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คานา
แนวทางปฏิบัตทิ างคลินิก คืออะไร
แนวทางปฏิบัติทางคลินิก (Clinical Practice Guidelines) คือคาแนะนาอย่างเป็ นระบบ เพื่อช่วยผู ้
นาไปปฏิบตั ิตดั สิ นใจให้การดูแลรักษาทางสุ ขภาพแก่ผปู ้ ่ วย ผูป้ ฏิบตั ิงานอาจทาตามคาแนะนาทั้งหมด
หรื อดัดแปลงโดยเพิ่มเติม ตัดทอนบางส่ วน ตามความต้องการจากประสบการณ์ของตนเอง หรื อข้อ
จากัดของสถานพยาบาลนั้นๆ
แนวทางปฏิบัติกบั มาตรฐาน (Guidelines and Standard) แนวทางปฏิบตั ิใดๆ มิใช่ มาตรฐานที่นาไป
กล่าวอ้างอิงว่าต้องทาตาม และการทาตามแนวทางปฏิบตั ิทุกประการ ก็มิได้รับรองว่าผลการรักษาผูป้ ่ วย
จะต้องออกมาสมบูรณ์แบบเสมอไป
การจัดทาแนวการปฏิบัติ จัดทาขึ้น เพื่อเป็ นคาแนะนาพื้นฐาน โดยมีรากฐานคาแนะนามาจากการ
วิเคราะห์เอกสารทางวิชาการที่ทนั สมัยอย่างเป็ นระบบ วิเคราะห์ความคิดเห็นจากผูม้ ีประสบการณ์ แล้ว
นามาประชุมสรุ ปข้อวิจารณ์ที่เหมาะที่จะนาไปปฏิบตั ิได้
การนาแนวทางปฏิบัติไปใช้ ต้องได้รับการแก้ไขเป็ นระยะตามวิวฒั นาการในด้านความรู ้ เทคโนโลยี
และประสบการณ์เกี่ยวกับการให้การดูแลรักษาผูป้ ่ วยของกลุ่มผูท้ างานนั้นๆ ให้สอดคล้องกับข้อจากัด
ของสถานพยาบาล โดยยังยึดความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็ นหลัก
สาหรับแนวทางปฏิบตั ิทางคลินิกในการให้ S/A โดยแพทย์ ทมี่ ิใช่ วสิ ั ญญีแพทย์ ที่ผเู ้ ขียนนามา
เสนอในครั้งนี้ผเู ้ ขียนอาศัยข้อมูลจาก
1. Clinical Practice Guidelines for Sedation and Analgesia by Non Anesthesiologists
ของสมาคมวิสัญญีแพทย์อเมริ กนั (ASA) ปี ค.ศ.1996(1) และ ปี ค.ศ. 2002(2) ซึ่ งจัดทาไว้อย่างสมบูรณ์
แบบเหมาะกับประเทศสหรัฐอเมริ กา ซึ่ งพัฒนาการทางเครื่ องมือ ความรู ้และความรับผิดชอบของ
บุคลากรอยูใ่ นเกณฑ์ดี
2. ประสบการณ์ ของผู้เขียน ซึ่งทางานเกี่ยวกับบุคลากร และสภาพแวดล้อมของโรงเรี ยน
แพทย์ โรงพยาบาลเอกชน สภาพความจากัดของโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุ ข ระดับโรง
พยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทัว่ ไป โรงพยาบาลศูนย์ เกี่ยวกับความขาดแคลนบุคลากร เครื่ องมือ และ
ระบบการทางานทางวิสัญญีวิทยาของกระทรวงสาธารณสุ ข มาเป็ นเวลานาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 จนถึง
ปัจจุบนั (30 ปี )
ผูเ้ ขียนนาข้อมูลจากทั้งสองแห่งมาวิเคราะห์หาความพอดีให้เหมาะสมกับประเทศไทย ซึ่ งยัง
ขาดเครื่ องมือ ขาดบุคลากรที่มีความพร้อมพอเพียง และปริ มาณงานที่ลน้ มือในแทบทุกแห่ง
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ดังนั้นแนวทางปฏิบตั ิทางคลินิกในการให้ S/A โดยผูท้ ี่มิใช่วสิ ัญญีแพทย์น้ ีจึงหย่ อนกว่าของ
สหรัฐอเมริ กาในบางจุดแต่อาจจะละเอียดมากขึน้ ในบางจุด เพื่อให้ความรู ้และเสริ มวินยั ของบุคลากร
ผูป้ ฏิบตั ิงาน
อย่างไรก็ตาม กลุ่มผูท้ างานในแต่ละแห่งยังต้องนาแนวทางปฏิบตั ิน้ ีไปตัดตอน เพิ่มเติม ตาม
สภาพจากัดของแต่ละแห่ง โดยมุ่งหวังให้งานดาเนินไปได้ และยังคงความปลอดภัยแก่ ผ้ ปู ่ วย
ในการเรี ยบเรี ยงเนื้อหาจะเริ่ มด้วยแนวทางปฏิบตั ิทางคลินิกก่อน ต่อด้วยรายละเอียดหรื อคา
อธิบายเสริ ม แล้วเพิ่มแนวทางปฏิบตั ิยอ่ ย และความรู ้เกี่ยวกับยาที่นามาใช้โดยสังเขปไปไว้ในภาคผนวก
เพื่อให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานที่มีความรู ้เรื่ องS/Aและมีประสบการณ์บา้ งแล้วสามารถนาแนวทางปฏิบตั ิไปใช้ได้
เลย ไม่จาเป็ นต้องเสี ยเวลาอ่านรายละเอียดในแต่ละบทและภาคผนวกก็ได้ ส่ วนผูท้ ี่ไม่เคยรู ้เรื่ อง S/A มา
ก่อน ทั้งๆ ที่อาจจะเคยให้ S/A มาแล้ว น่าจะต้องดูรายละเอียดในแต่ละบทและภาคผนวกให้เข้าใจก่อน
เพื่อจะได้มีความรู ้ปฏิบตั ิการให้ S/A ได้อย่างมัน่ ใจและถูกต้อง เพื่อความปลอดภัยของผูป้ ่ วย





อันตรายต่อผูป้ ่ วยจากการให้ S/A และยาระงับความรู ้สึก
มิได้ เกิดจากชนิดของยาและขนาดยาทีใ่ ห้ เท่านั้น
พฤติกรรมการให้ ยา เป็ นตัวแปรสาคัญที่ทาให้เกิดอันตรายรุ นแรงได้
และยากที่จะหาหลักฐานมาพิสูจน์ความผิดพลาดได้

แนวทางปฏิบัตเิ ป็ นเสมือนกรอบวินัย
ที่จะกาหนดพฤติกรรมการให้ ยาวิธีหนึ่ง
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แนวทางปฏิบัตทิ างคลินิกเชิงนโยบาย
ของสถานพยาบาลที่จะให้ บริการ S/A
 กาหนดคุณสมบัติของแพทย์ ผู้รับผิดชอบในการให้ S/A
 กาหนดคุณสมบัติของผู้ช่วยในการให้ S/A
3. กาหนดให้ มกี ารประเมินสภาพร่ างกายของผู้ป่วย ก่อนให้ S/A
4. กาหนดให้ มกี ารเตรียมความพร้ อมของผู้ป่วย ก่อนให้ S/A
 จัดหาและกาหนดให้ ใช้ เครื่ องมือติดตามเฝ้าระวังผู้ป่วยให้ เหมาะสม
ตามภาวะขององค์ กร
6. กาหนดให้ เตรียมเครื่ องมือและเวชภัณฑ์ สาหรับทา CPR ให้ เหมาะสม
ตามภาวะขององค์ กร
 สนับสนุนให้ มกี ารอบรมหรื อประชุม เรื่ อง S/A อย่ างสมา่ เสมอ

หมายเหตุ ข้อ 1, 2, 5, 7 เป็ นข้อกาหนดที่ผบู ้ ริ หารองค์กรต้องเป็ นผูจ้ ดั หา และจัดทาให้
เกิดขึ้น ผูป้ ฏิบตั ิงานไม่มีอานาจที่จะกาหนดได้เอง ข้อ 3, 4 และ 6 เป็ นการ
กาหนดระเบียบวินยั การปฏิบตั ิงาน (ดูรายละเอียดแต่ละข้อในบทที่ 4
และภาคผนวก)
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แนวทางปฏิบัตทิ างคลินิกในการดาเนินการ ของผู้ให้ S/A
1. ประเมินสภาพร่ างกายของผู้ป่วย
2. บอกข้ อมูลแก่ผู้ป่วยเกีย่ วกับการได้ รับ S/A อย่ างมีศิลป์
(Informed, Counselling, Mental support)
3. เตรียมความพร้ อมของผู้ป่วย (NPO, IV line, Monitoring)
4. ตรวจดูความพร้ อมของเครื่ องมือ และเวชภัณฑ์ สาหรับทา CPR
ตามความเหมาะสม
5. ให้ ยา S/A ด้ วยยาทีผ่ ู้ให้ ค้นุ เคย โดยวิธี titration technic
จนได้ ระดับ S/A ทีต่ ้ องการ
6. ให้ ออกซิเจนเสริมทุกราย และมียาแก้ฤทธิ์ S/A พร้ อมเครื่ องมือ
ช่ วยการหายใจอยู่ใกล้มือ พร้ อมหยิบใช้ ได้ ทนั ที
7. มีผู้ช่วยคอยติดตามเฝ้าระวัง ระดับความรู้ สึกตัว ระบบหายใจ
และระบบไหลเวียนเลือด พร้ อมกับบันทึกผลทุก 5 นาที
8. เมื่อสิ้นสุ ดหัตถการ ต้ องดูแลผู้ป่วยต่ อจนครบ criteria ให้ กลับ
หอผู้ป่วยหรื อกลับบ้ านได้
9. ภาวะเฉพาะเจาะจงของผู้ป่วย (special conditions) ทีต่ ้ อง
ปรึกษาวิสัญญีแพทย์
10. ไม่ แนะนาให้ นา anesthetic induction drugs มาให้ S/A
(ต้ องให้ โดยผู้ทผี่ ่ านการฝึ กอบรมวิสัญญีวทิ ยา)
หมายเหตุ 1. การให้ minimal to moderate S/A ณ หอผู้ป่วย ดูแนวทางปฏิบตั ิ
ในบทที่ 5.1
2. การให้ S/A เพื่อทาหัตถการวินิจฉัย หรื อรักษาโรคดูรายละเอียดของแต่ละ
ข้อในบทที่ 5.2 และภาคผนวก
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บทที่ 1
Sedation – Analgesia (S/A)
ปัญหาสาหรับผู้ที่มิใช่ วสิ ัญญีแพทย์
ยาระงับประสาท และยาระงับปวดเป็ นที่รู้จกั ในวงการแพทย์มานานเกิน 100 ปี (3) (Sedatives :
thiopental ค.ศ.1657, barbital ค.ศ. 1903. Tranquilizers : phenothiazine ค.ศ.1893. Narcotics : morphine
ค.ศ.1805) ในระยะแรกที่นามาใช้ได้ก่ออันตรายแก่ผปู ้ ่ วยมากพอสมควร การเรี ยนรู ้จากประสบการณ์ทา
ให้ใช้ยาอย่างปลอดภัยมากขึ้น และนามาใช้กนั อย่างค่อนข้างปลอดภัยในราวๆ ค.ศ.1900 (พ.ศ. 2443)
การใช้ในระยะแรกใช้เป็ นยาสงบประสาท สงบอารมณ์ทาให้นอนหลับ คลายเครี ยดพักผ่อน
ได้ การให้ยามักให้กินหรื อสวนเก็บทางทวารหนัก(ในเด็ก) จานวนยาในกระแสเลือดค่อนข้างต่า จึงไม่
ค่อยเกิดอันตราย เมื่อชินกับยามากขึ้นก็นามาใช้ฉีดเข้ากล้าม ฉี ดเข้าหลอดเลือดดา เพื่อใช้เป็ นยาให้
ผูป้ ่ วยหลับสนิท ระงับปวดจากอุบตั ิเหตุ ระงับปวดหลังผ่าตัด ระงับปวดครรภ์คลอด ให้ผลดีเร็ วทันใจ
วิธีใช้ก็ง่าย แพทย์ทวั่ ไปจึงใช้กนั อย่างแพร่ หลายเป็ นกิจวัตร โดยไม่ ได้ คานึงถึงอันตรายแฝง เมื่อยาเข้าสู่
กระแสเลือดเร็ วขึ้นมากขึ้น จึงพบอันตรายต่อผูป้ ่ วยได้มากขึ้นตามอัตราความถี่ที่แพทย์นามาใช้ อันตราย
นั้นบางทีถึงกับเสี ยชีวติ โดยผูใ้ ห้ยาวินิจฉัยไม่ได้ เพราะไม่ได้คานึงถึง เพราะเป็ นการใช้ยาตามกันจาก
การถ่ายทอดวิธีใช้จากผูห้ นึ่งไปยังอีกผูห้ นึ่งอย่างคร่ าวๆ เท่านั้น พฤติกรรมการใช้ ยาอย่ างนีเ้ กิดขึน้ ทุก
แห่ งทัว่ โลก
เมื่อวิวฒั นาการทางวิสัญญีวทิ ยาเจริ ญขึ้น ได้นายาเหล่านี้มาใช้โดยฉีดเข้าทางหลอดเลือดดา
โดยให้ยาแบบฉีดครั้งเดียว ให้ซ้ าๆตามช่วงเวลาการออกฤทธิ์ หรื อให้แบบหยดเข้าหลอดเลือดดาทีละ
น้อยต่อเนื่ องนานเท่าที่ตอ้ งการผลจากฤทธิ์ ยา ซึ่ งได้ผลทดแทนการให้ยาระงับความรู ้สึกทางการหายใจ
ได้หลายกรณี วิธีการนี้เรี ยกว่า การให้ Sedation and Analgesia (S/A) ซึ่งเริ่ มนิยมกันมากตั้งแต่ปลาย
คริ สต์ศตั วรรษที่ 19 (หลัง ค.ศ.1980 : พ.ศ.2523)
เนื่องจากวิธีใช้ง่าย แพทย์สาขาอื่นจึงนาไปใช้บา้ งในการทาหัตถการทางการตรวจวินิจฉัย
และรักษาทางศัลยกรรมบางอย่าง ทั้งเป็ นผูใ้ ห้ยาเอง หรื อสั่งให้พยาบาลฉี ดยาให้ แพทย์ผสู ้ ั่งกากับดูแล
บ้างอย่างหละหลวม หรื อไม่กากับดูแลเลยก็มีโดยมิได้ศึกษาผลของยาในการออกฤทธิ์ และผลแทรกซ้อน
ตลอดจนวิธีป้องกันและแก้ไข จึงเกิดอันตรายร้ายแรงแก่ผปู ้ ่ วย จนเป็ นปัญหาในการให้ S/A โดยผู้ทมี่ ิใช่
วิสัญญีแพทย์ พึงทราบว่าอันตรายจากการให้ยาระงับความรู ้สึก และยาเสริ มการระงับความรู ้สึกนั้นเกิด
จาก พฤติกรรมการให้ ยา ของผูใ้ ห้ยาเป็ นส่ วนใหญ่มิใช่เกิดจากชนิดของยาเท่านั้น ยาที่วิสัญญีแพทย์ใช้ได้
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อย่างปลอดภัย จึงยังก่ ออันตรายแก่ ผ้ ปู ่ วยได้ ถ้าใช้ โดยผู้ที่มิใช่ วสิ ั ญญีแพทย์ ซึ่ งไม่ได้เรี ยนรู ้และเตรี ยม
พฤติกรรมการให้ ยาอย่ างถูกต้ อง
เมื่อวิวฒั นาการทางการแพทย์สาขาอื่นมีมากขึ้น เช่น การทา endoscopy ทา angiogram เพื่อ
ตรวจอวัยวะต่างๆ ทาฟัน เสริ มสวย รังสี วนิ ิจฉัย รังสี รักษา ฯลฯ ในขณะที่จานวนวิสัญญีแพทย์มีไม่
มากพอ ซึ่ งเป็ นปั ญหาของทุกประเทศทัว่ โลก แพทย์ผทู ้ าหัตถการผ่าตัด และวินิจฉัยโรคดังกล่าว จึงเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบให้ยา S/A โดยให้เองบ้าง สั่งให้พยาบาลฉี ดยาให้บา้ ง โดยกากับดูแลอย่างหละหลวม หรื อ
ไม่ได้กากับดูแลเลยก็มีดงั กล่าวแล้ว ปัญหาที่เกิดกับผูป้ ่ วยจึงเกิดบ่อยขึ้นรุ นแรงมากขึ้น ตามความถี่ของ
การนา S/A มาใช้โดยไม่มีการเตรี ยมแผนการดูแลรักษาอย่างถูกต้อง
ประเทศไทยอยูใ่ นกลุ่มที่ขาดแคลนบุคลากรทางวิสัญญีวทิ ยา ขาดแคลนเครื่ องมือเฝ้าระวัง
ดูแลผูป้ ่ วยแทบทุกโรงพยาบาล ในขณะที่แพทย์สาขาอื่นที่ตอ้ งใช้บริ การ S/A มีมากขึ้นอย่างรวดเร็ ว การ
ที่แพทย์ผทู ้ าหัตถการวินิจฉัยหรื อทาหัตถการผ่าตัดเพื่อรักษาโรค ต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบควบคุมการให้S/A
เอง จึงเป็ นสิ่ งที่พบเห็นทัว่ ไปทุกโรงพยาบาล ทั้งโรงเรี ยนแพทย์ โรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุ ข
โรงพยาบาลเอกชน ปั ญหาอันตรายเกิดแก่ผปู ้ ่ วยจึงพบได้บ่อย ถูกฟ้องร้องก็มี ทั้งที่เปิ ด เผยวินิจฉัยได้
ปิ ดบัง และไม่ ได้ วนิ ิจฉัย เพราะไม่ ร้ ู กม็ ี พบได้ท้ งั จากการให้เป็ นครั้งคราวในหอผูป้ ่ วย เพื่อระงับ
ประสาท ระงับปวดจากสาเหตุต่างๆ และพบได้แม้แต่ในห้องผ่าตัด

