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ทำใหเกิดความปวดหลังผาตัดในระดับรุนแรง การจัดการ
ความปวดหลั ง ผ า ตั ด ที่ ดี แ ละเหมาะสม จะทำให ผู ป ว ยมี
คุณภาพชีวติ ทีด่ ี และชวยลดภาวะแทรกซอนตางๆ ได การ
ศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาประสิทธิผลการระงับปวด
หลังผาตัดโดยหนวยระงับปวด (Acute Pain Service: APS)
ภาวะแทรกซอนและความพึงพอใจตอการบริการระงับปวด
ของผปู ว ยหลังผาตัดชองทองสวนบนในโรงพยาบาลศรีนครินทร
วิธีการศึกษา: ศึกษาขอมูลยอนหลังจากแบบบันทึกการ
ระงับปวดของผปู ว ยทีม่ ารับการผาตัดชองทองสวนบนทีม่ อี ายุ
มากกวา 10 ป และไดรบั บริการระงับปวดโดย APS ขอมูล
ทีศ่ กึ ษา ไดแก วิธกี ารระงับปวด คะแนนความปวดสูงสุด และ
ต่ำสุด ในขณะพัก ขณะขยับ ภาวะแทรกซอน ผลขางเคียง
และระดับความพึงพอใจตอการบริการ การวิเคราะหขอ มูล
และรายงานผลใชสถิตเิ ชิงพรรณนา
ผลการศึกษา: ผูปวยจำนวน 417 ราย สวนใหญเปนการ
ผาตัด hepato-biliary (รอยละ 79.38) และสวนใหญไดรับ
เทคนิค epidural analgesia (รอยละ 57.79) ประสิทธิผลการ
ระงับปวดหลังผาตัด 24 ชัว่ โมง พบวาสวนใหญปวดลดลงมาก
(รอยละ 50.50) กลุมที่ไมมีอาการปวดเลย พบมากที่สุด
ในเทคนิค epidural analgesia (รอยละ 20.54) (p = 0.002)
เมื่อเปรียบเทียบระหวางเทคนิค ผูปวยที่มีความปวดมาก
สูงสุดในขณะพักพบมากทีส่ ดุ ในกลมุ IV Patient Controlled
*

Background and objective: Upper abdominal surgery
causes severe pain. Effective postoperative pain
management achieveds quality of life in patients and
reduces complications from surgery. This study aims to
study of the efficacy of postoperative pain management,
complications and satisfaction to Acute Pain Service
(APS) for upper abdominal surgery in Srinagarind
hospital.
Methods: We studied from the APS records of upper
abdominal surgery in patients aged more than 10 years
old and received postoperative pain management by
APS. We studied about pain management techniques,
maximum and minimum pain score during at rest and
on movement, side effects and satisfaction.
Results: Totally, there were 417 patients, most in
hepato-biliary surgery (79.38%) and mostly received
epidural analgesia technique (57.79%). Effective pain
management after 24 hours of surgery revealed most of
patients (50.50%) decreased pain symptom. Epidural
analgesia technique revealed free of pain in 20.54%.
(p= 0.002) Between postoperative pain techniques, we
found maximum pain scores at rest in IV PCA of 36.64%
while minimal pain score in IV PCA combined with
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ประสิทธิผลการระงับปวดหลังผาตัดในผปู ว ยทีม่ ารับการผาตัดชองทองสวนบน

