การศึกษาอุ บัติการณ์การเกิดภาวะแทรกซ้อนทางวิสัญญีในเด็กของสถาบันสุขภาพเด็ก
แห่งชาติมหาราชิ นี: จากฐานข้อมูลกลุ่มงานวิสัญญีวิทยา จ�ำนวน 44,263 ราย
ระยะเวลา 6 ปี
เดือนเพ็ญ ห่อรัตนาเรือง พ.บ., วสี ธีราทร พ.บ., ณัฐพงศ์ เลปนานนท์ พ.บ., สุชาดา กมลเพชร พย.บ.,
กรรณิการ์ เมากว้าง พย.บ.
กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชิ นี ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท กรุ งเทพมหานคร 10400

Abstract: Critical Incidents in Pediatric Anesthesia at Queen Sirikit National
Institute of Child Health: A Database of 44,263 Anesthetics over a 6-Year Period
Horatanaruang D, Teeratorn W, Lepananon N, Kamonpet S, Mao-kwang K
Anesthesiology Department, Queen Sirikit National Institute of Child Health, Ratchathewi Rd.,
Phayathai, Bangkok, 10400
(E-mail: noiduenpen@yahoo.com)
(Received: August 21, 2017; Revised: November 9, 2017; Accepted: October 1, 2018)

Background: Children have unique characteristics of anatomy, physiology, pharmacology, therefore they require different
care than adults. Queen Sirikit National Institute of Child Health is a tertiary-care center dedicated for pediatric patients.
The critical incidents related to pediatric anesthesia have never been reported. The objective is to study the critical incidents
and determine risk factors associated with pediatric anesthesia at Queen Sirikit National Institute of Child Health.
Methods: Retrospective descriptive study was done by analyzing the database of anesthesiology department from October 1,
2009 to September 30, 2015. Data pertaining to patient demographics, practices and incidents were collected during anesthesia,
post-anesthetic care and 24 hours postoperatively. Results: A total of 1,105 incidents out of 44,263 anesthetics performed were
reported over the 6-year period. The rate of incidents reporting was 2.5%. The majority of incidents reported were airway and
respiratory related (n = 558, 50.5%), followed by cardiovascular (n = 228, 20.6%). Laryngospasm was the most common incident.
Risk factor for critical incidents was age less than one year. Conclusion: This study confirms previous reports which indicates
that there is still a relative higher rate of incidents in infants compared with older children. The overall rate of anesthesia
related incidents is 2.5%, Preventive and corrective strategies would include quality assurance activities that involve personnel
development and the provision of sufficient equipment.
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บทคัดย่อ

ภูมิหลัง: ผู้ป่วยเด็กมีความจ�ำเพาะทางด้านกายวิภาค สรีรวิทยา
ตลอดจนเภสัชวิทยาที่แตกต่างจากผู้ใหญ่ ท�ำให้การระงับความรู้สึกในเด็ก
มี ค วามจ� ำ เพาะ ภาวะแทรกซ้ อ นจากการระงั บ ความรู ้ สึ ก ในเด็ ก จึ ง มี
ความแตกต่างจากผู้ป่วยผู้ใหญ่ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
เป็นสถานพยาบาลระดับตติยภูมซิ งึ่ ให้บริการเฉพาะผูป้ ว่ ยเด็กและยังไม่เคยมี
การรายงานภาวะแทรกซ้อนทางวิสัญญีวิทยาในผู้ป่วยเด็ก การศึกษานี้
ต้องการศึกษาอุบัติการณ์การเกิดภาวะแทรกซ้อนและหาปัจจัยเสี่ยงของ
เหตุการณ์ทไี่ ม่พงึ ประสงค์ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการระงับความรูส้ กึ เด็กของสถาบัน
สุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี วิธีการ: ศึกษาฐานข้อมูลภาวะแทรกซ้อน
ของกลุ่มงานวิสัญญี ย้อนหลังตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2558
น� ำ เสนอข้ อ มู ล พื้ น ฐานของผู ้ ป ่ ว ย วิ ธี ก ารระงั บ ความรู ้ สึ ก การผ่ า ตั ด
และภาวะแทรกซ้อนซึ่งเกิดระหว่างให้การระงับความรู้สึก ในห้องพักฟื้น
จนถึง 24 ชั่วโมงหลังการผ่าตัด ผล: ภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้น 1,105 ครั้ง
(ผู้ป่วย 1,070 ราย) จากที่ให้การระงับความรู้สึก 44,263 ราย ตลอด
ระยะเวลาทีท่ ำ� การศึกษา 6 ปี อัตราการเกิดอุบตั กิ ารณ์ทงั้ หมด ร้อยละ 2.5
ภาวะแทรกซ้อนแบ่งตามระบบ คือ ทางเดินหายใจและระบบทางเดินหายใจ
พบมากที่สุด (n = 558, ร้อยละ 50.5) รองลงมาคือระบบหัวใจและ

