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ผลของการฉีดยาชาและยามอรฟน เขาชองไขสันหลัง
รวมกับการใหยาระงับความรสู กึ ทัว่ ไป ในผปู ว ยทีเ่ ขารับการผาตัด
เปลีย่ นขอเขาเทียม
ณัฐธิดา ศรีภไู ฟ,พ.บ.

The Outcomes of Spinal Anesthesia Combined with Intrathecal Morphine and
General Anesthesia for Total Knee Arthroplasty
Nattida Sripufai M.D

Abstract

Spinal anesthesia combined with intrathecal morphine has several advantages in patients undergoing
total knee arthroplasty (TKA). This retrospective descriptive research aimed to study the complications
and postoperative analgesia of spinal anesthesia combined with intrathecal morphine and general
anesthesia following elective TKA by reviewed 38 patients with TKA from May 2013-June 2014 in
Wichianburi Hospital. The results showed that mean age was 64 year, 29 cases (76.3%) were
female. About 86.8% of patients were classified in ASA physical status 2. Complications of spinal
anesthesia with intrathecal morphine were hypotension (57.9%), pruritus (39.5%), nausea and vomiting
(26.3%), bradycardia (13.2%) and shivering (2.6%). Complications of general anesthesia were sore
throat (21.1%) and bronchospasm (5.3%). Intrathecal morphine provides effective postoperative
analgesia. After surgery, the patients had mild pain at rest and on motion about 81.6% and 47.4%
respectively. They required rescue analgesia (tramadol) in the first 24 hour (76.3%). Mean time of
first dose of intravenous tramadol after TKA was 12 hour 30 minutes and mean dose of intravenous
tramadol was 77.50 mg. Conclusion, the spinal anesthesia combined with intrathecal morphine and
general anesthesia provides effective postoperative analgesia in patients undergoing total knee
arthroplasty in Wichianburi Hospital.
Keywords : spinal anesthesia combined with intrathecal morphine, general anesthesia, total knee
arthroplasty (TKA), postoperative analgesia
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บทคัดยอ การฉีดยาชารวมกับยามอรฟนเขาชองไขสันหลังมีผลดีหลายประการในการผาตัดเปลี่ยนขอเขาเทียม
การศึกษาแบบวิจัยเชิงพรรณนายอนหลังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสำรวจภาวะแทรกซอนและผลการระงับ
ปวดหลัง ผาตัดใน 24 ชั่วโมง ในผูปวยจำนวน 38 ราย ที่เขารับการผาตัดเปลี่ยนขอเขาเทียมโดยการ
ฉีดยาชาและยามอรฟนเขาชองไขสันหลังรวมกับการใหยาระงับความรูสึกทั่วไปของโรงพยาบาลวิเชียรบุรี
ตัง้ แตวนั ที่ 15 พฤษภาคม 2556 ถึง 17 มิถนุ ายน 2557 พบวาผปู ว ยมีอายุเฉลีย่ 64 ป เปนเพศหญิง 29 ราย
(รอยละ 76.3) เปนผปู ว ยใน ASA physical status 2 รอยละ 86.8 พบภาวะแทรกซอนจากการฉีดยาชาและ
ยามอรฟน เขาชองไขสันหลัง ไดแกภาวะความดันโลหิตต่ำรอยละ 57.9 อาการคันรอยละ 39.5 คลืน่ ไสอาเจียน
รอยละ 26.3 ภาวะหัวใจเตนชารอยละ 13.2 และอาการหนาวสัน่ รอยละ 2.6 ภาวะแทรกซอนจากการใหยา
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ระงั บ ความรู สึ ก ทั่ ว ไป ได แ ก อาการเจ็ บ คอร อ ยละ 21.1 และภาวะหลอดลมหดเกร็ ง ร อ ยละ 5.3
ผลการระงับปวดหลังผาตัดขณะพักและขณะเคลือ่ นไหวรางกายพบวาไดผลดีรอ ยละ 81.6 และ 47.4 ตามลำดับ
ผูปวยรอยละ 76.3 ตองการยาระงับอาการปวดภายใน 24 ชั่วโมงหลังผาตัดโดยระยะเวลาเฉลี่ยที่ไดรับ
ยาแกปวดครัง้ แรกหลังการผาตัดคือ 12 ชัว่ โมง 20 นาที และเฉลีย่ ไดยาทรามาดอล (tramadol) 77.50 มิลลิกรัม
ผลการศึกษานี้สรุปวาการฉีดยาชาและยามอรฟนเขาชองไขสันหลังรวมกับการใหยาระงับความรูสึกทัว่ ไป
ในผปู ว ยทีเ่ ขารับการผาตัดเปลีย่ นขอเขาเทียมทีโ่ รงพยาบาลวิเชียรบุรใี หผลการระงับปวดหลังการผาตัดดี
คำสำคัญ: การฉีดยาชาและยามอรฟนเขาชองไขสันหลัง การใหยาระงับความรูสึกทั่วไป การผาตัดเปลี่ยน
ขอเขาเทียม การระงับปวดหลังการผาตัด
พุทธชินราชเวชสาร 2558;32(3):211-20.

