แนวทางพัฒนาการดูแลผู้ป่วย
ที่เข้ารับการระงับความรู้สึกเฉพาะส่วน

Aseptic techniques
Local anesthetic systemic toxicity
Patients receiving anticoagulant and
antiplatelet therapy
Neurologic Complications

พ.ศ. 2560
จัดท�าโดย ชมรมการระงับค ามรู้ ึกเฉพาะ ่ นแ ่งประเท ไทย
ภายใต้ราช ิทยาลัย ิ ัญญีแพทย์แ ่งประเท ไทย

แนวทางพั
นาการดู
คํ
าแนะนําสํฒ
าหรั
บการดูแลผูป
้ ป่ว่วยย
ทีม
่ เข้ารั
บความรู
้สก
ึ ้ส
เฉพาะส่
วน วน
ารับบการระงั
การระงั
บความรู
ึกเฉพาะส่
พิมพ์ครั้งที่ 1 มีนาคม 2560
จ�าน น
500 เล่ม

จัดท�าโดย ชมรมการระงับค ามรู้ ึกเฉพาะ ่ นแ ่งประเท ไทย
ราช ิทยาลัย ิ ัญญีแพทย์แ ่งประเท ไทย
าคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น5 เลขที่ 2 ซ ย ูนย์ ิจัย
ถนนเพชรบุรีตัดใ ม่ แข งบางกะปิ เขต ้ ยข าง กรุงเทพ 10310
โทร ัพท์ 0-2716-7220
พิมพ์ที่

บริ ัท พี.เ .ลีฟ ิ่ง จ�ากัด
4 ซ ย ิรินธร 7 แข งบางบ�า รุ เขตบาง ลัด กรุงเทพ 10700
โทร ัพท์ 0-2881-9890

ii

คํานํา
ในปัจจุบันได้มีค ามรู้ค ามเข้าใจในพยาธิ รีร ิทยา เภ ัช ิทยา เทคนิค และ
การดูแลภา ะแทรกซ้ นข งการระงับค ามรู้ ึกเฉพาะที่ (Regional Anesthesia)
มากขึ้น แต่ก็ยังพบ ่า ิ ัญญีแพทย์บางท่านยังมีค ามเข้าใจคลาดเคลื่ นเกี่ย กับ
เทคนิคการท�า ตั ถการการระงับค ามรู้ กึ เฉพาะที่ ซึง่ าจ ง่ ผลใ เ้ กิดภา ะแทรกซ้ น
ในผูป้ ่ ยได้ ราช ทิ ยาลัย ิ ญั ญีแพทย์แ ง่ ประเท ไทย ร่ มกับชมรมระงับค ามรู้ กึ เฉพาะ
่ นแ ง่ ประเท ไทย จึงมี ตั ถุประ งค์ใ จ้ ดั ท�าคูม่ ื (1) การใช้เทคนิคปล ดเชื้ า� รับ
การระงับค ามรู้ ึกเฉพาะ ่ น (2) การป้ งกันและรัก าภา ะยาชาเป็นพิ (3) การ
ฉีดยาชาระงับค ามรู้ กึ เฉพาะ ่ น ในผูป้ ่ ยทีไ่ ด้รบั ยาต้านการแข็งตั ข งเลื ด และ
ยาต้านเกล็ดเลื ด และ (4) การดูแลผู้ป่ ยที่เกิดภา ะบาดเจ็บข งระบบประ าท
ภาย ลังได้รับการระงับค ามรู้ ึกเฉพาะ ่ น ใ ้เป็นแน ทางในการพัฒนาการดูแล
ผูป้ ่ ยทีม่ ารับการระงับค ามรู้ กึ แบบเฉพาะที่ เพื่ ใ ผ้ ปู้ ่ ยได้รบั ค ามปล ดภัย และ
ไม่เกิดภา ะแทรกซ้ น
ในแน ทางนี้บางบทค ามมีการใช้ทับ ัพท์ภา า ังกฤ เพื่ ค ามเข้าใจ
และกระชับข งนื้ า ไม่ใ ้ผิดจากค าม มายเดิม ย่างไรก็ตามแน ทางพัฒนา
การระงับค ามรู้ ึกเฉพาะที่ฉบับนี้เป็นเพียงค�าแนะน�าในการปฏิบัติเท่านั้น มิได้เป็น
ข้ บังคับ รื กฎเกณฑ์ที่บังคับใ ้ต้ งปฏิบัติตาม เนื่ งจากในการปฏิบัติจริงนั้น
จะต้ ง า ัยทัก ะและดุลยพินิจข งแพทย์ที่ใ ้การรัก าในโรงพยาบาลแต่ละแ ่ง
ซึ่งแตกต่างกัน เป็น งค์ประก บที่ �าคัญด้ ย

i

ผมในนามข งราช ทิ ยาลัย ิ ญ
ั ญีแพทย์แ ง่ ประเท ไทย ข ข บคุณ าจารย์
ผู้ประพันธ์ ชมรมการระงับค ามรู้ ึกเฉพาะ ่ นแ ่งประเท ไทย ผู้มี ่ นเกี่ย ข้ ง
และบุคลากรทาง ิ ญ
ั ญีทกุ ท่าน ทีไ่ ด้ ทุ ิ เ ลาในการจัดท�าแน ทางในการพัฒนาการ
ดูแลผู้ป่ ยที่ดีและมีประโยชน์ ผมเชื่ ่าแน ทางในการพัฒนาการดูแลผู้ป่ ยเล่มนี้
จะเป็นประโยชน์ า� รับบุคลากรทาง ิ ญ
ั ญี และเป็นคูม่ ื ทีจ่ ะ ามารถน�าไปประยุกต์
ใช้ในการท�างานได้เป็น ย่างดี ากมีข้ บกพร่ ง รื ข้ ผิดพลาด ผมและทางคณะผูจ้ ดั ท�า
ต้ งข ภัย และข น้ มรับไ ้ ากมีคณ
ุ ประโยชน์ ประการใด ข ทุ ิ ใ ก้ บั ชา ิ ญ
ั ญี
ที่รักทุกท่าน
รอง า ตราจารย์นายแพทย์ ิชัย อิทธิชัยกุลฑล
ประธานราช ิทยาลัย ิ ัญญีแพทย์แ ่งประเท ไทย
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น้ า ที่ � า คั ญ ยิ่ ง ประการ นึ่ ง ข ง งค์ ก ร ิ ช าการข งผู ้ ป ระก บ ิ ช าชี พ
เ ชกรรมคื การจัดท�าแน ทางพัฒนา �า รับเ ชปฏิบัติ โดยเฉพาะ ย่างยิ่งเมื่ มี
ค ามก้า น้าทางเทคโนโลยีเพิม่ ขึน้ ทัง้ นีเ้ พื่ พัฒนาคุณภาพและค ามปล ดภัยข ง
ผู ้ ป ่ ย การใ ้ ค ามรู ้ แ ก่ ผู ้ ป ระก บ ิ ช าชี พ เ ชกรรม บุ ค ลากร และประชาชน
คณะกรรมการข งชมรมการระงับค ามรู้ ึกเฉพาะ ่ นแ ่งประเท ไทยได้จัดท�า
แน ทางพัฒนามาจากผูท้ รงคุณ ฒ
ุ จิ าก ถาบันต่างๆ แน ทางเ ชปฏิบตั ทิ งั้ 4 นีไ้ ด้แก่
(1) แน ทางพัฒนาการใช้เทคนิคปล ดเชื้ �า รับการระงับค ามรู้ ึกเฉพาะ ่ น
(2) แน ทางพัฒนาการป้ งกันและรัก าภา ะยาชาเป็นพิ (3) แน ทางพัฒนา
การฉีดยาชาระงับค ามรู้ ึกเฉพาะ ่ นในผู้ป่ ยที่ได้รับยาต้านการแฃ็งตั ข งเลื ด
และยาต้านเกล็ดเลื ด และ (4) แน ทางพัฒนาการดูแลผู้ป่ ยที่เกิดภา ะบาดเจ็บ
ข งระบบประ าทภาย ลังการได้รับการระงับค ามรู้ ึกเฉพาะ ่ น
แน ทางพัฒนาเ ล่านี้พัฒนาจาก ลักฐานทาง ิชาการจากต่างประเท
เป็น ่ นใ ญ่เพื่ เป็นแน ทางที่เ มาะกับการใช้ในประเท ไทยโดยร ม ทั้งนี้
ผู ้ ป ระก บ ิ ช าชี พ เ ชกรรมพึ ง ปรั บ ใช้ ใ ้ ดคล้ งกั บ บริ บ ท และข้ จ� า กั ด
ด้านทรัพยากรข งแต่ละ ถานพยาบาลตล ดจนใ ้เ มาะ มกับผู้ป่ ยเฉพาะราย
แ ดงค ามยินดีกับค าม �าเร็จในการจัดท�าและ นุโมทนากับประโยขน์
ันพึงเกิดจากแน ทางพัฒนาที่มีต่ ผู้ป่ ยที่ได้รับการบริบาลมา ณ ที่นี้
า ตราจารย์นายแพทย์ มรัตน์ จารุลกั ณานันท์
Immediate Past President of Asian Oceanic Society of
Regional Anaesthesia and Pain Medicine (AOSRA-PM)
ตั แทนผูก้ อ่ ตัง้ ชมรมการระงับค ามรู้ กึ เฉพาะ ่ นแ ง่ ประเท ไทย (Thai SRA)
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า� รับการระงับค ามรู้ ึกเฉพาะ ่ น
(Importance and Implications of
Aseptic Techniques during Reginal Anesthesia)
(Local Anesthetic Systemic Toxicity; LAST)

ในผูป้ ่ ยทีไ่ ด้รบั ยาต้านการแข็งตั ข งเลื ด และยาต้านเกล็ดเลื ด
(Regional Anesthesia in the patients receiving
Anticoagulant and Antiplatelet therapy)
ข งระบบประ าทภาย ลังได้รบั การระงับค ามรู้ กึ เฉพาะ ่ น
(Importance and Implications of Neurologic
Complications associated with Regional Anesthesia)

แนวทางพัฒนาการใช้เทคนิคปลอดเชื้อ
สําหรับการระงับความรู้สึกเฉพาะส่วน
(Importance and Implications of Aseptic
Techniques during Regional Anesthesia)

“แน ทางพัฒนานีไ้ ม่ใช่ข้ บังคับ ผูใ้ ช้ ามารถปรับเปลีย่ นได้ตามค ามเ มาะ ม
ขึ้น ยู่กับ ภาพแ ดล้ ม ค ามพร้ มข งบุคลากร เครื่ งมื และค าม ามารถ
การ ่งตร จทาง ้ งปฏิบัติการข ง ถานพยาบาลแต่ละแ ่งประก บด้ ย”
1. วัตถุประสงค์

1. เพื่ ใ ้ผู้ป่ ยที่มารับการระงับค ามรู้ ึกเฉพาะ ่ นมีค ามปล ดภัย
ลดโ กา การเกิดภา ะแทรกซ้ นข งการติดเชื้
2. ทราบค าม �าคัญข งการใช้เทคนิคปล ดเชื้ ในการใ ้การระงับค าม
รู้ ึกเฉพาะ ่ น
3. เพื่ เป็นแน ทางการปฏิบัติในการใช้เทคนิคปล ดเชื้ �า รับการระงับ
ค ามรู้ ึกเฉพาะ ่ น �า รับ ิ ัญญีแพทย์ แพทย์ ิ ัญญีพยาบาลทั่ ประเท ไทย
ใ ้เป็นไปในแน ทางเดีย กัน
2. ขอบข่าย

แน ทางปฏิบัติในการใช้เทคนิคปล ดเชื้ จัดท�าขึ้น �า รับ ิ ัญญีแพทย์
แพทย์ ิ ัญญีพยาบาล ร มทั้งบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ย ข้ ง ในการใช้เทคนิค
ปล ดเชื้ �า รับการระงับค ามรู้ ึกเฉพาะ ่ นในแต่ละเทคนิคต่างๆ ได้แก่ การ
ฉีดยาชาเฉพาะที่ที่เ ้นประ าท ่ นปลาย การใ ่ ายเพื่ ใ ้ยาชา ย่างต่ เนื่ ง

แนวทางพัฒนาการใช้เทคนิคปลอดเชื้อสําหรับการระงับความรู้สึกเฉพาะส่วน

และการฉีดยาชาเฉพาะที่ทางช่ งน�้าไข ัน ลัง รื ช่ งเ นื ไข ัน ลัง การปฏิบัติ
ตามแน ทางนี้ าจมีข้ จ�ากัด บุคลากรทางการแพทย์ ามารถปรับเปลี่ยนตาม
ค ามพร้ มข ง ุปกรณ์ และค ามเ มาะ มในแต่ละโรงพยาบาล แน ทางปฏิบัตินี้
จะถูกแก้ไขปรับปรุง เมื่ มีการ ึก ายืนยันที่แตกต่างต่ ไปใน นาคต
3. คําจํากัดความ

การระงับค ามรู้ ึกเฉพาะ ่ น มายถึง การฉีดยาชาเฉพาะที่ที่เ ้นประ าท
่ นปลาย (peripheral nerve block) และการฉีดยาชาเฉพาะทีเ่ ข้าช่ งน�า้ ไข นั ลัง
รื ช่ งเ นื ไข ัน ลัง (central neuraxial block)

4. รายละเอียด

อุบัติการณ์การติดเชื้อจากการระงับค ามรู้ ึกเฉพาะ ่ น
ตั ราการติดเชื้ จากการระงับค ามรู้ กึ เฉพาะ ่ นทีเ่ น้ ประ าท ่ นปลาย
พบค่ นข้างต�่า ยังไม่มีตั เลขที่ชัดเจน โดยพบ ่ามี ัตราการ colonization ูงถึง
ร้ ยละ 29-57 แต่มีเพียงร้ ยละ 3 ที่พบมีลัก ณะการ ักเ บเฉพาะที่ร่ มด้ ย
(local inflammation) การฉีดยาชาเฉพาะที่ในบริเ ณรักแร้และขา นีบ พบ ัตรา
การติดเชื้ ูงก ่าเมื่ เปรียบเทียบกับการฉีดยาชาเฉพาะที่ในบริเ ณ ื่น ย่างไรก็ดี
มีรายงานการติดเชื้ รุนแรงจนเ ียชี ิตจาก necrotizing fasciitis ลังการฉีดยาชา
ที่บริเ ณรักแร้ในผู้ป่ ย ูง ายุ และเป็นเบา าน ผู้ป่ ย ีกรายพบฝี น งบริเ ณ
กล้ามเนื้ psoas จากการใ ่ ายที่เ ้นประ าท femoral ร มทั้งมีรายงานการเกิด
acute cellulitis และ mediastinitis ภาย ลังการใ ่ ายใ ้ยาชาที่ interscalene
ในขณะที่การติดเชื้ ภาย ลังจากการฉีดยาชาเฉพาะที่เข้าทางช่ งน�้าไข ัน ลัง
และช่ งเ นื ไข ัน ลัง เมื่ เกิดขึ้น าจมีค ามรุนแรงน�าไป ู่ภา ะเยื่ ุ้ม ม ง
ักเ บ ฝี น งที่ช่ งเ นื ไข ัน ลัง ผู้ป่ ย าจเกิดค ามพิการถา ร เป็น ัมพาต
และ าจถึงตายได้ โดยพบมีรายงานการติดเชื้ แบคทีเรียที่กระดูก ัน ลัง และ
ระบบประ าท ่ นกลาง เป็น ัตรา 1.1 ต่ 100,000 ราย ดังนั้นจึงค รตระ นักถึง
2

ชมรมการระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนแห่งประเทศไทย

เทคนิคปล ดเชื้ ขณะท�า ัตถการ การเลื กใช้ชนิดน�้ายาฆ่าเชื้ การใ ่ าย และ
การดูแลต่ เนื่ งภาย ลังการผ่าตัดโดยเฉพาะรายที่ต้ งคา ายไ ้
แน ทางการใช้เทคนิคปลอดเชื้อในการระงับค ามรู้ ึกเฉพาะ ่ น
1. ใ ่ ม กเก็บผมใ ้เรียบร้ ย ใ ่ น้ากาก นามัย ถ ดแ น นา ิกา
และเครื่ งประดับ ื่นที่มื และข้ มื ทั้ง 2 ข้างก่ นเริ่มท�าค าม ะ าดมื พิจารณา
เปลี่ยน น้ากาก นามัยเมื่ ดูแลผู้ป่ ยรายถัดไป
2. ท�าค าม ะ าดมื (hand hygiene) ย่างครบถ้ นถูกขั้นต นด้ ย
บู ่ เ ล ผ มน�้ า ยาฆ่ า เชื้ (เช่ น 4% chlorhexidine) แ ลก ล์ เจล (เช่ น
70% alcohol) รื น�้ายาฆ่าเชื้ ที่มี ่ นประก บข งแ ลก ล์ (เช่น 1%
chlorhexidine gluconate ผ ม 61% ethyl alcohol) ร่ มด้ ย โดยถูมื นาน
ย่างน้ ย 30 ินาทีจนกระทั่งมื แ ้ง จากนั้น มถุงมื ปรา จากเชื้
3. ท�าค าม ะ าดบริเ ณที่ต้ งการฉีดยาชาเป็นบริเ ณที่ก ้างพ โดยใช้
น�้ายาฆ่าเชื้ 0.5% รื 2% chlorhexidine ผ ม 70% alcohol และร ใ ้แ ้ง
พิจารณาใช้น�้ายาฆ่าเชื้ ชนิดใช้คนต่ คน ถ้ามี
4. ลี ก เลี่ ย งการปนเปื ้ น chlorhexidine และ alcohol เข้ า ไปใน
เ ้นประ าท โดยเฉพาะช่ งน�้าไข ัน ลังและช่ งเ นื ไข ัน ลัง โดย
4.1 คลุมปิด ุปกรณ์ทุก ย่าง ร มทั้งยาชาที่ใช้ในการท�า ัตถการ เพื่
ลีกเลี่ยงการปนเปื้ นข งน�า้ ยาฆ่าเชื้ ขณะที่ท�าค าม ะ าดบริเ ณผิ นัง
4.2 ร ใ ้บริเ ณที่ท�าค าม ะ าดด้ ยน้�ายาฆ่าเชื้ แ ้งก่ น ัมผั และ
แทงเข็ม ห้ามเช็ด
4.3 ากถุงมื ปนเปื้ นน�้ายาฆ่าเชื้ ค รเปลี่ยนก่ นที่จะท�า ัตถการ
ต่ ไป
5. เตรียม ปุ กรณ์ทใี่ ช้ในการฉีดยาชา ร มทัง้ เข็มและยาชาเฉพาะทีท่ ตี่ ้ งการ
ใช้ ย่างปรา จากการติดเชื้
6. กรณีใช้เครื่ ง ัลตราซา ด์
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6.1 ุ้ม ั ตร จ ัลตราซา ด์ด้ ย ุปกรณ์ ะ าดปรา จากเชื้ เช่น
ซ งพลา ติกปรา จากเชื้ รื ที่ปิดแผลชนิดใ
6.2 ใช้ ัลตราซา ด์เจลชนิดปรา จากเชื้ ยกเ ้น กรณีฉีดยาชาเข้าช่ ง
น�้าไข ัน ลัง รื ช่ งเ นื ไข ัน ลังใ ้ใช้น�้าเกลื ปรา จากเชื้ แทนเจล เนื่ งจาก
ยังไม่มรี ายงานค ามปล ดภัย ถ้าเจลบังเ ญ
ิ แทรกซึมเข้า ชู่ ่ งน�า้ ไข นั ลัง รื ช่ ง
เ นื ไข ัน ลัง
6.3 ตล ดการฉีดยาต้ งเฝ้าระ งั เรื่ งปรา จากเชื้ ด้ ยเ ม โดยเฉพาะ
การใ ่ ายเพื่ ใ ้ยาชา ย่างต่ เนื่ ง และใช้ที่ปิดแผลชนิดใ ุ้มเฉพาะ ั ตร จ
6.4 เ ลาแทงเข็ม ค รเช็ดเจลตรงต�าแ น่งที่จะแทง ก ระ ัง ย่าใ ้
เจลเข้าไป ู่เนื้ เยื่
7. กรณีใ ่ ายเพื่ ใ ้ยาชา ย่างต่ เนื่ ง (continuous peripheral nerve
block catheter) รื ฉีดยาชาเฉพาะทีท่ างช่ งน�า้ ไข นั ลัง รื ช่ งเ นื ไข นั ลัง
(central neural blockade)
7.1 แนะน�าใ ใ้ ช่ ดุ กา น์ปล ดเชื้ โดยเฉพาะกรณีทตี่ ้ งใ ่ ายคาไ ้ เช่น
continuous epidural catheter และ continuous peripheral nerve block
catheter กรณีที่ไม่ได้ใ ่ชุดกา น์ปล ดเชื้ ต้ งระ ัง ย่างมาก ย่าใ ้ปลาย าย
ปนเปื้ น
7.2 ภาย ลังท�าค าม ะ าดบริเ ณที่ต้ งการฉีดยาชา ใ ้ปูผ้าปล ดเชิ้
บริเ ณร บต�าแ น่งที่จะฉีดยา
7.3 ัตถการที่ต้ งใ ่ าย ใ ้พิจารณาใช้ bacterial filter ร่ มด้ ย
7.4 ใช้ที่ปิดแผลชนิดใ เพื่ เฝ้า ังเกตลัก ณะข งการติดเชื้
7.5 การเตรียมยาชาเพื่ ใ ้ต่ เนื่ ง แนะน�าใ ้เตรียมโดยเภ ัชกรใน
ถานที่เฉพาะซึ่งปรา จากเชื้ กรณีเตรียมที่ ้ งผ่าตัด รื ผู้ป่ ย ผู้เตรียมยา
ต้ งใ ่ ม ก ใ ่ น้ากาก และ มถุงมื ปรา จากเชื้ ค รค�าน ณปริมาณยาชา
ทีต่ ้ งการใช้จนกระทัง่ เ า าย ก โดยผ มในข ดใ ญ่เพียงครัง้ เดีย เพื่ ลีกเลีย่ ง
การปนเปื้ นจากการปลด และเติมยาชา ีกครั้ง
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7.6 ภาย ลังต่ ยาชาเรียบร้ ยแล้ ลีกเลี่ยงการปลดโดยไม่จ�าเป็น
เพราะจะเพิ่ม ัตราการปนเปื้ น และการติดเชื้ ได้
7.7 กรณีที่มีการเลื่ น ลุดข งข้ ต่ แนะน�าใ ้ถ ด าย กทันที
7.8 เฝ้า ังเกต าการแ ดงการติดเชื้ ที่ผิ นังบริเ ณร บ ายทุก ัน
เช่น ผิ นังแดง (erythema) รื มีการกดเจ็บเกิดขึ้น และค รพิจารณาถ ด าย
กทันทีเมื่ มดข้ บ่งชี้
5. ภาคผนวก

