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Abstract

Background: Postoperative nausea and
vomiting (PONV) is a common minor complication
after operation and causes patient’s dissatisfaction.
The incidence of PONV varies from 5 to 40%.
Objective: The purpose of this study is to
determine the incidence, severity and risk factors
of PONV. Methods: The study was conducted
fromelectronic data recorded at department of
Anesthesiology, Faculty of Medicine Siriraj Hospital.
Data were retrieved form patients >18 years, ASA
physical status 1-3, operation time more than 30
minutes and were visited within 24 hours
postoperatively. Studied factor included age,
BMI, gender, smoking status, ASA physical status,
previous PONV or motion sickness, type of
surgery, type of anesthesia, the use of nitrous oxide,
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intrathecal morphine and the use of prophylaxis
drugs. Odd ratios and multiple logistic regression
analysis were used for final analysis. Results:
Incidence of PONV was 17.7%. Female, major
surgery, orthopedics operation, general surgery,
and 1- hour increment in duration of surgery were
correlated with the incidence of PONV (p<0.001).
Ondansetron and dexamethasone were suggested
as protective factor of PONV. Conclusions:
Incidence of PONV in Siriraj Hospital is high.
Guideline for prevention of PONV should be
developed such as the systematic use of ondansetron
and dexamethasone at least in patients with
intrathecal morphine.
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บทคัดย่อ

บทน� ำ : อาการคลื่ น ไส้ อ าเจี ย นหลั ง การผ่ า ตั ด
มีผลต่อความรู้สึกไม่สุขสบายของผู้ป่วย และอาจน�ำ
ไปสู่ความไม่พอใจต่อคุณภาพการบริการทางวิสัญญี
รายงานอุ บั ติ ก ารณ์ ก ารเกิ ด อาการคลื่ น ไส้ อ าเจี ย น
แตกต่ า งกั น ตั้ ง แต่ ร ้ อ ยละ 5 จนถึ ง ร้ อ ยละ 40
วัตถุประสงค์: เพื่อค้นหาอุบัติการณ์ ความรุนแรง
และปั จ จั ย เสี่ ย งในการเกิ ด อาการคลื่ น ไส้ อ าเจี ย น
ภายหลั ง การให้ ย าระงั บ ความรู ้ สึ ก ในโรงพยาบาล
ศิริราช วิธีการศึกษา: ท�ำการศึกษาโดยอาศัยข้อมูล
ที่บันทึกไว้ในฐานข้อมูลภาควิชาวิสัญญีวิทยา ท�ำการ
ศึกษาในผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า 18 ปี ASA physical
status 1-3 มารั บ การผ่ า ตั ด ในโรงพยาบาลศิ ริ ร าช
ระยะเวลาที่ ไ ม่ น ้ อ ยกว่ า 30 นาที และได้ รั บ การ
ตรวจเยี่ยมภายใน 24 ชั่วโมงหลังผ่าตัด โดยก�ำหนด
ปัจจัยที่ต้องการศึกษา ได้แก่ อายุ ดัชนีมวลกาย เพศ
การสูบบุหรี่ ASA physical status ประวัติเมารถ
ประวั ติ ค ลื่ น ไส้ อ าเจี ย นหลั ง การผ่ า ตั ด กลุ ่ ม และ
ต�ำแหน่งการผ่าตัด วิธกี ารให้ยาระงับความรูส้ กึ การใช้
ไนตรั ส ออกไซด์ การให้ intrathecal morphine
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การให้หรือไม่ให้ยาป้องกันอาการคลืน่ ไส้อาเจียน และ
น�ำปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดอาการคลื่นไส้
อาเจียนที่ P < 0.001 เข้าสู่การวิเคราะห์ logistic
regression analysis ผลการศึกษา: พบอุบัติการณ์
อาการคลื่นไส้และหรืออาเจียนภายหลังการระงับ
ความรู้สึกคิดเป็นร้อยละ 17.7 ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อ
การเกิดอาการคลืน่ ไส้อาเจียนหลังการระงับความรูส้ กึ
ได้แก่ เพศหญิง การผ่าตัดกระดูก การผ่าตัดใหญ่ การ
ผ่าตัดศัลยกรรมทั่วไป และทุกๆ หนึ่งชั่วโมงของเวลา
การผ่าตัดทีเ่ พิม่ ขึน้ (P < 0.001) และพบปัจจัยทีส่ ามารถ
ป้องกันอาการคลืน่ ไส้อาเจียนได้แก่ การใช้ ondansetron
และ dexamethasone สรุป: อุบัติการณ์ของการเกิด
อาการคลืน่ ไส้อาเจียนภายหลังการระงับความรูส้ กึ ใน
โรงพยาบาลศิริราชนั้นค่อนข้างสูง จึงควรมีการการ
สร้างแนวปฏิบัติในการใช้ยาป้องกันอาการคลื่นไส้
อาเจียน เช่น การให้ ondansetron ในผู้ป่วยทุกราย
ที่ได้รับ intrathecal morphine
ค�ำส�ำคัญ: คลื่นไส้อาเจียน, หลังผ่าตัด
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บทน�ำ

