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การบำบัดปวดในเวชปฏิบัติมีความสำคัญเพิ่มขึ้นตามพัฒนาการทางการแพทย+ที่สามารถรักษาโรคหรือ

ภาวะฉุกเฉินไดWดีขึ้น “สิทธิ์ผู'ปJวยในการเข'าถึงการรักษาและสิทธิ์ในการได'รับการบำบัดเพื่อหลีกเลี่ยงอาการ

ปวด (The right to health and the right to be spared avoidable pain1)” ถูกกล0าวอย0างต0อเนื่องมา

นานกว0าหลายทศวรรษ โดยใหWความสำคัญในการบำบัดปวดเฉียบพลันเพื่อปYองกันความปวดต0อเนื่องเรื้อรัง ซ่ึง

ส0งผลต0อความสามารถในการใชWชีวิต การทำงาน ภาวะจิตใจและการเขWาสังคมของผูWป]วย  

อุบัติการณ+ของอาการปวดเรื้อรังในผูWใหญ0พบไดWสูงถึงรWอยละ 30 โดยจากขWอมูลจากทั่วโลก (Global 

burden of disease 20132) รวบรวมขWอมูลจาก 188 ประเทศ ติดตามขWอมูลนาน 23 ปq พบว0า อาการปวดหลัง

เปrนสาเหตุอันดับ 1 ที่ทำใหWเกิดภาวะทุกพลภาพหรือตWองหยุดทำงาน ตามดWวยอาการปวดคอเรื้อรังเปrนอันดับ 4 

และอาการปวดศีรษะไมเกรนเปrนอันดับท่ี 6 

นอกจากนี้ อาการปวดเฉียบพลันหรืออาการปวดที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลถูกใหWความสำคัญเพิ่มมากข้ึน 

โดย The Joint Commission of Accreditation of Health Organization (JCAHO) ยกใหWความปวดเปrน “The 

5th vital sign” ตั้งแต0ปq 2001 เพื่อใหWมีการติดตามและรักษาอาการปวดในรพ. แต0อุบัติการณ+ของอาการปวด

เฉียบพลันในผูWป]วยที่นอนในรพ.ยังพบสูงถึงรWอยละ 38-84 โดยพบอาการปวดระดับรุนแรงสูงถึงรWอยละ 9-36 ผล

สำรวจล0าสุด พบว0าแพทย+ส0วนใหญ0ไม0ใหWความสนใจศึกษาหรือไม0รูWว0ามีแนวทางปฏิบัติในการบำบัดปวดและพบว0า

แพทย+ส่ังยาระงับปวดไม0เพียงพอ3 

ดังนั้น ความรูWพื้นฐานในการบำบัดปวดจึงเปrนสิ่งจำเปrนที่แพทย+ตWองศึกษา ประกอบดWวย ความรูWเกี่ยวกับ

หลักการการบำบัดปวด (principles of pain management) ตามประเภทความปวด การประเมินความปวดและ

วิธีการบำบัดปวดเบ้ืองตWน 

 

ประเภทและหลักการบำบัดความปวด 

ความปวดแบ0งออกเปrน 3  ประเภท โดยแต0ละประเภทมีหลักการบำบัดต0างกันดังน้ี 

1. ความปวดเฉียบพลัน (acute pain) 
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เปrนสัญญาณเตือนว0ามีการทำลายเน้ือเย่ือ  ความปวดประเภทน้ีจะยังคงเกิดข้ึนตราบเท0าท่ีสาเหตุของ

การทำลายเน้ือเย่ือยังคงอยู0 โดยท่ัวไปมักไม0เกิน  3 เดือน  

                   หลักการรักษาคือ คWนหาและแกWไขสาเหตุ ร0วมกับใหWการบำบัดความปวดอย0างมีประสิทธิภาพ  เพ่ือ

ลดความทุกข+ทรมานของผูWป]วย  ลดภาวะแทรกซWอนจากความปวด และปYองกันการเปล่ียนแปลงจากความปวด

เฉียบพลันเปrนความปวดเร้ือรัง 

2. ความปวดเร้ือรังท่ีไมhได'เกิดจากโรคมะเร็ง (chronic non-cancer pain) 

     คือ ความปวดท่ีคงอยู0นานเกิน 3 เดือน แมWว0าพยาธิสภาพไดWหายไปแลWว หรือไม0พบพยาธิสภาพ หรือมี

พยาธิสภาพท่ีไม0สามารถรักษาใหWหายขาดไดW  

    หลักการรักษาคือ  การบำบัดปวดใหWความปวดอยู0ในระดับท่ีผูWป]วยสามารถทำกิจวัตรประจำวันไดW มี

คุณภาพชีวิตท่ีดีแมWยังมีความปวดอยู0บWาง มุ0งเนWนทำใหWคุณภาพชีวิตดีไม0ทรมานกับความปวด 

3. ความปวดจากโรคมะเร็ง (cancer pain) 

     คือ  ความปวดจากโรคมะเร็งหรือเก่ียวเน่ืองจากมะเร็ง โดยเฉพาะในระยะลุกลามซ่ึงไม0สามารถตัด

กWอนมะเร็งออกไดW ลักษณะความปวดจึงเหมือนความปวดเร้ือรังซ่ึงไม0สามารถรักษาพยาธิสภาพใหWหายขาดไดW  และ

อาจมีความปวดเฉียบพลันแทรกซWอนท่ีเกิดจากการลุกลาม หรือเกิดจากการรักษา  เช0น  การตกเลือดในกWอนมะเร็ง 

การเกิดลำไสWอุดตันจากกWอนท่ีโตข้ึนและการผ0าตัด   เปrนตWน 

หลักการรักษา ใชWหลักการการรักษาความปวดเฉียบพลันและเร้ือรังร0วมกัน คือ 1) บำบัดความปวด

เร้ือรังโดยมุ0งใหWผูWป]วยสามารถอยู0กับความปวดไดWโดยมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 2) ถWามีความปวดเฉียบพลันเกิดข้ึนใหWหา

สาเหตุของความปวดเฉียบพลันร0วมกับการบำบัดความปวดเฉียบพลันอย0างมีประสิทธิภาพ และ 3) เม่ือถึงระยะ

สุดทWาย ใหWบำบัดความปวดโดยคำนึงถึงความสุขสบาย (comfort care) มากกว0าคุณภาพชีวิตและอาการขWางเคียง

จากยาระงับปวด  

 

การประเมินความปวด 
ประเมนิโดยการประเมนิทางคลนิิกพื3นฐาน ไดแ้ก่ การซกัประวตั ิตรวจร่างกายและผลการตรวจ

ทางหอ้งปฏบิตักิารหรอืการตรวจทางรงัส ี
 
ขั #นตอนแรก คอื ตอ้งซกั “ประวติัพื#นฐานเกี5ยวกบัอาการปวด” ไดแ้ก่  

� เวลาทีFเริFมมอีาการปวด 

� รปูแบบของความปวด: เป็นๆหายๆ หรอืปวดตลอดเวลา 

� ตาํแหน่งทีFปวด 

� การกระจายของความปวด 

� คาํบรรยายลกัษณะความปวด (pain characteristics) เชน่ แสบรอ้น 

� ระดบัความรนุแรงของความปวด 

� ปัจจยัทีFทาํใหค้วามปวดเพิFมขึ3นหรอืลดลง 
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� การตอบสนองต่อยาระงบัปวดหรอืการรกัษาในอดตี 

� อาการผดิปกตใินระบบอืFนๆ 
นอกจากนี3 ต้องตรวจร่างกายเพืFอประเมนิว่า มสีาเหตุปวดทีFต้องได้รบัการรกัษาอย่างเร่งด่วน

