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คำนำ
ผู้ป่วยมะเร็งในประเทศที่พัฒนาแล้วร้อยละ 50 เป็นผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย ในขณะที่
ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายในประเทศกำลังพัฒนามีสูงถึงร้อยละ 80 ผู้ป่วยมะเร็งที่มีอาการของโรค
ลุกลามหรือเป็นมากขึ้นแล้วโดยมากไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ การบำบัดดูแลส่วนใหญ่ต้อง
เป็นไปในรูปแบบประคับประคอง (Palliative care) ซึ่งเป็นการดูแลทั้งด้านการแพทย์และการพยาบาล
รวมถึงการให้ความช่วยเหลือด้านจิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ ตามที่ผู้ป่วยและครอบครัวต้องการ
ในช่วงระยะเวลาทีผ่ ปู้ ว่ ยเจ็บป่วย และการดูแลในช่วงเวลาโศกเศร้าแก่ผใู้ กล้ชดิ หลังจากทีผ่ ปู้ ว่ ยเสียชีวติ
แล้วด้วย ผูป้ ว่ ยมะเร็งจะมีความทุกข์ทรมานจากอาการปวดมาก หากมิได้ให้การรักษาตัง้ แต่ระยะเริม่ แรก
จะส่งผลให้การดูแลรักษาเป็นไปด้วยความยากลำบากเมือ่ ถึงวาระสุดท้ายของชีวติ ซึง่ การดูแลรักษาอาการ
ปวดจากมะเร็งจะช่วยบรรเทาอาการปวดได้ถงึ ร้อยละ 90 ของผูป้ ว่ ย สามารถกระทำได้ในสถานพยาบาล
ทุกระดับตามศักยภาพของสถานพยาบาลแต่ละแห่ง มิใช่รกั ษาได้เฉพาะโรงพยาบาลทีม่ กี ารรักษามะเร็งเท่านัน้
และมีความสำคัญภายใต้หลักการของสิทธิมนุษยชน ดังนัน้ กรมการแพทย์จงึ ได้รว่ มกับคณะผูเ้ ชีย่ วชาญ
จากสมาคมการศึกษาเรือ่ งความปวดแห่งประเทศไทย คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยต่างๆ สำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา สถาบันมะเร็งแห่งชาติ และศูนย์มะเร็งต่างๆ จัดทำแนวทางเวชปฏิบัติ
การดูแลรักษาความปวดจากมะเร็ง เพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ในอันทีจ่ ะเพิม่ คุณภาพชีวติ ของผูป้ ว่ ยมะเร็ง
ในโอกาสนี้ กรมการแพทย์ขอขอบคุณนายแพทย์สถาพร ลีลานันทกิจ แพทย์ที่ปรึกษาสถาบัน
มะเร็งแห่งชาติ ประธานคณะทำงาน และคณะทำงานผูท้ รงคุณวุฒทิ กุ ท่าน รวมทัง้ ผูแ้ ทนจากโรงพยาบาล
ทัว่ ไปและโรงพยาบาลชุมชน ทีไ่ ด้กรุณาเสียสละเวลาในการรวบรวมข้อมูล พิจารณา และทบทวนเนือ้ หา
แนวทางเวชปฏิบตั กิ ารดูแลรักษาความปวดจากมะเร็งจนสำเร็จลุลว่ งไปด้วยดี มีความเหมาะสมทางด้าน
วิชาการและความเป็นไปได้ในทางปฏิบตั ิ โดยหวังเป็นอย่างยิง่ ว่าแนวทางเวชปฏิบตั เิ ล่มนีจ้ ะเป็นเครือ่ งมือ
ส่งเสริมคุณภาพของการให้บริการด้านสุขภาพทีม่ ปี ระสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สงู สุดต่อผูร้ บั
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คำนำ
จากสถิตกิ ารป่วยและเสียชีวติ ด้วยโรคมะเร็งของประชากรไทยได้สงู ขึน้ เป็นลำดับ ซึง่ ไม่แตกต่าง
ไปจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ถึงแม้ว่าค่าของ Age-Standardized Incidence Rates (ASR)
ของโรคมะเร็งทีเ่ กิดกับส่วนต่างๆ ของร่างกายในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2535-2537 จะพบในชายไทย 151.3
และหญิงไทย 123.8 ซึ่งไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อเทียบกับในช่วงระหว่างปี พ.ศ.
2538-2540 ซึง่ พบในชายไทย 149.2 และหญิงไทย 125.0 แต่จำนวนผูป้ ว่ ยมะเร็งรายใหม่ทม่ี าพบแพทย์
ในปี พ.ศ. 2536 เป็นเพศชาย 32,801 ราย และเพศหญิง 30,940 ราย เพิม่ เป็นเพศชาย 35,539 ราย
และเพศหญิง 38,467 ราย ในปี พ.ศ. 2539 (Cancer in Thailand Vol. III, 1995-1997) จากสถิติ
กระทรวงสาธารณสุขจำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งได้เพิ่มขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542
โดยมีจำนวน 36,091 ราย ในปี พ.ศ. 2543 มีจำนวน 39,480 ราย และในปี พ.ศ. 2546 เพิม่ ขึน้ เป็น
47,200 ราย และจากสถิติขององค์การอนามัยโลกพบว่า ผู้ป่วยรายใหม่อยู่ในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา
ถึงร้อยละ 80 ขึ้นไป โดยผู้ป่วยที่อยู่ในระยะลุกลามเกินกว่าจะรักษาให้หายได้นั้นมีความปวดร่วมด้วย
ร้อยละ 60-90 และในจำนวนผู้ป่วยมะเร็งที่เสียชีวิตมากกว่าร้อยละ 70 เสียชีวิตพร้อมกับได้รับการ
บำบัดความปวดที่ไม่เพียงพอ และที่เหลือไม่เคยได้รับการบำบัดความปวดเลย โดยความเป็นจริงแล้ว
ความปวดจากโรคมะเร็งหรือความปวดในผู้ป่วยมะเร็งสามารถบำบัดให้บรรเทาเบาบางลงในระดับที่
ผู้ป่วยพึงพอใจได้ถึงร้อยละ 90 ขึ้นไป โดยมีมาตรการง่ายๆ คือ การให้ยารับประทานตรงตามเวลา
ร่วมกับการเฝ้าดูและให้การบำบัดอาการต่างๆ อย่างต่อเนือ่ งเท่านัน้
จากการทำงานในด้านการดูแลผูป้ ว่ ยมะเร็งทีม่ คี วามปวด และการไปนิเทศเรือ่ งการบำบัดความ
ปวดจากโรคมะเร็ง การดูแลแบบประคับประคอง ร่วมกับชมรมการศึกษาเรือ่ งความปวดแห่งประเทศไทย
ซึ่งในปัจจุบันคือ สมาคมการศึกษาเรื่องความปวดแห่งประเทศไทย และสถาบันมะเร็งแห่งชาติ
มาเป็นระยะเวลาประมาณ 18 ปี พบว่า การบำบัดความปวดในผูป้ ว่ ยมะเร็งในประเทศไทยยังไม่ดเี ท่าทีค่ วร
เกิดจากสาเหตุตา่ งๆ มากมาย ทีส่ ำคัญคือการขาดความรูค้ วามเข้าใจในการบำบัดความปวดในผูป้ ว่ ยมะเร็ง
ทั้งนี้อาจเนื่องจากขาดการเรียนการสอนอย่างเป็นกิจลักษณะ โดยในปัจจุบันมีโรงเรียนแพทย์ 13 แห่ง
แต่มีเพียง 6 แห่งเท่านั้น ที่มีการจัดตั้งคลินิกระงับปวด ทำให้แพทย์ที่จบมาไม่เคยปฏิบัติในการบำบัด
ความปวดอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งการบำบัดความปวดในผู้ป่วยกลุ่มนี้ยังคงกระทำในรูปแบบความปวด
ชนิดเฉียบพลัน ไม่มกี ารประเมินผล ให้ยาแก้ปวดต่อเมือ่ ผูป้ ว่ ยร้องขอ ไม่มกี ารปรับขนาดยาเพิม่ ขึน้ ถ้า
การบำบัดไม่ดีพอ ใช้ยาแก้ปวดกลุ่มที่ออกฤทธิ์เสพติดอย่างไม่เต็มใจ พร้อมกับความกลัวในด้านการ
ติดยา และไม่มกี ารนำยากลุม่ Adjuvants เข้ามาร่วมในการบำบัด ปัญหาต่อมาคือการขาดแคลนยาแก้ปวด
ที่มีฤทธิ์เสพติด อาทิเช่น มอร์ฟินชนิดรับประทาน พบว่าในปัจจุบันยังมีโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาล
ประจำจังหวัดบางแห่งที่ไม่มียากลุ่มนี้ไว้บริการแก่ผู้ป่วย ทำให้ผู้ป่วยมีความยากลำบากในการเดินทาง
ไปรับยา ทั้งนี้เกิดจากผู้บริหารกลัวว่าจะมีการนำยาแก้ปวดเหล่านี้ไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมาย เภสัชกร
ไม่อยากนำยากลุ่มนี้เข้ามาไว้บริการเนื่องจากไม่ต้องการเพิ่มภาระต่างๆ ตั้งแต่การจัดซื้อจัดหา

การเก็บรักษา และการแจ้งยอดการใช้ไปยังสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปัญหาต่อมาคือ
บุคลากรทางการแพทย์ยังมีความไม่เข้าใจในการบริหารยากลุ่มนี้แก่ผู้ป่วย เนื่องจากกลัวการติดยา
ผลข้างเคียง และปัญหาท้ายสุดและสำคัญคือผู้ป่วยและญาติขาดความรู้ความเข้าใจต่อยาแก้ปวดกลุ่มนี้
โดยเฉพาะถ้ารู้ว่าเป็นมอร์ฟีนจะกลัวการติดยา กลัวว่าการใช้ยากลุ่มนี้แต่เริ่มแรก เมื่อปวดมากขึ้น
จะไม่มยี าใช้ระงับปวด เป็นต้น
กระผมขอขอบคุณแพทย์หญิงวราภรณ์ ภูมสิ วัสดิ์ และคณะทำงานจากกลุม่ มาตรฐานคลินกิ บริการ
สำนักพัฒนาวิชาการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ที่ได้ริเริ่มจัดทำคู่มือแนวทาง
เวชปฏิ บ ั ต ิ ก ารดู แ ลรั ก ษาความปวดจากมะเร็ ง ซึ ่ ง คู ่ ม ื อ นี ้ ส ำเร็ จ ได้ ก ็ เ กิ ด จากการเสี ย สละเวลา
มาร่วมแบ่งปันความรูค้ วามชำนาญของกลุม่ แพทย์ทท่ี ำงานด้านนี้ จากสถาบันทางด้านการแพทย์ตา่ งๆ
อาจารย์ด้านเภสัชวิทยาจากมหาวิทยาลัยมหิดล และผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา โดยเฉพาะจากสมาคมการศึกษาเรื่องความปวดแห่งประเทศไทย ในการให้ความร่วมมือต่างๆ
จนทำให้คู่มือนี้สมบูรณ์ในช่วงระยะเวลาที่ไม่ยาวนาน และคาดหวังว่าคู่มือนี้จะมีความเหมาะสม
ทั้งทางด้านวิชาการและสามารถนำไปใช้ปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งที่มีความปวดได้ในระดับหนึ่ง
โดยเฉพาะสำหรับแพทย์ พยาบาล และเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในสถาบันทางการแพทย์ทั่วประเทศ
ที่ให้การดูแลผู้ป่วยมะเร็งที่มีความปวด
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แนวทางเวชปฏิบต
ั กิ ารดูแลรักษาความปวดจากมะเร็ง
แนวทางเวชปฏิบัตินี้เป็นเครื่องมือส่งเสริมคุณภาพของการบริการด้านสาธารณสุข
ทีเ่ หมาะสมกับทรัพยากรและเงือ่ นไขของสังคมไทย โดยหวังผลในการสร้างเสริมสุขภาพและ
แก้ไขปัญหาสุขภาพของคนไทยอย่างมีประสิทธิภาพและคุม้ ค่า ข้อแนะนำต่างๆ ในแนวทาง
เวชปฏิบตั นิ ม้ี ใิ ช่ขอ้ บังคับของการปฏิบตั ิ ผูใ้ ช้สามารถปฏิบตั แิ ตกต่างไปจากข้อแนะนำนีไ้ ด้
ในกรณีทส่ี ถานการณ์แตกต่างออกไปหรือมีเหตุผลทีส่ มควร โดยใช้วจิ ารณญาณและอยูบ่ น
พื้นฐานหลักวิชาการและจรรยาบรรณ

บทนำ
ในปัจจุบันปัญหาสุขภาพอนามัยของคนไทยได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบไปตามสภาพเศรษฐกิจและ
สังคมทีม่ คี วามสลับซับซ้อนมากขึน้ การเปลีย่ นแปลงทีเ่ ห็นได้ชดั เจนในด้านสุขภาพอนามัยก็คอื ประชากร
ที่ตายเนื่องจากโรคไม่ติดต่อมีแนวโน้มสูงขึ้น มะเร็งเป็นโรคไม่ติดต่อที่เป็นสาเหตุการตายของคนไทย
เป็นอันดับหนึง่ มาตัง้ แต่ พ.ศ. 2542 จากสถิตสิ าธารณสุข พ.ศ. 2546 พบว่า ในปี พ.ศ. 2544 มีอตั รา
การตายจากมะเร็ง 68.4 ต่อประชากรแสนคน และในปี พ.ศ. 2545 เพิม่ เป็น 73.3 ต่อประชากรแสนคน
จากรายงานสถิตมิ ะเร็งของประเทศไทย (Cancer in Thailand Vol. III, 1995-1997) พบว่าในปี พ.ศ. 2533
มีผปู้ ว่ ยมะเร็งรายใหม่ 57,968 คน และในปี พ.ศ. 2539 เพิม่ เป็น 74,000 คน เห็นได้วา่ อัตราการตายจาก
มะเร็ง และจำนวนผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่เพิ่มขึ้น และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นต่อไปในอนาคต เพราะเมื่อ
อาการของมะเร็งลุกลามหรือเป็นมากขึน้ แล้ว โดยมากไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ การบำบัดดูแลส่วนใหญ่
ต้องเป็นไปในรูปแบบประคับประคอง (Palliative Care) ซึง่ เป็นการดูแลทัง้ ด้านการแพทย์และการพยาบาล
รวมถึงการให้ความช่วยเหลือด้านจิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ ตามทีผ่ ปู้ ว่ ยและครอบครัวต้องการในช่วงเวลา
ทีผ่ ปู้ ว่ ยเจ็บป่วยและหลังจากทีผ่ ปู้ ว่ ยเสียชีวติ แล้ว ผูป้ ว่ ยมะเร็งมักได้รบั ความทุกข์ทรมานจากความปวด
หากมิได้ให้การรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มแรกจะส่งผลให้การดูแลรักษาเป็นไปด้วยความยากลำบากเมื่อถึง
วาระสุดท้ายของชีวติ ความปวดจากมะเร็งทีไ่ ม่ได้รบั การรักษาจะส่งผลต่อการเปลีย่ นแปลงกระบวนการ
ทางชีวเคมีในสมอง ทำให้ผลการรักษาไม่ดีและส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและต่อมะเร็ง
การดูแลรักษาความปวดจากมะเร็งที่ดีอาจช่วยบรรเทาความปวดได้ถึงร้อยละ 90 ของผู้ป่วย (United
States Department of Health and Human Services, 1994) การรักษาเพือ่ ลดความปวดจากมะเร็งจึงมี
ความสำคัญภายใต้หลักการของสิทธิมนุษยชน (WHO, 1998 b) และสมควรกระทำได้ในสถานพยาบาล
ทุกระดับตามศักยภาพของสถานพยาบาลแต่ละแห่ง มิใช่รักษาได้เฉพาะในโรงพยาบาลที่มีการรักษา
มะเร็งเท่านัน้ ดังนัน้ การจัดทำแนวทางเวชปฏิบตั กิ ารดูแลรักษาความปวดจากมะเร็งจึงเป็นเครือ่ งมือทาง
วิชาการในการสนับสนุนให้บุคลากรทางด้านสาธารณสุขมีความรู้ความสามารถ มีแนวทางในการดูแล
รักษาความปวดจากมะเร็งอย่างถูกต้องเหมาะสม สามารถศึกษาได้ด้วยตนเองและนำไปสู่การปฏิบัติ
ทำให้ผปู้ ว่ ยมะเร็งมีโอกาสเข้าถึงบริการการรักษาได้มากขึน้ ลดความแออัดและระยะเวลารอคอยการรักษา
ผู้ป่วยสามารถไปรับบริการใกล้บ้านได้
แนวทางเวชปฏิบตั กิ ารดูแลรักษาความปวดจากมะเร็ง
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นแนวทาง/รูปแบบการบำบัดรักษาความปวดจากมะเร็ง
2. ทำให้บุคลากรสาธารณสุขมีแนวทางการรักษาผู้ป่วยที่มีความปวดจากมะเร็ง
3. เพือ่ ช่วยผูป้ ว่ ยมะเร็งทีม่ คี วามปวดได้รบั การบำบัดดูแลรักษาอย่างมีคณ
ุ ภาพ มีประสิทธิภาพ
มีความพึงพอใจต่อการรักษาในระยะท้ายของชีวติ และเพิม่ คุณภาพชีวติ ของผูป้ ว่ ย

