
คำำ�แนะนำ�ก�รจััดก�รคำว�มปวดจั�กมะเร็ง (Clinical Guidance for Cancer Pain M
anagem

ent)                                                  ISBN 978-616-8322-06-2

ISBN 978-616-8322-06-2

_22-1041 cover6mm.indd   1_22-1041 cover6mm.indd   1 26/10/2565 BE   09:1626/10/2565 BE   09:16



1

คำำ�แนะนำ�ก�รจััดก�รคำว�มปวดจั�กมะเร็ง
(Clinical Guidance for Cancer Pain Management)

คำำ�แนะนำ�ก�รจััดก�รคำว�มปวดจั�กมะเร็ง
(Clinical Guidance for Cancer Pain Management)

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์

ร่วมกับ

สมาคมการศึกษาเรื่องความปวดแห่งประเทศไทย

_22-1041(00).indd   1_22-1041(00).indd   1 2/11/2565 BE   16:342/11/2565 BE   16:34



2

คำำ�แนะนำ�ก�รจััดก�รคำว�มปวดจั�กมะเร็ง
(Clinical Guidance for Cancer Pain Management)

คำำ�แนะนำ�ก�รจััดก�รคำว�มปวดจั�กมะเร็ง
(Clinical Guidance for Cancer Pain Management)

ISBN : 978-616-8322-06-2

พิิมพ์ิคำรั�งท่ี่� 1	 ตุุลาคม	2565

จัำ�นวน 		 1,500	เล่ม

จััดที่ำ�โดย	 สถาบัันมะเร็็งแห่่งชาติุ	กร็มการ็แพทย์์	

	 268/1	ถ.พร็ะร็าม	6	เขตุร็าชเทวีี	กรุ็งเทพฯ	10400	

	 โทร็.	02	202	6800,	02	202	6888

ร่วมกับ  สมาคมการ็ศึึกษาเร่็�องควีามปวีดแห่่งปร็ะเทศึไทย์

	 ชั�น	5	อาคาร็เฉลิมพร็ะบัาร็มี	50	ปี	

	 เลขที�	2	ซอย์ศูึนย์วิ์ีจััย์	ถนนเพชร็บุัรี็ตัุดให่ม่

	 แขวีงบัางกะปิ	เขตุห้่วีย์ขวีาง	กรุ็งเทพฯ	10310

	 โทร็ศัึพท์	02	716	7010		โทร็ศัึพท์ม่อถ่อ	081-1707010

พิิมพ์ิท่ี่� บัริ็ษัท	ธนาเพร็ส	จัำากัด

	 9	ลาดพร้็าวี	64	แย์ก	14

	 แขวีงวัีงทองห่ลาง	เขตุวัีงทองห่ลาง	กรุ็งเทพฯ	10310

	 โทร็ศัึพท์	02	530	4114		โทร็สาร็	02	108	8950-51

สงวีนลิขสิทธิ�ตุามพร็ะร็าชบััญญัติุ

_22-1041(00).indd   2_22-1041(00).indd   2 2/11/2565 BE   16:342/11/2565 BE   16:34



I

คำำ�แนะนำ�ก�รจััดก�รคำว�มปวดจั�กมะเร็ง
(Clinical Guidance for Cancer Pain Management)

คำำ�นำำ�

	 จัากข้อมูลทางสถิติุของกร็ะทร็วีงสาธาร็ณสุขและสถาบัันมะเร็็งแห่่งชาติุ	พบัอุบััติุการ็ณ์การ็เกิด 

มะเร็็งและอัตุร็าการ็เสีย์ชีวีิตุจัากโร็คมะเร็็งเป็นอันดับั	 1	 ของปร็ะเทศึไทย์	 และมีแนวีโน้มเพิ�มสูงขึ�น	 

นอกจัากนี�ปร็ะเทศึไทย์ยั์งเผชิญกับัภาวีะการ็ร็ะบัาดของโร็ค	COVID-19	ที�มีผลตุ่อการ็ดูแล	วิีนิจัฉัย์	และ 

การ็รั็กษาผู้ป่วีย์มะเร็็ง	โดย์เฉพาะอย่์างยิ์�งควีามปวีดจัากมะเร็็ง	ทางสถาบัันมะเร็็งแห่่งชาติุ	กร็มการ็แพทย์์	 

และสมาคมการ็ศึึกษาเร็่�องควีามปวีดแห่่งปร็ะเทศึไทย์	 ได้ร็่วีมม่อกันจััดทำา	“คำำ�แนะนำ�ก�รจััดก�ร 

คำว�มปวดจั�กมะเร็ง (Clinical Guidance for Cancer Pain Management)”	โดย์เป็นโคร็งการ็ 

คำาแนะนำาทางการ็แพทย์์สำาห่ร็ับัโร็คมะเร็็งแบับัวีิถีให่ม่	 ที�ได้ปร็ับัปร็ุงและพัฒนาแนวีทางเวีชปฏิิบััตุิ 

ควีามปวีดจัากมะเร็็ง	 ฉบัับัที�	 1	 ซึ�งสมาคมการ็ศึึกษาเร็่�องควีามปวีดแห่่งปร็ะเทศึไทย์ได้จััดทำาเม่�อ 

ปี	 พ.ศึ.	 2556	 เพ่�อให่้มีเน่�อห่าที�ทันสมัย์และเป็นปัจัจัุบััน	 โดย์คณะกร็ร็มการ็จัากทั�งสองห่น่วีย์งาน	 

และผู้ทร็งคุณวุีฒิ	ผู้นิพนธ์ที�ได้ร่็วีมเป็นคณะทำางาน

	 “คำาแนะนำาการ็จััดการ็ควีามปวีดจัากมะเร็็ง	 (Clinical	 Guidance	 for	 Cancer	 Pain	 

Management)”	เล่มนี�	มีวัีตุถุปร็ะสงค์ในการ็จััดทำาเพ่�อเป็นคู่ม่อให้่แพทย์์และบุัคลากร็ทางการ็แพทย์์ 

ได้ศึึกษาห่าควีามร็ู้	 และสามาร็ถนำาไปปร็ะย์ุกตุ์ใช้ในร็ักษาควีามปวีดมะเร็็งได้อย์่างเห่มาะสมกับั 

สถานการ็ณ์ในปัจัจุับััน	ตุลอดจันการ็เตุรี็ย์มควีามพร้็อมของสถานพย์าบัาลในการ็ดูแลและรั็กษาผู้ป่วีย์ 

ปวีดจัากมะเร็็ง	คำาแนะนำานี�เป็นเพีย์งคำาแนะนำาในการ็ปฏิิบััติุเท่านั�น	มิได้เป็นข้อบัังคับัห่ร่็อกฎเกณฑ์์ที� 

บัังคับัให้่ปฏิิบััติุตุาม	ขึ�นกับัดุลย์พินิจัของแพทย์์ที�ให้่การ็รั็กษาเป็นห่ลัก	เน่�องจัากในแตุ่ละสถานพย์าบัาล 

มีบัริ็บัทที�แตุกตุ่างกัน

	 ในนามของผู้จััดทำาฯ	ขอขอบัคุณสถาบัันมะเร็็งแห่่งชาติุ	กร็มการ็แพทย์์	สมาคมการ็ศึึกษาเร่็�อง 

ควีามปวีดแห่่งปร็ะเทศึไทย์	คณะผู้จััดทำา	วิีทย์ากร็	ผู้ทร็งคุณวุีฒิจัากห่ลาย์ห่น่วีย์งานและผู้มีส่วีนเกี�ย์วีข้อง 

ทุกท่าน	ที�ได้อุทิศึเวีลาในการ็จััดทำาคำาแนะนำาเล่มนี�จันสำาเร็็จัลุล่วีงและออกเผย์แพร่็ด้วีย์ดี	คุณงามควีามดี 

และบัุญกศุึลจัากผลงานชิ�นนี�ขอย์กให่้แกทุ่กท่านที�มีส่วีนร็่วีม	 และห่ากท่านผู้อ่านสามาร็ถนำาไปปฏิิบัตัุ ิ

จันเกิดผลดีตุ่อผู้ป่วีย์	ขอให้่ได้รั็บับุัญกุศึลยิ์�งให่ญ่จัากการ็ทำาควีามดีนี�		ห่ากมีข้อบักพร่็องห่ร่็อข้อผิดพลาด	 

ทางคณะผู้จััดทำาตุ้องขออภัย์	และขอน้อมรั็บัไว้ีด้วีย์ควีามนับัถ่อ

                                                               

ศึาสตุร็าจัาร็ย์์นาย์แพทย์์วิีชัย์	อิทธิชัย์กุลฑ์ล

นาย์กสมาคมการ็ศึึกษาเร่็�องควีามปวีดแห่่งปร็ะเทศึไทย์
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คำำ�นิำยม

	 โร็คมะเร็็งเป็นปัญห่าทางสุขภาพที�สำาคัญของปร็ะเทศึและเป็นสาเห่ตุุการ็เสีย์ชีวีิตุอันดับัแร็ก 

ของปร็ะชากร็ไทย์	โดย์มีแนวีโน้มสูงขึ�นอย่์างตุ่อเน่�องทำาให้่เกิดการ็สูญเสีย์ในด้านตุ่าง	ๆ 	ตุ่อทั�งปร็ะชาชน 

และร็ะบับัเศึร็ษฐกิจัอย์่างมาก	 จึังเป็นจุัดกำาเนิดของนโย์บัาย์แผนพัฒนาร็ะบับับัริ็การ็สุขภาพสาขาโร็ค 

มะเร็็ง	ได้กำาห่นดเป้าห่มาย์ที�สำาคัญ	4	ปร็ะการ็	ค่อ	ลดอัตุร็าการ็ตุาย์	ลดอัตุร็าป่วีย์	ลดร็ะย์ะเวีลาร็อคอย์	 

และสถานบัร็ิการ็สุขภาพได้มาตุร็ฐาน	 เพ่�อให่้ปร็ะชาชนได้ร็ับับัร็ิการ็ด้านโร็คมะเร็็งอย์่างทั�วีถึงและ 

เท่าเทีย์มกัน	 ตุลอดจันสามาร็ถเพิ�มคุณภาพชีวีิตุของผู้ป่วีย์มะเร็็งทั�งในร็ะย์ะเร็ิ�มตุ้นถึงร็ะย์ะสุดท้าย์ 

โดย์มุ่งเน้นให้่ควีามสำาคัญในเร่็�องของการ็จััดการ็ควีามปวีดที�เกิดจัากร็อย์โร็คมะเร็็ง

	 ดังนั�นตุ้องมีการ็จััดการ็ควีามปวีดอย์่างปลอดภัย์และมีปร็ะสิทธิภาพ	 เพ่�อช่วีย์ลดภาวีะควีาม 

เคร็ีย์ดของร็่างกาย์และจัิตุใจัถ่อเป็นการ็ป้องกันและลดผลเสยี์ที�อาจันำาไปสู่ปัญห่าสุขภาพในร็ะย์ะย์าวี	 

ทำาให้่บัั�นทอนคุณภาพชีวิีตุของผู้ป่วีย์มะเร็็งได้อย์่างง่าย์ดาย์

	 ห่นังส่อเร่็�องคำาแนะนำาการ็จััดการ็ควีามปวีดจัากมะเร็็ง	(Clinical	Guidance	for	Cancer	Pain	 

Management)	 เป็นส่วีนห่นึ�งของโคร็งการ็คำาแนะนำาทางการ็แพทย์์สำาห่ร็ับัโร็คมะเร็็งแบับัวีิถีให่ม่ 

โดย์สมาคมการ็ศึึกษาเร็่�องควีามปวีดแห่่งปร็ะเทศึไทย์ร็ว่ีมกับัสถาบัันมะเร็็งแห่่งชาตุิ	 ซึ�งเกิดจัากการ็ม ี

ส่วีนร่็วีมของคณะอาจัาร็ย์์	จัากห่ลากห่ลาย์สถาบััน	มีการ็ถ่าย์ทอดแนวีควีามคิด	ควีามสามาร็ถจันกร็ะทั�ง 

นำาไปปร็ะย์ุกต์ุใช้ในผู้ป่วีย์มะเร็็งได้ห่ลากห่ลาย์และเห่มาะสมกับัผู้ป่วีย์แตุ่ละบุัคคล

	 ด้วีย์ภาร็ะกิจัของสถาบัันมะเร็็งแห่่งชาตุิ	 ที�มีห่น้าที�ให่้การ็บัร็ิการ็ด้านการ็ดูแลร็ักษาผู้ป่วีย์โร็ค 

มะเร็็งที�ทันสมัย์	เป็นสถานที�ให้่ควีามรู้็	วิีชาการ็	การ็ศึึกษา	การ็วิีจััย์แบับับูัร็ณาการ็	ร็วีมทั�งเป็นแห่ล่งที� 

ร็วีบัร็วีมข้อมูลด้านโร็คมะเร็็งที�อ้างอิงได้	ภาย์ใตุ้ควีามร่็วีมม่อร็ะห่ว่ีางภาคีเคร่็อข่าย์ด้านโร็คมะเร็็ง	ห่นังส่อ 

เล่มนี�จัึงเป็นห่นึ�งในผลผลิตุของควีามร็่วีมแร็งร็่วีมใจั	 กร็ะผมจัึงขอขอบัพร็ะคุณ	 และขอให่้คุณควีามดี 

ที�ทุกท่านได้ร็่วีมกร็ะทำา	 ดลบัันดาลให่้คณะอาจัาร็ย์์และคณะผู้จััดทำา	 ปร็ะสบัควีามสุข	 ควีามสำาเร็็จั	 

เป็นที�นิย์มและเกิดปร็ะโย์ชน์แก่แพทย์	์บุัคลากร็ทางการ็แพทย์์	ผู้อ่านทุกท่าน	และโร็งพย์าบัาลตุ่าง	ๆ	 

สามาร็ถนำาไปเป็นห่นังส่ออ้างอิงทำาให่้ผู้ป่วีย์สามาร็ถเข้าถึงบัร็ิการ็ทางการ็แพทย์์ที�มีคุณภาพได้อย์่าง 

ทั�วีถึงมากขึ�น

      

นาย์แพทย์์สกานต์ุ		บุันนาค

ผู้อำานวีย์การ็สถาบัันมะเร็็งแห่่งชาติุ
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ข้้อแนะนำ�ก�รใช้้ Clinical Guidance

	 Clinical	guidance	เหมือนแผนท่ี่�หรือค่ำ�มือก�รเดินที่�ง	เป้�หม�ยหลััก	คืำอ	ก�รวินิจัฉััยท่ี่�ถู่กต้้องแลัะก�รด่แลั 

รักษ�ภ�วะปวดจั�กมะเร็ง	ก�รใช้้	clinical	guidance	เหมือนกับก�รใช้้แผนท่ี่�	เมื�อหลังที่�งหรือติ้ดขััด	ณ	จุัดใดก็เปิดด่ 

ร�ยลัะเอ่ยดแลัะศึึกษ�ข้ัอม่ลั	ณ	จุัดนั�น	ซึึ่�งอ�จัเป็นต้�ร�งหรือร�ยลัะเอ่ยดในภ�คำผนวกท้ี่�ยเลั�ม

น้ำำ��หนั้ำกคำำ�แน้ำะน้ำำ� (Strength of Recommendation)

นำ��หนัก	++	 หม�ยถูึง	 คำว�มมั�นใจัขัองคำำ�แนะนำ�ให้ทำำ�อย่�ในระดับสู่ง	 เพร�ะม�ต้รก�รดังกลั��วม่ประโยช้น์ 

	 	 อย��งยิ�งต้�อผ้่ป่วยแลัะคุ้ำมคำ��	(cost	effective)	“คำวรทำำ�”

นำ��หนัก	+	 หม�ยถูึง	 คำว�มมั�นใจัขัองคำำ�แนะนำ�ให้ทำำ�อย่�ในระดับป�นกลั�ง	 เนื�องจั�กม�ต้รก�รดังกลั��ว 

	 	 อ�จัม่ประโยช้น์ต้�อผ้่ป่วยแลัะอ�จัคุ้ำมคำ��ในภ�วะจัำ�เพ�ะ	“น่้ำ�ทำำ�”

นำ��หนัก	+/-	 หม�ยถึูง	คำว�มมั�นใจัยัังไม่่เพีียังพีอในก�รให้คำำ�แนะนำ�	เนื�องจั�กม�ต้รก�รดังกลั��วยงัม่หลัักฐ�น 

	 	 ไม�เพ่ยงพอในก�รสูนับสูนุนหรือคำัดคำ้�นว��	 อ�จัม่หรืออ�จัไม�ม่ประโยช้น์ต้�อผ่้ป่วย	 แลัะอ�จัไม� 

	 	 คุ้ำมคำ��	แต้�ไม�ก�อให้เกิดอันต้ร�ยต้�อผ้่ป่วยเพิ�มขึั�น	ดังนั�นก�รตั้ดสิูนใจักระที่ำ�ขึั�นอย่�กับปัจัจััยอื�น	ๆ 	 

  “อ�จทำำ�หรือไม่่ทำำ�”

นำ��หนัก	-	 หม�ยถูึง	 คำว�มมั�นใจัขัองคำำ�แนะนำ�ห้�ม่ทำำ�อย่�ในระดับป�นกลั�ง	 เนื�องจั�กม�ต้รก�รดังกลั��ว 

	 	 ไม�ม่ประโยช้น์ต้�อผ้่ป่วยแลัะไม�คุ้ำมคำ��	ห�กไม�จัำ�เป็น “ไม่่น่้ำ�ทำำ�”

นำ��หนัก	-	-	 หม�ยถึูง	คำว�มมั�นใจัขัองคำำ�แนะนำ�ห้�ม่ทำำ�อย่�ในระดับสู่ง	เพร�ะม�ต้รก�รดังกลั��วอ�จัเกิดโที่ษ 

	 	 หรือก�อให้เกิดอันต้ร�ยต้�อผ้่ป่วย	“ไม่่คำวรทำำ�”
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Executive Summary
บทสรุปสำ�คััญ

	 มะเร็งเป็นโรคำท่ี่�พบบ�อยโดยม่อัต้ร�ก�รป่วยแลัะต้�ยทัี่�วโลักในลัำ�ดับต้้น	ๆ 1	แลัะจั�กสูถิูติ้สู�ธ�รณสุูขั	พ.ศึ.	25622  

พบว��เป็นโรคำที่่�ม่อัต้ร�ก�รต้�ยสู่งเป็นอันดับแรกขัองประเที่ศึไที่ย	 คำือ	 125	 ต้�อประช้�กร	 100,000	 คำน	 ก�รด่แลั 

รักษ�ในระยะต้��ง	 ๆ	 ขัองโรคำมะเร็ง	 กลัุ�มอ�ก�รที่่�ผ่้ป่วยต้้องทีุ่กขัท์ี่รม�นจั�กมะเร็งแลัะจั�กก�รรักษ�ที่ั�งในระยะต้้น 

ต้ลัอดถึูงระยะต้�อม�ม่คำว�มแต้กต้��งกันในแต้�ลัะช้�วงเวลั�ขัองก�รดำ�เนินโรคำ

	 คำว�มปวดจั�กมะเร็ง3	พบในผ้่ป่วยทุี่กระยะขัองโรคำถึูงร้อยลัะ	50.7	แลัะเมื�อเข้ั�สู่�ระยะท้ี่�ยท่ี่�ม่ก�รลุักลั�มขัอง 

โรคำพบคำว�มปวดเกิดขึั�นร้อยลัะ	66.4		

	 องค์ำก�รอน�มัยโลักได้เผยแพร�แนวที่�งปฏิิบัติ้เก่�ยวกับก�รรักษ�คำว�มปวดในผ้่ป่วยมะเร็ง	ซึึ่�งม่ก�รนำ�ไปใช้้อย��ง 

กว้�งขัว�งแลัะม่ก�รเผยแพร�ข้ัอม่ลัใหม�	 ๆ	 ม�ปรับเพิ�มเติ้มต้ลัอดช้�วงกว��	 30	 ปีม�น่�4,5	 อ่กทัี่�งยังม่แนวที่�งเวช้ปฏิิบัติ้ 

ในก�รรักษ�คำว�มปวดจั�กมะเร็งขัององคำ์กรหรือสูม�คำมจั�กหลั�ยแห�ง6-8	 อย��งไรก็ด่ยังพบก�รด่แลัรักษ�ที่่�ไม�ม่ 

ประสูิที่ธิภ�พที่่�ด่พอ	 ซึ่ึ�งคำว�มปวดจั�กมะเร็งที่่�แย�ลังจัะม่คำว�มสูัมพันธก์ับคำุณภ�พช้่วิต้ที่่�ไม�ด่ขัองผ่้ป่วยมะเร็ง9	 แลัะ 

ยังเป็นปัญห�ที่�งสู�ธ�รณสุูขัทัี่�วโลักนอกเหนือจั�กโรคำอุบัติ้ใหม�ท่ี่�เก่�ยวข้ัองกับโรคำติ้ดต้�อ	เช้�น	COVID-19		

	 ก�รประเมินผ้่ป่วยจัำ�เป็นต้้องที่ำ�อย��งคำรอบคำลุัม	ทัี่�งในแง�ขัองคำว�มปวด	แลัะด้�นอื�น	ๆ	ซึึ่�งจัะที่ำ�ให้ก�รรักษ� 

อ�ก�รปวดในผ้่ป่วยมะเร็งได้ผลัด่	เมื�อใช้้ร�วมกับก�รใช้้ย�ระงับปวดแลัะก�รรักษ�มะเร็งท่ี่�เหม�ะสูม

	 ต้�ร�งท่ี่�	1 สูรุปนำ��หนักคำำ�แนะนำ�ท่ี่�สูำ�คัำญในก�รด่แลัรักษ�ผ้่ป่วยท่ี่�ม่คำว�มปวดจั�กมะเร็ง	

ลำำ�ดัับขัั้�น้ำใน้ำก�รดูัแลำรักษ�ผูู้้ป่่วยัทีำ�มี่คำว�ม่ป่วดัจ�กม่ะเร็งมี่ดัังนี้ำ�

	 1.	ประเมินผ้่ป่วยต้�ม	แผนภ่มิท่ี่�	1	ซึึ่�งแสูดงก�รประเมินผ้่ป่วยมะเร็งโดยแบ�งก�รประเมินเป็น	3	ด้�น

	 	 •	 ก�รประเมินคำว�มปวด	โดยใช้้	Check	list:	Comprehensive	pain	assessment	เพื�อให้ที่ร�บสู�เหตุ้ 

	 	 	 ช้นิด	แลัะคำว�มรุนแรงขัองคำว�มปวด	โดยช้นิดคำว�มปวดต้��ง	ๆ	ได้รับก�รรักษ�เฉัพ�ะต้�ม	ภ�คำผนวก	1	 

	 	 	 คำว�มปวดจั�กมะเร็งท่ี่�เกิดจั�กสู�เหตุ้ต้��ง	ๆ

	 	 •	 ประเมินอ�ก�รเฉัพ�ะอื�น	 ๆ	 ในผ่้ป่วยมะเร็งที่่�พบร�วมได้บ�อย	 แลัะพบม�กขัึ�นในก�รด่แลัแบบประคำับ 

	 	 	 ประคำองในระยะลุักลั�ม	ภ�คำผนวก	6	Palliative	care:	other	symptoms	at	the	end	of	life

	 	 •	 ประเมินภ�วะที่�งจัิต้เวช้ที่่�สูำ�คำัญ	 ซึ่ึ �งม่ผลัต้�อก�รด่แลัรักษ�คำว�มปวดแลัะให้ก�รด่แลัรักษ�ต้�ม	 

	 	 	 ภ�คำผนวก	7	ภ�วะที่�งจิัต้เวช้ท่ี่�พบบ�อยแลัะก�รด่แลัรักษ�

	 2.	หลัังจั�กให้ก�รวินิจัฉััยคำว�มปวดต้�ม	ภ�คำผนวก	1	คำว�มปวดจั�กมะเร็งท่ี่�เกิดจั�กสู�เหตุ้ต้��ง	ๆ	ห�กผ้่ป่วย 

ม่คำว�มปวดจั�กมะเร็ง	 (cancer-related	pain)	จัะให้ก�รบำ�บัดคำว�มปวดต้�มอ�ก�รต้�อไป	โดยพิจั�รณ�เลืัอกใช้้ย� 

โดยอ�ศัึยหลัักก�ร	2	ประก�รคืำอ

								 	 2.1	 ระดับคำว�มรุนแรงต้�ม	 แผนภ่มิที่่ �	 2	 โดยปรับร่ปแบบย�ระงับปวดต้�มคำว�มรุนแรงต้ั �งแต้�น้อย	 

ป�นกลั�ง	แลัะรุนแรง	ต้�ม	WHO	analgesic	ladder	ม่หลัักก�รใช้้ย�ต้�ม	ภ�คำผนวก	2	โอปิออยด์	ภ�คำผนวก	3	ย�ท่ี่� 

ไม�ใช้�กลุั�มโอปิออยด์		

	 	 •	 ก�รใช้้ย�ระงับปวดกลุั�มโอปิออยด์จัำ�เป็นต้้องที่ำ�คำว�มเข้ั�ใจัระหว��งบุคำลั�กรที่�งก�รแพที่ย์	 ผ้่ป่วย	แลัะ 

	 	 	 ญ�ต้ิ	 เพื�อให้ก�รระงับปวดได้ผลัด่ซึ่ึ�งม่ประเด็นสูำ�คำัญต้�ม	 ภ�คำผนวก	 8	 ก�รสูื�อสู�รแลัะก�รให้คำว�มร่้ 

	 	 	 เก่�ยวกับคำว�มปวดจั�กโรคำมะเร็ง
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	 	 •	 ในก�รด่แลัรักษ�คำว�มปวดเฉัพ�ะ	นอกจั�กก�รใช้้ย�แล้ัวยังม่ก�รใช้้รังสู่รักษ�	แลัะก�รนำ�สู�รเภสัูช้รังสู่ 

	 	 	 ม�ใช้้ต้�มข้ัอบ�งช่้�ต้�ม	ภ�คำผนวก	4	Radiation	therapy	and	radionuclide	therapy

	 	 •	 ผ้่ป่วยท่ี่�ม่คำว�มปวดระดับป�นกลั�งถึูงม�ก	หรือม่อ�ก�รไม�พึงประสูงค์ำหรือภ�วะแที่รกซ้ึ่อนจั�กย�ระงับ 

	 	 	 ปวด	อ�จัพิจั�รณ�ก�รที่ำ�หัต้ถูก�รต้�ม	ภ�คำผนวก	10	หัต้ถูก�รระงับปวดในโรคำมะเร็ง	Interventional	 

	 	 	 pain	management	for	cancer			

	 	 2.2	 สู�เหตุ้ขัองคำว�มปวดท่ี่�พบได้ในผ้่ป่วยมะเร็ง	 ต้้องได้รับก�รรักษ�เฉัพ�ะต้�ม	ภ�คำผนวก	1	คำว�มปวด 

จั�กมะเร็งที่่�เกิดจั�กสู�เหต้ตุ้��ง	 ๆ	 โดยคำว�มปวดแต้�ลัะสู�เหตุ้หรือแต้�ลัะช้นิดมร่ะดับก�รต้อบสูนองขัองย�ระงับปวด 

แต้กต้��งกัน	 ดังต้�ร�งท่ี่�	 2	 (ไม�นับรวม	 procedure-related	 pain	 แลัะ	 oncological	 treatment-related	 oral	 

mucositis	ท่ี่�เป็นแบบปวดเฉ่ัยบพลััน)

	 3.	 ผ้่ป่วยอ�จัได้รับก�รด่แลัร�วมต้�มคำว�มเหม�ะสูมต้�ม	ภ�คำผนวก	5	Complementary	and	alternative	 

medicine	for	cancer	pain

	 4.	 ผ้่ป่วยท่ี่�ม่คำว�มปวดจั�กมะเร็งทุี่กระยะจันถึูงระยะสุูดท้ี่�ย	ต้้องนำ�หลัักในก�รด่แลัรักษ�แบบประคัำบประคำอง 

ม�ปรับใช้้เพื�อให้ผ้่ป่วยแลัะคำรอบคำรัวม่คุำณภ�พช่้วิต้ท่ี่�ด่โดยใช้้	ภ�คำผนวก	6	Palliative	Care:	other	symptoms	at	 

the	end	of	life	

	 5.	 ผ้่ป่วยท่ี่�ม่คำว�มปวดจั�กมะเร็งในช้�วงเวลั�ปัจัจุับันคำวรได้รับก�รปฏิิบัติ้ต้�ม	ภ�คำผนวก	9	ก�รด่แลัผ้่ป่วยท่ี่�ม่ 

คำว�มปวดจั�กโรคำมะเร็งในร่ปแบบวิถู่ใหม�

ต�ร�งทีำ� 1  สูรุปนำ��หนักคำำ�แนะนำ�ก�รรักษ�คำว�มปวดจั�กมะเร็ง

คำำ�แน้ำะน้ำำ� น้ำำ��หนั้ำก

คำำ�แน้ำะน้ำำ�ทัำ�วไป่

ประเมินคำว�มปวดแบบคำรอบคำลุัมทัี่�งที่�งร��งก�ย	จิัต้ใจั	แลัะสัูงคำม

•	ประเมินสู�เหตุ้	ช้นิด	แลัะคำว�มรุนแรงขัองคำว�มปวด

•	ก�รประสู�นร�ยก�รย�ท่ี่�ใช้้อย่�ในปัจัจุับัน	(medication	reconciliation)	

•	ก�รต้รวจัเพิ�มเติ้มอื�น	ๆ	(additional	investigation)	เพื�อก�รบำ�บัดอ�ก�รปวด

ใช้้หลัักก�ร	multimodal	analgesia	ในก�รรักษ�คำว�มปวดจั�กมะเร็ง	

ติ้ดต้�มก�รเปล่ั�ยนแปลังขัองโรคำมะเร็งแลัะอ�ก�รเฉัพ�ะอื�น	ๆ	เช้�น	dyspnea,	constipation,	fatigue

ด่แลัภ�วะที่�งจิัต้เวช้	เช้�น	ทุี่กข์ั	วิต้กกังวลั	ซึึ่มเศึร้�	ก�รปรับตั้ว

++

++

++

+

+

++

++

ก�รบำ�บัดัคำว�ม่ป่วดัจ�กม่ะเร็งทีำ�เกิดัจ�กส�เหตุต่�ง ๆ

ให้ก�รรักษ�ท่ี่�จัำ�เพ�ะกับอ�ก�รเฉัพ�ะอื�น	ๆ 	ท่ี่�เกิดร�วม	เช้�น	neuropathic	pain,	cancer-induced	bone	

pain,	procedural	pain,	oncological	treatment-related	oral	mucositis

•	ก�รใช้้ย�ท่ี่�ไม�ใช้�กลุั�มโอปิออยด์	แลัะ	adjuvant	analgesics	ท่ี่�เหม�ะสูม

•	พิจั�รณ�ก�รรักษ�ท่ี่�ไม�ใช้้ย�	เช้�น	รังสู่รักษ�	เวช้ศึ�สูต้ร์ฟ้ื้�นฟ่ื้	หัต้ถูก�รที่�งวิสัูญญ่วิที่ย�

++

++

+
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คำำ�แน้ำะน้ำำ� น้ำำ��หนั้ำก

ก�รบำ�บัดัคำว�ม่ป่วดัด้ัวยัยั�

เลืัอกใช้้ย�ระงับปวดต้�ม	WHO	analgesic	ladder	ให้เหม�ะสูมกับระดับคำว�มปวดขัองผ้่ป่วย

ให้ย�ระงับปวดในร่ปแบบรับประที่�นเป็นอันดับแรกห�กผ้่ป่วยสู�ม�รถูรับประที่�นได้

ให้ย�ระงับปวดโอปิออยด์แบบ	around-the-clock	ในผ้่ท่ี่�ม่คำว�มปวดต้�อเนื�อง

ให้	morphine	 ร่ปแบบรับประที่�นเป็นลัำ�ดับแรกในก�รรักษ�คำว�มปวดมะเร็งขัั�นป�นกลั�งถูึงรุนแรง	 

			ห�กผ้่ป่วยสู�ม�รถูรับประที่�นได้

เปลั่�ยนช้นิดขัองโอปิออยด์เมื�อผลัก�รระงับปวดไม�เป็นที่่�น��พอใจั	 (หลัังปรับขัน�ดย�เต้็มที่่�แลั้ว)	 หรือม่ 

			อ�ก�รไม�พึงประสูงค์ำท่ี่�ไม�สู�ม�รถูจััดก�รได้

ปรับขัน�ดย�โอปิออยด์ต้�มระดับคำว�มปวดในผ่้ป่วยแต้�ลัะร�ย	 โดยม่ที่ั�งย�เพื�อคำวบคำุม	 background	 

			pain	แลัะ	breakthrough	pain

ให้ย�ระบ�ยเพื�อป้องกันแลัะรักษ�อ�ก�รท้ี่องผ่กจั�กโอปิออยด์	

เฝ้้�ระวังอ�ก�รไม�พึงประสูงค์ำแลัะปรับขัน�ดย�ต้�มก�รที่ำ�ง�นขัองตั้บแลัะไต้ขัองผ้่ป่วยเป็นระยะ	ๆ

ใช้้	pethidine	ในผ้่ป่วยปวดมะเร็งเรื�อรัง

ให้ย�หรือสู�รอื�น	ๆ	เพื�อหวัง	placebo	effect

ใช้้สู�รสูกัดกัญช้�ที่�งก�รแพที่ย์เพื�อบำ�บัดคำว�มปวดจั�กมะเร็งหลัังก�รใช้้ย�ต้�มม�ต้รฐ�นไม�เป็นที่่� 

			น��พอใจั

++

++

++

++

+

++

++

++

--

--

+/-

ก�รรักษ�คำว�ม่ป่วดัด้ัวยัวิธีีอื�น้ำ ๆ

ใช้้	Complementary	and	alternative	medicine	(CAM)	ต้�มคำว�มเหม�ะสูมในผ้่ป่วยแต้�ลัะร�ย																																																																								

ปรึกษ�ผ่้เช้่�ยวช้�ญเพื�อพิจั�รณ�เที่คำนิคำก�รบำ�บัดคำว�มปวดด้วยก�รที่ำ�หัต้ถูก�รระงับปวดต้�มคำว�ม 

			เหม�ะสูม																																																												

+/-

+

ปรึกษ�ผ้่เช่้�ยวช้�ญเพื�อก�รลัดระดับคำว�มร้่สึูกตั้วในระยะใกล้ัเสู่ยช่้วิต้	 (palliative	 sedation)	แก�ผ้่ป่วย 

ระยะใกล้ัเสู่ยช่้วิต้ท่ี่�ม่คำว�มทุี่กข์ัที่รม�นอย��งรุนแรงหรือจััดก�รได้ลัำ�บ�ก	แลัะจััดก�รด้วยวิธ่ก�รอื�นไม�สูำ�เร็จั	

+

ก�รสื�อส�รแลำะก�รให้คำว�ม่รู้เกี�ยัวกับคำว�ม่ป่วดัจ�กโรคำม่ะเร็ง

ให้คำำ�แนะนำ�แลัะสืู�อสู�รกับผ้่ป่วยแลัะญ�ติ้เก่�ยวกับโรคำแลัะก�รด่แลัรักษ�เป็นระยะ	ๆ

ให้คำำ�แนะนำ�ก�รว�งแผนก�รด่แลัลั�วงหน้�	(advance	care	planning)

++

++

ก�รดูัแลำผูู้้ป่่วยัทีำ�มี่คำว�ม่ป่วดัจ�กโรคำม่ะเร็งใน้ำรูป่แบบก�รแพีทำย์ัทำ�งไกลำ (Tele-medicine) +/-
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6 คำำ�แนะนำ�ก�รจััดก�รคำว�มปวดจั�กมะเร็ง
(Clinical Guidance for Cancer Pain Management)

แผู้น้ำภููมิ่ทีำ� 1 แนวที่�งก�รประเมินคำว�มปวดแลัะอ�ก�รร�วมต้��ง	ๆ	ในผ้่ป่วยมะเร็ง	

*		 Cancer-related	 pain	 หม�ยถูึงคำว�มปวดที่่�เกิดจั�กมะเร็ง	 ก�รลัุกลั�มขัองมะเร็ง	 หรือเป็นผลัจั�กก�รรักษ�มะเร็ง 
	 ไม�ว��จัะเป็นจั�กก�รผ��ตั้ด	รังสู่รักษ�	หรือเคำม่บำ�บัด	
**	 Non	 cancer-related	 pain	 หม�ยถูึงคำว�มปวดที่่�เกิดในผ่้ป่วยมะเร็ง	 แต้�สู�เหตุ้ขัองคำว�มปวดไม�ได้เกิดจั�กมะเร็ง 
	 หรือผลัพวงขัองมะเร็ง	เช้�น	คำว�มปวดจั�กง่สูวัด	ปวดศ่ึรษะไมเกรน	เป็นต้้น

  
  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

ผผูู ้ป้ป่่ววยยมมะะเเรร็็งงทท่่ีีมมีีคคววาามมปปววดด 

คคววำำมมปปววดด ออาากกาารรเเฉฉพพาาะะออ่่ืืนน  ๆๆ  
((ภภาาคคผผนนววกก  66))  

ภภาาววะะททาางงจจิิตตเเววชช  
((ภภาาคคผผนนววกก  77))  

ปปรระะเเมมิินนคคววำำมมปปววดดออยย่ำ่ำงง  
คครรออบบคคลลุมุม  

((ดดู ู CChheecckk  lliisstt::  CCoommpprreehheennssiivvee  
ppaaiinn  aasssseessssmmeenntt))  

• สำเหตขุองควำมปวด 
• ชนิดของควำมปวด 
• ควำมรุนแรง 

 
 

 
 

• Dyspnea 
• Lymphedema 
• Constipation 
• Deconditioning and 

fatigue 

• Distress 
• Anxiety 
• Depression 
• Delirium/Dementia 

ปปววดดจจาากกมมะะเเรร็็งงใใชช่่หหรรืืออไไมม่่  NNoonn  ccaanncceerr--rreellaatteedd  ppaaiinn**** 

CCaanncceerr--rreellaatteedd  ppaaiinn** 

จจัดัดกกาารรคคววาามมปปววดดจจาากกมมะะเเรร็็งง 

กกาารรสส่่ืืออสสาารรแแลละะ    
กกาารรใใหห้้คคววาามมรรูู้้    
((ภภาาคคผผนนววกก  88)) 

คคววาามมปปววดดจจาากกมมะะเเรร็็งงทท่่ีีเเกกิิดดจจาากกสสาาเเหหตตุุตต่่าางง  ๆๆ  
((ภภาาคคผผนนววกก  11))  

• บทบำทของผูป่้วยและญำต ิ
• ควำมเขำ้ใจคลำดเคลื่อน เกี่ยวกบั

กำรใชย้ำกลุ่มโอปิออยด ์
• กำรใหค้วำมรูค้  ำแนะน ำแก่ผูป่้วย

และญำติหรือผูด้แูลในกำรจดักำร
ควำมปวดดว้ยตนเอง 

• กำรดแูลญำตแิละผูด้แูล 
 

• Neuropathic cancer pain 
• Cancer-induced bone pain 
• Tumor-induced headache 
• Visceral cancer pain  
• Malignant bowel obstruction 

 

กกาารรบบําําบบัดัดคคววาามมปปววดด  
จจาากกมมะะเเรร็็งง  

((แแผผนนภภููมมิิทท่่ีี  22))  
 

 

ไไมม่่ใใชช่่  

ใใชช่่  
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7คำำ�แนะนำ�ก�รจััดก�รคำว�มปวดจั�กมะเร็ง
(Clinical Guidance for Cancer Pain Management)

แผู้น้ำภููมิ่ทีำ� 2 แนวที่�งก�รบำ�บัดคำว�มปวดจั�กมะเร็ง

*		 หม�ยถูึง	 หัต้ถูก�รบำ�บัดคำว�มปวด	 เช้�น	 radiotherapeutics,	 complementary	 and	 alternative	medicine,	 
	 intervention	pain	management	for	cancer
**	 หม�ยถูึง	 คำว�มปวดม่คำว�มรุนแรงอย่�ในระดับที่่�ผ่้ป่วยยอมรับได้แลัะผ่้ป่วยสู�ม�รถูที่นอ�ก�รไม�พึงประสูงคำ์ขัองย� 
	 ระงับปวดได้
ถู้�ผ้่ป่วยใช้้โอปิออยด์ให้ด่เพิ�มเติ้มในภ�คำผนวก	2.4	ก�รจััดก�รอ�ก�รไม�พึงประสูงค์ำจั�กก�รใช้้ย�ในกลุั�มโอปิออยด์
คำำ�ย�อ:	NRS	=	Numerical	rating	scale	คำะแนน	0-10

 

  
หมำยถึงควำมปวดที่เกดิในผูป่้วยมะเรง็ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  
 
 

  
 

ปปรระะเเมมิินนคคววำำมมรรุุนนแแรรงงขขอองงออำำกกำำรรปปววดด 

ปปววดดรรุุนนแแรรงง  
((PPaaiinn  ssccoorree  NNRRSS  77--1100//1100))  

 
 

ปปววดดปปำำนนกกลลำำงง  
((PPaaiinn  ssccoorree  NNRRSS  44--66//1100)) 

 ปปววดดนน้อ้อยย  
((PPaaiinn  ssccoorree  NNRRSS  11--33//1100)) 

NNoonn--ooppiiooiiddss  
((ภภำำคคผผนนววกก  33  ขข้อ้อ  33..11))  
±±AAddjjuuvvaannttss   
((ภภำำคคผผนนววกก  33  ขขออ้้  33..22))  

ootthheerr  iinntteerrvveennttiioonnss**  
((ภภำำคคผผนนววกก  44,,  55,,  1100))  
  
  
  
  

 

OOppiiooiiddss  ffoorr  mmiilldd  ttoo  mmooddeerraattee  ppaaiinn  
((ภภำำคคผผนนววกก  22))  
±±NNoonn--ooppiiooiiddss  
((ภภำำคคผผนนววกก  33  ขข้อ้อ  33..11))  
±±AAddjjuuvvaannttss  
((ภภำำคคผผนนววกก  33  ขขออ้้  33..22))  

ootthheerr  iinntteerrvveennttiioonnss**   
((ภภำำคคผผนนววกก  44,,  55,,  1100))  

OOppiiooiiddss  ffoorr  mmooddeerraattee  ttoo  sseevveerree  ppaaiinn  
((ภภำำคคผผนนววกก  22))  
±±NNoonn--ooppiiooiiddss  
((ภภำำคคผผนนววกก  33  ขข้อ้อ  33..11))  

AAddjjuuvvaannttss   
((ภภำำคคผผนนววกก  33  ขข้อ้อ  33..22))  

ootthheerr  iinntteerrvveennttiioonnss**   
((ภภำำคคผผนนววกก  44,,  55,,  1100))  
  
  
  

 
 SSTTEEPP  11  

SSTTEEPP  22  

SSTTEEPP  33 

ควบคมุควำมปวด 
ได*้* 

ควบคมุควำมปวด 
ได*้* 

  

ควบคมุควำมปวด 
ได*้* 

  
ปปรระะเเมมิินนคคววำำมมปปววดดใใหหมม่ ่ 

แแลละะ//หหรรือือ  
ปปรรับับ  rreeggiimmeenn  ขขอองงยยำำรระะงงับับปปววดด  
แแลละะปปรรึกึกษษำำผผูู ้เ้เชช่่ีียยววชชำำญญ  PPaaiinn  

aanndd//oorr  PPaalllliiaattiivvee  ccaarree  
ssppeecciiaalliissttss  

ควบคมุควำมปวด
ได*้* 

  

บนัทึกและประเมิน  

ปวดซ ำ้เป็นระยะ 

 

ไไมม่ใ่ใชช่ ่ 

ใใชช่ ่ 

ไไมม่ใ่ใชช่ ่ 

ใใชช่่  

ไไมม่ใ่ใชช่ ่ 

ใใชช่่  

ใใชช่่  

ไไมม่ใ่ใชช่ ่ 

กกำำรรบบ  ำำบบัดัดคคววำำมมปปววดดตตำำมมออำำกกำำรร  
 

 

• RReeffrraaccttoorryy  ppaaiinn  aanndd  ppaalllliiaattiivvee  
sseeddaattiioonn  ((ภภำำคคผผนนววกก  66  ขข้อ้อ  66..55))  

ควำม

±±

±±

±± ±±
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8 คำำ�แนะนำ�ก�รจััดก�รคำว�มปวดจั�กมะเร็ง
(Clinical Guidance for Cancer Pain Management)

ต�ร�งทีำ� 2  ระดับก�รต้อบสูนองขัองคำว�มปวดแต้�ลัะช้นิดท่ี่�พบได้ในผ้่ป่วยมะเร็งต้�อย�ระงับปวดกลุั�มต้��ง	ๆ

Nociceptive 

pain*
NCP** CIBP** TIH** Vis/MBO**

Opioids ด่ม�ก ป�นกลั�ง ด่ม�ก ด่ ด่ม�ก	

สูำ�หรับอ�ก�รปวด

ต้ลัอดเวลั�

ป�นกลั�ง

สูำ�หรับอ�ก�ร

ปวดบิดเป็นพัก	ๆ

NSAIDs/Coxibs ด่ม�ก ไม�ด่ ด่ม�ก ด่ ไม�แนะนำ�

Antidepressants

TCAs	แลัะ	SNRIs

น้อย ด่ม�ก ป�นกลั�ง ไม�แนะนำ� ไม�แนะนำ�

Gabapentinoids น้อย ด่ม�ก ด่ ไม�แนะนำ� ด่	สูำ�หรับ	visceral	

hyperalgesia

Carbamazepine ไม�ด่ ด่	สูำ�หรับ

paroxysmal	

sharp	shooting	

pain

น้อย น้อย

ยกเว้นใช้้เป็น

ย�กันชั้ก

ไม�ด่

Bisphosphonates ไม�ด่ ไม�ด่ ด่	เมื�อให้ย�

ในระยะย�ว

ไม�ด่ ไม�ด่

Corticosteroids ไม�แนะนำ� ด่ม�ก	สูำ�หรับ

nerve/spinal	

cord 

compression

ป�นกลั�ง ด่ม�ก ด่	สูำ�หรับ	liver	

capsule	

distension

สู�รสูกัดจั�กกัญช้�

ที่�งก�รแพที่ย์

ข้ัอม่ลัไม�เพ่ยงพอ น้อย	สูำ�หรับ	

refractory	pain

ข้ัอม่ลัไม�เพ่ยงพอ ข้ัอม่ลัไม�เพ่ยงพอ ข้ัอม่ลัไม�เพ่ยงพอ

*		 Nociceptive	pain	เช้�น	คำว�มปวดจั�กก้อนมะเร็งท่ี่�กดเบ่ยดเนื�อเยื�อสู�วนก�ย	เช้�น	กล้ั�มเนื�อ	กระด่ก	หรือเนื�อเยื�ออ�อนอื�น	ๆ	หรือ	 

	 visceral	organ	เช้�น	ตั้บ	กระเพ�ะอ�ห�ร

**	 ม่ก�รรักษ�เฉัพ�ะ	ให้ด่ในภ�คำผนวก	1	ก�รรักษ�เฉัพ�ะขัองคำว�มปวดจั�กมะเร็งท่ี่�เกิดจั�กสู�เหตุ้ต้��ง	ๆ	

คำำ�ย�อ:	NCP	=	Neuropathic	cancer	pain,	CIBP	=	Cancer-induced	bone	pain,	TIH	=	Tumor-induced	headache,	

Vis/MBO	=	Visceral	pain	แลัะ	malignant	bowel	obstruction,	NSAIDs	=	Non-steroidal	anti-inflammatory	drugs,	

TCAs	=	Tricyclic	antidepressants,	SNRls	=	Serotonin	norepinephrine	reuptake	inhibitors
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9คำำ�แนะนำ�ก�รจััดก�รคำว�มปวดจั�กมะเร็ง
(Clinical Guidance for Cancer Pain Management)

Check list:
Comprehensive Pain Assessment1

	 ก�รประเมินคำว�มปวดท่ี่�เป็นม�ต้รฐ�น	(gold	standard)	คืำอก�รร�ยง�นคำว�มปวดโดยตั้วผ้่ป่วยเอง	(patient’s	 

self	 report)	 ก�รประเมินคำว�มปวดอย��งคำรอบคำลัุม	 (comprehensive	 pain	 assessment)	 ประกอบด้วย	 

ก�รซัึ่กประวัติ้	ก�รต้รวจัร��งก�ย	ก�รประเมินที่�งด้�นจิัต้ใจั	อ�รมณ์	แลัะสัูงคำม	รวมทัี่�งก�รสู�งต้รวจัที่�งห้องปฏิิบัติ้ก�ร	 

แลัะภ�พถู��ยรังสู่	ต้�มร่ปท่ี่�	1

รูป่ทีำ� 1	องค์ำประกอบขัองก�รประเมินคำว�มปวดอย��งคำรอบคำลุัม

ก�รป่ระเมิ่น้ำป่ระสบก�รณ์์คำว�ม่ป่วดั2

 • เมื�อใดที่่�คำว�มปวดเริ�มเกิดขัึ�น	 (onset)	 ปวดอย��งต้�อเนื�องหรือเป็นคำรั�งคำร�ว	 (temporal	 pattern)	 ปวด 

	 	 แต้�ลัะคำรั�งน�นแคำ�ไหน

 • ต้ำ�แหน�งท่ี่�ปวด	(ม�กกว��	1	ต้ำ�แหน�งหรือไม�)	แลัะก�รกระจั�ยขัองคำว�มปวด	(referral	pattern,	radiation	 

	 	 of	pain)	ลัักษณะขัองคำว�มปวด	เช้�น	ตื้�อ	ๆ	ตุ้�บ	ๆ	ทิี่�มต้ำ�	บ่บรัด	แหลัม	ๆ	ปวดร้�ว	เป็นต้้น

 • ระดับคำว�มรุนแรงขัองคำว�มปวด	 (เช้�น	จั�กคำะแนน	0-10,	0	หม�ยถึูงไม�ปวดเลัย	แลัะ	10	หม�ยถึูงปวด 

	 	 ม�กท่ี่�สุูดเที่��ท่ี่�จัะจิันต้น�ก�รได้	โดยระดับคำะแนนเพิ�มขึั�นต้�มคำว�มรุนแรงขัองคำว�มปวด	ผ้่ป่วยปวดก่�คำะแนน)	 

	 	 โดยประเมินคำว�มรุนแรงขัองคำว�มปวดขัณะนั�น	 (right	 now)	 ขัณะพัก	 ขัณะเคำลัื�อนไหว	 ระดับที่่�รุนแรง 

	 	 ม�กท่ี่�สุูดแลัะน้อยท่ี่�สุูดในระยะเวลั�	24	ชั้�วโมงท่ี่�ผ��นม�

 • ในกรณ่ที่่�ผ่้ป่วยไม�สู�ม�รถูประเมินระดับคำว�มรุนแรงขัองคำว�มปวดเป็นต้ัวเลัขั	 อ�จัให้ผ่้ป่วยเลัือกใบหน้� 

	 	 แสูดงคำว�มปวดโดยใช้้	faces	pain	rating	scale	หรือใช้้คำำ�คุำณศัึพท์ี่แสูดงคำว�มปวด	เช้�น	ปวดน้อย	ป�นกลั�ง	 

	 	 ม�ก	ม�กท่ี่�สุูด	เป็นต้้น
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10 คำำ�แนะนำ�ก�รจััดก�รคำว�มปวดจั�กมะเร็ง
(Clinical Guidance for Cancer Pain Management)

 • แพที่ย์หรือพย�บ�ลัอ�จัต้้องประเมินคำว�มรุนแรงขัองคำว�มปวดจั�กก�รสัูงเกต้พฤติ้กรรมขัองผ้่ป่วยในกรณ่ 

	 	 ที่่�ผ่้ป่วยไม�สู�ม�รถูประเมินระดับคำว�มปวดได้ด้วยต้นเอง	 เนื�องจั�กสู�เหตุ้ที่�งก�ยหรือก�รรับร่้บกพร�อง	 

	 	 (cognitive	 impairment)	 แต้�ต้้องต้ระหนักว��สู�เหตุ้อื�น	 ๆ	 เช้�น	 คำว�มที่รม�นที่�งด้�นจัิต้ใจั	 ก็สู�งผลัให้ 

	 	 ม่พฤติ้กรรมนั�น	ๆ	ได้เช้�นกัน

 • ปัจัจััยท่ี่�ที่ำ�ให้ปวดม�กขึั�นแลัะปัจัจััยท่ี่�ที่ำ�ให้ปวดลัดลัง

 • ผลักระที่บขัองคำว�มปวดต้�อก�รดำ�เนินช่้วิต้	เช้�น	ก�รที่ำ�กิจัวัต้รประจัำ�วัน	ก�รที่ำ�ง�น	ก�รพักผ�อนนอนหลัับ	 

	 	 แลัะอ�รมณ์	เป็นต้้น

 • อ�ก�รอื�น	ๆ	ท่ี่�เป็นร�วม	เช้�น	คำลืั�นไสู้	อ�เจ่ัยน	เป็นต้้น

 • ก�รระงับปวดท่ี่�ได้รับขัณะน่�	(current	pain	management)	ทัี่�งก�รใช้้ย�แลัะวิธ่ก�รอื�น	ๆ	ท่ี่�ไม�ใช้้ย�

	 	 ในกรณ่ท่ี่�เป็นก�รรักษ�แบบใช้้ย�	ให้ซัึ่กประวัติ้แลัะบันทึี่กร�ยลัะเอ่ยดเหลั��น่�ด้วยก�รประสู�นร�ยก�รย�

	 	 (medication	reconciliation)	ได้แก�

  ••  ชื้�อย�ท่ี่�ใช้้

  ••  ขัน�ดท่ี่�ใช้้

  ••  คำว�มถู่�ท่ี่�ใช้้

 • ผลัก�รระงับปวดท่ี่�ได้รับ	(จั�กย�แต้�ลัะช้นิด)

 • อ�ก�รไม�พึงประสูงค์ำ	(จั�กย�แต้�ลัะช้นิด)	เช้�น	ท้ี่องผ่ก	คำลืั�นไสู้	ง�วงซึึ่ม	เป็นต้้น

 • ก�รระงับปวดท่ี่�เคำยได้รับ	 ทัี่�งก�รใช้้ย�แลัะวิธ่ก�รอื�น	 ๆ	 ท่ี่�ไม�ใช้้ย�	 โดยซัึ่กร�ยลัะเอ่ยดเก่�ยวกับเหตุ้ผลัท่ี่�ใช้้	 

	 	 ระยะเวลั�ที่่�ใช้้	 ก�รต้อบสูนองต้�อก�รรักษ�	 อ�ก�รไม�พึงประสูงคำ์	 แลัะเหตุ้ผลัที่่�หยุดใช้้ย�แต้�ลัะต้ัว	 หรือ 

	 	 หยุดก�รรักษ�แต้�ลัะช้นิด

ก�รป่ระเมิ่น้ำทำ�งด้ั�น้ำจิตใจ อ�รม่ณ์์ แลำะสังคำม่
 • คำว�มเข้ั�ใจัแลัะผลักระที่บขัองมะเร็งแลัะก�รรักษ�มะเร็งต้�อผ้่ป่วยแลัะผ้่ด่แลั

 • คำว�มหม�ยแลัะผลักระที่บขัองคำว�มปวดต้�อผ้่ป่วยแลัะผ้่ด่แลั

 • พฤติ้กรรมในก�รต้อบสูนองต้�อคำว�มเคำร่ยดหรือคำว�มปวดขัองผ้่ป่วย

 • คำว�มร้่	คำว�มสูงสัูย	คำว�มต้้องก�ร	แลัะคำว�มคำ�ดหวังขัองผ้่ป่วยต้�อก�รระงับปวด

 • คำว�มกังวลัขัองผ้่ป่วยต้�อก�รใช้้ย�ระงับปวด	เช้�น	ย�กลุั�มโอปิออยด์	ย�นอนหลัับ	เป็นต้้น

 • ผลัขัองศึ�สูน�	วัฒนธรรม	ต้�อคำว�มปวดแลัะก�รแสูดงออกขัองคำว�มปวด	(pain	expression)

 • ผลักระที่บขัองคำว�มปวดแลัะก�รระงับปวดต้�อเศึรษฐ�นะขัองผ้่ป่วย

 • ผลักระที่บขัองคำว�มปวดต้�ออ�รมณ์ขัองผ้่ป่วย	เช้�น	ที่ำ�ให้หดห่�	ซึึ่มเศึร้�	เป็นต้้น

 • คำว�มช้�วยเหลืัอจั�กคำรอบคำรัวแลัะสัูงคำม

 • ประเมินปฏิิสัูมพันธ์ระหว��งผ้่ด่แลักับผ้่ป่วย	ภ�ระก�รด่แลัผ้่ป่วย

ก�รป่ระเมิ่น้ำสภู�วะสุขั้ภู�พีทัำ�วไป่
 • ประวัติ้โรคำประจัำ�ตั้ว

 • คำว�มปวดเรื�อรังอื�น	ๆ

 • ย�	สูมุนไพร	หรือผลิัต้ภัณฑ์์เสูริมอ�ห�รอื�น	ๆ	ท่ี่�ผ้่ป่วยรับประที่�นเป็นประจัำ�

 • ก�รรักษ�มะเร็งท่ี่�ได้รับ	เช้�น	ก�รผ��ตั้ด	รังสู่รักษ�	เคำม่บำ�บัด	เป็นต้้น
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ก�รตรวจร่�งก�ยัแลำะก�รตรวจทำ�งระบบป่ระส�ทำ
 • ต้รวจับริเวณท่ี่�ม่คำว�มปวดแลัะบริเวณท่ี่�มักม่ก�รกระจั�ยขัองคำว�มปวด

 • ต้รวจัที่�งระบบประสู�ที่

  ••  ต้รวจัเสู้นประสู�ที่สูมองแลัะจัอประสู�ที่ต้�	(fundoscopic	evaluation)	ในผ้่ป่วยท่ี่�ม่คำว�มปวดบริเวณ 

	 	 	 ศ่ึรษะแลัะลัำ�คำอ

  ••  ต้รวจัก�รรับคำว�มร่้สูึก	 ก�รที่ำ�ง�นขัองกลั้�มเนื�อขัองระย�งคำ์	 ก�รที่ำ�ง�นขัองห่ร่ดขัองที่�อปัสูสู�วะแลัะ 

	 	 	 ที่ว�รหนัก	ในผ้่ป่วยท่ี่�ม่คำว�มปวดท่ี่�กระด่กสัูนหลััง

ก�รวินิ้ำจฉััยัคำว�ม่ป่วดั
 • ต้�มสู�เหตุ้	(etiology)

  ••  มะเร็ง
  ••  ก�รรักษ�มะเร็ง

  ••  สู�เหตุ้อื�น	ๆ	ท่ี่�ไม�เก่�ยวข้ัองกับมะเร็ง

 • ต้�มพย�ธิสูร่รวิที่ย�	(pathophysiology)3

  ••  Nociceptive	 pain	 เช้�น	 คำว�มปวดจั�กก้อนมะเร็งท่ี่�กดเบ่ยดเนื�อเยื�อสู�วนก�ย	 เช้�น	 กล้ั�มเนื�อ	 กระด่ก 

	 	 	 หรือเนื�อเยื�ออ�อนอื�น	ๆ	หรือ	visceral	organ	เช้�น	ตั้บ	กระเพ�ะอ�ห�ร	เป็นต้้น	ลัักษณะขัองคำว�มปวด 

	 	 	 แบบ	nociceptive	pain	เช้�น	ตื้�อ	ๆ	ตุ้�บ	ๆ	แน�น	ๆ	เป็นต้้น

  ••  Neuropathic	pain	เช้�น	คำว�มปวดจั�กมะเร็งท่ี่�กระจั�ยไปท่ี่�	somatosensory	system	เช้�น	เสู้นประสู�ที่ 

	 	 	 สู�วนปลั�ยแลัะไขัสัูนหลััง	เป็นต้้น		ลัักษณะขัองคำว�มปวดแบบ	neuropathic	pain	เช้�น	แสูบร้อน	ไฟื้ช็้อต้	 

	 	 	 เข็ัมต้ำ�	เป็นต้้น

  ••  Mixed	pain4	เช้�น	ปวดบริเวณหลัังแบบ	nociceptive	pain	จั�กก้อนมะเร็งในช้�องเหนือเยื�อด่ร�	(epidural	 

	 	 	 mass)	 ร�วมกับปวดแบบ	neuropathic	pain	 ในระดับท่ี่�ม่	 epidural	mass	หรือระดับท่ี่�ต้ำ��ลังม�จั�ก 

	 	 	 ต้ำ�แหน�งท่ี่�ม่	epidural	mass	เนื�องจั�กก้อนน่�กดเบ่ยดไขัสัูนหลััง

	 ต้�ร�งท่ี่�	3	ตั้วอย��งแบบประเมินคำว�มปวดอย��งคำรอบคำลุัมในผ้่ป่วยมะเร็งซึึ่�งเป็นเคำรื�องมือท่ี่�ช้�วยในก�รประเมิน 

ผ้่ป่วย	โดยเฉัพ�ะในก�รต้รวจัรักษ�คำรั�งแรก	แลัะต้�ร�งท่ี่�	4	แสูดงตั้วอย��งแบบติ้ดต้�มคำว�มปวดในผ้่ป่วยมะเร็งซึึ่�งใช้้ 

ในก�รติ้ดต้�มผ้่ป่วย

ก�รส่งตรวจทำ�งห้องป่ฏิิบัติก�รแลำะภู�พีถ่่�ยัรังสี
 • พิจั�รณ�ต้�มคำว�มจัำ�เป็น

 • พิจั�รณ�ต้รวจัเพิ�มเติ้ม	(ต้�มต้�ร�งท่ี่�	5)	เมื�อ

	 	 1.	 สูงสูัยหรือไม�แน�ใจัในสู�เหตุ้หรือที่่�ม�ขัองอ�ก�รปวด	 ซึ่ึ�งจัะม่ผลัต้�อก�รต้ัดสูินใจัในก�รรักษ�	 สู�วนใหญ� 

จัะเป็นก�รต้รวจัที่�งรังสู่

	 	 2.	 ต้รวจัสูอบประสิูที่ธิภ�พก�รที่ำ�ง�นขัองร��งก�ย	ต้รวจัห�โรคำท่ี่�เป็นร�วม	เพื�อช้�วยในก�รตั้ดสิูนใจัเลืัอกย� 

ปรับย�	หรือวิธ่ก�รรักษ�ให้ปลัอดภัยกับผ้่ป่วยม�กท่ี่�สุูด
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แผนท่ี่�ร��งก�ยแสูดงคำว�มปวด

ให้ระบ�ยต้ำ�แหน�งท่ี่�ม่คำว�มปวด

แลัะระบุหม�ยเลัขับนภ�พ	

พร้อมกรอกร�ยลัะเอ่ยดลัักษณะ

คำว�มปวดในต้�ร�งด้�นข้ั�ง

คำว
�ม

ปว
ด

ลัักษณะ

ขัอง

คำว�มปวด	

ต้ำ�แหน�งท่ี่�	1 ต้ำ�แหน�งท่ี่�	2 ต้ำ�แหน�งท่ี่�	3 ต้ำ�แหน�งท่ี่�	4

ช้นิดขัอง

คำว�มปวด

	Nociceptive

	Neuropathic

	Mixed

	Nociceptive

	Neuropathic

	Mixed

	Nociceptive

	Neuropathic

	Mixed

	Nociceptive

	Neuropathic

	Mixed

เวลั�ท่ี่�ปวด

คำะแนน

คำว�มปวด	

(0-10)

ปวดต้�อเนื�อง

ปวดเป็นคำรั�งคำร�ว

น้อยท่ี่�สุูด_____

ม�กท่ี่�สุูด_____

เฉัล่ั�ย________

ปวดต้�อเนื�อง

ปวดเป็นคำรั�งคำร�ว

น้อยท่ี่�สุูด_____

ม�กท่ี่�สุูด_____

เฉัล่ั�ย________

ปวดต้�อเนื�อง

ปวดเป็นคำรั�งคำร�ว

น้อยท่ี่�สุูด_____

ม�กท่ี่�สุูด_____

เฉัล่ั�ย________

ปวดต้�อเนื�อง

ปวดเป็นคำรั�งคำร�ว

น้อยท่ี่�สุูด______

ม�กท่ี่�สุูด______

เฉัล่ั�ย_________

ปัจั
จัย

ที่�ม่
ผลั

ต้�อ
คำว

�ม
ปว

ด ปัจัจััยท่ี่�

ที่ำ�ให้ปวด

ม�กขึั�น

ปัจัจััยท่ี่�

ที่ำ�ให้ปวด

ลัดลัง

ต�ร�งทีำ� 3 ตั้วอย��งแบบประเมินคำว�มปวดอย��งคำรอบคำลุัมในผ้่ป่วยมะเร็ง

ชื้�อ-สูกุลั_________________________อ�ยุ_____ปี							เพศึ		 		ช้�ย		 		หญิง

HN______________________________	 		First	Visit	/		 		Visit	ท่ี่�________	

วันท่ี่�___________	

ผ้่ด่แลัผ้่ป่วยท่ี่�บ้�น

ท่ี่�อย่�

Vital	Signs:	BP																				mmHg,	PR																/min,	BW																	kg					Drug	Allergy

โรคำร�วมอื�นๆ	________________________________________________________________________________________

ย�เดิมท่ี่�ใช้้	(ไม�รวมย�ระงับปวด)

_________________________________________________________________________________________________

ผลักระที่บจั�ก

คำว�มปวด

ก�รนอนหลัับ	 ปกติ้

 นอนไม�หลัับ

กิจัวัต้รประจัำ�วัน					 ที่ำ�ได้เหมือนเดิม					 ม่ผลับ้�ง					 ม่ผลัม�ก

อ�รมณ์			 ปกติ้		 ทุี่กข์ัใจั		 วิต้กกังวลั		 ซึึ่มเศึร้�		 อ�รมณ์สิู�นหวัง		 คำว�มคิำดอย�กต้�ย		 คิำดฆ่��ตั้วต้�ย

ย�ระงับปวด

ย� ขัน�ดท่ี่�ใช้้ วิธ่บริห�รย� คำว�มถู่�ก�รใช้้ย� ผลัข้ั�งเค่ำยง วันท่ี่�เริ�มใช้้
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ต�ร�งทีำ� 4 	ตั้วอย��งแบบติ้ดต้�มคำว�มปวดในผ้่ป่วยมะเร็ง

ชื้�อ-สูกุลั__________________อ�ยุ___ปี			เพศึ		 		ช้�ย		 		หญิง

HN____________________	 		First	Visit	/		 		Visit	ท่ี่�______	

วันท่ี่�___________	

ผ้่ด่แลัผ้่ป่วยท่ี่�บ้�น

ท่ี่�อย่�

ผลักระที่บจั�ก

คำว�มปวด

ก�รนอนหลัับ

ปกติ้

นอนไม�หลัับ

กิจัวัต้รประจัำ�วัน					 ที่ำ�ได้เหมือนเดิม					 ม่ผลับ้�ง					 ม่ผลัม�ก

อ�รมณ์			 ปกติ้		 ทุี่กข์ัใจั		 วิต้กกังวลั		 ซึึ่มเศึร้�		 อ�รมณ์สิู�นหวัง		 คำว�มคิำดอย�กต้�ย

            คิำดฆ่��ตั้วต้�ย

ย�ระงับปวดท่ี่�ใช้้ Morphine	syrup	(2	mg/ml)	จัำ�นวน	.........	มลั.	.........	คำรั�ง/วัน	

Morphine	immediate	release	tablet	(10	mg.)	จัำ�นวน	.........	เม็ด	.........	คำรั�ง/วัน	

Morphine	sustained-release	tablet	ขัน�ด	.........	มก.	รวมขัน�ดต้�อวัน	.........	มก.

