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การเปรียบเทียบประสิทธิผลการให้ยาอีเฟดรีนรูปแบบฉีดเข้าหลอดเลือดด�ำร่วมกับการให้
สารน�้ำกับการให้สารน�้ำอย่างเดียวในการป้องกันการเกิดภาวะความดันโลหิตต�่ำจากการ
ให้ยาชาทางช่องน�้ำไขสันหลังในหญิงตั้งครรภ์ที่เข้ารับการผ่าตัดคลอดแบบนัดหมาย
Comparison Effectiveness Of Prophylactic Intravenous Ephedrine With
Preloading Versus Preloading Alone In Prevention Of Hypotension During
Elective Caesarean Section Under Spinal Anesthesia
กิตติยา วิจิตรมาลา พบ.1 , สุชาดา ป้องขวาเลา พยบ.2 และกฤษณา พิมพลีชัย พยบ.3
Kittiya Vijitmala MD. 1, Suchada Pongkaulao RN.2 and Kritsana Pimpleechai RN.3
บทคัดย่อ

บทน�ำ : การป้องกันและการรักษาภาวะความดันโลหิตต�่ำของหญิงตั้งครรภ์ที่เกี่ยวข้องกับการให้ยาชาทางช่องน�้ำ
ไขสันหลังส�ำหรับการผ่าตัดคลอดยังคงเป็นปัญหา การให้ยาอีเฟดรีนเพียงอย่างเดียวอาจจะให้ผลดีเทียบเท่ากับการให้สาร
น�้ำเพียงอย่างเดียวในการต่อสู้กับภาวะความดันโลหิตต�่ำที่เกี่ยวข้องกับการให้ยาชาในช่องน�้ำไขสันหลังในหญิงตั้งครรภ์
ผ่าตัดคลอดบุตรอย่างไรก็ดยี งั ไม่มคี วามเห็นเป็นเอกฉันท์เกีย่ วกับขนาดของยาอีเฟดรีนทีใ่ ห้ทางหลอดเลือดด�ำส�ำหรับการ
ป้องกันภาวะความดันโลหิตต�่ำของหญิงตั้งครรภ์
วัตถุประสงค์ : เพื่อเปรียบเทียบอุบัติการณ์การเกิดความดันโลหิตต�่ำและผลข้างเคียงอื่นๆระหว่างการให้ยาอีเฟดรี
นทางหลอดเลือดด�ำแบบป้องกันร่วมกับการให้สารน�้ำกับการให้สารน�้ำเพียงอย่างเดียว
วิธีการศึกษา : การศึกษาเชิงทดลอง แบบสุ่มอ�ำพรางสองฝ่าย เปรียบเทียบการเกิดความดันโลหิตต�่ำและอาการ
ข้างเคียงอื่น ๆ ในหญิงตั้งครรภ์ 86 รายแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 43 ราย กลุ่มแรกเป็นกลุ่มควบคุมได้รับการให้สารน�้ำ
15 มิลลิลิตรต่อน�้ำหนักต่อ 1 กิโลกรัมอย่างเดียว กลุ่มที่สองได้รับการให้ยาอีเฟดรีนรูปแบบฉีดเข้าหลอดเลือดด�ำ
15 มิลลิกรัมร่วมกับการให้สารน�้ำ
ผลการศึกษา : พบอุบัติการณ์ความดันโลหิตต�่ำในกลุ่มที่ได้รับยาอีเฟดรีนน้อยกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติ จ�ำนวน 13 ราย (ร้อยละ 30.2) กับ 24 ราย (ร้อยละ 55.8) ตามล�ำดับ, p=0.02 พบความดันโลหิตสูงแค่ในกลุ่มที่
ได้รับยาอีเฟดรีนเท่านั้นจ�ำนวน 9 ราย (ร้อยละ 20.9), p=0.002
สรุป : การให้ยาอีเฟดรีนรูปแบบฉีดเข้าหลอดเลือดด�ำขนาด 15 มิลลิกรัมทางหลอดเลือดด�ำภายใน1นาทีหลังการให้
ยาชาเข้าช่องน�้ำไขสันหลังร่วมกับการให้สารน�้ำสามารถลดอุบัติการณ์การเกิดความดันโลหิตต�่ำจากการได้รับการระงับ
ความรูส้ กึ ด้วยยาชาทางช่องน�ำ้ ไขสันหลังเมือ่ เทียบกับการให้สารน�ำ้ อย่างเดียวในการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องแบบนัดหมาย
ค�ำส�ำคัญ : ฉีดยาชาเข้าช่องน�้ำไขสันหลัง, ความดันโลหิตต�่ำ, ผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง, อีเฟดรีน
นายแพทย์ช�ำนาญการ กลุ่มงานวิสัญญี โรงพยาบาลชัยภูมิ
พยาบาลวิชาชีพ กลุ่มงานสูติ นรีเวชกรรม โรงพยาบาลชัยภูมิ
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ABSTRACT

