A comparison of blood pressure reduction after propofol lnduction
in elderly between overnight fasting and 2-hour fasting of clear
liquids: prospective single-blinded randomized controlled trial
Saranant Logutarapoom*, Prangmalee Leurcharusmee*
*Department of Anesthesiology, Faculty of Medicine, Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital, Chiang Mai
University, Chiang Mai 50200, Thailand

Abstract

Background: The American Society of
Anesthesiologist guidelines have recommended at
least 2 hours of clear fluids abstinence prior to
elective procedures requiring general anesthesia in
adults. Practically, all patients are prescribed to have
nothing per oral after midnight for both solids and
clear fluids. This unpredictably prolonged fasting
time leads to dehydration and exaggerates hypotension
during an induction of general anesthesia especially in
elderly patients. We hypothesized that the reduction
of blood pressure after propofol induction is lower
in patients allowed to drink water until 2 hours prior
to surgery comparing to routinely-fasted patients.
Methods: One hundred ASA II-III patients aged over
65 years were preoperatively randomized to have last
clear fluids before midnight (AMN; control group,
n=50) and at least 2 hours before a scheduled surgery
time (2-hour; study group, n=50). Intravenous fluid was
started at 6.00 am. and infused at a weight-based rate.
Propofol was administered at a rate of 1 mg/kg/min.
The primary outcome was a reduction of blood
pressure after induction. Results: There were no
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differences in a blood pressure reduction at any times
after induction (24.20±18.03 vs 24.12±20.36 mmHg,
p-value=0.983). Eight patients in 2-hour group did not
drink anything after midnight. As per-protocol analysis
(AMN; n=58, 2-hour; n=42), the decrease of blood
pressure was not different (p-value=0.811). The
2-hour group had significantly higher percentage of
the patients with no perception of thirst (p-value
=0.003). Moreover, estimating relations between
variables using Quantile regression method, we found
two factors, a higher dose of propofol and a lower total
volume received including orally and intravenously,
associated with a larger reduction of blood pressure
(p-value=0.043, and 0.042, respectively). Conclusions:
Two-hour clear fluids fasting patients had an
insignificant difference in blood pressure reduction
after induction of anesthesia with propofol comparing
to traditional overnight fasting. However, the thirst
perception was less in 2-hour group.
Keywords: propofol, induction, hypotension, elderly,
preoperative fasting time
Thai J Anesthesiol. 2017;43(4):328-37.

ปีที่ 43 ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม 2560

1/29/61 BE 9:20 AM

การเปรียบเทียบของความดันเลือดที่ลดลงหลังการน�ำสลบด้วยยา
propofol ในผู้ป่วยสูงอายุที่งดน�้ำหลังเที่ยงคืนกับงดน�้ำ 2 ชั่วโมงก่อน
ผ่าตัด: การศึกษาไปข้างหน้าแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม โดยอ�ำพราง
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บทคัดย่อ