หลอดเลือด (n = 228, ร้อยละ 20.6) กล่องเสียงหดเกร็งพบมากที่สุด
ปัจจัยเสีย่ งต่อการเกิดอุบตั กิ ารณ์ภาวะแทรกซ้อน คือ ผูป้ ว่ ยทีอ่ ายุนอ้ ยกว่า
หนึ่งปี สรุป: อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนทางวิสัญญีวิทยาโดยรวม
ในผูป้ ว่ ยเด็กเท่ากับ ร้อยละ 2.5 โดยทารกคลอดก่อนก�ำหนดและทารกแรกเกิด
มีอตั ราการเกิดภาวะแทรกซ้อนสูงทีส่ ดุ คิดเป็นร้อยละ 3.6 ภาวะแทรกซ้อน
ทางระบบทางเดิ น หายใจพบมากที่ สุ ด โดยภาวะกล่ อ งเสี ย งหดเกร็ ง
เป็นสาเหตุหลัก
ค�ำส�ำคัญ: อุบัติการณ์ เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ เด็ก การระงับความรู้สึก
ภาวะแทรกซ้อน

บทน�ำ

เด็ ก มี ค วามแตกต่ า งกั บ ผู ้ ใ หญ่ ใ นด้ า นต่ า งๆ ได้ แ ก่ กายวิ ภ าค
สรีรวิทยา เภสัชวิทยา จิตวิทยา โดยเฉพาะทารกแรกเกิดถึง 1 ปี การระงับ
ความรู้สึกและภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นจึงแตกต่างกัน
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินเี ป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ
เฉพาะทางโรคเด็ก และเป็นแหล่งฝึกอบรมบุคลากรทางวิสัญญีทั้งแพทย์
ประจ�ำบ้านและนักศึกษาวิสัญญีพยาบาล โดยมีวิสัญญีแพทย์และวิสัญญี
พยาบาลทีม่ ปี ระสบการณ์ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชดิ ลักษณะเฉพาะดังกล่าว
ปี ที่ 44 • ฉบับที่ 2 • มีนาคม - เมษายน 2562
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อาจท�ำให้อุบัติการณ์และลักษณะของภาวะแทรกซ้อนทางวิสัญญีแตกต่าง
จากการศึ ก ษาภาวะแทรกซ้ อ นทางวิ สั ญ ญี ที่ ผ ่ า นมา 1 ผู ้ ท� ำ การวิ จั ย
จึงต้องการวิเคราะห์ว่าอุบัติการณ์การเกิดภาวะแทรกซ้อนจะแตกต่างจาก
การศึกษาอื่นๆ หรือไม่ และช่วยเสริมให้ข้อมูลภาวะแทรกซ้อนทางวิสัญญี
ในเด็กของประเทศไทยสมบูรณ์มากขึ้น จุดประสงค์ของงานวิจัยนี้คือ
เพื่ อ ศึ ก ษาอุ บั ติ ก ารณ์ ก ารเกิ ด ภาวะแทรกซ้ อ นทางวิ สั ญ ญี ใ นเด็ ก
และเพื่อระบุกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนทางวิสัญญีในผู้ป่วยเด็ก
ที่มารับบริการของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

วัตถุและวิธีการ
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หลังจากได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ได้ด�ำเนินการวิจัย
โดยวิธีการศึกษาแบบ retrospective descriptive study โดยผู้วิจัย
ท�ำการเก็บข้อมูลจากฐานข้อมูลภาวะแทรกซ้อนจากการรับบริการทาง
วิสัญญีของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เกณฑ์การคัดเลือก
ผู้เข้าร่วมการวิจัย คือ ผู้ป่วยเด็กทั้งหมดที่เกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้นจาก
การรับบริการทางวิสญั ญีตงั้ แต่เริม่ ได้รบั บริการจนถึงไม่เกิน 24 ชัว่ โมงหลังผ่าตัด
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2558 เกณฑ์การคัดออกจาก
การวิ จั ย คื อ ผู ้ ป ่ ว ยที่ ไ ด้ รั บ การพิ จ ารณาว่ า ภาวะแทรกซ้ อ นที่ เ กิ ด ขึ้ น
ไม่สัมพันธ์กับการระงับความรู้สึก เก็บข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของผู้ป่วย ได้แก่
อายุ เพศ น�้ำหนัก American Society of Anesthesia Physical Status
(ASA status), สถานะการรับบริการ (admission status) แบ่งเป็น
รับบริการแบบผู้ป่วยใน (inpatient service), รับบริการแบบวันเดียวกลับ
(ambulatory service), รับบริการนอกห้องผ่าตัด (anesthesia outside
operating room), ตลอดจนสภาวะโรคร่วม หน่วยที่เข้ารับการบริการ
รวมทั้ ง ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การระงั บ ความรู ้ สึ ก การท� ำ หั ต ถการหรื อ ชนิ ด
การผ่าตัด ข้อมูลภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้น (รายละเอียดดังผนวก 1)
และระดับความรุนแรงจากภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยตาม NCC
MERP Index for Categorizing Medication Errors2-3 ซึง่ เทียบเคียงจาก
ความรุนแรงของการเกิดความรุนแรงของภาวะแทรกซ้อนทางยา และเป็น

ระบบที่ ส ถาบั น สุ ข ภาพเด็ ก แห่ ง ชาติ ม หาราชิ นี ใ ช้ ใ นระบบการจั ด การ
ความเสี่ยง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS แสดงค่าเป็น ค่าเฉลี่ย
และ ร้อยละ