Analgesia (PCA) รอยละ 36.64 และนอยทีส่ ดุ ในกลมุ เทคนิค
IV PCA รวมกับ spinal morphine (รอยละ 25.71) ซึ่ ง
ใกลเคียงกับเทคนิค epidural analgesia (รอยละ 26.27)
และเมื่อเปรียบเทียบในกลุมที่ไมมีอาการปวดเลยในขณะพัก
พบมากที่ สุ ด ในกลุ ม ที่ ไ ด รั บ เทคนิ ค epidural analgesia
(รอยละ 75.86) รองลงมาไดแกเทคนิค IV PCA รวมกับ
spinal morphine (รอยละ 72.33) และนอยสุดในกลมุ IV PCA
(รอยละ 57.48) (p = 0.001)
ผูปวยที่ไดรับเทคนิค epidural analgesia ที่มีระดับ
ความปวดสู ง สุ ด ในขณะขยั บ คิ ด เป น สั ด ส ว นที่ น อ ยที่ สุ ด
(รอยละ 50.85) และมีระดับความปวดต่ำสุดในขณะพักคิด
เปนสัดสวนทีม่ ากทีส่ ดุ (รอยละ 75.86)
ในช ว ง 48 ชั่ ว โมงหลั ง ผ า ตั ด ประสิ ท ธิ ผ ลการระงั บ
ปวดในกลมุ ทีไ่ ดรบั เทคนิค IV PCA รวมกับ spinal morphine
ไดผลใกลเคียงกับกลมุ ทีไ่ ดรบั epidural analgesia แตในชวง
72 ชั่วโมงหลังผาตัด epidural analgesia จะควบคุมความ
ปวดไดดีกวา
อาการข า งเคี ย งที่ พ บมากที่ สุ ด ได แ ก อาการคลื่ น ไส
อาเจียน พบอัตราการเกิดรอยละ 11.51 อาการคันพบรอยละ
10.07 สวนอาการหลับลึก พบเพียงรอยละ 1.44 และไมพบ
ภาวะแทรกซ อ นที่ รุ น แรง ผู ป ว ยส ว นใหญ ร อ ยละ 98.16
มีความพึงพอใจตอการใหบริการโดย APS
สรุป: ประสิทธิผลการระงับปวดหลังผาตัดโดย APS ในผปู ว ย
ทีม่ ารับการผาตัดชองทองสวนบนในโรงพยาบาลศรีนครินทร
สวนใหญไดประสิทธิผลดี และเทคนิคที่ใหประสิทธิผลดีที่สุด
ไดแก epidural analgesia รองลงมาไดแก IV PCA รวมกับ
spinal morphine

x Analgesic Efficacy of Postoperative Pain Management Following
spinal morphine (MO) of 25.71% and in epidural
analgesia of 26.27%. When compared in free of pain at
rest, we found that the most in epidural analgesia
technique (75.86%), the second in IV PCA combined
with spinal MO (72.33%) and the third in IV PCA
technique (57.48%). (p= 0.001)
The maximal pain on motion in epidural analgesia
technique, patients revealed 50.85% while the minimal
pain at rest in this technique revealed 75.86%.
During postoperative 48 hours, efficacy of pain
management in IV PCA combined with spinal MO
revealed equal to epidural analgesia, however epidural
analgesia reduced pain score better than IV PCA
combined with spinal MO in 72 hours of postoperative
period.
The common side effects are nausea/vomiting
(11.51%), pruritus (10.07%), over sedation (1.44%) and
absent severe complications. The satisfaction on APS
was mostly satisfied (98.16%).
Conclusion: Efficacy in postoperative pain management
in upper abdominal surgery revealed mostly effective
and the most effective analgesic technique is epidural
analgesia and IV PCA combined with spinal MO,
subsequently.
Keywords: Analgesic efficacy, Postoperative pain
management, Upper abdominal surgery
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บทนำ
ความปวดหลังการผาตัดเปนความปวดชนิดเฉียบพลัน
สงผลกระทบทำใหผปู ว ยไดรบั ความทุกขทรมานทัง้ ทางรางกาย
และจิตใจ และอาจทำใหเกิดผลแทรกซอน เชน แผลหายชา
ภาวะปอดแฟบ (atelectasis) ปอดติดเชื้อ (pneumonia)
ระบบหายใจลมเหลวและภาวะแทรกซอนตอระบบหัวใจ เปน
ตน โดยเฉพาะในกลุมเสี่ยงไดแก ผูปวยสูงอายุ ผูปวยที่มี
ประวัติโรคหัวใจและปอด และการผาตัดบริเวณทรวงอกและ
ชองทองสวนบนจะพบภาวะแทรกซอนตอระบบหายใจและ
หัวใจไดมากยิ่งขึ้น1-3 ปจจัยดังกลาวจะสงผลกระทบทำให
ผปู ว ยตองนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลนานขึน้ 2 และทำให
เพิม่ คาใชจา ยในการรักษาพยาบาลมากขึน้ อีกดวย3 การจัด
การความปวดหลังผาตัดทีด่ แี ละเหมาะสม โดยเฉพาะอยางยิง่
จากการผาตัดบริเวณทรวงอกและชองทองสวนบนจะทำให
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ผปู ว ยมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี และชวยลดภาวะแทรกซอนตางๆ ที่
กลาวมาแลวลงได4-8 ซึง่ จะมีผลทำใหผปู ว ยสามารถฟน ตัว จาก
การผาตัดไดเร็วขึ้น และสามารถกลับบานไดตามแผน การ
รักษา
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา รวมกับโรงพยาบาลศรีนครินทร
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดเล็งเห็นความ
สำคัญของการพัฒนาคุณภาพการบริการระงับปวด เชนเดียว
กับหนวยงานอื่นๆ ในสากลโดยไดจัดตั้งทีมงานระงับปวด
เพือ่ จัดทำแนวทางปฏิบตั ใิ นการจัดการความปวดขึน้ และเริม่
ใหบริการระงับปวดหลังผาตัด (Acute Pain Service; APS)
ในป พ.ศ. 2547 เปนตนมา ไดมกี ารปรับปรุงคุณภาพการ
บริ ก ารร ว มกั บ ที ม สหสาขาวิ ช าชี พ อย า งต อ เนื่ อ ง โดยใน
ปจจุบนั โรงพยาบาลศรีนครินทรไดถอื ปฏิบตั ใิ หมกี ารประเมิน
ความปวดผปู ว ยหลังผาตัดเปนสัญญาณชีพที่ 5 ผปู ว ยหลัง

