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Abstract

Objective: To determine the appropriate propofol
effect-site concentration (Ce) in patient undergoing
neurosurgery. Methods: The prospective descriptive
study was performed by the randomization among
neurosurgical patients who received general
anesthesia. The target controlled infusion of propofol
with 4 µg/ml of effect-site target concentration (Cet)
setting was selected as an induction. The Cet was
adjusted 0.2 µg/ml periodically every 30 seconds to
control bispectral index (BIS) in the range of 40-60
during the operation. The Ce, BIS, blood pressure and
heart rate were recorded at each time from anesthetic
induction through emergence period. The descriptive
statistics were used. The variables correlation were
analyzed with Pearson’s correlation and logistic
regression with the statistical significant at p-value
<0.05. Results: One thousand and forty one values
of Ce from 48 patients were observed. The Ce at loss
of eyelash reflex, before intubation, positioning,
skin incision and the average during anesthetic

maintenance were 5.29±0.71, 4.95±0.64, 3.79±1.06,
3.05±0.56 and 3.10±0.90 µg/ml consequently. The
systolic blood pressures were ranged in 98.63±18.10
to 136.31±15.34 mmHg while the heart rates were
64.19±10.85 to 75.58±14.69 beats/min. Time to
eye opening, extubation and verbal response were
9-12 min after setting Cet at 0 µg/ml. The negative
correlation between Ce and BIS was demonstrated
(R = -0.45, p-value < 0.001). Moreover,
during anesthetic maintenance, the BIS value was
decreased 6.14 (-6.99 to -5.28; p-value < 0.001) for
every 1 µg/ml increased in Ce value. Conclusion: The
propofol effect-site concentration during
neurosurgery should be figured appropriately between
3-5 µg/ml in order to maintain adequate depth of
anesthesia and disturb less cardiovascular system.
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บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพือ่ หาค่า effect-site concentration
(Ce) ที่เหมาะสมส�ำหรับยา propofol ในผู้ป่วยที่มารับ
การผ่าตัดทางระบบประสาท วิธีการศึกษา: เป็นการ
ศึ ก ษาเชิ ง พรรณนาแบบไปข้ า งหน้ า โดยการสุ ่ ม
ตัวอย่างผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดทางระบบประสาท
ภายใต้การให้ยาระงับความรู้สึกแบบทั่วร่างกายใน
สถาบันประสาทวิทยา น�ำสลบด้วย propofol แบบ
target controlled infusion (TCI) โดยตั้งค่า effect-site
target concentration (Cet) ที่ 4 µg/ml และปรับเพิม่ -ลด
ประมาณ 0.2 µg/ml ทุก 30 วินาที เพื่อควบคุมให้
bispectral index (BIS) อยู่ในช่วง 40-60 ระหว่างการ
ผ่าตัด บันทึกค่า Ce, BIS ความดันเลือดและอัตรา
การเต้นของหัวใจทีร่ ะยะเวลาต่างๆ ตัง้ แต่ระยะน�ำสลบ
จนถึงระยะฟื้นจากการระงับความรู้สึก น�ำข้อมูลมา
วิเคราะห์ทางสถิตดิ ว้ ยวิธพี รรณนา และวิเคราะห์ความ
สัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วย Pearson’s correlation
และ linear regression โดยถือว่ามีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ถ้าค่า p-value <0.05 ผลการศึกษา: จากผู้ป่วยทั้งหมด
48 ราย ให้ขอ้ มูลค่า Ce ทัง้ หมด 1,041 ค่า ค่า Ce ทีท่ ำ� ให้
เกิด loss of eyelash reflex ค่าทีบ่ นั ทึกได้กอ่ นการใส่ทอ่
หายใจ ขณะจัดท่า ขณะที่ลงมีดผ่าตัด และค่าเฉลี่ย
ในช่วงการ maintenance มีค่า 5.29±0.71, 4.95±0.64,
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3.79±1.06, 3.05±0.56 และ 3.10±0.90 µg/ml ตามล�ำดับ
ค่าความดันซิสโตลิค อยู่ในช่วง 98.63±18.10 ถึง
136.31±15.34 มม.ปรอท และอัตราการเต้นของหัวใจ
อยู่ในช่วง 64.19±10.85 ถึง 75.58±14.69 ครั้ง/นาที
ผู้ป่วยสามารถลืมตา ถอดท่อหายใจ และสามารถ
พูดตอบสนองต่อค�ำถามได้ เมือ่ เวลาผ่านไป 9-12 นาที
หลังจากตัง้ ค่า Cet เป็น 0 µg/ml ทัง้ นีพ้ บความสัมพันธ์
เชิงลบระหว่างค่า Ce และ BIS (R=-0.45, p-value
<0.001) เมือ่ วิเคราะห์เพือ่ หาค่าความสัมพันธ์ระหว่าง
ค่า BIS และค่า Ce ในช่วง maintenance ของการให้ยา
ระงับความรูส้ กึ พบว่า ทุก 1 µg/ml ทีเ่ พิม่ ขึน้ ของค่า Ce
จะท�ำให้ค่า BIS ลดลง 6.14 (-6.99 to -5.28; p-value<
0.001) สรุป: ค่า effect-site concentration ของยา
propofol ในการผ่าตัดทางระบบประสาท ควรก�ำหนด
ให้อยู่ในช่วงที่เหมาะสม โดยมีค่าประมาณ 3-5 µg/ml
เพื่อที่จะให้ผู้ป่วยไม่รู้สึกตัวระหว่างการผ่าตัดและ
มีผลต่อระบบไหลเวียนโลหิตน้อยที่สุด
ค�ำส�ำคัญ: Target controlled infusion, การให้ยาระงับ
ความรู้สึกทางหลอดเลือด, ความลึกของการให้ยา
ระงับความรู้สึก
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บทน�ำ