บทนำ
ในปจจุบันพบวามีผูปวยที่เปนโรคขอเขาเสื่อม
เข า รั บ การรั ก ษาในโรงพยาบาลวิ เ ชี ย รบุ รี จั ง หวั ด
เพชรบูรณ เปนจำนวนมากขึ้นทุกป จากสถิติผูมา
รับบริการผูปวยนอก 3 ปยอนหลังพบวาในป พ.ศ.
2554-2556 มีผูปวยโรคขอเขาเสื่อมจำนวน 1,117,
1,394, 1,647 ราย ตามลำดับ นับเปนโรคอันดับที่ 18
ของผู ป ว ยสู ง อายุ ที่ ม ารั บ บริ ก ารแผนกผู ป ว ยนอก1
ถารักษาดวยยาและการประคับประคองอืน่ ๆ แลวผปู ว ย
ยังมีอาการปวดทีร่ นุ แรงรบกวนการทำกิจวัตรประจำวัน
พื้นฐาน แพทยศัลยกรรมกระดูกก็จะพิจารณารักษา
ดวยการผาตัดเปลีย่ นขอเขาเทียม ซึง่ จะชวยใหคณ
ุ ภาพ
ชีวติ ของผปู ว ยดีขนึ้ อยางชัดเจน ทัง้ ในแงการลดอาการ
ปวดและชวยใหการทำงานดีขึ้น2 การผาตัดเปลี่ยน
ขอเขาเทียมอาจทำใหเกิดความเจ็บปวดที่รุนแรงทั้ง
ในระหวางและหลังการผาตัด การระงับอาการปวดทีม่ ี
ประสิทธิภาพหลังการผาตัดจะสามารถลดภาวะแทรก
ซอนตอระบบตางๆ และลดโอกาสปวดเรือ้ รังในอนาคต
ไดอกี ดวย3 จากการทบทวนวรรณกรรมหลายการศึกษา
พบวาการระงับความรูสึกเฉพาะสวนแบบฉีดยาชา
รวมกับยามอรฟนเขาชองไขสันหลัง เปนวิธีที่ดีและ
เหมาะสมในการผาตัดเปลี่ยนขอเขาเทียมหากไมมี
ขอหาม4-9 เนื่องจากมีขอดีเหนือกวาการใหยาระงับ
ความรู สึ ก ทั่ ว ไปหลายประการ 10 ได แ ก ห ลี ก เลี่ ย ง
ผลขางเคียงซึ่งอาจเกิดจากการใสทอชวยหายใจและ
จากยาสลบตางๆ การใหยาระงับความรสู กึ เฉพาะสวน
สามารถลดภาวะเครียด (stress response) ขณะผาตัด
ไดดกี วา สามารถใหยาระงับอาการปวดหลังการผาตัด
ไดอยางมีประสิทธิภาพมากกวา มีอบุ ตั กิ ารณการเกิด
deep vein thrombosis และ pulmonary embolism
ปที่ ๓๒ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๘

ต่ำกวา ผปู ว ยสามารถฟน ตัวและพรอมทำกายภาพบำบัด
ไดเร็วกวา
โรงพยาบาลวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ เปน
โรงพยาบาลทุตยิ ภูมริ ะดับสูงขนาด 150 เตียง เริม่ ผาตัด
เปลี่ยนขอเขาเทียมรายแรกเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ
พ.ศ. 2556 ดวยการระงับความรูสึกเฉพาะสวนแบบ
ฉีดยาชารวมกับยามอรฟน เขาชองไขสันหลัง เนือ่ งจาก
ระยะเวลาการผาตัดนานเกินกวาระยะเวลาการออกฤทธิ์
ของยาชา ทำใหผูปวยมีอาการปวดและไมสุขสบาย
จึ ง ต อ งให ย าระงั บ ความรู สึ ก ทั่ ว ไปต อ จนเสร็ จ สิ้ น
การผาตัด แตการผาตัดเปลี่ยนขอเขาเทียมในโรง
พยาบาลวิเชียรบุรมี ขี อ จำกัดหลายประการ ไดแก ระยะ
เวลาการผาตัดที่นานมากกวาระยะเวลาการออกฤทธิ์
ของยาชาที่ ใ ช มี ย าชาจำกั ด เพี ย งชนิ ด เดี ย ว คื อ
hyperbaric bupivacaine อาการปวดแผลผาตัดที่
รุ น แรงมากของผู ป ว ยที่ ไ ด รั บ ยาระงั บ ปวดทาง
หลอดเลือดดำ จึงเปนทีม่ าของการปรับปรุงวิธกี ารใหยา
ระงับความรูสึกในผูปวยที่ผาตัดเปลี่ยนขอเขาเทียม
เป น การฉี ด ยาชาและยามอร ฟ น เข า ช อ งไขสั น หลั ง
รวมกับการใหยาระงับความรสู กึ ทัว่ ไป
การวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ สำรวจภาวะแทรกซอน
ของการฉี ด ยาชาและยามอร ฟ น เข า ช อ งไขสั น หลั ง
รวมกับการใหยาระงับความรสู กึ ทัว่ ไปและผลของการ
ระงับความรสู กึ ปวดในผปู ว ยทีเ่ ขารับการผาตัดเปลีย่ น
ขอเขาเทียม อันจะสงผลใหสามารถนำขอมูลทีไ่ ดจาก
การศึ ก ษาไปใช ป ระกอบการพิ จ ารณากำหนดเป น
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการใหบริการทางวิสญ
ั ญี
วิทยากับการผาตัดเปลี่ยนขอเขาเทียม เพื่อพัฒนา
วิธีการระงับความรูสึกปวดที่ดียิ่งๆ ขึ้นไป ซึ่งจะเปน
Volume 32 No. 3 September-December 2015

พุทธชินราชเวชสาร

BUDDHACHINARAJ MEDICAL JOURNAL

ประโยชน ต อ ผู ป ว ยที่ เ ข า รั บ การบริ ก ารผ า ตั ด และ
การระงับความรสู กึ ตอไป