ศรีนครินทรเวชสาร 2557; 29 (3)  Srinagarind Med J 2014; 29 (3)

สุธนั นี สิมะจารึก และคณะ

ผาตัดจะไดรบั การพิจารณาใหการระงับปวดทีเ่ หมาะสม โดย
ผปู ว ยทีไ่ ดรบั การผาตัดใหญหรือคาดวาจะมีความปวดหลังผาตัดใน
ระดับรุนแรง จะพิจารณาใหไดรบั เทคนิคการระงับปวดพิเศษ
เชน การควบคุมความปวดดวยตนเอง (Patient Controlled
Analgesia: PCA) โดยการใหยาทางหลอดเลือดดำ (IV PCA)
หรือ ทางชองเอปดรู อล (epidural analgesia) การไดรับยา
ทางชองไขสันหลัง (spinal analgesia) เปนตน สวนการผาตัด
ปานกลางหรือเล็กจะไดรบั ยาระงับปวดโดยวิธกี ารแบบดัง้ เดิม
เชน การฉีดยาระงับปวดทางหลอดเลือดดำเปนครั้งคราว
การใหยาโดยวิธรี บั ประทาน เปนตน
ดังนั้นทีมวิจัยจึงตองการทราบถึงประสิทธิผลการระงับ
ปวดหลังผาตัดในผูปวยหลังผาตัดชองทองสวนบนที่ไดรับ
การบริการโดย APS ในโรงพยาบาลศรีนครินทร เพื่อนำมา
ปรับปรุงการบริการระงับปวดใหดียิ่งขึ้นตอไป

วัตถุประสงค
เพื่ อ ศึ ก ษาประสิ ท ธิ ผ ลการระงั บ ปวดของการจั ด การ
ความปวดหลังผาตัด อาการขางเคียง และภาวะแทรกซอน
ตลอดจนความพึงพอใจตอการบริการโดย APS ของผูปวย
หลังผาตัดชองทองสวนบนในโรงพยาบาลศรีนครินทร