อาการคลื่ น ไส้ อ าเจี ย นหลั ง การผ่ า ตั ด (postoperative nausea and vomiting, PONV) เป็นภาวะ
แทรกซ้อนภายหลังการให้ยาระงับความรู้สึกที่พบได้
บ่อยมากที่สุด1 แม้ว่าจะเป็นภาวะแทรกซ้อนที่ไม่
รุนแรงแต่ก็มีผลต่อความรู้สึกไม่สุขสบายของผู้ป่วย
และอาจน�ำไปสูค่ วามไม่พอใจอย่างรุนแรงต่อคุณภาพ
การบริการทางวิสัญญี นอกจากนั้นในผู้ป่วยสูงอายุ
อาการพะอืดพะอมคลื่นไส้หรืออาเจียน อาจท�ำให้
ผู ้ ป ่ ว ยใช้ เ วลานานมากขึ้ น เพื่ อ การฟื ้ น ตั ว หลั ง การ
ผ่าตัด1 โดยทั่วไปอาการคลื่นไส้อาเจียนพบบ่อยใน
เพศหญิงอายุน้อยกว่า 40 ปี ผู้ป่วยที่ไม่สูบบุหรี่ และ
การใช้ intrathecal morphine ในการศึกษาอืน่ ๆ รายงาน
อัตราการเกิดอาการคลื่นไส้อาเจียนแตกต่างกันมาก
ตั้งแต่ร้อยละ 5 จนถึงร้อยละ 401 ปัจจุบันมีผู้ป่วย
จ�ำนวนไม่นอ้ ยทีไ่ ด้รบั ยาป้องกันอาการคลืน่ ไส้อาเจียน
ตั้งแต่ในระยะการผ่าตัด ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงต้องการ
ศึกษาอุบัติการณ์และปัจจัยเสี่ยงในการเกิดอาการ
คลื่นไส้อาเจียนภายหลังการให้ยาระงับความรู้สึก
ในโรงพยาบาลศิริราช

วัตถุประสงค์

เพื่อหาอุบัติการณ์และปัจจัยเสี่ยงการเกิดอาการ
คลืน่ ไส้อาเจียนภายหลังการให้ยาระงับความรูส้ กึ เพือ่
น�ำมาใช้เป็นแนวทางในการลดอุบตั กิ ารณ์ และน�ำไปสู่
การพัฒนาคุณภาพการบริการทางวิสัญญี

วิธีการศึกษา

ด� ำ เนิ น การศึ ก ษาเป็ น cross-sectional โดย
อาศั ย ข้ อ มู ล ที่ บั น ทึ ก ไว้ ใ นฐานข้ อ มู ล ภาควิ ช า
วิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เพื่อ
ค้นหาอุบัติการณ์ ความรุนแรง ของอาการคลื่นไส้
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อาเจียน ที่ได้จากการตรวจเยี่ยมผู้ป่วยในระยะเวลา
24 ชั่วโมงหลังการผ่าตัดโดยวิสัญญีพยาบาล อาศัย
แบบฟอร์มการตรวจเยี่ยมที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
โดยก�ำหนดปัจจัยที่ต้องการศึกษาไว้ทั้งหมด 27 ปัจจัย
ได้แก่ อายุ (3 กลุ่ม) ดัชนีมวลกาย2 เพศ การสูบบุหรี่
ASA physical status (3 กลุ่ม) ประวัติเมารถ ประวัติ
คลื่นไส้อาเจียนมากหลังการผ่าตัด กลุ่มการผ่าตัด
(ศัลยกรรมทัว่ ไป การผ่าตัดกระดูก การผ่าตัดศัลยกรรม
พลาสติก การผ่าตัดหู คอ จมูก การผ่าตัดหลอดเลือด
การผ่าตัดสูต-ิ นรีเวช และการผ่าตัดอืน่ ๆ) ต�ำแหน่งการ
ผ่าตัด วิธีการให้ยาระงับความรู้สึก (การให้ยาระงับ
ความรูส้ กึ แบบทัว่ ไป การฉีดยาชาเข้าช่องน�ำ้ ไขสันหลัง
การฉีดยาชาเข้า epidural space) การใช้ไนตรัสออกไซด์
การให้ intrathecal morphine การให้หรือไม่ให้ยา
ป้ อ งกั น อาการคลื่ น ไส้ อ าเจี ย น (ondansetron,
metoclopramide, dexamethasone) ในแต่ละปัจจัย
ต้องการตัวแทนอย่างน้อย 10 ราย จะต้องได้ข้อมูล
ผู้ป่วยที่มีอาการ PONV อย่างน้อยในผู้ป่วย 270 ราย
ซึ่งอัตราการเกิดอาการคลื่นไส้อาเจียนที่เคยได้รับ
การรวบรวมไว้มีความแตกต่างกันระหว่างการศึกษา
ตั้งแต่ร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 401 ดังนั้นต้องการข้อมูล
จากผู้ที่ได้รับการระงับความรู้สึกประมาณ 5,400 ราย
หรือต้องได้ผปู้ ว่ ยทีม่ อี าการ PONV อย่างน้อย 270 ราย
โดยท� ำ การศึ ก ษาเฉพาะในผู ้ ป ่ ว ยที่ มี อ ายุ ม ากกว่ า
18 ปี ASA classification 1-3 มารับการผ่าตัดใน
โรงพยาบาลศิริราช ในเวลาที่ไม่น้อยกว่า 30 นาที
ผู้ป่วยที่ต้องรู้สึกตัวดีหลังการผ่าตัด และได้รับการ
ตรวจเยี่ ย มภายใน 24 ชั่ ว โมงหลั ง ผ่ า ตั ด โดยไม่
ท�ำการศึกษาในผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั การผ่าตัดในช่องทรวงอก
สมอง ผู้ป่วยที่อยู่ในหออภิบาล หรือผู้ป่วยหนักหลัง
การผ่าตัด ผู้ป่วยทุกรายต้องมีเอกสารการประเมิน
ก่อนการผ่าตัด บันทึกการให้การระงับความรูส้ กึ และ