การให้ sedation and analgesia จึงเป็ นปัญหาสาหรับผู้ทมี่ ใิ ช่ วสิ ั ญญีแพทย์
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บทที่ 2
Sedation – Analgesia และอันตรายแฝง
Sedation-Analgesia (S/A) คือการให้ยาระงับประสาท และ/หรื อยาระงับปวดแก่ผปู ้ ่ วยเพื่อ
หวังผล ผ่ อนคลายอารมณ์ ของผู้ป่วย ให้คลายเครี ยด (relax) เพื่อพักผ่อนได้ ขณะเดียวกันจะลดความ
ตื่นตัวของระบบประสาทอัตโนมัติ ลดความดันเลือดได้ ใช้รักษา insomnia, anxiety, hypertension ระงับ
ปวด เช่น ระงับปวดหลังผ่าตัด ระงับปวดแผลอุบตั ิเหตุ แผลไฟไหม้ ระงับปวดจากมะเร็ ง ฯลฯ
สนับสนุนการทาหัตถการทางศัลยกรรม หัตถการทางรังสี วนิ ิจฉัย รังสี รักษา ซึ่ งบางอย่างมีความปวด มี
ความหวาดกลัว มีความทรมานจากการต้องอยูน่ ิ่งๆ นานๆ ฯลฯ เช่น การทา CT, MRI, endoscopy,
angiography ศัลยกรรมตกแต่ง ระงับความกระวนกระวายผูป้ ่ วยใน ICU เป็ นต้น
ยาที่ใช้ในการทาให้เกิด S/A มีอยู่ 4 กลุ่ม ซึ่ งจะมีลกั ษณะการออกฤทธิ์ ต่อผูป้ ่ วยในระยะแรก
ต่างกัน แต่ทา้ ยที่สุดก็ออกฤทธิ์ ซ้ าซ้อนกันทาให้ผปู ้ ่ วยหมดความรู ้สึกโดยสิ้ นเชิงได้เหมือนกันทุกกลุ่ม
(3,4)
 Sedatives
ได้แก่พวก barbiturate เป็ นยาที่ทาให้เกิดภาวะ sedation คือ ทาให้สงบ
อารมณ์ สงบประสาท ถ้าได้ยามากขึ้น จะเริ่ มหลับ หลับลึก และท้ายที่สุดหมดความรู ้สึกโดยสิ้ นเชิง
(3,4)
 Tranquilizers (Psychotropic drugs) เป็ นยาที่ทาให้เกิ ดภาวะ psychic sleep คือ มีฤทธิ์
กล่อมอารมณ์ทาให้หลับคล้ายถูกสะกดจิต (hypnosis) มีชื่อหลายชื่อแต่ไม่นิยมเท่าชื่อ Tranquilizer ยาตัว
นี้ เพื่อเริ่ มออกฤทธิ์ จะกล่อมอารมณ์ทาให้คลายเครี ยด ลืมสิ่ งที่เกิดขึ้นกับตนเอง (amnesia : ลืมโลก) เมื่อ
ยามากขึ้น ก็จะหลับ หลับลึกและหมดความรู ้สึกโดยสิ้ นเชิงได้เช่นกัน
(3,5)
 Narcotics (opioids)
เป็ นยาที่ทาให้เกิดภาวะ อารมณ์ดี เคลิบเคลิ้มเป็ นสุ ข ไม่สนใจ
สิ่ งแวดล้อม (euphoria : หลุดโลก) มีฤทธิ์ ระงับปวดสู ง (analgesia) เมื่อได้ยามากขึ้น จะง่วงหลับ หลับ
ลึกในลักษณะ basal narcosis ไม่ตอบสนองต่อความปวด และหมดความรู ้สึกโดยสิ้ นเชิ งเช่นกัน
 Anesthetic induction drugs คือยาที่โน้มนาให้หมดความรู ้สึกได้อย่างรวดเร็ ว สามารถ
นามาใช้ใน ICU(6,7,8,9) โดยให้ความเข้มข้นในเลือดน้อยๆ เพียงแค่ให้ผปู ้ ่ วยหลับพักผ่อนได้ หรื อระงับ
ปวดจากแผลไฟไหม้ หรื อสนับสนุนการทาหัตถการทางศัลยกรรมง่ายๆ สั้นๆ
* ไม่ แนะนาให้ ใช้ โดยผู้ทมี่ ิได้ ผ่านการฝึ กอบรมทางวิสัญญีวทิ ยา หรื อไม่มีวสิ ัญญีแพทย์เป็ นที่
ปรึ กษา
ยาเหล่านี้ได้แก่ Propofol, Ketamine, Thiopental, Etomidate เป็ นต้น4
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ตารางที่ 2.1 ยา 4 กลุ่ม ทีน่ ิยมใช้ สาหรับให้ S/A
 Sedatives
 Tranquilizers

ยาสงบอารมณ์ ยาสงบประสาท
ยากล่อมอารมณ์ ลืมสิ่ งแวดล้อม
(amnesia : ลืมโลก) ยาคลายเครี ยด
 Narcotics (Opioids)
ยาทาให้เคลิ้มเป็ นสุ ข ไม่สนใจสิ่ งแวดล้อม
(euphoria : หลุดโลก) มีฤทธิ์ ระงับปวดด้วย
 Anesthetic induction drugs ยาโน้มนาให้หมดความรู ้สึก

ตารางที่ 2.2 ลักษณะการออกฤทธิ์ของยา
 Sedative drugs
ทาให้ สงบอารมณ์ สงบประสาท  นอนหลับ หลับลึก  หมดความรู ้สึกโดยสิ้นเชิง
 Tranquilizers
ทาให้ ลืมสิ่ งแวดล้อม กล่อมอารมณ์  นอนหลับ หลับลึก  หมดความรู ้สึกโดยสิ้นเชิง
 Narcotic drugs (opioids)
ทาให้ ไม่สนใจสิ่ งแวดล้อม ระงับปวด  ง่วงหลับ  หลับลึก  หมดความรู ้สึกโดยสิ้นเชิง

การออกฤทธิ์ ของยา S/A ที่สมองจนทาให้ผปู ้ ่ วยหลับนั้น จะเกิดผลไม่พึงประสงค์จากการกด
หน้าที่อื่นๆ ของสมองด้วย ทีส่ าคัญคือ กดระบบหายใจ ระบบไหลเวียนเลือด และระบบประสาท
อัตโนมัติ การกดหน้าที่อื่นๆ ของสมอง จะมีความรุ นแรงคู่ขนานกับระดับความไม่รู้สึกตัว หรื อการ
หลับของผูป้ ่ วย ดังตารางที่ 2.3
ตารางที่ 2.3 ค่อนข้างละเอียดลึกซึ้ ง ซับซ้อน เป็ นเรื่ องที่วสิ ัญญีแพทย์ตอ้ งรู ้
สาหรับผู้ทมี่ ิใช่ วสิ ั ญญีแพทย์ ซึ่งต้องให้ S/A นั้น เพื่อให้ง่ายแก่การจา และความเข้าใจ จึงแบ่ง
ระดับการถูกกดที่สมองเป็ น 4 ระดับ ดังตารางที่ 2.4

ตารางที่ 2.3
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พืน้ ฐานความรู้ เกี่ยวกับขั้นตอนการออกฤทธิ์ ของยาระงับประสาทและอาการแสดงทีส่ ั งเกตได้
CLASSIC STAGES AND SIGNS OF SEDATION AND ANALGESIA
Stages : ขั้นตอนการออกฤทธิ์ของยา

ระดับการออกฤทธิ์
(Stages and planes)
Stage I :
Clouded conscious
(ง่วงเหงา สงบ)
Stage II :
Hypersensitivity
(เริ่ มหมดความรู้สึก
ตอบสนองไวเกินจาเป็ น)
Stage III :
Basal narcosis
(หมดความรู้สึก)
Plane A

ที่ที่ยาออกฤทธิ์
(Sits of depression)

สภาพผูป้ ่ วย
(Characteristics)

อาการแสดงทางระบบหายใจ

อาการแสดงทางระบบไหลเวียนเลือด

อาการแสดงที่ตา

Cortex : ถูกกดเล็กน้อยจนถึงปาน
กลาง





เคลิ้มเป็ นสุ ข (euphoria)
หมดความสนใจสิ่ งแวดล้อม
การทางานของกล้ามเนื้ อขาด
coordination และdiscrimination




TV และ RR ปกติ
Protective reflexes ปกติ




PR ปกติ
BP ปกติ





Pupil reflex ปกติ
Corneal reflex ปกติ
ลูกตาปกติ

Cortex : ถูกกดโดยสมบูรณ์
Subcortex : ถูกกดเล็กน้อย โดย
เฉพาะที่ subthalamic และ motor
nuclei




หมดความกระวนกระวาย
กล้ามเนื้ อไวต่อการถูกกระตุน้ และ
ตอบสนองเกินจาเป็ น




TV และ RR ปกติ
Protective reflexes ตอบสนองไว
กว่าปกติ




PR ปกติ
BP ปกติ





Pupil reflex ยังมี
Corneal reflex ถูกกด
ลูกตากลอกไป-มา

Thalamus, hypothalamus และ basal
ganglion ถูกกด




ลดความไวต่อการถูกกระตุน้
 TV และ RR 
กล้ามเนื้ อยังตอบสนองต่อความปวด  Protective reflexes 
โดยการเคลื่อนหนี
 ลิ้นและเนื้ อเยือ่ ในคอหย่อนตัว เกิด
ทางเดินหายใจอุดกั้นได้
 การตอบสนองต่อความปวดโดย
 TV และ RR 
กล้ามเนื้ อหมดไป
 Protective reflexes 
 ตอบสนองต่อความปวด โดยม่านตา  ทางเดินหายใจอุดกั้นได้
ขยาย และ RR เพิ่ม
 ไม่ตอบสนองต่อความปวดโดย
 TV และ RR 
สิ้นเชิ ง
 ทางเดินหายใจอุดกั้น
 อาจพบ apnea




PR 
BP ปกติ หรื อ 




PR 
BP 









Pupil reflex หมดไป
Corneal reflex น้อยมาก
อาจยังกลอกลูกตา
Lid reflex เริ่ มถูกกด
Corneal reflex หมดไป
ลูกตาหยุดนิ่ง
Lid reflex หมดไป




PR 
BP 



หมด reflex ทุกชนิด



BP 



Pupil dilate

Plane B

Midbrain : ถูกกดเป็ นบางส่ วน

Plane C

Midbrain : ถูกกดโดยสมบูรณ์
Medulla : เริ่ มถูกกด

Stage IV :
Medullary depression
(หมดความรู้สึกตัวโดย
สิ้นเชิง)

Signs : อาการแสดงที่สังเกตได้

Medulla : ถูกกด




กล้ามเนื้ อหย่อนตัว
Cardiopulmonary collapse



Apnea ทางเดินหายใจอุดกั้น

ดัดแปลงจาก Adriani J. MD. The Pharmacology of Anesthetic drugs. Charles C Thomas. Publisher 5th Edition 1970 (1st ed. 1940)
หมายเหตุ : Respiratory protective reflexes ได้แก่ : reflex against airway obstruction, sneezing reflex, laryngeal reflex, gag reflex, cough reflex, tracheal reflex and carina reflex
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ตารางที่ 2.4

ระดับความรู ้สึกตัว
(stage of consciousness)
ดูรายละเอียดที่ตาราง 1

ขั้นตอนระดับการออกฤทธิ์ต่อเนื่องของยาระงับประสาท และอาการแสดงทีส่ ั งเกตได้
สาหรับบุคลากรทีม่ ิใช่ วสิ ั ญญีแพทย์
LEVELS AND SIGNS OF SEDATION / ANALGESIA FOR NON-ANESTHESIOLOGIST
Minimal (mild)Sedation
(anxiolysis)
สงบ  ง่วงเหงา
(Clouded conscious stage)

Moderate Sedation / Analgesia
(Conscious sedation)
ง่วงเหงา  หลับ ตื้นๆ อาจตอบ
สนองต่อความปวดไวกว่าปกติ
(hypersensitivity stage)

Deep Sedation / Analgesia
(Basal sedation)
หลับสนิท  หลับลึก ตอบ สนองต่อ
ความปวดด้วยประสาทอัตโนมัติ
( Basal narcosis stage :
plane A  plane B )
ตอบสนองต่อเสี ยงสนทนาดังๆ สัมผัสที่
รุ นแรงและอาจต้องทาซ้ าๆ
 อาจมีทางเดินหายใจอุดกั้น จนต้องช่วย
ประคับประคอง
 Protective reflexes ถูกกด