วิธีการศึกษา
การศึกษาผานการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจยั ในมนุษย มหาวิทยาลัยขอนแกน เลขที่ HE 531405
จึงไดทำการศึกษาขอมูลยอนหลังจากแบบบันทึกการระงับ
ปวด ของผูปวยหลังผาตัดชองทองสวนบนที่มีอายุมากกวา
10 ป และไดรบั บริการระงับปวดโดย APS และนอนพักรักษา
ใน แผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลศรีนครินทร ในระหวางป พ.ศ.
2552-2553 ผปู ว ยทุกรายไดรบั ยาระงับปวดตามแนวทางการ
ระงับปวดทีห่ นวยงานสรางขึน้ (Srinagarind standard regimen) ความเขมขนของยาทีใ่ หทาง epidural analgesia ไดแก
0.08% bupivacaine ผสม morphine 0.02 mg/ml สวนยา
ทีใ่ หทาง IV PCA ไดแก morphine 1 mg/ml และปรับขนาดยา
ตามความเหมาะสมของการผาตัด
ขอมูลทีท่ ำการศึกษาทีส่ ำคัญ ไดแก เพศ อายุ ชนิด
ของการผาตัด จำนวนวันทีเ่ ยีย่ ม วิธกี ารระงับปวด ระดับการ
บรรเทาปวด (pain relief) ภายใน 24 ชัว่ โมงแรกหลังผาตัด
คะแนนความปวดสู ง สุ ด และต่ำ สุ ด ในขณะพั ก /ขณะขยั บ
ภายใน 24 ชัว่ โมงแรกหลังผาตัด และภายใน 72 ชัว่ โมงหลัง
ผาตัด ภาวะแทรกซอน ผลขางเคียง จากการไดรับยาระงับ
ปวดในแต ล ะวิ ธี และระดับความพึงพอใจตอการบริการ
ทำการบันทึกขอมูลลงในโปรแกรม Access ที่สรางขึ้นโดย
APS ภาควิชาวิสัญญีวิทยา

x Simajareuk S, et al.
การวิเคราะหขอ มูล ใชสถิตเิ ชิงพรรณนา รายงานผลของ
ขอมูลในรูปของคา mean ± SD จำนวนและรอยละ เปรียบ
เทียบทางสถิตโิ ดยใช Chi-square test (คา p ทีน่ อ ยกวา 0.05
ถือเปนนัยสำคัญ) โดยโปรแกรม SPSS (version 17.0)