กลุม่ เป้าหมาย
♦
♦
♦
♦

แพทย์
เภสัชกร
พยาบาล
บุคลากรสาธารณสุข

สาเหตุของความปวดในผูป้ ว่ ยมะเร็ง
ก. สาเหตุทางกายของความปวดจากมะเร็งที่พบบ่อย
1. ปวดเนือ่ งจากกระบวนการดำเนินโรคมะเร็ง พบประมาณร้อยละ 78 ของผูป้ ว่ ยมะเร็ง
ทัง้ หมด ตัวอย่างเช่น
♦ มะเร็งกระจายหรือลามมาที่กระดูกหรือเนื้องอกของกระดูกเอง
♦ มะเร็งกดหรือแทรกเบียดเส้นประสาท
♦ มะเร็งแทรกเข้าสู่หลอดเลือดหรือหลอดน้ำเหลือง ทำให้เกิด vasospasm, venous
thrombosis, tumor emboli หรือ lymphangitis
♦ การอุดตันอวัยวะภายในทีเ่ ป็นช่องกลวง เช่น กระเพาะอาหาร ลำไส้ ท่อน้ำดี มดลูก
และกระเพาะปัสสาวะ
♦ การอุดตันของหลอดเลือดเนือ
่ งจากมะเร็งกดเบียด ทำให้มกี ารคัง่ ของเลือดในอวัยวะที่
เลีย้ งโดยหลอดเลือดเหล่านัน้ ทำให้อวัยวะดังกล่าวบวมตึงและปวด
♦ เนือ
้ งอกขยายขนาดขึน้ อย่างรวดเร็ว ทำให้เบียดหรือดันเยือ่ หุม้ อวัยวะต่างๆ พบได้ใน
มะเร็งของตับ ม้าม ไต และกระดูก
♦ การตายของเนือ
้ เยือ่ มะเร็ง การติดเชือ้ การอักเสบ และแผลในบริเวณเยือ่ บุชอ่ งต่างๆ
♦ ปวดจากก้อนเนื้องอกของปลายประสาท
2. ปวดเนือ่ งจากผลแทรกซ้อนของการรักษาโรคมะเร็ง พบได้ประมาณร้อยละ 19 ของผูป้ ว่ ย
ทีป่ วดจากมะเร็ง ได้แก่
♦ ปวดหลังผ่าตัด เช่น หลังผ่าตัดเต้านม ผ่าตัดต่อมน้ำเหลืองทีค
่ อ ตัดแขนขา เป็นต้น
♦ ปวดจากการได้รบ
ั เคมีบำบัด เช่น เจ็บแสบในปาก เนือ่ งจากเยือ่ บุในช่องปากอักเสบ
(mucositis)
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ปวดข้อหลังหยุดยา steroid (steroid pseudorheumatism) หรือเป็นภาวะแทรกซ้อน
ในรายทีไ่ ด้รบั steroid นานๆ หัวกระดูก femur หรือ humerus ตายจากการขาดเลือด
♦ ปวดจากได้รบ
ั รังสีรกั ษา ผูป้ ว่ ยอาจปวดทันทีหรือในระยะต่อมา เนือ่ งจากมีพงั ผืดไปรัด
กลุ่มประสาท เช่นที่ brachial plexus หรือ lumbosacral plexus หลังการฉายแสงรักษามะเร็ง
บริเวณใกล้เคียงกลุ่มประสาทดังกล่าว
♦ ปวดตามแนวเส้นประสาทเนื่องจากงูสวัด ซึ่งโรคงูสวัดเป็นภาวะแทรกซ้อนที่พบบ่อย
ในผู้ป่วยมะเร็งที่มีร่างกายอ่อนแอและมีภูมิต้านทานของร่างกายต่ำ
♦ พยาธิสภาพของไขสันหลังจากการฉายแสง (post radiation myelopathy) ทำให้ผป
ู้ ว่ ย
ปวด ชา หรือกล้ามเนือ้ อ่อนแรงในส่วนทีเ่ ลีย้ งโดยประสาทไขสันหลังระดับนัน้
♦

3. ปวดจากสาเหตุอน่ื ทีไ่ ม่เกีย่ วกับมะเร็งโดยตรง พบประมาณร้อยละ 3 ของผูป้ ว่ ยทีป่ วด
จากมะเร็ง เช่น migraine, tension headache ปวดข้อ ปวดหลัง เป็นต้น
ข. สาเหตุทางจิตใจที่ทำให้ผู้ป่วยทนต่อความปวดลดลง
ปัญหาด้านจิตใจที่ทำให้ผู้ป่วยทนต่อความปวดได้น้อยลง เกิดจากจิตใจที่เศร้าหมอง ภาวะ
ซึมเศร้า หมดหวังในชีวติ วิตกกังวลถึงความเจ็บป่วยของตนเอง กลัวว่าจะถูกทอดทิง้ ไม่มผี ดู้ แู ล บางราย
กลัวจะตายอย่างทรมานจากความปวด ปัจจัยเหล่านีท้ ำให้การระงับปวดได้ผลแตกต่างกันไป ผูป้ ว่ ยบางราย
แสดงความปวดมากกว่าปกติเพือ่ ให้ได้รบั การดูแลเป็นพิเศษ ตามปกติผปู้ ว่ ยมะเร็งจะมีปฏิกริ ยิ าทางจิตใจ
สนองตอบเมือ่ ทราบว่าตนเป็นมะเร็งได้ 6 ชนิด ได้แก่ Shock, Denial, Anger, Bargain, Depression
และ Acceptance ปฏิกิริยาแต่ละชนิดอาจไม่ได้เกิดเรียงตามลำดับ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเวลา
และการปรับตัวของผูป้ ว่ ย (แผนภูมทิ ่ี 1) แพทย์ควรวิเคราะห์วา่ ผูป้ ว่ ยกำลังมีสภาพจิตใจอยูใ่ นระยะใด
และให้การดูแลรักษาพร้อมกันไปจะช่วยให้การระงับปวดได้ผลดี นอกจากการให้ antidepressants แล้ว
ทีมผูร้ กั ษายังต้องช่วยประคับประคองจิตใจผูป้ ว่ ยโดยการทำจิตบำบัด (psychotherapy) ด้วย อย่างไรก็ดี
ผู้ป่วยมะเร็งมักปรับตัวได้ในเวลาไม่นานนักถ้าได้รับการดูแลด้วยความเห็นอกเห็นใจ และความเข้าใจ
จากคนรอบข้างโดยเฉพาะสมาชิกในครอบครัว
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Shock
Shock
Acceptance
Acceptance

Denial
Denial

Depression
Depression

Anger
Anger

Bargain
Bargain

แผนภูมทิ ่ี 1 แสดงปฏิกิริยาทางจิตใจผู้ป่วยเมื่อทราบว่าตนป่วยด้วยโรคมะเร็ง
และความสัมพันธ์ของปฏิกิริยาแต่ละชนิด

การแบ่งชนิดความปวดจากมะเร็ง
ความปวดจากมะเร็งแบ่งได้เป็น 2 วิธี คือ การแบ่งตามพยาธิกำเนิดและระยะเวลาที่ปวด
การแบ่งชนิดของความปวดจากมะเร็งมีประโยชน์ในการใช้เป็นตัวช่วยเลือกวิธีการรักษา และเลือก
ใช้ยาระงับปวด
1. การแบ่งตามพยาธิกำเนิด ความปวดแบ่งเป็น 2 ชนิด ได้แก่
1.1 Nociceptive pain เป็นความปวดทีเ่ กิดจากการบาดเจ็บ การอักเสบ หรือมีการทำลาย
เนือ้ เยือ่ เป็นผลจากมะเร็งหรือการแพร่กระจายของมะเร็ง Nociceptive pain แบ่งเป็น
1.1.1 Somatic pain เป็นความปวดของโครงสร้างของร่างกายที่ไม่ใช่อวัยวะภายใน
สามารถระบุตำแหน่งทีป่ วดได้ชดั เจน เช่น ความปวดทีเ่ กิดจากมะเร็งบริเวณผิวหนัง มะเร็งในช่องปาก
ลิน้ และ mucositis มะเร็งบริเวณศีรษะหรือลำคอ และมะเร็งของกระดูกหรือกระจายมาทีก่ ระดูก เป็นต้น
1.1.2 Visceral pain เป็นความปวดจากมะเร็งของอวัยวะภายในทุกชนิด
หมายเหตุ ทั้ง somatic และ visceral pain อาจพบความปวดกระจายหรือร้าว
ไปยังส่วนอืน่ ๆ ของร่างกายได้ เรียกความปวดชนิดนีว้ า่ “referred pain”
1.2 Neuropathic หรือ Neurogenic pain เป็นความปวดที่เกิดจากระบบประสาททำงาน
ผิดปกติเนื่องจากสาเหตุต่างๆ เป็นความปวดที่รักษายาก ตอบสนองไม่ค่อยดีต่อยาระงับปวดทั่วไป
ต้องใช้เวลาสำหรับปรับยานาน ตัวอย่างสาเหตุของ neuropathic pain ได้แก่
♦ มะเร็งกดทับหรือแพร่กระจายมายังเส้นประสาท กลุม
่ ประสาท หรือไขสันหลัง
♦ การรักษามะเร็ง เช่น เคมีบำบัดทำให้เกิด neuritis รังสีรก
ั ษาทำให้เกิด plexopathy
และการผ่าตัดทำให้เกิด post-surgical syndrome (post-mastectomy, post-amputation เป็นต้น)
♦ งูสวัดและ postherpetic neuralgia
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2. การแบ่งตามระยะเวลาของการเกิดความปวด แบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ ปวดเฉียบพลัน
(acute pain) และปวดเรือ้ รัง (chronic pain) การทีจ่ ำแนกความปวดในลักษณะ acute หรือ chronic pain
เช่นนีท้ ำให้ชว่ ยในการรักษา ซึง่ มีหลักใหญ่ๆ ทีต่ า่ งกันคือ acute pain นัน้ หาสาเหตุได้ และเมือ่ แก้สาเหตุ
ได้แล้ว ความปวดจะหายไปหรือทุเลาลงแล้วแต่พยาธิสภาพ แต่ chronic pain อาจไม่สามารถหาสาเหตุ
หรือแก้สาเหตุได้ และ chronic pain ยังมีผลต่ออารมณ์และจิตใจของผูป้ ว่ ยด้วย การรักษาต้องผสมผสานกัน
หลายวิธี ซึง่ ความปวดทัง้ สองชนิดในผูป้ ว่ ยมะเร็งยังแบ่งออกเป็นดังนี้
2.1 ปวดเฉียบพลัน (acute pain)
2.1.1 Acute cancer - related pain เป็นความปวดแบบเฉียบพลัน มักพบในรายที่
ยังไม่เคยทราบว่าเป็นมะเร็ง แต่มอี าการแบบฉุกเฉินรุนแรง ทำให้ตอ้ งมาพบแพทย์ ผูป้ ว่ ยบางรายต้องรับ
การผ่าตัดอย่างรีบด่วน และได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งในระยะต่อมา เช่น อาการปวดท้องเนื่องจาก
ลำไส้อดุ ตัน กระเพาะอาหารทะลุ กระดูกหักผ่านรอยโรค (pathological fracture) เป็นต้น
2.1.2 Acute pain associated with cancer therapy เป็นความปวดเฉียบพลัน
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการรักษาโรคมะเร็ง ความปวดจากรังสีรกั ษา มีทง้ั ทีเ่ กิดขึน้ ทันทีหลังได้รบั รังสีรกั ษาใหม่ๆ
หรือหลังจากได้รบั รังสีรกั ษาไปแล้วระยะหนึง่ อาการทีพ่ บบ่อยคือ ปวดแสบร้อนผิวหนังบริเวณทีไ่ ด้รบั รังสี
ทำให้ผิวหนังแดง แห้ง อักเสบ (radiation dermatitis), ความปวดจากการผ่าตัดเอาก้อนมะเร็งออก
ก็เหมือนกับความปวดหลังผ่าตัดทัว่ ๆ ไปคือ เจ็บแผลผ่าตัดทัง้ ขณะอยูน่ ง่ิ และเคลือ่ นไหว
2.2 ปวดเรือ้ รัง (chronic pain)
2.2.1 Chronic pain caused by cancer progression พบเป็นสาเหตุที่ทำให้มี
ความปวดได้บอ่ ยทีส่ ดุ ในผูป้ ว่ ยมะเร็ง คือ ประมาณมากกว่าร้อยละ 90 โดยเฉพาะในระยะทีม่ กี ารลุกลาม
หรือแพร่กระจายของโรค ความปวดทีเ่ รือ้ รังรุนแรงทำให้ผปู้ ว่ ยทุกข์ทรมาน ซึมเศร้า ท้อแท้ และสิน้ หวัง
2.2.2 Chronic pain associated with cancer therapy เป็นความปวดเรื้อรังที่
เกิดจากการรักษามะเร็งโดยตรง ความปวดทีพ่ บบ่อยและรักษายากมาก คือ neuropathic pain ทีเ่ กิดจาก
การรักษา เช่น หลังผ่าตัดเต้านม หลังตัดขาหรือแขน หลังผ่าตัดเข้าช่องอก
2.2.3 Pre - existing chronic pain and cancer - related pain หมายถึงผู้ป่วย
มะเร็งทีม่ คี วามปวดเรือ้ รังบางชนิดอยูแ่ ล้ว เช่น ปวดศีรษะ ปวดหลัง ปวดเส้นประสาท (เช่น trigeminal
neuralgia)
2.2.4 Drug addiction and cancer - related pain หมายถึงผู้ป่วยมะเร็งที่เคยมี
ประวัตติ ดิ ยาเสพติดมาก่อนทีจ่ ะพบว่าเป็นมะเร็ง ผูป้ ว่ ยเหล่านีม้ กั มีแนวโน้มทีจ่ ะติดยาได้อกี อันมีสาเหตุ
มาจากความเครียด ความปวด อาการซึมเศร้าเสียใจ ปัญหาเศรษฐกิจ สังคม และครอบครัว
2.2.5 Dying patient with pain ผูป้ ว่ ยระยะสุดท้ายของโรคมะเร็ง ผูป้ ว่ ยมักจะมีความปวด
ทีร่ นุ แรง การดูแลรักษาจะต่างจากกลุม่ อืน่ เพราะสภาพร่างกายทีท่ รุดลงอย่างรวดเร็ว
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การประเมินความปวด (Pain Assessment)
ความปวดในผูป้ ว่ ยมะเร็งมีปจั จัยหลายอย่างมาเกีย่ วข้อง ทัง้ จากภายในและภายนอกร่างกาย ดังนัน้
ควรประเมินผู้ป่วยในทุกๆ มิติของความปวด ทั้งด้านการรับรู้ (sensory domain) อารมณ์ (affective
domain) ความเข้าใจและการแปลความหมาย (cognitive - evaluative domain) ในเบื้องต้นนี้
จะกล่าวถึงการประเมินด้านการรับรู้เป็นหลัก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการทราบสาเหตุ ลักษณะ
และระดับความรุนแรงของความปวด ในการประเมินมีข้อพิจารณาในการซักประวัติ การตรวจร่างกาย
และการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารและภาพถ่ายรังสี ดังต่อไปนี้
1. ประวัติ
1.1 ความปวด
1.1.1 ระดับความรุนแรง การประเมินส่วนใหญ่เป็นนามธรรม ต้องอาศัยผู้ป่วยบอก
และผู้ประเมินต้องเชื่อ การประเมินระดับความรุนแรงของความปวดมีประโยชน์ในการดูแนวโน้มของ
ผลการรักษา การประเมินทำได้หลายวิธี ดังนี้
♦ Numerical rating scale (NRS) หรื อ Verbal rating scale (VRS)
ให้ผปู้ ว่ ยตอบคำถาม “คุณมีความปวดมากขนาดไหน ?” จาก 0 คือไม่ปวดเลย ถึง 10 คือปวดมากทีส่ ดุ
ทีค่ ดิ ได้ หรือเขียนตัวเลข “ให้วงกลมตัวเลขทีบ่ อกถึงระดับความปวดของคุณ”
0
ไม่ปวด

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10
ปวดมากที่สุดที่คิดได้

Visual analog scale (VAS) ให้ผปู้ ว่ ยกากบาทบนเส้นตรงทีย่ าว 10 ซ.ม.
เพื่อบอกถึงระดับความปวด การวัดระดับความปวดของผู้ป่วยให้วัดระยะจากจุดเริ่มต้นที่ไม่ปวดถึง
เครื่องหมายกากบาทเป็นเซนติเมตร
♦

ไม่ปวด

ปวดมากที่สุดที่คิดได้

Categorical scale หรือ Verbal descriptive scale ให้ผปู้ ว่ ยอธิบายเป็นคำ
“คุณมีความปวดมากขนาดไหน ?”
♦

ไม่ปวดเลย
0

6

ปวดเล็กน้อย
1-3

ปวดปานกลาง
4-6

ปวดมาก
7-10
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Wong - Baker faces pain rating scale สเกลนี้เหมาะสำหรับประเมิน
ความปวดในเด็กอายุตง้ั แต่ 3 ปีขน้ึ ไปทีย่ งั ไม่สามารถใช้วธิ อี น่ื เช่น numerical rating scale ได้ วิธกี าร
คือ ชีใ้ ห้เด็กเลือกรูปหน้าทีบ่ อกถึงระดับความปวด แล้วบันทึกตัวเลขทีค่ วามหมายตรงกันกับรูปหน้านัน้
♦