General Anesthesia

หมดความรู ้สึกทัว่ ตัวไม่ตอบสนองต่อ
ความปวด กล้ามเนื้อหย่อนตัว
( Basal narcosis stage : Plane C
and  medullar depression)
การตอบสนองต่อสิ่ งเร้า
ตอบสนองต่อเสี ยงสนทนาอย่าง
ตอบสนองต่อเสี ยงสนทนา และการ
ไม่ตอบสนองต่อการกระตุน้ ใดๆ แม้แต่
ปกติ
สัมผัสเบาๆ ได้อย่างปกติ
ความปวด
สภาพทางเดินหายใจ
 เปิ ดโล่งเป็ นปกติ
 เปิ ดโล่งเป็ นปกติ
 มักมีทางเดินหายใจอุดกั้นเสมอ และ
 Protective reflexes ปกติ
 Protective reflexes ยังคงอยู่
ต้องการการช่วยเหลือเปิ ดทางเดิน
หายใจให้โล่ง
 Protective reflexes หมดไป
สภาพการหายใจ
หายใจได้ปกติ
หายใจได้พอเพียง
อาจหายใจน้อยลง จนไม่เพียงพอ ต้องช่วย มักหายใจไม่พอเพียง ต้องการให้ช่วย
เป็ นบางครั้งคราว
การหายใจเสมอ
การทางานของระบบไหลเวียนเลือด
ทางานได้ปกติ
ส่วนใหญ่ทางานได้เป็ นปกติ
ส่วนใหญ่ยงั ทางานได้เพียงพอต่อความ
อาจทางานลดลงจนต้องการการ
ต้องการของร่ างกาย
ช่วยเหลือประคับประคอง
ดัดแปลงและเพิ่มเติม รายงานของ ASA. Task Force on Sedation / Analgesia by Non Anesthesiologist. Anesthesiology 2002, 96 : 1005.
หมายเหตุ : Respiratory protective reflexes ได้แก่ reflex against airway obstruction, sneezing reflex, laryngeal reflex, gag reflex, cough reflex, tracheal reflex and carina reflex
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จะเห็นว่าตารางที่ 2.4 แบ่งเป็ น 4 ระดับง่ายๆ พร้อมกับบอกผลกระทบต่อระบบหายใจ ระบบ
ไหลเวียนเลือดเท่านั้น เนื่องจาก 2 ระบบนี้อาจก่ออันตรายแก่ผปู ้ ่ วยถึงแก่ชีวติ ได้ ซึ่ งต้องให้ความ
ระมัดระวังอย่างเคร่ งครัด ควรเลือกใช้ระดับเหล่านี้ เพียงแค่ให้ผปู ้ ่ วยไม่ทรมานจากความปวด หรื อความ
ไม่สบายจากการทาหัตถการวินิจฉัย และหัตถการการรักษาโรคเท่านั้น
Minimal S/A ผูป้ ่ วยสงบจนถึงง่วงนอน ตอบคาถามได้อย่างเหมาะสม ผลกระทบต่อการ
หายใจ และการไหลเวียนเลือดน้อยมาก ร่ างกายปรับตัวช่ วยตนเองได้ ดี Minimal S/A เมื่อใช้ร่วมกับ
ยาชาเฉพาะที่ จะใช้ทาหัตถการการวินิจฉัย และการรักษาได้หลายอย่าง ผูป้ ่ วยค่อนข้างปลอดภัยสู งสุ ด
เช่น ใช้สนับสนุนการทา esophagoscope, CT, MRI และระงับปวดจากแผลไฟไหม้ ฯลฯ
Moderate S/A ผูป้ ่ วยหลับตื้นๆ พูดคุยตอบคาถามได้ดีพอสมควร อาจตอบอย่างไม่เหมาะสม
กับคาถามได้ ผลกระทบต่อระบบหายใจและระบบไหลเวียนเลือดมากขึ้น แต่ร่างกายพอจะปรับช่วย
ตัวเองได้พอสมควร ระวังระยะต้นๆ ของระดับนี้ ยาบางชนิด (sedative drugs) อาจทาให้ผปู ้ ่ วย
ตอบสนองไวกว่าปกติ (hypersensitivity) โดยเฉพาะการตอบสนองทาง respiratory reflex อาจเกิด
airway spasm ได้ ส่ วนใหญ่ถา้ ใช้ sedative อย่างเดียวนิยมให้ยามากขึ้นจนถึงระยะท้ายๆ ของ moderate
S/A ใกล้ๆ กับระยะต้น ของ deep S/A หรื อมิฉะนั้นก็ใช้ร่วมกับ hypnotic, analgesic drugs
ระดับ moderate to deep S/A เป็ นระดับที่ใช้กนั มากในการทาหัตถการต่างๆ เพื่อการวินิจฉัย
และรักษาโรคทางศัลยกรรม และรังสี
Deep S/A ผูป้ ่ วยหลับสนิท หลับลึก ตอบสนองต่อการสนทนาไม่ค่อยได้ ต้องตะโกนดังๆ
พร้อมกับปลุกแรงๆ คาตอบมักไม่เหมาะสม ตอบอย่างไม่รู้ตวั การตอบสนองต่อความปวด ก็มกั เป็ น
การตอบสนองเคลื่อนหนีความปวด โดยวงจร reflexes ผลกระทบต่อการหายใจเห็นชัด และเริ่ มมี
อันตรายแฝงเกิดขึ้นจากทางเดินหายใจอุดกั้น ระบบไหลเวียนเลือดอาจถูกกดมากบ้างน้อยบ้าง ส่ วนใหญ่
ร่ างกายคนปกติมกั ปรับตัวช่วยตนเองได้ ยกเว้นผูม้ ีโรคประจาตัวเฉพาะบางอย่าง
ระดับนี้ไม่แนะนาให้กระทาโดยผูท้ ี่ไม่ได้ผา่ นการอบรมวิสัญญีวทิ ยา
ดังนั้นถ้าขณะที่ให้
moderate S/A ผูป้ ่ วยได้รับยามากโดยไม่ต้ งั ใจจนเข้าสู่ ระดับ deep S/A ให้หยุดยา และคอยจนผูป้ ่ วย
กลับมาสู่ ระดับ moderate S/A ใหม่
General anesthesia ผูป้ ่ วยหมดความรู ้สึกตัวโดยสิ้ นเชิง ไม่อาจจะช่วยเหลือตนเองได้ จะไม่
กล่าวถึงในที่น้ ี เพราะต้องทาโดยผูท้ ี่ผา่ นการอบรมวิสัญญีวทิ ยาเท่านั้น
พึงตระหนักว่า ในขณะที่ให้ยา S/A แบบต่อเนื่อง (infusion) เพื่อทาหัตถการการรักษาที่มี
ระยะเวลานาน ระดับ S/A จะผันแปรตามความเข้มข้นของยาที่เข้าสู่ กระแสเลือด การจะกาหนดให้ผู ้
ได้รับยาอยูน่ ิ่งที่ระดับใดระดับหนึ่งตลอดเวลานั้น ต้ องการผู้มีประสบการณ์ ชานาญการให้ ยาอย่ างมี
ศิลปะสู ง โดยทัว่ ไปแล้วผูใ้ ห้ยามักให้ยาลึกกว่าระดับที่ตอ้ งการสาหรับทาหัตถการทางศัลยกรรมเสมอ
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เพราะเกรงผูป้ ่ วยตื่นขึ้นมาดิ้น หรื อปวด จนทาหัตถการไม่ได้ ดังนั้นผูใ้ ห้ยาจึงควรมีความสามารถดูแล
ผูป้ ่ วยที่ได้รับยาระดับ deep S/A ได้

ข้ อพึงระวังในการให้ S/A
1. พึงระวังในผู้ป่วยทีอ่ ยู่ในภาวะเฉพาะเจาะจง (special conditions) ซึ่ งจะตอบสนองต่อ
ยาอย่างไม่ปกติ แบ่งได้เป็ น 2 กลุ่ม
1.1 กลุ่มที่ตอบสนองยาไวกว่าปกติ ต้องลดขนาดยาลง และให้ดว้ ยความระมัดระวัง
ติดตามเฝ้าระวังใกล้ชิด ได้แก่
- ผูป้ ่ วยอายุมาก หรื อน้อยเกิน (อายุนอ้ ยกว่า 1 ขวบหรื อมากกว่า 80 ปี )
- มีโรคหัวใจ โรคปอด โรคตับ โรคไต ขั้นรุ นแรงจนมีผลกระทบต่อระบบ
อื่นๆ ของร่ างกายด้วย
1.2 กลุ่มที่ตอบสนองแบบคาดเดายาก
- ดื่มเหล้าจัด ติดยาเสพติด ขณะเมาเหล้า หรื อได้รับยาเสพติด อาจใช้ยา S/A
น้อย ขณะไม่ได้รับยาหรื อเหล้า มักต้องใช้ยา S/A จานวนมากกว่าปกติ
- สู บบุหรี่ จดั ขณะได้ยา S/A ทางเดินหายใจมักไวต่อการถูกกระตุน้ อาจไอ
สาลัก หรื อหลอดลมหดเกร็ งได้ง่าย พวกติดบุหรี่ จะใช้ยาขนาดน้อยลง
การให้ยาในผูป้ ่ วยเหล่านี้ แม้ให้เพียงครั้งเดียวในหอผูป้ ่ วยด้วยขนาดปกติ ยาอาจออก
ฤทธิ์ ถึงระดับ deep S/A ได้ ถ้าผูใ้ ห้ไม่นึกถึงไม่ได้เฝ้าระวังใกล้ชิดหลังให้ยา ผูป้ ่ วยอาจเสี ยชีวติ โดยหา
สาเหตุไม่พบได้
2. พึงระวังในการให้ ยาซ้า (intermittent) โดยเฉพาะการให้ยาในหอผูป้ ่ วย เพื่อระงับปวด
หรื อเพื่อให้ผปู ้ ่ วยหลับ ให้คานึงถึง onset และ duration ของยา ถ้ายายังออกฤทธิ์ ไม่เต็มที่แล้วใจร้อนให้
ซ้ า หรื อสั่งยาซ้ าในระยะถี่กว่า duration จะเกิดการสะสมยาในกระแสเลือด ผูป้ ่ วยจะเกิดอันตรายได้
เพราะผูใ้ ห้ยาไม่ได้คานึงถึงว่าผูป้ ่ วยอาจมียาในกระแสเลือดมากจนเข้าสู่ ข้ นั deep S/A ได้ จึงไม่ได้เฝ้า
ระวังผูป้ ่ วย
3. พึงระวังการให้ ยาหลายกลุ่ม ซึ่ งมีฤทธิ์ เสริ มกันและกันโดยไม่ได้ปรับลดขนาดยาลง จะ
ทาให้ได้รับ S/A ลึกขึ้นทั้งๆที่คิดว่าให้ยาด้วยขนาดปกติ
4. พึงระวังการให้ ยา S/A ชนิดต่ อเนื่อง ระดับ S/A ทั้ง 4 ระดับจะผันแปร ตามกระแสเลือด
ตลอดเวลา ตารางที่ 2.5(10,11)
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ลักษณะการผันแปรของระดับ S/A ตามจานวนยาในกระแสเลือด(10,11)

ตารางที่ 2.5




Minimal S/A

Protective reflexes maintained
Patent airway
Responds appropriately
Moderate S/A or
Conscious Sedation





Loss of reflexes
Unable to maintain airway
Impaired response

Deep S/A

General
Anesthesia

Cardio-Pulmonary Arrest

ข้ อพึงปฏิบัติ
1. เนื่องจากระดับ S/A ผันแปรได้ง่าย จึงมีหลักเกณฑ์พึงถือปฏิบตั ิสาหรับผูร้ ับผิดชอบให้
S/A ดังนี้ (1,2)
- ถ้ าจะให้ minimal S/A ต้องวินิจฉัยและรักษาผูป้ ่ วยระดับ moderate S/A ได้
- ถ้ าจะให้ moderate S/A ต้องวินิจฉัยและรักษาผูป้ ่ วยระดับ deep S/A ได้
- ถ้ าจะให้ deep S/A ต้องวินิจฉัยและรักษาผูป้ ่ วยระดับ general anesthesia ได้ คือต้อง
ผ่านการอบรมวิสัญญีวทิ ยา จึงไม่ แนะนาให้ ผ้ ูทมี่ ิใช่ วสิ ั ญญีแพทย์ นาไปปฏิบัติ
2. ปัจจัยกาหนดที่ตอ้ งเฝ้าระวังตรวจสอบ และแก้ไขผูป้ ่ วย(1,2)
- Consciousness ระดับความรู ้สึกตัว ผูป้ ่ วยควรสนทนาโต้ตอบการถามด้วยเสี ยงดัง
ธรรมดาได้ ถ้าไม่สะดวกที่จะตอบคาถาม เพราะหัตถการที่ทาอยูบ่ ริ เวณปากหรื อ
หน้า ให้สื่อสารโดยให้ผปู ้ ่ วยใช้สัญญาณมือ (ยกนิ้วมือ หรื อบีบมือผูใ้ ห้ S/A เป็ นต้น)
- Ventilation การแลกเปลี่ยนก๊าซโดยการหายใจต้องมีต่อเนื่อง ดังนั้น airway ต้อง
โล่ง อัตราการหายใจไม่นอ้ ยกว่า 10 ครั้งในผูใ้ หญ่ (ในเด็กตามอายุ)
- Oxygenation ความเข้มข้นของออกซิ เจนในเลือดต้องไม่ต่ากว่า 95% (ในผูป้ ่ วยไม่มี
โรคประจาตัวที่ปอดและหัวใจ)
- Hemodynamic การไหลเวียนเลือดต้องพอเพียง BP, PR อยูใ่ นเกณฑ์ที่ยอมรับได้
3. การเฝ้าระวังผูป้ ่ วยขณะให้ S/A เพื่อทาหัตถการทางวินิจฉัย และรักษาโรค ควรกระทา
โดยผูท้ ี่ผา่ นการอบรมหรื อมีพ้นื ฐานเรื่ อง S/A และลงบันทึกผลการติดตามเฝ้าระวังโดย
สม่าเสมอตามตารางที่ 2.6(11) และไม่ควรทาหน้าที่อื่นในเวลาเดียวกัน
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ตารางที่ 2.6 ปั จจัยกาหนดที่ตอ้ งระวังตรวจสอบ และลงบันทึกตามเวลาที่เหมาะสม และคุณสมบัติ
ผูเ้ ฝ้าระวัง(11)

ระดับความรู้ สึก
Minimal S/A




เครื่ องมือเฝ้าระวัง
Pulse oximeter
NIBP




Moderate S/A

Deep S/A

Pulse oximeter
 NIBP
 ECG (option)
มีโรคหัวใจ หรื อ ASAPS > 3



Pulse oximeter
NIBP
ECG















บันทึกผล
SpO2 BP, PR ทุก
10-15 นาที
สังเกตระดับ
ความรู ้สึก
SpO2 BP, PR, RR
ทุก 5-10 นาที
ระวังทางเดิน
หายใจอุดกั้น
สังเกตระดับ
ความรู ้สึก
SpO2 BP, PR, RR
ทุก 5 นาที
ระวังทางเดิน
หายใจอุดกั้น
ระวัง BP

คุณสมบัติผ้ ชู ่ วย
พยาบาลหรื อผูช้ ่วย
พยาบาลที่ผา่ นการ
อบรม
พยาบาลที่ผา่ นการ
อบรม