ผล

ในระยะเวลา 6 ปีที่ท�ำการศึกษา กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา สถาบัน
สุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีได้ให้บริการทางวิสัญญีวิทยาส�ำหรับผู้ป่วย
ทั้งสิ้น 44,263 ราย อุบัติการณ์การเกิดภาวะแทรกซ้อนทางวิสัญญีในเด็ก
พบเกิดกับผู้ป่วย 1,070 ราย เป็นเหตุการณ์ 1,105 ครั้ง อุบัติการณ์รวม
ทั้งหมด ร้อยละ 2.5 โดยข้อมูลพื้นฐานของผู้ป่วยที่มารับบริการทางวิสัญญี
ทั้งหมด 44,263 ราย แสดงดังตารางที่ 1 พบว่าผู้เข้ารับบริการส่วนใหญ่
เป็นกลุ่มผู้ป่วยอายุ 1-11 เดือน (9,927 ราย คิดเป็น ร้อยละ 22.4)
และผู้ป่วย ASA physical status 2 (24,344 ราย คิดเป็น ร้อยละ 55)
และในกลุม่ ผูป้ ว่ ยทีเ่ กิดภาวะแทรกซ้อนก็พบว่าเป็นกลุม่ ผูป้ ว่ ยอายุ 1-11 เดือน
(307 ราย คิดเป็นร้อยละ 28.7) และผู้ป่วย ASA physical status 2
เช่นกัน (563 ราย คิดเป็น ร้อยละ 52.6) (ตารางที่ 2) แต่หากพิจารณา
อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนพบว่า มีอัตราสูงสุดในกลุ่มผู้ป่วยทารก
คลอดก่อนก�ำหนดและทารกแรกเกิด คิดเป็นร้อยละ 3.6 รองลงมาคือ
กลุม่ ผูป้ ว่ ย 1-11 เดือน คิดเป็นร้อยละ 3.1 และในกลุม่ ผูป้ ว่ ย ASA physical
status 5 เป็นกลุม่ ทีม่ อี ตั ราการเกิดภาวะแทรกซ้อนสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 9.6
(ตารางที่ 3) นอกจากนี้ยังพบว่าภาวะแทรกซ้อนเกิดในกลุ่มผู้ป่วยที่ผ่าตัด
แบบไม่ด่วน (ร้อยละ 2.5) มากกว่ากลุ่มผู้ป่วยที่ผ่าตัดด่วน (ร้อยละ 1.8)
หากวิเคราะห์ในกลุ่มเหตุการณ์ภาวะแทรกซ้อนพบว่า สัดส่วนของ
ผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั การระงับความรูส้ กึ แบบทัง้ ตัว มีมากทีส่ ดุ คิดเป็นร้อยละ 60.8
และช่วงเวลาที่เกิดมากที่สุดคือช่วงขณะให้การระงับความรู้สึกคิดเป็น
ร้อยละ 70.5 (ตารางที่ 4) โดยพบภาวะแทรกซ้อนทางระบบทางเดินหายใจ
มากที่สุด และอุบัติการณ์สูงสุดคือ laryngospasm โดยมีอัตราการเกิด
436:100,000 (ตารางที่ 5) โดยที่อุบัติการณ์ส่วนใหญ่ไม่ก่อให้เกิดอันตราย
ร้ายแรง (ตารางที่ 6)

ตารางที่ 1 ลักษณะข้อมูลพื้นฐานของผู้ป่วยที่มารับบริการทางวิสัญญีทั้งหมด 44,263 ราย
ข้อมูลพื้นฐาน
กลุ่มอายุ
ทารกคลอดก่อนก�ำหนด
ทารกแรกเกิด
1-11 เดือน
1-2 ปี
3-4 ปี
5-9 ปี
10-14 ปี
มากกว่า 15 ปี
ASA physical status
1
2
3
4
5
ประเภทของการผ่าตัด
ผ่าตัดแบบนัดล่วงหน้า
ผ่าตัดด่วน
วารสารกรมการแพทย์

จ�ำนวน

ร้อยละ

1,126
1,416
9,927
9,325
6,130
9,841
5,661
837

2.5
3.2
22.4
21.1
13.8
22.2
12.8
1.9

10,919
24,344
7,973
975
52

24.7
55
18
2.2
0.1

40,061
4,202

90.5
9.5

ตารางที่ 1 ลักษณะข้อมูลพื้นฐานของผู้ป่วยที่มารับบริการทางวิสัญญีทั้งหมด 44,263 ราย (ต่อ)
ข้อมูลพื้นฐาน

จ�ำนวน

ร้อยละ

ประเภทการให้บริการ
ผู้ป่วยใน (inpatient)
ผู้ป่วยวันเดียวกลับ (ambulatory)
ผู้ป่วยนอกห้องผ่าตัด (Anesthesia outside operating room)

