางกาย เร่ิมตนจากตัวรับความรูสึก(receptor)ซึ่งรับสัญญาณประสาท

เขาสูไขสันหลังไปยังกานสมองเพื่อสงตอไปยังธาลามัสและสมองระดับสูงตอไป ตัวรับความรูสึกท่ีทําหนาท่ีรับ
ความรูสึกเจ็บปวดนั้น ไมมีรูปรางพิเศษเปนเพียงปลายประสาทเปลาเปลือย (free nerve ending) แบบไมมี
ปลอกไมอีลินหุม (nonencapsulated)  ซึ่งจะแตกแขนงอยูใตผิวหนังชั้น  epidermis, เย่ือบุผิวกลามเนื้อและ
พังผืดบริเวณอวัยวะภายใน  ตัวรับความรูสึกเจ็บปวดแบงออกเปน 2 ชนิด ชนิดแรกคือ unimodal nociceptor 
ซึ่งรับความรูสึกเจ็บปวดจากตัวกระตุนชนิดพลังงานกล และเคมีสวนอีกชนิดคือ  polymodal  nociceptor  ซึ่งจะ
ตอบสนองทั้งตัวกระตุนชนิดท่ีทําใหรูสึกเจ็บปวด และตัวกระตุนท่ัวไป



30

ตัวรับความเจ็บปวด (nociceptor) สามารถถูกกระตุนไดโดยตัวกระตุนอุณหภูมิ, ตัวกระตุนกล หรือตัว
กระตุนเคมี ท้ังภายนอกและภายในรางกาย ตัวอยางเชน ตัวกระตุนกลจากการที่กอนอิฐตกใสเทา หรือเกิดภาวะ
กระดูกหัก จะกระตุนตัวกระตุนความเจ็บปวด ตัวอยางตัวกระตุนเคมีจากภายนอก เชน ถูกกรด หรือยาฟอกขาว 
ตัวอยางตัวกระตุนภายใน เชน รางกายสรางสาร bradykinin, histamin, arachidonic acid และ bradykinin ซึ่ง
สารเคมีดังกลาวรางกายสรางข้ึนในภาวะที่เกิดการบาดเจ็บหรือมีการอักเสบของเนื้อเยื่อ ซึ่งตัวกระตุนเคมีดัง
กลาว สามารถกระตุนตอตัวกระตุนความเจ็บปวด และเนื่องจากตัวกระตุนเคมีท่ีรางกายสรางข้ึนมักเกิดภายหลัง
จากรางกายไดรับบาดเจ็บจากตัวกระตุนกล ดังนั้นจึงมักเกิดการกระตุนอยางตอเนื่องหลังจากรางกายไดรับบาด
เจ็บ และยังคงอยูจนกระทั่งเกิดกระบวนการซอมแซมสมบูรณ ซึ่งเปนสาเหตุหนึ่งท่ีทําใหรางกายมีภาวะ
threshold ตอความเจ็บปวดลดลง ตัวอยางเชน การบาดเจ็บของเนื้อเย่ือจะกระตุนใหรางกายหลั่งสาร 
postaglandins ซึ่งสารดังกลาวจะกระตุนตอตัวกระตุนความเจ็บปวด ทําใหรางกายรูสึกเจ็บปวด เกิด threshold 
ตอความเจ็บปวดลดลง เพิ่มความไวตอตัวกระตุนเจ็บปวด (hyperalgesia) ซึ่งยาระงับปวดบางชนิด เชน 
Aspirin และยากลุม nonsteroid และยาตานการอักเสบ สามารถยับย้ังการทํางานของสาร postaglandins จึงทํา
ใหสามารถระงับปวดได เปนตน

ตัวรับความเจ็บปวดเมื่อถูกกระตุน จะเกิดสงผานสัญญาณประสาทมาตามใยประสาทขาเขา (afferent) 
2 ชนิด คือ ใยประสาทชนิดซี และใยประสาทชนิดเอเดลตา ซึ่งการทํางานของใยประสาททั้ง 2 ชนิด สามารถ
เพิ่มการตอบสนองของตัวกระตุนความเจ็บปวดสวนปลาย รวมถึงการเกิดกระบวนการอักเสบชนิดเฉียบพลัน 
หรือการเกิดการขาดเลือดของกลามเนื้อ ใยประสาทขาเขาท่ีสงผานความรูสึกจํานวน 80 เปอรเซ็นตนั้น เปนใย
ประสาทชนิดซี 20 เปอรเซ็นต และเปนใยประสาทชนิด เอเดลตา ประมาณ 50 เปอรเซ็นต

ความรูสึกเจ็บปวดสามารถแยกไดเปน  2  ชนิดคือ  ความรูสึกเจ็บแปลบเหมือนเข็มท่ิม (sharp pain)  
ซึ่งเปนความรูสึกเจ็บปวดที่เกิดขึ้นเร็วแตคงอยูไดไมนานสามารถบอกตําแหนงได  ซึ่งจะนําโดยใยประสาทชนิดท่ี
มีปลอกไมอีลินหุมจัดอยูในพวกเอเดลตา (Aδ) ซึ่งมีขนาดเสนผาศูนยกลางประมาณ 2-5 ไมโครเมตร  และมี
ความเร็วในการนํากระแสประสาทประมาณ  12-30  เมตรตอวินาที รางกายจะตอบสนองตอความรูสึกเจ็บปวด
ชนิดนี้ดวยการดึง หรือชักหนีอวัยวะสวนท่ีไดรับความเจ็บปวดนั้นกลับทันที สวนความรูสึกเจ็บปวดอีกชนิดหนึ่ง
คือความรูสึกปวดตื้อ ๆ (dull  pain)  ซึ่งจะเกิดขึ้นชากวาความรูสึกเจ็บปวดชนิดแรกแตคงอยูไดนานกวา  และ
ไมสามารถบอกตําแหนงไดแนนอน  นําโดยใยประสาทชนิดท่ีไมมีปลอกไมอีลินหุม จัดอยูในกลุมใยประสาท
ชนิดซี ซึ่งมีขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.2-1.3 ไมโครเมตร และมีความเร็วในการนํากระแสประสาทประมาณ 
0.5-3  เมตรตอวินาที   ความเจ็บปวดชนิดนี้มักมีผลเก่ียวของกับจิตใจ และอารมณดวย

การบาดเจ็บจากตัวกระตุนกลมักจะกระตุนท้ังใยประสาทซี และใยประสาทเอเดลตา ตัวอยางเชน กอน
อิฐตกใสเทา เกือบทุกคนจะรูสึกปวดแปลบ เม่ือความรูสึกปวดแปลบผานไปก็จะเร่ิมปวดตื้อลึกๆ ซึ่งจะเปน
อาการปวดที่นานกินเวลาเปนชั่วโมง หรืออาจเปนวัน ซึ่งอาการปวดแปลบภายหลังจากการไดรับบาดเจ็บทันทีนํา
โดยใยประสาทชนิดเอเอลตา ซึ่งมักตอบสนองตอตัวกระตุนเจ็บปวดที่แรงเชนตัวกระตุนพลังงานกล เนื่องจาก
กอนอิฐกระทบเทา หลังจากนั้นจะเกิดความรูสึกปวดลึกซึ่งนําโดยใยประสาทชนิดซี ซึ่งตอบสนองตอตัวกระตุน
เคมีจากกระบวนการอักเสบหลังจากเนื้อเย่ือไดรับบาดเจ็บจากการถูกอิฐทับ ตามลําดับ

ท่ีไขสันหลังบริเวณ dorsal horn cell มีการแบงกลุมเซลลประสาทที่เก่ียวของกับการนําสัญญาณ
ประสาทชนิดเจ็บปวด ไปสูสมองออกเปน 3 กลุม  กลุมแรกจะอยูบริเวณ Ventrallaminae ท่ี 1,5 (รูปท่ี 15, 
16) เซลลสวนใหญจะทําหนาท่ีรับสัญญาณของตัวกระตุนความเจ็บปวด มักจะมี threshold สูงตอตัวกระตุนชนิด
พลังงานกล กลุมเหลานี้จะรับสัญญาณประสาทจากใยประสาทชนิดเอเดลตาและซี เทานั้น กลุมสุดทายอยูบริเวณ
ชั้นลึกของชั้นท่ี  5  และชั้นท่ี 4,6 ซึ่งเซลลประสาทชนิดนี้จะตอบสนองตอตัวกระตุนท่ีแรง เชน  ตัวกระตุนชนิด