พยาบาลที่ผา่ นการ
อบรมเฉพาะหรื อ
วิสัญญีพยาบาล

NIBP : Non invasive blood pressure. SpO2 : oxygen saturation. ASA-PS : ดูภาคผนวก

ผู้ทรี่ ู้ สาเหตุแห่ งอันตรายเท่ านั้น

จึงจะป้องกันและแก้ ไขอันตรายได้

16

บทที่ 3
แนวทางป้องกัน และแก้ไขอันตรายต่อผู้ป่วย
จากการให้ S/A โดยผู้ทมี่ ิใช่ วสิ ัญญีแพทย์
ในสถานการณ์การให้บริ การทางสุ ขภาพของประเทศไทยในขณะนี้ ผูเ้ ขียนเห็นว่าการให้ S/A
หรื อรับผิดชอบการให้ S/A โดยแพทย์สาขาอื่น แทนการให้ยาระงับความรู ้สึกในการประกอบหัตถการ
ทางการวินิจฉัยโรคหรื อทาหัตถการทางศัลยกรรม ซึ่ งไม่เจ็บปวดมากแต่ตอ้ งการความร่ วมมือจากผูป้ ่ วย
เพื่อให้ผปู ้ ่ วยไม่ตอ้ งทนทุกข์ทรมานจากหัตถการนั้นๆ มากเกินไป ยังมีความจาเป็ น เพราะประเทศไทย
ยังขาดบุคลากรทางสาขาวิสัญญีวทิ ยามาก ทั้งวิสัญญีแพทย์ และวิสัญญีพยาบาล ขณะ เดียวกัน
วิวฒั นาการ ทางการวินิจฉัยโรค และการรักษาผูป้ ่ วยของแพทยสาขาอื่น ทั้งศัลยกรรมทัว่ ไป รังสี วนิ ิจฉัย
รังสี รักษา อายุรกรรม หน่วยหัวใจ เสริ มสวย บาบัดความปวดจากมะเร็ ง สงบอารมณ์ผปู ้ ่ วยใน ICU
ฯลฯ ขยายขึ้นอย่างรวดเร็ ว สังคมเรี ยกร้องความสบาย คุณภาพชีวติ ที่ดี การใช้ S/A จึงเป็ นที่ตอ้ งการ
มากขึ้น
อย่างไรก็ตามควรหาทางป้ องกันอันตรายที่จะเกิดแก่ผปู ้ ่ วย ซึ่ งบ่อยครั้งอันตรายรุ นแรงถึงกับ
เสี ยชีวติ เพราะความรู ้เท่าไม่ถึงการณ์ของผูใ้ ห้ S/A
การป้ องกันและแก้ไขเบื้องต้นทาได้โดยการจัดทาแนวทางปฏิบัติทางคลินิกในการให้ S/A โดย
ผู้ทมี่ ิใช่ วสิ ั ญญีแพทย์ เมื่อองค์กรที่เกี่ยวข้องมีความพร้อม ก็ควรจะจัดให้มีการอบรมการให้ S/A เพื่อ
ความเข้าใจยิง่ ขึ้น
สมาคมวิสัญญีแพทย์อเมริ กนั (American Society of Anesthesiologists) ได้จดั ทาแนวทาง
ปฏิบตั ิชนิดนี้ข้ ึน เมื่อปี ค.ศ.1996(1) และปรับปรุ งใหม่ปี ค.ศ.2002(2) ซึ่งค่อนข้างสมบูรณ์แบบมาก อาจ
ลอกเลียนมาใช้ได้
สาหรับประเทศไทยได้มีการจัดทาแนวทางปฏิบตั ิในการให้ S/A ขึ้นตามโรงพยาบาลต่างๆ
หลายแห่ง แต่ยงั มีปัญหาในการนาไปปฏิบตั ิ พบว่าในโรงพยาบาลเดียวกัน อาจทาตามแนวทางปฏิบตั ิ
บ้าง ไม่ทาตามบ้าง เพราะไม่เห็นด้วยก็มี ไม่เข้าใจก็มี อาจเป็ นเพราะไม่กระจ่างในเหตุผลที่ให้ทาก็เป็ น
ไปได้
แนวทางปฏิบตั ิที่ผเู ้ ขียนนาเสนอ สาหรับประเทศไทย ซึ่งมีประเพณี ปฏิบตั ิของแพทย์และ
พยาบาลค่อนข้างหละหลวมในเชิงประมาณการขอบเขตความรู ้ ความสามารถของตนเอง ประมาณการ
รับรู ้ความรับผิดชอบทางกฎหมายและสังคมต่อผูป้ ่ วย การกล่าวอ้างความขาดแคลนบุคลากร เครื่ องมือ
และปริ มาณงานมากเกินกาลัง ยังถูกนามาต่อรองเป็ นข้อยกเว้นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นอยูเ่ ป็ นเนื องนิตย์
ซึ่งที่แท้จริ งแล้วมิอาจนามากล่าวอ้างในทางกฎหมาย และการยอมรับของสั งคมได้
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ผูเ้ ขียนเห็นควรแยกแนวทางปฏิบตั ิทางคลินิกในการให้ S/A ออกเป็ น 2 ส่ วน ส่ วนหนึ่งให้
ผูบ้ ริ หารองค์กร หรื อสถานพยาบาลรับผิดชอบในเชิงนโยบาย อีกส่ วนหนึ่งเป็ นความรับผิดชอบของผู ้
ปฏิบตั ิการให้ S/A แก่ผปู ้ ่ วยโดยตรงด้วยเหตุผล ดังนี้
1. แนวทางปฏิบัติทางคลินิกเชิ งนโยบายของผู้บริหารสถานพยาบาลทีจ่ ะให้ บริการS/A
คณะผูบ้ ริ หารต้องวางนโยบายกากับวินัยการทางาน และแบ่ งเบาภาระความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน
ซึ่ งหลายสิ่ งหลายอย่างอยูเ่ หนือความสามารถของผูป้ ฏิบตั ิงานจะจัดให้เกิดขึ้นได้ ได้แก่
1.1 การกาหนดคุณสมบัติ ผูร้ ับผิดชอบในการให้ S/A ต้องมีความรู ้ หรื อฟื้ นฟูความรู ้
เรื่ อง S/A เพื่อจะได้ทราบขบวนการออกฤทธิ์ ของยา ซึ่ งออกฤทธิ์ ต่อเนื่ องตามขนาดยา จนถึงแก่ชีวิตได้
ถ้าไม่ป้องกัน และคอยช่วยเหลือ
1.2 กาหนดให้ มบี ุคลากรผู้ช่วย ถ้าการให้ S/A นั้นเข้าสู่ ระดับอันตราย และกาหนด
คุณสมบัติของผูช้ ่วยต้องมีความรู ้ ความสามารถพอสมควรที่จะช่วยแบ่งเบาภาระแพทย์ได้
1.3 จัดหาเครื่ องมือเฝ้าระวัง และเครื่ องมือช่วยเหลือ
เพื่อตรวจหาและช่วยเหลือ
ภาวะแทรกซ้อนให้เพียงพอ
1.4 สนับสนุนให้ มกี ารอบรมฟื ้ นฟู เรื่ อง S/A โดยสม่าเสมอ เพื่อปรับเปลี่ยนแนวทาง
ในการดาเนินการของผูป้ ฏิบตั ิงานให้ทนั สมัยและมีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น
2. แนวทางปฏิบัติทางคลินิกในการดาเนินการปฏิบัติงานของผู้ให้ S/A ซึ่งเป็ นความรับผิด
ชอบของ ผู้ปฏิบัติงานโดยตรงจะต้องปฏิบตั ิ โดยนาเอาแนวทางปฏิบัติเชิ งนโยบายมาประยุกต์ ใช้ ให้ เป็ น
รู ปธรรมกับผู้ป่วยอย่างเป็ นระบบ มีข้ นั ตอนในการดูแลรักษาผูป้ ่ วยด้วยความรอบคอบ ระมัดระวังและ
มีหลักฐาน (บันทึก) ให้ตรวจสอบได้ แนวทางปฏิบตั ิน้ ี อาจจัดทาโดยแยกตามวัตถุประสงค์ในการนา
S/A มาใช้กบั ผูป้ ่ วย ซึ่ งจะมีความเคร่ งครัดในทางปฏิบตั ิต่างกันตามระดับความรู ้สึกของ S/A ที่นามาใช้
1.1 แนวทางปฏิ บัติในการให้ S/A เพื่อคลายกังวล และ/หรื อระงับปวดเป็ นครั้งคราวแก่
ผูป้ ่ วยในหอผูป้ ่ วย ซึ่ งต้องการแค่ minimal หรื อ axiolytic S/A จนถึงระยะต้นๆ ของ moderate S/A
1.2 แนวทางปฏิ บัติในการให้ S/A เพื่อทาหัตถการเกี่ยวกับการวินิจฉัยหรื อรักษาโรค
และระงับปวดหลังผ่าตัด ซึ่งต้องการ moderate S/A จนถึงระยะต้นๆของ deep S/A
1.3 แนวทางปฏิ บัติเพื่อคลายกังวล หรื อระงับปวดใน ICU(6,7,8,9,12,13) ซึ่งต้องการ
minimal S/A จนถึง moderate S/A แบบต่อเนื่ องเป็ นเวลานานพอสมควร
1.4 แนวทางปฏิ บัติในการให้ ยาระงับปวดในผู้ป่วยเรื ้ อรั ง (chronic pain) ซึ่งมีวธิ ีการ
เฉพาะ
ถ้าได้มีการเตรี ยมพร้อมตามแนวทางปฏิบตั ิดงั กล่าวทั้ง 2 แนวทางหลัก ผูร้ ับผิดชอบและผูใ้ ห้
S/A ซึ่ งมีความรู ้พอสมควรก็จะทาให้ผปู ้ ่ วย หลับพอควร ตื่นพอดี ไม่ มีปัญหา ผูป้ ฏิบตั ิการทั้งแพทย์
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และพยาบาลก็จะอิ่มเอิบใจในผลงาน องค์กรไม่ตอ้ งกลัวการฟ้องร้อง ร้องเรี ยน ทุกฝ่ ายทั้งผูป้ ่ วย แพทย์
พยาบาล สถานพยาบาล มีความสุ ข

สบายๆ ไร้ กงั วลกับการให้ sedation-analgesia
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บทที่ 4
แนวทางปฏิบัตทิ างคลินิกเชิงนโยบาย
ของสถานพยาบาลที่ให้ บริการ S/A
คณะผูบ้ ริ หารสถานพยาบาลที่มีการให้บริ การ S/A ต้องกาหนดแนวทางปฏิบตั ิเชิงนโยบาย
เป็ นพื้นฐานเพื่อให้ผปู ้ ฏิบตั ิการกระทาโดยมิอาจหลีกเลี่ยงหรื องดเว้นตามความพอใจของตนเองได้ การ
ปฏิบตั ิงานจะได้สมบูรณ์แบบเป็ นไปในทานองเดียวกัน เพื่อความปลอดภัยของผูป้ ่ วย
1. กาหนดคุณสมบัติแพทย์ ผ้ ูรับผิดชอบให้ S/A
 ต้องมีพ้น
ื ฐานความรู ้เกี่ยวกับยาที่นามาใช้ให้ S/A (บทที่ 2 และภาคผนวก)
- ทราบกลุ่มยาที่สามารถนามาใช้ให้ S/A
- ทราบลักษณะการออกฤทธิ์ ของ Sedatives, Tranquilizers และ Narcotics
- ทราบ dose, onset, peak of actions และ duration ของยาที่นามาใช้
- ทราบ additive effect, synergistic effect จากการใช้ยาต่างชนิดที่นามาใช้รวมกัน
และการเสริ มฤทธิ์ ยาจากสภาพผูป้ ่ วย
 ต้องมีพ้น
ื ฐานความรู ้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สมองเมื่อได้ S/A (บทที่ 2)
- ระดับความรู ้สึกตัว
- ผลกระทบต่อระบบหายใจ
- ผลกระทบต่อระบบไหลเวียนเลือด
 ต้องวินิจฉัยและแก้ปัญหา airway obstruction ได้ (ภาคผนวก)
 ต้องปฏิบตั ิการช่วยฟื้ นชีวติ (CPR) ได้ท้ งั ระดับ basic life support และ advance cardio
pulmonary support (BLS, ACPS)
2. กาหนดคุณสมบัติของผู้ช่วยแพทย์ ในการให้ S/A
 คุณสมบัติเฉพาะตัว
- วิสัญญีพยาบาล
- พยาบาลวิชาชีพ
**- อาจอนุโลมให้ผชู ้ ่วยพยาบาลในภาวะขาดแคลนบุคลากร
 ต้องมีความรู ้เรื่ อง S/A
- ผ่านการฝึ กอบรมเรื่ อง S/A
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**- อาจอนุโลมให้ศึกษาจากแพทย์ผกู ้ ากับดูแลให้ S/A และศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเอง
ในภาวะขาดแคลนบุคลากร (บทที่ 2 และภาคผนวก)
 ต้องสามารถบอกลักษณะ airway obstruction ได้ และช่วยเหลือเปิ ดทางเดินหายใจให้
โล่งได้ (ภาคผนวก)
 ต้องสามารถใช้เครื่ องมือเฝ้าระวังดูแลผูป้ ่ วย (monitors) และอ่านผลจากเครื่ องมือได้
 ต้องสามารถปฏิบตั ิการ BLS ได้
3. กาหนดให้ มีการประเมินสภาพร่ างกายผู้ป่วยก่ อนให้ S/A แพทย์ผรู ้ ับผิดชอบให้ S/A ต้อง
เยีย่ มผูป้ ่ วย
 ซักประวัติ ตรวจร่ างกาย และผลทางห้องปฏิบตั ิการที่จาเป็ น เพื่อประเมินสภาพ

ความพร้อมของร่ างกายผูป้ ่ วย ซึ่งอาจอาศัย ASA guidelines for physical status :
ASA(PS) ของสมาคมวิสัญญีแพทย์สหรัฐอเมริ กาได้ (ภาคผนวก)
 ประเมินสภาพ difficult airway (ภาคผนวก)
 ประเมินสภาพสิ่ งตกค้างในกระเพาะอาหาร (full stomach)
4. กาหนดให้ มีการเตรี ยมผู้ป่วยให้ พร้ อมก่ อนให้ S/A
 บอกข้อมูลเกี่ยวกับการได้รับ S/A อย่างมีศิลปะะและรับฟังคาถาม ปั ญหาจากผูป้ ่ วย
(informed)
 ให้คาปรึ กษา และทางเลือกจนผูป้ ่ วยพอใจ (counselling)
 ให้ลงชื่อในใบยินยอมรับ S/A (ระดับ moderate และ deep) เพื่อทาหัตถการตรวจและ
รักษา
 สั่ง NPO ตาม ASA guidelines for preoperative fasting (ภาคผนวก)
 เปิ ดหลอดเลือดดา แล้วคงไว้จนสิ้ นสุ ดการให้ S/A และผูป้ ่ วยตื่นดี
5. จัดหาและกาหนดให้ ใช้ เครื่ องมือติดตามเฝ้ าระวังผู้ป่วย
ต้ องมี pulse oximiter, NIBP, ECG
ควรมี capanograph หรื อ automatic apnea ถ้าทาหัตถการที่ผเู ้ ฝ้าดูแลไม่อาจ
เข้าถึงตัวผูป้ ่ วยได้ (ไม่ค่อยมีความคุม้ ค่าในสถานการณ์ประเทศไทย)
6. กาหนดให้ ต้องเตรียมเครื่ องมือ และยาทีจ่ าเป็ นในการช่ วยเหลือผู้ป่วย
 อุปกรณ์ช่วยเปิ ดทางเดินหายใจ
 อุปกรณ์สาหรับให้ positive pressure ventilation
 ยาแก้ฤทธิ์ ยา S/A (naloxone, flumazenil)
 อุปกรณ์ และยาจาเป็ นในการช่วยฟื้ นชีวติ (CPR)
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7. สนับสนุนให้ บุคลากรเพิม่ พูนความรู้ เรื่ อง S/A
 จัดการอบรมเรื่ อง S/A ถ้าองค์กรมีศกั ยภาพ
 สนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการฝึ กอบรมจากที่อื่น
 สนับสนุนให้ผป
ู ้ ฏิบตั ิการประชุมประเมินการปฏิบตั ิงาน
ทางการให้ S/A ให้ทนั สมัยและมีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น

เพื่อปรับเปลี่ยนแนว

หมายเหตุ : เนื่องจากเป็ นแนวทางปฏิบตั ิ จึงระบุให้เฉพาะหัวข้อที่จะต้องปฏิบตั ิเท่านั้น เพื่อให้
รัดกุมไม่เยิน่ เย่อ ส่ วนผูท้ ี่ยงั ไม่คุน้ เคยกับ S/A หรื อต้องการเรี ยนรู ้เพิ่มเติม หรื อต้องการ
ทราบแนวทางปฏิบตั ิยอ่ ยเพิ่มเติม ให้ดูรายละเอียดของแต่ละหัวข้อในบทที่ 2
และภาคผนวก

การกาหนดนโยบาย
วางกรอบพฤติกรรมการให้ ยาทีเ่ หมาะสม

ย่ อมลดอันตรายแก่ ผู้ป่วยได้
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บทที่ 5
แนวทางปฏิบัตทิ างคลินิก ในการดาเนินการของ ผู้ให้ S/A
ดังได้กล่าวแล้วในบทที่ 3 ว่าแนวทางปฏิบตั ิในการดาเนิ นงานของผูใ้ ห้ S/A คือการนาเอา
แนวทางปฏิบตั ิเชิงนโยบาย มาประยุกต์ใช้ให้เป็ นรู ปธรรม อย่างมีระบบ มีข้ นั ตอนในการดูแลรักษา
ผูป้ ่ วยด้วยความรอบครอบ ระมัดระวัง และมีหลักฐาน(บันทึก) ให้ตรวจสอบได้
แนวทางปฏิบตั ิจะมีความยาก-ง่าย-เข้มงวดต่างกันตามระดับความลึกของ S/A ในที่น้ ีจะขอ
กล่าวถึง
1. แนวทางปฏิบตั ิในการดาเนินการของผูใ้ ห้ S/A ในระดับ minimal to moderate S/A ในหอ
ผูป้ ่ วย
2. แนวทางปฏิบตั ิในการดาเนินการของผูใ้ ห้ S/A ในระดับ moderate to early deep S/A เพื่อ
ทาหัตถการวินิจฉัยหรื อรักษาโรค
ส่ วนแนวทางการให้ S/A ใน ICU ที่ตอ้ งใช้ยา anesthetic induction พวก Propofol, Ketamine
Pentothal หรื อ benzodiazepine ถึงแม้จะใช้ระดับ minimal S/A ถึง early moderate S/A ก็ยงั ต้องการการ
ฝึ กอบรมจนมีประสบการณ์ จึงจะไม่กล่าวในที่น้ ี
นอกจากนี้การให้ S/A ในผูป้ ่ วยปวดเรื้ อรัง (chronic pain) ก็ตอ้ งการการฝึ กอบรมจนมี
ประสบการณ์เช่นกัน เท่าที่ทราบชมรมระงับปวดได้จดั ทาแนวทางปฏิบตั ิข้ ึนแล้ว จึงจะไม่กล่าวในที่น้ ี

พฤติกรรม การให้ ยาอย่ างรอบคอบ
ระมัดระวังอย่ างมีพืน้ ฐานความรู้

ผู้ป่วยย่ อมหลับพอควร ตื่นพอดี ไม่ มีปัญหา
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5.1 แนวทางปฏิบัติในการดาเนินการของผู้ให้ S/A