ผลการศึกษา
ผปู ว ยทัง้ หมด 417 ราย เปนเพศชาย 271 ราย (รอยละ
64.99) อายุเฉลีย่ 54.45 ป ชนิดของการผาตัด สวนใหญ 331
ราย (รอยละ 79.38) เปนการผาตัดตับและทางเดินน้ำดี
(hepato-biliary) ขอมูลพืน้ ฐานดังตารางที่ 1 และเทคนิคการ
ระงับปวดทีไ่ ดรบั สวนใหญจำนวน 241 ราย (รอยละ 57.79)
ไดรบั เทคนิค epidural analgesia รองลงมาไดแก IV PCA
จำนวน 134 ราย (รอยละ 32.13) IV PCA รวมกับ spinal
morphine (MO) จำนวน 36 ราย (รอยละ 8.63) และ IV infusion จำนวน 6 ราย (รอยละ 1.44) และเนือ่ งจากจำนวนผปู ว ย
ที่ไดรับเทคนิค IV infusion มีจำนวนนอย จึงไมขอนำมา
กล า วถึ ง ในกรณี มี ก ารศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บข อ มู ล ในแต ล ะ
เทคนิคตอไป
ประสิทธิผลการระงับปวดภายใน 24 ชัว่ โมงหลังผาตัดใน
ภาพรวม ขอมูลจากผปู ว ยจำนวน 303 รายทีส่ ามารถรวบรวม
ยอนหลังได สวนใหญรอยละ 50.50 ใหความเห็นวาอาการ
ปวดลดลงมาก โดยพบวากลมุ ทีไ่ มมอี าการปวดเลย พบมาก
ที่ สุ ด ในเทคนิ ค epidural analgesia (ร อ ยละ 20.54)
รองลงมาไดแกเทคนิค IV PCA รวมกับ spinal MO (รอยละ
12.50) และพบนอยสุดในกลมุ IV PCA (รอยละ 4.49) ซึง่ มี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p = 0.002)
(ตารางที่ 2)
ผูปวยที่มีระดับความปวดมากขณะพักติดตอกัน 2 ครั้ง
ขึน้ ไปจากการประเมินระดับความปวดทุก 4 ชัว่ โมง พบนอย
ที่สุดในกลุมที่ไดรับเทคนิค IV PCA รวมกับ spinal MO
(รอยละ 5.56) และพบมากทีส่ ดุ ในเทคนิค IV PCA (รอยละ
19.40) ซึง่ มีความแตกตางกันอยางมีนยั สำคัญทางสถิติ (p =
0.013)
ผูปวยที่มีระดับความปวดสูงสุดในขณะพัก สวนใหญ
รอยละ 38.73 ปวดในระดับปานกลาง รองลงมารอยละ 29.66
ปวดในระดับมาก รอยละ 20.59 ปวดในระดับเล็กนอย และ
รอยละ 11.03 ไมมอี าการปวด เมือ่ เปรียบเทียบในกลมุ ทีม่ ี
ความปวดมาก พบวา ผปู ว ยทีไ่ ดรบั เทคนิค IV PCA รวมกับ
spinal MO มีสัดสวนนอยที่สุด (รอยละ 25.71) รองลงมา
ไดแกเทคนิค epidural analgesia (รอยละ 26.27) และพบ
มากที่สุดในกลุม IV PCA (รอยละ 36.64) แตไมมีความ
แตกตางกันทางสถิติ (p = 0.099) (รูปที่ 1A)
ผูปวยที่มีระดับความปวดต่ำสุดในขณะพัก สวนใหญ
รอยละ 69.52 ไมมอี าการปวดเลย และรอยละ 19.40 มีอาการ
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ปวดเล็กนอยเทานัน้ ทีเ่ หลือรอยละ 11.09 มีอาการปวดปาน
กลางถึงปวดมาก และเมือ่ เปรียบเทียบในกลมุ ทีไ่ มมอี าการ
ปวดเลย พบวา ผปู ว ยทีไ่ ดรบั เทคนิค epidural analgesia มี
สัดสวนมากทีส่ ดุ (รอยละ 75.86) รองลงมาไดแกเทคนิค IV
PCA รวมกับ spinal MO (รอยละ 72.33) และพบนอยทีส่ ดุ
ในกลมุ IV PCA (รอยละ 57.48) ซึง่ มีความแตกตางกันอยางมี
นัยสำคัญทางสถิติ (p = 0.001) (รูปที่ 1B)
ผูปวยที่มีระดับความปวดสูงสุดในขณะขยับ สวนใหญ
รอยละ 57.35 ยังคงมีอาการปวดมาก รองลงมารอยละ 31.86
ปวดในระดับปานกลาง รอยละ 8.82 ปวดในระดับเล็กนอย
และมีเพียงรอยละ 1.96 ทีไ่ มมอี าการปวด เมือ่ เปรียบเทียบใน
กลมุ ทีม่ คี วามปวดมาก พบวาผปู ว ยทีไ่ ดรบั เทคนิค epidural
analgesia มีสดั สวนนอยทีส่ ดุ (รอยละ 50.85) รองลงมาได
แกเทคนิค IV PCA รวมกับ spinal MO (รอยละ 57.14) และ
พบมากที่สุดในกลุม IV PCA (รอยละ 68.70) ซึ่งมีความ
แตกตางกันอยางมีนยั สำคัญทางสถิติ (p = 0.004) (รูปที่ 1C)
ผูปวยที่มีระดับความปวดต่ำสุดในขณะขยับ สวนใหญ
รอยละ 36.32 ปวดเล็กนอย รองลงมารอยละ 32.84 ผปู ว ยไม
มีอาการปวดเลย รอยละ 24.63 ปวดปานกลาง และรอยละ
6.22 มีอาการปวดมาก ตามลำดับ และเมื่อเปรียบเทียบใน
กลมุ ทีไ่ มมอี าการปวดเลย พบวา ผปู ว ยทีไ่ ดรบั เทคนิค epidural analgesia มีสดั สวนมากทีส่ ดุ (รอยละ 38.30) รองลง
มาไดแก เทคนิค IV PCA รวมกับ spinal MO (รอยละ 37.14)
และพบน อ ยที่ สุ ด ในกลุ ม IV PCA (ร อ ยละ 22.83)
ซึ่งมีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p = 0.01)
(รูปที่ 1D)
เมือ่ เปรียบเทียบกลมุ ผปู ว ยทีไ่ ดรบั เทคนิค epidural analgesia กับ IV PCA รวมกับ spinal MO พบวา ระดับความ
ปวดสูงสุดในขณะพัก และในขณะเคลือ่ นไหว ในทัง้ 2 เทคนิค
ไดผลระงับปวดใกลเคียงกันใน 48 ชัว่ โมงหลังผาตัด แตพบวา
ในชวง 72 ชั่วโมงหลังผาตัด ผูปวยที่มีระดับความปวดมาก
ในขณะพัก ในกลมุ ทีไ่ ดรบั เทคนิค epidural analgesia จะมี
สัดสวนนอยกวากลมุ ทีไ่ ดเทคนิค IV PCA รวมกับ spinal MO
(รอยละ 13.87 และ 30.00) แตไมมคี วามแตกตางกันทางสถิติ
(p = 0.096) ในทำนองเดี ย วกั น ผู ป ว ยที่ มี ร ะดั บ ความ
ปวดมากในขณะเคลื่อนไหว กลุมที่ไดรับเทคนิค epidural
analgesia จะมีสัดสวนนอยกวากลุมที่ไดเทคนิค IV PCA
รวมกับ spinal MO เชนกัน (รอยละ 22.06 และ 52.63)
ซึง่ มีความแตกตางกันอยางมีนยั สำคัญทางสถิติ (p = 0.007)
(ตารางที่ 3 และรูปที่ 2)
สวนอาการขางเคียงจากการใหยาระงับปวด พบอาการ
หลับลึกทัง้ หมด 6 ราย (รอยละ 1.44) โดยพบในผปู ว ยทีไ่ ดรบั
เทคนิค IV PCA รวมกับ spinal MO 1 ราย ใน 36 ราย (รอยละ
2.78) epidural analgesia 4 ราย ใน 241 ราย (รอยละ 1.66)
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และ IV PCA 1 ราย ใน 134 ราย (รอยละ 0.75) อาการคลืน่
ไส/อาเจียนทัง้ หมด 48 ราย (รอยละ 11.51) มีอาการรุนแรง
3 ราย (รอยละ 0.72) โดยพบในผปู ว ยทีไ่ ดรบั เทคนิค IV PCA
2 ราย ใน 134 ราย (รอยละ 1.49) และ epidural analgesia
1 ราย ใน 241 ราย (รอยละ 0.41) ผปู ว ยทีม่ อี าการคันและ
ตองการการรักษา 42 ราย (รอยละ 10.07) โดยพบในผปู ว ยที่
ไดรบั เทคนิค epidural analgesia 32 ราย ใน 241 ราย (รอยละ
13.28) IV PCA รวมกับ spinal MO 3 รายใน 36 ราย (รอยละ
8.33) และ IV PCA 6 ราย ใน 134 ราย (รอยละ 4.48) และไม
พบภาวะแทรกซอนที่รุนแรงอื่นๆ
ขณะใหบริการ APS มี ก ารหยุ ด การให ย าระงั บ ปวด
รอยละ 31 โดยสาเหตุสว นใหญเนือ่ งจากยาหมดกอนกำหนด
(รอยละ 61.24) รองลงมาไดแก สาย epidural มีปญหา
(รอยละ 20.16)
โดยภาพรวมแลว ผปู ว ยสวนใหญรอ ยละ 98.16 มีความ
พึงพอใจตอการใหบริการ (รอยละ 85.89 มีความพึงพอใจ
มาก และรอยละ 12.27 พอใจนอย) ทีเ่ หลือรอยละ 1.84 (6
ราย) ไมพอใจตอการบริการ โดยเหตุผลสวนใหญเนื่องจาก
การระงับปวดไดผลยังไมดีเทาที่ควร