0

ไม่ปวด

2

4

6

รู้สึกปวดมากขึ้นเรื่อยๆ

8

10

ปวดมากที่สุดที่คิดได้

1.1.2 ตำแหน่งทีป่ วดและตำแหน่งทีป่ วดร้าว โดยใช้ Body chart ให้ผปู้ ว่ ยทำเครือ่ งหมาย
ทุกตำแหน่งทีม่ คี วามปวด (ดูรปู ในภาคผนวก)
1.1.3 ลักษณะของความปวด แบ่งเป็น 3 กลุม่ คือ
♦ Somatic pain มี ล ั ก ษณะแบบปวดตื ้ อ ๆ (aching) ปวดเหมื อ นถู ก แทง
(stabbing) ปวดตุบ๊ ๆ (throbbing) หรือปวดแน่นหรือตึง (pressure) บอกตำแหน่งได้คอ่ นข้างชัดเจน
♦ Visceral pain มีลักษณะแบบปวดตื้อๆ ปวดเหมือนถูกบีบรัด (cramping)
ปวดเหมือนถูกแทะ (gnawing) ปวดเหมือนมีดบาด (sharp) มักจะบอกตำแหน่งทีป่ วดได้ไม่ชดั เจน
♦ Neuropathic pain มี ค วามปวดแบบหลายลั ก ษณะ เช่ น ปวดแสบร้ อ น
(burning) ปวดแปลบหรือเหมือนไฟช๊อต (electrical, shooting) ปวดชา (tingling) ปวดเหมือนเข็มทิม่
(pins and needles) ปวดบริเวณทีช่ า ปวดบริเวณผิวหนังทีเ่ ส้นประสาทมาเลีย้ ง (radiating pain หรือ
radicular pain) ปวดจากตัวกระตุน้ ซึง่ ปกติไม่ทำให้ปวด (allodynia) เช่น ปวดเมือ่ บริเวณทีป่ วดสัมผัส
กับเสื้อผ้าหรือลมพัดผ่าน อาการอาจเกิดขึ้นเป็นพักๆ (periodic) ไม่แน่นอน เนื่องจากการระงับปวด
neuropathic pain แตกต่างจาก nociceptive pain จึงควรแยกให้ได้วา่ ความปวดนัน้ เป็นชนิดใดแม้วา่ มักจะ
พบความปวดทั้งสองชนิดนี้เกิดร่วมกันในผู้ป่วย
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ตารางที่ 1 ลักษณะทีแ่ ตกต่างกันของ Nociceptive และ Neuropathic pain
Nociceptive pain (somatic and visceral)
♦
♦
♦

constant and well localized
vague in distribution and quality
aching, throbbing, gnawing,
deep dull aching, dragging, squeezing,
pressure - like

*
**
***
****
*****

Neuropathic pain
♦
♦

may be constant, steady, and
spontaneously maintained, intermittent
shock-like, shooting, lancinating,
electrical, burning, tingling, numbing,
pressing, squeezing, itching, dysesthesia*,
hyperalgesia**, allodynia***,
hyperesthesia****, hyperpathia*****

Dysesthesia หมายถึง ความรูส้ กึ ผิดปกติและไม่สบายในส่วนทีเ่ ป็น
Hyperalgesia หมายถึง ปวดมากกว่าปกติเมือ่ ได้รบั สิง่ กระตุน้ ทีป่ กติทำให้เกิดความปวด
Allodynia หมายถึง ปวดเมือ่ ได้รบั สิง่ กระตุน้ ทีป่ กติไม่ทำให้เกิดความปวด
Hyperesthesia หมายถึง รูส้ กึ ไวต่อการกระตุน้ มากกว่าปกติ
Hyperpathia หมายถึง ปวดมากผิดปกติเมือ่ เพิม่ ตัวกระตุน้ ทีท่ ำให้ปวด

1.1.4 ประวัติอื่นๆ เกี่ยวกับความปวด ระยะเวลาที่เริ่มปวด ปวดมานานแค่ไหน
ความถี่ห่างของความปวด รูปแบบของความปวด เช่น ปวดต่อเนื่องตลอดเวลา หรือปวดเป็นพักๆ
การดำเนินโรคของความปวด เช่น คงที่หรือปวดมากขึ้นเรื่อยๆ ปัจจัยที่มีผลต่อความปวดทั้งส่งเสริม
และบรรเทา และอาการอืน่ ๆ ทีพ่ บร่วมกับความปวด เช่น อาการชา กล้ามเนือ้ อ่อนแรงหรือลีบ เป็นต้น
นอกจากนีร้ ะยะเวลาทีผ่ ปู้ ว่ ยปวดมีความสำคัญในการปรับช่วงเวลาการรักษา ควรประเมินว่าความปวดนัน้
ต่อเนื่องหรือเป็นพักๆ หรือปวดเพิ่มขึ้นมาอีกแม้ว่าได้รับยาแก้ปวดคงที่แล้ว เรียกความปวดชนิดนี้ว่า
breakthrough pain ส่วนความปวดที่เกิดจากมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเพิ่มจากปกติ เช่น การทำแผล
การทำกายภาพบำบัด การย้ายเตียง เรียกความปวดชนิดนีว้ า่ incident pain ทัง้ breakthrough pain
และ incident pain ต้องระงับด้วยการเสริมยาแก้ปวดทีอ่ อกฤทธิเ์ ร็ว และให้ผปู้ ว่ ยได้เมือ่ ต้องการ (prn)
1.1.5 ประวัติที่จะชี้นำสาเหตุของความปวด
♦ จากมะเร็งโดยตรง
♦ จากวิธีการหรือหัตถการที่ใช้รักษามะเร็ง
♦ จากสาเหตุอื่นร่วมด้วยหรือสาเหตุที่ไม่เกี่ยวกับมะเร็ง
1.2 ประวัติการรักษาที่ได้รับอยู่
1.2.1 ยาทีผ่ ปู้ ว่ ยได้รบั ทุกชนิด ทัง้ ทีแ่ พทย์สง่ั และซือ้ เอง หรือการรักษาทีเ่ ป็นทางเลือก
1.2.2 ยารักษามะเร็ง
1.2.3 การรักษาโรคอืน่ ๆ ทีส่ ำคัญ และเกีย่ วข้อง
1.2.4 การตอบสนองต่อการรักษา ทัง้ ทีไ่ ด้ผลดี มีอาการแทรกซ้อนหรืออาการแพ้
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1.3 ภาวะทางจิตสังคม
1.3.1 ระดับความวิตกกังวลของผู้ป่วย
1.3.2 การช่วยเหลือของครอบครัวและจากบุคคลหรือหน่วยงานอื่นๆ
1.3.3 ประวัตทิ างจิตเวช รวมทัง้ การติดยา
1.3.4 เรือ่ งอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับความปวด เช่น ความหมาย ความเข้าใจ และความเชือ่
เรื่องความปวดของผู้ป่วยและครอบครัว
1.4 ปัจจัยทีอ่ าจทำให้การรักษาความปวดทำได้นอ้ ยกว่าปกติ เช่น เด็ก คนชรา มีปญ
ั หาเรือ่ ง
การสื่อสาร มีประวัติติดยาเสพติด มี neuropathic pain และผู้ป่วยที่เป็นชนกลุ่มน้อย ซึ่งมีวัฒนธรรม
แตกต่างกัน
2. การตรวจร่างกาย การตรวจร่างกายในเบือ้ งต้นต้องทำการตรวจทุกระบบ ถึงแม้วา่ บางครัง้
อาจไม่พบสาเหตุของความปวดทีช่ ดั เจน แต่อาจใช้ประกอบการติดตามผลการรักษาต่อไปได้ การตรวจ
ร่างกายในผูป้ ว่ ยโรคมะเร็ง ต้องเน้นในเรือ่ งของ pain behavior ด้วย เช่น ดูสหี น้า ท่าทาง น้ำเสียง และ
การแสดงออกต่างๆ ของผู้ป่วย นอกจากนี้ควรประเมินสภาพจิตใจและสภาพทางสังคมของผู้ป่วยด้วย
โดยประเมินทั้งจากตัวผู้ป่วยเองและจากครอบครัวว่ามีภาวะผิดปกติหรือไม่ เช่น การนอนหลับ
ความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวัน อาชีพการงาน ผลกระทบของความปวดต่อผู้ป่วยและบุคคล
รอบข้างทีส่ ำคัญ ความสัมพันธ์กบั บุคคลอืน่ ในครอบครัวและสังคม ตลอดจนความคาดหวังต่อการรักษา
และพืน้ ฐานความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับการระงับปวดทีผ่ ปู้ ว่ ยมีอยูเ่ ดิมร่วมด้วย
3. การตรวจทางห้องปฏิบัติการและการถ่ายภาพรังสี ในผู้ป่วยบางราย การตรวจทางห้อง
ปฏิบตั กิ ารต่างๆ อาจไม่จำเป็นสำหรับการวินจิ ฉัยหาสาเหตุของความปวด แต่อาจมีประโยชน์ในแง่การ
ติดตามผลการรักษา ดังนั้นการตรวจทางห้องปฏิบัติการจึงควรทำเท่าที่จำเป็นและเหมาะสมกับสภาพ
ร่างกายของผูป้ ว่ ยเท่านัน้ ซึง่ การตรวจอาจจำแนกได้เป็น 3 ลักษณะ คือ
3.1 การส่งตรวจเพือ่ ประกอบการค้นหาสาเหตุของความปวด เช่น การถ่ายภาพรังสีวธิ ตี า่ งๆ
3.2 การตรวจเพื่อประเมินการทำงานของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ เช่น การตรวจ
electrodiagnostic หรือ neurophysiologic test ต่างๆ
3.3 การตรวจการทำงานของระบบต่างๆ ของร่างกาย เช่น hematologic, biochemical,
metabolic และ endocrine โดยการส่งตรวจ blood chemistries ต่างๆ
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Universal
screening
Universal screening
ก

ค

ข

ลัลักษณะของความปวด
ษณะของความปวด
เวลาที
เวลาทีป่ ่ปวดวด
ตำแหน่
วดทุกกแห
แห่งง
ตําแหนงทีป่ วดทุ
ปัปจจัยเสริ
เสริมมความปวด
ความปวด
ปัปจจัยลดปวด
ลดปวด
การระงับปวดที
การระงั
ปวดทีไ่ ่ไดด้มมากาก่อนอน
สภาพรางกายและจิ
สภาพร่
งกายและจิตตใจใจ
อารมณ สังคม
อารมณ์
คม ครอบครั
ครอบครัวว
แวดลอม การปรั
สิสิง่ ง่ แวดล้
การปรับบตัตัวว
นคติตตอ ่อความปวด
ทัทัศศนคติ
ความปวด

ความรุ
ความรุนนแรงของความปวด
แรงของความปวด

(VAS1-3)
1-3)
♦ น้อนยอย(VAS

ปานกลาง(VAS
(VAS4-6)
4-6)
♦ ปานกลาง

นแรง(VAS
(VAS7-10)
7-10)
♦ รุนรุแรง

ง

สาเหตุ
าวะความปวด
สาเหตุภภาวะความปวด
ไม่
ราบ
ไมททราบ

ทราบ
ทราบ

ชนิดดของความปวด
ของความปวด
ชนิ
♦ Nociceptive
Nociceptive
Neuropathic
♦ Nouropathic
♦ Somatic
Somatic
♦ Visceral
Visceral
Refered
♦ Refered

แก้
แกสาเหตุไมม่ไดด้ แก้
แกสาเหตุไดด้
แก้
แกสาเหตุ
ปวดดววยวิยวิ
ธตี ธา งๆ
ระงัระงับบปวดด้
ีต่างๆ

แผนภูมิที่ 2 การประเมินผูป้ ว่ ยปวดจากมะเร็งในด้านต่างๆ
การประเมินผู้ป่วยปวดจากมะเร็งในด้านต่างๆ นำมาซึ่งการวางแผนระงับปวดแต่ละกรณี
♦ ระยะเวลาที่ปวดต่อเนื่องกัน ควรให้ยาระงับปวดแบบต่อเนื่อง และถ้ามีความปวดเพิ่มเข้ามา
เป็นครัง้ คราว (breakthrough pain) ให้ยาระงับปวดแบบ prn ร่วมด้วย
♦ ความรุนแรงของความปวดบ่งชี้ถึงกลุ่มยาระงับปวดที่ใช้ ถ้าปวดน้อยใช้ยาระงับปวดที่มีฤทธิ์
ไม่แรง ถ้าปวดมากใช้ยาฤทธิแ์ รง เป็นไปตาม WHO Analgesic Ladder
♦ ถ้าสามารถแก้สาเหตุของความปวดได้ก็ให้แก้สาเหตุ
♦ ถ้าทราบชนิดของความปวดว่าเป็น nociceptive หรือ neuropathic pain ก็เลือกใช้ยาที่
เฉพาะในกลุ่มนั้นๆ
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การระงั
ปวดช่วงแรก
วงแรก
การระงับบปวดช
ความรุนแรงของความปวด
ความรุ
แรงของความปวด

ปวด
1-3
ปวด 1-3
♦ ถาผูปวยไมไดรับยาแกปวดอยู
ใหยา paracetamol หรือ NSAIDs หรือ
♦ ถาเคยไดรบั ยา opioids อยูแ ลว
ใหปรับขนาด/ชนิดของยา
♦ ใหยาแกทอ งผูก
♦ ใหยาปองกันอาเจียน
♦ ใหความรูแกผูปวยและญาติ
♦ ประคับประคองจิตใจ

ประเมินนใหม
ใหม่ภภายใน
ายใน24-72
24-72ชัชัว่ ว่โมง
โมง

ปวด 4-6
ปวด
4-6
♦
♦
♦
♦
♦

ปรับขนาด/ชนิดยา opioids*
ใหยาแกทอ งผูก
ใหยาปองกันอาเจียน
ใหความรูแกผูปวยและญาติ
ประคับประคองจิตใจ

ประเมินใหม
ใหม่ภภายใน
ายใน24-48
24-48ชัชัว่ ว่โมง
โมง

ปวด 7-10
ปวด
7-10
♦ ปรับขนาด/ชนิด และ
วิธบี ริหารยา opioids
♦ ใหยาแกทอ งผูก
♦ ใหยาปองกันอาเจียน
♦ ประคับประคองจิตใจ

ประเมินใหม
ใหม่ภภายใน
ายใน2424ชัชัว่ ว่โมง
โมง

การระงั
บปวดชววงระยะเวลาต
อไป อไป
การระงั
บปวดช่
งระยะเวลาต่

* ยา opioids ทีใ่ ช้ในการปรับขนาด ควรเป็น immediate release form ชนิดเดียวกัน ยกเว้นกรณีทไ่ี ม่มี
ให้ใช้ morphine แทน

แผนภูมทิ ่ี 3 การระงับปวดผู้ป่วยที่มารับการรักษาครั้งแรก ให้การระงับปวดตาม WHO Analgesic
Ladder ตามระดับความรุนแรงของความปวด ต่อจากนัน้ ให้การดูแลรักษาตามขัน้ ตอน และ
ประเมินซ้ำเพื่อปรับการรักษาตามสาเหตุและความเหมาะสม
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ยโรคมะเร็งงทีที่ม่ คีความปวด
ผูผู้ปป ่วว ยมะเร็
วามปวด
การประเมินนความปวด
การประเมิ
ความปวดP6P6

P3
ความปวดที
มะเร็
ความปวดที่ไ่ไมม่เกีเกี่ย่ยวกัวกับบมะเร็
ง Pง 3 เชเช่น น

♦ ปวดไมเกรน
♦ ปวดจากการติดเชือ้
♦ ผลแทรกซอนจากการรักษามะเร็ง
- ปวดหลังผาตัด
- ปวดหลังเคมีบาํ บัด
♦ ความปวดทีเ่ กิดจากจิตใจ

รักษาตามสาเหตุ

ทนผลข้
างเคี
งจากการรั
กษาไม่
ทนผลข
างเคียยงจากการรั
กษาไม
ได  ได้

♦
♦

เปลีย่ ย่ นยาหรื
นยาหรือวิธบี ริหารยา
เปลี
ารยา
ษาผลขาางเคี
รัรักกษาผลข้
งเคียยงง
-- Coanalgesic
Coanalgesic
- Cognitive & behavioral modalities
- Cognitive & behavioral modalities

♦
♦
♦
♦
♦
♦

ความปวดเนื่ออ่ งจากมะเร็
ความปวดเนื
งจากมะเร็ง งPP22
P14
ใหยาแกปวดตามคําแนะนําขององคการอนามัยโลกP14

การรั
กษาอื
ร่ววมด้
การรั
กษาอื
น่ ๆน่ รๆวมด
ย วย
เมืเมื่อ่อมีมีขอขบ้องบ่ชีง้ ชี้
ษา
♦ รัรังงสีรกั ษา
♦ Nerve
Nerve blocks
♦ ผ่ผาาตัตัดด หัตถการพิ
ถการพิเเศษ
ศษ
♦ เคมี
เคมีบาำบั
ํ บัดด
♦ Coanalgesic
Coanalgesic
♦ จิจิตตใจสั
ใจสังงคม
คม

P16
ปวดกระดู
ปวดกระดูกกP16

ปรัปรับบขนาด
ขนาดNSAIDs
NSAIDsและ
และ opioids
opioids
Bisphosphonates
Bisphosphonates
ษา
รังรัสีงสีรรักกั ษา
เคมีบบำบั
าํ บัดด
เคมี
Nerveblock
block
Nerve
ปรึกษาศัลยแพทยกระดูก
ปรึกษาศัลยแพทย์กระดูก