Introduction : The prevention and treatment of maternal hypotension associated with spinal
anesthesia for C-section remains a problem. Prophylactic ephedrine alone is at least as good as fluid
preload alone in combating the hypotension associated with spinal anesthesia for caesarean section
but there is no consensus about the dose of prophylactic intravenous ephedrine for prevention of
spinal induced maternal hypotension.
Objectives : To compare incidence of hypotension and the other side effects between intravenous
bolus of prophylactic ephedrine with preloading versus preloading alone
Methods : Randomized controlled trial, double blind study .Eighty-six parturients were recruited
who scheduled to receive spinal anesthesia for elective cesarean section.The parturients were
randomized into 2 groups (Control group and Ephedrine group).Control group received only
preloading fluid 15 ml per kilogram. Ephedrine group received preloading fluid with prophylactic
intravenous ephedrine 15 mg within 1 min after spinal anesthesia.
Results : There was a significantly lower incidence of hypotension in ephedrine group compare
to control group [13(30.2%) vs 24(55.8%), p=0.02]Reactive hypertension was found only in ephedrine
group[9, (20.9%), p=0.002]
Conclusion : A prophylactic bolus of ephedrine 15mg intravenously given within 1 minute of
spinal anesthesia with preloading leads to a lower incidence of hypotension following spinal
anesthesia for elective caesarean section compared to preloading alone.
Keywords : Spinal anesthesia, Hypotension, Caesarean section, Ephedrine
การระงับความรู้สึกด้วยยาชาทางช่องน�้ำไขสันหลัง
(spinal anesthesia) เป็นวิธีการให้ยาระงับความรู้สึกที่
ได้รบั ความนิยมส�ำหรับการผ่าตัดคลอดบุตรเนือ่ งจากเป็น
วิธีที่ปลอดภัยท�ำได้รวดเร็วและให้การระงับปวดที่ได้ผลดี
ภาวะแทรกซ้อนที่พบได้บ่อยจากการระงับความรู้สึกด้วย
วิธีนี้คือ ความดันโลหิตต�่ำ ซึ่งจากการศึกษาที่ผ่านมาพบ
อุบัติการณ์การเกิดความดันโลหิตต�่ำถึง ร้อยละ 52-801-3
การเกิดความดันโลหิตต�่ำในหญิงตั้งครรภ์จะส่งผลเสีย
หลายประการเช่น เพิ่มภาวะเลือดเป็นกรดในทารกจาก
การที่มีเลือดไปยังทารกไม่เพียงพอ ตลอดจนท�ำให้หญิง
ตั้งครรภ์เกิดอาการผิดปกติ (หน้ามืด อาเจียน ใจสั่น
การรับรูส้ ติลดลง)4, 5 ก่อนหน้านีไ้ ด้มกี ารศึกษาวิธที จี่ ะช่วย
ลดอุบัติการณ์การเกิดภาวะความดันโลหิตต�่ำจากการ
ให้ยาชาทางช่องน�ำ้ ไขสันหลังในหญิงตัง้ ครรภ์ เช่น การจัด