31

พลังงานกล   เซลลกลุมนี้ไมเพียงแตรับสัญญาณประสาทจากใยประสาทชนิดเอเดลตาและ ซี  เทานั้น ยังรับ
สัญญาณประสาทจากใยประสาทขนาดใหญชนิดเอแอลฟาอีกดวย เซลลประสาทในชั้นของ substantia  
gelatinosa  (ชั้นท่ี  2)   จะตอบสนองตอสัญญาณประสาทที่เก่ียวของกับอุณหภูมิ และความเจ็บปวดชนิดพลัง
งานกลจากใยประสาทเอเดลตาและซี  แลวสงตอไปยังทางเดินประสาทนําข้ึนไปสูสมองระดับสูง ดังนั้นหลังจาก
เซลลประสาทตัวท่ี 1  (1oneurone)  ในระบบประสาทและปมประสาทไขสันหลัง  (spinal  ganglion)  สงใย
ประสาทเขาสูไขสันหลังทาง dorsal root แลวทอดขึ้นลงหนึ่งระดับ  และเกิดเปนทางเดินประสาท (Lissaure's 
tract)  ซึ่งมักเก่ียวของกับรีเฟล็กซไขสันหลัง  (รูปท่ี 17 และ 18)   ใยประสาทสวนหนึ่ง จะมีซิแนปสกับเซลล
ประสาทใน   substantia  gelatinosa   ในชั้นของlaminae ท่ี 2 และจะทอดขามแนวกลางตัวเฉียงๆท่ี anterior 
white commissure ของไขสันหลังและไปรวมเปน lateral  spinothalamic  tract  ในสวนลางของ lateral 
funiculus จากนั้นจะผานขึ้นไปยังกานสมองระดับเมดัลลา, พอนส  และสมองสวนกลางและระดับสูงตอไป

                     
รูปท่ี 15 แสดงกลุมเซลลประสาท gray matter ของ C6

                           
รูปท่ี 16 แสดง laminae of Raxed ใน gray matter ของ C8
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รูปท่ี 17 แสดงทางเดินของเซลลประสาทและแขนงในไขสันหลัง

                             
รูปท่ี 18 แสดงกลุมประสาทนําข้ึนของความรูสึกเจ็บปวดสูสมอง

การสงสัญญาณประสาทอยางตอเนื่องและซํ้าๆกันของใยประสาทชนิดซี สามารถทําให T cell ไวตอส่ิง
เรา สามารถถูกกระตุนไดงายขึ้น ขณะท่ีสัญญาณประสาทจาก interneuron ตัวอ่ืนๆท่ีสรางจากเซลล substantia 
gelatinosa ของไขสันหลัง หรือจากใยประสาทขาลง (desending fibers) ซึ่งมีจุดเริ่มจากสมองระดับสูง สามารถ 
ยับย้ังการทํางานของ T cell ซึ่งการยับย้ัง interneuron บริเวณ substantia gelatinosa มักมาจากสัญญาณประสาท
ท่ีสงมาจากใยประสาทที่มีขนาดใหญท่ีมีเย่ือไมอีลีนหุม และเปนใยประสาทชนิดท่ี low threshold sensory 
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neuron (1oA-beta nerves) ซึ่งตอบสนองตอตัวกระตุนท่ีไมเกิดอันตราย ซึ่งกระบวนการยับย้ังจากใยประสาม
ขาลงนี้ จะทําใหเกิดการปลดปลอย neurotransmitters ไดแก norepinephine, serotonin, and enkephalins. เพื่อ
ไปควบคุมการสงผานสัญญาณประสาทรับความรูสึกเจ็บปวดในทางเดินประสาท ดังนั้น  เม่ือ transmission cell 
ไดรับสัญญาณความเจ็บปวดจากใยประสาทชนิดซี และเอเดลตา และถูกยับย้ังจากใยประสาทขนาดใหญ และ
จากใยประสามขาลงของสมองระดับสูงของระบบประสาทสวนกลาง ซึ่งเปนสัญญาณประสาทที่ไมเก่ียวของกับ
ความเจ็บปวด  ความสมดุลระหวางการกระตุนและการยับย้ังของประสาทและสัญญาณประสาทที่สงมาบริเวณดัง
กลาว มีอิทธิพลตอบุคคลแตละคน ท้ังในดานความรูสึก อารมณ และพฤติกรรมที่แสดงออกเพื่อตอบสนองตอ
ความรูสึกเจ็บปวดที่คงอยู ซึ่งสัญญาณประสาทที่ไมเจ็บปวดที่สงมาจากใยประสาทขนาดใหญ (และสมองระดับ
สูง) มายับย้ังสัญญาณประสาทจากใยประสาทชนิด ซี อธิบายโดยทฤษฎี gate control theory (จะไดอภิปรายกัน
ในภายหลังตอไป)

การกระตุน transmission cell สามารถทําใหเกิดการหดตัวของกลามเนื้อ จาก spinal cord reflex  
เนื่องจากมีทางเดินของ transmission cell ไป synapse กับ anterior horn  cell ซึ่งมีผลโดยตรงตอการหดตัวของ
กลามเนื้อ ซึ่งการหดตัวของกลามเนื้ออาจเปนจุดเริ่มของตัวกระตุนความเจ็บปวดใหม เกิดเปนสัญญาณประสาท
ชนิดกลไปกระตุนตัวรับความเจ็บปวด (ในใยกลามเนื้อ) ใหสงสัญญาณความเจ็บปวดสูไขสันหลังซึ่งเชื่อมตอกับ 
anterior horn cell ทําใหเกิดการหดตัวของกลามเนื้ออีก เกิดเปนวงจรเพิ่มแรงการเกร็งตัวของกลามเนื้อจาก
ความเจ็บปวด (muscle spasm) ตอไปเรื่อยๆ ซึ่งปรากฎการณดังกลาวนี้มักเรียกกันวา pain-spasm-pain cycle 
(รูปท่ี 19) กลามเนื้อท่ีเกิดการหดตัวเกร็งคางอาจทําใหเกิดสะสมคั่งคางของของเหลวและสารที่เปนอันตรายตอ
เนื้อเย่ือทําใหเกิดกระบวนการ pain-spasm-pain ตอไปอีกเร่ือยๆ ดังนั้นวิธีการใดก็ตามที่สามารถยับย้ัง
กระบวนการดังกลาว ไมวาจะเปนการใหยา/วิธีระงับปวด, ยา/วิธีการคลายกลามเนื้อเพื่อลดการเกร็งคาง ก็จะ
สามารถทําใหผูปวยมีอาการทุเลามากขึ้น

                                
รูปท่ี 19 แสดง pain-spasm-pain cycle ท่ีเกิดขึ้นในกลามเนื้อ
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3. ระบบซิมพาเธติกกับความรูสึกเจ็บปวด
ระบบประสาทซิมพาเธติกเปนสวนหนึ่งของระบบประสาทอัตโนมัติซึ่งประกอบดวย ระบบประสาทซิม

พาเธติกและระบบประสาทพาราซิมพาเธติก มักเก่ียวของกับการควบคุมการทํางานของกลามเนื้อเรียบ กลาม
เนื้อหัวใจ และการควบคุมการหลั่งฮอรโมนของรางกาย ซึ่งจะแตกตางจากการควบคุมการทํางานของกลามเนื้อ
ของรางกายซึ่งเปนกลามเนื้อลาย และการสงผานสัญญาณประสาทรับความรูสึกจากระบบประสาทสวนปลาย
มายังระบบประสาทสวนกลาง ระบบประสาทอัตโนมัติเปนระบบประสาทซึ่งจะเตรียมรางกายในพรอมตอสภาพ 
‘fight or flight” จะสูหรือจะหนี ตัวอยางเชน การเพิ่มขึ้นของอัตราการเตนหัวใจหรือความดัน เกิดการหดตัว
ของเสนเลือดผิวหนัง หรือเกิดการเพิ่มขึ้นของการหลั่งเหงื่อบริเวณฝามือ ซึ่งโดยท่ัวไปแลวระบบประสาทซิมพา
เธติกมักจะถูกกระตุนโดยความรูสึกเจ็บปวดเฉียบพลันหรือบาดเจ็บ ดวยการกระตุนของระบบประสาทซิมพาเธ
ติกขาออก อยางไรก็ตาม การทํางานท่ีผิดปกติของระบบประสาทซิมพาเธติก เชน มีความไวตอตัวกระตุนของตัว
รับจะสามารถเพิ่มความรุนแรงของความรูสึกเจ็บปวด เกิดอาการรุนแรงของอาการและอาการแสดง (sign and 
symptoms) ของการทํางานของระบบประสาทซิมพาเธติก ตัวอยางเชน เกิดความรูสึกเจ็บปวดรวมกับการหลัง
เหงื่อ หรือมีความเจ็บปวดที่รุนแรงเกินเหตุ ซึ่งในผูปวยท่ีมีอาการและอาการแสดงดังกลาว การระงับปวด
สามารถกระทําไดโดยการรบกวนการทํางานของระบบประสาทซิมพาเธติกโดยการใชยา/สารเคมี หรือการทําผา
ตัด นอกจากนั้นจากการทดลองยังพบวา การกระตุนดวยไฟฟาท่ีบริเวณระบบประสาทซิมพาเธติกโดยตรง
สามารถทําใหความเจ็บปวดเกิดรุนแรงไดจริง ดังนั้นจึงเชื่อวาระบบประสาทซิมพาเธติกท่ีทํางานผิดปกติจากการ
ถูกกระตุนมีสวนเพิ่มความรูสึกเจ็บปวดใหมากขึ้น ความรูสึกเจ็บปวดเกิดจากการเพิ่มความรุนแรงโดยระบบ
ประสาทซิมพาเธติกท่ีพบทางคลินิกไดแก causalgia, reflex sympathetic dystrophy (RSD), shoulder hand 
syndrome, posttraumatic dystrophy, Sudeck’s atrophy and sympathetically maintained pain