บทน�ำ: แนวทางการปฏิบตั ขิ อง American Society
of Anesthesiologists (ASA) แนะน�ำให้งดน�ำ้ ก่อนการ
ผ่าตัด 2 ชั่วโมง ส�ำหรับผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่มารับการผ่าตัด
ตามตารางนัดหมาย ในทางปฏิบัติผู้ป่วยได้รับค�ำสั่ง
การรักษาให้งดทั้งน�้ำและอาหารตั้งแต่เวลาเที่ยงคืน
ของวันก่อนผ่าตัด ระยะเวลาการงดน�้ำและอาหารที่
ยาวนานและไม่สามารถคาดเดาได้นำ� ไปสูภ่ าวะขาดน�ำ้
และภาวะความดันเลือดต�ำ่ ในช่วงน�ำสลบได้โดยเฉพาะ
ในผูป้ ว่ ยสูงอายุ จึงมีสมมติฐานว่าการงดน�ำ้ ก่อนผ่าตัด
2 ชั่วโมง น่าจะท�ำให้ผู้ป่วยมีความดันเลือดลดลงจาก
การน�ำสลบด้วยยา propofol น้อยกว่าการงดน�้ำหลัง
เทีย่ งคืน วิธกี ารศึกษา: ผูป้ ว่ ยอายุมากกว่า 65 ปีจำ� นวน
100 คน ทีม่ ี ASA classification 2-3 ได้รบั การแบ่งกลุม่
โดยการสุ่มให้อยู่ในกลุ่มที่งดน�้ำก่อนการผ่าตัดตั้งแต่
เวลาเที่ยงคืน (AMN group; n=50) และกลุ่มที่งดน�้ำ
อย่างน้อย 2 ชั่วโมงก่อนการผ่าตัด (2-hour group;
n=50) ผูป้ ว่ ยทัง้ 2 กลุม่ ได้รบั สารน�ำ้ ทางหลอดเลือดด�ำ
ซึง่ ค�ำนวณปริมาณตามน�ำ้ หนัก โดยเริม่ เวลา 6 นาฬิกา
ของเช้าวันผ่าตัด จากนั้นได้รับการน�ำสลบโดยใช้ยา
propofol อัตราเร็ว 1 มก.ต่อ กก.ต่อนาที ผลลัพธ์หลัก
ของการศึกษา คือ การลดลงของความดันเลือดหลังจาก
การน�ำสลบ ผลการศึกษา: ไม่พบความแตกต่างของการ
ลดลงของความดันเลือดที่เวลาใดๆ หลังการน�ำสลบ
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(24.2 ± 18.0 และ 24.1 ± 20.4 มม.ปรอท, p-value=0.983)
โดยผู้ป่วยในกลุ่ม 2-hour จ�ำนวน 8 คนไม่ได้ดื่มน�้ำ
ตั้งแต่เวลาหลังเที่ยงคืน เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
โดยแบ่งกลุ่มตามระยะเวลาที่ผู้ป่วยงดน�้ำตามจริง
(กลุ่ม AMN จ�ำนวน 58 คน และกลุ่ม 2-hour จ�ำนวน
42 คน) พบว่าการลดลงของความดันเลือดไม่ต่างกัน
ระหว่างกลุม่ (p-value=0.811) อย่างไรก็ตามกลุม่ 2-hour
มีจ�ำนวนผู้ป่วยที่ไม่รู้สึกกระหายน�้ำก่อนการผ่าตัด
มากกว่าอย่างมีนัยส�ำคัญ (p-value=0.003) นอกจากนี้
เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์หาปัจจัยที่มีผลต่อการ
ลดลงของความดันเลือดโดยใช้สมการถดถอยแบบ
quantile พบว่ า มี 2 ปั จ จั ย ได้ แ ก่ ปริ ม าณของยา
propofol ที่มาก และปริมาณสารน�้ำทั้งหมดที่ผู้ป่วย
ได้รบั ทัง้ โดยการดืม่ และทางหลอดเลือดด�ำทีน่ อ้ ย มีผล
ต่อการลดลงอย่างมากของความดันเลือด (p-value=
0.043 และ 0.042 ตามล�ำดับ) สรุป: ผูป้ ว่ ยทีง่ ดน�ำ้ ก่อน
ผ่าตัดอย่างน้อย 2 ชั่วโมง มีการเปลี่ยนแปลงความดัน
เลือดหลังการน�ำสลบด้วยยา propofol ไม่แตกต่างจาก
ผู้ป่วยที่งดน�้ำหลังเที่ยงคืน อย่างไรก็ตามผู้ป่วยกลุ่ม
2-hour มีความรู้สึกกระหายน�้ำน้อยกว่า
ค�ำส�ำคัญ: การน�ำสลบ, ยา propofol, ความดันเลือดต�ำ่ ,
ผู้สูงอายุ, การงดน�้ำและอาหารก่อนการผ่าตัด
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บทน�ำ