ให้หญิงตัง้ ครรภ์นอนตะแคงซ้าย การใช้ผา้ พันขาสองข้าง6,7
ตลอดจนการใช้ยาตีบหลอดเลือดและการให้สารน�้ำเพื่อ
เพิม่ ปริมาณโลหิตไหลเวียน อย่างไรก็ดปี ระสิทธิภาพในการ
ป้องกันภาวะความดันโลหิตต�ำ่ ในหญิงตัง้ ครรภ์ยงั ไม่แน่ชดั
และบ่อยครั้งที่หญิงตั้งครรภ์จ�ำเป็นที่จะต้องได้รับยาตีบ
หลอดเลือดเพิม่ เติมเพือ่ รักษาภาวะความดันโลหิตต�ำ่ 1, 2, 8, 9
อีเฟดรีน (Ephedrine) และ ฟีนลิ เอฟริน (Phenylephrine)
เป็นยาตีบหลอดเลือดที่ถูกใช้ในการรักษาภาวะความดัน
โลหิตต�่ำในหญิงตั้งครรภ์โดยข้อตกลงระดับนานาชาติ
แนะน�ำให้ใช้ฟนี ลิ เอฟรินเป็นยาตัวแรกในการจัดการภาวะ
ความดันโลหิตต�่ำ10,11 เพราะมีประสิทธิภาพเพิ่มความดัน
โลหิต ลดภาวะเลือดเป็นกรดในทารกและอาการคลื่นไส้
อาเจียนที่เกิดขึ้นในหญิงตั้งครรภ์ได้ดีกว่าอีเฟดรีน11 ใน
ประเทศไทยยาฟีนิลเอฟรินยังไม่ถูกใช้กันอย่างแพร่หลาย
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เมือ่ เทียบกับยาอีเฟดรีนดังนัน้ ในการศึกษานีจ้ งึ เลือกใช้ยา
อีเฟดรีนมาท�ำการศึกษา
อีเฟดรีนเป็นยาที่มีฤทธิ์ตีบหลอดเลือด ออกฤทธิ์
กระตุ้นทั้งตัวรับเบต้าและแอลฟ่า อะดริเนอจิก ซึ่งมีผล
ท�ำให้หลอดเลือดตีบตัวและเพิ่มความดันโลหิต เพิ่มเลือด
ไปยังรกเพือ่ เลีย้ งทารก8,12 จากการศึกษาทีผ่ า่ นมา ผลของ
การใช้ยาอีเฟดรีนเพื่อป้องกันภาวะความดันโลหิตต�่ำจาก
การระงับความรู้สึกด้วยยาชาทางช่องน�้ำไขสันหลังในการ
ผ่าตัดคลอดหน้าท้องยังไม่ได้ขอ้ สรุปทีช่ ดั เจน บางการศึกษา
พบว่าการใช้ยาอีเฟดรีนไม่ได้ช่วยลดอุบัติการณ์การเกิด
ภาวะความดันโลหิตต�ำ่ เมือ่ เทียบกับกลุม่ ควบคุม13,14 แต่ใน
บางการศึกษาพบว่าการใช้ยาอีเฟดรีนก่อนและระหว่าง
การระงั บ ความรู ้ สึ ก ด้ ว ยยาชาทางช่ อ งน�้ ำ ไขสั น หลั ง
สามารถลดอุบัติการณ์ในการเกิดภาวะความดันโลหิตต�่ำ
ในหญิงตั้งครรภ์ได้ 1, 15,16,17 การให้ยาอีเฟดรีนสามารถให้
ได้ ทั้ ง ในรู ป แบบหยดต่ อ เนื่ อ งทางหลอดเลื อ ดด� ำ 13,18
รูปแบบฉีดเข้ากล้ามเนือ้ 17, 19 และการฉีดเข้าหลอดเลือดด�ำ
แบบครั้งเดียวในระยะเวลาสั้น1,15,20 การใช้ยาอีเฟดรีน
ขนาด 5 มิลลิกรัม ทางหลอดเลือดด�ำทันทีภายหลังการให้
ยาชาเข้าช่องน�้ำไขสันหลังในหญิงตั้งครรภ์ไม่สามารถ
ป้องกันการเกิดความดันโลหิตต�่ำได้21 การให้ยาอีเฟดรีน
15 มิลลิกรัม ฉีดเข้าหลอดเลือดด�ำสามารถลดการเกิภาวะ
ความดันโลหิตต�ำ่ ในหญิงตัง้ ครรภ์ระหว่างการผ่าตัดคลอด
บุตรโดยไม่มีภาวะแทรกซ้อนที่เพิ่มขึ้น22
การศึกษานี้เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลของการใช้
ยาอีเฟดรีนในรูปแบบฉีดเข้าหลอดเลือดด�ำในการลดอุบัติ
การณ์การเกิดภาวะความดันโลหิตต�่ำในการระงับความ
รูส้ กึ ด้วยยาชาทางช่องน�ำ้ ไขสันหลังในการผ่าตัดคลอดหน้า
ท้องแบบนัดหมาย เพือ่ น�ำข้อมูลทีไ่ ด้ไปพัฒนาหาแนวทาง
ในการป้ อ งกั น การเกิ ด ภาวะความดั น โลหิ ต ต�่ ำ ในหญิ ง
ตั้งครรภ์ โดยมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์และความปลอดภัย
สูงสุดในการดูแลหญิงตัง้ ครรภ์ทมี่ าเข้ารับการผ่าตัดคลอด
วิธีการศึกษา
การศึกษาเชิงทดลองแบบสุม่ อ�ำพรางสองฝ่าย เปรียบเทียบ
การเกิดความดันโลหิตต�ำ่ และอาการข้างเคียงอืน่ ๆ ในหญิง
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ตัง้ ครรภ์ 86 ราย แบ่งเป็น2กลุม่ กลุม่ ละ 43 ราย กลุม่ แรก
เป็นกลุ่มควบคุมได้รับการให้สารน�้ำอย่างเดียว กลุ่มที่สอง
ได้ รั บ การให้ ย าอี เ ฟดรี น รู ป แบบฉี ด เข้ า หลอดเลื อ ดด� ำ
15 มิลลิกรัม ร่วมกับการให้สารน�้ำ เก็บข้อมูลเมื่อผ่าน
การอนุ มั ติ จ ากคณะกรรมการจริ ย ธรรมวิ จั ย ในมนุ ษ ย์
โรงพยาบาลชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (เลขทีว่ จิ ยั CPH. REC26/62)
และได้รับความยินยอมเพื่อเข้าร่วมการศึกษา เก็บข้อมูล
ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563 ที่หอ