หรอืไม่ (emergency condition; red flag) เช่น ภาวะปวดทอ้งในผูป่้วยมะเรง็ ตอ้งประเมนิว่ามภีาวะฉุกเฉิน
ในชอ่งทอ้ง เชน่ สาํไสท้ะลุ หรอืไม ่

ขั #นตอนที5 < คอื “การซกัประวติัเพื5อแยกประเภทความปวด” เน้นทีFการประเมนิลกัษณะปวด 
(pain characteristics) เพืFอใชช้ี3นําการรกัษา โดยแบง่ประเภทความปวดเป็น j ประเภท ดงันี3  

1. ความปวดทีFเกิดจากโรคหรือระบบประสาททํางานผิดปกติ เรียกว่า ความปวดเหตุพยาธิ
ประสาท หรือ  “neuropathic pain” พบได้ทั 3งอาการปวดในระบบประสาทส่วนปลาย (peripheral 
neuropathy) และระบบประสาทสว่นกลาง (central neuropathy) 

2. ความปวดทีFเกดิจากโรคหรอืความผดิปกตใินอวยัวะทีFมไิดอ้ยูใ่นระบบประสาท เรยีกความปวด
ประเภทนี3ว่า “nociceptive pain” ซึFงพบได้ทั 3งแบบ somatic pain คอือาการปวดอวยัวะภายนอก ได้แก่ 
กระดกู กลา้มเนื3อ เป็นตน้ และ visceral pain คอื อาการปวดอวยัวะภายในชอ่งอก ชอ่งทอ้ง ลกัษณะอาการ
ปวดแตกต่างกนั ดงัแสดงในตารางทีF 1 

 
นอกจากนี3 ยงัมคีวามปวดประเภททีFสาม คอื  “nociplastic pain” ทีFสมาคมการศกึษาเรืFองความ

ปวดนานาชาต ิ(International Association of The Study of Pain; IASP) ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่เป็น “ความ
ปวดทีFเกิดจากการเปลีFยนแปลงของประสาทรบัสมัผสัปวดโดยไม่พบสาเหตุปวดทั 3งในและนอกระบบ
ประสาท” [Pain that arises from altered nociception despite no clear evidence of actual or threatened 
tissue damage causing the activation of peripheral nociceptors or evidence for disease or lesion of 
the somatosensory system causing the pain]4 

 
ซึFงการประเมนิเพืFอวนิิจฉยัความปวดประเภทนี3ทาํไดย้าก ตอ้งใชก้ารตรวจเพิFมเตมิ เชน่ การตรวจ 

QST (qualitative sensory testing) การทํา MRI สมอง ตวัอย่าง อาการปวดแบบ nociplastic pain ได้แก่ 
fibromyalgia ซึFงเกดิการเปลีFยนแปลงในระบบรบัสมัผสัปวดสว่นกลาง ทาํใหเ้มืFอตรวจรา่งกายจะพบความไว
ในการรบัสมัผสัปวด 

 
การประเมนิทางคลนิิกโดยแพทยท์ั Fวไปนิยมแยกประเภทความปวดเป็น 2 ประเภททีFพบไดบ่้อย

กว่า ถ้าความปวดไม่สามารถเขา้กบัความปวดประเภท nociceptive หรอื neuropathic pain ได้ ใหค้ดิถงึ
อาการปวด nociplastic pain 

 
การแยกประเภทความปวดระหว่าง nociceptive pain และ neuropathic pain โดยใชก้ารประเมนิ

ทางคลนิิก ซึFงความแมน่ยาํขึ3นกบัความชาํนาญของผูป้ระเมนิ จงึมกีารพฒันาแบบประเมนิเพืFอชว่ยใหแ้พทย์
วินิจฉัยประเภทความปวดได้แม่นยําขึ3น แต่ยังไม่มีแบบประเมินใดทีFมีความไว (sensitivity) และ
ความจาํเพาะ (specificity) สงู ดงันั 3น การประเมนิทางคลนิิกจงึยงัเป็นวธิหีลกัทีFใชใ้นการแยกประเภทความ
ปวด 
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           ตารางที5 1 ประเภทของความปวด 
ประเภทของความปวด อาการ ตวัอย่าง 

Somatic pain บอกตาํแหน่งปวดไดช้ดั เชน่ ขอ้เขา่
ลกัษณะปวดแบบปวดแหลม ปวดตุ๊บ 
อาการปวดสมัพนัธก์บัการขยบั
บรเิวณทีFปวด 

ปวดกระดกูกบักลา้มเนืIอ เชน่ 
ปวดขอ้ต่างๆ 

Visceral pain บอกตาํแหน่งไมช่ดัเจน เชน่ ปวดทั Fว
ทอ้ง ลกัษณะปวดแบบปวดบบี ปวด
มวนทอ้ง อาการปวดสมัพนัธก์บัการ
รบัประทาน หรอืขบัถ่าย เป็นตน้  

ปวดอวยัวะภายใน เชน่ ปวด
ทอ้งน้อยขณะมปีระจาํเดอืน 

Neuropathic pain -  Peripheral neuropathy ปวดแบบ
แสบรอ้น แปล๊บ ปลายมอื  ปลายเทา้ 
หรอืตาม dermatome ของ
เสน้ประสาท 
-  Central neuropathy ปวดบรเิวณทีF
ระบบประสาททาํงานผดิปกต ิ

ปวดปลายประสาทจากเบาหวาน 
(diabetic neuropathy, ปลาย
ปลายประสาทหลงัตดิเชืIองสูวดั 
(post herpetic neuralgia) 
ปวดประสาทไขสนัหลงัหลงัไดร้บั
บาดเจบ็ (spinal cord injury) 

(เรยีบเรยีงตารางโดย พญ.นุช ตนัตศิรินิทร)์ 

 

ประเภทของการประเมินความปวด 
แบง่เป็น j ประเภท คอื  

1. การรายงานความปวดโดยผู้ป่วย (Self-report) โดยประเมินได้ทั #งการประเมินด้านเดียวและการ
ประเมินหลายด้าน ไดแ้ก่  

การประเมินด้านเดียว (Unidimensional pain assessment)  คือการประเมินเฉพาะระดับ
ความปวด (pain intensity)   นิยมใชใ้นการประเมนิความปวดเฉียบพลนั ไดแ้ก่ อาการปวดหลงัผ่าตดัหรอื
ความปวดหลงัไดร้บัหตัถการ มหีลายรปูแบบ ไดแ้ก่ numerical rating scale (NRS), verbal rating scale 
(VRS), facial pain scale (FPS) ภาพทีF  

ผูป่้วยทีFมปัีญหาดา้นการสืFอสารไม่สามารถใช ้self-report ดว้ยความแม่นยาํ ไดแ้ก่ ผูป่้วยทีFมอีายุ
น้อยกวา่ 6 ปีหรอืผูป่้วยสงูอาย ุเป็นตน้ แนะนําใหใ้ชก้ารประเมนิทางพฤตกิรรมความปวด (pain behaviors) 
แทน  



	

	

5 

 
    ภาพที5 1  การรายงานระดบัความปวดดว้ยตนเอง (self-reported pain intensity) 
 (ไดร้บัอนุญาตจากนพ.สมบรูณ์ เทยีนทอง สมาคมการศกึษาเรืFองความปวดแหง่ประเทศไทย)                                                                   
 

การประเมินหลายด้าน (Multi-dimension pain assessment) คอื การประเมนิหลายด้านของ
ความปวด ไดแ้ก่ ดา้นกาย ดา้นจติใจ และดา้นสงัคม (biopsychosocial aspect) นิยมประเมนิระดบัความ
ปวด ผลรบกวนทีFเกดิจากความปวดในดา้นต่างๆ (pain disturbance) ไดแ้ก่ การทํากจิวตัรประจําวนั การ
นอน ภาวะอารมณ์และการเข้าสงัคม เป็นต้น โดยให้ผู้ป่วยกรอกแบบประเมินด้วยตนเองหรือใช้การ
สมัภาษณ์ ซึFงสามารถประเมนิความปวดไดห้ลากหลายดา้น ขึ3นกบัวตัถุประสงคข์องแบบประเมนิ 