การท�าค าม ะ าดมื (hand hygiene) โดยใช้นา�้ ยาฆ่าเชื้ ทีม่ ี ่ นประก บ
ข งแ ลก ล์ ามารถฆ่าเชื้ และลด ัตราการเจริญข งเชื้ แบคทีเรียได้ดีที่ ุด
ดีก ่าการใช้แ ลก ล์เจล และ บู่เ ล ผ มน�้ายาฆ่าเชื้ ตามล�าดับ(1,3)
ค ามเข้มข้นข ง chlorhexidine พบ ่า 2% chlorhexidine ใน alcohol
และ 0.5% chlorhexidine ใน alcohol มีประ ิทธิภาพไม่แตกต่างกันในการยับยั้ง
การเจริญ Staphylococcus epidermidis และไม่พบค ามแตกต่างกันจากการเพาะเชื้
แบคทีเรียทีผ่ ิ นังและ าย epidural catheter เมื่ ใช้ 0.5% และ 2% chlorhexidine
ใน alcohol ก่ นท�า ัตถการ(4)
การใช้ที่ปิดแผลชนิดใ ุ้ม ั ตร จ ultrasound ซึ่งจัดป็น low level
disinfection แท้จริงแล้ การฉีดยาชาเฉพาะที่จัดเป็นชนิด semicritical เนื่ งจาก
มีการ มั ผั กับ nonintact mucous membrane ทีต่ ้ งการ high level disinfection
แต่ที่ปิดแผลชนิดใ จัดป็น low level disinfection ย่างไรก็ตาม มีรายงาน
ดูการใช้ย้ น ลัง 10 ปีที่โรงพยาบาล Toronto Western ไม่พบมีการติดเชื้ เพิ่มขึ้น
ในการฉีดยาชาเฉพาะที่ที่เ ้นประ าท ่ นปลายชนิดครั้งเดีย (5)
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รักษาภาวะยาชาเป็นพิษ
(Local Anesthetic Systemic Toxicity; LAST)

“แน ทางพัฒนานีไ้ ม่ใช่ข้ บังคับ ผูใ้ ช้ ามารถปรับเปลีย่ นได้ตามค ามเ มาะ ม
ขึ้น ยู่กับ ภาพแ ดล้ ม ค ามพร้ มข งบุคลากร เครื่ งมื และค าม ามารถ
การ ่งตร จทาง ้ งปฏิบัติการข ง ถานพยาบาลแต่ละแ ่งประก บด้ ย”
ภา ะยาชาเป็นพิ (Local anesthetic systemic toxicity) เป็นภา ะ กิ ฤติ
ที่เกิดขึ้น ระ ่าง รื ลังจากใ ้ยาชา ซึ่ง าการมีตั้งแต่เล็กน้ ย จนถึงขั้นรุนแรง
ถึงแก่ชี ติ ได้ในเ ลา นั ร ดเร็ ราช ทิ ยาลัย ิ ญ
ั ญีแพทย์แ ง่ ประเท ไทย ตระ นักถึง
ค ามจ�าเป็นที่จะต้ งมีแน ทางพัฒนา เพื่ ใ ้การรัก าเป็นไปได้ ย่างทันท่ งที
ถูกต้ งเ มาะ ม และมีผลแทรกซ้ นตามมาน้ ยที่ ุด
1. วัตถุประสงค์

1. เพื่ ใ ผ้ ปู้ ่ ยทีม่ ารับการระงับค ามรู้ กึ เฉพาะ ่ นมีค ามปล ดภัย และ
ไม่เกิดภา ะแทรกซ้ นพิ จากยาชา
2. เพื่ เป็นแน ทางพัฒนา า� รับ ิ ญ
ั ญีแพทย์ แพทย์ ิ ญ
ั ญีพยาบาล และ
บุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ย ข้ ง ทั่ ประเท ไทยใ ้เป็นไปในแน ทางเดีย กัน
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2. ขอบข่าย

แน ทางพัฒนา �า รับภา ะยาชาเป็นพิ จัดท�าขึ้น �า รับ ิ ัญญีแพทย์
แพทย์ ิ ัญญีพยาบาล ร มทั้งบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ย ข้ ง ในด้านการ
ปฏิบัติรัก า และการดูแลเฝ้าระ ังผู้ป่ ยในระ ่าง และ ลังการได้รับยาชา ทั้งนี้
การปฏิบัติตามแน ทางนี้ าจมีข้ จ�ากัด บุคลากรทางการแพทย์ค รใ ้การรัก า
เบื้ งต้นเท่าที่ ามารถท�าได้ ร มทั้งข ค ามร่ มมื จากผู้เกี่ย ข้ ง เพื่ การรัก า
ที่เ มาะ มต่ ไป แน ทางพัฒนานี้จะถูกแก้ไขปรับปรุง เมื่ มีการ ึก ายืนยัน
การรัก าที่แตกต่างต่ ไปใน นาคต
3. คําจํากัดความ

ภา ะยาชาเป็นพิ (Local anesthetic systemic toxicity) มายถึง
การเกิด าการ รื าการแ ดงที่ผิดปกติข งระบบประ าท (CNS toxicity)
และ/ รื ระบบ ล ดเลื ดและ ั ใจ (CVS toxicity) ลังจากได้รับยาชาเข้าไป
ในร่างกาย

4. รายละเอียด

การ ินิจฉัยภา ะยาชาเป็นพิ
ค ามรุนแรงข ง าการและ าการแ ดงข งภา ะยาชาเป็นพิ นั้น ขึ้นกับ
ลายปัจจัย เช่น ปัจจัยจากผูป้ ่ ย ยาทีใ่ ช้ประจ�า ต�าแ น่งและ ธิ กี ารระงับค ามรู้ กึ
เฉพาะ ่ น ชนิดยาชา ปริมาณยาชา ระยะเ ลาที่ตร จพบ และการรัก า
าการแบ่งเป็น 2 ระบบ คื
1. าการและ าการแ ดงทางระบบประ าท าการไม่จ�า เพาะได้แก่
ชาร บปาก ลิ้นชา เ ็นภาพซ้ น มีเ ียงใน ู เ ียน ีร ะ าการและ าการแ ดง
จ�าเพาะเริม่ จากระบบประ าท ่ นกลางถูกกระตุน้ (CNS excitation) ได้แก่ กระ บั
กระ ่าย ับ น กล้ามเนื้ กระตุกและชัก ตามด้ ย าการและ าการแ ดงระบบ
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ประ าท ่ นกลางถูกกด (CNS depression) ได้แก่ ง่ งซึม มด ติ และ ยุด ายใจ
ซึ่งค ามรุนแรงข ง าการและ าการแ ดง ขึ้นกับระดับข งยาชาในเลื ด
2. าการและ าการแ ดงทางระบบ ล ดเลื ดและ ั ใจ มักเกิดตาม ลัง
าการและ าการแ ดงทางระบบประ าท ได้แก่ ค ามดันเลื ด ูง ั ใจเต้นเร็
และ ั ใจเต้นผิดจัง ะชนิด ventricular arrhythmia ตามด้ ย ค ามดันเลื ดต�า่
ั ใจเต้นช้า ั ใจเต้นผิดจัง ะ และภา ะ ั ใจ ยุดเต้น
โดยมากจะเกิด าการและ าการแ ดงทางระบบประ าทก่ น ตามด้ ย าการ
และ าการแ ดงทางระบบ ล ดเลื ดและ ั ใจ แต่ทั้งนี้ าจเกิดขึ้นพร้ มกัน รื
มีแต่ าการและ าการแ ดงทางระบบ ล ดเลื ดและ ั ใจเท่านั้น
ข้อค รระ ัง
1. การใ ้ยาเพื่ ใ ้ผู้ป่ ย งบ (sedation) รื ใ ้การระงับค ามรู้ ึกทั่
ร่างกายร่ มด้ ยขณะใ ย้ าชา าจลดค ามเ ยี่ งข ง าการชัก และบดบัง าการต่างๆ
ข งภา ะยาชาเป็นพิ ได้
2. ระยะเ ลาการเกิดภา ะยาชาเป็นพิ พบได้ทนั ที จนถึง 30 นาที ลังฉีดยาชา
3. ค รเฝ้าระ ังเป็นพิเ ในผู้ป่ ยโรค ั ใจ โรคระบบประ าท โรคป ด
โรคไต โรคตับ กลุ่ม าการทาง metabolic ในเด็ก ผู้ ูง ายุ และ ญิงมีครรภ์
4. ตร จ บ ัน มด ายุก่ นใช้ 20% lipid emulsion
การป้องกันการเกิดภา ะยาชาเป็นพิ
1. เฝ้าระ งั ติดตาม ญ
ั ญาณชีพ าการและ าการแ ดงข งภา ะยาชาเป็นพิ
2. ไม่มีตั ชี้ ัดเพียงตั ใดตั นึ่งที่ ามารถป้ งกันภา ะยาชาเป็นพิ ได้
3. จ�ากัดขนาดข งยาชาใ ้น้ ยที่ ุด (ขนาดยาชา = ปริมาณยาชา x ค าม
เข้มข้น)
4. กรณีเทคนิคการฉีดยาชาเฉพาะ ่ น ทุกครั้งที่ฉีดยาชา ใ ้ดูดยาชากลับ
(aspirate) ที่เข็ม รื ายใ ้ยาชา (catheter) ก่ นฉีดยาชาทุกครั้ง และแบ่งฉีดยา
ชาครั้งละ 3-5 มิลลิลิตร ยุดพักเพื่ ป้ งกันการฉีดยาชาเข้า ล ดเลื ด ครั้งละ
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15-30 ินาที ากใช้เทคนิคฉีดยาชาที่ตา� แ น่งเดีย เช่น การใช้ต�าแ น่งกาย ิภาค,
การใช้ paresthesia, การใช้ nerve stimulator ระยะเ ลาระ ่างการพัก ยุดฉีด
ค รคร บคลุมเ ลา 1 circulation time (ประมาณ 30-45 ินาที) ซึ่ง ากเป็น
การฉีดยาที่รยางค์ ่ นล่าง ระยะพัก ยุดฉีดจะนานขึ้น ีก
5. กรณีที่ใช้ยาชาปริมาณมาก ใ ้พิจารณาใช้ร่ มกับ epinephrine เพื่
ทด บการฉีดยาชาเข้า ล ดเลื ด ในผูใ้ ญ่ขนาด epinephrine 10-15 มคก. ชีพจร
จะเต้นเร็ ขึ้น 10 ครั้ง/นาที ค ามดันเลื ด systolic เพิ่มขึ้น 15 มม.ปร ท ซึ่ง าจ
ไม่พบ าการแ ดงเ ล่านี้ กรณีได้รับ b-blocker, ผู้ป่ ยเจ็บครรภ์คล ด, ผู้ป่ ย
ูง ายุ, ทารกแรกเกิด รื คล ดก่ นก�า นด, ได้รับการระงับค ามรู้ ึกทั่ ร่างกาย
รื ระงับค ามรู้ ึกเฉพาะ ่ นร่ มด้ ย
ในเด็ก ขนาด epinephrine 0.5 มคก./กก. จะท�าใ ้ค ามดันเลื ด systolic
เพิ่มขึ้น 15 มม.ปร ท
6. เทคนิคการฉีดยาชาเฉพาะ ่ นโดย ัลตราซา ด์ ช่ ยลดการฉีดยาชาเข้า
ล ดเลื ด
การรัก าภา ะยาชาเป็นพิ
1. เมื่ มี าการ รื าการแ ดงข งภา ะยาชาเป็นพิ ดูแลทางเดิน ายใจ
ใ ้โล่ง และใ ้ กซิเจน เพื่ ป้ งกันภา ะขาด กซิเจน (hypoxia) และภา ะเลื ด
เป็นกรด (acidosis) ซึ่งจะท�าใ ้ภา ะยาชาเป็นพิ รุนแรงขึ้น
2. รัก าและค บคุม าการชักด้ ย benzodiazepine, propofol รื
thiopental ขนาดต�่า
ไม่ค รใช้ propofol ขนาด งู ซึง่ จะกดระบบ ล ดเลื ดและ ั ใจ าก าการ
ชักไม่ดีขึ้น ใ ้ succinylcholine รื ยา neuromuscular blocking agent ื่น
ขนาดต�่า เพื่ ลดภา ะขาด กซิเจน (hypoxia) และภา ะเลื ดเป็นกรด (acidosis)
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3. ถ้าเกิดภา ะ ั ใจ ยุดเต้น ใ ้ท�าตามแน ทาง Advanced Cardiac Life
Support โดย
- ลดขนาด epinephrine ใ ค้ รัง้ ละ 10 – 100 มคก. ทาง ล ดเลื ดด�า
- ลีกเลี่ยงยากลุ่ม calcium channel blocker และ b-blocker
- Ventricular arrhythmia ใ ร้ กั าด้ ย amiodarone, า้ มใ ย้ าชา
4. Lipid emulsion
- พิจารณาใ ้เมื่ มี าการและ าการแ ดงทางระบบประ าท และ
ระบบ ล ดเลื ดและ ั ใจ แย่ลง
- ขนาดยา
• ฉีด 20% lipid emulsion 1.5 มล./กก. นานก ่า 1 นาที ทาง
ล ดเลื ดด�า
• ยดต่ เนื่ ง 0.25 มล./กก./นาที ย่างน้ ย 10 นาที ลังจาก
ระบบไ ลเ ียนเลื ดปกติ
• ถ้ายังไม่ดีขึ้น ใ ้ bolus ซ�้า และเพิ่ม ัตรา ยดต่ เนื่ งเป็น
0.5 มล./กก./นาที
• ขนาดยา ูง ุดไม่ค รเกิน 10 มล./กก. ใน 30 นาที
- เฝ้าระ ังภา ะเกล็ดเลื ดต�่า, เม็ดเลื ดขา ต�่า, fat overloading
syndrome, ดีซ่าน, เ ็นไซม์ตับเพิ่มขึ้น, ตับและม้ามโต, ตับ ่ น ักเ บ
- ติดตามระดับ amylase และ lipase
5. ไม่แนะน�าใ ้ใช้ propofol เพื่ ทดแทน lipid emulsion
6. ถ้ายังไม่ดีขึ้น พิจารณาใช้ cardiopulmonary bypass
7. ติดตามเฝ้าระ ัง ัญญาณชีพต่ ไป ีก 12 ชั่ โมง
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Check list แนวทางการรักษาภาวะยาชาเป็นพิษ

ยุดฉีดยาชาทันที
ข ค ามช่ ยเ ลื
เน้นการรัก าขั้นต้น
o ดูแลทางเดิน ายใจใ โ้ ล่ง และช่ ย ายใจด้ ย กซิเจน 100 เป ร์เซ็นต์
o รัก า าการชัก : benzodiazepine
o Basic และ Advanced cardiac life support
20% lipid emulsion (ค�าน ณจากน�า้ นัก 70 กิโลกรัม)
o ฉีดยาขนาด 1.5 มล./กก. (~ 100 มล.) เข้าทาง ล ดเลื ดด�า มากก า่
1 นาที
o ยดต่ เนื่ ง 0.25 มล./กก./นาที (~18 มล./นาที)
o ฉีดยาเข้า ล ดเลื ดด�าซ�้าได้ 1-2 ครั้ง ถ้า ัญญาณชีพยังไม่คงที่
o ยดต่ เนื่ ง ย่างน้ ย 10 นาที ลัง ัญญาณชีพปกติ
o ใ ้ไม่เกิน 10 มล./กก. ภายใน 30 นาทีแรก
ลดขนาด epinephrine เ ลื น้ ยก ่า 1 มคก./กก.
ลีกเลี่ยงยากลุ่ม calcium channel blocker, b-blocker รื ยาชา
ื่นๆ
่งข่า ใ ้ทีมเตรียม cardiopulmonary bypass
ลีกเลี่ยง propofol ในรายที่ ัญญาณชีพไม่คงที่
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5. ภาคผนวก