ปีที่ 43 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2560

10/10/60 BE 1:16 PM

การตรวจเยี่ ย มหลั ง การผ่ า ตั ด ครบถ้ ว น ในกรณี ที่
ไม่สามารถค้นหาปัจจัยที่ต้องการศึกษาได้ครบถ้วน
ถ้าขาดหายไปมากกว่า 3 ปัจจัย จะตัดข้อมูลของผูป้ ว่ ย
รายนั้นออก
เมื่อโครงการวิจัยได้รับการพิจารณาการรับรอง
จากคณะกรรมการจริ ย ธรรมการวิ จั ย ในคน คณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รหัสโครงการ เลขที่
SI084/2014 คณะผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลผู้ป่วยจาก
ฐานข้ อ มู ล ของภาควิ ช าย้ อ นหลั ง ครั้ ง ละ 1 เดื อ น
นั บ ตั้ งแต่เ ดือนมีนาคม 2557 โดยเลือ กจากผู ้ ป ่ ว ย
ที่มีอายุมากกว่า 18 ปี ผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจเยี่ยม
หลังการผ่าตัด ไม่ใช่ผู้ป่วยที่ได้รับบริการในหน่วย
ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก ประสาทศัลยศาสตร์
ผูป้ ว่ ยทีม่ ี ASA physical status มากกว่า 3 ผูป้ ว่ ยทีอ่ ยูใ่ น
หออภิบาลในระยะหลังผ่าตัด ผ่าตัดใช้เวลาน้อยกว่า
30 นาที ถ่ายโอนข้อมูลลงในโปรแกรม SPSS 16.0
for windows (ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยมหิดล) น�ำข้อมูล
มาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ศึกษากับ
การเกิ ด PONV ตามคุ ณ ลั ก ษณะตั ว แปร โดยใช้
chi-square น� ำ ปั จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ที่ p-value
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น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.001 เข้าสูก่ ารวิเคราะห์ เชิงซ้อน
โดย logistic regression analysis ก�ำหนดนัยส�ำคัญที่
p = 0.01

ผลการศึกษา

ด� ำ เนิ น การศึ ก ษาจากข้ อ มู ล ผู ้ ป ่ ว ยที่ ไ ด้ รั บ การ
บริการทางวิสัญญี ในโรงพยาบาลศิริราช ในเดือน
มกราคม ถึงมีนาคม พ.ศ. 2557 จ�ำนวน 4,951 ราย
คัดกรองตามข้อก�ำหนดเบื้องต้นในเรื่อง อายุ การ
ผ่าตัด ระยะเวลาการผ่าตัด และข้อมูลไม่ครบถ้วน
(รูปที่ 1) เหลือข้อมูลผูป้ ว่ ย 4,471 รายทีน่ ำ� มาวิเคราะห์
รายละเอียดคุณลักษณะผู้ป่วยดังแสดงไว้ใน รูปที่ 1
ผู้ป่วยที่ได้รับยาป้องกันอาการคลื่นไส้อาเจียน
มีจ�ำนวน 2,452 ราย (ร้อยละ 54.84) โดยผู้ป่วยที่ได้รับ
ondansetron จ�ำนวน 2,396 ราย dexamethasone
140 ราย และ metoclopramide 190 ราย การระงับ
อาการปวดหลังผ่าตัดแบ่งเป็นผู้ป่วยที่ได้รับยาระงับ
ปวดประเภท single shot จ�ำนวน 815 ราย (ร้อยละ
18.6) ประเภท intermittent 3,130 ราย (ร้อยละ 71.5)
และประเภท continuous 434 ราย (ร้อยละ 9.9)
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Figure 1. Total data collection, number and cause of exclusion, demographic data of study population
Primary data
4,951 cases