 
2.  การประเมินความปวดด้วยการสงัเกตพฤติกรรมความปวด (Behavioral pain assessment) 

สาํหรบัผูป่้วยทีFมปัีญหาในการสืFอสาร ไดแ้ก่ ผูป่้วยเดก็ �-� ปีหรอืผูส้งูอายุทีFมปัีญหาในการสืFอสาร 
ให้ใช้การประเมนิพฤตกิรรมความปวดแทน โดยให้เลอืกแบบประเมนิให้ตรงกบัอายุ ประเภทความปวด 
ไดแ้ก่ ความปวดเฉียบพลนั ความปวดเรื3อรงั ความปวดในชว่งระยะสดุทา้ยของชวีติ เป็นตน้ เลอืกตามบรบิท
ของผูป่้วย ไดแ้ก่ การประเมนิในหอผูป่้วยวกิฤต การประเมนิในหอ้งฉุกเฉิน เป็นตน้ 
 
การประเมินความปวดเหตพุยาธิประสาท (Neuropathic pain assessment)  

การวนิิจฉยั neuropathic pain ทาํไดโ้ดยการวนิิจฉยัทางคลนิิก โดยแบ่งระดบัความเป็นไปไดท้ีFจะ
เป็น neuropathic pain ได ้3 ระดบั5 คอื 

 
� ระดบั 1 (possible): พิจารณาจากประวติั  
 ประวตัโิรคทางระบบประสาททีFสมัพนัธก์บัตําแหน่งปวด มคีาํบรรยายลกัษณะความปวด ทีFพบ

บ่อยใน neuropathic pain ได้แก่ อาการปวดแสบร้อน (hot-burning) ปวดเย็นเหมือนถูกนํ3าแข็ง (cold-
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freezing) อาการคนั (itching) อาการปวดซู่ซ่า (tingling) อาการชาไร้ความรู้สกึ (numbness) และอาการ
ปวดเหมอืนถกูไฟซอ็ต (electrical shock) เป็นตน้ 

 

� ระดบั 2 (probably): ผลการตรวจร่างกาย 
 ตําแหน่งทีFปวดสมัพนัธ์กบัเสน้ประสาททีFมพียาธสิภาพ ตรวจร่างกายพบอาการปวดเมืFอถูก

สมัผสัเบาๆ หรอื allodynia มคีวามไวต่อตวักระตุน้ทีFทาํใหป้วดหรอื hyperalgesia 
 

� ระดบั 3 (definite): ผลการตรวจค้นเพิ5มเติม 
 แสดงความผดิปกตขิองระบบประสาท เช่น การตรวจดว้ยเครืFองไฟฟ้ากล้ามเนื3อ หรอื EMG 

(electromyogram) การตรวจทางรงัสดีว้ยเครืFองเอม็อารไ์อ (MRI) เป็นตน้ 

 

วิธีการบำบัดความปวด   

แบ0งเปrน 2 วิธี คือ 

1. การบำบัดความปวดด'วยยา  (pharmacological approach) คือการใหWยาระงับปวดในกลุ0ม

ต0างๆ ไดWแก0 opioids, weak opioids (codeine, tramadol), NSAIDs, COX-2 inhibitor และ paracetamol 

2. การบำบัดความปวดโดยไมhใช'ยา (non-pharmacological approach) ไดWแก0  

- การรักษาดWวยวิธีทางเวชศาสตร+ฟ��นฟู ไดWแก0 การบริหารกลWามเน้ือและขWอ การรักษาดWวยความ

รWอนหรือความเย็น และการกระตุWนไฟฟYา เปrนตWน นิยมใชWวิธีน้ีในหลังการผ0าตัดกระดูกและขWอ 

- การบำบัดทางจิตวิทยา (psychotherapy) เช0น การเบ่ียงเบนความสนใจออกจากความปวด 

ไดWแก0 กิจกรรมบำบัด รWองเพลง สะกดจิต สมาธิ เปrนตWน ไม0นิยมใชWในการบำบัดหลังผ0าตัด เน่ืองจากการบำบัดวิธีน้ี

ใชWเวลานานในการแสดงผลระงับปวด 

 

การบำบัดความปวดด7วยยา  

เปrนวิธีท่ีนิยมเน่ืองจากมีประสิทธิภาพสูง แพทย+ท่ีจะส่ังยาระงับปวดตWองมีความรูWในเร่ืองยาระงับปวดท่ี

เหมาะสมกับประเภทของความปวด มีหลักการดังน้ี  

1. การบำบัดปวดแบบ nociceptive pain ใหWบำบัดปวดตามคำแนะนำขององค+การอนามัยโลก หรือเรียกว0า 

WHO analgesic ladder รายละเอียดจะกล0าวต0อไป 

2. การบำบัดปวดแบบ neuropathic pain (อาการปวดเหตุพยาธิสภาพประสาท) แนะนำใหWบำบัดดWวยยาจะ

เพาะท่ีไดWรับการศึกษาและมีหลักฐานเชิงประจักษ+สนับสนุนประสิทธิภาพ ในป�จจุบันมีคำแนะนำตีพิมพ+

หลายฉบับ ผูWเขียนแนะนำใหWบำบัดปวดประเภทน้ีตามคำแนะนำของ EFNS (European federal society 

of neurological societies) ปq พ.ศ. 25586 และคำแนะนำเวชปฏิบัติในภาวะปวดเหตุพยาธิสภาพ

ประสาทของสมาคมการศึกษาเร่ืองความปวดแห0งประเทศไทย ปq พ.ศ. 25637 รายละเอียดจะกล0าวต0อไป 
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ชนิดของยาระงับปวด 

  ยาระงับปวดท่ีนิยมใชW ถูกแบ0งตามกลไกการออกฤทธ์ิ ไดWแก0  

-Acetaminophen กลไกการออกฤทธ์ิไม0แน0ชัด คาดว0าอาจออกฤทธ์ิยับย้ังเอนไซม+ cyclooxygenase-
2 (COX-2) หรือเพ่ิมการหล่ัง endogenous cannabinoid ซ่ึงมีฤทธ์ิระงับปวด หรือยับย้ังการทำงานของตัวรับ 
NMDA (N-Methyl D-Aspartate receptor) ทำใหWลดการส0งสัญญาณปวดข้ึนสู0สมอง ขนาดท่ีใชW คือ 10-20 มก./
กก. ทุก 4-6 ชม. ขนาดสูงสุดในผูWใหญ0 คือ 4,000 มก.ต0อวัน 

 
ตารางที5 2 ขนาดของ acetaminophen, NSAIDs, COX-2 inhibitor และ weak opioids   

ยา 
(จาํนวนมก.ต่อเมด็) 

การบริหาร
ยา 

ขนาดยา (มก.) ขนาดสงูสดุใน 24 ชม. 

Acetaminophen รบัประทาน 

        IV 

-325, 500 มก. (ทกุ 4-6 ชม.) หรอื 650 
มก. (ทกุ 8 ชม.) 
-1,000 มก. หยดต่อเนืEองทางหลอด
เลอืดดาํภายใน 20 นาท ีทกุ 6 ชม. 

นํLาหนกั >50 กก.;  4,000 มก.ต่อวนั 

นํLาหนกั <50 กก.; 15 มก./กก/ครั Lง (สงูสดุ 60 มก./กก./

วนั) หลกีเลีEยงการใชใ้นผูป่้วยโรคตบั 

Ibuprofen (200, 400 มก/เมด็) 
Naproxen (250, 275 มก/เมด็) 
Ketoprofen 

รบัประทาน 
 

400 มก. ทกุ 4-6 ชม.                                      
250-500 มก. ทกุ 12 ชม. 
25-50 มก. ทกุ 6-8 ชม. 