กลไกของระบบประสาทซิมพาเธติกท่ีเก่ียวของกับความรูสึกเจ็บปวดยังไมทราบแนชัด แตเชื่อวาเกิด
จากผลกระตุนโดยตรงของตัวรับความเจ็บปวดจาก sympathetic efferent fiber หรือสาร neurotransmitter หรือ
จาก sympathetic nerve โดยตรง โดยทั่วไปแลวการทํางานของระบบประสาทซิมพาเธติกสามารถถูกกระตุนโดย
ความรูสึกเจ็บปวด และกระตุนเสนประสาทชนิดซีรวมดวย เปนวงจรอยางตอเนื่องทําใหความรูสึกเจ็บปวดนั้น
รุนแรงกวาปกติ

4. สาร P กับความรูสึกเจ็บปวด
สาร P เปนกลุมสารเคมีท่ีเชื่อวาเปน neurotransmitter ชนิดหนึ่งท่ีเกิดจากตัวกระตุนความรูสึกเจ็บปวด 

โดยเฉพาะอาการปวดรวมกับการอักเสบ ซึ่งตรวจพบสาร P จํานวนมากมายในระบบประสาทสวนกลางและ
ระบบประสาทรอบนอก โดยเฉพาะบริเวณใยประสาท เชื่อวาสวนหนึ่งเกิดจากการหลั่งของตัวรับความเจ็บปวด
รอบนอก และพบอีกวามีการหลั่งออกมาขณะเกิดกระบวนการอักเสบ เชื่อวาการหลั่งสาร P ออกมาเพื่อสงผาน
สัญญาณประสาท (pain-transmitting neuron) ใน dorsal horn ของไขสันหลัง และเก่ียวของกับกระบวนการรับ
ความเจ็บปวดที่ระดับไขสันหลัง พบวาสาร P ในไขสันหลังจะมีระดับเพิ่มขึ้นเม่ือเกิดการอักเสบของขอตอ หรือมี
การเคลื่อนไหวขอท่ีอักเสบ และยังตรวจพบสาร P ในนํ้าไขสันหลังในผูปวยท่ีเปน fibromyalgia

มีทฤษฎีหลายทฤษฎีท่ีพยายามจะอธิบายกลไกของสาร P ในการสงผานสัญญาณความรูสึกเจ็บปวด 
เชื่อวา อาจมีสวนชวยกระตุนใยประสาทขาเขาท่ีสงผานสัญญาณความเจ็บปวดโดยกระตุนตัวรับของเซลล
ประสาทในไขสันหลัง เม่ือเกิดการหลั่งสาร P ในสวนปลายประสาท จะเกิดกลไกการสราง prostaglandin เกิด
กระบวนการอักเสบ และเกิดการปลดปลอยสาร cytokines จาก macrophages และ neutrophils ซึ่งท้ัง 
prostaglandins และ cytokines มักไวตอตัวรับความเจ็บปวดของใยประสาทขาเขา ดังนั้นการพยายามควบคุม
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ความรูสึกเจ็บปวดโดยการพยายามยับย้ังสาร P หรือยับย้ังการหลั่งสาร P โดยใชสารเฉพาะเพื่อตานหรือยับย้ัง
สาร P ซึ่งกําลังไดรับความสนใจของนักวิจัย

5. กลไกจากระบบประสาทกลางที่ชวยปรับและยับยั้งความเจ็บปวด
ตามธรรมชาติความรูสึกเจ็บปวดที่รางกายไดรับจากการกระตุนตัวรับความรูสึก (receptor) และถูกสง

ข้ึนไปยังสมองนั้นสามารถยับย้ังได โดยสมองจะสงสัญญาณประสาทผานเซลลประสาทขาลงมายับย้ังการนําความ
รูสึกเจ็บปวด ท่ีบริเวณไขสันหลัง เชื่อวามีการหลั่งสารเคมีท่ีมีฤทธ์ิคลายมอรฟน (มนุษยไดคนพบวิธีการสกัด
มอรฟนจากฝน ซึ่งพบวาสามารถระงับอาการปวดไดดี โดยเชื่อวามอรฟนจะเขาไปจับกับตัวรับเฉพาะบางชนิด
เพื่อระงับความเจ็บปวด ทําใหนักวิทยาศาสตรสนใจศึกษาถึงตัวรับดังกลาว)

จากการศึกษากอนคนพบตัวรับสารฝนในรางกาย ไดคนพบวารางกายสามารถสรางสารฝนหลายชนิด 
ไดแก  endorphins, enkephalins และ dynorphins ซึ่งสารฝนแตละชนิดจะจับกับตัวรับตางกัน กลาวคือ 
endorphins จับไดดีกับ mu receptor ซึ่งเปนตัวรับท่ีพบมากในรางกาย สวน enkephalins จับไดดีกับ delta 
receptor, และ dynorphins จับกับ keppa receptor แตมอรฟนสามารถจับกับตัวรับท้ัง 3 ชนิด

สมองระดับสูงมีทางเดินประสาทขาลงสามารถควบคุม/ยับย้ังความเจ็บปวดที่ไดรับจากระบบประสาท
รอบนอก โดยเฉพาะที่ periaqueductal gray (PAG) matter ซึ่งมีเซลลประสาทมาเชื่อมตอกับสมองสวน
medulla และจาก medulla จะมีเซลลสมองลงมาเชื่อมตอกับไขสันหลังอีกทอดหนึ่ง (ดังรูปท่ี 20) ทางเดินเซลล
ประสาทดังกลาวเปนทางเดินของระบบประสาทสวนกลางและสาร neurotransmitter ท่ีสําคัญตอการยับย้ังความ
เจ็บปวดที่สงไปสูสมอง กลาวคือ เซลลประสาทที่ PAG จะสงแอกซอนเขาไปใน necleus raphe magnus (NRM) 
และ nucleus reticularis paragigantocellularis (NRPG) ใน medullary reticular formation (รูปท่ี 20) ซึ่งจาก
บริเวณ medulla นี้จะมีเซลลประสาทจาก NRM และ NRPG สงแอกซอนลงมาเชื่อมกับเซลลประสาทประสาทที่ 
laminae 2 และ 3 ของไขสันหลัง ท่ีบริเวณ lateral white columm

เซลลประสาทจาก NRM จะหลั่งสาร serotonin และมักกระตุน interneurons ในไขสันหลังใหหล่ังสาร 
enkepharin ซึ่งเปนตัวยับย้ังกอน synapse (presynaptical inhibitory) ตอเซลลท่ีนําสัญญาณประสาทจากใย
ประสาทชนิดซี สวนเซลลประสาทจาก NRPG จะมา synapse ท่ี dorsal lateral white column เชนกัน แตหล่ัง
สาร noradrenalin ท่ีบริเวณ interneurons ท่ีมันเชื่อมตอ ซึ่งการกระตุน interneurons ดังกลาวจะเกิดการยับย้ัง
การสงสัญญาณประสาทของเซลลประสาทบริเวณ lamina 5 ข้ึนไปยัง tharamus (spinoreticulothalamic pain 
projection) ซึ่งรายละเอียดของวงจรดังกลาวยังไมทราบชัดเจน อยางไรก็ตาม เม่ือเซลลดังกลาวถูกกระตุนจะ
เกิดการยับย้ังสัญญาณประสาทเจ็บปวดบริเวณไขสันหลังไมใหสงข้ึนไปยังสมองระดับสูง กลไกลดังกลาวนํามาใช
รักษาผูปวยท่ีมีอาการเจ็บปวดเรื้อรังอยางไดผล โดยการกระตุนไฟฟาท่ีเซลลสมองบริเวณ PAG

จากรูปท่ี 20 จะเห็นวาเซลลสมองท่ีบริเวณ PAG จะมีเซลลประสาทจาก cerebral cortex, 
hypothalamus และจาก spinoreticular มาเชื่อมตอ ซึ่งเซลลประสาทดังกลาวมีสวนชวยกระตุนใหเกิดการหลั่ง
สารฝนในรางกายเชนกัน
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รูปท่ี 20 แสดงทางเดินของระบบประสาทขาลงเพื่อควบคุม/ยับย้ังความรูสึกเจ็บปวดสูสมอง

6. ทฤษฎีที่อธิบายเกี่ยวกับการลดความเจ็บปวด
6.1 ทฤษฎีเกี่ยวกับสารฝนในรางกาย (Opiate control theory)
ดังไดกลาวมาแลว กลไกการควบคุมจากสมอง เพื่อการยับย้ังความเจ็บปวดที่ระบบประสาทรอบนอก