♦
♦
♦
♦
♦
♦

ประเมินความปวดใหม

ลาปวดรักรักษาต
ษาต่ออตามต
ตามต้อองการ
งการ
ทุทุเเลาปวด
และประเมินนติติดดตามผล
ตามผล
และประเมิ
การรักกษาต
ษาต่อไป
อไป
การรั

ไม
ไม่ททเุ ลาปวด
ุเลาปวด
นึกถึงสาเหตุอนื่ และรักษาสาเหตุนนั้ ๆ

Neuropathic
pain
Neuropathc pain
Antidepressant/Anticonvulsant
ยาชาเฉพาะที่
Nerve block
การผาตัด
Nerve stimulation
Neurolytic procedures





ปวดเมื
่ ขยัขยั
ปวดเมือ่ อ
บบ
♦
♦
♦
♦
♦

ผาตัดยึดกระดูกหรือ
เครือ่ งรัดดัดพยุง
Nerve block
Neuroablative surgery
หรือ Neurolytic

Mucositis

Mucositis
วนปากกลัว้ คอ
ว้ คอ
♦ อมบ้อมวบนปากกลั
ด้วดยน้
ำยาบ้
วนปาก
วยนํ
า้ ยาบ
วนปาก
หรือหรื
ยาชาเฉพาะที
่ ่
อยาชาเฉพาะที
♦ Opioids
Opioidsทาง
ทาง
TransdermalหรืหรืออIVIV
Transdermal
♦ ยาปฏิ
ยาปฏิ
วี นะ
ชวี ชนะ
Corticosteroids
♦ Corticosteroids

ประเมินความปวดซํา้

หมายเหตุ P = หน้า

แผนภูมทิ ่ี 4 การดูแลรักษาผูป้ ว่ ยปวดจากมะเร็งตามขัน้ ตอน
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หลักการระงับปวด
จุดมุ่งหมายของการระงับปวดในผู้ป่วยมะเร็งคือ ผู้ป่วยหายปวดหรือทุเลาลงจนกระทั่งดำรง
คุณภาพชีวิตที่ดี ทำกิจกรรมได้ตามสมควรและเป็นที่ยอมรับได้ สามารถทนต่อการทำหัตถการต่างๆ
เพื่อการวินิจฉัยและการรักษามะเร็งได้ และท้ายที่สุดคือเมื่อถึงคราเสียชีวิตก็จากไปโดยปราศจาก
ความทุกข์ทรมานจากความปวด ในขณะเดียวกันผู้ป่วยจะต้องสามารถเลือกวิธีระงับปวดได้ด้วยตนเอง
และปลอดจากภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ไม่วา่ จากยาหรือหัตถการใดๆ
หลักการระงับปวดมะเร็ง มีดงั นี้
1. อธิบายให้ผู้ป่วยทราบอย่างตรงไปตรงมาว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้ปวด
2. การใช้ยาแก้ปวดเป็นวิธีหลักในการระงับปวด โดยอาศัยคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก
ในการเลือกใช้ยาตามระดับความรุนแรงของความปวด “WHO Analgesic Ladder” (รูปที่ 1)
3. การบริหารยาจะต้องเป็นลักษณะต่อเนือ่ งตลอดเวลา ไม่ควรบริหารยาเมือ่ มีความปวดเท่านัน้
ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้ระดับยาในร่างกายคงที่ และสามารถควบคุมความปวดได้ดี นอกจากนีจ้ ะต้องมียาขนานสำหรับ
เพิม่ เติมในช่วงทีผ่ ปู้ ว่ ยปวดระหว่างเวลาได้รบั ยาเดิมด้วย เพือ่ เป็นการระงับ breakthrough pain
4. ใช้ยาที่สามัญที่สุดหรือวิธีที่เรียบง่ายและปลอดภัยที่สุดก่อนเท่าที่จะทำได้
5. พิจารณาให้ Co-analgesic ร่วมด้วยเสมอ ยาทีแ่ นะนำให้เลือกใช้ในแต่ละกลุม่ ได้แก่
5.1 Antidepressant : amitriptyline, nortriptyline
5.2 Antianxiety : lorazepam
5.3 Anticonvulsant : carbamazepine, gabapentin, oxcarbazepine
6. ผูป้ ว่ ยแต่ละรายและมะเร็งแต่ละชนิดตอบสนองต่อยาแก้ปวดแตกต่างกัน ความปวดบางชนิด
ได้ผลดีโดยใช้ opioids ร่วมกับ non-opioids บางชนิดได้ผลโดยใช้ corticosteroids ร่วมกับ opioids
เป็นต้น
7. ให้การรักษาความปวดอย่างมีประสิทธิภาพทุกครั้งที่ผู้ป่วยปวด
8. Neuropathic pain ได้ผลดีเมื่อใช้ tricyclic antidepressants หรือ anticonvulsants แต่
ตอบสนองต่อยาแก้ปวดกลุ่ม opioids หรือ non-opioids น้อยหรือไม่ได้ผล ไม่ควรเพิ่มขนาด opioids
โดยไม่จำเป็น เพือ่ ลดปวดจาก neuropathic pain ทีร่ นุ แรงหรือตอบสนองต่อการรักษาไม่ดี
9. ใช้หลักการรักษาหลายวิธรี ว่ มกัน โดยรักษามะเร็งด้วยการฉายรังสี การผ่าตัด หรือเคมีบำบัด
ไปพร้อมๆ กับการให้ยาแก้ปวด ปรับยาแก้ปวดให้เหมาะสมที่สุดด้วยชนิดและขนาดยาที่น้อยที่สุด
เท่าทีร่ ะงับปวดได้ดี และปราศจากภาวะแทรกซ้อนทีร่ นุ แรง หรือหากมีภาวะแทรกซ้อนก็สามารถยอมรับได้
พิจารณาการรักษาวิธอี น่ื ๆ เมือ่ มีขอ้ บ่งชี้ และตระหนักถึงภาวะแทรกซ้อนของวิธตี า่ งๆ
10. ผูป้ ว่ ยทีม่ อี าการวิตกกังวลและซึมเศร้าต้องให้การรักษาทางจิตเวช โดยการใช้ยาทีเ่ หมาะสม
ควบคู่กับยาแก้ปวด
11. ตระหนักถึงความคุม้ ค่าและประหยัดค่าใช้จา่ ยในการรักษาผูป้ ว่ ย ไม่วา่ จะเป็นการเลือกใช้ยา
หรือวิธีอื่นๆ
12. คำนึงถึงระยะเวลาที่คาดว่าผู้ป่วยจะมีชีวิตอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ
13. ควรพิจารณาให้ยาเพือ่ ป้องกัน/บรรเทาภาวะแทรกซ้อนจากการรักษาและยาทีใ่ ช้แก้ปวดด้วย
แนวทางเวชปฏิบตั กิ ารดูแลรักษาความปวดจากมะเร็ง
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รูปที่ 1 WHO Analgesic Ladder สำหรับผูป้ ว่ ยปวดมะเร็ง

หลักการใช้ยาแก้ปวด
1. ใช้ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก ได้แก่ บันได 3 ขัน้ (WHO Analgesic Ladder)
ดังนี้
ขัน้ ที่ 1 สำหรับความปวดไม่มาก ใช้ยากลุม่ non-opioids ได้แก่ paracetamol, aspirin และ
NSAIDs
ขัน้ ที่ 2 เมือ่ ความปวดยังคงอยูห่ รือปวดรุนแรงขึน้ ใช้ยากลุม่ weak opioids ได้แก่ codeine
และ tramadol
ขั้นที่ 3 เมื่อผู้ป่วยปวดมากขึ้น และไม่สามารถระงับปวดได้ด้วย weak opioids ในขนาด
ทีเ่ หมาะสมแล้ว ให้เปลีย่ นมาใช้ strong opioids ได้แก่ morphine, fentanyl หรือ methadone
2. ใช้ยาในขั้นที่ 1 ร่วมกับขั้นที่ 2 หรือ 3 เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการระงับปวดและลด
ภาวะแทรกซ้อนทีจ่ ะเกิดจากยาแต่ละกลุม่ ลง แต่ไม่ใช้ยา weak opioids ร่วมกับ strong opioids
3. NSAIDs มีประโยชน์มากสำหรับในภาวะปวดกระดูก และ nociceptive pain อืน่ ๆ การใช้
conventional NSAIDs ควรระวังอาการข้างเคียงต่อระบบทางเดินอาหาร และการยับยัง้ การจับกลุม่ ของ
เกล็ดเลือด พิษต่อไต เป็นต้น ควรป้องกันการเกิดอาการข้างเคียงต่อระบบทางเดินอาหารต่อการใช้ยานี้
โดยใช้ยา H2 blockers, misoprostol, หรือ omeprazole การใช้ selective COX-2 inhibitors และ coxibs
จะเกิดอาการข้างเคียงต่อทางเดินอาหารน้อยกว่า
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4. การใช้ยา opioids ต้องตระหนักถึงฤทธิข์ า้ งเคียงของยา เช่น วิงเวียน คลืน่ ไส้ อาเจียน ง่วงซึม
ท้องผูก คัน กระตุก ถ่ายปัสสาวะลำบาก กดการหายใจ ฯลฯ โดยให้การป้องกันและรักษาร่วมไปด้วย
5. ใช้ยาเสริมซึง่ เรียกว่า Coanalgesics หรือ Adjuvants ได้แก่
5.1 Antidepressants ยาในกลุ่มนี้ได้แก่ amitriptyline, imipramine, desipramine และ
nortriptyline ยาแต่ละตัวมีประสิทธิภาพในการระงับปวดไม่ต่างกัน และใช้ขนาดยาน้อยกว่าที่ใช้รักษา
อาการซึมเศร้า
5.2 Anticonvulsants ยาในกลุ่มนี้ได้แก่ carbamazepine, oxcarbazepine, phenytoin,
sodium valproate และ gabapentin เป็นต้น
5.3 Steroids ใช้ในภาวะต่างๆ ได้แก่ ไขสันหลังถูกกดทับโดยมะเร็ง ความดันในกระโหลก
ศีรษะสูง ปวดกระดูกอย่างรุนแรง และเนือ้ เยือ่ บวมหรืออักเสบจากการแทรกเบียดของมะเร็ง
6. วิธีการที่ใช้รักษามะเร็งจะมีผลช่วยระงับปวดด้วย ได้แก่ เคมีบำบัด ฮอร์โมนสำหรับมะเร็ง
ที่ตอบสนองต่อฮอร์โมน และรังสีรักษา ดังนั้นในการระงับปวดต้องระลึกถึงวิธีการเหล่านี้ควบคู่ไปด้วย
ในทำนองเดียวกันขณะที่รักษาด้วยวิธีเหล่านี้ก็จำเป็นต้องให้ยาแก้ปวดร่วมด้วย

หลักการรักษาความปวดแบบ Nociceptive pain
1. ให้ยาแก้ปวดรับประทานเป็นหลัก ตามหลักการขององค์การอนามัยโลก (WHO)
2. รักษาสาเหตุทท่ี ำให้ปวด เช่น แผลอักเสบติดเชือ้ เป็นต้น

หลักการรักษาความปวดแบบ Neuropathic pain
1. Primary shooting pain ปวดแบบเจ็บเสียวแปลบร้าว (radiating) ปวดเหมือนเข็มทิ่มแทง
ปวดเหมือนไฟช็อต การรักษาคือให้ยากลุม่ ระงับชัก โดยเริม่ จากขนาดน้อยๆ และเพิม่ ขนาดขึน้ ทุก 3-5
วัน เมือ่ ผูป้ ว่ ยปรับตัวได้ ง่วงน้อยลง ยาทีใ่ ช้ในทางคลินกิ มีหลายชนิด เช่น carbamazepine, gabapentin,
oxcarbazepine และ phenytoin
2. Primary burning pain ปวดแบบแสบร้อนเหมือนถูกน้ำร้อนลวก หรือเสียวสะดุง้ เมือ่ สัมผัส
เพียงเบาๆ เช่น เมื่อเอามือลูบ หรือเมื่อถูกต้องกับเสื้อผ้าที่สวมใส่ เรียกว่า “touch allodynia” ซึ่งเป็น
อาการ dysesthesia คือทำให้ผปู้ ว่ ยไม่สบาย นอกจากนีอ้ าจมีอาการชา (paresthesia) ร่วมด้วย การรักษา
ทำได้โดยให้ยากลุ่ม Antidepressants ได้ผลดีแม้ใช้ยาขนาดต่ำ โดยไม่ขึ้นกับฤทธิ์ลดอาการซึมเศร้า
แต่อย่างใด เริ่มจากการให้ยาน้อยๆ ก่อน และเพิ่มขนาดขึ้นทุก 3-5 วัน เมื่อผู้ป่วยเริ่มปรับตัวได้
และง่วงน้อยลง โดยมีเป้าหมายเพื่อลดปวดให้ได้มากที่สุด และมีผลข้างเคียงน้อยที่สุด ยาที่นิยมใช้คือ
amitriptyline, nortriptyline, doxepin, desipramine และ venlafaxine
3. Topical agents อาจพิจารณาใช้ยาทาลดปวดเฉพาะที่ (topical agents) บางชนิด เช่น
ยาชาเฉพาะทีช่ นิดทาภายนอก (lidocaine jelly / cream / EMLA) และ capsaicin cream (เจลพริก)
เป็นต้น
แนวทางเวชปฏิบตั กิ ารดูแลรักษาความปวดจากมะเร็ง
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4. ถ้าการรักษาดังกล่าวข้างต้นได้ผลไม่เป็นที่น่าพอใจ หลังจากที่ให้ยาขนาดเต็มที่แล้ว 2-3
สัปดาห์ ควรพิจารณาส่งต่อผู้ป่วยไปรับการรักษายังคลินิกระงับปวด หรือส่งปรึกษาวิสัญญีแพทย์หรือ
ศัลยแพทย์ประสาท เพือ่ ให้การรักษาโดยใช้หตั ถการแบบ invasive procedure

หลักการรักษาความปวดกระดูก (bone pain)
1. ใช้ยา NSAIDs และ/หรือ ยาแก้ปวดกลุม่ opioids
2. ถ้าปวดเฉพาะที่เพียงจุดเดียวหรือ 2-3 จุด ให้พิจารณาใช้รังสีรักษาเฉพาะที่ หรือฉีดยาชา
เฉพาะที่ การทำ nerve blocks มีประโยชน์ในผูป้ ว่ ยทีม่ คี วามปวดกระดูกซีโ่ ครง
3. ความปวดกระดูกทัว่ ๆ ไปหลายแห่ง อาจลดปวดอย่างได้ผล โดยพิจารณาให้การรักษาดังนี้
3.1 ยา bisphosphonates เช่น pamidronate, alendronate, zoledronic acid, disodium
clodronate เป็นต้น ใช้เสริมยาแก้ปวด โดยมีขอ้ บ่งชีค้ อื ในผูป้ ว่ ย multiple myeloma และมะเร็งเต้านม
ที่แพร่กระจายไปยังกระดูก ทั้งยังใช้ในมะเร็งชนิดอื่นๆ ที่แพร่กระจายไปกระดูกที่ยาแก้ปวด และ/หรือ
รังสีรักษาไม่สามารถระงับปวดได้
3.2 ยากลุม่ systemic anticancer เช่น antiandrogen (flutamide), antiestrogen (tamoxifen)
เป็นต้น ใช้ยากลุม่ นีใ้ นมะเร็งบางชนิดทีแ่ พร่กระจายมายังกระดูก
3.3 Calcitonin เช่น Miacalcicา ใช้รักษาระดับแคลเซียมสูงในผู้ป่วยโรคมะเร็ง อาศัย
กลไกยับยัง้ การสลายกระดูกโดย osteoclast ช่วยลดความปวดในผูป้ ว่ ยมะเร็งทีแ่ พร่กระจายไปกระดูก
3.4 รั ง สี ร ั ก ษาช่ ว ยลดปวดที ่ ก ระดู ก โดยลดและจำกั ด ขนาดของมะเร็ ง ให้ เ ล็ ก ลง
สารกัมมันตรังสี radioactive substance ที่ใช้ เช่น Strontium89, Samarium153 หรือ glucocorticoids
และ/หรือ radioisotopes131
3.5 การรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพและการเคลื่อนไหวของผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของกระดูก
4. ในรายทีค่ วามปวดยังรุนแรงหรือไม่ลดน้อยลง ให้ปรึกษาผูเ้ ชีย่ วชาญเพือ่ พิจารณาการรักษา
พิเศษต่อไป เช่น
4.1 Invasive anesthetic technique เช่น nerve blocks การฉีดยาชาเฉพาะที่หรือฉีดยา
opioids เข้า epidural space
4.2 การผ่าตัดเพือ่ ยึดหรือดามกระดูก โดยสามารถกระทำก่อนหรือหลังจากกระดูกหัก ทัง้ นี้
ขึ้นกับลักษณะรอยโรค รวมถึงการผ่าตัดเอาอัณฑะออกเพื่อลดฮอร์โมนแอนโดรเจนในผู้ป่วยมะเร็ง
ต่อมลูกหมาก และการตัดรังไข่ทง้ิ ในผูป้ ว่ ยมะเร็งเต้านม