กลไกภา ะยาชาเป็นพิ ต่อระบบ ลอดเลือดและ ั ใจ
ยาชา ่งผลต่ ระบบ ั ใจทั้งโดยตรงต่ กล้ามเนื้ ั ใจและ ล ดเลื ด
น กจากนี้ยังมีผลทาง ้ มผ่านการยับยั้งระบบประ าท ัตโนมัติทั้งซิมพาเธติคและ
พาราซิมพาเธติค า� รับผลทาง electrophysiologic ต่ กล้ามเนื้ ั ใจ ยาชาท�าใ ้
ัตรา depolarization ในเนื้ เยื่ น�ากระแ ประ าทชนิดไ (fast conducting
tissue) ข งเ ้นใย Purkinje และกล้ามเนื้ ั ใจ ้ งล่างลดลง ซึ่งเกิดจาก sodium
channel ใน cardiac membrane มีค ามพร้ มต่ การถูกกระตุน้ ลดลง น กจากนี้
ระยะเ ลาข ง action potential และช่ งพัก (refractory period) ก็ลดลงเช่นกัน
ระดับยาชาที่ ูงขึ้น จะยืดระยะเ ลาการน�ากระแ ประ าท (conduction time)
ใน ่ นต่างๆข งเนื้ เยื่ ั ใจ โดยจะตร จพบการเพิ่มขึ้นข ง PR interval และ
QRS complex และเมื่ ระดับยาชา ูงขึ้น จะกดการท�างานข ง sinus node ท�าใ ้
เกิด sinus bradycardia และ ั ใจ ยุดเต้น
พยาธิ ภาพข งภา ะยาชาเป็นพิ ต่ กล้ามเนื้ ั ใจ เกิดจาก ยาชาขัดข าง
การท�างานข ง sodium channel, ป้ งกันการเกิด depolarization, ขัดข าง
repolarization ผ่านทาง potassium channel, ขัดข าง sarcoplasmic reticulum
voltage-dependent calcium channel ท�าใ ้ระดับแคลเซียมในเซลล์ไม่เพียงพ
ต่ ขบ นการ excitation-contraction coupling และท�าใ ้การท�างานข ง
mitochondria ผิดปกติจากการยับยั้งการ ร้าง ATP
น กจากนี้ยาชามีผลท�าใ ้ ล ดเลื ดขยาย, ลด cardiac output โดย
ลดการบีบตั ข งกล้ามเนื้ ั ใจ เพิ่ม afterload ผ่านทาง a1 adrenoceptors
และยับยั้ง baroreceptor reflex
Intravascular lipid emulsion (ILE)
ปัจจุบัน เชื่ ่าการใ ้ intravascular lipid emulsion (ILE) ามารถแก้ฤทธิ์
พิ ต่ ระบบ ล ดเลื ดและ ั ใจจากยาชาได้ จากทฤ ฎี “lipid sink” กล่า คื
13
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ILE จะไปจับกับ lipophilic toxin ในกระแ เลื ด ท�าใ ้ลดปริมาณ free toxin ที่
จะไปจับกับกล้ามเนื้ ั ใจ โดยพบ ่า ILE จะลดปริมาณยาชาในกระแ เลื ดได้ถึง
3 เท่า น กจากนี้ ILE ยังเป็นแ ล่งพลังงานโดยตรงข งกล้ามเนื้ ั ใจ, ต่ ต้านกลไก
ข งยาชาที่มีผลต่ การล�าเลียงกรดไขมัน, เพิ่มการท�างานข ง mitochondria
respiration ใน ั ใจ เพิม่ การ ร้าง ATP จึงเพิม่ cardiac output, เพิม่ triglyceride
ที่ cardiac calcium channel ท�าใ ้ค ามเข้มข้นข งแคลเซียมมากขึ้น จึงเพิ่ม
การท�างานข ง ั ใจได้
้ามใช้ ILE ในผู้ป่ ยที่มีภา ะ
1. Fat metabolism disorder
2. แพ้ไข่, แพ้ถั่ เ ลื ง
ระมัดระ ังในผู้ป่ ยที่มีภา ะ
1. กล้ามเนื้ ั ใจขาดเลื ด (Acute myocardial infarction)
2. ซีด
3. โรคตับรุนแรง
4. การแข็งตั ข งเลื ดผิดปกติ (Coagulopathy)
5. โรคป ด
6. ผู้ป่ ยที่มีค ามเ ี่ยงต่ การเกิด fat embolism
าการไม่พึงประ งค์จาก ILE ที่พบบ่ ยคื การปนเปื้ นและระคายเคื งที่
ต�าแ น่งใ ้ ILE
าการระยะแรก ได้แก่ าการแพ้, ป ด รี ะ, ง่ ง, เ ยี น รี ะ, เ งื่ กมาก,
ายใจล�าบาก, คลื่นไ ้ าเจียน, ุณ ภูมิ ูง และเลื ดแข็งตั มากผิดปกติ
าการระยะ ลัง ได้แก่ เกล็ดเลื ดต�่า, เม็ดเลื ดขา ต�่า, fat overloading
syndrome, ดีซ่าน, เ ็นไซม์ตับเพิ่มขึ้น, ตับและม้ามโต, ตับ ่ น ักเ บ
าการที่ าจ ัมพันธ์กับขนาดและ ัตราเร็ การใ ้ ILE ได้แก่ pulmonary
embolism, fat embolism และ pulmonary vasoconstriction
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แนวทางพัฒนาการฉีดยาชาระงับความรู้สึก
เฉพาะส่วน ในผูป
้ ว่ ยทีไ่ ด้รบ
ั ยาต้านการแข็งตัว
ของเลือด และยาต้านเกล็ดเลือด
(Regional Anesthesia in the patients receiving
Anticoagulant and Antiplatelet therapy)

“แน ทางพัฒนานีไ้ ม่ใช่ข้ บังคับ ผูใ้ ช้ ามารถปรับเปลีย่ นได้ตามค ามเ มาะ ม
ขึ้น ยู่กับ ภาพแ ดล้ ม ค ามพร้ มข งบุคลากร เครื่ งมื และค าม ามารถการ
่งตร จทาง ้ งปฏิบัติการข ง ถานพยาบาลแต่ละแ ่งประก บด้ ย”
1. วัตถุประสงค์

1. ผูป้ ่ ยทีม่ ารับการระงับค ามรู้ กึ เฉพาะ ่ นมีค ามปล ดภัย ลดการเกิด
ภา ะแทรกซ้ นระ ่างผ่าตัด โดยเฉพาะเรื่ ง thromboembolism จากการ ยุด
ยาต้านการแข็งตั ข งเลื ด (anticoagulant) และยาต้านเกล็ดเลื ด (antiplatelet)
รื มีภา ะเลื ด กจากการได้รับยาดังกล่า
2. ยาต้านการแข็งตั ข งเลื ด (anticoagulant) ยาต้านเกล็ดเลื ด (antiplatelet) ยาละลายลิ่มเลื ด (antithrombotic agents) และ มุนไพร (herbal
therapy) ค รมีค ามรู้ในการ ยุดยาดังกล่า ก่ นและการใ ้ยากลับเข้าไป ลังการ
ระงับค ามรู้ ึกเฉพาะ ่ นและการผ่าตัด
3. แน ทางการปฏิบตั งิ านในการฉีดยาชาระงับค ามรู้ กึ เฉพาะ ่ น ในผูป้ ่ ย
ทีไ่ ด้รบั ยาต้านการแข็งตั ข งเลื ด และยาต้านเกล็ดเลื ด า� รับแพทย์ ิ ญ
ั ญีแพทย์
และ ิ ัญญีพยาบาลทั่ ประเท ไทยใ ้เป็นไปในแน ทางเดีย กัน

แนวทางพัฒนาการฉีดยาชาระงับความรู้สึกเฉพาะส่วน
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2. ขอบข่าย

แน ทางปฏิบัติในการฉีดยาชาระงับค ามรู้ ึกเฉพาะ ่ น ในผู้ป่ ยที่ได้รับ
ยาต้านการแข็งตั ข งเลื ด และยาต้านเกล็ดเลื ดจัดท�าขึ้น �า รับ ิ ัญญีแพทย์
แพทย์ ิ ัญญีพยาบาล ร มทั้งบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ย ข้ ง �า รับการระงับ
ค ามรู้ กึ เฉพาะ ่ นในแต่ละเทคนิคต่างๆ ได้แก่ การฉีดยาชาเฉพาะทีท่ เี่ น้ ประ าท
่ นปลาย การใ ่ ายเพื่ ใ ้ยาชา ย่างต่ เนื่ ง และการฉีดยาชาเฉพาะที่ทางช่ ง
น�้าไข ัน ลัง รื ช่ งเ นื ไข ัน ลัง การปฏิบัติตามแน ทางนี้ าจมีข้ จ�ากัด
บุคลากรทางการแพทย์ ามารถปรับเปลี่ยนตามค ามพร้ มข ง ุปกรณ์ และ
ค ามเ มาะ มในแต่ละโรงพยาบาล แน ทางปฏิบตั นิ จี้ ะถูกแก้ไขปรับปรุง เมื่ มีการ
ึก ายืนยันที่แตกต่างต่ ไปใน นาคต
3. คําจํากัดความ

การระงับค ามรู้ ึกเฉพาะ ่ น มายถึง การฉีดยาชาเฉพาะที่ที่เ ้นประ าท
่ นปลาย (peripheral nerve block) และการฉีดยาชาเข้าช่ งน�้าไข ัน ลัง
(spinal block) รื ใ ่ ายที่ช่ งเ นื ไข ัน ลัง (epidural catheter)
Anticoagulant มายถึง ยาต้านการแข็งตั ข งเลื ด
Thrombolytic agents มายถึง ยาละลายลิ่มเลื ด
Antiplatelet agents มายถึง ยาต้านเกล็ดเลื ด
Herbal therapy มายถึง การรัก าด้ ย มุนไพร
4. รายละเอียด

แน ทางการดูแลรัก าผู้ป่ ยที่ได้รับยาต้านการแข็งตั ข งเลื ด (anticoagulant) และยาต้านเกล็ดเลื ด (antiplatelet) มีขั้นต นดังนี้
1. การประเมินค ามเ ี่ยงข งการเกิดภา ะเลื ด ก �า รับการผ่าตัด
แต่ละชนิด (ตารางที่ 4) และค ามจ�าเป็นข งการ ยุดยา anticoagulant และ
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antiplatelet ก่ นผ่าตัด โดยเฉพาะการเกิด spinal hematoma ลังการท�า
neuraxial anesthesia พบ ุบัติการณ์การเกิด spinal hematoma ประมาณ
1:88,000- 1:140,000(1) ผู้ป่ ยที่ได้รับ anticoagulant, antiplatelet รื
thrombolytic agents เป็นปัจจัยเ ี่ยงที่ �าคัญต่ การเกิด ุบัติการณ์นี้
2. การประเมินค ามเ ี่ยงข งการเกิด thromboembolism(2) ถ้า ูงค ร
ยุดยาในช่ งก่ นผ่าตัดใ ้ระยะเ ลา ั้นที่ ุด ข้ บ่งชี้และการแบ่งกลุ่มค ามเ ี่ยง
ข งการเกิด thromboembolism (ตารางที่ 5) ผู้ป่ ยกลุ่มที่มีค ามเ ี่ยง ูงจะเ ี่ยง
ต่ การเกิด thrombosis ได้มากก ่า 10% ผู้ป่ ยกลุ่มที่มีค ามเ ี่ยงปานกลาง จะมี
ค ามเ ี่ยงต่ การเกิด thrombosis ได้ 5-10% และผู้ป่ ยกลุ่มที่มีค ามเ ี่ยงต�่า
มีค ามเ ี่ยงต่ การเกิด thrombosis ได้น้ ยก ่า 5%
3. ค ามจ�าเป็นข ง bridging therapy(2) (ตารางที่ 6) ในระ ่างที่ ยุด
ยา anticoagulant รื antiplatelet �า รับกลุ่มผู้ป่ ยที่มีค ามเ ี่ยง ูงต่
การเกิด thromboembolism
4. ช่ งเ ลาข งการ ยุดยา anticoagulant, antiplatelet, antithrombotic agents และ herbal therapy ก่ นการผ่าตัดและการใ ้ยา ีกครั้ง ลังผ่าตัด
ยาต้านการแข็งตัวของเลือดชนิดฉีด

ข้อแนะนำา ำา รับการบริ ารจัดการ unfractionated heparin (UFH)
และการระงับค ามรู้ กึ เฉพาะ ่ น(3, 4)
�า รับผู้ป่ ยที่มาเข้ารับการท�า neuraxial anesthesia
1. ทบท นประ ัติการใช้ยาที่มีผลต่ กระบ นการแข็งตั ข งเลื ด เช่น
antiplatelet, Low molecular weight heparin (LMWH) และ anticoagulant
2. ผู้ป่ ยที่ได้รับ UFH 5,000 unit บริ ารยาทางชัน้ ใต้ผิ นัง นั ละ งครัง้
(prophylactic dose) ไม่มีข้ ้าม �า รับ neuraxial anesthesia แนะน�าเลื่ น
เ ลาการฉีด UFH ลังการท�า neuraxial anesthesia กไป ย่างน้ ย 2 ชั่ โมง
เพื่ ลดค ามเ ี่ยงต่ การเกิด spinal hematoma
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3. ไม่มีค�าแนะน�าที่ชัดเจน �า รับการท�า neuraxial anesthesia ในผู้ป่ ย
ที่ได้รับ UFH มากก ่า 10,000 unit ันละ 1 รื 2 ครั้ง ใ ้พิจารณาถึงค ามเ ี่ยง
และประโยชน์ในผู้ป่ ยแต่ละราย ร มทั้งค รเฝ้าระ ัง ย่างใกล้ชิดถึงภา ะบกพร่ ง
ข งระบบประ าทที่ าจเกิดขึ้นใ ม่ รื ผู้ป่ ยที่มี าการข งระบบประ าทแย่ลง
จากเดิม
4. ผู้ป่ ยที่ได้รับ UFH นานก ่า 4 ัน าจเกิดภา ะ heparin-induced
thrombocytopenia (HIT) ได้ ดังนั้น ค ร ่งตร จปริมาณเกล็ดเลื ด ก่ นการท�า
neuraxial anesthesia รื ถ ด าย epidural catheter
5. ในผู้ป่ ยที่ได้รับ neuraxial anesthesia ร่ มกับการใ ้ UFH ทาง
ล ดเลื ดด�าในระ ่างการผ่าตัด ล ดเลื ด มีข้ แนะน�าดังนี(3)้
5.1 ลีกเลี่ยงการท�า neuraxial anesthesia ในผู้ป่ ยที่มีการแข็งตั
ข งเลื ดผิดปกติ ร่ มด้ ย
5.2 เลื่ นใ ้ UFH กไป ย่างน้ ย 1 ชั่ โมง ลัง neuraxial anesthesia
5.3 ผู้ป่ ยที่ท�า neuraxial anesthesia ยาก รื มีเลื ด กขณะท�า
ัตถการ าจมีค ามเ ี่ยงข ง spinal hematoma เพิ่มขึ้น ยังไม่มีข้ มูลเพียงพ
ที่ใ ้งดผ่าตัด แนะน�าใ ้พิจารณาค ามเ ี่ยงและประโยชน์ข งการด�าเนินการผ่าตัด
ร่ มกับ ัลยแพทย์เป็นรายๆไป
6. ผู้ป่ ยที่ได้รับ UFH ทาง ล ดเลื ดด�า ค ร ยุด ย่างน้ ย 4 ชั่ โมงก่ น
ท�า neuraxial anesthesia รื เ า าย epidural catheter ก ่งตร จ aPTT
(activated partial thromboplastin time) ก่ นเ า าย ก ามารถใ ้ UFH
ีกครั้ง ลังเ า าย epidural ย่างน้ ย 2 ชั่ โมง ถ้ามีเลื ด กขณะท�า neuraxial anesthesia ใ ้เ ้นระยะการใ ้ UFH กไป 24 ชั่ โมง ลัง ัตถการ(4)
7. ใ ้เฝ้าระ ัง าการบกพร่ งทางระบบประ าท ย่างน้ ย 12 ชั่ โมง
ลังเ า าย epidural catheter ก
8. เพื่ ินิจฉัยภา ะ spinal hematoma ได้เร็ ค รเฝ้าระ ังการเกิดการ
่ นแรงข งขา ลังผ่าตัด ย่างใกล้ชิด และพิจารณาการใช้ยาชาที่มีค ามเข้มข้นต�า่
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ข้อแนะนำา ำา รับการบริ ารจัดการ Low-molecular weight heparin
(LMWH) และการระงับค ามรู้ ึกเฉพาะ ่ น(3)
1. ไม่มีค ามจ�าเป็นต้ งตร จระดับ anti-Xa ในผู้ป่ ยทุกราย
2. การได้รับ LMWH ร่ มกับ anticoagulant รื antiplatelet ท�าใ ้เพิ่ม
ค ามเ ี่ยงต่ การเกิด spinal hematoma ค ร ลีกเลี่ยงการใช้ยาที่มีผลต่
กระบ นการแข็งตั ข งเลื ด เช่น antiplatelet, UFH และ dextran ร่ มกับการ
ใ ้ LMWH
3. ากมีเลื ด กขณะท�า neuraxial anesthesia ไม่จา� เป็นต้ งเลื่ นผ่าตัด
กไป แต่ชะล การใ ้ LMWH ลังผ่าตัด กไป ย่างน้ ย 24 ชั่ โมง ค รปรึก า
ร่ มกับทีมแพทย์ที่รัก า
4. การใ ้ LMWH ก่ น neuraxial anesthesia รื ผ่าตัด
4.1 ผู้ป่ ยที่ได้ thromboprophylactic dose โดยใช้ LMWH แนะน�า
ใ ้ท�า neuraxial anesthesia ลังจากได้รับ LMWH ย่างน้ ย 12 ชั่ โมง
4.2 ผู้ป่ ยที่ได้ therapeutic dose ข ง LMWH เช่น enoxaparin
(Clexane ®) 1 มก./กก. ทุก 12 ชั่ โมง รื 1.5 มก./กก./ ัน nadroparin
(Fraxiparin®) 0.1 มล./10 กก ทุก 12 ชั่ โมง รื tinzaparin (Innohep®)
175 IU/กก./ ัน แนะน�าใ ้ท�า neuraxial anesthesia ลังจากได้รับ LMWH
ย่างน้ ย 24 ชั่ โมง
5. การใ ้ LMWH ลังผ่าตัด พิจารณาค ามเ ี่ยงข งภา ะเลื ด กและ
กระบ นการแข็งตั ข งเลื ด
5.1 ผู้ป่ ยที่ได้รับ LMWH ันละ 2 ครั้ง ในช่ งก่ นผ่าตัด
5.1.1 การใ ้ LMWH ครัง้ แรก ลังผ่าตัด ค รร ย่างน้ ย 24 ชั่ โมง
5.1.2 การถ ด าย epidural catheter ค รถ ด ายก่ นใ ้
LMWH กลับเข้าไป และเริ่มใ ้ LMWH ได้ ลังจากถ ด าย epidural catheter
ย่างน้ ย 2 ชั่ โมง
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5.2 ผู้ป่ ยที่ได้รับ LMWH ันละ 1 ครั้ง ในช่ งก่ นผ่าตัด
5.2.1 การเริ่มใ ้ LMWH ครั้งแรก ลังผ่าตัด เริ่มได้ที่ 6-8 ชั่ โมง
ลังผ่าตัด และการใ ย้ าครัง้ ถัดไป ค รเ น้ ระยะ 24 ชั่ โมง ลังจากการใ ค้ รัง้ แรก(3)
ขึ้นกับดุลยพินิจข งแพทย์ที่รัก า
6. การถ ด าย epidural catheter ค รถ ด าย ลังใ ้ LMWH ย่างน้ ย
10-12 ชั่ โมง และเริ่มใ ้ LMWH ได้ ีกครั้ง ลังจากถ ด าย ย่างน้ ย 2 ชั่ โมง
ข้อแนะนำา าำ รับการบริ ารจัดการ fondaparinux และการระงับค ามรู้ กึ
เฉพาะ ่ น(3, 4)
1. แนะน�าใ ้ ยุด fondaprinux 3-4 ัน (5 เท่าข งค่าครึ่งชี ิต) �า รับ
ขนาด 7.5 มก.บริ ารทางชั้นใต้ผิ นัง ก่ นท�า neuraxial anesthesia
2. แนะน�าใ ้ ยุด fondaprinux ประมาณ 48 ชั่ โมง (2 เท่าข งค่าครึง่ ชี ติ )
า� รับขนาด 2.5 มก.บริ ารทางชัน้ ใต้ผิ นังและการระงับค ามรู้ กึ ทีเ่ น้ ประ าท
่ นปลายที่มีค ามเ ี่ยงต่ เลื ด กต�า่ เช่น การท�า ultrasound-guided peripheral nerve block ที่ระดับตื้น ยู่ในการตัด ินใจข งทีมแพทย์ที่รัก าโดยค�านึงถึง
ค ามเ ี่ยงและประโยชน์ที่ได้รับ
3. เริ่มใ ้ fondaprinux ได้ ีกครั้ง ลังจากถ ด าย ย่างน้ ย 24 ชั่ โมง
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ข้ อ แนะนำ า ำ า รั บ การบริ ารจั ด การ thrombolytic agents และ
การระงับค ามรู้ ึกเฉพาะ ่ น(3, 4)
ผู้ป่ ยที่ได้รับ thrombolytic agent: streptokinase, tissue plaminogen
activator (tPA), tenectiplase (TNK) เป็นกลุ่มที่มีค ามเ ี่ยง ูงต่ ภา ะเลื ด ก
1. ก่ นท�า neuraxial anesthesia ค ร ยุด thrombolytic agents 10 นั
ถึงแม้ยากลุม่ นีม้ คี า่ ครึง่ ชี ติ นั้ การแข็งตั ข งเลื ด าจยังไม่ มบูรณ์จนกระทัง่ ครบ
10 ัน ลังได้รับ thrombolytic agents(4)
2. ไม่แนะน�าใ ้ท�า neuraxial anesthesia ในผู้ป่ ยที่เพิ่งได้รับ thrombolytic agents
3. ในกรณีที่ท�า neuraxial anesthesia แล้ และจ�าเป็นต้ งใ ้ thrombolytic agents ในเ ลาใกล้เคียงกัน ค รมีการเฝ้าระ ังการเกิด spinal hematoma
โดยการติดตามค ามผิดปกติข งระบบประ าทข ง sensory และ motor ย่าง
ใกล้ชิดและประเมินทุก 1-2 ชั่ โมง ถ้ามี าย epidural ใ ้คาไ ้ ย่างน้ ย 48 ชั่ โมง
ก่ นเ า าย ก ถ้าเป็นไปได้ค รตร จระดับ fibrinogen ก่ นเ า าย ก(4)
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ระยะเ ลาระ ่าง
ได้รับยาครั้ง ุดท้าย
และการทำา neuraxial
anesthesia

ระยะเ ลาระ ่าง
การใ ่ epidural
catheter และเริ่ม
ใ ้ยาใ ม่

24

12 ชั่ โมง

48 ชั่ โมง

Enoxaparin
30 มก. SC ันละ 2 ครั้ง

Fondaparinux
≤ 2.5 มก. ันละ 1 ครั้ง

Heparin
5000 unit SC ันละ
2 ครั้ง

12 ชั่ โมง

Enoxaparin
40 มก. SC ันละ 1 ครั้ง

ระยะเ ลาระ ่าง
ได้รับยาครั้ง ุดท้าย
และการถอด epidural
catheter

4 ชั่ โมง

24 ชั่ โมง ลังแทงเข็ม 2 ชั่ โมง ลัง
ถ ด าย epidural catheter(2)