Final analysis
4,471 cases

Postoperative nausea or vomiting, n =793 (17.7%)
Postoperative nausea, n = 782 (17.5%)
Postoperative vomiting, n = 531 (11.9%)
อุ บั ติ ก ารณ์ แ ละความรุ น แรงของอาการคลื่ น ไส้
อาเจียน
พบอุบัติการณ์อาการคลื่นไส้และหรืออาเจียน
ภายหลังการระงับความรู้สึก 793 ราย คิดเป็นร้อยละ
17.7 (ตารางที่ 1) ส่วนมาก (ร้อยละ 82) มีอาการ
ปานกลางจนถึงรุนแรง โดยพบผู้ป่วยมีอาการคลื่นไส้
ร้อยละ 17.5 อาการอาเจียนร้อยละ 11.9 ส่วนมาก
อาการทั้งสองเกิดร่วมกัน ผู้ป่วยจ�ำนวนไม่น้อยที่มีแต่
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Excluded (n = 480)
- Incomplete one of the following
		data:
		 - Age (n = 152)
		 - Body weight (n = 98)
		 - Height (n = 124)
- Anesthetic technique – TIVA (n = 96)
- Operative duration ≤ 30 min (n = 10)
Demographic data
- Sex : Female 65.3 %
- Age (mean ± SD) = 58.1 ± 18.7 yr
- BMI ≤ 30 = 85.4%
- ASA - ASA 1 = 29.4%
		 - ASA 2 = 52.5%
		 - ASA 3 = 18.1%
- Smoking 11.1%
- Hypertension 34.6%
- Diabetes mellitus 15.5%
- Emergency surgery 17.5%
- General anesthesia 53.5%
- Prevention PONV 54.8%

อาการคลื่นไส้อย่างเดียว พบผู้ป่วยเพียง 27 รายที่มี
อาการอาเจียนโดยไม่มีอาการคลื่นไส้แต่ทุกรายเป็น
ผู้ป่วยที่ได้รับ spinal morphine เนื่องจากตามค�ำจ�ำกัด
ความของ PONV หมายถึงผู้ป่วยที่มีอาการคลื่นไส้
หรืออาเจียนในระยะหลังการผ่าตัด การวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ ระหว่างปัจจัยกับการเกิด PONV จึง
ใช้อุบัติการณ์ที่ร้อยละ 17.7 เพื่อค้นหาปัจจัยเสี่ยงต่อ
อาการคลื่นไส้อาเจียน
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Table 1. Incidence and severity of postoperative nausea, vomiting and postoperative nausea and
vomiting (PONV), n=4,471
Number

Percentile

782
241
475
42

17.5
30.6
60.4
5.3

531
429
87
15

11.88
80.8
16.4
2.8

793
143
557

17.7
18
70.3

93

11.7

Postoperative nausea
Patient report symptom of nausea
- Mild, no medication
- Moderate, well with medication
- Severe, not improve after medication
Postoperative vomiting
Patient report at least one vomit
- 1-2 times/day
- 3-5 times/day
- more than 5 times/day
Postoperative nausea and vomiting (PONV)
Patient report symptom of nausea or at least one vomit
- Mild, no medication
- Moderate, 1-2 vomit with or without nausea and get well with
medication
- Severe, not improve after medication

Table 2. Univariate analysis studied factors contribute to PONV
Factors
1 Sex

- Male (1,552)
- Female (3,919)

2 Age (yr), mean+SD
3 Age group
- <65 yr (3,194)
- >65 yr (1,277)
2
4 BMI (kg/m ), mean+SD
5 BMI group
- <30 (3,818)
- >30 (653)
6 Smoker
- Yes (497)
- No (3,974)
7 ASA
- Class 1 (1,315)
- Class 2 (2,347)
- Class 3 (809)
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Nausea or vomiting
No (%) (n=3,678) Yes (%) (n=793)
89.3
10.7
78.5
21.5
50.3+18.9
54.8+17.4
83.6
16.4
79
21
25.0+4.8
25.1+4.5
82.2
17.8
82.8
17.2
87.5
12.5
81.6
18.4
83.5
16.5
80.2
19.8
86.3
13.7

P-value

OR (95%CI)

< 0.001

2 (1.7, 2.4)

< 0.001
< 0.001
0.79
0.67
0.001

0.007
0.09

1.35 (1.4,1.6)

1.4 (1.2,1.9)

1.2 (1.0,1.5)
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Table 2. (con.)
Factors
8 Hypertension
9 Diabetes mellitus
10 Anesthetic type
11 Division
12 Site of operation

13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23

-

No (2,915)
Yes (1,556)
No (3,776)
Yes (695)
RA (2,081)
GA (2,390)
OB-GYN (1,312)
GEN (1,659)
ORTHO (1,500)

- Lower Abdomen (1,491)
- Other (466)
- Abdomen (954)
- Limb (1,560)
Size of operation
- Minor (1,470)
- Major (3,001)
Emergency
- No (3,684)
- Yes (784)
SB with morphine - No (654)
- Yes (1,408)
GA with N2O
- No (2,003)
- Yes (387)
Duration (min), mean+SD
Duration group - < 60 min (868)
- > 60 - 119 min (1375)
- 120 - 179 min (990)
- 180 – 239 min (661)
- > 240 min (627)
Prevention - No (2,019)
- Yes (2,452)
Ondansetron - No (2,075)
- Yes (2,396)
Dexamethasone - No (4,331)
- Yes (140)
Metoclopramide - No (4,281)
- Yes (190)
Analgesic type - Single (815)
- Intermittent (3,130)
- Continuous (434)
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Nausea or vomiting
No (%) (n=3,678) Yes (%) (n=793)
83.6
16.4
79.8
20.2
82.2
17.8
82.4
17.6
81.4
18.6
83.1
16.9
86.5
13.5
86.2
13.8
74.9
25.1
86.3
85.4
83.6
76.6
86.7
80.4
81
89.7
85.3
79.5
83.5
80.9
133.7+99.8
90.8
83.6
77.4
77.3
80.1
80
84.1
80
84.3
82
89.3
82.3
82.1
85.5
81.5
79.5