วิจารณ
การใหบริการระงับปวดหลังผาตัดโดย APS ในผูปวย
หลังผาตัดชองทองสวนบนในโรงพยาบาลศรีนครินทร โดย
ภาพรวมพบวาสวนใหญไดมีการเลือกเทคนิคการระงับปวด
ที่เหมาะสม ไดแก epidural analgesia ซึ่งใหประสิทธิผล
การระงับปวดหลังผาตัดทัง้ ในขณะพัก และขณะขยับไดดกี วา
เทคนิคอืน่ ซึง่ สอดคลองกับหลายการศึกษา เชน การศึกษา
ของ Yimyaem และคณะ9 พบวา การระงับปวดหลังผาตัดดวย
การใหยาทางชอง epidural จะลดปริมาณการใชยา morphine
ไดอยางมีนัยสำคัญ เมื่อเทียบกับกลุม IV PCA ในผูปวย
มะเร็งทอน้ำดีทมี่ ารับการผาตัดชองทองสวนบน การศึกษา
ของ Shapiro และคณะ10 พบวา คาเฉลีย่ ของระดับความปวด
ของผูปวยที่มาผาตัดชองทอง ในกลุมที่ไดรับยา morphine
ทางชอง epidural เปนครัง้ คราว จะต่ำกวากลมุ ทีไ่ ดรบั ยาทาง
IV PCA การศึกษาของ Freise และ Van Aken4 พบวา เทคนิ
ค epidural analgesia ในระดับอกชวยบรรเทาปวดไดดี
ในการผาตัดทรวงอก และชองทอง โดยมีประสิทธิผลครอบ
คลุมถึง 2 สัปดาหหลังผาตัด นอกจากนั้นยังชวยลดอัตรา
การเสียชีวิตได และจากการศึกษาของ Kainzwaldner และ
คณะ11 พบวาในการผาตัดชองทองสวนบน เทคนิคการระงับ
ปวด epidural analgesia มีขอ ดีเหนือกวา IV PCA ทัง้ ดานการ
ระงับปวด และผลขางเคียง
จากผลการศึกษาพบวา ในชวง 48 ชัว่ โมงแรกหลังผาตัด
ประสิทธิผลการระงับปวดในกลุมที่ไดรับเทคนิค IV PCA
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รูปที่ 1 รอยละของผปู ว ยทีม่ คี วามปวดระดับตางๆ ภายใน 24 ชัว่ โมงหลังผาตัดในแตละเทคนิค (* = p < 0.05)
(แทงที่ 1= Epidural, แทงที่ 2= IV PCA, แทงที่ 3= IVPCA + Spinal MO)
ตารางที่ 1 ขอมูลพืน้ ฐาน
จำนวน (รอยละ)
n = 417