Morphine	sustained-release	capsule	ขัน�ด	.........	มก.	รวมขัน�ดต้�อวัน	.........	มก.

Fentanyl	transdermal	patch	ขัน�ด	.........	mcg/hr.

อ�ก�รข้ั�งเค่ำยง ไม�ม่					 ม่	โปรดระบุ	  คำลืั�นไสู้อ�เจ่ัยน					 ท้ี่องผ่ก	ถู��ย	…………….	วันต้�อคำรั�ง

             ง�วงนอน		 ป�กแห้ง	 วิงเว่ยน		 ปัสูสู�วะลัำ�บ�ก		 กล้ั�มเนื�อกระตุ้ก

อ�ก�รร�วมอื�น	ๆ ไม�ม่					 ม่	โปรดระบุ	  เหนื�อย	(dyspnea)					 บวม	(lymphedema)

                                    เพล่ัยหรือเหนื�อยล้ั�	(fatigue)

แผนท่ี่�ร��งก�ยแสูดงคำว�มปวด

ให้ระบ�ยต้ำ�แหน�งท่ี่�ม่คำว�มปวด

แลัะระบุหม�ยเลัขับนภ�พ	

พร้อมกรอกร�ยลัะเอ่ยดลัักษณะ

คำว�มปวดในต้�ร�งด้�นข้ั�ง

คำว
�ม

ปว
ด

ลัักษณะ

ขัอง

คำว�มปวด	

ต้ำ�แหน�งท่ี่�	1 ต้ำ�แหน�งท่ี่�	2 ต้ำ�แหน�งท่ี่�	3 ต้ำ�แหน�งท่ี่�	4

ช้นิดขัอง

คำว�มปวด

	Nociceptive

	Neuropathic

	Mixed

	Nociceptive

	Neuropathic

	Mixed

	Nociceptive

	Neuropathic

	Mixed

	Nociceptive

	Neuropathic

	Mixed

เวลั�ท่ี่�ปวด

คำะแนน

คำว�มปวด	

(0-10)

ปวดต้�อเนื�อง

ปวดเป็นคำรั�งคำร�ว

น้อยท่ี่�สุูด_____

ม�กท่ี่�สุูด_____

เฉัล่ั�ย________

ปวดต้�อเนื�อง

ปวดเป็นคำรั�งคำร�ว

น้อยท่ี่�สุูด_____

ม�กท่ี่�สุูด_____

เฉัล่ั�ย________

ปวดต้�อเนื�อง

ปวดเป็นคำรั�งคำร�ว

น้อยท่ี่�สุูด_____

ม�กท่ี่�สุูด_____

เฉัล่ั�ย________

ปวดต้�อเนื�อง

ปวดเป็นคำรั�งคำร�ว

น้อยท่ี่�สุูด______

ม�กท่ี่�สุูด______

เฉัล่ั�ย_________

ปัจั
จัย

ที่�ม่
ผลั

ต้�อ
คำว

�ม
ปว

ด ปัจัจััยท่ี่�

ที่ำ�ให้ปวด

ม�กขึั�น

ปัจัจััยท่ี่�

ที่ำ�ให้ปวด

ลัดลัง
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ต�ร�งทีำ� 5  ก�รต้รวจัเพิ�มเติ้มอื�น	ๆ	(additional	investigations)	เพื�อช้�วยในก�รบำ�บัดคำว�มปวด

ก�รตรวจเพืี�อช่่วยัห�ส�เหตุขั้องอ�ก�รป่วดั

Plain f ilm:	chest	X-ray

(CXR)

ด่ก้อนมะเร็งหรือก�รแพร�กระจั�ยขัองมะเร็งไปท่ี่�ปอด	ช้�องเยื�อหุ้มปอด	หรือช้�องเยื�อ 

หุ้มหัวใจั

Plain f ilm	of	bones:	

axial,	extremities	

ด่ก�รที่ำ�ลั�ยขัองกระด่กจั�กมะเร็ง

Plain	abdomen อ�ก�รปวดในช้�องท้ี่องท่ี่�อ�จัเกิดจั�กลัำ�ไสู้อุดตั้น	ภ�วะลัำ�ไสู้หรือกระเพ�ะอ�ห�รที่ะลุั

Bone	scan อ�ก�รปวดท่ี่�สูงสัูยว��อ�จัเกิดจั�กก�รแพร�กระจั�ยขัองมะเร็งไปยังกระด่ก

Computed	tomography	

(CT)	scan

ด่ก�รแพร�กระจั�ยขัองมะเร็งไปยังอวัยวะต้��ง	ๆ 	ท่ี่�สัูมพันธ์กับอ�ก�รปวดนั�น	ๆ 	ด่ลัำ�ไสู้ 

อุดตั้น	ภ�วะลัำ�ไสู้หรือกระเพ�ะอ�ห�รที่ะลุั	ก�รกระจั�ยไปท่ี่�ต้�อมนำ��เหลืัอง	ก�รกระจั�ย 

ไปท่ี่�สูมอง

Magnetic	resonance

imaging	(MRI)

ด่ก�รแพร�กระจั�ยขัองมะเร็งไปยังเสู้นประสู�ที่	ไขัสัูนหลััง	สูมอง	หรือกระด่ก	รวมถึูง 

ก�รกดทัี่บเสู้นประสู�ที่ในบริเวณต้��ง	ๆ

ก�รตรวจสอบป่ระสิทำธิีภู�พีก�รทำำ�ง�น้ำขั้องร่�งก�ยั เพืี�อช่่วยัใน้ำก�รตัดัสิน้ำใจเลืำอกยั�หรือป่รับขั้น้ำ�ดัยั�

Complete	blood	count	

(CBC)

ต้รวจัด่ภ�วะซึ่่ดที่่�อ�จัเกิดจั�กย�บ�งกลัุ�ม	 เช้�น	 NSAIDs	 ที่่�ที่ำ�ให้เกิดเลัือดออกใน 

ที่�งเดินอ�ห�ร

Blood urea nitrogen (BUN)

แลัะ	electrolyte

ก�รได้ย�ระงับปวดหลั�ยต้ัวอ�จัที่ำ�ให้เกิดอ�ก�รง�วงซึ่ึม	 ในขัณะเด่ยวกันภ�วะ	 

electrolyte	 imbalance	 แลัะก�รเพิ�มขัึ�นขัองคำ��	 BUN	 ก็ม่ผลัที่ำ�ให้ผ่้ป่วยง�วงซึ่ึม 

ด้วยเช้�นกัน

Liver	function	tests ก�รที่ำ�ลั�ยย�ระงับปวดสู�วนใหญ�เกิดขัึ�นที่่�ต้ับโดยอ�ศึัยเอนไซึ่ม์ขัองต้ับ	 ห�กหน้�ที่่� 

ขัองตั้บผิดปกติ้อ�จัจัะที่ำ�ลั�ยย�ได้ช้้�ลัง	สู�งผลัให้ย�ออกฤที่ธิ�ได้น�นขึั�น

Creatinine clearance แสูดงถูึงประสูิที่ธิภ�พขัองไต้	 ก�รลัดลังขัองคำ��	 creatinine	 clearance	 หม�ยถูึง 

ก�รที่ำ�ง�นขัองไต้แย�ลัง	ก�รขัับย�ระงับปวดบ�งช้นิดออกจั�กร��งก�ยอ�จัลัดลังด้วย	 

ที่ำ�ให้ต้้องลัดขัน�ดย�ลัง	หรือเพิ�มระยะห��งขัองก�รให้ย�
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ภ�คัผนวก 1
คัว�มปวดจ�กมะเร็งท่�เกิดจ�กส�เหตุุตุ่�งๆ

1.1 Neuropathic cancer pain
	 ภ�วะปวดเหตุ้พย�ธิสูภ�พประสู�ที่ในผ้่ป่วยมะเร็ง	(neuropathic	cancer	pain)	เป็นภ�วะสูำ�คัำญท่ี่�พบได้บ�อย		 

พบได้ร�วร้อยลัะ	20-40	ขัองผ้่ป่วยมะเร็ง	อ�จัพบในช้�วงเริ�มต้้นขัองมะเร็งหรือเกิดภ�ยหลัังก็ได้	สู�เหตุ้แบ�งได้เป็นเหตุ้ 

ที่่�เก่�ยวขั้องแลัะไม�เก่�ยวขั้องกับมะเร็ง	 สู�วนหนึ�งเก่�ยวขั้องกับก�รรักษ�มะเร็งแลัะจั�กโรคำเดิมขัองผ่้ป่วยเอง	 ผ่้ป่วยที่่�ม ่

อ�ก�รปวดลัักษณะน่�มักม่ก�รพย�กรณ์โรคำไม�ด่	 ต้้องใช้้ย�ระงับปวดปริม�ณม�กแลัะสูภ�วะผ้่ป่วยไม�ด่นัก	โดยอ�ก�ร 

ปวดท่ี่�เป็นลัักษณะจัำ�เพ�ะขัอง	neuropathic	pain	ได้แก�	aching,	burning,	stabbing	หรือ	lancinating	แลัะอ�จัพบ	 

paraesthesia,	dysaesthesia,	hyperalgesia	หรือ	allodynia1

	 ในร�ยที่่�เกิดจั�กมะเร็งโดยต้รง	 อ�จัเป็นได้ที่ั�งก�รแที่รกซึ่ึมขัองมะเร็งปฐมภ่มิแลัะทีุ่ต้ิยภ่มิ	 ซึ่ึ�งมักจัะเกิดที่่�ขั��ย 

ประสู�ที่หรือเสู้นประสู�ที่	(tumor	 inf iltration)	ก�รกดทัี่บไขัสัูนหลััง	แลัะผลัที่�งไกลัจั�กมะเร็ง	 (paraneoplastic	 

syndrome)		โดยเกิดได้ในมะเร็งระยะต้��ง	ๆ 	นอกจั�กน่�อ�ก�รปวดอ�จัเกิดต้�มหลัังผ��ตั้ด	รังสู่รักษ�	หรือเคำม่บำ�บัด2	 

ต้�มร�ยลัะเอ่ยดในต้�ร�งท่ี่�	6	

	 โรคำเสู้นประสู�ที่เหตุ้เคำม่บำ�บัด	(chemotherapy	induced	neuropathy)	เป็นโรคำท่ี่�พบได้บ�อยแลัะที่ำ�ให้เกิด 

คำว�มพิก�รทัี่�งในระยะสัู�นแลัะระยะย�ว	มักเกิดกับผ้่ท่ี่�ได้รับย�กลุั�ม	taxanes,	platinum-based	agent,	bortezomib,	 

vincristine	อ�ก�รปวดมักเกิดในระหว��งก�รให้เคำม่บำ�บัดหรือเกิดภ�ยหลัังก็ได้	ผ้่ป่วยมักม่อ�ก�รปวดท่ี่�ปลั�ยมือเท้ี่�	 

ที่รงตั้วไม�อย่�	กล้ั�มเนื�อเท้ี่�หรือขั�อ�อนแรง	บ�งคำรั�งรุนแรงจันที่ำ�ให้ผ้่ป่วยต้้องยุติ้ก�รรักษ�ก�อนกำ�หนด

ก�รป่ระเมิ่น้ำ

	 ภ�วะน่�สู�ม�รถูใช้้ขัั�นต้อนในก�รวินิจัฉััยภ�วะปวดเหตุ้พย�ธิสูภ�พประสู�ที่ต้�มปกต้ิ	 แต้�อ�ก�รปวดมักเกิด 

ร�วมกับอ�ก�รปวดเหตุ้อื�นได้	(mixed	pain)	ท่ี่�จัะต้้องรักษ�ไปพร้อมกัน

	 •	 ประเมินคำว�มปวดทุี่กองค์ำประกอบ	คืำอ	คำว�มรุนแรง	ลัักษณะคำว�มปวด	บริเวณท่ี่�ปวด	ก�รปวดร้�ว	เวลั� 

ขัองคำว�มปวด	ปัจัจััยท่ี่�ที่ำ�ให้ม่คำว�มปวด	แลัะก�รสู�งผลัต้�อก�รปฏิิบัติ้ต้นในช่้วิต้ประจัำ�วัน	ทัี่�งน่�เพื�อช้�วยในก�รวินิจัฉััย 

กลุั�มอ�ก�รปวดเฉัพ�ะ	คำวรติ้ดต้�มอ�ก�รปวดท่ี่�เป็นม�กขึั�นแลัะก�รต้อบสูนองต้�อก�รรักษ�แลัะต้้องประเมินคำว�มปวด 

อย��งสูมำ��เสูมอ	แลัะคำวรบันทึี่กคำว�มปวดท่ี่�เกิดขึั�นเป็นระยะ
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ต�ร�งทีำ� 6 ภ�วะปวดเหตุ้พย�ธิสูภ�พประสู�ที่ท่ี่�เก่�ยวข้ัองกับมะเร็งท่ี่�พบบ�อย	

Cancer-related neuropathic pain

•	Paraneoplastic	neurological	syndrome

•	Tumor	metastasis	or	 infiltration	or	compression	of	 the	peripheral	nervous	 system:	nerves,	

plexus,	cranial	nerve

•	Tumor	metastasis	or	infiltration	or	compression	of	the	central	nervous	system:	spinal	cord,	

brain

•	 อื�น	ๆ:	metastatic	cancer-induced	bone	pain,	mixed	pain

Cancer therapy-induced neuropathic pain

•	Chemotherapy-induced	peripheral	neuropathy:	vincristine,	oxaliplatin,	taxanes,	bortezomib,	

etc.

•	Radiation	treatment:	plexopathies,	tissue	fibrosis,	mucositis

•	Surgery:	postmastectomy	pain,	post	thoracotomy	pain,	phantom	limb	pain

	 •	 ห�สู�เหตุ้ว��เกิดจั�กก�รกดที่ับเสู้นประสู�ที่หรือระบบประสู�ที่ในสู�วนสูำ�คำัญหรือไม�	 ซึ่ึ�งต้้องร่บแก้ไขัที่ันที่่ 

ก�รต้รวจัวินิจัฉััยเพิ�มเติ้ม	เช้�น	CT	scan,	MRI,	electromyography	จัะช้�วยประเมินคำว�มผิดปกติ้ทัี่�งที่�งก�ยวิภ�คำ 

แลัะสูร่รวิที่ย�ขัองระบบประสู�ที่ที่่�เก่�ยวขั้อง	 ช้�วยในก�รห�บริเวณที่่�ม่ก�รกดที่ับหรือพย�ธิสูภ�พ	 แลัะช้�วยว�งแผน 

ก�รรักษ�จัำ�เพ�ะ	อย��งไรก็ต้�มคำวรเริ�มให้ย�ระงับปวดให้เร็วท่ี่�สุูด	แม้ว��ยังไม�ที่ร�บผลัก�รต้รวจัวินิจัฉััยท่ี่�สูมบ่รณ์

ก�รรักษ�

 • ก�รรักษ�จำ�เพี�ะทำ�งม่ะเร็ง

	 	 ได้แก�	 ก�รผ��ต้ัด	 รังสู่รักษ�	 แลัะเคำม่บำ�บัด	 เช้�น	 รังสู่รักษ�ต้รงที่่�ก้อนเนื�อมะเร็งกดที่ับเสู้นประสู�ที่หรือ 

ระคำ�ยเคืำองเสู้นประสู�ที่	ก�รผ��ตั้ดหรือรังสู่รักษ�ร�วมกับก�รให้สูเต่้ยรอยด์ในกรณ่ท่ี่�มะเร็งกดทัี่บไขัสัูนหลัังหรือสูมอง

 •  ก�รรักษ�ต�ม่อ�ก�ร

	 	 ใช้้แนวที่�งเวช้ปฏิิบัต้ิขัอง	 neuropathic	 pain	 ที่่�ไม�ได้เกิดจั�กมะเร็งม�ประยุกต้์	 ซึ่ึ�งย�ที่่�ใช้้เป็นก�รรักษ� 

ลัำ�ดับแรก	 คืำอ	กลุั�มย�กันชั้กแลัะย�แก้ซึึ่มเศึร้�	 ในร�ยท่ี่�ม่ช้นิดขัองคำว�มปวดหลั�ยช้นิดร�วมกัน	 (mixed	pain)	คำวร 

พิจั�รณ�ย�ท่ี่�ม่ฤที่ธิ�ต้��งกันให้ร�วมกัน	เช้�น	โอปิออยด์	แลัะย�เสูริมอื�น	ๆ

	 	 •	 ย�แก้ซึ่ึมเศึร้�	 ได้แก�	 tricyclic	 antidepressants	 (เช้�น	 amitriptyline,	 nortriptyline)	 หรือกลัุ�ม	 

serotonin	norepinephrine	reuptake	inhibitors	(เช้�น	duloxetine)

	 	 •		กลัุ�มย�กันช้ัก	 เช้�น	 gabapentin	 แลัะ	 pregabalin	 ที่่�คำ�อนขั้�งปลัอดภัย	 สูำ�หรับ	 phenytoin	 แลัะ 

carbamazepine	ผลัที่�งคำลิันิกยังไม�ชั้ดเจันแลัะพบผลัข้ั�งเค่ำยงได้บ�อย

	 	 •	 ย�อื�น	 ๆ	 เช้�น	 lidocaine,	mexiletine,	 ketamine,	 levetiracetam	มักไม�นิยมใช้้เนื�องจั�กม่อ�ก�ร 

ไม�พึงประสูงค์ำสู่ง	ห�กจัำ�เป็นคำวรใช้้โดยผ้่เช่้�ยวช้�ญเที่��นั�น
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	 	 •		ก�รใช้้	 intervention	 therapy	 (ได้แก�	 neurostimulation,	 spinal	 cord	 stimulation,	 neural	 

blockade,	neurolysis)	ย�ที่�เฉัพ�ะท่ี่�	เช้�น	คำร่ม/เจัลั	อ�จัใช้้สูำ�หรับอ�ก�รปวดเฉัพ�ะท่ี่�หลัังผ��ตั้ด	สูำ�หรับ	intrathecal	 

opioids,	 clonidine,	 ketamine	 ใช้้เฉัพ�ะร�ยที่่�ก�รรักษ�ด้วยย�ที่่�กลั��วม�ก�อนหน้�ไม�ได้ผลั	 หรือไม�สู�ม�รถูที่น 

ต้�อย�ได้

1.2 Cancer-induced bone pain
	 อ�ก�รปวดกระด่ก	(bone	pain)	พบได้บ�อยในผ้่ป่วยมะเร็ง1	แลัะอ�จัพบได้สู่งถึูงร้อยลัะ	60-84	ในระยะท่ี่�ม่ 

ก�รลุักลั�มขัองโรคำ2	อ�จัจัะม่ผ้่ป่วยร้อยลัะ	20	ไม�แสูดงอ�ก�รปวดกระด่กได้ในช้�วงก�รดำ�เนินขัองโรคำมะเร็งแต้�อ�จัพบ 

อ�ก�รปวดกระด่กในลัักษณะเฉั่ยบพลัันจั�กก�รแต้กหัก3	 มะเร็งกระจั�ยไปกระด่กพบได้บ�อยรองจั�กปอดแลัะต้ับ	 

โดยโรคำมะเร็งท่ี่�พบว��ม่ก�รกระจั�ยไปกระด่ก	ได้แก�	multiple	myeloma	มะเร็งเต้้�นม	มะเร็งต้�อมล่ักหม�ก	มะเร็งปอด	 

มะเร็งต้�อมไที่รอยด์	 มะเร็งไต้	 แลัะมะเร็งรังไขั�4	 ซึ่ึ�งก�รกระจั�ยขัองมะเร็งไปที่่�กระด่กมักพบบ�อยที่่�กระด่กสูันหลััง	 

(vertebrae)	 ร้อยลัะ	69	ต้�มม�ด้วยกระด่กเชิ้งกร�น	 (pelvic	bone)	 ร้อยลัะ	41	กระด่กขั�	 (proximal	 femur)	 

ร้อยลัะ	25	แลัะกะโหลักศ่ึรษะ	(skull)	ร้อยลัะ	145	

ลัำกษณ์ะขั้องคำว�ม่ป่วดั

	 คำว�มปวดอ�จัจัะแสูดงให้เห็นได้ต้ั�งแต้�เริ�มพบว��ม่คำว�มผิดปกต้ิจั�กภ�พถู��ยที่�งรังสู่ขัองกระด่ก	 คำว�มปวด 

จัะเกิดขึั�นได้เอง	(spontaneous	pain)	โดยคำว�มรุนแรงขัองคำว�มปวดจัะม�กหรือน้อยขึั�นกับระยะแลัะลัักษณะก�ร 

เปล่ั�ยนแปลังขัองเซึ่ลัล์ัมะเร็ง	 ผ้่ป่วยอ�จัจัะแสูดงอ�ก�รปวดเมื�อยเป็นพัก	ๆ	(dull	aching)	อ�จัจัะปวดม�กขึั�นเมื�อม่ 

ก�รเคำลืั�อนไหวหรือกดทัี่บ	อ�จัจัะม่ไข้ัต้ำ��	ๆ 	แลัะมักให้ประวัติ้ปวดม�กต้อนกลั�งคืำน3	ห�กมะเร็งม่ก�รลุักลั�มไปกระด่ก 

หลั�ยแห�ง	ผ้่ป่วยมักแสูดงอ�ก�รปวดแบบหลั�ย	ๆ 	ต้ำ�แหน�ง	บ�งคำรั�งอ�จัจัะพบร�องรอยกระด่กแต้กร้�วหรือหัก	โดยจัะ 

ม่อ�ก�รปวดม�กขัณะขัยับหรือลังนำ��หนัก	(incident	pain)	แลัะอ�จัพบลัักษณะคำว�มปวดแบบ	neuropathic	pain6	 

ดังนั�น	ผ้่ป่วยมะเร็งท่ี่�พบก�รลุักลั�มไปท่ี่�กระด่กจัะเกิด	breakthrough	pain	ทัี่�ง	spontaneous	pain	แลัะ	incident	 

pain	ได้	ซึึ่�งกระที่บต้�อคุำณภ�พช่้วิต้โดยรวม	ที่ำ�ให้ต้้องใช้้ย�ระงับปวดท่ี่�ออกฤที่ธิ�เร็วหรือม่ประสิูที่ธิผลัในก�รระงับปวด 

ได้ด่

แน้ำวทำ�งก�รบำ�บัดัคำว�ม่ป่วดั

	 คำว�มปวดกระด่กจั�กมะเร็งเกิดขึั�นได้จั�กหลั�ยปัจัจััยโดยสูอดคำล้ัองกับกลัไกขัองก�รเกิดคำว�มปวด	ซึึ่�งม่คำว�ม 

แต้กต้��งกันต้�มระยะขัองโรคำ	 โดยเป้�หม�ยขัองก�รบำ�บัดคำว�มปวดไม�ใช้�เพ่ยงลัดระดับคำว�มรุนแรงขัองคำว�มปวด 

เที่��นั�น	จัำ�เป็นต้้องป้องกันภ�วะไม�พึงประสูงค์ำท่ี่�อ�จัจัะเกิดต้�มม�ภ�ยหลััง	ดังนั�นแนวที่�งก�รบำ�บัดคำว�มปวดจัะเป็น 

ร่ปแบบก�รใช้้ย�แลัะไม�ใช้้ย�ร�วมกันเสูมอ	รวมถึูงก�รพิจั�รณ�ก�รใช้้เที่คำนิคำต้��ง	ๆ 	เพื�อต้้�นก�รเติ้บโต้ขัองมะเร็ง	ดังน่�

	 1.	 เที่คำนิคำก�รต้้�นก�รเติ้บโต้ขัองมะเร็งสู�ม�รถูที่ำ�ได้ทัี่�งก�รจััดก�รเฉัพ�ะท่ี่�	(local	treatment)	เช้�น	ก�รผ��ตั้ด	 

แลัะ/หรือรังสู่รักษ�	หรือจััดก�รทัี่�งระบบ	 (systemic	 treatment)	 เช้�น	 เคำม่บำ�บัด	 ฮอร์โมนบำ�บัด	 ภ่มิคุ้ำมกันบำ�บัด	 

แลัะย�มุ�งเป้�

	 2.	 เที่คำนิคำก�รใช้้ย�บำ�บัดคำว�มปวด	โดยใช้้ต้�มแนวที่�งท่ี่�	World	Health	Organization	(WHO)	analgesic	 

ladder	 กำ�หนดไว้	 ร�วมกับก�รใช้้	 bone-targeted	 therapies	 (nerve	 growth	 factor	 inhibitors,	 osteoclast	 

inhibitors	เช้�น	bisphosphonates,	denosumab)	หรือ	adjuvants	(corticosteroids,	anticonvulsants)
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	 ก�รเลัือกแนวที่�งก�รบำ�บัดคำว�มปวดที่่�เหม�ะสูม	 คำวรพจิั�รณ�ต้�มปัจัจััยขัองผ่้ป่วยแต้�ลัะร�ยแลัะคำำ�นึงถูึง 

ผลัลััพธ์ในก�รลัดระดับคำว�มปวดแลัะเพิ�มระดับคำุณภ�พช้่วิต้	 โดยม่ก�รรวบรวมที่�งเลัือกขัองก�รบำ�บัดคำว�มปวด 

ต้�มหลัักฐ�นที่�งวิช้�ก�รที่่�รวบรวมโดย	 European	 Society	 for	Medical	 Oncology	 (ESMO)7	 แลัะ	WHO8	 

ดังแสูดงในต้�ร�งท่ี่�	7

ต�ร�งทีำ� 7	 เที่คำนิคำก�รบำ�บัดคำว�มปวดกระด่กจั�กมะเร็งปรับต้�มคำำ�แนะนำ�ขัอง	ESMO	แลัะ	WHO	

Uncomplicated 

bone metastasis

Complicated

bone metastasis* 

Skeletal-related

events (SRE)**

Analgesic	drugs แนะนำ� แนะนำ� แนะนำ�

Denosumab แนะนำ�	(ESMO)	พิจั�รณ�

ต้�มคำว�มเหม�ะสูม	(WHO)

ไม�ม่ข้ัอม่ลัเพ่ยงพอ แนะนำ�

Bisphosphonates	(ESMO

แนะนำ�ให้พิจั�รณ�ในกรณ่ท่ี่�

คำว�มปวดม่หลั�ยแห�งหรือ

ไม�สู�ม�รถูให้รังสู่รักษ�ได้)

แนะนำ� ไม�ม่ข้ัอม่ลัเพ่ยงพอ แนะนำ�

Corticosteroids

(dexamethasone)

พิจั�รณ�เป็นร�ย	ๆ

ภ�ยใต้้ดุลัยพินิจัขัองแพที่ย์

แนะนำ�ให้ขัน�ด															

8-16	มก./วัน

ไม�ม่ข้ัอม่ลัเพ่ยงพอ

Antiepileptics pregabalin,	gabapentin	ยังไม�ม่ข้ัอม่ลั	randomized	controlled	trial	

ท่ี่�แสูดงว��ม่ประสิูที่ธิผลัท่ี่�ด่พอ

Radiotherapy แนะนำ� แนะนำ� แนะนำ�

Radionuclide	therapy พิจั�รณ�ในผ้่ป่วยท่ี่�

ปวดกระด่กในหลั�ยแห�ง

แลัะไม�ต้อบสูนองต้�อ

ก�รใช้้ย�ระงับปวด

พิจั�รณ�ให้ต้�มหลัังก�รรักษ�ด้วยรังสู่รักษ�

ในผ้่ป่วยท่ี่�ปวดกระด่กในหลั�ยแห�งแลัะ

ไม�ต้อบสูนองต้�อก�รใช้้ย�ระงับปวด

Bone	surgery vertebroplasty/

kyphoplasty	พิจั�รณ�

ที่ำ�ในผ้่ป่วยท่ี่�ม่ก�รกระจั�ย

ไปยังกระด่กสัูนหลััง

พิจั�รณ�ในกรณ่ท่ี่�ม่คำว�ม

ไม�มั�นคำงขัองข้ัอต้�อ

กระด่กสัูนหลััง	

ก�รกดทัี่บขัองไขัสัูนหลััง

แลัะก�รกลัับเป็นซึ่ำ��

หลัังจั�กให้รังสู่รักษ�

แนะนำ�

Minimal	invasive

thermal	ablation

(radiofrequency,

cryoablation)

พิจั�รณ�

ต้�มคำว�มเหม�ะสูม

ไม�ม่ข้ัอม่ลัเพ่ยงพอ ไม�ม่ข้ัอม่ลัเพ่ยงพอ

*	 Complicated	bone	metastasis	หม�ยถึูง	ภ�วะท่ี่�ม่ก�รกดทัี่บขัองไขัสัูนหลัังจั�กมะเร็งท่ี่�ลุักลั�มไปท่ี่�กระด่กสัูนหลััง	(metastatic	 
	 spinal	cord	compression,	mSCC)
**	Skeletal-related	events	(SRE)	หม�ยถึูง	ภ�วะกระด่กหักจั�กพย�ธิสูภ�พ	(pathologic	fracture)	จั�กมะเร็งท่ี่�ลุักลั�มไปท่ี่�กระด่ก
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1.3 Tumor-induced headache
	 ภ�วะปวดศ่ึรษะในกรณ่น่�มักเกิดจั�กคำว�มดันในโพรงกะโหลักศ่ึรษะสู่ง	 เกิดได้ทัี่�งมะเร็งขัองสูมองแลัะมะเร็งท่ี่� 

กระจั�ยม�จั�กอวัยวะอื�น	อย��งไรก็ต้�มกลุั�มมะเร็งท่ี่�กระจั�ยม�พบบ�อยกว��ม�กถึูงร�วร้อยลัะ	20-40	ขัองผ้่ป่วยมะเร็ง	 

แลัะร�วสูองในสู�มจัะม่อ�ก�รปวดศ่ึรษะเป็นอ�ก�รนำ�	ต้�มด้วยคำว�มผิดปกติ้ขัองระบบประสู�ที่เฉัพ�ะท่ี่�	แลัะอ�ก�รชั้ก

	 มะเร็งท่ี่�กระจั�ยม�บ�อย	 ได้แก�	มะเร็งปอด	มะเร็งเต้้�นม	มะเร็งผิวหนังช้นิดเมลั�โนม�	มะเร็งลัำ�ไสู้ใหญ�	แลัะ 

มะเร็งไต้	 สู�วนหนึ�งจัะไม�พบมะเร็งปฐมภ่มิที่่�กระจั�ยม�	 ในกรณ่ที่่�คำว�มดันในโพรงกะโหลักศึ่รษะไม�สู่งคำวรคำำ�นึงถูึง 

ภ�วะอื�นท่ี่�เก่�ยวข้ัอง	เช้�น	มะเร็งกระจั�ยไปท่ี่�เยื�อหุ้มสูมอง

	 อ�ก�รปวดศึ่รษะที่่�เกิดจั�กมะเร็งในกะโหลักศึ่รษะ	 (intracranial	 neoplasia)	 ม่เกณฑ์์ก�รวินิจัฉััยต้�ม	 

international	headache	classification	(ICHD-3)1	ดังน่�

	 ผ้่ป่วยจัะต้้องม่มะเร็งในกะโหลักศ่ึรษะ	 (intracranial	 neoplasia)	 ท่ี่�ได้รับก�รวินิจัฉััยชั้ดเจัน	 โดยสู�งผลัข้ัอใด 

ข้ัอหนึ�งต้�อไปน่�

	 1.		อ�ก�รปวดเกิดขึั�นโดยม่เวลั�ท่ี่�สัูมพันธ์กับมะเร็ง	หรือที่ำ�ให้วินิจัฉััยโรคำมะเร็งได้

	 2.		อ�ก�รปวดท่ี่�แย�ลังเป็นไปต้�มมะเร็งท่ี่�แย�ลังด้วย

	 3.		อ�ก�รปวดท่ี่�ด่ขึั�นโดยเวลั�จัะสัูมพันธ์กับก�รรักษ�มะเร็งท่ี่�ได้ผลัสูำ�เร็จั

	 สู�วนอ�ก�รปวดศ่ึรษะท่ี่�เกิดจั�กมะเร็งกระจั�ยไปท่ี่�เยื�อหุ้มสูมอง	 (carcinomatous	meningitis)	 ผ้่ป่วยต้้องม่ 

หลัักฐ�นขัองก�รกระจั�ยขัองมะเร็งโดยอ�ก�รปวดม่คำว�มสัูมพันธ์กับมะเร็งต้�มหนึ�งในสู�มข้ัอข้ั�งต้้น		

	 อ�ก�รปวดศ่ึรษะสู�วนใหญ�มักปวดทัี่�วศ่ึรษะแบบตื้�อ	บ�งสู�วนอ�จัปวดตุ้�บ	ๆ 	หรือปวดแที่ง	มักม่อ�ก�รร�วม	เช้�น	 

คำลัื�นไสู้อ�เจั่ยน	 แลัะปวดม�กขัึ�นเมื�อเบ�งไอ	 จั�ม	หรือที่ำ�กิจักรรมที่ั�วไป	 อ�ก�รปวดศึ่รษะจัะกำ�เริบเป็นคำรั�ง	 ๆ	 แลัะ 

ม่คำว�มรุนแรงม�กขึั�น	ประม�ณหนึ�งในสู่�จัะปวดเวลั�กลั�งคืำนหรือตื้�นนอน	ห�กโรคำลุักลั�มจัะม่อ�ก�รม�กขึั�นเรื�อย	ๆ		 

ต้ำ�แหน�งท่ี่�ปวดอ�จับอกถึูงรอยโรคำได้บ้�งแต้�ไม�แน�นอนนัก	ผ้่ป่วยสู�วนใหญ�มักต้อบสูนองด่ในเบื�องต้้นต้�อก�รรักษ�ท่ี่�ให้ 

ไม�ว��จัะเป็นก�รรักษ�จัำ�เพ�ะต้�อมะเร็งแลัะก�รรักษ�ต้�มอ�ก�ร	 ห�กม่ก�รปวดซึ่ำ��คำวรระวังว��โรคำจัะลัุกลั�มหรือ 

เป็นซึ่ำ��ภ�ยหลััง

	 ก�รวินิจัฉััยภ�วะน่�มักใช้้	CT	scan	หรือ	MRI	สูมอง	ท่ี่�พบก้อนตั้�งแต้�	1	ก้อนขึั�นไป	ก้อนมักจัะม่ลัักษณะกลัม	 

บวม	รอบ	ๆ	แลัะปร�กฏิชั้ดหลัังฉ่ัดสู�รทึี่บรังสู่	บ�งร�ยม่ก�รกระจั�ยไปท่ี่�เยื�อหุ้มสูมองร�วมด้วย

ก�รรักษ�

 • ก�รรักษ�จำ�เพี�ะ

  – ก�รผ��ต้ัด	 มักเลัือกที่ำ�ในร�ยที่่�ม่ก้อนเพ่ยง	 1-2	 ก้อน	 หรือต้้องก�รที่ร�บผลัต้รวจัช้ิ�นเนื�อเมื�อยังไม�พบ 

มะเร็งปฐมภ่มิ	 ต้ำ�แหน�งผ��ต้ัดที่ำ�ได้ไม�ย�กแลัะม่คำว�มปลัอดภัย	 ผ่้ป่วยที่่�ม่พย�ธิสูภ�พขัองโรคำที่่�ไม�รุนแรง	 ก�ร 

พย�กรณ์โรคำด่	 ไม�ม่มะเร็งนอกเหนือจั�กสูมองแลัะไม�ม่โรคำอื�นร�วมม�กนัก	 บ�งคำรั�งจัะให้รังสู่รักษ�ร�วมด้วยเพื�อลัด 

โอก�สูกลัับเป็นซึ่ำ��	 ในร�ยท่ี่�ม่ก้อนขัน�ดใหญ�ม�กหรือม่คำว�มดันในโพรงกะโหลักศึ่รษะสูง่ม�กมักที่ำ�ก�รผ��ต้ัดเพื�อลัด 

คำว�มดันลัง

  – รังสู่รักษ�	พิจั�รณ�จั�กจัำ�นวนก้อนมะเร็งแลัะก�รพย�กรณ์โรคำขัองผ้่ป่วย	โดยก�รให้รังสู่รักษ�ทัี่�งศ่ึรษะ	 

(whole	brain	radiation)	หรือรังสู่ศัึลัยกรรม	(radiosurgery)	

  – เคำม่บำ�บัด	ใช้้ในร�ยท่ี่�มะเร็งปฐมภ่มิต้อบสูนองต้�อเคำม่บำ�บัดม�ก�อน	เช้�น	มะเร็งต้�อมนำ��เหลืัอง	มะเร็งเซึ่ลัล์ั 

สืูบพันธ์ุ	(germ	cell	tumor)

_22-1041(01-96).indd   19_22-1041(01-96).indd   19 2/11/2565 BE   16:342/11/2565 BE   16:34



20 คำำ�แนะนำ�ก�รจััดก�รคำว�มปวดจั�กมะเร็ง
(Clinical Guidance for Cancer Pain Management)

 • ก�รรักษ�ป่ระคัำบป่ระคำอง

  – สูเต่้ยรอยด์:	Dexamethasone	 เป็นย�ท่ี่�ใช้้บ�อยท่ี่�สุูด	 มักใช้้ขัน�ดสู่ง	 โดยให้คำรั�งแรกในขัน�ด	4-8	มก. 

ฉ่ัดเข้ั�หลัอดเลืัอดดำ�	แล้ัวให้ต้�อเนื�องร�ว	8	มก./วัน	โดยแบ�งให้	2-4	คำรั�ง	ในร�ยท่ี่�ม่อ�ก�รรุนแรง	เช้�น	ระดับสูติ้ลัดลัง	 

คำว�มดันในโพรงกะโหลักศ่ึรษะสู่งม�ก	อ�จัใช้้ย�ในขัน�ดสู่งร�ว	16-24	มก./วัน	แล้ัวลัดขัน�ดลังเรื�อย	ๆ 	ในสัูปด�ห์แรก 

แล้ัวหยุดย�ภ�ยใน	2	สัูปด�ห์ห�กเป็นไปได้	ระหว��งนั�นผ้่ป่วยคำวรได้รับก�รรักษ�แลัะเฝ้้�ระวังภ�วะแที่รกซ้ึ่อนท่ี่�อ�จั 

เกิดขัึ�นจั�กย�ได้	 อย��งไรก็ต้�มขั้อม่ลัเช้ิงประจัักษ์ขัองสูเต้่ยรอยด์ในก�รบรรเที่�ปวดจั�กมะเร็งม่ไม�ม�กนักโดยอ�จั 

ช้�วยบรรเที่�ปวดในช้�วงสัู�น2

 •  ก�รดูัแลำรักษ�อื�น้ำ ๆ

  – ย�กันชั้ก:	ใช้้ในร�ยท่ี่�ม่อ�ก�รชั้ก	เพื�อป้องกันไม�ให้คำว�มดันในกะโหลักสู่งขึั�นอ่ก	

  – Mannitol:	ใช้้ในช้�วงสัู�น	ๆ	เพื�อให้ลัดคำว�มดันอย��งรวดเร็วร�วมกับสูเต่้ยรอยด์

  – ย�ระงับปวด:	มักใช้้ร�วมกับก�รรักษ�ต้��ง	ๆ	ข้ั�งต้้น	โดยเฉัพ�ะสูเต่้ยรอยด์	ช้นิดขัองย�ระงับปวดนั�นจัะ 

เลืัอกต้�มคำว�มรุนแรงขัองอ�ก�รปวดศ่ึรษะ	 ซึึ่�งใช้้ได้ทัี่�งย�ระงับปวดธรรมด�หรือโอปิออยด์	แต้�คำวรระวังอ�ก�รไม�พึง 

ประสูงค์ำแลัะอันต้รกิริย�ระหว��งกันขัองย�ด้วย

1.4 Visceral cancer pain
	 อ�ก�รปวดจั�กมะเร็งขัองอวัยวะภ�ยในพบได้ถูึงร้อยลัะ	 28	 ขัองผ่้ป่วยมะเร็ง1	 ที่ั�งกรณ่ที่่�เกิดจั�กก�รแพร� 

กระจั�ยมะเร็งภ�ยในช้�องท้ี่อง	ภ�วะแที่รกซ้ึ่อนท่ี่�เกิดจั�กมะเร็ง	แลัะเป็นผลัท่ี่�เกิดจั�กก�รรักษ�โรคำมะเร็ง	เช้�น	ก�รผ��ตั้ด	 

อ�ก�รปวดช้นิดน่�มักพบร�วมกับอ�ก�รปวดแบบ	neuropathic	pain	หรืออ�ก�รปวดแบบ	somatic	pain	โดยท่ี่�ผ้่ป่วย 

มักอธิบ�ยลัักษณะอ�ก�รปวดว��เป็นลัักษณะปวดแน�น	 ปวดบ่บเป็นพัก	 ๆ	ปวดเกร็ง	 หรือไม�สู�ม�รถูระบุต้ำ�แหน�งได้ 

ชั้ดเจัน	นอกจั�กนั�นอ�จัม่อ�ก�รอื�น	ๆ	ร�วมด้วย	เช้�น	คำลืั�นไสู้อ�เจ่ัยน	หน้�ซ่ึ่ด	หรือเหงื�อแต้ก

กลำไกก�รเกิดัอ�ก�รป่วดัจ�กม่ะเร็งขั้องอวัยัวะภู�ยัใน้ำ

	 ปัจัจุับันยังไม�ที่ร�บกลัไกแน�ชั้ด	แต้�ม่สูมมติ้ฐ�นว��อ�จัเกิดได้จั�กรับคำว�มร้่สึูกอ�ก�รปวด	(afferent	pathway)	 

จั�กพย�ธิสูภ�พ	เช้�น	ก�รอักเสูบ	ก�รขั�ดเลืัอด	หรือก�รเพิ�มแรงดันขัองอวัยวะภ�ยใน	ผ��นที่�งเสู้นประสู�ที่	vagus,	 

hypogastric,	lumbar	colonic,	splanchnic	แลัะผ��นที่�งระบบประสู�ที่	sympathetic	แลัะ	parasympathetic	 

เข้ั�สู่�	prevertebral	แลัะ	paravertebral	ganglia	แลัะไขัสัูนหลััง	ก�รม่	neurophysiological	convergence	ระหว��ง	 

visceral	แลัะ	somatic	afferent	ท่ี่�ไปยังระบบประสู�ที่สู�วนกลั�ง	จึังที่ำ�ให้ผ้่ป่วยอ�จัม่อ�ก�รปวดท่ี่�เป็น	referred	 

visceral	pain2	นอกจั�กนั�นยังพบว��	ม่	receptor	หลั�ยช้นิดท่ี่�เก่�ยวข้ัองกับกลัไกขัองอ�ก�รปวดดังกลั��ว	เช้�น	transient	 

receptor	potential	ion	channels,	acid	sensing	ion	channels,	voltage-gated	sodium	channels,	voltage- 

gated	calcium	channels,	GABA,	NMDA	แลัะ	opioid	receptors

ก�รจัดัก�รอ�ก�รป่วดัจ�กม่ะเร็งขั้องอวัยัวะภู�ยัใน้ำ

	 แนวที่�งก�รจััดก�รอ�ก�รปวดม่คำว�มคำล้ั�ยคำลึังกับก�รจััดก�รคำว�มปวดในกรณ่ขัองอ�ก�รปวดช้นิด	nociceptive	 

pain	อื�น	ๆ 	โดยเบื�องต้้น	ย�ท่ี่�แนะนำ�ให้เลืัอกใช้้เป็นลัำ�ดับแรกในกรณ่ท่ี่�ม่อ�ก�รปวดป�นกลั�งถึูงรุนแรง	คืำอ	ย�ระงับปวด 

กลุั�มโอปิออยด์2,3	แต้�เนื�องจั�กกลัไกท่ี่�เก่�ยวข้ัองกับอ�ก�รปวดอ�จัเกิดได้ผ��นก�รกระตุ้้น	receptor	ท่ี่�ม่คำว�มหลั�กหลั�ย	 

โดยทัี่�วไปก�รให้ย�ระงับปวดท่ี่�ออกฤที่ธิ�ผ��น	receptor	ใดเพ่ยงตั้วเด่ยว	อ�จัสู�งผลัในก�รระงับปวดไม�ด่เที่��ก�รให้ย� 
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หลั�ยตั้วท่ี่�ออกฤที่ธิ�ผ��น	receptor	ท่ี่�แต้กต้��งกันร�วมกัน		นอกจั�กนั�นก�รพิจั�รณ�ที่ำ�หัต้ถูก�รท่ี่�เหม�ะสูม	เช้�น	celiac,	 

hypogastric,	and	splanchnic	blocks,	spinal	cord	stimulation,	radiofrequency	ablation	แลัะ	midline	 

myelotomy	คำวบค่ำ�ไปกับก�รให้ย�ระงับปวดก็อ�จัสู�งผลัให้สู�ม�รถูคำวบคุำมอ�ก�รปวดได้ด่กว��ก�รใช้้ย�เพ่ยงอย��งเด่ยว	 

ย�ท่ี่�อ�จัพิจั�รณ�ใช้้รักษ�อ�ก�รปวดจั�กมะเร็งขัองอวัยวะภ�ยใน	(visceral	pain)	ได้แก�1-3

 – Paracetamol 

	 –	 NSAIDs	ม่หลัักฐ�นท่ี่�แสูดงให้เห็นว��ก�รให้ย�กลุั�มน่�สู�ม�รถูลัดอ�ก�รปวดท่ี่�เป็น	renal	หรือ	biliary	colic	 

ได้ด่พอ	ๆ	กันกับก�รใช้้ย�ระงับปวดกลุั�มโอปิออยด์แต้�ม่ผลัข้ั�งเค่ำยงน้อยกว��4

	 –	 Anticholinergics	อ�จัใช้้เพื�อบรรเที่�อ�ก�รปวดบ่บ	เช้�น	hyoscine	butylbromide	ใช้้บรรเที่�อ�ก�รปวด 

บ่บจั�กภ�วะลัำ�ไสู้อุดตั้น	หรือ	oxybutynin	ใช้้บรรเที่�อ�ก�รปวดบ่บขัองกระเพ�ะปัสูสู�วะ

	 –	 Octreotide	เป็นย�กลุั�ม	somatostatin	analogue	ในกรณ่ขัอง	malignant	bowel	obstruction	

	 –	 ย�อื�น	 ๆ	 ที่่�ม่ผ่ ้นำ�ม�ใช้้ในก�รรักษ�อ�ก�รปวดจั�กมะเร็งขัองอวัยวะภ�ยใน	 เช้�น	 gabapentinoids 

(gabapentin,	 pregabalin),	 NMDA	 receptor	 antagonists,	 baclofen,	 tetrodotoxin5	 อย��งไรก็ต้�มพบว�� 

หลัักฐ�นยังม่จัำ�กัด			

1.5 Malignant bowel obstruction
	 ภ�วะลัำ�ไสู้อุดตั้นจั�กโรคำมะเร็ง	(malignant	bowel	obstruction;	MBO)	เป็นภ�วะท่ี่�พบได้บ�อยในผ้่ป่วยโรคำ 

มะเร็งในช้�องท้ี่องแลัะอุ้งเชิ้งกร�น	 โดยม่คำว�มชุ้กอย่�ท่ี่�ร้อยลัะ	22-51	 ในโรคำมะเร็งรังไขั�	 ร้อยลัะ	25-40	 ในโรคำมะเร็ง 

ลัำ�ไสู้ใหญ�	แลัะร้อยลัะ	6-13	ในโรคำมะเร็งกระเพ�ะอ�ห�ร1-3	อย��งไรก็ต้�มมะเร็งจั�กอวัยวะอื�น	ๆ 	ท่ี่�ม่ก�รแพร�กระจั�ย 

ม�ท่ี่�ช้�องท้ี่องก็สู�ม�รถูที่ำ�ให้เกิดภ�วะลัำ�ไสู้อุดตั้นได้เช้�นกัน	โดยต้ำ�แหน�งขัองก�รอุดตั้นเร่ยงต้�มลัำ�ดับท่ี่�พบบ�อย	ได้แก�	 

ลัำ�ไสู้เล็ัก	ลัำ�ไสู้ใหญ�	แลัะที่�งออกขัองกระเพ�ะอ�ห�ร	(gastric	outlet)	สูำ�หรับก�รแบ�งสู�เหตุ้ขัองก�รเกิดภ�วะลัำ�ไสู้ 

อุดตั้นได้แสูดงไว้ในต้�ร�งท่ี่�	8

ต�ร�งทีำ� 8 สู�เหตุ้ขัองภ�วะลัำ�ไสู้อุดตั้นในผ้่ป่วยโรคำมะเร็ง

Etiology ตัวอย่ั�งภู�วะดัังกล่ำ�ว

เกิดจั�กโรคำมะเร็งโดยต้รง -	 Intraluminal	obstruction

-		Extraluminal	compression

-	 Adhesion

ภ�วะแที่รกซ้ึ่อนจั�กก�รรักษ�โรคำมะเร็ง -	 Postsurgical	adhesion

-	 Radiation	enteritis

สู�เหตุ้อื�น	ๆ	ท่ี่�อ�จัไม�เก่�ยวข้ัองกับโรคำมะเร็ง	 -	 Abscess,	phlegmon

-	 Constipation,	ileus/pseudo-obstruction
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ลัำกษณ์ะทำ�งคำลิำนิ้ำกแลำะก�รป่ระเมิ่น้ำผูู้้ป่่วยั

	 ก�รวินิจัฉััยภ�วะลัำ�ไสู้อุดต้ัน	 เริ�มจั�กก�รซึ่ักประวัต้ิเพื�อคำ้นห�อ�ก�รหรืออ�ก�รแสูดงขัองผ่้ป่วย	 โดยที่ั�วไป	 

ผ้่ป่วยอ�จัม่อ�ก�รปวดเกร็งท้ี่องเป็นพัก	ๆ 	รับประที่�นได้น้อยหรือเบื�ออ�ห�ร	คำลืั�นไสู้อ�เจ่ัยน	ท้ี่องอืด	ไม�ถู��ยอุจัจั�ระ 

หรือไม�ผ�ยลัม	นอกจั�กนั�นอ�จัใช้้อ�ก�รเพื�อแยกต้ำ�แหน�งท่ี่�เกิดก�รอุดตั้น	ได้แก�	ผ้่ป่วยท่ี่�ม่ก�รอุดตั้นท่ี่�กระเพ�ะอ�ห�ร 

หรือลัำ�ไสู้เล็ัก	มักม�ด้วยอ�ก�รปวดท้ี่องร�วมกับอ�เจ่ัยนปริม�ณม�ก	อ�จัเป็นอ�ห�รท่ี่�เพิ�งรับประที่�นเข้ั�ไป	หรืออ�จั 

ม่นำ��ด่ปน	 โดยอ�ก�รปวดมักด่ขัึ�นหลัังอ�เจั่ยน	 ในขัณะที่่�ผ่้ป่วยที่่�ม่ก�รอุดต้ันที่่�ลัำ�ไสู้ใหญ�	 มักม�ด้วยอ�ก�รปวดที่้อง	 

ไม�ถู��ยอุจัจั�ระหรือไม�ผ�ยลัม	แลัะอ�ก�รคำ�อย	ๆ	เป็นม�กขึั�น	ม�กกว��จัะเกิดขึั�นแบบเฉ่ัยบพลััน	อย��งไรก็ต้�มพบว�� 

ในผ้่ป่วยมะเร็งในช้�องท้ี่อง	มักม่ก�รอุดตั้นขัองลัำ�ไสู้หลั�ยต้ำ�แหน�งม�กกว��เกิดเพ่ยงต้ำ�แหน�งเด่ยว

	 เมื�อสูงสูัยว��ม่ภ�วะลัำ�ไสู้อุดต้ันอ�จัสู�งต้รวจัเพิ�มเต้ิมเพื�อยืนยันก�รวินิจัฉััย	 ระบุต้ำ�แหน�งขัองก�รอุดต้ัน	 แลัะ 

ประเมินคำว�มรุนแรงขัองโรคำมะเร็งในภ�พรวม	(tumor	burden)	ก�รสู�งต้รวจัเบื�องต้้นท่ี่�แนะนำ�	ได้แก�	ภ�พถู��ยรังสู่ 

ช้�องท้ี่อง	(plain	abdominal	radiograph)	ในที่��นั�งแลัะที่��นอน	เนื�องจั�กที่ำ�ได้ง��ยแลัะคำ��ใช้้จั��ยน้อย1	อย��งไรก็ต้�ม 

ก�รสู�งภ�พถู��ยเอกซึ่เรย์คำอมพิวเต้อร์ช้�องท้ี่อง	(abdominal	CT	scan)	ม่คำว�มแม�นยำ�ม�กกว��	แลัะสู�ม�รถูให้ข้ัอม่ลั 

อื�น	ๆ 	ท่ี่�สูำ�คัำญต้�อก�รว�งแผนก�รด่แลั	เช้�น	ระบุสู�เหตุ้	ต้ำ�แหน�ง	แลัะระดับคำว�มรุนแรงขัองก�รอุดตั้น	ประเมินภ�วะ 

แที่รกซ้ึ่อนท่ี่�เกิดจั�กลัำ�ไสู้อุดตั้น	เช้�น	ก�รขั�ดเลืัอด	หรือลัำ�ไสู้ที่ะลุั	(bowel	perforation)	ต้ลัอดจันสู�ม�รถูใช้้พิจั�รณ� 

ว��ผ้่ป่วยร�ยใดสูมคำวรได้รับก�รผ��ตั้ดแก้ไขั	หรือจัะใช้้เพ่ยงก�รรักษ�ต้�มอ�ก�ร	(conservative	treatment)		

ก�รรักษ�แบบป่ระคัำบป่ระคำองใน้ำผูู้้ป่่วยัทีำ�มี่ภู�วะลำำ�ไส้อุดัตัน้ำจ�กโรคำม่ะเร็ง

	 ในกลัุ�มผ่้ป่วยที่่�ไม�เหม�ะสูมที่่�จัะรักษ�โดยก�รผ��ต้ัด	 จัะให้ก�รรักษ�โดยวิธ่ก�ร	 bowel	 decompression	 

เช้�น	ก�รใสู�สู�ย	nasogastric	tube,	gastrostomy	tube	หรือ	self-expanding	stent	(ในกรณ่ขัอง	colorectal	 

obstruction)4,5	ร�วมกับก�รให้สู�รนำ��	ก�รให้ย�ในกลุั�มต้��ง	ๆ 	โดยม่เป้�หม�ยเพื�อลัดอ�ก�รปวด	ลัดปริม�ณสู�รคัำดหลัั�ง 

ในลัำ�ไสู้	 แลัะลัดอ�ก�รคำลัื�นไสู้อ�เจั่ยน	 ย�ที่่�แนะนำ�ให้ใช้้เป็นลัำ�ดับแรก	 ได้แก�	 octreotide	 เนื�องจั�กม่หลัักฐ�นว�� 

สู�ม�รถูลัดอ�ก�รคำลืั�นไสู้อ�เจ่ัยน	อ�ก�รปวด	แลัะลัดปริม�ณสู�รคัำดหลัั�งในลัำ�ไสู้6,7	โดยอ�จัพิจั�รณ�ให้ร�วมกับย�อื�น	ๆ 	 

เช้�น	ย�ลัดปริม�ณสู�รคัำดหลัั�งในลัำ�ไสู้	ย�ระงับปวดกลุั�มโอปิออยด์	แลัะย�ลัดอ�ก�รคำลืั�นไสู้อ�เจ่ัยน	ดังต้�ร�งท่ี่�	9	

ต�ร�งทีำ� 9 ชื้�อย�	 ขัน�ดย�ท่ี่�แนะนำ�	 ผลัข้ั�งเค่ำยง	 แลัะข้ัอคำวรระวังในก�รใช้้ย�เพื�อบรรเที่�อ�ก�รในผ้่ป่วยท่ี่�ม่ภ�วะ 

	 	 ลัำ�ไสู้อุดตั้นจั�กมะเร็ง	

ช่ื�อยั� กลุ่ำม่ยั� ขั้น้ำ�ดัทีำ�แน้ำะน้ำำ� ผู้ลำข้ั้�งเคีำยัง/ข้ั้อคำวรระวังทีำ�สำ�คัำญ

Octreotide somatostatin	
analogs

ขัน�ดเริ�มต้้น	100	มคำก.	IV/SC	ทุี่ก	8	ชั้�วโมง	 
หรือให้ที่�ง	 CSCI;	 ขัน�ดที่่�ได้ผลัในก�ร 
รักษ�	 300-900	 มคำก./วัน	 ไม�ต้้องปรับ 
ขัน�ดในกรณ่ผ่้ป่วยม่ก�รที่ำ�ง�นขัองต้ับ 
แลัะไต้ผิดปกติ้

ช้่พจัรช้้�	 เหงื�อออกม�กกว��ปกต้	ิ 
ภ�วะนำ��ต้�ลัในเลัือดสู่ง	 เพิ�มคำว�ม 
เสู่�ยงขัองก�รเกิด	QT	prolongation

Haloperidol selective	dopamine
(D2)	receptor	
antagonist

0.5-2	 มก.	 IV/SC	 ทีุ่ก	 6-8	 ช้ั �วโมง 
หรือให้ที่�ง	CSCI	ท่ี่�ขัน�ด	1-5	มก./วัน	 
ไม�ต้้องปรับขัน�ดในกรณ่ผ่ ้ป่วยม่ก�ร 
ที่ำ�ง�นขัองตั้บแลัะไต้ผิดปกติ้

อ�จัที่ำ�ให้เกิด	 extrapyramidal	 
symptoms	เพิ�มคำว�มเสู่�ยงขัองก�ร 
เกิด	QT	prolongation
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ช่ื�อยั� กลุ่ำม่ยั� ขั้น้ำ�ดัทีำ�แน้ำะน้ำำ� ผู้ลำข้ั้�งเคีำยัง/ข้ั้อคำวรระวังทีำ�สำ�คัำญ

Metoclopramide dopamine
antagonist;
prokinetic;	5-HT4	
receptor	agonist

แนะนำ�ให้	10	มก.	IV/SC	ทุี่ก	4-6	ชั้�วโมง	 
กรณ่	CrCl	>10-60	มลั./น�ท่ี่	 แนะนำ� 
ลัดขัน�ดลังเหลืัอร้อยลัะ	50	ขัองขัน�ด 
ปกติ้	กรณ่	CrCl	<10	มลั./น�ท่ี่	แนะนำ�ลัด 
ขัน�ดลังเหลืัอร้อยลัะ	33	ขัองขัน�ดปกติ้

ห้�ม่ใช่้	 กรณ่ที่่�สูงสูัยว��ผ่้ป่วยอ�จั 
ม ่ภ�วะ	 complete	 bowel	 
obstruction	เนื�องจั�กอ�จัที่ำ�ให้เกิด 
ลัำ�ไสู้แต้ก	 แลัะอ�จัเกิด	 extrapy-
ramidal	symptoms	ได้

Olanzapine atypical	antipsychotic;	 
serotonin	and	
dopamine	receptors	
blockers

แนะนำ�ให้	2.5	-	5	มก.	PO/Sublingual	
วันลัะคำรั�งก�อนนอน

อ�จัพิจั�รณ�ให้ในกรณ่ผ่ ้ป ่วยม่	
partial	bowel	obstruction	เป็น 
ที่�งเลั ือกนอกเหนือจั�กก�รให้	
metoclopramide;	 ผลัขั้�งเคำ่ยง 
อ�จัที่ำ�ให้เกิด	orthostatic	hypo-
tension	หรือนำ��หนักตั้วเพิ�ม

Glucocorticoid Unknown	
mechanism;	may
lessening	
peritumoral	edema

dexamethasone	 โดยเริ �มให้ขัน�ด	 
4	มก.	IV/SC	วันลัะ	2	คำรั�ง;	ขัน�ดท่ี่�ได้ผลั 
ในก�รรักษ�	 8-16	 มก./วัน	 แนะนำ�ให้ 
หยุดย�ห�กไม�ได้ผลัภ�ยใน	5	วัน

อ�จัที่ำ�ให้เกิดภ�วะนำ��ต้�ลัในเลัือด 
สู่ง	ม่สู�รนำ��คัำ�งค้ำ�งในร��งก�ย	กล้ั�ม 
เนื�ออ�อนแรง	 เพิ�มคำว�มเสู่�ยงขัอง 
ก�รติ้ดเชื้�อ	หรือเกิดอ�ก�รที่�งระบบ 
ประสู�ที่	 เช้�น	 นอนไม�หลัับ	 สูับสูน	
กระสัูบกระสู��ย	เพ้อ

Hyoscine
butylbromide

Anticholinergic ขัน�ดท่ี่�ได้ผลัในก�รรักษ�	60-240	มก./
วัน	อ�จัให้ที่�ง	IV	หรือ	SC	ทุี่ก	6-8	ชั้�วโมง	 
หรือให้ผ��นที่�ง	CSCI

อ�จัเกิดอ�ก�รป�กแห้ง	 มึนศึ่รษะ	
ต้�พร��	ปัสูสู�วะไม�ออก	หรือช่้พจัร 
เร็ว

Glycopyrrolate Anticholinergic ขัน�ดท่ี่�ได้ผลัในก�รรักษ�	0.6-1.2	มก./ 
วัน	 อ�จัให้ที่�ง	 IV	 หรือ	 SC	 ทีุ่ก	 4-6	 
ชั้�วโมงหรือให้ผ��นที่�ง	CSCI

อ�จัเกิดอ�ก�รง�วงซึึ่ม	ต้�พร��	แลัะ
คำวรระวังในผ่้ป่วยที่่�เป็นโรคำหลัอด 
เลัือดหัวใจั	 ม่ก�รเต้้นขัองหัวใจัที่่� 
ผิดปกต้ิ	 ม ่ภ�วะหัวใจัลั ้มเหลัว	 
คำว�มดันโลัหิต้สู่ง	หรือช่้พจัรช้้�

หม�ยเหตุ้:	CSCI	=	Continuous	subcutaneous	infusion;	IV	=	Intravenous;	SC	=	Subcutaneous;	PO	=	Per	oral		

ก�รให้ส�รอ�ห�รทำ�งหลำอดัเลืำอดัดัำ�ใน้ำผูู้้ป่่วยัทีำ�มี่ภู�วะลำำ�ไส้อุดัตัน้ำ

	 ปัจัจัุบันยังไม�แนะนำ�ให้สู�รอ�ห�รที่�งหลัอดเลัือดดำ�ในกลัุ�มผ่้ป่วยที่่�ได้รับก�รด่แลัแบบประคำับประคำองที่่�ม ่

ก�รพย�กรณ์โรคำจัำ�กัด7	 เช้�น	 ไม�ก่�สัูปด�ห์	หรือน้อยกว��สู�มเดือน	 เนื�องจั�กเป็นก�รเพิ�มภ�ระคำ��ใช้้จั��ยแลัะก�รด่แลั	 

ไม�ม่หลัักฐ�นเพ่ยงพอว��สู�ม�รถูช้�วยเพิ�มคุำณภ�พช่้วิต้	แลัะอ�จัเกิดผลัข้ั�งเค่ำยงต้��ง	ๆ	จั�กก�รรักษ�ดังกลั��ว	อย��งไร 

ก็ต้�มอ�จัพจิั�รณ�ใหสู้�รอ�ห�รที่�งหลัอดเลัือดดำ�ในระยะสูั�น	 ๆ	 เฉัพ�ะในผ่้ป่วยบ�งร�ย8	 เช้�น	 ภ�ยหลัังก�รผ��ต้ัด	 

หรือผ้่ป่วยท่ี่�ยังม่แผนก�รรักษ�เฉัพ�ะเพิ�มเติ้ม	เช้�น	ก�รให้เคำม่บำ�บัด	เป็นต้้น	
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1.6 Procedure-related pain
	 ผ้่ป่วยมะเร็งจัำ�นวนม�กท่ี่�ต้้องเข้ั�รับหัต้ถูก�รเพื�อก�รวินิจัฉััยหรือก�รรักษ�อ�จัจัะเกิดคำว�มปวด	ทัี่�งขัณะแลัะ 

หลัังได้รับหัต้ถูก�ร	เช้�น	ก�รที่ำ�	thoracocentesis,	pleurodesis	ก�รที่ำ�คำว�มสูะอ�ดแผลักดทัี่บ	เป็นต้้น	อุบัติ้ก�รณ์ 

ขัองคำว�มปวดจั�กหัต้ถูก�รขัึ�นอย่�กับประเภที่ขัองหัต้ถูก�ร	 เช้�น	 ก�รเจั�ะไขักระด่กที่ำ�ให้เกิดคำว�มปวดระดับรุนแรง 

ร้อยลัะ	8-351	พบก�รให้ย�โอปิออยด์ก�อนเริ�มที่ำ�หัต้ถูก�รเพ่ยงร้อยลัะ	202	 ซึึ่�งที่ำ�ให้เห็นว��ก�รบำ�บัดคำว�มปวดจั�ก 

หัต้ถูก�ร	 (procedure-related	 pain)	 ต้้องได้รับก�รพัฒน�ที่ั�งก�รเพิ�มก�รต้ระหนักร่้ถูึงคำว�มจัำ�เป็นที่่�ต้้องให้ 

ก�รบำ�บัดคำว�มปวดขัองบุคำลั�กรที่�งก�รแพที่ย์แลัะก�รเพิ�มคำว�มร่้เก่�ยวกับวิธ่ก�รบำ�บัดคำว�มปวดให้เพ่ยงพอแลัะ 

เหม�ะสูมต้�อประเภที่ขัองหัต้ถูก�ร

	 ก�รบำ�บัดคำว�มปวดต้้องเริ�มตั้�งแต้�ก�อนเริ�มที่ำ�หัต้ถูก�ร	ได้แก�	1)	ก�รให้คำว�มร้่แก�ผ้่ป่วยถึูงขัั�นต้อนขัองหัต้ถูก�ร 