ระดับ Minimal to Moderate S/A
การให้ minimal sedation เป็ นระดับที่ผปู ้ ่ วยควรจะปลอดภัยทุกราย จึงไม่เคยมีการทา
แนวทางปฏิบัติให้ แต่ผเู ้ ขียนเห็นว่าการใช้ยาในระดับนี้ ในประเทศไทยที่หอผูป้ ่ วย ยังเกิดอันตรายต่อ
ผูป้ ่ วยได้เนื องๆ จากการใช้ยาไม่ถูกหลักเกณฑ์ และส่ วนใหญ่เสี ยชีวติ โดยไม่ได้รับการวินิจฉัย เพราะไม่
คาดคิด หรื อนึกถึงว่าจะเกิด deep S/A จึงมิได้เฝ้าสังเกตจนเป็ นสาเหตุการเสี ยชีวติ ได้
ผูเ้ ขียนจึงจัดทาแนวทางปฏิบตั ิการให้ minimal S/A ในหอผูป้ ่ วยให้ คาดว่าจะเป็ นประโยชน์
แก่แพทย์จบใหม่ และพยาบาลทัว่ ไปได้นาไปใช้ เพื่อสร้างความมัน่ ใจและประสบการณ์ให้แก่ตนเอง
เพื่อนาความปลอดภัยสู่ ผปู ้ ่ วย
แนวทางปฏิบัติมีดังนี้
1. ประเมินผู้ป่วยโดยซักประวัติ ตรวจร่ างกาย และผลทางห้องปฏิบตั ิการ เพื่อประเมิน
สภาพร่ างกาย และจิตใจผูป้ ่ วยก่อนกาหนดแผนการเลือกยา และขนาดยาให้เหมาะสม เช่น
 Sedatives, Tranquilizers
สาหรับผูป้ ่ วยต้องการพักผ่อน นอนไม่หลับ
ผูป้ ่ วยเครี ยด ความดันโลหิตสู ง
 Narcotics (opioids)
สาหรับผูป้ ่ วยมีความปวดร่ วมด้วย
2. เลือกให้ ยา S/A ทีผ่ ้ ใู ห้ ค้ ุนเคย ถ้าจะใช้ยาที่ไม่เคยใช้ ต้องศึกษา dose, onset, peak of action,
duration ก่อน เพื่อหลีกเลี่ยงการให้ยาเกินขนาดหรื อให้ยาสะสม นอกจากนี้ตอ้ งศึกษาผลแทรกซ้อนจาก
ยา และวิธีป้องกันรักษา เพื่อให้ผชู ้ ่วยคอยสังเกตอาการ (ภาคผนวก)
3. อาจให้ ผ้ ชู ่ วย (พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล) เป็ นผู้ให้ ยา แต่ตอ้ งซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ
วิธีการดูฤทธิ์ ของยาและอาการไม่พึงประสงค์ของยา เพื่อรายงานกลับ และรับคาสั่งการแก้ไขต่อไป
4. อาจจ่ ายยาให้ ผ้ ปู ่ วยไปรับประทานเองทีบ่ ้ าน ในกรณี น้ ี ตอ้ งบอกวิธีสังเกตอาการแทรก
ซ้อนที่อาจเกิดได้ เพื่อพิจารณาลดหรื อหยุดยา และไม่ควรจ่ายยาให้ผปู ้ ่ วยเก็บไว้ครอบครองมากเกิน
จาเป็ น
5. ถ้ าเป็ นยาฉีดทางหลอดเลือดดา มักเป็ นการให้แก้ปวดหลังผ่าตัด ให้ผสมยาเจือจางลง
แล้วให้ชา้ ๆ ขณะให้ตอ้ งสังเกตการเปลี่ยนแปลง ระดับความรู ้สึกตัว การหายใจ ชีพจรและเฝ้าดูฤทธิ์ ของ
ยาหลังให้ยาแล้วอย่างน้ อย 10 นาที ผูป้ ่ วยควรจะหายปวด แต่ยงั ตอบสนองต่อคาพูดได้
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ถ้ าผู้ป่วยหลับสนิทไม่ ตอบสนองคาสั่ งให้ ทาดังนี้
1. สังเกตการหายใจและทางเดินหายใจ ถ้าผูป้ ่ วยยังหายใจและทางเดินหายใจโล่งต้องมี
ลมหายใจออกจากปากหรื อจมูกมาสัมผัสมือได้ ให้คลาชีพจรทันที ซึ่งควรจะยังคลาชีพจรได้ เฝ้าสังเกต
จนถึงระยะยาออกฤทธิ์ เต็มที่ (ส่ วนใหญ่ประมาณ 15-20 นาที) ถ้าการหายใจและชีพจรคงที่เป็ นปกติดี
จึงไปทางานอื่นได้
2. ถ้าผูป้ ่ วยหายใจได้ โดยสังเกตทรวงอกเคลื่อนไหวได้ แต่ไม่มีลมหายใจออกมาให้
สัมผัสได้ แสดงว่ าทางเดินหายใจอุดกั้น ให้เชยคางขึ้น อาจต้องใส่ oral airway ระดับนี้มกั คลาชีพจรได้
เฝ้าสังเกตผูป้ ่ วยต่อจนครบระยะเวลาออกฤทธิ์ เต็มที่เช่นกัน
3. ถ้าหายใจช้ากว่า 9 ครั้ง/นาที หลังให้ narcotics (opioids) มักเกิดทางเดินหายใจอุดกั้น
ได้ง่าย ส่ วนใหญ่ยงั คลาชีพจรได้ดี ให้ใส่ oral airway และให้ O2 เฝ้าสังเกตผูป้ ่ วยใกล้ชิด และรายงาน
แพทย์ เพื่อพิจารณาลดขนาดยาครั้งต่อไป
4. ถ้าหยุดหายใจ รี บช่วยการหายใจด้วย self inflating bag และออกซิ เจน เรี ยกคนช่วย
วัดความดันเลือด ถ้าความดันเลือดต่าให้สารน้ า ขณะเดียวกันให้รีบรายงานแพทย์ขอการรักษาต่อด่วน

หมายเหตุ
1. ถ้าให้ยาชนิดกินให้กลับมาสังเกตผลของยาเมื่อถึงระยะยาออกฤทธิ์ เต็มที่ (onset) เพราะผูป้ ่ วย
แต่ละคนจะตอบสนองต่อยาไม่เหมือนกัน
2. การให้ S/A ทางหลอดเลือดดา มักจะควบคุมให้อยูใ่ นระดับ minimal sedation ได้ยาก ดังนั้น
ผูด้ ูแลผูป้ ่ วย จึงต้องมีความสามารถปฏิบตั ิการ BLS ได้
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5.2 แนวทางปฏิบัติในการดาเนินการของผู้ให้ S/A

ระดับ Moderate to Deep S/A
ต้องเตรี ยมบุคลากร เครื่ องมือ เวชภัณฑ์ และปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติเชิงนโยบายของ
สถานบริการอย่างเคร่ งครัด แล้วจึงปฏิบตั ิการดาเนินการ ซึ่ งมีข้ นั ตอนดังนี้
1. ประเมินสภาพร่ างกายผู้ป่วยก่ อนให้ S/A โดยการซักประวัติ ตรวจร่ างกาย ตรวจผลทาง
ห้องปฏิบตั ิการที่จาเป็ น เพื่อค้นหา
 โรคประจาตัวผูป้ ่ วยที่มีผลต่อการให้ S/A (ภาคผนวก)
 ประสบการณ์ที่เคยได้รับ S/A และการแพ้ยา
 ประวัติสูบบุหรี่ ดื่มเหล้า ซึ่ งมีผลต่อการให้ S/A (ภาคผนวก)
 สภาพอาหารหลงเหลือในกระเพาะ (full stomach)
 สภาพ difficult airway (ดูภาคผนวก)
2. บอกข้ อมูลแก่ ผ้ ูป่วยเกี่ยวกับการได้ รับ S/A
 บอกผูป้ ่ วย (ญาติ) เกี่ยวกับประโยชน์และผลแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นอย่างมีศิลปะ จน
ผูป้ ่ วยยอมรับ S/A (informed) โดยไม่ทาให้ผปู ้ ่ วยหวาดกลัวมากขึ้น
 รับฟังและตอบคาถามที่ผป
ู ้ ่ วยสงสัย ให้คาแนะนาจนเป็ นที่พอใจ (counselling)
 ให้กาลังใจ (mental support)
 ให้ลงชื่อในใบยินยอมรับ S/A และ GA กรณี จาเป็ น
3. เตรียมความพร้ อมของผู้ป่วย
 สั่งงดอาหารและน้ าตาม ASA guidelines for preoperative fasting (NPO time)
(ดูภาคผนวก)
 เปิ ดหลอดเลือดดา ติดเทปให้แน่นหนา และคงไว้จนผูป้ ่ วยฟื้ นดี
 ติดเครื่ องมือเฝ้าระวังติดตามดูแลผูป้ ่ วย
- Pulse oximeter
- NIBP
- ECG เมื่อผูป้ ่ วยอายุมากกว่า 45 ปี หรื อผูป้ ่ วยมีโรคหัวใจ หรื อ ASA(PS) > 3
4. ตรวจดูความพร้ อมของอุปกรณ์ และเวชภัณฑ์ CPR
 อุปกรณ์เปิ ดทางเดินหายใจ airway, endotracheal tube, laryngoscope และ suction
พร้อมใช้ได้
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 อุปกรณ์ช่วยการหายใจ anesthetic machine, self inflating bag และออกซิ เจน พร้อม

ใช้ได้
 ยาที่จาเป็ น atropine, lidocaine, adrenaline ฯลฯ
 เครื่ องกระตุกหัวใจ (defibrillator) ซึ่ งอยูใ่ นระยะที่จะจัดหานามาใช้ได้ภายใน
10 นาที
5. ให้ ยา S/A ด้ วยยาทีค่ ้ ุนเคย โดยวิธี titration technic จนได้ระดับ S/A ที่ตอ้ งการยาที่นิยม
ใช้ และคุน้ เคยกันดี ได้แก่
Tranquilizers
: midazolam, valium
Narcotics
: fentanyl, morphine, pethidine
อาจใช้ยาตัวใดตัวหนึ่ง ถ้าเป็ นหัตถการสั้นๆ หรื อใช้ร่วมกันทั้ง 2 กลุ่ม ซึ่ งจะควบคุม
ระดับ S/A ได้ราบรื่ นดี แต่ตอ้ งระวังลดขนาดยาทั้ง 2 กลุ่ม เพราะมี additive effects ยาที่มี duration สั้น
ดีกว่าพวก duration นาน การใช้หยดต่อเนื่ อง (infusion) ดีกว่าฉี ดเป็ นครั้งคราว (intermittent) Pethidine
ห้ามใช้แบบ infusion เพราะอาจมีปัญหาจากการสะสม toxic metabolic product ของ pethidine
(Norpethidine) (ดูภาคผนวก)
6. ให้ ออกซิเจนเสริมทุกราย และมียาแก้ฤทธิ์ S/A พร้ อมใช้ เสมอ (ภาคผนวก)
 naloxone แก้ฤทธิ์ narcotics (opioids)
 flumazenil แก้ฤทธิ์ benzodiazepines
7. มีพยาบาลหรื อผู้ช่วยพยาบาลทีผ่ ่ านการฝึ กอบรม S/A หรื อผ่ านการเรี ยนรู้ เรื่ อง S/A คอย
เฝ้าระวังดูแลระดับความรู ้สึกตัว การหายใจ ออกซิเจนในเลือด ความดันเลือด อัตราเต้นของหัวใจ ทุก
2-3 นาที และบันทึกผลทุก 5 นาที และไม่ควรรับภาระหน้าที่อื่นขณะเฝ้าระวังผูป้ ่ วย (ดูบทที่ 2)
8. เมื่อสิ้นสุ ดหัตถการ ต้ องดูแลผู้ป่วยต่ อในห้ องพักฟื้ น ส่ งผูป้ ่ วยกลับหอผูป้ ่ วย หรื อกลับ
บ้านเมื่อผูป้ ่ วยตื่นดีตามหลักเกณฑ์กาหนด (discharge criteria) (ดูภาคผนวก)
ถ้ากลับบ้านต้องมีญาติที่สามารถดูแลผูป้ ่ วยได้ร่วมเดินทางด้วย
9. ภาวะเฉพาะของผู้ป่วยทีต่ ้ องปรึกษาวิสัญญีแพทย์ เพราะการออกฤทธิ์ ของยา S/A จะถูก
ผันแปรคาดเดาผลได้ยาก อาจจะเสริ มฤทธิ์ S/A อย่างเกินความคาดหมาย หรื อต้องการยา S/A มากขึ้น
สภาพผูป้ ่ วยที่ตอบสนองยาไวกว่าปกติ (ใช้ยาน้อยลง)
- อายุนอ้ ยหรื อมากเกิน (อายุนอ้ ยกว่า 1 ขวบหรื อมากกว่า 80 ปี )
- มีโรคปอด โรคหัวใจ โรคตับ โรคไต ขั้นรุ นแรง
- ตั้งครรภ์ ระยะ 3 เดือนหลัง
- ติดเหล้า บุหรี่
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สภาพผูป้ ่ วยที่ตอบสนองยาไม่เป็ นไปตามคาดหมาย (อาจต้องใช้ยามากขึ้น)
- ผูป้ ่ วยที่สื่อสารขอความร่ วมมือไม่ได้
- ผูป้ ่ วย difficult airway
10. ไม่ แนะนาให้ นายา anesthetic induction4 มาใช้ ให้ S/A ควรให้โดยวิสัญญีแพทย์ หรื อผู ้
ผ่านการฝึ กอบรมวิสัญญีวทิ ยามาแล้ว ถ้าจาเป็ นจะใช้ตอ้ งปรึ กษาวิสัญญีแพทย์ ยาเหล่านี้ได้แก่
- Propofol
- Ketamine
- Pentothal
- Etomidate

หมายเหตุ

ผูท้ ี่ยงั ไม่คุย้ เคยกับการให้ S/A หรื อต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ในบทที่ 2
และภาคผนวก
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ภาคผนวก 1
การประเมินสุ ขภาพผู้ป่วยตาม ASA Classification
ระดับ ASA (PS)

สุ ขภาพผู้ป่วย
สุขภาพแข็งแรง

ตัวอย่าง

ไม่มีปัญหาสุขภาพทางกายภาพ สรี ระ และ
ASA – PS 1
ทางจิต สามารถทางานและออกกาลังกายได้
เต็มที่ (ยกเว้นกลุ่มอายุนอ้ ยเกินหรื อมากเกิน)
มีโรคประจาตัว ซึ่งมีผลรบกวน โรคที่เป็ นอยูม่ ีอาการน้อยมาก หรื อได้รับการ
ระบบอื่นๆ ของร่ างกายเล็กน้อย รักษาควบคุมโรคจนสามารถทางานต่างๆได้
เป็ นปกติ ตัวอย่ างเช่ น เบาหวาน ความดัน
โลหิ ตสูง ที่ควบคุมจนไม่มีผลกระทบ ระบบ
ASA – PS 2
การทางานของร่ างกาย หรื อสูบบุหรี่ แต่ไม่มี
COPD อาจมี bronchitis เป็ นๆ หายๆ หรื อ
ผูป้ ่ วยตั้งครรภ์แล้วเหนื่อยง่าย เพราะปรับตัว
ตามการเปลี่ยนแปลงทางสรี ระไม่ได้ดี หรื อ
ครรภ์เป็ นพิษระดับ mild preeclampsia
มีโรคประจาตัว
ซึ่งมีผลต่อ โรคที่เป็ นอยูม่ ีผลกระทบต่อระบบสาคัญๆ แต่
ระบบการทางานของร่ างกาย
ได้รับการควบคุมจนไม่ถึงกับจะเป็ นอันตราย
ค่อนข้าง ชัดเจน
ถึงเสี ยชีวติ แต่ทาให้การทางานของร่ างกายมี
ขีดจากัด ตัวอย่ าง เช่ น CHF ที่ควบคุมได้
ASA – PS 3
ความดันโลหิ ตสูงที่ไม่ได้ควบคุม โรคไตเรื้ อรัง
stable angina, COPD จน O2 Sat ต่า PaCO2 สูง
ทางานได้จากัด หรื อ Asthma เป็ นๆ หายๆ
ครรภ์เป็ นพิษระดับ severe preeclampsia เป็ น
ต้น
มีโรคประจาตัวซึ่งมีอาการ
ตัวอย่ างเช่ น unstable angina, COPD ที่มี
รุ นแรง อาจถึงแก่ชีวติ ได้ง่ายๆ อาการหอบ เหนื่อย ทางานไม่ได้หรื อครรภ์
ASA – PS 4
เป็ นพิษรุ นแรง (eclampsia) หรื อ CHF ที่มี
อาการหอบเหนื่อย หรื อตับและไตวาย เป็ น
ต้น
มีโรคประจาตัวซึ่งมีอาการ
โรคที่เป็ นอยูม่ ีผลกระทบต่อการทางานของ
รุ นแรง ไม่อาจรอดชีวติ ได้ ถ้า
ร่ างกายต่อเนื่องหลายระบบ เช่น sepsis จน
ไม่ ได้ รับการแก้ ไข โดยการผ่าตัด ควบคุมระบบไหลเวียนเลือดไม่ได้ shock จาก
ASA – PS 5
ภายใน 24 ชั่วโมง
การเสี ยเลือดนานจนระบบอื่นเสี ยไปด้วย CVA
จน Coma หรื อ eclampsia ซึ่งชักติดต่อกัน
ควบคุมไม่ได้ เป็ นต้น
หมายเหตุ : 1. อายุนอ้ ยเกิน หรื อมากเกิน (น้อยกว่า 1 ปี มากกว่า 80 ปี ) อาจให้ ASA - PS2
2. การตั้งครรภ์ที่ผตู ้ ้ งั ครรภ์ปรับตนเองให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางสรี ระของร่ างกายได้ดีจนทางาน
ได้ปกติเหมือนไม่ได้ต้งั ครรภ์น่าจะจัดอยูใ่ น ASA-PS1
3. การประเมินสุขภาพได้จากการซักประวัติ ตรวจร่ างกาย ผลทางห้องปฏิบตั ิการที่จาเป็ น นามา
ผสมผสานกันจนได้การวินิจฉัย ASA - PS
 ASA-PS สะดวกในการสื่ อสารสภาพสุขภาพผูป้ ่ วยให้ผรู ้ ่ วมงานเข้าใจได้ตรงกัน สาหรับผูท้ ี่มิใช่วสิ ญ
ั ญีแพทย์
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และทางาน S/A โดยลาพังอาจไม่ใช้ก็ได้