Dose แรก 6-8 ชั่ โมง ลั ง แทงเข็ ม
dose ถัดไป 24 ชั่ โมง 2 ชั่ โมง ลัง
ถ ด าย epidural catheter(2)

การใ ้ยาครั้งต่อไป ลังการทำา
neuraxial anesthesia/
ถอด epidural catheter

าจใ ้ได้ ไม่มีเ ลาจ�ากัด �า รับการใ ่ รื ถ ด epidural catheter

้ามใ ้ ถ้ามี epidural catheter ยู่

้ามใ ้ ถ้ามี epidural catheter ยู่

้ามใ ้ ถ้ามี epidural catheter ยู่

Anticoagulant ขนาด ำา รับการป้องกัน venous thromboembolism

ยา

ตารางที่ 1 แน ทางการบริ ารจัดการ �า รับผู้ป่ ยที่ได้รับยา anticoagulant, antiplatelet และการระงับค ามรู้ ึก
เฉพาะ ่ น รื การผ่าตัด
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ในผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านการแข็งตัวของเลือด และยาต้านเกล็ดเลือด

ยา

ระยะเ ลาระ ่าง
ได้รับยาครั้ง ุดท้าย
และการทำา neuraxial
anesthesia

ระยะเ ลาระ ่าง
การใ ่ epidural
catheter และเริ่ม
ใ ้ยาใ ม่

ระยะเ ลาระ ่าง
ได้รับยาครั้ง ุดท้าย
และการถอด epidural
catheter

การใ ้ยาครั้งต่อไป ลังการทำา
neuraxial anesthesia/
ถอด epidural catheter

Anticoagulant ขนาด ำา รับ therapeutic-dose
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24 ชั่ โมง

้ามใ ้ ถ้ามี epidural catheter ยู่

2 ชั่ โมง ลังถ ด าย epidural
catheter(2, 3)

Enoxaparin
1.5 มก./ กก. SC
ันละ 1 ครั้ง

24 ชั่ โมง(2,3)

้ามใ ้ ถ้ามี epidural catheter ยู่

2 ชั่ โมง ลังถ ด าย epidural
catheter(2, 3)

Fondaparinux
5-10 มก. SC
ันละ 1 ครั้ง

72 ชั่ โมง

้ามใ ้ ถ้ามี epidural catheter ยู่

24 ชั่ โมง ลังผ่าตัด(4) 12 ชั่ โมง
ลังถ ด าย epidural catheter(2)

Heparin
aPTT ค่าปกติ, ยุด
ใ ท้ าง IV เพื่ ใ ไ้ ด้ aPTT 4-6 ชั่ โมงก่ น
1.5-2 เท่าข งค่าปกติ neuraxial anesthesia

้ามใ ้ เมื่ มี epidural ้ามใ ้ ถ้ามี epidural 2 ชั่ โมง ลังถ ด าย epidural
catheter ยู่ ถ้าฉุกเฉิน catheter ยู่ ถ้าฉุกเฉิน catheter(4)
ร ย่างน้ ย 1 ชั่ โมง
ยุด ย่างน้ ย 4 ชั่ โมง
และ aPTT ค่าปกติ

ชมรมการระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนแห่งประเทศไทย

Enoxaparin
1 มก./กก. SC
ันละ 2 ครั้ง

ระยะเ ลาระ ่าง
ได้รับยาครั้ง ุดท้าย
และการทำา neuraxial
anesthesia

ระยะเ ลาระ ่าง
การใ ่ epidural
catheter และเริ่ม
ใ ้ยาใ ม่

ระยะเ ลาระ ่าง
ได้รับยาครั้ง ุดท้าย
และการถอด epidural
catheter

การใ ้ยาครั้งต่อไป ลังการทำา
neuraxial anesthesia/
ถอด epidural catheter

Anticoagulant ชนิดรับประทาน

26

Warfarin (Coumadin®) 4-5 นั และค่า INR <1.5

้ามใ ้ ถ้ามี epidural catheter ยู่

12-24 ชั่ โมง ลังผ่าตัด(2)

Dabigatran (Pradaxa®)
75, 150 มก.รับประทาน
ันละ 2 ครั้ง

5 ัน*

้ามใ ้ ถ้ามี epidural catheter ยู่

24 ชั่ โมง ลังผ่าตัด(4, 5)
6 ชั่ โมง ลังถ ด าย epidural
catheter(2)

Rivaroxaban (Xarelto®)
15 มก. รับประทาน
ันละ 1-2 ครั้ง
20 มก. รับประทาน
ันละ 1 ครั้ง

3 ัน*

้ามใ ้ ถ้ามี epidural catheter ยู่

Apixaban (Eliquis®)
2.5, 5, 10 มก. รับประทาน
ันละ 1 ครั้ง

3 ัน*

้ามใ ้ ถ้ามี epidural catheter ยู่

*Developed at 4th ASRA Practice advisory for regional anesthesia in the patient receiving antithrombotic or thrombolytic therapy;
www.asra.com

แนวทางพัฒนาการฉีดยาชาระงับความรู้สึกเฉพาะส่วน
ในผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านการแข็งตัวของเลือด และยาต้านเกล็ดเลือด

ยา

ยา

ระยะเ ลาระ ่าง
ได้รับยาครั้ง ุดท้าย
และการทำา neuraxial
anesthesia

ระยะเ ลาระ ่าง
การใ ่ epidural
catheter และเริ่ม
ใ ้ยาใ ม่

ระยะเ ลาระ ่าง
ได้รับยาครั้ง ุดท้าย
และการถอด epidural
catheter

การใ ้ยาครั้งต่อไป ลังการทำา
neuraxial anesthesia/
ถอด epidural catheter

Thrombolytic agents
้ามใ ้ ถ้ามี epidural catheter ยู่ กรณีฉุกเฉินต้ ง
ใ ้ยา thrombolytic agent ใ ้คา าย epidural
ย่างน้ ย 48 ชั่ โมงจึงถ ด าย ก(4)

10 ัน

ยุด 7 นั ก่ นผ่าตัด (low
cardiac events risk) าจ
ไม่จ�าเป็นต้ ง ยุด (high
cardiac events risk)

าจใ ้ได้

24 ชั่ โมง ลังผ่าตัด

Oral antiplatelet agents
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Aspirin

NSAIDs/COX inhibitors

ไม่จ�าเป็นต้ ง ยุด

Dipyridamole

1-2 ัน

้ามใ ้ ถ้ามี epidural catheter ยู่

Cilostazol (Pletal®)

1-2 ัน

้ามใ ้ ถ้ามี epidural catheter ยู่

Clopidogrel (Plavix®)

5 ัน

้ามใ ้ ถ้ามี epidural catheter ยู่

Prasugrel (Effient®)

7 ัน

้ามใ ้ ถ้ามี epidural catheter ยู่

Ticagrelor (Brilinta®)

5 ัน

้ามใ ้ ถ้ามี epidural catheter ยู่

24 ชั่ โมง ลังผ่าตัด
4 ชั่ โมง ลังถ ด าย
epidural catheter

ชมรมการระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนแห่งประเทศไทย

10 ัน

Alteplase (rt-PA)
Full dose for stroke,
MI

แนวทางพัฒนาการฉีดยาชาระงับความรู้สึกเฉพาะส่วน
ในผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านการแข็งตัวของเลือด และยาต้านเกล็ดเลือด

ยาต้านการแข็งตัวของเลือดชนิดรับประทาน

ข้อแนะนำา ำา รับการบริ ารจัดการ warfarin และการระงับค ามรู้ ึก
เฉพาะ ่ น(3, 4, 6)
1. ค ร ยุด warfarin ก่ นท�า neuraxial anesthesia และ peripheral
nerve block ชนิดลึก เช่น paravertebral nerve block, stellate ganglion
block, lumbar plexus block 5 ัน และค่า INR < 1.5
2. �า รับการท�า peripheral nerve block ชนิด low-risk bleeding
procedure เช่น ultrasound-guided peripheral nerve block ชนิดตืน้ การ ยุด
ยา warfarin ใ ้ขึ้นกับการตัด ินใจข งทีมแพทย์ที่รัก า การท�า ัตถการ าจท�าได้
ปล ดภัยในผูป้ ่ ยทีไ่ ม่มคี ามเ ยี่ งข งภา ะเ ยี เลื ดมาก (high bleeding risk) และ
มีช่ งค่าการรัก าข ง therapeutic INR (INR < 3)(4)
3. ในผู้ป่ ยกลุ่ม high risk ต่ การเกิด thrombosis (ตารางที่ 5) ในช่ ง
ระ ่างผ่าตัด มค รได้รับ bridging therapy (LMWH, UFH) ลังจาก ยุดยา
warfarin
4. การถ ด าย epidural catheter ลังผ่าตัด าจท�าได้ปล ดภัยภายใน
48 ชั่ โมง ลังได้รับ warfarin กลับเข้าไปใ ม่และค่า INR < 1.5 ค รเฝ้าระ ังค าม
ผิดปกติข งระบบประ าท ย่างน้ ย 24 ชั่ โมง ลังถ ด าย epidural catheter

28

ชมรมการระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนแห่งประเทศไทย

ตารางที่ 2 แน ทางการบริ ารจัดการ า� รับผูป้ ่ ยทีไ่ ด้รบั warfarin และการระงับ
ค ามรู้ ึกเฉพาะ ่ น รื การผ่าตัด(3, 6)
ก่อนการผ่าตัด
• การผ่าตัด elective ยุด warfarin 5 ันก่ นผ่าตัด
• ตร จค่า INR 1 รื 2 ันก่ นผ่าตัด ถ้า INR ≥ 1.5 พิจารณาใ ้ oral
vitamin K 1-2 มก.
• การใ ้ oral รื intravenous vitamin K 2.5-5 มก. ใช้เ ลา 6-8
ชั่ โมง �า รับการ reverse(4)
• ถ้าเป็นการผ่าตัดด่ น รื ในผู้ป่ ยที่มีภา ะเลื ด กมาก พิจารณาใ ้
Prothrombin Complex Concentrates (PCCs) ชนิด 3-factor
25-50 units/kg/dose(2)
• การ reverse ด้ ย FFP 10-15 ml/kg ปฏิบัติเมื่ กรณีไม่มี PCCs(6)
• ผู้ป่ ยที่มีค ามเ ี่ยง ูงต่ การเกิด thromboembolism
o พิจารณา bridging therapy ด้ ย LMWH รื intravenous UFH
o LMWH า� รับ therapeutic-dose ใ ้ ยุด 24 ชั่ โมงก่ นผ่าตัด
�า รับ thromboprophylaxis-dose ยุด 12 ชั่ โมงก่ นผ่าตัด
o �า รับ intravenous UFH ใ ้ ยุด 4-6 ชั่ โมงก่ นผ่าตัด
• ผู้ป่ ยที่มีค ามเ ี่ยงต�่าต่ การเกิด thromboembolism ไม่จา� เป็นต้ ง
ใ ้ bridging therapy
ช่ ง ลังผ่าตัด
• ผู้ป่ ยที่มีค ามเ ี่ยงต�่าต่ การเกิด thromboembolism ามารถใ ้
warfarin ใน ัน ลังผ่าตัด
• ผู้ ป่ ยที่มีค ามเ ี่ยง ูงต่ การเกิด thromboembolism ที่ไ ด้รับ
bridging therapy ก่ นผ่าตัด
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แนวทางพัฒนาการฉีดยาชาระงับความรู้สึกเฉพาะส่วน
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o การผ่าตัดที่มีค ามเ ี่ยงน้ ยต่ ภา ะเลื ด ก ใ ้ LMWH ลัง
ผ่าตัด 24 ชั่ โมง
o การผ่าตัดทีม่ คี ามเ ยี่ งมากต่ ภา ะเลื ด ก ใ ้ LMWH ลังผ่าตัด
48-72 ชั่ โมง รื ใ ้ LMWH ขนาดต�่า
• พิจารณาค ามเ ี่ยงข งภา ะเลื ด กและค ามเพียงพ ข งระบบ
แข็งตั ข งเลื ดในการใ ้ LMWH รื UFH กลับ ลังผ่าตัด
LMWH= low molecular weight heparin, UFH= unfractionated heparin
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ชมรมการระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนแห่งประเทศไทย

ยาต้านการแข็งตัวของเลือดชนิดรับประทาน
(Direct Oral Anticoagulants: DOAC)(2, 5)

Dabigatran, Rivaroxaban, Apixaban
ข้อแนะนำา าำ รับการบริ ารจัดการ DOAC และการระงับค ามรู้ กึ เฉพาะ ่ น
1. แนะน�า ยุดยา DOAC (ตารางที่ 3) 5 เท่าข งค่าครึ่งชี ิต (5 half-life
มียาเ ลื ในร่างกาย 3%) ก่ นการระงับค ามรู้ ึกเฉพาะ ่ น รื การผ่าตัด
1.1 �า รับ ัตถการที่เป็น intermediate-risk bleeding procedure(4)
เช่น paravertebral nerve block, sympathetic blocks (stellate ganglion),
plexus block (brachial, lumbar, sacral)
1.2 �า รับ ัตถการที่เป็น high-risk bleeding procedure(2) เช่น
spinal block, epidural catheter, peripheral nerve block catheter
1.3 �า รับผู้ป่ ยที่มีค ามเ ี่ยงต�่าต่ การเกิด thromboembolism
ระ ่างผ่าตัด
1.4 �า รับผู้ป่ ยที่มีค ามเ ี่ยง ูงต่ การเกิด thromboembolism
ระ ่างผ่าตัด าจพิจารณาใ ้ bridging therapy ด้ ย LMWH ก่ นผ่าตัดในช่ ง
ลัง ยุดยา DOAC
2. แนะน�า ยุดยา DOAC ช่ งเ ลา 2 เท่าข งค่าครึ่งชี ิต (2 half-life
มียาเ ลื ในร่างกาย 25%) ก่ นการระงับค ามรู้ ึกเฉพาะ ่ น รื การผ่าตัด
2.1 า� รับการระงับค ามรู้ กึ เฉพาะ ่ นทีเ่ น้ ประ าท ่ นปลายชนิด
ค ามเ ี่ยงต่ เลื ด กต�่า (ultrasound-guided axillary, femoral และ distal
sciatic blocks)(4, 5) ทั้งนี้ขึ้นกับการตัด ินใจข งทีมแพทย์ผู้รัก า
3. แนะน�าใ ้ยา DOAC กลับ ลังผ่าตัด 24 ชั่ โมง รื ลังจากถ ด าย
epidural catheter 6 ชั่ โมง
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ยา

กลไกการออกฤทธิ์
(mechanism of
action)

การทำาลายยา
(metabolism,
elimination)

ค่าครึ่งชี ิต
(ชั่ โมง)(7)

ออกฤทธิ์เต็มที่ ลัง
รับประทาน (ชั่ โมง)(7)

ช่ งเ ลาใ ้ยากลับ
ลังผ่าตัดและการระงับ
ค ามรู้ ึกเฉพาะ ่ น
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Dabigatran
(Pradaxa®)

Direct thrombin
(IIa) inhibitor

Renal 80%
Fecal 20%

12-17 ชั่ โมง

1-3

24 ชั่ โมง

Rivaroxaban
(Xarelto®)

Factor Xa
inhibitor

Metabolism 33%
Renal 33%
(inactive metabolite 33%)

5-13 ชั่ โมง

2-4

24 ชั่ โมง

Apixaban
(Eliquis®)

Factor Xa
inhibitor

Renal 25%
Metabolism and
fecal elimination
75%

9-14 ชั่ โมง

3-4

24 ชั่ โมง

แนวทางพัฒนาการฉีดยาชาระงับความรู้สึกเฉพาะส่วน
ในผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านการแข็งตัวของเลือด และยาต้านเกล็ดเลือด

ตารางที่ 3 แน ทางการบริ ารจัดการ �า รับผู้ป่ ยที่ได้รับยาต้านการแข็งตั ข งเลื ด (Direct Oral Anticoagulants:
DOAC) และการระงับค ามรู้ กึ เฉพาะ ่ น รื ผ่าตัด(4, 5, 7)

ชมรมการระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนแห่งประเทศไทย

ยาต้านเกล็ดเลือด

ข้อแนะนำา ำา รับการบริ ารจัดการ aspirin และการระงับค ามรู้ ึก
เฉพาะ ่ น(3)
1. า� รับการผ่าตัด elective แนะน�าใ ้ ยุด aspirin รื thienopyridine
(clopidogrel) ดังต่ ไปนี้
1.1 Bare metal stents ลังใ ่ stent 4 ัปดา ์
1.2 Drug-eluting stents ลังใ ่ stent 6 เดื น(5)
1.3 ถ้าไม่ ามารถเลื่ นการผ่าตัดได้ ใ ้ aspirin ต่ ไปพร้ มพิจารณา
เลื กท�าการระงับค ามรู้ กึ แบบทัง้ ตั รื การระงับค ามรู้ กึ ทีเ่ น้ ประ าท ่ นปลาย
2 ผู้ป่ ยที่มีค ามเ ี่ยง ูงต่ การเกิด cardiac events
2.1 ใ ้ยา aspirin ได้ตล ดช่ งการผ่าตัด
3. ผู้ป่ ยที่มีค ามเ ี่ยงต�า่ ต่ การเกิด cardiac events
3.1 ยุดยา aspirin 7 ันก่ นผ่าตัด
3.2 เริ่มยา aspirin ใ ม่ ลังผ่าตัด 24 ชั่ โมง
ข้อแนะนำา ำา รับการบริ ารจัดการยาที่ออกฤทธิ์ยับยั้ง phosphodiesterase (PDE Inhibitors: dipyridamole, cilostazol) และการระงับค ามรู้ กึ
เฉพาะ ่ น(4)
1. �า รับ ัตถการที่มีค ามเ ี่ยงต่ การเ ียเลื ด ูง เช่น การใ ้การระงับ
ค ามรู้ ึกที่เ ้นประ าทบริเ ณค รื neuraxial anesthesia ค ร ยุดยา
cilostazol และ dipyridamole 48 ชั่ โมงก่ นท�า ัตถการ
2. า� รับ ตั ถการทีม่ คี ามเ ยี่ งต่ การเ ยี เลื ดต�า่ เช่น การระงับค ามรู้ กึ
เฉพาะ ่ นที่เ ้นประ าท ่ นปลาย ไม่จ�าเป็นต้ ง ยุดยากลุ่มนี้ก่ นท�า ัตถการ
3. การเริ่มรับประทานยาใ ม่ข งยากลุ่ม PDE Inhibitors
3.1 ใน ัตถการกลุ่มที่มีค ามเ ี่ยงต่ การเ ียเลื ด ูง ค รเริ่มยาใ ม่
ลังจากท�า ัตถการ 24 ชั่ โมง
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แนวทางพัฒนาการฉีดยาชาระงับความรู้สึกเฉพาะส่วน
ในผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านการแข็งตัวของเลือด และยาต้านเกล็ดเลือด

ข้อแนะนำา ำา รับการบริ ารจัดการยาที่ออกฤทธิ์ยับยั้ง P2Y12 (P2Y12
Inhibitors: ticlopidine, clopidogrel, prasugrel, ticagrelor) และการระงับ
ค ามรู้ ึกเฉพาะ ่ น
1. ASRA (American Society of Regional Anesthesia) และ European
guideline แนะน�า �า รับการระงับค ามรู้ ึกเฉพาะ ่ น
1.1 ใ ้ ยุด clopidogrel 5 นั prasugrel ยุด 7-10 นั และ ticagrelor
ยุด 5 ัน(3, 8)
1.2 การกลับมารับประทานยาใ ม่ clopidogrel ามารถเริม่ ยาได้ที่ 4-6
ชั่ โมงเนื่ งจาก clopidogrel กฤทธิ์ช้ายกเ ้นในกรณีใ ้มื้ แรกเป็นปริมาณมาก
(loading dose) ค รร ย่างน้ ย 24 ชั่ โมง า� รับ ticagrelor และ prasugrel
ค รร 24 ชั่ โมงก่ นเริ่มยาใ ม่ ลังผ่าตัด
2. �า รับ ัตถการการระงับค ามรู้ ึกที่เ ้นประ าท ่ นปลาย การ ยุด
antiplatelet ค รปรึก าร่ มกับแพทย์ที่ดูแลผู้ป่ ยถึง ค ามเ ี่ยง การท�า ัตถการ
กลุ่มนี้มักท�าได้ ย่างปล ดภัยถึงแม้ไม่ ยุดยากลุ่มนี้
3. การ ยุดยา clopidogrel ค รค�านึงถึงโรคประจ�าตั ข งผู้ป่ ย และ
antiplatelet ื่นที่ใ ้ร่ ม เนื่ งจากค ามเ ี่ยงข งการก่ ตั ข งลิ่มเลื ด าจมี
ันตรายมากก ่าการเ ียเลื ดจากการไม่ ยุดยา
4. า� รับ neuraxial anesthesia ค ร ยุดยา clopidogrel ย่างต�า่ 5 นั (4, 5)
5. กรณีที่ผู้ป่ ยมีค ามเ ี่ยงต่ การเกิดการ ุดตันข งเ ้นเลื ด ั ใจ ูง
ค รประเมินร่ มกับ ายุรแพทย์ ั ใจและ ยุดยา 5 ัน
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ข้อแนะนำา ำา รับการบริ ารจัดการ ยากลุ่มยับยั้ง COX-2 (COX-2
inhibitor)(4)
1. ไม่มคี ามจ�าเป็นต้ ง ยุดยากลุม่ ยับยัง้ COX-2 ก่ นท�า ตั ถการ เนื่ งจาก
ยากลุ่มนี้ไม่เปลี่ยนแปลงการเกาะตั ข งเกล็ดเลื ด
2. ค รระ ังเมื่ ใ ้ยากลุ่มยับยั้ง COX-2 ร่ มกับ warfarin เนื่ งจากยา
ทั้ง งใช้เ นไซม์ CYP-4502C9 ในการเปลี่ยนแปลงยา (metabolism) ร่ มกัน มี
รายงาน ่า การใ ้ร่ มกันจะ ่งผลใ ้ค่า INR ยา ขึ้น(9, 10)
การใช้สมุนไพร