แลัะคำว�มปวดท่ี่�อ�จัเกิดขึั�น	เพื�อลัดคำว�มวิต้กกังวลัแลัะอ�จัสู�งผลัลัดคำว�มปวดได้3	2)	ก�รให้ย�ระงับปวดหรือย�ระงับ 

ประสู�ที่	(sedative)	ก�อนเริ�มที่ำ�หัต้ถูก�ร	(premedication)	เพื�อให้ผ้่ป่วยผ�อนคำลั�ยหรือม่ภ�วะง�วงเล็ักน้อย	สูำ�หรับย� 

ระงับปวดแนะนำ�ให้ใช้้ย�ระงับปวดหลั�ยช้นิดเพื�อเสูริมฤที่ธิ�กัน	(multi-modal	analgesia)	เพื�อลัดปริม�ณโอปิออยด์ 

ที่่�ใช้้	 ได้แก�	 ย�ในกลัุ�ม	 NSAIDs/coxibs	 หรือ	 paracetamol3	 เป็นต้้น	 3)	 ถู้�ต้้องให้ย�ระงับประสู�ที่ปริม�ณม�ก 

หรือผ่้ป่วยม่ภ�วะเสู่�ยงที่่�จัะหลัับลัึก	 (deep	 sedation)	 แนะนำ�ให้งดนำ��งดอ�ห�รอย��งน้อย	 6-8	 ช้ม.	 หรือปรึกษ� 

วิสัูญญ่แพที่ย์เข้ั�ร�วมด่แลัเพื�อลัดคำว�มเสู่�ยงท่ี่�จัะเกิดภ�วะสู่ดสูำ�ลััก	(aspiration)4

	 ขัณะที่ำ�หัต้ถูก�รให้ฉ่ัดย�ช้�เฉัพ�ะท่ี่�ให้เพ่ยงพอแลัะรอให้ย�ช้�ออกฤที่ธิ�เต็้มท่ี่�	คืำอ	3-5	น�ท่ี่	ร�วมกับก�รให้ย� 

ระงับปวดแลัะย�ระงับประสู�ที่เพิ�มเติ้มต้�มก�รต้อบสูนองขัองผ้่ป่วย	อ�จัใช้้วิธ่ก�รไม�ใช้้ย�ร�วมด้วย	เช้�น	ก�รเบ่�ยงเบน 

คำว�มสูนใจั	(distraction)	ในผ้่ป่วยเด็ก5

	 หลัังก�รที่ำ�หัต้ถูก�รคำวรให้ย�ระงับปวดเมื�อผ่้ป่วยยังม่อ�ก�รปวดหรือเริ�มปวดที่่�แผลัหรือบริเวณที่่�ที่ำ�หัต้ถูก�ร	 

โดยแนะนำ�ให้ใช้้ย�ระงับปวดท่ี่�ออกฤที่ธิ�ย�ว	เช้�น	มอร์ฟีื้นเฉัพ�ะเวลั�ปวด	(prn)	ร�วมกับก�รให้ย�ท่ี่�ไม�ใช้�กลุั�มโอปิออยด์	 

เช้�น	paracetamol	ต้�มเวลั�	(around	the	clock)

1.7 Oncological treatment-related oral mucositis 

กลำไกแลำะก�รดัำ�เนิ้ำน้ำโรคำ

	 เกิดจั�กย�เคำม่บำ�บัด	 รังสู่รักษ�	 หรือย�มุ�งเป้�บ�งช้นิดม่ผลัที่ำ�ลั�ยเซึ่ลัลั์เยื�อบุช้�องป�กโดยต้รง	 (direct	 

damage)	เซึ่ลัล์ัท่ี่�ถู่กที่ำ�ลั�ยจัะผลิัต้สู�รในกลุั�ม	reactive	oxygen	species	กระตุ้้นกระบวนก�รอักเสูบท่ี่�เกิดจั�กก�รเพิ�ม 

ระดับขัอง	cytokines	เช้�น	tumor	necrosis	factor	(TNF),	interleukin	(IL)	จั�กนั�นจัะที่ำ�ลั�ยชั้�นเยื�อบุ	(basement	 

membrane)	ก�อให้เกิดแผลั	สู�งผลัให้เกิดอ�ก�รแลัะผลัข้ั�งเค่ำยงต้��ง	ๆ 	ท่ี่�อ�จัต้�มม�ได้	ระยะเวลั�ก�รดำ�เนินโรคำมักเกิด 

หลัังจั�กผ่้ป่วยได้รับย�เคำม่บำ�บัดประม�ณ	 7-14	 วัน	 แลัะจัะคำ�อย	 ๆ	 ด่ขัึ�นหลัังจั�กนั�นในระยะเวลั�เป็นสูัปด�ห	์ 

ถู้�เป็นรังสู่รักษ�	โดยเฉัพ�ะก�รฉั�ยรังสู่บริเวณศ่ึรษะแลัะลัำ�คำอ	แผลัในป�กจัะรุนแรงหรือเกิดต้ำ�แหน�งใดขึั�นกับต้ำ�แหน�ง 

ขัองก�รฉั�ยรังสู่	แลัะมักจัะเกิดในช้�วง	2-3	สัูปด�ห์หลัังเริ�มฉั�ยรังสู่
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ระยัะขั้องก�รเกิดั mucositis แบ่งเป็่น้ำ 5 ระยัะ (f ive stage model)

	 Initiation	(ระยะเริ�มต้้น)	คืำอ	เคำม่บำ�บัดหรือรังสู่รักษ�เริ�มสู�งผลัที่ำ�ลั�ยเซึ่ลัล์ัเยื�อบุช้�องป�ก	primary	damage	 

response	and	signal	amplif ication	(ระยะ	2	แลัะ	3)	เมื�อเซึ่ลัล์ัเยื�อบุถู่กที่ำ�ลั�ยจัะหลัั�งสู�รกระตุ้้นให้เกิดก�รอักเสูบ 

แลัะที่ำ�ลั�ยทัี่�งเซึ่ลัล์ัเยื�อบุช้�องป�กต้�อเนื�องแลัะที่ำ�ลั�ยเซึ่ลัล์ัรองรับ	(basement	membrane)		Ulceration	(ระยะ	4)	 

คืำอ	ระยะท่ี่�เห็นได้ชั้ดว��ม่แผลัลึักแลัะมักจัะถู่กคำลุัมด้วย	pseudomembrane,	healing	(ระยะ	5)	ม่ก�รเพิ�มจัำ�นวน 

ขัองเซึ่ลัล์ัเยื�อบุซึ่�อมแซึ่มสู�วนท่ี่�เป็นแผลัจันห�ยด่เป็นปกติ้ในท่ี่�สุูด

คำว�ม่รุน้ำแรง (severity of mucositis) ต�ม่คำำ�จำ�กัดัคำว�ม่ขั้อง NCIC-CTC version 5

	 ระดับ	1	(grade	1)	 ม่อ�ก�รน้อยหรือไม�ม่เลัย	 ต้รวจัร��งก�ยอ�จัพบรอยแดง	 ไม�ม่แผลัลัึก	 ไม�ม่คำว�มจัำ�เป็น 

	 	 ต้้องได้รับก�รรักษ�ใด	ๆ

	 ระดับ	2	(grade	2)		เริ�มม่อ�ก�รปวดเล็ักน้อย	ต้รวจัร��งก�ยอ�จัพบแผลั	แต้�ยังไม�รบกวนก�รรับประที่�นอ�ห�ร 

	 	 ที่�งป�ก	แต้�อ�จัจัำ�เป็นต้้องปรับเปล่ั�ยนลัักษณะอ�ห�รท่ี่�รับประที่�น

	 ระดับ	3	(grade	3)		เป็นแผลัชั้ดเจัน	ม่อ�ก�รปวดรุนแรง	แลัะรบกวนก�รรับประที่�นอ�ห�รที่�งป�ก

	 ระดับ	4	(grade	4)		เป็นอันต้ร�ยแก�ช่้วิต้ท่ี่�ต้้องได้รับก�รรักษ�อย��งเร�งด�วน

	 ระดับ	5	(grade	5)		เสู่ยช่้วิต้

ผู้ลำข้ั้�งเคีำยังขั้องภู�วะ oral mucositis

	 1.	 เจ็ับ	ปวด	ที่รม�น	คุำณภ�พช่้วิต้ลัดลัง	ก�รรับประที่�นอ�ห�รที่�งป�กลัดลัง	ม่โอก�สูต้้องใช้้ย�กลุั�มโอปิออยด์	 

หรือต้้องใสู�สู�ยให้อ�ห�รที่�งป�กหรือที่�งหลัอดเลืัอดดำ�หรือพิจั�รณ�ที่ำ�	percutaneous	endoscopic	gastrostomy

	 2.	 เสู่�ยงต้�อก�รต้ิดเช้ื�อซึ่ำ��เต้ิม	 โดยเช้ื�อที่ั�งแบคำที่่เร่ย	 เช้ื�อร�กลัุ�ม	 candida	 species	 เช้ื�อไวรัสูกลัุ�ม	 herpes	 

species	สู�ม�รถูเข้ั�ไปที่�งแผลัแลัะที่ำ�ให้เกิดก�รติ้ดเชื้�อในกระแสูเลืัอดอย��งรุนแรง	แลัะอ�จัถึูงแก�ช่้วิต้ได้	

ก�รป้่องกัน้ำ

	 ถูือเป็นวิธ่ที่่�ต้้องที่ำ�ในผ่้ป่วยทีุ่กร�ยที่่�แพที่ย์ว�งแผนให้เคำม่บำ�บัดหรือฉั�ยรังสู่แลัะพิจั�รณ�แลั้วว��ผ่้ป่วยม ่

คำว�มเสู่�ยงท่ี่�จัะเกิด	oral	mucositis	ประกอบด้วย

 1. ก�รรักษ�สุขั้ภู�พีช่่องป่�กเบื�องต้น้ำ (basic oral care, BOC)	ประกอบด้วย

	 	 1.1	 ให้คำำ�แนะนำ�ให้ผ้่ป่วยเข้ั�ใจัแลัะที่ร�บถึูงคำว�มสูำ�คัำญขัองก�รรักษ�สุูขัอน�มัยช้�องป�กก�อนก�รรักษ�

	 	 1.2	 ก�รใช้้วิธ่หลั�ย	ๆ 	อย��งร�วมกันในก�รด่แลัรักษ�ช้�องป�ก	ได้แก�	ก�รบ้วนป�กด้วยนำ��เกลืัอหรือย�บ้วนป�ก 

ท่ี่�ไม�ม่สู�วนผสูมขัองแอลักอฮอล์ั	ก�รแปรงฟัื้นด้วยแปรงขันอ�อนนุ�มทุี่กคำรั�งหลัังรับประที่�นอ�ห�ร	แนะนำ�วิธ่ใช้้	floss	 

หลัังก�รแปรงฟัื้น	

	 	 1.3	 ก�รด่แลัช้�องป�กโดยที่ันต้แพที่ย์ก�อนแลัะระหว��งรักษ�	 เช้�น	 ก�อนก�รฉั�ยรังสู่หรือก�รให้เคำม่บำ�บัด	 

คำวรไปพบทัี่นต้แพที่ย์เพื�ออุดหรือถูอนฟัื้นท่ี่�ม่ปัญห�ก�อน

	 	 1.4	 ก�รใช้้	sodium	bicarbonate	หรือ	baking	soda	ผสูมในนำ��ธรรมด�หรือนำ��เกลืัอบ้วนป�ก
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 2. ก�รป้่องกัน้ำโดัยัก�รใช้่ laser (photobiomodulation, PBM) คืำอ	ก�รใช้้	laser	หรือแสูงท่ี่�ม่พลัังง�นต้ำ��	 

ฉั�ยในช้�องป�กเพื�อป้องกันก�รต้�ยขัองเซึ่ลัล์ัเยื�อบุช้�องป�ก	อย��งไรก็ต้�มวิธ่น่�ม่ข้ัอม่ลัทัี่�งสูนับสูนุนประโยช้น์แลัะข้ัอม่ลั 

ในแง�คำว�มเสู่�ยงขัองก�รเกิดมะเร็งม�กขึั�นบริเวณท่ี่�ฉั�ย	ดังนั�นถู้�จัะแนะนำ�วิธ่น่�แพที่ย์คำวรให้ข้ัอม่ลัเก่�ยวกับประโยช้น์ 

แลัะคำว�มเสู่�ยงท่ี่�อ�จัเกิดขึั�นกับผ้่ป่วยให้เข้ั�ใจัอย��งถู�องแท้ี่ก�อน

 3. ยั�กลุ่ำม่ต้�น้ำก�รอักเสบ (anti-inflammatory agents)	ย�ท่ี่�ม่ข้ัอม่ลั	ได้แก�	ย�	benzydamine	คำว�ม 

เขั้มขั้นประม�ณ	 0.15%	 ในร่ปพ�นหรืออมกลัั�วป�ก	 ม่ขั้อม่ลัว��สู�ม�รถูป้องกันก�รเกิด	mucositis	 ในผ่้ป่วยมะเร็ง 

ศึ่รษะแลัะคำอที่่�ได้รับก�รฉั�ยรังสู่ร�วมกับย�เคำม่บำ�บัด	 ย�ต้ัวน่�ม่ขั�ยในประเที่ศึไที่ยในช้ื�อ	 difflam	ที่่�ม่ที่ั�งแบบเหลัว 

แลัะ	spray

 4. ก�รใช้่คำว�ม่เย็ัน้ำใน้ำก�รป้่องกัน้ำ (cryotherapy)	หลัักก�รคืำอคำว�มเย็นจัะที่ำ�ให้หลัอดเลืัอดบริเวณช้�องป�ก 

หดต้ัวที่ำ�ให้ย�เคำม่บำ�บัดที่่�จัะไปที่ำ�ลั�ยเซึ่ลัลั์เยื�อบุช้�องป�กไปถูึงบริเวณนั�น	 ๆ	 ลัดลัง	 วิธ่น่�สู�ม�รถูแนะนำ�ได้แลัะม่ 

ประโยช้น์โดยเฉัพ�ะกับผ้่ป่วยท่ี่�ได้รับย�เคำม่บำ�บัดบริห�รในระยะเวลั�อันสัู�นแลัะเป็นเคำม่บำ�บัดท่ี่�ม่คำ��กึ�งกลั�งช่้วิต้สัู�น	 

โดยแนะนำ�ให้อมนำ��แข็ังหรือนำ��เย็น	5	น�ท่ี่ก�อนให้ย�	อมต้ลัอดเวลั�ไปจันถึูง	30	น�ท่ี่หลัังย�เคำม่บำ�บัดคำรบ

 5. ยั�เคำลืำอบเยืั�อบุช่่องป่�ก	ทัี่�งช้นิดท่ี่�ม่ย�ฆ่��เชื้�อ	ย�ช้�เฉัพ�ะท่ี่�	ย�กลุั�มน่�ไม�แนะนำ�สูำ�หรับก�รป้องกัน	แต้�ใช้้ 

ในกรณ่เกิดแผลัในป�กแล้ัว	ย�ท่ี่�ม่ข้ัอม่ลัว��ช้�วยลัดอ�ก�รปวดได้	คืำอ	0.2%	topical	morphine	ในผ้่ป่วยท่ี่�ม่แผลัในป�ก 

จั�กก�รฉั�ยรังสู่ในผ้่ป่วยมะเร็งศ่ึรษะแลัะคำอ	นอกจั�กนั�นยังม่ย�กลุั�ม	mucoadhesive	เช้�น	polyvinlypyrrolidone	 

ที่่�ที่ำ�หน้�ที่่�เคำลัือบบริเวณที่่�เป็นแผลัเพื�อลัดก�รต้ิดเช้ื�อซึ่ำ��เต้ิมแลัะลัดอ�ก�รปวดแลัะที่ำ�ให้แผลัห�ยเร็วขัึ�น	 ย�ต้ัวน่� 

ม่ขั�ยในประเที่ศึไที่ยในชื้�อ	Gelclair

	 ดังนั�น	 แผลัในป�กจั�กย�เคำม่บำ�บัดหรือฉั�ยรังสู่เป็นภ�วะที่่�พบบ�อยในผ่้ป่วยมะเร็งโดยเฉัพ�ะผ่้ป่วยมะเร็ง 

ศึ่รษะแลัะคำอที่่�ได้รับก�รฉั�ยรังสู่แลัะ/หรือร�วมกับเคำม่บำ�บัด	 ก�รที่ำ�คำว�มเขั้�ใจัก�อนให้ก�รรักษ�ถูึงก�รด่แลัสูุขัภ�พ 

ช้�องป�กเป็นสิู�งสูำ�คัำญ	นอกจั�กนั�นก�รประยุกต์้ใช้้วิธ่ก�รบ�งอย��งต้�มบริบที่ประเที่ศึไที่ย	เช้�น	ก�รแนะนำ�ให้อมนำ��แข็ัง 

ก�อนให้ย�เคำม่บำ�บัด	หรือก�รกลัั�ว	benzydamine	สู�ม�รถูช้�วยลัดโอก�สูท่ี่�จัะเกิดได้	สู�วนในผ้่ป่วยท่ี่�เกิดผลัข้ั�งเค่ำยงน่� 

แล้ัว	ก�รรักษ�โดยก�รประคัำบประคำองอ�ก�ร	ได้แก�	ย�ระงับปวด	ก�รปรับเปล่ั�ยนอ�ห�รให้ที่�นง��ยขึั�น	หรือเปล่ั�ยน 

เป็นก�รให้อ�ห�รที่�งหลัอดเลืัอดในกรณ่ท่ี่�เป็นรุนแรง	รวมถึูงก�รใช้้ย�กลุั�มย�ช้�เฉัพ�ะท่ี่�	หรือกลุั�ม	mucoadhesive	 

สู�ม�รถูบรรเที่�คำว�มรุนแรงแลัะลัดระยะเวลั�ก�รเกิดได้
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ภ�คัผนวก 2
โอปิออยด์

2.1 เภูสัช่วิทำยั�คำลิำนิ้ำกขั้องยั�ใน้ำกลุ่ำม่โอปิ่ออยัด์ั
	 กลัไกหลัักในก�รออกฤที่ธิ�ระงับปวดขัองโอปิออยด์	คืำอ	ก�รกระตุ้้นตั้วรับมิว	(μ	receptor)	ย�กลุั�มโอปิออยด์ 

ท่ี่�ม่ใช้้ในประเที่ศึไที่ยแบ�งออกเป็น	2	กลุั�ม	ต้�มคำว�มแรงในก�รกระตุ้้น	μ receptor	ได้แก�
 • โอปิ่ออยัด์ัทีำ�มี่ฤทำธิี�อ่อน้ำ ได้แก�	codeine	แลัะ	tramadol	ย�กลุั�มน่�ม่ฤที่ธิ�ระงับปวดจัำ�กัด ใช้้ในการรักษา 

ความปวดจากมะเร็งระดับน้อยถึึงปานกลางเท่่านั�น เมื�อใช้้ถึูงขัน�ดย�สู่งสุูดท่ี่�แนะนำ�ห�กยังได้ฤที่ธิ�ระงับปวดไม�เป็น 

ที่่�น��พอใจัให้เปลั่�ยนเป็นย�ในกลัุ�มโอปิออยด์ที่่�ม่ฤที่ธิ�แรงโดยใช้้ขัน�ดย�ระงับปวดสูมม่ลั	 (equianalgesic	 dose)	 

(ด่ร�ยลัะเอ่ยดในต้�ร�งท่ี่�	10)

 • โอปิ่ออยัด์ัทีำ�มี่ฤทำธิี�แรง เช้�น	morphine,	oxycodone	แลัะ	fentanyl	transdermal	patch ใช้้ในการรักษา 

ความปวดจากมะเร็งในระดับปานกลางถึึงรุนแรง ย�ระงับปวดกลุั�มน่�ม่ฤที่ธิ�ระงับปวดแรง	สู�ม�รถูปรับขัน�ดย�เพิ�มขึั�น 

ท่ี่ลัะน้อยต้�มระดับคำว�มปวดแลัะคำว�มที่นต้�อย�ขัองผ้่ป่วย	ม่ช้�วงขัองขัน�ดย�ท่ี่�ใช้้ในก�รรักษ�คำ�อนข้ั�งกว้�ง	ในก�รใช้้ 

ต้้องต้ระหนักถึูงอ�ก�รไม�พึงประสูงค์ำจั�กก�รใช้้ย�แลัะม่ก�รป้องกัน	 ติ้ดต้�ม	แลัะจััดก�รอย��งเหม�ะสูม	morphine	 

จััดเป็นย�ม�ต้รฐ�นที่่�ม่เภสูัช้ภัณฑ์์หลั�ยร่ปแบบ	 (ต้�ร�งที่่�	 11)	 equianalgesic	 dose	 ขัอง	morphine	 แลัะ	 

โอปิออยด์ที่่�ม่ฤที่ธิ�แรงอื�น	 ๆ	 ดังแสูดงในต้�ร�งที่่�	 10	 แลัะ	 12	 โอปิออยด์ที่่�ม่ฤที่ธิ�แรงที่่�ไม�แนะนำ�ให้ใช้้ต้ิดต้�อกันใน 

ระยะย�วในผ่้ป่วยมะเร็งคำือ	 pethidine	 เพร�ะเมื�อเขั้�สู่�ร��งก�ยจัะถู่กเปลั่�ยนแปลังเป็น	 norpethidine	 ซึ่ึ�งม่พิษต้�อ 

ระบบประสู�ที่		

	 โอปิออยด์บ�งช้นิดมก่ลัไกอื�นด้วย	 เช้�น	 tramadol	 แลัะ	methadone	ที่่�ยับยั�งก�รเก็บกลัับสู�รสูื�อประสู�ที่ 

norepinephrine	แลัะ	serotonin	ซึึ่�งคำวรระมัดระวังเมื�อใช้้ร�วมกับย�ต้้�นซึึ่มเศึร้�

	 โอปิออยด์สู�วนใหญ�ถู่กขัับออกที่�งไต้เป็นหลััก	ผ้่ป่วยท่ี่�ม่ภ�วะไต้บกพร�องจึังม่คำว�มเสู่�ยงเกิดอ�ก�รไม�พึงประสูงค์ำ 

จั�กโอปิออยด์	เช้�น	ง�วงซึึ่ม	เพ้อ	(delirium)	กล้ั�มเนื�อกระตุ้กรัว	(myoclonus	jerk)	จึังคำวรประเมินแลัะติ้ดต้�มก�ร 

ที่ำ�ง�นขัองไต้อย��งใกล้ัชิ้ดเมื�อใช้้โอปิออยด์

2.2 หลัำกก�รใช้่ยั�โอปิ่ออยัด์ั1-3

	 2.2.1	 แบบแผนก�รให้ย�โอปิออยด์	(opioid	regimen)	

	 	 	 โดยทัี่�วไปแนะนำ�ให้ย�แบบรับประที่�นถู้�ที่ำ�ได้	แลัะให้อย��งเหม�ะสูมกับแบบแผนคำว�มปวดขัองผ้่ป่วย 

ในระหว��งวัน	 โดยในผ่้ป่วยที่่�ม่ที่ั�งคำว�มปวดพื�นฐ�น	 (background	 pain)	 แลัะคำว�มปวดที่่�กำ�เริบเป็นช้�วงสูั�น	 ๆ	 

(breakthrough	pain;	BTP)	คำวรม่โอปิออยด์	2	แบบ	คืำอ

	 	 	 ก.	แบบท่ี่�ให้ต้�มเวลั�	(around-the-clock:	ATC)	สูำ�หรับ	background	pain	คำวรสัู�งให้ต้�มเวลั�	เช้�น	 

ทุี่ก	4	ชั้�วโมง	ระบุเป็นเวลั�ท่ี่�ให้ย�	เช้�น	รับประที่�นวันลัะ	2	คำรั�ง	08:00	แลัะ	20:00	น.,	รับประที่�นวันลัะ	1	คำรั�ง	เวลั�	 

08:00	น.,	เปล่ั�ยนแผ�นทุี่ก	3	วัน	เวลั�	08:00	น.

	 	 	 ขั.	แบบท่ี่�ให้เป็นย�ระงับปวดเสูริม	(rescue	analgesic)	สูำ�หรับ	BTP	(ด่ร�ยลัะเอ่ยดข้ัอ	2.2.4)
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	 2.2.2	 ก�รเริ�มใช้้ย�โอปิออยด์ท่ี่�ม่ฤที่ธิ�แรง

	 	 	 ก.	ในกรณ่ที่่�ผ่้ป่วยไม�เคำยได้รับโอปิออยด์ม�ก�อนแลัะไต้ที่ำ�ง�นปกต้ิ	 แนะนำ�ให้ใช้้	morphine	 แบบ 

ปลัดปลั�อยตั้วย�ทัี่นท่ี่	ขัน�ดย�ท่ี่�แนะนำ�ต้�มต้�ร�งท่ี่�	10	ในผ้่ป่วยสู่งอ�ยุหรือไต้บกพร�องอ�จัต้้องปรับลัดขัน�ดย�ลัง	 

ในผ้่ป่วยท่ี่�ปวดมะเร็งเรื�อรังบ�งร�ยสู�ม�รถูเริ�มต้้นด้วย	morphine	แบบคำวบคุำมก�รปลัดปลั�อยได้	แต้�ต้้องให้	rescue	 

analgesic	ด้วยในช้�วงแรก

	 	 	 ขั.	ในกรณ่ที่่�ผ่้ป่วยเคำยได้รับโอปิออยด์ที่่�ม่ฤที่ธิ�อ�อนม�ก�อน	 ให้คำำ�นวณขัน�ดย�	morphine	 โดยใช้้	 

equianalgesic	dose	ต้�มต้�ร�งท่ี่�	10	

	 2.2.3	 ก�รปรับขัน�ดย�	morphine

	 	 	 ก.	ในระยะแรก	กรณ่ท่ี่�ใช้้	morphine	แบบปลัดปลั�อยตั้วย�ทัี่นท่ี่		ให้ประเมินฤที่ธิ�ระงับปวดขัองย�ต้�ม 

เวลั�ท่ี่�ย�ออกฤที่ธิ�ระงับปวดสู่งสุูด	แสูดงในต้�ร�งท่ี่�	11	หลัังจั�กให้ย�ในขัน�ดเดิมไปแล้ัว	2-3	คำรั�ง	ห�กยังไม�สู�ม�รถู 

คำวบคุำมคำว�มปวดได้ให้ที่ำ�ก�รปรับขัน�ดย�เพิ�มขึั�นต้�มระดับคำว�มปวด	โดยเพิ�มขัน�ดย�ขึั�นร้อยลัะ	25-50	ในกรณ่ท่ี่� 

ผ้่ป่วยยังม่ปวดป�นกลั�ง	(คำะแนนคำว�มปวด	4-6/10)	หรือเพิ�มขึั�นร้อยลัะ	50-100	ขัองขัน�ดย�	morphine	เมื�อปวด 

รุนแรง	(คำะแนนคำว�มปวด	7-10/10)	

	 	 	 ขั.	เมื�อสู�ม�รถูคุำมคำว�มปวดได้ด่โดยก�รใช้้	morphine	แบบปลัดปลั�อยตั้วย�ทัี่นท่ี่	ให้คำำ�นวณขัน�ดย�	 

morphine	ท่ี่�ใช้้ใน	24	ชั้�วโมง	แล้ัวเปล่ั�ยนเป็นแบบคำวบคุำมก�รปลัดปลั�อยตั้วย�เพื�อให้สูะดวกแก�ผ้่ป่วยแลัะเพิ�มคำว�ม 

ร�วมมือในก�รใช้้ย�

	 	 	 คำ.	ก�รปรับขัน�ด	morphine	ในช้�วงก�รรักษ�ต้�อเนื�อง	(maintenance	treatment)

	 	 	 	 •	 ปรับขัน�ดเพิ�มร้อยลัะ	25-30	ขัองขัน�ดย�	morphine	ท่ี่�ใช้้ใน	24	ชั้�วโมง	หรือปรับเพิ�มเที่��กับขัน�ดย�	 

	 	 	 	 	 morphine	ท่ี่�ใช้้เป็น	rescue	analgesic	สูำ�หรับ	BTP	ใน	24	ชั้�วโมงท่ี่�ผ��นม�

	 	 	 	 •	 คำว�มเร็วในก�รปรับขัน�ดย�ขึั�นกับคำว�มที่นต้�อย�ขัองผ้่ป่วยแต้�ลัะร�ย	โดยทัี่�วไปเมื�อปรับขัน�ดย� 

	 	 	 	 	 เพิ�มขึั�นผ้่ป่วยจัะที่นต้�ออ�ก�รไม�พึงประสูงค์ำท่ี่�เพิ�มขึั�นได้ภ�ยใน	1-2	สัูปด�ห์

	 2.2.4	 ก�รให้ย�ระงับปวดเสูริมเมื�อม่คำว�มปวดกำ�เริบเป็นช้�วง	ๆ	(rescue	analgesics)

	 	 	 ผ้่ป่วยมะเร็งท่ี่�ม่	BTP	ระดับป�นกลั�งถึูงรุนแรงคำวรได้รับ	 rescue	analgesics	 เพื�อระงับปวด	ย�ท่ี่�ใช้้ 

คำวรเป็นแบบปลัดปลั�อยตั้วย�ทัี่นท่ี่	หรือแบบฉ่ัดท่ี่�ออกฤที่ธิ�เร็ว	คำวรเป็นช้นิดเด่ยวกับย�ท่ี่�ใช้้แบบ	ATC	หรือม่คำว�มแรง 

ในระดับเด่ยวกัน	แลัะไม�คำวรใช้้โอปิออยด์ท่ี่�ม่ฤที่ธิ�อ�อนเสูริมก�รระงับปวดเมื�อม่ก�รใช้้โอปิออยด์ท่ี่�ม่ฤที่ธิ�แรงเป็นหลััก

	 	 	 ก.	ขัน�ด	 rescue	 analgesic	 ที่่�ใช้้คำิดเป็นร้อยลัะ	 10-20	 ขัองขัน�ดย�ที่่�ใช้้ใน	 24	 ช้ั�วโมง	 ให้ต้�ม 

อ�ก�รได้ถู่�ท่ี่�สุูดทุี่ก	1	ชั้�วโมง	(เว้นระยะห��งจั�กย�แบบปลัดปลั�อยตั้วย�ทัี่นท่ี่ท่ี่�ใช้้แบบ	ATC	อย��งน้อย	1	ชั้�วโมง)	แลัะ 

สู�ม�รถูปรับขัน�ดย�	rescue	analgesic	เพิ�มได้ต้�มคำว�มรุนแรงขัอง	BTP	

	 	 	 ขั.	ห�กผ้่ป่วยต้้องก�ร	rescue	analgesic	ม�กกว��	4	คำรั�ง	ใน	24	ชั้�วโมง	ให้ปรับ	background	dose																 

(ด่ข้ัอ	2.2.3	คำ)

	 	 	 คำ.	เนื�องจั�กยังไม�ม่เภสัูช้ภัณฑ์์ขัอง	fentanyl	สูำ�หรับ	BTP	ในประเที่ศึไที่ย	จึังอนุโลัมให้ใช้้	morphine 

รับประที่�นแบบปลัดปลั�อยตั้วย�ทัี่นท่ี่	หรือแบบฉ่ัด	เป็น	rescue	analgesic	ในผ้่ป่วยท่ี่�ใช้้	fentanyl	แบบแผ�นแปะ	 

โดยขัน�ด	morphine	ท่ี่�ใช้้คิำดเป็นร้อยลัะ	10-20	ขัอง	equianalgesic	dose	ขัอง	morphine	ช้นิดรับประที่�นแลัะ		 

fentanyl	แบบแผ�นแปะ	ในต้�ร�งท่ี่�	12
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2.3 Equianalgesic dose ขั้องยั�โอปิ่ออยัด์ั แลำะก�รคำำ�น้ำวณ์1

	 Equianalgesic	dose	ขัองย�โอปิออยด์ท่ี่�แสูดงไว้ในต้�ร�งท่ี่�	10	แลัะ	12	คืำอ	ขัน�ดย�เท่ี่ยบเที่��โดยประม�ณ	 

ซึึ่�งใช้้เป็นแนวที่�งในก�รกำ�หนดขัน�ดย�เริ�มต้้นขัองโอปิออยด์ด้วยวิธ่บริห�รย�ใหม�	หรือเปล่ั�ยนเป็นโอปิออยด์ช้นิดใหม�	 

ม่ประโยช้น์ทัี่�งเมื�อผ้่ป่วยต้อบสูนองต้�อย�เดิมไม�เป็นท่ี่�น��พอใจั	หรือเกิดอ�ก�รไม�พึงประสูงค์ำ	(เนื�องจั�กย�กลุั�มโอปิออยด์ 

ม่คำว�มที่นต้�อย�ข้ั�มช้นิดแบบไม�สูมบ่รณ์)	หรือเปล่ั�ยนย�เพร�ะเหตุ้อื�น	เช้�น	ไม�สู�ม�รถูให้ย�ด้วยวิธ่บริห�รแบบเดิมได้	 

ไม�สู�ม�รถูห�ย�เดิมที่ดแที่นได้	หรือผ้่ป่วยม่ตั้บหรือไต้บกพร�องรุนแรง	แต้�ทัี่�งน่�ต้้องคำำ�นึงถึูงคุำณสูมบัติ้ที่�งเภสัูช้วิที่ย� 

ขัองโอปิออยด์ท่ี่�เปล่ั�ยน	สูภ�วะขัองผ้่ป่วย	แลัะย�ท่ี่�ใช้้ร�วมด้วย	โดยม่หลัักก�รทัี่�วไป	คืำอ

	 2.3.1	 คำำ�นวณขัน�ดย�รวมใน	24	ชั้�วโมง	(total	daily	dose;	TDD)	ขัองโอปิออยด์เดิม

	 2.3.2	 เปลั่�ยน	 TDD	 ขัองโอปิออยด์เดิมให้เป็น	 TDD	 ขัองโอปิออยด์ช้นิดใหม�ต้�ม	 equianalgesic	 dose	 

ในต้�ร�งท่ี่�	10	(ในกรณ่ท่ี่�โอปิออยด์ช้นิดใหม�เป็น	fentanyl	ใช้้ข้ัอม่ลัจั�กต้�ร�งท่ี่�	12)

	 2.3.3	 เมื�อได้	TDD	ขัองโอปิออยด์ช้นิดใหม�	ให้พิจั�รณ�ขัน�ดย�ท่ี่�ใช้้ต้�มปัจัจััยต้��ง	ๆ	ขัองผ้่ป่วย	เช้�น

	 	 	 ก.	อ�จัให้ขัน�ดย�ท่ี่�คำำ�นวณได้	ห�กเดิมยังไม�สู�ม�รถูคำวบคุำมอ�ก�รปวดได้

	 	 	 ขั.	ลัดขัน�ดย�ลังร้อยลัะ	 25-50	 ห�กเดิมผ่้ป่วยคำวบคำุมอ�ก�รปวดได้ด่	 จั�กนั�นคำ�อยปรับขัน�ดย� 

เพิ�มขึั�นได้

	 	 	 คำ.	ปรับลัดขัน�ดย�ต้�มก�รที่ำ�ง�นขัองตั้บ	ไต้	แลัะสูภ�วะขัองผ้่ป่วย	ซึึ่�งอ�จัสู�งผลัต้�อก�รขัับย�ออกจั�ก 

ร��งก�ย	หรือม่คำว�มไวต้�ออ�ก�รไม�พึงประสูงค์ำ	เช้�น	ผ้่สู่งอ�ยุ	หรือใช้้ย�อื�นท่ี่�ม่ผลักดระบบประสู�ที่สู�วนกลั�งร�วมด้วย

	 2.3.4	 เมื�อได้	TDD	จั�กข้ัอ	2.3.3	 ให้คำำ�นวณขัน�ดย�ต้�อคำรั�งโดยนำ�	TDD	ขัองโอปิออยด์ช้นิดใหม�	ห�รด้วย 

คำว�มถู่�ในก�รให้ต้�อวัน	เป็น	background	dose	ทัี่�งน่�ขึั�นกับคำว�มถู่�ในก�รให้ย�ขัองเภสัูช้ภัณฑ์์ขัองโอปิออยด์ช้นิดใหม�	

	 	 	 ก.	ถู้�จัำ�เป็นอ�จัคำำ�นวณขัน�ดย�สูำ�หรับ	breakthrough	pain	โดยคิำดเป็นร้อยลัะ	10-20	ขัอง	TDD	 

ขัองโอปิออยด์ช้นิดใหม�

	 2.3.5	 ติ้ดต้�มผ้่ป่วยในระยะแรกท่ี่�เริ�มใช้้ย�โอปิออยด์ช้นิดใหม�จันกว��ย�จัะเข้ั�สู่�ระดับคำงท่ี่�	เพื�อเฝ้้�ระวังอ�ก�ร 

ไม�พึงประสูงค์ำ

2.4 ก�รจัดัก�รอ�ก�รไม่่พึีงป่ระสงค์ำจ�กก�รใช้่โอปิ่ออยัด์ั1,2

	 คำวรเฝ้้�ระวัง	ป้องกัน	แลัะแก้ไขัอ�ก�รไม�พึงประสูงค์ำจั�กก�รใช้้โอปิออยด์ต้�มม�ต้รก�รทัี่�วไป	ดังน่�

	 ก.	ใช้้ย�ระงับปวดกลัุ�มอื�นหรือวิธ่ก�รอื�น	 ๆ	 ร�วมด้วย	 เพื�อเสูริมฤที่ธิ�ระงับปวดขัองโอปิออยด์แลัะลัดคำว�ม 

ต้้องก�รโอปิออยด์ลัง

	 ขั.	เริ�มใช้้ในขัน�ดต้ำ��เที่��ท่ี่�จัะที่ำ�ได้	โดยเฉัพ�ะในผ้่ป่วยสู่งอ�ยุแลัะผ้่ป่วยท่ี่�ม่ก�รที่ำ�ง�นขัองไต้บกพร�อง

	 คำ.	ปรับขัน�ดย�ช้้�	 ๆ	 ผ้่ป่วยจัะที่นต้�ออ�ก�รไม�พึงประสูงค์ำสู�วนใหญ�ขัองโอปิออยด์ได้หลัังจั�กเริ�มใช้้หรือปรับ 

ขัน�ดย�เพิ�มภ�ยใน	1-2	สัูปด�ห์	ยกเว้นอ�ก�รท้ี่องผ่กท่ี่�จัะคำงอย่�ต้ร�บเที่��ท่ี่�ผ้่ป่วยยังใช้้โอปิออยด์

	 ง.	 ให้ก�รรักษ�จัำ�เพ�ะเบื�องต้้นหรือก�รป้องกันอย��งเหม�ะสูม	 ก�รจััดก�รอ�ก�รไม�พึงประสูงคำ์จั�กก�รใช้้ 

โอปิออยด์ที่ำ�ได้	ดังต้�ร�งท่ี่�	13

	 จั.	ประเมินสู�เหตุ้อื�น	ๆ	ขัองอ�ก�รท่ี่�อ�จัพบร�วมด้วย

	 ฉั.	ถู้�ไม�สู�ม�รถูแก้ไขัอ�ก�รไม�พึงประสูงค์ำท่ี่�เกิดขึั�นได้ให้พิจั�รณ�เปล่ั�ยนช้นิดขัองโอปิออยด์
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32 คำำ�แนะนำ�ก�รจััดก�รคำว�มปวดจั�กมะเร็ง
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ต�ร�งทีำ� 11	ระยะเวลั�ท่ี่�เริ�มให้ฤที่ธิ�ระงับปวดสู่งสุูด	ระยะเวลั�ท่ี่�ม่ฤที่ธิ�ระงับปวด	แลัะข้ัอคำวรระวังเฉัพ�ะขัองเภสัูช้ภัณฑ์์	 

	 	 	 morphine	แบบต้��ง	ๆ

รูป่แบบ 

morphine sulfate
คำว�ม่แรง

ระยัะเวลำ�ทีำ�เริ�ม่ให้

ฤทำธิี�ระงับป่วดัสูงสุดั

ระยัะห่�ง

ใน้ำก�รให้ยั�
ข้ั้อคำวรระวังเฉัพี�ะ

ช่นิ้ำดัรับป่ระทำ�น้ำ

ย�เม็ดแบบปลัดปลั�อยตั้วย�

ทัี่นท่ี่	(immediate	release)

10	มก. 30	น�ท่ี่	ถึูง	1	ชั้�วโมง ทุี่ก	4	ชั้�วโมง -

ย�นำ��เชื้�อม	(syrup) 10	มก./5	มลั. 30	น�ท่ี่ -

ย�เม็ดแบบคำวบคุำมก�ร

ปลัดปลั�อย	(sustained

release	tablet	เช้�น	

MST	Continus®) 

10,	30	แลัะ	60	

มก.

2-4	ชั้�วโมง ทุี่ก	12	ชั้�วโมง ห้�มหัก	แบ�ง	บด

เค่ำ�ยวเม็ดย�

ย�แคำปซ่ึ่ลัแบบคำวบคุำม

ก�รปลัดปลั�อย	(sustained	

release	capsule	เช้�น	

Kapanol®)

20,	50	แลัะ	

100	มก.

2-4	ชั้�วโมง ทุี่ก	24	ชั้�วโมง ในกรณ่จัำ�เป็นสู�ม�รถู

แกะ	pellet	ภ�ยในแคำปซ่ึ่ลั

กระจั�ยในขัองเหลัว

หรือให้ที่�ง	NG	tube	

ขัน�ดอย��งน้อย	

No.14-16	ได้	ห้�มหัก	

แบ�ง	บด	เค่ำ�ยว	pellet	

ห้�มกระจั�ย	pellet	

ลังในนำ��อุ�น

ช่นิ้ำดัฉีัดั 

เข้ั�ใต้้ผิวหนัง คำว�มแรง

10	มก./มลั

(ขัน�ดบรรจุั	 

1	มลั.)

20-60	น�ท่ี่ ทุี่ก	4	ชั้�วโมง

(อ�จัถู่�กว��น่�

ในช้�วงปรับ

ขัน�ดย�เพิ�ม)

-

เข้ั�หลัอดเลืัอดดำ�	 5-20	น�ท่ี่ -
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33คำำ�แนะนำ�ก�รจััดก�รคำว�มปวดจั�กมะเร็ง
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ต�ร�งทีำ� 12 Equianalgesic	dose	ขัอง	morphine	ช้นิดรับประที่�นแลัะ	fentanyl	แบบแผ�นแปะให้ย�ด่ดซึึ่มผ��น 

	 	 	 ผิวหนัง	(อ�จัแต้กต้��งจั�กต้�ร�งน่�แล้ัวแต้�คำำ�แนะนำ�ขัองผ้่ผลิัต้)

ขั้น้ำ�ดัยั� morphine ช่นิ้ำดัรับป่ระทำ�น้ำใน้ำ 24 ชั่�วโม่ง 

(ม่ก.)

ขั้น้ำ�ดัยั� fentanyl transdermal patch

(ไม่โคำรกรัม่/ชั่�วโม่ง)

20-44 12

45-134 25

135-224 50

225-314 75

315-404 100

405-494 125

495-584 150

585-674 175

675-764 200

765-854 225

855-944 250

945-1034 275

1035-1124 300

ต�ร�งทีำ� 13 ก�รจััดก�รอ�ก�รไม�พึงประสูงค์ำจั�กก�รใช้้โอปิออยด์	(ดัดแปลังจั�กเอกสู�รอ้�งอิง	1)

อ�ก�รไม่่พึีงป่ระสงค์ำ ก�รรักษ�

ง�วงนอน •	ลัดขัน�ดย�โอปิออยด์	

•	ให้	methylphenidate	ในขัน�ด	5-10	มก.	รับประที่�นวันลัะ	1-2	คำรั�ง

ท้ี่องผ่ก	(ด่เพิ�มเติ้มใน

ภ�คำผนวก	6.3	

Constipation)

•	 ต้้องให้ย�ระบ�ยเพื�อป้องกันอ�ก�รท้ี่องผ่กจั�กโอปิออยด์เสูมอห�กใช้้ในระยะย�ว

•	ห�สู�เหตุ้ขัองอ�ก�รท้ี่องผ่ก	

•	 ดื�มนำ��ให้ได้อย��งน้อยวันลัะ	2-2.5	ลิัต้ร	(แต้�ต้้องระวังในภ�วะบ�งอย��ง	เช้�น	หัวใจัล้ัมเหลัว	

ไต้ที่ำ�ง�นบกพร�อง)

•	 รับประที่�นย�ระบ�ยกลุั�ม	stimulant	laxatives,	saline	laxatives	หรือ	stool	softener		

เพื�อป้องกันแลัะรักษ�	เช้�น

Bisacodyl	5	มก.	คำรั�งลัะ	1-2	เม็ด	วันลัะ	1-3	คำรั�ง	หรือ	10	มก.	เมื�อใช้้เหน็บที่ว�รหนัก

Senna	7.5	มก.	คำรั�งลัะ	1-4	เม็ด	วันลัะ	1-2	คำรั�ง

Milk	of	magnesia	คำรั�งลัะ	15-60	มลั.	วันลัะ	1	คำรั�ง	(คำวรระมัดระวังในผ้่ป่วยโรคำไต้)

Macrogol	4000	คำรั�งลัะ	1	ซึ่อง	วันลัะ	1-2	คำรั�ง

Lactulose	คำรั�งลัะ	15-60	มลั.	วันลัะ	1	คำรั�ง

•	คำวรปรับขัน�ดย�ระบ�ยเพิ�มเมื�อเพิ�มขัน�ดย�โอปิออยด์หรืออ�จัใช้้ย�ระบ�ยร�วมกัน

•	อ�จัเปล่ั�ยนช้นิดโอปิออยด์	เช้�น	ใช้้ย�สู่ต้รผสูม	oxycodone-naloxone
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34 คำำ�แนะนำ�ก�รจััดก�รคำว�มปวดจั�กมะเร็ง
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อ�ก�รไม่่พึีงป่ระสงค์ำ ก�รรักษ�

คำลืั�นไสู้	อ�เจ่ัยน •	ให้ย�แก้อ�เจ่ัยนรับประที่�นเมื�อม่อ�ก�ร	เช้�น

Domperidone	10-20	มก.	ทุี่ก	6	ชั้�วโมง

Prochlorperazine	10	มก.	ทุี่ก	6	ชั้�วโมง

Metoclopramide	10-20	มก.	ทุี่ก	6	ชั้�วโมง

Ondansetron	8	มก.	วันลัะ	3	คำรั�ง

Granisetron	2	มก.	วันลัะ	1	คำรั�ง

Haloperidol	0.5-1.0	มก.	วันลัะ	1-2	คำรั�ง

•	คำวรระวังอ�ก�รไม�พึงประสูงค์ำ	extrapyramidal	symptoms	จั�กก�รใช้้	haloperidol,	

prochlorperazine	แลัะ	metoclopramide

เพ้อ	(delirium)	

(ด่เพิ�มเติ้มใน	ภ�คำผนวก	

7.4	Delirium)

•	Haloperidol	0.5-2	มก.	รับประที่�นหรือฉ่ัดเข้ั�กล้ั�ม	ทุี่ก	4-6	ชั้�วโมง

•	Risperidone	0.25-1	มก.	รับประที่�นวันลัะ	1-2	คำรั�ง

กดก�รห�ยใจั	

(respiratory

depression)

•	 เจืัอจั�ง	naloxone	1	ampule	(0.4	มก.)	ใน	normal	saline	9	มลั.	แบ�งคำรั�งลัะ	1-2	มลั. 

ฉ่ัดเข้ั�หลัอดเลืัอดดำ�ช้้�	ๆ	ทุี่ก	30-60	วิน�ท่ี่	จันอ�ก�รด่ขึั�น	

•	 ถู้�ผ้่ป่วยยังไม�ต้อบสูนองภ�ยใน	10	น�ท่ี่	ให้ฉ่ัดจันได้ขัน�ดรวม	1	มก.

คัำน	(pruritus) •	ให้	antihistamines

กล้ั�มเนื�อกระตุ้ก

(myoclonus)

•	Clonazepam	0.25-2	มก.	รับประที่�นวันลัะ	1-2	คำรั�ง

•	Lorazepam	0.5-2	มก.	รับประที่�นวันลัะ	1-2	คำรั�ง
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35คำำ�แนะนำ�ก�รจััดก�รคำว�มปวดจั�กมะเร็ง
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ภ�คัผนวก 3
ย�ท่�ไม่ใช่้กลุุ่่มโอปิออยด์

3.1 ยั�ทีำ�ไม่่ใช่่กลุ่ำม่โอปิ่ออยัด์ัแลำะส�รสกัดัจ�กกัญช่�ทำ�งก�รแพีทำย์ั 
	 ย�ระงับปวดที่่�ไม�ใช้�กลัุ�มโอปิออยด์	 ได้แก�	 paracetamol	 (acetaminophen)	 แลัะ	 non-steroidal	 anti- 

inflammatory	drugs	(NSAIDs)	ซึึ่�งม่คำำ�แนะนำ�ในก�รใช้้ย�	ดังน่�

	 -	 WHO	analgesic	 ladder	แนะนำ�ให้ใช้้ย�ในกลุั�มน่�ได้ในทุี่กระดับคำว�มปวดจั�กมะเร็งทัี่�งก�รใช้้แบบเด่�ยว 

	 	 แลัะก�รใช้้ร�วมกับ	adjuvants	หรือโอปิออยด์ต้�มคำว�มเหม�ะสูม1

	 -	 ก�รใช้้ร�วมกับย�กลัุ�มโอปิออยด์ในกรณ่ม่คำว�มปวดในระดับป�นกลั�งถูึงรุนแรงจัะช้�วยเพิ�มประสูิที่ธิภ�พ 

	 	 ในก�รลัดปวด	 ลัดขัน�ดก�รใช้้โอปิออยด์	 แลัะลัดอ�ก�รไม�พึงประสูงคำ์จั�กก�รใช้้โอปิออยด์ลัง	 (opioid- 

	 	 sparing	effect)1,2

	 -	 ห้�มใช้้เกินขัน�ดย�สู่งสุูดท่ี่�แนะนำ�เนื�องจั�กย�ในกลุั�มน่�ม่	analgesic	ceiling	effects3

Paracetamol1,4,5,6

	 -	 ไม�ม่ฤที่ธิ�ต้้�นก�รอักเสูบ	

	 -	 อ�จัพิจั�รณ�ก�รใช้้ในผ้่ป่วยเป็นร�ย	ๆ	ไป	เนื�องจั�กประสิูที่ธิภ�พในก�รระงับปวดในผ้่ป่วยมะเร็งม่จัำ�กัด

	 -	 ก�รป้องกันก�รเกิดพิษต้�อตั้บจั�ก	paracetamol

	 	 o	ระมัดระวังก�รได้รับย�เกินขัน�ดจั�กก�รใช้้ย�ในร่ปแบบผสูมระหว��ง	paracetamol	กับย�อื�น	ๆ	เช้�น	 

	 	 	 โอปิออยด์	หรือ	muscle	relaxants

	 	 o	 ผ้่ท่ี่�ม่ปัจัจััยเสู่�ยงในก�รเกิดพิษต้�อตั้บจั�กย�	paracetamol	ได้แก�	ได้รับย�เกินขัน�ดสู่งสุูดต้�อวันท่ี่�แนะนำ� 

	 	 	 ดื�มแอลักอฮอล์ัเป็นประจัำ�	ใช้้ร�วมกับย�อื�นท่ี่�ม่พิษต้�อตั้บ	เป็นโรคำตั้บ	(pre-existing	liver	disease)	ใช้้ย� 

	 	 	 ท่ี่�ม่ฤที่ธิ�เหน่�ยวนำ�เอนไซึ่ม์	CYP450	(isoniazid,	rifampicin,	carbamazepine,	phenytoin,	barbiturates)	 

	 	 	 แลัะม่ภ�วะทีุ่พโภช้น�ก�ร	 โดยห�กม่ปัจัจััยเสู่�ยงเหลั��น่�ให้พิจั�รณ�ปรับลัดขัน�ดย�ลังแลัะต้ิดต้�มคำ�� 

	 	 	 เอนไซึ่ม์ตั้บ

Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs)1,2,4,7

	 -	 ไม�พบว��ประสิูที่ธิภ�พขัอง	NSAIDs	แต้�ลัะตั้วม่คำว�มแต้กต้��งกัน

	 -	 ไม�แนะนำ�ให้ใช้้ย�	NSAIDs	2	ช้นิดร�วมกัน	เนื�องจั�กไม�เพิ�มประสิูที่ธิภ�พในก�รลัดปวด	แต้�จัะม่ผลัเพิ�มก�ร 

	 	 เกิดอ�ก�รไม�พึงประสูงค์ำจั�กก�รใช้้ย�ได้

	 -	 ก�รใช้้ย�	NSAIDs	ในระยะย�วต้้องประเมินคำว�มจัำ�เป็นในก�รใช้้เป็นระยะ	ๆ

	 -	 ก�รใช้้ย�	NSAIDs	 ในร่ปแบบฉ่ัด	 พิจั�รณ�เฉัพ�ะบ�งกรณ่	 เช้�น	คำว�มปวดหลัังผ��ตั้ด	 ไม�แนะนำ�ให้ใช้้โดย 

	 	 ทัี่�วไปในระยะย�ว

	 -	 NSAIDs	หลั�ยช้นิดถู่กเปล่ั�ยนสูภ�พโดย	CYP2C9	เป็นหลััก	(ได้แก�	celecoxib,	indomethacin,	diclofenac,	 

	 	 ibuprofen,	flurbiprofen,	naproxen,	piroxicam,	tenoxicam,	meloxicam)	ดังนั�นผ้่ท่ี่�ม่ภ�วะ	intermediate	 

	 	 หรือ	poor	metabolizer	ขัอง	CYP2C9	หรือใช้้ย�ท่ี่�ม่ฤที่ธิ�ยับยั�ง	CYP2C9	ร�วมด้วย	(เช้�น	metronidazole,	 

	 	 amiodarone,	 sulfamethoxazole,	 fluconazole)	 อ�จัม่ระดับย�ในเลัือดสู่งกว��ปกต้ิแลัะเกิดอ�ก�ร 

	 	 ไม�พึงประสูงค์ำจั�กย�ได้ม�กขึั�น
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	 -	 ต้ัวอย��งย�ระงับปวดช้นิดรับประที่�นที่่�ไม�ใช้�กลัุ�มโอปิออยด์ที่่�ใช้้บ�อย	 คำว�มถู่�ในก�รใช้้ย�	 แลัะขัน�ดย� 

	 	 สู่งสุูดท่ี่�แนะนำ�	แสูดงดังต้�ร�งท่ี่�	14

	 -	 ข้ัอห้�มใช้้หรือไม�แนะนำ�ให้ใช้้	ข้ัอคำวรระวังแลัะข้ัอม่ลัเพิ�มเติ้มในก�รใช้้ย�กลุั�ม	NSAIDs	แสูดงดังต้�ร�งท่ี่�	15

ต�ร�งทีำ� 14	ต้ัวอย��งย�ระงับปวดช้นิดรับประที่�นที่่�ไม�ใช้�กลัุ�มโอปิออยด์ที่่�ใช้้บ�อย	 คำว�มถู่�ในก�รใช้้ย�	 แลัะขัน�ดย� 

	 	 	 สู่งสุูดท่ี่�แนะนำ�

กลุ่ำม่ยั� ชื่�อยั� คำว�ม่แรง (ม่ก.) คำว�ม่ถี่�ใน้ำก�รให้ยั�
ขั้น้ำ�ดัสูงสุดั

(ม่ก./วัน้ำ)

- Paracetamol 325,	500

ER	650

ทุี่ก	4-6	ช้ม.

ทุี่ก	8	ช้ม.	(สูำ�หรับย�ในร่ปแบบ	ER)

4,000

Non-selective 

NSAIDs

Ibuprofen 200,	400 ทุี่ก	6	ช้ม. 3,200	(acute)

2,400	(chronic)

Diclofenac 25,	50

SR	75,	SR	100

ทุี่ก	6-8	ช้ม.

ทุี่ก	12-24	ช้ม.	(สูำ�หรับย�ในร่ปแบบ	SR)

150

Naproxen 250 ทุี่ก	12	ช้ม. 1,250	(acute)

1,000	(chronic)

Noproxen	sodium 275 ทุี่ก	12	ช้ม. 1,375	(acute)

1,100	(chronic)

Indomethacin 25 ทุี่ก	8-12	ช้ม. 150

Mefenamic acid 250,	500 ทุี่ก	6-8	ช้ม. 1,000-1,500

Piroxicam 10,	20 ทุี่ก	24	ช้ม. 20

Tenoxicam 20 ทุี่ก	24	ช้ม. 20

Meloxicam 7.5,	15 ทุี่ก	24	ช้ม. 15

COX-2 

selective 

NSAIDs

Celecoxib 200,	400 ทุี่ก	12-24	ช้ม. 400

Etoricoxib 30,	60,	90,	120 ทุี่ก	24	ช้ม.