ภาคผนวก 2
ภาวะเฉพาะเจาะจงของผู้ป่วย (special conditions)
ที่ต้องการประสบการณ์ ทางวิสัญญีวทิ ยา




อายุนอ้ ยหรื อมากเกิน : อายุ < 1 ปี หรื อ > 85 ปี
โรคหัวใจ โรคปอด โรคตับ โรคไต ขั้นรุ นแรง
จนมีผลต่อระบบอื่นๆ ของร่ างกาย : ASA (PS) > III
ติดยาเสพติด เหล้า บุหรี่

อายุน้อยหรื อมากเกิน จะใช้ sedative-hypnotic และ opioids น้อยลงทุกตัว เพราะmetabolism
และการขับถ่ายยาน้อยลง จึงต้องใช้ยาอย่างระมัดระวัง ขนาดยา therapeutic dose ก็อาจทาให้หยุดหายใจได้
อีกทั้งกล้ามเนื้ออ่อนในช่องคอหย่อนตัวได้ง่าย
จึงเกิดทางเดินหายใจอุดกั้นได้ง่าย half-life ของ
benzodiazepines เพิ่มขึ้นได้ถึง 3-4 เท่า
โรคปอด โรคหัวใจ benzodiazepine ในขนาด therapeutic dose จะลด alveolar ventilation
ในผูป้ ่ วย COPD, และOSA ได้เพราะยากดที่ hypoxic drive มากกว่า hypercapnic drive ผูป้ ่ วยกลุ่มนี้
หายใจด้วย hypoxic drive เมื่อถูกกดจึงทาให้หายใจน้อยลงถ้าทิง้ ไว้นานๆ อาจเกิด CO2 narcosis และ
cardiac arrest ได้ นอกจากนี้ ฤทธิ์ ยายังทาให้กล้ามเนื้อทางเดินหายใจส่ วนบน (pharynx, larynx) หย่อน
ตัวเกิดทางเดินหายใจอุดกั้นได้ง่าย opioids ก็มีผลเช่นเดียวกับ benzodiazepine และยังอาจทาให้
หลอดลมในพวก COPD เกร็ งตัวเกิด bronchoconstriction ได้ ในผูป้ ่ วย pulmonary hypertension และ
CHF. Benzodiazepine อาจทาให้ผปู ้ ่ วย apnea ได้ใกล้เคียงกับ opioids
โรคตับ โรคไตขั้นรุ นแรง
ยาทั้ง 2 ชนิดจะมี protein binding สู งและถูก metabolite ที่ตบั
ขับถ่ายทางไต เมื่อตับเสี ย protein ในเลือดต่า ยาที่ให้จะมี active ingredient มาก และยังถูกทาลายช้า ยา
จึงออกฤทธิ์ มากเกินคาดเดา หรื ออาจพบการออกฤทธิ์ ผดิ ปกติ เพราะการสร้าง active metabolite product
เกิดขึ้นช้า
ติดยาเสพติด เหล้ า บุหรี่ ผูป้ ่ วยติดยาพวก opioids, benzodiazepine จะมี tolerance สู ง เมื่อ
จาเป็ นต้องแก้ฤทธิ์ ยาด้วย antagonist อาจพบ withdrawal syndrome ได้ง่าย
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พวก alcoholic หรื อ alcohol intoxication จะทาให้ฤทธิ์ ของ benzodiazepines มากขึ้น
หลายเท่าตัว ถ้าไม่ระวังผูป้ ่ วยถึงกับเสี ยชีวติ ได้ ทั้งนี้เพราะ ethanal จะเพิ่มอัตราเร็ วการดูดซึ มยา และ
เสริ มผลการกดประสาทส่ วนกลาง

ภาคผนวก 3
สภาพ Difficult airway






ประวัตินอนกรน ประวัติ sleep apnea
อ้ วนมากจนรู ปหน้ าและคอผิดปกติ
ปากแคบ อ้ าปากได้ น้อยกว่ า 3 ซม. (ผู้ใหญ่ )
ฟันหน้ ายื่น ฟันหน้ าโยก เพดานปากสู ง แคบ
ลิน้ โต ทอนซิลโต

กรน เป็ นอาการแสดงว่าทางเดินหายใจถูกอุดกั้น อาจจากเนื้อเยือ่ อ่อนหย่อนตัว หรื อมีกอ้ น
ในคอ (ทอนซิ ลโต) เลื่อนมาปิ ดทางเดินหายใจขณะผูป้ ่ วยหลับ ซึ่ งอาจแก้ไขได้ลาบากเมื่อได้ S/A ซึ่ง
ต่างจากการนอนหลับปกติ
อ้วนมาก ทาให้คอสั้น จับเงยหน้า หรื อก้มหน้าได้จากัด จึงจากัดการทาหัตถการเปิ ดทางเดิน
หายใจ และหัตถการช่วยการหายใจทาง mask และการใส่ ท่อทางเดินหายใจด้วย
ปากแคบ ฟันหน้ ายื่น ฟันหน้ าโยกหลุด เพดานปากสู งและแคบ เป็ นลักษณะที่จะทา
หัตถการ laryngoscopy และสอดใส่ ท่อทางเดินหายใจลาบาก
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ภาคผนวก 4
ทางเดินหายใจอุดกั้น และการแก้ไข
อาการแสดงทางเดินหายใจอุดกั้น
(Partial airway obstruction)

อาการแสดงทางเดินหายใจอุดตัน
(Complete airway obstruction)

1. หายใจมีเสียงดัง (stridor) นอนกรน
2. ทรวงอกขยายออกเมื่อหายใจเข้ า และยุบลง เมื่อ
หายใจออกเป็ นปกติ
3. มีลมออกทางปาก หรื อจมูกให้ สัมผัสได้
4. ฟังปอดได้ ยนิ เสียงลมเข้ าปอด
5. SpO2 ปกติหรื อลดลงเล็กน้ อย

6. อาจจะหายใจแรง และเร็วขึน้ ถ้ าการอุดกั้นมาก
พอ ถ้ าผู้ป่วยแข็งแรงอาจเกิด pulmonary
edema ได้

1. หายใจไม่ มเี สียง
2. ทรวงอกยุบเข้ าเมื่อหายใจเข้ า และเคลื่อนกลับที่
เดิมเมื่อหายใจออกทาให้ ดูเหมือนทรวงอกขยาย
ออกเมื่อหายใจออก (paradoxical respiration)
3. ไม่ มลี มออกมาทางปาก หรื อจมูก
4. ฟังปอดไม่ ได้ ยนิ เสียงลมเข้ าปอด
5. SpO2 ตกลงอย่ างรวดเร็วจนถึงขั้นอันตราย
(hypoxemia) และตามมาด้ วย cardiac arrest
ได้
6. ถ้ าผู้ป่วยแข็งแรง หายใจแรง และเร็วมาก อาจ
เกิด pulmonary edema ได้

ภาคผนวก 5
วิธีการแก้ไขทางเดินหายใจอุดกั้น
1.
2.
3.
4.
5.

พยายามเปิ ดทางเดินหายใจให้ โล่ งจากเนื้อเยื่อ และลิน้ ตกลงไปอุดทางเดินหายใจ
จับศีรษะหงายไปด้ านหลัง (เงยหน้ า : Backward tilt of head) หรื อหนุนหมอนใต้ ไหล่ ให้ ศีรษะ หงาย
ใส่ oral หรื อ nasal airway
ยกขากรรไกรล่ างขึน้ ข้ างบน และดันไปข้ างหน้ า (Upward and Forward displacement of mandible)
ถ้ าต้ องใช้ วธิ ีที่ 1 และ 2 แล้ วยังต้ องใช้ วธิ ีที่ 3 ร่ วมด้ วยตลอดเวลาให้ พจิ ารณาใส่ ท่อทางเดินหายใจ
ใช้ ยาแก้ ฤทธิ์ให้ ผ้ปู ่ วยตื่นจาก S/A กรณีทเี่ สร็จสิ้นการทาหัตถการวินิจฉัย หรื อรักษาแล้ ว
Naloxone (NARCAN) แก้ ฤทธิ์ opioids (0.05-0.2 มก.IV) ให้ ซ้าได้ จนผู้ป่วยฟื้ นตัวช่ วยตัวเองได้
Flumazenil แก้ ฤทธิ์ midazolam (1 มก.IV ช้ าๆ ให้ ซ้าได้ ไม่ เกิน 5 มก.ใน 10 นาที)
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ภาคผนวก 6
การงดอาหารก่อนมารับ S/A เพื่อทาหัตถการวินิจฉัยหรื อรักษาโรค
(NPO time)
อายุ
< 3 เดือน
6 เดือน – 2 ปี
2 ปี – 8 ปี
> 8 ปี และผู้ใหญ่

งดอาหาร และนม
(ชม.)

ดื่มนา้ หรื อนา้ หวานได้
แล้ว NPO

4
5
6
8

2
2
3
NPO 8 ชม.

ระยะเวลาการงดอาหารต่างกันตามอายุ เพราะเด็กเล็ก กระเพาะเล็ก และ metabolism สู ง
รับประทานได้ทีละน้อยแต่บ่อยๆ ถ้าให้อดนานเท่าผูใ้ หญ่เด็กจะขาดน้ า และพลังงาน
เมื่อเด็กอายุเกิน 8 ขวบ ปริ มาณอาหารที่รับประทานแต่ละครั้ง และการเผาผลาญอาหารไม่
แตกต่างจากผูใ้ หญ่มากนัก ใช้ระยะเวลาเดียวกันได้
ในทางปฏิบัติ ให้ง่ายแก่การจา
1. ในเด็กอายุมากกว่า 1 ปี งดอาหารและน้ า 6 ชัว่ โมง ขณะที่งดอาหารและน้ าให้สารน้ าที่มี
น้ าตาล (5%D 1/3 หรื อ 1/4 หรื อ 1/5 NSS) จานวนตามความเหมาะสมกับอายุจนถึงเวลาเข้าห้องผ่าตัด
จนเสร็ จผ่าตัด และรับประทานได้ดี
2. ในผูใ้ หญ่ส่วนมากสั่ง NPO หลังเที่ยงคืน เมื่อมาถึงห้องผ่าตัดให้สารน้ าพวก lactate,
acelate หรื อ 5%D 1/2 NSS ทดแทนจานวนน้ าที่ขาดไป ก็เป็ นที่ยอมรับได้
3. ผูป้ ่ วยที่รับประทานข้าวเหนียวจะย่อยยาก และผูป้ ่ วยป่ วยหนัก เช่น sepsis กระเพาะ
อาหารทางานน้อยลง (gastric emptying time นาน) ให้ถือว่าผูป้ ่ วยมีอาหารหลงเหลือในกระเพาะทุกราย
(full stomach)
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ภาคผนวก 7
เกณฑ์ กาหนดในการให้ ผ้ปู ่ วยกลับหอผู้ป่วยหรื อกลับบ้ าน
Criterias for discharge
1. ผู้ป่วยตื่นดี รู้ ตนเอง รู้ สถานที่ รู้ เวลา (เด็กและผู้ป่วยสติไม่ ปกติ ต้ องกลับมาสู่ สภาพก่ อนให้
S/A)
2. BP, PR, RR คงทีอ่ ยู่ในระดับปกติ (อาจใช้ discharge scoring system แทนได้ )
3. ถ้ าผู้ป่วยตื่น เพราะได้ antagonist (naloxone, flumazenil) ต้ องสั งเกตต่ ออีก 2 ชั่วโมงหลังให้
ยาแก้ฤทธิ์
4. การส่ งผู้ป่วยกลับบ้ านในวันเดียวกับทีท่ าหัตถการ ต้ องมีผ้ ูทรี่ ับผิดชอบ ดูแลผู้ป่วยร่ วมเดินทาง
กลับบ้ านด้ วย

ภาคผนวก 8
Discharge scoring system
ผูเ้ ขียนขอดัดแปลงการให้คะแนนจาก Modified Aldrete(14) และ Fast Track Criteria(15) เพื่อให้
เหมาะสมกับผูป้ ่ วยที่มารับ S/A ซึ่งเป็ นผูป้ ่ วย ASA-PS ไม่เกิน 3 และหัตถการที่ทาเป็ น minor surgery
เท่านั้น
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เกณฑ์ การจาหน่ ายผู้ป่วย
Criteria for discharge after S/A)(14,15)
หัวข้ อประเมิน
Consciousness

คะแนน

ตื่นตัวเต็มที่ (รู ้ตวั รู ้เวลา รู ้สถานที่)
 ปลุกพอตื่น ทาตามคาสัง่ ได้
 ไม่ตอบสนอง เมื่อปลุก

2
1
0



Ambulation
ไม่เวียนศีรษะ เดินได้ตรง หรื อเหมือนสภาพเดิมก่อนให้ S/A
 ต้องการความช่วยเหลือจึงเดินได้
 ไม่สามารถลุกขึ้นได้


2
1
0

Hemodynamic (BP, PR)
เปลี่ยนแปลงจากก่อนได้รับ S/A <  20%
 เปลี่ยนแปลงจากก่อนได้รับ S/A =  20-40%
 เปลี่ยนแปลงจากก่อนได้รับ S/A >  40%


2
1
0

Respiration (SpO2) เมื่อผู้ป่วยตื่นดีแล้ ว
ไม่ตอ้ งให้ O2, SpO2 ก็ถึง 94-95%
 ต้องให้ O2, SpO2 จึงจะถึง 94-95%
 ถึงให้ O2, SpO2 ก็ยงั น้ อยกว่ า 95%


(หรื อเท่ ากับก่อนให้ S/A)
(หรื อเท่ ากับก่อนให้ S/A)
(หรื อน้ อยกว่ าก่อนให้ S/A)

2
1
0

Nausea – Vomiting
ไม่มีอาการ อาจมีน้ าลายสอเล็กน้อย นอนพักแล้วหาย
 มีอาการปานกลาง คลื่นไส้และ/หรื ออาเจียนให้ยาแล้วหาย
 มีอาการรุ นแรง คลื่นไส้อาเจียนซ้ าๆ ทั้งที่ให้ยาแก้แล้วเกิน 2 ครั้ง


2
1
0

Pain (ใช้ Visual Scoring ช่ วยพิจารณา)
ไม่ปวดหรื อปวดเล็กน้อย (VS = 0-3)
 ปวดปานกลาง (VS = 4-6)
 ปวดมาก (VS = 7-10)