การใช้ยาในกลุม่ opioids และการปรับขนาดยา
หลักการทั่วไป
1. ขนาดยาทีเ่ หมาะสมในผูป้ ว่ ยมะเร็งแต่ละคน คือ ขนาดยาทีส่ ามารถลดความปวดของผูป้ ว่ ย
ได้ตลอดช่วงเวลาทีย่ าออกฤทธิ์ โดยไม่ทำให้เกิดอาการข้างเคียงทีร่ นุ แรงจนแก้ไขหรือผูป้ ว่ ยทนไม่ได้
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2. การเลือกชนิดและขนาดยาเริ่มต้นขึ้นกับสภาวะของผู้ป่วยแต่ละคน โดยดูจากความรุนแรง
ของความปวดเป็นหลักร่วมกับสภาวะอื่นๆ ของผู้ป่วย เช่น การทำงานของตับและไต รวมถึงโรคอื่นที่
เป็นร่วม เช่น โรคหืด เป็นต้น
♦ ผู้ป่วยที่ไม่เคยได้รับยาในกลุ่ม opioids มาก่อน และมีระดับความรุนแรงของความปวด
ปานกลาง (หรือใช้ยาแก้ปวดในกลุม่ NSAIDs ไม่ได้ผล) ให้เริม่ ใช้ยาในกลุม่ weak opioids เช่น codeine
หรือ tramadol
♦ ผูป
้ ว่ ยทีไ่ ม่เคยได้รบั ยาในกลุม่ opioids มาก่อน และมีความปวดรุนแรง ให้เริม่ ด้วย strong
opioids โดยเริ่มด้วย morphine ชนิดรับประทานแบบ immediate release ขนาด 5-10 มิลลิกรัมทุก
4 ชัว่ โมง
♦ ผูป
้ ว่ ยทีเ่ คยได้รบั ยาในกลุม่ weak opioids หรือ strong opioids มาก่อนแล้ว แต่ไม่สามารถ
ควบคุมความปวดได้ ให้คำนวณขนาดยา weak opioids หรือ strong opioids เดิมที่ได้รับใน 1 วัน
แล้วนำมาเทียบเป็น equianalgesic dose ของ morphine หรือ fentanyl โดยใช้ตารางที่ 2 และตาราง
ที่ 3 แล้วปรับขนาดให้เพิม่ ขึน้ อีกร้อยละ 25
3. การใช้ opioids ในผู้ป่วยมะเร็งที่มีความปวดเรื้อรัง ควรเริ่มด้วยการให้ยา opioids ชนิด
immediate release โดยใช้ยาตามระยะเวลาการออกฤทธิต์ อ่ เนือ่ งทัง้ วัน (around the clock) ในกรณีท่ี
ผู้ป่วยมี breakthrough pain และ incident pain สามารถให้ยา opioids ชนิด immediate release
ในขนาดร้อยละ 25-50 ของ regular dose (ทีใ่ ห้ทกุ 4-6 ชัว่ โมง) ในแบบ prn
4. เมื่อเริ่มให้ยาด้วยขนาดยาแรกเริ่ม (codeine 15-30 มิลลิกรัม ทุก 4 ชั่วโมง, tramadol
50-100 มิลลิกรัม ทุก 6-8 ชัว่ โมง หรือ morphine 5-10 มิลลิกรัม ทุก 4 ชัว่ โมง) แล้ว ถ้ายังไม่สามารถ
คุมความปวดได้ดีพอ สามารถปรับขนาดยาเพิ่มขึ้นได้ตามความรุนแรงของความปวดดังตัวอย่างเช่น
♦ ปวดปานกลาง (pain score 4-6) ให้พจ
ิ ารณาเพิม่ ขนาดยาขึน้ ร้อยละ 25-50
♦ ปวดรุนแรง (pain score 7-10) ให้พจ
ิ ารณาเพิม่ ขนาดยาขึน้ ร้อยละ 50-100
5. เมือ่ สามารถคุมความปวดได้ดโี ดยการใช้ opioids ชนิด immediate release แล้ว ให้คำนวณ
ขนาดยา opioids (รวมขนาดยาทีใ่ ห้แบบ around the clock และขนาดยา prn) ทีใ่ ช้ใน 24 ชัว่ โมง แล้ว
เปลี่ยนเป็น opioids ในรูปแบบ sustained release แทน เพื่อให้สะดวกแก่ผู้ป่วยและเพิ่มการยอม
ปฏิบัติตาม
6. ในระหว่างทีผ่ ปู้ ว่ ยได้รบั sustained release morphine ต้องจัดยาขนานสำหรับเป็น rescue
analgesic ถ้าผูป้ ว่ ยมี breakthrough pain ด้วยเสมอ ควรใช้ยาทีอ่ อกฤทธิเ์ ร็ว เช่น immediate release
morphine สำหรับ incident pain ซึง่ เป็นความปวดทีเ่ พิม่ ขึน้ เมือ่ ผูป้ ว่ ยมีกจิ กรรม ผูป้ ว่ ยควรได้รบั rescue analgesic ก่อนที่จะทำกิจกรรมเหล่านั้น ขนาดของ rescue analgesic เป็นประมาณ 1/8-1/6
ของขนาดยาที ่ ต ้ อ งการในแต่ ล ะวั น โดยสามารถให้ ไ ด้ ท ุ ก 4 ชั ่ ว โมง หรื อ ตามที ่ ผ ู ้ ป ่ ว ยร้ อ งขอ
แต่ควรทิง้ ช่วงห่างของยาแต่ละขนานประมาณ 1 ชัว่ โมง ถ้าวันหนึง่ ผูป้ ว่ ยต้องการยา rescue analgesic
มากกว่า 3 ครัง้ ควรพิจารณาปรับขนาด regular dose
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7. ในกรณีทใ่ี ช้ยาแบบผสมในเม็ดเดียวกัน เช่น codeine ร่วมกับ paracetamol หรือ tramadol
ร่วมกับ paracetamol มีขอ้ จำกัดคือ การปรับขนาดของยาแต่ละตัวทำได้ยากให้ระวังความเป็นพิษต่อตับ
จาก paracetamol และให้เปลีย่ นมาใช้ยาเดีย่ วจะเหมาะสมกว่า ถ้าขนาดยา paracetamol มากกว่า 4 กรัม/วัน
8. ถ้าผูป้ ว่ ยมีอาการข้างเคียงทีร่ นุ แรงและระดับความปวดอยูใ่ นขัน้ ปานกลาง ให้ลดขนาดยาลง
ประมาณร้อยละ 25 และให้ประเมินความปวดอีกครัง้
ตารางที่ 2 ขนาดยาโดยประมาณทีใ่ ห้ฤทธิแ์ ก้ปวดเท่ากันและเภสัชจลนศาสตร์ทส่ี ำคัญ
ชื่อยา

Equianalgesic dose
(mg)
Parenteral

Morphine 10 (IM, IV, SC)
Methadone
Codeine
Tramadol
100

half-life Analgesic onset Analgesic duration*
(oral)
(h)
(min)
(h)
Oral

30
20
240
100

2
15-30
2-3
6-7

10-20
10-20
10-20
< 60

3-5
4-8
4-6
4-6

* analgesic duration ของ sustained release morphine ยาวกว่า immediate release ในตารางนี้

9. Opioids ที่ไม่แนะนำให้ใช้สำหรับบรรเทาความปวดใน cancer pain หรือ chronic noncancer pain ได้แก่
9.1 Pethidine (meperidine) เนือ่ งจากมี half-life สัน้ มี toxic metabolite ได้แก่ norpethidine
ผู้ป่วยที่มี renal insufficiency ถ้าใช้ pethidine ไปนานๆ อาจมี norpethidine คั่งในร่างกายได้
สารนี้มีฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาทอาจถึงชักได้
9.2 ยาในกลุม่ mixed agonist-antagonists เช่น
♦ nalbuphine เพราะขนาดยาทีใ่ ห้ฤทธิแ
์ ก้ปวดมีชว่ งแคบ คือมี ceiling effect
♦ pentazocine เพราะขนาดยาทีใ่ ห้ฤทธิแ
์ ก้ปวดมีชว่ งแคบ คือมี ceiling effect รวมทัง้
pentazocine ยังมีฤทธิเ์ ป็น sigma receptor agonist อาจมีผลทำให้เกิด dysphoria และ confusion ได้
9.3 ยาในกลุม่ partial agonist เช่น buprenorphine เพราะขนาดยาทีใ่ ห้ฤทธิแ์ ก้ปวดมีชว่ งแคบ
คือมี ceiling effect เช่นเดียวกับยาในกลุม่ mixed agonist-antagonist
หลักการใช้ยา opioids ใน maintenance therapy
1. ควรใช้ยา opioids ทีอ่ ยูใ่ นรูป sustained release ในการควบคุม chronic persistent pain
เมือ่ ทราบขนาดยา opioids แบบ immediate release ทีค่ มุ ความปวดได้ดใี น 24 ชัว่ โมงแล้ว ตัวอย่างของ
opioids ชนิด sustained released ทีม่ จี ำหน่ายในประเทศไทย (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2547) ได้แก่
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1.1 MST ขนาด 10, 30, 60 มิลลิกรัม onset ประมาณ 1-11/2 ชั่วโมง มีระยะเวลาการ
ออกฤทธิ์ 12 ชั่วโมง ห้ามหัก บด หรือเคี้ยวยาโดยเด็ดขาด เพราะจะทำให้เสียคุณสมบัติในการเป็น
sustained release ระยะเวลาการออกฤทธิข์ องยา MST อาจสัน้ กว่าทีก่ ำหนด เนือ่ งจากเภสัชจลนศาสตร์
ของยาในผูป้ ว่ ยแต่ละคนอาจแตกต่างกันไป เช่น ในผูป้ ว่ ยบางคนอาจมีระยะเวลาการออกฤทธิข์ อง MST
ประมาณ 8-9 ชัว่ โมง และจะเริม่ มีความปวดกลับมาทีช่ ว่ั โมงที่ 10 ในกรณีน้ี อาจให้ MST ได้ทกุ 8-10
ชัว่ โมง เป็นต้น
1.2 Kapanol ขนาด 20, 50, 100 มิลลิกรัม onset ประมาณ 2-4 ชั่วโมง มีระยะเวลา
การออกฤทธิ์ 24 ชัว่ โมง
1.3 Durogesic (Fentanyl TTS) ขนาด 2.5, 5.0 และ 10 มิลลิกรัม เมือ่ ปะแผ่นยาทีห่ น้าอก
หน้าท้อง หรือหน้าขา จะทำให้ยาถูกดูดซึมเข้ากระแสเลือด 25, 50 และ 100 ไมโครกรัม/ชั่วโมง
ยาออกฤทธิ์เต็มที่หลังจากปะแผ่นยาไปแล้ว 17-24 ชั่วโมง ดังนั้นผู้ป่วยควรได้รับยา opioids ที่ได้รับ
อยูเ่ ดิมในช่วงระยะ 24 ชัว่ โมงแรก ยานีม้ รี ะยะเวลาการออกฤทธิ์ 48-72 ชัว่ โมง
2. การสัง่ ยาสำหรับ opioids ชนิด sustained release ให้เขียนโดยกำหนดเวลา เช่น MST
10 มิลลิกรัม วันละ 2 ครัง้ เวลา 8.00 น. และ 20.00 น. ไม่แนะนำให้ใช้ order b.i.d. เพราะจะทำให้
ผู้ป่วยได้รับยาไม่สอดคล้องกับระยะเวลาที่ยาออกฤทธิ์
3. ให้เตรียม rescue dose ของ opioids (ใช้แบบ immediate release) สำหรับ breakthrough
pain และ incident pain รวมทัง้ ความปวดขณะทีก่ ำลังใกล้หมดฤทธิย์ าหรือก่อนทีย่ าจะออกฤทธิ์
3.1 ควรเลือกใช้ opioids immediate release ชนิดเดียวกันกับ sustained release เช่น
rescue opioids สำหรับ MST หรือ Kapanol ควรเป็น morphine oral solution หรือ morphine
injection แต่เนื่องจากในประเทศไทยยังไม่มีการจดทะเบียนยา oral transmucosal fentanyl citrate
ซึง่ ใช้เป็น rescue dose สำหรับ Durogesic จึงอนุโลมให้ใช้ morphine oral solution หรือ morphine
injection เป็น rescue opioid ได้
3.2 ขนาดยาของ rescue dose ประมาณร้อยละ 25-50 ของ regular dose (ทีใ่ ห้ทกุ 4-6
ชัว่ โมง) ในแบบ prn
4. ให้พจิ ารณาเพิม่ ขนาดของ sustained release ขึน้ ถ้าผูป้ ว่ ยต้องการ rescue dose มากกว่า
วันละ 3 ครัง้ หรือเมือ่ ขนาดยาของ sustained release ไม่เพียงพอทีจ่ ะคุมความปวดในขณะทีร่ ะดับยา
ในเลือดสูงสุด หรือขณะทีย่ าใกล้หมดฤทธิ์
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ตารางที่ 3 Equianalgesic Doses for Converting Morphine to Transdermal Fentanyl
Oral 24 hour
Morphine (mg/day)

IM 24 hour
Morphine (mg/day)

Transdermal
Fentanyl (mg/h)

45-134
135-224
225-314
315-404
405-494
495-584
585-674
675-764
765-854
855-944
945-1034
1035-1124

8-22
23-37
38-52
53-67
68-82
83-97
98-112
113-127
128-142
143-157
158-172
173-187

25
50
75
100
125
150
175
200
225
250
275
300

ค่า ratio ของ IM morphine : oral morphine = 1 : 6 ซึง่ ในบางครัง้ การปรับจาก morphine
ชนิดรับประทานมาเป็น fentanyl TTS อาจมีขนาดยาน้อยเกินไป หรือปรับจาก morphine ชนิดฉีด
อาจมากเกินไป จึงต้องให้การดูแลผูป้ ว่ ยถึงการเกิดผลข้างเคียงอย่างใกล้ชดิ
ตัวอย่างการใช้ตาราง Equianalgesic dose
ตัวอย่างที่ 1 นาง ก. เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่และมีอาการปวดท้อง สามารถคุมความปวดได้ดโี ดยการใช้
oral morphine tablet ขนาด 30 มิลลิกรัมทุก 12 ชัว่ โมง และได้รบั oral morphine solution 15 มิลลิกรัม
สำหรับ breakthrough pain ต่อมาแพทย์สั่งให้ทำการเตรียมล้างลำไส้เพื่อทำหัตถการ ซึ่งจำเป็นต้อง
งดน้ำและอาหารตลอด 48 ชัว่ โมง จึงต้องเปลีย่ น morphine ชนิดรับประทานมาเป็นชนิดฉีด
วิธกี ารคำนวณโดยใช้ตาราง Equianalgesic dose (ตารางที่ 2)
1. คำนวณขนาดยา oral morphine tablet ใน 24 ชัว่ โมง ทีน่ าง ก. ได้รบั คือ
morphine 30 มิลลิกรัม × 2 dose/วัน
=
60 mg
+ oral morphine solution
=
15 mg
รวม
=
75 mg
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2. ดังนัน้ นาง ก. ได้รบั morphine โดยการรับประทาน = 75 mg/24 ชัว่ โมง
หาขนาดยา morphine ทีจ่ ะให้โดยการฉีด โดยดู equianalgesic dose จากตารางที่ 2
จากตารางที่ 2 morphine 30 mg PO
= morphine 10 mg IM/IV
\ morphine 75 mg PO
= morphine 25 mg IM/IV
ปกติการให้ morphine โดยการฉีดจะให้ทกุ 4 ชัว่ โมง (ต้องให้ ~ 6 ครัง้ ) ดังนัน้ นาง ก. จะได้รบั
morphine ฉีดในขนาด 25 mg ÷ 6 ≈ 4 mg ทุก 4 ชัว่ โมง ในกรณีนถ้ี า้ จะให้ rescue analgesic สำหรับ
breakthrough pain ให้ morphine 1-2 mg
ตัวอย่างที่ 2 นาง ข. เป็นมะเร็งที่ nasopharynx คุมความปวดได้ดดี ว้ ย morphine IM 10 mg ทุก 4 ชัว่ โมง
ขณะอยูใ่ นโรงพยาบาล ต่อมานาง ข. มีอาการคงที่ แพทย์ให้กลับบ้าน จึงสัง่ จ่ายยา fentanyl transdermal
เพื่อให้ผู้ป่วยสะดวกเนื่องจากไม่ต้องฉีดยา
วิธกี ารคำนวณโดยใช้ตาราง Equianalgesic dose (ตารางที่ 3)
1. คำนวณขนาดยา IM morphine ใน 24 ชัว่ โมง ทีน่ าง ข. ได้รบั คือ
=
60 mg
morphine IM 10 mg × 6 dose/วัน
2. จากตารางพบว่า morphine 60 mg/day (อยูใ่ นช่วง 53-67 mg/day) ในรูปแบบ IM มี equivalent เท่ากับ fentanyl transdermal patch ในขนาด 100 µg/h
เนื่องจาก fentanyl transdermal patch เป็นยาที่มี onset of action ช้า เพราะจะค่อยๆ
ปลดปล่อยตัวยาออกมา จึงควรให้ immediate release morphine ฉีดเช่นเดิมไปก่อนในช่วง 12 ชัว่ โมงแรก
ภายหลังจากเริม่ ใช้ transdermal ในกรณีน้ี ในทางปฏิบตั อิ าจให้เป็น fentanyl TTS ปะผิวหนังในขนาด
50 µg/h ก่อน แล้วค่อยปรับขนาดยาเพิม่ ต่อไป (ดูตามใต้ตารางที่ 3)