ผู้ป่วยสูติกรรมและห้องผ่าตัด โรงพยาบาลชัยภูมิ จังหวัด
ชัยภูมิ เกณฑ์การคัดเข้า คือหญิงตั้งครรภ์ที่อายุมากกว่า
18 ปี ทีเ่ ข้ารับการผ่าตัดคลอดแบบนัดหมายและได้รบั การ
ระงับความรูส้ กึ ด้วยยาชาทางช่องน�ำ้ ไขสันหลัง เกณฑ์การ
คัดออก คือ อายุครรภ์น้อยกว่า 37 สัปดาห์, ทารกมีความ
ผิดปกติ, มีโรคประจ�ำตัว เช่น ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ
โรคไต กล้ามเนือ้ อ่อนแรง มีโรคทางระบบประสาท เป็นต้น,
มีภาวะครรภ์เป็นพิษ, ดัชนีมวลกาย เกิน 35 กิโลกรัม/เมตร2,
มีข้อห้ามในการให้ยาชาฉีดเข้าช่องน�้ำไขสันหลัง เช่นมี
ความผิดปกติในการแข็งตัวของเลือดเป็นต้น, หญิงตัง้ ครรภ์
ทีม่ อี ตั ราการเต้นของหัวใจเกิน 150 ครัง้ /นาที บันทึกข้อมูล
ก่อนผ่าตัด คือ อายุครรภ์ น�้ำหนัก ส่วนสูง ดัชนีมวลกาย
ข้อบ่งชีใ้ นการผ่าตัด โรคประจ�ำตัว ผลตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร
(ความเข้มข้นเลือด, จ�ำนวนเกล็ดเลือด) หญิงตั้งครรภ์จะ
ได้รบั การบันทึกสัญญาณชีพเริม่ ต้น (ความดันโลหิต , อัตรา
การเต้นของหัวใจ) 3 ครั้งห่างกันครั้งละ 5 นาทีและหาค่า
เฉลี่ยจากการวัด 3 ครั้ง จากนั้นบันทึกข้อมูลในห้องผ่าตัด
โดยหญิงตั้งครรภ์ได้รับการติดเครื่องวัดความดันโลหิต
อั ต ราการเต้ น ของหั ว ใจ คลื่ น ไฟฟ้ า หั ว ใจ วั ด ระดั บ
ออกซิเจนในเลือดซึ่งอุปกรณ์ทุกชนิดผ่านการตรวจตาม
มาตรฐานประจ�ำทุก 1 ปี กลุ่มแรกเป็นกลุ่มควบคุมได้รับ
การให้สารน�ำ้ แล็คเทต ริงเกอร์ (Lactate Ringer Solution)
ทางหลอดเลือดด�ำ จ�ำนวน 15 มิลลิลติ รต่อน�ำ้ หนักตัวหนึง่
กิโลกรัมแต่ไม่เกิน 1000 มิลลิลิตร ภายใน 15 นาที ก่อน
ท�ำการระงับความรู้สึกด้วยยาชาทางช่องน�้ำไขสันหลัง
กลุม่ ทีส่ องได้รบั การให้สารน�ำ้ แล็คเตท ริงเกอร์ ทางหลอด
เลือดด�ำ จ�ำนวน 15 มิลลิลิตรต่อน�้ำหนักตัวหนึ่งกิโลกรัม
แต่ไม่เกิน 1000 มิลลิลิตร ภายใน 15 นาทีก่อนท�ำการ
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ให้การระงับความรูส้ กึ ร่วมกับการฉีดยาอีเฟดรีนเข้าหลอด
เลือดด�ำ 15 มิลลิกรัมภายใน 1 นาที หลังฉีดยาชาทางช่อง
น�้ำไขสันหลัง การให้ยาชาเข้าช่องน�้ำไขสันหลังจะท�ำที่
ระดับช่องกระดูกสันหลังระดับเอว ที่ 2 และ 3 โดยจัดท่า
ให้ ห ญิ ง ตั้ ง ครรภ์ น อนตะแคงซ้ า ยลงและใช้ เ ข็ ม ควิ ง เก้
(Quincke’s spinal needle) เบอร์ 26 ใช้ยาชาบูพวิ าเคน
ความเข้มข้น ร้อยละ 0.5 ปริมาน 2 มิลลิลิตรผสมยา
มอร์ฟีน 0.2 มิลลิกรัม แล้วนอนหงายหนุนสะโพกขวาให้
ท้องเอียงไปทางซ้าย หญิงตัง้ ครรภ์ทกุ รายจะได้รบั ยาออน
ดาเซทรอน (ondansetron) 8 มิลลิกรัมทางหลอดเลือด
ด�ำเพื่อป้องกันภาวะคลื่นไส้อาเจียนและได้รับการติดตาม
สัญญาณชีพ หลังฉีดยาชาเสร็จทันทีต่อเนื่องไปทุก 2 นาที
จนครบ 20 นาที หลังจากนั้นจะบันทึกทุก 5 นาที จนกว่า
จะเสร็จการผ่าตัด ทดสอบระดับการชาโดยตรวจสอบ
ความรู้สึกเจ็บ (pinprick sensation) โดยระดับการชาที่
สูงสุดจะได้รับการบันทึก ในกรณีที่มีความดันโลหิตต�่ำ
(ระดับความดันซิสโทลิคน้อยกว่า 90 มิลลิเมตรปรอท หรือ
ระดับความดันซิสโทลิคต�ำ่ ลงกว่าระดับเริม่ ต้นร้อยละ 20)
หลังฉีดยาชาจะได้รบั ยาอีเฟดรีนขนาด 6 มิลลิกรัม ต่อครัง้
เข้ า ทางหลอดเลื อ ดจนกว่ า ความดั น โลหิ ต จะปกติ
หญิงตัง้ ครรภ์ทมี่ อี าการคลืน่ ไส้อาเจียนจะถูกรักษาด้วยยา
เมทโทโคลพรามาย (Metoclopramide) 10 มิลลิกรัม
ทางหลอดเลือดด�ำ หญิงตัง้ ครรภ์ทกุ รายจะได้รบั ยาอ๊อกซิโตซิน
ปริมาณ 5 ยูนติ ทางหลอดเลือดด�ำหลังคลอดรกและได้รบั ยา
26 ใช้ยาชาบูพิวาเคน ความเข้มข้น ร้อยละ 0.5 ปริมาน 2 มิลลิลติ รผสมยามอร์ฟีน 0.2
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ความดันโลหิตต่ำ ภาวะความดันโลหิตสูง(reactive hypertension คือ ภาวะความดันซิสโทลิคสูงกว่า
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คำนวณขนาดตัวอย่างจากสูตร two independent proportions
proportions
5