2
1
0

คะแนนเต็ม 12 คะแนน ถ้าได้คะแนนรวม 10 (โดยทุกหัวข้อประเมินต้องไม่ต่ากว่า 1)ให้กลับบ้านได้
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ภาคผนวก 9
ความรู้ เรื่ อง Sedatives – Hypnotics-Analgesics โดยสั งเขป
9.1 ยานอนหลับ และยาคลายเครียด (Sedatives and Hypnotics)
อาการนอนไม่หลับ อาการเครี ยด เป็ นปัญหาทางการแพทย์มายาวนาน ยาที่จะใช้รักษาผูป้ ่ วย
ได้รับความสนใจค้นคว้าต่อเนื่องมาตลอดเวลา เพื่อหวังผลระงับความเครี ยด ให้ผปู ้ ่ วยพักผ่อนได้โดยมี
ผลข้างเคียงน้อยที่สุด
สารที่นามาใช้ตวั แรก คือ เหล้า (ethanol) ตามมาด้วยสารพวก bromide, chloralhydrate,
paraldehyde, urethane และ sulfonol ผลของยาแต่ละชนิดไม่เป็ นที่ประทับใจนัก การออกฤทธิ์ คาดเดาได้
ยาก ผลข้างเคียงและพิษของยาก็มาก จนมาถึงยุคของ barbiturate ในคริ สต์ศรัตวรรษที่ 19 (1903-1960)
เป็ นยาที่ให้ผลค่อนข้างเป็ นที่พอใจ ออกฤทธิ์ เร็ วคาดเดาได้ จึงมีการสังเคราะห์ยากันอย่างกว้างขวาง
ประมาณ 2500 ชนิด ที่ผา่ นการทดสอบนามาใช้ในทางการแพทย์ประมาณ 50 ชนิ ด
Barbiturate มีฤทธิ์ กดประสาทส่ วนกลางตั้งแต่ cortex ลงมาจนถึง medulla ได้ตามระดับยา
ในกระแสเลือดที่มากขึ้น (ฤทธิ์ จาก sedative ถึง anesthetic) อันตรายถึงแก่ชีวติ เกิดได้ถา้ ผูป้ ่ วยได้รับยา
มากๆ ผลข้างเคียงก็มากพอสมควร การสื บเสาะแสวงหายาใหม่ๆ จึงยังดาเนินอยูต่ ลอดเวลา
ผลระงับชัก (anticonvulsant) ที่รวมอยูใ่ น phenobabiturate เป็ นแรงกระตุน้ อีกแรงหนึ่งให้
ค้นคว้าหายาที่เลือกกด CNS ในบางตาแหน่ง (selective CNS depressant) ทาให้พบยากลุ่ม
Psychotherapeutics หรื อ Tranquilizers ซึ่งใน therapeutic dose ยาจะเลือกกด neurons บางกลุ่มมากเป็ น
พิเศษทาให้ได้ฤทธิ์ เด่นเฉพาะทาง ได้แก่ anxiolytic, sedative, hypnotic, antipsychosis, anticonvulsant,
antihistamine, antiemetic, และ antiarrythmic ยากลุ่มนี้ ได้แก่
Phenothiazine group (Chlorpromazine : Thorozine. Prochloperazine : Compazine.
Promethazine : Phenergan. Hydroxyzine : Vistaril. เป็ นต้น)
Butyrophenone groups (droperidol, haloperidol เป็ นต้น)
ยา Phenothiazine นิยมใช้แพร่ หลายใน ค.ศ.1957 ถึง ค.ศ.1961 ด้วยความพอใจระดับหนึ่งใน
การเลือกออกฤทธิ์ ของยา ฤทธิ์ กด CNS นั้นไม่ถึง anesthetic level, แต่ฤทธิ์ sedative-hypnosis ค่อนข้าง
นาน
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ดังนั้นเมื่อค้นพบยากลุ่มใหม่ คือ Benzodiazepine ในค.ศ.1961 (Chlordiazepoxide : Librium)
ที่มีฤทธิ์ anxiolytic และ amnesic สู ง แต่หมดฤทธิ์ เร็ ว จึงเป็ นที่สนใจค้นคว้ายากลุ่มนี้อย่างกว้างขวาง จน
ได้สารสังเคราะห์มากกว่า 3000 ชนิดแต่กลัน่ กรองนามาใช้ทางคลินิกทัว่ โลกประมาณ 35 ชนิด
เนื่องจากผล amnesic, anxiolytic, sedative และ hypnotic ของ benzodiazepine สู งกว่าการกด
CNS ส่ วนอื่นๆ ทาให้ผลเสี ยต่อระบบหายใจ และระบบไหลเวียนเลือดเกิดขึ้นน้อยมากใน therapeutic
dose ยากลุ่มนี้จึงมาแทนที่ barbiturate, phenothiazine และ butyrophenone อย่างรวดเร็ ว เปิ ดยุค
benzodiazepine จนถึงปัจจุบนั
Benzodiazepines กลุ่มยา benzodiazepines ที่นามาใช้ทางคลินิกมี 35 ชนิดดังกล่าวแล้ว
การบริ หารยาทาได้หลายวิธีแต่ที่นิยม คือ ให้กินหรื อฉี ดเข้าหลอดเลือดดา ตามความเร่ งด่วน ความ
เหมาะสมในการรักษาอาการผูป้ ่ วย (symptomatic treatment)
การนามาใช้ รักษาผู้ป่วย (Therapeutic uses) มีดงั นี้
1. ใช้ รักษา anxiety disorders ได้แก่ chlordiazepoxide (libruim), diazepam (valium),
lorazepam (ativan), alprazolam (xanax), oxazepam (serax) และ quazepam (doral) เป็ นต้น
2. ใช้ รักษา seizure disorders ได้แก่ diazepam (valium), clonazepam (klonopin) เป็ นต้น
3. ใช้ รักษาโรคนอนไม่ หลับ (insomnia) ได้แก่ flurazepam (dalmane), estazolam (prosom),
quazepam (doral) และ midazolam (domicum) เป็ นต้น
4. ใช้ เป็ นยา anesthetic premedication และยาเสริ มยาระงับความรู ้สึก (anesthetic
adjuvants) ได้แก่ midazolam, diazepam, lorazepam
5. ใช้ เป็ นยาคลายกล้ามเนื้อ (skeletal muscle relaxant) และยาคุม status epilepticus ได้แก่
diazepam
Benzodiazepine antagonist : Flumazenil (imidazobenzodiazepine) เป็ น benzodiazepine
derivative ที่ตา้ นฤทธิ์ benzodiazepines ทุกตัว นาออกมาใช้ทางคลินิก ค.ศ.1991 การออกฤทธิ์ เป็ นแบบ
competitive antagonize นิยมฉี ดทางหลอดเลือดดาเท่านั้น เพราะถ้ากินทางปากเมื่อถูกดูดซึ มผ่านตับยา
จะถูกทาลายที่ตบั อย่างมากใน first-pass hepatic metabolism

ความรู้เกีย่ วกับ Benzodiazepine เมื่อนาไปใช้ เพื่อ sedative and hypnotic
1. ออกฤทธิ์ เพิม่ ขึ้นแบบก้าวหน้าตามจานวนยาที่ได้รับเข้าสู่ กระแสเลือด จาก
amnesia  anxiolytic  sedative  hypnotic  stupor
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2. ไม่กดระบบหายใจในขนาด therapeutic dose เมื่อใช้ในผูป้ ่ วย ASA-PS1 หรื อ PS2 แต่จะ
มีผลลด alveolar ventilation ในผูป้ ่ วย COPD, liver failure, renal failure, alcohol intoxication หรื อผูป้ ่ วย
ได้รับ opioids หรื อยาระงับความรู ้สึก
3. ขนาดยา hypnotic dose อาจทาให้กล้ามเนื้อของ upper airway หย่อนตัว เกิด airway
obstruction ได้ง่าย จึงเป็ นอันตรายสาหรับพวก obstructive sleep apnea (OSA) ถ้าจะใช้ตอ้ งเฝ้าระวัง
ใกล้ชิด ควรใช้อย่างระมัดระวังเช่นกันในผูป้ ่ วยนอนกรน ซึ่ งแสดงว่าผูป้ ่ วยมีทางเดินหายใจอุดกั้นขณะ
กลับ เพราะกรนเป็ นอาการแสดงหนึ่งของทางเดินหายใจอุดกั้นจากเนื้อเยือ่ อ่อน
4. ฤทธิ์ amnesia, motor incoordinate อยูน่ านกว่าฤทธิ์ sedative ดังนั้นถึงแม้ผปู ้ ่ วยตื่นดีแล้ว
ก็ไม่ควรให้ขบั รถ
ไม่ควรทางานที่ใช้ความละเอียดหรื อเสี่ ยงอันตราย และไม่ควรทานิติกรรมใดๆ
ภายใน 24 ชัว่ โมงหลังได้รับยา
5. Flumazenil (benzodiazepines antagonist) ออกฤทธิ์ นาน 30-60 นาที ในขณะที่
benzodiazepine แทบทุกตัวออกฤทธิ์ นานมากกว่า 2 ชัว่ โมง ดังนั้นเมื่อให้ flumazenil จนผูป้ ่ วยตื่นดีแล้ว
ยังต้องคอยสังเกตต่ออีกอย่างน้อย 2 ชัว่ โมง

Benzodiazepines ที่นิยมใช้ เป็ น sedative – hypnotic

Chlordiapoxide
(Librium)
Diazepam
(valium)
Lorazepam
(ativam)
Alprazolam
(xanax)
Midazolam
(domicum)

วิธีบริหารยา

ขนาดยา
(มก.)

0

10-15 มก./1-3 ครั้ง/วัน

IV

2-5 มก.
อาจให้ซ้ าได้ทุก 4 ชม.

0

2-5 มก./1-3 ครั้ง/วัน

IV

2-10 มก.
อาจให้ซ้ าได้ทุก 4 ชม.

0

Half-life
(ชั่วโมง)
10  3.4
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0.5-1 มก./1-3 ครั้ง/วัน
1-2 มก.
อาจให้ซ้ าได้ทุก 4 ชม.

14  5

0

0.5-1 มก./ก่อนนอน

12  2

0

7.5-15 มก.
1-2 มก.ครั้งแรกแล้ว
titrate จนได้ระดับ
S/A ที่ตอ้ งการ

IV

IV

1.9  0.6

หมายเหตุ
- Intermediate-acting
- ออกฤทธิ์นานขึ้น ได้จาก
active metabolite
(Nordazepam)
- long acting drug
- ออกฤทธิ์นานขึ้นได้จาก
active metabolite
(Nordazepam)
- Intermediate-acting

- Intermediate acting
- ใช้เป็ น anesthetic
premedication เท่านั้น
- ใช้ให้ IV ร่ วมกับ
analgesic เพื่อให้เป็ น S/A
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หมายเหตุ
1. ขนาดยาจากวารสารต่างประเทศอาจมากไปสาหรับคนไทย ควรปรับขนาดลดลงเหลือ ½
หรื อ ¾ ในการใช้ครั้งแรก เพื่อประเมินการตอบสนองต่อยาของผูป้ ่ วย ถ้าไม่พอจึงเพิ่มขนาดยาในครั้ง
ต่อไป
2. เมื่อหมดฤทธิ์ sedative-hypnotic จะยังเหลือฤทธิ์ amnesia และ motor incoordination อีก
นานเกิน 6 ชัว่ โมง จึงไม่ควรให้ขบั รถ หรื อทางานที่ตอ้ งการความละเอียด งานที่เสี่ ยงอันตราย และไม่
ควรทานิติกรรมหรื อตัดสิ นใจเรื่ องใดๆ ในช่วงเวลา 24 ชัว่ โมงหลังได้รับยา
3. โปรดสังเกตขนาดยา midazolam ทาง IV. น้อยกว่าขนาดยาที่ให้กินมาก เพราะยามี first
pass metabolism ที่ตบั สู งมาก
* * อย่าจาผิดเอาขนาดกินทางปากไปฉีดทาง IV.
4. Midazolam ในประเทศไทยมีผนู ้ าไปใช้เป็ น drug abuse จนเป็ นยาต้องห้ามนามาใช้
ในทางคลินิก ยกเว้นให้เฉพาะการนามาใช้ทางวิสัญญีวิทยา เพื่อเป็ นยา premedication และยาเสริ มยา
ระงับความรู ้สึก จึงมียาในครอบครองในหอผูป้ ่ วยจานวนน้อย และห้ามจ่ายให้ผปู ้ ่ วยไปรับประทานที่
บ้าน

9.2 Narcotic analgesics or Opioid analgesics
จาก Narcotics ถึง Opioids Narcotics เป็ นภาษากรี กตรงกับ “Stupor” คือลักษณะมึนงง
ไม่รู้สึกตัว หลับลึกจนถึงสลบไปในที่สุด สมัยก่อนคานี้ใช้กบั ยา sedative-hypnotic อะไรก็ได้ที่โน้มนา
ให้ผไู ้ ด้รับยาแล้วหลับและหลับลึกจนกด basal ganglion หลับถึงระดับ basal narcosis
เมื่อค้นพบประโยชน์ทางการแพทย์จากฝิ่ น (opiates) ซึ่ งมีฤทธิ์ ระงับปวดเด่นชัด (morphine :
1806) แต่การนามาใช้ระงับปวดกลับไม่กว้างขวาง เพราะกลัวฤทธิ์ กดการหายใจ ซึ่ งในสมัยนั้นไม่อาจ
ช่วยเหลือได้ (ไม่มีออกซิ เจน ไม่มีเครื่ องให้ออกซิ เจน) ต่อมาเมื่อเริ่ มกล้าใช้มากขึ้นกลับใช้เพื่อหวังผล
เป็ นยานาให้หลับ (premedication) ซึ่งมีประโยชน์มากเมื่อต้องใช้ ether เป็ นยาระงับความรู ้สึก ขณะที่
การใช้ pentothal ยังไม่สะดวก และปลอดภัยดี (IV line ก็ไม่มีหรื อมีก็ไม่สะดวก)
ปัจจุบนั ลักษณะการออกฤทธิ์ ของฝิ่ นกลับมีผนู ้ าไปใช้ในทางผิดๆ อย่างกว้างขวาง กลายเป็ น
ยาเสพติด (drugs abuse) คาว่า narcotics ซึ่ งแนบแน่นกับฝิ่ น จึงมีความหมายผันแปรไปในเชิงยาเสพติด
ผิดกฎหมายมากกว่าเป็ นยารักษาช่วยเหลือผูป้ ่ วย
ประกอบกับวิวฒั นาการเรื่ องระงับปวดเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ วและกว้างขวาง การใช้ opiate
เปลี่ยนทิศทางเป็ นหวังผลระงับปวดมากกว่าหวังผลทาให้หลับ
ซึ่งมียาอื่นออกมาทดแทนมากมาย

40
ขณะเดียวกันการค้นพบ opiate receptors โดย Martin and Sloan (1977) ทาให้พบว่ามีสารอีกมากมายที่
ออกฤทธิ์ ที่ opiate receptors แล้วมีผลระงับปวดเป็ นฤทธิ์ เด่นชัดได้ จึงเปลี่ยนการเรี ยกยาระงับปวดจาก
narcotic analgesics เป็ น opioid analgesics ซึ่ งครอบคลุมได้กว้างขวางทั้งพวก agonists และ
antagonists เพราะออกฤทธิ์ ที่ opiate receptors เช่นกัน ยากลุ่มนี้มีมากมายทั้งพวก natural opioids,
synthetic opioids และ endogenous opioids

ความรู้เกีย่ วกับ opioids เพื่อนาไปใช้ ให้ S/A
ลักษณะเฉพาะของ opiates หรื อ narcotics หรื อ opioids จะประกอบด้วยคุณสมบัติเด่นชัด 3
ประการ และคุณสมบัติร่วมอื่นๆ อีกดังนี้
1. Psychic sleep มีฤทธิ์ ผนั แปรสภาพจิตให้มีอารมณ์ดี ไม่สนใจสิ่ งแวดล้อม (euphoria :
หลุดโลก) ตามด้วยอาการง่วงหลับ จนถึงหลับลึก (basal narcosis) ตามปริ มาณยาในกระแสเลือดที่เพิ่ม
มากขึ้น
calm  euphoria  psychic sedation

psychic hypnosis  basal narcosis
2. Psychic pain relief มีฤทธิ์ ผนั แปรสภาพจิตให้ไม่ใยดีต่อความปวด และเพิ่ม pain
threshold จึงไม่รู้สึกปวดทั้งๆ ที่สาเหตุของความปวด และขบวนการเกิดความปวดยังดาเนินอยู่
3. Psychic and physical dependence มีฤทธิ์ ผนั แปรสภาพจิต และสภาพร่ างกายให้พ่ งึ ยา
ติดยา จนต้องเสาะแสวงหายาตลอดเวลา เมื่อขาดยาก็จะมีอาการทุรนทุราย และระบบต่างๆแสดงอาการ
ตามสภาพความมากน้อยในการต้องการยา
4. Miscellaneous effects ฤทธิ์ อื่นๆ ที่ตอ้ งรู ้ เพื่อหาทางป้ องกันและแก้ไขขณะให้ยาเพื่อ
S/A
4.1 ฤทธิ์ กดศูนย์ การหายใจ ทาให้หายใจช้า (RR) หายใจน้อยลง (TV) จนหยุด
หายใจ
4.2 ฤทธิ์ กระตุ้น vomiting center ทาให้คลื่นไส้อาเจียน
4.3 ฤทธิ์ กระตุน้ spinal cord ทาให้กล้ามเนื้อกระตุก หรื อเกร็ ง
4.4 ฤทธิ์ กระตุน้  sympathetic activity ทาให้หลอดเลือดตีบตัว ความดันเลือดสู งขึ้น
หัวใจเต้นช้าลง
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4.5 ฤทธิ์ กด vasomotor center (VMC) ที่ medulla ทาให้หลอดเลือดขยายตัว หัวใจเต้น
ช้าลง ความดันเลือดตกได้
4.6 ฤทธิ์ กระตุน้ การหลัง่ histamine พบมีผนื่ แดงขึ้นตามตัว โดยเฉพาะตามแนวหลอด
เลือดที่ฉีดยา อาจพบหลอดลมเกร็ งตัวคล้าย asthma ได้
ฤทธิ์ ขอ้ 4.1, 4.2 พบได้เสมอในการนามาใช้ S/A ซึ่ งต้องคอยระวังตรวจสอบ และแก้ไข
ส่ วนฤทธิ์ ขอ้ 4.3 ถึง 4.6 อาจพบได้แต่ไม่บ่อยนัก ถ้าให้ S/A อย่างถูกต้องเพียงแค่ระดับ moderate S/A