13.7
14.6
16.4
23.4
13.3
19.6
19
10.3
14.7
20.5
16.5
19.1
152.2+95.9
9.2
16.4
22.6
22.7
19.1
20
15.9
20
15.7
18
10.7
17.7
17.9
14.5
18.5
20.5

P-value

OR (95%CI)

0.002
0.9

1.3 (1.1,1.5)

0.15
0.87
<0.001

2.1(1.7,2.6)

0.74
0.07
<0.001

1.9 (1.6,2.3)

<0.001
<0.001

1.6 (1.3,1.9)
1.8 (1.4,2.3)

0.004

1.4 (1.1,1.8)

0.2
<0.001

1.1 (0.9,1.4)

<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001

1.3 (1.1,1.4)

<0.001

0.75 (0.64,0.87)

0.03

0.91 (0.87, 0.98)

0.006
0.004
0.005

1.4 (1.1,1.7)
1.6 (1.1,2.1)

ปีที่ 43 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2560

10/10/60 BE 1:16 PM

ปัจจัยที่สัมพันธ์กับ PONV
จากการวิเคราะห์ตัวแปรอิสระทีละปัจจัย พบ
ปัจจัยเสีย่ งของ PONV ทีม่ นี ยั ส�ำคัญทางสถิติ (ตารางที่
2) โดยแบ่งเป็นกลุ่มดังนี้
1. ปัจจัยจากคุณลักษณะผู้ป่วย ได้แก่
		 1.1 เพศหญิง มีความสี่ยงต่อ PONV มากกว่า
ผู้ชาย 2 เท่า (OR 2, P < 0.001)
		 1.2 อายุ ผู้ป่วยที่มีอาการ PONV มีอายุเฉลี่ย
มากกว่าผู้ป่วยที่ไม่มีอาการ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
เมื่อพยายามวิเคราะห์ว่าช่วงอายุใดที่มีความเสี่ยงต่อ
อาการ PONV มากที่สุด ตามกลุ่มช่วงอายุที่ก�ำหนด
ไว้ในตอนเริ่มการศึกษา พบเพียงจุดตัดที่ อายุมากกว่า
หรือเท่ากับ 65 ปี ที่มีอาการ PONV มากกว่า ผู้ที่มีอายุ
น้อยกว่า (OR 1.35, P < 0.001)
		 1.3 ผู้ป่วยที่มีโรคประจ�ำตัว และถูกจัดอยู่ใน
กลุ่ม ASA class 2 (OR 1.2, P = 0.007) โดยเฉพาะโรค
ความดันโลหิตสูง (OR 1.3, P = 0.002)
		 1.4 ผู้ป่วยที่สูบบุหรี่มีอาการ PONV (ร้อยละ
12.5) น้อยกว่าผู้ป่วยที่ไม่สูบบุหรี่ (ร้อยละ 18.4)
p=0.001 คนไม่สูบบุหรี่มีโอกาสพบอาการ PONV
มากกว่า 1.4 เท่า
2. ปัจจัยจากลักษณะการผ่าตัด พบอัตราการเกิด
PONV มากทีส่ ดุ ในการผ่าตัดกระดูก (OR 2.1, P < 0.001)
ซึง่ มากกว่าการผ่าตัดทางสูตนิ รีเวช และการผ่าตัดทาง
ศัลยกรรมทั่วไปอย่างชัดเจน ในขณะเดียวกันอาการ
PONV พบมากในการผ่าตัด elective (OR 1.8, P < 0.001)
และการผ่าตัดใหญ่ (OR 1.6, P < 0.001) ที่ส�ำคัญคือ
จากการศึกษาครั้งนี้พบว่าระยะเวลาในการผ่าตัดเป็น
ตัวแปรที่ส�ำคัญต่ออาการ PONV ผู้ป่วยที่มีอาการ
PONV ได้รับการผ่าตัดที่ใช้เวลานานมากกว่าผู้ป่วยที่
ไม่มอี าการ อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (ตารางที่ 2) และ
ทุกๆ หนึ่งชั่วโมงของระยะเวลาการผ่าตัดที่เพิ่มขึ้น
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พบอัตราการเกิด PONV เพิ่มขึ้น ตามล�ำดับอย่างมีนัย
ทางสถิติ P < 0.001
3. ปัจจัยจากกระบวนการการให้ยาระงับความ
รู้สึก การระงับความรู้สึกด้วยวิธีการระงับความรู้สึก
แบบทั่วไป (general anesthesia, GA) หรือการใช้
การระงั บ ความรู ้ สึ ก แบบเฉพาะส่ ว น (regional
anesthesia, RA) ไม่มีผลท�ำให้ผู้ป่วยมีอาการ PONV
แตกต่างกัน ใน GA การใช้หรือไม่ใช้ nitrous oxide
ไม่พบว่าผู้ป่วยมีอาการ PONV แตกต่างกันในระยะ
หลังการผ่าตัด แต่พบว่าการให้ spinal morphine ร่วมกับ
การท�ำ spinal block เพิ่มโอกาสเกิด PONV 1.4 เท่า
(OR 1.4, P = 0.004)
4. การควบคุ ม อาการปวดภายหลั ง การผ่ า ตั ด
พบว่าผู้ป่วยที่ได้รับยาระงับปวดเพียงครั้งเดียวใน
ระหว่างการผ่าตัด และควบคุมอาการปวดในระยะ
หลังการผ่าตัดด้วยยากินเท่านั้น (single shot) เป็น
กลุ่มที่มีอาการ PONV น้อยที่สุด ในขณะที่การใช้
กระบวนการระงับปวดที่ซับซ้อนมากขึ้น มีโอกาส
พบอาการ PONV เพิ่มขึ้น
5. การป้องกันอาการคลืน่ ไส้อาเจียน ในการศึกษา
ครั้งนี้พบว่า ผู้ป่วยประมาณร้อยละ 54.8 ได้รับยา
ป้องกันอาการ PONV และสามารถลดอัตราการเกิด
PONV จากร้อยละ 20 เหลือร้อยละ 15.9 (P < 0.001)
โดยผู้ป่วยที่ไม่ได้รับยาป้องกันอาการคลื่นไส้อาเจียน
มีความเสี่ยงมากกว่า 1.3 เท่า (OR 1.3, P < 0.001)
โดยพบว่าการใช้ยา ondansetron สามารถลดภาวะ
เสีย่ งต่อ PONV มากทีส่ ดุ (OR 0.745, P < 0.001) การให้
dexamethasone สามารถลดภาวะเสี่ยงต่อ PONV
ได้บ้าง (OR 0.91, P = 0.03) แต่การสูบบุหรี่สามารถ
ลดภาวะเสี่ ย งต่ อ PONV ได้ ม ากกว่ า (OR 0.63,
P = 0.001)
เมื่ อ น� ำ ปั จ จั ย ที่ มี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ ท� ำ การ
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วิเคราะห์ multiple logistic regression (ตารางที่ 3)
โดยวิธี backward LR พบว่าความเสี่ยงของ PONV
ได้แก่ เพศหญิงมีความเสีย่ งมากกว่าเพศชาย OR 3.1 เท่า
(95% CI 2.5, 3.7, P < 0.001) การผ่าตัดกระดูก OR 2
(95% CI 1.6, 2.5, P < 0.001) การผ่าตัดใหญ่ OR 1.5
(95%CI 1.2, 1.8, P < 0.001) การผ่าตัดศัลยกรรมทัว่ ไป