แนวทางการปฏิบัติของ American Society of
Anesthesiologists (ASA) ได้แนะน�ำให้งดอาหาร
ก่อนผ่าตัด 6 ชม. และงดน�้ำก่อนการผ่าตัด 2 ชม.1,2
เนือ่ งจากมีการศึกษาพบว่าไม่มคี วามจ�ำเป็นในการงดน�ำ้
ก่อนการผ่าตัดเป็นระยะเวลาทีย่ าวนาน3 อย่างไรก็ตาม
ในปัจจุบนั ยังคงใช้วธิ กี ารงดน�ำ้ และอาหารหลังเทีย่ งคืน
และเริม่ ให้สารน�ำ้ ทางหลอดเลือดด�ำแก่ผปู้ ว่ ยตอนเช้า
วันผ่าตัดหรือก่อนเข้าห้องผ่าตัด4 การทีผ่ ปู้ ว่ ยได้รบั การ
งดน�้ ำ เป็ น ระยะเวลาที่ ย าวนานเป็ น ปั จ จั ย ส� ำ คั ญ
อย่างหนึง่ ทีท่ ำ� ให้ปริมาณเลือดในระบบไหลเวียนเลือด
ลดลง5 และอาจน�ำไปสู่ภาวะความดันเลือดต�่ำในช่วง
น�ำสลบส�ำหรับการระงับความรูส้ กึ แบบทัว่ ร่างกายได้
นอกจากนี้ยังอาจส่งผลให้การไหลเวียนเลือดไปเลี้ยง
อวัยวะต่างๆ ลดลง และอาจเพิม่ ความเสีย่ งต่อการเกิด
ภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดได้โดยเฉพาะในผู้ป่วย
สูงอายุทไี่ ด้รบั การน�ำสลบด้วยยา propofol ซึง่ สามารถ
พบภาวะความดันเลือดต�ำ่ ได้บอ่ ย6 เนือ่ งจากยามีผลต่อ
การตอบสนองต่อระบบประสาทอัตโนมัติและท�ำให้
การท�ำงานของหัวใจลดลง จึงท�ำให้มโี อกาสเกิดความ
ดันเลือดต�่ำได้อย่างมาก7 โดยมีการศึกษาพบว่า อายุ
เป็นปัจจัยส�ำคัญอย่างหนึ่งที่ส่งผลต่อการเกิดภาวะ
ความดันเลือดต�ำ่ ในช่วงการน�ำสลบ โดยผูป้ ว่ ยทีม่ อี ายุ
มากกว่า 50 ปี มีโอกาสเกิดภาวะความดันเลือดต�่ำ
ในช่วงน�ำสลบได้มากกว่าผูป้ ว่ ยทีม่ อี ายุนอ้ ยกว่า 50 ปี8
นอกจากนี้ยังมีการศึกษาพบว่า การลดระยะเวลาการ
งดน�้ำและอาหารก่อนการระงับความรู้สึกแบบทั่ว
ร่างกายมีผลดีต่อผู้ป่วยโดยช่วยลดภาวะแทรกซ้อน
ในช่วงฟื้นตัวหลังการระงับความรู้สึกและช่วยให้
ผลลั พ ธ์ โ ดยรวมของการผ่ า ตั ด ดี ขึ้ น 9 และเมื่ อ
เปรียบเทียบระหว่างผู้ป่วยที่งดน�้ำและอาหารหลัง
เที่ยงคืน กับกลุ่มที่งดอาหารก่อนผ่าตัด 6 ชม. และ
งดน�้ำก่อนผ่าตัด 2 ชม. พบว่าการลดระยะเวลางดน�้ำ
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และอาหารก่อนการผ่าตัดมีส่วนช่วยให้ผู้ป่วยรู้สึก
สบาย ในขณะที่ยังได้รับการระงับความรู้สึกแบบ
ทั่วร่างกายอย่างปลอดภัย10
ปัจจุบันยังไม่พบว่ามีงานวิจัยใดที่มุ่งท�ำการศึกษา
ถึงความสัมพันธ์ของระยะเวลาการงดน�้ำก่อนผ่าตัด
กับการเปลีย่ นแปลงความดันเลือดในช่วงการน�ำสลบ
โดยใช้ยา propofol ในกลุม่ ผูป้ ว่ ยสูงอายุซงึ่ มีโอกาสเกิด
ภาวะขาดน�้ำจากการงดน�้ำและอาหารเป็นเวลานาน
เกินความจ�ำเป็น
การวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการลดลง
ของความดันเลือดหลังการน�ำสลบด้วยยา propofol
ในผู ้ ป ่ ว ยสู ง อายุ ที่ ง ดน�้ ำ และอาหารหลั ง เที่ ย งคื น
เปรียบเทียบกับผู้ป่วยสูงอายุที่งดอาหารหลังเที่ยงคืน
และงดน�้ำ 2 ชม. ก่อนการผ่าตัด และเพื่อเปรียบเทียบ
ภาวะกระหายน�ำ้ ก่อนการผ่าตัดระหว่างผูป้ ว่ ย 2 กลุม่ นี้