n

(𝑍𝑍𝑍𝑍/2√2𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃(1 − 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃) + 𝑍𝑍𝑍𝑍√(𝑃𝑃𝑃𝑃(1 − 𝑃𝑃𝑃𝑃) + 𝑃𝑃1(1 − 𝑃𝑃1))
(𝑃𝑃𝑃𝑃 − 𝑃𝑃1)2
โดยค่า Po คืออัตราการเกิดภาวะความดันโลหิตต่ำในหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการฉีดยาชาเข้าช่องน้ำไขสัน
หลัง จากการทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบอุบัติการณ์การเกิดความดันโลหิตต่ำในการ
ระงับความรู้สึกด้วยยาชาทางช่องน้ำไขสันหลังในการผ่าตัดคลอดหน้าท้องถึง ร้อยละ 801,2
P1 คืออัตราการเกิดภาวะความดันโลหิตต่ำในหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการให้ยาเอฟริดีน จากการศึกษา
นำร่อง พบว่าการใช้ยาอีเฟรดีนฉีดเข้าหลอดเลือดดำหลังการให้ยาชาเข้าช่องน้ำไขสันหลังสามารถลด
อุบัติการณ์ในการเกิดความดันโลหิตต่ำได้ ร้อยละ 30 P bar คือค่าเฉลี่ยของ Po กับ P1 คำนวณ
จำนวนประชากรกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ค่าแอลฟ่าเท่ากับ 0.05 และค่าเบต้าเท่ากับ 0.2 ดังนั้นขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างคือกลุ่มละ 39 ราย เพิ่มอีก ร้อยละ 10 จะได้จำนวนประชากรเป็นกลุ่มละ 43 ราย โดย
=