OR 1.3 (95% CI 1.0, 1.8, P = 0.03) ทุกๆ หนึ่งชั่วโมง
ของระยะเวลาการผ่าตัดที่เพิ่มขึ้นตามล�ำดับ และพบ
ปัจจัยทีส่ ามารถป้องกัน PONV ทีม่ นี ยั ส�ำคัญทางสถิติ
ได้แก่ การใช้ยา ondansetron OR 0.71 (95% CI 0.6,
0.83, P < 0.001) การใช้ dexamethasone OR 0.54
(95% CI 0.31, 0.94, P = 0.03)

Table 3. Multiple logistic regression analysis risks of PONV
Factors
1
2
3
4

5
7
8

Female
Major surgery
Orthopedics operation
Duration of operation
>60 – 119 min
120 – 179 min
180 – 239 min
>240 min
General surgery
Ondansetron
Dexamethasone

นอกจากนี้ยังได้ท�ำการวิเคราะห์ multiple logistic
regression ในวิธี backward LR เพื่อหาปัจจัยเสี่ยง
ของการเกิดอาการอาเจียนหลังการระงับความรู้สึก
(ตารางที่ 4) พบตัวแปรที่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ ได้แก่
เพศหญิง OR 2.9 (95% CI 2.2, 3.7, P < 0.001) การ
ผ่าตัดกระดูก OR 2.3 (95% CI 1.7, 3.1, P < 0.001)
การผ่าตัดใหญ่ OR 1.9 (95% CI 1.5, 2.5, P < 0.001)
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P-value
< 0.001
< 0.001
< 0.001

Adjusted OR (95%CI)
3.1 ( 2.5, 3.7 )
1.5 ( 1.2, 1.8 )
2 ( 1.6, 2.5 )

< 0.001
< 0.001
< 0.001
< 0.001
0.03
< 0.001
0.03

2 ( 1.5, 2.7 )
2.4 ( 1.8, 3.3 )
2.5 ( 1.8, 3.5 )
2.5 ( 1.8, 3.5 )
1.3 ( 1.0, 1.8 )
0.71 ( 0.6, 0.83 )
0.56 ( 0.31, 0.9 )