การใช้ target controlled infusion (TCI) เพื่อ
ควบคุมปริมาณยา propofol มีความแพร่หลายมากขึน้
เนือ่ งจากมีขอ้ ดีในแง่ของความสามารถในการควบคุม
ปริมาณยาได้แม่นย�ำ สามารถท�ำให้ผปู้ ว่ ยหลับและตืน่
ได้อย่างรวดเร็ว มีความปลอดภัย มีความสะดวกต่อ
ผู้ให้ยาระงับความรู้สึกและไม่ท�ำให้เกิดปัญหาในด้าน
สิ่งแวดล้อม1 ในการท�ำงานของเครื่อง TCI จะต้อง
มีการตั้ง effect-site target concentration (Cet) เพื่อ
ควบคุมความเข้มข้นของยาที่ไปสู่สมอง ตามแบบ
จ�ำลองของ Schnider ที่ต้องก�ำหนด อายุ เพศ ส่วนสูง
และน�้ ำ หนั ก แล้ ว น� ำ ไปค� ำ นวณตามสมการ 2-4 แต่
เนื่องจากลักษณะของผู้ป่วยในแถบเอเชีย มีลักษณะ
โครงสร้างทางกายภาพ เช่น ปริมาณมวลกล้ามเนื้อ
ไขมัน ปริมาณน�้ำในร่างกายแตกต่างกันจากต้นแบบ
ทีใ่ ช้ในการก�ำหนดสมการ5 อาจท�ำให้คา่ Cet ทีแ่ นะน�ำ
จากค�ำนวณเปลี่ยนแปลงไป
นอกจากนี้ในผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดทางระบบ
ประสาท โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผ่าตัดสมอง ระดับ
ความต้องการยาระงับความรูส้ กึ จะมีความแตกต่างกัน
เนื่องจากการตอบสนองต่อความปวดน้อยกว่า6, 7 เมื่อ
เทียบกับการผ่าตัดร่างกายในส่วนอื่น8 รวมทั้งยังมี
วิธกี ารให้ยาระงับความรูส้ กึ ทีค่ วามแตกต่างกันไป ทัง้
ช่วงก่อนและระหว่างการให้ยาระงับความรูส้ กึ บางแห่ง
อาจมีการให้ยา pre medication ให้ยาระงับปวด และ
มีการใช้ยาหย่อนกล้ามเนื้อร่วมด้วย ซึ่งผลของยา
ต่างๆ เหล่านี้จะท�ำให้ค่า effect-site concentration
(Ce) แตกต่างกับการค�ำนวณต้นแบบ ท�ำให้ค่า Cet
ที่ก�ำหนดเป็นมาตรฐานมีความแตกต่างกัน9, 10
ในส่ว นของการเฝ้าระวัง เป็นที่ย อมรั บ กั นว่ า
bispectral index เป็นเครือ่ งมือในการวัดระดับความลึก
ของการให้ยาระงับความรู้สึกที่เหมาะสม11, 12 เคยมี
ผู้ศึกษาถึงความสัมพันธ์ของค่า Ce กับค่า bispectral
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index พบว่ า มี ค วามสั มพั นธ์ กันทั้ งในระดั บเภสั ช
จลน์ศาสตร์และทางคลินิก13, 14
ดังนัน้ คณะผูว้ จิ ยั จึงท�ำการศึกษานีข้ นึ้ เพือ่ หาค่า Ce
ที่เหมาะสมส�ำหรับยา propofol ในผู้ป่วยที่มารับการ
ผ่าตัดทางระบบประสาท ภายใต้การให้ยาระงับความ
รูส้ กึ แบบทัว่ ร่างกาย ตัง้ แต่ระยะทีน่ ำ� สลบ ใส่ทอ่ หายใจ
และการคงระดับความลึกของการให้ยาระงับความ
รู้สึก รวมถึงการตอบสนองของระบบไหลเวียนเลือด
ในขณะทีม่ กี ารเฝ้าระวังด้วย bispectral index เพือ่ เป็น
ข้อมูลพืน้ ฐานในการน�ำไปประยุกต์ใช้ทางคลินกิ ต่อไป