(ขัน�ด	120	มก.	ใช้้ติ้ดต้�อกันไม�เกิน	8	วัน)

120

หม�ยเหตุ้:	ER	=	extended	release,	SR	=	sustained	release
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ต�ร�งทีำ� 15 ข้ัอห้�มใช้้หรือไม�แนะนำ�ให้ใช้้	ข้ัอคำวรระวังแลัะข้ัอม่ลัเพิ�มเติ้มในก�รใช้้ย�กลุั�ม	NSAIDs6-10

สภู�วะหรือระบบ
ขั้องร่�งก�ยัทีำ�เกี�ยัวข้ั้อง

ข้ั้อห้�ม่ใช้่/ไม่่แน้ำะน้ำำ�ให้ใช้่ ข้ั้อคำวรระวัง/ข้ั้อมู่ลำเพิี�ม่เติม่

ทำ�งเดิัน้ำอ�ห�ร -		กำ�ลัังม่แผลัหรือเลัือดออกในที่�งเดิน 

อ�ห�ร	

-		ผ ่ ้ที่ ่ �ม ่ป ัจัจั ัยเสู ่ �ยงในก�รเก ิดภ�วะ 

แที่รกซึ่้อนต้�อที่�งเด ินอ�ห�รจั�ก	 

NSAIDs	ได้แก�	ผ้่ป่วยสู่งอ�ยุ	เคำยม่ประวัติ้ 

แผลัในกระเพ�ะอ�ห�รหรือภ�วะ 

แที่รกซึ่้อนขัองที่�งเดินอ�ห�รม�ก�อน	 

ก�รใช้้ย�ต้้�นก�รแข็ังตั้วขัองเลืัอดหรือ	 

corticosteroids	ร�วมด้วย	ใช้้ย�	NSAIDs	 

หลั�ยช้นิดร�วมกันหรือใช้้ในขัน�ดสู่ง	 

(รวมทัี่�งก�รใช้้	NSAIDs	ร�วมกับ	low-dose	 

aspirin)	ติ้ดแอลักอฮอล์ั	สู่บบุหร่�

-	 ในผ้่ท่ี่�ม่คำว�มเสู่�ยง	ให้พิจั�รณ�ใช้้	non- 

selective	 NSAIDs	 ร�วมกับ	 proton	 

pump	inhibitors	(PPIs)	หรือใช้้	COX-2	 

selective	NSAIDs	

-		ในผ่้ที่่�ม่คำว�มเสู่�ยงสู่ง	 ให้พิจั�รณ�ใช้	้ 

COX-2	 selective	 NSAIDs	 ร�วมกับ	 

PPIs

หัวใจแลำะหลำอดัเลืำอดั -		ก�รใช้้ย�ในกลัุ�ม	 COX-2	 selective	 

NSAIDs	หรือ	non-selective	NSAIDs	 

ท่ี่�ม่	selectivity	ต้�อ	COX-2	enzyme	สู่ง	 

เช้�น	diclofenac	ในผ้่ท่ี่�ม่คำว�มเสู่�ยงสู่ง 

ต้�อก�รเกิดผลัไม�พึงประสูงคำต์้�อระบบ 

หัวใจัแลัะหลัอดเลัือดที่่�รุนแรง	 เช้�น	 

ม่ประวัต้ิเกิด	 thromboembolic	 

events	(ischemic	heart	disease,	 

peripheral	 arterial	 disease,	 

cerebrovascular	 disease)	 หรือม่	 

established	 congestive	 heart	 

failure

-		NSAIDs	ทุี่กช้นิดเพิ�มคำว�มเสู่�ยงในก�ร 

เกิดผลัไม�พึงประสูงคำ์ต้�อระบบหัวใจั 

แลัะหลัอดเลืัอดท่ี่�รุนแรงได้	 ดังนั�นในผ้่ 

ที่่�เป็นโรคำหรือม่คำว�มเสู่�ยงในก�รเกิด 

โรคำที่�งระบบหัวใจัแลัะหลัอดเลืัอด	คำวร 

หล่ักเล่ั�ยงก�รใช้้ย�ในกลุั�ม	NSAIDs	หรือ 

ใช้้อย��งระมัดระวังในขัน�ดต้ำ��ท่ี่�สุูดแลัะ 

ระยะเวลั�สัู�นท่ี่�สุูดเที่��ท่ี่�จัำ�เป็น

ไต -	 ผ้่ท่ี่�ม่	eGFR	น้อยกว��	30	มลั./น�ท่ี่/ 

1.73	ม.2
-	 ไม�แนะนำ�ให้ใช้้ย�ระยะย�วในผ่้ที่่ �ม่	

eGFR	น้อยกว��	60	มลั./น�ท่ี่/1.73	ม.2

-		คำวรหล่ักเล่ั�ยงก�รใช้้ในผ้่ป่วยท่ี่�เสู่ยเลืัอด 

ม�ก	 ขั�ดนำ��	 ผ่้ป่วยโรคำหัวใจัลั้มเหลัว	 

ต้ับแขั็ง	 (cirrhosis)	 หรือ	 nephrotic	 

syndrome	
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สภู�วะหรือระบบ
ขั้องร่�งก�ยัทีำ�เกี�ยัวข้ั้อง

ข้ั้อห้�ม่ใช้่/ไม่่แน้ำะน้ำำ�ให้ใช้่ ข้ั้อคำวรระวัง/ข้ั้อมู่ลำเพิี�ม่เติม่

-		ระมัดระวังก�รใช้้ในผ่้ที่่�ได้รับย�กลัุ�ม	 

RAAS	 inhibitors*,	 ย�ขัับปัสูสู�วะ	 

แลัะย�อื�นท่ี่�ม่ผลัเพิ�มระดับโพแที่สูเซ่ึ่ยม 

ในเลืัอด

ตับ -		ผ้่ป่วยท่ี่�ม่	active	liver	diseases -		Nimesulide	แลัะ	diclofenac	ม่คำว�ม 
เสู่�ยงในก�รที่ำ�ให้เกิดพิษต้�อตั้บม�กกว��	 
NSAIDs	ช้นิดอื�น

เกล็ำดัเลืำอดั -	 ก�รใช้้	 non-selective	 NSAIDs	 ใน 
ผ้่ป่วยท่ี่�ม่ภ�วะ	thrombocytopenia	 
จั�กเคำม่บำ�บัด

-	 เพิ�มคำว�มเสู่�ยงต้�อก�รเกิดเลืัอดออกใน 
ผ่้ที่่�ใช้้ย�ต้้�นก�รแขั็งต้ัวขัองเลัือด	 ดื�ม 
แอลักอฮอล์ั	ผ้่สู่งอ�ยุ	หรือผ้่ท่ี่�ม่โรคำตั้บ 
หรือโรคำท่ี่�เก่�ยวกับคำว�มผิดปกติ้ในก�ร 
แข็ังตั้วขัองเลืัอด	(coagulopathies)

ป่ระวัติก�รแพ้ียั�ใน้ำกลุ่ำม่ NSAIDs  
เนื้ำ�องจ�กป่ฏิิกิริยั�ทำ�งภููมิ่คุ้ำม่กัน้ำ  
(true allergy)

-		ย�ที่่�ม่โคำรงสูร้�งที่�งเคำม่ในกลัุ�มเด่ยว 
กัน	 เช้�น	 ผ่้ที่่�แพ้ย�	 ibuprofen	 ให ้
หล่ักเล่ั�ยง	naproxen,	ketoprofen,	 
flurbiprofen,	loxoprofen

-		กรณ่เป็นปฏิิกิริย�ก�รแพ้ที่่�อ�จัก�อให้ 
เกิดอันต้ร�ยร้�ยแรงต้�อผ่ ้ป่วย	 เช้�น		 
anaphylaxis	 หรือ	 anaphylactoid	 
reactions,	ผื�นแพ้ย�ช้นิดรุนแรง	(เช้�น	 
Stevens-Johnson	syndrome	แลัะ	 
Toxic	epidermal	necrolysis)	คำวร 
หล่ักเล่ั�ยงก�รใช้้	NSAIDs	ทุี่กช้นิดเพื�อ 
คำว�มปลัอดภัยขัองผ้่ป่วย

ป่ระวัติก�รแพี้ยั�แบบ pseudoal-
lergy จ�กก�รใช่้ non-selective 
NSAIDs	 (อ�ก�รเหมือน	true	allergy	
type	 I	 เช้�น	 urticaria	 angioedema,	
bronchospasm	แต้�	pseudoallergy	 
สู�ม�รถูเกิดได้จั�กก�รใช้้ย�คำรั�งแรก	/	ผ้่
ป่วยอ�จัม่ประวัต้ิโรคำประจัำ�ต้ัวเป็นโรคำ 
ภ่มิแพ้	chronic	urticaria,	asthma	/	 
ผ่้ป่วยอ�จัมป่ระวตั้ิแพ	้ non-selective	 
NSAIDs	ม�กกว��	1	ช้นิด	โดยม่โคำรงสูร้�ง 
ที่�งเคำม่ต้��งกลุั�มกัน)

-		ย�ในกลุั�ม	non-selective	NSAIDs

ป่ระวัติก�รแพ้ียั�กลุ่ำม่ sulfonamides -		เนื�องจั�กโคำรงสูร้�งขัองย�	nimesulide,	 
celecoxib	แลัะ	parecoxib	ม่	sul-
fonamide	group	อย่�ในโมเลักุลั11,12	  
จัึงไม�คำวรใช้้ย�เหลั��น่�ในผ่้ที่่�ม่ประวัต้ ิ
แพ้ย�ในกลุั�ม	sulfonamides	

*	 RAAS	(renin-angiotensin	aldosterone	system)	inhibitors	ได้แก�	ย�ในกลุั�ม	angiotensin-converting	enzyme	inhibitors	(ACEIs),	angiotensin	II	 

	 receptor	blockers	(ARBs)	แลัะ	direct	renin	inhibitors	(DRIs)	

_22-1041(01-96).indd   38_22-1041(01-96).indd   38 2/11/2565 BE   16:342/11/2565 BE   16:34



39คำำ�แนะนำ�ก�รจััดก�รคำว�มปวดจั�กมะเร็ง
(Clinical Guidance for Cancer Pain Management)

สารสกัดจากกัญช้าท่างการแพท่ย์1,5,13-15

	 -	 ข้ัอม่ลัก�รใช้้สู�รสูกัดจั�กกัญช้�ในก�รบรรเที่�คำว�มปวดจั�กมะเร็งม่จัำ�กัด	โดยยังไม�ม่หลัักฐ�นเชิ้งประจัักษ์ 

	 	 ท่ี่�สูนับสูนุนประโยช้น์ในข้ัอบ�งใช้้น่�อย��งชั้ดเจัน	จึังไม�แนะนำ�ให้ใช้้สู�รสูกัดจั�กกัญช้�	(เช้�น	∆9-tetrahydro- 

	 	 cannabinol	(∆9-THC),	cannabidiol	(CBD)	แลัะ	∆9-THC	แลัะ	CBD	ในอัต้ร�สู�วน	1:1)	เป็นย�ลัำ�ดับแรก 

	 	 ในก�รบรรเที่�คำว�มปวดจั�กมะเร็ง

	 -	 ในปัจัจุับันยังขั�ดหลัักฐ�นเชิ้งประจัักษ์อย��งเพ่ยงพอท่ี่�จัะแสูดงให้เห็นว��สู�รสูกัดจั�กกัญช้�ม่ประสิูที่ธิภ�พ 

	 	 ในก�รลัดอ�ก�รปวด	 neuropathic	 pain	 ได้ด่กว��ก�รรักษ�ต้�มม�ต้รฐ�น	 แต้�พบว��สู�รสูกัดจั�กกัญช้� 

	 	 ที่ำ�ให้ม่คำว�มเสู่�ยงต้�อก�รเกิดผลัขั้�งเคำ่ยงต้�อจัิต้แลัะประสู�ที่สู่งกว��	 จัึงไม�แนะนำ�ให้ใช้้สู�รสูกัดจั�กกัญช้� 

	 	 ที่ดแที่นก�รรักษ�ต้�มม�ต้รฐ�น	 โดยสู�รสูกัดกัญช้�ช้นิด	THC:CBD	 อัต้ร�สู�วน	1:1	 ได้รับก�รรับรองจั�ก 

	 	 กรมก�รแพที่ย์	กระที่รวงสู�ธ�รณสุูขั	ให้สู�ม�รถูพิจั�รณ�สูำ�หรับใช้้เป็นก�รรักษ�เสูริมหรือคำวบรวมกับวิธ่ 

	 	 ม�ต้รฐ�นในผ้่ป่วยภ�วะปวดเหตุ้พย�ธิสูภ�พประสู�ที่ท่ี่�ดื�อต้�อก�รรักษ�	(refractory	neuropathic	pain)	 

	 	 โดยคำวรต้้องม่ก�รประเมินผ่้ป่วยอย��งลัะเอ่ยดรอบคำอบแลัะให้คำำ�ปรึกษ�แนะนำ�กับผ่้ป่วยแลัะ/หรือญ�ต้ ิ

	 	 ก�อนก�รใช้้สู�รสูกัดจั�กกัญช้�แลัะเฝ้้�ติ้ดต้�มอ�ก�รเป็นระยะ	ๆ	อย��งสูมำ��เสูมอ

	 -	 ประโยช้น์อื�น	ๆ 	ขัอง	cannabis	ในผ้่ป่วยมะเร็ง	คืำอ	สู�รสูกัดกัญช้�ช้นิด	THC	เด�น	แลัะ	THC:CBD	อัต้ร�สู�วน	 

	 	 1:1	 ได้รับก�รรับรองจั�กกรมก�รแพที่ย์	กระที่รวงสู�ธ�รณสุูขั	 ให้สู�ม�รถูพิจั�รณ�สูำ�หรับใช้้ในก�รรักษ� 

	 	 อ�ก�รคำลัื�นไสู้อ�เจั่ยนจั�กเคำม่บำ�บัดในผ่้ป่วยที่่�รักษ�ด้วยวิธ่ต้��ง	 ๆ	 แลั้วไม�ได้ผลั	 โดยแนะนำ�ให้ใช้้เป็นก�ร 

	 	 รักษ�เสูริมหรือคำวบรวมกับก�รรักษ�ม�ต้รฐ�น	

	 -	 สู�รสูำ�คัำญในกัญช้�ม่ผลัยับยั�งเอนไซึ่ม์	CYP450	หลั�ยช้นิดท่ี่�ใช้้ในก�รที่ำ�ลั�ยย�ระงับปวด	ในก�รใช้้จึังต้้อง 

	 	 เฝ้้�ระวังแลัะติ้ดต้�มคำว�มเสู่�ยงในก�รเกิดอันต้รกิริย�ระหว��งย�	(drug	interactions)	ขัองสู�รสูกัดกัญช้� 

	 	 กับย�ระงับปวดแลัะย�อื�น	ๆ	ท่ี่�ผ้่ป่วยใช้้อย��งใกล้ัชิ้ด

3.2 Adjuvants
	 ย�ระงับปวดในกลุั�ม	adjuvants	คืำอ	ย�กลุั�มท่ี่�ม่ข้ัอบ�งใช้้หลัักที่�งคำลิันิกสูำ�หรับโรคำอื�น	แต้�สู�ม�รถูนำ�ม�ใช้้ร�วม 

เพื�อบำ�บัดคำว�มปวด	หรือม่คุำณสูมบัติ้ในก�รบรรเที่�คำว�มปวดบ�งช้นิดได้		ในผ้่ป่วยท่ี่�ม่คำว�มปวดจั�กมะเร็งสู�ม�รถู 

ใช้้ย�ระงับปวดกลุั�ม	adjuvants	ได้ในทุี่กขัั�นขัองระดับคำว�มปวดต้�ม	WHO	analgesic	ladder	แลัะก�รใช้้ร�วมกับย� 

กลุั�มโอปิออยด์สู�ม�รถูเพิ�มประสิูที่ธิภ�พในก�รลัดปวดแลัะลัดอ�ก�รไม�พึงประสูงค์ำจั�กก�รใช้้โอปิออยด์ลังได้1

	 ย�ระงับปวด	 adjuvants	 ม่หลั�ยกลัุ�ม	 เช้�น	 antidepressants,	 anticonvulsants,	muscle	 relaxants,	 

antispasmodics,	corticosteroids	แลัะ	bisphosphonates	ซึึ่�งแต้�ลัะกลุั�มม่วัต้ถุูประสูงค์ำก�รใช้้ท่ี่�แต้กต้��งกัน

Antidepressants และ anticonvulsants1,2

	 -	 สู�วนใหญ�ใช้้สูำ�หรับผ้่ป่วยท่ี่�ม่ภ�วะ	neuropathic	pain

	 -	 ย�ท่ี่�แนะนำ�	ได้แก�	ย�แก้ซึึ่มเศึร้�กลุั�ม	tricyclic	antidepressants	(TCAs)	เช้�น	amitriptyline,	nortriptyline	 

	 	 ย�แก้ซึ่ึมเศึร้�กลัุ�ม	 serotonin	 norepinephrine	 reuptake	 inhibitors	 (SNRIs)	 เช้�น	 duloxetine,	 

	 	 venlafaxine	หรือย�กลุั�ม	anticonvulsants	เช้�น	gabapentin,	pregabalin	

	 -	 ก�รเลืัอกใช้้ย�ให้พิจั�รณ�ต้�มโรคำร�วม	ลัักษณะอ�ก�รขัอง	neuropathic	pain	ประวัติ้ก�รต้อบสูนองต้�อย�	 

	 	 แลัะอ�ก�รไม�พึงประสูงค์ำจั�กย�
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	 -	 เริ�มใช้้ย�ในขัน�ดต้ำ��แลัะคำ�อย	ๆ	 เพิ�มขัน�ดย�ทุี่ก	3-14	 วัน	ต้�มข้ัอบ�งใช้้แลัะต้�มคำว�มสู�ม�รถูในก�รที่น 

	 	 ต้�อย�	 เพื�อให้ได้ผลัก�รรักษ�ที่่�ต้้องก�ร	 โดยระยะเวลั�ที่่�ใช้้ในก�รประเมินก�รต้อบสูนองหลัังจั�กได้รับ 

	 	 ก�รรักษ�ด้วยย�ในขัน�ดท่ี่�เหม�ะสูม	คืำอ	ประม�ณ	4-6	สัูปด�ห์

	 -	 ระมัดระวังก�รเกิด	serotonin	syndrome	จั�กก�รใช้้ย�ท่ี่�ม่ผลัเพิ�มระดับ	serotonin	หลั�ยช้นิดร�วมกัน	 

	 	 เช้�น	TCAs,	SNRIs,	selective	serotonin	reuptake	inhibitors	(SSRIs;	เช้�น	fluoxetine,	paroxetine,	 

	 	 sertraline,	escitalopram)	แลัะโอปิออยด์บ�งช้นิด	(เช้�น	tramadol,	methadone,	fentanyl)

	 -	 ในกรณ่ท่ี่�ใช้้	adjuvants	แล้ัวได้ผลัในก�รระงับปวดด่ม�ก	อ�จัพิจั�รณ�ลัดขัน�ดย�โอปิออยด์ลังได้ประม�ณ 

	 	 ร้อยลัะ	10-25	เพื�อลัดอ�ก�รไม�พึงประสูงค์ำ	เนื�องจั�ก	adjuvants	บ�งช้นิดม่อ�ก�รไม�พึงประสูงค์ำเสูริมกับ 

	 	 โอปิออยด์	เช้�น	ง�วงซึึ่ม	คำลืั�นไสู้	อ�เจ่ัยน	ท้ี่องผ่ก	แต้�อย��งไรก็ต้�มให้ติ้ดต้�มคำว�มปวดขัองผ้่ป่วยเป็นระยะ	ๆ 	 

	 	 ต้�มคำว�มเหม�ะสูม

	 -	 ต้ัวอย��ง	 antidepressants	 แลัะ	 anticonvulsants	 ที่่�ใช้้บ�อย	 ขัน�ดย�	 อ�ก�รไม�พึงประสูงคำ์	 แลัะ 

	 	 ข้ัอคำวรระวังท่ี่�สูำ�คัำญ	แสูดงดังต้�ร�งท่ี่�	16

Adjuvants อ่�น ๆ

	 -	 พิจั�รณ�ต้�มข้ัอบ�งใช้้ท่ี่�เหม�ะสูมต้�มต้�ร�งท่ี่�	17

ต�ร�งทีำ� 16 Antidepressants	แลัะ	anticonvulsants	ท่ี่�แนะนำ�	ขัน�ดย�	อ�ก�รไม�พึงประสูงค์ำ	แลัะข้ัอคำวรระวัง 

	 	 	 ท่ี่�สูำ�คัำญ3-7	

ยั�
คำว�ม่แรง 

(ม่ก.)

ขั้น้ำ�ดัยั�

(ม่ก./วัน้ำ)
อ�ก�รไม่่พึีงป่ระสงค์ำ ข้ั้อคำวรระวังทีำ�สำ�คัำญ

Antidepressants

Amitriptyline 10,	25 10-75 ง�วงนอน	 หัวใจัเต้้นเร็ว	 นำ��หนักตั้วเพิ�ม	 

ผลัขั้�งเคำ่ยงด้�น	 anticholinergics	 

(amitriptyline	เกิดอ�ก�รไม�พึงประสูงค์ำ 

ได้ม�กกว��	nortriptyline)

ระมัดระวังหรือหลั่กเลั่�ยงก�รใช้้ในผ่้ 

สู่งอ�ยุ	ผ้่ป่วยโรคำสูมองเสืู�อม	โรคำหัวใจั	 

โรคำต้�อมล่ักหม�กโต้	โรคำต้้อหินมุมปิด	 

โรคำลัมชั้ก	โรคำไที่รอยด์	โรคำตั้บ

Nortriptyline 10,	25 10-75

Duloxetine 30,	60 30-60 คำลืั�นไสู้	ใจัสัู�น	คำว�มดันโลัหิต้เพิ�ม	

ท้ี่องผ่ก

ระมัดระวังหรือหลั่กเลั่ �ยงก�รใช้้ใน 

ผ่้ป่วยโรคำต้ับ	 โรคำหัวใจั	 โรคำคำว�มดัน 

โลัหิต้สู่งที่่�คำวบคำุมคำว�มดันโลัหิต้ได้ 

ไม�ด่

Venlafaxine 37.5,	75,	

150

75-150

Anticonvulsants

Gabapentin 100,	300,	

400,	600

300-3600 ง�วงนอน	 วิงเว่ยน	 บวมที่่�ระย�งคำ์สู�วน 

ปลั�ย	(peripheral	edema)

ย�ขัับที่�งไต้ในร่ปเดิม	 จัึงต้้องลัด 

ขัน�ดย�ในผ้่ป่วยท่ี่�ม่ก�รที่ำ�ง�นขัองไต้ 

บกพร�องPregabalin 25,	50,	75,	

150

75-600
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ยั�
คำว�ม่แรง 

(ม่ก.)

ขั้น้ำ�ดัยั�

(ม่ก./วัน้ำ)
อ�ก�รไม่่พึีงป่ระสงค์ำ ข้ั้อคำวรระวังทีำ�สำ�คัำญ

Carbamazepine

(ใช้้ในกรณ่ปวดแบบ

paroxysmal	sharp

shooting)

200,	400 200-1,200 คำลืั�นไสู้	อ�เจ่ัยน	เว่ยนศ่ึรษะ	เห็นภ�พ 

ซ้ึ่อน	ที่ำ�ให้โซึ่เด่ยมในเลืัอดต้ำ��โดยเฉัพ�ะ 

ผ่้สู่งอ�ยุหรือผ่้ที่่�ได้รับย�ขัับปัสูสู�วะ 

ร�วมด้วย

-		หล่ักเล่ั�ยงก�รใช้้ในผ้่ป่วยโรคำตั้บหรือ 

โรคำไขักระด่ก

-	ม่ฤที่ธิ�เหน่�ยวนำ�	 CYP450	 ในต้ับ	 

โดยเฉัพ�ะ	CYP3A4	จึังม่อันต้รกิริย� 

กับย�อื�นได้หลั�ยช้นิด	 โดยอ�จัที่ำ� 

ให้ย�แก้ปวดที่่�กำ�จััดโดย	 CYP450	 

เช้�น	fentanyl	แลัะ	methadone	ม่ 

ระดับลัดลังจันไม�ได้ผลัในก�รรักษ�	

-	ผ่ ้ป่วยที่่ �ม่ก�รต้รวจัคำัดกรองที่�ง 

พันธุกรรมพบ	HLA-B*1502	อัลัล่ัลั	 

ม่โอก�สูสู่งท่ี่�จัะเกิดผื�นแพ้ย�รุนแรง

ต�ร�งทีำ� 17 ข้ัอบ�งใช้้	ขัน�ดย�	แลัะข้ัอม่ลัเพิ�มเติ้มขัองย�	adjuvants	อื�น	ๆ1,3-5,8,9

ยั� ข้ั้อบ่งใช้่ ขั้น้ำ�ดัยั� ข้ั้อมู่ลำเพิี�ม่เติม่

Baclofen -	Neuropathic	pain	

-	Muscle	spasticity

เริ�มต้้น	5	มก.	วันลัะ	

3	คำรั�ง	คำ�อย	ๆ	ปรับขึั�น

(>	3	วัน)	คำรั�งลัะ	5	มก.	 

ขัน�ดสู่งสุูดไม�เกิน

80	มก./วัน

-	อ�ก�รไม�พึงประสูงคำ์ที่่�พบบ�อย	 ได้แก�	

ง�วงซึึ่ม	เว่ยนศ่ึรษะ	คำลืั�นไสู้

Benzodiazepines

-	Diazepam

-	Muscle	spasm

-	Muscular	paraspinal	spasm

2-10	มก.	วันลัะ	3-4	คำรั�ง -	ประโยช้น์อื�น	 ๆ	 ขัองย�ในผ่้ป่วยมะเร็ง	 

ได้แก�	 ลัดคำว�มวิต้กกังวลั	 ช้�วยในก�ร 

นอนหลัับ

Bisphosphonates -	ม่ประโยช้น์ในก�รใช้้เป็นย�เสูริม 

สูำ�หรับคำวบคำุมคำว�มปวดในผ่ ้ที่่ �ม่	 

bone	metastasis	(cancer-induced	 

bone	pain)	สูำ�หรับมะเร็งบ�งช้นิด

ขึั�นกับช้นิดย�ท่ี่�ใช้้ -	ประโยช้น์อื�น	 ๆ	 ขัองย�ในผ่้ป่วยมะเร็ง	 

ได้แก�	ลัด	 skeletal-related	compli- 

cations	เช้�น	pathologic	fractures

-	พบอ�ก�รไม �พ ึ งประสูงคำ ์ 	 ได ้ แก �	 

gastrointestinal	problems	 (ท้ี่องผ่ก	 

คำลัื�นไสู้	 ที่้องเสู่ย),	 electrolyte	 im-

balances	 แลัะอ�จัม่พิษต้�อไต้	 จัึงคำวร 

ต้ิดต้�มคำ��ก�รที่ำ�ง�นขัองไต้ระหว��ง 

ใช้้ย�

-	อ�ก�รไม�พึงประสูงคำ์	 osteonecrosis	 

of	the	jaw	(ONJ)	พบได้ร้อยลัะ	0.7-12	 

โดยจัะพบคำว�มเสู่ �ยงได้ม�กในผ่ ้ที่่ �ม  ่

ภ�วะ	metastatic	disease,	poor	oral	 

hygiene	หรือหลัังได้รับ	dental	surgery
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ยั� ข้ั้อบ่งใช้่ ขั้น้ำ�ดัยั� ข้ั้อมู่ลำเพิี�ม่เติม่

Corticosteroids

(dexamethasone,	

methylpredniso-

lone,	prednisolone)

-	คำว�มปวดที่่ �เกิดจั�กภ�วะอักเสูบ	

(pain	with	 inflammatory	 com-

ponent),	acute	pain,	bone	pain	

associated	 with	 metastasis,	 

brain	metastasis,	cerebral	edema	 

secondary	to	brain	lesions,	spinal	 

cord	 compression,	 bowel	 ob-

struction,	 neuropathic	 pain	

syndromes	ซึึ่�ง	peripheral	nerves	

ถู่กกดเบ่ยดโดยต้รงจั�กก้อนมะเร็ง

ขึั�นกับช้นิดย�ท่ี่�ใช้้

แลัะข้ัอบ�งใช้้	

-	ประโยช้น์อื�น	 ๆ	 ขัองย�ในผ่้ป่วยมะเร็ง	 

ได้แก�	เพิ�มคำว�มอย�กอ�ห�ร	ลัดอ�ก�ร 

คำลืั�นไสู้	ลัดอ�ก�รเหนื�อยล้ั�หรืออ�อนเปล่ั�ย	

-		อ�ก�รไม�พึงประสูงคำ์	 ได้แก�	 gastroin-

testinal	disturbances,	fluid	reten-

tion,	hypertension,	hyperglycemia,	

hyperalbuminemia,	osteoporosis,	

myopathy,	 immunosuppression	

แลัะ	 neuropsychological	 effects	

(เช้�น	depression,	delirium,	psychosis)

-		ก�รใช้้ระยะย�วม่คำว�มเสู่�ยงต้�อก�รเกิด 

อ�ก�รไม�พึงประสูงคำ์ที่่�รุนแรง	 จัึงคำวร 

พิจั�ณ�เปร่ยบเท่ี่ยบประโยช้น์แลัะคำว�ม 

เสู่�ยงอย��งระมัดระวัง

Lidocaine patch 

5%

-	Local	neuropathic	pain แปะบริเวณที่่�ปวดวันลัะ	 

1	 คำรั�ง	 คำรั�งลัะไม�เกิน	 3	 

แผ�น	(สู�ม�รถูตั้ดแผ�นย� 

ได้ต้�มขัน�ดท่ี่�ต้้องก�ร)

-		แปะไม�เกิน	12	ชั้�วโมง	(ในช้�วง	24	ชั้�วโมง)	 

โดยให้ม่ช้�วง	drug	 free	อย��งน้อย	12	 

ชั้�วโมง

-		อ�ก�รไม�พึงประสูงค์ำ	อ�จัที่ำ�ให้เกิดก�ร 

ระคำ�ยเคืำองผิวหนังบริเวณท่ี่�แปะ

Topical capsaicin -	Musculoskeletal	pain

-	Local	neuropathic	pain	

(ใช้้คำว�มแรง	0.075%)

0.0125-0.075%

ที่�วันลัะ	3-4	คำรั�ง

-	อ�ก�รไม�พึงประสูงคำ์ที่่�พบบ�อย	 ได้แก�	 

แสูบร้อนหรือเป็นผื�นแดงบริเวณที่่�ที่�	 

(stinging,	burning,	erythema)	ซึึ่�งจัะ 

คำ�อย	 ๆ	 ด่ขัึ�นเมื�อที่�ต้�อเนื�องเป็นเวลั� 

หลั�ยวันหรือจันถึูงประม�ณ	2-4	สัูปด�ห์
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ภ�คัผนวก 4
Radiation Therapy and Radionuclide Therapy

4.1 Radiation Therapy
	 รังสู่รักษ�ในท่ี่�น่�หม�ยถึูงก�รฉั�ยรังสู่	(External	Beam	Radiation	Therapy,	EBRT)	ซึึ่�งเป็นก�รใช้้เอกซึ่เรย์ 
พลัังง�นสู่งเพื�อที่ำ�ลั�ยเซึ่ลัล์ัมะเร็ง	ที่ำ�ให้ขัน�ดขัองก้อนมะเร็งเล็ักลัง	เมื�อขัน�ดขัองก้อนมะเร็งเล็ักลัง	กดเบ่ยดเนื�อเยื�อ 
โดยรอบน้อยลัง	ที่ำ�ให้อ�ก�รปวดจั�กโรคำมะเร็งด่ขึั�น	ในท่ี่�น่�จัะกลั��วเฉัพ�ะบที่บ�ที่ขัองก�รฉั�ยรังสู่เพื�อบรรเที่�อ�ก�ร 
ปวดจั�กโรคำมะเร็งแพร�กระจั�ยม�ท่ี่�กระด่กเที่��นั�น	
		 ก�รฉั�ยรังสู่เป็นก�รรักษ�ที่่�ม่ประสูิที่ธิภ�พในก�รบรรเที่�อ�ก�รปวดจั�กโรคำมะเร็งแพร�กระจั�ยม�ที่่�กระด่ก	 
โดยร้อยลัะ	60-80	ขัองผ้่ป่วยจัะม่อ�ก�รปวดน้อยลัง	แลัะร้อยลัะ	25	ขัองผ้่ป่วยห�ยปวดโดยไม�ต้้องเพิ�มย�ระงับปวด1,	2  
ผ้่ป่วยสู�วนใหญ�อ�ก�รปวดจัะด่ขึั�นภ�ยใน	3-4	สัูปด�ห์หลัังจั�กฉั�ยรังสู่3	ปริม�ณรังสู่ท่ี่�นิยมใช้้ในก�รรักษ�อ�ก�รปวด 
จั�กโรคำมะเร็งแพร�กระจั�ยม�ท่ี่�กระด่ก	เช้�น	ฉั�ยรังสู่	1	คำรั�ง	(fraction;	F)	ปริม�ณ	8	เกรย์	(8Gy/1F),	ฉั�ยรังสู่	5	คำรั�ง 
ใน	1	สัูปด�ห์	ปริม�ณรวม	20	เกรย์	(20Gy/5F)	แลัะฉั�ยรังสู่	10	คำรั�ง	ใน	2	สัูปด�ห์	ปริม�ณรวม	30	เกรย์	(30Gy/10F)	 
เป็นต้้น	จั�กก�รวิเคำร�ะห์อภิม�น	(meta-analysis)	พบว��ก�รฉั�ยรังสู่	1	คำรั�ง	หรือก�รฉั�ยรังสู่ม�กกว��	1	คำรั�ง	สู�ม�รถู 
บรรเที่�อ�ก�รปวดได้ไม�ต้��งกัน	 แต้�พบว��ผ่้ป่วยที่่�ได้รับก�รฉั�ยรังสู่	 1	 คำรั�ง	 ม่โอก�สูกลัับม�ฉั�ยรังสู่ซึ่ำ��ที่่�เดิมเพื�อ 
บรรเที่�อ�ก�รปวดสู่งกว��ผ้่ป่วยท่ี่�ฉั�ยรังสู่ม�กกว��	1	คำรั�ง4	 ดังนั�นแนะนำ�ให้ฉั�ยรังสู่	1	คำรั�ง	 เพื�อบรรเที่�อ�ก�รปวด 
จั�กโรคำมะเร็งแพร�กระจั�ยม�ที่่�กระด่กในผ่้ป่วยที่่�เดินที่�งลัำ�บ�กหรือม่อัต้ร�ก�รรอดช้่วิต้น้อยกว��	 6	 เดือน	 แลัะ 
พิจั�รณ�ฉั�ยรังสู่ม�กกว��	1	คำรั�งในผ้่ป่วยท่ี่�ม่อัต้ร�ก�รรอดช่้วิต้ม�กกว��	6	เดือน	หรือพื�นท่ี่�ฉั�ยรังสู่คำรอบคำลุัมกระด่ก 
สัูนหลัังแลัะ/หรือกระด่กเชิ้งกร�นเป็นบริเวณกว้�ง	
	 ผลัขั้�งเคำ่ยงจั�กก�รฉั�ยรังสู่เพื�อบรรเที่�อ�ก�รปวดจั�กโรคำมะเร็งแพร�กระจั�ยม�ที่่�กระด่ก	 สู�วนม�กเป็น 
ผลัขั้�งเคำ่ยงระยะสูั�น	 พบได้ต้ั�งแต้�วันที่่�เริ�มฉั�ยรังสู่จันถูึง	 3	 เดือนหลัังฉั�ยรังสู่	 โดยอ�ก�รจัะเป็นเพ่ยงช้ั�วคำร�วแลัะ 
สู�ม�รถูให้ย�เพื�อบรรเที่�อ�ก�รได้	อ�ก�รแลัะคำว�มรุนแรงสัูมพันธ์กับต้ำ�แหน�งท่ี่�ฉั�ยรังสู่	คำว�มกว้�งขัองพื�นท่ี่�ฉั�ยรังสู่ 
ปริม�ณรังสู่	แลัะสูภ�วะร��งก�ยขัองผ้่ป่วย	อ�ก�รท่ี่�พบได้บ�อย	เช้�น	ผิวหนังอักเสูบจั�กก�รฉั�ยรังสู่	(คำล้ั�ยผิวไหม้แดด 
ภ�ยในพื�นท่ี่�ฉั�ยรังสู่)	อ�อนเพล่ัย	กลืันเจ็ับ	คำลืั�นไสู้หรืออ�เจ่ัยน	กดก�รที่ำ�ง�นขัองไขักระด่ก	(กรณ่ท่ี่�ฉั�ยรังสู่คำรอบคำลุัม 
กระด่กสัูนหลัังแลัะ/หรือกระด่กเชิ้งกร�นเป็นบริเวณกว้�ง)	เป็นต้้น	นอกจั�กน่�ยังพบว��ผ้่ป่วยประม�ณร้อยลัะ	30-40	 
ม่อ�ก�รปวดเพิ�มขึั�นชั้�วคำร�วหลัังได้รับก�รฉั�ยรังสู่	(pain	flare)5,6	โดยมักม่อ�ก�รภ�ยใน	2-3	วันแรกหลัังได้รับก�ร 
ฉั�ยรังสู่แลัะม่อ�ก�รประม�ณ	1-2	วัน	นิย�มขัอง	pain	flare	คืำอ	อ�ก�รปวดไม�ด่ขึั�นหลัังปรับเพิ�มย�โอปิออยด์ตั้�งแต้�	 
ร้อยลัะ	25	ขึั�นไปแลัะ/หรือระดับคำว�มปวดเพิ�มขึั�นตั้�งแต้�	2	คำะแนนขึั�นไป	(0-10	pain	scale)	โดยท่ี่�ไม�ได้ลัดย�ระงับปวด	 
สู�ม�รถูวินิจัฉััยแยกโรคำจั�กอ�ก�รปวดรุนแรงม�กขัึ�น	 (pain	 progression)	 ได้จั�กระดับคำว�มปวดแลัะปริม�ณย� 
สู�ม�รถูลัดลังกลัับม�เที่��กับก�อนฉั�ยรังสู่ได้ภ�ยใน	 14	 วันจั�กวันที่่�เริ�มฉั�ยรังสู่7,8	 ซึ่ึ�งภ�วะน่�สู�ม�รถูป้องกันได้ 
โดยก�รให้กินย�	 dexamethasone	 8	 มิลัลัิกรัมต้�อวัน	 ต้ั�งแต้�วันที่่�เริ�มฉั�ยรังสู่แลัะให้ต้�อเนื�องกันเป็นเวลั�	 4-5	 วัน 
เพื�อลัดอ�ก�รปวด6,8-9

	 ปัจัจุับันผ้่ป่วยท่ี่�ม่ก�รแพร�กระจั�ยขัองโรคำมะเร็งไม�เกิน	5	ต้ำ�แหน�ง	(oligometastases)	มะเร็งปฐมภ่มิคำวบคุำมได้ด่	 
(well-controlled	primary	site)	แลัะม่สูภ�วะร��งก�ยท่ี่�ด่	(good	performance	status)	อ�จัพิจั�รณ�รักษ�ด้วย 
รังสู่ศัึลัยกรรม	(Stereotactic	Ablative	Radiotherapy,	SABR)	ซึึ่�งเป็นก�รฉั�ยรังสู่ปริม�ณสู่งต้�อคำรั�งในจัำ�นวนคำรั�ง 
ท่ี่�จัำ�กัด	โดยเที่คำนิคำในก�รฉั�ยรังสู่ม่คำว�มแม�นยำ�สู่ง	สู�ม�รถูหล่ักเล่ั�ยงรังสู่ปริม�ณสู่งต้�ออวัยวะข้ั�งเค่ำยงท่ี่�สูำ�คัำญโดยรอบ	 
เช้�น	 ไขัสูันหลััง	 เป็นต้้น	 ก�รฉั�ยรังสู่ศึัลัยกรรมช้�วยคำวบคำุมโรคำเฉัพ�ะที่่�แลัะอ�จัสู�งผลัถูึงอัต้ร�ก�รรอดช้่วิต้10,11	 

ปริม�ณรังสู่ท่ี่�นิยมใช้้	เช้�น	18-24Gy/1F,	24Gy/2F,	27-30Gy/3F	แลัะ	35-40Gy/5F	เป็นต้้น12-14
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หม่�ยัเหตุ: กรณ่ท่ี่�โรคำมะเร็งแพร�กระจั�ยม�ท่ี่�กระด่กร�วมกับม่ก�รกดทัี่บขัองไขัสัูนหลััง	กระด่กหัก	หรือกระด่กใกล้ัหัก	 

(impending	fracture)	คำวรปรึกษ�ศัึลัยแพที่ย์ออร์โธปิดิกส์ูร�วมประเมินเพื�อพิจั�รณ�ก�รผ��ตั้ดก�อนก�รฉั�ยรังสู่15-17

4.2 Radionuclide Therapy
	 ในผ่้ป่วยมะเร็งแพร�กระจั�ยม�กระด่ก	 (bone	metastasis)	 ก�รรักษ�ด้วยสู�รเภสูัช้รังสู่	 (radionuclide	 

therapy)	เป็นอ่กหนึ�งที่�งเลืัอกสูำ�หรับก�รบรรเที่�อ�ก�รปวด	กลัไกก�รที่ำ�ง�นขัองสู�รเภสัูช้รังสู่อ�ศัึยสู�รประกอบ 

แคำลัเซ่ึ่ยมหรือฟื้อสูเฟื้ต้เป็นตั้วพ�สู�รเภสัูช้รังสู่เข้ั�ไปสูะสูมในรอยโรคำ	แลัะอ�ศัึยสู�รกัมมันต้รังสู่ท่ี่�ติ้ดฉัลั�กไว้ที่ำ�หน้�ท่ี่� 

แผ�รังสู่แอลัฟื้�หรือเบต้้�ที่ำ�ลั�ยเซึ่ลัล์ัมะเร็ง	ด้วยเหตุ้น่�ผ้่ป่วยท่ี่�ไม�ต้อบสูนองต้�อก�รรักษ�อื�นจึังอ�จัต้อบสูนองต้�อก�รรักษ� 

ด้วยสู�รเภสัูช้รังสู่ได้	สู�รเภสัูช้รังสู่ท่ี่�แผ�รังสู่เบต้้�	ได้แก�	Strontium-89	chloride	(89Sr-Chloride),	Samarium-153	 

ethylene	diamine	tetramethylene	phosphonate	(153Sm-EDTMP)	แลัะ	Rhenium-186	hydroxyethylidene	 

diphosphonate	(186Re-HEDP)	ม่คุำณสูมบัติ้ท่ี่�แต้กต้��งกัน	ทัี่�งในแง�ก�รเริ�มออกฤที่ธิ�	(onset	of	action)	ระยะเวลั� 

ออกฤที่ธิ�	 (duration	of	 action)	แลัะผลัข้ั�งเค่ำยง	 (toxicity)	 อย��งไรก็ต้�มประสิูที่ธิภ�พในก�รบรรเที่�อ�ก�รปวด 

ขัองสู�รเภสัูช้รังสู่แต้�ลัะช้นิดไม�แต้กต้��งกัน1	สู�รเภสัูช้รังสู่ท่ี่�นิยมใช้้ในประเที่ศึไที่ย	คืำอ	153Sm-EDTMP	ซึึ่�งจัะเริ�มออกฤที่ธิ� 

ที่่�ประม�ณ	 1	 สูัปด�ห์	 ม่ฤที่ธิ�คำงอย่�ได้น�นประม�ณ	 2-3	 เดือน	 แลัะผลัขั้�งเคำ่ยงคำ�อนขั้�งต้ำ��	 เหม�ะสูำ�หรับผ่้ป่วย 

ท่ี่�คำ�ดว��จัะม่ช่้วิต้อย่�เกิน	3	เดือน1,2

	 ข้ัอบ�งช่้�สูำ�หรับก�รรักษ�	 (indication)	 คืำอ	 ผ้่ป่วยท่ี่�ยังคำงม่อ�ก�รปวดหลัังจั�กได้รับก�รรักษ�ม�ต้รฐ�น	 โดย 

ต้ำ�แหน�งท่ี่�ปวดต้้องพบก�รสูะสูมขัอง	Technetium-99m	methylene	diphosphonate	(99mTc-MDP)	ในภ�พสูแกน 

กระด่กที่ั�วต้ัว	 (whole	 body	 bone	 scan)1,2	 ขั้อห้�มเด็ดขั�ดในก�รรักษ�	 (absolute	 contraindication)	 ได้แก�	 

สูต้ร่ต้ั�งคำรรภ์	 สูต้ร่ให้นมบุต้ร	 แลัะผ่้ป่วยที่่�ม่ก�รที่ำ�ง�นขัองไขักระด่กบกพร�องจั�กย�เคำม่บำ�บัดหรือก�รฉั�ยรังสู่	 

ข้ัอคำวรระวังในก�รรักษ�	ได้แก�	ผ้่ป่วยท่ี่�ม่มะเร็งแพร�กระจั�ยม�กระด่กเป็นบริเวณกว้�ง	คำวรได้รับก�รประเมินก�รที่ำ�ง�น 

ขัองไขักระด่กแลัะต้รวจัห�ต้ำ�แหน�งกระด่กหักก�อนก�รรักษ�	 ห�กม่รอยโรคำในบริเวณกระด่กสูันหลััง	 คำวรประเมิน 

ภ�วะไขัสัูนหลัังถู่กกดทัี่บ	(cord	compression)	ร�วมด้วย	ในผ้่ป่วยท่ี่�ม่ก�รที่ำ�ง�นขัองไต้บกพร�องคำวรลัดขัน�ดคำว�มแรง 

รังสู่ลัง	แลัะคำวรพิจั�รณ�ใสู�สู�ยสูวนปัสูสู�วะในผ้่ป่วยท่ี่�กลัั�นปัสูสู�วะไม�ได้1,2

	 ก�รบรรเที่�อ�ก�รปวดด้วยสู�รเภสัูช้รังสู่จัะเห็นผลัช้้�เร็วขึั�นกับช้นิดขัองสู�รเภสัูช้รังสู่ท่ี่�ใช้้	ผ้่ป่วยท่ี่�ม่อ�ก�รปวด 

รุนแรงอ�จัต้้องใช้้ย�ระงับปวดคำวบคุำมอ�ก�รในระยะแรก	เมื�อสู�รเภสัูช้รังสู่ออกฤที่ธิ�เต็้มท่ี่�	ผ้่ป่วยร้อยลัะ	50-90	จัะม่ 

อ�ก�รปวดลัดลังแลัะร้อยลัะ	12-33	จัะห�ยจั�กอ�ก�รปวด1	ข้ัอคำวรระวังในก�รต้รวจัติ้ดต้�มหลัังก�รรักษ�	ได้แก�	ผ้่ป่วย 

ร้อยลัะ	10	อ�จัม่อ�ก�รปวดเพิ�มขึั�นในช้�วงสัูปด�ห์แรก	เป็นผลัจั�กสู�รเภสัูช้รังสู่ท่ี่�ออกฤที่ธิ�ที่ำ�ลั�ยเซึ่ลัล์ัมะเร็ง1	ผ้่ป่วย 

บ�งร�ยอ�จัม่ก�รที่ำ�ง�นขัองไขักระด่กลัดลังชั้�วคำร�วในช้�วง	1	เดือนแรก	แลัะกลัับม�เป็นปกติ้ในระยะเวลั�ประม�ณ	 

2	เดือนหลัังก�รรักษ�	สูำ�หรับผ้่ป่วยท่ี่�ต้อบสูนองด่ต้�อก�รรักษ�	สู�ม�รถูให้ก�รรักษ�ซึ่ำ��ได้	โดยเว้นระยะห��งน�นประม�ณ	 

3-6	เดือนหลัังก�รรักษ�คำรั�งก�อน2

	 สูำ�หรับสู�รเภสัูช้รังสู่ท่ี่�แผ�รังสู่แอลัฟื้�	ปัจัจุับันม่เพ่ยงช้นิดเด่ยว	คืำอ	Radium-223	dichloride	(223RaCl2)	ซึึ่�งม่ 

ข้ัอบ�งช่้�ในผ้่ป่วยมะเร็งต้�อมล่ักหม�กระยะแพร�กระจั�ยท่ี่�ไม�ต้อบสูนองต้�อก�รรักษ�ด้วยก�รพร�องฮอร์โมน	(castration- 

resistant	prostate	cancer)	แลัะม่อ�ก�รปวดกระด่ก	คุำณสูมบัติ้เด�นขัอง	223RaCl2	คืำอ	เป็นสู�รเภสัูช้รังสู่เพ่ยงช้นิดเด่ยว 

ท่ี่�สู�ม�รถูบรรเที่�อ�ก�รปวดแลัะเพิ�มอัต้ร�ก�รรอดช่้วิต้ขัองผ้่ป่วยได้3	ผลัข้ั�งเค่ำยงท่ี่�พบบ�อยขัอง	223RaCl2	ได้แก�	ก�ร 

ที่ำ�ง�นขัองไขักระด่กลัดลังชั้�วคำร�วแลัะอ�ก�รที่�งระบบที่�งเดินอ�ห�ร	เช้�น	คำลืั�นไสู้	ท้ี่องเสู่ย	เป็นต้้น	สูำ�หรับก�รรักษ�ซึ่ำ�� 

ม่ก�รศึึกษ�พบว��ช้�วยในก�รคำวบคำุมก�รแพร�กระจั�ยขัองโรคำได้คำ�อนขั้�งด่แลัะปลัอดภัยในผ่้ป่วยที่่�ม่ก�รที่ำ�ง�นขัอง 

ไขักระด่กปกติ้4 
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45คำำ�แนะนำ�ก�รจััดก�รคำว�มปวดจั�กมะเร็ง
(Clinical Guidance for Cancer Pain Management)

ภ�คัผนวก 5
Complementary and Alternative Medicine for Cancer Pain

คำว�ม่หม่�ยัขั้อง Complementary and alternative medicine for cancer pain (CAM)1

	 ต้�ม	The	National	Comprehensive	Cancer	Network	(NCCN)	คืำอ	ก�รใช้้ผลิัต้ภัณฑ์์ที่�งก�รแพที่ย์หรือ 

ก�รปฏิิบัติ้	ก�รด่แลัรักษ�ท่ี่�ไม�ใช้�ม�ต้รฐ�นขัองก�รรักษ�	

	 จั�กข้ัอม่ลัง�นวิจััยท่ี่�ม่ก�รใช้้	CAM	ได้แก�	สุูขัภ�พจิัต้ศึึกษ�	(psychoeducational	interventions),	ดนต้ร่บำ�บัด	 

ศึ�สูต้ร์ก�รฝ้ังเขั็มร�วมกับก�รใช้้ย�	 ก�รใช้้สูมุนไพรจั่นบ�งช้นิดร�วมกับก�รรักษ�ที่�งมะเร็ง	 ก�รกดจัุดสูะที่้อนฝ้่�เที่้�	 

(reflexology),	 Transcutaneous	 Electrical	 Nerve	 Stimulation	 (TENS),	 ช่้�กง	 (qigong),	 สู�รสูกัดจั�กกัญช้�	 

(cannabis),	 พลัังบำ�บัดเรกิ	 (Reiki),	 ก�รบำ�บัดแบบโฮม่โอพ�ธ่	 (homeopathy)	 แลัะศิึลัปะบำ�บัด	 (creative	 arts	 

therapies)	 พบว��มป่ระโยช้น์ในระดับน้อยถูึงป�นกลั�งในก�รบำ�บัดคำว�มปวดมะเร็งสูำ�หรับผ่ใ้หญ�	 ซึ่ึ�งยังม่ขั้อสูรุปที่่� 

ไม�ชั้ดเจัน	เนื�องจั�กกลุั�มตั้วอย��งท่ี่�ศึึกษ�ม่ขัน�ดน้อย	ม่คำว�มแต้กต้��งกันสู่ง	แลัะม่คำว�มเสู่�ยงท่ี่�จัะเกิดอคำติ้สู่ง2	 

	 อย��งไรก็ด่	CAM	เช้�น	ก�รฝั้งเข็ัม	โยคำะ	hypnosis,	guided	imagery,	biofeedback,	สุูคำนธบำ�บัด	(aromatherapy),	 

สูมุนไพร	 ก�รนวดบำ�บัด	 (massages)	 ถู่กนำ�ม�ใช้ก้ับผ่้ป่วยมะเร็งที่่�ประสูบปัญห�คำว�มปวดเพื�อจััดก�รอ�ก�รอื�น	 ๆ	 

ซึึ่�งอ�จัเกิดจั�กก�รรักษ�มะเร็งร�วมด้วย	หรือเพื�อผลัที่�งจิัต้ใจัจั�กคำว�มร้่สึูกสิู�นหวัง	ก�รสู่ญเสู่ยคำว�มสู�ม�รถูคำวบคุำม 

ต้นเอง	หรืออ�จัม่ปัญห�คำ��ใช้้จั��ยจั�กก�รรักษ�อื�น	ๆ	ท่ี่�คำ�อนข้ั�งสู่ง	ก�รด่แลัด้�นจิัต้ใจั	พฤติ้กรรม	คำว�มคิำด	ต้ลัอดจัน 

มุมมองด้�นสัูงคำมวัฒนธรรมก็จััดเป็น	CAM	รวมถึูงก�รที่ำ�สูม�ธิ	(meditation),	ก�รผ�อนคำลั�ยกล้ั�มเนื�อแบบก้�วหน้�	 

(progressive	relaxation),	dreaming,	rhythmic	respiration,	biofeedback,	สัูมผัสูบำ�บัด	(therapeutic	touching),	 

hypnosis,	ดนต้ร่บำ�บัด	ก�รกดจุัด	(acupressure)	แลัะก�รรักษ�ด้วยคำว�มเย็นแลัะคำว�มร้อน	(cold-hot	treatments)	 

พบว��ม่สู�วนช้�วยเพิ�มคำุณภ�พช้่วิต้	 ปรับก�รนอนแลัะอ�รมณ	์ ลัดระดับคำว�มเคำร่ยดแลัะคำว�มวิต้กกังวลั	 แต้�ไม�ด่ด้�น 

ลัดอ�ก�รปวด3 

	 จั�ก	systematic	review	ขัองก�รใช้้	CAM	เช้�น	ก�รนวดบำ�บัด	ก�รกดจุัดสูะท้ี่อนฝ่้�เท้ี่�	แลัะก�รกดจุัด	พบว�� 

ม่ผลัด่ต้�ออ�ก�รปวดแลัะอ�อนลั้�	 คำุณภ�พช้่วิต้	 อ�รมณ์	 แต้�อ�จัม่อคำต้ิสู่ง	 จัึงจัำ�เป็นต้้องต้ิดต้�มผลัก�รศึึกษ�วิจััยที่่�ม่ 

คุำณภ�พโดยเฉัพ�ะแบบ	randomized	controlled	trial	ต้�อไป4

	 จั�กอด่ต้จันถึูงปัจัจุับัน	ผ้่ป่วยทัี่�งโรคำมะเร็งแลัะไม�ใช้�มะเร็ง	ม่คำว�มเชื้�อแลัะสู�ม�รถูเข้ั�ถึูง	CAM	ได้	โดยม่เป้�หม�ย 

เรื�องผลัก�รรักษ�โรคำหรือเพื�อจััดก�รอ�ก�รต้��ง	ๆ 5	ท่ี่มก�รรักษ�จัะม่คำว�มสัูมพันธ์ท่ี่�ด่กับผ้่ป่วยแลัะคำรอบคำรัวห�กเข้ั�ใจั 

แลัะไม�ม่อคำต้ิต้�อคำว�มเช้ื�อพื�นฐ�นขัองศึ�สูต้ร์	 CAM	 ช้นิดนั�น	 ๆ6	 โดยคำวรสูื�อสู�รแลัะยึดหลัักก�รด่แลัแบบองคำ์รวม	 

อย��งไรก็ด่	ก�รใช้้	CAM	ช้�วงระยะท้ี่�ยขัองโรคำมะเร็งยังม่ข้ัอม่ลัสูนับสูนุนคำ�อนข้ั�งน้อย	เนื�องจั�กหลั�ยก�รศึึกษ�ยงัพบ 

ขั้อจัำ�กัดด้�นสูถูิต้ิแลัะระเบ่ยบก�รวิจััย	 ซึ่ึ�งบุคำลั�กรก�รแพที่ย์คำวรจัะมุ�งเน้นไปในประเด็นขัองก�รไม�เป็นอันต้ร�ยต้�อ 

ผ่้ป่วยเป็นสูำ�คำัญ	 แลัะคำอยให้คำว�มช้�วยเหลัือแนะนำ�ผ่้ป่วยแลัะญ�ต้ิเพื�อประโยช้น์สู่งสูุด	 แม้จัะเป็นด้�นอื�น	 ๆ	 เช้�น	 

คุำณภ�พช่้วิต้	คำว�มร้่สึูกมั�นใจั	คำว�มหวังแลัะกำ�ลัังใจั	unfinished	business	คำว�มเชื้�อ	ประเพณ่วัฒนธรรมท่ี่�ถืูอปฏิิบัติ้ 

ม�ในคำรอบคำรัว	 แลัะด้�น	 spiritual	 ขัองผ่้ป่วยแลัะคำรอบคำรัว	 ที่ั�งน่�ม่คำำ�แนะนำ�ในก�รด่แลัผ่้ป่วยมะเร็งที่่�ใช้้	 CAM	 

ร�วมด้วยดังน่�
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	 1.	คำวรม่ก�รสูื�อสู�รให้ช้ัดเจันเก่�ยวกับนโยบ�ยก�รใช้	้ CAM	 ในโรงพย�บ�ลัอย��งเป็นที่�งก�รแลัะเปิดเผยถูึง 

ประโยช้น์ท่ี่�พึงหวังได้	ข้ัอคำวรระวัง	แลัะแนวที่�งแก้ไขัท่ี่�สูำ�คัำญในผลัข้ั�งเค่ำยงท่ี่�อ�จัจัะเกิดขึั�นได้

	 2.	 ม่ก�รให้ข้ัอม่ลัแลัะลังน�มเอกสู�รแสูดงคำว�มเข้ั�ใจั	ยินยอม	แลัะแสูดงคำว�มยอมรับผลัข้ั�งเค่ำยงแลัะผลัไม�พึง 

ประสูงค์ำท่ี่�อ�จัจัะเกิดขึั�นจั�กก�รใช้้	CAM	นั�นจั�กผ้่ป่วย	ผ้่ด่แลัหลััก	หรือสูม�ชิ้กในคำรอบคำรัวท่ี่�เป็นตั้วแที่นผ้่ป่วย

	 3.	กรณ่ท่ี่�ผ้่ป่วยได้รับก�รรักษ�ด้วย	CAM	หรือม่แนวโน้มในก�รเข้ั�ถึูง	CAM	ได้เอง	คำวรม่ก�รหยิบยกเรื�องก�ร 

รักษ�น่�ขัึ�นม�พ่ดคำุยว�งแผนร�วมกันระหว��งที่่มก�รรักษ�แลัะคำรอบคำรัว/ผ่้ด่แลัอย��งเป็นม�ต้รฐ�นเพื�อลัดอคำต้ิแลัะ 

ก�รเพิ�มคำว�มเห็นอกเห็นใจัในก�รด่แลัผ้่ป่วยเป็นศ่ึนย์กลั�ง

	 4.	สูนับสูนุนให้ม่ก�รเก็บบันที่ึกขั้อม่ลัอย��งเป็นระบบในเรื�องก�รใช้้เที่คำนิคำวิธ่	 CAM	ที่ั�งร�ยลัะเอ่ยดแลัะผลั 

ก�รรักษ�	ต้ลัอดจันม่ก�รสูนับสูนุนก�รศึึกษ�แลัะก�รวิจััยเพิ�มเติ้มกรณ่ท่ี่�สูถู�บันม่คำว�มพร้อม
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ภ�คัผนวก 6
Palliative Care: Other Symptoms at the End of Life

6.1 Dyspnea
	 ภ�วะห�ยใจัลัำ�บ�กเป็นอ�ก�รที่่�ผ่้ป่วยบอกเลั��จั�กคำว�มร่้สูึกว��ม่อ�ก�รห�ยใจัลัำ�บ�กหรือไม�	 โดยอ�จัไม� 

สูัมพันธ์กับพย�ธิสูภ�พ	 อ�ก�รแสูดง	 ผลัที่�งห้องปฏิิบัต้ิก�ร	 หรือภ�พรังสู่ที่รวงอก	 ภ�วะห�ยใจัลัำ�บ�กเป็นหนึ�งใน 

อ�ก�รที่่�พบบ�อยที่่�สูุดขัองผ่้ป่วยกลัุ�มที่่�ได้รับก�รด่แลัแบบประคำับประคำอง	 เป็นอ�ก�รที่่�สู�งผลัลับต้�อคำุณภ�พช้่วิต้ขัอง 

ผ่้ป่วยแลัะคำรอบคำรัว	 พบได้ร้อยลัะ	 20	 ถูึง	 701,2	 ซึ่ึ�งพบม�กในผ่้ป่วยมะเร็งโดยเฉัพ�ะมะเร็งปอดแลัะผ่้ป่วยที่่�อย่�ใน 

ว�ระสุูดท้ี่�ยขัองช่้วิต้

ส�เหตุขั้องภู�วะห�ยัใจลำำ�บ�ก3,4

	 1.	คำว�มผิดปกติ้ขัองระบบที่�งเดินห�ยใจั

						 	 1.1	 ที่�งเดินห�ยใจัอุดกั�น	เช้�น	หอบหืด	โรคำที่�งเดินห�ยใจัอุดกั�น	เป็นต้้น

	 				1.2	 เนื�อปอดผิดปกติ้	เช้�น	ปอดอักเสูบ	มะเร็งกระจั�ยม�ท่ี่�ปอด	เป็นต้้น

	 	 1.3		คำว�มผิดปกติ้ขัองหลัอดเลืัอดขัองปอด	เช้�น	ลิั�มเลืัอดอุดตั้นในปอด	SVC	syndrome	เป็นต้้น

	 	 1.4		เยื�อหุ้มปอดผิดปกติ้	เช้�น	ม่นำ��ในช้�องเยื�อหุ้มปอดจั�กมะเร็งลั�มม�ท่ี่�เยื�อหุ้มปอด	เป็นต้้น

													1.5		กล้ั�มเนื�อแลัะเสู้นประสู�ที่คำวบคุำมก�รห�ยใจัผิดปกติ้	เช้�น	โรคำกล้ั�มเนื�ออ�อนแรง	เป็นต้้น

	 2.	คำว�มผิดปกติ้ขัองระบบหัวใจั	เช้�น	โรคำหัวใจัล้ัมเหลัว	ม่นำ��ในช้�องเยื�อหุ้มหัวใจั	เป็นต้้น

	 3.	คำว�มผิดปกติ้ขัองระบบร��งก�ยอื�น	ๆ	เช้�น	โรคำไต้ว�ย	ตั้บแข็ัง	โลัหิต้จั�ง	เป็นต้้น

	 4.	คำว�มผิดปกติ้ด้�นจิัต้ใจัแลัะระบบประสู�ที่	เช้�น	เคำร่ยด	วิต้กกังวลั	เป็นต้้น

	 5.	สู�เหตุ้อื�น	ๆ	เช้�น	ภ�วะอ้วน	เกลืัอแร�ในเลืัอดต้ำ��	cancer	cachexia	เป็นต้้น

ก�รป่ระเมิ่น้ำภู�วะห�ยัใจลำำ�บ�ก

	 ก�รประเมินภ�วะห�ยใจัลัำ�บ�กคำวรม่ก�รประเมินให้ลัะเอ่ยดแลัะคำรบองค์ำรวม	ทัี่�งน่�ขึั�นอย่�กับลัักษณะขัองผ้่ป่วย	 

แต้�ลัะร�ยด้วย	สิู�งท่ี่�คำวรประเมิน	ได้แก�

	 •	 อ�ก�รที่่�ผ่้ป่วยบอกเลั��	 คำว�มรุนแรง	 คำวรม่ก�รถู�มประวัต้ิขัองโรคำปัจัจัุบัน	 โรคำร�วม	 อ�ช้่พ	 สูิ�งแวดลั้อม	 

ประวัติ้สู่บบุหร่�	ก�รแพ้	ก�รรักษ�ก�อนหน้�น่�	ร�ยลัะเอ่ยดขัองย�ท่ี่�ได้รับ	

	 •	 ประเมินอัต้ร�ก�รห�ยใจั	ลัักษณะก�รห�ยใจัขัองผ้่ป่วย	คำว�มลัำ�บ�กขัองก�รใช้้กล้ั�มเนื�อช้�วยในก�รห�ยใจั	 

ก�รวัดออกซิึ่เจันในเลืัอดจั�กปลั�ยนิ�วมือ	ทัี่�งน่�คำวรม่ก�รต้รวจัร��งก�ยอย��งลัะเอ่ยดร�วมด้วย	

	 •	 ก�รต้รวจัที่�งเลืัอดแลัะที่�งห้องปฏิิบัติ้ก�ร	คำลืั�นไฟื้ฟ้ื้�หัวใจั	ภ�พรังสู่หรือคำอมพิวเต้อร์ช้�องอก	ซึึ่�งร�ยลัะเอ่ยด 

ขัองก�รสู�งต้รวจัขัึ�นอย่�กับก�รวิเคำร�ะห์จั�กประวัต้ิแลัะก�รต้รวจัร��งก�ยว��คำวรสู�งต้รวจัเพิ�มอะไรบ้�งเพื�อห�สู�เหต้ ุ

แลัะว�งแผนในก�รรักษ�

	 •	 ภ�วะที่�งจิัต้ใจั	คำว�มเคำร่ยด	วิต้กกังวลั	จิัต้วิญญ�ณ	สัูงคำม	สิู�งแวดล้ัอม	ก�รรับมือกับปัญห�	คำว�มพร้อม 

คำว�มเข้ั�ใจัขัองผ้่ป่วย	คำรอบคำรัวแลัะผ้่ด่แลั

	 •	 ประเมินระดับคำว�มรุนแรงขัองภ�วะห�ยใจัลัำ�บ�ก5	 ม่เคำรื�องมือเพื�อประเมินแลัะใช้้ต้ิดต้�มอ�ก�รได้หลั�ย 

เคำรื�องมือ	 เช้�น	 ประเมินแบบมิต้ิเด่ยว6	 โดยประเมินจั�กภ�วะที่ั�วไปหรือจั�กก�รออกกำ�ลัังก�ยแลั้วแปลัผลั	 ได้แก�	 

Numerical	Rating	Scale	(NRS),	Visual	Analog	Scale	(VAS)	เป็นม�ต้รวัดเสู้นต้รง	0	ถึูง	10	ซึ่ม.	โดย	0	แสูดงถึูง	 
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ไม�ม่อ�ก�ร		สู�วน	10	ซึ่ม.	แสูดงถึูงอ�ก�รห�ยใจัลัำ�บ�กท่ี่�ม�กท่ี่�สุูด		หรือวิธ่	Modif ied	Borg	Scale		ซึึ่�งม่ม�ต้รวัดเป็นตั้วเลัขั	 

0	ถึูง	10	โดย	0	คืำอ	ไม�ม่อ�ก�ร	สู�วน	10	คืำอ	ม่อ�ก�รห�ยใจัลัำ�บ�กม�กท่ี่�สุูด	แลัะอ�จัม่ก�รประเมินแบบหลั�ยมิติ้5 

โดยประเมินเรื�องขัองอ�ก�รอื�น	ภ�วะที่�งจิัต้ใจั	ก�รม่ผลัต้�อก�รที่ำ�ง�นร�วมด้วย	เช้�น	modif ied	Medical	Research	 

Council	Breathlessness	Scale7,	Memorial	Symptom	Assessment	Scale,	short	form	(MSAS-SF)8,	revised	 

Edmonton	 Symptom	Assessment	 Scale	 (rESAS)9	 สูำ�หรับก�รประเมินคำวรเริ�มด้วยก�รคำัดกรอง	 แนะนำ�ให ้

ใช้้แบบประเมินมิติ้เด่ยวร�วมกับถู�มถึูงกิจักรรมท่ี่�ต้้องลัดลังหรือหยุดไปจั�กภ�วะห�ยใจัลัำ�บ�ก	สู�วนก�รประเมินม�ต้รฐ�น 

แนะนำ�ให้ใช้้	Patient-reported	outcomes5	

ก�รรักษ�5

	 •	 ก�รรักษ�ต้�มสู�เหตุ้โดยต้รงขัองก�รห�ยใจัลัำ�บ�ก	 เช้�น	 เจั�ะระบ�ยนำ��ในช้�องปอด	 ให้ย�ขัย�ยหลัอดลัม	 

สูำ�หรับหลัอดลัมอุดกั�นหรือหอบหืด	 ก�รให้ย�ลัะลั�ยลัิ�มเลัือดสูำ�หรับภ�วะลัิ�มเลัือดอุดต้ันในปอด	 ย�ปฏิิช้่วนะ 

สูำ�หรับภ�วะปอดอักเสูบ	 ย�ขัับปัสูสู�วะสูำ�หรับภ�วะขัองเหลัวในร��งก�ยม�กเกินไป	 เต้ิมเลัือดเมื�อโลัหิต้จั�งเพื�อ 

ให้ระดับฮ่โมโกลับินอย่�ในระดับ	7-8	กรัมต้�อลิัต้ร	เป็นต้้น

	 •	 ก�รรักษ�อ�ก�รม่หลั�ยวิธ่	ประกอบด้วย	

	 ก�รรักษ�ด้วยวิธ่ไม�ใช้้ย�	ได้แก�	

	 •	 ออกซิึ่เจัน	ให้เมื�อม่อ�ก�รห�ยใจัลัำ�บ�กร�วมกับภ�วะออกซิึ่เจันในเลืัอดต้ำ��

	 •	 พัดลัมหรือโบกให้ลัมพัดท่ี่�บริเวณใบหน้�10

	 •	 ปรับอิริย�บถูแลัะที่��ที่�ง	 โดยให้นั�งหรือยืนเอนต้ัวไปด้�นหน้�	 เพื�อให้กระบังลัมเคำลัื�อนต้ัวได้ม�กขัึ�น	 

เพิ�มคำว�มจุัในก�รห�ยใจั	หรือก�รนั�งผ�อนคำลั�ยด้วยก�รใช้้มือหรือศึอกว�งบนต้้นขั�แล้ัวโน้มตั้วม�ด้�นหน้�	

	 •	 สิู�งแวดล้ัอม	คำวรให้ม่อ�ก�ศึเย็นสูบ�ย	อ�จัเปิดหน้�ต้��งให้ห้องม่อ�ก�ศึถู��ยเที่	

	 •	 ฟ้ื้�นฟ่ื้สูมรรถูภ�พปอดโดยใช้้เที่คำนิคำฝึ้กห�ยใจัแลัะก�ยภ�พบำ�บัด	

	 •	 เที่คำนิคำก�รผ�อนคำลั�ยแลัะเที่คำนิคำก�รด่แลัเสูริมด้�นจิัต้ใจัสัูมพันธ์กับร��งก�ย	เช้�น	โยคำะ	เสู่ยงเพลัง	เพื�อหันเห 

คำว�มสูนใจัในอ�ก�รที่�งร��งก�ย	เป็นต้้น

	 •	 อื�น	ๆ	เช้�น	อุปกรณ์ช้�วยก�รเคำลืั�อนไหว	ฝั้งเข็ัม	เป็นต้้น

	 ก�รรักษ�ด้วยย�	ได้แก�

	 ย�กลุั�มโอปิออยด์	พบว��ม่ประโยช้น์ในก�รลัดอ�ก�รห�ยใจัลัำ�บ�ก	ได้แก�	ย�	morphine	ในขัน�ด	10-30	มก. 

