
การบ าบัดอาการปวดจากมะเร็ง 

 Cancer Pain Management  

ยาแก้ปวดส าหรับผู้ป่วยทีม่คีวามปวดระดบัน้อย (mild pain, NRS (Numeric Rating Scale)= 0-3) 

ยา ความแรง (mg) ความถี ่ ขนาดสูงสุด (mg/day) 
paracetamol 325,500 mg/tab 

120mg/5ml syrup 
ทุก 4-6 ชม. 4,000 for normal 

2,600 for elderly, liver impairment 
(ขนาดยาทัว่ไป 10-15 mg/kg/dose) 

NSAIDs 
(non selective NSAIDs) 

    

Ibuprofen 200, 400 mg/tab 
100 mg/5ml syrup 

ทุก 6-8 ชม. 2400 

Diclofenac 25 mg/tab 
75 mg/3ml injection 

 

ทุก 8 ชม. 
 

150 

Mefenamic acid 250 mg/tab ทุก 6 ชม. 1000 
Indomethacin 25 mg/tab ทุก 8-12 ชม. 200 

Piroxicam 10 mg/tab ทุก 12-24 ชม. 20 
(อาจไดถึ้ง 30-40) 

Naproxen (ไม่มใีน รพ.) 250,275,500 mg/tab ทุก 12 ชม. 1,100 
NSAIDs 

(COX-2 selective inhibitors) 
   

Meloxicam 7.5 mg/tab ทุก 12-24 ชม. 15 
NSAIDs 

(COX-2 specific inhibitors) 
   

Etoricoxib 90 mg/tab ทุก 24 ชม. 120 
 

 

 

 

 



ยาแก้ปวดส าหรับผู้ป่วยทีม่คีวามปวดระดบัปานกลาง (moderate pain, NRS= 4-6) 

ยากลุ่ม Weak opioids 

ยา ความแรง (mg)และความถี ่ ขนาดสูงสุด (mg/day) ข้อควรระวงั 
Tramadol 
 

50 mg/cap 
50 mg/ml injection 
ทุก 6- 8 ชม. 
 

400 เพ่ิมความเส่ียงการชกัผูมี้ประวติั
ลมชกั 
ลดขนาดยาในผูป่้วยโรคไต,โรค
ตบั,ผูสู้งอาย ุ
ระวงัการเกิดserotonin syndrome 
เม่ือใชร่้วมกบัSSRIs,SNRIs 
(sertraline,fluoxetine) 

Codeine 
 

15 - 60 mg 
(15 mg + 300 mg paracetamol/tab) 
ทุก 4 - 6 ชม. 
 

240-360 ลดขนาดยาในผูป่้วยโรคไต 
ประสิทธิภาพนอ้ยในการลดปวด 

 

- ส าหรับผูป่้วยกลุ่มน้ี นอกจากใชย้ากลุ่ม Weak opioids สามารถเลือกใชย้ากลุ่ม strong opioids ในขนาดต ่าได ้เช่น 

morphine ขนาดนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 30 mg/day 

- อาจพิจารณาการใชย้ากลุ่ม non-opioids ควบคู่กบักลุ่มopioidsไปดว้ยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบรรเทาปวด (เช่น 
antidepressants(amitriptyline), Anticonvulsants (gabapentin), antispasticity (baclofen) เป็นตน้) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ยาแก้ปวดส าหรับผู้ป่วยทีม่คีวามปวดระดบัรุนแรง (moderate pain, NRS= 7-10) 

ยากลุ่ม Strong opioids 

ยา รูปแบบ ความแรง (mg) Recommended dose ข้อควรระวงั/หมายเหตุ 
Morphine 
 

Oral (Immediate release, IR) 
ยาเมด็แบบออกฤทธ์ิทนัที 
 
 
 

10 mg/tab 
2 mg/ml syrup 

 

5 -10 mg 
ทุก 4- 6 ชม. 
Elderly 
2.5 -5 mg 
ทุก4- 6ชม. 
  