วิธีการศึกษา

การศึกษานี้เป็นแบบ prospective descriptive
โดยผ่านการพิจารณาจริยธรรมและข้อก�ำหนดการ
ท�ำการวิจัยในมนุษย์จากคณะกรรมการวิจัย สถาบัน
ประสาทวิทยา เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2553 เลขที่
53025/53 จากนัน้ จึงท�ำการสุม่ เลือกผูป้ ว่ ยทีม่ ารับการ
ให้ยาระงับความรูส้ กึ แบบทัว่ ร่างกายเพือ่ ท�ำการผ่าตัด
ทางระบบประสาท จากซองที่ปิดผนึกไว้ก่อนการ
คัดเลือก (random allocation) ตามตารางการผ่าตัด
ทางประสาทศัลยศาสตร์ทสี่ ถาบันประสาทวิทยาก่อน
วันผ่าตัดอย่างน้อย 24 ชั่วโมง โดยก�ำหนดให้ผู้ป่วย
มีอายุระหว่าง 15-65 ปี สภาพร่างกายตาม American
Society of Anesthesia (ASA) 1-2 มารับการผ่าตัดทาง
ระบบประสาทสมองและไขสั น หลั ง และคาดว่ า
สามารถถอดท่อหายใจผู้ป่วยได้ทันทีในห้องผ่าตัด
หลังจากเสร็จสิน้ การให้ยาระงับความรูส้ กึ ตัง้ แต่เดือน
กุมภาพันธ์-กรกฎาคม พ.ศ. 2553 จ�ำนวน 48 คน
และก�ำหนดให้มีเกณฑ์การคัดออกคือ ผู้ป่วยที่แพ้ยา
propofol, cisatracurium หรือ fentanyl มีภาวะการ
ท�ำงานของตับหรือไตบกพร่อง มีความเสี่ยงด้านโรค
หัวใจและหลอดเลือด หรือมีภาวะอ้วน (body mass
index >30)
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ค�ำนวณขนาดตัวอย่างจากการค�ำนวณเพือ่ ประมาณ
ค่าเฉลี่ยในประชากรจากโปรแกรม sample size 2.0
copyright 1996-1998 (World Health Organization)
โดยอ้างอิงถึงการศึกษาของ Nunes CS และคณะ
ทีท่ ำ� การศึกษาค่า Ce ของ propofol ทีท่ ำ� ให้ผปู้ ว่ ยหลับ
พบว่ามีคา่ 4.9±0.1 µg/ml15 โดยก�ำหนดค่า confidence
interval ที่ 95% ค่า absolute precision จากการท�ำ pilot
study = 0.3 µg/ml ได้จำ� นวนขนาดกลุม่ ตัวอย่าง 43 คน
เมื่อค�ำนวณ 10% dropout rate จะได้ขนาดตัวอย่าง
ทั้งสิ้น 48 คน
จากนัน้ จึงอธิบายวิธกี ารศึกษา เพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยลงนาม
ยินยอมในการท�ำการศึกษา และเก็บข้อมูล โดยเมื่อ
หอผู้ป่วยส่งเวชระเบียนผู้ป่วยเพื่อเตรียมผ่าตัดมาที่
กลุม่ งานวิสญ
ั ญีวทิ ยา จะมีการประเมินโดยวิสญ
ั ญีแพทย์
ส่วนวิสัญญีพยาบาลจะไปพบผู้ป่วยที่หอผู้ป่วยเพื่อ
ท�ำความเข้าใจและให้ข้อมูลการวิจัยแก่ผู้ป่วย ผู้ป่วย
ทุกรายจะได้รบั ยา pre-medication ตามสภาพและโรค
ของผู้ป่วย ให้ยา midazolam 7.5 mg รับประทานก่อน
การผ่าตัดอย่างน้อย 1 ชัว่ โมง เมือ่ ผูป้ ว่ ยมาถึงห้องผ่าตัด
จะได้รับการเฝ้าระวังด้วยการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
การวัดความดันเลือด ปริมาณออกซิเจนในเลือดที่
ปลายนิ้ว nerve stimulator และการวัดระดับความลึก
ของการให้ยาระงับความรู้สึก (bispectral index: BIS)
ให้ ส ารน�้ ำ ทางหลอดเลื อ ดด� ำ เป็ น 0.9% sodium
chloride ส�ำหรับ maintenance และ deficit ให้การ pre
oxygenate ด้วย 100% oxygen จดบันทึกอัตราการเต้น
ของหั ว ใจ (HR) ความดั น เลื อ ดซิ ส โตลิ ค (SBP)
ความดันเลือดไดแอสโตลิค (DBP) และค่า BIS ไว้เป็น
มาตรฐาน (เวลา T0) ให้ยา fentanyl 1-2 µg/kg ทาง
หลอดเลือดด�ำ ตามด้วยยา propofol แบบ TCI โดย
ตั้งค่า Cet ที่ 4 µg/ml และปรับเพิ่ม-ลดประมาณ 0.2
µg/ml ทุก 30 วินาที เพื่อพยายามให้ค่า BIS อยู่ในช่วง
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40-60 และผู้ป่วยไม่มี eyelash reflex (เวลา Tle) จึงจด