วิธีการศึกษา

การศึกษานี้ผ่านการพิจารณาประเด็นจริยธรรม
จากคณะกรรมการจริยธรรมของคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นการศึกษาแบบ prospective
single-blinded randomized controlled trial โดย
ท�ำการเก็บข้อมูลจากผูป้ ว่ ยอายุตงั้ แต่ 65 ปีขนึ้ ไป ASA
classification II-III ที่มารับการผ่าตัดตามตาราง
นัดหมายและวิสญ
ั ญีแพทย์ได้วางแผนระงับความรูส้ กึ
แบบทั่วร่างกายโดยควบคุมทางเดินหายใจด้วยท่อ
หายใจ มีเกณฑ์การคัดออกในผูป้ ว่ ยทีเ่ ข้ารับการผ่าตัด
ศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก ผู้ป่วยมีความผิดปกติ
ของระบบทางเดินอาหารซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยง
ต่อการส�ำลักอาหาร ผู้ป่วยที่คาดว่าอาจใส่ท่อหายใจ
ยาก ผูป้ ว่ ยทีม่ ปี ระวัตแิ พ้ยาทีใ่ ช้ในงานวิจยั หรือผูป้ ว่ ย
ที่มีความผิดปกติของหัวใจ เช่น การเต้นของหัวใจ
ผิดจังหวะ กล้ามเนือ้ หัวใจขาดเลือด และความผิดปกติ
ของลิ้นหัวใจ เป็นต้น
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ผูป้ ว่ ยได้รบั การอธิบายเกีย่ วกับการศึกษาวิจยั และ
ลงชื่อในใบยินยอมเข้าร่วมการวิจัย 1 วันก่อนผ่าตัด
และถู ก แบ่ ง ออกเป็ น 2 กลุ ่ ม โดยการสุ ่ ม ด้ ว ย
คอมพิวเตอร์ซึ่งใส่ผลการสุ่มในซองทึบและถูกเปิด
ซองเมื่ อ ประเมิ น และเตรี ย มผู ้ ป ่ ว ยก่ อ นการระงั บ
ความรู้สึกโดยวิสัญญีแพทย์ที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแล
ผูป้ ว่ ยในวันผ่าตัด โดยกลุม่ ที่ 1 ก�ำหนดให้งดทัง้ น�ำ้ และ
อาหารก่อนการผ่าตัด ตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนของวันก่อน
ผ่าตัด (กลุม่ AMN) ส่วนกลุม่ ที่ 2 ก�ำหนดให้งดอาหาร
ก่อนการผ่าตัด ตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนของวันก่อนผ่าตัด
และอนุญาตให้ดื่มน�้ำเปล่าได้ตามความต้องการของ
ผู้ป่วยโดยไม่จ�ำกัดปริมาณ จนถึงเวลา 2 ชม. ก่อน
เวลาผ่ า ตั ด ตามที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นตารางนั ด หมาย (กลุ ่ ม