2,400 มก. 
1,000 มก. 
300 มก. 

Indomethacin รบัประทาน 25 มก. ทกุ 8-12 ชม. 200 มก. 

Ketorolac (30 มก./amp) IV 30 มก. ครั Lงแรก ตามดว้ย 15-30 มก. 
ทกุ 6-8 ชม. หา้มใหต้ดิต่อกนัเกนิ 5 วนั 

120 มก.  
ลดขนาดยาในผูป่้วยสงูอาย ุ(>65 ปี) ผูป่้วยไตวาย 

Diclofenac  
(25, SR=75 มก/เมด็) 

รบัประทาน 50 มก. ทกุ 8 ชม. 150 มก. 

Meloxicam  Piroxicam 
รบัประทาน 7.5-15 มก. ทกุ 24 ชม.                              

20-40 มก. ทกุ 24 ชม. 
15 มก.                                                           
40 มก. 

Etoricoxib (60,90,120 มก) 

Celecoxib (200, 400 มก)        

Parecoxib  (40 มก./2 มล.)                      

รบัประทาน 
 

 
IV 

60-120 มก. ทกุ 24 ชม.                        

200 มก. ทกุ 12 ชม. 

20-40 มก. ทกุ 12-24 ชม. 

120 มก. 

400 มก.หลกีเลีEยงในผูป่้วยทีEมปีระวตัแิพ ้Sulfonamides 

80 มก. 
ลดขนาดยาในผูป่้วยสงูอาย ุ(>65 ปี) และผูป่้วยไตวาย. 

หลกีเลีEยงในผูป่้วยทีEมปีระวตัแิพ ้Sulfonamides 

Codeine หรือ TWC (Tylenol 
300 มก./codeine 15 มก) 

รบัประทาน 
 

1-2 เมด็ ทกุ 6-8 ชม. Codeine ไมเ่กนิ 360 มก. 

ยาผสม paracetamol 
(325มก.)/tramadol (37.5 มก) 

Tramal® (50 มก) 

Tramadol XR (100 มก) 

รบัประทาน 
 

ทกุ 6-8 ชม. 
 
 

ทกุ 12-24 ชม. 

Paracetamol ไมเ่กนิ 4000 มก./วนั 
Tramadol ไมเ่กนิ 400 มก./วนั  
(ลดขนาดลงเหลอื 200 มก./วนั เมืEอ GFR< 30 มล./
นาท/ี1.73 ม²) 

IV= ใหท้างหลอดเลอืดดาํ  
(เรยีบเรยีงตารางโดยพญ.นุช ตนัตศิรินิทรแ์ละดดัแปลงจาก WHO guideline for the pharmacological and radiotherapeutic management of cancer pain in adults and adolescents. 

Geneva: World Health Organization; 2018. License: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.) 

 
 

- NSAIDs (non-steroidal anti-inflammatory drugs) และ COX-2 inhibitor ยาท้ังสองกลุ0ม
ยับย้ังการทำงานของเอนไซม+ COX-2 ทำใหWลดการเปล่ียน arachidonic acid เปrน prostaglandin ชนิด E-2 

(PG-E2) ทำใหWลดการอักเสบและอาการปวด ยากลุ0มน้ีมีหลายชนิด ขนาดท่ีแนะนำแสดงในตารางท่ี 2 
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หลีกเล่ียงการใชW NSAIDs และ COX-2 inhibitor ในผูWป]วยท่ีมีภาวะ 
1) ไตบกพร0องระดับปานกลางถึงรุนแรง (moderate to severe renal insufficiency; GFR = 15-

59 mL/min/1.73m2) 
2) การทำงานของเกล็ดเลือดผิดปกติหรือจำนวนเกล็ดเลือดต่ำ  

3) มีเลือดออกในทางเดินอาหาร (active gastrointestinal bleeding)  
4) ภาวะหลอดลมตีบรุนแรง (active bronchospasm)  
5)มีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบหรือหลอดเลือดในสมองตีบท่ีอาการของโรคยังควบคุมไดWไม0ดี (active 

coronary/cerebral vascular diseases)  
6) ภาวะต้ังครรภ+ ในไตรมาสแรกและไตรมาสท่ีสาม (first and third trimester of pregnancy) 
7) ไม0ใหW parecoxib ในผูWป]วยท่ีเขWารับการผ0าตัด CABG (coronary artery bypass graft) เน่ืองจาก

จะเพ่ิมอัตราการเกิดหัวใจขาดเลือดหรือหัวใจวายไดW 
8) แพWยา sulfonamide หWามใหW parecoxib และ celecoxib เพราะสูตรโครงสรWางมี sulfa  

 

-  Strong opioids (morphine, pethidine, fentanyl) จับกับตัวรับ opioid ท่ีบริเวณ dorsal horn 

ของไขสันหลังและสมองทำใหWเซลล+ท่ีรับสัญญาณปวดทำงานนWอยลง ดังแสดงในภาพท่ี 2 

- Weak opioids (tramadol, codeine) แตกต0างจาก strong opioids เน่ืองจากจับกับตัวรับ opioid 

ไดWนWอยกว0า strong opioid เปrนรWอยเท0า 

codeine จะตWองถูกเปล่ียนเปrนมอร+ฟqนท่ีตับจึงจะออกฤทธ์ิระงับปวดไดW tramadol ออกฤทธ์ิสองกลไก 

คือ จับกับตัวรับ opioid และยับย้ังการดูดกลับของ serotonin และ norepinephrine ท่ีสมอง ทำใหWเพ่ิมสัญญาณ

มายับย้ังการทำงานของเซลล+ประสาทไขสันหลัง (descending inhibitory pathway) ทำใหWส0งสัญญาณปวดข้ึนสู0

สมองไดWนWอยลง 

-  Alpha-2 agonist ไดWแก0 dexmeditomidine กระตุWนตัวรับ alpha-2 ทำใหWลดการหล่ัง substance 

P ท่ีบริเวณ presynaptic junction และลดการนำแคลเซียมเขWาเซลล+บริเวณไขสันหลังทำใหWเซลล+ถูกกระตุWนยาก ไม0

ทำงานหรือไม0ส0งสัญญาณปวด มีฤทธ์ิระงับปวดส้ันตWองหยดต0อเน่ือง จึงนิยมใชWเฉพาะในการบำบัดปวดหลังผ0าตัด 

- ยาเสริม (adjuvant) ใชWเพ่ือลดปริมาณยาระงับปวดหรืออาจใชWเม่ือมีความปวดจากเสWนประสาท 
(neuropathic pain) ซ่ึงตอบสนองต0อยา opioids ไม0ดี ยาเสริมท่ีนิยมใชW ไดWแก0  

1) ยายับย้ังการทำงานของช0องแคลเซียม (calcium channel blocker) ไดWแก0 gabapentin, 
pregabalin ซ่ึงใชWลดอาการปวดหลังผ0าตัดโดยตWองใชWร0วมกับ strong opioids ทำใหWลดปริมาณ strong opioids 

ไดW นอกจากน้ียังสามารถลด neuropathic pain ดWวย  
2) ยาตWานซึมเศรWา (antidepressant) กลุ0ม SNRI (serotonin norepinephrine reuptake 

inhibitor) ออกฤทธ์ิยับย้ังการดูดกลับของ serotonin และ norepinephrine ในสมอง ทำใหWเพ่ิม descending 
inhibitory pathway ทำใหWส0งสัญญาณปวดไปยังสมองนWอยลง  
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ภาพที& 2:  แสดงกลไกการออกฤทธิ/ ของยาระงบัปวดชนิดต่างๆ 