ขอมูล
Sex

Female
Male
Age (yr)
Mean + SD
Median (range)
Operation
Hepato-biliary surgery
Gastro-intestinal surgery
Pancrease surgery
Splenectomy
Major vascular surgery
Multiple abdominal surgery
Number of APS visit (day)
Mean + SD
Median (range)

146 (35.01)
271 (64.99)
54.45 + 12.90
56 (12 - 95)
331 (79.38)
36 (8.63)
35 (8.39)
8 (1.92)
3 (0.72)
4 (0.96)
2.17 + 0.79
2 (1 - 5)

รูปที่ 2 รอยละของผูปวยที่ปวดระดับรุนแรงเปรียบเทียบ
ระหวางเทคนิค epidural analgesia และ IV PCA+ Spinal
MO ใน 1-3 วันหลังผาตัด (* = p < 0.05)
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ตารางที่ 2 ความปวดทีล่ ดลงหลังผาตัด 24 ชัว่ โมงในแตละเทคนิค [จำนวน (รอยละ)]

ไมลดเลย
ปวดลดลงเล็กนอย
ปวดลดลงปานกลาง
ปวดลดลงมาก
ไมมีอาการปวดเลย

Epidural
analgesia
(n = 185)
2 (1.08)
15 (8.11)
43 (23.24)
87 (47.03)
38 (20.54)

IV PCA
(n = 89)
3 (3.37)
5 (5.62)
24 (26.97)
53 (59.55)
4 (4.49)

IV PCA
+Spinal MO
(n = 24)
0
1 (4.17)
9 (37.50)
11 (45.83)
3 (12.50)

IV infusion
(n = 5)

รวมทั้งหมด*
(n = 303)

p

0
1 (20.00)
2 (40.00)
2 (40.00)
0

5 (1.65)
22 (7.26)
78 (25.74)
153 (50.50)
45 (14.85)

0.308
0.638
0.299
0.134
0.002**

หมายเหตุ: * ไมมขี อ มูล/ ไมสามารถประเมินไดในผปู ว ยบางราย
** มีนยั สำคัญทางสถิติ และการวิเคราะหทางสถิตไิ มนบั รวมเทคนิค IV infusion

ตารางที่ 3 ระดับความปวดเปรียบเทียบระหวางเทคนิค epidural analgesia และ IV PCA+ Spinal MO ใน 1-3 วัน
หลังผาตัด [จำนวน (รอยละ)]
วันแรก