วัสดุและวิธกี าร
การศึกษานี้ไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในคนประจำสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดเพชรบูรณ โดยศึกษาเชิงพรรณนาเก็บรวบรวม
ขอมูลยอนหลังจากแฟมประวัติในเวชระเบียนผูปวย
ใบเยีย่ มกอนและหลังการใหยาระงับความรสู กึ ใบบันทึก
ระหว า งให ย าระงั บ ความรู สึ ก และแบบบั น ทึ ก การ
ระงับปวดในหองพักฟนและในหอผูปวยศัลยกรรม
โรงพยาบาลวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณตงั้ แตวนั ที่ 15
พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 17 มิถนุ ายน พ.ศ. 2557
ขอมูลที่ศึกษาคือ ขอมูลสวนบุคคลของผูปวย ไดแก
เพศ อายุ การจำแนกสภาพของผูปวยตามสมาคม
วิ สั ญ ญี แ พทย อ เมริ กั น (American Society of
Anesthesiologists physical status : ASA physical
status) โรคประจำตัว ขอมูลการระงับความรูสึกและ
การผาตัด ไดแก ปริมาณยาชาที่ไดรับ ระดับการชา
ปริมาณสารน้ำทีไ่ ดรบั ปริมาณการเสียเลือด ระยะเวลา
ของการผ า ตั ด ระยะเวลาของการระงั บ ความรู สึ ก
ขอมูลดานภาวะแทรกซอน ไดแก ความดันโลหิตต่ำ
(ความดัน systolic ทีล่ ดลงมากกวา 30 เปอรเซ็นตของ
ความดันโลหิตขณะพัก) ภาวะหัวใจเตนชา (อัตราการเตน
ของหัวใจนอยกวา 50 ครั้งตอนาที) ภาวะtotal หรือ
high spinal block อาการปวดศีรษะหลังฉีดยาชา

213

เขาชองไขสันหลัง อาการคลืน่ ไส อาเจียน อาการคัน
ภาวะกดการหายใจ อาการเจ็บคอ ภาวะหลอดลม
หดเกร็ง รวมถึงผลการระงับปวดหลังการผาตัด ไดแก
คะแนนความปวด ระดับความปวดหลังการผาตัด และ
การใหยาระงับปวดทางหลอดเลือดดำเพิม่ หลังผาตัด
หลังจากตรวจสอบความถูกตองและครบถวนของ
ขอมูลแลว ไดวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสำเร็จรูป
SPSS version 11.5 ซึง่ มีลขิ สิทธิถ์ กู ตอง นำเสนอขอมูล
โดยขอมูลทัว่ ไปของผปู ว ย เชน เพศ อายุ โรคประจำตัว
รายงานผลเปนคาเฉลี่ยและรอยละ ขอมูลการระงับ
ความรสู กึ และการผาตัด รายงานผลเปนคาเฉลีย่ ขอมูล
คะแนนความปวดและระดับความปวด รายงานผล
เปนรอยละ ขอมูลการใหยาระงับปวดทางหลอดเลือดดำ
เพิม่ หลังผาตัด รายงานผลเปนคาเฉลีย่ ขอมูลเกีย่ วกับ
ภาวะแทรกซอน เชน ภาวะความดันโลหิตต่ำ ภาวะ
หัวใจเตนชา อาการคลืน่ ไสอาเจียน อาการคัน อาการ
หนาวสั่ น อาการเจ็ บ คอ ภาวะหลอดลมหดเกร็ ง
รายงานผลเปนรอยละ

ผลการศึกษา
จำนวนผปู ว ยทีเ่ ขารับการผาตัดเปลีย่ นขอเขาเทียม
ในการศึกษานี้มี 38 ราย ทั้งหมดเปนการผาตัดแบบ
ไมฉกุ เฉิน อายุระหวาง 51-70 ป 33 ราย (รอยละ86.8)
โดยมี อ ายุ เ ฉลี่ ย 64.05 ป เป น เพศหญิ ง 29 ราย
(รอยละ76.3) (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผปู ว ย (n = 38)
ขอมูล
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ (ป)
< 50
51-60
61-70
71-80
> 80
อายุเฉลีย่ ± คาเบีย่ งเบน
(คาต่ำสุด-คาสูงสุด)

ปที่ ๓๒ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๘

จำนวน (รอยละ)
9 (23.7)
29 (76.3)
1 (2.6)
9 (23.7)
24 (63.1)
2 (5.3)
2 (5.3)
64.05 ± 7.85
(44-87)
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โรคประจำตัวของผปู ว ย 5 อันดับแรกคือ โรคความดัน
โลหิตสูง 20 ราย (รอยละ 52.6) รองลงมาคือโรคไขมัน
ในเลือดสูง โรคเบาหวาน ภาวะตอมหมวกไตทำงาน
บกพร อ ง ภาวะไตวายเรื้ อ รั ง ที่ ไ ม ต อ งฟอกไตและ
โรคหอบหืด (ตารางที่ 2) ผปู ว ยอยใู น ASA physical
status 2 จำนวน 33 ราย (ตารางที่ 3) การฉีดยาชา
เข า ช อ งไขสั น หลั ง ใช ย าชาเฉพาะที่ ช นิ ด 0.5%
hyperbaric bupivacaine เฉลี่ย 13.15 มิลลิกรัม
หรือประมาณ 2.63 มิลลิลิตร โดยผสมกับยามอรฟน

ขนาด 0.2 มิลลิกรัม หลังฉีดยาชาเขาชองไขสันหลัง
แลววัดระดับการชา เฉลีย่ อยทู รี่ ะดับ T7-T8 หลังจากนัน้
จึ ง เริ่ ม ให ย าระงั บ ความรู สึ ก ทั่ ว ไปต อ จนเสร็ จ สิ้ น
การผาตัด ระยะเวลาในการใหยาระงับความรูสึกนาน
เฉลีย่ 173.87 นาที ระยะเวลาในการผาตัดนานเฉลีย่
127.53 นาที ปริมาณสารน้ำที่ใหเฉลี่ย 1,371.05
มิลลิลติ ร ปริมาณการเสียเลือดระหวางการผาตัดเฉลีย่
91.74 มิลลิลติ ร (ตารางที่ 4)