(วาดโดย: คุณโรจนรินทร์ โกมลหิรัญ) 

 

หลักการเลือกใช7ยาระงับปวด  

ใหWปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติท่ีเรียกว0า “บันไดสามข้ันขององค+การอนามัยโลก (WHO analgesic ladder)” 

แสดงในภาพท่ี 3 มีรายละเอียดดังน้ี 

บันไดข้ันท่ี 1:  ผูWป]วยท่ีมีความปวดระดับนWอย (NRS <4) ผูWป]วยท่ีเขWารับการผ0าตัดขนาดเล็ก เช0น การถอนฟ�น 

ใหWใชWยาในกลุ0ม non-opioid ไดWแก0 NSAIDs หรือ COX-2 inhibitor และ acetaminophen 

บันไดข้ันท่ี 2:  ผูWป]วยท่ีมีความปวดระดับปานกลาง (NRS = 4-6) ผูWป]วยท่ีเขWารับการผ0าตัดขนาดกลางท่ีทำใหW

เกิดความปวดระดับปานกลาง เช0น ผ0าตัดกWอนท่ีเตWานม หรือผูWป]วยท่ียังปวดอยู0หลังไดWรับยาในบันไดข้ันท่ี 1 แนะนำ

ใหWใชWยาในกลุ0ม weak opioids ซ่ึงไดWแก0 tramadol และ codeine  

บันไดข้ันท่ี 3:  ผูWป]วยท่ีมีความปวดระดับรุนแรง (NRS =7-10) ผูWป]วยท่ีเขWารับการผ0าตัดใหญ0ท่ีทำใหWเกิดความ

ปวดรุนแรงไดW เช0น ผ0าตัดทรวงอก ผ0าตัดทWองส0วนบน หรือผูWป]วยท่ียังปวดอยู0หลังไดWรับยาในบันไดข้ันท่ี 2 แนะนำใหW

ใชWยาในกลุ0ม strong opioids  

โดยสามารถเพ่ิมยาเสริม (adjuvant) ในทุกข้ันบันไดและใหW non-opioid เสริมไดWในบันไดข้ันท่ี 2 และ 3 
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ภาพที& 3: WHO analgesic ladder  

(วาดโดย: คุณโรจนรินทร์ โกมลหิรัญ) 

 

การบำบัดความปวดหลังผ0าตัด โดยเฉพาะหลังผ0าตัดใหญ0ท่ีมีโอกาสเกิดความปวดระดับรุนแรง แนะนำใหW

ปฏิบัติตามบันไดของ World Federation of Society of Anesthesiologists (WFSA) หรือ WFSA analgesic 

ladder ดังแสดงในภาพท่ี 4 คือ ใหWใชW strong opioids บริหารทางหลอดเลือดดำ อาจร0วมกับการบริหารยาชา

เฉพาะท่ีท่ีบริเวณแผลผ0าตัด หรือร0วมกับการระงับความรูWสึกเฉพาะส0วน (regional analgesia) หลังจากน้ัน เม่ือ

ผูWป]วยเร่ิมรับประทานไดW  แนะนำใหWเปล่ียนเปrน opioids ชนิดรับประทาน และในวันต0อมาอาจเปล่ียนเปrนยาในกลุ0ม 

NSAIDs ชนิดรับประทาน 

 

 
ภาพที& 4: WFSA (World Federation Society of Anesthesiologists) analgesic ladder  

(วาดโดย: คุณโรจนรินทร์ โกมลหิรัญ) 

 

จะเห็นว0าการระงับปวดท่ีกล0าวมา เปrนแนวทางท่ีตรงกันขWามหรือสวนทางกับการรักษาตามข้ันบันไดของ

องค+การอนามัยโลก (WHO analgesic ladder) ซ่ึงใชWอย0างแพร0หลายในการบำบัดความปวดจากมะเร็ง ขWอแตกต0าง

อีกประการคือ ไม0นิยมใชWยาเสริม (adjuvant) ในการบำบัดความปวดหลังผ0าตัด เน่ืองจากยาเสริมใชWเวลานานจึงจะ

ออกฤทธ์ิ คือ 5-7 วัน ซ่ึงเม่ือถึงเวลาน้ันความปวดหลังผ0าตัดมักทุเลาแลWว 
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ยาโอป§ออยด+เปrนยาท่ีใชWบ0อย โดยเฉพาะในการบำบัดปวดมะเร็ง เร่ืองท่ีควรทราบเก่ียวกับการใชWโอป§ออยด+ 

ไดWแก0 การเปล่ียนชนิดโอป§ออยด+ เช0น การเปล่ียน morphine ในรูปแบบฉีดเปrนในรูปแบบเม็ด ภาวการณ+ด้ือต0อโอป§

ออยด+ ผลขWางเคียงจากโอป§ออยด+และการรักษาผลขWางเคียงน้ัน 

การเปลี5ยนชนิดโอปิออยด ์(Opioid rotation)8 
หมายถงึ การเปลีFยนชนิดหรอืการเปลีFยนรปูแบบการใช ้ของยาในกลุ่มโอปิออยด ์เช่น การเปลีFยน

จาก morphine เ ป็น fentanyl patch หรือ การเปลีFยนจาก morphine IV เ ป็น morphine ในรูปแบบ
รบัประทาน 

ข้อบง่ชี# 
1. มผีลขา้งเคยีงจากยาทีFไมส่ามารถใชย้าไดอ้ยา่งต่อเนืFอง (Intolerable adverse effects) 
2. ไมม่ฤีทธิ �ระงบัปวดทีFเพยีงพอ (Poor analgesic efficacy) 
3. เกดิผลกระทบกบัยาประเภทอืFน (Drug-drug interaction) เช่น การใช้ methadone ควบคู่ยา

ต้านเศร้าก ลุ่ม  SSRI (selective serotonin reuptake inhibitor) ทํ า ให้ เสีFยงทีFจ ะ เกิดภาวะ serotonin 
syndrome 

4. ตอ้งการเปลีFยนวธิกีารบรหิารยา (Preference for a different route of administration) 
5. ปัญหาเรืFองค่าใช้จ่าย หรือปัญหาชนิดขอยาทีFมีจํากัดในโรงพยาบาล (Financial or drug 

availability considerations) 

               ขั #นตอนการทาํ opioid rotation 
ขั #นตอนที5 1 คาํนวณปรมิาณยาทีFใชใ้น 24 ชม. (total opioid requirement) และคาํนวณเปลีFยนเป็น 

morphine ในรูปแบบรับประทาน (MME; milligram of morphine equivalents) ทีF ใช้ โดยใช้ตัวคูณ 
(conversion factor) แสดงในตารางทีF 3 เช่น ผูป่้วยรบัประทาน oxycodone 10 มก. ทุก 12 ชม. (20 มก.
ต่อวนั) จะเท่ากบัรบัประทาน morphine คดิคาํนวณจาก เอา 20 x 1.5 (conversion factor) = 30 มก.ต่อวนั 
สรุปว่า การรบัประทาน oxycodone 20 มก.ต่อวนัจะเทยีบเท่ารบัประทานมอร์ฟีน 30 มก.ต่อวนั (MME; 
milligram of morphine= 30)   

ขั #นตอนที5 2 คดิเทยีบปรมิาณยา strong opioids ใหม ่โดยเอา conversion factor ไปหาร MME ทีF
คาํนวณได ้จะไดป้รมิาณยา strong opioid ตวัใหม่ โดยใหล้ดปรมิาณลง 25-50% ขึ3นอยู่กบัภาวะของคนไข ้
ดงันี3 

� พิจารณาลดปริมาณยาตวัใหม่ลงร้อยละ 25-30 
 - ยกเวน้การเปลีFยนเป็น fentanyl patch (ไมต่อ้งลดขนาดของ fentanyl patch)  
 - methadone ใหเ้ริFมทีFรอ้ยละ �� ของ dose methadone ทีFคาํนวณได ้

� พิจารณาลดปริมาณยาลงร้อยละ 50 ใน 3 กรณี ไดแ้ก่  
- คนสงูอาย ุ(>65 ปี) 
- ผูป่้วยทีFมโีรคทีFยงัควบคมุไดไ้มด่ ี(medically frail) 
- ใช ้opioid ตวัแรกในขนาดสงู ซึFงยงัไมข่อ้สรปุแน่ชดัวา่ opioid ขนาดสงูคอืขนาดเทา่ไหร ่ 

แนะนําใหพ้จิารณาลดขนาดยา 50% เมืFอผูป่้วยใช ้opioids ขนาดเทยีบเท่าหรอืมากกว่า morphine เมด็เกนิ 
200 มก. ต่อวนั 
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ตารางที5 3 เปรยีบเทยีบความแรงของยา opioids แต่ละชนิด9,10 

Opioids ขนาด
รบัประทาน

(มก.) 