30,570
3,871
9,822

69.1
8.7
22.2

ASA: American Society of Anesthesiologists; ASA physical status: 1 = A normal healthy patient, 2 = A patient with mild systemic
disease – no functional limitation, 3 = A patient with systemic disease – definite functional limitation, 4 = A patient with severe
systemic disease that is a constant treat to life, 5 = A moribund patient who is not expected to survive without the operation
บริการผู้ป่วยนอกห้องผ่าตัด หมายถึง การบริการระงับความรู้สึกส�ำหรับ Cardiac catheterization, computed tomography, magnetic
resonance imaging และ central line access ที่หอผู้ป่วย
ตารางที่ 2 ลักษณะข้อมูลพื้นฐานของผู้ป่วยที่เกิดภาวะแทรกซ้อนทางวิสัญญีในเด็ก 1,070 ราย
		
ข้อมูลพื้นฐาน
จ�ำนวน
กลุ่มอายุ
ทารกคลอดก่อนก�ำหนด
ทารกแรกเกิด
1-11 เดือน
1-2 ปี
3-4 ปี
5-9 ปี
10-14 ปี
มากกว่า 15 ปี
ASA physical status
1
2
3
4
5
ประเภทของการผ่าตัด
ผ่าตัดแบบนัดล่วงหน้า
ผ่าตัดด่วน
ประเภทการให้บริการ
ผู้ป่วยใน (inpatient)
ผู้ป่วยวันเดียวกลับ (ambulatory)
ผู้ป่วยนอกห้องผ่าตัด (Anesthesia outside operating room)
เพศ
ชาย
หญิง

ร้อยละ

40
51
307
238
120
176
115
23

3.7
4.8
28.7
22.2
11.2
16.4
10.7
2.1

184
563
294
24
5

17.2
52.6
27.5
2.2
0.5

994
76

92.9
7.1

919
80
71

85.9
7.5
6.6

652
418

60.9
39.1
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ตารางที่ 3 ร้อยละของเหตุการณ์ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจ�ำแนกตามลักษณะกลุ่ม (N = 44,263)
		
ข้อมูลพื้นฐาน
จ�ำนวนผู้ป่วยทั้งหมด
จ�ำนวนผู้ป่วยที่เกิดเหตุการณ์

50

กลุ่มอายุ
ทารกคลอดก่อนก�ำหนด
ทารกแรกเกิด
1-11 เดือน
1-2 ปี
3-4 ปี
5-9 ปี
10-14 ปี
มากกว่า 15 ปี
ASA physical status
1
2
3
4
5
ประเภทของการผ่าตัด
ผ่าตัดแบบนัดล่วงหน้า
ผ่าตัดด่วน
ประเภทการให้บริการ
ผู้ป่วยใน (inpatient)
ผู้ป่วยวันเดียวกลับ (ambulatory)
ผู้ป่วยนอกห้องผ่าตัด
(Anesthesia outside operating room)

1,126
1,416
9,927
9,325
6,130
9,841
5,661
837

40
51
307
238
120
176
115
23

3.6
3.6
3.1
2.6
2.0
1.8
2.0
2.7

10,919
24,344
7,973
975
52

184
563
294
24
5

1.7
2.3
3.7
2.5
9.6

40,061
4,202

994
76

2.5
1.8

30,570
3,871
9,822

919
71
80

3.0
1.8
0.8

ตารางที่ 4 ประเภทของการระงับความรู้สึกและช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์ภาวะแทรกซ้อน (N = 1,105)
		
ข้อมูลพื้นฐาน
จ�ำนวนผู้ป่วยที่เกิดเหตุการณ์
วิธีระงับความรู้สึก
การระงับความรู้สึกแบบทั้งตัว (general anesthesia, GA)
การระงับความรู้สึกแบบทั้งตัว ร่วมกับการให้ยาชาเฉพาะที่
(GA + neuraxial anesthesia)
การระงับความรู้สึกแบบทั้งตัวร่วมกับการให้ยาชาเฉพาะส่วน
(GA + peripheral nerve block)
อื่นๆ
ช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์
ขณะให้การระงับความรู้สึก
		 - ระยะน�ำสลบ (induction)
		 - ระยะรักษาระดับความลึกของการสลบ (maintenance)
		 - ระยะฟื้นจากสลบ (emergence)
ในห้องพักฟื้น (post-anesthesia care unit, PACU)
ระยะหลังผ่าตัดที่หอผู้ป่วย
อื่นๆ
ระยะเวลาในการให้ยาระงับความรู้สึก
< 1 ชม.
1-2 ชม.
> 2 ชม.

วารสารกรมการแพทย์

ร้อยละ

ร้อยละ

673
274

60.8
24.8

99

9

59

5.4

779
274
336
169
223
81
22

70.5
35.2
43.1
21.7
20.2
7.3
2.0

292
458
355

26.4
41.5
32.1

ตารางที่ 5 การเกิดภาวะแทรกซ้อนจ�ำแนกตามระบบ และอุบัติการณ์การเกิดภาวะแทรกซ้อน อัตราต่อ 100,000
		