นั้นเก่ียวของกับสารฝนในรางกาย จากผลการศึกษาในปจจุบันสามารถตรวจพบสารฝนพวก enkephalin ท่ี
บริเวณ substantia  gelatinosa สารชนิดนี้ทําหนาท่ียับย้ังการทํางาน ของ T-cell  ซึ่งเปนเซลลประสาทตัวท่ี 2   
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(2oneurone) ในการนําสัญญาณประสาทไปยังสมอง  Opiate control theory  กลาววา  ถามีการกระตุนท่ีใย
ประสาทขนาดใหญดวยกระแสไฟฟา หรือตัวกระตุนอ่ืน เชน การกดจุด และการฝงเข็ม จะมีผลไปกระตุนการ
หล่ังสารฝนพวก  enkephalin  ท่ีบริเวณ  substantia  gelatinosa   แลวสาร enkephalin  ท่ีถูกปลอยออกมานี้  
จะไปรวมตัวกับตัวรับสารฝน  (opiated  receptors) ท่ีผิวของใยประสาทขนาดเล็ก บริเวณ presynaptic junction  
ทําใหเกิดศักยไฟฟา excitatory postsynaptic  potential(EPSP)  ท่ีจุดนี้กอน  ดังนั้นท่ีจุด synapse ของใย
ประสาทขนาดเล็กซึ่งมีการหลั่งสาร  P จะเกิดศักยไฟฟาไมเพียงพอท่ีจะเกิด depolarization ในเซลลอ่ืนๆตอไป
ได สัญญาณประสาทที่นําความรูสึกเจ็บปวดจึงถูกหามไว ไมถูกสงไปยังสมองท่ีจุดนี้ (รูปท่ี 21)

                           
รูปท่ี 21 แสดงการยับย้ังความรูสึกเจ็บปวดโดยเกิด presynaptic ท่ีบริเวณไขสันหลัง

6.2 Gate control theory
ป ค.ศ. 1965 Melzach  และ Wall  ไดเสนอทฤษฎีเพื่ออธิบายกลไกของการลดปวดคือ "Gate 

control theory" ทฤษฎีนี้กลาวถึง การควบคุมความเจ็บปวดโดยประตู (gate)  ซึ่งทําหนาท่ีปรับสัญญาณ
ประสาทความรูสึกเจ็บปวดที่ถูกสงมาจากตัวรับท่ีระดับไขสันหลังกอนจะสงข้ึนไปยังสมอง ทฤษฎีนี้กลาววา เซลล
ประสาท substantia gelatinosa (SG)  บริเวณ laminae 2 และ 3 จะทําหนาท่ีเสมือนกลไกควบคุมประตูในการ
ปรับสัญญาณประสาทนําเขากอนสงไปยัง T-cell (2o neurone)  ซึ่ง T-cell  นี้จะทําหนาท่ีสงสัญญาณประสาท
จากไขสันหลังบริเวณ dorsal horn ไปยังสมอง ใยประสาทที่นําสัญญาณจากระบบประสาทรอบนอกมีท้ังใย
ประสาทขนาดใหญ (Aα)  และใยประสาทขนาดเล็ก  (Aδ, C)  ซึ่งตางก็สงสัญญาณประสาทมายัง "T-cell" 
และมีแขนงไปยัง SG โดยที่ใยประสาทขนาดใหญทําหนาท่ีกระตุน สวนใยประสาทขนาดเล็กทําหนาท่ียับย้ังการ
ทํางานของ SG ซึ่งมีผลไปยับย้ังการทํางานของ  T-cell ดังนั้นถาเกิดการกระตุนท่ีใยประสาทใหญ ก็จะมีผลทํา
ใหเซลลบริเวณ SG ถูกกระตุนดวย  ซึ่งจะสงผลใหเกิดการยับย้ัง T-cell ในการสงสัญญาณประสาทไปยังสมอง 
(ประตูถูกปด)  ในทํานองเดียวกัน ถาหากมีการกระตุนทางใยประสาทขนาดเล็ก ทําใหเกิดการยับย้ังเซลล 
บริเวณ SG ซึ่งสงผลใหไปยับย้ังการยับย้ังท่ี T-cell (ประตูถูกเปด) สัญญาณประสาทความรูสึกเจ็บปวดสามารถ
ผานไปยังสมองจึงรูสึกเจ็บปวด   แตเม่ือมีการกระตุนอาจเปนตัวกระตุนไฟฟาหรือตัวกระตุนชนิดพลังงานกล 
เชน  การกระตุนดวยไฟฟาหรือการกดจุดท่ีบริเวณใยประสาทขนาดใหญ  สัญญาณประสาทจะถูกสงไดเร็วกวา 
เพื่อไปยับย้ังการนําสัญญาณประสาทที่ T-cell  ทําใหสัญญาณประสาทความรูสึกเจ็บปวดที่ถูกสงมาตามใย
ประสาทขนาดเล็กจะถูกยับย้ัง (รูปท่ี 22)
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รูปท่ี 22 แสดงการยับย้ังความรูสึกเจ็บปวดตามทฤษฎี gate control

การยับย้ังความเจ็บปวด ซึ่งอธิบายตาม  Gate  control theory อาจกลาวไดดังนี้คือ ตัวกระตุน เชน  
กระแสไฟฟาจะไปกระตุนเสนประสาทขนาดใหญซึ่งนําสัญญาณประสาทไดเร็วกวาในประสาทขนาดเล็ก ทําให
เกิดการปดประตูในการนําสัญญาณความเจ็บปวดของใยประสาทขนาดเล็กสูสมอง  แตกลไกนี้ก็ยังไมสามารถ
อธิบายถึงผลของการลดปวดที่อยูหางไกลจากตัวกระตุน และระยะเวลาของการลดปวดโดยเฉพาะในรายที่มี
อาการปวดเรื้อรัง

7. การรักษาความเจ็บปวดทางการแพทย
การรักษาความเจ็บปวดขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของความเจ็บปวดกลาวคือ ในรายที่มีอาการปวด

รุนแรงมากจนผูปวยทนไมไหว หรือในกรณีท่ีมีอาการปวดรวมกับความผิดปกติอ่ืนๆ ควรจะตองพิจารณารักษา
ตามอาการผูปวยท่ีมีความเจ็บปวดซึ่งรูสาเหตุแนนอนเชนรายที่มีการเจ็บปวดจาก  neuroma  หรือเกิดการยึดรั้ง
ของแผลเปนอาจตองทําการผาตัดแกไขความผิดปกตินั้นๆ  จึงสามารถขจัดความเจ็บปวดได วิธีบําบัดและควบ
คุมสามารถกระทําไดท้ังทาง ดานอายุรกรรม ศัลยกรรม และทางกายภาพบําบัด

7.1 ทางอายุรกรรม
การรักษาความเจ็บปวดทางอายุรกรรม มักจะเนนทางดานการใหยาระงับปวดซึ่งยาระงับปวดอาจจะ

เปนกลุมท่ีไมเกิดการเสพติด  เชน  aspirin  paracetamal หรือกลุมท่ีทําใหเกิดการเสพติด เชน  morphine  ก็ได   
นอกจากนั้นอาจใชรวมกับยากลอมประสาทบางชนิด ซึ่งมีผลทําใหจิตใจผอนคลายสามารถลดปวดไดเชนกัน

7.2 ทางศัลยกรรม
ในกรณีท่ีความเจ็บปวดนั้นมีความรุนแรงมากและคงอยูนาน   แพทยอาจใชวิธีรักษาดวยการทําผาตัด

เชน sympathectomy, tractomy,  thalamotomy  เพื่อตัดทางเดินของระบบความเจ็บปวดที่จะนําความรูสึกเจ็บ
ปวดขึ้นสูสมอง

7.3 การฝงเข็ม
การฝงเข็ม ในปจจุบันนี้ถือเปนเวชกรรมแขนงหนึ่งท่ีสําคัญและจะตองอยูภายใตการดูแลของแพทย

เทานั้น   การรักษาดวยวิธีการฝงเข็มนั้น  เชื่อวา จะไปกระตุนใหรางกายหลั่งสารฝนเพื่อลดความเจ็บปวด
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7.4 วิธีการทางกายภาพบําบัด
วิธีการทางกายภาพบําบัดนั้น อาจจะกระทําไดโดยการนวด  การดัดดึง การประคบดวยความรอน ซึ่ง

เปนวิธีท่ีใชกันมาตั้งแตสมัยยุคหินหรืออาจใชคลื่นความรอน (infrared)  คลื่นเหนือเสียง (ultrasound) คลื่นแม
เหล็กไฟฟา (short wave diathermy, microwave diathermy)  และคลื่นแสงเลเซอร    นอกจากนั้นยังสามารถ
ใชเครื่องกระตุนไฟฟา  ซึ่งใหกระแสไฟฟาชนิดตางๆ ในการบําบัดรักษาความเจ็บปวด

8. การกระตุนดวยกระแสไฟฟาเพ่ือการลดปวด
การใชกระแสไฟฟาความถี่ต่ําเพื่อการลดปวดนั้นไดกระทํากันมาตั้งแตสมัยกรีกโบราณ (600 ปกอน

คริสตศักราช)  โดยการนําเอากระแสไฟฟาจากปลาไหลไฟฟาและปลาบางชนิด  ซึ่งสามารถใหกระแสไฟฟามา
กระตุนผานผิวหนัง  ตอมามนุษยสามารถผลิตกระแสไฟฟา เพื่อทดแทนกระแสไฟฟาจากธรรมชาติไดสําเร็จ    
จึงไดมีการพัฒนากระแสไฟฟาเพื่อการรักษาตอ ๆ มาตามลําดับ ซึ่งในปจจุบันกระแสไฟฟาท่ีนิยมใชลดปวดซึ่ง
เปนท่ีรูจักกันดีก็คือ กระแส Transcutaneous Eletrical Stimulation (TENS) ซึ่งมีการประยุกตใชกันอยางกวาง
ขวางท้ังทางศัลยแพทย  ทันตแพทย  สูตินรีแพทย และวิสัญญีแพทย