ขนาดฉีด 
IV/SC 
(มก.) 

ตวัแปลง 
(conversion 

factor) 

Morphine  15  
5 

IV: oral ratio =1:3 
1 

Fentanyl transdermal, มคก.ต่อ ชม. - - 2.4 

Oxycodone 10 - 1.5 

Hydromorphone 3 1.5 4 

Methadone, มก.ต่อวนั 
   - 1-20 
   - 21-40 
   - 41-60 

   - ³ 60-80 

  

 
4 
8 
10 
12 

IV=ใหย้าทางหลอดเลอืดดาํ, SC=ใหย้าเขา้ชั Iนใตผ้วิหนงั 
(เรยีบเรยีงตารางโดย พญ.นุช ตนัตศิรินิทร ์และ ดดัแปลงจาก Dowell D, Haegerich TM, Chou R. CDC guideline for prescribing opioids for 
chronic pain-United States. JAMA 2016;315(15):1624-45.และBruera E, Cauley D, Dalai S, Driver L, Fleckenstein O, Gonzalez C et al. 
Cancer Pain-Adult algorithms. [Internet]. 2 0 1 7 .  [cited February 2 0 1 9 ]  Available from: https://www.mdanderson.org/documents/for-

physicians/algorithms/clinical-management/clin-management-cancer-pain-web-algorithm.pdf) 

 
ตารางที5 4 เปรยีบปรมิาณ oral morphine กบั transdermal fentanyl11  

Oral morphine (มก./วนั) Transdermal fentanyl (มคก./ชม.) 

30-59 12 

60-134 25 

135-224 50 
ไดร้บัอนุญาตจาก พงศภ์ารด ีเจาฑะเกษตรนิและคณะ. สมาคมการศกึษาเรืDองความปวดแหง่ประเทศไทย.  
แนวทางเวชปฏบิตัคิวามปวดจากมะเรง็. กรงุเทพฯ:PQQR. หน้า ST. 

 
ตารางที5 5 เปรยีบเทยีบปรมิาณ oral morphine กบั methadone12 

Oral morphine (มก./วนั) Morphine: Methadone ratio 

<100 4:1 

100-300 5:1 

301-600 10:1 

601-800 12:1 

801-1000 15:1 

>1000 20:1 
(ทีiมาของขอ้มลู Ayonrinde OT, Bridge DT. The rediscovery of methadone and clinical aspect. Med J Aust. 2000;173(10):536-40.)  

 
ตวัอย่างการเปลี5ยนชนิด strong opioids 
ผูป่้วยไดร้บั morphine ฉีด 4 มก. ทุก 4 ชม. อาการปวดจากมะเรง็ควบคุมไดด้ ีแพทยต์อ้งการให้

ผูป่้วยกลบับา้น ควรสั Fงยา MST ในปรมิาณ 
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ขั #นตอนที5 1 (calculate total morphine requirement) 
- คดิปรมิาณ morphine ทีFไดร้บัใน 24 ชม. = morphine 4 มก. IV 6 ครั 3งต่อวนั = 4x6 = 24 

มก. IV morphine ต่อวนั  
- คดิเป็น 24 x 3 = 72 มก. oral morphine ต่อวนั 

ขั #นตอนที5 2  (dose reduction by 30%) 
- ใหล้ดปรมิาณ oral morphine รอ้ยละ 30 = 72 x30/100 = 21.6 มก.  
- ปรมิาณ oral morphine ทีFควรไดร้บั คอื 72-21.6 = ประมาณ 50.4 มก.ต่อวนั  

 
ดงันั 3น ควรให ้MST ขนาด 10 มก. 2 เมด็ ทุก 12 ชม. (ประมาณ 40 มก.ต่อวนั) หรอื 
อาจสั Fง MST 30 มก. เชา้ 10 มก. 2 เมด็ เยน็ (รวมเป็น 50 มก.ต่อวนั) 

         การให้ยาเสริมในกรณีที5ปวดเพิ5มขึ#น (Breakthrough pain medication) 
ควรใหใ้นปรมิาณรอ้ยละ 10-20 ของปรมิาณ strong opioids ทีFใชใ้น 24 ชม.  

 
ตวัอย่างการคาํนวณปริมาณยาbreakthrough medication  

- ถา้ผูป่้วยใช ้morphine ชนิดรบัประทาน 48 มก.ต่อวนั  
- ปริมาณ breakthrough pain medication = 48 x 10/100 ถึง 48 x 20/100 = 4.8 ถึง 9.6 

มก.ต่อครั 3ง  
- หรอืให ้MSS (morphine sulphate syrup; 2 มก.ต่อมล.) ปรมิาณ 2.5-5 มล.ต่อครั 3ง 

 ผลข้างเคียงของยาโอปิออยด ์ไดแ้ก่  
 ผลข้างเคียงทีFร้ายแรง คือ การกดการหายใจ (opioids induced respiratory depression) ซึFงมี
อุบตักิารณ์ประมาณร้อยละ 1 ผู้ป่วยทีFมคีวามเสีFยงต่อภาวะนี313 ซึFงต้องระมดัระวงัในการให้ยาโอปิออยด์ 

ไดแ้ก่ 

  � ผูป่้วยทีFไมเ่คยไดร้บัยาในกลุม่โอปิออยดม์าก่อน (opioids naïve)  

  � ผูป่้วยสงูอาย ุ(มากกวา่ 65 ปี) หรอืเดก็เลก็ 

� มโีรคหรอืภาวะทีFทาํใหเ้กดิอาการงว่งซมึ ไดแ้ก่ hyponatremia, sepsis เป็นตน้  

� ความผดิปกตขิองทางเดนิหายใจทีFเสีFยงต่อภาวะคั Fงของคารบ์อนไดออกไซด ์(CO2) เชน่ ม ีlung 
metastasis 

� ไดร้บัยาทีFกดการทาํงานของสมอง ไดแ้ก่ benzodiazepine, antihistamine 

� ภาวะอว้น (obesity) มภีาวะหยดุหายใจขณะหลบั (obstructive sleep apnea; OSA) 
  ผลข้างเคียง อืFนๆ ทีFพบได้ ได้แก่ อาการสบัสน (delirium) กล้ามเนื3อเกร็งตัว อาการคลืFนไส้ 
อาเจยีน คนั ปัสสาวะลาํบาก ทอ้งผกู เป็นตนั ซึFงวธิกีารรกัษาดงัแสดงในตารางทีF 6 
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ตารางที5 6 อาการขา้งเคยีงจากโอปิออยด1์3 

อาการแสดง หลกัการรกัษา ยาท̂ีใช้รกัษา 

การกดการ
หายใจและ/หรือ
ง่วงซึม 

ใหอ้อกซเิจนรว่มกบัเปิดทางเดนิหายใจ 
พจิารณาให ้naloxone infusion ใน
ผูป่้วยทีFไดร้บัโอปิออยด ์ทีFออกฤทธิ �ยาว 
เชน่ spinal morphine เนืFองจากฤทธิ �
ของ naloxone สั Iนประมาณ ��-�� 
นาทขีึIนกบัขนาดยาทีFใช ้

�  ให ้naloxone ทางหลอดเลอืดดาํในขนาด  
    0.04-0.1 มก. ทกุ 2-3 นาทจีนผูป่้วยตืFนหรอืหายใจ 
    เพิFมขึIน โดยยงัไมต่า้นฤทธิ �ระงบัปวด  

�  ตามดว้ย naloxone infusion (ผสม naloxone  
    2 มก. (5 amp) ใน 0.9 % NSS ขนาด 500 มล.;  
    ไดค้วามเขม้ขน้เป็น 0.004 มก./มล.) หยดในอตัรา  
    4-5 มคก./กก./ชม. หรอื 50-60 มล./ชม. 