ภาวะแทรกซ้อน
จ�ำนวนครั้งที่เกิด
ร้อยละ
อุบัติการณ์ อัตราต่อ 100,000
		
(n = 1,105)
(n = 44,263)
Airway and respiratory incidents (n = 558)
Laryngospasm
Desaturation
Dental/airway injury
Accidental extubation
Reintubation
Apnea of prematurity
Bronchospasm
Difficult intubation
Upper airway obstruction
Pulmonary aspiration
Esophageal intubation
Pneumothorax
Endobronchial intubation
Hypoventilation
Hypercarbia
Pulmonary edema
Failed intubation
Cardiovascular incidents (n = 228)
Bradyarrhythmia
Hypotension
Cardiac arrest
Arrhythmia
Neurological incidents (n = 25)
Muscle weakness
Accidental dural puncture
Nerve injury
Convulsion
Total spinal block
Pharmacological incidents (n = 116)
Skin rash
Medication error
Severe adverse drug reaction
Local anesthetic toxicity
Other incidents (n = 178)
Hypothermia
Delayed emergence
Hyperthermia
Prolonged PACU stay
Central venous catheter related complication
Equipment failure/malfunction
Unplanned ICU admission
Pressure point injury
Patient identification error
Death within 24 hours
Unplanned Hospital admission
Others

193
70
60
55
50
30
24
20
15
13
7
7
4
4
3
2
1

34.6
12.5
10.8
9.9
9.0
5.4
4.3
3.6
2.7
2.3
1.3
1.3
0.7
0.7
0.5
0.4
0.2

436
158.1
135.6
124.3
113
67.8
54.2
45.2
33.9
29.4
15.8
15.8
9
9
6.8
4.5
2.3

135
78
11
4

59.2
34.2
4.8
1.8

305
176.2
24.9
9

16
5
2
1
1

64
20
8
4
4

36.1
11.3
4.5
2.3
2.3

78
27
10
1

67.2
23.3
8.6
0.9

176.2
61
22.6
2.3

45
32
18
13
11
7
6
5
4
3
1
33

25.3
18.0
10.1
7.3
6.2
3.9
3.4
2.8
2.2
1.7
0.6
18.5

101.7
72.3
40.7
29.4
24.9
15.8
13.6
11.3
9
6.8
2.3
74.6
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ตารางที่ 6 ระดับความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วย (N = 1,105)
ความรุนแรงที่เกิดกับผู้ป่วย
Required monitoring to confirm that no harm
Temporary harm and required intervention
Temporary harm and required initial/prolonged hospitalization
Resulted in permanent patient harm
Required intervention necessary to sustain life
Contributed to or resulted in the patient’s death

จ�ำนวนครั้ง

ร้อยละ

196
838
57
0
12
2

17.7
75.8
5.2
0
1.1
0.2

NCC MERP Index for Categorizing Medication Errors2-3

วิจารณ์

52

ในระยะเวลา 6 ปีที่ท�ำการศึกษา กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา สถาบัน
สุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ได้ให้บริการทางวิสัญญีวิทยาส�ำหรับผู้ป่วย
ทัง้ สิน้ 44,263 ราย โดยเกิดภาวะแทรกซ้อนทางวิสญ
ั ญี 1,105 ครัง้ คิดเป็น
อุบัติการณ์ ร้อยละ 2.5 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับการรายงานอัตราการเกิด
อุบัติการณ์ภาวะแทรกซ้อนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศพบว่าอยู่ใน
ระดั บ ที่ ไ ม่ สู ง มาก แต่ ก ารรายงานมี ค วามแตกต่ า งของอั ต ราการเกิ ด
อุบัติการณ์อย่างมาก ซึ่งอาจเป็นผลจากความแตกต่างของการก�ำหนด
ค�ำจ�ำกัดความ ระบบการรายงานอุบตั กิ ารณ์ หรือมาตรฐานการให้การระงับ
ความรู้สึก (ร้อยละ 0.2–3.5)1,4-10 จากการศึกษาของนุชนารถและคณะ
ซึ่งท�ำการศึกษา pediatric anesthesia adverse events: The Thai
Anesthesia Incidents Study (THAI Study) พบอุบตั กิ ารณ์การเกิดภาวะ
แทรกซ้อนในผู้ป่วยเด็กของประเทศไทยประมาณร้อยละ 2 โดยการศึกษา
ท�ำในโรงพยาบาลระดับต่างๆ ทั่วประเทศไทย พบว่าอุบัติการณ์จาก
การศึกษาครัง้ นีส้ งู กว่าเล็กน้อยอาจเนือ่ งจากเป็นการศึกษาในสถาบันเฉพาะ
ทางโรคเด็ก ท�ำให้สภาพทั่วไปของผู้ป่วยอาจต่างกัน
อุบัติการณ์การเกิดภาวะแทรกซ้อนทางวิสัญญีพบมากในเด็กทารก
ที่อายุน้อยกว่า 1 ปี เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ใหญ่1 และอาจเกิดอุบัติการณ์
มากกว่าเด็กทีโ่ ตกว่าถึง 4 เท่า5 ซึง่ ตรงกับการศึกษาในครัง้ นี้ พบว่าในกลุม่ เด็ก
ทารกคลอดก่ อ นก� ำ หนด ทารกแรกเกิ ด และทารกอายุ ต�่ ำ กว่ า 1 ปี
เกิดอุบัติการณ์ได้ถึง ร้อยละ 3.3-3.7 ในขณะที่กลุ่มอายุอื่นๆ พบเพียง
ร้อยละ 1.9-2.7 อาจเนื่องจากผู้ป่วยกลุ่มนี้มีความแตกต่างของกายวิภาค
และสรี ร วิ ท ยาจากผู ้ ป ่ ว ยกลุ ่ ม อายุ อื่ น ท� ำ ให้ ต ้ อ งอาศั ย ทั ก ษะและ
ความช�ำนาญเฉพาะด้าน
Tiret11 รายงานว่าอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนเพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยส�ำคัญเมื่อ ASA status เพิ่มมากขึ้นหรือมีจ�ำนวนโรคร่วมอื่นๆ มากขึ้น
การศึกษาส่วนใหญ่พบว่าอุบัติการณ์การเกิดภาวะแทรกซ้อนทางวิสัญญี
ในเด็กพบมากในกลุม่ ASA status 1 หรือ 2 และการผ่าตัดทีเ่ ป็น elective
surgery1,4-5 เปรียบเทียบกับการศึกษาครั้งนี้สัดส่วนผู้ป่วยที่เกิดภาวะ
แทรกซ้อนแบ่งตาม ASA status พบว่าใน ASA status 2 มีภาวะแทรกซ้อน
เกิดขึ้นมากที่สุด (ร้อยละ 52.6) เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มารับบริการมากที่สุด
เช่นกัน เมื่อวิเคราะห์อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนในกลุ่ม ASA status
ต่างๆ พบว่าในกลุ่ม ASA status 5 นั้นมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนมาก
ที่สุดเนื่องจากสภาพเดิมของผู้ป่วยที่อาการไม่คงที่อยู่แล้ว
การศึกษาในอดีตรายงานการเกิดภาวะแทรกซ้อนทางวิสัญญีมาก
ที่สุดในช่วงที่ให้การระงับความรู้สึก1,5 โดยประเทศสิงคโปร์5 รายงาน
อุบตั กิ ารณ์มากทีส่ ดุ ช่วงรักษาระดับความลึกของการสลบ (maintenance)
สอดคล้องกับการศึกษาในครั้งนี้พบอุบัติการณ์มากที่สุดช่วงระยะผ่าตัด
ร้ อ ยละ 70.5 โดยพบมากในช่ ว งรั ก ษาระดั บ ความลึ ก ของการสลบ
แต่การศึกษาของ Murat12 พบว่าอุบตั กิ ารณ์เกิดขึน้ ขณะให้ยาระงับความรูส้ กึ
วารสารกรมการแพทย์