บันทึกค่า Ce ของ propofol เวลา ค่า BIS, SBP, DBP
และ HR
ให้ยา cisatracurium 0.15 mg/kg ทางหลอดเลือดด�ำ
เป็นยาหย่อนกล้ามเนื้อ เมื่อค่า train of four (TOF)
เท่ากับ 0 จึงบันทึกค่า Ce เวลา ค่า BIS, SBP, DBP และ
HR ก่อนใส่ทอ่ ช่วยหายใจ (เวลา Tb) หลังจากจัดท่าเพือ่
การผ่าตัด (เวลา Tp) และขณะลงมีดผ่าตัด (เวลา Ts)
ระหว่างการผ่าตัดให้ออกซิเจน 50% ในอากาศและ
ยา propofol โดยควบคุมด้วย TCI ปรับ Cet 0.2 µg/ml
ทุกๆ 30 วินาที เพื่อพยายามรักษาระดับค่า BIS ที่
40-60 ตลอดการผ่าตัด ให้ fentanyl 0.5-1 µg/kg ทาง
หลอดเลือดด�ำเป็นครั้งคราว เพื่อควบคุมให้ HR และ
MBP อยู่ในช่วง ±20% จากก่อนเริ่มให้ยาระงับความ
รูส้ กึ ให้ cisatracurium หยดทางหลอดเลือดด�ำ ในขนาด
0.06-0.18 mg/kg/hr โดยปรับยาตาม nerve stimulator
โดยให้ค่า train of four (TOF) =0 บันทึกค่า Ce เวลา
ค่า BIS, SBP, DBP และ HR ทุก 15 นาทีระหว่างการ
ผ่าตัด (เวลา T1, T2, T3, …)
เมื่อสิ้นสุดการผ่าตัดจึงลด Cet ลงไปที่ 0 µg/ml
และแก้ฤทธิ์ยาหย่อนกล้ามเนื้อเมื่อ TOF > 80 % ด้วย
neostigmine 0.05 – 0.08 mg/kg และ atropine
0.02 – 0.04 mg/kg ทางหลอดเลือดด�ำ บันทึกเวลาตัง้ แต่
เริ่มลด Cet เหลือ 0 µg/ml จนถึงเวลาที่ผู้ป่วยเรียก
ลืมตาด้วยการเรียกด้วยเสียงปกติ (Ta) เวลาที่ถอดท่อ
หายใจเมือ่ ผูป้ ว่ ยหายใจเองได้ (Te) มี reflex ในการกลืน
สามารถไอได้ แ รงพอ และเวลาเมื่ อ ผู ้ ป ่ ว ยบอกชื่ อ
ตนเองได้หลังจากถอดท่อหายใจ (Tpn) จากนั้นจึง
บันทึกปริมาณยาต่างๆทีใ่ ช้และเวลาทัง้ หมดในการให้
ยาระงับความรูส้ กึ (TAT) โดยก�ำหนดค�ำนิยามของช่วง
เวลาต่างๆ ตามตารางที่ 1
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Table 1. Time course definition
Time at start (T0)
Point of time after monitoring was done in the operating theatre.
Time at loss of eyelash reflex (Tle)
Point of time at the patient losses of eyelash reflex.
Time before intubation (Tb)
Point of time before applying laryngoscope.
Time during positioning (Tp)
Point of time for surgical positioning was being done.
Time at incision (Ts)
Point of time at incision.
Time at each interval during maintenance Point of time at each 15 minutes interval after incision
( T1, 2, 3, …)
Time at awakening (Ta)
Point of time at the patient open eyes with normal voice tone
Time at extubation (Te)
Point of time at extubation
Time at pronounce name (Tpn)
Point of time at the patient answer the name question
Time to loss eyelash reflex (TTLE)
Time from start propofol infusion to loss of eyelash reflex
Time to awake (TTA)
Time from setting Cet* at 0 µg/ml to open eyes with normal voice tone
Time to extubation (TTE)
Time from setting Cet* at 0 µg/ml to extubation
Time to pronounce name (TTPN)
Time from setting Cet* at 0 µg/ml to answer the name question
Total anesthetic time (TAT)
Time from start propofol infusion to extubation
*Cet: effect-site target concentration from propofol target controlled infusion

วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ทางสถิ ติ ด ้ ว ยโปรแกรม Stata
software version 13.1 (Texas, USA, 2013) ด้วยสถิติ
เชิงพรรณนา (descriptive statistics) แสดงผลในรูป
จ�ำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วย Pearson’s
correlation และ linear regression แสดงผลด้วยค่า R
และ mean difference (95% confident interval: CI)
โดยถือว่ามีนัยส�ำคัญทางสถิติถ้าค่า p-value <0.05

ผลการศึกษา

ผูป้ ว่ ยทัง้ หมดทีเ่ ข้าร่วมการศึกษามีจำ� นวน 48 คน
อายุ เ ฉลี่ ย 46.29±11.65 ปี เป็ น เพศชาย 25 คน
(ร้อยละ 52.08) ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น intracranial
tumor 21 คน (ร้อยละ 43.75) intracranial vascular
lesion 1 คน (ร้อยละ 2.08) cervical spondylosis
10 คน (ร้อยละ 20.83) thoracic spondylosis 1 คน
(ร้อยละ 2.08) และ lumbosacral spondylosis 15 คน
(ร้อยละ 31.25) ได้รับการผ่าตัดเปิดกะโหลกศีรษะ
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(craniotomy) 22 คน (ร้อยละ 45.8) ผ่าตัดกระดูกสันหลัง
(laminectomy) 26 คน (ร้อยละ 54.2) ผู้ป่วยได้รับการ
ถอดท่อช่วยหายใจหลังจากเสร็จสิ้นการผ่าตัดทุกราย
ในแง่ของการได้รับยาpremedication พบว่าผู้ป่วย
จะได้ รั บ ยาระงั บ ปวดอย่ า งน้ อ ย 1 ชนิ ด ในกลุ ่ ม
cyclooxygenase II inhibitor, non-steroidal antiinflammatory drugs หรือ paracetamol รับประทาน
ก่อนได้รับยาระงับความรู้สึก นอกจากนี้ยังมีผู้ป่วย
11 คน (ร้อยละ 22.9) ทีเ่ ป็นโรคความดันโลหิตสูงและ
ได้รับยาลดความดันเลือดก่อนได้รับยาระงับความ
รู้สึกอีกด้วย
ในแง่ของปริมาณยาที่ใช้เฉลี่ย เมื่อค�ำนวณตาม
น�้ำหนักและระยะเวลาการให้ยาระงับความรู้สึกแล้ว
พบว่ามีการใช้ fentanyl และ cisatracurium จ�ำนวน
0.93±0.26 µg/kg/hr และ 0.10±0.03 mg/kg/hr
ตามล�ำดับ ข้อมูลด้านประชากร ประเภทและจ�ำนวน
ยาระงับความรู้สึกที่ใช้ แสดงดังตารางที่ 2
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Table 2. Demographics and amount of anesthetic agent usage
Variables
Height (cm)
Weight (kg)
Body mass index (kg/m2)
Fentanyl (µg)
Cis-atracurium (mg)
Propofol (mg)

Total Number (%)
48 (100)
48 (100)
48 (100)
48 (100)
48 (100)
48 (100)

ช่วงเวลาต่างๆ ของผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดทาง
ระบบประสาท ทีเ่ กีย่ วข้องกับการให้ยา propofol แบบ
TCI และระยะเวลาที่ใช้ในการให้ยาระงับความรู้สึก
แสดงดังตารางที่ 3 โดยระยะเวลาหลังเสร็จการผ่าตัด
(ขณะที่ตั้งค่า Cet = 0) จนถึงผู้ป่วยตื่น ลืมตา (TTA)

Mean±standard deviation (min-max)
163.42±7.42 (146-178)
61.38±8.63 (45-80)
22.97±2.79 (16.51-29.38)
232.29±102.10 (75-550)
24.48±11.46 (11-70.5)
1772.63±1035.67 (552-6180)

ถอดท่อช่วยหายใจ (TTE) และระยะเวลาทีใ่ ช้ในการให้
ยาระงับความรู้สึก ในผู้ป่วยผ่าตัดเปิดกะโหลกศีรษะ
มีค่า 10.41±5.26, 12.62±4.95, 276.64±134.92 นาที
และในผู้ป่วยผ่าตัดกระดูกสันหลัง มีค่า 7.85±5.51,
10.39±4.99, 222.21±72.76 นาที ตามล�ำดับ

Table 3. Duration of time course
Variables
Time to loss eyelash reflex: TTLE (min)
Time to awake: TTA (min)
Time to extubation: TTE (min)
Time to pronounce name: TTPN (min)
Total anesthetic time: TAT (min)