ข้อแนะนำาการใช้ มุนไพรและการระงับค ามรู้ ึกเฉพาะ ่ น
1. ยังไม่มีข้ มูลการเกิด spinal hematoma ย่างมีนัย �าคัญจากการท�า
neuraxial anesthesia ในผู้ที่มีประ ัติการใช้ยา มุนไพร(3)
2. แพทย์ผทู้ า� ตั ถการค รซักประ ตั กิ ารใช้ยา มุนไพร รื การรัก าแพทย์
ทางเลื กข งผู้ป่ ยร่ มด้ ยเ ม (4,9)
3. ไม่มีค ามจ�าเป็นใ ้ผู้ป่ ย ยุดใช้ยา มุนไพรทุกชนิดก่ นการท�า ัตถการ
รื ลีกเลี่ยงการท�า neuraxial anesthesia ถ้า ากผู้ป่ ยยังคงใช้ยา มุนไพร ยู่
จนถึง ันผ่าตัด(3, 11, 12)
4. แนะน�าใ ้ ยุดยา มุนไพร 1 ัปดา ์ก่ นท�า ัตถการ interventional
spine และ ตั ถการเพื่ ระงับป ด เนื่ งจากยา มุนไพร ลายชนิดมีผลต่ การท�างาน
ข งเกล็ดเลื ด รื าจมีผลต่ การ กฤทธิ์ข งยา warfarin(4)
5. กระเทียมมีผลต่ การแข็งตั ข งเลื ดขึ้นกับขนาดที่ได้ ในขนาดที่รับ
ประทานมากก ่า 1,000 มก./ ัน รื ได้รับยา aspirin, NSAIDs รื selective
selotonin receptor inhibitors (SSRIs) ร่ มด้ ย แนะน�าใ ้ตร จการท�างานข ง
เกล็ดเลื ด (platelet function test) ข งผู้ป่ ยก่ นการท�า ัตถการ(4)
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6. ผู ้ ป ่ ยที่ ใช้ ย า warfarin ร่ มกั บ ตั ง กุ ย (dong quai) รื ตั ง เซี ย ม
(danshen) แนะน�าใ ้ตร จค่า INR ถ้าค่า INR ูงใ ้ ยุดใช้ มุนไพร(4) และแนะน�า
ใ ้ ยุดยา warfarin ตามค�าแนะน�าในแน ปฏิบัติที่กล่า ไ ้ข้างต้น
7. ผู้ป่ ยที่ใช้แปะก๊ ย (ginkgo biloba) ร่ มกับยาละลายลิ่มเลื ด ื่นๆ
เช่น ยา aspirin, NSAIDs รื SSRIs แนะน�าใ ้ตร จการท�างานข งเกล็ดเลื ด
ข งผู้ป่ ยก่ น(4) และแนะน�าใ ้ ยุดยา aspirin, NSAIDs รื SSRIs ตามค�าแนะน�า
ในแน ปฏิบัติที่กล่า ไ ้ข้างต้น
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5. ภาคผนวก

ตารางที่ 4 การผ่าตัดชนิดค ามเ ี่ยง ูงต่ ภา ะเลื ด ก(2, 7)
Spinal และ epidural anesthesia

Gynecologic surgery
- Laparoscopic surgery
- Bilateral tubal ligation, hysterectomy

All cardiac surgery

Neurology/Neurosurgery/
ophthalmology
- Lumbar puncture, myelography
- Intracranial, spinal surgery
- Periorbital surgery
- Vitreoretinal surgery

Cardiovascular intervention
Otolaryngologic surgery
- Pacemaker รื defibrillator
- Sinus surgery, removal nasal polyps
placement, coronary intervention, - Thyroidectomy, parathyroidec tomy,
electrophysiology testing/ablation septoplasty, turbinate cautery
Dental/plastic surgery
- Reconstructive surgery

Pulmonary
- Tumor ablation (laser)
- Transbronchial biopsy
- Stricture dilation

Dermatology:
Urology
- Major procedures (wide excision - Transurethral prostatectomy
of melanoma)
- Bladder resection, tumor ablation
- Kidney biopsy, extracorporeal shock
wave lithotripsy
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Gastroenterology
- Large polypectomy (> 1cm)
- Endoscopic mucosal and
submucosal dissection
- Biliary or pancreatic
sphincterotomy
- Percutaneous endoscopic
gastrostomy
- Endoscopic ultrasound with
fine-needle aspiration or
needle biopsy
- Coagulation or ablation of
tumors, vascular lesions
- Percutaneous liver biopsy
- Variceal band ligation
(controversial)

Interventional radiology
- Percutaneous transhepatic
cholangiography or nephrostomy
- Percutaneous drainage of
liver abscess or gallbladder
- Chest tube placement
- Aggressive manipulation of
drains or dilation of tracts
- Biopsy of organs
- Hickman and tunneled dialysis

General surgery
- Major abdominal surgery:
bowel resection
- Vascular organs (spleen,
liver, kidney)
- Laparoscopy
- Vascular surgery

Orthopedic surgery
- Joint replacement
- Arthroscopy
- Spinal surgery
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ตารางที่ 5 ค ามเ ี่ยงข งการเกิด thromboembolism(2, 13)
ข้อบ่งชี้ของ
การได้รับ anticoagulant

ค ามเ ี่ยงตำ่า
(low risk)

ค ามเ ี่ยง
ปานกลาง (moderate risk)

ค ามเ ่ยี ง ูง (high
risk)

Atrial fibrillation

CHA2DS2-VASc
score 2-3
CHADS2 score 0-2
(no prior stroke or
transient ischemic
stroke)

CHA2DS2-VASc
score 4-5
CHADS2 score 3-4

CHA2DS2-VASc
score ≥ 6
CHADS2 score 5-6
Recent stroke
(within 3 mo) or
TIA

Mechanical heart
valve

Bileaflet aortic
valve prosthesis
without AF or risk
factors for stroke

Bileaflet aortic
valve prosthesis
and AF, history of
stroke or TIA, or
risk factors for
stroke

Any mitral valve
prosthesis
Any caged-ball or
tilting-disk
Aortic valve
prosthesis
History of recent
stroke, TIA or
embolic event
(within 3 mo)

VTE within
previous 3-12 mo
Nonsevere thrombophilia, or
recurrent VTE

VTE within previous
3 mo, severe thrombophilia, unprovoked VTE, or active
cancer (cancer diagnosed ≤ 6 mo or
patient undergoing
cancer therapy

Venous thrombo- VTE > 12 mo
embolism (VTE) previously
No other risk factor
(eg. Provoked and
transient)

CHADS2 = congestive heart failure, hypertension, age ≥75 years, diabetes mellitus,
and stroke or transient ischemic attack
CHA2DS2-VASc = vascular disease (prior MI, PAD, or aortic plaque), age 65-74 years,
female sex
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ตารางที่ 6 การพิจารณา bridging therapy(2)
ผูป้ ่ ย atrial fibrillation ทีม่ ปี ระ ตั ิ recent stroke ภายใน 3 เดื น รื CHADS2
score 5-6
ผู้ป่ ยที่มี recent DVT/PE ภายใน 3 เดื น
ผู้ป่ ย mechanical mitral valve
ผู้ป่ ย bileaflet aortic valve รื รุ่นเก่า ที่มีประ ัติ stroke รื cardioembolic event
ยาต้านการแข็งตัวของเลือดชนิดฉีด

Unfractionated heparin (UFH)(3, 4)
มีฤทธิ์ยับยั้งการท�างานข ง thrombin (factor IIa), factor Xa และ IXa
การบริ ารยาทาง ล ดเลื ดด�า ามารถ กฤทธิ์ต้านการแข็งตั ข งเลื ดได้ทันที
ในขณะที่การบริ ารยาทางชั้นใต้ผิ นังจะ กฤทธิ์ ลังจากได้รับยาประมาณ 1-2
ชั่ โมง โดยฤทธิ์การต้านการแข็งตั ข งเลื ดขึ้นกับปริมาณยาที่ใ ้ และขนาดข ง
โมกุลข ง heparin ที่ได้รับ โดยที่ขนาดโมเลกุลใ ญ่ข ง heparin ยับยั้งทั้ง factor
IIa และ Xa ขณะโมเลกุลที่เล็กลงจะยับยั้ง factor Xa มากก ่า factor IIa, heparin
มีค่าครึ่งชี ิต (half-life) นาน 1.5-2 ชั่ โมง ผลการรัก า มดไปที่ 4-6 ชั่ โมง ลัง
ยุดใ ้ยา เมื่ ใ ้ขนาดยาที่มากขึ้นค่าครึ่งชี ิตเพิ่มขึ้น แต่ไม่เป็น ัด ่ นโดยตรง
การเฝ้าระ ังตร จเลื ด าค่า activated partial thromboplastin time
(aPTT) เมื่ ใ ้ therapeutic dose รื ค่า activated clotting time (ACT) เมื่
ใ ้ขนาดยาที่ ูงขณะผ่าตัด ั ใจ �า รับการรัก าภา ะ venous thromboembolism (VTE) รื unstable angina ใ ้ช่ งการรัก าข งค่า aPTT ยู่ที่ประมาณ
1.5-2.5 เท่าข งค่าปกติ ่ นการใ ้ heparin ทางชั้นใต้ผิ นังขนาดน้ ย (5000
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unit) เพื่ ป้ งกันภา ะ DVT (prophylaxis dose) โดยปกติไม่มีผลท�าใ ้ค่า aPTT
ยา ขึ้นก ่าปกติแต่มีรายงานในบางราย ่าค่า aPTT เพิ่มมากก ่าปกติได้จนถึงช่ ง
การรัก า (therapeutic level) ภายใน 2 ชั่ โมง ลังใ ้ยา ข้ ดีข งการเลื กใช้
heparin �า รับต้านการแข็งตั ข งเลื ดคื ามารถแก้ฤทธิ์ด้ ย protamine,
1 มก.ข ง protamine ามารถแก้ฤทธิ์ข ง heparin 100 unit บริ ารยาทาง
ล ดเลื ดด�า
Intravenous heparin
การใ ้ heparin ระ ่างการผ่าตัด ล ดเลื ดเพื่ ป้ งกันเลื ดแข็งตั
โดยเฉพาะในระ ่าง cross clamping ข ง ล ดเลื ดแดง าจใ ้ในขนาดที่
แตกต่างกัน ตัง้ แต่ 5,000 ถึง 10,000 units การท�า neuraxial anesthesia ามารถ
ลด ัตราป่ ย (morbidity) และได้ผลดีต่ การระงับป ด ลังผ่าตัด แต่ผู้ป่ ยมีค าม
เ ี่ยงต่ การเกิด spinal hematoma ที่เพิ่มขึ้น การใ ่ neuraxial catheter
ในผูป้ ่ ยทีไ่ ด้รบั heparin เป็นปัจจัยเ ยี่ งต่ การเกิด hematoma เช่นกัน บางรายงาน
พบ ่า ครึ่ง นึ่งข งการเกิด spinal hematoma เกิดขึ้นต นถ ด าย epidural
catheter จึงแนะน�าใ ้ ยุด heparin 2-4 ชั่ โมง และประเมินภา ะการแข็งตั
ข งเลื ด (coagulation status) ก่ นถ ด าย epidural catheter ร มถึงเฝ้าระ งั
การท�างานข งระบบประ าท sensory และ motor ลังถ ด ายต่ ไป กี ย่างน้ ย
12 ชั่ โมง
Subcutaneous heparin
การใ ้ UFH ขนาดต�า่ (low dose) 5000 unit บริ ารยาทางชั้นใต้ผิ นัง
ทุก 12 ชั่ โมง เพื่ ป้ งกัน VTE มีการใช้กนั ย่างแพร่ ลายในต่างประเท มีรายงาน
การเกิด spinal hematoma ที่ ัมพันธ์กับการใ ้ heparin ทางชั้นใต้ผิ นัง
น้ ยมาก ลังท�า neuraxial anesthesia ย่างไรก็ตามถ้าผู้ป่ ยได้รับ heparin
ทางชั้นใต้ผิ นังไปแล้ ค รร การท�า neuraxial anesthesia ย่างน้ ย 2 ชั่ โมง
ในระยะต่ มาการใช้ UFH บริ ารยาทางชัน้ ใต้ผิ นัง 3 ครัง้ ต่ นั เพื่ ลด บุ ตั กิ ารณ์
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ข ง VTE ลังผ่าตัดได้รับค ามนิยมเพิ่มขึ้น แต่บริ ารยาแบบนี้ ัมพันธ์กับภา ะ
เลื ด กผิดปกติ และ major bleeding ในระบบทางเดิน า าร retroperitoneal
และใน ม งมากขึ้น
Low-molecular weight heparin (LMWH)(3, 4)
คุณ มบัติข ง LMWH ทางด้าน biochemical และ pharmacology
แตกต่างกันกับ UHF คื LMWH ไม่จา� เป็นต้ งเฝ้าระ งั ทาง ้ งปฏิบตั กิ าร (anti-Xa
level) และมีคา่ ครึง่ ชี ติ ทีย่ า ก า่ แต่ไม่ ามารถแก้ฤทธิด์ ้ ย protamine ได้ โมเลกุล
ขนาดใ ญ่ข ง UFH จะ กฤทธิ์ยับยั้ง factor IIa และ Xa ในขณะที่ LMWH
ซึ่งมีขนาดโมเลกุลที่เล็กก ่าจะยับยั้ง factor Xa ได้มากก ่าฤทธิ์ยับยั้ง factor IIa
ค่าครึ่งชี ิตข ง LMWH 2-4 ชั่ โมงในการบริ ารทาง ล ดเลื ดด�าและ 3-6 ชั่ โมง
ในการบริ ารทางชั้นใต้ผิ นัง
LMWH มีฤทธิ์ต้านการแข็งตั ข งเลื ด (antithrombotic effect) ซึ่งขึ้นกับ
ขนาดยา (dose-dependent) ามารถประเมินจากค่า anti-Xa level พบ ่า
การกลับคืนข ง anti-Xa activity ได้ 100% ลังจากบริ ารยาทางชั้นใต้ผิ นัง
ท�าใ ไ้ ม่จา� เป็นต้ ง ง่ เลื ดเพื่ ตร จค่าการแข็งตั ข งเลื ด (coagulation profile)
ยกเ ้นในผู้ป่ ยที่มี น้าที่ข งไตเ ื่ ม (renal insufficiency) รื ผู้ป่ ยที่มีน�้า นัก
มากก ่า 100 กิโลกรัม
Enoxaparin (Clexane®), nadoparin (Fraxiparin®) และ tinzaparin
(Innohep®) เป็นยาที่นิยมน�ามาใช้ โดยขนาดที่แนะน�าใ ้ใช้เพื่ ป้ งกัน venous
thromboembolism (VTE) คื enoxaprin 30 มก. บริ ารทางชั้นใต้ผิ นัง ันละ
2 ครั้ง ( รัฐ เมริกา) รื enoxaparin 20-40 มก.บริ ารทางชั้นใต้ผิ นัง ันละ
1 ครั้ง (ยุโรป) และขนาดที่แนะน�าในการรัก า คื 1.5 มก./กก./ ัน รื 1 มก./กก.
ทุก 12 ชั่ โมง nadroparin (Fraxiparin®) ขนาดที่แนะน�าใ ้ใช้เพื่ ป้ งกัน venous
thromboembolism (VTE) คื 0.3 มล./ ัน ขนาดที่แนะน�าในการรัก า คื 0.1
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มล./10 กก ทุก 12 ชั่ โมง รื tinzaparin (Innohep®) ขนาดที่แนะน�าใ ้ใช้เพื่
ป้ งกัน venous thromboembolism (VTE) คื 4500 IU/ นั และ ขนาดทีแ่ นะน�า
ในการรัก า คื 175 IU/กก./ ัน
Fondaparinux(3, 4)
Fondaparinux เป็นยาต้านแข็งตั ข งเลื ดชนิด งั เคราะ ์ pentasaccharide
ที่ กฤทธิย์ บั ยัง้ แบบจ�าเพาะกับ factor Xa มีคา่ bioavailability 100% ลังบริ ารยา
มีระดับยา งู ดุ ภายใน 1.7 ชั่ โมง ลังจากใ ้ ค่าครึง่ ชี ติ ยูท่ ปี่ ระมาณ 17-21 ชั่ โมง
มักใ ้ที่ 6-12 ชั่ โมง ลังผ่าตัด า� รับขนาดยาที่ใช้ �า รับป้ งกัน VTE คื 2.5 มก.
ทางใต้ผิ นัง ันละครั้ง และขนาดที่แนะน�าในการรัก า คื 7.5 มก. ทางใต้ผิ นัง
ันละครั้ง (ในผู้ป่ ยน�้า นัก 50 – 100 กก.)
ค ามเ ี่ยงข งการเกิด spinal hematoma จากการได้รับ fondaparinux
ยังไม่มีข้ มูลที่ชัดเจน ค�าแนะน�าข งการท�า neuraxial anesthesia คื singleneedle pass, atraumatic needle placement และ ลีกเลี่ยงการใ ่ neuraxial
catheter คาไ ้ จากข้ มูลล่า ุด(4) แนะน�าใ ้ ยุด fondaparinux นาน 5 เท่าข ง
ค่าครึ่งชี ิต ซึ่งเท่ากับประมาณ 3-4 ัน ใน ัตถการที่มีค ามเ ี่ยงระดับปานกลาง
(deep peripheral nerve block) และ ู ง ในขณะที่ ั ต ถการค ามเ ี่ ย งต�่ า
(peripheral nerve block ชนิดตืน้ ) แนะน�าใ ้ ยุดเพียง 2.5 เท่า เท่าข งค่าครึง่ ชี ติ
เท่ากับประมาณ 1-2 ัน และการใ ้ยา ลังท�า ัตถการ ค รเริ่ม ลังจากท�า ัตถการ
24 ชั่ โมง
Thrombolytic agents(3)
กระบ นการ fibrinolytic system เป็นการ ลายลิม่ เลื ดใน ล ดเลื ดจาก
การท�างานข ง plasmin โดยเปลีย่ นมาจาก plasminogen, exogenous plasminogen เช่น streptokinase และ urokinase กฤทธิ์ละลายลิ่มเลื ดและมีผลต่
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plasminogen ด้ ย ขณะที่ alteplase, tenecteplase ซึ่งเป็น endogenous
tissue plasminogen activator กฤทธิ์เฉพาะเจาะจงที่ fibrin และมีผลต่
plasminogen น้ ย การ ลายลิ่มเลื ดท�าใ ้มีการเพิ่มขึ้นข ง fibrin degradation
products (FDP) มีผลต้านการแข็งตั ข งเลื ดโดย กฤทธิ์ยับยั้งเกล็ดเลื ด ก
ฤทธิ์ ูง ุด 5 ชั่ โมง ลังจากบริ ารยาจนถึง 27 ชั่ โมง ข้ ้ามข งการใ ้ยานี้คื
ภายใน 10 ัน ลังผ่าตัด รื neuraxial anesthesia
ยาต้านการแข็งตัวของเลือดชนิดรับประทาน