การแก้ไขอาการข้างเคียงจากการใช้ Opioids
อาการข้างเคียงจากการใช้ opioids เกิดจากผลของยาในการกระตุน้ opiate receptors (µ, δ
และ κ) ทีอ่ วัยวะต่างๆ ของร่างกาย อาการข้างเคียงเหล่านีอ้ าจแตกต่างกันไป ขึน้ กับความสามารถของยา
ในกลุ่ม opioids แต่ละชนิดในการกระตุ้น opiate receptors รวมถึงความแตกต่างในเภสัชจลนศาสตร์
ของยาแต่ละชนิดด้วย ซึง่ อาการข้างเคียงทีพ่ บได้บอ่ ยจากการใช้ยาแก้ปวดในกลุม่ opioids ได้แก่
1. Sedation ประเมินโดยใช้ Sedation score ดังนี้
0 = none
1 = mild, occasionally drowsy, easy to rouse
2 = moderate, constantly or frequently drowsy, easy to rouse
3 = severe, somnolent, difficult to rouse
S = normal asleep
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วิธกี ารป้องกัน Sedation
1. ให้เริม่ ด้วยขนาดยาของ opioids ขนาดต่ำสุดทีส่ ามารถควบคุมความปวดได้ โดยเฉพาะ
ในผูป้ ว่ ยสูงอายุ และผูป้ ว่ ยทีม่ กี ารทำงานของไตบกพร่อง
2. ในกรณีที่ต้องเพิ่มขนาดยา opioids ให้เพิ่มขึ้นทีละน้อย ประมาณร้อยละ 25-50 ของ
ขนาดยาเดิม โดยทัว่ ไปผูป้ ว่ ยมักจะปรับตัวกับอาการ sedation ได้เมือ่ เริม่ ใช้ opioids ไปแล้วประมาณ
1-2 สัปดาห์ และในกรณีทผ่ี ปู้ ว่ ยยังมีอาการ sedation อยูภ่ ายหลังจากเริม่ ใช้ opioids ไปแล้วประมาณ
1-2 สัปดาห์ แนะนำให้
♦ ประเมินเพื่อหาสาเหตุอื่นของการเกิด sedation เช่น พยาธิสภาพอื่นของระบบ
ประสาทส่วนกลาง, ยาอื่นที่ให้ร่วมที่มีฤทธิ์ทำให้ sedation, ภาวะแคลเซียมในเลือดสูง และ sepsis,
electrolyte imbalance, ภาวะพร่องน้ำ (dehydration) เป็นต้น
♦ พิจารณาเพิ่มยาในกลุ่ม NSAIDs และ/หรือ co-analgesics เช่น anti-depressant,
ยากันชัก ร่วมไปกับการใช้ยาในกลุม่ opioids โดยลดขนาดยาในกลุม่ opioids ลง
♦ ลดขนาดยาของ opioids ลง ให้อยูใ่ นขนาดต่ำสุดทีส
่ ามารถควบคุมความปวดได้
♦ พิจารณาเปลีย
่ นยา opioids ไปเป็นอีกตัวหนึง่ เช่น จาก morphine ไปเป็น fentanyl
เป็นต้น
ถ้า sedation score = 3 และอัตราการหายใจน้อยกว่า 10 ครัง้ /นาที ควรให้การรักษาและ
ดูแลผูป้ ว่ ยอย่างใกล้ชดิ เนือ่ งจากมีโอกาสเกิดการกดการหายใจจากการใช้ opioids ได้ การรักษาคือ
1. ให้ oxygen และดูแลการหายใจ
2. ให้ยาต้านฤทธิ์ naloxone ทางหลอดเลือดดำ โดย titrate dose ครั้งละ 0.1 มิลลิกรัม
ทุก 5-10 นาที จนผู้ป่วยรู้สึกตัว ต่อจากนั้นต้องเฝ้าระวังอาการ และอาจต้องให้ naloxone ซ้ำอีกทุก
1 ชัว่ โมง เพราะ naloxone มีระยะเวลาการออกฤทธิเ์ พียง 1 ชัว่ โมง
3. แก้สาเหตุ
2. ท้องผูก เกิดจากการกระตุน้ m receptors ทัง้ ทีร่ ะบบประสาทส่วนกลางและทีท่ างเดินอาหาร
ทำให้ลด peristalsis ของทางเดินอาหาร และเพิม่ การดูดน้ำกลับทีท่ างเดินอาหารอีกด้วย อาการท้องผูก
ทีเ่ กิดจากการใช้ opioids จะคงอยูต่ ลอดเวลาทีใ่ ช้ยา ดังนัน้ จึงควรให้ยาระบายร่วมไปด้วยเสมอ และควร
เพิม่ ขนาดยาระบายเมือ่ เพิม่ ขนาดยา opioids ขึน้
คำแนะนำเพือ่ ป้องกันอาการท้องผูก ดังนี้
1. เพิม่ fluid intake ให้ได้อย่างน้อยวันละ 2-2.5 ลิตร แต่ตอ้ งระวังในภาวะบางอย่าง เช่น
ภาวะหัวใจล้มเหลว, ภาวะไตทำงานบกพร่อง
2. เพิ่มการรับประทานอาหารที่มีกาก
3. เพิ่มการออกกำลังและการเคลื่อนไหวในรายที่สามารถทำได้
4. ยาระบายที่ใช้ควรเป็นชนิด stimulant laxatives เช่น bisacodyl, sennoside เป็นต้น
หรื อ อาจเป็ น ยาในกลุ ่ ม stool softeners เช่ น docusate เป็ น ต้ น และไม่ ค วรใช้ ย าระบายชนิ ด
bulk forming เช่น methylcellulose เพราะจะทำให้เกิดปัญหาเรือ่ ง GI obstruction มากขึน้
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ถ้าผู้ป่วยยังคงมีอาการท้องผูกอยู่แม้ว่าจะได้ทำการแก้ไขแล้ว ให้ประเมินสาเหตุและความ
รุนแรงของอาการท้องผูกอีกครัง้ และพิจารณาให้การรักษาเพิม่ เติมดังนี้
♦ เพิม
่ ขนาดยาระบายขึน้ จนเป็นขนาดสูงสุด เช่น senna ร่วมกับ docusate 4 เม็ด วันละ
2 ครัง้
♦ ใช้ ย าในกลุ ่ ม coanalgesic ร่ ว มด้ ว ย เพื ่ อ ให้ ส ามารถลดขนาดยา opioids ลงได้
(coanalgesics ในกลุม่ tricyclic antidepressants เช่น amitriptyline มีอาการข้างเคียงท้องผูก)
♦ ตรวจหา fecal impaction ถ้ามีให้ทำ evacuation
♦ เพิม
่ ยาระบายชนิดอืน่ ร่วมด้วย เช่น
- magnesium hydroxide (MOM) ขนาด 30-60 มิลลิลิตร (ห้ามใช้ magnesium
hydroxide ในผูป้ ว่ ยทีม่ กี ารทำงานของไตบกพร่อง)
- bisacodyl 2-3 เม็ด วันละ 1 ครัง้ ก่อนนอน
- lactulose 30-60 มิลลิลติ ร วันละครัง้
- sorbitol 30 มิลลิลิตร ทุก 2 ชั่วโมง วันละ 3 ครั้ง แล้วตามด้วย prn หรืออาจให้ยา
เหน็บทวารหนักครัง้ ละ 1 เม็ด วันละ 1 ครัง้
♦ ให้ fleet saline หรือ water enema
♦ ให้ prokinetic agent เช่น metoclopramide 10-20 มิลลิกรัม วันละ 4 ครัง้
3. อาการคลื่นไส้ เกิดจากการกระตุ้น µ receptors, chemoreceptor trigger zone (CTZ)
โดยทั่วไปอาการคลื่นไส้จากยา opioids มักจะคงอยู่ไม่นานเกิน 2 สัปดาห์ ควรให้ยาป้องกันอาการ
คลืน่ ไส้รว่ มไปกับยา opioids เสมอ ไม่ควรหยุดยา opioids ถ้าผูป้ ว่ ยยังมีความปวดอยู่
การป้องกันและรักษาอาการคลืน่ ไส้อาเจียน ได้แก่
1. ประเมินหาสาเหตุอื่นที่ทำให้เกิดอาการคลื่นไส้ เช่น ทางเดินอาหารอุดตัน ท้องผูก
ภาวะแคลเซียมในเลือดสูง มีพยาธิสภาพของระบบประสาทส่วนกลาง การได้รบั ยาเคมีบำบัด การฉายแสง
2. ให้ยาต้านอาการอาเจียน เช่น
♦ ondansetron 8 มิลลิกรัม โดยการรับประทานวันละ 3 ครัง้ หรือฉีด IV ในขนาดเดียวกัน
ทุก 8 ชัว่ โมง หรือฉีด IV granisetron ขนาด 2 มิลลิกรัม วันละครัง้
♦ haloperidol 0.5-1.0 มิลลิกรัม โดยรับประทาน ทุก 6-8 ชัว
่ โมง
♦ metoclopromide 5-10 มิลลิกรัม IV, IM ทุก 6 ชั่วโมง หรือขนาด 10 มิลลิกรัม
รับประทานทุก 6 ชัว่ โมง
♦ domperidone 10-20 มิลลิกรัม ทุก 6 ชัว
่ โมง หรือเมือ่ มีอาการ (prn)
ควรระวังอาการข้างเคียง extrapyramidal side effect จากการใช้ haloperidol และ
metoclopramide
3. ถ้าอาการคลืน่ ไส้คงอยูน่ านเกินกว่า 1 สัปดาห์ ให้
♦ ประเมินสาเหตุและความรุนแรงของอาการคลื่นไส้ โดยอาจพิจารณาเปลี่ยนชนิดของ
opioids
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♦

พิจารณาให้ยาแก้ปวดในกลุม่ coanalgesics ร่วมด้วย เพือ่ ทำให้สามารถลดขนาดของ

ยา opioids ลงได้
พิจารณาใช้ยาต้านอาการคลืน่ ไส้อาเจียนในกลุม่ 5-HT3 antagonist เช่น ondansetron
8 มิลลกรัม วันละ 3 ครัง้ หรือ granisetron 2 มิลลิกรัม วันละครัง้ โดยการรับประทาน
4. ถ้าอาการคลื่นไส้ยังคงอยู่แม้ว่าจะเปลี่ยนชนิดของ opioids หรือได้ปฏิบัติตามที่กล่าวมา
ข้างต้น ให้ประเมินสาเหตุและความรุนแรงของอาการคลื่นไส้อีกครั้ง อาจพิจารณาให้ opioids ทาง
intrathecal หรือ epidural route
♦

4. Delirium เมือ่ ได้รบั ยา opioids ไปนานๆ ผูป้ ว่ ยอาจมี cognitive failure คือมีอาการ มึนงง
สับสน ความจำเสือ่ ม สมองไม่แจ่มใส สติปญ
ั ญาถดถอย เชือ่ งช้า เพ้อ ฝันเฟือ่ ง ฯลฯ
การรักษา ได้แก่
1. ประเมินหาสาเหตุอน่ื ของ delirium เช่น ภาวะแคลเซียมในเลือดสูง, CNS metastases,
ยาทางจิตประสาทชนิดอืน่ ทีใ่ ห้รว่ ม โดยเฉพาะยาทีม่ ฤี ทธิ์ anticholinergic effects
2. เปลีย่ นชนิดของ opioids
3. ให้ยาแก้ปวดชนิด coanalgesics ร่วมด้วย เพือ่ ลดขนาดยา opioids ลง
4. ให้ haloperidol โดยการรับประทาน 0.5-2 มิลลิกรัม ทุก 4-6 ชัว่ โมง หรืออาจพิจารณา
ให้ยา neuroleptic drugs ตัวอื่นๆ ก็ได้ แต่ควรระวังอาการข้างเคียง extrapyramidal side effects
จากการใช้ยาในกลุ่มนี้
5. จัดการสิ่งแวดล้อมของผู้ป่วยให้ปราศจากอันตราย แก้สาเหตุ และอาจให้ยา sedatives
หรือ tranquilizers
5. Myoclonus มักเกิดในผู้ป่วยที่ได้รับ opioids มาเป็นเวลานานพอสมควร และมักพบว่าจะ
เกิดกับการใช้ morphine ชนิดรับประทานมากกว่าชนิดฉีด จึงคาดว่า myoclonus อาจเกิดจากผลของ
morphine metabolite ทีอ่ าจมีปริมาณสูงจนทำให้เกิด myoclonus ขึน้ ได้ ยาทีใ่ ช้ลดอาการ myoclonus
ได้แก่ baclofen, diazepam, clonazepam, midazolam และ sodium valproate ในกรณีที่มีอาการ
รุนแรงมาก ควรเปลีย่ นยา opioids
6. อาการข้างเคียงทีพ่ บได้ไม่บอ่ ย ได้แก่ คัน กดการหายใจ

การใช้ NSAIDs และ paracetamol
การใช้ NSAIDs และ paracetamol ให้เลือกใช้ยา NSAIDs ตัวใดก็ได้ทผ่ี ปู้ ว่ ยเคยใช้แล้วได้ผล
และสามารถทนต่ออาการข้างเคียงได้ หากผูป้ ว่ ยไม่เคยได้รบั ยาในกลุม่ นีม้ าก่อน ให้พจิ ารณาเลือกใช้ยา
NSAIDs ตัวใดก็ได้ (ได้ทั้งชนิดฉีดเข้าหลอดเลือดดำหรือชนิดรับประทาน) ในขนาดที่ให้ฤทธิ์แก้ปวด
เท่ากับ ibuprofen ในขนาดยาสูงสุด
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ยาแก้ปวดในกลุม่ Non-opioid analgesics
paracetamol เป็นยาทีป่ ลอดภัย ภาวะแทรกซ้อนน้อย แม้เคยมีรายงานว่ามีพษิ ต่อตับเมือ่ ผูป้ ว่ ย
ได้รบั เกินขนาดมากๆ ขนาดยา 500 มิลลิกรัม ทุก 4 ชัว่ โมง หรือ 1 กรัม ทุก 6 ชัว่ โมง ขนาดยาสูงสุด
ไม่ควรเกิน 4 กรัมต่อวัน เมื่อรับประทานยาจะถูกดูดซึมได้ดีมาก ระดับยาในเลือดขึ้นสูงสุดภายใน
30-60 นาที ปัจจุบนั มี paracetamol ในสูตรยาหลายรูปแบบ รวมทัง้ ยาเม็ดทีอ่ อกฤทธิย์ าวถึง 8 ชัว่ โมง
(Extended release) และยาเม็ดทีผ่ สมกับ codeine หรือ tramadol ด้วย
NSAIDs ยา NSAIDs ทีน่ ยิ มใช้ระงับปวดในประเทศไทย รวมทัง้ ขนาดยาและระยะเวลาทีอ่ อกฤทธิ์
แสดงตามตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ตัวอย่าง NSAIDs ทีม่ ใี ช้ระงับปวดในประเทศไทย ขนาดยา ระยะเวลาให้ยา และขนาดสูงสุด
ต่อวัน
ชื่อยา

ขนาดยา ระยะเวลา ขนาดสูงสุดต่อวัน
(มิลลิกรัม)
(มิลลิกรัม) (ชั่วโมง)

Classical NSAIDs
Aspirin
Ibuprofen
Naproxen sodium

300-600
200-400
275

4-6
6-8
12

3600
1600
1100

Indomethacin

50-100

6-12

200

Diclofenac potassium
Piroxicam
Tenoxicam

25-50
10-20
10-20

8
24
24

150
20
20

Selective COX-2 inhibitor
7.5-15
Meloxicam
100-200
Nimesulide

24
12

15
400

Specific COX-2 inhibitor
Celecoxib
Valdecoxib
Etoricoxib

12
24
24

100-200
20-40
60-120
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หมายเหตุ

- มีในรูป sustained
release เริม่ ด้วย 500 มก.
- พบภาวะแทรกซ้อน
ได้บ่อย

400
ยังไม่มีข้อมูลใน - ยังไม่มขี อ้ มูลในผูป้ ว่ ย
ผู้ป่วยมะเร็ง
มะเร็งแต่มแี นวโน้ม
ว่าอาจใช้ได้ดใี น
อนาคต
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ข้อควรระวังในการใช้ NSAIDs
1. ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดความเป็นพิษต่อไต ได้แก่ ผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า 60 ปี,
compromised fluid states, interstitial nephritis, papillary necrosis, การได้รับยา NSAIDs
ร่วมกับยาอื่นที่อาจทำให้เกิดความเป็นพิษต่อตับ (เช่น cyclosporin, cisplatin, aminoglycosides,
amphotericin B เป็นต้น) หรือได้รบั ยาเคมีบำบัดทีข่ บั ออกทางไตในรูปทีย่ งั คงมีฤทธิ์
2. ผูป้ ว่ ยทีม่ คี วามเสีย่ งสูงต่อการเกิดความเป็นพิษต่อระบบทางเดินอาหาร ได้แก่ ผูป้ ว่ ยทีม่ อี ายุ
มากกว่า 60 ปี, มีประวัติเป็นแผลในทางเดินอาหารมาก่อนหรือมีประวัติดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณมาก,
major organ dysfunction, ได้รบั ยา NSAIDs ในขนาดสูงเป็นเวลานาน, การใช้ NSAIDs ร่วมกับการ
ใช้ยา corticosteroids
3. ผูป้ ว่ ยทีม่ คี วามเสีย่ งต่อเลือดออกง่าย และเกล็ดเลือดต่ำหรือเกล็ดเลือดทำงานไม่ได้เป็นปกติ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ หากใช้ยา aspirin, ibuprofen เป็นต้น
4. ภาวะแทรกซ้อนทางผิวหนัง อาจเกิดภาวะผิวหนังอักเสบ ผิวหนังไวต่อแสง (photosensitive)
โดยเฉพาะเมือ่ ใช้ยากลุม่ coxibs และ indomethacin
การติดตามความเป็นพิษจาก NSAIDs
♦ วัดค่าความดันเลือด, BUN, creatinine, CBC และ platelet count ก่อนเริ่มใช้ยา รวมทั้ง
ตรวจดูเม็ดเลือดในอุจจาระ
♦ ตรวจซ้ำค่าดังกล่าวข้างต้นทุก 3 เดือน เพือ
่ ให้มน่ั ใจ หรือเมือ่ ผูป้ ว่ ยมีอาการแสดงผิดปกติท่ี
ส่อว่าอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนนั้น