8.1 ขอบงชี้และขอควรระวังในการใชกระแสไฟฟาในการลดปวด
การลดปวดดวยกระแสไฟฟานั้น เหมาะท่ีจะลดปวดทั้ง  ในรายที่มีอาการปวดชนิดเฉียบพลัน และปวด

เร้ือรัง และปวดราว เชน ในรายที่มีการบาดเจ็บ จากการเลนกีฬา  ขอแพลงปวดราวตามเสนประสาท 
(neuralgia)  ผูปวยภายหลังผาตัด  อาการปวดเรื้อรังซึ่งมีสาเหตุมาจากกระดูก และกลามเนื้อ  การปวดศีรษะ 
เปนตน  ปจจัยท่ีทําใหผลการรักษาดวยกระแสไฟฟาไดผลดีนั้น  มิใชข้ึนกับการเลือกขนาด    ชนิดของกระแส
ไฟและตําแหนงการวางขั้วกระตุนเทานั้น  แตยังข้ึนกับการประเมินผล  การวินิจฉัยและการหาสาเหตุของโรคที่
ถูกตองอีกดวย    ขอควรระวังในการใชกระแสไฟฟาเพื่อการลดปวดนั้น  ก็คลายกับขอควรระวังในผูปวยท่ีใช
กระแสความถี่ต่ําท่ัวไป เชน ในผูปวยโรคหัวใจท่ีติดขั้วไฟฟา  (pace makers)  อาจจะตองมีการวัดคลื่นไฟฟาหัว
ใจรวมขณะทําการกระตุน  นอกจากนั้นการเลือกใชกระแสไฟ  และเทคนิคกระตุนก็เปนสิ่งท่ีควรคํานึงถึง เชน  
กรณีท่ีใชลดปวดดวยกระแสไดอะไดนามิก  ควรคํานึงถึงปฏิกิริยาเคมีใตข้ัว  ซึ่งทําใหเกิดการระคายตอผิวหนัง  
การใชกระแส  TENS  อาจจะทําใหเกิดความดันลดลงอยางรวดเร็วในกรณีท่ีข้ัวกระตุนไปกระตุนถูกบริเวณ 
carotid sinus  หรือในกรณีของการใชกระแสไฟตรงศักยสูงอาจจะตองคํานึงถึงปริมาณกระแสที่ใชกระตุน 
เปนตน

8.2 หลักการวางข้ัวไฟฟาเพื่อกระตุนการลดปวด
การลดปวดดวยกระแสไฟฟานั้น   มีขอไดเปรียบกวาวิธีการลดปวดชนิดอ่ืนๆ เนื่องจากเปนชนิดท่ีใช

ภายนอก (noninvasive)  และกระบวนการก็ไมซับซอน   ซึ่งสามารถใชไดท้ัง การลดปวดแบบเฉียบพลันและ
แบบเรื้อรัง และปวดราว หลักการเลือกตําแหนงของการวางขั้วไฟฟานั้น  ควรตั้งอยูบนรากฐานทางกายวิภาค
ศาสตรและทางสรีรวิทยา นอกจากนั้นควรจะตองตระหนักถึง สาเหตุของโรค, อวัยวะที่เกิดโรค และลักษณะของ
ความเจ็บปวด  ดังท่ีทราบกันแลววา ความเจ็บปวดบางชนิดอาจจะรูสึกเฉพาะบริเวณท่ีมีความผิดปกติ  หรืออาจ
จะเปนการปวดราว ปวดอาง หรือปวดตู (refered pain)   ซึ่งมีสาเหตุมาจากอวัยวะภายใน หรืออาจจะเปนผล
จากอวัยวะสวนท่ีอยูไกลออกไปมากๆ ซึ่งมักจะพบไดบอยๆ ในผูปวยท่ีมีการกดทับรากประสาทบริเวณคอ  หรือ
โรคหัวใจแลวมีการปวดราวลงมาที่แขน เปนตน โดยทั่วไปแลวตําแหนงของการวางขั้วกระตุนไฟฟาเพื่อการลด
ปวดพอจะสรุปไดดังนี้
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8.2.1 วางที่บริเวณที่มีอาการเจ็บปวด (painful region)
วิธีการนี้เปนการวางขั้วกระตุนไฟฟาลงบริเวณท่ีมีจุดเจ็บ หรือบริเวณท่ีมีอาการเจ็บ และท่ีใกลเคียง  

ซึ่งบริเวณท่ีวางขั้วและรอบๆนั้น  อาจไมมีความสัมพันธกับโรคหรือลักษณะความเจ็บปวดนั้นๆเลย   ตัวอยาง
เชน การลดปวดดวยกระแส TENS ในผูปวยหลังผาตัดจะกระทําโดยการวางขั้วกระตุนไฟฟา (sterile electrode)
รอบๆ แผลผาตัดเปนตน

8.2.2 วางที่จุดเฉพาะ (specific points)
จุดเฉพาะของการวางขั้วนี้อาจจะเปนจุดท่ีใชฝงเข็ม  จุดมอเตอรหรือจุดกดเจ็บ จากการศึกษาใน

ปจจุบันอาจกลาวไดวา จุดตางๆ เหลานี้มักเปนจุดเดียวกันหรือใกลเคียงกัน เชน จุดมอเตอรอาจจะเปนจุดเดียว
กันกับจุดกดเจ็บของ myotome ของหลังสวนลาง ซึ่งก็มักจะเปนจุดเดียวกันกับจุดฝงเข็ม  และจุดฝงเข็มหลาย
จุดก็มักจะเปนจุดแยกสาขาของเสนประสาทรอบนอกที่อยูต้ืนๆ  ซึ่งก็คือจุดมอเตอรของเสนประสาทนั่นเอง  
อยางไรก็ตามพบวาถาวางขั้วไฟฟาบนบริเวณจุดซึ่งอยูต้ืนเหลานี้ จะมีความตานทานไฟฟาต่ํากวาทําใหไดผลการ
ลดปวดดีกวา

8.2.3 วางที่ dermatome
dermatome   คือบริเวณผิวหนังท่ีเล้ียงโดยเสนประสาทไขสันหลังท่ีมาจากระดับเดียวกัน การกระตุน

เพื่อลดความเจ็บปวดบริเวณใด   อาจทําไดโดยวางขั้วไฟฟาท่ีบริเวณdermatome เดียวกับท่ีเจ็บปวด
8.2.4 วางที่ระดับไขสันหลัง (spinal segmental approach)
ท่ีไขสันหลังระดับตาง ๆ  มีเสนประสาทที่นําสัญญาณความเจ็บปวดเขาสูระบบประสาทกลาง  ดังนั้นจึง

เปนจุดสําคัญท่ีใชวางขั้วกระตุน เชน ท่ีบริเวณสองขางของ spinous process ของกระดูกสันหลัง ในรายที่มีการ
ปวดและสามารถบอกตําแหนงท่ีแนนอนได  ข้ัวไฟฟาข้ัวหนึ่งอาจจะวางท่ีระดับไขสันหลัง  และอีกข้ัวหนึ่งอาจจะ
วางบน dermatome เดียวกัน หรือวางลงบนจุดฝงเข็ม จุดกดเจ็บ  หรือวางบนจุด จําเพาะ ซึ่งพบวามักจะลดปวด
ไดดี

9. การประเมินผลความเจ็บปวด
ความรูสึกเจ็บปวดเปนนามธรรม ข้ึนกับประสบการณืของการรับรูอารมณและพยาธิสภาพของรางกาย

ท่ีไดรับบาดเจ็บนั้น ซึ่งการประเมินผลและบันทึกผลความเจ็บปวดทางคลินิกเปนปญหาหนึ่ง ในปจจุบันมักใช 
pain questionnaires, pain drawings, verbal ration scales, visual analog scales และการวัดโดยตรง เชน การ
ใหทํากิจกรรมตางๆ อยางไรก็ตาม การประเมินผลความเจ็บปวดทางคลินิก สามารถแบงไดเปน 2 ชนิดใหญๆ
ดังนี้

9.1 การประเมินแบบนามธรรม (subjective method)
การใช pain drawing จะใหผูปวยเขียนรูปเครื่องหมายตางๆ เพื่อแสดงลักษณะความเจ็บปวดลงไปใน

แผนภาพที่กําหนดใหซึ่งอาจใหผูรักษาเปนผูบันทึกก็ได หรือบันทึกรวมกัน ซึ่งมุมมองความเจ็บปวดของผูรักษา
และผูใหการรักษาอาจแตกตางกันได

9.2 visual analog scales (VAS)
visual anlog scales  เปนลักษณะสเกลแบงระดับความเจ็บปวดเปนชองๆ แตละชองจะเปนระดับ