ค่า Ce ที่ท�ำให้เกิด loss of eyelash reflex ค่าที่
บันทึกได้ก่อนการใส่ท่อหายใจ ขณะจัดท่า ขณะที่
ลงมีดผ่าตัด และค่าเฉลีย่ ในช่วงการ maintenance มีคา่
5.29±0.71, 4.95±0.64, 3.79±1.06, 3.05±0.56 และ
3.10±0.90 µg/ml โดยค่า Ce เฉลี่ยที่ระยะเวลาต่างกัน
จ�ำแนกตามชนิดของการผ่าตัด แสดงดังรูปที่ 1 ทัง้ นีค้ า่
Ce ทีท่ ำ� ให้เกิด loss of eyelash reflex ค่าทีไ่ ด้ขณะจัดท่า
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Mean±standard deviation (min-max)
1.32±0.55 (0.63-3.28)
9.13±5.45 (1-23.23)
11.51±5.10 (3-23.83)
12.17±5.21 (3.83-24.23)
259.13±118.71 (102-660)

และค่าเฉลีย่ ในช่วงการ maintenance ในผูป้ ว่ ยทีม่ ารับ
การผ่าตัดเปิดกะโหลกศีรษะ มีคา่ 5.22±0.69, 4.02±0.99
และ 3.24±0.86 µg/ml ส่วนผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัด
กระดูกสันหลัง มีค่า 5.42±0.67, 3.48±1.13 และ
2.98±0.85 µg/ml ตามล�ำดับ นอกจากนีค้ า่ Ce, BIS, HR,
SBP และ DBP ในแต่ละช่วงเวลาของผู้ป่วยทั้งหมด
แสดงดังรูปที่ 2
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Figure 1. Effect-site concentrations of propofol following each time course: a comparison between
craniotomy and laminectomy patient groups

T0: Time at start, Tle: Time at loss of eyelash reflex; Tb: Time before intubation; Tp: Time at positioning;
Ts: Time at incision; T1,2,3,…: Time at each interval during maintenance
Figure 2. Effect-site concentration of propofol, bispectral index value and hemodynamics following
each time course

Ce: Effect-site concentration (ug/ml); BIS: bispectral index value; SBP: systolic blood pressure (mmHg);
DBP: diastolic blood pressure (mmHg); HR: heart rate (beats/min)
ในส่ ว นของค่ า Ce การตอบสนองต่ อ ระบบ
ไหลเวียนเลือด และค่า BIS พบว่ามีความสัมพันธ์กัน
ดังแสดงในตารางที่ 4 และเมื่อวิเคราะห์เพื่อหาค่า
ความสัมพันธ์ระหว่างค่า BIS และค่า Ce ในช่วง
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maintenance ของการให้ยาระงับความรูส้ กึ ด้วย linear
regression model พบว่า ทุก 1 µg/ml ที่เพิ่มขึ้นของ
ค่า Ce จะท�ำให้ค่า BIS ลดลง 6.14 (-6.99 to -5.28;
p-value< 0.001)
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Table 4. Pearson’s correlation between effect-site concentration of propofol, bispectral index value
and hemodynamics following each time course
Variables

Number (%)

Ce (µg/ml) at time at start (T0)

Mean±SD

Min-max

R

p-value

n/a

n/a

n/a

n/a

- BIS

48 (100)

95.19±3.24

85-98

n/a

n/a

- SBP (mmHg)

48 (100)

136.31±15.34

108-173

n/a

n/a

- DBP (mmHg)

48 (100)

83.17±10.91

56-102

n/a

n/a

- Heart rate (beats/min)

48 (100)

75.58±14.69

51-115

n/a

n/a

48 (100)

5.29±0.71

3.45-6.56

- BIS

48 (100)

79.44±12.80

45-97

-0.003

0.98

- SBP (mmHg)

48 (100)

124.33±15.96

93-176

-0.25

0.08

- DBP (mmHg)

48 (100)

74.19±11.08

49-98

0

0.99

- Heart rate (beats/min)

48 (100)

71.40±12.40

51-100

-0.14

0.33

25 (52.0)

4.95±0.64

3.53-6

- BIS

25 (52.0)

46.88±5.73

40-60

0.40

0.04*

- SBP (mmHg)

48 (100)

98.63±18.10

60-150

0.18

0.22

- DBP (mmHg)

48 (100)

57.69±11.03

59-96

0.22

0.13

- Heart rate (beats/min)

48 (100)

64.19±10.85

42-92

0.21

0.14

29 (60.4)

3.79±1.06

2.12-5.99

- BIS

29 (60.4)

46.38±4.84

40-60

0.15

0.29

- SBP (mmHg)

48 (100)