ทุกๆ หนึ่งชั่วโมงของระยะเวลาการผ่าตัดที่เพิ่มขึ้น
มีโอกาสที่พบอาการอาเจียนมากขึ้นตามล�ำดับ การใช้
วิธีระงับความรู้สึกด้วยวิธี RA OR 1.4 (95% CI 1.2,
1.8, P < 0.001) การใช้ spinal morphine OR 1.7 (95%
CI 1.2, 2.5, P = 0.003) และพบปัจจัยทีส่ ามารถป้องกัน
อาการอาเจียนที่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ ได้แก่ การใช้
ondansetron OR 0.83 (95% CI 0.5, 0.76, P < 0.001)
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Table 4. Multiple logistic regression analysis risks of vomiting
Factors
1
2
3
4
5

6
7

Female
Major surgery
Orthopedics operation
Spinal morphine
Duration of operation
>60 – 119 min
120 – 179 min
180 – 239 min
>240 min
Regional anesthesia
Ondansetron

วิจารณ์

อุบัติการณ์ PONV ที่ได้จากการศึกษานี้ พบได้
ร้อยละ 17.7 ของผู้ป่วยทั้งหมด ส่วนมากมีอาการ
ปานกลางจนถึงรุนแรง พบอาการคลื่นไส้มากกว่า
อาการอาเจียน ผู้ป่วยบางรายที่ได้รับ spinal morphine
มีอาการอาเจียน โดยไม่มีอาการคลื่นไส้ ซึ่งอุบัตกิ ารณ์
PONV ร้อยละ 17.7 ที่พบนี้แม้จะอยู่ในช่วงเดียวกับ
การรวบรวมของ Morino1 ที่รายงานไว้ว่าพบ PONV
ได้ตั้งแต่ 5 ถึงร้อยละ 40 แต่อัตรา ร้อยละ 17.7 หรือ
ผู้ป่วย 5 คน จะมีอาการ 1 คน ก็ถือว่าเป็นอัตราที่สูง
และควรได้ รั บ การจั ด การอย่ า งเป็ น ระบบเพื่ อ ลด
อุบัติการณ์นี้ลง จะเป็นการเพิ่มคุณภาพการบริการ
อย่างมีตวั ชีว้ ดั ทีช่ ดั เจน แม้จากการศึกษานี้ จะแสดงว่า
ในโรงพยาบาลศิ ริ ร าชผู ้ ป ่ ว ยมากกว่ า ร้ อ ยละ 50
ได้รับยาเพื่อป้องกันอาการ PONV และสามารถลด
อัตราการเกิด PONV ได้ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นการใช้
ondansetron หรือ dexamethasone (ตารางที่ 2-4)
ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาอื่ น 3,4 แต่ ก ารใช้ เ ป็ น
การตัดสินใจของผู้ควบคุมการให้ยาระงับความรู้สึก
ไม่มีค�ำแนะน�ำอย่างเป็นระบบที่ชัดเจน
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P - value
< 0.001
< 0.001
< 0.001
0.003

Adjusted OR (95%CI)
2.9 ( 2.2, 3.7 )
1.9 ( 1.5, 2.5 )
2.3 ( 1.7, 3.1 )
1.7 ( 1.2, 2.5 )

0.003
< 0.001
< 0.001
< 0.001
<0.001
< 0.001

2.1 ( 1.5, 3 )
2.6 ( 1.8, 3.8 )
2.8 ( 1.9, 4.3 )
3.0 ( 1.9, 4.6 )
1.4 ( 1.2, 1.8 )
0.8 ( 0.5, 0.8 )