ต้�อวัน	แลัะม่ก�รปรับย�เพิ�มได้อ่กต้�มคำว�มเหม�ะสูม	โดยอ�จัใช้้ทัี่�งร่ปแบบย�รับประที่�น	sustained	release	morphine	 

หรือ	immediate	release	morphine	หรือให้ย�	morphine	ที่�งหลัอดเลืัอดดำ�หรือใต้้ผิวหนัง	หรือใช้้ย�	fentanyl	 

หรือ	oxycodone	แลัะคำวรม่ก�รปรับขัน�ดย�เพิ�มขึั�นร้อยลัะ	25	กรณ่ผ้่ป่วยเคำยรับย�กลุั�มโอปิออยด์ม�ก�อน	

	 ย�กลุั�ม	benzodiazepines11,12	อ�จัให้เสูริมร�วมกับโอปิออยด์	หรือเมื�อผ้่ป่วยม่คำว�มวิต้กกังวลัร�วมด้วย	ย�ท่ี่�นิยมใช้้	 

ได้แก�		lorazepam	เริ�มต้้นด้วยขัน�ด	0.5-1.0	มก.	รับประที่�นทุี่กชั้�วโมง	จันกว��จัะคำวบคุำมอ�ก�รได้	หลัังจั�กนั�นให้ย� 

ทุี่ก	4-6	ชั้�วโมง	หรือให้ย�	midazolam	ขัน�ด	0.5	มก.	ที่�งหลัอดเลืัอดดำ�ทุี่ก	15	น�ท่ี่	จันกว��จัะคำวบคุำมอ�ก�รได้	 

อ�จัพิจั�รณ�ให้แบบต้�อเนื�องโดยก�รฉ่ัดใต้้ผิวหนังหรือให้ที่�งหลัอดเลืัอดดำ�	

	 อย��งไรก็ต้�ม	ก�รที่บที่วนอย��งเป็นระบบแลัะก�รวิเคำร�ะห์อภิม�น	(systematic	review	and	meta-analysis)			 

ลั��สุูด13	พบว��	ย�กลุั�มโอปิออยด์	ย�คำลั�ยคำว�มวิต้กกังวลั	ย�สูเต่้ยรอยด์	ไม�ม่ผลัในก�รบรรเที่�อ�ก�รห�ยใจัลัำ�บ�ก 

ท่ี่�ด่กว��ย�หลัอก	แต้�ก็ยังเป็นท่ี่�ใช้้ในปัจัจุับันโดยใช้้ร�วมกับวิธ่ไม�ใช้�ย�อื�น	ๆ5
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	 ย�ลัดเสูมหะแลัะสิู�งคัำดหลัั�ง14	ได้แก�	ย�	atropine	1%	opthalmic	solution15	1-2	หยดใต้้ลิั�นทุี่ก	4	ชั้�วโมง	 

หรือย�	scopolamine16	0.4	มก.	ฉ่ัดใต้้ผิวหนังทุี่ก	4	ชั้�วโมง	หรือแผ�นแปะขัน�ด	1.5	มก.	1-3	แผ�นทุี่ก	72	ชั้�วโมง	หรือ	 

glycopyrrolate	0.2-0.4	มก.	ให้ที่�งหลัอดเลืัอดดำ�หรือฉ่ัดใต้้ผิวหนังทุี่ก	4	ชั้�วโมง

ก�รรักษ�ด้ัวยัวิธีีอื�น้ำ ๆ

	 •	 ก�รช้�วยห�ยใจัให้สูบ�ยขึั�นโดยใช้้เคำรื�องมือแรงดันบวกด้วยวิธ่ท่ี่�ไม�รุกลัำ��17,18	เช้�น	ใช้้อุปกรณ์	CPAP,	BIPAP	

	 •	 รักษ�ด้วยก�รฉั�ยรังสู่สูำ�หรับภ�วะ	SVC	syndrome	หรือม่ระบบที่�งเดินห�ยใจัอุดตั้นจั�กก้อนมะเร็ง

	 •	 โภช้น�ก�ร	ให้อ�ห�รแลัะดื�มนำ��ปริม�ณน้อยแลัะบ�อยจัะด่กว��ให้ปริม�ณม�กต้�อคำรั�ง

ก�รให้คำำ�ป่รึกษ� 

	 ก�รให้คำำ�ปรึกษ�แลัะอธิบ�ยขัองภ�วะห�ยใจัลัำ�บ�กให้แก�ผ่้ป่วย	 คำรอบคำรัว	 แลัะผ่้ด่แลัให้ที่ร�บแลัะเขั้�ใจั 

เก่�ยวกับสู�เหตุ้	อ�ก�ร	คำว�มรุนแรง	ก�รพย�กรณ์โรคำ	แลัะประโยช้น์หรือผลัข้ั�งเค่ำยงจั�กก�รรักษ�	ต้ลัอดจันให้ก�ร 

ด่แลัด้�นจัิต้ใจั	 สูังคำม	 แลัะอ�รมณ์ด้วย	 เพื�อให้ม่คำุณภ�พช้่วิต้ต้�อผ่้ป่วยแลัะคำรอบคำรัวเป็นเป้�หม�ยหลััก	 กรณ่ผ่้ป่วย 

ม่อ�ก�รห�ยใจัลัำ�บ�กในช้�วงสุูดท้ี่�ยใกล้ัเสู่ยช่้วิต้	คำวรม่ก�รประชุ้มปรึกษ�ห�รือถึูงก�รคำ�ดก�รณ์ลั�วงหน้�	ให้คำำ�อธิบ�ย 

ขัองอ�ก�ร	 ลัำ�ดับขัั�นต้อนที่่�จัะเกิดขัึ�นจั�กก�รห�ยใจัลั้มเหลัว	 เพื�อให้ม่ก�รเต้ร่ยมต้ัวเต้ร่ยมใจัเต้ร่ยมคำว�มพร้อมต้�อ 

เหตุ้ก�รณ์ในอน�คำต้เพื�อให้สูอดคำล้ัองกับเป้�หม�ยท่ี่�จัะม่ก�รด่แลัแบบประคัำบประคำองท่ี่�ด่ท่ี่�สุูด

6.2 Lymphedema
	 คืำออ�ก�รแขัน	ขั�	หรือบ�งสู�วนขัองร��งก�ยม่ลัักษณะบวมผิดปกติ้ท่ี่�เกิดจั�กก�รอุดตั้นที่�งเดินนำ��เหลืัอง	ท่ี่�พบ 

ได้บ�อย	คืำอ	แขันข้ั�งเด่ยวกับท่ี่�เป็นโรคำมะเร็งเต้้�นมโต้ม�กกว��อ่กข้ั�ง	หรือขั�บวมข้ั�งเด่ยวหรือสูองข้ั�งในผ้่ป่วยมะเร็ง 

ที่�งนร่เวช้ท่ี่�ม่ก้อนในช้�องอุ้งเชิ้งกร�น	หรือขั�แขันบวมในผ้่ป่วยมะเร็งผิวหนังช้นิดเมลั�โนม�	สู�เหตุ้สูำ�คัำญอ�จัเกิดจั�ก 

ก้อนมะเร็งกดหรืออุดกั�นที่�งเดินนำ��เหลัือง	 หรือเป็นผลัจั�กก�รรักษ�มะเร็ง	 เช้�น	 ก�รเลั�ะต้�อมนำ��เหลัือง	 ก�รฉั�ย 

รังสู่หลัังผ��ตั้ด	เป็นต้้น	อ�ก�รแสูดงสู�วนใหญ�จัะเกิดอย��งช้้�	ๆ	ต้อนแรกอ�จัสัูงเกต้ไม�เห็นคำว�มเปล่ั�ยนแปลังท่ี่�ชั้ดเจัน 

นอกจั�กร้่สึูกว��แขันหรือขั�ท่ี่�เป็นใหญ�กว��อ่กข้ั�ง	ช้�วงแรกอ�จับวมแบบกดบุ�มได้	แต้�เมื�อม่ก�รคัำ�งขัองนำ��เหลืัองม�กขึั�น	 

จัะม่ก�รเปล่ั�ยนแปลังขัองผิวหนังแลัะชั้�นไขัมันท่ี่�อย่�ข้ั�งใต้้จัะแน�นขึั�น	ดังนั�นจัะเปล่ั�ยนเป็นบวมแบบแข็ัง	กดไม�บุ�ม	แลัะ 

จัะม่ลัักษณะท่ี่�ชั้ดเจัน	คืำอ	เห็นผิวหนังลัักษณะเป็นผิวสู้มเห็นร่ขุัมขันชั้ดเจันท่ี่�เร่ยกว��	peau	d’orange

ระดัับคำว�ม่รุน้ำแรง

	 ระดับ	1	สัูงเกต้เห็นก�รขัย�ยขัน�ดขัองสู�วนท่ี่�เป็น	อ�จักดบุ�มท่ี่�ผิวหนัง	ด่ขึั�นได้ด้วยก�รยกสู่ง

	 ระดับ	2	เห็นก�รขัย�ยขัน�ดท่ี่�ชั้ดเจัน	กดบุ�ม	เริ�มม่ก�รเปล่ั�ยนแปลังขัองผิวหนัง	เช้�น	ม่ก�รแข็ังขึั�นขัองเนื�อเยื�อ 

ใต้้ผิวหนัง	ก�รยกสู่งไม�ช้�วยให้อ�ก�รด่ขึั�น

	 ระดับ	3	เห็นผิวหนังเปล่ั�ยนแปลังชั้ดเจัน	บวมแบบกดไม�บุ�ม	ผิวหนังแข็ัง

ก�รวินิ้ำจฉััยั

	 1.	จั�กประวัติ้ผ้่ป่วยท่ี่�ม่คำว�มเสู่�ยง	เช้�น	แขันซ้ึ่�ยใหญ�กว��ปกติ้ในผ้่ป่วยมะเร็งเต้้�นมด้�นซ้ึ่�ยท่ี่�ได้รับก�รผ��ตั้ด 

แลัะฉั�ยรังสู่	เป็นต้้น	ร�วมกับก�รต้รวจัร��งก�ยพบสิู�งผิดปกติ้เข้ั�ได้กับท่ี่�กลั��วข้ั�งต้้น

	 2.	 ในกรณ่อ�ก�รแลัะอ�ก�รแสูดงไม�ชั้ดเจัน	แนะนำ�ให้ปรึกษ�ผ้่เช่้�ยวช้�ญ	
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ก�รรักษ�

	 1.	ก�รรักษ�โดยก�รใช้้ย�	ไม�ม่ย�ใด	ๆ	ท่ี่�ม่ข้ัอม่ลัสูนับสูนุนว��ม่ประสิูที่ธิภ�พสูำ�หรับรักษ�ภ�วะน่�

	 2.	ก�รรักษ�โดยไม�ใช้้ย�

	 	 2.1	 วิธ่เพิ�มแรงบ่บกดเพื�อเพิ�มก�รไหลักลัับขัองนำ��เหลืัอง

			 	 	 2.1.1	 Manual	lymphatic	drainage	(MLD)	ได้แก�	ก�รบ่บนวดโดยนักก�ยภ�พบำ�บัดผ้่เช่้�ยวช้�ญ 

เพื�อเพิ�มก�รไหลักลัับขัองนำ��เหลืัอง	

			 	 	 2.1.2	 Complete	decongestive	therapy	(CDT)	ประกอบด้วย

	 	 	 	 -	 สูวมใสู�ผลัิต้ภัณฑ์์ที่่�รัดพอด่กับแขันหรือขั�	 (fitted	 garments)	 หรือใช้้ผ้�ย�งยืดพันรัดเพื�อ 

	 	 	 	 	 ช้�วยก�รไหลัเว่ยนขัองนำ��เหลืัองจั�กสู�วนปลั�ยสู่�สู�วนต้้น

	 	 	 	 -	 ห�กเป็นท่ี่�ขั�อ�จัใช้้เคำรื�องมือบ่บกระตุ้้นเป็นจัังหวะ	(pneumatic	compression	device)	

	 	 	 	 -	 ก�รด่แลัผิวหนังสู�วนท่ี่�เป็นเพื�อป้องกันก�รเกิดแผลัซึึ่�งอ�จัติ้ดเชื้�อรุนแรงได้

	 	 2.2	 ก�รผ��ตั้ด	ม่	2	วิธ่ท่ี่�แนะนำ�

	 			 	 2.2.1	 ก�รผ��ต้ัดเช้ื�อมต้�อที่�อที่�งเดินนำ��เหลัืองเขั้�สู่�หลัอดเลัือดดำ�	 (lymphaticovascular	 anasto-

mosis)	โดยวิธ่	microsurgery	ม่ก�รศึึกษ�พบว��สู�ม�รถูลัดขัน�ดขัองแขันหรือขั�ท่ี่�ม่ปัญห�ได้

	 			 	 2.2.2	 ในกรณ่ที่่�ม่สู�วนขัองร��งก�ยขัย�ยขัน�ดอย��งม�ก	 วิธ่ก�รผ��ต้ัดนำ�เนื�อเยื�อไขัมันที่่�ขัย�ยขัน�ด 

ม�กขึั�นออกไปจั�กร��งก�ยเพื�อลัดขัน�ดขัองแขันหรือขั�	วิธ่น่�เร่ยกว��	liposuction	หรือ	debulking	surgery

ก�รป้่องกัน้ำ

	 ในผ้่ป่วยท่ี่�ม่คำว�มเสู่�ยงท่ี่�จัะเกิด	lymphedema	เช้�น	ผ้่ป่วยมะเร็งเต้้�นมหลัังผ��ตั้ดแลัะฉั�ยรังสู่	ก�รงดก�รให้ 

สู�รนำ��ท่ี่�แขันท่ี่�ม่คำว�มเสู่�ยง	งดก�รวัดคำว�มดันโลัหิต้ขัองแขันด้�นนั�น	แลัะสุูดท้ี่�ยคืำอก�รออกกำ�ลัังขัองสู�วนนั�น	ๆ 	ไม�ว�� 

จัะเป็นแบบ	resistant	หรือ	aerobic	exercise	แลัะคำวบคุำมนำ��หนักให้อย่�ในเกณฑ์์ท่ี่�เหม�ะสูมซึึ่�งม่ข้ัอม่ลัว��สู�ม�รถู 

ช้�วยลัดคำว�มรุนแรงขัองภ�วะ	lymphedema	ได้

6.3 Constipation
	 อ�ก�รท้ี่องผ่กเป็นปัญห�สูำ�คัำญท่ี่�พบในผ้่ป่วยมะเร็งท่ี่�ได้รับก�รด่แลัแบบประคัำบประคำอง	โดยพบว��ผ้่ป่วยร้อยลัะ	 

40-90	จัะเคำยม่อ�ก�รท้ี่องผ่ก1-3	แลัะพบได้บ�อยในผ้่ป่วยท่ี่�ใช้้ย�ระงับปวดกลุั�มโอปิออยด์	ที่ำ�ให้เกิดปัญห�สุูขัภ�พอื�น	ๆ 	 

ต้�มม�	เช้�น	อ�ก�รปวดท้ี่อง	ปวดเบ�ง	เจ็ับท่ี่�ที่ว�รหนัก	ท้ี่องอืด	เบื�ออ�ห�ร	คำลืั�นไสู้อ�เจ่ัยน	ปัสูสู�วะไม�ออก	สู�งผลักระที่บ 

ต้�อคุำณภ�พช่้วิต้โดยรวมขัองผ้่ป่วย	

ก�รวินิ้ำจฉััยัอ�ก�รท้ำองผูู้ก

	 อ�ก�รท้ี่องผ่กท่ี่�พบในผ้่ป่วยระยะท้ี่�ยอ�จัจัะเกิดจั�กท่ี่�ไม�ที่ร�บสู�เหตุ้	(functional	constipation)	แลัะจั�กท่ี่� 

เป็นผลัจั�กโรคำหรือก�รรักษ�อื�น	ๆ	 ท่ี่�ผ้่ป่วยได้รับ	 (secondary	constipation)	 โดยทัี่�วไปก�รวินิจัฉััยอ�ก�รท้ี่องผ่ก 

จัะใช้้เกณฑ์์ต้�ม	Rome	III	Criteria	for	Functional	Constipation	ผ้่ป่วยต้้องม่อ�ก�รอย��งใดอย��งหนึ�งอย��งน้อย	 

2	ข้ัอ	ในระยะเวลั�	12	สัูปด�ห์	ในช้�วง	1	ปีท่ี่�ผ��น	ได้แก�	ถู��ยอุจัจั�ระน้อยกว��	3	คำรั�งต้�อสัูปด�ห์	ต้้องเบ�งม�กกว��ปกติ้	 

อุจัจั�ระเป็นก้อนแขั็ง	 ร่้สูึกถู��ยไม�สูุด	 ร่้สูึกว��ถู��ยไม�ออกเนื�องจั�กม่สูิ�งอุดกั�นบริเวณที่ว�รหนัก	 แลัะต้้องใช้้นิ�วมือช้�วย 

ในก�รถู��ยอุจัจั�ระ	สู�เหตุ้ขัองอ�ก�รท้ี่องผ่กอ�จัเกิดได้จั�กหลั�ยสู�เหตุ้ดังต้�ร�งท่ี่�	18
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ต�ร�งทีำ� 18  สู�เหตุ้จั�กโรคำหรือก�รรักษ�อื�น	ๆ	ขัองอ�ก�รท้ี่องผ่กท่ี่�พบในผ้่ป่วยมะเร็ง2

กลุ่ำม่ส�เหตุขั้องอ�ก�รท้ำองผูู้ก ตัวอย่ั�งภู�วะทีำ�พีบ

Medications opioid	analgesics,	antacids,	antitussives,	anticholinergics,	antidepressants,	

antiemetics,	neuroleptics,	iron,	diuretics,	chemotherapeutic	agents

Metabolic	causes dehydration,	 hypercalcemia,	 hypokalemia,	 uremia,	 diabetes	mellitus,	 

hypothyroidism

Neurological	disorders autonomic	dysfunction,	spinal	or	cerebral	tumors,	spinal	cord	involvement

Pain cancer	pain,	bone	pain,	anorectal	pain

Structural	issues abdominal	or	pelvic	mass,	radiation	fibrosis,	peritoneal	carcinomatosis

	 นอกจั�กสู�เหตุ้ข้ั�งต้้นแล้ัว	ปัจัจััยที่�งด้�นอ�ห�รแลัะสิู�งแวดล้ัอม	เช้�น	รับประที่�นอ�ห�รได้น้อย	ไม�คำ�อยรับประที่�น 

อ�ห�รท่ี่�ม่ก�กใยอ�ห�ร	ดื�มนำ��น้อย	สูถู�นท่ี่�ถู��ยอุจัจั�ระไม�ม่คำว�มเป็นสู�วนตั้ว	ไม�คำ�อยเคำลืั�อนไหวระหว��งวัน	ม่ภ�วะ 

ซึึ่มเศึร้�	เคำร่ยด	หรือวิต้กกังวลั	ก็อ�จัเป็นสู�เหตุ้ท่ี่�ที่ำ�ให้เกิดอ�ก�รท้ี่องผ่กได้เช้�นกัน

ก�รป่ระเมิ่น้ำผูู้้ป่่วยัทีำ�มี่อ�ก�รท้ำองผูู้ก

	 ผ้่ป่วยโรคำมะเร็งทุี่กคำนคำวรได้รับก�รประเมินติ้ดต้�มอ�ก�รท้ี่องผ่กอย��งสูมำ��เสูมอ	ก�รประเมินประกอบไปด้วย					 

ก�รซึ่ักประวัต้ิลัักษณะขัองก�รขัับถู��ยปกต้ิก�อนหน้�ม่อ�ก�รที่้องผ่ก	 อ�ก�รร�วม	 แลัะผลักระที่บขัองอ�ก�รที่่�ม่ต้�อ 

คำุณภ�พช้่วิต้ด้�นต้��ง	 ๆ	 แลัะประวัต้ิที่่�เก่�ยวขั้องกับสู�เหตุ้ขัองอ�ก�รที่้องผ่กที่่�แก้ไขัได้	 ก�รต้รวจัร��งก�ยคำวรต้รวจั 

หน้�ท้ี่องแลัะที่ว�รหนักอย��งลัะเอ่ยด	ต้ลัอดจันต้รวจัร��งก�ยที่�งระบบประสู�ที่ท่ี่�เก่�ยวข้ัอง	สูำ�หรับก�รต้รวจัที่�งห้อง 

ปฏิิบัติ้ก�รท่ี่�สูำ�คัำญ	คืำอ	ระดับเกลืัอแร�แลัะแคำลัเซ่ึ่ยมในเลืัอด	ก�รต้รวจัที่�งรังสู่วิที่ย�เบื�องต้้น	เช้�น	ภ�พถู��ยรังสู่ช้�องท้ี่อง	 

(plain	abdominal	 radiograph)	 เป็นอ่กวิธ่หนึ�งในก�รประเมินคำว�มรุนแรงแลัะปริม�ณอุจัจั�ระในลัำ�ไสู้ใหญ�	แลัะ 

สูงสัูยว��ผ้่ป่วยอ�จัม่ภ�วะลัำ�ไสู้อุดตั้น	นอกจั�กก�รประเมินด้วยวิธ่ก�รดังกลั��วแล้ัว	ยังม่เคำรื�องมือก�รประเมินอ�ก�ร 

ท้ี่องผ่กท่ี่�ใช้้ในก�รด่แลัผ้่ป่วยระยะประคัำบประคำอง	เช้�น	Bristol	Stool	Form	Scale,	Constipation	Assessment	 

Scale,	Constipation	Visual	Analogue	Scale	เป็นต้้น

ก�รจัดัก�รอ�ก�รท้ำองผูู้ก

	 หลัักก�รสูำ�คัำญประกอบด้วย	ก�รลัดอ�ก�รปวดแลัะคำว�มไม�สุูขัสูบ�ยต้��ง	ๆ 	ท่ี่�เกิดจั�กอ�ก�รท้ี่องผ่ก	ที่ำ�ให้ผ้่ป่วย 

กลัับม�ถู��ยอุจัจั�ระได้เหมือนปกต้	ิ คำำ�นึงถูึงคำว�มต้้องก�รขัองผ่้ป่วยแต้�ลัะร�ยเรื�องก�รใช้้ย�ระบ�ย	 แลัะป้องกันก�ร 

กลัับม่อ�ก�รท้ี่องผ่กซึ่ำ��ในอน�คำต้2,3	

ก�รดูัแลำรักษ�ด้ัวยัยั�

	 ย�ท่ี่�ใช้้รักษ�อ�ก�รท้ี่องผ่กม่กลัไกก�รออกฤที่ธิ�ใหญ�	ๆ 	สูองลัักษณะ	คืำอ	ที่ำ�ให้อุจัจั�ระนิ�มขึั�น	หรือเพิ�มก�รบ่บตั้ว 

ขัองที่�งเดินอ�ห�ร	สูำ�หรับย�กลุั�มท่ี่�เป็น	bulking	agents	ไม�แนะนำ�ให้ใช้้ในผ้่ป่วยระยะท้ี่�ย	เนื�องจั�กอ�จัที่ำ�ให้อ�ก�ร 

ที่้องผ่กเป็นม�กขัึ�น	 ปัจัจัุบันยังไม�ม่หลัักฐ�นเพ่ยงพอที่่�สูนับสูนุนให้เลัือกใช้้ย�ระบ�ยในกลัุ�มใดเป็นอันดับแรก1	 แต้�ให้ 

คำำ�นึงถึูงบริบที่ขัองผ้่ป่วยแลัะข้ัอห้�มใช้้ขัองย�แต้�ลัะตั้วเป็นสูำ�คัำญ	ก�รเลืัอกใช้้ย�คำวรเลืัอกใช้้ย�รับประที่�นก�อนก�รให้ 

วิธ่อื�น	เช้�น	ก�รเหน็บหรือสูวนที่ว�รหนัก	ย�ท่ี่�ใช้้บ�อยได้แสูดงไว้ในต้�ร�งท่ี่�	19
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ต�ร�งทีำ� 19  กลุั�มย�ท่ี่�ใช้้ในก�รรักษ�อ�ก�รท้ี่องผ่ก	ข้ัอบ�งช่้�แลัะคำำ�แนะนำ�ในก�รใช้้

ยั� ข้ั้อบ่งชี่�/คำำ�แน้ำะน้ำำ�ใน้ำก�รใช้่

Osmotic	laxatives -	 Lactulose:	สู�ม�รถูเริ�มให้	15	มลั.	รับประที่�นก�อนนอน	แลัะเพิ�มขัน�ดต้�มลัักษณะ 

ก�รถู��ยขัองผ่้ป่วย	 ย�ช้นิดน่�ไม�ด่ดซึ่ึมในลัำ�ไสู้เลั็ก	 มักเห็นผลัก�รรักษ�ใน	 2-3	 วัน	 

อ�จัไม�เหม�ะในผ่้ป่วยที่่�ไม�ช้อบรสูหว�น	 แลัะพบว��ที่ำ�ให้เกิดอ�ก�รคำลัื�นไสู้	 ที่้องอืด 

หรือม่ลัมในท้ี่องได้บ�อย

-	 Magnesium	and	sulfate	salts:	เริ�มให้ปริม�ณ	15-60	มลั.	ก�อนนอน	คำวรระวัง/ 

หล่ักเล่ั�ยงในก�รใช้้ในผ้่ป่วยท่ี่�ม่	renal	impairment	เนื�องจั�กอ�จัที่ำ�ให้เกิด	hyper-

magnesemia

-	 Polyethylene	 glycol:	 ขั้อด่คำือไม�สู�งผลัต้�อระดับโซึ่เด่ยมแลัะโพแที่สูเซึ่่ยมในเลัือด	

แต้�ม่ร�คำ�คำ�อนข้ั�งแพง4

Stimulant	laxatives -		Senna:	 มักแนะนำ�ให้ใช้้เป็นลัำ�ดับแรกในผ่้ป่วยมะเร็งที่่�ม่อ�ก�รที่้องผ่ก	 ปริม�ณย� 

ท่ี่�แนะนำ�คืำอ	1-2	เม็ด	ก�อนนอน	แลัะสู�ม�รถูปรับเพิ�มได้จันผ้่ป่วยสู�ม�รถูถู��ยอุจัจั�ระ 

ได้ปกติ้	(จั�กประสูบก�รณ์ผ้่เข่ัยนสู�ม�รถูปรับได้สู่งสุูด	9	เม็ดต้�อวัน	โดยแบ�งให้สู�มมื�อ)	 

อย��งไรก็ต้�มผลัขั้�งเคำ่ยงที่่�พบเมื�อใช้้ขัน�ดย�สู่งขัึ�น	 ได้แก�	 อ�ก�รปวดที่้อง	 ที่้องเสู่ย	 

เป็นต้้น

Suppositories	and	enemas คำวรพิจั�รณ�ใช้้ในกรณ่ที่่�พบอุจัจั�ระแขั็งจั�กก�รต้รวจัที่�งที่ว�รหนัก	 อย��งไรก็ต้�มใน 

ผ่้ป่วยบ�งร�ยอ�จัร่้สูึกอึดอัดไม�สูะดวกใจัที่่�ใช้ว้ิธ่ดังกลั��ว	 แลัะคำวรหล่ักเลั่�ยงในผ่้ป่วยที่่�ม่	 

neutropenia,	thrombocytopenia,	paralytic	ileus,	intestinal	obstruction,	toxic	 

megacolon	แลัะผ้่ป่วยท่ี่�เพิ�งได้รับก�รผ��ตั้ดที่�งนร่เวช้หรือที่�งที่ว�รหนัก	ย�ในกลุั�มน่� 

ได้แก�	

-	 Bisacodyl	 ในร่ป	 suppositories	 สู�ม�รถูให้ได้	 1-2	 เม็ด	 แลัะอ�จัให้ร�วมกับกลัุ�ม	 

Senna	ในกรณ่ท่ี่�ให้ย�ตั้วเด่ยวแล้ัวไม�ได้ผลั	ผลัข้ั�งเค่ำยงท่ี่�พบ	ได้แก�	อ�ก�รปวดเกร็งท้ี่อง	 

หรือที่้องเสู่ย	 ขั้อคำวรระวังไม�คำวรใช้้ในผ่้ป่วยที่่�สูงสูัยว��ม่ภ�วะลัำ�ไสู้อุดต้ันหรือก�ร 

อักเสูบในช้�องท้ี่อง

-		Unison	enema	(15%	sodium	chloride)	สูวนทุี่ก	3	วัน	กรณ่ท่ี่�ไม�ถู��ยอุจัจั�ระ

 สูำ�หรับก�รรักษ�อ�ก�รที่้องผ่กจั�กย�ระงับปวดกลัุ�มโอปิออยด์	 ม่หลัักฐ�นสูนับสูนุนก�รใช้้	 peripherally- 

acting	mu-opioid	receptor	antagonists	(PAMORAs)	เช้�น	methylnaltrexone	แลัะ	naloxegol	อย��งไรก็ต้�ม	 

ย�ดังกลั��วยังไม�ม่ใช้้ในประเที่ศึไที่ย	 นอกจั�กย�กลัุ�มดังกลั��วแลั้ว	 ย�ที่่�ม่ใช้้ในประเที่ศึไที่ยเพื�อรักษ�อ�ก�รที่้องผ่ก 

ที่่�เกิดจั�กย�ระงับปวดกลัุ�มโอปิออยด์	 ได้แก�	 ย�สู่ต้รผสูมระหว��ง	 oxycodone	 แลัะ	 naloxone2,3,5-7	 แลัะย�	 

lubiprostone	อย��งไรก็ต้�ม	ไม�คำวรให้	lubiprostone	ในผ้่ป่วยท่ี่�ม่	BMI	<	22	kg/m2	เนื�องจั�กพบผลัข้ั�งเค่ำยง	เช้�น	 

ท้ี่องเสู่ยหรือคำลืั�นไสู้อ�เจ่ัยนเพิ�มขึั�นในกลุั�มน่�
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ก�รดูัแลำรักษ�ทีำ�ไม่่ใช่่เป็่น้ำก�รรักษ�ด้ัวยัยั� แลำะก�รป้่องกัน้ำอ�ก�รท้ำองผูู้ก

	 คำวรให้ผ้่ป่วยดื�มนำ��ให้เพ่ยงพอ	โดยอ�จัเสูริมในลัักษณะขัองอ�ห�ร	เช้�น	แกงจืัด	นำ��ซุึ่ป	หรือเคำรื�องดื�มระหว��งวัน	 

สูำ�หรับก�รให้เสู้นใยอ�ห�ร	คำวรต้้องระวังในผ้่ป่วยท่ี่�ดื�มนำ��ได้น้อย	เนื�องจั�กอ�จัที่ำ�ให้อ�ก�รท้ี่องผ่กเป็นม�กขึั�น	แนะนำ� 

ให้ผ้่ป่วยได้ที่ำ�กิจักรรมเคำลืั�อนไหวม�กขึั�น	ให้ผ้่ป่วยเปล่ั�ยนอิริย�บถูหรือม่ก�รเคำลืั�อนไหวบ้�งระหว��งวันเที่��ท่ี่�พอที่ำ�ได้	 

ม�กกว��นอนต้ิดเต้่ยงต้ลัอดเวลั�	 รวมที่ั�งก�รที่ำ�ก�ยภ�พบำ�บัดเพื�อสูร้�งคำว�มแขั็งแรงขัองกลั้�มเนื�อ	 พย�ย�มปรับ 

สุูขัลัักษณะขัองก�รขัับถู��ยท่ี่�ด่	โดยทัี่�วไปในเวลั�เช้้�จัะเป็นช้�วงเวลั�ท่ี่�เหม�ะสูมในก�รถู��ยอุจัจั�ระเนื�องจั�กเป็นช้�วงท่ี่�ม่	 

gastrocolic	reflex	ม�กท่ี่�สุูด	เน้นคำว�มเป็นสู�วนตั้วในก�รถู��ยอุจัจั�ระ	เช้�น	หล่ักเล่ั�ยงก�รท่ี่�ต้้องให้ผ้่ป่วยถู��ยบนเต่้ยง	 

แลัะเป็นไปได้คำวรให้ผ้่ป่วยนั�งถู��ยอุจัจั�ระ	นอกจั�กนั�นม่หลัักฐ�นว��ก�รนวดท้ี่อง	(abdominal	massage)	สู�ม�รถู 

ช้�วยกระตุ้้นก�รถู��ยอุจัจั�ระในกลัุ�มผ่้ป่วยที่่�เป็นโรคำที่�งระบบประสู�ที่	 วิธ่ก�รป้องกันอ�ก�รที่้องผ่กอื�น	 ๆ	 ที่่�แนะนำ� 

ได้แก�	 พย�ย�มหลั่กเลั่�ยงก�รใช้้ย�ที่่�ที่ำ�ให้เกิดอ�ก�รที่้องผ่ก	 เช้�น	 ให้ย�แก้ปวดกลัุ�มโอปิออยด์ร�วมกับ	 tricyclic	 

antidepressants	เป็นต้้น	อย��งไรก็ต้�ม	ในผ้่ป่วยท่ี่�จัำ�เป็นต้้องได้รับย�บ�งช้นิดท่ี่�ม่คำว�มเสู่�ยงท่ี่�ที่ำ�ให้เกิดอ�ก�รท้ี่องผ่ก	 

อ�จัพิจั�รณ�ให้ย�ระบ�ยเพื�อป้องกันผลัขั�้งเคำ่ยงจั�กย�	 แลัะเฝ้้�ระวังคำว�มผิดปกต้ขิัองก�รขัับถู��ยขัองผ่้ป่วยคำวบคำ่� 

ไปกับก�รประเมินอ�ก�รอื�น	ๆ	ทุี่กคำรั�ง

6.4 Deconditioning and fatigue
	 Deconditioning	 หรือภ�วะถูดถูอยขัองร��งก�ย	 ในผ่้ป่วยมะเร็งมักจัะม่กิจักรรมที่�งก�ยหรือก�รเคำลัื�อนไหว 

ร��งก�ย	(physical	activity)	ลัดน้อยลังอย��งชั้ดเจันซึึ่�งอ�จัเกิดจั�กหลั�ยสู�เหตุ้	เช้�น	อ�ก�รอ�อนล้ั�ท่ี่�พบในโรคำมะเร็ง	 

(cancer-related	fatigue)	ม่อ�ก�รข้ั�งเค่ำยงจั�กก�รรักษ�	เช้�น	คำลืั�นไสู้	อ�เจ่ัยน	เว่ยนศ่ึรษะ	หรือถู่กจัำ�กัดแยกโรคำ 

ในกรณ่เม็ดเลืัอดขั�วต้ำ��	เหลั��น่�นำ�ไปสู่�ก�รสู่ญเสู่ยมวลัแลัะคำว�มแข็ังแรงขัองกล้ั�มเนื�อที่ำ�ให้ผ้่ป่วยเคำลืั�อนไหวร��งก�ย 

น้อยลังไปอ่กเป็นวงจัรนำ�ไปสู่�ภ�วะถูดถูอยขัองร��งก�ย	(deconditioning)	แลัะคำว�มอ�อนล้ั�	(fatigue)	ยิ�งขึั�นไปอ่ก

	 Cancer-related	 fatigue	 หรืออ�ก�รอ�อนลั้�ที่่�พบในโรคำมะเร็ง	 ม่คำว�มต้��งจั�กอ�ก�รอ�อนลั้�ที่ั�วไปต้รงที่่� 

ไม�สู�ม�รถูด่ขึั�นได้โดยก�รพักผ�อนนอนหลัับเหมือนก�รอ�อนล้ั�ทัี่�วไป	พบได้ถึูงร้อยลัะ	65	ขัองผ้่ป่วยมะเร็ง1  ทัี่�งระหว��ง 

รับก�รรักษ�แลัะแม้ว��จับก�รรักษ�ไปแล้ัวก็ยังพบได้	ซึึ่�งม่คำว�มเก่�ยวข้ัองกับหลั�ยสู�เหตุ้	อ�จัเกิดจั�กตั้วโรคำเอง	เกิดจั�ก 

ผลัข้ั�งเค่ำยงขัองก�รรักษ�	ภ�วะบกพร�องที่�งโภช้น�ก�ร	ภ�วะซ่ึ่ด	นอนไม�หลัับ	เคำร่ยด	ต้ลัอดจันคำว�มปวดท่ี่�เก่�ยวข้ัองกับ 

มะเร็งแลัะก�รรักษ�

	 The	 National	 Comprehensive	 Cancer	 Network2	 ได้ให้คำำ�จัำ�กัดคำว�มไว้ว��	 เป็น	 “คำว�มร่้สูึกอ�อนลั้�	 

หมดเร่�ยวแรงทัี่�งที่�งร��งก�ย	สูมอง	แลัะจิัต้ใจั	ท่ี่�คำงอย่�น�นกว��ภ�วะอ�อนล้ั�ทัี่�วไป	แลัะม่คำว�มเก่�ยวข้ัองกับมะเร็งหรือ 

ก�รรักษ�มะเร็ง”	

ก�รรักษ� 

	 1.	ก�รรักษ�แบบใช้้ย�	

	 	 -	 Methylphenidate	 แลัะ	 dexmethylphenidate	 เป็นย�กระตุ้้นให้ร่้สูึกอ�อนลั้�น้อยลังโดยออกฤที่ธิ� 

ผ��นที่�งโดป�มน่แลัะนอร์อะดรน่�ลั่นในระบบประสู�ที่สู�วนกลั�ง	 เป็นย�ที่่�ม่ก�รศึึกษ�รองรับว��ดก่ว��ย�หลัอกแมว้�� 

หลัักฐ�นเช้ิงประจัักษ์จัะไม�ม�ก	 ห�กจัะใช้้คำวรเลัือกผ่้ป่วยให้เหม�ะสูมโดยคำำ�นึงถูึงฤที่ธิ�ขั้�งเคำ่ยงแลัะประโยช้น์ที่่�จัะ 

ได้รับ1	อย��งไรก็ด่ม่ข้ัอห้�มใช้้ในผ้่ท่ี่�ม่โรคำคำว�มดันโลัหิต้สู่งแลัะโรคำหัวใจั2	
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	 	 -	 Antidepressants	ย�แก้ซึึ่มเศึร้�ในกรณ่พบร�วมกับภ�วะซึึ่มเศึร้�2	

	 	 -	 Corticosteroids	แนะนำ�ให้ใช้้คำวบคุำมอ�ก�รอ�อนล้ั�ได้ในผ้่ป่วยมะเร็งระยะลุักลั�ม1 

	 	 อย��งไรกต็้�ม	 ม่ก�รศึึกษ�แบบ	meta-analysis	 พบว��ก�รรักษ�แบบใช้้ย�ม่ประโยช้น์น้อยกว��ก�รรักษ� 

แบบไม�ใช้้ย�3

	 2.	ก�รรักษ�โดยไม�ใช้้ย�	 เป็นที่่�ยอมรับแลัะจั�กหลัักฐ�นก�รวิจััยพบว��ได้ผลัด่กว��ก�รรักษ�แบบใช้้ย�	 ได้แก�	 

ก�รออกกำ�ลัังก�ยหรือม่ก�รเคำลืั�อนไหวร��งก�ย	(physical	exercise	and	physical	activity)	โดยปรับใช้้ต้�มสูภ�พ 

ขัองผ่้ป่วย	 เช้�น	 ก�รเพิ�มก�รเคำลัื�อนไหวร��งก�ยในช้่วิต้ประจัำ�วันที่่�บ้�นเป็นสูิ�งที่่�คำวรที่ำ�	 สู�วนก�รออกกำ�ลัังก�ยอ�จั 

พิจั�รณ�ในร�ยท่ี่�ไม�ม่ปัญห�ร��งก�ยผ��ยผอมจันเกินไป1	โดยช้นิดขัองก�รออกกำ�ลัังก�ยให้พิจั�รณ�ต้�มคำว�มเหม�ะสูม	

	 ก�รปรับเจัต้คำติ้แลัะพฤติ้กรรม2	(cognitive	behavioral	therapy)	ม่ก�รศึึกษ�แสูดงให้เห็นว��ช้�วยลัดอ�ก�ร 

อ�อนล้ั�แลัะคำว�มบกพร�องที่�งก�ยได้	นอกจั�กน่�ยังช้�วยจััดก�รกับคำว�มนึกคิำดด้�นอื�น	ๆ	ในโรคำมะเร็งอ่กด้วย

6.5 Refractory pain and palliative sedation

คำำ�จำ�กัดัคำว�ม่

	 Refractory	 pain	 หม�ยถูึง	 คำว�มปวด	 คำว�มทีุ่กขัท์ี่รม�นที่่�ไม�อ�จัเย่ยวย�หรือคำวบคำุมไดด้้วยหัต้ถูก�ร	 หรือ	 

วิธ่ก�รท่ี่�สู�ม�รถูจััดห�ได้	ณ	ช้�วงเวลั�ท่ี่�จัำ�กัดด้วยสูภ�วะโรคำขัองผ้่ป่วย1,2

	 ก�รลัดระดับคำว�มร้่สึูกตั้วในระยะใกล้ัเสู่ยช่้วิต้	(Palliative	sedation	therapy,	PST)1-3	หม�ยถึูง	ก�รบำ�บัด 

โดยก�รให้ย�ลัดระดับคำว�มร่้สูึกต้ัวหรือที่ำ�ให้ไม�ร่้สูึกต้ัว	 แก�ผ่้ป่วยระยะใกลั้เสูย่ช้่วิต้ที่่�ม่คำว�มทีุ่กขัท์ี่รม�นหรือจััดก�ร 

ลัำ�บ�ก	แลัะจััดก�รด้วยวิธ่ก�รอื�นไม�สูำ�เร็จัแม้จัะม่คำว�มพย�ย�มอย��งยิ�งยวดในก�รบรรเที่�อ�ก�รนั�น	ๆ	

	 ก�รลัดระดับคำว�มร้่สึูกตั้วน่�เป็นก�รให้ย�แบบสัูดสู�วน	(proportion)	ต้�มระดับคำว�มรุนแรงขัองอ�ก�รนั�น	ๆ 

จัุดมุ�งหม�ยเพื�อใช้้ขัน�ดย�น้อยที่่�สูุดในก�รลัดระดับคำว�มร่้สูึกต้ัว	 มิได้ม่เจัต้น�ให้ผ่้ป่วยเสู่ยช้่วิต้	 แลัะเมื�อม่ก�รใช้ ้

อย��งถู่กต้้อง	ก�รลัดระดับคำว�มร้่สึูกตั้วน่�ไม�ได้เร�งก�รเสู่ยช่้วิต้ขัองผ้่ป่วยแต้�อย��งใด4	

	 ก�รลัดระดับก�รร้่สึูกตั้วม่หลั�ยช้นิดแลัะม่หลั�ยระดับ	เช้�น	ก�รลัดระดับก�รร้่สึูกตั้วแบบชั้�วคำร�ว	(intermittent)	 

แบบต้�อเนื�อง	(continuous)	เป็นต้้น	สูำ�หรับแนวที่�ง	palliative	sedation	therapy	ในบที่น่�หม�ยถึูงก�รลัดระดับ 

ก�รร้่สึูกตั้วแบบต้�อเนื�องในช้�วงระยะท้ี่�ยขัองช่้วิต้

ข้ั้อบ่งชี่� 

	 ผ่้ป่วยที่่�ม่อ�ก�รทีุ่กขั์ที่รม�นที่่�ไม�สู�ม�รถูคำวบคำุมได้	 (refractory)	 ร�วมกับผ่้ป่วยอย่�ในระยะที่้�ยขัองช้่วิต้โดย 

คำ�ดก�รณ์ก�รเสู่ยช่้วิต้เป็นหลัักวันถึูงสัูปด�ห์2

	 กรณ่ท่ี่�แพที่ย์เจ้ั�ขัองไข้ัไม�ม่ประสูบก�รณ์หรือไม�แน�ใจั	คำวรม่ก�รปรึกษ�แพที่ยเ์ฉัพ�ะที่�งเพื�อม�ร�วมให้ก�รด่แลั 

ผ้่ป่วย5,6	เช้�น	แพที่ย์สู�ขั�ระงับปวดหรือแพที่ย์ด้�นประคัำบประคำอง	ทัี่�งน่�ผ้่ป่วยคำวรได้รับก�รประเมินรอบด้�นทัี่�งที่�งด้�น 

ร��งก�ย	จิัต้ใจั	จิัต้วิญญ�ณถึูงคำว�มทุี่กข์ัที่รม�นนั�น	คำวรม่ก�รประเมินร�วมกันในสูหสู�ขั�วิช้�ช่้พ		อ�ก�รทุี่กข์ัที่รม�น 

ที่�งก�ยท่ี่�พบได้บ�อยในก�รใช้้ก�รลัดระดับคำว�มร้่สึูก	ได้แก�	อ�ก�รปวด	ห�ยใจัลัำ�บ�ก	แลัะสัูบสูน	ก�รใช้้ก�รลัดระดับ 

ก�รร้่สึูกตั้วเพื�อบรรเที่�อ�ก�รทุี่กข์ัที่รม�นที่�งด้�นจิัต้ใจั	(existential	suffering)	นั�นม่ก�รใช้้ม�กขึั�นในปัจัจุับัน	อย��งไร 

ก็ต้�มกรณ่น่�ผ้่ป่วยคำวรได้รับก�รประเมินจั�กผ้่เช่้�ยวช้�ญหรือจิัต้แพที่ย์เพื�อร�วมด่แลัคำว�มทุี่กข์ัที่รม�นนั�น7
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ก�รยิัน้ำยัอม่ 

	 แพที่ย์คำวรม่กระบวนก�รพ่ดคุำยถึูงที่�งเลืัอกขัองก�รลัดระดับคำว�มร้่สึูกตั้วในระยะท้ี่�ย	ตั้�งแต้�ต้อนท่ี่�ผ้่ป่วยยังม่ 

สูติ้สัูมปชั้ญญะแลัะสู�ม�รถูตั้ดสิูนใจัได้	 โดยให้ข้ัอม่ลัแก�ผ้่ป่วยแลัะคำรอบคำรัวเพื�อให้ม่สู�วนร�วมในก�รตั้ดสิูนใจัว��จัะรับ 

หรือไม�รับวิธ่ก�รน่�2		

	 เมื�อถูึงภ�วะที่่�ผ่้ป่วยม่อ�ก�รทีุ่กขั์ที่รม�นแลัะม่ขั้อบ�งช้่�ในก�รใช้้ก�รลัดระดับคำว�มร่้สูึกต้ัวจัะต้้องได้รับคำว�ม 

ยินยอมจั�กผ่้ป่วย	 (กรณ่ที่่�ผ่้ป่วยยังม่สูต้ิสูัมปช้ัญญะ)	 แลัะ/หรือคำรอบคำรัว/ผ่้ต้ัดสูินใจัแที่นที่่�ได้รับก�รมอบหม�ยจั�ก 

ผ้่ป่วย	(ถู้�ม่)	พร้อมทัี่�งบันทึี่กเป็นลั�ยลัักษณ์อักษรยินยอมให้ใช้้วิธ่ก�รน่�เพื�อก�รรักษ�แลัะลัดคำว�มทุี่กข์ัที่รม�นขัองผ้่ป่วย	 

โดยเป็นก�รตั้ดสิูนใจัร�วมกันบนพื�นฐ�นต้�มหลัักจัริยธรรม	ศึ�สูน�	แลัะขันบธรรมเน่ยมประเพณ่ท่ี่�ผ้่ป่วยแลัะคำรอบคำรัว 

ยึดถืูอ

	 นอกจั�กก�รยินยอมเพื�อก�รรับก�รรักษ�ด้วยวิธ่ลัดระดับคำว�มร่้สูึกต้ัวแลั้ว	 ต้้องม่กระบวนก�รพ่ดคำุยถูึงก�ร 

ว�งแผนก�รด่แลัลั�วงหน้�	(advance	care	planning)	แลัะก�รตั้ดสิูนใจัเก่�ยวกับก�รให้ก�รรักษ�ท่ี่�คำวบค่ำ�กัน	หรือก�ร 

ตั้ดสิูนใจัเก่�ยวกับก�รรักษ�ท่ี่�ไม�เป็นประโยช้น์กับผ้่ป่วย	เช้�น	ก�รให้สู�รนำ��	ก�รให้สู�รอ�ห�รที่�งสู�ยย�งหรือสู�รอ�ห�ร 

ที่�งหลัอดเลืัอดดำ�	เป็นต้้น	กระบวนก�รพ่ดคุำยแลัะก�รตั้ดสิูนใจัน่�ต้้องได้รับก�รบันทึี่กในเวช้ระเบ่ยนเช้�นกัน

ยั�เพืี�อลำดัระดัับคำว�ม่รู้สึกตัว 

	 ย�ท่ี่�ใช้้เพื�อก�รลัดระดับคำว�มร้่สึูกตั้วในระยะท้ี่�ยเป็นย�กลุั�มย�นอนหลัับ	เพื�อมุ�งหวังให้ลัดระดับคำว�มร้่สึูกตั้ว	 

แลัะปรับใช้้ย�ในขัน�ดท่ี่�น้อยท่ี่�สุูดเพื�อให้ได้ผลัลัดระดับคำว�มร้่สึูกตั้วแลัะคำว�มทุี่กข์ัที่รม�น	ก�รเลืัอกช้นิดขัองย�ขึั�นอย่�กับ 

สูภ�วะผ่้ป่วยแลัะขั้อบ�งช้่�ในก�รใช้้ย�	midazolam	 เป็นย�ที่่�ใช้้บ�อยที่่�สูุดแลัะคำวรเลัือกเป็นต้ัวเลัือกแรกในก�รใช้ล้ัด 

ระดับคำว�มร้่สึูกตั้วในระยะท้ี่�ย2,8-10	ย�ท่ี่�ใช้้เพื�อลัดคำว�มร้่สึูกตั้วขัองผ้่ป่วยแสูดงในต้�ร�งท่ี่�	20

ต�ร�งทีำ� 20 ย�ท่ี่�ใช้้สูำ�หรับลัดระดับคำว�มร้่สึูกตั้วในระยะท้ี่�ย

ยั� Midazolam Propofol

ร่ปแบบ หลัอดเลืัอดดำ�หรือใต้้ผิวหนัง หลัอดเลืัอดดำ�

ขัน�ดย� 1-5	มก.	(bolus	dose)

ให้ต้�อเนื�อง	0.2-1	มก./ช้ม.	ปรับขัน�ด

ทุี่ก	30	น�ท่ี่จันได้ระดับก�รร้่สึูกตั้วท่ี่�ต้้องก�ร

10-20	มก.	(bolus	dose)

ให้ต้�อเนื�อง	0.5-1	มก./กก./ช้ม.	ปรับเพิ�ม	

0.5	มก./กก./ช้ม.	ทุี่ก	30-60	น�ท่ี่

ขัน�ดย�ท่ี่�ได้ผลั 1-10	มก./ช้ม. 1-2	มก./กก./ช้ม.

ข้ัอคำวรระวัง/ผลัข้ั�งเค่ำยง กดก�รห�ยใจัได้ห�กได้ย�ปริม�ณม�กเกิน

Paradoxical	agitation

กดก�รห�ยใจั	

ปวดบริเวณที่่�ฉั่ดย�ห�กให้ที่�งหลัอดเลัือดดำ� 

สู�วนปลั�ย	

ต้้องใช้้เที่คำนิคำปลัอดเชื้�ออย��งเคำร�งคำรัด

คำวรม่ก�รบันทึี่กขัน�ดย�เริ�มต้้น	ขัั�นต้อนก�รปรับขัน�ดย�ต้�มลัักษณะอ�ก�รท่ี่�เปล่ั�ยนแปลัง	แลัะลังข้ัอม่ลัในเวช้ระเบ่ยน
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	 กรณ่ท่ี่�ผ้่ป่วยได้รับย�/หัต้ถูก�รเพื�อระงับปวด	หรือเพื�อระงับอ�ก�รที่�งก�ยอย่�เดิม	คำวรพิจั�รณ�ให้ย�หรือหัต้ถูก�ร	 

เหลั��นั�นอย��งต้�อเนื�อง	แลัะติ้ดต้�มประเมินอ�ก�รเหลั��นั�นเป็นระยะ	เช้�น	ย�ระงับปวด	เป็นต้้น

ก�รติดัต�ม่แลำะก�รดูัแลำ 

	 ระยะเริ�มแรกผ่้ป่วยคำวรได้รับก�รประเมินระดับคำว�มร่้สูึกต้ัวอย��งใกลัช้้ิด	 ก�รวัดสูัญญ�ณช้่พคำวรที่ำ�ในระยะ 

เริ�มต้้นขัองก�รให้ย�แลัะก�รปรับย�	เพื�อติ้ดต้�มผลัข้ั�งเค่ำยงขัองก�รให้ย�	โดยที่ำ�ก�รประเมินทุี่ก	15-30	น�ท่ี่	จันกระทัี่�ง 

ได้ระดับคำว�มร้่สึูกตั้วท่ี่�ต้้องก�ร	หลัังจั�กนั�นคำวรได้รับก�รประเมินอย��งน้อย	วันลัะ	1-3	คำรั�ง2,8	ก�รติ้ดต้�มสัูญญ�ณช่้พ 

อย��งใกล้ัชิ้ดไม�ได้เป็นสิู�งจัำ�เป็นในระยะท่ี่�ผ้่ป่วยใกล้ัเสู่ยช่้วิต้เนื�องจั�กผ้่ป่วยจัะม่สัูญญ�ณช่้พท่ี่�ต้ำ��ลังต้�มธรรมช้�ติ้ขัองโรคำ

	 ผ้่ป่วยคำวรได้รับก�รประเมินคำว�มทุี่กข์ัที่รม�นแลัะระดับคำว�มร้่สึูกตั้วในระหว��งท่ี่�ได้รับย�	เคำรื�องมือท่ี่�ใช้้ประเมิน 

ระดับคำว�มร้่สึูกตั้วโดยใช้้วิธ่ก�รสัูงเกต้อ�ก�ร6,8,11-13	เช้�น	Richmond	Agitation-Sedation	Scale	(RASS),	Ramsay	 

Sedation	Scale	(RSS),	Consciousness	Scale	for	Palliative	Care	(CSPC),	Agitation	Distress	Scale,	Glasgow	 

Coma	Scale	เป็นต้้น	ก�รใช้้อุปกรณ์วัดระดับคำว�มร้่สึูก	เช้�น	Bispectral	Index	(BIS)	พบว��ผลัก�รศึึกษ�ในก�รใช้้ 

ยังไม�เป็นท่ี่�แน�ชั้ดนัก		ก�รประเมินคำว�มปวด	ทุี่กข์ัที่รม�น	แลัะคำว�มสุูขัสูบ�ย	สู�ม�รถูใช้้เคำรื�องมือในก�รสัูงเกต้อ�ก�ร	 

เช้�น	ก�รแสูดงออกที่�งสู่หน้�	modif ied	Edmonton	Symptom	Assessment	Scale	(mESAS),	Patient	Comfort	 

Score	(PCS)	แลัะ	Critical	Care	Pain	Observational	Tool	เป็นต้้น	

	 ระหว��งกระบวนก�รลัดคำว�มร้่สึูกน่�	ผ้่ป่วยยังคำงได้รับก�รพย�บ�ลัพื�นฐ�น	เช้�น	ก�รด่แลัที่ำ�คำว�มสูะอ�ดร��งก�ย	 

ก�รด่แลัช้�องป�ก	แลัะก�รป้องกันแผลักดทัี่บ	ต้�มม�ต้รฐ�น		ทัี่�งน่�ก�รให้ก�รด่แลัคำวรคำำ�นึงถึูงคำว�มต้้องก�รขัองผ้่ป่วย	 

คำว�มเชื้�อ	ศึ�สูน�	แลัะขันบธรรมเน่ยมประเพณ่ท่ี่�ผ้่ป่วยแลัะคำรอบคำรัวยึดถืูอปฏิิบัติ้ด้วย

	 เมื�อเริ�มกระบวนก�รลัดระดับคำว�มร้่สึูกตั้ว	 แพที่ย์แลัะท่ี่มผ้่รักษ�พย�บ�ลัคำวรให้ก�รด่แลัสูม�ชิ้กในคำรอบคำรัว 

แลัะผ่้ใกลั้ช้ิดผ่้ป่วย	 ด้วยก�รให้ขั้อม่ลัแลัะคำว�มคำืบหน้�ขัองผ่้ป่วยแลัะก�รด่แลัด้�นจัิต้ใจั	 เนื�องจั�กเป็นช้�วงเวลั�ที่่� 

ตึ้งเคำร่ยดแลัะเศึร้�โศึกแก�คำรอบคำรัว	รวมถึูงก�รประเมินคำว�มเสู่�ยงต้�อก�รเกิดภ�วะคำว�มโศึกเศึร้�จั�กก�รสู่ญเสู่ยด้วย		 

นอกจั�กน่�คำวรให้ก�รด่แลัภ�วะคำว�มเคำร่ยดในบุคำลั�กรท่ี่�อย่�ในท่ี่มรักษ�ด้วย2

ป่ระเด็ัน้ำทำ�งจริยัธีรรม่

 Artificial nutrition and hydration	ท่ี่มผ้่รักษ�พย�บ�ลั	ผ้่ป่วยแลัะคำรอบคำรัว	คำวรร�วมกันตั้ดสิูนใจัเรื�อง 

ก�รให้สู�รนำ��หรือสู�รอ�ห�รในช้�วงเวลั�ที่่�ผ่้ป่วยหลัับไปแลั้ว	 ก�รพิจั�รณ�น่�ขัึ�นอย่�กับคำว�มต้้องก�ร	 คำว�มปร�รถูน� 

แลัะคำว�มเช้ื�อขัองผ่้ป่วยแลัะคำรอบคำรัว	 ที่่มผ่้รักษ�พย�บ�ลัคำวรให้ขั้อม่ลั	 ขั้อด่	 ขั้อเสู่ยขัองก�รให้สู�รเหลั��น่�	 เคำ�รพ 

ก�รตั้ดสิูนใจัขัองผ้่ป่วยแลัะคำรอบคำรัว	ในกรณ่ท่ี่�ม่ผลัข้ั�งเค่ำยงจั�กก�รให้สู�รนำ��หรือสู�รอ�ห�รซึึ่�งที่ำ�ให้ผ้่ป่วยทุี่กข์ัที่รม�น 

ม�กขึั�น	เช้�น	ภ�วะนำ��เกิน	คำวรพิจั�รณ�หยุดก�รให้สู�รนำ��หรือสู�รอ�ห�รนั�น	ๆ	แลัะที่ำ�คำว�มเข้ั�ใจักับคำรอบคำรัวเพื�อ 

จัุดมุ�งหม�ยเด่ยวกัน	 ปัจัจัุบันยังไม�ม่หลัักฐ�นที่�งก�รแพที่ย์ที่่�บ�งช้่�เพ่ยงพอว��ก�รให้สู�รนำ��ในช้�วงสูุดที่้�ยขัองช้่วิต้จัะ 

เป็นผลัด่แก�ผ้่ป่วย	ก�รพิจั�รณ�คำวรขึั�นอย่�กับสูภ�วะขัองผ้่ป่วยแต้�ลัะร�ย1,2

 คำว�ม่แตกต่�งระหว่�งก�รให้ยั�ลำดัระดัับคำว�ม่รู้สึกแลำะก�รุณ์ยัฆ�ต	 ที่่มแพที่ย์แลัะผ่้ให้ก�รรักษ�พย�บ�ลั	 

คำวรม่คำว�มเข้ั�ใจัว��กระบวนก�รลัดคำว�มร้่สึูกนั�นเป็นก�รให้ย�เพื�อให้ผ้่ป่วยลัดคำว�มร้่สึูกตั้วลังเพื�อลัดคำว�มที่รม�น	ไม�ใช้�				

ก�รให้ย�ในขัน�ดท่ี่�เป็นอันต้ร�ยต้�อช่้วิต้แลัะไม�ม่เป้�หม�ยเพื�อให้ผ้่ป่วยเสู่ยช่้วิต้	ผิดกับเป้�หม�ยขัองก�รุณยฆ่�ต้	แลัะ 

ก�รศึึกษ�พบว��ก�รให้ย�เพื�อลัดระดับคำว�มร้่สึูกไม�ได้ที่ำ�ให้ผ้่ป่วยเสู่ยช่้วิต้เร็วขึั�น
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ภ�คัผนวก 7
ภ�วะท�งจิตุเวช้ท่�พบบ่อยแลุ่ะก�รดูแลุ่รักษ�

7.1 Distress
	 ภ�วะทุี่กข์ัใจั1	เป็นศัึพท์ี่ที่�งก�รแพที่ย์ท่ี่�	National	Comprehensive	Cancer	Network	(NCCN)		ได้เสูนอขึั�น 

เพื�อเปล่ั�ยนก�รประเมินปัญห�สุูขัภ�พจิัต้ต้��ง	ๆ 	ท่ี่�เดิมจััดให้เป็นอ�ก�รที่�งจิัต้เวช้	ม�เร่ยกรวมถึูงประสูบก�รณ์สุูขัภ�พจิัต้ 

ในที่�งลับ	 เพื�อลัดคำว�มลัำ�บ�กใจัสูำ�หรับผ่้ป่วยมะเร็งที่่�ถูก่มองว��มโ่รคำที่�งจัติ้แลัะสู�งเสูริมให้เกิดก�รยอมรับว��ปัญห� 

สุูขัภ�พจิัต้ท่ี่�เป็นผลักระที่บจั�กมะเร็งเป็นเรื�องธรรมด�ไม�ผิดปกติ้	โดย	NCCN	ได้สูร้�งเคำรื�องมือ	Distress	Thermometer	 

เพื�อให้ท่ี่มผ้่รักษ�มะเร็งใช้้ประเมินแลัะวิเคำร�ะห์ปัญห�ด้�นต้��ง	ๆ 	ขัองผ้่ป่วยอย��งเป็นองค์ำรวม	แลัะสูนับสูนุนให้วงก�ร 

แพที่ย์ใช้้เคำรื�องมือน่�เป็นสัูญญ�ณช่้พท่ี่�	6	 (the	6th	vital	sign)	สูำ�หรับผ้่ป่วยมะเร็ง	ก�รใช้้เคำรื�องมือน่�ม่คำว�มสูะดวก	 

ใช้้เวลั�ไม�น�น	ประเมินเรื�องในใจัผ้่ป่วยได้ตั้�งแต้�คำว�มวิต้กกังวลักับปัญห�ต้��ง	ๆ	รอบตั้ว	จันถึูงเรื�องจิัต้วิญญ�ณ	ทัี่�งยัง 

เปิดพื�นท่ี่�ให้เกิดก�รสืู�อสู�รพ่ดคุำยระหว��งผ้่ป่วยกับท่ี่มผ้่รักษ�ได้อ่กด้วย

วิธีีใช้่เคำรื�องมื่อป่รอทำวัดัทุำกข์ั้2	(ร่ปท่ี่�	2)

	 ก�รประเมินที่ำ�เหมือนประเมิน	Pain	Score	แต้�ให้ผ้่ป่วยให้คำะแนนขัองระดับคำว�มทุี่กข์ัใจั	ณ	ปัจัจุับันต้�มท่ี่� 

ร้่สึูกเองโดยต้รงว��	 ทุี่กข์ัใจัม�กน้อยเพ่ยงใดจั�กคำะแนน	 0-10	 ในช้�องท่ี่�ที่ำ�เป็นร่ปปรอที่วัดไข้ั	 จั�กนั�นประเมินปัญห� 

ท่ี่�ทุี่กข์ัใจัว��	ม่อย่�ในประเด็นใดบ้�งต้�มหัวข้ัอต้��ง	ๆ	ในด้�นขัว�	แลัะสูอบถู�มพ่ดคุำยได้อิสูระเพื�อเข้ั�ถึูงคำว�มต้้องก�ร 

ขัองผ่้ป่วยแลัะนำ�ไปสู่�ก�รช้�วยเหลัือ	 ในระดับคำะแนนที่�งซึ่�้ยห�กผ่้ป่วยบอกคำะแนนทีุ่กขั์ใจัต้ั�งแต้�	 4	 ขัึ�นไป	 แสูดงว�� 

คำวรใสู�ใจัก�รด่แลัเช้ิงจัิต้สูังคำมม�กขัึ�น	 หรือปรึกษ�หน�วยง�นที่�งสูุขัภ�พจัิต้ที่่�ม่อย่�ในสูถู�นพย�บ�ลันั�น	 เพร�ะผ่้ป่วย 

อ�จัจัะม่ภ�วะที่�งจิัต้เวช้ท่ี่�บำ�บัดรักษ�เฉัพ�ะที่�ง		สู�วนร�ยท่ี่�ม่คำว�มทุี่กข์ัใจัน้อยกว��	4	คำะแนน	ก็สู�ม�รถูให้ก�รด่แลั 

ต้�มปกต้ิไปก�อน	 ที่่มสูหสู�ขั�สู�ม�รถูช้�วยเหลัือในปัญห�ทีุ่กขั์ใจัด้�นต้��ง	 ๆ	 โดยยังไม�ต้้องปรึกษ�หน�วยง�นที่�ง 

สุูขัภ�พจิัต้		
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7.2 Anxiety
	 เมื�อผ้่ป่วยมะเร็งม่ภ�วะวิต้กกังวลั1	อ�จัเป็นไปได้ในหลั�ยสู�เหตุ้	ได้แก�

	 1.	ก�รปรับตั้วจั�กคำว�มเปล่ั�ยนแปลังเมื�อช่้วิต้เผชิ้ญกับโรคำมะเร็งแลัะก�รรักษ�	(adjustment	disorder	with	 

anxiety)

	 2.	คำว�มกลััวท่ี่�เป็นจิันต้น�ก�รไปลั�วงหน้�	เช้�น	กลััวที่รม�น	กลััวถู่กที่อดทิี่�ง	กลััวต้�ย	กลััวต้กนรก	ฯลัฯ

	 3.	ภ�วะวิต้กกังวลัเป็นอ�ก�รแสูดงขัองปัญห�สูุขัภ�พก�ยอื�น	 ๆ	 ที่่�กระที่บต้�อระบบประสู�ที่อัต้โนมัต้ิ	 เช้�น	 

คำว�มปวดรุนแรงท่ี่�คำวบคุำมไม�ได้	อ�ก�รห�ยใจัลัำ�บ�ก	hyperthyroidism,	hypoglycemia	ผลัจั�กย�หรือสู�รบ�งช้นิด	 

ฯลัฯ

	 4.	 ผ้่ป่วยม่โรคำในกลุั�มวิต้กกังวลั	หรือบุคำลิักภ�พท่ี่�วิต้กกังวลัได้ง��ยอย่�ก�อนจัะเป็นมะเร็ง	แลัะถู่กกระตุ้้นให้วิต้ก 

กังวลัหนักขึั�นจั�กมะเร็งแลัะกระบวนก�รรักษ�

	 ก�รด่แลัรักษ�ภ�วะวิต้กกังวลัในเบื�องต้้น

	 1.	ประเมินอ�ก�รผ้่ป่วยว��ม่คำว�มรุนแรงม�กน้อยประก�รใด	ม่คำว�มหว�ดกลััวหรือสูงสัูยประเด็นใดเป็นพิเศึษ	 

ให้เวลั�พ่ดคุำยเพิ�มเติ้ม	เช้�น

	 	 -	 ในด้�นตั้วโรคำมะเร็ง	ให้คำว�มชั้ดเจันเรื�องชื้�อโรคำ	แนวที่�งก�รรักษ�	ผลัข้ั�งเค่ำยง	แลัะก�รพย�กรณ์โรคำ

	 	 -	 ก�รตั้ดสิูนใจัในขัั�นต้อนต้��ง	ๆ 	อ�จัต้้องช่้�แจังข้ัอด่ข้ัอเสู่ย	แลัะประเมินสิู�งท่ี่�ผ้่ป่วยหรือญ�ติ้เคำยจิันต้น�ก�ร 

	 	 	 ลั�วงหน้�ไว้ว��จัะต้รงกับคำว�มเป็นจัริงที่�งก�รแพที่ย์ม�กน้อยเพ่ยงใด

	 	 -	 อ�ก�รต้��ง	ๆ	ท่ี่�เป็นขัน�ดน่�	เป็นหนักเบ�อย��งไรบ้�ง	สู�ม�รถูจััดก�รเพิ�มอย��งไร

	 	 -	 อ�ก�รที่�งจิัต้เวช้อื�น	ๆ 	เช้�น	ใจัหวิว	ๆ 	เหมือนจัะขั�ดใจัต้�ย	(สูงสัูยม่	panic	attack)	ชั้กท้ี่อแท้ี่ไม�อย�กม่ช่้วิต้ 

	 	 	 อย่�ต้�อ	(สูงสัูยภ�วะซึึ่มเศึร้�)	กลััวสิู�งใดสิู�งหนึ�งอย��งชั้ดเจัน	(สูงสัูย	phobia)	หรือคิำดถึูงเหตุ้ก�รณ์สูะเทืี่อนขัวัญ 

	 	 	 ท่ี่�เคำยเกิดวนไปม�จันจิัต้ใจัไม�ปกติ้	(สูงสัูยภ�วะ	posttraumatic	stress	disorder:	PTSD)

	 2.	สู�งปรึกษ�หน�วยง�นที่�งสูุขัภ�พจัิต้	 โดยช้่�แจังกับผ่้ป่วยว��	 เป็นเรื�องธรรมด�ที่่�พบได้ในผ่้ป่วยมะเร็ง	 แลัะ 

ก�รต้รวจัรักษ�น่�ไม�ได้แปลัว��จัะกลั�ยเป็น	“ผ้่ป่วยโรคำจิัต้โรคำประสู�ที่”

	 3.	 พิจั�รณ�ใช้้ย�ช้�วยบรรเที่�อ�ก�รเบื�องต้้นในระหว��งท่ี่�รอก�รบำ�บัดจั�กผ้่เช่้�ยวช้�ญ	เช้�น

	 	 -	 Diazepam	2-10	 มก.	 ในกรณท่ี่่�นอนไม�หลัับ	 ผ่้ป่วยแต้�ลัะร�ยต้อบสูนองย�ได้ไม�เที่��กัน	 เริ�มจั�กขัน�ด 

	 	 	 น้อย	ๆ	ก�อน	หรือให้เป็นย�ฉ่ัด	5	มก.	เข้ั�ที่�งหลัอดเลืัอดดำ�ในกรณ่รุนแรงฉุักเฉิัน

	 	 -	 Lorazepam	0.5-2	มก.	ในกรณ่ท่ี่�นอนไม�หลัับหรือต้้องก�รใช้้ย�ท่ี่�ออกฤที่ธิ�สัู�นกว��	diazepam	หรือใช้้	 

	 	 	 lorazepam	0.5-1	มก.	ในช้�วงกลั�งวันถู้�ม่อ�ก�รวิต้กกังวลัทัี่�งวัน

	 	 -	 ย�แก้ซึึ่มเศึร้�	เช้�น	ย�ในกลุั�ม	TCAs,	SSRIs	ก็ม่ฤที่ธิ�ลัดคำว�มวิต้กกังวลัได้	โดยเฉัพ�ะ	TCAs	ม่ฤที่ธิ�ง�วง 

	 	 	 ช้�วยเรื�องก�รนอน	แต้�ม่ผลัข้ั�งเค่ำยงหลั�ยด้�นแลัะอ�จัเกิด	drug	interaction	กับย�อื�น	ๆ 	คำวรต้รวจัสูอบ 

	 	 	 ข้ัอม่ลัก�อนก�รใช้้

	 4.	 จิัต้บำ�บัดด้วยเที่คำนิคำต้��ง	ๆ	เช้�น	mindfulness	intervention	ซึึ่�งม่หลัักฐ�นในก�รลัดอ�ก�รวิต้กกังวลัใน 