2-hour) ผูป้ ว่ ยทัง้ 2 กลุม่ ได้รบั สารน�ำ้ ในกลุม่ crystalloid
ทางหลอดเลือดด�ำ โดยเริ่มให้ตั้งแต่เวลา 6.00 นาฬิกา
ของเช้าวันผ่าตัด ตามปริมาณที่ค�ำนวณได้จากสูตร
Holliday-Segar11
เมือ่ ผูป้ ว่ ยมาถึงห้องผ่าตัดจะได้รบั การติดเครือ่ งมือ
เฝ้าระวังระหว่างการระงับความรู้สึกตามมาตรฐาน
ได้แก่ ความดันเลือด คลื่นไฟฟ้าหัวใจ ความอิ่มตัว
ของออกซิเจนในเลือด พร้อมทั้งสอบถามความรู้สึก
กระหายน�ำ้ ของผูป้ ว่ ยก่อนการระงับความรูส้ กึ จากนัน้
จะเริ่มให้การระงับความรู้สึกโดยให้ผู้ป่วยหายใจด้วย
100% ออกซิเจน อัตราการไหล 6 ลิตรต่อนาที ผ่าน
หน้ากากช่วยหายใจเป็นเวลา 3-5 นาที น�ำสลบด้วยยา
propofol (Fresofol® 1% MCT/LCT; Fresenius Kabi,
Austria) อัตราเร็ว 1 มก.ต่อ กก.ต่อนาที โดยติดตั้ง
three-way stopcock และสายส�ำหรับจ่ายยา propofol ที่
บริเวณหลังมือของผูป้ ว่ ย และใช้เครือ่ ง syringe pump
(Perfusor® Space; B. Braun, Melsungen, Germany)
จากนั้นหยุดยาเมื่อผู้ป่วยไม่ตอบสนองต่อการเขี่ยที่
ขนตา (loss of eyelash reflex) หลังจากวัดความดันเลือด
ที่ 2 นาที หลังเริ่มน�ำสลบ ให้ยาหย่อนกล้ามเนื้อ ยาแก้
ปวด ยาดมสลบ และใส่ทอ่ หายใจตามเวลาทีเ่ หมาะสม
จากนัน้ ควบคุมระดับความลึกของการสลบด้วยยาดม
สลบและระงับปวดด้วยยา opioids ซึ่งปรับปริมาณ
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ตามการประเมิ น ระดั บ ความลึ ก ของการสลบ
สิ่งกระตุ้น และการตอบสนองของผู้ป่วย
เมื่อเสร็จสิ้นการผ่าตัด ให้ผู้ป่วยหายใจด้วย 100%
ออกซิเจน อัตราการไหล 6 ลิตรต่อนาที ปิดยาดมสลบ
และให้ ย าต้ า นฤทธิ์ ย าหย่ อ นกล้ า มเนื้ อ เมื่ อ ผู ้ ป ่ ว ย
รู้สึกตัว ตื่นดี ท�ำตามค�ำสั่งได้ ให้ถอดท่อหายใจ และ
ย้ า ยผู ้ ป ่ ว ยไปดู แ ลหลั ง การระงั บ ความรู ้ สึ ก ที่ ห ้ อ ง
พักฟื้น
บันทึกข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วย บันทึกข้อมูลก่อน
การระงับความรู้สึก ได้แก่ เวลาจริงในการงดอาหาร
และน�้ำ ชนิดและปริมาณสารน�้ำที่ผู้ป่วยได้รับก่อน