Warfarin(4)
กฤทธิ์ต้านการแข็งตั ข งเลื ด โดยยับยั้งกระบ นการ g-carboxylation
มีผลต่ การเปลี่ยน vitamin K-dependent coagulation factors ไม่ใ ้ ยู่ในรูป
ที่ท�างานได้ (function form) ได้แก่ factor II, VII, IX, X ร มถึง protein C,
protein S ค่าครึ่งชี ิตข ง factor VII (6-8 ชั่ โมง) factor IX (20-24 ชั่ โมง)
factor X (20-42 ชั่ โมง) และ factor II (48-120 ชั่ โมง), warfarin มีผลต้าน
การแข็งตั ข งเลื ด ซึ่งเริ่มต้นโดย factor VII ที่ลดลงแต่มีการลดลงข ง anticoagulant protein C (ค่าครึ่งชี ิต 6 ชั่ โมง) ย่างร ดเร็ เช่นกัน ท�าใ ้เกิดภา ะขาด
protein C และเกิดภา ะ hypercoagulable state ดังนั้นค่า INR ในระยะแรกจึง
ไม่ ามารถใช้ประเมินฤทธิ์การต้านการแข็งตั ข งเลื ดข ง warfarin ได้โดยทั่ ไป
warfarin กฤทธิ์เต็มที่ 4-5 ัน ลังรับประทานคื เมื่ factor II ลดลง เป็นเ ตุผล
่าในผู้ป่ ยที่มีค ามเ ี่ยง ูงต่ การเกิด VTE ค รได้รับ bridging therapy ด้ ย
heparin ก่ นที่ warfarin จะ กฤทธิ์เต็มที่ ระดับข ง clotting factors ในเลื ด
แต่ละตั ถ้ามากก ่า รื เท่ากับ 40% ถื ่าเพียงพ �า รับเลื ดแข็งตั (INR
ที่น้ ยก ่า 1.5 ัมพันธ์กับระดับ factor VII ที่มากก ่า รื เท่ากับ 40%) ระดับที่
ต�่าก ่า 20% มัก ัมพันธ์กับภา ะเลื ด กมาก
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Warfarin เป็นยาทีป่ รับระดับการรัก าได้ยาก เนื่ งจาก therapeutic range
แคบ ขนาดข งยาที่ใ ้ผลการรัก าในผู้ป่ ยแต่ละคนมีค ามแตกต่างกันเนื่ งจาก
มีปฏิกิริยากับยา ลายตั เช่น antibiotics, barbiturates, phenytoin, protein
pump inhibitors า ารที่มี vitamin K ูง การดื่มแ ลก ล์ ท�าใ ้การ กฤทธิ์
ข ง warfarin เปลีย่ นแปลง ค รระ งั ในผูป้ ่ ยทีม่ ปี ญ
ั าข งยีนทีค่ บคุมการท�างาน
ข งเ นไซม์ CYP2C9 และ VKORC1 ซึ่งมี น้าที่ท�าลาย warfarin ท�าใ ้ผู้ป่ ย
กลุ่มนี้เ ี่ยงต่ ภา ะเลื ด กและต้ งการยาน้ ยก ่าปกติ
การติดตามผลข ง warfarin เพื่ การค บคุมขนาดยาที่เ มาะ มในผู้ป่ ย
ค รใช้ค่า INR (International Normalized Ratio) เนื่ งจากค่า prothrombin
time (PT) มีค ามแตกต่างกันในแต่ละ ้ งปฏิบัติการ การค บคุมใ ้ได้เกณฑ์การ
รัก าข งค่า INR 2.0-3.0 ยกเ ้นในกลุ่มผู้ป่ ย mechanical prosthetic mitral
valve ที่มีค่า target INR 2.5-3.5
ยาต้านการแข็งตัวของเลือดชนิดรับประทาน
(Direct Oral Anticoagulants; DOAC)(4, 5, 7)

ยากลุ่มนี้มีประ ิทธิภาพเท่าเทียมกับ VKA �า รับการป้ งกันการเกิด
recurrent thromboembolism มีข้ ดีก ่า VKA (warfarin) คื มีค่าครึ่งชี ิต ั้น
กฤทธิ์เร็ ผลการรัก าค่ นข้างคงที่ไม่มีค ามแตกต่างกันในผู้ป่ ยแต่ละคน
ไม่ทา� ปฏิกริ ยิ ากับยา นื่ รื า าร มีคา่ therapeutic index ก า้ งปรับขนาดยาง่าย
เป็น ากล ท�าใ ้ไม่จ�าเป็นในการเจาะเลื ดทาง ้ งปฏิบัติการ ข้ เ ียคื ยามีราคา
แพง
Dabigatran
Dabigatran etexilate เป็นยาที่ถูกดูดซึมในรูปที่ยังไม่ท�างาน (prodrug)
และถูก hydrolyzed โดยเ นไซม์ esterases ใ ้เป็นยา dabigatran ที่เป็น
ตั กฤทธิ์ กลไกการ กฤทธิ์คื direct thrombin inhibitor ตั thrombin
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มี น้าที่เปลี่ยน fibrinogen ใ ้เป็น fibrin, activate factors V, VIII, XI และกระตุ้น
เกล็ดเลื ด ยามี bioavailability ลังจากรับประทาน 7.2% ยาขึน้ ถึง peak plasma
ที่ 1.5-3 ชั่ โมง ค่าครึ่งชี ิต 14-17 ชั่ โมง เนื่ งจากการขับ ก 80% ขึ้นกับไต
มีคา่ ครึง่ ชี ติ ทีย่ า ขึน้ เป็น 28 ชั่ โมงในผูป้ ่ ยทีม่ กี ารท�างานข งไตลดลง ข้ า้ มการ
ใช้ยาคื ค่า CrCl < 30 ml/min การติดตามการรัก าตร จเลื ด anti-factor II
assay การต้านฤทธิ์ ามารถท�าโดย dialysis, activated charcoal (ภายใน 1-2
ชั่ โมง ลังรับประทาน) รื การใ ้ยาต้านฤทธิ์ที่เฉพาะเจาะจง คื Idarucizumab
(Praxbind®) ซึ่งปัจจุบันมี ยู่ที่ ูนย์พิ ิทยาโรงพยาบาลรามาธิบดี (Hotline 1367)
ิริราชพยาบาล และ ชิรพยาบาล
Rivaroxaban
กลไกการ กฤทธิ์คื direct factor Xa inhibitor ยา กฤทธิ์เร็ ค่า peak
plasma 2.5-4 ชั่ โมง ลังรับประทาน ค่าครึ่งชี ิต 5.7-9.2 ชั่ โมง ามารถยา ขึ้น
ในผู้ ูง ายุเป็น 11-13 ชั่ โมงเนื่ งจาก น้าที่ไตเ ื่ มลง ยา rivaroxaban ขับ ก
ทางไต 33% ขับทางระบบทางเดินน�้าดีและ ุจจาระ 33% และเปลี่ยนเป็น inactive
metabolite 33% ค ร ลีกเลี่ยงยานี้ในผู้ป่ ยโรคตับที่มีค ามรุนแรงปานกลางถึง
มาก การติดตามการรัก าตร จเลื ด anti-factor Xa assay ในประเท ไทยยังไม่มี
ยาต้านฤทธิ์ที่เฉพาะเจาะจง การต้านฤทธิ์ ามารถท�าโดย activated charcoal
(ภายใน 8 ชั่ โมง ลังรับประทาน) รื ใ ้ Prothrombin Complex Concentrates
(PCCs) ไม่ ามารถท�า dialysis ได้เนื่ งจาก high protein binding
Apixaban
กลไกการ กฤทธิ์คื direct factor Xa inhibitor ยา กฤทธิ์เร็ ค่า peak
plasma 1-2 ชั่ โมง ลังรับประทาน ค่าครึ่งชี ิต 13.5 ชั่ โมง ยามี bioavailability
ลังจากรับประทาน > 45% ยา apixaban ขับ กทางไตและทางเดิน า าร
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มีปัญ าเรื่ งมีปฏิกิริยากับยา ื่นน้ ย ค ร ลีกเลี่ยงยานี้ในผู้ป่ ยที่รับยา ketoconazole รื ritonavir เนื่ งจากเป็น CYP 3A4 inhibitor าจท�าใ ้ apixaban
มีระดับ ูงก ่าปกติ การติดตามการรัก าเจาะเลื ด anti-factor Xa assay ไม่มียา
ต้านฤทธิท์ เี่ ฉพาะเจาะจง การต้านฤทธิ์ ามารถท�าโดย activated charcoal (ภายใน
3 ชั่ โมง ลังรับประทาน) ไม่มขี ้ มูลข งการใ ้ four-factor PCCs กับยา apixaban
ยาป้องกันการเกาะตัวของเกล็ดเลือด

Aspirin
Aspirin เป็นยาที่ กฤทธิ์ยับยั้งการเกาะตั ข งเกล็ดเลื ด โดยการจับกับ
COX-1 แบบไม่ ามารถถ นฤทธิ์ได้ และท�าใ ้ COX-1 ไม่ ามารถท�างานได้
โดยกระบ นการ acetylation ข ง กรด ะมิโน serine จากการยังยั้งการท�างาน
ข ง COX-1 จะท�าใ ้ thromboxane ในเกล็ดเลื ดไม่ ามารถ ร้างได้ตล ด
ช่ ง ายุข งเกล็ดเลื ด ซึ่งมีผลท�าใ ้เกล็ดเลื ดไม่ ามารถเกาะตั กันเพื่ ร้าง
ลิม่ เลื ด (thrombosis), aspirin ถึงค่า งู ดุ ในพลา มาภายใน 30 นาที และ ามารถ
กฤทธิ์ภายใน 60 นาที ลังจากที่รับประทาน ซึ่ง ามารถลดการปริมาณข ง
thromboxane ได้ถึง 90% น กจากนั้น aspirin ยังลดปริมาณการ ร้างเกล็ดเลื ด
จากไขกระดูกโดยยับยั้ง COX-1 ใน megakaryocytes ระยะเ ลาการ กฤทธิ์ข ง
aspirin ไม่ได้ขึ้นกับค่าครึ่งชี ิตข ง aspirin แต่ขึ้นกับ ายุไขเฉลี่ยข งไขกระดูก
ซึ่งมีเ ลาประมาณ 5-7 ัน และระยะเ ลาการ ร้างเกล็ดเลื ด ซึ่งจะ ร้างใ ม่
ประมาณ 10-15% ต่ ัน ดังนั้นที่ 5 ัน ลังจาก ยุดยา aspirin เกล็ดเลื ดจะกลับ
มาท�างานประมาณ 50% และการกลับมาท�างานข งเกล็ดเลื ดขึน้ กับ ายุ, น�า้ นัก,
โรคประจ�าตั ต่างๆ ร มถึงโรคเบา าน
การ กฤทธิ์ข ง aspirin ขึ้นกับปริมาณยาและระยะเ ลาที่ได้รับ การ ัด
การท�างานข ง aspirin ามารถ ัดเป็นค่า aspirin reaction units (ARU)
ในคนปกติที่ไม่ได้รับประทาน aspirin มีค่า ARU ประมาณ 550 รื มากก ่า
ลังได้รับ aspirin 325 มิลลิกรัม ค่า ASU จะลดลงประมาณ 37-41% จากค่าปกติ
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Phosphodiesterase Inhibitors (PDE Inhibitors)
เป็นยาต้านการท�างานข งเกล็ดเลื ดจากการเพิ่ม cyclic adenosine
monophosphate (cAMP) และ cyclic guanosine monophosphate (cGMP)
ท�าใ ม้ กี ารยับ้ ยัง้ การ ง่ ญ
ั ญานภายในเซลล์ ง่ ผลใ เ้ กล็ดเลื ดไม่ ามารถท�างานได้
ตั ย่างข งยากลุ่มนี้คื dipyridamole และ cilostazol
P2Y12 Inhibitors(4, 5)
การใ ้ยา aspirin ร่ มกับ P2Y12 receptor inhibitor เรียก ่า dual
antiplatelet therapy ามารถลด ุบัติการณ์ข ง atherothrombotic event ได้
ย่างมีนัย �าคัญในผู้ป่ ย acute coronary syndromes และ percutaneous
coronary interventions ยา thienopyridines, ticlopidine และ clopidogrel
ยับยั้งการท�างานข ง ADP receptor, subtype P2Y12 ขณะที่มีการบาดเจ็บข ง
ล ดเลื ด มีการ ลั่ง thromboxane A2 และ adenine nucleotide ซึ่งมีค าม
จ�าเป็นต้ งใช้ P2Y12 ในการท�าใ ้กระบ นการ platelet aggregation จบ ิ้น
clopidogrel ใช้เ ลา �า รับการ กฤทธิ์ ูง ุด 4 ชั่ โมง ลังรับประทาน ่ น
prasugrel กฤทธิ์เต็มที่ 1 ชั่ โมง ลังรับประทาน clopidogrel เป็นยาที่มี
genetic polymorphism ท�าใ ้ไม่ ามารถ กฤทธิ์ใน 4-30% ข งประชากร
ระยะเ ลาการ กฤทธิ์ข ง clopidogrel 75 มิลลิกรัม คื 24 ชั่ โมง และ ามารถ
ลดลงได้ถ้าใ ้ในปริมาณที่ ูงขึ้นเป็น 300-600 มิลลิกรัม การยับยั้งการท�างานข ง
เกล็ดเลื ดมากที่ ุดประมาณ 60-70% ขณะที่ prasugrel และ ticagrelor ยับยั้ง
การท�างานข งเกล็ดเลื ด 90%, prasugrel มีประ ิทธิภาพมากก ่า clopidogrel
เนื่ งจากขบ นการเมตาบ ลิซึมท�าใ ้เกิดเมตาบ ไลต์ (active metabolite)
ที่มากก ่า ไม่มีผลกระทบจากการท�างานข งตับ ไตที่แย่ลง ไม่มี drug interaction
รื genetic polymorphism ข้ ด้ ยข ง prasugrel คื เพิ่มการเ ียเลื ด
โดยเฉพาะในผู้ป่ ย ูง ายุ น�้า นักตั น้ ย มีประ ัติข ง TIA รื โรค ล ดเลื ด
ม งมาก่ น และจ�าเป็นต้ ง ยุดยา 7 ันเพื่ ใ ้ น้าที่ข งเกล็ดเลื ดกลับมาปกติ
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Ticagrelor กฤทธิ์ยับยั้งการท�างานข งเกล็ดเลื ด ูง ุดที่ 2-4 ชั่ โมง ลัง
รับประทาน น้าที่ข งเกล็ดเลื ดกลับมา ลัง ยุดยา 5 ัน เมตาบ ลิซึม ่ น นึ่ง
ขึน้ กับ น้าทีต่ บั และไต ticagrelor มีข้ ดีคื ไม่มี drug interaction รื genetic
polymorphism กฤทธิ์เร็ มีข้ ด้ ยคื รับประทาน ันละ 2 ครั้ง
การ ยุดยากลุม่ นีก้ ่ นท�า neuraxial anesthesia ขึน้ กับการยับยัง้ การท�างาน
ข งเกล็ดเลื ดและค าม ามารถในการ ร้างเกล็ดเลื ดใ ม่ เช่น clopidogrel,
prasugrel และ ticagrelor ยับยั้งการท�างานข งเกล็ดเลื ด 60%, 90% และ
90% ตามล�า ดับ โดยที่ร่างกาย ามารถ ร้างเกล็ดเลื ดใ ม่ 10-15% ต่ ัน
ดังนั้นถ้าต้ งการใ ้มีเกล็ดเลื ด 50-75% ในเลื ด จ�าเป็นต้ งใช้เ ลา 5-7 ัน ลัง
จาก ยุดยา
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(Importance and Implications of Neurologic
Complications associated with Regional Anesthesia)

“แน ทางพัฒนานีไ้ ม่ใช่ข้ บังคับ ผูใ้ ช้ ามารถปรับเปลีย่ นได้ตามค ามเ มาะ ม
ขึ้น ยู่กับ ภาพแ ดล้ ม ค ามพร้ มข งบุคลากร เครื่ งมื และค าม ามารถการ
่งตร จทาง ้ งปฏิบัติการข ง ถานพยาบาลแต่ละแ ่งประก บด้ ย”
ภา ะบาดเจ็บทางระบบประ าทภาย ลังการใ ย้ าระงับค ามรู้ กึ เฉพาะ ่ น
แม้มี ุบัติการณ์ต�่า แต่เป็นภา ะแทรกซ้ นที่ท�าใ ้ผู้ป่ ยและผู้ท�า ัตถการเกิดค าม
ิตกกัง ล ูง โดย าการที่พบ าจไม่รุนแรง และ ามารถกลับคืน ู่ภา ะปกติได้
ในเ ลาต่ มา แต่ก็มีภา ะแทรกซ้ นบางประเภทที่ าจรุนแรงและต้ งการการ
่งตร จเพิ่มเติม ย่างเร่งด่ นเพื่ ป้ งกันการเกิดภา ะทุพพลภาพ ราช ิทยาลัย
ิ ัญญีแพทย์แ ่งประเท ไทยตระ นักถึง ค ามจ�าเป็นที่จะต้ งมีแน ทางปฏิบัติ
เพื่ ใ ้การดูแลรัก าเป็นไป ย่างทันท่ งที ถูกต้ ง เ มาะ ม และมีผลแทรกซ้ น
ตามมาน้ ยที่ ุด ทั้งนี้แน ทางปฏิบัตินี้ไม่ใช่ข้ บังคับ ผู้ใช้ ามารถปฏิบัติแตกต่างไป
ขึ้น ยู่กับบริบท รื มีเ ตุผลที่ มค ร
1. วัตถุประสงค์

1. เพื่ ใ ผ้ ปู้ ่ ยทีม่ ารับการระงับค ามรู้ กึ เฉพาะ ่ นมีค ามปล ดภัย และ
ได้รับการดูแล ย่างเ มาะ ม
2. เพื่ เป็นแน ทางการปฏิบัติงาน �า รับ ิ ัญญีแพทย์ แพทย์ ิ ัญญี
พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ทเี่ กีย่ ข้ งทั่ ประเท ไทยใ เ้ ป็นไปในแน ทาง
เดีย กัน
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2. ขอบข่าย

แน ทางพัฒนาการดูแลผูป้ ่ ยที่ ง ยั ภา ะบาดเจ็บข งระบบประ าทภาย ลัง
ได้รับการระงับค ามรู้ ึกเฉพาะ ่ นจัดท�าขึ้น �า รับ ิ ัญญีแพทย์ แพทย์ ิ ัญญี
พยาบาล ร มถึงบุคลากรทางการแพทย์ทเี่ กีย่ ข้ ง ในด้านการปฏิบตั ริ กั าและดูแล
ผู้ป่ ยภาย ลังได้รับการระงับค ามรู้ ึกเฉพาะ ่ น ทั้งนี้การปฏิบัติตามแน ทางนี้
าจมีข้ จ�ากัด บุคลากรทางการแพทย์ค รใ ้การดูแลเบื้ งต้นเท่าที่ ามารถท�าได้
ร มถึงข ค ามร่ มมื จากผูเ้ กีย่ ข้ ง เพื่ การรัก าทีเ่ มาะ มต่ ไป แน ทางพัฒนา
นี้จะถูกแก้ไขปรับปรุงเมื่ มีการ ึก ายืนยันการรัก าที่แตกต่างต่ ไปใน นาคต
3. คําจํากัดความ

ภา ะบาดเจ็บข งระบบประ าทภาย ลังได้รบั การระงับค ามรู้ กึ เฉพาะ ่ น
มายถึง ภา ะที่ผู้ป่ ยมีค ามผิดปกติข งการท�างานข งระบบประ าท ซึ่ง าจเป็น
ประ าทรับค ามรู้ ึก (sensory) ประ าท ั่งการ (motor) รื ระบบประ าท
ัตโนมัติ (autonomic nervous system) ภาย ลังจากได้รับการใ ้ยาระงับ
ค ามรู้ ึกเฉพาะ ่ น โดย าการเกิดขึ้นนานเกินก ่าผลข งยาชาเฉพาะที่
4. รายละเอียด

