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Pain management 
 การลดความเจ็บปวดส าหรับผูป่้วยฉุกเฉินหรือผูป่้วยเร้ือรัง เช่น ผูป่้วยหลงัผ่าตดั ผูป่้วยอุบติัเหตุรุนแรง ผูป่้วยโรคมะเร็ง เป็นตน้ การใชย้าแกป้วดในบทความน้ีจะเนน้ยาบรรเทาอาการปวด
รุนแรง เพ่ือช่วยใหผู้ป่้วยทุกขท์รมานลดลง 
 
ยาแก้ปวดกลุ่ม Opioid 

Opioid analgesics เป็นยาแกป้วดท่ีผลิตจากฝ่ิน หรือเป็นสารสงัเคราะห์ซ่ึงเป็นอนุพนัธ์ของฝ่ิน ออกฤทธ์ิโดยจบักบั opioid receptor ซ่ึงอยูใ่นระบบประสาทส่วนกลาง ท าให้ลดความเจ็บปวด 
เปล่ียนแปลงการรับรู้ความเจ็บปวด และกระตุน้ระบบประสาทท่ีมีหนา้ท่ีระงบัสญัญาณปวดอีกดว้ย แต่มีผลขา้งเคียงคือ กดอาการไอ ลดการตอบสนองต่อคาร์บอนไดออกไซด์ จึงท าให้หายใจชา้ลงได ้
ลดการบีบตวัในระบบทางเดินอาหารและทางเดินปัสสาวะ ท าใหเ้กิดอาการทอ้งผกูและปัสสาวะไม่ออก 

 

กลุ่มยา ช่ือสามญัทางยา/ช่ือการค้า ขนาดใช้ ระยะเวลาออกฤทธ์ิ ข้อด ี ข้อควรระวงั 
Strong 
opioid 

Morphine sulfate 
 
 
 
ม ีสาร metabolite ช่ือ 
Morphine-3-glucuronide 
Morphine-6-glucuronide 

ยาฉีด IV,IM,Sc  5-10 mg ทุก 4-6 ชม. 
ยารับประทาน= 3 เท่าของยาฉีด 
 เช่น ใช้ยาฉีด  morphine 5 มก. ทุก 6 ชม.
หรือ 20 มก./วนั ขนาดยารับประทานคือ 
20x3 = 60 มก./วนั อาจแบ่งเป็น morphine 
solution 10 มก. ทุก 4 ชม. หรือ MST 30 
มก. ทุก 12 ชม. 

  

Injection 4-6 ชม. (onset  IV 6 นาที, 
IM/Sc 30 นาที) 

Solution    4 ชม. (onset 10-20 นาที) 
-Morphine slow released tablet (MST) 
อ อ ก ฤ ท ธ์ิ  น า น  8-12 ช ม .  
-Kapanal (slow released morphine) 
ออกฤทธ์ินาน 12-24 ชม. 

-เป็นยาแก้ปวดท่ีดีท่ีสุด และ
เป็นยาตน้แบบใช้เปรียบเทียบ
ผ ล ข อ ง ย า ร ะ งั บ ป ว ด  
-มี ฤท ธ์ิแก้ปวด ดีม าก  ไ ม่ มี
ขีดจ ากดัในการระงบัปวด 

-ผูสู้งอายท่ีุมีปัญหาตบัหรือไตวาย 
-ท าให้ท้องผูก ปัสสาวะไม่ออก กระตุ ้นการ
หลัง่ histamine ท าใหค้นั 
-ท าให้หลอดเลือดขยายตวัในผูป่้วยท่ีขาดน ้ า
อาจท าใหค้วามดนัลดลงได ้
- มี สาร metabolite ซ่ึงถา้สะสมมากจะมีผลต่อ
ระบบ CNS 

Pethidine (Meperidine) ใชข้นาดมากกวา่ morphine 10 เท่า Injection 2-3 ชัว่โมง เหมาะส าหรับแก้ปวด หลัง
ผา่ตดัช่วงสั้นๆ 

