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กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลมะเร็งลพบุร ี

มอร์ฟีน (Morphine)
ยาระงับปวดที่พบได้บ่อยในคนไข้มะเร็ง
มะเร็งเป็นโรคที่พบบ่อยโดยมีอัตราการป่วยและตายในลาดับต้นๆ การดูแลรักษาในระยะต่างๆของโรคมะเร็ง กลุ่ม
อาการที่ผู้ป่วยต้องทุกข์ทรมานจากมะเร็งและจากการรักษาทั้งในระยะต้น ตลอดถึงระยะต่อมามีความแตกต่างกันในแต่ละ
ช่วงเวลาของการดาเนินโรค ความปวดจากมะเร็งที่แย่ลงมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตที่ไม่ดีของผู้ป่วยมะเร็ง และเป็นปัญหา
ทางสาธารณะสุขทั่วโลก
รูปแบบยามอร์ฟีน(Morphine) ที่มีในโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี มีดังนี้
ชื่อยา
1. Morphine Immediate
release tablet

วิธีการบริหารยา
- รูปแบบเม็ด เป็นแบบปลดปล่อยตัวยาทันที โดยเริ่มต้นด้วยขนาด 10-30 มิลลิกรัม
ให้ทุก 3-4 ชั่วโมง

10 mg (MO IR)

2. Morphine Extendedrelease capsule 20 mg
(Kapanol)

- รูปแบบยาแคปซูล เป็นแบบควบคุมการปลดปล่อย สามารถให้ยาเพียงวันละครั้ง
หรือให้ยาวันละ 2 ครั้งได้
- หากผู้ป่วยกลืนยาได้ลาบาก อาจพิจารณาให้ยา Kapanol โดยวีใดวิธีหนึ่ง ต่อไปนี้
 แกะแคปซูลเทเม็ดยาเล็กๆ(pellet) กระจายในของเหลวพวก soft food (jam,
yoghurt , apple sauce , ice cream) และควรทานภายใน 30 นาทีหลังผสม
ควรกลั้วปากด้วยน้าเพื่อให้แน่ใจว่ายาเม็ดเล็กๆ(pellet) นี้ถูกกลืนลงไปหมดแล้ว
 แกะแคปซูล เทเม็ดยาเล็กๆ(pellet) กระจายในน้าประมาณ 30 มิลลิลิตร
และควรทานภายใน 30 นาทีหลังผสม เนื่องจากเม็ดยาบางส่วนอาจติดอยู่ข้างแก้ว
จึงควรเติมน้าลงไปอีกประมาณ 30 มิลลิลิตร คนให้ทั่วและทานยาที่เหลือพร้อมน้า
 สามารถ feed ยาทาง gastrostomy tube ขนาด 16 ได้ โดยเทน้าลงใน
gastrostomy tube เพื่อให้ท่อน้าเปียก โปรยเม็ดยาเล็กๆ(pellet) ในน้าประมาณ
10 มิลลิลติ ร แล้วเทโดยเขย่าเบาๆ ลงใน gastrostomy tube ผ่านกรวย(funnel)
ล้างแก้วด้วยน้าอีก 10 มิลลิลิตร และเทลงผ่านกรวย ทาซ้าจนกว่าจะไม่มีเม็ดยาเล็กๆ
(pellet) เหลือในแก้ว
- ห้ามหัก, แบ่ง, บด, เคี้ยว pellet
- ห้ามกระจาย pellet ลงในน้าอุ่น

รูป
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ชื่อยา
3. Morphine Prolongedrelease tablet 10 mg ,
30 mg และ 60 mg
(MST)

วิธีการบริหารยา
- รูปแบบยาเม็ด เป็นแบบควบคุมการปลดปล่อย ให้ทุก 8-12 ชั่วโมง

4. Morphine Injection
preservative free 10 mg

- รูปแบบยาฉีด สามารถบริหารได้ทั้ง slow IV push, IV infusion, IM, SC

รูป

- ห้ามหัก บด หรือเคีย้ วยาโดยเด็ดขาด เพราะจะทาให้สูญเสียคุณสมบัติในการ
ควบคุมการปลดปล่อย

