


• ต ำแหน่ง radiation ลักษณะกำรปวด ควำมรุนแรง 

อะไรท ำให้ปวดเป็นมำกขึ้น/ดีขึ้น ผลกระทบ

• สำเหตุ? จำกตัวโรค กำรรักษำ อื่นๆไม่เกี่ยวข้อง

• มีลักษณะเฉพำะหรือไม่?

Bone – ปวดเวลำเคลื่อนไหว ลงน้ ำหนัก

Nerve – ปวดแสบร้อน ชำ

Liver – ปวด RUQ จำกตับโตขึ้น

Raised ICP – ปวดศีรษะ เป็นมำกเวลำนอนลง

Colic – ปวดบิดเป็นพักๆ

• ปัจจัยอื่นๆ: ปัญหำจิตสังคม จิตวิญญำณ



• Self report – gold standard

• Behavioral observation

• Physiologic measures



Mild pain

Moderate pain

Severe pain



• ปวดเป็นพักๆ/

ตลอดเวลำ

• ปวดต้ือๆ/จิ๊ด

• ปวดเหมือนมีด

บำด

• บอกต ำแหน่งได้

• เกิดจำก

tissue injuries

• ปวดเป็นพักๆ/

ตลอดเวลำ

• ปวดเสียด/บิด

• บอกต ำแหน่ง

ได้ไม่ชัดเจน

• ตย gut obst., 

liver capsule 

distension



• Background pain ปวดพ้ืนฐำน มักเป็นอยู่ตลอด →

ควบคุมโดยใช้ WHO guideline ให้ยำอย่ำงต่อเน่ือง

• Episodic pain ปวดเป็นครั้งครำว สำเหตุ:

- End-of-dose failure ขนำดยำไม่เพียงพอ ท ำให้ 

ปวดก่อนถึงเวลำให้ยำครัง้ต่อไป 

→ เพ่ิมขนำดยำ

- Breakthrough pain ปวดขึ้นอย่ำงเฉียบพลัน 

→ ให้ยำระงับปวดฤทธิ์ส้ันแบบ prn.

- Incident pain ปวดเฉียบพลันที่มีสิ่งกระตุน้ เช่น 

กำรขยับตัวใน bone metastasis กำรท ำแผล

→ ให้ยำระงับปวดฤทธ์ิสั้นป้องกันไวก้่อน





• By the clock

• By the mouth

• By the patient



Pain

Pain 
persists 

or 
increases

Pain 
persists 

or 
increases

Freedom 
from pain

Non-opioids for 

mild - mod pain

± Adjuvant

Weak opioids for 
mild - mod pain
± Non-opioid
± Adjuvant

Strong opioids for 
mod–severe pain  
± Non-opioid
± Adjuvant

• Non-opioids: 

- Acetaminophen

- NSAIDS

• Week opioids: 

- Codeine

- Tramadol

• Strong opioids:

- Morphine

- Fentanyl

- Methadone

• Adjuvants: 

- Anticonvulsants

- Antidepressants

- Corticosteroids



Acetaminophen
500-1000 มก. ทุก 4-6 ชม. (ไม่เกิน 6-8 กรัม/วัน)
Acute over dose (150 mg/kg) →hepatic 
necrosis

NSAIDs ฤทธิ์ต้ำนกำรอักเสบ ใช้ได้ดีใน bone pain, 
liver pain, inflammatory pain 
SE: GI irritation, Plt dysfunction,ไม่ใช้ในโรคไต หัวใจ

ยำ ขนำดรบัประทำน ระยะเวลำออก

ฤทธิ์ (ชม.)

Ibuprofen 400 mg bid, qid 4-6

Diclofenac 50 mg bid, tid 8 

Celecoxib 100-200 mg od, bid 12 

3. Acetaminophen + NSAID ออกฤทธ์ระงับปวดร่วมกนั



• Codeine: Derivative of morphine

Potency 1/10 of morphine 

Dosage: 30–60 mg q 4 h.