ไม่ควรใชใ้นผูป่้วยท่ีมีอาการปวดเร้ือรัง เพราะ
จะเกิดพิษจาก normeperidine (norpethidine) 
ซ่ึงมีฤทธ์ิกระตุน้ CNS ท าใหช้กั ใจสัน่ กระตุก 
หรือสับสน อารมณ์เปล่ียนแปลง กระวน
กระวาย หูแว่ว ได ้โดยเฉพาะในผูป่้วยท่ีมีไต
ผิดปกติ เม่ือใชติ้ดต่อกนัเกิน 5 วนั 

Methadone เท่ากบั morphine ทางปาก ระยะการออกฤทธ์ิ 4-6 ชม. ดูดซึมไดดี้มาก ราคาถูก ใชว้นั ง่วงซึมไดง่้าย ปรับขนาดยาไดย้ากเน่ืองจากผล
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5-10 mg ทุก 6 ชม. ถา้ใชต้่อเน่ืองยาจะออกฤทธ์ินาน 
มี T1/2 15 ชัว่โมง  

ละคร้ัง สูงสุดของการระงับปวด และผลข้างเคียง
เกิดข้ึนเม่ือใชย้า 4 - 14 วนั  

Fentanyl ยาฉีด       onset = 3-5 นาที 
แผน่แปะ onset = 12-15 ชม. 
มีฤทธ์ิแรงกวา่ morphine 100 เท่า 

IV  T1/2 = 2-4 ชัว่โมง 
แผน่แปะ T1/2 17 ชัว่โมง 
ระยะเวลาออกฤทธ์ิ  72 ชัว่โมง 
-ควรมียาเพ่ิมให้กรณีท่ีมี breakthrough 
pain ด้วยเช่น morphine solution 10 
มก.เม่ือปวดทุก 1-2 ชม. 

-ช นิ ด แ ผ่ น แ ป ะ ไ ม่ ถู ก 
metabolite ท่ีตบั 
-กร ะตุ ้ น ก า ร หลั่ ง histamine 
นอ้ย  
-ไม่กดการบีบตวัของหวัใจ 

-ชนิดแผน่ไม่เหมาะกบั acute pain 
-ถา้ใชข้นาดสูงอาจท าให้เกิด muscle rigidity 
ได ้
-มีฤทธ์ิกดระบบประสาท sympathetic อาจท า
ใหเ้กิดความดนัเลือดต ่าได ้
-อาจท าใหท้อ้งผกู คล่ืนไสอ้าเจียน 

Weak 
opioid 

Codeine 
(Tylenol with codeine มี 
Codeine 15 mg) 

30 -60 mg ทุก 4-6 ชัว่โมง 
(ไม่เกินวนัละ 120 mg) 

3-6 ชัว่โมง เป็นยาชนิดกิน ใชส้ะดวก ใช้ร่วมกับยาท่ีมีผลต่อตับ เช่น cimetidine, 
haloperidol, fluoxetine จะท าใหป้ระสิทธิภาพ 
codeine ลดลง 

Tramadol 50-100 mg ทุก 6 ชัว่โมง 
(ไม่เกิน วนัละ 400 mg) 

9 ชัว่โมง -มี ฤ ท ธ์ิ จั บ กั บ  µ-receptor 
ค่อนขา้งอ่อน จึงมีโอกาสติดยา
น้อยกว่า  แต่ ประ สิท ธิภาพ
ลดลงดว้ย 
-ยาน้ีมีผลต่อ serotonin และ 
epinephrine ในสมองดว้ย ออก
ฤทธ์ิแกป้วดหลายกลไก 

ผลขา้งเดียงท่ีพบบ่อย คล่ืนไส้ อาเจียน มึนงง 
และชกั ซ่ึงควรระวงัในผูป่้วยโรคลมชกั ผูป่้วย
ท่ีใช้ยาในขนาดสูงหรือได้รับยาอ่ืน เช่น ยา
ตา้นเศร้า ยาตา้นโรคจิต ท่ีท าให้ผูป่้วยชักได้
ง่าย 

Non-
opioid 

Paracetamol เด็ก < 12ปี 10-15 mg/kg ทุก 4-6 
ชม. 
ผูใ้หญ่ 325 mg-1,000 mg ทุก 4-6 
ชม. 