Opioids ที่นิยมใช้ ระงับปวดเฉียบพลัน (Acute pain)
สาหรับการระงับปวดเรื้ อรัง (chronic pain) ให้ดูแนวทางปฏิบตั ิของชมรมระงับปวด
Opioids
Morphine
(10 mg/amp. 7 บาท)

Pethidine
(50 mg/amp. 7 บาท)

Tramadol
(50 mg/amp. 13
(50 mg/cap 1.5
Tramal
(50 mg/amp. 41
(50 mg/cap 12

บาท)
บาท)
บาท)
บาท)

ขนาดยาให้ ทาง IV
(ในผู้ใหญ่ )
- dose
5-10 มิลลิกรัม
peak effect 5-15 นาที
duration
2-4 ชัว่ โมง

พฤติกรรมการให้ ยา

 ผสมยาเจือจาง 5-10 เท่า
 ให้ชา้ ๆ หรื อแบ่งให้ ½ dose สังเกต
ผูป้ ่ วย ถ้าผูป้ ่ วยสงบแต่ไม่ถึงหลับ ให้ยา
ต่อได้จนหมด
- dose
50-100 มิลลิกรัม  ถ้าผูป้ ่ วยหลับหลังให้ยา ½ dose ให้
peak effect 5-10 นาที
สังเกต RR และ BP ถ้ายังปกติดีให้ยาต่อ
duration
2-3 ชัว่ โมง
ได้จนหมด (RR > 10 ครั้ง/นาที)
 ให้ซ้ าได้ทุก 2-4 ชัว่ โมง
 ไม่ควรให้ติดต่อกันเกิน 3 วัน
 Pethidine มีการสะสม toxic metabolite
(norpethidine)
- dose
50-100 มิลลิกรัม IV  potency น้อยกว่า morphine และ
peak effect 5-10 นาที
pethidine
duration
4-6 ชัว่ โมง
 ใช้ได้ดีสาหรับ post operative pain ที่ไม่
มากนัก (เชื่อว่าคลื่นไส้อาเจียนน้อยกว่า
(มี capsule ขนาด 50-100 มก.ให้กิน
morphine, pethidine)
ได้)
 ใช้ได้ดีต่อจากการให้ morphine หรื อ
pethidine ซึ่งความปวดลดลงบ้างแล้ว
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หมายเหตุ
1. Morphine, pethidine มี dependence ค่อนข้างสู งไม่จาเป็ นต้องให้เกิน 1-2 วัน ถ้าต้องให้
นานกว่านี้ วันที่ 3 อาจเปลี่ยนเป็ น tramadol ซึ่งมี dependence น้อยกว่า หรื อเปลี่ยนเป็ น non opioids
analgesic อื่น
2. Pethidine มี toxic metabolite คือ norpethidine ซึ่ งมีฤทธิ์ opioid มากกว่า pethidine และ
excrete ช้ากว่า จึงเกิดการสะสมจนถึงระดับ toxic ได้ถา้ ให้เป็ นเวลานาน
Toxic จาก norpethidine มีอาการ hallucination, excitation, tremors, muscle twitches
จนถึง convulsion ได้
3. การให้ IV. infusion หรื อ patient control analgesia (PCA) เพื่อระงับปวดหลังผ่าตัด นิยม
ใช้ fentanyl หรื อ morphine เหมาะสาหรับการผ่าตัดที่ปวดรุ นแรง และปวดนาน เช่น bone pain ไม่ ใช้
pethidine เพราะอาจเกิดการสะสม toxic metabolite ได้
วิธีการให้ ให้ปรึ กษาวิสัญญีแพทย์ หรื อแพทย์หน่วยระงับปวด เพราะต้องการแนวทาง
ปฏิบตั ิ และประสบการณ์การดูแลผูป้ ่ วย
ไม่แนะนาใช้ fentanyl แบบ intermittent ระงับปวดหลังผ่าตัด เพราะหมดฤทธิ์ เร็ วต้องฉี ด
บ่อยสิ้ นเปลืองยาไม่ค่อยครอบคลุมความปวดต่อเนื่ อง

9.3 การแก้ฤทธิ์ midazolam และ opioids
การแก้ฤทธิ์ midazolam และหรื อ opioids หลังให้ S/A เป็ นสิ่ งทีไ่ ม่ ควรเกิดขึน้ เพราะการให้
S/A ระดับ moderate to deep S/A ผูป้ ่ วยจะฟื้ นตัวตื่นภายในระยะเวลาไม่เกิน 30-60 นาทีหลังหยุดยา ถ้า
ยังไม่ตื่นแสดงว่าให้ S/A ด้วยยาผิดขนาด ผิดวิธี คือไม่ได้ติดตามดูแลผูป้ ่ วยอย่างใกล้ชิดด้วยการประเมิน
ระดับความรู ้สึก การหายใจ การไหลเวียนเลือดดังกล่าวแล้ว หรื อทาหัตถการนานและใช้ยาที่ออกฤทธิ์
นาน จึงมีการสะสม parent drug และ metobolites เพราะ ไม่ได้พิจารณาเลือกยาให้เหมาะสม
อย่างไรก็ตามถ้าผูป้ ่ วยหายใจได้ดี ความดันเลือดปกติให้เฝ้าสังเกตผูป้ ่ วยจนตื่น ไม่ จาเป็ นต้ อง
แก้ฤทธิ์ยา
ข้ อบ่ งชี้ในการแก้ฤทธิ์ยา
1. ไม่แน่ใจว่าผูป้ ่ วยหลับจากยา S/A แล้วเกรงว่าจะเกิดโรคแทรกซ้อนอื่นทางสมอง จึงอยาก
ปลุกผูป้ ่ วยขึ้นมาประเมิน
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2. แน่ใจว่าได้ยามากเกินไป เพราะเผลอให้ยาผิดพลาด เช่น ให้ domicum ทาง IV ด้วยขนาด
ยากินทางปาก คือ 15 มก. ซึ่ งมากกว่าขนาดให้ทาง IV ถึง 3-4 เท่า หรื อให้ opioid จนอัตราการหายใจ
เหลือ 8 ครั้ง/นาที ม่านตาหดตัวเต็มที่ หลังเสร็ จหัตถการและเฝ้าระวังแล้ว 20-30 นาทียงั ไม่ดีข้ ึน
ประกอบกับขาดแคลนบุคลากร และเครื่ องมือเฝ้าผูป้ ่ วย
3. ผูป้ ่ วยมี difficult airway เฝ้าระวังแก้ไขทางเดินหายใจลาบาก หรื อผูป้ ่ วยมี OSA, COPD
อยากหลีกเลี่ยงการใส่ ท่อทางเดินหายใจ และ ventilator
การให้ antagonist ควรให้เมื่อจาเป็ นจริ งๆ antagonist ออกฤทธิ์ ส้ นั กว่าพวก agonist เมื่อ
แก้ไขผูป้ ่ วยได้แล้วก็ยงั ต้องเฝ้าดูแลต่ออีกอย่างน้อย 2 ชัว่ โมง ราคาก็แพงควรใช้ให้คุม้ ค่า เมื่อมีขอ้ บ่งชี้
จริ งๆ
Flumazenil (1 amp = 0.5 mg/5 ml ราคาประมาณ 740 บาท : ในโรงพยาบาลของรัฐ) เป็ น
benzodiazepine antagonist ออกฤทธิ์ โดยวิธี competitive antagonizes ระยะเวลาการออกฤทธิ์ 30-60 นาที
(ขึ้นอยูก่ บั ขนาดยาที่ให้)
ขนาดยาทีค่ วรใช้ ผสมยาให้เจือจางแล้วให้ทีละน้อย จนผูป้ ่ วยตอบสนองตามที่ตอ้ งการ
ขนาดยา 0.5-1 มก. IV นาน 1-2 นาที ควรพอเพียงแก้ฤทธิ์ benzodiazepine ขนาด therapeutic dose ได้ ถ้า
ผูป้ ่ วย overdose เพราะ alcoholic ซึ่ งเสริ มฤทธิ์ benzodiazepine อาจต้องใช้ flumazenil เพิ่มขึ้นแต่ไม่ควร
เกิน 5 มก. IV ช้าๆ นาน 10 นาที ผูป้ ่ วยควรฟื้ น ถ้ายังไม่ฟ้ื นให้นึกถึงผลแทรกซ้อนจากยาตัวอื่น ไม่ควร
เพิ่ม flumazenil อีก เพราะจะได้ toxic effect ถึงชักได้ (แนะนาให้ใช้ ventilator ดีกว่าเพิ่มขนาดยา)
Naloxone : NARCAN (1 amp = 0.4 mg/ml ราคาประมาณ 57 บาท : โรงพยาบาลของรัฐ) เป็ น
opioids antagonist และ weak agonist ออกฤทธิ์ โดยวิธี competitive antagonizes เช่นกัน ระยะเวลาการ
ออกฤทธิ์ 20-30 นาที หรื อ 60 นาที (ขึ้นอยูก่ บั ขนาดยาที่ให้)
ขนาดยาทีค่ วรใช้ ผสมให้เจือจางแล้วให้ทีละน้อย 0.05-0.2 มก. IV (ใน neonate 10 มคก/
กก) ให้ซ้ าได้จนการหายใจกลับคืนมา ผูป้ ่ วยเริ่ มรู ้สึกตัวก็พอ ไม่ควรให้มาก เพราะถ้าผูป้ ่ วยมีความปวด
จะทาให้ความปวดกลับคืนมากได้ การระงับปวดจะซับซ้อนยิง่ ขึ้น
Naloxone อาจทาให้เกิด “Over shoot phenomena” คือ ฤทธิ์ ของ opioids มากขึ้นชัว่
ขณะหนึ่งหลังให้ naloxone ก่อนเกิดฤทธิ์ การแก้ฤทธิ์ เช่นผูป้ ่ วยได้ morphine จนการหายใจเหลือ 8-9
ครั้ง/นาที เมื่อได้ naloxone การหายใจอาจลดลงเหลือ 6 ครั้งต่อนาทีชวั่ ครู่ หนึ่งแล้วจึงเริ่ มเร็ วขึ้นและอาจ
พบ cardiac arrhythmias จาก rebound release catecholamines ได้
Antagonists ทั้ง 2 ชนิ ดนี้มีระยะเวลาการออกฤทธิ์ ส้ นั กว่า agonists และ active
metabolites ของ agonists ดังนั้นหลังแก้ฤทธิ์ จนผูป้ ่ วยฟื้ นดีตามต้องการแล้ว ต้ องเฝ้ าระวังดูแลต่ ออีก
อย่างน้ อย 2 ชั่วโมง เพราะเมื่อฤทธิ์ antagonists หมดแล้ว อาจพบผลของ agonist และ active metabolite
กลับคืนมาได้
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การแก้ ฤทธิ์คลื่นไส้ และอาเจียน
คลื่นไส้-อาเจียนเป็ นผลข้างเคียงเด่นชัดของ opioids ยาที่นิยมนามาใช้ คือ metroclopromide
(plasil) และ odanzetron (zofran) ทั้งสองตัวออกฤทธิ์ แก้คลื่นไส้อาเจียนที่สมอง (CTZ : Chemoreceptor
Trigger Zone) และ inhibit afferent impulse ของ vagus nerve ที่ระบบทางเดินอาหารเหมือนกัน โดย
metroclopromide ออกฤทธิ์ เด่นที่ CTZ มากกว่าที่ GI ส่ วน odazetron ออกฤทธิ์ เด่นที่ GI มากกว่าที่ CTZ
Metroclopromide : Plasil ใช้ 10 มก.ในผูใ้ หญ่ ผสมเป็ น 10 มล. ฉี ดข้าๆ ถ้าฉี ดเร็ วอาจมีอาการ
เกร็ งคล้ายชักได้ (1 amp = 10 mg ราคาประมาณ 2 บาท : ในโรงพยาบาลของรัฐ)
Odanzetron : Odanzetron, Zofran ใช้ 4 มก.ในผูใ้ หญ่
 Odanzetron (1 amp = 4 mg ราคา 35 บาท : ในโรงพยาบาลของรัฐ)
 Zofran
(1 amp = 4 mg ราคา 418 บาท : ในโรงพยาบาลของรัฐ)
 Zofran
(1 amp = 8 mg ราคา 688 บาท : ในโรงพยาบาลของรัฐ)
การแก้ฤทธิ์ opioids น่าจะใช้ metroclopromide ก่อน ถ้าแก้อาการได้ไม่เต็มที่ อาจเป็ นเพราะ
สาเหตุอาเจียน เกิดที่ GI ด้วย จึงใช้ odanzetrone เพิ่ม จะประหยัดค่าใช้จ่ายลง

9.4 ศิลปะการให้ ยา S/A เพื่อทาหัตถการวินิจฉัย และรักษาโรค
การให้ S/A ที่ประสบผลสาเร็ จเป็ นศิลปะเฉพาะตัวที่ถ่ายทอดกันได้ โดยการฝึ กปฏิบตั ิหลัก
เกณฑ์ที่ควรทามีดงั นี้
1. Psychologic approach ผูป้ ่ วยก่อนทุกราย ให้ผปู ้ ่ วยมัน่ ใจ หายหวาดกลัว จะทาให้ใช้
ยาน้อยลงได้ อาจบอกขั้นตอนที่จะปฏิบตั ิต่อผูป้ ่ วยง่ายๆ ในสิ่ งที่จะทาให้ผปู ้ ่ วยหายกลัว และเตรี ยมใจที่
จะพบเหตุการณ์ เช่น
Esophagoscopy : จะมีท่อใส่ เข้าทางปาก รู ้สึกตึงๆ ไม่สบายแต่ไม่ปวด ถ้าทนไม่ได้ให้กา
มือหมอจะเพิ่มยาให้
CT scan : จะถูกนาเข้าเครื่ องตรวจเป็ นช่องเล็กๆ คล้ายกระสวยอวกาศ เย็นสบาย นอน
หลับได้ (ผูป้ ่ วยที่กลัวบอกว่าเหมือนเข้าไปในโลงศพ ซึ่ งแพทย์นึกไม่ถึงเลย)
2. Local anesthetic ในหัตถการที่ทาให้มีความปวด และสามารถใช้ local anesthetic ได้
ต้องให้ local anesthetic ร่ วมด้วยเสมอ
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3. เลือกชนิดและขนาดยาให้ เหมาะสมกับหัตถการทีจ่ ะทา
3.1 หัตถการทีไ่ ม่ มีความปวด ตัวอย่างเช่น gastroscopy, esophagoscopy, proctoscopy,
CT, MRI เป็ นต้น
การบริหารยา
 Midozolam (domicum) 1-2 มก.IV เติมได้ ทีละ 1 มก.จนได้ระดับ S/A ที่
ต้องการ มักใช้ไม่เกิน 5 มก. ถ้าจะใช้มากกว่านี้ให้เสริ มด้วย opioids จานวนน้อย เพื่อให้ได้ euphoria
effect เช่นเติม morphine 2-3 มก. หรื อ pethidine 10-30 มก. หรื อ fentanyl 25-50 มคก.
 Diazepam (valium) 5 มก. IV เติมได้ทีละ 2.5 มก.(1/2 ml) จนได้ S/A ที่
ต้องการ ควรใช้ opioids เสริ ม เพื่อให้ได้ผลเร็ ว และลด diazepam ซึ่ งมีฤทธิ์ นาน ควรใช้ fentanyl หรื อ
pethidine ดีกว่า morphine ซึ่ งออกฤทธิ์ นานเช่นกัน
3.2 หัตถการที่มีความปวด เช่น excision cyst, laser skin, close reduction bone fracture,
I/D abscess เป็ นต้น
การบริหารยา ถ้าระยะเวลาสั้น ฉี ดเป็ นครั้งคราวได้ แต่ถา้ ใช้เวลานานควรใช้วธิ ี
infusion แล้ว titrate ยาจนได้ระดับ S/A ที่ตอ้ งการ
 ให้ benzodiazepine เป็ นยาเสริ มให้ได้ amnesic จนถึงระดับ sedative
(midazolam 2-3 มก.หรื อ diazepam 2.5-5 มก ทาง IV)
 ให้ opioids เป็ นยาหลักในการจัดระดับ S/A
หลังฝึ กปฏิบตั ิดงั กล่าวระยะหนึ่ง เชื่ อว่าผูป้ ฏิบตั ิจะสามารถเลือกชนิดยาและดัดแปลงขนาดยา
ให้เหมาะสมกับหัตถการได้โดยง่าย และอาจพบศิลปะการให้ยาที่หลากหลายดีข้ ึนได้ เมื่อเกิดความ
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