- สารละลายที่ผสมได้คือ NSS, 5%dextrose และ ringer’s solution เมื่อผสมแล้ว
ควรใช้ภายใน 24 ชั่วโมง
- ห้าม ใช้ยาเมื่อมีการตกตะกอนขึ้น หรือมีสีเหลืองเข้มขึ้น
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เกร็ดความรู้ Healthycare

โรคนอนไม่หลับท้าไงดี
ทุกวันนี้ทุกคนคงอยากนอนพักผ่อน ให้
เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย แต่บาง
คนไม่สามารถนอนหลับพักผ่อนได้ตามที่
ต้องการเนื่องจากสาเหตุที่ไม่ควรจะทาให้เป็น
คือ โรคนอนไม่หลับ ทั้งๆ ที่ร่างกายแสนจะ
อ่อนเพลียแต่พอจะนอนขึ้นมาจริงๆ กลับนอน
ไม่หลับ สาเหตุอาจจะมาจากหลายๆ อย่างแต่
เรามีวิธีแนะนามาให้คณ
ุ เพื่อลองใช้ที่จะทาให้
ตัวเองได้นอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอตาม
ความต้องการของร่างกาย ดังนี้

1. งดเครื่องดืม่ กาแฟ
คาเฟอีนมีสารกระตุ้นที่ทาให้นอนไม่หลับ แต่รู้ไหม
ว่าสารดังกล่าวยังตกค้างอยู่ในร่างกายอีด้วย? ดังนั้น
ทางที่ดี คือ กาจัดมันออกไปจากอาหารที่คุณกินหรือ
งดดื่มคาเฟอีนตั้งแต่มื้อเที่ยงเป็นต้นไป อย่าลืมคาเฟ
อีนที่ซ่อนอยู่ในน้าอัดลม และของว่างต่างๆ เช่น โค้ก

ช็อกโกแลต เป็นสาเหตุสาคัญที่ทาให้นอนไม่หลับ
อ่านฉลากข้างกระป๋อง และข้างถุงผลิตภัณฑ์ให้
ละเอียด ดื่มชาสมุนไพร เช่น ชาคาโมมาย์ล หรือชา
ดอกมะนาว ที่ชว่ ยให้จิตใจผ่อนคลายแทนชาหรือ
กาแฟ เนื่องจากในชาทั้งสองชนิดนี้มีสารที่ช่วยให้
จิตใจสงบเยือกเย็น และปลอดคาเฟอีน
2. อาบน้าก่อนนอน
การแช่ตวั ในน้าอุ่นก่อน
นอน จะช่วยให้จิตใจผ่อน
คลายจากความเครียดทั้ง
ปวง แต่อย่าแช่นานานเกิ
้
น
ไป เพราะแทนที่จะหาย
เครียดกลับเครียดหนักขึ้น
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ใช้เป็นที่สาหรับนอน แม้ว่าสิ่งที่คุณทาบนเตียงจะเป็น
กิจกรรมสบายๆ ประเภทดูหรือฟังก็ตาม เพราะนั่น
สามารถเข้าไปกระตุ้น หรือรบกวนจิตใจได้ หากตื่น
ขึ้นกลางดึก ให้ลกุ จากเตียงไปเอนหลังบนโซฟา หรือ
เก้าอี้ตัวโปรดที่นั่งสบายๆ หลับตาลง ทาจิตใจให้
สบายจนรู้สึกง่วงแล้วจึงค่อยลับไปนอนที่เตียง