ผ่าตัด ปริมาณน�้ำที่ดื่มหลังจากงดอาหาร เวลาเริ่มให้
สารน�้ำทางหลอดเลือดด�ำ ความรู้สึกกระหายน�้ำของ
ผู้ป่วยก่อนการระงับความรู้สึก ความดันเลือดและ
อัตราการเต้นของหัวใจก่อนการระงับความรู้สึกเพื่อ
เป็นค่าเริ่มต้น และบันทึกข้อมูลระหว่างการระงับ
ความรูส้ กึ ได้แก่ ความดันเลือดและอัตราการเต้นของ
หัวใจเมื่อผู้ป่วยเริ่มหลับไม่ตอบสนองต่อการเขี่ยที่
ขนตาและหลังจากนั้นทุก 2 นาที ปริมาณยา propofol
ที่ผู้ป่วยได้รับส�ำหรับการน�ำสลบ และเวลาที่ผู้ป่วย
เริ่มหลับโดยนับเวลาตั้งแต่เริ่มน�ำสลบจนไม่พบการ
ตอบสนองต่อการเขี่ยที่ขนตา ผลลัพธ์หลักของการ
ศึกษา คือ การลดลงของความดันเลือดหลังจากการ
น�ำสลบ ซึ่งหมายถึง ความแตกต่างของความดันเลือด
ระหว่างความดันเลือดเริ่มต้นกับความดันเลือดเมื่อ
ผู้ป่วยเริ่มหลับ
การค�ำนวณประชากรทีศ่ กึ ษา ข้อมูลความดันเลือด
จากการศึกษาน�ำร่อง พบค่าเฉลี่ยของการลดลงของ
ความดันเลือดหลังการน�ำสลบโดยใช้ยา propofol
เท่ากับ 34.0 ± 12.1 มม.ปรอท เมือ่ เปรียบเทียบความดัน
เลือดขณะทีผ่ ปู้ ว่ ยเริม่ หมดสติกบั ค่าเริม่ ต้น โดยก�ำหนด
ให้กลุม่ ทดลองให้ผลลัพธ์ทดี่ กี ว่าเมือ่ มีการเปลีย่ นแปลง
ของความดันเลือดที่น้อยลงร้อยละ 20 และก�ำหนด
type I error และ type II error เท่ากับร้อยละ 5 และ 20
ตามล�ำดับ เมือ่ ค�ำนวณทางสถิตไิ ด้จำ� นวนผูป้ ว่ ยกลุม่ ละ
41 คน และเมือ่ คิดจ�ำนวนผู้ป่วยที่อาจถอนตัวจากการ
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ศึกษาอีกร้อยละ 20 จึงเก็บข้อมูลผู้ป่วยกลุ่มละ 50 คน
วิเคราะห์ทางสถิตดิ ว้ ยโปรแกรม Stata เวอร์ชนั่ 13
โดยใช้ Student’s t-test หรือ Mann-Whitney U-test
ส�ำหรับข้อมูลต่อเนื่อง ใช้ chi-squre test ส�ำหรับ
ตัวแปรแบบกลุม่ และใช้ repeated measures ANOVA
ส�ำหรับเปรียบเทียบความดันเลือกก่อนและหลังน�ำสลบ
ระหว่าง 2 กลุ่ม ส่วนการวิเคราะห์หาปัจจัยที่มีความ
สั ม พั น ธ์ ต ่ อ การลดลงของความดั น เลื อ ดใช้ ส ถิ ติ
quantile regression โดยถือว่าค่า p-value ที่น้อยกว่า
0.05 มีนัยส�ำคัญทางสถิติ