คะแนนที่ใหกับความรูสึกเจ็บปวด เชน เลข 0 หมายถึงไมมีความรูสึกเจ็บปวด สวนเลข 10 หมายถึงเจ็บมากที่
สุด เปนตน ซึ่งการบันทึกนี้อาจใหผูปวยเปนผูบันทึกเปรียบเทียบกับการรักษษครั้งกอนๆ หรือผูรักษาเปนผูบัน
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ทึโดยการสอบถามความรูสึกเปนระยะๆ ซึ่งหากเปนกรณีหลังแลวแผนบันทึกนี้อาจเรียก verval rating scales 
(VRS)

แบบสอบถามชนิด visual analog scales ท่ีรูจักกันดีคือ Mc Gill pain questionnaire ซึ่งสามารถใช
ประเมินชนิดของความรูสึกเจ็บปวด ระดับความเจ็บปวดโดยการรวม pain drawing และ pain visual analog 
scals รวมกัน

9.3 การประเมินแบบรูปธรรม (objective methods)
การประเมินความรูสึกเจ็บปวดนี้เปนรูปธรรม ในปจจุบันนี้มักประเมินจากความสามารถในการทํากิจ

วัตรประจําวันของผูปวย โดยจากการสมมติฐานที่วาหากผูปวยไมมีความรูสึกเจ็บปวด จะสามารถเคลื่อนไหว 
หรือทํากิจวัตรประจําวันไดปกติโดยไมมีความรูสึกเจ็บปวด ซึ่งการประเมินลักษณะนี้ก็คือ การประเมินความเจ็บ
ปวด จากการทํา activity นั่นเอง เชน ผูปวยเดินไดไกลเทาไรและจึงปวดหลัง หรือขับรถนานเทาไรแลวจึงปวด
คอ เปนตน

การประเมินความเจ็บปวดในผูปวยนั้น มีความสําคัญมาก ควรจะมีการตรวจประเมินและบันทึกผล
อยางสม่ําเสมอ ท้ังกอนใหการรักษา ขณะทําการรักษา และหลังการรักษา เพื่อการปรับปรุงวิธีการรักษา ประเมิน
และพยากรณอาการของโรค เปนตน

10. เทคนิคการระงับปวดดวยการกระตุนดวยกระแสไฟฟา
ความรูสึกเจ็บปวดของมนุษยมีความซับซอนระหวาง กระบวนการทางกายภาพและกระบวนการทางจิต

วิทยา ซึ่งมักใหคําจํากัดความวา เปนความรูสึกท่ีไมพอใจ และมีภาวะทางอารมณเก่ียวของดวยเสมอ เชน การ
เกิดภาวะบาดเจ็บของเนื้อเย่ือ ความรูสึกเจ็บปวด มักเปนเกิดจากหลายปจจัยผสมผสานกัน ไดแก พยาธิสภาพ 
พฤติกรรม เจตคติ ความคิด ความรูสึก และการรับรู เปนตน ซึ่งการกระตุนดวยกระแสไฟฟาเปนวิธีการหนึ่งซึ่ง
ใชเพื่อควบคุมความรูสึกเจ็บปวด เชื่อวา กระแสไฟฟาสามารถสงผานสัญญาณไฟฟาเขาไปกระตุนการรับรู และ
ระบบการสงผานสัญญาณประสาทความรูสึกเจ็บปวดโดยตรง ซึ่งผลของการกระตุนดวยกระแสไฟฟา เพื่อควบ
คุมหรือระงับความรูสึกเจ็บปวดนั้นเกิดจากหลายปจจัย โดยเฉพาะปจจัยดานการรับรูความรูสึก (pain 
perception) ซึ่งยากท่ีจะประเมินไดจากการวิจัยทางคลินิก ซึ่งไมสามารถกําหนดกลุมควบคุมเพื่อเปรียบเทียบ 
หรือใชกลุม pacebo การกระตุนดวยกระแสไฟฟาเพื่อการควบคุมหรือการระงับปวดมักเรียกวา Transcutaneous 
Nerve Stimulation (TENS) ซึ่งเปนเทคนิคการกระตุนผานขั้วกระตุนท่ีวางบนผิวหนัง

10.1 ทฤษฎีการควบคุมความเจ็บปวดโดยใช TENS
ทฤษฎีท่ีใชอธิบายเรื่องการควบคุมหรือระงับความเจ็บปวดดวยกระแสไฟฟาในปจจุบัน ท่ีไดรับการ

ยอมรับมี  2 ทฤษฎี คือ 1) gate control theory 2) opiate-mediated control ซึ่งไดกลาวมาแลวขางตน
10.1.1 Gate control of pain using ES
จากทฤษฎีการสงผานความรูสึกเจ็บปวดไปยังสมอง ซึ่งใยประสาทนําความรูสึกเจ็บปวดซึ่งมีขนาดเสน

ผาศูนยกลางเล็กกวา และเปนใยประสาทที่ไมมีเย่ือไมอีลีนหุม (มักเปนใยประสาทชนิดซี และเอเดลตา) จะถูก 
ยับย้ังโดยใยประสาทขนาดประสาทซึ่งนําสัญญาณประสาทไดเร็วกวา และมักเปนใยประสาทที่มีเย่ือไมอีลีนหุม 
เชน propioceptive sensory nerve fiber (เอเบตา) ท่ีบริเวณ substantial gelatinosa เพื่อยับย้ังหรือจํากัดการสง
ผานของสัญญาณประสาทความรูสึกเจ็บปวดไปยังสมองบริเวณ T cells

การกระตุนดวยกระแสไฟฟาสามารถระงับความรูสึกเจ็บปวดไดท่ีระดับไขสันหลัง เนื่องจากกระแสไฟ
ฟาสามารถไปกระตุนใหใยประสาทเอเบตา/ใยประสาทขนาดใหญใหต่ืนตัว ซึ่งทําใหเกิดการปดประตูการสงผาน
สัญญาณประสาทรับความรูสึกเจ็บปวดที่สงผานมาทางใยประสาทซีไปยังสมอง ตามทฤษฎีดังกลาว สมองจะรับรู
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ความรูสึกเจ็บปวดลดลงขณะที่กระตุนดวยกระแสไฟฟา ซึ่งสงผลใหความรูสึกเจ็บปวดยังคงลดลงตอเนื่องจน
กระท่ังปดเครื่องกระตุนดวย ซึ่งเชื่อวาเกิดจากผลของการกระตุนไฟฟามีสวนไปกระตุน pain-spasm-pain cycle

มีหลักฐานจากการทดลองวาการกระตุนด วยกระแสไฟฟาสามารถ modulate สัญญาณประสาทที่สง
ผานมาจากใยประสาทขนาดเล็กหรือใยประสาทนําสัญญาณความเจ็บปวดในสัตวทดลองพบวา สามารถชวยลด
การนําสัญญาณประสาทดังกลาว สวนการศึกษาในมนุษย สามารถลดก็มีสวนชวยลดความเร็วการนําสัญญาณ
ประสาทเชนกัน

10.1.2 Opiate-mediated control
จากทฤษฎี opiate-mediated theory of pain control กลาววา สารประกอบจําพวกสารฝนท่ีรางกาย

สรางข้ึนไดแก dynorphins, enkephalins และ beta-endorphin มีการจับกับตําแหนงเฉพาะ ท้ังในระบบประสาท
สวนกลางและระบบประสาทสวนปลาย เพื่อลดการรับความรูสึกเจ็บปวดหรือลดการตอบสนองตอความรูสึกเจ็บ
ปวด เชื่อวาการกระตุนดวยกระแสไฟฟาสามารถลด/ระงับความรูสึกเจ็บปวด เนื่องจากกระแสไฟฟาไปสงเสริม
ใหเกิดการหลั่งสาร endorphin ของรางกาย การศึกษาในสัตวทดลองชี้ใหเห็นวาการกระตุนดวยกระแสไฟฟามี
สวนชวยลด activity ของ nocciceptive flexion reflex และเกิด opiate-mediated mechanism ใน
spinothalamic tract นอกจากนั้น การกระตุนดวยกระแสไฟฟา ยังแสดงใหเห็นวามีการเพิ่มระดับของ endorphin 
ในระบบไหลเวียนของ CSF ในผูปวยท่ีเปนโรคทางระบบประสาท และทําใหความรูสึกเจ็บปวดลดลง

10.1.3 ทฤษฎีอื่นๆ
มีนักวิชาการอ่ืนกลาววา การกระตุนดวยกระแสไฟฟาสามารถควบคุมและลดความเจ็บปวด เนื่องจาก 

ผลของกระแสไฟฟามีสวนชวยสงเสริมการซอมแซมเนื้อเย่ือ เกิดการกระตุนการไหลเวียนเนื่องจากการหดตัว
เปนจังหวะของกลามเนื้อ นอกจากนั้นยังเชื่อวาผลของกระแสไฟฟามีสวนชวยปรับสมดุลยของพลังงานในราง
กาย (ตามทฤษฎีการฝงเข็ม) และอาจเกิดจากผลทางดานจิตใจ (placebo effects)

10.2 เทคนิคและวิธีการกระตุนดวยกระแสไฟฟาเพ่ือระงับปวด
การกระตุนดวยกระแสไฟฟาเพื่อการลดปวดสามารถกระตุนไดดวยหลายเทคนิคซึ่งสามารถแบงตาม 