เนื่องจากการแช่ตัวในน้าร้อนนานเกิน จะทาให้ผิวสูบ
เสียความชุ่มชื่น ดูไม่มีชีวิตชีวา เพือ่ ช่วยให้หลับสบาย
อย่าลืมหยดน้ามันหอมระเหยกลิ่นลาเวนเดอร์ 2-3
หยด ลงในน้าที่อาบ หรือจะใช้น้านมอาบน้า
3. จัดห้องให้น่านอน
แปลงโฉมห้องนอนให้เป็นที่ที่คุณอยากใช้เวลาอยู่
นานๆ จัดข้าวของที่ระเกะระกะให้เข้าที่ ทาห้องให้มี
กลิ่นหอมด้วยการวางถุงกลิ่นลาเวนเดอร์ และแจกัน
ดอกไม้สด จัดห้องนอนให้มีแสงสลัวๆ โปร่ง และ
อากาศถ่ายเทได้ดี หาอะไรปิดส่วนที่เรืองแสงของ
นาฬิกาปลุก ซึ่งนอกจากจะให้แสงสว่างเป็นพิเศษแล้ว
ยังทาให้เราหันความสนใจไปที่นาฬิกาตลอดทั้งคืน ตั้ง
เครื่องปรับอากาศที่อุณหภูมพิ อเหมาะประมาณ 25
องศาเซลเซียส ซึ่งทาให้ห้องเย็นสบายกาลังดี
4. ใช้สมุนไพรช่วย
มีสมุนไพรหลายตัว โดยเฉพาะสมุนไพรจีนช่วย

คลายเครียด ทาให้นอนหลับได้ดี เช่น ถัง่ เฉ้า มี
ลักษณะเป็นแท่งยาวๆ มีสีเหลืองเป็นมันเงา ประกอบ
ด้วยวิตามินบี 12โปรตีน กรดไขมัน ทั้งอิม่ ตัว และไม่
อิ่มตัว มีสรรพคุณช่วยระงับประสาท ทาให้นอนหลับ
สนิท พุทราจีน เป็นผลไม้บารุงสุขภาพทีด่ ีของคนจีน
สามารถกินได้ทั้งสดและแห้ง แก้อาการนอนไม่หลับ
เนื้อในเมล็ดช่วยผ่อนคลายประสาท ทาให้นอนหลับ
สบาย โสม จัดเป็นสมุนไพรจีนที่ใช้รักษาโรคมากกว่า
2,000 ปี สารไบโอแอคทีฟ (bioactive) ในโสมช่วย
แก้โรคนอนไม่หลับ และรักษาโรคความจาเสื่อม ลด
ความเครียด ดอกไม้จีนหรือจาฉ่ายเป็นพืชล้มลุก
ตระกูลเดียวกับลิลลี่ เกสรดอกไม้จีนมีสรรพคุณช่วย
บารุงประสาท ช่วยให้ผ่อนคลาย ทาให้สดชื่น และมี
ฤทธิ์เป็นยานอนหลับอ่อนๆ จึงช่วยให้หลับสบาย
5. ยืดเส้นยืดสาย
คนที่เคลื่อนไหวร่างกายขณะทางานในระหว่างวัน
จะมีปัญหาในการนอนน้อยกว่าคนที่นั่งปักหลักอยู่กับ
โต๊ะทางาน การออกกาลังกายแค่วันละ15 นาที จะ