ผ่้ป่วยมะเร็งได้ด่	 สูำ�หรับบริบที่ประเที่ศึไที่ยอ�จัแนะนำ�ให้ผ่้ป่วยฝ้ึกเจัริญสูต้ิ	 ปฏิิบัต้ิธรรม	 นั�งสูม�ธิ	 ต้�มแนวที่�งที่่� 

ต้นเองศึรัที่ธ�
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7.3 Depression
	 ก�รได้รับก�รวินิจัฉััยมะเร็งเป็นสิู�งท่ี่�สู�งผลักระที่บกับช่้วิต้เป็นอย��งม�ก	 ทัี่�งในแง�ร��งก�ยแลัะจิัต้ใจั	 คำว�มเศึร้� 

เป็นสิู�งท่ี่�พบได้	แลัะม่คำว�มเชื้�อท่ี่�ไม�ถู่กต้้องม�กม�ยเก่�ยวกับภ�วะซึึ่มเศึร้�	เช้�น	คำนท่ี่�เป็นมะเร็งย�อมเศึร้�อย่�แล้ัว	คำว�มเศึร้� 

ในมะเร็งเป็นเรื�องปกติ้	ก�รรักษ�ซึึ่มเศึร้�ไม�ม่ประโยช้น์	เป็นต้้น1	ก�รวินิจัฉััยเนื�อร้�ยนั�นกระตุ้้นคำว�มกลััว	อ�จัที่ำ�ให้เกิด 

โรคำซึ่ึมเศึร้�ได้	 จัึงม่คำว�มจัำ�เป็นที่่�จัะต้้องวินิจัฉััยแลัะรักษ�ภ�วะซึ่ึมเศึร้�ในผ่้ป่วยมะเร็ง	 เพื�อที่่�จัะเพิ�มคำุณภ�พช้่วิต้	 

เพิ�มประสิูที่ธิภ�พขัองก�รรักษ�	แลัะช้�วยในเรื�องขัองก�รจััดก�รคำว�มปวดท่ี่�พบร�วมได้ด่ขึั�น

	 ภ�วะซึ่ึมเศึร�้พบร�วมกับมะเร็งได้บ�อย	 ประม�ณร้อยลัะ	 15-25	 ที่ั�งเพศึช้�ยแลัะหญิง	 ภ�วะซึ่ึมเศึร�้ในผ่้ป่วย 

มะเร็งนั�นสู�งผลักระที่บทัี่�งต้�อผ้่ป่วยเองแลัะยังสู�งผลักระที่บต้�อคำรอบคำรัวขัองผ้่ป่วยอ่กด้วย	ภ�วะซึึ่มเศึร้�นำ�ไปสู่�คุำณภ�พ 

ช้่วิต้ที่่�แย�ลังขัองผ่้ป่วย	 สู�งผลักระที่บต้�อผลัขัองก�รรักษ�	 ภ�วะซึ่ึมเศึร้�นำ�ไปสู่�อัต้ร�ก�รต้�ยที่่�สู่งขัึ�นในผ่้ป่วยมะเร็ง	 

ม่ง�นวิจััยร�ยง�นว��เพิ�มอัต้ร�ก�รต้�ยถูึงร้อยลัะ	 39	 เมื�อเที่่ยบกับผ่้ป่วยที่่�ม่ภ�วะซึ่ึมเศึร้�น้อยกว��พบม่อัต้ร�ต้�ยที่่� 

ร้อยลัะ	25	อัต้ร�ก�รเกิดโรคำซึึ่มเศึร้�ในผ้่ป่วยมะเร็งสู่งเป็นสู�มเที่��ขัองประช้�กรทัี่�วไป	โรคำซึึ่มเศึร้�พบได้บ�อยในมะเร็ง 

ตั้บอ�อน	มะเร็งปอด	แลัะพบได้น้อยในมะเร็งผิวหนัง	เพศึหญิงม่ภ�วะซึึ่มเศึร้�สู่งม�กกว��เพศึช้�ยท่ี่�เป็นมะเร็ง	ระดับขัอง 

คำว�มเคำร่ยดที่�งด้�นจิัต้ใจัพบว��สู่งสุูดเมื�อได้รับก�รวินิจัฉััย	พบว��ม่คำว�มชุ้กขัองโรคำซึึ่มเศึร้�สู่งในผ้่ป่วยท่ี่�ม่ภ�วะปวด 

ร�วมด้วยเมื�อเที่่ยบกับผ่้ป่วยมะเร็งที่่�ปวดน้อยกว��อย��งม่นัยสูำ�คำัญที่�งสูถูติ้ิ	 เพร�ะว��กลัุ�มที่่�ม่คำว�มปวดรุนแรงมภ่�วะ 

ซึ่ึมเศึร�้สู่งถูึงร้อยลัะ	 33	 เมื�อเที่่ยบกับคำนที่่�ปวดน้อยกว��ที่่�ร้อยลัะ	 13	 ซึ่ึ�งแสูดงให้เห็นว��คำว�มปวดอ�จัจัะเป็นปจััจััย 

หนึ�งท่ี่�ม่ผลักับภ�วะซึึ่มเศึร้�ในผ้่ป่วยมะเร็ง1,2

พียั�ธิีสรีรวิทำยั�

	 โรคำซึึ่มเศึร้�ในผ้่ป่วยมะเร็งพบว��เกิดจั�กหลั�ยปัจัจััย	(multifactorial	disorder)	ม่ปัจัจััยที่�งด้�นก�ย	จิัต้ใจั 

แลัะสัูงคำม	รวมไปถึูงอิที่ธิพลัขัองบุคำลั�กรที่�งก�รแพที่ย์	ตั้วกระตุ้้นคำว�มเคำร่ยดที่�งด้�นจิัต้สัูงคำม	ภ�วะอักเสูบ	ภ�วะ 

เคำร่ยดเรื�อรัง	แลัะก�รเหน่�ยวนำ�จั�กย�1

ก�รวินิ้ำจฉััยั3,4

	 จั�กเกณฑ์์ขัอง	 DSM-5	 โดยม่อ�ก�รต้�อไปน่�อย��งน้อย	 5	 อ�ก�ร	 ในช้�วงเวลั�ไม�ต้ำ��กว��สูองสูัปด�ห์	 โดยต้้อง 

ม่อ�ก�รข้ัอ	1	หรือข้ัอ	2	อย��งน้อย	1	ข้ัอ	

	 1.	 ม่อ�รมณ์เศึร้�แที่บทัี่�งวัน	เกือบทุี่กวัน	

	 2.	คำว�มสูนใจัในกิจักรรมท่ี่�ปกติ้เคำยที่ำ�ลัดลังแที่บทัี่�งวัน	เกือบทุี่กวัน

	 3.	นำ��หนักลัดลังหรือเพิ�มขึั�นโดยไม�ได้เกิดจั�กคำว�มตั้�งใจั	หรือเบื�ออ�ห�รหรืออย�กอ�ห�รม�กขึั�น

	 4.		นอนไม�หลัับหรือหลัับม�กกว��ปกติ้เกือบทุี่กวัน

	 5.		ที่ำ�อะไรช้้�	เคำลืั�อนไหวช้้�	หรือกระสัูบกระสู��ย

	 6.	เหนื�อย	อ�อนเพล่ัย	ไม�ม่แรงเกือบทุี่กวัน

	 7.		ร้่สึูกต้นเองไร้คำ��หรือร้่สึูกผิดม�กเกินคำวรเกือบทุี่กวัน

	 8.		สูม�ธิหรือคำว�มสู�ม�รถูในก�รคิำดตั้ดสิูนใจัลัดลังเกือบทุี่กวัน
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	 9.	 คิำดเรื�องก�รต้�ยซึ่ำ��	ๆ	หรือคิำดฆ่��ตั้วต้�ย	หรือพย�ย�มฆ่��ตั้วต้�ย	

	 อ�ก�รดังกลั��วที่ำ�ให้ผ้่ป่วยทุี่กข์ัที่รม�น	หรือที่ำ�ให้เสู่ยหน้�ท่ี่�ก�รง�น	ก�รใช้้ช่้วิต้	แลัะอ�ก�รไม�ได้เป็นผลัโดยต้รง 

จั�กสู�รเสูพติ้ด	ย�รักษ�โรคำ	หรือโรคำที่�งก�ย	ซึึ่�งในเกณฑ์์ขัอง	DSM-5	ม่อ�ก�รหลั�ยข้ัอคำล้ั�ยอ�ก�รขัองมะเร็งเองหรือ 

ผลัจั�กก�รรักษ�	เช้�น	อ�ก�รอ�อนเพล่ัย	เบื�ออ�ห�ร	นำ��หนักลัด	ก�รเปล่ั�ยนแปลังขัองก�รคิำดก�รรับร้่เนื�องจั�กโรคำแลัะ 

ก�รรักษ�ไปสู�งผลักระที่บต้�อ	 serotonin/dopamine	 pathways	 ม่ประสูบก�รณ์คำ�ดก�รณ์ลั�วงหน้�ถูึงก�รสู่ญเสู่ย	 

(anticipated	loss)	ผลัข้ั�งเค่ำยงขัองย�เคำม่บำ�บัดบ�งช้นิด	มะเร็งในระบบประสู�ที่สู�วนกลั�ง	ภ�วะปวดท่ี่�ยังคำวบคุำมไม�ได้	 

ก�รรบกวนก�รนอนจั�กก�รได้รับก�รรักษ�	แลัะภ�วะซ่ึ่ด	ที่ำ�ให้ก�รวินิจัฉััยภ�วะซึึ่มเศึร้�น้อยกว��คำว�มเป็นจัริง	ม่ก�ร 

ศึึกษ�หนึ�งร�ยง�นว��ก�รเบื�ออ�ห�รแลัะคำว�มผิดปกติ้ขัองก�รรับร้่ม่คำว�มสัูมพันธ์กับ	anhedonia	ซึึ่�งอ�จัใช้้เป็นอ�ก�ร 

ท่ี่�ช้�วยวินิจัฉััยโรคำซึึ่มเศึร้�ท่ี่�ม่ประโยช้น์	จัะเห็นว��ก�รวินิจัฉััยโรคำซึึ่มเศึร้�ในมะเร็งที่ำ�ได้ย�ก	ก�รใช้้แบบประเมินคัำดกรอง 

อ�จัช้�วยได้	Hospital	Anxiety	and	Depression	Scale	(HADS)	(ต้�ร�งท่ี่�	21)	เป็นแบบประเมินท่ี่�ม่ประโยช้น์	โดยผ้่ป่วย 

ต้อบคำำ�ถู�มด้วยต้นเอง	แลัะไม�ม่ข้ัอคำำ�ถู�มท่ี่�เก่�ยวกับอ�ก�รที่�งก�ย	สูำ�หรับคำว�มซึึ่มเศึร้�ม่คำ��คำว�มไวร้อยลัะ	85.71  

แลัะคำว�มจัำ�เพ�ะร้อยลัะ	91.3	เมื�อใช้้คำ��	cut-off	point	ท่ี่�	11	คำะแนน	เป็นเกณฑ์์ตั้ดสิูน5	ปกติ้แล้ัวคำว�มเศึร้�ท่ี่�เป็น 

ปฏิิกิริย�ต้อบสูนองเมื�อที่ร�บขั��วร้�ยจัะเป็นไม�น�น	เป็นวันถึูงสัูปด�ห์	แลัะมักม่คำว�มคิำดไม�อย�กเชื้�อก�รวินิจัฉััย	ปฏิิเสูธ	 

แลัะสูิ�นหวัง	 อ�ก�รเหลั��น่�อ�จัจัะกลั�ยเป็นโรคำได้ม่ช้�วงต้ั�งแต้�คำว�มเศึร้�ปกต้ิไปจัน	 adjustment	 disorder	with	 

depressed	mood	แลัะโรคำซึึ่มเศึร้�3

	 ภ�วะที่�งก�ยท่ี่�อ�จัที่ำ�ให้ม่อ�ก�รเหมือนเศึร้�2

	 -	 คำว�มปวดท่ี่�ยังคำวบคุำมได้ไม�ด่	

	 -	 คำว�มผิดปกติ้ที่�งเมที่�บอลิัซึึ่ม	เช้�น	hypercalcemia,	sodium/potassium	imbalance,	vitamin	B12	 

  or folate def iciency	ภ�วะซ่ึ่ด	แลัะภ�วะไข้ั	

	 -	 ภ�วะฮอร์โมนร��งก�ยผิดปกติ้	เช้�น	hyperthyroidism	or	hypothyroidism,	adrenal	insufficiency

	 -	 ย�	เช้�น	steroid,	endogenous	and	exogenous	cytokines,	methyldopa,	reserpine,	barbiturates,	 

	 	 propranolol,	ย�ปฏิิช่้วนะบ�งช้นิด	(เช้�น	amphotericin	B)	แลัะย�เคำม่บำ�บัดบ�งช้นิด	(เช้�น	procarbazine,	 

	 	 L-asparaginase)

ก�รดูัแลำรักษ�ภู�วะซึึม่เศร้�

	 ม่ทัี่�งวิธ่ก�รใช้้ย�	(ต้�ร�งท่ี่�	22)	แลัะไม�ใช้้ย�	ซึึ่�งก�รใช้้ย�แก้ซึึ่มเศึร้�จัะต้้องคำำ�นึงถึูงผลัข้ั�งเค่ำยงขัองย�แก้ซึึ่มเศึร้� 

ที่่�อ�จักระที่บต้�อก�รรักษ�ด้วยเคำม่บำ�บัด	 เช้�น	 อ�ก�รคำลัื�นไสู้อ�เจั่ยน	 นอกจั�กน่�คำวรระวังปฏิิกิริย�ที่่�ม่ต้�อกันขัองย� 

แก้ซึ่ึมเศึร้�แลัะย�เคำม่บำ�บัดซึ่ึ�งจัะไปลัดประสูิที่ธิภ�พขัองก�รรักษ�ด้วยเคำม่บำ�บัด	 ดังนั�นจัึงไม�แนะนำ�ก�รใช้้ย�แก้ 

ซึึ่มเศึร้�ขัน�ดสู่งสุูด	(maximum	dose)	เนื�องจั�กในแต้�ลัะช้�วงเวลั�ผ้่ป่วยมะเร็งอ�จัจัะได้รับก�รรักษ�ด้วยย�ต้��ง	ๆ 	ท่ี่�จัะ 

สู�งผลัให้เกิดปฏิิกิริย�ระหว��งย�ต้�อกัน	ซึึ่�งอ�จันำ�ไปสู่�อ�ก�รไม�พึงประสูงค์ำต้�มม�ได้
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ต�ร�งทีำ� 21		แบบสูอบถู�ม	Hospital	Anxiety	and	Depression	Scale	ฉับับภ�ษ�ไที่ย	(Thai	HADS)

อ�รมณ์คำว�มร่้สูึกเป็นสู�วนสูำ�คำัญสู�วนหนึ�งขัองก�รเจั็บป่วย	 ถู้�ผ่้ด่แลัรักษ�ผ่้ป่วยเขั้�ใจัสูภ�พอ�รมณ์คำว�มร่้สูึกเหลั��น่�ขัองที่��น	 ก็จัะ 

สู�ม�รถูให้ก�รช้�วยเหลืัอแลัะด่แลัที่��นได้ด่ยิ�งขึั�น	แบบสูอบถู�มชุ้ดน่�ม่จุัดมุ�งหม�ยท่ี่�จัะช้�วยให้ผ้่ด่แลัรักษ�ที่��นเข้ั�ใจัอ�รมณ์คำว�มร้่สึูก 

ขัองที่��นในขัณะเจ็ับป่วยได้ด่ขึั�น	กรุณ�อ��นข้ัอคำว�มแต้�ลัะข้ัอ	แลัะที่ำ�เคำรื�องหม�ยถู่ก	ในช้�องคำำ�ต้อบท่ี่�ใกล้ัเค่ำยงกับคำว�มร้่สึูกขัองที่��น 

ใน้ำช่่วง 1 สัป่ดั�ห์ทีำ�ผู่้�น้ำม่�ม�กท่ี่�สุูด	แลัะกรุณ์�ตอบทุำกข้ั้อ

1.	ร้่สึูกตึ้งเคำร่ยด

เป็นสู�วนใหญ�

บ�อยคำรั�ง

เป็นบ�งคำรั�ง

ไม�เป็นเลัย

2.	 ฉัันร้่สึูกเพลิัดเพลิันใจักับสิู�งต้��ง	ๆ	 ท่ี่�ฉััน 

เคำยช้อบได้

เหมือนเดิม

ไม�ม�กเที่��แต้�ก�อน

ม่เพ่ยงเล็ักน้อย

เกือบไม�ม่เลัย

3.	 ฉัันม่คำว�มร่้สูึกกลััวคำลั้�ยกับว��กำ�ลัังจัะ 

ม่เรื�องไม�ด่เกิดขึั�น

ม่แลัะคำ�อนข้ั�งรุนแรงด้วย

ม่แต้�ไม�ม�กนัก

ม่เพ่ยงเล็ักน้อยแลัะไม�ที่ำ�ให้กังวลัใจั

ไม�ม่เลัย

4.	 ฉัันสู�ม�รถูหัวเร�ะแลัะม่อ�รมณ์ขัันใน 

เรื�องต้��ง	ๆ	ได้

เหมือนเดิม

ไม�ม�กนัก

ม่น้อย

ไม�ม่เลัย

5.	ฉัันม่คำว�มคิำดวิต้กกังวลั

เป็นสู�วนใหญ�

บ�อยคำรั�ง

เป็นบ�งคำรั�งแต้�ไม�บ�อย

น�น	ๆ	คำรั�ง

6.	ฉัันร้่สึูกแจั�มใสูเบิกบ�น

ไม�ม่เลัย

ไม�บ�อยนัก

เป็นบ�งคำรั�ง

เป็นสู�วนใหญ�

7.	 ฉัันสู�ม�รถูที่ำ�ต้ัวต้�มสูบ�ยแลัะร่้สูึก 

ผ�อนคำลั�ย

ได้ด่ม�ก

ได้โดยทัี่�วไป

ไม�บ�อยนัก

ไม�ได้เลัย

8.	ฉัันร้่สึูกว��ตั้วเองคิำดอะไรที่ำ�อะไรเชื้�องช้้� 

ลังกว��เดิม

เกือบต้ลัอดเวลั�

บ�อยม�ก

เป็นบ�งคำรั�ง

ไม�เป็นแลัย

9.	ฉัันร้่สึูกไม�สูบ�ยใจัจันที่ำ�ให้ปั�นป่วนในท้ี่อง

ไม�เป็นแลัย

เป็นบ�งคำรั�ง

คำ�อนข้ั�งบ�อย

บ�อยม�ก

10.	ฉัันปลั�อยเนื�อปลั�อยตั้วไม�สูนใจัต้นเอง

ใช้�

ไม�คำ�อยใสู�ใจัเที่��ท่ี่�คำวร

ใสู�ใจัน้อยกว��แต้�ก�อน

ยังใสู�ใจัต้นเองเหมือนเดิม

11.	 ฉัันร่้สูึกกระสูับกระสู��ยเหมือนกับจัะ 

อย่�นิ�ง	ๆ	ไม�ได้

เป็นม�กท่ี่เด่ยว

คำ�อนข้ั�งม�ก

ไม�ม�กนัก

ไม�เป็นเลัย

12	 ฉัันมองสูิ�งต้��ง	 ๆ	 ในอน�คำต้ด้วยคำว�ม 

เบิกบ�นใจั

ม�กเที่��ท่ี่�เคำยเป็น

คำ�อนข้ั�งน้อยกว��ท่ี่�เคำยเป็น

น้อยกว��ท่ี่�เคำยเป็น

เกือบจัะไม�ม่เลัย

13.	 ฉัันร่้สูึกผว�หรือต้กใจัขัึ�นม�อย��งกะ

ทัี่นหัน

บ�อยม�ก

คำ�อนข้ั�งบ�อย

ไม�บ�อยนัก

ไม�ม่เลัย

14.	 ฉัันร่้สูึกเพลัิดเพลัินไปกับก�รอ��นหนังสูือฟื้ังวทิี่ยุหรือด่โที่รที่ัศึน์หรือกจิักรรมอื�น	 ๆ	

ท่ี่�เคำยเพลิัดเพลิันได้

เป็นสู�วนใหญ�

เป็นบ�งคำรั�ง

ไม�บ�อยนัก

น้อยม�ก

ก�รคิำดคำะแนนข้ัอ	1,	3,	5,	6,	8,	10,	11,	13	ให้คำะแนนแบบ	3	2	1	0	ต้�มลัำ�ดับ

ข้ัอ	2,	4,	7,	9,	12,	14	ให้คำะแนนแบบ	0	1	2	3	ต้�มลัำ�ดับ

อ�ก�รวิต้กกังวลัคิำดคำะแนนข้ัอค่ำ�ทัี่�งหมด	(1,	3,	5,	7,	9,	11,	13)	รวมกัน

อ�ก�รซึึ่มเศึร้�คิำดคำะแนนข้ัอค่ำ�ทัี่�งหมด	(2,	4,	6,	8,	10,	12,	14)	รวมกัน

ในอ�ก�รแต้�ลัะด้�นใช้้จุัดตั้ดคำะแนนท่ี่�	>	11
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ต�ร�งทีำ� 22 	ย�ท่ี่�ใช้้ในก�รรักษ�โรคำซึึ่มเศึร้�1-3,6	

ชื่�อยั� 
(ขั้น้ำ�ดัคำว�ม่แรง)

ขั้น้ำ�ดั (ม่ก.)
ข้ั้อดีั ข้ั้อคำวรระวัง

start target maximum

Amitriptyline

(10	มก.	แลัะ	25	มก.)

10 150-200 300 -		ใช้้ในภ�วะปวด	(ขัน�ดต้ำ��)

-		ง�วง	(amitriptyline)

-	anticholinergic	 side-effects:	 

ที่้องผ ่ก	 (ระว ังเม ื �อใช้ ้ร �วมก ับ 

โอปิออยด์)	ป�กแห้ง	(คำว�มเสู่�ยงเรื�อง	 

mucositis)	ระวังภ�วะเพ้อ

-	คำว�มเสู ่ �ยงเร ื �อง	 orthostatic	 

hypotension	 แลัะ	 cardiac	 

arrhythmias

-	นำ��หนักขึั�น	ง�วงซึึ่ม

-	ปัจัจัุบันไม�นิยมใช้้รักษ�ภ�วะซึ่ึม 

เศึร้�เนื�องจั�กผลัข้ั�งเค่ำยง

Nortriptyline

(10	มก.	แลัะ	25	มก.)

10 75-100 200

Fluoxetine	

(20	มก.)

10 20 20-80 -	 รักษ�ซึึ่มเศึร้�	วิต้กกังวลั	แลัะ 

โรคำท่ี่�เก่�ยวกับคำว�มเคำร่ยด

-	ร ักษ�อ�ก�รร้อนว่บว�บ	 

(hot	flashes)

-	อ�จัที่ำ�ให้ปวดศ่ึรษะ	ม่ผลัข้ั�งเค่ำยง 

ต้�อที่�งเดินอ�ห�ร	sexual	dysfunc- 

tion	นอนไม�หลัับ	กระสัูบกระสู��ย	 

decrease	platelet	aggregation

-	hyponatremia

-	ระวัง	serotonin	syndrome

-		ยับยั�งก�รเปล่ั�ยน	tamoxifen	เป็น	

active	metabolite

-	 ม่โอก�สูเกิดปฏิิกิริย�ระหว��งย�สู่ง

Sertraline

(50	มก.)

25 50-100 150-200 -	รักษ�ซึ่ึมเศึร้�	 วิต้กกังวลั	

แลัะโรคำที่่ � เก ่ �ยวกับคำว�ม 

เคำร่ยด

-		รักษ�อ�ก�รร้อนว่บว�บ

-		เกิดปฏิิกิริย�ระหว��งย�น้อย

-		ม่ผลัขั้�งเคำ่ยงต้�อที่�งเดินอ�ห�ร 

ได้บ�อย

Escitalopram

(10	มก.	แลัะ	20	มก.)

5 10 40 -		ผลัข้ั�งเค่ำยงน้อย

-		เกิดปฏิิกิริย�ระหว��งย�น้อย	

-		ง�วงซึึ่ม

Venlafaxine

(37.5	มก.	75	มก.

แลัะ	150	มก.)

37.5 75-150 300 -		ใช้้ใน	 neuropathic	 pain	

แลัะอ�ก�รร้อนว่บว�บ

-		โอก�สูน้อยในก�รเกิดปฏิิกิริย� 

กับก�รเมต้�บอลัิซึ่ึมขัอง	

tamoxifen	

-		ขัน�ดสู่งอ�จัเพิ�มคำว�มดันโลัหิต้ได้

-		ม่	discontinuation	syndrome

-		คำลืั�นไสู้	ท้ี่องเสู่ย	นอนไม�หลัับ	ม่ผลั 

ขั้�งเคำ่ยงเรื �องที่�งเพศึ	 แลัะปวด 

ศ่ึรษะ

Desvenlafaxine

(50	มก.)

50 50 100 Metabolite	ขัอง	venlafaxine

Duloxetine	

(30	มก.	แลัะ	60	มก.)

30 60 120 -		ใช้้ใน	neuropathic	pain	 -		ม่	discontinuation	syndrome

-		ม่โอก�สูเกิดปฏิิกิริย�ระหว��งย�สู่ง

-		เฝ้้�ระวังเรื�อง	liver	enzyme	
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ชื่�อยั� 
(ขั้น้ำ�ดัคำว�ม่แรง)

ขั้น้ำ�ดั (ม่ก.)
ข้ั้อดีั ข้ั้อคำวรระวัง

start target maximum

Mirtazapine

(15	มก.	แลัะ	30	มก.)

15 30 45-60 -		ช้�วยเรื�องก�รนอนแลัะกระตุ้้น

คำว�มอย�กอ�ห�ร

-		ม ่ฤที่ธ ิ �ลัดอ�ก�รคำลัื �นไสู  ้

อ�เจ่ัยน

-		ใช้้ในอ�ก�รร้อนว่บว�บได้

-		โอก�สูน้อยในก�รเกิดปฏิิกิริย� 

กับก�รเมต้�บอลัิซึ่ึมขัอง	 

tamoxifen	

-		โอก�สูน้อยในก�รเกิดผลั 

ข้ั�งเค่ำยงที่�งเพศึ

-		คำว�มเสู่�ยงในก�รเกิด	agranulocy-

tosis	พบได้ย�ก

-		เพิ�มไขัมันในเลืัอด

-		ข้ัอห้�มในภ�วะ	phenylketonuria

Trazodone

(50	มก.)

25-50 100-150 300 -		ใช้้ช้�วยเรื�องก�รนอนม�กกว�� 

ใช้้เป็นย�แก้ซึึ่มเศึร้�

-		ม่ฤที่ธิ�คำลั�ยกังวลั

-		โอก�สูน้อยในก�รเกิดผลั 

ข้ั�งเค่ำยงที่�งเพศึ

-		พบ	priapism	ได้แต้�พบน้อย

-		ระวังในภ�วะหัวใจัขั�ดเลืัอด

Agomelatine

(25	มก.)

12.5 25 50 -		ใช้้ได้ด่ในภ�วะซึ่ึมเศึร้�ที่่�ม ่

ปัญห�ก�รนอน

-		ไม�พบผลัข้ั�งเค่ำยงที่�งเพศึ

-		ไม �ม ่อ�ก�รขั�ดย�เม ื � อ 

หยุดย�

-		พบอ�ก�รคำลัื �นไสู ้	 เว ่ยนศึ่รษะ	

ปวดศ่ึรษะ	ง�วงซึึ่มได้เล็ักน้อย	

-		ใช้้อย��งระมัดระวังใน	 renal	 and	

hepatic	impairment

Bupropion

(150	มก.)

150 150 300 -		โอก�สูน้อยในก�รเกิดผลั 

ข้ั�งเค่ำยงที่�งเพศึ

-		ช้�วยเรื�องก�รหยุดบุหร่�

-		ไม �ลัดก�รเก�ะกลั ุ �มขัอง 

เกล็ัดเลืัอด

-		ม่ฤที่ธิ�กระตุ้้นระบบประสู�ที่ 

อัต้โนมัติ้

-		ลัด	seizure	threshold

-		ยับยั�งก�รเปล่ั�ยน	tamoxifen	เป็น	

active	metabolite

-		นอนไม�หลัับ	ปวดศ่ึรษะ

Vortioxetine

(20	มก.)

10 20 40 -	 ด่ในภ�วะซึึ่มเศึร้�ท่ี่�ม่อ�ก�ร

วิต้กกังวลัร�วมด้วย

-		ไม�ม่ปัญห�เรื�องนำ��หนักขึั�น

-		ไม�พบผลัข้ั�งเค่ำยงที่�งเพศึ

-		คำลืั�นไสู้	อ�เจ่ัยน	ท้ี่องเสู่ย	แลัะปวด 

ศ่ึรษะ

Psychostimulants

Methylphenidate

(10	มก.)

5 5-10

ให้ต้อนเช้้�

แลัะ

กลั�งวัน	

20 -	ช้�วยเรื�องอ�ก�รที่�งอ�รมณ์

ได้อย��งรวดเร็ว

-		เพิ�มอ�ก�รตื้�นตั้วขัองสูมอง

-		ลัดอ�ก�รอ�อนเพล่ัย

-		วิต้กกังวลั	กระสัูบกระสู��ย

-		ม่โอก�สูลัด	seizure	threshold

-		ขัน�ดสู่งที่ำ�ให้เบื�ออ�ห�ร

-	กระตุ้้นอ�ก�รที่�งจิัต้ได้	

_22-1041(01-96).indd   64_22-1041(01-96).indd   64 2/11/2565 BE   16:342/11/2565 BE   16:34



65คำำ�แนะนำ�ก�รจััดก�รคำว�มปวดจั�กมะเร็ง
(Clinical Guidance for Cancer Pain Management)

ก�รส่งป่รึกษ�จิตแพีทำย์ั

	 ถู้�พบว��ผ้่ป่วยม่ปัญห�ม�กหรือรักษ�แล้ัวไม�ด่ขึั�น	ม่คำว�มเสู่�ยงต้�อก�รที่ำ�ร้�ยต้นเอง	ฆ่��ตั้วต้�ย	หรือท่ี่มผ้่รักษ� 

ไม�มั�นใจัสู�ม�รถูสู�งปรึกษ�ได้

7.4 Delirium and Dementia

ภู�วะเพ้ีอ (Delirium)1

	 ภ�วะเพ้อ	(delirium)	เป็นกลุั�มอ�ก�รท่ี่�เกิดได้จั�กสู�เหตุ้ที่�งก�ยต้��ง	ๆ 	เช้�น	ก�รเจ็ับป่วยเฉ่ัยบพลััน	หลัังผ��ตั้ด	 

ก�รบ�ดเจ็ับ	หรือผลัข้ั�งเค่ำยงจั�กย�	พบได้บ�อยในผ้่สู่งอ�ยุ	ถืูอเป็นภ�วะฉุักเฉิัน	โดยม่อ�ก�รหลััก	คืำอ	ม่ปัญห�ในเรื�อง 

ขัองคำว�มร้่สึูกตั้ว	(consciousness)	คำว�มคิำดก�รรับร้่ต้��ง	ๆ 	(cognitive	function)	เกิดขึั�นในเวลั�สัู�นเฉ่ัยบพลััน	มักจัะ 

เป็นชั้�วโมงหรือเป็น	1-2	วัน	ก�รดำ�เนินโรคำม่ลัักษณะขึั�นลัง	ถู้�สู�เหตุ้ที่�งก�ยได้รับก�รค้ำนพบแลัะแก้ไขัอ�ก�รจัะด่ขึั�น	 

ภ�วะเพ้อมักม่อ�ก�รแสูดงที่�งจิัต้เวช้	เช้�น	คำว�มผิดปกติ้ที่�งอ�รมณ์แลัะพฤติ้กรรม	ซึึ่�งในเกณฑ์์วินิจัฉััย	Diagnostic	 

and	Statistical	Manual	of	Mental	Disorders,	Fifth	Edition	(DSM-5)2	ภ�วะเพ้อจััดอย่�ในกลุั�ม	neurocognitive	 

disorder	คำว�มท้ี่�ที่�ยขัองภ�วะเพ้อ	คืำอ	ก�รท่ี่�ไม�สู�ม�รถูวินิจัฉััยได้ตั้�งแต้�ระยะแรก	ๆ 	ก�รป้องกันเป็นแนวที่�งท่ี่�ด่ท่ี่�สุูด	 

ก�รให้ก�รรักษ�แต้�แรกเริ�มเมื�อม่อ�ก�รสู�ม�รถูช้�วยเพิ�มประสิูที่ธิภ�พขัองผลัก�รรักษ�ได้

ระบ�ดัวิทำยั� 

	 คำว�มชุ้กร้อยลัะ	10-80	แต้กต้��งต้�มกลุั�มประช้�กรท่ี่�ที่ำ�ก�รศึึกษ�	เช้�น	ในผ้่ป่วยสู่งอ�ยุในเวช้ปฏิิบัติ้ทัี่�วไปพบได้ 

ร้อยลัะ	23	คำว�มชุ้กยิ�งสู่งม�กขึั�นในเวช้บำ�บัดวิกฤต้	 (critical	 care)	พบได้ร้อยลัะ	16-80	แลัะในผ้่ป่วยมะเร็งระยะ 

สุูดท้ี่�ยพบคำว�มชุ้กได้ร้อยลัะ	23-28	ม่อุบัติ้ก�รณ์ขัองอ�ก�รเพ้อในผ้่ป่วยมะเร็งระยะลุักลั�มสู่งถึูงร้อยลัะ	883,4	ม่อ�ก�ร 

เพ้อในช้�วงสูัปด�ห์สูุดที่้�ยจันถูึงหลั�ยช้ั�วโมงก�อนเสู่ยช้่วิต้	 ในที่�งคำลัินิกบุคำลั�กรที่�งก�รแพที่ย์วินิจัฉััยอ�ก�รเพ้อ 

น้อยกว��คำว�มเป็นจัริง	

	 สู�เหตุ้ท่ี่�พบบ�อยขัองภ�วะเพ้อ	“I	WATCH	DEATH”5	:	I=infection,	W=withdrawal,	A=acute	metabolic,	 

T=trauma,	C=CNS	pathology,	H=hypoxia,	D=deficiency,	E=endocrinopathy,	A=acute	vascular,	T=toxin	 

or	drug,	H=heavy	metal	

ก�รวินิ้ำจฉััยั1,6,7

	 สูืบคำ้นประวัต้ิดังต้�อไปน่�เพิ�มเต้ิมจั�กผ่้ป่วย	 ญ�ต้ิ	 หรือผ่้ด่แลั	 เก่�ยวกับก�รเปลั่�ยนแปลังขัองสูม�ธิ	 สูับสูน	 

ม่อ�ก�รกระสัูบกระสู��ย	ผุดลุักผุดนั�ง	นอนไม�หลัับ	รวมไปถึูงก�รเปล่ั�ยนแปลังระดับขัองก�รรับร้่สูติ้สัูมปชั้ญญะ	ซัึ่กประวัติ้ 

ว��ผ่้ป่วยม่ลัักษณะก�รสูื�อสู�รที่่�ผิดปกต้ิไปจั�กเดิมหรือไม�	 หรือไม�คำ�อยโต้้ต้อบต้�มปกต้ติ้ั�งแต้�เมื�อไร	 ประวัต้ิก�รไม�ให ้

คำว�มร�วมมือเมื�อม่ก�รขัอผ้่ป่วยให้กระที่ำ�บ�งอย��งท่ี่�สูมเหตุ้สูมผลั	อ�ก�รขัองภ�วะเพ้ออ�จัจัะแต้กต้��งไปในแต้�ลัะช้�วง 

ขัองวัน	ก�รประเมินคำวรจัะที่ำ�ม�กกว��หนึ�งช้�วงเวลั�ในหนึ�งวัน	เมื�อพบผ้่ป่วยท่ี่�ม่คำว�มผิดปกติ้ขัองคำว�มคิำดก�รรับร้่ต้��ง	ๆ 	 

หรือม่พฤติ้กรรมเปล่ั�ยนแปลังอย��งรวดเร็วโดยเฉัพ�ะเมื�อนอนอย่�ในโรงพย�บ�ลั	ให้พิจั�รณ�ต้�มแนวที่�งก�รวินิจัฉััย 

ขัอง	DSM-57	ดังน่�

	 A.	ม่คำว�มบกพร�องขัองสูม�ธิ	คำว�มสูนใจั	(attention)	แลัะระดับก�รร้่สึูกตั้ว	(awareness)

	 B.	ก�รเปลั่�ยนแปลังขัองระดับสูม�ธิ	 คำว�มสูนใจั	 แลัะก�รร่้สูึกต้ัว	 เกิดขัึ�นในระยะเวลั�อันสูั�น	 โดยที่ั�วไปมัก 

	 	 เกิดขึั�นฉัับพลััน	ม่อ�ก�รขึั�น	ๆ	ลัง	ๆ	(fluctuation)	ระหว��งวัน

_22-1041(01-96).indd   65_22-1041(01-96).indd   65 2/11/2565 BE   16:342/11/2565 BE   16:34



66 คำำ�แนะนำ�ก�รจััดก�รคำว�มปวดจั�กมะเร็ง
(Clinical Guidance for Cancer Pain Management)

	 C.	ม่คำว�มบกพร�องขัองคำว�มคิำดก�รรับร้่	(cognitive	function)	เช้�น	คำว�มจัำ�	ภ�ษ�	ก�รรับสัูมผัสู	(perception)	 

	 	 เป็นต้้น	

	 D.	อ�ก�รข้ั�งต้้นไม�สู�ม�รถูอธิบ�ยได้จั�กโรคำอื�นในกลุั�ม	neurocognitive	disorder	หรือจั�กภ�วะ	coma

	 E.	 ม่หลัักฐ�นจั�กประวัติ้	ก�รต้รวจัร��งก�ย	แลัะก�รสืูบค้ำนที่�งห้องปฏิิบัติ้ก�ร	ว��อ�ก�รต้��ง	ๆ 	เป็นผลัโดยต้รง 

	 	 จั�กก�รเปล่ั�ยนแปลังที่�งสูร่รวิที่ย�ขัองภ�วะที่�งก�ย	ย�	สู�รเสูพติ้ด	สู�รพิษ	หรือจั�กหลั�ยสู�เหตุ้ร�วมกัน	

	 ผ่้ป่วยภ�วะเพ้อ	 อ�จัม่คำว�มผิดปกต้ิขัองก�รต้ื�นต้ัวแลัะก�รเคำลัื�อนไหว	 (arousal	 disturbance	 and	 

psychomotor	abnormality)	ที่ำ�ให้แบ�งลัักษณะขัองภ�วะเพ้อออกเป็น	3	แบบ	คืำอ1

	 1.	hyperactive	 จัะม่ลัักษณะกระสูับกระสู��ย	 กระวนกระว�ย	 ต้ื�นต้ัว	 ระแวดระวังม�กกว��ปกต้ิ	 บ�งคำน 

ม่ลัักษณะก้�วร้�วได้	มักพบในสูภ�วะเพ้อจั�กก�รถูอนแอลักอฮอล์ัหรือย�นอนหลัับ

	 2.	hypoactive	จัะม่ลัักษณะนิ�ง	ๆ	เฉัย	ไม�คำ�อยพ่ด	ด่ง�วงซึึ่ม	สู่หน้�เร่ยบเฉัย	สัูบสูนอย��งเง่ยบ	ๆ	ไม�โวยว�ย	 

อ�จัถู่กมองว��เป็นภ�วะซึึ่มเศึร้�ได้	หรือที่ำ�ให้ไม�ได้สัูงเกต้ว��ม่ภ�วะเพ้อ

	 3.	mixed	level	of	activity	ม่ระดับก�รเคำลืั�อนไหวปกติ้	แต้�ม่ก�รบกพร�องขัองสูม�ธิ	คำว�มสูนใจั	ระดับคำว�ม 

ร้่สึูกตั้ว	หรือม่ลัักษณะก�รเคำลืั�อนไหวแบบวุ�นว�ยสูลัับเซืึ่�องซึึ่มไปม�	

ก�รดูัแลำรักษ�1-4,6

	 1.	ก�รรักษ�จัำ�เพ�ะ	 คำวรคำ้นห�สู�เหตุ้แลัะแก้ไขัสู�เหตุ้โดยก�รที่บที่วนประวัต้ิก�รรักษ�	 ที่บที่วนย�ที่่�ผ่้ป่วย 

ได้รับ	ย�ท่ี่�มักพบเป็นสู�เหตุ้บ�อย	ๆ	คืำอ	ย�ท่ี่�ม่ฤที่ธิ�	anticholinergic	หรือย�นอนหลัับ	(sedative)	อ�จัจัะม่ภ�วะอื�น 

ที่่�ที่ำ�ให้ผ่้ป่วยม่อ�ก�รกระสูับกระสู��ยหรือซึ่ึม	 เช้�น	 ก�รได้รับย�ที่่�ช้�วยลัดปวดบ�งช้นิดอ�จัม่ผลัที่ำ�ให้กระสูับกระสู��ย	 

ซึึ่ม	ม่ภ�วะท้ี่องผ่ก	ภ�วะปัสูสู�วะคัำ�ง	ถู��ยปัสูสู�วะไม�ได้	(urinary	retention)

	 2.	ก�รรักษ�แบบประคัำบประคำอง

ต�ร�งทีำ� 23  ก�รรักษ�ภ�วะเพ้อโดยก�รใช้้ย�

ยั� ขั้น้ำ�ดัเริ�ม่ต้น้ำ ขั้น้ำ�ดัรักษ� หม่�ยัเหตุ

Antipsychotics

Haloperidol 0.5	มก.	ที่�งก�รรับประที่�น

2.5	มก.	ที่�งก�รฉ่ัดกล้ั�มเนื�อ	

ถู ้�ให ้ที่�งหลัอดเลั ือดดำ�	

คำวรม่	EKG	monitoring

0.5-5	มก./วัน	ที่�งก�รรับประที่�น

อ�จัปรับขัน�ดได้อ่กแต้�ต้้องเฝ้้�ระวัง

ผลัข้ั�งเค่ำยง

ให้	0.5	มก.	เวลั�ม่อ�ก�รได้ทุี่ก	6-12	

ชั้�วโมง	ถู้�กระสัูบกระสู��ยม�ก

ในผ้่สู่งอ�ยุให้ใช้้ขัน�ดต้ำ��	แลัะคำ�อย	ๆ 	ปรับเพิ�ม 

ช้้�	ๆ

อ�จัที่ำ�ให้เกิดอ�ก�ร	EPS	ได้

ไม�คำวรใช้้ในผ้่ป่วยท่ี่�ม่	Parkinson’s	disease	

หรือ	Dementia	with	Lewy	body

อ�จัที่ำ�ให้เกิด	QTc	interval	ย�วขึั�นได้

Risperidone 0.25	มก.	ที่�งก�รรับประที่�น 0.25-2	มก./วัน

อ�จัแบ�งให้	2	เวลั�ได้

อ�จัปรับขัน�ดได้อ่กแต้�ต้้องเฝ้้�ระวัง

ผลัข้ั�งเค่ำยง

ในผ่้สู่งอ�ยุแลัะผ่้ที่่�ม่ปัญห�ก�รที่ำ�ง�นขัอง 

ตั้บ	ไต้	ให้ใช้้ขัน�ดต้ำ��	แลัะคำ�อย	ๆ 	ปรับเพิ�มช้้�	ๆ

อ�จัที่ำ�ให้เกิดอ�ก�ร	EPS	ได้	ถู้�ขัน�ด	

>	6	มก./วัน

ที่ำ�ให้เกิด	insomnia,	agitation,	anxiety,	

drowsiness,	orthostatic	hypotension
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ยั� ขั้น้ำ�ดัเริ�ม่ต้น้ำ ขั้น้ำ�ดัรักษ� หม่�ยัเหตุ

Quetiapine 12.5-25	มก./วัน	

ที่�งก�รรับประที่�น

12.5-50	มก./วัน	

อ�จัแบ�งให้	2	เวลั�ได้

อ�จัปรับขัน�ดได้อ่กแต้�ต้้องเฝ้้�ระวัง 

ผลัข้ั�งเค่ำยง	โดยเฉัพ�ะอ�ก�รง�วงซึึ่ม

ในผ่้สู่งอ�ยุแลัะผ่้ที่่�ม่ปัญห�ก�รที่ำ�ง�นขัอง

ตั้บ	ให้ใช้้ขัน�ดต้ำ��	แลัะคำ�อย	ๆ 	ปรับเพิ�มช้้�	ๆ

โอก�สูเกิด	EPS	น้อย

ม่	orthostatic	hypotension,	dizziness	

ง�วงซึึ่ม

Olanzapine 2.5	มก./วัน	

ที่�งก�รรับประที่�น

2.5-5	มก./วัน	ก�อนนอน

อ�จัปรับขัน�ดได้อ่กแต้�ต้้องเฝ้้�ระวัง

ผลัข้ั�งเค่ำยง

ในผ่้สู่งอ�ยุแลัะผ่้ที่่�ม่ปัญห�ก�รที่ำ�ง�นขัอง

ตั้บ	ให้ใช้้ขัน�ดต้ำ��	แลัะคำ�อย	ๆ 	ปรับเพิ�มช้้�	ๆ

ง�วงซึึ่ม	orthostatic	hypotension

ม่	metabolic	effects	ถู้�ใช้้ในระยะย�ว

Aripiprazole 2.5-5	มก./วัน

ที่�งก�รรับประที่�น

2.5-5	 มก./วัน	 อ�จัปรับขัน�ดได้อ่ก 

แต้�ต้้องเฝ้้�ระวังผลัข้ั�งเค่ำยง

ลัดขัน�ดลังในผ่ ้สู่งอ�ยุแลัะ	 poor	

metabolizers	ขัอง	CYP2D6

โอก�สูเกิด	EPS	น้อย

อ�จัที่ำ�ให้ปวดศ่ึรษะ	กระสัูบกระสู��ย	นอน 

ไม�หลัับ	วิงเว่ยน	ซึึ่มได้

Benzodiazepine	เป็น	treatment	of	choice	ขัองภ�วะเพ้อจั�กก�รถูอนแอลักอฮอล์ัหรือย�นอนหลัับ

Lorazepam 0.5-1	มก./วัน	

ที่�งก�รรับประที่�น	

อ�จัแบ�งให้ทุี่ก	6	ชั้�วโมง

ปรับย�ต้�มอ�ก�ร	สัูงเกต้อ�ก�รถูอน 

แอลักอฮอล์ัหรือย�นอนหลัับ	ถู้�ปรับ 

ย�ขัึ�นแลั้วอ�ก�รเป็นม�กขัึ�นให้สูงสูัย 

ภ�วะเพ้อจั�กหลั�ยสู�เหตุ้

ระวังในผ้่ป่วยท่ี่�ม่ภ�วะ	pulmonary	 

insufficiency,	severe	liver	disease,	 

myasthenia	gravis

อ�จัที่ำ�ให้เพิ�มอัต้ร�ก�รต้�ยได้ถู้�ใช้้ร�วมกับ	

olanzapine

หม�ยเหตุ้:	EPS	=	extrapyramidal	side	effects

	 	 2.1	 ก�รรักษ�โดยก�รใช้้ย�	แนวที่�งก�รพิจั�รณ�ให้ย�เมื�อพบภ�วะเพ้อในผ้่ป่วยมะเร็ง	(ต้�ร�งท่ี่�	23)	ให้ห� 

สู�เหตุ้ว��ภ�วะเพ้อม�จั�กก�รถูอนแอลักอฮอล์ัหรือย�นอนหลัับหรือไม�	 (ม่ประวัติ้ใช้้สู�รแลัะหยุดสู�ร	ร�วมกับม่ภ�วะ 

เพ้อแบบ	hyperactive	แลัะม่อ�ก�ร	ANS	hyperactivity)	พิจั�รณ�ให้ย�	benzodiazepine	อ�จัจัะให้	lorazepam	 

1-3	มก./วัน	หรือปรับต้�มอ�ก�รถูอนย�	(withdrawal)	ถู้�ไม�เข้ั�ขั��ยข้ั�งต้้นให้พิจั�รณ�ว��ผ้่ป่วยม่ภ�วะเพ้อร�วมกับ 

เป็นผ้่สู่งอ�ยุ	หรือม่อ�ก�รป่วยหนักหรือไม�	ถู้�ใช้�	ให้พิจั�รณ�ใช้้	antipsychotic	ขัน�ดต้ำ��ท่ี่�ม่ฤที่ธิ�	sedation	น้อย	เช้�น	 

haloperidol	0.5-5	มก./วัน	หล่ักเล่ั�ยงก�รใช้้	benzodiazepine	หรือสู�ม�รถูเลืัอกใช้้	risperidone	0.5-2	มก./วัน	 

ในกรณ่สูงสัูยว��ม่	parkinsonism	ร�วมด้วย	อ�จัพิจั�รณ�	quetiapine	12.5-50	มก./วัน	หรือ	olanzapine	2.5-5	 

มก./วัน	ที่บที่วนก�รรักษ�เป็นระยะ	เมื�ออ�ก�รด่ขึั�นคำ�อย	ๆ	ลัดย�

	 	 2.2	 ก�รรักษ�โดยก�รไม�ใช้้ย�1,2,6	อธิบ�ยให้คำว�มร้่แก�ผ้่ป่วยแลัะญ�ติ้/ผ้่ด่แลั	ให้คำว�มมั�นใจัว��เป็นโรคำที่�งก�ย 

ถู้�แก้ไขัสู�เหตุ้ได้ก็สู�ม�รถูกลัับม�เป็นปกต้ิได้	 ใช้้วิธ่ก�รไม�ใช้้ย�	 คำอยให้ขั้อม่ลั	 วัน	 เวลั�	 สูถู�นที่่�	 สูนับสูนุนให้ญ�ต้ิ	 

หรือผ้่ด่แลัท่ี่�คุ้ำนเคำยให้ก�รด่แลัใกล้ั	ๆ	เพื�อให้ผ้่ป่วยร้่สึูกคุ้ำนเคำย	เป็นก�รช้�วยสูงบอ�ก�รผ้่ป่วย	ซัึ่กประวัติ้สืูบค้ำนข้ัอม่ลั 

เพิ�มเติ้มเก่�ยวกับคำว�มต้้องก�รขัองผ้่ป่วย	สิู�งท่ี่�ผ้่ป่วยชื้�นช้อบ	แลัะแนวที่�งในก�รลัด	distress	ขัองผ้่ป่วย	ถู้�ผ้่ป่วยให้ข้ัอม่ลั 

ต้รงน่�ไม�ได้ด้วยต้นเอง	ให้สืูบค้ำนข้ัอม่ลัจั�กญ�ติ้	จััดสูภ�พแวดล้ัอมให้ปลัอดภัย	ม่เสู่ยงรบกวนน้อย	ผ้่ป่วยอย่�ในบริเวณ 

ที่่�บุคำลั�กรที่�งก�รแพที่ย์สู�ม�รถูสูังเกต้อ�ก�รได้ต้ลัอดโดยม่พื�นที่่�ให้ผ่้ป่วยด้วย	 ใช้้ก�รสูื�อสู�รที่ั�งวจันภ�ษ�แลัะ 
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อวจันภ�ษ�	เพื�อจััดก�รสูถู�นก�รณ์เมื�อผ้่ป่วยม่ภ�วะเพ้อ	โดยม่ที่��ที่�งท่ี่�สุูภ�พ	เคำ�รพคำว�มเป็นบุคำคำลั	แนะนำ�ตั้วทุี่กคำรั�ง 

เมื�อเขั้�ห�ผ่้ป่วย	 เมื�อสูนที่น�ไม�พ่ดเร็วจันเกินไปแลัะใช้้นำ��เสู่ยงที่่�สูงบ	 ไม�คำวรแสูดงก�รไม�เห็นด้วยกับผ่้ป่วย	 เมื�อถู�ม 

คำำ�ถู�มให้รอฟัื้งคำำ�ต้อบ	แสูดงคำว�มเห็นอกเห็นใจั	ถู้�ผ้่ป่วยม่อ�ก�รวุ�นว�ยรุนแรงม�ก	หรือม่ภ�วะหว�ดระแวง	ประเมิน 

พิจั�รณ�ก�รผ่กยึด	 (physical	 restraint)	 เมื�อใช้้วิธ่ก�รพ่ดคุำยไม�ได้ผลัแลัะย�ยังไม�ออกฤที่ธิ�	 เพื�อระวังอันต้ร�ยท่ี่�เกิด 

ต้�มม�จั�กภ�วะเพ้อ	แต้�จัะต้้องประเมินเพื�อคำลั�ยก�รผ่กยึดเป็นระยะๆ	เมื�อห�ยจั�กอ�ก�รเพ้อ	ผ้่ป่วยบ�งคำนอ�จัจัะ 

จัำ�เหตุ้ก�รณ์ได้บ�งสู�วน	 อ�จัม่ภ�วะหว�ดกลััวหรือโกรธที่่มผ่้รักษ�หรือญ�ต้ิได้	 คำวรอธิบ�ยให้ผ่้ป่วยเขั้�ใจัแลัะรับร่ ้

สูถู�นก�รณ์เป็นระยะ	ๆ

อัตร�ป่่วยั/อัตร�ต�ยั1-4

	 อ�ก�รเพ้อเก่�ยวขั้องกับก�รต้�ยที่่�เพิ�มขัึ�น	 อัต้ร�สู�วนอันต้ร�ย	 2.0;	 ช้�วงคำว�มเช้ื�อมั�น	 95%	 (CI):	 1.5-2.54	 

ก�รศึึกษ�พบคำว�มสูัมพันธ์ระหว��งอ�ก�รเพ้อแลัะอัต้ร�ก�รต้�ยที่่�เพิ�มขัึ�นอย��งน้อยสูองเที่��	 คำ��ประม�ณสู่งสูุดอย่�ใน 

กลัุ�มต้ัวอย��งที่่�ได้รับก�รปลั่กถู��ยไขักระด่ก	 แลัะม่คำว�มเช้ื�อมโยงระหว��งอ�ก�รเพ้อแลัะผลัลััพธ์ที่่�ไม�พึงประสูงคำ์ใน 

ผ่้ป่วยมะเร็งในระยะที่่�ม�กขัึ�น	 ม่ผลักระที่บในวงกว้�งต้�อสูุขัภ�พโดยที่ั�วไปอันเป็นผลัม�จั�กอ�ก�รเพ้อ	 แม้ว��จัะไม�ม่ 

ก�รศึึกษ�อย��งเป็นระบบในประช้�กรผ้่ป่วยมะเร็ง	แต้�ถู้�คำ�ดก�รณ์จั�กข้ัอม่ลัผ้่สู่งอ�ยุ	(อ�ยุ	>	65	ปี)	ท่ี่�เข้ั�รับก�รรักษ� 

ในหน�วยฟ้ื้�นฟ่ื้สูมรรถูภ�พขัองโรงพย�บ�ลั	อ�ก�รเพ้อเพิ�มคำว�มต้้องก�รในก�รฟ้ื้�นฟ่ื้แลัะอ�จัม่คำว�มซัึ่บซ้ึ่อนจั�กแผลั 

กดที่ับแลัะปอดบวมจั�กก�รสูำ�ลััก	 ก�รศึึกษ�อื�น	 ๆ	 แสูดงให้เห็นว��ก�รที่ำ�ง�นลัดลังเป็นม�กขัึ�นหลัังจั�กอ�ก�รเพ้อ 

พร้อมกับอัต้ร�ก�รกลัับเขั้�รับก�รรักษ�ในโรงพย�บ�ลัใหม�สู่งขัึ�น	 โดยรวมแลั้วคำว�มสูัมพันธ์เหลั��น่�ม่คำว�มช้ัดเจัน 

ม�กขึั�นในผ้่ป่วยโรคำสูมองเสืู�อม	อ�ก�รเพ้อท่ี่�รุนแรงกว��นั�นสัูมพันธ์กับสูถู�นะประสิูที่ธิภ�พก�รที่ำ�ง�นท่ี่�ต้ำ��ลัง	อ�ก�ร 

เพ้อยังที่ำ�ให้เกิดคำว�มทุี่กข์ัที่�งจิัต้ใจัอย��งม�กสูำ�หรับผ้่ป่วย	คำรอบคำรัว	แลัะผ้่ให้บริก�รด้�นสุูขัภ�พ	

ภู�วะสม่องเสื�อม่	(Major	neurocognitive	disorder	and	mild	neurocognitive	disorder)1

	 ภ�วะสูมองเสูื�อม	 เป็นกลัุ�มอ�ก�รขัองก�รเสูื�อมถูอยในก�รที่ำ�ง�นขัองสูมองด้�นคำว�มคำิด	 ก�รรับร่้อย��งน้อย 

หนึ�งด้�น	ผลัขัองก�รเปล่ั�ยนแปลังม่ผลักระที่บต้�อก�รดำ�เนินช่้วิต้ประจัำ�วันขัองผ้่ป่วย	สู�เหตุ้ม่หลั�ยปัจัจััย	สู�วนใหญ� 

เกิดจั�กก�รเสืู�อมขัองระบบประสู�ที่	หรือเกิดจั�กโรคำที่�งก�ยอื�น	ๆ 	เช้�น	ภ�วะนำ��คัำ�งในโพรงสูมอง	หรือได้รับย�นอนหลัับ 

เป็นเวลั�น�น	

	 เกณฑ์์ก�รวินิจัฉััยต้�ม	DSM-56

	 A.	ต้้องม่หลัักฐ�นจั�กประวัต้ิแลัะก�รต้รวจัประเมินพบว��ม่คำว�มบกพร�องขัองก�รที่ำ�หน้�ที่่�ขัองสูมองด้�น 

	 	 คำว�มคิำด	ก�รรับร้่อย��งน้อยด้�นใดด้�นหนึ�ง	ดังต้�อไปน่�	สูม�ธิแลัะคำว�มสูนใจั	(complex	attention)	คำว�ม 

	 	 สู�ม�รถูด้�นก�รบริห�รจััดก�ร	(executive	function)	ก�รเร่ยนร้่แลัะคำว�มจัำ�	ก�รใช้้ภ�ษ�	ด้�น	perceptual- 

	 	 motor	หรือ	social	cognition

	 B.	อ�ก�รดังกลั��วม่ผลักระที่บต้�อก�รดำ�เนินช้่วิต้อย��งอิสูระด้วยต้นเองที่่�ที่ำ�เป็นประจัำ�ทีุ่กวัน	 ต้ัวอย��งคำือ	 

	 	 ต้้องม่ผ้่ช้�วยที่ำ�กิจักรรมท่ี่�ซัึ่บซ้ึ่อน	เช้�น	จััดย�หรือก�รไปจั��ยต้ลั�ด

	 C.	อ�ก�รดังกลั��วไม�ได้เกิดจั�กภ�วะเพ้อ	หรืออย่�ในช้�วงภ�วะเพ้อ	(delirium)

	 D.	อ�ก�รดังกลั��วไม�สู�ม�รถูอธิบ�ยได้จั�กโรคำที่�งจิัต้เวช้อื�น	ๆ	เช้�น	โรคำจิัต้เภที่	โรคำซึึ่มเศึร้�	
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ระบ�ดัวิทำยั� 

	 ในประเที่ศึไที่ยพบคำว�มชุ้กขัองภ�วะสูมองเสูื�อมร้อยลัะ	 9.88	 ในประช้�กรที่่�ม่อ�ยุม�กกว��	 60	 ปี1	 สู�เหตุ้ 

ท่ี่�พบได้บ�อยคืำอ	Alzheimer’s	disease	อันดับสูอง	คืำอ	ภ�วะสูมองเสืู�อมจั�กหลัอดเลืัอด	(vascular	dementia)	

ก�รป่ระเมิ่น้ำผูู้้ป่่วยัทีำ�สงสัยัว่�มี่ภู�วะสม่องเสื�อม่1,2

	 จัะต้้องแยกภ�วะเพ้อ	โรคำที่�งก�ยอื�น	ๆ	แลัะโรคำที่�งจิัต้เวช้	โดยเฉัพ�ะภ�วะซึึ่มเศึร้�เพร�ะอ�จัม่อ�ก�รคำล้ั�ย 

กันได้	แต้�ภ�วะซึึ่มเศึร้�ผ้่ป่วยแลัะญ�ติ้จัะสู�ม�รถูระบุจุัดเริ�มคำว�มคำว�มผิดปกติ้ได้ด่กว��	แลัะในโรคำซึึ่มเศึร้�ผ้่ป่วยจัะ 

กังวลัเรื�องปัญห�คำว�มจัำ�แต้�ในขัณะที่่�ภ�วะสูมองเสูื�อมจัะไม�สูังเกต้ว��ต้นเองม่ปัญห�	 แยกโรคำจั�กปัญห�ก�รใช้้สู�รที่่� 

ที่ำ�ให้ม่อ�ก�รคำลั้�ยภ�วะสูมองเสูื�อมออกก�อนเสูมอ	 หลัังจั�กนั�นจัึงห�สู�เหตุ้ขัองภ�วะสูมองเสูื�อมช้นิดที่่�รักษ�ได้	 

ซึึ่�งพบได้ประม�ณร้อยลัะ	5-10	(ต้�ร�งท่ี่�	24)

ต�ร�งทีำ� 24		สู�เหตุ้ท่ี่�รักษ�ได้ขัองอ�ก�รสูมองเสืู�อม

กลุ่ำม่โรคำ ตัวอย่ั�ง

ย�แลัะสู�ร แอลักอฮอล์ั	โลัหะหนัก	คำ�ร์บอนมอนนอกไซึ่ด์

โรคำที่�งเมแที่บอลิัก	(metabolic) Hepatic/renal	insufficiency,	Wilson’s	disease

ก�รบ�ดเจ็ับ เลืัอดออกใต้้เยื�อด่ร�เรื�อรัง

โรคำที่�งระบบประสู�ที่อื�น	ๆ	 Multiple	 sclerosis,	 เนื�องอกในสูมอง	 ภ�วะโพรงสูมองคำั�งนำ��ที่ั�งช้นิดอุดต้ันแลัะ 

ช้นิดคำว�มดันปกติ้

ก�รติ้ดเชื้�อ เยื�อหุ้มสูมองอักเสูบเรื�อรังจั�กก�รติ้ดเชื้�อร�	วัณโรคำ	ติ้ดเชื้�อซิึ่ฟิื้ลิัสูต์้	neurosyphilis,	

major	neurocognitive	disorder	due	to	HIV	infection,	Creutzfeldt-Jakob	

disease

โรคำที่�งระบบภ่มิคุ้ำมกัน SLE,	sarcoidosis

โรคำต้�อมไร้ที่�อ ภ�วะไที่รอยด์ต้ำ��	โรคำต้�อมพ�ร�ไที่รอยด์

ภ�วะทุี่พโภช้น�ก�ร ภ�วะพร�องวิต้�มินบ่	1	วิต้�มินบ่	6	วิต้�มินบ่	12	แลัะโฟื้เลัต้

 เมื�อวินิจัฉััยแยกสู�เหตุ้ที่่�สู�ม�รถูรักษ�ออกไปได้แลั้ว	 ก�รรักษ�ภ�วะสูมองเสูื�อมม่ที่ั�งแบบใช้้ย�แลัะก�รรักษ� 

แบบไม�ใช้้ย�	ซึึ่�งก�รใช้้ย�ม่ประโยช้น์ในก�รด่แลัคำว�มผิดปกติ้ด้�นก�รรับร้่	ยังไม�ม่ย�ท่ี่�รักษ�ได้	ม่เพ่ยงย�ท่ี่�ประคัำบประคำอง 

ไม�ให้อ�ก�รเสืู�อมถูอยเร็ว	(ต้�ร�งท่ี่�	25)	ก�รด่แลัอ�ก�รด้�นประสู�ที่จิัต้เวช้	ประเมินห�สู�เหตุ้ขัองพฤติ้กรรมด้�นจิัต้เวช้	 

ท่ี่�พบได้บ�อย	คืำอ	ภ�วะเพ้อหรือปวดเรื�อรัง	 ถู้�ม่อ�ก�รท่ี่�ได้ประโยช้น์จั�กก�รใช้้ย�ให้ใช้้เมื�อจัำ�เป็น	แลัะหยุดเมื�อหมด 

ข้ัอบ�งช่้�	
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ต�ร�งทีำ� 25  ย�ท่ี่�ใช้้ในก�รรักษ�ภ�วะสูมองเสืู�อม

ขั้น้ำ�ดัเริ�ม่ต้น้ำ ขั้น้ำ�ดัทีำ�ใช้่ หม่�ยัเหตุ

ย�	cholinesterase	inhibitor	เป็นเพ่ยงก�รบรรเที่�อ�ก�ร	ช้�วยช้ะลัออ�ก�รเสืู�อมลังขัองคำว�มผิดปกติ้ด้�นคำว�มคิำดก�รรับร้่

donepezil 2.5-5	มก./วัน 5-10	มก./วัน -

rivastigmine 1.5	มก.	วันลัะ	2	คำรั�ง ปรับได้ถึูง	6	มก.วันลัะ	2	คำรั�ง	

คำ�อย	ๆ	ปรับทุี่ก	2-4	สัูปด�ห์

ม่ผลัข้ั�งเค่ำยงต้�อระบบที่�งเดิน 

อ�ห�รม�ก

galantamine 8	มก./วัน ปรับได้ถึูง	24	มก./วัน -

ย�	antipsychotics	 ให้ได้เมื�ออ�ก�รก้�วร้�ว	อ�ก�รโรคำจิัต้	 (ด่ต้�ร�งท่ี่�	23)	หยุดใช้้เมื�อหมดข้ัอบ�งช่้�	 ต้้องระวังก�รเกิดโรคำ 

หลัอดเลืัอดสูมองเมื�อใช้้ในผ้่สู่งอ�ยุ	แลัะเริ�มใช้้ท่ี่�ขัน�ดต้ำ��แลัะปรับขึั�นช้้�	ๆ

ย�แก้ซึ่ึมเศึร้�ใช้้เมื�อม่อ�ก�รเศึร้�	 แลัะอ�จัช้�วยลัดคำว�มก้�วร้�วได้	 (ด่ต้�ร�งที่่�	 22)	 แต้�ต้้องด่เรื�องปฏิิกิริย�ระหว��งย�แก้ 

ซึึ่มเศึร้�แลัะย�ในผ้่ป่วยมะเร็ง	แลัะเริ�มใช้้ท่ี่�ขัน�ดต้ำ��แลัะปรับขึั�นช้้�	ๆ

ก�รดูัแลำแบบไม่่ใช้่ยั�1,8

	 ก�รด่แลัทัี่�วไป	ได้แก�	ก�รกระตุ้้นกิจัวัต้รพื�นฐ�น	ก�รด่แลัสิู�งแวดล้ัอมให้ปลัอดภัย	ก�รฟ้ื้�นฟ่ื้ร��งก�ยแลัะก�รรับร้่	 