4-6 ชัว่โมง ไม่ท าใหเ้กิด GI irritate ใหไ้ดไ้ม่เกิน 4 gm/วนั 
 

NSAIDs 
Aspirin, Diclofenax (Voltaren), Floctafenine (Idarac), Ibuprofen (Brufen), Mefenamic acid (Ponstan), Naproxen (Synflex), Piroxicam (Feldene), Mobic 
Celebrex, Arcoxia , Dynastat 

SelectiveCOX-2 
inhibitor 
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การแก้ไขผลข้างเคยีงของยากลุ่ม Opioids  
1. ทอ้งผกู พบไดร้้อยละ 100 ของทุกคน เน่ืองจากยายบัย ั้งการเคล่ือนไหวของล าไส ้และการหลัง่น ้ ายอ่ย  

ให้ยาเพ่ือให้อุจจาระนุ่มลง จึงตอ้งสั่งยาระบายให้ทุกคร้ัง ในกลุ่ม stool softener และ bowel stimulants เช่น docusate sodium, bisacodyl, lactulose หรือ 
MOM 15-30 cc ก่อนนอน, Senokot 2-5 เมด็ ก่อนนอน 

2. คล่ืนไส ้อาเจียน เกิดไดร้้อยละ 50-75 เน่ืองจากผลของยาต่อ chemoreceptor trigger zone ท่ีสมองส่วน medulla จึงสามารถให้ยาท่ีตา้นฤทธ์ิในจุดน้ีใน 2-3 วนัแรก เช่น 
metoclopramide 10 mg ทุก 4-8 ชม. , prochlorperazine, dimenhydrinate, ondansetron(Zofran 4-8 mg PO,IV)  และคน้หาสาเหตุอ่ืนของการเกิดอาการ
คล่ืนไสอ้าเจียนดว้ย 

3. ง่วงซึม สบัสน และประสาทหลอน อาการง่วงซึมมกัไม่รุนแรง และผูป่้วยจะทนต่อยาไดใ้นระยะยาว จึงไม่ตอ้งปรับขนาดยาลง อธิบายให้ญาติเขา้ใจล่วงหนา้วา่อาจเกิดอาการน้ีในช่วง 2-3 วนั
แรกเท่านั้น ส่วนอาการประสาทหลอนจะพบไม่บ่อย อาจใหย้าในกลุ่ม haloperidol ขนาดต ่าๆ หากอาการรุนแรงควรตรวจหาสาเหตุอ่ืนร่วมดว้ย 

4. คนั พบในผูป่้วยท่ีไดรั้บมอร์ฟีนบ่อยกวา่ยาชนิดอ่ืน เน่ืองจากการกระตุน้การสร้างฮิสตามีน ซ่ึงอาจให้ยาตา้นฮิสตามีนร่วมดว้ย หรือเปล่ียนเป็นยา opioids ชนิด
อ่ืน เช่น fentanyl 

5. การกดการหายใจ เป็นผลขา้งเคียงท่ีอาจถึงแก่ชีวติ แต่พบไดน้อ้ยมากหากผูป่้วยยงัคงมีสติและมีอาการปวดอยู ่และผลต่อการกดหายใจจะหมดไป หากผูป่้วยไดรั้บยาน้ีต่อเน่ือง
หลายวนั ถา้ผูป่้วยมีอาการซึมมากอาจเร่ิมกระตุน้ผูป่้วยแรงๆ ก่อนแลว้ลดขนาดยาลง (พบในผูป่้วยท่ีไดย้าฉีด) อาจใช ้naloxone เพ่ือแกฤ้ทธ์ิ opioid โดยใหใ้น
ขนาดต ่าๆ ก่อน เพ่ือป้องกนัการเกิดอาการถอนยาฉบัพลนัและมีอาการปวดรุนแรงข้ึนใหม่ 

6. อาการกระตุก (Myoclonus) เกิดในรายท่ีไดรั้บยาเกินขนาด (opioids toxicity) จึงควรปรับลดขนาดยาลงอยา่งระมดัระวงั และอาจใหย้าเสริมในกลุ่ม lorazepam, midazepam, clonazepam, 
diazepam  