31 : 1,000 ขณะทีใ่ นห้องพักฟืน้ พบมากกว่า คือ 48 : 1,000 โดยการศึกษานี้
ไม่รวมการผ่าตัดหัวใจแบบเปิดและการผ่าตัดสมอง
การขาดแคลนวิสญ
ั ญีแพทย์สำ� หรับเด็กโดยทัว่ ไปอาจท�ำให้ผปู้ ว่ ยเด็ก
ส่ ว นใหญ่ ไ ด้ รั บ เพี ย งการให้ ก ารระงั บ ความรู ้ สึ ก แบบทั้ ง ตั ว (general
anesthesia) โดยไม่ได้รับการให้ยาระงับความรู้สึกเฉพาะส่วน (regional
anesthesia) ร่วมด้วย1 โดยมีการศึกษาว่าการให้ยาระงับความรูส้ กึ เฉพาะส่วน
เป็นหนึ่งในปัจจัยที่จะช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นตัวจากการผ่าตัดได้เร็วขึ้นและ
ลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนทางระบบหายใจหลังผ่าตัด13
โดยที่ KK Women’s and Children’s Hospital ประเทศสิงคโปร์พบว่า
ใช้ regional anesthesia มากถึง ร้อยละ 39.9 (ในปี พ.ศ. 2540-2542)6
และร้อยละ 48 (ในปี พ.ศ. 2543-2553)5 รายงานอืน่ ๆ ในปี พ.ศ. 2545-2547
พบว่าใช้ regional anesthesia ประมาณร้อยละ 6-7 ของวิธีระงับ
ความรูส้ กึ ทัง้ หมด1,12 ในประเทศไทย Bunchungmongkol1 รายงานข้อมูล
ในช่ ว งปี พ.ศ. 2546-2547 ซึ่ ง มี ก ารใช้ วิ ธี regional anesthesia
เพียง ร้อยละ 6.7 เปรียบเทียบกับการศึกษาในครัง้ นี้ (ปี พ.ศ. 2552 – 2558)
มีข้อมูลของการท�ำ regional anesthesia ได้แก่ neuraxial anesthesia
หรือ peripheral nerve block ร่วมกับการระงับความรู้สึกแบบทั้งตัว
คือ ร้อยละ 15.1 - 17.5 พบว่าอัตราเพิม่ ขึน้ อย่างชัดเจน เนือ่ งจากมีบคุ คลากร
ที่ช�ำนาญในการดูแลเด็ก และมีเครื่อง ultrasound แพร่หลายมากขึ้น
ในประเทศไทย ภาวะแทรกซ้อนจากการศึกษาในครั้งนี้ผู้ป่วยส่วนใหญ่
ได้รับ general anesthesia เพียงอย่างเดียว (ร้อยละ 60.8) รองลงมา คือ
ผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั การระงับความรูส้ กึ แบบทัง้ ตัว ร่วมกับ regional anesthesia
(ร้อยละ 33.8)
การศึกษาครัง้ นีส้ ว่ นใหญ่เป็นภาวะแทรกซ้อนจากระบบหายใจและ
ทางเดินหายใจ พบมากทีส่ ดุ คือ ภาวะกล่องเสียงหดเกร็ง (laryngospasm)
ผลดังกล่าวสอดคล้องกับการศึกษาของ Sharon4 โดยภาวะ laryngospasm
ที่พบในการศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่ มีความรุนแรงระดับท�ำให้เกิดอันตราย
ชั่วคราวที่ต้องได้รับการรักษาคือ 190 ราย มีเพียง 3 ราย ที่ต้องนอน/
อยูโ่ รงพยาบาลนานขึน้ (จากภาวะ post-obstruction pulmonary edema)
ไม่มีรายใดที่เกิดอันตรายถาวรหรือต้องท�ำการช่วยชีวิต คิดเป็นอุบัติการณ์
43.6:10,000 ส่วนอุบัติการณ์ของภาวะ desaturation คือ 15.8:10,000
โดยจากการศึ ก ษาของ Bunchungmongkol 1 ไม่ ไ ด้ แ ยกรายงาน
laryngospam โดยรายงานเพี ย ง desaturation ซึ่ ง พบมากที่ สุ ด
คือ 86.4:10,000 ในขณะที่ Tay5 รายงานอุบัติการณ์ของภาวะ hypoxia
เท่ากับ 101:10,000 และ ภาวะ laryngospasm เท่ากับ 106:10,000 ส่วน
Wan 4 รายงานอุ บั ติ ก ารณ์ ข องภาวะ hypoxia เท่ า กั บ 90:10,000
และภาวะ laryngospasm เท่ากับ 117:10,000 ซึง่ เก็บข้อมูล laryngospasm
จากทุกรายที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเกิด desaturation ด้วยหรือไม่ ในขณะที่
การศึกษาในครัง้ นีเ้ ก็บข้อมูลเฉพาะรายทีเ่ กิดการปิดกัน้ ของสายเสียงทีท่ ำ� ให้
เกิดภาวะ desaturation หรือต้องได้รับการรักษาด้วยยาหย่อนกล้ามเนื้อ