131.71±24.21

93-179

0.24

0.09

- DBP (mmHg)

48 (100)

77.50±15.82

42-118

0.14

0.32

- Heart rate (beats/min)

48 (100)

73.77±13.24

49-106

0.18

0.20

Ce (µg/ml) at time at incision (Ts)

34 (70.8)

3.05±0.56

2-5

- BIS

34 (70.8)

44.50±5.41

40-60

0.14

0.32

- SBP (mmHg)

48 (100)

115.54±14.01

92-143

-0.19

0.20

- DBP (mmHg)

48 (100)

69.44±12.34

44-94

-0.02

0.91

- Heart rate (beats/min)

48 (100)

69.27±13.07

50-100

0.21

0.15

543 (67.8)

3.10±0.90

1.06-6

- BIS

543 (67.8)

47.91±5.86

40-60

-0.45

<0.001*

- SBP (mmHg)

789 (98.5)

129.02±17.83

110-205

0.16

<0.001*

- DBP (mmHg)

776 (96.9)

77.38±12.81

35-136

-0.04

0.91

Ce (µg/ml) at time at loss of eyelash reflex (Tle)

Ce (µg/ml) at time before intubation (Tb)

Ce (µg/ml) at time during positioning (Tp)

Ce (µg/ml) at each interval during maintenance
(T1, 2, 3, …)

- Heart rate (beats/min)
801 (100)
69.60±15.12
32-128
0.09
0.02
Ce: Effect-site concentration; BIS: bispectral index value; SBP: systolic blood pressure; DBP: diastolic blood pressure; HR: heart rate
*Statistical significant at p-value<0.05
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วิจารณ์