7. Urinary retention พบบ่อย โดยเฉพาะในผูสู้งอาย ุผูช้ายท่ีมี bladder outlets obstructions อยูก่่อนแลว้ 
8. ปากแหง้ พบไดน้อ้ย ใหด่ื้มน ้ าใหม้ากข้ึน 
 
หลกัการให้ยาระงบัปวดกลุ่ม strong opioids 

-ผูป่้วยท่ีมีอาการปวดเฉียบพลนั ควรเร่ิมใหย้าทางหลอดเลือดด าก่อนเพ่ือใหอ้อกฤทธ์ิเร็ว จากนั้นจึงปรับระดบัยาจนระงบัอาการปวดได ้หลงัจากนั้นจึงบริหารในขนาดเดิมทุก 4 ชัว่โมงตาม
ระยะเวลาออกฤทธ์ิของยา 

-เร่ิมจาก morphine ชนิด rapid release oral 5-10 mg ทุก 6 ชัว่โมง สามารถเพ่ิมขนาดยาจนสามารถระงบัปวดได ้และตอ้งให้ breakthrough dose ควบคู่ไปทุกคร้ัง ขนาดยาส าหรับ 
breakthrough dose คือร้อยละ 25-50 ของยาท่ีไดใ้นแต่ละคร้ังของ regular dose แต่สั่ง prn ทุก 1-2 ชัว่โมง เม่ือควบคุมความปวดไดดี้คลอด 24 ชัว่โมงจึงเปล่ียนยา morphine ทุก 4 ชัว่โมง เป็นชนิด 
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sustained-release คือทุก 6-12 ชัว่โมง และใหช้นิด rapid release เป็น breakthrough dose ไว ้prn ทุก 1 ชัว่โมง ส าหรับ morphine ไม่มีก าหนด maximum dose สามารถเพ่ิมขนาดยาไดเ้ร่ือยๆ จนกวา่จะ
ระงบัปวดได ้

-ในกรณีผูป่้วยตอ้งไดรั้บยา morphine ในขนาดท่ีสูงหรือไม่สามารถกินยาได ้อาจเปล่ียนยาเป็นชนิดแปะผิวหนงั (Fentanyl patch) หรือหยดเขา้หลอดเลือด 
-ตวัอยา่ง เม่ือประเมินผูป่้วยมีอาการปวด(มะเร็ง)อยา่งมาก และยงัไม่เคยไดรั้บ strong opiods มาก่อน จึงเร่ิมสัง่ยาในขนาดต ่าก่อน ดงัน้ี 

1. Anti-emetic drug : Haloperidol 0.5-1 mg หรือ metoclopramide 5 mg oral ประมาณ ½ ชัว่โมงก่อนใหม้อร์ฟีน dose แรก 
2. Regular dose : Morphine short-acting 10-20 mg oral q 4 ชัว่โมง 
3. Breakthrough dose : Morphine short-acting 5 mg oral q 1 ชัว่โมง 
4. Bowel stimulant : Senokot 2-4 tab oral hs. 