ทัว่ไป เร่ิม Morphine Oral 
30mg/day 
MO IR(10) 0.5 tab q 4 hr. or 
MST(10) 1 tab q 8 hr. 
Elderly เร่ิม Morphine Oral 
10-20 mg/day 
MO syrup 1 ml q 4 hr or 
MST(10) 1 tab q 12 hr. 

Morphine 
(MST® ) 

Oral (Sustained release, SR) 
ยาเมด็ออกฤทธ์ิเน่ิน ควบคุม
การปลดปล่อย 
 

10 mg/tab 
30 mg/tab 
 

10 -30 mg 
ทุก8-12 ชม. 
ปรับยาเพ่ิมตามความ
ปวดและความทนยา 

MST® 
 หา้มหกั บด เค้ียวเมด็ยา 

Morphine 
(Kapanol® ) 
รพ.ไม่มี 

Oral (Sustained release, SR) 
ยาเมด็ออกฤทธ์ิเน่ิน ควบคุม
การปลดปล่อย 
 

20,50,100 mg/cap 
 

ทุก12 -24 ชม. 
ปรับยาเพ่ิมตามความ
ปวดและความทนยา 
 
 

Kapanolหา้มหกั บด เค้ียว 
pellet สามารถน าpelletใน
capsuleกระจายในของเหลว
เพื่อใหท้าง NG ,gastrostomy 
tube ได ้หา้มกระจายpelletลง
ในน ้ าอุ่น 

Morphine 
 

IV,SC 10 mg/ml 
(1 ml/amp) 
 

3 -5 mg 
ทุก 2-4 ชม. 
(0.05-0.1mg/kg/dose) 

ปรับขนาดยาลงในผูป่้วย ตบั 
ไตบกพร่อง 

Fentanyl 
 

แผน่แปะผิวหนงั(patch) 25µg/hr เปล่ียนทุก 72 ชม. 
ปรับยาเพ่ิมตามความ
ปวดและความทนยา 
หลงัแปะ12-24 ชม.ยา
จึงออกฤทธ์ิเตม็ท่ี 

ส าหรับผูป่้วยท่ีไดM้ophineมา
แลว้,ไม่ใช ้acute pain 
หา้มใหค้วามร้อนจากกระเป๋า
น ้ าร้อน ผา้ห่ม ไฟฟ้าสมัผสั
แผน่แปะเม่ือแปะ 

Fentanyl 
 

IV 100µg/2ml 
(2ml/amp) 

25-100µg(0.5-
2µg/kg/dose) 

        ทุก1- 2 ชม. 

Fentanylระวงัการใชร่้วมกบั
ยา CYP3A4 
inhibitors/inducer 



ยาต้าน opioid ใช้รักษาอาการทีเ่กดิจากการรับopioid เกนิขนาด (Antidote) 

ยา รูปแบบ ความแรง การรักษา 
Naloxone IV SC 0.4 mg/ml (amp) 1 amp dilute in NSS เป็น 10 ml  เร่ิมตน้ 1-2 ml 

(1ml=0.04 mg) IV ซ ้ าทุก 2-3 นาที จนอตัราการ
หายใจดีข้ึนมากกวา่10 คร้ัง/นาที สติการรับรู้ดีข้ึน 
Max. dose 10 mg, 0.01 mg/kg 

 

Opioids conversion 

Opioidsตวัแรก Opioidsตวัแรก อตัราส่วน 
Tramadol IV Tramadol O 1:1.5 
Tramadol O Morphine O 5:1 
Codeine O Morphine O 10:1 
Morphine O Morphine IV,SC 3:1 
Morphine IV Fentanyl IV 100:1 
Morphine O Fentanyl TD (patch) 60 mg/day : 25 µg/hr 

120 mg/day : 50 µg/hr 
Morphine O Oxycodone 1.5-2 :1 
 

- Breakthrough pain (resue ) dose ใหไ้ดทุ้ก 2 ชัว่โมง เม่ือปวด 

- ค านวณ Breakthrough pain dose โดย 10-20% หรือ 1/6 ของขนาดยา opioids ท่ีใชคุ้มอาการปวดใน 24 ชัว่โมง 
- สัง่ยาระบายควบคู่กบัopioids เสมอ 