ด้�นจัิต้ใจั	 ก�รด่แลัผ่้ด่แลัเพร�ะพบผ่้ด่แลัม่คำว�มเสู่�ยงสู่งในก�รเกิดภ�วะซึ่ึมเศึร้�ได้	 ก�รด่แลัภ�วะสูุดที่้�ยขัองช้่วิต้	 

ก�รด่แลัด้�นกฎหม�ย	เป็นต้้น

	 ก�รด่แลัแบบประคำับประคำองเพื�อรักษ�ระดับคำว�มสู�ม�รถูขัองคำว�มคำิดก�รรับร่้	 เพื�อกระตุ้้นคำว�มจัำ�	 สูม�ธิ	 

ก�รใช้้กลั้�มเนื�อ	 ไม�ให้เสูื�อมลังเร็ว	 หรือเป็นก�รช้ดเช้ยคำว�มสู�ม�รถู	 ก�รกระตุ้้นกิจัวัต้รประจัำ�วันพื�นฐ�น	 ก�รด่แลั 

สูิ�งแวดลั้อมที่่�อย่�อ�ศึัยให้ปลัอดภัย	 ก�รออกกำ�ลัังก�ย	 ก�รด่แลัผ่้ด่แลัเพร�ะม่คำว�มเสู่�ยงสู่งในก�รเกิดภ�วะซึ่ึมเศึร้� 

ในผ้่ด่แลั	แลัะก�รด่แลัว�ระสุูดท้ี่�ยขัองช่้วิต้

	 ถู้�ผ้่ป่วยม่อ�ก�รที่�งจิัต้เวช้ร�วมด้วย	 ให้ประเมินว��ม่ภ�วะเพ้อสัูบสูนหรือไม�	 หรือแยกโรคำที่�งก�ยอื�น	 ๆ	 เช้�น	 

ก�รต้ิดเช้ื�อที่�งเดินปัสูสู�วะ	 อ�ก�รที่�งก�ยที่่�ที่ำ�ให้ผ่้ป่วยไม�สูุขัสูบ�ยก�ยจันม่ก�รแสูดงออกขัองอ�ก�รที่�งจัิต้เวช้	 

ก�รสู�งต้�อถู้�อ�ก�รแสูดงขัองผ่้ป่วยไม�เป็นไปต้�มแบบฉับับ	 แลัะม่คำว�มเสู่�ยงต้�อก�รเกิดอันต้ร�ยต้�อต้นเองแลัะผ่้อื�น 

สู�ม�รถูสู�งผ้่เช่้�ยวช้�ญเพื�อปรึกษ�ในก�รด่แลัได้
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ภ�คัผนวก 8
ก�รส่�อส�รแลุ่ะก�รให้คัว�มรู้เก่�ยวกับคัว�มปวดจ�กโรคัมะเร็ง

	 ในก�รด่แลัเรื�องคำว�มปวดจั�กโรคำมะเร็ง	 ก�รให้คำว�มร่้/แนะนำ�ก�รปฏิิบัต้ิต้นแลัะวิธ่ก�รใช้้ย�ม่คำว�มสูำ�คำัญ 

ไม�น้อยไปกว��ย�ระงับปวดที่่�แพที่ย์สูั�งให้	 ดังนั�นผ่้ป่วยแลัะญ�ต้ิจัำ�เป็นต้้องได้รับก�รอธิบ�ยแนวที่�งก�รรักษ�แลัะ 

ก�รใช้้ย�ให้ถู่กต้้องเมื�อเริ�มต้้นรับก�รรักษ�

8.1 บทำบ�ทำแลำะหน้้ำ�ทีำ�ขั้องผูู้้ป่่วยัแลำะญ�ติใน้ำก�รใช้่ยั�ระงับป่วดั 
	 1.	 ใช้้ย�ระงับปวดต้�มท่ี่�ระบุไว้บนหน้�ซึ่องย�อย��งเคำร�งคำรัด	ห�กเป็นย�ท่ี่�ให้รับประที่�นต้�มเวลั�	 ไม�คำวรลัด 

หรือเพิ�มย�เอง	คำวรปรึกษ�แพที่ย์ก�อนปรับขัน�ดย�

	 2.	ย�ท่ี่�สัู�งให้รับประที่�นเฉัพ�ะเวลั�ปวดหรือย�ระงับปวดเสูริม	(rescue	medication)	ไม�คำวรรอให้คำว�มปวด 

รุนแรง	 (severe)	 จึังรับประที่�นย�	 เพร�ะคำว�มปวดอ�จัจัะลัดลังไม�ม�กแลัะต้้องใช้้เวลั�น�นกว��คำว�มปวดจัะลัดลัง	 

นอกจั�กน่�ผ่้ป่วยก็จัะไม�สูุขัสูบ�ยต้ัวเนื�องจั�กคำว�มปวดโดยเฉัลั่�ยที่ั�งวันก็จัะอย่�ในระดับป�นกลั�ง	 ที่ำ�ให้ร่้สูึกหงุดหงิด	 

ไม�สู�ม�รถูที่ำ�กิจัวัต้รต้��ง	ๆ 	ได้	ดังนั�นคำวรรับประที่�นเมื�อคำว�มปวดอย่�ในระดับป�นกลั�ง	(moderate	pain)	เพื�อคำวบคุำม 

คำว�มปวดให้อย่�ในระดับเลั็กน้อย	 (mild	 pain)	 ซึ่ึ�งคำว�มปวดในระดับน่�จัะที่ำ�ให้ผ่้ป่วยม่อ�รมณ์ที่่�ด่ขัึ�น	 สู�ม�รถู 

ที่ำ�กิจักรรมต้��ง	ๆ	ได้

	 3.	จัดบันทึี่กวัน	เวลั�ท่ี่�รับประที่�นย�ระงับปวดเสูริมในสูมุดบันทึี่ก	แลัะนำ�ม�ให้แพที่ย์ด่ทุี่กคำรั�งท่ี่�ม�พบแพที่ย์	 

เพื�อช้�วยให้สู�ม�รถูปรับย�ระงับปวดช้นิดที่่�รับประที่�นต้�มเวลั�ได้อย��งเหม�ะสูม	 เช้�น	 ห�กผ่้ป่วยขัอย�ระงับปวด 

ในช้�วงกลั�งคืำนเป็นสู�วนใหญ�	แพที่ย์อ�จัพิจั�รณ�ปรับเพิ�มย�ระงับปวดเฉัพ�ะเวลั�ก�อนนอน	เป็นต้้น

	 4.	คำวรปรึกษ�แพที่ย์หรือเภสัูช้กรห�กม่อ�ก�รไม�พึงประสูงค์ำเกิดขึั�น	เช้�น	ง�วงซึึ่ม	เว่ยนศ่ึรษะ	คำลืั�นไสู้อ�เจ่ัยน	 

ท้ี่องผ่ก	เพื�อปรับเปล่ั�ยนก�รรักษ�ให้เหม�ะสูม	

	 5.	คำวรนำ�ย�ทุี่กช้นิดท่ี่�ใช้้อย่�ประจัำ�ม�ด้วยทุี่กคำรั�งเมื�อม�พบแพที่ย์	เนื�องจั�กผ้่ป่วยอ�จัได้รับย�ระงับปวดท่ี่�ม่ฤที่ธิ� 

คำล้ั�ยกันจั�กแพที่ย์ที่��นอื�น	ที่ำ�ให้ม่โอก�สูเกิดผลัอันไม�พึงประสูงค์ำได้	นอกจั�กน่�ห�กม่ย�ตั้วใดเหลืัอหรือขั�ด	แพที่ย ์

จัะได้สูอบถู�มแลัะที่ร�บถึูงสู�เหตุ้ได้	นอกจั�กน่�ก�รนับจัำ�นวนย�ท่ี่�เหลืัอยังช้�วยให้แพที่ย์สัู�งย�เพิ�มเที่��ท่ี่�จัำ�เป็น	เพื�อลัด 

ก�รสู่ญเสู่ยจั�กก�รที่่�ม่ย�เหลัือที่ิ�งเมื�อไม�ได้ใช้้ย�นั�น	 ๆ	 แลั้ว	 แลัะเพื�อป้องกันบุคำคำลัใกลั้ช้ิดนำ�ย�ที่่�เหลัือไปใช้้ในที่�ง 

ท่ี่�ผิด

	 6.	 เนื�องจั�กย�โอปิออยด์เป็นย�เสูพต้ิดประเภที่คำวบคำุม	 ดังนั�นผ่้ป่วยแลัะผ่้ดแ่ลัจัะต้้องเก็บรักษ�ย�ให้ด่	 เพื�อ 

ป้องกันไม�ให้บุคำคำลัอื�นนำ�ไปใช้้ในที่�งท่ี่�ผิด

	 7.	ห�กม่อ�ก�รผิดปกติ้ดังต้�อไปน่�	คำวรร่บม�พบแพที่ย์	ได้แก�1

	 	 a.	 ไม�สู�ม�รถูรับประที่�นย�ระงับปวดได้	หรือย�ระงับปวดหมด

	 	 b.	ม่อ�ก�รปวดใหม�ท่ี่�แต้กต้��งจั�กอ�ก�รปวดเดิม	หรือปวดรุนแรงขึั�นแลัะไม�ต้อบสูนองต้�อย�ระงับปวดเสูริม 

	 	 c.	 คำลืั�นไสู้อ�เจ่ัยนม�ก	ไม�สู�ม�รถูรับประที่�นได้น�นเกิน	1	วัน

	 	 d.	ไม�ถู��ย	ไม�ผ�ยลัม	น�นเกิน	3	วัน	

	 	 e.	หลัับม�ก	ปลุักไม�ตื้�น	หรือม่อ�ก�รเพ้อ	สัูบสูน	

_22-1041(01-96).indd   71_22-1041(01-96).indd   71 2/11/2565 BE   16:342/11/2565 BE   16:34



72 คำำ�แนะนำ�ก�รจััดก�รคำว�มปวดจั�กมะเร็ง
(Clinical Guidance for Cancer Pain Management)

8.2 คำว�ม่เข้ั้�ใจคำลำ�ดัเคำลืำ�อน้ำเกี�ยัวกับก�รใช้่ยั�กลุ่ำม่โอปิ่ออยัด์ั
	 1.	คำว�ม่เชื่�อ	“เมื�อได้รับย�โอปิออยด์ไปน�น	ๆ	อ�จัที่ำ�ให้ติ้ดย�	ต้้องเพิ�มขัน�ดย�ขึั�นเรื�อย	ๆ	แลัะไม�สู�ม�รถู 

เลิักย�ได้”

  คำว�ม่จริง “ผ่้ป่วยสู�วนใหญ�ที่่�ได้รับย�โอปิออยด์จัะเกิดก�รดื�อย�	 (ต้้องใช้้ย�เพิ�มขัึ�นเพื�อให้ได้ผลัก�รรักษ� 

เที่��เดิม)	ที่ำ�ให้ต้้องเพิ�มขัน�ดย�ขึั�น	ซึึ่�งบ�งคำนเกิดเร็ว	บ�งคำนเกิดขึั�นอย��งช้้�	ๆ 	นอกจั�กน่�โรคำมะเร็งมักจัะม่ก�รดำ�เนิน 

ขัองโรคำม�กขึั�น	ที่ำ�ให้อ�ก�รปวดรุนแรงยิ�งขึั�น	ซึึ่�งอ�จัจัะเป็นอ่กสู�เหตุ้ท่ี่�ที่ำ�ให้ต้้องเพิ�มขัน�ดย�	อย��งไรก็ต้�มในร�ยท่ี่� 

ต้อบสูนองต้�อก�รรักษ�	 ขัน�ดขัองก้อนมะเร็งจัะเลั็กลัง	 อ�ก�รปวดจัะลัดลัง	 เมื�อผ่้ป่วยลัดย�หรือหยุดย�โอปิออยด์ 

เร็วเกินไป	อ�จัม่อ�ก�รใจัสัู�น	เหงื�อออก	ขันลุัก	กระสัูบกระสู��ย	ซึึ่�งม่ลัักษณะคำล้ั�ยคำนท่ี่�ติ้ดย�	แต้�เป็นอ�ก�รถูอนย�	 

(withdrawal	 symptoms)2	 ซึ่ึ�งพบได้ในผ่้ที่่�หยุดย�โอปิออยด์เร็วเกินไป	 แก้ไขัโดยก�รลัดขัน�ดย�โอปิออยด์ช้้�	 ๆ	 

ภ�ยใน	1-2	สัูปด�ห์”

	 2.	คำว�ม่เชื่�อ “ผ้่ป่วยขัอย�โอปิออยด์บ�อยม�ก	ที่ำ�ให้บุคำลั�กรที่�งก�รแพที่ย์คิำดว��ผ้่ป่วยน��จัะติ้ดย�”

  คำว�ม่จริง “ก�รท่ี่�ผ้่ป่วยขัอย�ระงับปวดบ�อยม�ก	สู�เหตุ้สู�วนใหญ�มักเกิดจั�กก�รให้ย�ระงับปวดไม�เพ่ยงพอ	 

(inadequate	 pain	 control	 หรือ	 pseudoaddiction)3	 แพที่ย์คำวรพิจั�รณ�ปรับเพิ�มย�ระงับปวดที่่�ให้ต้�มเวลั�	 

โดยคำำ�นวณจั�กปริม�ณย�ที่่�ผ่้ป่วยขัอเสูริมต้�อวัน	 โดยที่ั�วไปคำวรปรับเพิ�มย�เมื�อผ่้ป่วยขัอย�ระงับปวดเสูริมม�กกว��							 

4	คำรั�งต้�อวัน”4

	 3. คำว�ม่เชื่�อ	“ผ้่ป่วยท่ี่�ได้รับย�โอปิออยด์	มักจัะเสู่ยช่้วิต้เร็วขึั�น”

  คำว�ม่จริง “ผ่้ป่วยที่่�ปวดม�กแลัะจัำ�เป็นต้้องได้รับโอปิออยด์โดยเฉัพ�ะในระยะที่้�ยขัองโรคำ	 มักม่ก�ร 

ดำ�เนินโรคำท่ี่�คำ�อนข้ั�งม�กแล้ัว	แลัะม่โอก�สูท่ี่�จัะเสู่ยช่้วิต้ได้จั�กสู�เหตุ้ต้��ง	ๆ 	แต้�ยังไม�ม่หลัักฐ�นท่ี่�แน�ชั้ดว��ย�โอปิออยด์ 

ที่ำ�ให้มะเร็งแพร�กระจั�ยเร็วขัึ�น	 อย��งไรก็ด่ม่ผ่้ป่วยจัำ�นวนไม�น้อยที่่�ได้รับย�โอปิออยด์เป็นเวลั�น�นหลั�ยปี	 ซึ่ึ�งที่ำ�ให้ 

ม่คุำณภ�พช่้วิต้ท่ี่�ด่ขึั�น”

	 4.	คำว�ม่เชื่�อ	“ห�กได้รับมอร์ฟีื้นแล้ัวไม�ทุี่เลั�ปวด	แสูดงว��ตั้วโรคำรุนแรงม�ก	อ�จัเสู่ยช่้วิต้ในไม�ช้้�”

  คำว�ม่จริง “เป็นคำว�มจัริงบ�งสู�วน	ในกรณ่ท่ี่�เกิดภ�วะแที่รกซ้ึ่อนจั�กมะเร็งท่ี่�ที่ำ�ให้เสู่ยช่้วิต้ได้	เช้�น	ruptured	 

tumor	 หรือ	 bowel	 perforation	 ผ่้ป่วยจัะม่อ�ก�รปวดรุนแรงม�ก	 แม้ว��ได้รับมอร์ฟื้ีนฉั่ดเขั้�หลัอดเลัือดดำ�ใน 

ขัน�ดสู่งก็อ�จัจัะไม�ห�ยปวด	แต้�ในผ้่ป่วยหลั�ยร�ยท่ี่�ได้รับมอร์ฟีื้นแล้ัวไม�ทุี่เลั�ปวด	อ�จัเกิดได้จั�ก	1)	ผ้่ป่วยไม�ต้อบสูนอง 

หรือต้อบสูนองน้อยต้�อย�มอร์ฟีื้น	(ultra-rapid	metabolizer)	แก้ไขัโดยก�รให้ย�โอปิออยด์ช้นิดอื�น	(opioid	switching)	 

2)	ยังได้รับมอร์ฟีื้นไม�เพ่ยงพอ	(inadequate	dose)	แก้ไขัโดยให้ย�มอร์ฟีื้นเพิ�มขึั�น	3)	อ�ก�รปวดจั�ก	neuropathic	 

pain	 ซึ่ึ�งเป็นอ�ก�รปวดที่่�ไม�คำ�อยต้อบสูนองต้�อย�โอปิออยด์	 แก้ไขัโดยให้ย�แก้ปวดในกลัุ�ม	 gabapentinoids	 หรือ	 

tricyclic	antidepressants	หรือ	serotonin-norepinephrine	reuptake	inhibitors	ซึึ่�งออกฤที่ธิ�จัำ�เพ�ะกับอ�ก�ร 

ปวดน่�”5,6

	 5.	คำว�ม่เชื่�อ	“ในกรณ่ท่ี่�ปวดรุนแรงม�ก	วิธ่เด่ยวท่ี่�จัะช้�วยให้ผ้่ป่วยไม�ที่รม�น	คืำอ	ก�รให้ย�โอปิออยด์ต้�อเนื�อง 

ที่�งหลัอดเลืัอดดำ�	(morphine	infusion)	เพื�อให้ผ้่ป่วยหลัับจัะได้ไม�ปวด”

 คำว�ม่จริง	“ในกรณ่ท่ี่�อ�ก�รปวดรุนแรงม�ก	ก�รใช้้ย�โอปิออยด์โดยก�รฉ่ัดหรือให้ต้�อเนื�องที่�งหลัอดเลืัอดดำ� 

สู�ม�รถูช้�วยบรรเที่�ปวดได้	 โดยปรับขัน�ดย�ให้เหม�ะสูม	 ไม�ให้ผ่้ป่วยหลัับม�กเกินไป	 อย��งไรก็ต้�มบ�งร�ยอ�จั 

พิจั�รณ�ก�รที่ำ�หัต้ถูก�รระงับปวด	 (pain	 intervention)	 ได้แก�	 celiac	plexus	neurolysis,	peripheral	nerve	 

ablation,	intrathecal	morphine	infusion	แลัะรังสู่รักษ�	เป็นต้้น	เพื�อบรรเที่�อ�ก�รปวดแลัะม่คุำณภ�พช่้วิต้ท่ี่�ด่ขึั�น”7	
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	 6.	คำว�ม่เชื่�อ “ก�รให้ย�โอปิออยด์ต้�อเนื�องที่�งหลัอดเลืัอดดำ�	(morphine	infusion)	ถืูอเป็นก�รก�รุณยฆ่�ต้	 

ช้�วยให้ผ้่ป่วยไม�ที่รม�น”

  คำว�ม่จริง “ก�รให้ย�โอปิออยด์ต้�อเนื�องที่�งหลัอดเลืัอดดำ�เป็นก�รลัดคำว�มปวดแลัะคำว�มที่รม�นขัองผ้่ป่วย 

วิธ่หนึ�ง	ซึึ่�งไม�ได้ม่วัต้ถุูประสูงค์ำให้ผ้่ป่วยเสู่ยช่้วิต้เร็วขึั�น	ในก�รให้	morphine	infusion	จัำ�เป็นต้้องเฝ้้�ระวังสัูญญ�ณช่้พ	 

แลัะระดับคำว�มร้่สึูกตั้ว	โดยปรับขัน�ดย�ให้อย่�ในระดับท่ี่�เหม�ะสูม	คืำอ	อัต้ร�ก�รห�ยใจัอย่�ในช้�วง	10-20	คำรั�งต้�อน�ท่ี่	 

ระดับคำว�มร้่สึูกตั้ว	(sedation	score)	ไม�เกิน	2/3	แลัะไม�ปวด	อย��งไรก็ต้�มคำวรที่ำ�คำว�มเข้ั�ใจักับญ�ติ้ผ้่ป่วยเก่�ยวกับ 

ผลัขัองก�รรักษ�แลัะผลัข้ั�งเค่ำยงขัองวิธ่น่�ก�อนเริ�มก�รรักษ�”

8.3 ก�รให้คำว�ม่รู้แลำะคำำ�แน้ำะน้ำำ�แก่ผูู้้ป่่วยัแลำะญ�ติหรือผูู้้ดูัแลำใน้ำก�รจัดัก�รคำว�ม่ป่วดัดั้วยัตน้ำเอง  
ม่คำว�มสูำ�คัำญอย��งยิ�ง	สู�ม�รถูลัดคำว�มปวด	ลัดคำว�มวิต้กกังวลั	แลัะช้�วยให้ก�รนอนหลัับด่ขึั�น8

	 1.	ก�รสูะกดจิัต้	(hypnosis)	เป็นก�รฝึ้กให้ผ้่ป่วยกำ�หนดจิัต้	จิันต้น�ก�รถึูงประสูบก�รณ์ท่ี่�ด่หรือเวลั�ท่ี่�ไม�ปวด 

หรือช้�วงที่่�สู�ม�รถูที่ำ�กิจักรรมต้��ง	 ๆ	 ได้	 พบว��ก�รสูะกดจัิต้ช้�วยลัดคำว�มปวดที่่�เกิดจั�กมะเร็งหรือก�รรักษ�มะเร็ง 

ได้อย��งชั้ดเจัน9

	 2.	คำวรแนะนำ�ก�รออกกำ�ลัังก�ยในสู�วนท่ี่�ไม�ม่อ�ก�รปวดแลัะไม�ที่ำ�ให้ม่อ�ก�รปวดม�กขึั�น	เพื�อเป็นก�รรักษ� 

คำว�มแข็ังแรงขัองกล้ั�มเนื�อ	ป้องกันภ�วะข้ัอติ้ด	ลัดอ�ก�รเหนื�อยล้ั�	แลัะยังเป็นก�รเบ่�ยงเบนคำว�มสูนใจัจั�กคำว�มปวด	 

ช้�วยปรับอ�รมณ์	รวมทัี่�งช้�วยให้นอนหลัับได้ด่ขึั�น10

	 3.	ก�รฝ้ึกผ�อนคำลั�ย	 โดยใช้้วิด่โอหรือร่ปภ�พที่่�ที่ำ�ให้ผ�อนคำลั�ย	 เช้�น	 ภ�พวิวที่ิวที่ัศึน์	 สู�ม�รถูช้�วยลัดคำว�ม 

ปวดได้11 นอกจั�กน่�ก�รที่ำ�สูม�ธิ	 (mindfulness-based	meditation)	 พบว��ช้�วยที่ำ�ให้ก�รนอนหลัับด่ขัึ�นแลัะ 

คำว�มทุี่กข์ัใจัน้อยลัง	แต้�ไม�ได้ลัดคำว�มปวดโดยต้รง12

	 4.	ญ�ต้ิแลัะผ่้ด่แลัคำวรแสูดงคำว�มเห็นใจั	 เขั้�ใจั	 แลัะให้ก�รช้�วยเหลัือต้�มคำว�มเหม�ะสูม	 (empathy)	 

จัะช้�วยลัดคำว�มไม�สูบ�ยใจั	 ลัดคำว�มปวดโดยอ้อม	 แลัะเป็นก�รเพิ�มคำว�มสูัมพันธ์ที่่�ด่ระหว��งผ่้ป่วยกับผ่้ด่แลั	 ในที่�ง 

ต้รงข้ั�ม	ก�รแสูดงคำว�มไม�พอใจัเมื�อผ้่ป่วยร้องปวดม�กบ�อยคำรั�ง	ก็จัะที่ำ�ให้คำว�มปวดยิ�งรุนแรงม�กขึั�น13

8.4 ก�รดูัแลำญ�ติแลำะผูู้้ดูัแลำ
	 คำวรให้ก�รด่แลัที่�งด้�นจิัต้วิญญ�ณแก�ผ้่ป่วยแลัะผ้่ด่แลัด้วย	ได้แก�	คำว�มต้้องก�รที่ำ�บ�งสิู�งบ�งอย��งในช้�วงท้ี่�ย 

ขัองช้่วิต้	 คำว�มเช้ื�อแลัะพิธ่กรรมที่�งศึ�สูน�	 ก�รให้คำว�มเช้ื�อมั�นแก�ผ่้ป่วยแลัะญ�ต้ิเก่�ยวกับก�รด่แลัในช้�วงที่้�ยขัอง 

ช่้วิต้14	นอกจั�กน่�แนะนำ�ให้ญ�ติ้แลัะผ้่ด่แลัม่เวลั�พักโดยไม�เกิดภ�วะเคำร่ยด	หมดแรงก�ยแรงใจั	 เบื�อหน��ยไร้อ�รมณ์	 

ประสิูที่ธิภ�พก�รที่ำ�ง�นลัดลัง	หมดไฟื้	(burnout)15
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ภ�คัผนวก 9
ก�รดูแลุ่ผู้ป่วยท่�ม่คัว�มปวดจ�กโรคัมะเร็งในรูปแบบวิถ่ีใหม่

	 ก�รระบ�ดขัองโคำโรน��ไวรสัูนั�นเกิดขัึ�นอย��งรวดเร็ว	 ที่ำ�ให้ก�รปฏิิสูัมพันธ์	 ก�รด่แลัระหว��งแพที่ย์แลัะผ่้ป่วย 

มะเร็งที่่�ม่คำว�มปวดเปลั่�ยนไป	 โดยก�รด่แลัผ่้ป่วยที่่�ม่คำว�มปวดจั�กมะเร็งก็ได้รับผลักระที่บ	 ไม�ว��จัะเป็นก�รระบ�ด 

ขัองโคำโรน��ไวรัสูท่ี่�ระบ�ดทัี่�งในประเที่ศึไที่ยแลัะทัี่�วโลัก	สู�งผลักระที่บทัี่�งที่�งด้�นสัูงคำม	เศึรษฐกิจั	ก�รศึึกษ�	ก�รแพที่ย์ 

แลัะสู�ธ�รณสุูขั	ที่ำ�ให้ต้้องม่ก�รปรับเปล่ั�ยนก�รใช้้ช่้วิต้	วิถู่ช่้วิต้	แลัะคำว�มเป็นอย่�ทัี่�งหมด	ซึึ่�งรวมไปถึูงก�รด่แลัรักษ� 

ผ้่ป่วยมะเร็งท่ี่�ม่คำว�มปวดด้วย	แลัะในปัจัจุับันท่ี่�ยังคำงต้้องใช้้ม�ต้รก�ร	DMHTT:	Social	distancing,	Mask	wearing,	 

Hand	washing,	Testing,	Thai	Cha	na	(ไที่ยช้นะ)	ขัองกระที่รวงสู�ธ�รณสุูขั	แต้�กระนั�นก็ต้�มเป็นเพ่ยงม�ต้รก�ร 

ในก�รป้องกันแลัะคำวรนำ�ม�ใช้้ปฏิิบัติ้ในช่้วิต้ประจัำ�วัน	สู�วนก�รด่แลัรักษ�ผ้่ป่วยมะเร็งท่ี่�ม่คำว�มปวดนั�น	ในยุคำปัจัจุับัน 

ท่ี่�ม่เคำรื�องมือ	อุปกรณ์	เที่คำโนโลัย่ที่�งก�รแพที่ย์ท่ี่�เจัริญก้�วหน้�แบบก้�วกระโดด	โดยเฉัพ�ะในยุคำท่ี่�ม่ก�รระบ�ดขัอง 

โคำโรน��ไวรัสูน่�	ยิ�งสู�งเสูริมให้นำ�อุปกรณ์	เคำรื�องมือที่�งก�รแพที่ย์	หรือเที่คำโนโลัย่ม�ใช้้ให้เกิดประโยช้น์สู่งสุูด	เพื�อเป็น 

ก�รป้องกันแลัะหยุดยั�งโรคำระบ�ดน่�ให้ได้

	 ในประเที่ศึไที่ยม่ก�รนำ�	telemedicine	ม�ใช้้แลัะเปล่ั�ยนกระบวนทัี่ศึน์สูำ�หรับก�รด่แลัโรคำเรื�อรังแลัะก�รด่แลั 

คำว�มปวด	 telemedicine	 นั�นหม�ยรวมถูึงเสู่ยงแลัะ/หรือวิด่โอที่่�ม่ปฏิิสูัมพันธ์ระหว��งผ่้ป่วยแลัะผ่ใ้ห้บริก�รในสูอง 

สูถู�นท่ี่�ท่ี่�แต้กต้��งกัน	แลัะรวมถึูงก�รปรึกษ�ที่�งไกลั	วินิจัฉััย	ติ้ดต้�ม	แลัะก�รให้คำำ�ปรึกษ�ยังได้พัฒน�ก�รจั��ยเงินช้ดเช้ย 

คำ��บริก�รระบบสู�ธ�รณสุูขัที่�งไกลัหรือ	telemedicine	โดยเน้นกลุั�มผ้่ป่วยโรคำเรื�อรังร�ยเก��ท่ี่�ม่อ�ก�รคำงท่ี่�	สู�ม�รถู 

คำวบคุำมโรคำได้ด่	แพที่ย์สู�ม�รถูต้รวจัรักษ�ผ��นระบบที่�งไกลัได้	ไม�จัำ�เป็นต้้องเดินที่�งม�ห�ถึูงโรงพย�บ�ลั	โดยสูำ�นักง�น 

หลัักประกันสุูขัภ�พแห�งช้�ติ้	(สูปสูช้.)	กำ�หนดอัต้ร�จั��ยแก�หน�วยบริก�รสูำ�หรับคำ��บริก�ร	telemedicine	รวมไปถึูง 

ก�รจััดสู�งย�	โดย	สูปสูช้.	ม่โคำรงก�รรับย�ใกล้ับ้�นแลัะรับย�ที่�งไปรษณ่ย	์ซึึ่�งเภสัูช้กรให้คำำ�ปรึกษ�เรื�องย�	ช้�วยติ้ดต้�ม 

อ�ก�รเบื�องต้้น	 แลัะประเมินผลัก�รใช้้ย�ให้อ่กที่�งหนึ�งด้วย	 โคำรงก�รน่�เป็นสู�วนเต้ิมเต้็มซึ่ึ�งกันแลัะกัน	 ที่ำ�ให้ก�รให้ 

บริก�รสุูขัภ�พแบบ	new	normal		ม่ประสิูที่ธิภ�พสู่งสุูด	ผ้่ป่วยได้รับบริก�รท่ี่�ม่คุำณภ�พม�ต้รฐ�นโดยไม�ต้้องเดินที่�ง 

ม�ถึูงโรงพย�บ�ลั	ช้�วยอำ�นวยคำว�มสูะดวก	ไม�ต้้องเสู่ยเวลั�รอคำอย	ลัดคำว�มเสู่�ยงจั�กโคำวิด-19	ขัณะเด่ยวกันก็ลัดคำว�ม 

แออัดท่ี่�โรงพย�บ�ลัอ่กที่�งหนึ�งด้วย1,2

อะไรคืำอ Telemedicine 

	 Telemedicine	 ต้�มคำำ�ประก�ศึขัองแพที่ยสูภ�	 เรื �อง	 แนวที่�งปฏิิบัต้ิก�รแพที่ย์ที่�งไกลัหรือโที่รเวช้	 

(telemedicine)	แลัะคำลิันิกออนไลัน์	ลังวันท่ี่�	21	กรกฎ�คำม	2563	ได้ประก�ศึดังน่�3

	 “โที่รเวช้”	หรือ	“ก�รแพที่ย์ที่�งไกลั”	(telemedicine)	หม�ยคำว�มว��	เป็นก�รสู�งผ��นหรือก�รสืู�อสู�รเนื�อห� 

ที่�งก�รแพที่ย์แผนปัจัจัุบันโดยผ่้ประกอบวิช้�ช้่พเวช้กรรมที่ั�งจั�กสูถู�นพย�บ�ลัภ�คำรัฐแลัะ/หรือเอกช้นจั�กสูถู�นที่่� 

หนึ�งไปยังอ่กสูถู�นท่ี่�หนึ�งโดยอ�ศัึยวิธ่ก�รที่�งอิเล็ักที่รอนิกส์ูเพื�อให้ก�รปรึกษ�	คำำ�แนะนำ�แก�ผ้่ประกอบวิช้�ช่้พเวช้กรรม	 

หรือบุคำคำลัอื�นใด	 เพื�อก�รดำ�เนินก�รที่�งก�รแพที่ย์ในกรอบแห�งคำว�มร่้ที่�งวิช้�ช้่พเวช้กรรม	 ต้�มภ�วะ	 วิสูัย	 แลัะ 

พฤติ้ก�รณ์ท่ี่�เป็นอย่�	ทัี่�งน่�	โดยคำว�มรับผิดช้อบขัองผ้่สู�งผ��นหรือก�รสืู�อสู�รเนื�อห�ที่�งก�รแพที่ย์นั�น	ๆ

	 ซึึ่�งจั�กประก�ศึจัะเห็นว��	ก�รแพที่ย์ที่�งไกลั	หม�ยรวมถึูง	ก�รบริก�รท่ี่�ประกอบไปด้วยก�รสืู�อสู�รกับแพที่ย์	 

พย�บ�ลั	เภสัูช้กร	เพื�อท่ี่�จัะประเมินอ�ก�ร	คำว�มเสู่�ยง	โดยเฉัพ�ะอย��งยิ�งในเรื�องขัองย�	แลัะสู�งปรึกษ�ไปยังแพที่ย์สู�ขั� 

อื�น	ๆ	ตั้วอย��ง	เช้�น	แพที่ย์เวช้ศึ�สูต้ร์ฟ้ื้�นฟ่ื้	แพที่ย์กระด่กแลัะข้ัอ	จิัต้แพที่ย์	 ซึึ่�งเป็นได้ทัี่�งร่ปแบบเสู่ยงหรือว่ด่โอคำอลั	 
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รวมไปถูึงก�รอภิปร�ยด้�นอื�น	 ๆ	 ด้วย	 แลัะม่ประก�ศึขัองสูำ�นักง�นคำณะกรรมก�รอ�ห�รแลัะย�ขัองประเที่ศึไที่ย	 

เรื�องแนวปฏิิบัต้ิในก�รจััดสู�งย�เสูพต้ิดให้โที่ษ/วัต้ถูุออกฤที่ธิ�ที่�งไปรษณ่ย์	 ในระหว��งสูถู�นก�รณ์โรคำต้ิดเช้ื�อไวรัสู 

โคำโรน�	2019	(ลังวันท่ี่�	17	เมษ�ยน	พ.ศึ.	2563)	ซึึ่�งสู�ม�รถูสู�งย�ไปท่ี่�บ้�นได้	รวมถึูงย�แก้ปวดกลุั�มโอปิออยด์ด้วย	 

แต้�ต้้องสู�ม�รถูต้ิดต้�มสูถู�นะขัองย�ได้	 อย��งไรก็ด่ก�รให้บริก�รก�รแพที่ย์ที่�งไกลัม่ที่ั�งขั้อด่แลัะขั้อเสู่ย	 ดังแสูดงใน 

ต้�ร�งท่ี่�	26	

ต�ร�งทีำ� 26 ข้ัอด่แลัะข้ัอเสู่ยขัอง	Telemedicine4

ข้ั้อดีั ข้ั้อเสียั

-	 สู�งเสูริมปัจัจััยด้�นจัิต้ใจัแลัะแรงกระตุ้้นเพื�อให้ได้ขั้อม่ลั 

ขัองผ้่ป่วยม�กขึั�น

-	 ก�รเขั้�ถูึงบริก�รได้ม�กขัึ�น	 ประหยัดเวลั�	 แลัะเพิ�มคำว�ม 

สูะดวกสูบ�ย

-	 ประสู�นแผนกอื�น	ๆ 	เพื�อช้�วย/ร�วมด่แลั	แลัะสู�ม�รถูเชื้�อมต้�อ 

ด้วยก�รใช้้	telemedicine

-	 ก�รประเมินอย��งรอบด้�นสู�ม�รถูที่ำ�ได้จั�กสูถู�นที่่�ที่่ � 

ห��งไกลั5	เช้�น	ก�รติ้ดต้�มสัูญญ�ณช่้พขัองผ้่ป่วยจั�กท่ี่�บ้�น	 

ก�รประเมินอ�ก�รเบื�องต้้นก�อน	 แลัะก�รเฝ้้�ต้ิดต้�ม/ 

ต้รวจัสูอบอุปกรณ์หรือเคำรื�องมือแพที่ย์จั�กท่ี่�บ้�นได้	

-	 คำุณภ�พลัดลังในก�รปฏิิสูัมพันธ์ระหว��งผ่้ป่วยแลัะผ่้ให้ 

บริก�ร

-	 ข้ัอจัำ�กัดในก�รต้รวจัร��งก�ย

-	 ก�รประเมินที่�งด้�นจัิต้ใจั	 ประวัต้ิ	 แลัะสูังคำม	 ไม�สูะดวก 

เที่��ท่ี่�คำวร	เช้�น	พฤติ้กรรมคำว�มปวดแลัะสุูขัอน�มัยขัองผ้่ป่วย	 

เช้�น	ก�รใช้้ย�สู่บ/ก�รดื�มแอลักอฮอล์ั

-	 ประเด็นก�รม่สู�วนร�วมขัองผ่้ป่วย	 อ�จัม่สูิ�งรบกวนหรือ 

เสู่ยงรบกวนท่ี่�บ้�น	อ�จัขั�ดคำว�มเป็นสู�วนตั้ว6

-	 ปัญห�ก�รเช้ื�อมต้�อ	 telemedicine	 อ�จัจัะที่ำ�ด้วยคำว�ม 

ย�กลัำ�บ�ก	ม่ก�รลั��ช้้�ขัองสัูญญ�ณอินเต้อร์เน็ต้

คำว�ม่เหม่�ะสม่ขั้องวิถี่ใหม่่แลำะ/หรือก�รติดัต�ม่ผู้ลำผูู้้ป่่วยัสำ�หรับก�รใช้่ Telemedicine ใน้ำอ�ก�รป่วดัเรื�อรัง4

	 ผ้่เข่ัยนได้แบ�งกลุั�มผ้่ป่วยออกเป็นสู่ต้��ง	ๆ 		โดยใช้้ประสูบก�รณ์ในก�รพิจั�รณ�ในด้�นก�รด่แลัคำว�มปวดเรื�อรัง	แลัะ 

ก�รที่บที่วนวรรณกรรม	(ด่ร่ปท่ี่�	3)	แบบแผนสู่เข่ัยว	สู่เหลืัอง	แลัะสู่แดงช้�วยในก�รแบ�งระดับชั้�นขัองสูถู�นก�รณ์ต้��ง	ๆ 		 

โดยคำำ�นึงถึูงแต้�ลัะสูถู�นก�รณ์	แลัะได้ชั้�งนำ��หนักผลัประโยช้น์แลัะข้ัอเสู่ยท่ี่�ระบุไว้ในคำำ�แนะนำ�เพื�อคำว�มเหม�ะสูม
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	 ซึึ่�งจัะเห็นว��ก�รด่แลัผ้่ป่วยท่ี่�ม่คำว�มปวดจั�กมะเร็งนั�นก็สู�ม�รถูใช้้	telemedicine	ได้เช้�นกัน	(อย่�ในกลุั�มสู่เหลืัอง)	 

โดยท่ี่�อ�ก�รปวดคำงท่ี่�	แลัะคำวรม่ก�รต้รวจัร��งก�ยหรือได้ก�รวินิจัฉััยสู�เหตุ้ขัองก�รเจ็ับปวดม�ก�อนว��เกิดจั�กสู�เหตุ้ใด	 

แลัะสู�ม�รถูใช้้เพื�อติ้ดต้�มอ�ก�รขัองผ้่ป่วยมะเร็งท่ี่�ม่คำว�มปวดได้เช้�นกัน	(ถู้�อ�ก�รคำงท่ี่�)	ซึึ่�งเป็นใจัคำว�มสูำ�คัำญก�อนท่ี่�จัะ 

เริ�มหรือใช้้	telemedicine	กับผ้่ป่วยร�ยนั�น	ๆ	

	 กลั��วโดยสูรุป	 แม้จัะม่ขั้อจัำ�กัดหลั�ยประก�รขัองก�รใช้้	 telemedicine	 แต้�ก็ม่จัุดแขั็งที่่�สูำ�คำัญ	 เช้�น	 ก�รใช้้	 

telemedicine	ต้�อไปเพื�อปรับปรุงก�รที่ำ�ง�นในสูหสู�ขั�วิช้�ช่้พให้ม่สู�วนร�วมในก�รด่แลัคำว�มเจ็ับปวดขัองผ้่ป่วยในยุคำ 

ท่ี่�ม่ก�รแพร�ระบ�ดขัองไวรัสูโคำวิด-19	นวัต้กรรมต้��ง	ๆ 	เช้�น	ก�รใช้้ก�รติ้ดต้�มต้รวจัสูอบสัูญญ�ณช่้พจั�กที่�งไกลั	ก�รรวม 

เวช้ระเบ่ยนที่่�เป็นอิเลัคำที่รอนิกสู์	 แลัะก�รประเมินผ่้ป่วยที่่�คำรอบคำลัุมม�กยิ�งขัึ�นโดยผ��นที่�งอินเต้อร์เน็ต้	 คำวรม่ก�ร 

ขัย�ยขัอบเขัต้ขัองก�รใช้้	telemedicine	อย��งเหม�ะสูมเพื�อใช้้ในก�รจััดก�รคำว�มเจ็ับปวดจั�กโรคำมะเร็ง	แลัะท่ี่�สูำ�คัำญ 

ต้้องได้รับคำว�มยินยอมจั�กผ้่ป่วยหรือญ�ติ้/ผ้่ด่แลัก�อนเสูมอจึังจัะสู�ม�รถูใช้้	telemedicine	ได้

 

Inappropriate use of telemedicine: 
New or established patients REQUIRING IN- 
PERSON EVALUATION due to: 
➢Acute or evolving symptoms 
➢Unclear diagnosis 
➢Medical complexity 
➢Psychosocial complexity 
➢Suspected medication misuse 
Established patients at risk for opioid misuse, 
abuse, or overdose 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  
  
  

Most appropriate use of telemedicine: 
Established patients seen for: 
➢Coordination and referral to physical therapy, 
occupational therapy, pain psychology 
➢Discussing imaging results 
➢Some non-opioid medication management 
(see below) 
➢Post-procedural care 

Potentially appropriate use of telemedicine: 
New patients recently evaluated by another 
provider and referred for: 
➢Cancer pain management 
➢Perioperative pain management 
➢Procedural care 
➢Detoxification from chronic opioid therapy 
➢Medical cannabis certification 
Established patients seen for opioid 
management 

รูป่ทีำ� 3 Consensus	opinion	about	the	appropriateness	of	telemedicine	for	common	clinical	scenarios	

encountered	in	pain	management	practice4
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ภ�คัผนวก 10
Interventional Pain Management for Cancer

	 คำว�มปวดจั�กโรคำมะเร็งม่คำว�มรุนแรงแลัะซึ่ับซึ่้อน	 ม่ก�รเปลั่�ยนแปลังต้ลัอดเวลั�ต้�มระยะก�รดำ�เนินโรคำ	 

ซึึ่�งสู�งผลัให้ผ้่ป่วยแลัะคำรอบคำรัวเกิดคำว�มทุี่กข์ัที่รม�น	ก�รผ��ตั้ดเพื�อลัดคำว�มปวด	(palliative	surgery)	หรือหัต้ถูก�ร 

ระงับปวด	(pain	intervention)	จึังม่บที่บ�ที่ม�กขึั�นเพื�อคำวบคุำมแลัะบรรเที่�อ�ก�รปวดจั�กโรคำมะเร็ง	ทัี่�งน่�	หัต้ถูก�ร 

ระงับปวดถู่กจััดอย่�ในบันไดขัั�นท่ี่�	4	ขัองก�รใช้้ย�ระงับปวดต้�มขัั�นบันได	(analgesic	step	ladder)	ตั้�งแต้�ปี	พ.ศึ.	25431  

ม่เป้�หม�ยเพื�อบรรเที่�คำว�มปวด	ลัดปริม�ณก�รใช้้ย�โอปิออยด์แลัะผลัข้ั�งเค่ำยงจั�กย�	รวมทัี่�งเพิ�มคุำณภ�พช่้วิต้ให้แก� 

ผ้่ป่วย		

ก�รผู่้�ตัดัเพืี�อลำดัคำว�ม่ป่วดั

	 1.	ก�รผ��ต้ัดเฉัพ�ะเพื�อก�รรักษ�โรคำมะเร็งช้นิดปฐมภ่มิ	 เป็นก�รผ��ต้ัดเพื�อนำ�ก้อนมะเร็งออก	 สู�งผลัให้ลัด 

คำว�มปวด	เร่ยกว��	curative	surgery	

	 2.	ก�รผ��ตั้ดประคัำบประคำอง	หรือ	palliative	surgery2-4	เพื�อลัดอ�ก�รปวดในกรณ่ท่ี่�ไม�สู�ม�รถูให้ก�รรักษ� 

ท่ี่�ห�ยขั�ดได้	เช้�น	ก�รผ��ตั้ดในผ้่ป่วยมะเร็งท่ี่�กระด่กหัก	(actual	pathological	fracture)	หรือผ้่ป่วยท่ี่�ม่คำว�มเสู่�ยงต้�อ 

ภ�วะกระด่กหัก	(impending	pathological	fracture)	อันเนื�องม�จั�กก�รแพร�กระจั�ยขัองมะเร็งม�กระด่ก	ทัี่�งต้ำ�แหน�ง 

กระด่กรย�งค์ำหรือกระด่กสัูนหลััง	เป็นต้้น	รวมทัี่�งก�รผ��ตั้ดเพื�อบรรเที่�อ�ก�รปวดท้ี่องจั�กภ�วะลัำ�ไสู้อุดตั้น	

หัตถ่ก�รระงับป่วดัใน้ำโรคำม่ะเร็ง	คืำอ	หัต้ถูก�รท่ี่�มุ�งเน้นก�รบริห�รย�ช้�	ย�ระงับปวด	หรือสู�รที่�งเคำม่ไปยังเสู้นประสู�ที่	

ปมประสู�ที่	 หรือร�กประสู�ที่ขัองระดับไขัสูันหลัังที่่�เป็นสู�เหตุ้ขัองคำว�มปวด	 เพื�อลัดก�รสู�งกระแสูประสู�ที่ 

คำว�มปวดจั�กอวัยวะนั�น	 ๆ	 ไปยังสูมอง	 ม่บที่บ�ที่ในก�รลัดปวดในกรณ่ที่่�ผ่้ป่วยมะเร็งไม�สู�ม�รถูได้รับก�รผ��ต้ัด 

ประคัำบประคำองเนื�องจั�กม่คำว�มเสู่�ยงสู่ง	แบ�งออกเป็น

 1. Neurolysis	 คำือ	 ก�รที่ำ�ลั�ยเสู้นประสู�ที่หรือปมประสู�ที่ซึ่ิมพ�เที่ต้ิก	 (sympathetic)	 ด้วยสู�รที่�งเคำม่	 

เช้�น	แอลักอฮอล์ัหรือฟีื้นอลั	(phenol)	สู�งผลัให้โปรต่้นขัองเสู้นประสู�ที่	(mucoprotein	แลัะ	lipoprotein)	ผิดร่ป	 

แลัะเกิดก�รฝ่้อขัองไมอิลิัน	(myelin)	แลัะแอกซึ่อนขัองเสู้นประสู�ที่สู�วนปลั�ย	เร่ยกว��	Wallerian	degeneration	 

จันที่ำ�ให้เสู้นประสู�ที่นั�นไม�สู�ม�รถูนำ�กระแสูประสู�ที่คำว�มปวดได้	 ที่ั�งน่�	 เซึ่ลัลั์ประสู�ที่	 (cell	 body	 หรือ	 soma)	 

ไม�ได้ถู่กที่ำ�ลั�ย	จึังที่ำ�ให้เสู้นประสู�ที่สู�ม�รถูงอก	(regeneration)	ขึั�นม�ใหม�ได้	โดยเฉัล่ั�ยใช้้เวลั�ประม�ณ	6-9	เดือน	 

หัต้ถูก�รน่�มักจัะฉ่ัดย�ช้�เพื�อลัดปวดร�วมกับแอลักอฮอล์ัหรือฟีื้นอลั	พิจั�รณ�ที่ำ�ในผ้่ป่วยมะเร็งท่ี่�ม่อ�ก�รปวดท่ี่�เกิดจั�ก 

อวัยวะภ�ยใน	 (visceral	 pain)	 ซึ่ึ�งคำว�มปวดสู�วนใหญ�ม�จั�กปมประสู�ที่ซึ่ิมพ�เที่ต้ิก	 ที่ั�งน่�	 คำวรหลั่กเลั่�ยงก�รที่ำ� 

หัต้ถูก�รน่�ท่ี่�เสู้นประสู�ที่ท่ี่�เล่ั�ยงกล้ั�มเนื�อ	เนื�องจั�กจัะสู�งผลัให้กล้ั�มเนื�อเหลั��นั�นอ�อนแรงได้		

	 ก�รที่ำ�หัต้ถูก�ร	neurolysis	เป็นวิธ่ก�รระงับปวดท่ี่�ม่ประสิูที่ธิภ�พด่5,6	ยกตั้วอย��งเช้�น		

	 	 -	 ปมประสู�ที่	celiac7	หรือเสู้นประสู�ที่	splanchnic8	สูำ�หรับลัดปวดช้�องท้ี่องสู�วนบนท่ี่�ม่สู�เหตุ้ม�จั�ก 

หลัอดอ�ห�รสู�วนลั��ง	กระเพ�ะอ�ห�ร	ตั้บ	ตั้บอ�อน	ถุูงนำ��ด่	ม้�ม	ไต้	หรือลัำ�ไสู้ใหญ�สู�วน	transverse	colon	

	 	 -	 ร��งแหประสู�ที่	superior	hypogastric9,10	สูำ�หรับลัดปวดช้�องท้ี่องสู�วนลั��งท่ี่�ม่สู�เหตุ้ม�จั�กกระเพ�ะ 

ปัสูสู�วะ	ที่�อไต้	ต้�อมล่ักหม�ก	อัณฑ์ะ	มดล่ัก	รังไขั�	หรือลัำ�ไสู้ใหญ�สู�วน	descending	colon,	sigmoid	colon	

	 	 -	 ปมประสู�ที่	 impar10	 สูำ�หรับลัดปวดบริเวณฝ้ีเย็บ	 (perineum)	 ที่่�ม่สู�เหตุ้ม�จั�กร่ที่ว�ร	 ช้�องคำลัอด	 

หรือที่�อปัสูสู�วะ
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	 	 -	 ปมประสู�ที่	stellate	สูำ�หรับลัดปวดท่ี่�เกิดจั�กเสู้นประสู�ที่ซิึ่มพ�เที่ติ้กบริเวณใบหน้�	คำอ	แขัน	หรือมือ	 

ซึึ่�งพบได้ในผ้่ป่วยหลัังผ��ตั้ดมะเร็งเต้้�นม	หรือภ�ยหลัังก�รฉั�ยรังสู่	

 2. Neuraxial intervention	คืำอ	หัต้ถูก�รระงับปวดผ��นช้�องเหนือด่ร�	(epidural	space)11	หรือช้�องไขัสัูนหลััง	 

(subarachnoid	space)12,13	ด้วยก�รฝั้งสู�ยให้ย�ช้�แลัะ/หรือย�กลุั�มโอปิออยด์	ผ��นเคำรื�องให้ย�ต้�อเนื�อง	เพื�อยับยั�ง 

ก�รสู�งกระแสูประสู�ที่คำว�มปวดที่่�ระดับไขัสูันหลัังโดยต้รง	 โดยย�ออกฤที่ธิ�ยับยั�งก�รที่ำ�ง�นขัองระบบประสู�ที่ 

ซิึ่มพ�เที่ติ้กแลัะระบบประสู�ที่รับคำว�มร้่สึูก	(sensory)	ห�กม่ก�รบริห�รย�ช้�ร�วมด้วย	ต้้องปรับคำว�มเข้ัมข้ันขัองย�ช้� 

ให้เหม�ะสูมเพื�อให้เกิดก�รยับยั�งก�รที่ำ�ง�นขัองกลั้�มเนื�อ	 (motor	 block)	 น้อยที่่�สูุด	 วิธ่น่�สู�ม�รถูระงับปวดได้ที่ั�ง 

คำว�มปวดจั�กอวัยวะภ�ยใน	คำว�มปวดจั�กเนื�อเยื�อแลัะกระด่ก	(somatic	pain)	รวมทัี่�งคำว�มปวดท่ี่�ม่สู�เหตุ้ม�จั�ก	 

neuropathic	 pain	 ซึ่ึ�งมักเกิดร�วมกันได้	 เร่ยกว��คำว�มปวดผสูม	 (mixed	 pain)	 แลัะพบได้ม�กในผ่้ป่วยมะเร็งที่่�ม ่

ก�รแพร�กระจั�ยแบบเฉัพ�ะท่ี่�	หรือมะเร็งระยะท้ี่�ย	

 3. Percutaneous spine procedure คืำอ	หัต้ถูก�รฉ่ัดซ่ึ่เมนต์้	(cement)	เข้ั�ไปในกระด่กสัูนหลัังเพื�อเพิ�ม 

คำว�มแข็ังแรงขัองกระด่กสัูนหลััง	ในกรณ่ท่ี่�มะเร็งแพร�ไปยังกระด่กสัูนหลัังจันสู�งผลัให้ม่กระด่กหักหรือยุบตั้ว14	เช้�น	ก�รที่ำ�	 

vertebroplasty	แลัะ	kyphoplasty	รวมทัี่�งก�รจ่ั�รอยโรคำในกระด่กด้วยคำว�มร้อนจั�กคำลืั�นวิที่ยุ	(radiofrequency	 

ablation	of	osseous	metastases)15	หัต้ถูก�รเหลั��น่�พิจั�รณ�ที่ำ�ในผ้่ป่วยมะเร็งท่ี่�คำว�มปวดเกิดจั�กกระด่กสัูนหลััง 

ไม�เกิน	3	ระดับ	สู�ม�รถูที่ำ�ได้ทัี่�งก�อนหรือหลัังฉั�ยรังสู่

	 ก�รพิจั�รณ�ว��จัะเลืัอกหัต้ถูก�รระงับปวดใดนั�น	จัำ�เป็นต้้องม่ก�รซัึ่กประวัติ้	ต้รวจัร��งก�ย	ผลัต้รวจัที่�งห้อง 

ปฏิิบัติ้ก�ร	แลัะภ�พเอกซึ่เรย์คำอมพิวเต้อร์	 เพื�อประเมินสูภ�วะโดยรวมขัองผ้่ป่วย	 ว�งแผนที่ำ�หัต้ถูก�ร	 เต้ร่ยมคำว�ม 

พร้อมผ่้ป่วยแลัะที่่มบุคำลั�กรที่�งก�รแพที่ย์	 รวมที่ั�งให้ขั้อม่ลัแนวที่�งก�รรักษ�คำว�มปวดแลัะภ�วะแที่รกซึ่้อนขัอง 

หัต้ถูก�รแก�ผ้่ป่วยแลัะคำรอบคำรัว		

ข้ั้อบ่งชี่�

	 1.	ผ่้ป่วยที่่�ม่คำว�มปวดระดับป�นกลั�งถูึงม�ก	 โดยเฉัพ�ะผ่้ที่่�ม่คำะแนนคำว�มปวด	 (numerical	 pain	 score	 

0-10)	ม�กกว��หรือเที่��กับ	7	แม้ว��จัะได้รับก�รรักษ�ด้วยย�ระงับปวดกลุั�มต้��ง	ๆ	อย��งเต็้มท่ี่�	

	 2.	 เกิดอ�ก�รไม�พึงประสูงค์ำหรือภ�วะแที่รกซ้ึ่อนจั�กย�ระงับปวด	โดยเฉัพ�ะย�กลุั�มโอปิออยด์

	 3.	อ�ก�รปวดจัำ�กัดอย่�เฉัพ�ะท่ี่�	(localized	pain)	โดยเป็นต้ำ�แหน�งท่ี่�เล่ั�ยงด้วยเสู้นประสู�ที่	หรือปมประสู�ที่	 

หรือระดับเสู้นประสู�ที่ไขัสัูนหลััง	ท่ี่�น��จัะต้อบสูนองกับก�รที่ำ�หัต้ถูก�รระงับปวด	(โดยทัี่�วไปมักไม�เกิน	3-4	เสู้นประสู�ที่	 

หรือปมประสู�ที่	หรือระดับไขัสัูนหลััง	ต้�มลัำ�ดับ)

	 4.	ผ่้ป่วยอย่�ในระยะที่้�ย	 (advanced	 stage)	 แลัะม่อ�ก�รปวดรุนแรงม�ก	 โดยไม�สู�ม�รถูรอก�รปรับย� 

ระงับปวดได้	

ข้ั้อห้�ม่

	 1.	 ผ้่ป่วยมะเร็งไม�ยินยอมให้ที่ำ�หัต้ถูก�ร

	 2.	 ม่ภ�วะเลัือดหยุดย�ก	 (เกลั็ดเลืัอดน้อยกว��	 80,000	 เซึ่ลัล์ั/ไมโคำรลัิต้ร	 หรือคำ��ก�รแข็ังตั้วขัองเลัือด	 (INR)	 

ม�กกว��	1.4)16,17	แลัะไม�สู�ม�รถูแก้ไขัได้

	 3.	 ม่ภ�วะติ้ดเชื้�อรุนแรงท่ี่�ยังคำวบคุำมไม�ได้	หรือม่ก�รติ้ดเชื้�อต้ำ�แหน�งท่ี่�จัะที่ำ�หัต้ถูก�ร

	 4.	สูภ�วะผ้่ป่วยท่ี่�ไม�สู�ม�รถูที่ำ�หัต้ถูก�รได้	เช้�น	สัูญญ�ณช่้พไม�คำงท่ี่�
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	 5.	 ไม�สู�ม�รถูจััดที่��ให้เหม�ะสูมระหว��งที่ำ�หัต้ถูก�รได้	 เช้�น	 นอนคำวำ��	 หรือไม�สู�ม�รถูที่นต้�อก�รได้รับย� 

กลั�อมประสู�ที่	 (sedation)	 ในกรณ่ที่่�จัะเขั้�รับก�รฝ้ังสู�ยให้ย�ผ��นช้�องไขัสูันหลัังหรือหัต้ถูก�รฉั่ดซึ่่เมนต้์ในกระด่ก 

สัูนหลััง

	 6.	แพ้สู�รทึี่บแสูงหรือย�ท่ี่�จัะใช้้

	 7.	 ม่ก�รเพิ�มขึั�นขัองคำว�มดันในสูมอง	หรือมะเร็งอ�จัที่ำ�ให้เกิดภ�วะก�รกดทัี่บขัองไขัสัูนหลััง	ห�กพิจั�รณ�ที่ำ� 

หัต้ถูก�รช้นิด	neuraxial	intervention

	 8.	ต้ำ�แหน�งท่ี่�คำ�ดว��จัะแที่งเข็ัมหรือใสู�สู�ยให้ย�ผ��นก้อนมะเร็ง	

ข้ั้อพึีงระวัง  

	 1.	 ผ้่ป่วยท่ี่�อย่�ในระหว��งก�รรักษ�ด้วยเคำม่บำ�บัด	อ�จัม่ภ�วะเม็ดเลืัอดขั�วต้ำ��หรือเกล็ัดเลืัอดต้ำ��

	 2.	อ�ก�รปวดกระจั�ยไปหลั�ยต้ำ�แหน�ง	 (total	 body	 pain)	 จันไม�สู�ม�รถูที่ำ�หัต้ถูก�รหลั�ยต้ำ�แหน�ง 

พร้อมกันได้	

	 3.	อ�ก�รปวดท่ี่�สู�งผลัด้�นลับต้�อภ�วะจิัต้ใจัแลัะอ�รมณ์ขัองผ้่ป่วยเป็นอย��งม�ก	(total	pain)

	 4.	ผ่้ป่วยที่่�ม่กลั้�มเนื�ออ�อนแรงหรือสู่ญเสู่ยก�รรับร่้คำว�มร่้สูึก	 (neurological	 deficits)	 ที่่�ยังไม�ที่ร�บสู�เหตุ้ 

แน�ชั้ด		

ก�รเฝ้้�ติดัต�ม่หลัำงก�รทำำ�หัตถ่ก�ร

	 1.	ก�รเฝ้้�ติ้ดต้�มภ�วะแที่รกซ้ึ่อนหลัังที่ำ�หัต้ถูก�รขึั�นกับช้นิดขัองหัต้ถูก�ร	โดยทัี่�วไปให้เฝ้้�ติ้ดต้�มสัูญญ�ณช่้พ	 

ก�รแพ้ย�	ภ�วะเป็นพิษจั�กย�ช้�	แลัะระดับคำว�มปวด

	 2.	ก�รที่ำ�หัต้ถูก�รระงับปวดท่ี่�ไม�ซัึ่บซ้ึ่อน	เช้�น	ท่ี่�ปมประสู�ที่	impar	หรือ	stellate	สู�ม�รถูที่ำ�เป็นผ้่ป่วยนอกได้	 

โดยแนะนำ�ให้สัูงเกต้อ�ก�รท่ี่�ห้องพักฟ้ื้�นเป็นระยะเวลั�อย��งน้อย	1	ชั้�วโมง	ก�อนให้กลัับบ้�น

	 3.	ก�รที่ำ�หัต้ถูก�รระงับปวดท่ี่�ซัึ่บซ้ึ่อน	เช้�น	ก�รฝั้งสู�ยให้ย�ที่�งช้�องไขัสัูนหลััง	หรือฉ่ัดซ่ึ่เมนต์้เข้ั�ไปในกระด่ก 

สูันหลััง	 แนะนำ�ให้นอนโรงพย�บ�ลัอย��งน้อย	 1-2	 วัน	 เพื�อเฝ้้�ระวังภ�วะแที่รกซึ่้อน	 เช้�น	 ก�รกดไขัสูันหลัังจันม่ 

กล้ั�มเนื�ออ�อนแรง

	 4.	 เมื�อผ่้ป่วยม่อ�ก�รปวดลัดลังหลัังที่ำ�หัต้ถูก�ร	 สู�ม�รถูปรับลัดย�ระงับปวดได้	 โดยเฉัพ�ะโอปิออยด์ช้นิด 

ออกฤที่ธิ�ย�ว	โดยทัี่�วไปแนะนำ�ให้ลัดขัน�ดย�ร้อยลัะ	20-50	ขึั�นกับผลัก�รรักษ�	

_22-1041(01-96).indd   81_22-1041(01-96).indd   81 2/11/2565 BE   16:342/11/2565 BE   16:34



82 คำำ�แนะนำ�ก�รจััดก�รคำว�มปวดจั�กมะเร็ง
(Clinical Guidance for Cancer Pain Management)

_22-1041(01-96).indd   82_22-1041(01-96).indd   82 2/11/2565 BE   16:342/11/2565 BE   16:34



83คำำ�แนะนำ�ก�รจััดก�รคำว�มปวดจั�กมะเร็ง
(Clinical Guidance for Cancer Pain Management)

บรรณ�นุกรมแลุ่ะเอกส�รแนะนำ�เพิ�มเติุม
บทำน้ำำ�
1.	 World	Health	Organization.	The	Top	10	Causes	of	Death	[Internet].	World	Health	Organization.	 
	 World	 Health	 Organization;	 2020.	 [cited	 2022	 Feb	 14].	 Available	 from:	 https:// 
	 www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death
2.	 กระที่รวงสู�ธ�รณสูุขั	 สูถูิต้ิสู�ธ�รณสูุขั	 พ.ศึ.	 2562	 [เขั้�ถูึงเมื�อ	 14	 ก.พ.2565].	 Available	 from:	 https:// 
	 dohdatacenter.anamai.moph.go.th/coverpage/fb2723a02584215397a686fd4f49b39a.pdf
3.	 van	den	Beuken-van	Everdingen	MH,	Hochstenbach	LM,	Joosten	EA,	Tjan-Heijnen	VC,	Janssen	DJ.	 
	 Update	on	prevalence	of	pain	in	patients	with	cancer:	systematic	review	and	meta-analysis.	 
	 J	Pain	Symptom	Manage.	2016;51(6):1070–1090.e9.	doi:10.1016/j.jpainsymman.2015.12.340
4.	 Cancer	pain	relief.	Geneva:	World	Health	Organization,1986.
5.	 WHO	Guidelines	for	the	Pharmacological	and	Radiotherapeutic	Management	of	Cancer	Pain	in	 
	 Adults	 and	 Adolescents;	 World	 Health	 Organization:	 Geneva,	 Switzerland,	 2018;	 ISBN	 
	 978-92-4-155039-0.
6.	 Fallon	M,	 Giusti	 R,	 Aielli	 F,	 Hoskin	 P,	 Rolke	 R,	 Sharma	M,	 Ripamonti	 CI;	 ESMO	Guidelines	 
	 Committee.	Management	of	cancer	pain	in	adult	patients:	ESMO	Clinical	Practice	Guidelines.	 
	 Ann	Oncol.	2018;29(Suppl	4):iv166-iv191.	doi:	10.1093/annonc/mdy152.
7.	 Bennett	MI,	Eisenberg	E,	Ahmedzai	SH,	Bhaskar	A,	O'Brien	T,	Mercadante	S,	Krčevski	Škvarč	N, 
	 Vissers	K,	Wirz	S,	Wells	C,	Morlion	B.	Standards	for	the	management	of	cancer-related	pain	 
	 across	Europe-A	position	paper	 from	the	EFIC	Task	Force	on	Cancer	Pain.	Eur	J	Pain.	2019; 
	 23(4):660-8.	doi:	10.1002/ejp.1346.	Epub	2019	Jan	6.
8.	 Swarm	RA,	Paice	JA,	Anghelescu	DL,	Are	M,	Bruce	JY,	Buga	S,	et	al.	Adult	Cancer	Pain,	Version	 
	 3.2019,	 NCCN	 Clinical	 Practice	 Guidelines	 in	 Oncology.	 J	 Natl	 Compr	 Canc	 Netw.	 2019; 
	 17(8):977-1007.	doi:	10.6004/jnccn.2019.0038
9.	 Thienthong	S,	Pratheepawanit	N,	Limwattananon	C,	Maoleekoonpairoj	S,	Lertsanguansinchai	 
	 P,	Chanvej	L.	Pain	and	quality	of	life	of	cancer	patients:	a	multi-center	study	in	Thailand.	J	Med	 
	 Assoc	Thai.	2006;89(8):1120-6.