ผลการวิ เ คราะห์ โดยใช้ multiple logistic
regression พบว่าผู้หญิงมีโอกาสพบ PONV มากกว่า
ผู้ชาย 3.1 เท่า PONV พบมากในการผ่าตัดใหญ่ การ
ผ่าตัดกระดูก การผ่าตัดศัลยกรรมทั่วไป และอาการ
PONV เกิดมากขึ้นแปรตามระยะเวลาการผ่าตัดที่
เพิ่ ม ขึ้ น ทุ ก ๆ 60 นาที ซึ่ ง ตรงกั บ การศึ ก ษาของ
Sinclair และคณะ5 ซึ่งพบว่าผู้หญิงมีความเสี่ยงต่อ
การเกิด PONV มากกว่าผู้ชายถึงสามเท่า การผ่าตัด
กระดูกบริเวณข้อไหล่จะเพิ่ม PONV หกเท่า และ
อุบัติการณ์เพิ่มขึ้นตามระยะเวลาการผ่าตัดที่นานขึ้น
ในการใช้ intrathecal morphine ผลการวิเคราะห์
เปรียบเทียบเฉพาะในผู้ป่วยที่ได้รับการท�ำ spinal
block นัน้ การให้ intrathecal morphine เป็นปัจจัยเสีย่ ง
ที่ เ พิ่ ม อั ต ราการเกิ ด PONV ซึ่ ง ตรงกั บ การศึ ก ษา
ครั้งก่อนในโรงพยาบาลเดียวกัน 6 แต่ปัจจัยการใช้
intrathecal morphine ไม่สามารถแสดงว่าเป็นปัจจัย
เสี่ยงในการเกิด PONV ในการวิเคราะห์ logistic
regression ซึ่ ง เป็ น การวิ เ คราะห์ ใ นผู ้ ป ่ ว ยทุ ก ราย
ทั้ ง GA และ RA แต่ ใ นการวิ เ คราะห์ logistic
regression ของอาการอาเจียน (ตารางที่ 4) พบว่า
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intrathecal morphine เป็นปัจจัยเสี่ยงของอาการ
อาเจียนหลังการผ่าตัด เช่นเดียวกับเพศหญิง การ
ผ่าตัดใหญ่ การผ่าตัดกระดูก และระยะเวลาการผ่าตัด
ซึ่ ง เป็ น ไปได้ แ ละพบว่ า ผู ้ ป ่ ว ยหลายรายที่ ไ ด้ รั บ
intrathecal morphine มีอาการอาเจียน โดยไม่มีอาการ
คลื่นไส้
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ยั ง พบตั ว แปรอิ ส ระที่ มี ค วาม
สัมพันธ์ตอ่ PONV ทีไ่ ม่เคยมีการรายงานมาก่อน ได้แก่
ผูป้ ว่ ยทีม่ โี รคประจ�ำตัว (ASA 2) โรคความดันโลหิตสูง
การผ่าตัดใหญ่ การผ่าตัด elective และการระงับ
ปวดหลั ง ผ่ า ตั ด แบบ intermittent และแบบ
continuous ส่วนหนึง่ อาจอธิบายได้วา่ เป็นผลจากการ
ใช้ยาระงับปวดหลังการผ่าตัดในกระบวนการระงับ
ปวดที่ซับซ้อน ผู้ป่วยมีความต้องการยาระงับปวด
มากขึ้นในการผ่าตัดใหญ่ หรือการผ่าตัดกระดูก
ในการศึ ก ษาหลายครั้ ง รวมทั้ ง การศึ ก ษาของ
Sinclair และคณะ5 แสดงว่าผู้ป่วยที่สูบบุหรี่มีอาการ
PONV น้อยกว่าผู้ป่วยที่ไม่สูบบุหรี่ แม้ในการศึกษานี้
แสดงว่ า ผู ้ ป ่ ว ยสู บ บุ ห รี่ มี อ าการ PONV น้ อ ยกว่ า
แต่เนื่องจากจ�ำนวนผู้ป่วยที่สูบบุหรี่ในการรวบรวม
ครั้งนี้มีน้อยมาก หรือเพียงร้อยละ 11.1 ของผู้ป่วย
ทั้งหมด ดังนั้นจึงไม่สามารถยืนยันได้ว่า การไม่สูบ
บุหรี่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิด PONV ในประเด็นนี้
ถ้าสารนิโคตินในบุหรี่สามารถป้องกัน PONV ได้
ก็ควรมีการศึกษาว่าจะสามารถน�ำใช้มาป้องกันได้
อย่างไรในอนาคต
ในการศึกษาครั้งนี้ ไม่สามารถพิสูจน์ ปัจจัยอื่นๆ
ที่เคยมีการศึกษามาก่อน ได้แก่ ดัชนีมวลกาย (BMI)
มากกว่าหรือเท่ากับ 30 ก.ก./ม2 ผูป้ ว่ ยทีม่ ปี ระวัตเิ มารถ
ผู้ป่วยที่มีประวัติคลื่นไส้อาเจียนมากหลังการได้รับ
ยาระงั บ ความรู ้ สึ ก การผ่ า ตั ด ศั ล ยกรรมพลาสติ ก
(plastic surgery) การผ่าตัดหู คอ จมูก (ENT) การผ่าตัด
หลอดเลือด (vascular surgery) เนือ่ งจากจ�ำนวนปัจจัย
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เหล่านี้มีจ�ำนวนน้อยในการรวบรวมครั้งนี้ รวมทั้ง
ประวัติอาการเมารถ หรือประวัติคลื่นไส้อาเจียนมาก
หลังการได้รับยาระงับความรู้สึกนั้น ไม่ได้รับการ
สอบถามอย่างเป็นระบบในใบประเมินผู้ป่วยก่อน
การผ่าตัด

สรุป

อุ บั ติ ก ารณ์ ข องการเกิ ด อาการคลื่ น ไส้ อ าเจี ย น
ภายหลังการระงับความรูส้ กึ ในโรงพยาบาลศิรริ าชนัน้
ค่อนข้างสูง จึงควรมีการสร้าง guideline ในการใช้ยา
ป้องกันอาการคลืน่ ไส้อาเจียน ได้แก่ ondansetron และ
dexamethasone ในกลุ่มคนไข้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อ
การเกิดอาการคลืน่ ไส้อาเจียนภายหลังการระงับความ
รูส้ กึ เช่น ผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั spinal morphine ผูป้ ว่ ยทีเ่ ข้ารับ
การผ่าตัด ใหญ่ และผู้ป่วยที่มีแนวโน้มที่จะได้รับการ
ระงับปวดหลังผ่าตัดแบบต่อเนื่อง เป็นต้น
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