ช่วยให้ร่างกายได้รับออกซิเจน ทาให้ผ่อนคลาย และ
นอนหลับง่ายขึ้น ระหว่างวันควรออกไปเดินเล่นใน
สวน หรือเดินยืดเส้นยืดสายหลังอาหารเย็น หลังเดิน
ออกกาลังแล้ว ให้พักประมาณครึ่งชั่วโมง จึงค่อยเข้า
นอน ทั้งนี้เพื่อให้อัตราการเต้นหัวใจและร่างกาย
ทางานช้าลงก่อนถึงจะสามารถเข้านอนได้
6. กินอย่างถูกต้อง
การเข้านอนขณะท้องหิว หรืออิ่มแปล้จะไป
รบกวนการนอน ซึ่งรวมถึงการกินอาหารก่อนนอน
ด้วย ไม่ควรกินอาหารเย็นหลัง 2 ทุ่ม และถ้าเป็นไป
ได้ควรหลีกเหลี่ยงโปรตีนจากเนื้อสัตว์ เพราะจะเป็น
เหมือนยาชูกาลังที่ไปกระตุ้นการทางานของฮอร์โมน
ที่ทาให้ร่างกายเกิดความคึกคัก กินอาหารที่มี
คาร์โบไฮเดรตจาพวกแป้ง อาหารเย็นควรเป็นข้าว
มันฝรั่ง พาสต้า ผัก ที่มีรากเป็นลาต้นใต้ดิน ถั่วต่าง ๆ
อาหารเหล่านี้ทาให้ร่างกายผลิตเซโรโตนิน ที่ช่วยใน
การนอนหลับ
7. เอนตัวลง
และทาจิตใจให้ผ่อนคลาย เปิดเพลงทานองเบาๆ
ฟังสบายๆ ขณะนอน หรือจะเปิดเทปบันทึกเสียง
ธรรมชาติที่ให้ความรู้สึกสงบ เยือกเย็น เช่น เสียงคลื่น
ซัดเข้าหาฝั่ง ปิดไฟในห้องนอน นอนซุกตัวใต้ผ้าห่ม
ปล่อยให้เสียงนั้นขับกล่อมคุณ จากนั้นหายใจลึกๆ
ช้าๆ เพ่งสมาธิไปที่แขนขาแต่ละข้าง โดยเริ่มจากที่
เท้า จินตนาการว่าแขนขานั้นจมหายลงไปในเตียง
ควรใช้เครื่องเล่นเทป หรือซีดีที่ปิดเองอัตโนมัติ
เพราะจะได้ไม่ต้องลุกขึ้นมาปิดเวลาเคลิม้ ๆ ใกล้จะ
หลับ
8. ลุกขึนเดิน
หากตื่นขึ้นกลางดึก และไม่สามารถข่มตาให้หลับ
ลงได้ภายใน 30 นาที จงลุกขึ้น อย่านอนกระสับ
กระส่ายพลิกตัวไปมา รอเวลาจนเสียงนาฬิกาปลุกดัง
ขึ้น เพราะนั่นจะทาให้รู้สึกหงุดหงิด อย่าเปิดทีวี อ่าน
หนังสือ หรือนั่งบนเตียงคิดเรื่องที่ยังติดค้างอยู่ใน
สมอง แม้นั่นจะเป็นวิธีฆา่ เวลายามนอนไม่หลับ แต่ไม่
ควรทา คุณจาเป็นต้องฝึกให้ร่างกายรับรู้ว่าเตียงนอน

9. ดื่มนมก่อนนอนช่วยได้
ตอนเด็กๆ แม่จะให้เราดื่มนมอุ่นๆ ก่อนนอน
เพราะในนมมีกรดอะมิโนที่เรียกว่า ทรัยป์โตฟาน
ช่วยให้นอนหลับสบาย และยังมีแคลเซียมสูง ช่วย
ผ่อนคลายประสาท ทาให้จิตใจสบาย บางคนบอกว่า
การดื่มนมอุ่นๆ ช่วยคลายเครียด และหายอ่อนเพลีย
จากการศึกษาวิจยั พบว่า เมลาโทนิน (melatonin)
ช่วยให้นอนหลับ โดยเฉพาะนมที่รีดจากแม่วัวตอน
เช้ามืด เพราะเป็นช่วงเวลาที่นมวัวมีเมลาโทนินสูงสุด
รู้แบบนี้แล้วต่อไปก็ไม่ต้องกังวลอีกต่อไปกับโรคนอน
ไม่หลับขอเพียงแต่คุณทาให้ถูกสุขลักษณะในการนอน
ทาให้เป็นนิสัยอะไร ๆ มันก็ง่ายขึ้นนะเพือ่ สุขภาพของ
คุณทุกคน

รู้แบบนี้แล้วต่อไปก็ไม่ต้องกังวลอีกต่อไป
กับโรคนอนไม่หลับขอเพียงแต่คุณทำให้ถูก
สุขลักษณะในกำรนอน ทำให้เป็นนิสัย
อะไรๆ มันก็ง่ำยขึ้นนะเพื่อสุขภำพของคุณ
ทุกคน
แหล่งที่มา: www.สุขภาพไทย.com

