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การใชย้าในประชากรกลุม่เปราะบาง  
สมาคมการศกึษาเรือ่งความปวดนานาชาต ิ

 
แนวทางการรกัษาความปวดและการใชย้าแกป้วดสาํหรบัผูป่้วยกลุม่อายตุา่งๆ และ 
กลุม่ทีม่ีโรครว่มเฉพาะหลายโรคไดร้บัการพฒันาในหลายประเทศท ั่วโลก 
แตใ่นปจัจุบนัยงัไมม่ีแนวทางการรกัษาความปวดทีจ่าํเพาะกบัผูป่้วยเปราะบาง [1,2] 
แมย้าแกป้วดทีใ่ชใ้นผูสู้งอายุจะเหมือนกบัยาแกป้วดทีใ่ชใ้นเด็ก 
แตก่ารเปลีย่นแปลงทางเภสชัพลศาสตร์และเภสชัจลนศาสตร์ในผูป่้วยชว่งอายุตา่งหรือในโรคตา่งๆมคีวามแตกตา่งกนั 
นอกจากน้ียงัมรีายงานวา่ผูป่้วยสูงอายุทีอ่อ่นแอยงัมีการเปลีย่นแปลงดงักลา่วอยา่งมากเมือ่เปรียบเทียบกบักบัผูสุ้งอายุที่
มีสุขภาพด ี
• การใชย้ารกัษาความปวดผูสู้งอายุนัน้แตกตา่งกบัผูป่้วยกลุม่อืน่ๆ [3,4] 

เน่ืองจากมีโรครว่มหลายโรคจงึมีโอกาสทีม่ียาใชร้ว่มกนัหลายชนิด (อาจมากถงึ 5-10 ชนิดตอ่วนั) 
ซึง่เพิม่โอกาสเกดิปฏกิริยิาระหวา่งยา และมีโอกาสไดร้บัยาทีไ่มเ่หมาะสมสูงถงึ 1/5 ของในส ั่งยาทีไ่ดร้บั 

• ยงัมีปจัจยัอืน่ๆทีม่ีผลทาํใหก้ารรกัษาความปวดในผูป่้วยกลุม่น้ีซบัซอ้น เชน่ ความออ่นแอ และ 
ความบกพรอ่งของกระบวนการรูค้ดิหรือความจาํ (impaired cognition) 
ทีส่ง่ผลเปลีย่นแปลงเภสชัพลศาสตร์และเภสชัจลนศาสตร์ของยาแกป้วด   
และทาํใหม้ีการตอบสนองทีห่ลากหลาย ในผูป่้วยทีม่ีโรคสมองเสือ่มยงัประเมนิความปวดไดย้าก 
เน่ืองจากมีปญัหาในการแสดงออกซึง่ความปวด 
และการแสดงความปวดในผูป่้วยกลุม่น้ียงัมกัถูกวนิิจฉยัคลาดเคลือ่นวา่เป็นอาการทางจติประสาทของโรคสม
องเสือ่มอีกดว้ย 

•  การเปลีย่นแปลงทางเภสชัจลนศาสตร์ทีส่าํคญัทีสุ่ดในผูสู้งอายุและผูป่้วยกลุม่ออ่นแอ คือ 
การทาํงานของไตลดลงซึง่พบไดบ้อ่ย ทาํใหย้าทีถู่กขบัออกทางไตเป็นหลกัมีคา่ครึง่ชีวติในรา่งกายยาวนานขึน้ 

• อาการไมพ่งึประสงคข์องยาแกป้วดทีพ่บไดบ้อ่ยทีสุ่ดคืออาการทางจติและประสาท 
โดยเฉพาะเมือ่ใชใ้นระยะยาว มีหลกัฐานเชงิประจกัษ์ชดัเจนวา่ยากลุม่ opioids, ยาแกป้วดอืน่ๆ เชน่ 
ยาตา้นซมึเศรา้ และ ยากนัชกั 
และยาทีอ่อกฤทธิใ์นระบบประสาทสว่นกลางอืน่ๆเพิม่ความเสีย่งของการอาการไมพ่งึประสงค์ดงักลา่ว เชน่ 
การหกลม้ 

• การใชย้าหลายชนิดรว่มกนัในผูป่้วยสูงอายคุวรมีการจดัลาํดบัความสาํคญัเป็นอยา่งด ี
เพือ่ป้องกนัการเกดิอาการไมพ่งึประสงค์และปฏกิริยิาระหวา่งยา เหตุเหลา่น้ีพบไดบ้อ่ยในผูสู้งอาย ุ

• ควรใหก้ารรกัษาดว้ยวธีิการอืน่ๆรว่มดว้ยเสมอนอกเหนือจากการใชย้าเพือ่เสรมิการรกัษาความปวด 
ลดจาํนวนและขนาดของยาแกป้วดทีใ่ช ้
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• ความเสีย่งของการเกดิอาการไมพ่งึประสงค์และพษิจากยาเพิม่แบบทวีคูณตามจาํนวนยาทีใ่ช ้
ดงันัน้ควรใชเ้ฉพาะทีจ่าํเป็น และผูป่้วยสามารถทน ตอ่ยาไดด้ ีควรหยุดยา 
หากยานัน้ไมม่คีวามจาํเป็นและผูป่้วยทนตอ่ยาไมไ่ด ้

• เมือ่ส ั่งใชย้าแกป้วดในผูป่้วยสูงอายุ ควรประเมนิซํา้ในแง ่ขอ้บง่ใชข้องยาและ 
อาการไมพ่งึประสงค์เป็นระยะๆ และหยดุยาแกป้วดเมือ่เห็นวา่ความเสีย่งมากกวา่ประโยชน์ 