หากผูป่้วยไม่สามารถกินยาทางปากได ้ใหส้ัง่ IV route  ท่ีลดขนาดคร่ึงหน่ึงของ oral route และเม่ือตอ้งการเปล่ียนจากยาฉีดมาเป็นยากินใหเ้พ่ิมขนาดกลบัเป็น 2-3 เท่าของยาฉีด 
 เม่ือครบ 24 ชัว่โมงของการใหย้า morphine ไดน้ าขนาดยาท่ีผูป่้วยไดจ้ริงทั้ง regular dose และ breakthrough dose มารวมกนั เช่น สั่งยา morphine syrup (MSS) 10 mg oral ทุก 4 ชัว่โมง และ 
5 mg oral prn q 1 ชัว่โมง ผูป่้วยเรียกใช ้breakthrough dose ไปทั้งหมด 12 คร้ัง ใน 1 วนั รวมจ านวน morphine ท่ีผูป่้วยใชจ้ริง เท่ากบั (10 mg x 6 คร้ัง) + ( 5 mg x 12 คร้ัง) = 120 mg/วนั แสดงวา่สั่งยา
แกป้วดใหน้อ้ยเกินไปในวนัแรก จึงตอ้งเอาขนาดยาท่ีใชจ้ริงมาค านวณเป็น regular dose จะได ้120/6 = 20 mg oral q 4 ชัว่โมง ส าหรับวนัถดัไป รวมทั้งตอ้งปรับขนาดยา breakthrough dose เป็น ¼-1/2 
ของ regular dose จะได ้20/4 หรือ 20/2 = 5-10 mg oral q 1 ชัว่โมง 
 หลงัจากนั้นเม่ือครบอีก 24 ชัว่โมงใหป้ระเมินผูป่้วยและค านวณใหม่อีกคร้ังตามจ านวนท่ีผูป่้วยใชจ้ริง จนกระทัง่ปรับยาไดค้งท่ี คือระดบัท่ีผูป่้วยเรียกใช ้breakthrough dose ไม่เกิน 2-3 doses 
ต่อวนั จึงสามารถปรับยาจาก morphine short-acting เป็น sustain release (MST) ท่ีสั่งจ่ายทุก 8-12 ชัว่โมง ซ่ึงง่ายต่อการบริหารยาท่ีบา้น แต่ตอ้งสั่ง MSS เป็น breakthrough dose ควบคู่ไปดว้ย ทั้งน้ี
พบวา่จะไม่มี upper limit ของขนาดยา morphine ท่ีควรจะไดรั้บหรือผลการกดการหายใจ หากค่อยๆ ปรับยาตามหลกัการดงักล่าวมา ดงันั้นการเพ่ิมขนาดยาไดเ้ร่ือยๆ ตามอาการปวดมะเร็งของผูป่้วย
สามารถอยูไ่ดอ้ยา่งสบาย โดยไม่ปวด สามารถท ากิจวตัรไดต้ามสมควร 
 หลงัจากไดร้ะดบัยาคงท่ีแลว้ และผูป่้วยไม่สามารถกินยาได ้อาจเปล่ียนเป็นรูปแปะผิวหนงัเช่น Fentanyl patch 1 แผ่น ทุก 72 ชัว่โมง ถา้ให้ Fentanyl แปะเร็วไปหากยงัปรับระดบัยาไม่ได้
ระดบัคงท่ี fentanyl patch จะออกฤทธ์ิ นานถึง 3 วนั หากเกินขนาดก็ตอ้งรอร่างกายขบัยาออกถึง 3 วนั การปรับระดบัยาขณะได ้fentanyl ท าไดล้ าบาก หากเป็นไปไดค้วรให้ยากินจะดีกวา่ เพราะจะดูด
ซึมยาไดดี้กวา่ เพียงแต่ตอ้งลดอาการคล่ืนไสอ้าเจียนจากยาใหไ้ดก่้อน ผูป่้วยจึงจะไม่กลวัท่ีจะใชย้า 
 
ยาเสริม (Adjuvants) 
ใชใ้นกรณีตอ้งการลดผลขา้งเคียงของยา opiods เช่น  
-Tricyclic antidepressant : Amitriptyline 10-25 mg ก่อนนอน เป็นยาหลกัในการรักษา neuropathic pain 
-Anticonvulsion : Gabapentin ใชใ้นการรักษา neuropathic pain ท่ีเป็นลกัษณะเหมือนไฟฟ้าแล่นแปล่บ 
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-Corticosteroid : Dexamethasone การใชข้นาด 8 mg/วนั ในช่วงเชา้สามารถลด peripheral edema และ nerve compression ได ้หากหลงัใหย้าแลว้ประมาณ 2-3 วนัยงัไม่สามารถลดอาการปวดก็สามารถ
หยดุยาได ้แต่ถา้ช่วยลดอาการปวดได ้ใหล้ดปริมาณยาลงเหลือ 2 mg/สปัดาห์ เป็น maintenance dose 
-Antihistamine : Hydroxyzine 50-300 มก. PO, IV เสริมฤทธ์ิระงบัปวด ลดอาการคล่ืนไสอ้าเจียนกระวนกระวายนอนไม่หลบั 
 