การตอบสนองทางประสาทสรีรวิทยาตอการกระตุน ในทางปฏิบัติไมสามารถบอกไดอยางแนชัดวาวิธีใดจะไดผล
ดี โดยทั่วไปขึ้นกับการตอบสนองของผูปวย ในบางครั้งอาจใชหลายเทคนิครวมกัน

10.2.1 การกระตุนระดับตํ่ากวาการรูสึกรับรู เพื่อการระงับปวด
การกระตุนระดับตํ่ากวาการรูสึกรับรู (sub sensory level stimulation) บางครั้งเรียกวา subliminal 

stimulation หรือ microcurrent electrical nerve stimulation (MENS) กระแสท่ีใชมักไดแก การแสไฟ IDC
เฟสเด่ียว ท่ีระดับตํ่ากวา threshold of nerve depolarization โดยปรับความแรงของกระแสใหนอยท่ีสุดเทาท่ีผู
ปวยสามารถรูสึกได

10.2.2 การกระตุนระดับรูสึกรับรู
การกระตุนระดับรูสึกรับรู (sensory level stimulation) เปนคําท่ีใชเรียกการกระตุนเพื่อระงับความรู

สึกเจ็บปวดแบบดั้งเดิมคือใชกระแสท่ีมีชวงกระตุนสั้นๆและปรับความแรงของกระแสใหพอเร่ิมรูสึกโดยไมมีการ
หดตัวของกลามเนื้อหรือเรียกวา การกระตุนแบบ high TENS (conventional or high rate TENS) ซึ่งการ
กระตุนเพื่อระงับความรูสึกเจ็บปวดแบบนี้มักใช ทฤษฎี Gate control theory ในการอธิบายกลไกของการลด
ปวด มักนิยมใชในการระงับความรูสึกเจ็บปวดเฉียบพลันหลังการบาดเจ็บ แตอาจใชไดผลในการระงับความรูสึก
เจ็บปวดชนิดเรื้อรังไดเหมือนกัน ซึ่งผลของการระงับความรูสึกเจ็บปวดเกิดการตอบสนองคอนขางรวดเร็ว
ประมาณ 5 นาที หลังจากกระตุน แตก็จะกลับรูสึกเจ็บปวดไดเร็วเชนกัน ประมาณ 1 ชั่วโมง หลังจากหยุด
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กระตุน ซึ่งผลการระงับปวดดังกลาวไดมีการอภิปรายกันมากอนแลวเนื่องจากผลของไฟฟา ไปรบกวนการตอบ
สนองตอการรับรูความรูสึกเจ็บปวดของตัวรับเฉพาะชวงท่ีกระตุนเทานั้น ซึ่งหลังการหยุดกระตุนกลไกการลด
ปวดยังตอเนื่อง อาจเนื่องจากเกิดการหลั่งสารเคมีบางชนิดจากรางกายในการระงับความรูสึกเจ็บปวด เชน สาร 
endorphins หรือ inhibitory neurotransmitters อ่ืนๆ

นักวิจัยบางคนยังมีความเชื่อวา การกระตุนไฟฟาในระดับรูสึกรับรูนี้อาจมีสวนไปกระตุน opiated 
mediated pain control ซึ่ง Almay และคณะ (127) รายงานวาเกิดการเพิ่มระดับ endorphins ใน CSF ขณะ
กระตุนดวยไฟฟาระดับรูสึกรับรูดวย conventional TENS ในผูปวยท่ีมีอาการปวดเรื้อรัง Salar และคณะรายงาน
วาระดับ beta-endorphin ในนํ้าไขสันหลังของผูปวยท่ีไมมีปญหาเรื่องความเจ็บปวดเพิ่มขึ้น หลังจากระตุนดวย
ไฟฟาระดับรูสึกรับรู

10.2.2.1 การปรับคากระแส TENS สําหรับการกระตุนระดับรูสึกรับรู
ชนดิของกระแสท่ีใชอาจเปน IDC ชนดิเฟสเดียวหรือเฟสคูท่ีมีชวงกระตุนส้ันประมาณ 20-100 ไมโคร

วนิาที ความถ่ีประมาณ 50-200 ppsหรือกระแสสลับ IFC หรือ กระแส Russian ท่ีมีความถ่ีประมาณ 2000-5000 
Hz ควรปรบัความแรงของไฟใหรูสึกสงูสุดโดยไมมีการหดตัวของกลามเน้ือ ไมจําเปนตองปรับคา ramps หรือ on-off 
times ระยะเวลาของการกระตุนคร้ังหน่ึงๆน้ันไมแนนอน อาจะปนนาที ช่ัวโมง หรือเปนวัน ข้ึนกับความรูสึกของผูปวย 
(ตารางท่ี 7)

ตารางที่ 7  แสดงกระแสไฟฟาท่ีเหมาะสําหรับกระตุนเพื่อระงับความรูสึกเจ็บปวดระดับรับรู
ตัวแปรทางกระแสไฟฟา การเลือก/ปรับคา

ลักษณะกระแส/คลื่น กระแสไฟตรงที่ปลอยเปนชวง, Russian
ชวงกระตุน (pulse/cycle duration) 20-100 ไมโครวินาที, 50% duty cycle (Russian)
ความแรงกระแส ใหรูสึกชา โดยไมมีการหดตัวของกลามเน้ือ
Ramp up/Ramp down ไมตองปรับ
ความถี่ 50-200 pps, bps
On time ไมตองปรับ
Off time ไมตองปรับ
Modulation แลวแตความเหมาะสม
ระยะเวลารักษา แลวแตความเหมาะสมอาจเปนนาที หรือช่ัวโมง
การวางขั้วกระตุน วางตรงตําแนงท่ีปวด, จุดกดเจ็บ, จุดฝงเข็ม หรือตําแหนง

ท่ีมีความสัมพันธกับกายวิภาค-สรีรวทิยาระบบประสาท
ข้ัวกระตุน (ลักษณะความเปนขั้ว) ไมมีผล

การวางขั้วไมมีขอกําหนดตายตัว โดยทั่วไปพยายามวางขั้วในลักษณะตางๆและพิจารณาการตอบสนอง
ท่ีไดผลของผูถูกกระตุน และเลือกวิธีการวางขั้วดังกลาว โดย อันดับแรกอาจเลือกวางข้ัวลงบริเวณท่ีผูปวยมี
อาการเจ็บปวด นอกจากนั้นอาจเลือกวางลงบนบริเวณท่ีรากประสาท (nerve root) มาเลี้ยงรวมกับวางขั้วสวน
หนึ่งบริเวณสันหลังท่ีระดับเดียวกับท่ีวางรากประสาท หรืออาจวางบริเวณ dermatome myotome or sclerotome 
ท่ีมีความสัมพันธกับบริเวณที่ตองการระงับปวด หรืออาจวางข้ัวใหสัมพันธกับจุด trigger point จุด acupuncture 
หรือ acupressure point
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10.2.3 การกระตุนระดับมอเตอร
การกระตุนระดับมอเตอร เปนการกระตุนท่ีปรับกระแสไฟใหเห็นการหดตัวของกลามเนื้อรวมดวย

หรือบางคร้ังเรียกวา low frequency TENS หรือ acupuncture-like TENS ซึ่งกลไกท่ีใชอธิบายการลดปวดจะ
เก่ียวของกับ opiate-mediated mechanism โดยการกระตุนใหเกิดการหลั่ง endorphins ถึงแมวาอาจมีผลของ
gate control effect เนื่องจากใยประสาทรับความรูสึก (ซึ่งมีขนาดใหญกวา) จะถูกกระตุนดวย (ถึงแมเนน
กระตุนท่ีระดับ motor level ก็ตาม) หลักฐานของ opiate mediated mechanism รวมทั้งมีการเพิ่มขึ้นของ 
enkephalins and dynorphins ในนํ้าไขสันหลังของผูปวยท่ีไดรับการวินิจฉัยวา เปนโรคทางระบบประสาทหลาย
ราย ภายหลังไดรับการกระตุนดวยกระแสไฟฟา การกระตุนเพื่อระงับปวดระดับมอเตอร มักนิยมใชกระตุนในผู
ปวยท่ีมีปญหาปวดเรื้อรัง ซึ่งมักจะมีระดับ endorphins ท่ีรางกายสรางข้ึนเพื่อควบคุมความเจ็บปวดตํ่าอยูแลว 
โดยเฉพาะในผูปวยไดเคยใชยาระงับปวดกลุมท่ีเกิดการเสบติดเปนเวลานานมาแลว นอกจากนั้นสามารถ
ประยุกตใชเทคนิคการกระตุนนี้ในผูปวยท่ีมีอาการปวดเฉียบพลันท่ีใชเทคนิคการกระตุนระดับรูสึกรับรูแลวไม
ไดผล หรือสามารถใชกับผูปวยทนตอกระแสท่ีแรงรวมกับเกิดการหดตัวของกลามเนื้อได ผลของการระงับปวด
ไมไดเกิดขึ้นทันทีขณะท่ีกระตุน แตมักจะมีการทุเลาปวดหลังการกระตุนไปแลว 15-60 นาที และระยะเวลาที่
ทุเลาปวดภายหลังการหยุดกระตุนนั้นยาวนานกวา การกระตุนแบบระดับรูสึกรับรู