ตารางที่ 2 โรคประจำตัว (n = 38)
โรคประจำตัว

จำนวน (รอยละ)

ความดันโลหิตสูง
ไขมันในเลือดสูง
เบาหวาน
ภาวะตอมหมวกไตทำงานบกพรอง
ภาวะไตวายเรือ้ รังทีไ่ มตอ งฟอกไต
หอบหืด

20 (52.6)
14 (36.8)
9 (23.7)
2 (5.3)
1 (2.6)
1 (2.6)

ตารางที่ 3 การจำแนกผปู ว ยตาม American Society of Anesthesiologists physical status (n = 38)
ASA physical status

จำนวน (รอยละ)

1
2
3

3 (7.9)
33 (86.8)
2 (5.3)

ตารางที่ 4 การระงับความรสู กึ และการผาตัด
ขอมูล
ขนาดยาชา 0.5% hyperbaric bupivacaine (มก.)
ระดับการชา (thoracic level)
ระยะเวลาการผาตัด (นาที)
ระยะเวลาการระงับความรสู กึ (นาที)
ปริมาณสารน้ำ (มล.)
ปริมาณการเสียเลือด (มล.)

ปที่ ๓๒ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๘

คาเฉลีย่ ± SD

(ต่ำสุด-สูงสุด)

13.15 ± 0.14
7.63 ± 1.79
127.53 ± 23.50
173.87 ± 29.11
1,371.05 ± 272.04
91.71 ± 75.60

(12-15)
(6-10)
(90-184)
(120-252)
(900-2,200)
(10-400)
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ภาวะแทรกซอนและผลขางเคียงจากการฉีดยาชาและ
ยามอรฟน เขาชองไขสันหลังทีพ่ บ คือ ภาวะความดัน
โลหิ ต ต่ำ 22 ราย (ร อ ยละ 57.9) รองลงมาเป น
อาการคัน 15 ราย (รอยละ 39.5) อาการคลืน่ ไสอาเจียน
10 ราย ภาวะหัวใจเตนชา 5 ราย และพบอาการ
หนาวสั่ น 1 ราย ไม พ บภาวะแทรกซ อ นที่ รุ น แรง
อันไดแก high หรือ total spinal block กลามเนื้อ
ออนแรง และภาวะกดการหายใจจากยามอรฟนทาง
ชองไขสันหลัง (ตารางที่ 5) สวนภาวะแทรกซอน
จากการใหยาระงับความรูสึกทั่วไปที่พบคืออาการ
เจ็บคอจากการใสทอ ชวยหายใจ 8 ราย และพบภาวะ
แทรกซอนทางระบบหายใจคือภาวะหลอดลมหดเกร็ง
2 ราย ไมพบภาวะแทรกซอนทีร่ นุ แรง ไดแก ภาวะสำลัก
ลงปอด ภาวะใสทอชวยหายใจไมได ภาวะใสทอชวย
หายใจซ้ำ ภาวะกลามเนือ้ หัวใจขาดเลือด ภาวะหัวใจ
หยุดเตนและเสียชีวติ (ตารางที่ 6)
อนึ่งผลการระงับปวดหลังผาตัดจากการฉีดยา
มอรฟนเขาชองไขสันหลังใน 24 ชั่วโมงแรก พบวา
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ระดั บ ความปวดขณะพั ก ผู ป ว ยมี ร ะดั บ ความปวด
เล็กนอย (คะแนนความปวด 1-3) 31 ราย (รอยละ 81.6)
มีความปวดระดับปานกลาง (คะแนนความปวด 4-7)
7 ราย และไม มี ผู ป ว ยรายใดมี ค วามปวดรุ น แรง
ในขณะพักเลย (ตารางที่7) สวนผลการระงับปวด
ในขณะเคลื่อนไหวรางกายผูปวยมีระดับความปวด
เล็กนอย (คะแนนความปวด 1-3) 18 ราย (รอยละ 47.4)
ความปวดระดับปานกลาง (คะแนนความปวด 4-7)
17 ราย (รอยละ 44.7) และมีผปู ว ยทีม่ คี วามปวดรุนแรง
ในขณะเคลื่อนไหว (คะแนนความปวด8-10) 3 ราย
(ตารางที่ 7) หากผูปวยยังมีอาการปวดแผลหลังการ
ผ า ตั ด ได ใ ห ย าทรามาดอล (tramadol) ขนาด 50
มิ ล ลิ ก รั ม ฉี ด ทางหลอดเลื อ ดดำเมื่ อ มี อ าการปวด
ทุก 6-8 ชัว่ โมง พบวาผปู ว ย 28 ราย (รอยละ 76.3)
ยังตองการยาทรามาดอลทางหลอดเลือดดำเพิ่มใน
24 ชั่วโมงหลังการผาตัดโดยที่ระยะเวลาเฉลี่ยของ
การได รั บ ยาแก ป วดครั้ ง แรกหลั ง การผ า ตั ด คื อ 12
ชัว่ โมง 20 นาที และไดยาทรามาดอลขนาด 50 มิลลิกรัม
จำนวนเฉลีย่ 1.55 ครัง้ (77.50 มิลลิกรัม) (ตารางที่ 8)