ความเช่ือผดิๆ เกีย่วกบั morphine 

1. Respiratory depression ปรากฏวา่ไม่พบการกดการหายใจหากใชก้าร titrate dose ในขณะเพ่ิมขนาดยา หากฉีดเขา้เสน้ ตอ้งเจือจางก่อนและฉีดชา้ๆ 
2. Addiction or drug dependence ในกรณีผูป่้วยมีอาการปวดจริง การใชย้าแกป้วดเป็นขอ้บ่งช้ีในการรักษาและสามารถเลิกได ้เพราะเป็น pharmacological dependence แต่การติดยาใชส้ าหรับผู ้

ท่ีไม่ไดใ้ชย้าเพ่ือการรักษาอาการปวด แต่ใชย้าเพ่ือวตัถุประสงคอ่ื์น เป็นการใชย้าผิดประเภท และผูท่ี้ติดยามกัจะมีปัญหาจิตสงัคมอ่ืนๆ อยูก่่อน เป็น psychological dependence 
 
หลกัปฏิบัตทิัว่ไปก่อนทีจ่ะเปลีย่นรูปแบบการรักษาอาการปวดมาเป็น Fentanyl TTS 

1. การเปล่ียนจากยาฉีดเป็นยากินตอ้งเทียบ equianalgesic dose morphine ท่ีใชต้่อวนัก่อน 
2. เปรียบเทียบ eqipotent dose ของ oral morphine กบั fentanyl transdermal patch ใหไ้ดป้ระสิทธิภาพเท่ากนั ดงัในตาราง 
3. แนะน าใหใ้ช ้morphine ชนิด IV / กินต ารับเดิมไปก่อนในช่วง 12 ชัว่โมงแรก ภายหลงัจากเร่ิมใช ้transdermal เน่ืองจากยาในรูปแบบ transdermal จะตอ้งใชเ้วลาประมาณ 12-24 ชัว่โมงกวา่ท่ี

ประสิทธิภาพของยาจะสูงสุด 
4. ติดตามประสิทธิผลในการลดอาการปวดและอาการขา้งเคียงจากการใชย้าอยา่งสม ่าเสมอ 
5. เป้าหมายการรักษาคือใหร้ะดบัความปวดของผูป่้วยอยูใ่นระดบัต ่า (pain score ≤ 3/10 จากการใช ้visual analog scale) 

 
 

Oral 24 hour Morphine (มก./วนั) Fentanyl TTS 24 hour (µg/h) 
45-134 25 

135-224 50 
225-314 75 
315-404 100 
405-494 125 
495-584 150 
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585-674 175 
675-764 200 
765-854 225 
855-944 250 
945-1034 275 
1035-1124 300 

 
ตวัอย่าง case study 

ชายไทยคู่อาย ุ51 ปี ไดรั้บการวินิจฉัยวา่เป็นโรคมะเร็งล าไส้ใหญ่ระยะสุดทา้ย (Stage IV) ผูป่้วยเคยไดรั้บการผ่าตดัล าไส้ใหญ่ (colectomy) ร่วมกบั jejunostomy ต่อมาผูป่้วยไดเ้ขา้รับการ
รักษาตวัในโรงพยาบาลดว้ยอาการปวดแบบต้ือๆ บริเวณหน้าทอ้งตลอดเวลา ความรุนแรงระดบั 10 (visual analog scale) ผูป่้วยไดรั้บยา morphine 15 mg IV ทุก 4 ชัว่โมง (90 mg/วนั) ร่วมกบั 
pethidine 25 mg IV ส าหรับ breakthrough pains และมี pain score ลดลงมาเหลือระดบั 3  
 การปรับเปล่ียนยา โดยเปรียบเทียบ morphine IV 90 mg = morphine ชนิดกิน 270 mg/ วนั( equianalgesic dose ของ morphine IV : oral = 1 :3) และเทียบเท่ากบั Fentanyl TTS ในขนาด 75 
µg/h (ตาราง) และเน่ืองจาก Fent1anyl TTS เป็นยาท่ีมีระยะเวลาของการออกฤทธ์ิ (onset of action) ชา้ โดยจะเร่ิมเห็นผลสูงสุดประมาณ 12-24 ชัว่โมง หลงัจากท่ีแปะแผ่นยา จึงควรให้ฉีด morphine 
ในขนาดเดิม คือ morphine IV 15 mg  ทุก 6 ชัว่โมงจนกวา่ Fentanyl TTS จะออกฤทธ์ิเตม็ท่ี  
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