• Tramadol: μ agonist

Serotonin & NE reuptake inhibitor

Potency 1/20 – 1/5 of morphine

Adverse effect: N/V, constipation

Less respiratory depression

Dosage: 50-100 mg q 6-8 h.



• Morphine: Full μ agonist

Standard opioid which others are compared

Metabolized by hepatic conjugation

–MO-3-glucuronide → neurotoxic 
symptoms 

–MO-6-glucuronide → analgesic activity

• Methadone 

• Pethidine X ไม่ควรใช้ต่อเนื่องระยะยำว

• Fentanyl: μ agonist
Potency 100 X of morphine 
Rapid onset, short duration of action



Approximate dose conversion ratio; PO to PO

Conversion Ratio Calculation Example

Codeine to MO 10:1 Divide 24h codeine dose by 10 Codeine 240mg/24h PO

→ morphine 24mg/24h PO

Tramadol to MO 5:1 Divide 24h tramadol dose by 5 Tramadol 400mg/24h PO

→Morphine 80 mg/24h PO

MO to methadone Discuss with palliative medicine consultant

Approximate dose conversion ratio; PO to SC/IV

MO to MO 3:1 Divide 24h morphine dose by 3 Morphine 30mg/24h PO

→morphine 10 mg/24h SC/IV

→ morphine 0.4mg/h SC/IV

Methadone to 

methadone

2:1 Divide 24h methadone dose by 2 Methadone 30mg/24h PO

→methadone 15 mg/24h SC/IV

MO to fentanyl Use same calculation as for transdermal patch

Approximate dose conversion ratio; PO to TD

MO to fentanyl 100:1 Multiply 24h morphine PO dose in 

mg by 10 to obtain 24h fentanyl

dose; divide answer by 24 to 

obtain mcg/hr patch strength  

Morphine 120 mg/24h PO 

→Fentanyl 1,200 mcg/24h; 

→1,200/24= 50 mcg patch q 

72h.



• ผู้ป่วยแต่ละรำยตอ้งกำรยำขนำดแตกต่ำงกัน ขึ้นกับควำม
รุนแรงของควำมปวดและกำรตอบสนองต่อยำ

• ขนำดยำไม่มีเพดำนสูงสุด เพ่ิมได้จนกว่ำจะหำยปวด

• Conversion PO:IV = 3:1

• Severe hepatic impairment –ลดควำมถี ่(ทุก 6-8 ชม.)

• Renal impairment ควรหลีกเลี่ยงหรือลดขนำดยำ



Preparations & administration:

-ยำฤทธิ์ส้ัน (immediate-released) ฤทธิ์ 4 ชม.

MO syrup (2mg/ml) 

Immediate released tablet 10 mg (MO-IR)

- ยำฤทธิ์ยำว (slow-released): 

MST (10, 30, 60, 100 mg/tab) q 8-12 hr. 

Kapanol (20, 50, 100 mg/cap) q 12-24 hr.

- IV injection (10mg/ml)





• ถ้ำไม่เคยได้ MO มำก่อน ควรเริ่มขนำดน้อย แล้ว

ค่อยๆ titrate ขึ้นจนกว่ำจะคุมควำมปวดได้ดี

• ใช้เวลำ 2-3 วันในกำร titrate ยำ

• ควรเริ่มด้วยยำ MO ฤทธิ์ส้ันโดยให้ยำควบคุม 

background pain q 4h. + prn q 2h.

• ถ้ำอำกำรไม่ดีขึ้น อำจปรับยำข้ึน 30-100% หรือ

ปรับยำเพ่ิมเท่ำกับ MO ท่ีได้ใน 24h ท่ีผ่ำนมำ 

(background + prn)



• ขนำดเริ่มต้น 0.15-0.3 mg/kg PO q4h 

MO naïve เริ่มด้วย 5 mg (max 10-15 mg)

0.05-0.1 mg/kg IV/SC q4h 

MO naïve มักเริ่มด้วย 3 mg (max 5-10 mg)

• ตัวอย่ำง

- 5 mg immediate released MO →MO-IR (10 mg) 

½ tab or MO syr (2mg/cc) 2.5 cc PO q4h.