ตารางที่ 5 ภาวะแทรกซอนและผลขางเคียงจากการฉีดยาชาและยามอรฟน เขาชองไขสันหลัง (n = 38)
ภาวะแทรกซอนและผลขางเคียง
ภาวะความดันเลือดต่ำ
อาการคัน
อาการคลืน่ ไส อาเจียน
ภาวะหัวใจเตนชา
อาการหนาวสัน่
อืน่ ๆ*

จำนวน

(รอยละ)

22
15
10
5
1
0

(57.9)
(39.5)
(26.3)
(13.2)
(2.6)
(0)

*ภาวะ total/ high spinal block อาการปวดศีรษะหลังการฉีดยาชา กลามเนือ้ ออนแรง ภาวะกดการหายใจ
ตารางที่ 6 ภาวะแทรกซอนและผลขางเคียงจากการใหยาระงับความรสู กึ ทัว่ ไป (n = 38)
ภาวะแทรกซอนและผลขางเคียง
อาการเจ็บคอ
ภาวะหลอดลมหดเกร็ง
อืน่ ๆ*

จำนวน

(รอยละ)

8
2
0

(21.1)
(5.3)
(0)

*ภาวะสำลักลงปอด ภาวะใสทอชวยหายใจไมได ภาวะใสทอชวยหายใจซ้ำ ภาวะกลามเนื้อหัวใจขาดเลือด ผูปวยตองเขา ICU
หลังผาตัด การรสู กึ ตัวในขณะวางยาสลบ ภาวะหัวใจหยุดเตนเสียชีวติ

ปที่ ๓๒ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๘
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ตารางที่ 7 ผลการระงับปวดใน 24 ชัว่ โมงหลังผาตัด (n = 38)
ระดับความปวด
เล็กนอย (คะแนนความปวด 1-3)
ปานกลาง (คะแนนความปวด 4-7)
รุนแรง (คะแนนความปวด 8-10)

ขณะพัก
จำนวน (รอยละ)
31 (81.6)
7 (18.4)
0 (0)

ขณะเคลือ่ นไหว
จำนวน (รอยละ)
18 (47.4)
17 (44.7)
3 (7.9)

ตารางที่ 8 การใหยา tramadol ขนาด 50 มก.ทางหลอดเลือดดำเพิม่ ใน 24 ชัว่ โมงแรกหลังการผาตัด
ขอมูล
ระยะเวลาทีไ่ ดรบั ยาครัง้ แรก(ชม.นาที)
จำนวนครัง้ ทีไ่ ดรบั ยา (จำนวนครัง้ )

คาเฉลีย่ ± คา
เบีย่ งเบน
12.20 ± 3.45
1.55 ± 0.69

(ต่ำสุด-สูงสุด)
(6-20)
(1-3)

วิจารณ
ระยะเวลาในการผาตัดเปลี่ยนขอเขาเทียมนาน
เฉลี่ย 127.53 นาที (ระยะเวลาที่นานที่สุดเปนเวลา
184 นาที) ซึ่งนานกวาระยะเวลาการออกฤทธิ์ของ
ยาชาที่ใชคือ 0.5% hyperbaric bupivacaine ที่
ออกฤทธิ์นาน 90-110 นาที11-12 ดังนั้นวิธีการใหยา
ระงั บ ความรู สึ ก ที่ ผู วิ จั ย เลื อ กใช สำหรั บ การผ า ตั ด
เปลี่ยนขอเขาเทียมดังกลาว จึงมีความเหมาะสมกับ
ข อ จำกั ด ด า นระยะเวลาการผาตัดและขอจำกัดดาน
ทรัพยากร ไดแก ยาชาที่มีจำกัดเพี ย งชนิ ด เดี ย วซึ่ ง
เหมาะสมกับบริบทของโรงพยาบาลวิเชียรบุรีที่เปน
โรงพยาบาลทุติยภูมิ แตวิธีดังกลาวก็ทำใหเพิ่มความ
ยุงยากของขั้นตอนการระงับความรูสึกและเพิ่มระยะ
เวลาของการใหยาระงับความรสู กึ นานขึน้ ระยะเวลาใน
การให ย าระงั บ ความรู สึ ก รวมเฉลี่ ย 173.87 นาที
นานกวาระยะเวลาการผาตัดถึง 46.34 นาทีอาจสงผล
ใหผูปวยมีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดภาวะแทรกซอนจาก
การระงับความรสู กึ ทีน่ านมากขึน้ ไดแก การไดรบั ยา
ดมสลบนานทำใหเกิดอาการคลื่นไสอาเจียนมากขึ้น
การกดระบบไหลเวียนโลหิตโดยเฉพาะในผปู ว ยสูงอายุ
และมีโรคประจำตัวอยูเดิม ระยะเวลาในการไดรบั ยา
ดมสลบนานทำใหยาไปสะสมในกลามเนื้อและไขมัน
ทำใหตื่นชา13 ผูปวยมีโอกาสเกิดการบาดเจ็บจากการ
กดทับหรือดึงรัง้ ตอเสนประสาทสวนตางๆ เชน ulnar
nerve injury และ brachial plexus injury ไดมากขึน้
โดยเฉพาะผสู งู อายุ ผอมมาก หรืออวนมาก14
ปที่ ๓๒ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๘