Hallucination/ 
Delirium/ 
Cognitive failure 

�  ลดขนาดยา 

�  เปลีFยนชนิดของ opioids 

�  ใหย้า Major หรอื minor  
    transquilizers 

    Haloperidol 2-5 มก. บรหิารทางกลา้มเนืIอ  
    ทกุ 4-8 ชม. 
 

Rigidity/ 
Myoclonus/ 
Seizures 

เปลีFยนชนิด opioids ทีFไมม่ ีactive 
metabolite เชน่ fentanyl 
 

�  Lorazepam �.�-� มก. รบัประทาน �-� ครั Iง/วนั  

�  Clonazepam 0.5-1 มก.รบัประทาน  �-� ครั Iง/วนั  

�  Baclofen 1 เมด็ �-� ครั Iง/วนั 

คล̂ืนไส้อาเจียน ใหย้าลดอาการอาเจยีน  
เปลีFยนชนิด opioids ถา้ไมต่อบสนอง 
กบัการรกัษา 

�  Ondansetron 4-8 มก. IV ทกุ 6 ชม. 

�  Dexamethazone 4-10 มก. IV ทกุ 6 ชม. 

�  Dimenhydrinate 1-2 มก./กก. IV ทกุ 6 ชม. 

�  Metoclopramide 10 มก. IV ทกุ 6-8 ชม. 

คนั เปลีFยนชนิด opioids  ถา้ไมต่อบสนอง
ต่อการรกัษา 

�  Chlorpheniramine 10 มก.I V ทกุ 4-6 ชม. 

�  Propofol 10-20 มก. ใชใ้นหอ้งพกัฟืIนเทา่นั Iน 

�  Ondansetron 4-8 มก. IV ทกุ 6 ชม. 

�  Naloxone �.���-�.��� มก./กก. IV 
	
Opioids tolerance  

คอื ภาวะทีFผูป่้วยตอ้งการปรมิาณยาเพิFมขึ3น เพืFอใหไ้ดฤ้ทธิ �ระงบัปวดเท่าเดมิ ซึFงกลไกการเกดิยงั
ไมเ่ป็นทีFสรปุ คาดวา่เกดิจากการเปลีFยนแปลงทีFระดบัเซลล ์ไดแ้ก่ ตวัรบัโอปิออยดห์ดตวัเขา้ไปในเซลล ์และ/
หรอืการเปลีFยนแปลงภายในเซลล์ ทําให้เกิดการส่งสญัญานความปวดเพิFมขึ3น เช่น การกระตุ้นโปรตีน 
kinases A โปรตนี kinases C หรอืการกระตุน้ตวัรบั NMDA (N-methyl-D-Aspartate receptor)  

FDA (Food and Drug Administration) ของประเทศสหรฐัอเมรกิาไดใ้หนิ้ยามปรมิาณยาโอปิออยด์
ทีFแพทยค์วรสงสยัภาวะ “opioid tolerance” ไวใ้นปี พ.ศ. 255614 ดงันี3 แพทยค์วรนึกถงึภาวะนี3เมืFอผูป่้วยใช ้
oral morphine 60 มก./วนั oxycodone 30 มก./วนั hydromorphone 8 มก./วนั นานอย่างน้อย 1 สปัดาห์
แลว้ยงัมอีาการปวดอยู ่

แนวทางการบาํบดัรกัษาภาวะ opioids tolerance มดีงันี3 

1. การปลี5ยนชนิดโอปิออยด ์(Opioid rotation) รายละเอยีดแนวทางปฏบิตัใินการทํา opioid 

rotation ไดก้ลา่วแลว้ขา้งตน้ 



	

	

15 

2. เพิ5มยาในกลุ่ม adjuvants เพืFอลดปรมิาณโอปิออยดท์ีFตอ้งการ (reduced opioid requirement) 

ไดแ้ก่ gabapentin, pregabalin, SNRI เป็นตน้ รายละเอยีดจะกลา่วต่อไป 

3. เพิ5มยาในกลุ่ม non-opioids ในระยะสั 3นๆ เพืFอลดปรมิาณโอปิออยดท์ีFตอ้งการ เชน่ ยาในกลุม่ 

NSAIDs หรอื acetaminophen เมืFอไมม่ขีอ้หา้ม 

4. พิจารณาใช้วิธีการบาํบดัปวดด้วยการไม่ใช้ยา (Non-pharmacological techniques) เชน่ 

รงัสรีกัษา 

 
การบาํบดัความปวดเหตพุยาธิสภาพประสาท (Neuropathic pain management)	
 
หลกัการในการบาํบดัปวด 

1. มุ่งควบคุมอาการปวดให้อยู่ในระดบัที5ไม่รบกวนการใช้ชีวิต ไม่มุ่งเพื5อการรกัษาโรค 
หรอืบําบดัปวดให้คุณภาพชวีติดขีึ3น ไม่ถูกรบกวนจากความปวด เช่น ไม่ออกจากบ้านหรอืไม่เขา้สงัคม
เนืFองจากความปวด ดงันั 3น การรกัษา คอื การบําบดัอาการเท่านั 3น ไม่ได้รกัษาโรค เนืFองจากยงัไม่ทราบ
สาเหตุทีFแน่ชดัหรอืยงัไมว่ธิกีารรกัษาใหห้ายขาด 

2. การบาํบดัปวดต้องครอบคลุมหลายด้าน ได้แก่ ทางกาย ใจ และสงัคม หรอืเรยีกว่า bio-
psycho-social approach  

3. ปรบัความปวดให้เหมาะสมตามแต่ละบุคคล (personalized medicine) โดยผูป่้วยแต่ละ
รายตอบสนองต่อยาระงบัปวดแตกต่างกนั ดงันั 3น จงึไมม่สีตูรสาํเรจ็ในการบาํบดัปวดประเภทนี3  

วิธีการรกัษา  
ใชว้ธิผีสมผสาน ประกอบดว้ยการบําบดัปวดดว้ยการใชย้าระงบัปวดและการไม่ใชย้าระงบัปวด มี

รายละเอยีดดงันี3 

� การบาํบดัปวดด้วยการใช้ยา 
 แนะนําใหเ้ลอืกชนิดยาตามคําแนะนําของ EFNS (European federal society of neurological 
societies) ในปี พ.ศ. 25586 และคําแนะนําเวชปฏิบตัิในภาวะปวดเหตุพยาธิสภาพประสาทของสมาคม
การศกึษาเรืFองความปวดแหง่ประเทศไทย ปี พ.ศ. 25637 โดยสรปุใจความสาํคญัไดด้งันี3 
 - ยาในกลุ่ม first line หรือยาทีFแนะนําให้ใช้บําบัดปวดก่อน ได้แก่ gabapentin หรือ 
pregabalin, TCA (tricyclic antidepressant), SNRI (serotonin norepinephrine reuptake inhibitor), 
carbamazepine/oxcarbazepine (เฉพาะปวด trigeminal neuralgia) ควรลองยาในกลุม่นี3นาน 4-8 สปัดาห ์