การรักษาและป้องกันความเป็นพิษจาก NSAIDs
1. ในกรณีเกิดความเป็นพิษต่อไต ให้หยุดใช้ NSAIDs ถ้าค่า BUN หรือ creatinine เพิม่ ขึน้ เป็น
2 เท่า หรือพบว่าความดันโลหิตสูงขึน้ ผิดปกติ
2. ในกรณีเกิดความเป็นพิษต่อระบบทางเดินอาหาร ให้หยุดใช้ NSAIDs แล้วเปลี่ยนไปใช้
selective COX-2 inhibitor หรือ Coxibs
3. เพือ่ ป้องกันการเกิดเป็นพิษต่อระบบทางเดินอาหารจาก NSAIDs ให้พจิ ารณาจ่ายยาในกลุม่
H2 receptor antagonist (เช่น ranitidine, famotidine), Proton pump inhibitors (เช่น omeprazole,
lansoprazole) ร่วมไปกับการใช้ classical NSAIDs เสมอ โดยเฉพาะเมือ่ ใช้ในผูป้ ว่ ยทีม่ อี ายุมากกว่า 60 ปี
การพิจารณาตัดสินใจใช้ยา NSAIDs ถ้าทดลองใช้ NSAIDs มาแล้ว 2 ชนิด อย่างน้อยชนิดละ
1-2 สัปดาห์ หรือใช้ glucocorticoids มาแล้วไม่ได้ผลลดความปวด ให้เปลี่ยนไปใช้วิธีการระงับปวด
ชนิดอืน่ แทน หรือถ้าใช้ NSAIDs แล้วได้ผล แต่เกิดอาการข้างเคียงทีไ่ ม่รนุ แรง ให้พจิ ารณาเปลีย่ นไปใช้
NSAIDs ตัวอืน่
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การใช้ยาเสริม (Coanalgesics)
ยากลุม่ นีไ้ ม่ได้เป็นยาแก้ปวด แต่เป็นประโยชน์ในการระงับปวดบางภาวะ เช่น neuropathic pain
ปวดศีรษะเนือ่ งจากมะเร็งทำให้ความดันในกระโหลกศีรษะสูง ปวดเมือ่ ยกล้ามเนือ้ เป็นต้น
Antidepressants ที่สำคัญได้แก่ ยากลุ่ม tricyclic antidepressants เช่น amitriptyline,
imipramine, desipramine, doxepin และ nortriptyline ยาเหล่านี้ใช้ได้ผลดีใน neuropathic pain
ขนาดยาที่ใช้น้อยกว่าที่ใช้รักษาโรคซึมเศร้า และยากลุ่มนี้ยังช่วยให้ผู้ป่วยมีอารมณ์ดีขึ้นและนอนหลับ
ได้ดดี ว้ ย
Anticonvulsants ได้แก่ carbamazepine, oxcarbazepine, phenytoin, sodium valproate,
clonazepam, gabapentin และ lamotrigine ใช้ยากลุม่ นีใ้ นผูป้ ว่ ยทีม่ คี วามปวดชนิด sharp, shooting
หรือ lancinating sensation ใน neuropathic pain
Steroids ใช้ระงับปวดในรายที่เกิดจาก malignant spinal cord compression, intracranial
pressure สูงจากมะเร็งในสมอง, severe bone pain, ปวดเนือ่ งจาก soft tissue swelling หรือ infiltration ยาทีใ่ ช้ได้แก่ dexamethasone และ prednisolone ขนาดของยาและระยะเวลาทีใ่ ช้ขน้ึ กับผลการรักษา
สำหรับ neuropathic pain ยังมีการนำเอายาบางกลุม่ มาใช้บำบัด ได้แก่ กลุม่ antiarrythmic drugs
(lidocaine ทางหลอดเลือดดำ และ mexiletine รับประทาน), baclofen, clonidine, calcitonin และ
topical capsaicin
สำหรับ bone pain มี bisphosphonates, calcitonin, radiopharmaceuticals (Strontium 95),
สำหรับปวดเมือ่ ยกล้ามเนือ้ ใช้ muscle relaxants เช่น orphenadrine, methocarbamol เป็นต้น สำหรับ
ปวดท้องชนิด colicky ใช้ scopolamine นอกจากนีย้ าในกลุม่ sedative และ tranquillizers ซึง่ มีผลช่วย
ให้ผปู้ ว่ ยลดความวิตกกังวล นอนหลับได้ และสงบ
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ตารางที่ 5 Adjuvants หรือ Coanalgesics ทีใ่ ช้บอ่ ย
กลุ่มยา

ขนาดยาในผู้ใหญ่ ทางบริหารยา
(มิลลิกรัม)

ข้อบ่งชี้

Anticonvulsants
Gabapentin
Phenytoin
Carbamazepine
Oxcarbazepine
Clonazepam

300-3600
300-500
200-1600
300-2400
1-8

PO
PO
PO
PO
PO

Neuropathic pain,
particularly lancinating
or paroxysmal pain

Antidepressants
Amitriptyline
Nortriptyline
Imipramine
Desipramine
Trazadone

10-150
10-100
20-100
25-300
50-225

PO
PO
PO
PO
PO

Neuropathic pain

Corticosteroids
Dexamethasone
Prednisolone

16-90
40-100

PO or IV
PO

Tumor invasion of neural
tissue, elevated intracranial
pressure, spinal cord
compression, additional
effects (mood elevation,
antiemetics, appetite
stimulation)

Antihistamines
Hydroxyzine

75-450

PO or IM

Coanalgesic, antiemetic

Muscle relaxants
Orphenadrine
Toperizone
Methocarbamol
Chlorzoxazone

75-200
50
4000-6000
1500-3000

PO
PO
PO
PO

Occasionally useful for
musculoskeletal pain
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ตารางที่ 5 Adjuvants หรือ Coanalgesics ทีใ่ ช้บอ่ ย (ต่อ)
กลุ่มยา
Other drugs for neuropathic pain
Baclofen
Clonidine
Capsaicin

ขนาดยาในผูใ้ หญ่ ทางบริหารยา
(มิลลิกรัม)

ข้อบ่งชี้

20-120
0.1-0.6
-

PO
PO
-

Neuropathic pain

Anticholinergics
Hyoscine

2-6

PO

Visceral pain due to
partial bowel obstruction

Psychostimulants
Caffeine
Methylphenidate

50-1000
10-15

PO
PO

Decrease sedation
resulting from opioids

การประเมินเพือ่ ติดตามผลการรักษา
เพือ่ ประโยชน์ในการเปรียบเทียบผลการระงับปวดทีผ่ ปู้ ว่ ยได้รบั และดูวา่ โรคมีการลุกลามไปยัง
ส่วนอืน่ ของร่างกายหรือไม่ โดยเฉพาะอวัยวะทีส่ ำคัญ เช่น ปอด ตับ และกระดูก ซึง่ จะทำให้ความต้องการ
ยาระงับปวดเพิ่มขึ้นได้ เครื่องมือสำหรับประเมินความปวดมักใช้แบบเดียวกับที่ใช้ประเมินในระยะเริ่ม
ให้การรักษา ผลการประเมินอาจให้ผปู้ ว่ ยจดบันทึกไว้ทกุ วันในรูปแบบของ Pain Diary ก็ได้ นอกจากนี้
ยังสามารถประเมินระดับความปวดและผลกระทบของความปวดต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยได้ด้วย
เครือ่ งมือหลายชนิด ตัวอย่างเช่น Brief Pain Inventory (BPI) เป็นต้น (ดูในภาคผนวก)

การดูแลรักษาแบบประคับประคองในผูป้ ว่ ยมะเร็งทีม่ คี วามปวด
การดูแลรักษาแบบประคับประคองมิใช่การรักษาทีต่ วั โรค แต่เป็นการบำบัดเพือ่ ลดความทุกข์ทรมาน
และอาการปวดของผูป้ ว่ ย ทัง้ นีย้ งั หมายถึงการไม่เหนีย่ วรัง้ หรือเร่งรัดความตาย มุง่ เน้นให้ผปู้ ว่ ยมีความสุขสบาย
ทั้งร่างกาย จิตใจ โดยครอบคลุมด้านสังคมและจิตวิญญาณ ให้การดูแลทั้งผู้ป่วยและครอบครัว
ซึง่ หมายถึงการดูแลต่อเนือ่ งทัง้ ในระยะทีผ่ ปู้ ว่ ยยังมีชวี ติ อยูแ่ ละเสียชีวติ แล้ว การดูแลแบบประคับประคอง
ต้องกระทำควบคู่ไปกับการดูแลรักษาความปวดโดยการให้ยาและการรักษาอื่นๆ เนื่องจากผู้ป่วยมะเร็ง
ส่วนหนึง่ เมือ่ ทราบว่าตนเป็นมะเร็งจะมีความวิตกกังวล ซึมเศร้า และนำไปสูก่ ารรับรูค้ วามปวดทีม่ ากขึน้
หรือเมือ่ ควบคุมความปวดไม่ดกี น็ ำไปสูค่ วามกลัว ความวิตกกังวล หรือซึมเศร้าได้เช่นกัน
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แนวทางปฏิบตั ขิ องบุคลากรทางการแพทย์ตอ่ ผูป้ ว่ ยมะเร็ง มีดงั ต่อไปนี้
1. ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลรักษาความปวด ซึ่งจะบ่งถึงคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย
มีการร่วมปรึกษาหรือส่งต่อการดูแลด้านความปวดระหว่างแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์ในสถานพยาบาล
ทีด่ แู ลร่วมกัน ทัง้ นีใ้ ห้รวมถึงการจัดการในเรือ่ งวิธกี ารลดความปวดโดยการใช้ยาชนิดต่างๆ และวิธกี าร
จัดซือ้ จัดหา ซึง่ รวมถึงแหล่งของการได้มาของยาหรือการรักษาพิเศษอืน่ ๆ
2. ต้องเข้าใจถึงสภาพจิตใจหรืออารมณ์ของผูป้ ว่ ยมะเร็งทีม่ คี วามปวด โดยใช้หลักการสือ่ สารทีด่ ี
ตอบคำถามกับผู้ป่วยและญาติโดยไม่ปิดบังตามความเหมาะสมและสถานการณ์ แสดงให้ทั้งผู้ป่วยและ
ครอบครัวได้ตระหนักถึงความห่วงใยของบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อช่วยสนับสนุนหรือปลอบโยน
ผูป้ ว่ ยและครอบครัว โดยจำเป็นต้องให้ขอ้ มูลวิธกี ารดูแลรักษา การวางแผนการรักษาในระยะเวลาต่างๆ
ตลอดจนให้ความเชือ่ มัน่ กับผูป้ ว่ ยและครอบครัวถึงการดูแลความปวดหรืออาการอืน่ ๆ ทีบ่ คุ ลากรทางการ
แพทย์สามารถกระทำให้ได้
3. ส่งเสริมการเผชิญปัญหา การควบคุมสถานการณ์ได้ สนับสนุนพฤติกรรมการแก้ไขปัญหา
ของผูป้ ว่ ยและครอบครัวทีจ่ ะนำมาสูก่ ารปรับสภาพจิตใจ และสนับสนุนให้ปรับการตอบสนองด้านอารมณ์
เพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี
4. ฝึกให้ผปู้ ว่ ยเผชิญปัญหาความปวดทีเ่ กิดฉับพลันด้วยการฝึกการหายใจ เช่น การฝึกการหายใจ
เพือ่ คลายเครียด การเบีย่ งเบนความสนใจไปในเรือ่ งอืน่ ๆ การปรับแนวคิดต่อความปวด และการฝึกสมาธิ
5. ฝึกพฤติกรรมการผ่อนคลาย การจินตนาการ การสะกดจิต โดยการดูแลของผูเ้ ชีย่ วชาญ เพือ่ ให้
ผู้ป่วยสามารถจัดการกับการรับรู้ความปวด
6. ให้ความรู้กับผู้ป่วยและครอบครัวเรื่องความปวด ความทุกข์ทรมานจากความปวดสามารถ
ควบคุมได้ด้วยการให้ยารับประทานหรือวิธีอื่นๆ การใช้วิธีการรักษาทั้งที่ไม่ไช่ยาและวิธีอื่นๆ และเรื่อง
ความเข้าใจผิดในการได้รบั ยากลุม่ opioids เพือ่ บรรเทาปวด การติดยา การดือ้ ยา
7. อธิบายให้ผู้ป่วยและครอบครัวตระหนักถึงความสำคัญของการรายงานเกี่ยวกับความรุนแรง
ของความปวด ปัญหาทีเ่ กิดจากการใช้ยาและผลข้างเคียงต่างๆ เพือ่ นำไปสูก่ ารปรับยาให้เหมาะสมและ
ผลการบรรเทาปวดที่ดีขึ้น
8. อธิบายเกี่ยวกับยาต่างๆ ที่ผู้ป่วยได้รับ โดยยาแต่ละชนิดควรเขียนเป็นชื่อและบ่งถึงเหตุผล
ของการใช้ยา วิธกี ารใช้ยาทีถ่ กู ต้องทัง้ จำนวนและเวลาทีใ่ ช้ ผลข้างเคียงทีพ่ บและการดูแลแก้ไขหรือป้องกัน
อธิบายถึงการรายงานเมื่อผู้ป่วยมีปัญหาความปวดที่เกิดขึ้นใหม่ ลักษณะความปวดที่เปลี่ยนไป
อาการคลืน่ ไส้ อาเจียน ท้องผูก ง่วงซึมหรือสับสน ควรให้หมายเลขโทรศัพท์หรือสถานทีท่ ต่ี ดิ ต่อได้สะดวก
รวมถึงการวางแผนการนัดตรวจเป็นประจำ
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การให้ความรูเ้ รือ่ งการระงับปวดในผูป้ ว่ ยมะเร็ง
แพทย์และทีมผูด้ แู ลผูป้ ว่ ยมะเร็งนอกจากจะบำบัดรักษาความปวดแล้ว ควรเน้นเรือ่ งการให้ความรู้
ที่ถูกต้องแก่ทั้งผู้ป่วยและญาติ โดยการพบปะ จัดอบรม และสอน ทั้งนี้เพื่อให้การบำบัดรักษา
ความปวดมะเร็งได้ผลเต็มที่ ควรเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยและญาติสอบถามข้อข้องใจและรับคำแนะนำ
ในการดูแลผูป้ ว่ ยได้ตลอดเวลา ทัง้ โดยวิธพี ดู คุยโดยตรง และการรับข้อมูลจากเอกสารแผ่นพับ เป็นต้น
สมาชิกในครอบครัวของผู้ป่วยมะเร็งซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงและมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดผู้ป่วย ควรรู้และ
เข้ า ใจกลไกคร่ า วๆ ที ่ เ ป็ น สาเหตุ ข องความปวดของผู ้ ป ่ ว ย รวมทั ้ ง วิ ธ ี จ ั ด การกั บ ความปวดนั ้ น
ในระดับพื้นฐานที่สามารถปฏิบัติได้จริง เช่น ความรู้เกี่ยวกับยาแก้ปวดที่ผู้ป่วยได้รับ อาการดื้อยา
และภาวะติดยา เป็นต้น

การดูแลปัญหาทางจิตใจและสังคมของผูป้ ว่ ย
ทีมแพทย์ควรประเมินสภาพจิตใจและสังคมของผู้ป่วยมะเร็งและครอบครัวของผู้ป่วยด้วย
เสมอ ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักมีความเครียด วิตกกังวล และซึมเศร้า อีกทั้งอาจมีความเชื่อที่ไม่ถูกต้อง
เกี่ยวกับความปวดที่เกิดกับตนเอง แพทย์ต้องให้ความรู้ ปรับพฤติกรรมและความเข้าใจของผู้ป่วยด้วย
นอกจากนี้วัฒนธรรมท้องถิ่น ความเชื่อ ภาษา และเชื้อชาติของผู้ป่วยก็เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผู้ป่วย
อย่างมาก ทัง้ ลักษณะการตอบสนองต่อความปวด และผลการระงับปวดของผูป้ ว่ ย การรักษาผูป้ ว่ ยเหล่านี้
นอกจากจะใช้วิธีการให้ยาควบคุมความปวดแล้ว ควรเน้นให้ผู้ป่วยดูแลลดความปวดด้วยวิธีที่ไม่ใช้ยา
ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นด้วย

แนวทางเวชปฏิบตั กิ ารดูแลรักษาความปวดจากมะเร็ง
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ระบบบริ
ารสาธารณสุ
ระบบบริกการสาธารณสุ
ข ข