ภาวะแทรกซอนทีพ่ บไดบอ ยทีส่ ดุ คือภาวะความดัน
โลหิตต่ำ พบไดถงึ รอยละ 57.9 ซึง่ ใกลเคียงกับการศึกษา
ที่ผานมา15-17 ที่พบภาวะความดันโลหิตต่ำในผูปวยที่
ฉีดยาชาเขาชองไขสันหลังรอยละ 30-80 โดยสาเหตุ
อาจเกิดจากระดับการชาโดยเฉลีย่ ทีส่ งู ถึงระดับ T7-T8
การระงั บ ความรู สึ ก ที่ ไ ขสั น หลั ง ระดั บ นี้ จ ะยั บ ยั้ ง
การทำงานของระบบประสาท sympathetic ทำให
ความดันโลหิตลดลง จากการขยายตัวของหลอดเลือดดำ
และหลอดเลือดแดง สงผลใหปริมาณเลือดกลับสหู วั ใจ
ลดลงและ systemic vascular resistance ลดลง18
ในผู สู ง อายุ มั ก เกิ ด ป ญ หาความดั น โลหิ ต ต่ำ รุ น แรง
ไดบอ ยเนือ่ งจากมีการกระจายของยาชาในชองไขสันหลัง
มากกวา ทำใหเกิดภาวะhigh spinal block รวมกับ
ผสู งู อายุอาจมีภาวะพรองน้ำอยเู ดิม และยาชาจะมีฤทธิ์
อยนู านมากขึน้ ในผสู งู อายุ เพราะ half-life ของยาชา
bupivacaine จะนานขึน้ เนือ่ งจากตับทำลายยาตาง ๆ
ไดชา ลง19 ถึงแมวา กอนเริม่ ฉีดยาชาผปู ว ยทุกรายในการ
ศึกษานี้จะตองไดรับสารน้ำประมาณ 500 มิลลิลิตร
เปนมาตรฐานอยแู ลวก็ตาม แตกย็ งั ไมสามารถปองกัน
ภาวะความดันโลหิตต่ำได ซึ่งอาจเกิดจากการใหยา
ระงับความรสู กึ ทัว่ ไปรวมดวย โดยการใชยา propofol
เปนยานำสลบ ก็มีผลทำใหความดันโหลิตลดลงจาก
การที่หลอดเลือดขยายตัวและมีฤทธิ์กด การหดตัว
ของกลามเนือ้ หัวใจโดยตรง20 สวนยาหยอนกลามเนือ้
ทีใ่ ชคอื atracurium ก็กระตนุ ใหมกี ารหลัง่ histamine
Volume 32 No. 3 September-December 2015