Check list: Comprehensive Pain Assessment
1.	 Thai	Association	for	the	Study	of	Pain.	Clinical	Practice	Guideline	for	Cancer	pain.	Available	 
	 from:	file:///C:/Users/Acer/Downloads/CANCER_PAIN_2556.pdf		(Cited	on	1	January	2022)
2.	 Fallon	M,	Giusti	R,	Aielli	F,	Hoskin	P,	Rolke	R,	Sharma	M,	et	al.	Management	of	cancer	pain	in	 
	 adult	patients:	ESMO	Clinical	Practice	Guidelines.	Ann	Oncol.	2018;29	 (Suppl	4):iv166-iv191. 
	 Published	online	24	July	2018.
3.	 Bennett	MI,	Kaasa	S,	Barke	A,	Korwisi	B,	Rief	W,	Treede	RD.	The	IASP	Taskforce	for	the	Classif ication  
	 of	Chronic	Pain	The	IASP	classif  ication	of	chronic	pain	for	ICD-11:	chronic	cancer-related	pain.	 
	 PAIN.	2019;160(1):38-44.	doi:	10.1097/j.pain.0000000000001363.
4.	 Freynhagen	 R,	 Parada	 HA,	 Calderon-Ospina	 CA,	 Chen	 J,	 Rakhmawati	 Emril	 D,	 Fernández- 
	 Villacorta	FJ,	et	al.	Current	understanding	of	the	mixed	pain	concept:	a	brief	narrative	review.	 
	 Curr	Med	Res	Opin.	2019;35(6):1011-8.	doi:	10.1080/03007995.2018.1552042.

_22-1041(01-96).indd   83_22-1041(01-96).indd   83 2/11/2565 BE   16:342/11/2565 BE   16:34



84 คำำ�แนะนำ�ก�รจััดก�รคำว�มปวดจั�กมะเร็ง
(Clinical Guidance for Cancer Pain Management)

ภู�คำผู้น้ำวก 1 คำว�ม่ป่วดัจ�กม่ะเร็งทีำ�เกิดัจ�กส�เหตุต่�งๆ
1.1 Neuropathic cancer pain
1.	 Yoon	 SY,	 Oh	 J.	 Neuropathic	 cancer	 pain:	 prevalence,	 pathophysiology,	 and	management.	 
	 Korean	 J	 Intern	Med.	 2018;33(6):1058-69.	 doi:	 10.3904/kjim.2018.162.	 Epub	 2018	 Jun	 25.	 
	 PMID:	29929349;	PMCID:	PMC6234399.
2.	 Edwards	 HL,	 Mulvey	MR,	 Bennett	 MI.	 Cancer-Related	 Neuropathic	 Pain.	 Cancers	 (Basel).	 
	 2019;11(3):373.	doi:	10.3390/cancers11030373.	PMID:	30884837;	PMCID:	PMC6468770.
1.2 Cancer-induced bone pain
1.	 Zhu	XC,	 Zhang	 JL,	 Ge	CT,	 Yu	 YY,	Wang	 P,	 Yuan	 TF,	 Fu	CY.	 Advances	 in	 cancer	 pain	 from	 
	 bone	metastasis.	Drug	Des	Dev	Ther	2015;9:4239-45.
2.	 Mercadante	S.	Malignant	bone	pain:	Pathophysiology	and	treatment.	Pain.	1997;69:1-18.
3.	 Figura	N,	Smith	J,	Yu	HM.	Mechanisms	of,	and	Adjuvants	for,	Bone	Pain.	Hematol	Oncol	Clin	 
	 North	Am.	2018;32(3):447-58.
4.	 Greenberg	 AJ,	 Rajkumar	 SV,	 Therneau	 TM,	 Singh	 PP,	 Dispenzieri	 A,	 Kumar	 SK.	 Relationship	 
	 between	initial	clinical	presentation	and	the	molecular	cytogenetic	classif ication	of	myeloma.	 
	 Leukemia.	2014;28(2):398-403.
5.	 Coleman	RE.	Clinical	features	of	metastatic	bone	disease	and	risk	of	skeletal	morbidity.	Clin 
	 Cancer	Res.	2006;12:6243-49.
6.	 Middlemiss	T,	Laird	BJA,	Fallon	MT.	Mechanisms	of	cancer–induced	bone	pain.	Clin	Oncol	2011; 
	 23:387-92.
7.	 Fallon	M,	Giusti	R,	Aielli	F,	Hoskin	P,	Rolke	R,	Sharma	M,	et	al.	ESMO	Guidelines	Committee.	 
	 Management	of	cancer	pain	in	adult	patients:	ESMO	Clinical	Practice	Guidelines.	Ann	Oncol.	 
	 2018;29:166-91.
8.	 WHO	Guidelines	for	the	Pharmacological	and	Radiotherapeutic	Management	of	Cancer	Pain	in 
	 Adults	 and	 Adolescents;	 World	 Health	 Organization:	 Geneva,	 Switzerland,	 2018;	 ISBN	 
	 978-92-4-155039-0.
1.3 Tumor-induced headache
1.	 International	 Headache	 Society.	 International	 Headache	 Society	 Classif  ication	 (ICHD-3).	 
	 Available	at	https://ichd-3.org/.	Accessed	28	September,	2021.
2.	 Haywood		A,	Good		P,	Khan		S,	Leupp		A,	Jenkins-Marsh		S,	Rickett		K,	Hardy		JR.	Corticosteroids 
	 for	 the	management	 of	 cancer-related	 pain	 in	 adults.	 Cochrane	 Database	 of	 Systematic	 
	 Reviews	2015,	Issue	4.	Art.	No.:	CD010756.	DOI:	10.1002/14651858.CD010756.pub2.	Accessed	 
	 27	September	2021.
1.4  Visceral cancer pain
1.	 Davis	MP.	Drug	Management	of	Visceral	Pain:	Concepts	from	Basic	Research.	Pain	Res	Treat.	 
	 2012;2012.
2.	 Sikandar	S,	Dickenson	AH.	Visceral	Pain	–	the	 Ins	and	Outs,	 the	Ups	and	Downs.	Curr	Opin	 
	 Support	Palliat	Care.	2012;6(1):17-26.
3.	 Cherny	 N.	 Oxford	 textbook	 of	 palliative	medicine.	 fifth	 ed:	 Oxford	 university	 press;	 2015.	 
	 p.	869-72.

_22-1041(01-96).indd   84_22-1041(01-96).indd   84 2/11/2565 BE   16:342/11/2565 BE   16:34



85คำำ�แนะนำ�ก�รจััดก�รคำว�มปวดจั�กมะเร็ง
(Clinical Guidance for Cancer Pain Management)

4.	 Holdgate	A,	Pollock	T.	Nonsteroidal	anti-inflammatory	drugs	(NSAIDS)	versus	opioids	for	acute	 
	 renal	colic.	Cochrane	Database	Syst	Rev.	2004;2004(1).
5.	 Campos-Ríos	 A,	 Rueda-Ruzafa	 L,	 Herrera-Pérez	 S,	 Rivas-Ramírez	 P,	 Lamas	 JA.	 Tetrodotoxin:	 
	 A	New	Strategy	to	Treat	Visceral	Pain?	Toxins	(Basel).	2021;13(7).
1.5 Malignant bowel obstruction
1.	 Franke	AJ,	Iqbal	A,	Starr	JS,	Nair	RM,	George	TJ,	Jr.	Management	of	Malignant	Bowel	Obstruction	 
	 Associated	With	GI	Cancers.	J	Oncol	Pract.	2017;13(7):426-34.
2.	 Tran	E,	Spiceland	C,	Sandhu	NP,	Jatoi	A.	Malignant	Bowel	Obstruction	in	Patients	With	Recurrent	 
	 Ovarian	Cancer.	Am	J	Hosp	Palliat	Care.	2016;33(3):272-5.
3.	 Lee	YC,	Jivraj	N,	Wang	L,	Chawla	T,	Lau	J,	Croke	J,	et	al.	Optimizing	the	Care	of	Malignant	Bowel	 
	 Obstruction	in	Patients	With	Advanced	Gynecologic	Cancer.	J	Oncol	Pract.	2019;15(12):e1066-e75.
4.	 Nonaka	Y,	Kawai	D,	Takemoto	K.	[Results	of	Palliative	Stent	Insertion	for	Malignant	Colorectal	 
	 Obstruction].	Gan	To	Kagaku	Ryoho.	2018;45(5):829-32.
5.	 Kaplan	J,	Strongin	A,	Adler	DG,	Siddiqui	AA.	Enteral	stents	for	the	management	of	malignant 
	 colorectal	obstruction.	World	J	Gastroenterol.	2014;20(37):13239-45.
6.	 Davis	M,	Hui	D,	Davies	A,	Ripamonti	C,	Capela	A,	DeFeo	G,	et	 al.	Medical	management	of	 
	 malignant	bowel	obstruction	in	patients	with	advanced	cancer:	2021	MASCC	guideline	update.	 
	 Support	Care	Cancer.	2021;29(12):8089-96.
7.	 Krouse	RS.	Malignant	bowel	obstruction.	J	Surg	Oncol.	2019;120(1):74-7.
8.	 Bozzetti	 F.	 The	 role	 of	 parenteral	 nutrition	 in	 patients	with	malignant	 bowel	 obstruction.	 
	 Support	Care	Cancer.	2019;27(12):4393-9.
1.6 Procedure-related pain
1.	 Park	 SH,	 Bang	 SM,	 Nam	 E	 et	 al.	 A	 randomized	 double-blind	 placebo-controlled	 study	 of	 
	 low-dose	 intravenous	lorazepam	to	reduce	procedural	pain	during	bone	marrow	aspiration	 
	 and	biopsy.	Pain	Med.	2008;9:249-52.	
2.	 Ripamonti	CI,	Bossi	P,	Santini	D,	Fallon	M.	Pain	related	to	cancer	treatments	and	diagnostic	 
	 procedures:	a	no	man's	land?.	Ann	Oncol.	2014;25(6):1097-106.	doi:10.1093/annonc/mdu011.
3.	 Puntillo	 KA,	Wild	 LR,	Morris	 AB	 et	 al.	 Practices	 and	 predictors	 of	 analgesic	 interventions	 
	 for	adults	undergoing	painful	procedures.	Am	J	Crit	Care.	2002;11:415–29.	
4.	 American	 Society	 of	 Anesthesiologists	 Task	 Force	 on	 Sedation	 and	 Analgesia	 by	 
	 Non-Anesthesiologists.	Practice	guidelines	for	sedation	and	analgesia	by	non-anesthesiologists.	 
	 Anesthesiology.	2002;96:1004-17.	
5.	 Loeffen	EAH,	Mulder	RL,	Font-Gonzalez	A,	et	al.	Reducing	pain	and	distress	related	to	needle	 
	 procedures	in	children	with	cancer:	A	clinical	practice	guideline.	Eur	J	Cancer.	2020;131:53-67.	 
	 doi:10.1016/j.ejca.2020.02.039.
1.7  Oncological treatment-related oral mucositis
1.	 Lalla	 R,	 et	 al.	 Chemotherapy	 or	 radiation	 induced	 oral	 mucositis.	 Dental	 Clinic	 North	 
	 America.	2014;58:341-49.
2.	 Sonis	ST.	The	pathobiology	of	mucositis.	Nat	Rev	Cancer.	2004;4:277-84.	doi:	10.1038/nrc1318.
3.	 Elad	 S,	 et	 al.	 MASCC/ISOO	 clinical	 practice	 guidelines	 for	 the	management	 of	mucositis	 
	 secondary	to	cancer	therapy.	Cancer	October.	2020;1:4423-31.

_22-1041(01-96).indd   85_22-1041(01-96).indd   85 2/11/2565 BE   16:342/11/2565 BE   16:34



86 คำำ�แนะนำ�ก�รจััดก�รคำว�มปวดจั�กมะเร็ง
(Clinical Guidance for Cancer Pain Management)

4.	 Hong	C,	et	al.	Systematic	review	of	basic	oral	care	for	the	management	of	oral	mucositis	in	 
	 cancer	patients	and	clinical	practice	guidelines.	Supportive	Care	in	Cancer.	2019;27;3949-67.
5.	 Saunders	 D,	 Rouleau	 T,	 Cheng	 K,	 et	 al.	 Systemic	 review	 of	 anti-microbials,	 mucosal	 
	 coating	agents,	anesthetics,	and	analgesics	for	the	management	of	oral	mucositis	 in	cancer	 
	 patients	and	clinical	practice	guidelines.	Supportive	Care	Cancer.	2020;28:2473-84.

ภู�คำผู้น้ำวก 2 โอปิ่ออยัด์ั
1.	 Swarm	RA,	Paice	JA,	Anghelescu	DL,	Are	M,	Bruce	JY,	Buga	S,	et	al.	Adult	Cancer	Pain,	Version	 
	 3.2019,	NCCN	Clinical	Practice	Guidelines	in	Oncology.	J	Natl	Compr	Canc	Netw.	2019,17(8),	 
	 977-1007.
2.	 WHO	Guidelines	for	the	Pharmacological	and	Radiotherapeutic	Management	of	Cancer	Pain	in	 
	 Adults	 and	 Adolescents;	 World	 Health	 Organization:	 Geneva,	 Switzerland,	 2018;	 ISBN	 
	 978-92-4-155039-0.
3.	 Fallon	M,	Giusti	R,	Aielli	F,	Hoskin	P,	Rolke	R,	Sharma	M,	et	al.	Management	of	cancer	pain	in	adult	 
	 patients:	 ESMO	 Clinical	 Practice	 Guidelines.	 Ann	 Oncol.	 2018;29(Suppl	 4):iv166-iv191. 
	 Published	online	24	July	2018.
4.	 Inturrisi	 CE.	Clinical	pharmacology	of	opioids	 for	pain.	 The	Clinical	 journal	of	pain	 2002;18	 
	 (4	Suppl):S3-13.
5.	 Yaksh	T,	Wallace	M.	Opioids,	analgesia,	and	pain	management.	In:	Brunton	L,	Hilal-Dandan	R,	 
	 Knollmann	BC	(eds).	Goodman	and	Gilman's	The	Pharmacological	Basis	o	Therapeutics.	13th	ed.	 
	 New	York,	NY:	McGraw-Hill;	2017:

ภู�คำผู้น้ำวก 3 ยั�ทีำ�ไม่่ใช่่กลุ่ำม่โอปิ่ออยัด์ั
3.1  ยั�ทีำ�ไม่่ใช่่กลุ่ำม่โอปิ่ออยัด์ัแลำะส�รสกัดัจ�กกัญช่�ทำ�งก�รแพีทำย์ั
1.	 Subramaniam	 AV,	 Yehya	 AHS,	 Oon	 CE.	Molecular	 basis	 of	 cancer	 pain	management:	 an	 
	 updated	review.	Medicina	(Kaunas).	2019;55(9):584.	doi:	10.3390/medicina55090584.
2.	 Afsharimani	 B,	 Kindl	 K,	 Good	 P,	 Hardy	 J.	 Pharmacological	 options	 for	 the	management	 of	 
	 refractory	 cancer	pain-what	 is	 the	evidence?	Support	Care	Cancer.	 2015;23(5):1473-81.	doi:	 
	 10.1007/s00520-015-2678-9.
3.	 Jara	C,	Del	Barco	S,	Grávalos	C,	Hoyos	S,	Hernández	B,	Muñoz	M,	et	al.	SEOM	clinical	guideline	 
	 for	treatment	of	cancer	pain	(2017).	Clin	Transl	Oncol.	2018;20(1):97-107.	doi:	10.1007/s12094- 
	 017-1791-2.
4.	 Schüchen	RH,	Mücke	M,	Marinova	M,	Kravchenko	D,	Häuser	W,	Radbruch	L,	et	al.	Systematic 
	 review	and	meta-analysis	on	non-opioid	analgesics	in	palliative	medicine.	J	Cachexia	Sarcopenia	 
	 Muscle.	2018;9(7):1235-54.	doi:	10.1002/jcsm.12352.
5.	 Vardy	J,	Agar	M.	Nonopioid	drugs	in	the	treatment	of	cancer	pain.	J	Clin	Oncol.	2014;32:1677-90. 
6.	 Cazacu	 I,	Mogosan	C,	Loghin	F.	Safety	 issues	of	current	analgesics:	 an	update.	Clujul	Med.	 
	 2015;88(2):128-36.
7.	 Bindu	 S,	 Mazumder	 S,Bandyopadhyay	 U.	 Non-steroidal	 anti-inflammatory	 drugs	 (NSAIDs)	 
	 and	organ	damage:	a	current	perspective.	Biochem	Pharmacol.	2020;180:114147.
8.	 Baker	M,	Perazella	MA.	NSAIDs	in	CKD:	are	they	safe?	Am	J	Kidney	Dis.	2020;76(4):546-57.

_22-1041(01-96).indd   86_22-1041(01-96).indd   86 2/11/2565 BE   16:342/11/2565 BE   16:34



87คำำ�แนะนำ�ก�รจััดก�รคำว�มปวดจั�กมะเร็ง
(Clinical Guidance for Cancer Pain Management)

9.	 Sriuttha	P,	Sirichanchuen	B,	Permsuwan	U.	Hepatotoxicity	of	nonsteroidal	anti-inflammatory	 
	 drugs:	a	systematic	review	of	randomized	controlled	trials.	Int	J	Hepatol.	2018;2018:5253623.	 
	 doi:	10.1155/2018/5253623.
10.	 Ortega	N,	Doña	 I,	Moreno	E,	Audicana	MT,	Barasona	MJ,	Berges-Gimeno	MP,	et	al.	Practical	 
	 guidelines	 for	diagnosing	hypersensitivity	 reactions	 to	nonsteroidal	anti-inflammatory	drugs.	 
	 J	Investig	Allergol	Clin	Immunol.	2014;24(5):308-23.
11.	 Osafo	N,	Agyare	C,	Obiri	DD,	Antwi	AO.	Mechanism	of	action	of	nonsteroidal	Anti-Inflammatory	 
	 drug.	In:		Alkaf	AG,	editor.	Non-steroidal	anti-inflammatory	drugs.	Rijeka:	InTech;	2017.	p.	5-15.
12.	 Deb	 PK,	Mailabaram	 RP,	 Al-Jaidi	 B,	 Saadh	MJ.	Molecular	 basis	 of	 binding	 interactions	 of	 
	 NSAIDs	and	computer-aided	drug	design	approaches	 in	 the	pursuit	of	 the	development	of	 
	 cyclooxygenase-2	(COX-2)	selective	inhibitors.	In:		Alkaf	AG,	editor.	Non-steroidal	anti-inflammatory 
	 drugs.	Rijeka:	InTech;	2017.	p.	101-21.
13.	 Mucke	M,	Phillips	T,	Radbruch	L,	et	al.	Cannabis-based	medicines	for	chronic	neuropathic	pain	 
	 in	adults.	Cochrane	Database	Syst	Rev.	2018;3:Cd012182.
14.	 Cox	EJ,	Maharao	N,	Patilea-Vrana	G,	Unadkat	 JD,	Rettie	AE,	McCune	JS,	et	al.	A	marijuana- 
	 drug	interaction	primer:	precipitants,	pharmacology,	and	pharmacokinetics.	Pharmacol	Ther.	 
	 2019;201:25-38.
15.	 คำำ�แนะนำ�ก�รใช้้กัญช้�ที่�งก�รแพที่ย์	 (Guidance	 on	 cannabis	 for	 medical	 use).	 กรมก�รแพที่ย์	 
	 กระที่รวงสู�ธ�รณสุูขั	ฉับับปรับปรุง	คำรั�งท่ี่�	4	(มกร�คำม	2564).
3.2 Adjuvants
1.	 Subramaniam	 AV,	 Yehya	 AHS,	 Oon	 CE.	Molecular	 basis	 of	 cancer	 pain	management:	 an	 
	 updated	review.	Medicina	(Kaunas).	2019;55(9):584.	doi:	10.3390/medicina55090584.
2.	 Afsharimani	 B,	 Kindl	 K,	 Good	 P,	 Hardy	 J.	 Pharmacological	 options	 for	 the	management	 of	 
	 refractory	 cancer	 pain-what	 is	 the	 evidence?	 Support	 Care	 Cancer.	 2015;23(5):1473-81. 
	 doi:	10.1007/s00520-015-2678-9.
3.	 Jara	C,	Del	Barco	S,	Grávalos	C,	Hoyos	S,	Hernández	B,	Muñoz	M,	et	al.	SEOM	clinical	guideline	for	 
	 treatment	of	cancer	pain	 (2017).	Clin	Transl	Oncol.	2018;20(1):97-107.	doi:	10.1007/s12094- 
	 017-1791-2.
4.	 Vardy	J,	Agar	M.	Nonopioid	drugs	in	the	treatment	of	cancer	pain.	J	Clin	Oncol.	2014;32:1677-90. 
5.	 Mitra	R,	Jones	S.	Adjuvant	analgesics	in	cancer	pain:	a	review.	Am	J	Hosp	Palliat	Care.	2012;29(1): 
	 70-9.	doi:	10.1177/1049909111413256.	
6.	 Fricke-Galindo	 I,	 LLerena	 A,	 Jung-Cook	 H,	 López-López	M.	 Carbamazepine	 adverse	 drug	 
	 reactions.	Expert	Rev	Clin	Pharmacol.	2018;11(7):705-18.	
7.	 Reinert	 JP,	 Noun	 K,	 Veronin	 MA.	 Carbamazepine,	 oxcarbazepine,	 and	 lacosamide	 as	 
	 adjunctive	analgesics:	a	review	of	the	literature.	J	Pharm	Pract	Res.	2021;51:22-6.	
8.	 Trueman	C,	Castillo	S,	O’Brien	KK,	Hoie	E.	 Inappropriate	use	of	skeletal	muscle	relaxants	in	 
	 geriatric	patients.	US	Pharm.	2020;45(1):25-9.	
9.	 Mason	L,	Moore	RA,	Derry	S,	Edwards	JE,	McQuay	HJ.	Systematic	review	of	topical	capsaicin	 
	 for	the	treatment	of	chronic	pain.	BMJ.	2004;328(7446):991.	doi:	10.1136/bmj.38042.506748.EE.

_22-1041(01-96).indd   87_22-1041(01-96).indd   87 2/11/2565 BE   16:342/11/2565 BE   16:34



88 คำำ�แนะนำ�ก�รจััดก�รคำว�มปวดจั�กมะเร็ง
(Clinical Guidance for Cancer Pain Management)

ภู�คำผู้น้ำวก 4 Radiation Therapy and Radionuclide Therapy
4.1  Radiation Therapy
1.	 Lutz	S,	Balboni	T,	Jones	J,	Lo	S,	Petit	J,	Rich	SE,	et	al.	Palliative	radiation	therapy	for	bone	 
	 metastases:	Update	of	an	ASTRO	Evidence-Based	Guideline.	Pract	Radiat	Oncol.	2017;7(1):4-12.
2.	 Chow	R,	Hoskin	P,	Hollenberg	D,	Lam	M,	Dennis	K,	Lutz	S,	et	al.	Efficacy	of	 single	 fraction	 
	 conventional	 radiation	 therapy	 for	 painful	 uncomplicated	 bone	metastases:	 a	 systematic	 
	 review	and	meta-analysis.	Ann	Palliat	Med.	2017;6(2):125-42.
3.	 Rich	SE,	Chow	R,	Raman	S,	Liang	Zeng	K,	Lutz	S,	Lam	H,	et	al.	Update	of	the	systematic	review	 
	 of	palliative	radiation	therapy	fractionation	for	bone	metastases.	Radiother	Oncol.	2018;126(3): 
	 547-57.	
4.	 van	den	Hout	WB,	van	der	Linden	YM,	Steenland	E,	Wiggenraad	RG,	Kievit	J,	de	Haes	H,	et	al.	 
	 Single-	versus	multiple-fraction	radiotherapy	in	patients	with	painful	bone	metastases:	cost-utility	 
	 analysis	based	on	a	randomized	trial.	J	Natl	Cancer	Inst.	2003;95(3):222-9.
5.	 Hird	A,	Chow	E,	Zhang	L,	Wong	R,	Wu	J,	Sinclair	E,	et	al.	Determining	the	incidence	of	pain	flare	 
	 following	 palliative	 radiotherapy	 for	 symptomatic	 bone	metastases:	 results	 from	 three	 
	 canadian	cancer	centers.	Int	J	Radiat	Oncol	Biol	Phys.	2009;75(1):193-7.
6.	 Chow	E,	Meyer	RM,	Ding	K,	Nabid	A,	Chabot	P,	Wong	P,	et	al.	Dexamethasone	in	the	prophylaxis	 
	 of	 radiation-induced	 pain	 flare	 after	 palliative	 radiotherapy	 for	 bone	 metastases:	 a	 
	 double-blind,	randomised	placebo-controlled,	phase	3	trial.	Lancet	Oncol.	2015;16(15):1463-72.
7.	 Loblaw	 DA,	 Wu	 JS,	 Kirkbride	 P,	 Panzarella	 T,	 Smith	 K,	 Aslanidis	 J,	 et	 al.	 Pain	 flare	 
	 in	patients	with	bone	metastases	after	palliative	radiotherapy--a	nested	randomized	control	 
	 trial.	Support	Care	Cancer.	2007;15(4):451-5.
8.	 van	 der	 Linden	 YM,	Westhoff	 PG,	 Stellato	 RK,	 van	 Baardwijk	 A,	 de	 Vries	 K,	 Ong	 F,	 et	 al.	 
	 Dexamethasone	for	the	Prevention	of	a	Pain	Flare	After	Palliative	Radiation	Therapy	for	Painful	 
	 Bone	Metastases:	 The	Multicenter	 Double-Blind	 Placebo-Controlled	 3-Armed	 Randomized	 
	 Dutch	DEXA	Study.	Int	J	Radiat	Oncol	Biol	Phys.	2020;108(3):546-53.
9.	 Yousef	 AA,	 El-Mashad	 NM.	 Pre-emptive	 value	 of	 methylprednisolone	 intravenous	 
	 infusion	 in	 patients	 with	 vertebral	metastases.	 A	 double-blind	 randomized	 study.	 J	 Pain	 
	 Symptom	Manage.	2014;48(5):762-9.
10.	 Singh	 R,	 Lehrer	 EJ,	 Dahshan	 B,	 Palmer	 JD,	 Sahgal	 A,	 Gerszten	 PC,	 et	 al.	 Single	 fraction	 
	 radiosurgery,	 fractionated	 radiosurgery,	 and	 conventional	 radiotherapy	 for	 spinal	 
	 oligometastasis	(SAFFRON):	A	systematic	review	and	meta-analysis.	Radiother	Oncol.	2020;146: 
	 76-89.
11.	 Palma	DA,	Olson	R,	Harrow	S,	Gaede	S,	 Louie	AV,	Haasbeek	C,	 et	 al.	 Stereotactic	Ablative	 
	 Radiotherapy	 for	 the	 Comprehensive	 Treatment	 of	 Oligometastatic	 Cancers:	 Long-Term	 
	 Results	of	the	SABR-COMET	Phase	II	Randomized	Trial.	J	Clin	Oncol.	2020;38(25):2830-8.
12.	 Pielkenrood	BJ,	van	der	Velden	JM,	van	der	Linden	YM,	Bartels	MMT,	Kasperts	N,	Verhoeff	JJC,	 
	 et	 al.	 Pain	 Response	 After	 Stereotactic	 Body	 Radiation	 Therapy	 Versus	 Conventional	 
	 Radiation	Therapy	in	Patients	With	Bone	Metastases-A	Phase	2	Randomized	Controlled	Trial	 
	 Within	a	Prospective	Cohort.	Int	J	Radiat	Oncol	Biol	hys.	2021;110(2):358-67.

_22-1041(01-96).indd   88_22-1041(01-96).indd   88 2/11/2565 BE   16:342/11/2565 BE   16:34



89คำำ�แนะนำ�ก�รจััดก�รคำว�มปวดจั�กมะเร็ง
(Clinical Guidance for Cancer Pain Management)

13.	 Sahgal	 A,	Myrehaug	 SD,	 Siva	 S,	Masucci	 GL,	Maralani	 PJ,	 Brundage	M,	 et	 al.	 Stereotactic 
	 body	radiotherapy	versus	conventional	external	beam	radiotherapy	in	patients	with	painful	spinal	 
	 metastases:	an	open-label,	multicentre,	randomised,	controlled,	phase	2/3	trial.	Lancet	Oncol.	 
	 2021;22(7):1023-33.
14.	 Kotecha	 R,	 Dea	 N,	 Detsky	 JS,	 Sahgal	 A.	 Management	 of	 recurrent	 or	 progressive	 spinal	 
	 metastases:	reirradiation	techniques	and	surgical	principles.	Neurooncol	Pract.	2020;7(Suppl	1): 
	 i45-i53.
15.	 Laufer	I,	Rubin	DG,	Lis	E,	Cox	BW,	Stubblef ield	MD,	Yamada	Y,	et	al.	The	NOMS	framework:	 
	 approach	to	the	treatment	of	spinal	metastatic	tumors.	Oncologist.	2013;18(6):744-51.
16.	 Fisher	CG,	DiPaola	CP,	Ryken	TC,	Bilsky	MH,	Shaffrey	CI,	Berven	SH,	et	al.	A	novel	classif ication 
	 system	 for	 spinal	 instability	 in	neoplastic	disease:	an	evidence-based	approach	and	expert	 
	 consensus	from	the	Spine	Oncology	Study	Group.	Spine	(Phila	Pa	1976).	2010;35(22):E1221-9.
17.	 Mirels	 H.	 Metastatic	 disease	 in	 long	 bones.	 A	 proposed	 scoring	 system	 for	 diagnosing	 
	 impending	pathologic	fractures.	Clin	Orthop	Relat	Res.	1989(249):256-64.
4.2 Radionuclide Therapy
1.	 Handkiewicz-Junak	D,	Poeppel	TD,	Bodei	L,	Aktolun	C,	Ezziddin	S,	Giammarile	F,	et	al.	EANM	 
	 guidelines	 for	 radionuclide	 therapy	 of	 bone	metastases	with	 beta-emitting	 radionuclides. 
	 Eur	J	Nucl	Med	Mol	Imaging.	2018;45(5):846-59.
2.	 Pandit-Taskar	N,	Batraki	M,	Divgi	CR.	Radiopharmaceutical	therapy	for	palliation	of	bone	pain	 
	 from	osseous	metastases.	J	Nucl	Med.	2004;45(8):1358-65.
3.	 Parker	 C,	 Nilsson	 S,	 Heinrich	 D,	 Helle	 SI,	 O'Sullivan	 JM,	 Fossa	 SD,	 et	 al.	 Alpha	 emitter	 
	 radium-223	and	survival	in	metastatic	prostate	cancer.	N	Engl	J	Med.	2013;369(3):213-23.
4.	 Sartor	O,	Heinrich	D,	Mariados	N,	Mendez	Vidal	MJ,	Keizman	D,	Thellenberg	Karlsson	C,	et	al.	 
	 Re-treatment	with	radium-223:	2-year	follow-up	from	an	international,	open-label,	phase	1/2	 
	 study	 in	 patients	with	 castration-resistant	 prostate	 cancer	 and	 bone	metastases.	 Prostate.	 
	 2019;79(14):1683-91.

ภู�คำผู้น้ำวก 5 Complementary and Alternative Medicine for Cancer Pain
1.	 National	Cancer	Institute.	[Internet].	Complementary	and	alternative	medicine	(CAM).	National	 
	 Cancer	 Institute.	 [cited	Mar	 8,2022].	 Available	 from:	 https://www.cancer.gov/about-cancer/ 
	 treatment/cam	
2.	 Bao	Y,	Kong	X,	Yang	L,	Liu	R,	Shi	Z,	Li	W,	et	al.	Complementary	and	alternative	medicine	for	 
	 cancer	 pain:	 an	 overview	 of	 systematic	 reviews.	 Evid	 Based	 Complement	 Alternat	Med.	 
	 2014;2014:170396.	 doi:	 10.1155/2014/170396.	 Epub	 2014	 Apr	 13.	 PMID:	 24817897;	 PMCID:	 
	 PMC4003746.
3.	 Singh	P,	Chaturvedi	A.	Complementary	and	alternative	medicine	in	cancer	pain	management:	 
	 a	systematic	review.	Indian	J	Palliat	Care.	2015;21(1):105-15.	doi:	10.4103/0973-1075.150202.	 
	 PMID:	25709198;	PMCID:	PMC4332115.	
4.	 Calcagni	 N,	 Gana	 K,	 Quintard	 B.	 A	 systematic	 review	 of	 complementary	 and	 alternative 
	 medicine	 in	 oncology:	 Psychological	 and	physical	 effects	 of	manipulative	 and	body-based	 
	 practices.	 PLoS	One.	 2019;14(10):e0223564.	 Published	 2019	Oct	 17.	 doi:	 10.1371/journal. 
	 pone.0223564.	PMID:	31622362;	PMCID:	PMC6797104.	

_22-1041(01-96).indd   89_22-1041(01-96).indd   89 2/11/2565 BE   16:342/11/2565 BE   16:34



90 คำำ�แนะนำ�ก�รจััดก�รคำว�มปวดจั�กมะเร็ง
(Clinical Guidance for Cancer Pain Management)

5. Fleming S, Rabago DP, Mundt MP, Fleming MF. CAM therapies among primary care patients  
 using opioid therapy for chronic pain. BMC Complement Altern Med. 2007;7:15. https://doi. 
 org/10.1186/1472-6882-7-15 
6. Hankey A. CAM and the phenomenology of pain. Evid Based Complement Alternat Med.  
 2006;3(1):139-41. Published online 2006 Jan 17.doi: 10.1093/ecam/nek002.

ภาคผนวก 6 Palliative Care: Other Symptoms at the End of Life
6.1 Dyspnea
1. Solano JP, Gomes B, Higginson IJ. Comparison of symptom prevalence in far advanced cancer,  
 AIDS, heart disease, chronic obstructive pulmonary disease and renal disease.J Pain Symptom  
 Manage. 2006;31:58-69.
2. Damani A, Ghoshal A, Salins N, Deodhar J, Muckaden M. Prevalence and Intensity of Dyspnea  
 in Advanced Cancer and its Impact on Quality of Life. Indian J Palliat Care. 2018;24(1):44-50.
3. Chin C, Booth S. Managing breathlessness: a palliative care approach. Postgrad Med J. 2016; 
 92:393-400.
4. Baron RM. Dyspnea.In: Jameson J, Fauci AS, Kasper DL, Hauser SL, Longo DL, Loscalzo J.  
 eds. Harrison's Principles of Internal Medicine, 20ed. McGraw Hill; 2018.
5. Hui D, Maddocks M, Johnson MJ, Ekström M, Simon ST, Ogliari AC, et al; ESMO Guidelines  
 Committee. Electronic address: clinicalguidelines@esmo.org. Management of breathlessness  
 in patients with cancer: ESMO Clinical Practice Guidelines†. ESMO Open. 2020;5(6):e001038.
6. Bausewein C, Farquhar M, Booth S, Gysels M, Higginson IJ. Measurement of breathlessness in  
 advanced disease: a systematic review. Respir Med. 2007;101(3):399-410. 
7. Williams N. The MRC breathlessness scale. Occup Med (Lond). 2017;67(6):496-7.
8. Bircan HA, Yalcin GS, Fidanci S, Karaibrahimoglu A, Tuglu HC. The usefulness and prognostic value  
 of Memorial Symptom Assessment-Short Form and Condensed Memorial Symptom  
 Assessment Scale in assessment of lung cancer patients. Support Care Cancer. 2020;28(4): 
 2005-14.
9. Hui D, Bruera E. The Edmonton Symptom Assessment System 25 Years Later: Past, Present,  
 and Future Developments. J Pain Symptom Manage. 2017;53(3):630-43.
10. Qian Y, Wu Y, Rozman de Moraes A, Yi X, Geng Y, Dibaj S, et al. Fan Therapy for the Treatment 
 of Dyspnea in Adults: A Systematic Review. J Pain Symptom Manage. 2019;58(3):481-6.
11. Thomas JR, von Gunten CF. Management of dyspnea. J Support Oncol. 2003;23-32; 
 discussion 32-4.
12. Wickham R. Dyspnea: Recognizing and managing an invisible problem. Oncol Nurs Forum.  
 2002;29:925-33.
13. Feliciano JL, Waldfogel JM, Sharma R, Zhang A, Gupta A, Sedhom R, et al. Pharmacologic  
 Interventions for Breathlessness in Patients With Advanced Cancer: A Systematic Review  
 and Meta-analysis. JAMA Netw Open. 2021;4(2):e2037632. 
14. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines) Version 2.2021. Palliative care.
15. Protus BM, Grauer PA, Kimbrel JM. Evaluation of atropine 1% ophthalmic solution administered  
 sublingually for the management of terminal respiratory secretions. Am J Hosp Palliat Care.  
 2013;30(4):388-92.

_22-1041(01-96).indd   90_22-1041(01-96).indd   90 2/11/2565 BE   16:482/11/2565 BE   16:48



91คำำ�แนะนำ�ก�รจััดก�รคำว�มปวดจั�กมะเร็ง
(Clinical Guidance for Cancer Pain Management)

16.	 Back	 IN,	 Jenkins	 K,	 Blower	 A,	 Beckhelling	 J.	 A	 study	 comparing	 hyoscine	 hydrobromide	 
	 and	glycopyrrolate	in	the	treatment	of	death	rattle.	Palliat	Med.	2001;15:329-36.
17.	 Nava	S,	Ferrer	M,	Esquinas	A,	Scala	R,	Groff	P,	Cosentini	R,	et	al.	Palliative	use	of	non-invasive	 
	 ventilation	 in	 end-of-life	 patients	with	 solid	 tumours:	 a	 randomised	 feasibility	 trial.	 Lancet	 
	 Oncol.	2013;14(3):219-27.
18.	 Hui	D,	Morgado	M,	Chisholm	G,	Withers	L,	Nguyen	Q,	Finch	C,	et	al.	High-flow	oxygen	and	bilevel	 
	 positive	airway	pressure	for	persistent	dyspnea	in	patients	with	advanced	cancer:	a	phase	II	 
	 randomized	trial.	J	Pain	Symptom	Manage.	2013;46(4):463-73.	
6.2  Lymphedema
1.	 Davies	C,	Levenhagen	K,	Ryans	K,	Perdomo	M,	Gilchrist	L.	Interventions	for	Breast	Cancer-Related	 
	 Lymphedema:	Clinical	Practice	Guideline	From	the	Academy	of	Oncologic	Physical	Therapy	 
	 of	APTA.	Phys	Ther.	2020;100(7):1163-79.	
2.	 Rockson	 SG.	 Lymphedema	 after	 Breast	 Cancer	 Treatment.	 N	 Engl	 J	 Med.	 2018;379(20): 
	 1937-44.	
3.	 Tyker	A,	Franco	J,	Massa	ST,	Desai	SC,	Walen	SG.	Treatment	for	lymphedema	following	head	 
	 and	neck	cancer	 therapy:	A	systematic	 review.	Am	J	Otolaryngol.	2019;40(5):761-9.	https:// 
	 doi.org/10.1016/j.amjoto.2019.05.024	
6.3  Constipation
1.	 Candy	B,	Jones	L,	Larkin	PJ,	Vickerstaff	V,	Tookman	A,	Stone	P.	Laxatives	for	the	management	 
	 of	 constipation	 in	 people	 receiving	 palliative	 care.	 Cochrane	 Database	 Syst	 Rev.	 2015; 
	 2015(5):Cd003448.
2.	 Larkin	PJ,	Cherny	NI,	La	Carpia	D,	Guglielmo	M,	Ostgathe	C,	Scotté	F,	et	al.	Diagnosis,	assessment	 
	 and	management	of	constipation	in	advanced	cancer:	ESMO	Clinical	Practice	Guidelines.	Ann	 
	 Oncol.	2018;29(Suppl	4):iv111-iv25.
3.	 Davies	A,	Leach	C,	Caponero	R,	Dickman	A,	Fuchs	D,	Paice	J,	et	al.	MASCC	recommendations	on	 
	 the	management	 of	 constipation	 in	 patients	with	 advanced	 cancer.	 Support	 Care	 Cancer.	 
	 2020;28(1):23-33.
4.	 Hawley	P,	MacKenzie	H,	Gobbo	M.	PEG	vs.	sennosides	for	opioid-induced	constipation	in	cancer	 
	 care.	Support	Care	Cancer.	2020;28(4):1775-82.
5.	 Muldrew	DHL,	Hasson	F,	Carduff	E,	Clarke	M,	Coast	J,	Finucane	A,	et	al.	Assessment	and	management	 
	 of	 constipation	 for	 patients	 receiving	 palliative	 care	 in	 specialist	 palliative	 care	 settings: 
	 A	systematic	review	of	the	literature.	Palliat	Med.	2018;32(5):930-8.
6.	 Candy	B,	Jones	L,	Vickerstaff	V,	Larkin	PJ,	Stone	P.	Mu-opioid	antagonists	for	opioid-induced	 
	 bowel	 dysfunction	 in	 people	with	 cancer	 and	 people	 receiving	 palliative	 care.	 Cochrane	 
	 Database	Syst	Rev.	2018;6(6):Cd006332.	
7.	 Jones	R,	Prommer	E,	Backstedt	D.	Naloxegol:	A	Novel	Therapy	in	the	Management	of	Opioid- 
	 Induced	Constipation.	Am	J	Hosp	Palliat	Care.	2016;33(9):875-80.
6.4  Deconditioning and fatigue
1.	 Fabi	 A,	 Bhargava	 R,	 Fatigoni	 S,	 Guglielmo	M,	 Horneber	M,	 Roila	 F,	 et	 al;	 ESMO	Guidelines	 
	 Committee.	 Electronic	 address:	 clinicalguidelines@esmo.org.	 Cancer-related	 fatigue:	 ESMO	 
	 Clinical	Practice	Guidelines	for	diagnosis	and	treatment.	Ann	Oncol.	2020;31(6):713-23.	

_22-1041(01-96).indd   91_22-1041(01-96).indd   91 2/11/2565 BE   16:342/11/2565 BE   16:34



92 คำำ�แนะนำ�ก�รจััดก�รคำว�มปวดจั�กมะเร็ง
(Clinical Guidance for Cancer Pain Management)

2.	 Thong	MSY,	van	Noorden	CJF,	Steindorf	K,	Arndt	V.	Cancer-Related	Fatigue:	Causes	and	Current	 
	 Treatment	Options.	Curr	Treat	Options	Oncol.	2020;21(2):17.	doi:	10.1007/s11864-020-0707-5.	
3.	 Mustian	 KM,	 Alfano	 CM,	 Heckler	 C,	 Kleckner	 AS,	 Kleckner	 IR,	 Leach	 CR,	 et	 al.	 Comparison	 
	 of	 pharma-ceutical,	 psychological,	 and	 exercise	 treatments	 for	 cancer-related	 fatigue:	 a	 
	 meta-analysis.	JAMA	Oncol.	2017;3:961-8.
6.5  Refractory pain and palliative sedation
1.	 Cherny	 NI,	 Radbruch	 L.	 European	 Association	 for	 Palliative	 Care	 (EAPC)	 recommended	 
	 framework	for	the	use	of	sedation	in	palliative	care.	Palliative	medicine.	2009;23(7):581-93.
2.	 Cherny	NI.	ESMO	Clinical	Practice	Guidelines	for	the	management	of	refractory	symptoms	at	 
	 the	end	of	life	and	the	use	of	palliative	sedation.	Annals	of	oncology:	official	journal	of	the	 
	 European	Society	for	Medical	Oncology.	2014;25	Suppl	3:iii143-52.
3.	 สูำ�นักง�นคำณะกรรมก�รสุูขัภ�พแห�งช้�ติ้.	สูมัช้ช้�สุูขัภ�พเฉัพ�ะประเด็น	ว��ด้วยนิย�มปฏิิบัติ้ก�ร	(Operational	 
	 def	 inition)	 ขัองคำำ�ท่ี่�เก่�ยวข้ัองกับเรื�องก�รด่แลัแบบประคัำบประคำอง	 (Palliative	 care)	 สูำ�หรับประเที่ศึไที่ย.	 
	 In:	สูำ�นักง�นคำณะกรรมก�รสุูขัภ�พแห�งช้�ติ้,	editor.	นนที่บุร่	2563.
4.	 Maltoni	M,	Scarpi	E,	Rosati	M,	Derni	S,	Fabbri	L,	Martini	F,	et	al.	Palliative	sedation	in	end-of-life	 
	 care	and	survival:	a	systematic	review.	J	Clin	Oncol.	2012;30(12):1378-83.
5.	 Koper	I,	van	der	Heide	A,	Janssens	R,	Swart	S,	Perez	R,	Rietjens	J.	Consultation	with	specialist	 
	 palliative	care	services	in	palliative	sedation:	considerations	of	Dutch	physicians.	Supportive	 
	 care	in	cancer:	official	journal	of	the	Multinational	Association	of	Supportive	Care	in	Cancer.	 
	 2014;22(1):225-31.
6.	 Robijn	L,	Deliens	L,	Scherrens	AL,	Pauwels	NS,	Pype	P,	Rietjens	J,	et	al.	A	systematic	review	of 
	 quality	improvement	initiatives	for	continuous	sedation	until	death.	Palliative	medicine.	2021; 
	 35(4):670-82.
7.	 Arantzamendi	M,	Belar	A,	 Payne	S,	 Rijpstra	M,	Preston	N,	Menten	 J,	 et	 al.	 Clinical	Aspects	 
	 of	 Palliative	 Sedation	 in	 Prospective	 Studies.	 A	 Systematic	 Review.	 Journal	 of	 pain	 and	 
	 symptom	management.	2021;61(4):831-44.e10.
8.	 Schildmann	EK,	Schildmann	J,	Kiesewetter	I.	Medication	and	monitoring	in	palliative	sedation	 
	 therapy:	 a	 systematic	 review	 and	 quality	 assessment	 of	 published	 guidelines.	 Journal	 of 
	 pain	and	symptom	management.	2015;49(4):734-46.
9.	 Beller	EM,	van	Driel	ML,	McGregor	L,	Truong	S,	Mitchell	G.	Palliative	pharmacological	sedation	 
	 for	terminally	ill	adults.	Cochrane	Database	Syst	Rev.	2015;1(1):CD010206-CD.
10.	 Lundström	S,	Zachrisson	U,	Fürst	CJ.	When	nothing	helps:	propofol	as	sedative	and	antiemetic	 
	 in	palliative	cancer	care.	Journal	of	pain	and	symptom	management.	2005;30(6):570-7.
11.	 Belar	A,	Arantzamendi	M,	Payne	S,	Preston	N,	Rijpstra	M,	Hasselaar	J,	et	al.	How	to	measure	the	 
	 effects	and	potential	adverse	events	of	palliative	sedation?	An	integrative	review.	Palliative 
	 medicine.	2021;35(2):295-314.
12.	 Arevalo	JJ,	Brinkkemper	T,	van	der	Heide	A,	Rietjens	JA,	Ribbe	M,	Deliens	L,	et	al.	Palliative	 
	 sedation:	reliability	and	validity	of	sedation	scales.	Journal	of	pain	and	symptom	management.	 
	 2012;44(5):704-14.
13.	 Dieudonné	 Rahm	N,	Morawska	 G,	 Pautex	 S,	 Elia	 N.	Monitoring	 nociception	 and	 awareness	 
	 during	palliative	sedation:	A	systematic	review.	Palliative	medicine.	2021;35(8):1407-20.

_22-1041(01-96).indd   92_22-1041(01-96).indd   92 2/11/2565 BE   16:342/11/2565 BE   16:34



93คำำ�แนะนำ�ก�รจััดก�รคำว�มปวดจั�กมะเร็ง
(Clinical Guidance for Cancer Pain Management)

ภู�คำผู้น้ำวก 7 ภู�วะทำ�งจิตเวช่ทีำ�พีบบ่อยัแลำะก�รดูัแลำรักษ�
7.1  Distress
1.	 National	 Comprehensive	 Cancer	 Network.	 [Internet].	 Distress	 management	 [v.2.2021].	 
	 National	Comprehensive	Cancer	Network.	 [cited	Mar	 10,2022].	 Available	 from:	 http://www. 
	 nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/distress.pdf	
2.	 Laurujisawat	 P,	 Jetiyanuwat	 S.	 validity	 of	 the	 Thai	 version	 of	 the	 distress	 thermometer.	 
	 Journal	of	Psychiatric	Associaton	of	Thailand.	2013;58(3):257-70.
7.2  Anxiety
1.	 National	Comprehensive	Cancer	Network.	[Internet].	Distress	management	[v.2.2021].	National	 
	 Comprehensive	Cancer	Network.	 [cited	Mar	 10,2022].	 Available	 from:	 http://www.nccn.org/ 
	 professionals/physician_gls/pdf/distress.pdf	
7.3  Depression
1.	 SMITH	H.	Depression	 in	cancer	patients:	Pathogenesis,	 implications	and	treatment	 (Review).	 
	 Oncology	Letters.	2015;9(4):1509-14.
2.	 Grassi	L,	Nanni	M,	Rodin	G,	Li	M,	Caruso	R.	The	use	of	antidepressants	in	oncology:	a	review	 
	 and	practical	tips	for	oncologists.	Annals	of	Oncology.	2018;29(1):101-11.
3.	 นันที่วัช้	 สูิที่ธิรักษ์,	 กมลัเนต้ร	 วรรณเสูวก,	 กมลัพร	 วรรณฤที่ธิ�,	 ปเนต้	 ผ่้กฤต้ย�คำ�ม่,	 สูุพร	 อภินันที่เวช้,	 
	 พนม	 เกตุ้ม�น,	 บรรณ�ธิก�ร.	 จัิต้เวช้	 ศึิริร�ช้	 DSM-5.	 พิมพ์คำรั�งที่่�	 1.	 กรุงเที่พฯ:	 โคำรงก�รต้ำ�ร�ศึิริร�ช้.	 
	 ประย่รสู�ส์ูนไที่ย	ก�รพิมพ์;	2558.
4.	 American	 Psychiatric	 Association.	 Desk	 reference	 to	 the	 diagnostic	 criteria	 from	DSM-5TM.	 
	 Washington,	DC:	American	Psychiatric	Publishing;2013.
5.	 Nilchaikovit	 T,	 Lortrakul	M,	 Phisansuthideth	 U.	 Development	 of	 Thai	 version	 of	 Hospital	 
	 Anxiety	and	Depression	Scale	in	cancer	patients.	J	Psychiatr	Assoc	Thailand.	1996;41(1):18-30.
6.	 Stone	 PC.	Methylphenidate	 in	 the	management	 of	 cancer-related	 fatigue.	 J	 Clin	 Oncol.	 
	 2013;31(19):2372-3.
7.4 Delirium and Dementia
1.	 นันที่วัช้	 สูิที่ธิรักษ์,	 กมลัเนต้ร	 วรรณเสูวก,	 กมลัพร	 วรรณฤที่ธิ�,	 ปเนต้	 ผ่้กฤต้ย�คำ�ม่,	 สูุพร	 อภินันที่เวช้,	 
	 พนม	 เกตุ้ม�น,	 บรรณ�ธิก�ร.	 จัิต้เวช้	 ศึิริร�ช้	 DSM-5.	 พิมพ์คำรั�งที่่�	 1.	 กรุงเที่พฯ:	 โคำรงก�รต้ำ�ร�ศึิริร�ช้.	 
	 ประย่รสู�ส์ูนไที่ย	ก�รพิมพ์;	2558.	
2.	 Boland	RJ,	Verduin	ML,editors.	Contributions	of	the	Psychosocial	Sciences.	Kaplan	&	Sadock’s	 
	 synopsis	of	psychiatry.	12th	ed.	Philadelphia:	Wolters	Kluwer;	2022
3.	 Bush	SH,	Lawlor	PG,	Ryan	K,	Centeno	C,	Lucchesi	M,	Kanji	S,	et	al;	ESMO	Guidelines	Committee.	 
	 Delirium	 in	 adult	 cancer	 patients:	 ESMO	 Clinical	 Practice	 Guidelines.	 Ann	Oncol.	 2018;29 
	 (Suppl	4):iv143-iv165.
4.	 Hosie	 A,	 Davidson	 P,	 Agar	M,	 Sanderson	 C,	 Phillips	 J.	 Delirium	prevalence,	 incidence,	 and	 
	 implications	for	screening	in	specialist	palliative	care	inpatient	settings:	A	systematic	review.	 
	 Palliative	Medicine.	2012;27(6):486-98.
5.	 Wise	MG,	Trzepacz	PT.	Delirium	(confusional	stages).	In:	Wise	MG	and	Rundell	JR,	editors.	The	 
	 American	 psychiatric	 press	 textbook	 of	 consultation-liaison	 psychiatry.	 Washington,	 DC:	 
	 American	Psychiatric	Association;	2005.p	257-72.

_22-1041(01-96).indd   93_22-1041(01-96).indd   93 2/11/2565 BE   16:342/11/2565 BE   16:34



94 คำำ�แนะนำ�ก�รจััดก�รคำว�มปวดจั�กมะเร็ง
(Clinical Guidance for Cancer Pain Management)

6.	 Delirium	Clinical	Care	Standard	[Internet].	Sydney;	2021	[cited	29	December	2021].	Available	 
	 from:	 https://www.safetyandquality.gov.au/our-work/clinical-care-standards/delirium- 
	 clinical-care-standard.
7.	 American	 Psychiatric	 Association.	 Desk	 reference	 to	 the	 diagnostic	 criteria	 from	DSM-5TM.	 
	 Washington,	DC:	American	Psychiatric	Publishing;2013.
8.	 Levenson	 J.	 The	 American	 Psychiatric	 Association	 Publishing	 textbook	 of	 psychosomatic	 
	 medicine	 and	 consultation-liaison	 psychiatry.	 3rd	 ed.	Washington,	 DC:	 American	 Psychiatric	 
	 Association	Publishing;	2019.

ภู�คำผู้น้ำวก 8 ก�รสื�อส�รแลำะก�รให้คำว�ม่รู้เกี�ยัวกับคำว�ม่ป่วดัจ�กโรคำม่ะเร็ง
1.	 Swarm	R,	Abernethy	AP,	Anghelescu	DL,	Benedetti	C,	Blinderman	CD,	Boston	B,	et	al.	NCCN	 
	 Adult	Cancer	Pain.	Adult	cancer	pain.	J	Natl	Compr	Canc	Netw.	2010;8(9):1046-86.	
2.	 Srivastava	 AB,	Mariani	 JJ,	 Levin	 FR.	 New	directions	 in	 the	 treatment	 of	 opioid	withdrawal.	 
	 Lancet.	2020;395:1938-48.
3.	 Greene	MS,	Chambers	RA.	Pseudoaddiction:	Fact	or	Fiction?	An	Investigation	of	the	Medical	 
	 Literature.	Curr	Addict	Rep.	2015;2:310-7.
4.	 Scarborough	BM,	Smith	CB.	Optimal	pain	management	for	patients	with	cancer	in	the	modern	 
	 era.	CA	Cancer	J	Clin.	2018;68:182-96.
5.	 Davis	MP.	 Cancer-Related	 Neuropathic	 Pain:	 Review	 and	 Selective	 Topics.	 Hematol	Oncol	 
	 Clin	North	Am.	2018;32:417-31.
6.	 Swarm	RA,	Paice	JA,	Anghelescu	DL,	Are	M,	Bruce	JY,	Buga	S,	et	al.	Adult	Cancer	Pain,	Version	 
	 3.2019,	NCCN	Clinical	Practice	Guidelines	in	Oncology.	J	Natl	Compr	Canc	Netw.	2019;17(8): 
	 977-1007.				
7.	 Kurita	GP,	 Sjogren	P,	 Klepstad	P,	Mercadante	S.	 Interventional	Techniques	 to	Management	 
	 of	Cancer-Related	Pain:	Clinical	and	Critical	Aspects.	Cancers	(Basel).	2019;11.
8.	 Syrjala	KL,	Jensen	MP,	Mendoza	ME,	Yi	JC,	Fisher	HM,	Keefe	FJ.	Psychological	and	behavioral	 
	 approaches	to	cancer	pain	management.	J	Clin	Oncol.	2014;32:1703-11.
9.	 Montgomery	GH,	Schnur	JB,	Kravits	K.	Hypnosis	for	cancer	care:	over	200	years	young.	CA	Cancer	 
	 J	Clin.	2013;63:31-44.
10.	 Cho	MH,	Dodd	MJ,	Cooper	BA,	Miaskowski	C.	Comparisons	of	exercise	dose	and	symptom	severity	 
	 between	exercisers	and	nonexercisers	 in	women	during	and	after	cancer	 treatment.	 J	Pain	 
	 Symptom	Manage.	2012;43:842-54.
11.	 Johannsen	M,	Farver	I,	Beck	N,	Zachariae	R.	The	efficacy	of	psychosocial	intervention	for	pain	 
	 in	breast	cancer	patients	and	survivors:	a	systematic	review	and	meta-analysis.	Breast	Cancer	 
	 Res	Treat.	2013;138:675-90.
12.	 Kwekkeboom	KL,	Cherwin	CH,	Lee	JW,	Wanta	B.	Mind-body	treatments	for	the	pain-fatigue-sleep	 
	 disturbance	symptom	cluster	in	persons	with	cancer.	J	Pain	Symptom	Manage.	2010;39:126-38.
13.	 Keefe	 FJ,	 Lipkus	 I,	 Lefebvre	 JC,	 et	 al.	 The	 social	 context	of	 gastrointestinal	 cancer	pain:	 a	 
	 preliminary	study	examining	the	relation	of	patient	pain	catastrophizing	to	patient	perceptions	 
	 of	social	support	and	caregiver	stress	and	negative	responses.	Pain.	2003;103:151-6.

_22-1041(01-96).indd   94_22-1041(01-96).indd   94 2/11/2565 BE   16:342/11/2565 BE   16:34



95คำำ�แนะนำ�ก�รจััดก�รคำว�มปวดจั�กมะเร็ง
(Clinical Guidance for Cancer Pain Management)

14.	 Balducci	L.	Geriatric	Oncology,	Spirituality,	and	Palliative	Care.	J	Pain	Symptom	Manage.	2019; 
	 57:171-5.
15.		Kearney	MK,	Weininger	RB,	Vachon	ML,	Harrison	RL,	Mount	BM.	Self-care	of	physicians	caring	 
	 for	patients	at	the	end	of	life:	"Being	connected...	a	key	to	my	survival".	JAMA.	2009;301(11): 
	 1155-64,	E1.

ภู�คำผู้น้ำวก 9 ก�รดูัแลำผูู้้ป่่วยัทีำ�มี่คำว�ม่ป่วดัจ�กโรคำม่ะเร็งใน้ำรูป่แบบวิถี่ใหม่่
1.	 กที่ม.จัับมือ	สูปสูช้.	ให้บริก�รสู�ธ�รณสุูขัแบบ	New	Normal	เปิด	3	บริก�รใหม�ป้องกันโคำวิด-19	[เข้ั�ถึูงเมื�อ	 
	 10	ธันว�คำม	2564].	เข้ั�ถึูงได้จั�ก:	https://www.nhso.go.th/news/3009	
2.	 ก�รช้ดเช้ย	COVID-19	เพิ�มเติ้ม	แลัะบริก�รสู�ธ�รณสุูขัระบบที่�งไกลั	(Telehealth	/Telemedicine)	[เข้ั�ถึูงเมื�อ	 
	 10	 ธันว�คำม	 2564].	 เขั้�ถูึงได้จั�ก:	 https://r8way.moph.go.th/r8wayadmin/page/uploads_ 
	 file/20210419092724.pdf.	
3.	 ประก�ศึแพที่ยสูภ�	 เรื�อง	 แนวที่�งปฏิิบัติ้ก�รแพที่ย์ที่�งไกลัหรือโที่รเวช้	 (telemedicine)	 แลัะคำลิันิกออนไลัน์	 
	 [เข้ั�ถึูงเมื�อ	12	ธันว�คำม	2564].	เข้ั�ถึูงได้จั�ก:	https://tmc.or.th/index.php/News/News-and-Activities/ 
 Telemedicine 
4.	 Emerick	T,	Alter	B,	Jarquin	S,	Brancolini	S,	Bernstein	C,	Luong	K,	et	al.	Telemedicine	for	Chronic	 
	 Pain	in	the	COVID-19	Era	and	Beyond.	Pain	Med.	2020;21(9):1743-48.	doi:	10.1093/pm/pnaa220.	 
	 (accessed10	Dec	2021)			
5.	 Zhao	 F,	 Li	M,	 Tsien	 JZ.	 Technology	 platforms	 for	 remote	monitoring	 of	 vital	 signs	 in	 the 
	 new	era	of	telemedicine.	Expert	Rev	Med	Devices	2015;12(4):411–29.
6.	 Chaet	D,	Clearf ield	R,	Sabin	JE,	Skimming	K;	Council	on	Ethical	and	Judicial	Affairs	American	 
	 Medical	 Association.	 Ethical	 practice	 in	 Telehealth	 and	 Telemedicine.	 J	 Gen	 Intern	Med.	 
	 2017;32(10):1136-40.	

ภู�คำผู้น้ำวก 10 Interventional Pain Management for Cancer
1.	 Miguel	 R.	 Interventional	 treatment	 of	 cancer	 pain:	 the	 fourth	 step	 in	 the	World	 Health	 
	 Organization	analgesic	ladder?	Cancer	control	:	journal	of	the	Moff  itt	Cancer	Center.	2000;7(2): 
	 149-56.
2.	 Sande	MAJ,	Dijkstra	PDS.	Treatment	of	pathological	fractures	of	the	long	bones.	EFORT	Open	Rev.	 
	 2016;1:136-45.	
3.	 C	Errani,	AF	Mavrogenis,	L	Cevolani,	S	Spinelli.	Treatment	for	long	bone	metastases	based	on 
	 a	systematic	literature	review.	Eur	J	Orthop	Surg	Traumatol.	2017;27:205-11.
4.	 M	Szendrői,	I	Antal,	A	Szendrői,	Á	Lazáry.	Diagnostic	algorithm,	prognostic	factors	and	surgical 
	 treatment	of	metastatic	cancer	diseases	of	the	long	bones	and	spine.	EFORT	Open	Rev.	2017; 
	 2:372-81.
5.	 Mercadante	S,	Klepstad	P,	Kurita	GP,	Sjogren	P,	Giarratano	A.	Sympathetic	blocks	for	visceral	 
	 cancer	 pain	 management:	 A	 systematic	 review	 and	 EAPC	 recommendations.	 Critical	 
	 reviews	in	oncology/hematology.	2015;96(3):577-83.
6.	 de	Oliveira	R,	dos	Reis	MP,	Prado	WA.	The	effects	of	early	or	late	neurolytic	sympathetic	plexus	 
	 block	on	the	management	of	abdominal	or	pelvic	cancer	pain.	Pain.	2004;110(1-2):400-8.
7.	 Arcidiacono	PG,	Calori	G,	Carrara	S,	McNicol	ED,	Testoni	PA.	Celiac	plexus	block	for	pancreatic	 
	 cancer	pain	in	adults.	The	Cochrane	database	of	systematic	reviews.	2011(3):Cd007519.

_22-1041(01-96).indd   95_22-1041(01-96).indd   95 2/11/2565 BE   16:342/11/2565 BE   16:34



96 คำำ�แนะนำ�ก�รจััดก�รคำว�มปวดจั�กมะเร็ง
(Clinical Guidance for Cancer Pain Management)

8.	 Shwita	AH,	Amr	YM,	Okab	MI.	Comparative	Study	of	the	Effects	of	the	Retrocrural	Celiac	Plexus	 
	 Block	Versus	Splanchnic	Nerve	Block,	C-arm	Guided,	for	Upper	Gastrointestinal	Tract	Tumors	on	 
	 Pain	Relief	and	 the	Quality	of	Life	at	a	Six-month	Follow	Up.	The	Korean	Journal	of	Pain.	 
	 2015;28(1):22-31.
9.	 Mishra	S,	Bhatnagar	S,	Rana	SP,	Khurana	D,	Thulkar	S.	Efficacy	of	the	anterior	ultrasound-guided	 
	 superior	 hypogastric	 plexus	 neurolysis	 in	 pelvic	 cancer	 pain	 in	 advanced	 gynecological	 
	 cancer	patients.	Pain	medicine	(Malden,	Mass).	2013;14(6):837-42.
10.	 Ahmed	DG,	Mohamed	MF,	Mohamed	SA.	Superior	hypogastric	plexus	combined	with	ganglion	 
	 impar	neurolytic	blocks	for	pelvic	and/or	perineal	cancer	pain	relief.	Pain	physician.	2015;18(1): 
	 E49-56.
11.	 Jeon	YS,	Lee	JA,	Choi	JW,	Kang	EG,	Jung	HS,	Kim	HK,	et	al.	Efficacy	of	Epidural	Analgesia	in	Patients	 
	 with	Cancer	Pain:	A	Retrospective	Observational	Study.	Yonsei	Medical	 Journal.	 2012;53(3): 
	 649-53.
12.	 Ballantyne	 JC,	 Carwood	 CM.	 Comparative	 eff  icacy	 of	 epidural,	 subarachnoid,	 and	 
	 intracerebroventricular	opioids	in	patients	with	pain	due	to	cancer.	The	Cochrane	database	 
	 of	systematic	reviews.	2005(1):Cd005178.
13.	 Bottros	MM,	 Christo	 PJ.	 Current	 perspectives	 on	 intrathecal	 drug	 delivery.	 Journal	 of	 Pain	 
	 Research.	2014;7:615-26.
14.	 Vertebral	Augmentation	Involving	Vertebroplasty	or	Kyphoplasty	for	Cancer-Related	Vertebral	 
	 Compression	Fractures:	A	Systematic	Review.	Ont	Health	Technol	Assess	Ser.	2016;16(11):1-202.
15.	 Tomasian	 A,	 Jennings	 JW.	 Percutaneous	Minimally	 Invasive	 Thermal	 Ablation	 of	 Osseous	 
	 Metastases:Evidence-Based	Practice	Guidelines.	AJR	Am	J	Roentgenol.	2020;215(2):502-10.
16.	 Harrop-Griffiths	W,	Cook	T,	Gill	H,	Hill	D,	Ingram	M,	Makris	M,	et	al.	Regional	anaesthesia	and	 
	 patients	with	abnormalities	of	coagulation.	Anaesthesia.	2013;68(9):966-72.
17.	 van	Veen	JJ,	Nokes	TJ,	Makris	M.	The	risk	of	spinal	haematoma	following	neuraxial	anaesthesia	 
	 or	 lumbar	puncture	 in	 thrombocytopenic	 individuals.	British	 journal	of	haematology.	2010; 
	 148(1):15-25.

_22-1041(01-96).indd   96_22-1041(01-96).indd   96 2/11/2565 BE   16:342/11/2565 BE   16:34



คำำ�แนะนำ�ก�รจััดก�รคำว�มปวดจั�กมะเร็ง (Clinical Guidance for Cancer Pain M
anagem

ent)                                                  ISBN 978-616-8322-06-2

ISBN 978-616-8322-06-2

_22-1041 cover6mm.indd   1_22-1041 cover6mm.indd   1 26/10/2565 BE   09:1626/10/2565 BE   09:16