• ในการเลือกใชย้าแกป้วด ควรเลือกยาทีม่ีพษิตํ่าทีสุ่ดกอ่น เชน่ acetaminophen (หรือ paracetamol) 
ทีส่ามารถใชไ้ดเ้ป็นประจาํเพือ่รกัษาความปวดตอบสนองตอ่ยาน้ี 

• ยาแกป้วดทีไ่มใ่ชส่เตียรอยด์ (non-steroidal anti-inflammatory drugs หรือ NSAIDs) 
ควรใชด้ว้ยความระมดัระวงั ในขนาดตํา่ทีสุ่ดทีไ่ดผ้ล 
และใชส้ ัน้ทีสุ่ดเทา่ทีจ่ะทาํไดใ้นการรกัษาความปวดจากการอกัเสบตา่งๆเพราะยากลุม่น้ีมีโอกาสเกดิอาการไม่
พงึประสงค์ไดบ้อ่ย 

• การใชย้าแกป้วดหลายชนิด แตล่ะชนิดในขนาดตํ่ามกัไดผ้ลการรกัษาความปวดดีกวา่ 
และอาการไมพ่งึประสงค์ตํา่กวา่ หรือ การใชย้าแกป้วดทีม่ีผลการรกัษาอืน่ดว้ย เชน่ 
การใชย้าตา้นอาการเศรา้ทีม่ีฤทธิแ์กป้วด (เชน่ duloxetine, milnacipran) ซึง่สามารถรกัษาความปวด 
และโรคซมึเศรา้ วติกกงัวล ไปพรอ้มกนั 

• ยากนัชกัทีม่ีประสทิธภิาพดีและมีความเสีย่งตํ่าเชน่ gabapentinoids (gabapentin, pregabalin) 
ควรใชเ้ป็นยาอนัดบัแรกในการรกัษา neuropathic pain 

• ควรหลีกเลีย่งการใชย้าทีม่ีฤทธิต์า้นโคลเินอร์จกิเชน่ tricyclic antidepressants (เชน่ amitriptyline) 
เพราะทาํใหเ้กดิอาการไมพ่งึประสงคไ์ดบ้อ่ย เชน่ สบัสน, หวัใจเตน้ผดิจงัหวะ, หกลม้ 

• ในผูป่้วยทีม่คีวามปวดทุกราย สามารถใช ้opioids 
ในการรกัษาไดห้ากมคีวามปวดข ัน้รุนแรงจนรบกวนการทาํงานหรือมผีลตอ่คุณภาพชีวติ opioids 
ทีแ่นะนําใหใ้ชใ้นผูสู้งอายคุือ oxycodone และ hydromorphone ซึง่ในภาวะทีไ่ตทาํงานบกพรอ่งหรือไตวาย 
(ซึง่พบไดบ้อ่ยในผูสู้งอายุ) มีการสะสมในรา่งกายน้อยกวา่ morphine และ codeine  

• เมือ่ใชย้าทีอ่อกฤทธิห์ลายกลไกเชน่ tramadol ควรคาํนึงถงึการเกดิปฏกิริยิากบัยาทีใ่ชร้ว่มกนั 
• Opioids ทีอ่อกฤทธิน์าน หรืออยูใ่นรูปแบบยาทีอ่อกฤทธิไ์ดน้านควรส ั่งใชเ้ฉพาะในผูท้ีเ่คยไดร้บั opioids 

ชนิดออกฤทธิส์ ัน้ในขนาดทีเ่ทา่กนัมากอ่นเพือ่ป้องกนัการกดการหายใจในผูป่้วยทีไ่มเ่คยไดร้บั opioids 
มากอ่น 

• การส ั่งใชย้าใดๆก็ตามควรเริม่ใชใ้นขนาดตํ่าทีสุ่ด ปรบัขนาดยาขึน้ชา้ๆ 
และประเมนิผลการรกัษาความปวดและอาการไมพ่งึประสงค์เป็นระยะๆ 
• คาํแนะนําโดยท ั่วไปคือ รกัษาความปวดโดยคาํนึงถงึความแตกตา่งของแตล่ะบคุคล 

ท ัง้ในแงข่องการเลือกวธีิการรกัษา และ แนวโน้มการเกดิปญัหาเน่ืองจากการใชย้า เชน่ หกลม้ หรือ 
เขา้รบัการรกัษาในโรงพยาบาล 
ปญัหาหลกัของรกัษาความปวดในผูป่้วยทีเ่ปราะบางทีม่โีรคเกีย่วกบัความจาํมีหลายประการ เชน่ 
ประเมนิความปวดไดย้าก การปรบัขนาดยาใหไ้ดผ้ลดตีอ่การรกัษามคีวามยุง่ยาก 
อาจเกดิความสบัสนระหวา่งอาการทางพฤตกิรรมและทางจติทีส่มัพนัธ์กบัโรคสมองเสือ่ม 
และอาการทีแ่สดงออกเพราะความปวด 
ยาทางจติเวชหลายชนิดสมัพนัธ์กบัอาการไมพ่งึประสงค์ตอ่ความจาํเชน่ เพอ้ (delirium)  
ดว้ยปญัหาตา่งๆเหลา่น้ีจงึอาจทาํใหก้ารรกัษาความปวดในผูป่้วยกลุม่น้ีอาจถูกมองขา้ม หรือไมเ่พียงพอ 
ดงัเชน่ทีพ่บบอ่ยในทางปฏบิตั ิดงันัน้จงึควรใหค้วามใสใ่จเป็นพเิศษในการรกัษาความปวดในผูป่้วยกลุม่น้ี  
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