BUDDHACHINARAJ MEDICAL JOURNAL

ทำใหความดันโลหิตลดลงไดเชนกัน21 ในระหวางการ
ให ย าระงั บ ความรู สึ ก นั้ น ได มี ก ารเฝ า ระวั ง ผู ป ว ย
อยางใกลชิดและใหการรักษาอยางทันทวงทีเมื่อเกิด
ความดันโลหิตต่ำ
อาการคันเปนอาการขางเคียงทีพ่ บไดบอ ยสัมพันธ
กับการใหยามอรฟนทางชองไขสันหลัง เนื่องจากยา
มอรฟน จะไปออกฤทธิต์ อ μ opioid และ 5 hydroxy
tryptyline-3 receptor (5-HT receptor)22 จากการ
ศึกษาของ Rathmellและคณะ7 พบวาผูปวยที่ไดรับ
ยามอรฟนทางชองไขสันหลังในการผาตัดเปลี่ยนขอ
เขาเทียมมีอาการคันแตกตางอยางมีนยั สำคัญทางสถิติ
เมื่อเทียบกับกลุมควบคุมที่ไดรับเพียงยามอรฟนทาง
หลอดเลือดดำโดยเครือ่ งควบคุมความปวดดวยตัวเอง
(patient-controlled analgesia : PCA) จากการศึกษานี้
พบอาการคั น เป น อาการข า งเคี ย ง ลำดั บ ที่ 2 คื อ
รอยละ 39.5 โดยพบตั้งแตในหองพักฟนจนถึงใน
หอผปู ว ยศัลยกรรม การรักษาคือใชยากลมุ antihistamine
ไดแก chlorpheniramine ฉีดทางหลอดเลือดดำเพื่อ
บรรเทาอาการคัน
อาการคลืน่ ไสอาเจียนหลังการผาตัด (post operative
nausea and vomiting : PONV) เปนอาการทีพ่ บได
บอยและทำใหผูปวยรูสึกไมสุขสบาย จากการศึกษา
ที่ ผ า นมา 23 พบอุ บั ติ ก ารณ ค ลื่ น ไส อาเจี ย นสู ง ถึ ง
รอยละ 80 และถาไมรกั ษาจะทำใหระยะเวลาการดูแล
ในห อ งพั ก ฟ น และระยะเวลาการนอนโรงพยาบาล
เพิม่ ขึน้ ปจจัยเสีย่ งไดแก เพศหญิง มีประวัตเิ คยมีอาการ
PONV มากอนหรือมีประวัตเิ มารถ เมาเรือ ไมสบู บุหรี่
การไดยาระงับความรูสึกทั่วไปพบมากกวาการระงับ
ความรูสึกเฉพาะสวนโดยเฉพาะไดรับยาดมสลบและ
ไนตรัสออกไซด ไดรับยากลุม opiods และชนิดของ
การผ า ตั ด จากการศึ ก ษานี้ พ บอุ บั ติ ก ารณ ค ลื่ น ไส
อาเจียนรอยละ 26.3 พบในเพศหญิงมากกวาเพศชาย
สัมพันธกบั ปจจัยเสีย่ ง ไดแก เพศหญิง ไดรบั ยาดมสลบ
และไนตรัสออกไซด การไดรับยามอรฟนทางชองไข
สั น หลั ง จากการศึ ก ษาของ Rathmellและคณะ 7
ในผปู ว ยทีเ่ ขารับการผาตัดเปลีย่ นขอเขาเทียมดวยการ
ฉีดยาชาและยามอรฟนเขาชองไขสันหลังเทียบกับ
กลุ ม ควบคุ ม ที่ ไ ด รั บ ยามอร ฟ น ทางหลอดเลื อ ดดำ
พบอาการคลืน่ ไสอาเจียนเปนภาวะแทรกซอนมากทีส่ ดุ
พบถึงรอยละ 74.36 โดยไมมีความแตกตางกันอยาง
ปที่ ๓๒ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๘
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มีนัยสำคัญทางสถิติระหวางกลุมที่ไดรับยามอรฟน
ทางชองไขสันหลังกับกลมุ ทีไ่ ดรบั ยาทางหลอดเลือดดำ
การศึกษาของ Crocker และ Vandam24 และ Carpenter
และคณะ15 พบวาภาวะความดันโลหิตต่ำและระดับการชา
สูงกวา T5 มีผลเพิ่มอุบัติการณของการเกิดอาการ
คลื่นไสอาเจียนในผูปวยที่ฉีดยาชาเขาชองไขสันหลัง
ซึง่ จากการศึกษานีพ้ บภาวะความดันโลหิตต่ำมากทีส่ ดุ
จึงมีความเปนไปไดวา ทำใหอาการคลืน่ ไสอาเจียนมาก
ไปดวยโดยภาวะความดันโลหิตต่ำทำใหเลือดที่ไป
เลีย้ งสมองลดลงอาจทำใหกา นสมองขาดเลือด สงผลให
เกิดการกระตุนที่ศูนยควบคุมการอาเจียนทำใหเกิด
การอาเจี ย น และได มี ก ารศึ ก ษาของ Kee 25 และ
Vercauteren26 ที่ยืนยันวาการปองกันภาวะความดัน
โลหิตต่ำสามารถลดภาวะคลื่นไสอาเจียนไดอยางมี
นัยสำคัญทางสถิติ Ratraและคณะ27พบวาการใหยากลมุ
vagolytic จะชวยลดอาการคลื่นไสอาเจียนจากการ
ฉีดยาชาเขาชองไขสันหลังได
ภาวะหัวใจเตนชาพบรอยละ 13.2 เปนลักษณะ
sinus bradycardia และพบรวมกับรายที่มีความดัน
โลหิ ต ต่ำ คาดว า เกิ ด จากการยั บ ยั้ ง ระบบประสาท
sympathetic ที่อาจสูงถึงระดับ T1-T4 ซึ่งจะทำให
sympathetic cardiac accelerator ถูกยับยั้ง อัตรา
การเตนของหัวใจและการหดตัวของกลามเนื้อหัวใจ
ลดลง18 บางครั้งอาจพบหัวใจเตนชาในรายที่ระดับ
การชาไมสงู เชือ่ วาเกิดจากปริมาณเลือดทีเ่ ขาสหู วั ใจ
ลดลง ทำใหลดการกระตุนตอ chronotropic stretch
receptor ในหัวใจ (Bezold-Jarisch reflex) ในรายที่
รุนแรงอาจถึงขั้นหัวใจหยุดเตน28 นอกจากนี้จากการ
ศึ ก ษาที่ ผ า นมา ยั ง พบสาเหตุ อื่ น คื อ อาจเกิ ด จากมี
ภาวะพรองสารน้ำอยเู ดิมหรือไดรบั สารน้ำไมเพียงพอ
ผูปวยรับประทานยากลุม beta blocker และมีอัตรา
การเตนของหัวใจชากวา 60 ครัง้ ตอนาทีอยเู ดิม29
ภาวะแทรกซอนอืน่ ทีพ่ บจากการฉีดยาชาเขาชอง
ไขสันหลัง ไดแก อาการหนาวสั่น ในการศึกษานี้
พบเพียง 1 ราย สาเหตุของอาการหนาวสั่นเกิดจาก
เสนเลือดสวนปลายขยายตัวหลังฉีดยาชาเขาชองไข
สันหลัง ทำใหรางกายสูญเสียความรอน ประกอบกับ
อุณหภูมิหองผาตัดที่เย็นสงผลใหเกิดอาการหนาวสั่น
ได ม ากขึ้ น30แต เ นื่ อ งจากการศึ ก ษานี้ ไ ด ใ ห ย าระงั บ
ความรู สึ ก ภายหลั ง การฉี ด ยาชาเข า ช อ งไขสั น หลั ง
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ผลของการฉีดยาชาและยามอรฟน เขาชองไขสันหลัง
The Outcomes of Spinal Anesthesia Combined with Intrathecal Morphine