At rest (highest)
No pain, NRS 0
Mild, NRS 1-3
Moderate, NRS 4-6
Severe, NRS 7-10
On movement (highest)
No pain, NRS 0
Mild, NRS 1-3
Moderate, NRS 4-6
Severe, NRS 7-10

วันที่สอง

Epidura
analgesia

IV PCA
+Spinal MO

Epidural
analgesia

IV PCA
+Spinal MO

Epidural
analgesia

IV PCA
+Spinal MO

n = 236
32 (13.56)
58 (24.58)
84 (35.59)
62 (26.27)
n = 236
5 (2.12)
25 (10.59)
86 (36.44)
120 (50.85)

n = 35
3 (8.57)
11 (31.43)
12 (34.29)
9 (25.71)
n = 35
1 (2.86)
3 (8.57)
11 (31.43)
20 (57.14)

n = 221
37 (16.74)
62 (28.05)
82 (37.10)
40 (18.10)
n = 221
3 (1.36)
36 (16.29)
92 (41.63)
90 (40.72)

n = 32
6 (18.75)
8 (25.00)
12 (37.50)
6 (18.75)
n = 32
0
8 (25.00)
10 (31.25)
14 (43.75)

n = 137
31 (22.63)
43 (31.39)
44 (32.12)
19 (13.87)
n = 136
8 (5.88)
34 (25.00)
64 (47.06)
30 (22.06)

n = 20
7 (35.00)
4 (20.00)
3 (15.00)
6 (30.00)
n = 19
0
5 (26.32)
4 (21.05)
10 (52.63)

รวมกับ spinal MO ไดผลใกลเคียงกับกลมุ ทีไ่ ดรบั epidural
analgesia ซึ่ ง ต า งจากศึ ก ษาของ Meylan และคณะ 12
ที่พบวาเทคนิค spinal MO จะควบคุมความปวดหลังผาตัด
ไดดภี ายใน 24 ชัว่ โมงเทานัน้ ดังนัน้ จึงนาจะเปนอีกทางเลือก
หนึง่ สำหรับผปู ว ยทีม่ ขี อ จำกัดในการทำ epidural analgesia
ขณะใหบริการ APS มีการหยุดการใหยาระงับปวดกอน
กำหนดมากถึงรอยละ 31 โดยสาเหตุสวนใหญเนื่องจากยา
หมดในชวงนอกเวลาราชการ อาจเนือ่ งจากมีขอ จำกัดในการ
ใชเครื่อง PCA ของพยาบาลผดู แู ลทีห่ อผปู ว ย และทีมระงับ
ปวด APS ยังไมสามารถใหบริการครอบคลุมตลอด 24 ชัว่ โมง
ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ไม พ บภาวะแทรกซ อ นที่ รุ น แรง
จากการใหบริการ APS สวนอาการขางเคียงทีพ่ บมากไดแก
คลืน่ ไส/อาเจียน (รอยละ 11.51) อาการคัน (รอยละ 10.07)
สวนอาการหลับลึก (excessive sedation) พบเพียงรอยละ
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1.44 ซึง่ นอยกวาการศึกษาอืน่ ทีพ่ บรอยละ 20-25 รอยละ 14.7
และรอยละ 2.6 ตามลำดับ13

สรุป
ประสิทธิผลการระงับปวดโดย APS ในผปู ว ยหลังผาตัด
ช อ งท อ งส ว นบน ในโรงพยาบาลศรี น คริ น ทร ไ ด ผ ลดี
โดยพบว า เทคนิ ค ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลดี ที่ สุ ด ได แ ก epidural
analgesia รองลงมาไดแก IV PCA รวมกับ spinal MO
อยางไรก็ตามพบปญหาดานสมรรถนะของทีมผูใหบริการ
ตลอดจน ระบบการบริการ APS ที่ยังไมครอบคลุมทั้ง 24
ชัว่ โมง สงผลใหการระงับปวดไมเปนไปตามแผนการรักษาจึง
เปนโอกาส ในการพัฒนาเพือ่ ใหการดูแลผปู ว ยทีม่ คี วามปวด
หลังผาตัด เปนไปอยางปลอดภัยและมีประสิทธิภาพทีด่ ยี งิ่ ขึน้
ตอไป
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