เอกสาร
เอกสาร

าบัดดรัรักกษาความปวด
กังวลว
วลว่าาถถ้าาบํบำบั
ษาความปวด
ไม่
ยเฉพาะ
ไม่
ยเฉพาะ จะทำให้ตอ้ งเสียค่าใช้จา่ ยเพิม่ ขึน้
ไมมมหี หี น่นน่ววยเฉพาะ
จะทําใหตอ งเสียคาใชจา ย เพิม่ ขึน้
ประเมิ
และ/หรืออ
ประเมินและ/หรื
บำบั
ษาความปวด
บําบัดรักษาความปวด
การเรียกเก็บเงินคืนจะไดในกรณี
การรักษาทีใ่ ชเทคโนโลยีสงู
เจ้เจาหน้
าหนาาทีทีไ่ ไ่ ม่มมเี วลา
กรอกเอกสารให้
กรอกเอกสารใหสสมบูรณ์ณ

ละเลยเรื
งการบำบั
กษาความปวด
ละเลยเรือ่ องการบํ
าบัดรัดกรัษาความปวด

ขาดความชัดเจนเรื
ขาดความชั
เจนเรือ่ อ่ งหน
งหน้าาทีที/่ /่
มาตรฐาน/ความคาดหวัง ง
มาตรฐาน/ความคาดหวั

นโยบายการจ่
นโยบายการจายเงินนคืคืนนไมไม่แแนน่นนอนอน

ภสัชกรรม
ฝ่ฝายเยเภสั
ชกรรม
ารอง opioids
มิไดด้ใหห้มมกี ีการสํ
ารสำรอง
opioids
การดูแแลแบบแยกส
วนวน
การดู
ลแบบแยกส่
ไมมคี ความต
ไม่
วามต่ออเนืเนือ่ งอ่ ง

ยาแก้
ไม่ไไดด้
ยาแกปปวดหลั
วดหลักกเรียกเก็บเงินคืนไม
ขาดการประสาน
ขาดการประสาน
ระหว่
ยสาธารณสุขข
ระหวาางหน่
งหนววยสาธารณสุ

ไม่ไมมมกี การกำหนดระดั
ี ารกําหนดระดับบ
ความปวดในหน่
ยงาน
ความปวดในหนวยงาน

ขาดการเข้าถึางถึหน
งหน่
วยบริ
ขาดการเข
วยบริ
การการ
ยภาพครบวงจร
ทีทีม่ มศี ศี กั กั ยภาพ
ครบวงจร

ขาดความชัดเจน
ขาดความชั
เจน
ในบทบาทของบุ
ในบทบาทของบุคคลากร
กลักลัววถูถูกกลงโทษทางระเบี
ลงโทษทางระเบียยบวิบวินนยั ัย
ขาดเอกสารระบุ
งความสำคั
ขาดเอกสารระบุเรืเรือ่ อ่ งความสํ
าคัญญ
ของประโยชน์
ใ
นการควบคุ
ของประโยชน นการควบคุมมยายา

อ อกกฎระเบียยบสั
บสับบสนเรื
ผู้อผูอกกฎระเบี
สนเรือ่ ่องง
บทบาทของการใช opioids
opioids
บทบาทของการใช้
ในการบํ
า
บั
ด
รั
ก
ษาความปวด
ในการบำบัดรักษาความปวด

สับสน
สนเรื
งความหมาย
เรือ่ ่องความหมาย
ของการเสพติ
ดและ “just
“justsay
sayno”
no” และ
ของการเสพติ
ดและ
การติดดทางกายภาพ
ทางกายภาพ โครงการสารเสพติ
โครงการสารเสพติดอือืน่ ่นๆๆ
การติ

การบำบั
กษา
การบํ
าบัดดรักรัษา
ความปวดและเสพติ
ความปวดและเสพติ
ดด

ความวิตตกกั
กกังงวลที
ความวิ
วลทีผ่ ผ่ ดิ ดิ เรืเรือ่ อ่ งง
ฤทธิ์ขข์ ้าา งเคี
งเคียยงของ
ฤทธิ
งของopioids
opioids

งขนาดของยา
ขข้อจํจำกั
ากัดดเรืเรือ่ อ่ งขนาดของยา

ReRe
: การเสพติ
ด/การติ
ดทางกายภาพ
: การเสพติ
ด/การติ
ดทางกายภาพ
การเรียยกรกร้องสํ
องสำหรั
บเอกสาร/แบบฟอร์
การเรี
าหรับเอกสาร/แบบฟอร
ม ม
การสัง่ ยาพิ
่งยาพิ
การสั
เศษเศษ
มีความเชือ่ วาปวดแลวดี
(บางวัฒนธรรม)
ขาดการให
ขาดการให้ขขอ มู้อลมูบุลคบุลากร
คลากร

ขาดความรู
ยงของการปวด
ขาดความรูเ รืเ้ รือ่ อ่ งผลข
งผลข้างเคี
างเคี
ยงของการปวด

ในการดูแแล/ติ
กษากษา
ในการดู
ล/ติดดตามการรั
ตามการรั

กฎ/ระเบี
ยบขยอบข้
บังอคับบังคับ
กฎ/ระเบี

สัสังคม
งคม

แผนภูมทิ ่ี 5 ปัจจัยทีค่ าดว่ามีผลต่อความปวด (I)
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บุคลากรสาธารณสุขข
บุคลากรสาธารณสุ
แยงงเรืเรือ่อ่ งการใช้
งการใช opioids
opioids
ขัขัดดแย้
ในการบําบัดดรัรักกษาปวดเรื
ในการบำบั
ษาปวดเรือ้ ้อรัรังง
ที่ไมม่ใชช่มมะเะเร็
ง
รง็

ของกระบวนการช
ของกระบวนการช่ววยและสนั
ยและสนับบสนุ
สนุนนการรั
การรักกษาษา
กลุ
กลุม ่มพยาธิ
พยาธิสสรีรีรระของความปวด
ะของความปวด(เฉี
(เฉียยบพลั
บพลันน, ,เรืเรือ้ ้อรัรังง, ,neuropathic)
neuropathic)

เชือ่ วว่าผูป้ ว ่ ยไม
ยไม่มมหี หนน้าาทีทีย่ ย่ งุ งุ่ เรืเรือ่ อ่ งปวด
งปวด
ขาดบทบาทต้
ขาดบทบาทตนนแบบทางเวชปฏิ
แบบทางเวชปฏิบบตั ตั ิ ิ

ขาดความรู
ขาดความรู้ 
เภสั
เภสัชวิทยา

กลั
ตรวจสอบ
กลัวถูกตรวจสอบ

ขาดความรูด้ า้ นพืน้ ฐาน
ฐานและวิ
าการปัจจจุจุบบนั น
และวิชาการป

ขาดความชัดเจนเรื
เจนเรือ่ ่องทั
งทักกษะ/เหตุ
ษะ/เหตุผผลล

เรือ่ เรืงฤทธิ
ข์ า งเคี
ง ยง
่องฤทธิ
์ข้ายงเคี

ใช
ใช้pain
painscale
scale
ไมใให้หคความสํ
าคัญญ
ไม
มอ
ไม่สสมํม่า่ เสำเสมอ
ไม่
วามสำคั

ขาดความเข้
ขาดความเขาใจและความถี
ใจและความถี่ ่
ในการประเมิ
ในการประเมินนซํซ้า้ ำเรืเรือ่ อ่ งง
สถานภาพของความปวด
สถานภาพของความปวด ขาดการประเมิ
ขาดการประเมินนเรืเรือ่ องปวด
่ งปวด เสีเสยยี เวลามาก
เวลามาก

กังวลเกินนเหตุ
เหตุแและมี
ละมีคความเชื
วามเชือ่ อ่ ผิผิดดๆๆ
เรือ่ เรืงการเสพติ
อ่ งการเสพติด,ดการดื
, การดือ้ อ้ ยา,ยา,การติ
การติดดทางกายภาพ
ทางกายภาพ

เรืเร่ออื่ งกดการหายใจ
งกดการหายใจ

ขาดความเชีย่ ย่วชาญในการประเมิ
วชาญในการประเมินนการรั
การรักษาความปวด
กษาความปวด
ขาดความเชี

ไมมีประกัน
ไม่มีประกัน

ความหมายของปวด
ความหมายของปวด

ความคาดหวั
ความคาดหวังตํต่า่ำ

ขาดความรูค ค้ วามเข
วามเข้าาใจใจ

หาการเงิ
ปปัญญหาการเ
งนิ น

ไมไม่ไดไทด้าํ งาน
ทำงาน

จากบุจากบุ
คลากรสาธารณสุ
ข ข
คลากรสาธารณสุ
ตองการ
ยาแรงๆยาแรงๆ
ไวใชในอนาคต
ต้อ“สงวน”
งการ “สงวน”
ไว้ใช้ในอนาคต
ความเชื
ความเชอื อ่ ทีทีผผ่ ดิ ดิ ๆๆ
การรายงานเรือ่ อ่ งปวดจะหั
งปวดจะหันนเหความสนใจจากการรั
เหความสนใจจากการรักกษาโรคที
ษาโรคทีป่ป่ ว่ ว ยอยู
การรายงานเรื
ยอยู่ 
ยาปวดแล้
วจะง่
วงนอน
ไดได้ยาปวดแล
วจะง
วงนอน

ถาถ้คุามคุเรืมอ่เรืงปวดได
อายุอจายุะสัจะสั
น้ ลง้นลง
่องปวดได้
เสพติ
เสพติดด

ได้
ไม่ถถกู ูกตต้อองง
ไดรรบับั ขข้ออมูมูลลไม
จากแหล่
ง
ข้
อ
มู
ล
อื
่
น
ๆ
จากแหลงขอมูลอืน่ ๆ

ใช้จา า่ ยทางการแพทย
ยทางการแพทย์
คค่าใช

ควรทำตั
” ไม่
ควรทํ
าตัวว“ดี“ดี”ไม
บนบ่น
กลั
กลัวว

ฤทธิข์ า์ขงเ้าคงเคี
ฤทธิ
ยี งยง
“ปวด”
โรคทรุดด
“ปวด”==ตาย +โรคทรุ

ประสบการณ์
ประสบการณใในอดี
นอดีตตเรือ่ งการปวด
และการจั
และการจัดดการเรื
การเรื่ออ่ งความปวด
งความปวด

การบำบั
การบํ
าบัดดดรัรักรักษา
การบำบั
กษาษา
ความปวดทีไ่ ไ่ ม
เเพีพียยงพอ
ความปวดที
ไ่ ม่ม่เพี
ยงพอ
งพอ
ความปวดที

ความแตกต่
งเรือ่ อ่ งอายุ
งอายุแและเพศ
ละเพศ
ความแตกตาางเรื
ความแตกต่
ความแตกตางทางวัฒนธรรม
ความเชื
ทางจิตวิตญวิญาณ
ญญาณ
ความเ
ชอื่ อ่ ทางจิ

ผูผู้ปป ่ว ยและครอบครั
ยและครอบครัว ว

แผนภูมทิ ่ี 5 ปัจจัยทีค่ าดว่ามีผลต่อความปวด (II)
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ภาคผนวก
Brief Pain Inventory (BPI)
1) ในชีวิตที่ผ่านมา ท่านคงจะเคยมีประสบการณ์ของความปวดในลักษณะต่างๆ มาบ้างแล้ว
เช่น ปวดศีรษะ ปวดฟัน หรืออาการปวดเคล็ดขัดยอก ในขณะนี้ท่านมีความปวดในลักษณะอื่นๆ
ทีพ่ เิ ศษนอกเหนือไปจากความปวดโดยทัว่ ไปทีไ่ ด้กล่าวถึงนีห้ รือไม่ ?
1. มี
2. ไม่มี
2) Body chart ตามรูปต่อไปนี้ กรุณาระบุตำแหน่งบนร่างกายทีท่ า่ นรูส้ กึ ปวด โดยใช้เครือ่ งหมาย
กากบาท (x)

3) กรุณาวงกลมลงบนตัวเลขเพือ่ ประเมินระดับความปวดทีท่ า่ นรูส้ กึ ว่ารุนแรงมากทีส่ ดุ ในระยะ
เวลา 24 ชัว่ โมงทีผ่ า่ นมา
ไม่มคี วามปวด 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ปวดมากทีส่ ดุ
4) กรุณาวงกลมลงบนตัวเลขเพือ่ ประเมินระดับความปวดทีท่ า่ นรูส้ กึ ว่ารุนแรงน้อยทีส่ ดุ ในระยะ
เวลา 24 ชัว่ โมงทีผ่ า่ นมา
ไม่มคี วามปวด 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ปวดมากทีส่ ดุ
5) กรุณาวงกลมลงบนตัวเลขเพื่อประเมินระดับความปวดที่ท่านรู้สึกอยู่ขณะนี้
ไม่มคี วามปวด 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ปวดมากทีส่ ดุ
6) กรุณาวงกลมลงบนตัวเลขเพื่อประเมินระดับความปวดที่ท่านคิดว่ายอมรับได้
ไม่มคี วามปวด 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ปวดมากทีส่ ดุ
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7) ขณะนีท้ า่ นได้รบั การบำบัดรักษาความปวดด้วยวิธใี ด กรุณาระบุวธิ กี ารรักษา ชือ่ ยา และขนาด
ทีใ่ ช้
ยาหรือวิธีการรักษา
ที่ได้รับอยู่ในขณะนี้

วัตถุประสงค์
(Indication)

ปริมาณ
(Dose)

วิธีการ
(Route)

วัน/เดือน/ปี ทีเ่ ริม่ ใช้

8) ใน 24 ชัว่ โมงทีผ่ า่ นมา วิธกี ารทีท่ า่ นใช้บำบัดความปวดช่วยทำให้ทา่ นรูส้ กึ บรรเทาความปวด
ได้มากน้อยเพียงใด กรุณาประเมินและเลือกวงกลมลงบนตัวเลข
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ไม่ช่วยบรรเทาอาการเลย
บำบัดความปวดได้อย่าง
มีประสิทธิภาพที่สุด
9) กรุณาวงกลมลงบนตัวเลขเพื่อประเมินว่าใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ความปวดนั้นได้รบกวน
การดำเนินชีวติ ประจำวันของท่านในด้านต่างๆ มากน้อยแค่ไหน
A. กิจกรรมโดยทั่วไป
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ไม่มีผลกระทบเลย
มีผลกระทบอย่างมากที่สุด
B. อารมณ์
0 1
ไม่มีผลกระทบเลย

2 3

4 5 6

7 8

9 10
มีผลกระทบอย่างมากที่สุด

C. ความสามารถในการเดิน
0 1 2 3 4 5 6
ไม่มีผลกระทบเลย

7 8

9 10
มีผลกระทบอย่างมากที่สุด

D. งานประจำวัน (ทัง้ งานประจำนอกบ้านและงานบ้าน)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ไม่มีผลกระทบเลย
มีผลกระทบอย่างมากที่สุด
E. ความสัมพันธ์กบั ผูอ้ น่ื
0 1 2 3
ไม่มีผลกระทบเลย

4 5 6

7 8

9 10
มีผลกระทบอย่างมากที่สุด

F. การนอนหลับ
0 1
ไม่มีผลกระทบเลย

4 5 6

7 8

9 10
มีผลกระทบอย่างมากที่สุด

2 3
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G. ความสุขในชีวติ ประจำวัน
0 1 2 3 4
ไม่มีผลกระทบเลย

5 6 7

8 9

10) อาการต่างๆ ต่อไปนี้ ทีท่ า่ นกำลังประสบมีสภาวะอย่างไร
A. ง่วงซึม
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ไม่มีอาการ
B. คลื่นไส้/อาเจียน
0 1 2
ไม่มีอาการ

10
มีผลกระทบอย่างมากที่สุด

10
มีอาการรุนแรงมากที่สุด

3 4

5 6 7

8 9

10
มีอาการรุนแรงมากที่สุด

3 4

5 6 7

8 9

10
มีอาการรุนแรงมากที่สุด

C. ท้องผูก
0
ไม่มีอาการ
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ตารางที่ 6 ยากลุ่ม opioids แบ่งตามความแรงของยา ที่มา และลักษณะการออกฤทธิ์ (ยาบางตัว
ไม่มีใช้ในประเทศไทยแต่เพื่อประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องเมื่อผู้ป่วยได้รับยา
มาจากประเทศอื่น)
Strength
Weak
Codeine
Dextropropoxyphene
Tramadol
Strong
Buprenorphine
Butorphanol
Diamorphine (heroin)
Fentanyl
Hydromorphone
Levophanol
Methadone
Morphine
Nalbuphine
Naloxone
Oxycodone
Pentazocine
Pethidine
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Derivatives
Natural alkaloid
Codeine
Morphine
Semisynthetic
Buprenorphine
Diamorphine
Dihydrocodeine
Hydromorphone
Oxycodone
Synthetic
Butorphanol
Dextromoramide
Dextropropoxyphene
Fentanyl
Levorphanol
Methadone
Nalbuphine
Pentazocine
Pethidine
Tramadol

Action
Agonist
Codeine
Diamorphine
Dextromoramide
Dextropropoxyphene
Dihydrocodeine
Fentanyl
Hydromorphine
Levorphanol
Methadone
Morphine
Oxycodone
Pethidine
Tramadol
Partial agonist
Buprenorphine
Mixed agonist-antagonist
Butorphanol
Nalbuphine
Pentazocine
Antagonist
Naloxone
Naltrexone
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