จึงอาจทำใหพบอุบตั กิ ารณของอาการหนาวสัน่ นอยกวา
รายงานอืน่
ภาวะแทรกซอนจากการใหยาระงับความรสู กึ ทัว่ ไป
ทีพ่ บมากทีส่ ดุ ในการศึกษานี้ คืออาการเจ็บคอจากการ
ใสทอชวยหายใจ พบรอยละ 21.1 โดยผูปวยทุกราย
มีอาการเพียงเล็กนอย ไมมีเสียงแหบ ไมตองไดรับ
การรักษา มีอาการเพียงชั่วคราวสามารถหายไดเอง
ใกล เ คี ย งกั บ การศึ ก ษาของ Chunamและคณะ 31
พบอาการเจ็บคอ รอยละ 17.5 สวนภาวะแทรกซอน
ทางระบบหายใจ คือภาวะหลอดลมหดเกร็ง 2 ราย
(รอยละ 5.3) ใกลเคียงกับการศึกษาของ Chunam
และคณะ31 ที่พบภาวะหลอดลมหดเกร็งรอยละ 1.1
ผูปวยอาการดีขึ้นภายใน 24 ชั่วโมงโดยไมตองใสทอ
ชวยหายใจ ซึ่งผลที่ไดแตกตางจากการศึกษาของ
Kumetaและคณะ 32 พบภาวะหลอดลมหดเกร็ ง ใน
ผปู ว ยทีใ่ หยาระงับความรสู กึ ทัว่ ไปและใสทอ ชวยหายใจ
และใหยาระงับความรสู กึ เฉพาะสวน รอยละ 8.9 และ
2.2 ตามลำดับ แตไมพบภาวะนีใ้ นผปู ว ยทีช่ ว ยหายใจ
ทางหนากากหายใจ
ภาวะกดการหายใจเปนภาวะแทรกซอนของระบบ
ทางเดินหายใจทีร่ นุ แรงทีต่ อ งเฝาระวัง พบไดจากการ
ใหยามอรฟนทางชองไขสันหลัง โดยมีลักษณะเปน
late respiratory depression จะเกิดประมาณ 3.5-12
ชัว่ โมง หลังจากไดรบั ยา ผปู ว ยจะมีระดับความรสู กึ ตัว
ลดลงกอน หลังจากนั้นเริ่มมีอัตราการหายใจลดลง
จนถึ ง กั บ หยุ ด หายใจได 33 ในการศึ ก ษานี้ ไ ม พ บ
อุบตั กิ ารณของภาวะกดการหายใจในผปู ว ยเลย สวนภาวะ
แทรกซอนที่รุนแรงอื่น ๆ ไดแก ภาวะสำลักลงปอด
ภาวะใสทอชวยหายใจไมได ภาวะใสทอ ชวยหายใจซ้ำ
ภาวะกลามเนือ้ หัวใจขาดเลือด ภาวะหัวใจหยุดเตนและ
เสียชีวติ ก็ไมพบในการศึกษานี้
การฉีดยามอรฟน เขาทางชองไขสันหลังมีผลระงับ
ปวดหลั ง ผ า ตั ด โดยมอร ฟ น จะออกฤทธิ์ ที่ opioid
receptor ใน dorsal horn ของไขสันหลังโดยตรง ทำให
ใช ย าในขนาดน อ ยแต มี ฤ ทธิ์ ร ะงั บ ปวดได ดี แ ละได
ผลนานกวาการใหยามอรฟน ทางหลอดเลือดดำ โดยมี
ฤทธิร์ ะงับปวดไดนาน 12-24 ชัว่ โมง33 ในการศึกษานี้
ใชยามอรฟนขนาด 0.2 มิลลิกรัมเทากันทุกรายโดย
ผสมรวมกับยาชา 0.5% hyperbaric bupivacaine
เฉลีย่ 13.15 มิลลิกรัม พบวาการระงับปวดหลังผาตัด
ปที่ ๓๒ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๘

ได ผ ลดี ทั้ ง ในขณะพั ก และขณะเคลื่ อ นไหวร า งกาย
โดยผปู ว ยสวนใหญมรี ะดับความปวดเล็กนอย (คะแนน
ความปวด 1-3) รอยละ 81.6 และ 47.4 ตามลำดับ
ไมมีผูปวยรายใดมีความปวดรุนแรงในขณะพักเลย
แตพบวามีผูปวยรอยละ 7.9 ที่มีความปวดรุนแรง
(คะแนนความปวด 8-10) ขณะเคลือ่ นไหว เหมือนกับ
การศึกษาของ Rathmellและคณะ7 ที่เปรียบเทียบ
ผลการระงับปวดในผูปวยที่เขารับการผาตัดเปลี่ยน
ขอเขาเทียม พบวาผลการระงับปวดของผปู ว ยทีไ่ ดรบั
ยามอรฟนทางชองไขสันหลังดีกวาผูปวยกลุมควบคุม
ที่ใหยามอรฟนทางหลอดเลือดดำแบบ PCA อยางมี
นัยสำคัญทางสถิติ สวนการเสริมยาระงับอาการปวด
พบว า ผู ป ว ยร อ ยละ 76.3 ต อ งการยา tramadol
ทางหลอดเลือดดำเพิ่ม ระยะเวลาเฉลี่ยของการไดรับ
ยาแกปวดครัง้ แรกหลังการผาตัดคือ 12 ชัว่ โมง 20 นาที
และเฉลีย่ ไดยา tramadol 1.55 ครัง้ (ปริมาณ 77.50
มิลลิกรัม) ซึ่งผลที่ไดใกลเคียงกับผลการศึกษาของ
Bowrey และคณะ34 ไดใหยามอรฟน ทางชองไขสันหลัง
ในการผาตัดเปลีย่ นขอเขาเทียม ขนาด 0.2 มิลลิกรัม
พบวามีผปู ว ย รอยละ 15 ไมตอ งการยา tramadol เพิม่ เติม
ใน 24 ชัว่ โมงแรกหลังการผาตัด ระยะเวลาเฉลีย่ ของ
การได รั บ ยาแก ป วดครั้ ง แรกหลั ง การผ า ตั ด คื อ
10 ชัว่ โมง และปริมาณยาทีไ่ ดเฉลีย่ 100 มิลลิกรัม
การศึกษานี้สรุปไดวาการเลือกใชวิธีการฉีดยา
ชาและยามอรฟนเขาชองไขสันหลังรวมกับการใหยา
ระงับความรสู กึ ทัว่ ไป ในการผาตัดเปลีย่ นขอเขาเทียม
เปนวิ ธีการที่เหมาะสมเนื่ องจากไมก อให เกิดภาวะ
แทรกซอนที่รุนแรงและลดอาการปวดหลังผาตัดไดดี
นาจะเปนประโยชนและเปนทางเลือกของวิสญ
ั ญีแพทย
ในการระงับความรูสึกของผูปวย แตควรพัฒนาเพื่อ
ลดขั้นตอน ลดภาวะแทรกซอนและปฏิบัติในแนวทาง
เดียวกัน
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