- ยาในกลุ่ม second line ใช้เมืFอใช้ยาในกลุ่ม first line แล้วไม่ได้ผล ได้แก่ lidocaine 
patches, tramadol 

- ยาที5มีหลกัฐานเชิงประจกัษ์ยงัไม่แน่ชดั หรอืเรยีกว่ายาในกลุ่ม third line ใชเ้มืFอใชย้าใน 
first และ second line แล้วไม่บรรเทาปวด ได้แก่  capsaicin cream, lamotrigine, strong opioids, 
NMDA antagonist, topiramate, carbamazepine (อาการปวดทีFไมใ่ชป่วดแบบ trigeminal neuralgia) 
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ตารางที5 7 ยาทีFใชบ้าํบดัปวดเหตุพยาธสิภาพประสาท (neuropathic pain)15,16,17 
ยา กลไกการออกฤทธิ-  ขนาดยา 

(มก.ต่อวนั) 
NNT NNH ข้อบง่ชีA 

First line 
Tricyclic 
antidepressant 

-ยบัยั cงการดดูกลบัของ 
serotonin, norepinephrine 
-ตา้นตวัรบั NMDA 
(amitriptyline) 

10-150 3.6 9-28 
 

-DPPN, PHN, central 
neuropathic pain (SCI) 
-หลกีเลีDยงในผูส้งูอาย,ุ 
arrhythmias, BPH, closed 
angle glaucoma 

Gabapentin ยบัยั cงตวัรบัแคลเซยีม 
(alpha2delta calcium 
channel blocker) 

100-3600 
 

6.3 
(5.0-8.3) 

25.6 
(15.3-78.6) 

DPPN, PHN 

Pregabalin 25-600 7.7 
(6.5-9.4) 

13.6 
(11.6-17.4) 

DPPN, PHN, fibromyalgia 

SNRIs ยบัยั cงการดดูกลบัของ 
serotonin, norepinephrine 

30-120 (duloxetine) 
37.5-225 (venlaflexine) 

6.4 
(5.2-8.4) 

11.8 
(9.5-15.2) 

DPPN, peripheral & central 
neuropathy (MS), 
fibromyalgia 
(somatic pain; OA, LBP) 

Second line  
Tramadol  -ยบัยั cงการดดูกลบัของ 

serotonin, norepinephrine 
-กระตุน้ตวัรบั opioid (weak 
mu-opioid agonist) 

50-400 4.7 
(3.6-6.7) 

12.6 
(8.4-25.3) 

-DPPN, PHN, cancer 
related neuropathic pain 
-ใชเ้สรมิยาในกลุม่ first line 
ใหท้านเฉพาะเวลาทีDปวดมาก 

5% Lidocaine patch ยบัยั cงการทาํงานของชอ่ง
โซเดยีมทีDปลายประสาท 
(Nav 1.7. 1.8) 

1-2 แผน่ แปะบรเิวณทีD
ปวดนาน 12 ชม.  
(ยาจะอยูใ่นผวิหนงั
ต่อเนืDองอกี 12 ชม) 

- - -PHN โดยเฉพาะคนทีDม ี
allodynia 
-ใชไ้ดด้ใีนผูส้งูอาย ุ

ยาทีNมีหลกัฐานเชิงประจกัษ์ยงัไม่แน่ชดั 
Carbamazepine 

หรอื 
Oxcarbamazepine 
 

ยบัยั cงการทาํงานของชอ่ง
โซเดยีมทีDปลายประสาท 

300-1200 
(carbamazepine) 

300-1800 
(oxcarbamazepine) 

1.7 
(1.5-2.0) 

2.6  
(2.1-3.5) 

 

-TN (first line), peripheral & 
central neuropathic pain 
-ตอ้งตดิตามผลขา้งเคยีง 
ไดแ้ก่ hyponatremia, 
anemia การเพิDมขึcนของเอม
ไซมต์บั 

Methadone -ยบัยั cงการดดูกลบัของ 
serotonin, norepinephrine 
-ตา้นตวัรบั NMDA 

5-30 4.3 
(3.4-6.7) 
Strong 
opioids 

11.7  

Lamotrigene ยบัยั cงการทาํงานของชอ่ง
โซเดยีมทีDปลายประสาท 

25-200 17.8 
(9.3-210) 

17.3 
(11-44) 

HIV neuropathy 

Capcaisin cream กระตุน้ตวัรบั TRPV1 ทา 2-4 ครั cงต่อวนั 3.2  
(2.2-5.9) 

- PHN, HIV neuropathy 

NNT (number needed to treat) = จาํนวนผูป่้วยทีEตอ้งรกัษาจงึจะมผีูป่้วยหนึEงคนทีEมอีาการปวดลดลงรอ้ยละ 50, NNH (number needed to 
harm) =จาํนวนผูป่้วยทีEไดร้บัยาแลว้เกดิผลขา้งเคยีงหนึEงราย, DPPN=diabetic painful peripheral neuropathy, PHN=postherpetic neuralgia, 
MS=multiple sclerosis, OA=osteoarthritis, LBP=low back pain, TRPV1= Transient receptor potential vanilloid subtype 1	
(เรียบเรียงตารางโดย พญ.นุช ตันติศิรินทร์และดดัแปลงจาก Bates D, Schultheis BC, Hanes MC, Jolly SM, Chakravarthy KV, Deer TR, et al. A comprehensive 
algorithm for management of neuropathic pain. Pain Med 2019;20(Suppl 1):S2-S12., Attal N, Bouhassira D. Pharmacotherapy of neuropathic pain: Which drugs, 
which treatment algorithms?. Pain 2015;156 Suppl 1:S104-S14., Finnerup NB, Attal N, Haroutounian S, McNicol E, Baron R, Dworkin RH, et al. Pharmacotherapy 

for neuropathic pain in adults: A systematic review and meta-analysis. Lancet Neurol 2015;14(2):162-73.	และ  Wiffen PJ, Derry S, Moore RA, Kalso EA. 

Carbamazepine for chronic neuropathic pain and fibromyalgia in adults. Cochrane Database Syst Rev 2014;2014(4):CD005451.) 
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สรุป 

การบำบัดปวดใหWมีประสิทธิภาพประกอบดWวย การเลือกใชWหลักการบำบัดปวดใหWตรงกับประเภทของความ

ปวด (acute, chronic non-cancer and cancer pain) ใหWการบำบัดปวดตามระดับความปวดและลักษณะของ

อาการปวด (nociceptive or neuropathic pain) ใชWวิธีบำบัดท้ังการใชWยาระงับปวดร0วมกับการไม0ใชWยา ปรับการ

รักษาตามการตอบสนองของผูWป]วยพรWอมกับการเฝYาระวังผลขWางเคียงท่ีอาจจะเกิดข้ึน  

การใหWความรูWเก่ียวกับการบำบัดปวดแก0แพทย+และบุคลากรทางการแพทย+เปrนส่ิงจำเปrนต0อการพัฒนา

คุณภาพของการใหWบริการทางสาธารณสุข เน่ืองจากเม่ือมีการบำบัดปวดท่ีมีประสิทธิภาพหรือผูWป]วยมีอาการปวด

ลดลง จะส0งผลเพ่ิมความสามารถในการฟ��นตัวและเพ่ิมคุณภาพชีวิตของผูWป]วย ดังน้ัน การพัฒนาระบบงานใหWบริการ

การบำบัดปวดเปrนส่ิงจำเปrนและควรไดWรับการพัฒนาอย0างจริงจัง จนทำใหWเกิดการปฏิบัติทางคลินิกอย0างสม่ำเสมอ

และมีประสิทธิภาพ 
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