2

โดยค่า Po คืออัตราการเกิดภาวะความดันโลหิตต�่ำ
ในหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการฉีดยาชาเข้าช่องน�้ำไขสันหลัง
จากการทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบอุบัติ
การณ์การเกิดความดันโลหิตต�ำ่ ในการระงับความรูส้ กึ ด้วย
ยาชาทางช่องน�้ำไขสันหลังในการผ่าตัดคลอดหน้าท้องถึง
ร้อยละ 801,2 P1 คืออัตราการเกิดภาวะความดันโลหิตต�่ำ
ในหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการให้ยาเอฟริดีน จากการศึกษา
น�ำร่อง พบว่าการใช้ยาอีเฟรดีนฉีดเข้าหลอดเลือดด�ำหลัง
การให้ยาชาเข้าช่องน�ำ้ ไขสันหลังสามารถลดอุบตั กิ ารณ์ใน
การเกิดความดันโลหิตต�ำ่ ได้ ร้อยละ 30 P bar คือค่าเฉลีย่
ของ Po กับ P1 ค�ำนวณจ�ำนวนประชากรกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้ค่าแอลฟ่าเท่ากับ 0.05 และค่าเบต้าเท่ากับ 0.2
ดังนั้นขนาดกลุ่มตัวอย่างคือกลุ่มละ 39 ราย เพิ่มอีก
ร้อยละ 10 จะได้จำ� นวนประชากรเป็นกลุม่ ละ 43 ราย โดย
เปรียบเทียบ อุบัติการณ์การเกิดความดันโลหิตต�่ำเป็น
ผลลัพธ์หลักและเปรียบเทียบการเกิดผลข้างเคียงทีเ่ กิดขึน้
กับหญิงตั้งครรภ์ (อาการคลื่นไส้อาเจียน หัวใจเต้นเร็ว
ความดันโลหิตสูง) และทารก (คะแนนแอพการ์) เป็นผลลัพธ์รอง
การเลือกใช้วิธีการทางสถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล
โดยข้อมูลทั่วไปของหญิงตั้งครรภ์ ระยะเวลาในการผ่าตัด
ปริมาณสารน�ำ้ ทีไ่ ด้รบั ระดับความดันโลหิต อัตราการเต้น
ของหัวใจจะใช้ Independent-samples t-test อุบตั กิ ารณ์
การเกิดความดันโลหิตต�ำ่ การเกิดคลืน่ ไส้อาเจียน การเกิด
ความดันโลหิตสูง จะใช้ Chi-square test และ Fisher’s
Exact Test ค่า p < 0.05 ถือว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมข้อมูล
STATA version 16
ผลการศึกษา
เก็บข้อมูลหญิงตั้งครรภ์ที่เข้าร่วมและมีคุณสมบัติ
ตรงตามเกณฑ์ 106 ราย ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง
31 มีนาคม 2563 มีหญิงตั้งครรภ์ถูกคัดออกทั้งหมด
15 ราย (ปฏิเสธเข้าร่วมวิจัย 15 ราย) หญิงตั้งครรภ์
ถูกแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มควบคุมและกลุ่มที่ได้รับ
ยาอีเฟดรีน หลังจากแบ่งกลุม่ มีการคัดออกอีก5ราย แสดง
รายละเอียดใน Figure 1 (เปลี่ยนวิธีการให้ยาระงับ
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ความรูส้ กึ เป็นดมยาสลบเนือ่ งจากระดับการชาไม่เพียงพอ
4 ราย, ได้รับยาเคตามีน 1 ราย เนื่องจากหญิงตั้งครรภ์มี
ความวิตกกังวลมาก) เหลือหญิงตั้งครรภ์ที่เข้าร่วมวิจัย
กลุ ่ ม ละ 43 คน ไม่ มี ก ารหยุ ด การศึ ก ษาเพราะภาวะ
แทรกซ้อนรุนแรงหรือเสียชีวิต ข้อมูลพื้นฐานก่อนผ่าตัด
แสดงใน Table1 พบอุบัติการณ์ความดันโลหิตต�่าในกลุ่ม
ควบคุม 24 ราย (ร้อยละ55.8) และในกลุม่ ทีไ่ ด้รบั ยาอีเฟด
รีน13 ราย (ร้อยละ 30.2) p=0.02 เกิดความดันโลหิตต�่า
จ�านวน 1 ครั้ง ในกลุ่มควบคุม 9 ราย (ร้อยละ 37.5) และ
ในกลุ ่ ม ที่ ไ ด้ รั บ อี เ ฟดรีน 7 ราย (ร้อยละ 46.7) เกิด
ความดันโลหิตต�่าจ�านวน 2 ครั้ง ในกลุ่มควบคุม 11 ราย
(ร้ อ ยละ45.8) ในกลุ ่ ม ที่ ไ ด้ รั บ ยาอี เ ฟดรี น 5 ราย
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(ร้อยละ33.3) โดยมีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยส�าคัญทาง
สถิติ p=0.22 ในหญิงตั้งครรภ์ทั้ง 2 กลุ่ม พบว่าการเกิด
ภาวะหัวใจเต้นเร็วไม่แตกต่างกันโดยพบในกลุ่มควบคุม
24 ราย (ร้อยละ55.8) ในกลุ่มที่ได้รับยาอีเฟดรีน 18 ราย
(ร้อยละ41.9) p=0.2 ในกลุม่ ทีไ่ ด้รบั ยาอีเฟดรีนพบภาวะ
ความดันโลหิตสูง 9 ราย (ร้อยละ20.9) แต่ไม่พบในกลุ่ม
ควบคุมแสดงใน Table 2 กลุม่ ควบคุมมีความดันซิสโทลิค
และไดแอสโทลิคต�่ากว่ากลุ่มที่ได้รับยาอีเฟดรีนอย่างมีนัย
ส�าคัญทางสถิติตั้งแต่นาทีที่ 2 ถึง นาทีที่ 8 หลังการให้ยา
ชาระงับความรู้สึก (Figure2) การเกิดอาการคลื่นไส้
อาเจียน คะแนน Apgar ที่ 1 และ 5 นาที และน�้าหนัก
ทารกแสดงใน Table 3
7

Enrollment

Assessed for eligibility (n= 106 )
Excluded (n=15 )
•

Declined to participate (n=15 )

Randomized (n=91)

Allocated to ephedrine group (n= 46 )

Allocated to control group (n=45)
•

Inadequate anesthesia changed to GA (n= 2 )

Allocation

•
•

Received ketamine (n=1)
Inadequate anesthesia changed to GA
(n=2 )

Follow up
Final enrolled (n=43 )
Lost to follow up ( n=0)
Intervention discontinued ( n=0)

•
•

•
•

Final enrolled (n=43 )
Lost to follow up ( n=0)
Intervention discontinued ( n=0)

•

Analyzed ( n= 43 )
Excluded from analysis ( n=0)