ตารางที่ 8  แสดงกระแสไฟฟาท่ีเหมาะสําหรับกระตุนเพื่อระงับความรูสึกเจ็บปวดระดับ motor
ตัวแปรทางกระแสไฟฟา การเลือก/ปรับคา

ลักษณะกระแส/คลื่น กระแสไฟตรงที่ปลอยเปนชวง, Russian
ชวงกระตุน (pulse/cycle duration) 100-600 ไมโครวินาที, 50% duty cycle (Russian)
ความแรงกระแส ใหมีการหดตัวของกลามเน้ือสูงสุด เทาท่ีทนได
Ramp up/Ramp down ไมตองปรับ
ความถี่ นอยกวา 20 pps, หรือ 30-50 pps
On time ไมตองปรับ
Off time ไมตองปรับ
Modulation แลวแตความเหมาะสม
ระยะเวลารักษา 15-60 นาที
การวางขั้วกระตุน วางตรงตําแนงท่ีปวด, จุดกดเจ็บ, จุดฝงเข็ม หรือตําแหนง

ท่ีมีความสัมพันธกับกายวิภาค-สรีรวทิยาระบบประสาท
ข้ัวกระตุน (ลักษณะความเปนขั้ว) ไมมีผล

โดยทั่วไปแลวการปรับความแรงกระแสไฟที่ใชกระตุนจะปรับใหเกิดการหดตัวของกลามเนื้อแบบเกร็ง
เปนจังหวะ (subtetanic contraction) ซึ่งพบวา สามารถตรวจพบสาร endrophin ในระบบการไหลเวียนท้ังการ
กระตุนในระดับการหดตัวแบบเกร็งเปนจังหวะ (subtetanic contraction) และแบบเกร็งคาง (tetanic 
contraction) และยังพบวาชนิดของสาร endorphins ท่ีหล่ังออกมาจะตางกัน หากใชความถ่ีของไฟท่ีกระตุนตาง
กัน เชน ระดับ Metenkephalin-Arg-Phe (MEAP) เพิ่มขึ้นขณะกระตุนดวยกระแสระดับมอเตอรดวยความถี่ 
2 pps ขณะท่ี ระดับ dynorphin เพิ่มขึ้นถากระตุนดวยความถี่ 100 pps ซึ่งการปรับกระแสกระตุนเพื่อระงับ
อาการปวดระดับมอเตอร ไดสรุปไวในตารางที่ 8 แลว
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10.2.3.1 การปรับคากระแส TENS สําหรับการกระตุนระดับมอเตอร
ชนิดของกรแสที่ใชสามารถใชไดท้ังกระแสไฟ IDC ชนิดเฟสคูหรือเฟสเดี่ยวชวงกระตุนประมาณ 

100-600 ไมโครวินาที ความถี่ประมาณ 20 pps (low frequency TENS) ใหเกิดการเกร็งเปนจังหวะ (sub 
tetanic contraction) หรือกระแส IFC หรือ กระแส Russian  โดยปรับคาความแรงของกระแสไฟใหเกิดการหด
ตัวของกลามเนื้อสูงสุดเทาท่ีผูปวยจะสามารถทนได ใชเวลาการรักษาประมาณ 15-60 นาที การวางขั้วกระตุน
ไมแตกตางไปจากการกระตุนระดับรูสึกรับรู โดยวางตรงตําแหนงจัดมอเตอร หรือตําแหนงท่ีมีความรูสึกเจ็บ
ปวด หรือจุดท่ีมีความสัมพันธกับจุดฝงเข็ม หรือจุดกดเจ็บ เปนตน

10.2.4 การกระตุนระดับรูสึกเจ็บ
การกระตุนระดับรูสึกเจ็บ (noxious-level stimulation) เชื่อวาจะสามารถควบคุมความรูสึกเจ็บปวด

ไดเนื่องจากสามารถการกระตุนรางกายใหเกิดการหลั่งสารฝน เทคนิคนี้เหมาะสําหรับการรักษาผูปวยท่ีมีปญหา
ปวดเรื้อรัง เม่ือใชวิธีการกระตุน 2 วิธีแรกท่ีกลาวแลวไมไดผล การระงับความรูสึกเจ็บปวดจะเกิดรวดเร็วมาก 
ภายในระดับวินาทีหรือนาทีหลังจากการกระตุน และระยะเวลาที่หายปวดไดผลพอๆ กับการกระตุนระดับ
มอเตอร ระยะเวลาที่ใชกระตุนก็ส้ันเชนกัน

การกระตุนระดับรูสึกเจ็บ มักใชความแรงของไฟที่แรงพอที่จะเกิดความรูสึกเจ็บท่ีไมสบาย โดยความ
แรงของกระแสไฟดังกลาวจะกระตุนท้ังใยประสาทรับความรูสึกรับรู ใยประสาทยนต และใยประสาทรับความรู
สึกเจ็บปวดพรอมกัน ดังนั้นการปรับกระแสควรมีการปรับกระแสสูงข้ึนเรื่อยๆจนกระทั่งผูถูกกระตุนเกือบทนไม
ได ความแรงดังกลาวอาจเกิดการหดตัวของกลามเนื้อหรือไมก็ได ข้ึนอยูกับตําแหนงของการวางขั้วกระตุนวาใกล 
จุดมอเตอรหรือไม หากไมตองการกระแสไฟผานเขารางกายมากแตใหถึงระดับรูสึกเจ็บ อาจเลือกใชข้ัวกระตุนท่ี
มีขนาดเล็กเชน ข้ัวกระตุนมือถือ เปนตน

จากการศึกษาโดยการกระตุนระดับรูสึกเจ็บดวยความถี่อยางหลากหลาย พบวาไมวาจะใชกระแสไฟ
ชนิดท่ีกระตุนแบบรูสึกรับรู หรือแบบมอเตอร ความแรงของไฟควรใหมากเพยีงพอท่ีจะสามารถกระตุนใย
ประสาทชนิดเอเดลตา หรือใยประสาทชนิดซี เพื่อสงเสริมการลดลงของการตอบสนองของตัวรับความเจ็บปวด
และจะไดผลดีหากปรับกระแสไฟท่ีมากพอจนผูปวยรูสึกเจ็บหรือรูสึกไมสบายรวมดวย โดยทั่วไปหากกระตุนให
ผูปวยรูสึกเจ็บ/ไมสบายมาก ควรใหชวงเวลารักษาส้ันๆ ซึ่งสามารถชวยลดความรูสึกเจ็บปวดไดเร็วภายหลังจาก
กระตุน อยางไรก็ตามความแรงของกระแสที่ใหควรอยูระดับท่ีผูปวยสามารถทนไดเทานั้น

2.4.1 การปรับคากระแส TENS สําหรับการกระตุนระดับรูสึกเจ็บ
กระแสท่ีใชสําหรับการกระตุนเพื่อระงับปวดระดับรูสึกเจ็บ สามารถใชไฟไดทุกชนิด โดยชวงกระตุน 

ควรปรับใหยาวท่ีสุดเทาท่ีเครื่องจะปรับได เพื่อใหสามารถกระตุนใยประสาททุกชนิด ปริมาณกระแสควรคอยๆ
ปรับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนถึงระดับท่ีรูสึกไมสบาย/เจ็บ และคอยๆเพิ่มจนกระทั่งระดับท่ีผูปวยทนได ความถ่ีท่ี
กระตุนควรเลือกปรับความถี่ท่ีผูปวยรูสึกไมสบายที่สุด ชวงเวลาท่ีใชสําหรับการตุนควรใชเวลาส้ันท่ีสุด อาจเปน
วินาที หรือนาที การวางข้ัวกระตุนควรวางไวท่ี จุดเจ็บ จุดฝงเข็ม หรือบริเวณท่ีมีความรูสึกเจ็บปวด ไมจําเปน
ตองวางไวท่ีจุดท่ีมีปญหา สวนขั้วกระตุนมักเลือกข้ัวท่ีเล็ก เนื่องจากขั้วกระตุนท่ีเล็กจะทําใหรูสึกเจ็บไดเร็วและใช
กระแสท่ีนอยกวา (ตารางที่ 9)
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ตารางที่ 9  แสดงกระแสไฟฟาท่ีเหมาะสําหรับกระตุนเพื่อระงับความรูสึกเจ็บปวดระดับเจ็บปวด
ตัวแปรทางกระแสไฟฟา การเลือก/ปรับคา

ลักษณะกระแส/คลื่น กระแสไฟตรงที่ปลอยเปนชวง, Russian
ชวงกระตุน (pulse/cycle duration) 20-600 ไมโครวินาที, 50% duty cycle (Russian)
ความแรงกระแส ใหเจ็บปวดเทาท่ีทนได
Ramp up/Ramp down ไมตองปรับ
ความถี่ นอยกวา 200 pps, bps
On time ไมตองปรับ
Off time ไมตองปรับ
Modulation ไมตองปรับ
ระยะเวลารักษา 2-3 นาที
การวางขั้วกระตุน ขั้วกระตุนขนาดเล็กวางตรงตําแนงท่ีปวด, จุดกดเจ็บ,  

จดุฝงเข็ม
ข้ัวกระตุน (ลักษณะความเปนขั้ว) ไมมีผล
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