หรือให้ 10 mg controlled release tab (MST) q8h.

- Break through dose = dose ที่ให้ทุก 4 ชม. หรือเท่ำกับ

MO ที่ได้ใน 24h ÷ 6 ในรูป immediate released 

→ MO-IR ½ tab หรือ MO syr 2.5 cc prn for BTP q2h.



MO-IR (10 mg) ½ เม็ด 6, 10, 14, 18น., 1 เม็ด 22 น.

และ ½ เม็ด prn for BTP q2h (MO syr. 2.5 cc.)

ผู้ป่วยได้ prn.ไป 4 ครั้ง ใน 24h ที่ผ่ำนมำ 

ขนำดยำวันใหม่ = regular 30 + BTP 20 → 50 mg/d 

→ 50/6 → ~7.5 mg/dose → ¾ tab of MO-IR q4h + ¾
tab of MO-IR prn for BTP q2h. (MO syr =3.5 cc)

• ปรับยำวันต่อไปโดยค ำนวนยำท่ีได้ 24 h. (regular + prn)

• กำรปรับยำโดยเพ่ิม 30-100%

24h MO = 5 mg x 6 doses = 30 mg

เพ่ิม 50% =15 mg ขนำดยำวันต่อไป→30+15 =45 mg/d 

→ 45/6 →7.5 mg/dose → ¾ tab of MO-IR q4h.



• ท้องผูกพบร้อยละ 90 และเป็นตลอดระยะที่รบัประทำน
ยำ ต้องให้ยำระบำยตลอดกำรใช้ยำ

• คลื่นใส้อำเจียนพบร้อยละ 30 มักพบในช่วงแรก อำจ
ให้ยำแก้อำเจียนในช่วง 3-4 วันแรก

• ง่วงซึมพบช่วงแรก มักปรับตัวได้ภำยใน 2-3 วัน
Sedation: เมื่อเริ่มให้ยำควรบันทึก sedation score

0 = ต่ืนดี alert 2 = หลับ ปลุกต่ืนง่ำย

1 = ง่วงบำงครั้ง 3 = หลับ ปลุกต่ืนยำก ไม่ต่ืน

ถ้ำ sedation score>2 ให้ลดขนำดยำลง 25-50%

• อำกำรคันพบร้อยละ 7  Rx → antihistamine

• ปำกแห้ง

• ปัสสวะล ำบำก

• Delirium



Unconsciousness

Apnea

Respiratiory depression

Increased sedation

Increased nausea, vomiting

Base - line analgesia

Increasing opioid dose



Fentanyl TTS (Durogesic)

- เริ่มด้วยขนำด 12.5-25 mcg/hr →ประเมินหลัง 48-72 ชม.