จากการศึกษาพบว่าค่า Ce ส�ำหรับการน�ำสลบ
ผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดทางระบบประสาทด้วยยา
propofol มีคา่ 5.29±0.71 µg/ml ใช้เวลาในการน�ำสลบ
1.32±0.55 นาที และควรควบคุมค่า Ce ระหว่างการ
ผ่าตัดให้มีค่าประมาณ 3.10±0.90 µg/ml เพื่อให้ได้ค่า
BIS อยู่ในช่วง 40-60 ตลอดระยะเวลาในการผ่าตัด
ใกล้เคียงกับการศึกษาของ Nunes CS และคณะ ที่ท�ำ
การศึกษาผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดทางระบบประสาท
31 คน พบว่า Ce ของ propofol ที่ท�ำให้ผู้ป่วยหลับ ใส่
ท่อหายใจ และลงมีดผ่าตัด เท่ากับ 4.9±1.0, 5.0±1.0
และ 2.6±0.9 µg/ml ตามล�ำดับ15 นอกจากนี้ยังมีการ
ศึกษาถึงค่า Ce ที่เหมาะสมส�ำหรับการผ่าตัดเปิด
กะโหลกศีรษะและผ่าตัดกระดูกสันหลัง โดยใช้ยา
propofol ร่วมกับ fentanyl พบว่ามีคา่ ประมาณ 2.6±1.0
และ 3.7±1.2 µg /ml อีกด้วย16
เมือ่ พิจารณาค่า Ce ระหว่างช่วงเวลาทีม่ กี ารจัดท่า
การลงมีดผ่าตัด และการ maintenance พบว่ามีค่า
ใกล้เคียงกัน ทั้งนี้อาจเป็นผลมาจากปริมาณความ
เข้มข้นของยา propofol ในเลือดยังสามารถคงระดับ
อยู่ได้ โดยไม่มีผลจากการจัดท่าของผู้ป่วย17 เป็นที่
น่าสังเกตว่าค่า Ce มีแนวโน้มสูงขึ้นในช่วงท้ายของ
การผ่าตัดเปิดกะโหลกศีรษะ เนือ่ งจากเป็นช่วงทีเ่ สร็จ
การท�ำหัตถการบริเวณเนื้อสมอง มีการดึงรั้งบริเวณ
เนื้อเยื่อ dura แทน ซึ่งบริเวณนี้มีการตอบสนองต่อ
สิง่ กระตุน้ ทีท่ ำ� ให้เกิดความปวดมากกว่า18 จึงท�ำให้คา่
Ce เพิ่มสูงขึ้นด้วย
การวัดระดับความลึกของการให้ยาระงับความ
รู ้ สึ ก ด้ ว ย bispectral index ได้ รั บ การยอมรั บ ว่ า
เหมาะสม และมีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั ส�ำคัญกับ
ค่า Ce ของยา propofol โดยค่า BIS จะมีค่าระหว่าง
47-51 เมื่อค่า Ce ของยา propofol อยู่ในช่วง 2.7-4.3
µg/ml แสดงผลด้วยค่า R = -0.5819 ในการศึกษานี้
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ได้ค�ำนวณค่า Ce ที่เปลี่ยนแปลง ในการท�ำนายค่า BIS
เพือ่ ความสะดวกในการน�ำไปใช้ แต่ทงั้ นีต้ อ้ งค�ำนึงถึง
ขนาดความสัมพันธ์ ลักษณะของประชากร และยาทีใ่ ช้
ร่วมกันในการให้ยาระงับความรู้สึกด้วย
ความสัมพันธ์ของค่า Ce ที่ได้ในช่วงระยะเวลา
ต่างๆ กับการตอบสนองทางระบบไหลเวียนเลือด
จากการศึกษานี้ ยังไม่ชัดเจน ต่างกับการศึกษาอื่น
ในอดีต ที่ระบุว่าค่า Ce มีผลท�ำให้อัตราการเต้นของ
หั ว ใจ และความดั น เลื อ ดลดลง ทั้ ง ในผู ้ ป ่ ว ยและ
อาสาสมัครที่มารับยาระงับความรู้สึก ทั้งนี้อาจเนื่อง
มาจากความจ�ำเพาะของชนิดการผ่าตัด จ�ำนวนผู้ป่วย
และช่ ว งเวลาที่ ก� ำ หนดในวิ ธี ก ารวิ จั ย ที่ จ ะปรั บ ยา
มีช่วงสั้นกว่างานวิจัยอื่นที่มีการปรับยาทุก 5 นาที
จึงท�ำให้ค่าสัญญาณชีพไม่คงที20-21
่
ในแง่ ข องระยะเวลาการฟื ้ น ตั ว จากการสลบ
ด้วยยา propofol ได้จ�ำแนกระยะเวลาออกเป็น เวลาที่
ผูป้ ว่ ยลืมตาฟืน้ จากการให้ยาระงับความรูส้ กึ เวลาถอด
ท่อช่วยหายใจ และระยะเวลาทีส่ ามารถพูดตอบสนอง
ต่อค�ำถามได้ พบว่ามีช่วงเวลาประมาณ 9-12 นาที
คล้ายกับการศึกษาทีผ่ า่ นมา ทีพ่ บว่ามีคา่ ประมาณ 9-14
นาที 22-23 ซึ่ ง ระยะเวลาที่ เ ปลี่ ย นแปลงอยู ่ ใ นช่ ว งนี้
สามารถอธิบายได้ด้วย อายุ cardiac output และ lean
body mass ของกลุ่มตัวอย่าง24
มีข้อจ�ำกัดของการศึกษานี้หลายประการ เช่น
การมุ่งเน้นศึกษาเฉพาะค่า Ce จาก Schnider model
ซึ่งเป็นโมเดลที่วิสัญญีแพทย์ในประเทศไทย มีความ
คุ้นเคย และใช้ในชีวิตประจ�ำวัน แต่ในความเป็นจริง
ยังมี pharmacokinetic model อีกหลายชนิด เช่น
Marsh model, Kataria model, PGIMER model25-26
เป็นต้น ดังนั้นในการศึกษาต่อไปควรพิจารณาเลือก
model ที่หลากหลายมากขึ้น เพื่อให้เหมาะสมกับ
การน�ำไปใช้จริง นอกจากนี้ควรท�ำการศึกษาเพิ่มเติม
โดยก�ำหนดวัตถุประสงค์หลักเพือ่ ศึกษาค่า Cet ทีท่ ำ� ให้
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ผู้ป่วยฟื้นจากการให้ยาระงับความรู้สึก ร่วมกับการ
แบ่งกลุ่มผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดทางระบบประสาท
เป็นอย่างน้อย 2 กลุ่ม คือกลุ่มผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัด
กะโหลกศีรษะและผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดกระดูก
สันหลัง ซึ่งจะท�ำให้ได้รายละเอียดมากขึ้น ในแง่ของ
ค่า Ce ที่จะน�ำไปประยุกต์ใช้ทางคลินิก นอกจากนี้
ระยะ time-delay จากการอ่านผลของเครื่องมือแต่ละ
ชนิด ยังมีผลต่อการควบคุมให้ค่า BIS อยู่ระหว่าง
ช่วงที่ก�ำหนดได้ยาก การพิจารณาค่า BIS ร่วมกับ real
time encephalography น่าจะให้ผลที่ถูกต้องแม่นย�ำ
มากกว่า27
โดยสรุป ค่า effect-site concentration ของยา
propofol ในการผ่าตัดทางระบบประสาท ควรก�ำหนด
ให้อยู่ในช่วงที่เหมาะสม โดยมีค่าประมาณ 3-5 µg/ml
เพื่อที่จะให้ผู้ป่วยไม่รู้สึกตัวระหว่างการผ่าตัดและ
มีผลต่อระบบไหลเวียนโลหิตน้อยที่สุด
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