ซึ่งเมื่อเกณฑ์การเก็บข้อมูลแตกต่างกันอาจท�ำให้ไม่สามารถเปรียบเทียบ
อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนดังกล่าวได้
การเกิ ด ภาวะแทรกซ้ อ นทางระบบหั ว ใจและหลอดเลื อ ด
พบ bradyarrhythmia มากที่สุด ร้อยละ 12.2 และผู้ป่วยส่วนใหญ่ดีขึ้น
เมื่อได้รับการรักษาด้วย atropine ทางหลอดเลือด การศึกษาอื่นๆ ในอดีต
ไม่ได้แยกรายงานข้อมูลการเกิด bradyarrhythmia แต่รายงานเพียง
arrhythmias ซึ่งพบ ร้อยละ 2-3.74-5 เทียบกับการศึกษาครั้งนี้พบเพียง
ร้อยละ 0.4 ผลการศึกษาที่ได้ต่างกันเนื่องจากการแบ่งกลุ่มเพื่อเก็บข้อมูล
ต่างกันกับการศึกษาอื่นๆ อีกทั้งยังไม่มีข้อมูลว่าการศึกษาอื่นๆ มีการให้
atropine เพื่ อ เป็ น premedication ส� ำ หรั บ newborn infant
ก่อนการ intubation มากน้อยเพียงใด
จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นว่าภาวะแทรกซ้อนใน
การระงับความรูส้ กึ เด็กทีพ่ บมากสองล�ำดับแรกนัน้ สอดคล้องกับการศึกษาอืน่ ๆ
ในอดีตที่พบภาวะแทรกซ้อนที่พบมากที่สุด คือ ภาวะแทรกซ้อนจาก
ระบบหายใจและทางเดินหายใจ1,4,5,14-16 ส่วนระบบหัวใจและหลอดเลือด
พบรองลงมา1,4,12
การเกิดภาวะแทรกซ้อนทางระบบประสาทและกล้ามเนื้อ ทั้งหมด
25 ครั้ง พบเป็น muscle weakness 16 ครั้ง (ร้อยละ 1.4) ทุกรายพบ
ในผู้ป่วยที่ได้รับ ilioinguinal และ iliohypogastric nerve block
แบบผูป้ ว่ ยวันเดียวกลับ (ambulatory case) โดยวิธี anatomical landmark
แม้จะมีรายงานภาวะแทรกซ้อนดังกล่าวซึ่งเกิดขึ้นได้จากการที่มี femoral
nerve block บางส่วน 16 จาก 182 ราย (ร้อยละ 8.8)17 แต่มีความส�ำคัญ
ทีจ่ ะต้องเฝ้าระวังเพือ่ ให้มนั่ ใจว่าไม่เกิดอันตราย และติดตามอาการในผูป้ ว่ ย
ทุกรายว่าทุเลาจากอาการดังกล่าวเมื่อยาชาได้ลดระดับลงหรือไม่ ผู้ป่วย
ทุกรายทุเลาจากอาการดังกล่าวเมือ่ ยาชาได้ลดระดับลงและไม่เกิดอันตราย
ใดๆ พบว่าในปีแรกที่ศึกษาพบ muscle weakness มากที่สุดและ
ภาวะแทรกซ้อนดังกล่าวลดลงเรื่อยๆ และในปีสุดท้ายของการศึกษา
ไม่พบอุบัติการณ์ดังกล่าว อาจเนื่องจากมีการใช้เครื่อง ultrasound
มาช่วยในการท�ำ peripheral nerve block มากขึ้น
ความคลาดเคลื่อนทางยา พบ 27 ครั้ง (ร้อยละ 2.4) ทุกรายที่เกิด
ความคลาดเคลื่อนทางยาต้องเฝ้าระวังเพื่อให้มั่นใจว่าไม่เกิดอันตราย
หรือต้องได้รับการรักษา แต่ไม่มีรายได้ที่เกิดอันตรายถาวรหรือต้องท�ำ
การช่วยชีวิต เทียบกับการศึกษาที่ผ่านมาพบความคลาดเคลื่อนทางยา
ร้อยละ 1.8-1.9 1,4 อาจเนื่องจากการศึกษาในครั้งนี้ท� ำในสถานที่ที่มี
การเรียนการสอนที่ผู้เรียนทั้งแพทย์และพยาบาลเปลี่ยนกลุ่มทุกเดือน
อาจไม่คุ้นชินกับฉลากยา หรือปริมาณยาที่ผสมต่อหนึ่งหน่วยมิลลิลิตร
Bhananker18 พบผูป้ ว่ ยหัวใจเด็กทีห่ วั ใจหยุดเต้น (cardiac arrest)
ขณะอยู่ในห้องผ่าตัดจ�ำนวน 397 ราย ซึ่งร้อยละ 23 เกิดจากการล้มเหลว
ในการหย่าผู้ป่วยจากเครื่องปอดหัวใจเทียม ในกรณีนี้จะไม่นับว่าเกี่ยวข้อง
กับทางวิสัญญี มีเพียง 193 ราย (ร้อยละ 49) ที่มีความเกี่ยวข้องกับวิสัญญี
ซึ่งสาเหตุจากระบบหัวใจและหลอดเลือดพบมากที่สุด โดยระบบทางเดิน
หายใจพบรองลงมา ช่วงระยะเวลาทีห่ วั ใจหยุดเต้นส่วนใหญ่พบขณะผ่าตัด
และหลังผ่าตัดตามล�ำดับ Morray19 พบว่าเด็กที่อายุน้อยกว่า 1 ปี ที่มี
โรคประจ�ำตัวทีร่ นุ แรง และเป็นการผ่าตัดฉุกเฉิน หากเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้น
จะมีผลลัพธ์ที่ไม่ดี สอดคล้องกับการศึกษาของ Boonmak 20 พบว่า
มีอุบัติการณ์การเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นที่สัมพันธ์กับการระงับความรู้สึก
คือ 44.33 ต่อ 10,000 ราย โดยผู้ป่วยที่มีโอกาสภาวะหัวใจหยุดเต้นสูง
คือ ผูป้ ว่ ยทีอ่ ายุนอ้ ยกว่า 1 ปี โดยเฉพาะอายุนอ้ ยกว่า 1 เดือน ASA status สูง
และสถานที่เกิดอุบัติการณ์พบครึ่งหนึ่งเกิดขณะให้การระงับความรู้สึก
การศึกษาครั้งนี้พบภาวะหัวใจหยุดเต้น 11 ครั้ง และทุกรายมีโรคร่วม
ที่รุนแรงแต่กำ� เนิด