- ออกฤทธ์ิช้ำ → ต้องให้ยำระงับปวด 12-24 ชม.หลังปิดยำ

- Transdermal patch 25 ug/ hr

= ~60mg oral/24 hr

= ~20-30mg subcut/24 hr

- เมื่อเปลี่ยน fentanyl TD → MO ใน 24 ชม.แรกควรให้

ขนำดครึ่งเดียวก่อน

ใช้ใน

• ผู้ป่วยที่คุมควำมปวดได้ดีแลว้

• ผู้ป่วยที่รับประทำนยำไม่ได้





• พบ 20-40% ของผู้ป่วยมะเร็ง

• มะเร็งที่พบบ่อย: ปอด เต้ำนม ผิวหนัง ล ำใส้ใหญ่ ไต

• กำรรักษำ: ผ่ำตัด RT, CMT

• Palliative

Dexamethasone 8-16 mg IV/SC

16-24 mg IV ในรำยอำกำรรุนแรง

ลดยำลงจนหมดในสองสัปดำห์

• ยำกันชัก

• ยำแก้ปวด: paracetamol, NSAIDS, opioids





Infection Antibiotics, PT

COPD/asthma Bronchodilators, steroids, PT

Obstruction of 

trachea/bronchus/SVT

Steroids, radiotherapy, laser 

therapy, stenting, chemotherapy

Lymphangitis

carcinomatosis

Steroids, diuretics, bronchodilators

Pleural effusion Drainage+/- Pleurodesis

Pericardial effusion Paracentesis, steroids

Ascites Diuretics, paracentesis

Anemia Blood transfusion 

Pulmonary embolism Anticoagulation

Heart failure Diuretics, ACE inhibitors, opioids



• ผู้ป่วยที่ไมเ่คยใช้ MO มำก่อน:

- เริ่มด้วย 2.5-5 mg q4-6h PO PRN ปรับยำตำม

กำรตอบสนองของผู้ป่วย

- ถ้ำใช้ > 2 ครั้ง/วัน→ regular long-acting MO

• ผู้ป่วยที่ใช ้MO จัดกำรควำมปวดอยูแ่ลว้:

- เพ่ิม MO ท่ีใช้อยู่ข้ึนอีก 30%

• กำร titrate และให้ prn เหมือนกำรจัดกำรควำมปวด

Actions:   perception of dyspnea, anxiety & pain 



Actions: Decrease anxiety, act as muscle 

relaxants, reduce anxiety and panic attacks 

Drug Dose Comments 

Diazepam 2 -5mg PO 

up to TDS 

Long acting 

(T2 = 20-100h) 

Lorazepam 0.5 - 1mg 

SL/PO q 8h 

PRN 

Shorter acting 

(T2= 12–15h) 

Fast onset of action 

Midazolam 2.5 - 5 mg 

SC q 4h 

Short acting (T2= 2-5h) 

For intractable 

breathlessness 



• ควรให้ oxygen ในผู้ป่วยท่ีมี hypoxemia 

(Sa02 < 90%) ในขณะพักหรือในขณะออกก ำลัง

• กำรให้ oxygen จะท ำให้จ ำกัดกำรเคลื่อนไหว 

และต้องเสียค่ำใช้จ่ำยสูง ดังนั้นก่อนให้ผู้ป่วยใช้ 

oxygen ควรต้องดูว่ำผป.มีควำมจ ำเป็นต้องใช้

หรือไม่



• ควบคุมอำรมณ์ ไม่ตกใจ

• นั่งพัก เอำข้อศอกสองข้ำง

วำงบนหน้ำขำ หย่อนไหล่

• ท ำ “Purse lip breathing”

• ถ้ำไม่ดีขึ้นให้รับประทำน 

morphine syrup 2 cc.ใช้

เวลำ 20-30 จึงจะดีขึ้น

• ถ้ำยังไม่ดีขึ้นให้ lorazepam

tablet 0.5 mg SL ออกฤทธิ์

ภำยในไม่ก่ีนำที



กรณีถ้ำไม่มี reversible conditions ลักษณะ

เหล่ำนี้ช่วยบ่งชี้ว่ำผู้ป่วยจะมีชีวิตอีกไม่ก่ีวัน:

• อ่อนล้ำมำก ไม่มีเรียวแรง → นอนติดเตียง

• นอนเป็นส่วนใหญ่ กำรรับรู้ลดลง → โคม่ำไม่รู้ตัว

• ไม่มีสมำธิ → สับสน (→ delirium)

• ไม่สำมำรถกลืนเม็ดยำได้ หรือกลืนล ำบำก

• ดื่มน้ ำหรือรับประทำนอำหำรได้น้อยมำก

Ellenshaw JE, et al. J Pain Symp Management, 1995



Ellershaw, Care of the dying: A pathway to excellence



• อำจให้ยำลดเสมหะโดยให้ยำกลุ่ม 

antimuscarinic

- Hyoscine butylbromide

(Buscopan 20-40 mg prn ทุก 4 ชม.) 

Atropine 0.4 mg SC/IV  1.2-2.4 mg/24h.

Atropine 1% ophthalmic soln 4 drops SL q4h.