ภา ะแทรกซ้อนทางระบบประ าทภาย ลังการระงับค ามรู้ กึ เฉพาะ ่ น
ทางช่องนำ้าไข ัน ลังและช่องเ นือไข ัน ลัง (neurologic complication
associated with neuraxial anesthesia) าจพบ าการ รื าการแ ดงที่
ผิดปกติดังนี้
- าการรับค ามรู้ ึกผิดปกติ (paresthesia) เช่น มี าการชา าการเ ีย
แปล๊บ าการเจ็บเ มื นเข็มแทง เป็นต้น
- าการรั บ ค ามรู ้ ึ ก ผิ ด ปกติ แ บบไม่ ถ า ร (transient neurologic
symptoms) เช่น มี าการป ด ลัง (back pain) ร่ มกับ าการป ดแ บป ดร้ น
และ/ รื มี าการป ดร้า ลงไปบริเ ณก้น ต้นขา ะโพก รื น่ ง
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- กลุม่ าการข งรากประ าทระดับเ และกระเบนเ น็บ (cauda equina
syndrome) เป็นกลุ่ม าการ และ าการแ ดง โดยพบ าการชาและ ่ นแรง
ตามแน เ ้นประ าทร่ มกับ าการกลั้นปั า ะ และ ุจจาระล�าบาก
- าการ ่ นแรงบริเ ณ ่ นล่างข งร่างกาย ซึง่ าจเกิดจากจากภา ะขาด
เลื ดมาเลี้ยง (ischemia) บริเ ณไข ัน ลัง (anterior spinal artery syndrome)
โดยขึน้ กับระดับข งไข นั ลังทีข่ าดเลื ด รื ภา ะกดทับ (compression) ประ าท
ไข ัน ลัง เช่นการมีเลื ดคั่งบริเ ณประ าทไข ัน ลัง (spinal hematoma) รื
การติดเชื้ ที่มี น ง ยู่บริเ ณช่ งเ นื ไข ัน ลัง (epidural abscess)
ปัจจัยเ ี่ยงต่อการเกิดภา ะแทรกซ้อนของระบบประ าทภาย ลังการได้
รับยาระงับค ามรู้ ึกเฉพาะ ่ นทางช่องนำ้าไข ัน ลังและช่องเ นือไข ัน ลัง
1. ปัจจัยทางกาย ิภาค (anatomic factors)
- ค ามคลาดเคลื่ นในการระบุต�าแ น่งข งระดับกระดูก ัน ลัง
ค ามผันแปรข งต�าแ น่งจุด ิ้น ุดข งเ ้นประ าทไข ัน ลัง และการไม่เชื่ มติด
แน กลาง (midline gap) ข ง ligamentum flavum ข้ แนะน�า ใ ้เฝ้าระ ัง
ในกลุ่มผู้ป่ ยโรค ้ น กระดูก ัน ลังโก่งง (kyphosis) รื กระดูก ัน ลังคด
(scoliosis) าจพิจารณาใช้เครื่ งคลื่นเ ียงค ามถี่ ูง (ultrasound machine)
และ/ รื ใช้เครื่ งเ กซเรย์ fluoroscope มาประก บในการท�า ัตถการ
- ท่าข งผู้ป่ ยในระ ่างการผ่าตัด เช่น การจัดท่าค �่าในผู้ป่ ยที่มี
พยาธิ ภาพข งกระดูก ัน ลัง ที่ าจเพิ่มการกดทับประ าทไข ัน ลัง ได้แก่
ผู้ป่ ยกระดูก ัน ลังโก่งง กระดูก ัน ลังคด รื ผู้ป่ ยที่มีโพรงกระดูก ัน ลัง
ตีบแคบ (spinal stenosis)
- โรคโพรงกระดูก นั ลังตีบแคบ ย่างมาก (severe spinal stenosis)
- ก้ นเนื้ บริเ ณเ นื เยื่ ุ้มดูรา (epidural mass) เช่น epidural
lipomatosis, ligamentum flavum hypertrophy, synovial cysts รื ependymoma
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2. ปัจจัยทาง รีร ิทยา (physiological factors)
- ผู้ป่ ยที่ได้รับยากลุ่มต้านการแข็งตั ข งเลื ด
- ผู ้ ป ่ ยกลุ ่ ม ที่ มี ภู มิ ต ้ า นทานต�่ า รื มี ภ า ะติ ด เชื้ ในบริ เ ณที่ ท� า
ัตถการ
- ผู้ป่ ยที่มีค ามดันเลื ดต�่าภาย ลังการระงับค ามรู้ ึกเฉพาะ ่ น
(ค่าค ามดันเลื ดแดงเฉลี่ยต�่าก ่าร้ ยละ 20-30 ข งค่าเฉลี่ยพื้นฐานข งผู้ป่ ย
นานเกินก ่า 20 นาที)
ภา ะแทรกซ้อนทางระบบประ าทภาย ลังการ กัดกั้นเ ้นประ าท
่ นปลาย (neurologic complication associated with peripheral nerve
block)
พบ าการและ าการแ ดงที่ผิดปกติได้ ลายระดับ เช่น ค ามรู้ ึกน้ ยลง
รื มากขึน้ ก า่ ปกติ จนถึงการปรา จากค ามรู้ กึ และ/ รื มี าการกล้ามเนื้ ่ น
แรงร่ มด้ ย โดยมากพบภายใน 48 ชั่ โมง แต่ าจล่าช้า เนื่ งจากปัจจัย ื่นๆ เช่น
การได้รบั ยาระงับป ด ลังผ่าตัดที่ กฤทธิท์ า� ใ เ้ กิด าการง่ งซึม การใ เ่ ฝื ก รื
การไม่ขยับบริเ ณที่ได้รับการผ่าตัด
ปัจจัยเ ี่ยงต่อการเกิดภา ะบาดเจ็บของเ ้นประ าท ่ นปลาย แบ่งเป็น
1. ปัจจัยทางด้าน ลั ยกรรมทีพ่ บบ่ ย เช่น การผ่าตัดทางระบบประ าท การ
ผ่าตัด ั ใจ การผ่าตัดในช่ งท้ ง การผ่าตัดกระดูกและข้
2. ปัจจัยข งผู้ป่ ย ผู้ป่ ยที่มีโรค รื ค ามผิดปกติทางระบบประ าท เช่น
โรคเบา าน การได้รับยาเคมีบ�าบัด โรคปล ก ุ้มเ ้นประ าท ักเ บ (multiple
sclerosis) กลุ่ม าการ ลังเป็นโรคโปลิโ (postpolio syndrome) โรคกล้ามเนื้
่ นแรงที่เกิดจากค ามผิดปกติข งเซลล์ประ าทน�าค�า ั่ง (amyotrophic lateral
sclerosis)
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3. ปัจจัยทางด้านการระงับค ามรู้ ึก พบ ่า การระงับค ามรู้ ึกทั่ ตั
และการระงับค ามรู้ ึกเฉพาะ ่ นแบบฉีดยาเ นื ช่ งไข ัน ลัง มี ุบัติการณ์
การบาดเจ็บข งเ ้นประ าท ่ นปลาย ูงก ่า เมื่ เปรียบเทียบกับการใ ้ยาระงับ
ค ามรู้ ึกแบบการเฝ้าระ ังขณะการผ่าตัด (monitor anesthesia care, MAC)
ร่ มกับการที่ผู้ป่ ยได้รับยาที่ท�าใ ้ง่ งซึม (sedative drugs)
4. ปัจจัยร่ ม ื่นๆ ได้แก่ ภา ะพร่ งน�้า ภา ะค ามดันเลื ดต�่า ภา ะ
ขาด กซิเจน ภา ะเกลื แร่ในร่างกายไม่ มดุลและภา ะ ุณ ภูมิในร่างกายต�่า
ซึ่งมีผลใ ้เกิดภา ะบาดเจ็บข งเ ้นประ าท ่ นปลาย ภาย ลังการผ่าตัดได้
การป้องกันภา ะบาดเจ็บของเ ้นประ าท ่ นปลาย
1. ค รจัดท่าขณะท�าการผ่าตัด ย่างระมัดระ งั และถูกต้ ง เช่น การป้ งกัน
ภา ะบาดเจ็บข งข่ายประ าทบราเคียล (brachial plexus) โดยในท่าน น งาย
ค รจัดแขนผู้ป่ ยใ ้ ยู่ในท่า งายมื ั ไ ล่ กางไม่เกิน 90 ง า และค รระ ัง
การกดทับเ ้นประ าท ulnar ในบริเ ณข้ ก
2. การป้ งกันภา ะบาดเจ็บข งเ น้ ประ าทบริเ ณขา เช่น ในท่าขึน้ ขา ยัง่
ท่าค า�่ ท่าน นตะแคง ค รจัด ะโพกผู้ป่ ยใ ้ง น้ ยก ่า 120 ง า และค รระ ัง
การกดทับเ ้นประ าท common peroneal
3. การใช้เครื่ งมื ในการระบุต�าแ น่งเ ้นประ าท เช่น เครื่ งกระตุ้นเ ้น
ประ าทด้ ยไฟฟ้า (electrical nerve stimulator) เครื่ งคลื่นเ ียงค ามถี่ ูง
(ultrasound machine) และเครื่ งมื ดั ค ามดัน ขณะฉีดยา (injection pressure
monitoring) ในปัจจุบันยังไม่พบผลการ ิจัยในมนุ ย์ที่ นับ นุน ่า เครื่ งมื
ชนิด ใด ามารถป้ งกันภา ะบาดเจ็บข งเ ้น ประ าท ่ นปลาย ย่างชัดเจน
แต่ ย่างไรก็ตาม มีข้ แนะน�าในการปฏิบัติดังนี้
3.1 ไม่ค รท�า ัตถการ กัดกั้นเ ้นประ าทในผู้ป่ ยขณะได้รับการระงับ
ค ามรู้ ึกทั่ ตั ลังท�าการระงับค ามรู้ ึกเฉพาะ ่ น (neuraxial anesthesia)
รื ในผู้ป่ ย ลับลึกจากการได้รับยาที่ท�าใ ้ง่ งซึม
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3.2 ลี ก เลี่ ย งการฉี ด ยาชาเฉพาะที่ เข้ า ไปในบริ เ ณกลุ ่ ม ใยประ าท
(intrafascicle)
3.3 ากเกิด าการเ ยี แปล๊บ (paresthesia) ขณะเดินเข็ม รื ฉีดยาชา
เฉพาะที่ ค รปรับต�าแ น่งข งเข็ม รื ยุดฉีดยา
3.4 การใช้เครื่ งกระตุ้นเ ้นประ าทด้ ยไฟฟ้า ไม่ค รฉีดยาชาเฉพาะที่
เมื่ กล้ามเนื้ กระตุกขณะที่กระแ ไฟฟ้าน้ ยก ่า รื เท่ากับ 0.2 มิลลิแ มแปร์
3.5 การใช้เครื่ งมื ดั ค ามดันขณะฉีดยา ไม่ค รฉีดยาชาเฉพาะทีเ่ มื่ มี
ค ามดันขณะฉีดยา ูงก ่า 20 ป นด์ต่ ตารางนิ้
3.6 การใช้เครื่ งคลื่นเ ียงค ามถี่ ูงเมื่ เทียบกับการใช้เครื่ งกระตุ้น
เ ้นประ าทด้ ยไฟฟ้า ไม่พบค ามแตกต่างข ง ุบัติการณ์ภา ะบาดเจ็บข ง
เ ้นประ าท ่ นปลายซึ่ง าจเนื่ งมาจาก
(1) ประ ิทธิภาพข งเครื่ งคลื่นเ ียงค ามถี่ ูงที่ใช้ในปัจจุบัน
ยั ง ไม่ ามารถแยกการฉี ด ยา เข้ า ไประ ่ า งกลุ ่ ม ใยประ าท (interfascicle)
กจากการฉีดยาเข้าไปในกลุ่มใยประ าท (intrafascicle)
(2) ค ามชัดเจนข งภาพจากเครื่ งคลื่นเ ียงค ามถี่ ูงที่จะเ ็น
ค าม ัมพันธ์ข งเข็มกับเ ้นประ าทยังไม่เ ถียร ขึ้นกับค ามช�านาญข งผู้ท�า
ัตถการและค ามยากง่ายข งกาย ิภาคผู้ป่ ย
(3) ผูท้ า� ตั ถการเลื กเทคนิคทีไ่ ม่เ มาะ ม และ/ รื ไม่ได้ผา่ นการ
ฝึก บรม
(4) ผูท้ า� ตั ถการพยายามจะฉีดยาใ ใ้ กล้กบั เ น้ ประ าทใ ม้ ากที่ ดุ
เท่าที่เป็นไปได้ ท�าใ ้เพิ่มค ามเ ี่ยงต่ การบาดเจ็บข งเ ้นประ าท ่ นปลายโดย
ไม่ตั้งใจ
4. ลีกเลี่ยงภา ะค ามดันเลื ดต�า่ ุณ ภูมิร่างกายต�า่ ค ามไม่ มดุลข ง
เกลื แร่ในร่างกายที่ าจเป็นปัจจัย ่งเ ริมท�าใ ้เกิดภา ะบาดเจ็บข งเ ้นประ าท
่ นปลาย ลังการผ่าตัด
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แน ทางการปฏิบตั ดิ แู ลผูป้ ่ ยทีเ่ กิดภา ะแทรกซ้อนทางระบบประ าทจาก
การใ ย้ าระงับค ามรู้ กึ เฉพาะ ่ น ทางช่องนำา้ ไข นั ลัง รือช่องเ นือไข นั ลัง
(neuraxial anesthesia)
1. ากมี าการและ าการแ ดงที่ ง ยั า่ มีการบาดเจ็บข งระบบประ าท
ภาย ลังการใ ้ยาระงับค ามรู้ ึกเฉพาะ ่ น เช่น าการขา ่ นแรง าการชา
าการป ดร้า ลงขา รื าการขับถ่ายผิดปกติ ค ร ่งปรึก าแพทย์ทางระบบ
ประ าท เพื่ พิจารณาการ ่งตร จภาพรัง ีเ กซเรย์คลื่นแม่เ ล็กไฟฟ้า (MRI)
ากมีข้ จ�ากัดในการตร จด้ ยเ กซเรย์คลื่นแม่เ ล็กไฟฟ้า การ ่งตร จ ินิจฉัย
เ กซเรย์ค มพิ เต ร์ (CT or CT myelography) ก็เพียงพ ที่จะ ินิจฉัย ่ามี
ก้ นกดทับบริเ ณระบบประ าทไข ัน ลัง
2. ลังจากทราบผลจากภาพรัง ี ินิจฉัย ค รด�าเนินการตาม าเ ตุข ง
พยาธิ ภาพ ดังนี้
2.1 าเ ตุจากการมีเลื ดคั่งบริเ ณประ าทไข ัน ลัง (spinal hematoma) ค รปรึก า ัลยแพทย์ระบบประ าทโดยด่ น เพื่ ท�าการรัก าและลดการ
กดทับระบบประ าทไข ัน ลังภายใน 8-12 ชั่ โมง
2.2 าเ ตุ จ ากการติ ด เชื้ ที่ มี น ง ยู ่ บ ริ เ ณช่ งเ นื ไข ั น ลั ง
(epidural abscess) ค รปรึก า ลั ยแพทย์ระบบประ าทโดยด่ น เพื่ ท�าการรัก า
และลดการกดทับระบบประ าทไข ัน ลังภายใน 36 ชั่ โมง
2.3 าเ ตุจากการขาดเลื ดไปเลีย้ งไข นั ลัง (spinal cord ischemia)
ค รท�าการค บคุมค ามดันเลื ดใ ้ ยู่ในภา ะปกติ รื ูงก ่าปกติ รื าจ
พิจารณาท�าการระบายน�้าไข ัน ลัง (cerebrospinal fluid drainage) ไม่แนะน�า
การใ ย้ ากลุม่ corticosteroids เนื่ งจากการใ ย้ ากลุม่ corticosteroids ท�าใ เ้ กิด
ภา ะน�้าตาลในเลื ด ูงจึง ่งผลใ ้เซลล์ประ าทที่บาดเจ็บแย่ลง
2.4 ค รได้รับการบ�าบัดรัก าด้ ยยาระงับป ดที่เ มาะ ม ากมี าการ
ป ดเ ตุพยาธิ ภาพประ าท (neuropathic pain)
2.5 ค รได้รับการท�ากายภาพบ�าบัด ถ้าผู้ป่ ย ูญเ ีย น้าที่การท�างาน
ข งระบบประ าท
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แน ทางการปฏิบตั ดิ แู ลผูป้ ่ ยทีเ่ กิดภา ะแทรกซ้อนทางระบบประ าทจาก
การ กัดกั้นเ ้นประ าท ่ นปลาย (peripheral nerve block)
1. ประเมิน ่าการบาดเจ็บทางระบบประ าทนั้นเกิดจาก าเ ตุที่ ามารถ
แก้ไขได้โดยเร็ รื ไม่ เช่น ภา ะรัดแน่นจากเฝื กที่จ�าเป็นต้ งได้รับการถ ดเฝื ก
รื คลายผ้าพันแผล รื ภา ะกดทับเ ้นประ าทจากมีเลื ดคั่ง (hematoma)
ซึ่งจ�าเป็นต้ งได้รับการ ่งตร จภาพทางรัง ี ิทยาเร่งด่ น รื ่งตร จด้ ยเครื่ ง
คลื่นเ ียงค ามถี่ ูง แก้ไขภา ะเลื ดแข็งตั ผิดปกติ และผ่าตัดเพื่ ระบายเลื ด ก
เป็นต้น
2. ประเมิ นต�าแ น่ง าการและ าการแ ดงข งการบาดเจ็บข งเ ้น
ประ าท
2.1 ถ้าเป็นบริเ ณที่พบการกดทับข งเ ้นประ าทเกิดขึ้นบ่ ยระ ่าง
ผ่าตัด เช่น เ ้นประ าท ulnar รื เ ้นประ าท peroneal ากมี าการชัดเจน
ามารถ ังเกต าการต่ แต่ถ้า าการไม่ชัดเจน แนะน�า ่งตร จการน�า ัญญาณ
ประ าท (nerve conduction test) เพื่ าต�าแ น่งที่เ ้นประ าทถูกกดทับ
2.2 ถ้าเป็นบริเ ณตามแน ข งเ ้นประ าทที่ได้รับการ กัดกั้นและ
มี ค ามผิ ด ปกติ เ ฉพาะการรั บ ค ามรู ้ ึ ก (sensory) ามารถ ั ง เกต าการต่
โดย ่ นมาก าการผิดปกติจะ ายไปภายในเ ลาเป็น ันถึง ัปดา ์ ถ้าการติดตาม
ผู้ป่ ยในช่ งเ ลาดังกล่า แล้ ยังมี าการไม่ดีขึ้น ค ร ่งปรึก าแพทย์ผู้เชี่ย ชาญ
ทางระบบประ าทร่ มดูแลรัก าต่
2.3 ถ้าผูป้ ่ ยมี าการดังต่ ไปนี้ ค ร ง่ ปรึก าแพทย์ผเู้ ชีย่ ชาญทางระบบ
ประ าทโดยเร็ เพื่ ใ ้ผู้ป่ ยได้รับการ ่งตร จเพิ่มเติมและรัก าภา ะผิดปกติที่
ามารถแก้ไขได้ เช่น เลื ดคั่ง การ ักเ บข งเ ้นประ าท (postoperative
inflammatory neuropathy) รื ภา ะทาง ายุรกรรม ื่นๆ เช่น stroke
2.3.1 าการผิดปกติทางระบบประ าท ัน ่งผลกระทบต่ การ
ด�าเนินชี ิตประจ�า ัน และ/ รื การท�างาน
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2.3.2 มีภา ะกล้ามเนื้ ่ นแรง
2.3.3 มี าการผิดปกติมากขึ้น (progressive symptoms)
2.3.4 ไม่ ามารถ ธิบาย าต�าแ น่งการบาดเจ็บข งเ ้นประ าท
ได้ชัดเจน
3. ่งตร จไฟฟ้า ินิจฉัย (electrophysiologic test) ในผู้ป่ ยที่มี าการ
ดังข้ 2.3 ถ้ามีการบาดเจ็บข งเ ้นประ าท เมื่ ่งตร จคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้
(electromyography, EMG) าจพบค ามผิดปกติ ข ง motor unit recruitment
แต่ไม่พบค ามผิดปกติข ง spontaneous activity ย่างไรก็ตาม ามารถใช้เป็น
ข้ มูลพืน้ ฐาน (baseline) การท�างานข งเ น้ ประ าทและกล้ามเนื้ ได้ รื าจพบ
ค ามผิดปกติข ง conduction block จากการตร จการน�า ัญญาณประ าท
ในภา ะ neurapraxia �า รับการบาดเจ็บเ ้นประ าทในระดับแกนประ าท
น�า ก (axon) จะตร จพบค ามผิดปกติข งการตร จคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้ ได้
ภาย ลังการบาดเจ็บเ ้นประ าท ย่างน้ ย 3 ัปดา ์ ดังนั้นค ร ่งตร จไฟฟ้า
ินิจฉัยซ�้าใน 3 ัปดา ์ต่ มาเพื่ บ กพยาธิ ภาพข งโรค
4. ติดตามผลการรัก าผู้ป่ ยทุก 3-6 เดื น พร้ มกับ ่งตร จไฟฟ้า ินิจฉัย
จน าการเป็นปกติ ถ้าไม่มกี ารฟืน้ ตั ข งเ น้ ประ าทภายใน 3-6 เดื น ค ร ง่ ปรึก า
ัลยแพทย์ทางระบบประ าท (peripheral nerve surgeon)
5. ในระ ่างติดตามผลการรัก า ค รใ ้การรัก าด้าน ื่นๆ ร่ มด้ ย
ตามค ามเ มาะ ม เช่น การท�ากายภาพบ�าบัดเพื่ ป้ งกันภา ะกล้ามเนื้ ลีบ รื
ภา ะข้ กระดูกติด ในกรณีที่ผู้ป่ ยมี าการป ดรุนแรง ค ร ่งปรึก าผู้เชี่ย ชาญ
ด้านการระงับป ด
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แนวทางพัฒนาการดูแลผู้ป่วยที่เกิดภาวะบาดเจ็บของระบบประสาท
ภายหลังได้รับการระงับความรู้สึกเฉพาะส่วน