ระดับความรุนแรงทีเ่ กิดขึน้ กับผูป้ ว่ ย พบว่า ระดับความรุนแรงทีต่ อ้ ง
ท�ำการช่วยชีวิตหรืออาจเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตเกิดขึ้น 14 ครั้ง
(ร้อยละ 1.3) รายที่อาจเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตพบเพียง ร้อยละ 0.2
จากการศึกษาในอดีต18-20 พบว่า intraoperative mortality rates
อยู่ในช่วง 0.44 – 4.7:10,000 ในผู้ป่วยที่อายุน้อยกว่า 15 ปี ซึ่งใกล้เคียง
กับการศึกษาครัง้ นีท้ พี่ บ 2 รายจากผูป้ ว่ ยทีม่ ารับบริการทัง้ หมด 44,263 ครัง้
คิดเป็นอุบัติการณ์ 0.45:10,000

สรุป

อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนทางวิสญ
ั ญีวทิ ยาโดยรวมในผูป้ ว่ ยเด็ก
เท่ากับ ร้อยละ 2.5 โดยทารกคลอดก่อนก�ำหนดและทารกแรกเกิดมีอัตรา
การเกิดภาวะแทรกซ้อนสูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ 3.6 ภาวะแทรกซ้อน
ทางระบบทางเดิ น หายใจพบมากที่ สุ ด โดยภาวะกล่ อ งเสี ย งหดเกร็ ง
เป็นสาเหตุหลัก
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