Analysis

•

Analyzed ( n= 43 )
Excluded from analysis ( n=0)

Figure 1 CONSORT flow diagram

อภิปราย
การป้องกันและการรักษาภาวะความดันโลหิตต่ำของหญิงตั้งครรภ์ที่เกี่ยวข้องกับการให้ยา
ชาทางช่องน้ำไขสันหลังสำหรับการผ่าคลอดยังคงเป็นเรื่องที่ท้าทายสำหรับแพทย์ผู้ดูแล แนวทางต่างๆ

38

วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม) พ.ศ. 2563
MAHASARAKHAM HOSPITAL JOURNAL Vol. 17 No. 3 (September - December) 2020

อภิปราย
การป้องกันและการรักษาภาวะความดันโลหิตต�ำ่ ของ
หญิ ง ตั้ ง ครรภ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การให้ ย าชาทางช่ อ งน�้ ำ
ไขสันหลังส�ำหรับการผ่าคลอดยังคงเป็นเรื่องที่ท้าทาย
ส�ำหรับแพทย์ผู้ดูแล แนวทางต่างๆ เช่น การให้สารน�้ำ,
การให้ยากระตุ้นระบบประสาทซิมพาเธติก, การให้นอน
หงายดั น มดลู ก ไปทางซ้ า ย, การพั น ขา เป็ น ต้ น มี
วัตถุประสงค์ในการป้องกันภาวะความดันโลหิตต�่ำใน

ระหว่างการให้ยาชาทางช่องน�้ำไขสันหลังส�ำหรับการ
ผ่าคลอด Rout และคณะ แสดงให้เห็นว่าอุบัติการณ์ของ
ภาวะความดันโลหิตต�่ำลดลงอย่างมีนัยส�ำคัญจาก 71%
ไปสู่ 55% ในอาสาสมัครที่ไม่ได้รับสารน�้ำเทียบกับอาสา
สมัครที่ได้รับสารน�้ำตามล�ำดับ (19) การเพิ่มปริมาณของ
สารละลายคริสตัลลอยด์ จาก 10 เป็น 30 มิลลิลิตร
ต่อกิโลกรัม อาจลดการเกิดภาวะความดันโลหิตต�่ำได้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น23

Table 1 Baseline characteristics and demographic data
Control Group
(N=43)

Ephedrine Group
(N=43)

p - value

Age (yrs)

29 ± 5.4

28±5.4

0.79 a

BMI (kilogram/metre2)

28.2 ±3.4

28.5±3.8

0.65 a

Gestational age (weeks)

38.4± 0.8

38.1± 0.8

0.16 a

Baseline systolic blood pressure (mmHg)

118±11.7

117±9.8

0.54 a

Baseline diastolic blood pressure (mmHg)
Baseline heart rate
(beat per minute)

70±10.2

67±7.9

0.13 a

91±12.1

87±9.9

0.13 a

Indication for cesarean section
- Previous caesarean section
- CPD
- Breech presentation
- Twin
- Maternal request
- Others

16 (37.2)
6(13.9)
4(9.3)
1(2.3)
15(34.9)
1(2.3)

19(44.2)
4(9.3)
3(6.9)
1(2.3)
15(34.9)
1(2.3)

0.96 b

Values are numbers (percentage) or mean±SD, BMI=Body Mass Index , CPD = Cephalopelvic disproportion
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Table 2 Hemodynamic and intraoperative data

Hypotension

Control Group
(N=43)

Ephedrine Group
(N=43)

p -value

24(55.8)

13(30.2)

0.02 b

Numbers of Hypotensive event
1
2
3
Total rescue ephedrine (mg)

0.33 c

9(37.5)
11 (45.8)
4(16.7)
10.8±4.3

7(46.7)
5 (33.3)
1 (6.7)
9.6±3.8

0.40 a

Tachycardia

24(55.8)

18(41.9)

0.2 b

Reactive hypertension (systolic
blood pressure > 20% of
baseline)
Anesthetic level
T3
T4
T5
T6

0

9(20.9)

0.002 c

0.25 c

3(6.9)
22(51.2)
14(32.6)
4(9.3)

3(6.9)
30(69.8)
9(20.9)
1(2.3)

Duration from spinal block to
delivery(min)

13.3±3.1

13.3±2.6

1.0 a

Operative times ( min)

29.6(6.5)

30.4(5.4)

0.55 a

Blood loss (ml)

413±159.7

358±121.9

0.07 a

Values are numbers (percentage) or mean±SD, p<0.05 considered significant a= Independent-Samples t test ,b =
Chi-square test, c = Fisher’s exact test
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อย่างไรก็ตามมีสองการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการให้
สารน�ำ้ คริสตัลลอยด์ 1000 มิลลิลติ ร เพียงอย่างเดียวไม่ได้
มีประสิทธิภาพมากไปกว่าการให้ในปริมาตร 200 มิลลิลติ ร
หรือไม่ให้เลย24,25 การให้สารน�้ำคริสตัลลอยด์ก่อนการให้

ยาชาเข้าช่องน�้ำไขสันหลังพบว่ามีประสิทธิภาพในการ
ป้องกันภาวะความดันโลหิตต�ำ่ ดังกล่าวไม่ดพี อและการให้
สารน�้ำกลุ่มคอลลอยด์ทางหลอดเลือดด�ำจะมีผลลัพธ์
ที่ดีกว่า26

Table 3 Maternal complications and neonatal outcome
Control Group
(N=43)
Nausea Vomiting
None
Nausea
Vomiting
Apgar at 1st minute < 7
Apgar at 5th minute < 8
Birth weight (gram)

Ephedrine Group
(N=43)

33 (76.7)
8(18.6)
2(4.6)
0

28 (65.1)
9 (20.9)
6 (13.9)
0

0
3167.6±374.0

0
3146.3±363.7

p - value
0.33b

NA
NA
0.79 a

Values are numbers (percentage) or mean ± SD, p<0.05 considered significant a= Independent-Samples t test , b =
Fisher’s exact test