แน ทางการปฏิบัติดูแลผู้ป่ ยที่เกิดภา ะแทรกซ้อนทางระบบประ าท
จากการใ ้ยาระงับค ามรู้ ึกเฉพาะ ่ น ทางช่องนำ้าไข ัน ลัง รือช่องเ นือไข ัน ลัง
ง ัยภา ะแทรกซ้ นทางระบบประ าทจากการใ ้ยาระงับค ามรู้ ึก
เฉพาะ ่ นทางช่ งน�้าไข ัน ลัง รื ช่ งเ นื ไข ัน ลัง
ปรึก าแพทย์ทางระบบประ าทเพื่ พิจารณา ่งตร จภาพรัง ีเ กซเรย์
คลื่นแม่เ ล็กไฟฟ้า (MRI) รื เ กซเรย์ค มพิ เต ร์ (CT)
เลื ดคั่งบริเ ณ
ประ าทไข ัน ลัง

การติดเชื้ ที่มี น ง
ยู่บริเ ณช่ งเ นื
ไข ัน ลัง

แก้ไขภา ะการแข็งตั
ข งเลื ดที่ผิดปกติ

ปรึก า น่ ย
โรคติดเชื้
เพื่ พิจารณาใ ้
ยาปฏิชี นะ

การบาดเจ็บโดยตรง
บริเ ณไข ัน ลัง
(direct spinal cord
trauma)

การขาดเลื ดไปเลี้ยง
ไข ัน ลัง

- ค บคุมค ามดันเลื ดใ ้ ยู่ในภา ะปกติ
รื ูงก ่าปกติ
- พิจารณาท�าการระบายน�้าไข ัน ลัง

ปรึก า ัลยแพทย์ด้านระบบประ าท

ปรึก าผู้เชี่ย ชาญด้านการระงับป ด และ/ รื
แพทย์ทางเ ช า ตร์ฟื้นฟู ภาพตามค ามเ มาะ ม
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ชมรมการระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนแห่งประเทศไทย

แน ทางการปฏิบัติดูแลผู้ป่ ยที่เกิดภา ะแทรกซ้อนทางระบบประ าท
จากการ กัดกั้นเ ้นประ าท ่ นปลาย
ง ัยภา ะแทรกซ้ นทางระบบประ าทจากการ กัดกั้นประ าท ่ นปลาย
ประเมิน าเ ตุที่ ามารถแก้ไขได้โดยเร็
(ongoing emergent process)

- เฝื กรัดแน่น
- กลุม่ าการค มพาร์ตเมนต์
- เลื ดคัง่ กดทับเ น้ ประ าท

ประเมินต�าแ น่งกาย ิภาคตามการบาดเจ็บ
ข งเ ้นประ าทที่มาเลี้ยง
(anatomical distribution deficit)
บริเ ณตามแน ข งเ ้นประ าท
ที่ได้รับการ กัดกั้น
พบค ามผิดปกติร่ ม ได้แก่
- กล้ามเนื้ ่ นแรง
- าการผิดปกติมากขึ้น
- ไม่ ามารถ ธิบาย าต�าแ น่ง
การบาดเจ็บข งเ ้นประ าท
ได้ชัดเจน
- ่งผลกระทบต่ การด�าเนิน
ชี ิตประจ�า ัน และ/ รื
การท�างาน

บริเ ณเ ้นประ าทที่โดนกดทับ
บ่ ยระ ่าง ผ่าตัด เช่น
เ ้นประ าท ulnar, peroneal

ค ามผิดปกติเฉพาะ
การรับค ามรู้ ึก

NCS1
ากไม่มั่นใจ
ลัก ณะทางคลินิก

เฝ้า ังเกต
(observe)*

*ปรึก าผูเ้ ชีย่ ชาญด้านการระงับป ด และ/ รื
แพทย์ทางเ ช า ตร์ฟน้ื ฟู ภาพตามค ามเ มาะ ม

ปรึก าแพทย์ทางระบบประ าท
่งตร จ EMG2/NCS ทันที
และที่ 3 ัปดา ์

1
2

NCS = nerve conduction study
EMG = electromyography

* ติดตามการรัก าพร้ มผล
EMG/NCS ทุกๆ 3-6 เดื น
จนก ่าจะฟื้นตั
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ถ้าไม่มีการฟื้นตั ข งเ ้น
ประ าท ภายใน 3-6 เดื น
ค ร ่งปรึก า ัลยแพทย์ทาง
ระบบประ าท

มีไข้, ป ด ลัง

ไม่มี รื ค ามรู้ ึก ัมผั
ผิดปกติ (none or
paresthesia)

าการผิดปกติด้าน
การรับค ามรู้ ึก
(sensory involvement)

1-3 ัน

การติดเชื้ (Infection)

าการร่ ม

ระยะเ ลาที่เริ่มเกิด าการ
(onset)

ปัจจัยเ ี่ยง

การติดเชื้อที่มี นองอยู่
บริเ ณช่องเ นือไข นั ลัง
(epidural abscess)

การขาดเลือดมาเลี้ยง
บริเ ณไข ัน ลัง
(anterior spinal artery
syndrome)

การบาดเจ็บโดยตรง
บริเ ณไข ัน ลัง
(direct spinal cord
trauma)

64

ไม่แน่น น (variable)

ป ด ลังและขารุนแรง

เกิดทันที

ค ามรู้ กึ ถึงการรับรูต้ า� แ น่ง
ข้ และการเคลื่ นไ เปลีย่ นแปลงเล็ ก น้ ย [minor,
patchy-sparing posterior
columns (proprioceptive)]

-

เกิดทันที

ค ามรู้ ึก ัมผั ผิดปกติ
ใน ่ นเด ร์ ม าโตม รื
กระจายไปใน ่ น ื่น
(dermatomal or diffuse
paresthesia)

ค ามรู้ ึก ัมผั ผิดปกติ
โดยเฉพาะเมื่ ฉีด ยา รื
ไม่มี าเ ตุ (paresthesia,
especially with injection,
or none)

เกิดทันที รื เกิดแฝง
(sudden or occult)

ได้รับยาต้านการแข็งตั ข ง ภา ะ ล ดเลื ดแดงแข็ ง ปั ญ าด้ า นกาย ิ ภ าคข ง
เลื ด (anticoagulants) (arteriosclerosis), ค าม กระดู ก ั น ลั ง (difficult
ดั น เลื ดต�่ า ระ ่ า งการ spinal anatomy)
ผ่าตัด

การมีเลือดคั่งบริเ ณ
ประ าทไข ัน ลัง
(spinal hematoma)

แนวการวินิจฉัยแยกโรคการบาดเจ็บของระบบประสาทภายหลังได้รับ
การระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนทางนํ้าไขสันหลังและช่องเหนือไขสันหลัง

แนวทางพัฒนาการดูแลผู้ป่วยที่เกิดภาวะบาดเจ็บของระบบประสาท
ภายหลังได้รับการระงับความรู้สึกเฉพาะส่วน

5. ภาคผนวก
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าจ ่ นแรง รื ไม่ผดิ ปกติ
(possible weakness or
none)

การบาดเจ็บโดยตรง
บริเ ณไข ัน ลัง
(direct spinal cord
trauma)

ปกติ

าการบ ม รื ร ยเลื ด
ตามแน เข็ม (edema or
hemorrhage needle
track)

ายไปในระยะแรกแต่ พ บ ไม่แน่น น (variables)
การเปลี่ยนแปลงได้ในระยะ
ท้าย (abolished acutelylater signal change anterior
two thirds of cord)

พบการกดทับบริเ ณเ นื พบการกดทับบริเ ณเ นื เ ็นปกติได้ในระยะแรก
เยื่ ดูรา (signs of extradural เยื่ ดูรา (signs of extradural normal acutely
compression)
compression)

ายไป (abolished)

กล้ามเนื้ ่ นแรง
แบบป กเปียก (flaccid
paralysis)

การขาดเลือดมาเลี้ยง
บริเ ณไข ัน ลัง
(anterior spinal artery
syndrome)

การตร จทาง ้ งปฏิบตั กิ าร ร่ งร ยข งการ กั เ บเพิม่ ขึน้ ค ามผิดปกติข งการแข็งตั ปกติ
(laboratory data)
(rise in inflammatory ข งเลื ด (clotting
marker)
abnormality)

การตร จเ กซ์เรย์
ค มพิ เต ร์
(CT scan/MRI)

การมีเลือดคั่งบริเ ณ
ประ าทไข ัน ลัง
(spinal hematoma)

กล้ามเนื้ ่ นแรงแบบ
กล้ามเนื้ ่ นแรง
ป กเปียก จากนัน้ ก็แข็งเกร็ง แบบป กเปียก
(flaccid paralysis,
(flaccid paralysis)
later spastic)

ปฏิกริ ยิ าต บ น ง เป็นปล้ ง มากก ่าปกติในระยะแรก
(segmental reflexes)
แต่ลดลงในระยะท้าย
(exacerbated-later
obtunded)

าการผิดปกติด้าน
การ ั่งการ (motor
involvement)

การติดเชื้อที่มี นองอยู่
บริเ ณช่องเ นือไข นั ลัง
(epidural abscess)

ชมรมการระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนแห่งประเทศไทย

แนวทางพัฒนาการดูแลผู้ป่วยที่เกิดภาวะบาดเจ็บของระบบประสาท
ภายหลังได้รับการระงับความรู้สึกเฉพาะส่วน

ความรุนแรงของภาวะบาดเจ็บเส้นประสาทส่วนปลาย

ปัจจุบนั มี 2 ระบบทีน่ ยิ มใช้แบ่งค ามรุนแรงข งเ น้ ประ าททีไ่ ด้รบั บาดเจ็บ
คื Sheddon และ Sunderland ตามตารางที่ 1
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แกนประ าทน�า ก (axon) ขาดแต่เยื่ ุ้มใยประ าท
(endoneurium) เยื่ ุ้มมัดประ าท (perineurium)
เยื่ ุ้มเ ้นประ าท (epineurium) ไม่ขาด กจากกัน
จะเกิดการเ ื่ ม ภาพ (degeneration) ทางประ าท
่ นปลายลงไปทั้ง มด (Wallerian degeneration)

ประเภทที่ 2 ร่ มกับเยื่ ุ้มใยประ าท และเยื่ ุ้มมัด
ประ าทขาด แต่เยื่ ุ้มเ ้นประ าทไม่ขาด

- Motor unit
recruitment
ผิดปกติ
- Spontaneous
activity จะผิดปกติ
ลัง 10-14 ัน

ประเภทที่ 4
(Type 4)

ค ามล้มเ ล ใน
การน�า ัญญาณ
ประ าท (conduction failure)

พยาธิ ภาพ

Motor unit recruit- เยื่ ไม ี ลิ น (myelin) ถู ก ท� า ลายเฉพาะที่ ข ณะที่ เ ้ น
ment าจผิดปกติ ประ าทไม่ถูกท�าลาย

EMG**

ประเภทที่ 2 ร่ มกับ เยื่ ุ้มใยประ าทขาด

ประเภทที่ 2
(Type 2)

Axonotmesis

การ กัดกั้นการน�า
ัญญาณประ าท
(conduction
block)

NCS*

ประเภทที่ 3
(Type 3)

ประเภทที่ 1
(Type 1)

Sunderland

แ ดงค ามรุนแรงข งภา ะบาดเจ็บข งเ ้นประ าท ่ นปลาย

Neurapraxia

Sheddon

ตารางที่ 1

ชมรมการระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนแห่งประเทศไทย
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ประเภทที่ 5
(Type 5)

Sunderland
ค ามล้ ม เ ล ใน
ก า ร น� า ั ญ ญ า ณ
ประ าท (conduction failure)

NCS*

พยาธิ ภาพ

- ไม่เ ็น motor
เ ้นประ าททั้งเ ้นถูกตัดขาด กจากกัน
unit recuitment
- การท�างานผิดปกติ
( ักยภาพการ ั่น
และคลื่นที่คมชัด
ทางบ ก) พบ ลัง
14 ัน [abnormal
activity (fibrillation potentials
and positive sharp
waves)]

EMG**

* การตร จการน�า ัญญาณประ าท (nerve conduction studies)
** การตร จคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้ (electromyography)
การฟื้นตั โดยธรรมชาติ Sunderland ประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 ยู่ในเกณฑ์ดี และดีพ มค ร ตามล�าดับ แต่ ประเภทที่ 3, 4 และ 5 การพยากรณ์
โรคไม่ดี (Sunderland’s type 3, 4, 5 are poor prognosis)

Neurotmesis

Sheddon

แนวทางพัฒนาการดูแลผู้ป่วยที่เกิดภาวะบาดเจ็บของระบบประสาท
ภายหลังได้รับการระงับความรู้สึกเฉพาะส่วน

ชมรมการระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนแห่งประเทศไทย

ตารางที่ 2 าการและ าการแ ดงภา ะบาดเจ็บข งเ น้ ประ าท ่ นปลายทีพ่ บบ่ ย
เ น้ ประ าท
(nerve)
แขน
(Upper limb)

Motor

Sensory

Median

การกาง ก (abduction) ชาบริเ ณนิ้ โป้ง นิ้ ชี้
ข งนิ้ โป้ง ่ นแรง
นิ้ กลาง

Ulnar

การกาง ก (abduction) ชาบริเ ณนิ้ นางและ
ข งนิ้ ่ นแรง การตร จ นิ้ ก้ ย
ร่างกายพบการเ ยียดเกิน
(hyperextension) ข งโคน
ข้ นิ้ มื (ข้ metacarpophalangeal) และการง
(flexion) ข ง ่ นปลาย
(distal) และ ่ นต้น (proximal) ข งข้ กลางนิ้ (ข้
interphalangeal) ทีน่ ิ้ นาง
และนิ้ ก้ ย (ulnar claw)

Radial

ข้ มื ตก (wrist drop)

Musculocutane- ไม่ ามารถง ข้
ous
Axillary

ไม่ ามารถกางแขน
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ก

ชาบริเ ณผิ ด้าน ลัง (posterior surface) ข งต้นแขน
่ นปลาย แขน มื
ชาบริเ ณข บด้านข้าง
(lateral border) ข งแขน
ชาบริเ ณข บด้านบน
(upper border) ข ง ั ไ ล่

แนวทางพัฒนาการดูแลผู้ป่วยที่เกิดภาวะบาดเจ็บของระบบประสาท
ภายหลังได้รับการระงับความรู้สึกเฉพาะส่วน

เ น้ ประ าท
(nerve)
ขา
(Lower limb)

Motor

Sensory

กระดูกต้นขา (fem- ไม่ ามารถง ข้ ะโพกและ ชาบริเ ณ น้าขา
oral)
เ ยียดข้ เข่า
Obturator

ไม่ ามารถ บุ (adduction) ชาบริเ ณต้นขาด้านใน
ข้ ะโพก

Sciatic

ไม่ ามารถง เข่า กระดก/ ชาบริเ ณด้านข้างข งขาถึง
เ ยียดข้ เท้า
ลังเท้าด้านน ก

Common pero- ไม่ ามารถกระดกข้ เท้ า
neal
(foot drop)
กระดูกแข้ง (tibial) ไม่ ามารถเ ยียดข้ เท้า

กลไกการเกิดการบาดเจ็บของระบบประสาท แบ่งได้ 4 ลักษณะ คือ

1. การตัดขาดข งเ น้ ประ าท (laceration) เป็นผลจากการทีเ่ น้ ประ าท
ถูกตัดขาดบาง ่ น รื ทั้ง มด เช่น จากมีดผ่าตัด จากเข็มที่ใช้ในการฉีดยา
2. การถูกดึงรั้ง (stretch) เป็นผลจากเ ้นประ าทถูกดึงรั้ง
3. การถูกกดทับ (pressure) เป็นผลจากเ น้ ประ าทถูกกดทับเป็นเ ลานาน
เช่น จาก ายรัด ้าม เลื ด จากเฝื กรัดแน่น
4. ารเคมี (chemical) เช่น จากการฉีดยาชาเฉพาะทีเ่ ข้าภายในเ น้ ประ าท
รื บริเ ณใกล้เคียงแล้ ก่ ใ ้เกิดการ ักเ บเฉียบพลัน

70

ชมรมการระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนแห่งประเทศไทย

การตรวจไฟฟ้าวินิจฉัย (electrophysiologic study)

การตร จคลืน่ ไฟฟ้าเ น้ ประ าทและกล้ามเนื้ เป็นการตร จการท�างานข ง
ระบบประ าทและกล้ามเนื้ โดยการกระตุ้นไฟฟ้าและรับ ัญญาณไฟฟ้าข งระบบ
ประ าทและกล้ามเนื้ เพื่ ช่ ยในการ ินิจฉัยพยาธิ ภาพข งระบบประ าทและ
กล้ามเนื้ ามารถบ กค ามรุนแรง ระบุตา� แ น่งข งพยาธิ ภาพ เช่น ทีร่ ากประ าท
ข่ายประ าท (plexus) รื เ ้นประ าท ่ นปลาย ร มทั้งการพยากรณ์โรค
การตร จไฟฟ้า ินิจฉัยประก บด้ ย
1. การตร จการนำา ญ
ั ญาณประ าท (nerve conduction study: NCS)
เป็นการตร จโดยกระตุ้นเ ้นประ าทด้ ยไฟฟ้า ท�าใ ้เกิดการเปลี่ยนขั้
(depolarization) ข งเ ้นประ าทจนถึงขีดจ�ากัด (threshold) เกิด ักย์ไฟฟ้า
(action potential) แล้ ิเคราะ ์ ักย์ไฟฟ้า (action potential) ที่เกิดขึ้นโดยใช้
ิเล็กโทรดแบบ างที่ผิ นัง (surface electrode) ร มทั้ง าค ามเร็ ในการน�า
กระแ ประ าท (conduction velocity) ามารถตร จได้ทงั้ กระแ ประ าท งั่ การ
(motor nerve conduction study) และเ น้ ประ าทรับค ามรู้ กึ (sensory nerve
conduction study) การตร จการน�า ัญญาณประ าทท�าใ ้ทราบ ่าเกิดภา ะ
บาดเจ็ บ ต่ เ ้ น ประ าท รื ไม่ การ ่ ง ตร จการน� า กระแ ประ าท (nerve
conduction test) ในระยะ 1-2 ันแรก ลังเกิดการบาดเจ็บข งเ ้นประ าท
าจพบค ามผิดปกติได้ถ้า ่ นไม ีลิน (myelin) ข งเ ้นประ าทถูกท�าลาย
(neurapraxia) รื าจไม่พบค ามผิดปกติใดๆ แต่ได้ข้ มูลพื้นฐานการท�างาน
ข งเ ้นประ าทและกล้ามเนื้ ข งผู้ป่ ย
2. การตร จคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ (electromyography: EMG)
เป็นการใช้เข็มขั้ ไฟฟ้ากระตุ้นภายในกล้ามเนื้ โดยตรงและบันทึกการ
เปลีย่ นแปลงข งกระแ ไฟฟ้า โดยตร จในขณะกล้ามเนื้ ยูน่ งิ่ เพื่ ดูการท�างานข ง
กล้ามเนื้ ซึ่งเกิดขึ้นเ ง (spontaneous activity) เช่น การระริกข งกล้ามเนื้
(fibrillation potentials) และขณะที่ผู้ป่ ยขยับกล้ามเนื้ การตร จคลื่นไฟฟ้า
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กล้ามเนื้ จะพบค ามผิดปกติชดั เจนเมื่ ตร จ 3 ปั ดา ์ ลังการบาดเจ็บ (เมื่ มีการ
เ ื่ ม ภาพ Wallerian degeneration) ถ้าพยาธิ ภาพการบาดเจ็บเป็นแบบ
axonotmesis จะตร จพบลัก ณะการเ ื่ ม ภาพ และจ�าน น น่ ยการ ั่งการ
(motor unit potential: MUP) ลดลง ในกรณี neurotmesis จะไม่ มี ก าร
ต บ น งข งจ�าน น น่ ยการ ั่งการ แต่ถ้าพยาธิ ภาพเป็นเพียง neurapraxia
จะไม่พบลัก ณะข งการตัดประ าท (denervation potentials)
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