Figure 2 Changes of systolic and diastolic blood pressue during anesthesia. Values are mean±SD. *
p<0.05
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การให้ยาตีบหลอดเลือดเป็นอีกวิธีหนึ่งที่มักจะถูก
แนะน�ำให้ใช้ในการป้องกันและรักษา ภาวะความดันโลหิต
ต�่ำจากการให้ยาชาทางช่องน�้ำไขสันหลังในหญิงตั้งครรภ์
โดยยาทีอ่ อกฤทธิก์ ระตุน้ ตัวรับแอลฟ่าเช่นยาอีเฟดรีนและ
ฟีนลิ เอฟรินเป็นยาทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ ในการใช้ปอ้ งกันรักษา
ภาวะดังกล่าว11 จากการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็น
ระบบพบว่าไม่มีความแตกต่างของประสิทธิภาพในการ
ป้องกันภาวะความดันโลหิตต�่ำดังกล่าวระหว่างอีเฟดรีน
และฟีนิลเอฟริน (ค่าความเชื่อมั่นร้อยละ 95 อยู่ระหว่าง
0.71 ถึง 1.18)27 ข้อตกลงระดับนานาชาติแนะน�ำให้ใช้
ฟีนลิ เอฟรินเป็นยาตัวแรกในการรักษาภาวะความดันโลหิต
ต�่ำจากการให้ยาชาทางช่องน�้ำไขสันหลังในหญิงตั้งครรภ์
เพราะตั ว ยามี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการเพิ่ ม ความดั น โลหิ ต
ลดภาวะเลื อ ดเป็ น กรดในทารกและลดอาการคลื่ น ไส้
อาเจียนในหญิงตั้งครรภ์ได้ดีกว่าอีเฟดรีน11 อย่างไรก็ดียา
ฟีนลิ เอฟรินยังมีขอ้ จ�ำกัดในการใช้โดยมีใช้แค่บางโรงพยาบาล
ในประเทศไทย ในการศึกษานี้จึงเลือกศึกษาอีเฟดรีนซึ่งมี
ใช้อยูแ่ ล้วในโรงพยาบาล อีเฟดรีนเป็นยาทีม่ ฤี ทธิต์ บี หลอดเลือด
โดยออกฤทธิก์ ระตุน้ ตัวรับแอลฟ่าเเละมีผลเล็กน้อยกระตุน้
ที่ตัวรับเบต้าโดยมีความสามารถรักษาปริมาณเลือดไป
เลีย้ งมดลูกได้ในสัตว์ทดลอง อย่างไรก็ดถี า้ ใช้ในขนาดทีส่ งู
อาจท�ำให้เกิดภาวะเลือดเป็นกรดในทารกได้12 โดยอาจจะ
เป็นผลจากการที่ตัวยามีผลต่อระบบเมทาโบลิซึมของ
ทารก8,28
การศึ ก ษาก่ อ นหน้ า พบว่ า การยาให้ อี เ ฟดรี น โดย
บริหารยาผ่านทางหลอดเลือดด�ำแบบให้อย่างต่อเนือ่ งหรือ
ให้ยาครั้งเดียวในเวลาสั้นๆ ตลอดจนบริหารแบบฉีดเข้า
กล้ามเนื้อมีผลในการลดอุบัติการณ์และความรุนแรงของ
ภาวะความดันโลหิตต�่ำได้18,19,29,30 อย่างไรก็ดีการให้ยา
อีเฟดรีนทางกล้ามเนื้อให้ผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจน้อยกว่า
เนือ่ งจากการดูดซึมยาทีไ่ ม่สามารถคาดการณ์ได้และพบว่า
มีภาวะความดันโลหิตสูงเกิดขึ้น19 ยังไม่มีความเห็นเป็น
เอกฉันท์เกีย่ วกับขนาดของยาอีเฟดรีนทีใ่ ห้ทางหลอดเลือดด�ำ
เพือ่ ป้องกันภาวะความดันโลหิตต�ำ่ ของหญิงตัง้ ครรภ์ทเี่ กิด
จากการให้ยาชาเข้าช่องน�้ำไขสันหลัง ลาวเวอร์และคณะ
พบว่าการให้ยาอีเฟดรีนทางหลอดเลือดด�ำแบบให้ครั้ง
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เดียวในระยะเวลาสั้นๆนั้นการออกฤทธิ์ของยาจะเร็วและ
เชื่ อ ถื อ ได้ ใ นการกระตุ ้ น ความดั น โลหิ ต โดยขนาดยาที่
12 มิลลิกรัม สามารถลดอุบตั กิ ารณ์การเกิดความดันโลหิต
ต�่ำและพบว่าขนาดยาที่มากกว่า 12 มิลลิกรัม อาจท�ำให้
พบภาวะความดันโลหิตสูงได้เพิ่มขึ้น18
นอกจากนี้มีการศึกษาเปรียบเทียบการให้ยาอีเฟดรี
นขนาดต่างๆระหว่าง 10,15 และ 20 มิลลิกรัม แบบให้
ครั้งเดียวทางหลอดเลือดด�ำในระยะเวลาสั้นๆ พบว่าการ
ให้อเี ฟดรีนขนาด 15 มิลลิกรัม พบว่ามีความเหมาะสมทีส่ ดุ
เนื่องจากสามารถลดอุบัติการณ์ของภาวะความดันโลหิต
ต�่ำของหญิงตั้งครรภ์โดยปราศจากการเพิ่มขึ้นของอุบัติ
การณ์ของภาวะความดันโลหิตสูง22 ในการศึกษานี้ใช้ยาอี
เฟดรีน 15 มิลลิกรัม ให้ทางหลอดเลือดด�ำภายใน 1 นาที
ร่วมกับการให้สารน�้ำหลังจากการให้ยาชาเข้าช่องน�้ำ
ไขสันหลังในหญิงตั้งครรภ์สามารถลดอุบัติการณ์การเกิด
ความดันโลหิตต�่ำได้โดยพบอุบัติการณ์การเกิดความดัน
โลหิตต�่ำ ร้อยละ 30.2 เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ได้รับสารน�้ำ
อย่างเดียว ร้อยละ 55.8 (p เท่ากับ 0.02) ซึ่งสอดคล้อง
กับการศึกษาก่อนหน้า22 ภาวะความดันโลหิตสูงเป็นผล
ข้างเคียงภายหลังการได้รบั การได้รบั ยาตีบหลอดเลือดโดย
นิยามคือการทีม่ รี ะดับความดันซิสโทลิคสูงกว่าระดับความ
ดันโลหิตเริ่มต้นมากกว่า ร้อยละ 20 การศึกษาของงัลคีย์
และคณะ15 พบว่าการให้ยาอีเฟดรีน ขนาด 30 มิลลิกรัม
โดยให้ยาแบบครัง้ เดียวในระยะเวลาสัน้ ทางหลอดเลือดด�ำ
มีประสิทธิภาพในการป้องกันภาวะความดันโลหิตต�ำ่ แต่จะ
พบอุบัติการณ์ในการเกิดภาวะความดันโลหิตสูงที่เพิ่มขึ้น
การลดขนาดยาลงมาโดยใช้อีเฟดรีนขนาด 15 มิลลิกรัม
ถึง 20 มิลลิกรัม ก็มีประสิทธิภาพในการป้องกันภาวะ
ความดันโลหิตต�ำ่ เช่นกันโดยไม่พบภาวะความดันโลหิตสูง
ร่วมด้วย31 ในการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบพบ
ว่าการใช้ยาอีเฟดรีนมากกว่า 14 มิลลิกรัม โดยให้ทาง
หลอดเลือดด�ำ ไม่สามารถป้องกันภาวะความดันโลหิตต�่ำ
ดังกล่าวได้แต่พบว่าท�ำให้เกิดผลข้างเคียงคือความดันโลหิต
สู ง และท� ำ ให้ มี ก ารลดลงของค่ า ความเป็ น กรดเบสใน
เลือดทารก28 ในการศึกษานี้พบอุบัติการณ์การเกิดภาวะ
ความดันโลหิตสูงเฉพาะในกลุ่มที่ได้รับยาอีเฟดรีน 9 ราย
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(ร้อยละ 20.93) โดยไม่พบภาวะดังกล่าวในกลุ่มควบคุม
(p = 0.002) อาการคลื่นไส้อาเจียนที่เกิดขึ้นในหญิง
ตั้งครรภ์ระหว่างการให้ยาชาเข้าช่องน�้ำไขสันหลังสัมพันธ์
กับการเกิดความดันโลหิตต�่ำ จากการศึกษาที่ผ่านมาพบ
ว่ า การให้ ย าอี เ ฟดรี น แบบป้ อ งกั น สามารถลดการเกิ ด
อาการคลื่นไส้อาเจียนนี้ได้1 แต่ในการศึกษานี้ไม่พบความ
แตกต่างของการเกิดอาการคลื่นไส้อาเจียนของทั้ง 2 กลุ่ม
ส�ำหรับผลที่เกิดขึ้นกับทารกนั้นไม่พบว่าทารกทั้ง 2 กลุ่ม
มีคะแนน Apgar ที่ต�่ำกว่า 7 คะแนน
ค�ำแนะน�ำล่าสุดในการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการ
ให้ยาชาเข้าช่องน�ำ้ ไขสันหลังคือรักษาความดันโลหิตให้อยู่
ในช่วง 90-110 มิลลิเมตรปรอท และไม่ควรให้ลดต�่ำกว่า
ร้อยละ 80 ของค่าพื้นฐานผลเสียของการเกิดความดัน
โลหิตต�่ำคือปริมาณเลือดที่ไปเลี้ยงสมองลดลงชั่วคราวจะ
กระตุน้ ให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะ ปริมาณเลือดทีไ่ ปเลีย้ ง
ล�ำไส้ลดลงเกิดการกระตุ้นการอาเจียนและถ้าความดัน
โลหิตต�่ำต่อเนื่องนานเกิน 2 นาที อาจท�ำให้เกิดการบาด
เจ็บในเซลล์ประสาทของทารก11 การใช้ยาอีเฟดรีนขนาด
15 มิลลิกรัม ฉีดเข้าทางหลอดเลือดด�ำจึงเป็นทางเลือกที่
ดีทชี่ ว่ ยลดอุบตั กิ ารณ์การเกิดความดันโลหิตต�ำ่ จากการได้
รับการระงับความรู้สึกด้วยยาชาทางช่องน�้ำไขสันหลังใน
การผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องแต่อาจจะต้องระมัดระวังการ
ใช้ในหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะความดันโลหิตสูงร่วมด้วย
ข้อจ�ำกัดในการศึกษานีค้ อื ท�ำการศึกษาเฉพาะในหญิงตัง้
ครรภ์ทเี่ ข้ารับการผ่าตัดคลอดแบบนัดหมาย หญิงตัง้ ครรภ์ทมี่ ี
ความเสีย่ งสูงเช่นมีภาวะครรภ์เป็นพิษ มีโรคทางระบบหัวใจ
และหลอดเลือดไม่ได้ถกู เข้าร่วมในการศึกษา จึงต้องระมัดระวัง
ในการน�ำผลการศึกษาไปใช้ในหญิงตัง้ ครรภ์กลุม่ ดังกล่าว
สรุป

ให้ยาอีเฟดรีนรูปแบบฉีดเข้าหลอดเลือดด�ำขนาด
15 มิลลิกรัม ทางหลอดเลือดด�ำร่วมกับการให้สารน�้ำ
สามารถลดอุบตั กิ ารณ์การเกิดความดันโลหิตต�ำ่ จากการได้
รับการระงับความรูส้ กึ ด้วยยาชาทางช่องน�ำ้ ไขสันหลังเมือ่
เทียบกับการให้สารน�้ำอย่างเดียวในการผ่าตัดคลอดทาง
หน้าท้องแบบนัดหมาย
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