ผลการศึกษา

ผู้เข้าร่วมการวิจัยทั้ง 2 กลุ่ม กลุ่มละ 50 คน มี
ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ ดัชนีมวลกาย และ ASA
classification ไม่แตกต่างกัน (ตารางที่ 1) โดยร้อยละ 52
และ 44 ของผู้ป่วยกลุ่ม AMN และกลุ่ม 2-hour มี
โรคประจ�ำตัวเป็นโรคความดันเลือดสูง และร้อยละ 40
และ 26 ของผู้ป่วยกลุ่ม AMN และกลุ่ม 2-hour ได้รับ
ยาลดความดันเลือดในตอนเช้าของวันผ่าตัด อย่างไร
ก็ตามผู้ป่วยทั้ง 2 กลุ่ม มีความดันเลือดที่วัดก่อนการ
ระงับความรู้สึกหรือความดันเลือดเริ่มต้น (baseline)
ไม่แตกต่างกัน (ตารางที่ 1)

Table 1. Patient demographic data
Variables

AMN (n=50)
20 (40.0)
30 (60.0)

2-hour (n=50)
25 (50.0)
25 (50.0)

p-value
0.315

Gender, n (%)
Male
Female
Age (years, mean ± SD)
71.2 ± 6.2
73.1 ± 6.5
0.143
BMI (kg/m2, mean ± SD)
21.2 ± 4.8
21.3 ± 5.7
0.962
ASA, n (%)
2
49 (98.0)
49 (98.0)
1.000
3
1 (2.0)
1 (2.0)
Patient with hypertensive disease, n (%)
26 (52.0)
22 (44.0)
0.423
Patient receiving preoperative antihypertensive medication, n (%)
20 (40.0)
13 (26.0)
0.302
Baseline blood pressure (mmHg, mean ± SD)
Systolic BP
149.2 ± 17.3
147.3 ±19.9
0.616
Mean arterial pressure
104.2 ± 12.8
102.8 ± 15.2
0.629
Diastolic BP
78.7 ± 10.5
77.0 ± 10.0
0.420
AMN = after midnight fasting group, 2-hour = 2-hour fluids fasting group, BMI = body mass index, ASA = American Society of Anesthesiologists
physical status classification, BP = blood pressure.

ระยะเวลาในการงดอาหารก่อนการผ่าตัด และ
ปริมาณสารน�้ำทางหลอดเลือดด�ำที่ผู้ป่วยได้รับก่อน
การผ่ า ตั ด ไม่มีค วามแตกต่างกันระหว่าง 2 กลุ ่ ม
การศึกษา โดยผู้ป่วยในกลุ่ม AMN และกลุ่ม 2-hour
มีระยะเวลางดน�ำ้ ก่อนการผ่าตัด 13.0 ± 2.8 และ 5.0 ± 2.9
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ชั่วโมงตามล�ำดับ ส่วนปริมาณน�้ำที่ผู้ป่วยกลุ่ม 2-hour
ได้รบั ตัง้ แต่เวลาหลังเทีย่ งคืน เท่ากับ 180.8 ± 225.1 มล.
(ตารางที่ 2) ทัง้ นีม้ ผี ปู้ ว่ ยในกลุม่ นีจ้ ำ� นวน 8 คน ทีไ่ ม่ได้
ดื่มน�้ำเลยตั้งแต่เวลาหลังเที่ยงคืน
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Table 2. Preoperative and intraoperative data
Variables
Preoperative diet fasting time (hours)
Preoperative liquids fasting time (hours)
Preoperative administrated intravenous fluid (mL)
Preoperative oral fluid; after midnight (mL)
Dose of propofol for induction (mg/kg)
Time until loss of eye lash reflex (seconds)
AMN = after midnight fasting group, 2-hour = 2-hour fluids fasting group.
Data are shown in mean ± SD.

เมื่ อ เปรี ย บเที ย บการลดลงของความดั น เลื อ ด
หลังการน�ำสลบของผูป้ ว่ ยทัง้ 2 กลุม่ ตามกลุม่ ทีไ่ ด้รบั
มอบหมาย (ผูป้ ว่ ยกลุม่ ละ 50 คน) ไม่พบความแตกต่าง
ของความดันเลือดเมือ่ วัดทันทีหลังจากผูป้ ว่ ยหลับและ
ทีเ่ วลา 2 นาทีหลังจากนัน้ (ตารางที่ 3 และรูปที่ 1) และ
ไม่พบความแตกต่างของปริมาณ propofol และระยะ
เวลาที่ใช้เพื่อน�ำสลบ (ตารางที่ 2) ทั้งนี้เมื่อวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติโดยแบ่งกลุ่มผู้ป่วยตามระยะเวลาที่
งดน�ำ้ จริง (กลุม่ AMN จ�ำนวน 58 คน และกลุม่ 2-hour

AMN (n=50)
16.3 ± 2.5
13.0 ± 2.8
287.6 ± 271.2
0.0 ± 0.0
1.9 ± 0.5
107.3 ± 22.7

2-hour (n=50)
15.4 ± 3.4
5.0 ± 2.9
258.8 ± 230.0
180.8 ± 225.1
1.8 ± 0.4
101.6 ± 25.2

p-value
0.160
0.000
0.568
0.000
0.341
0.236

จ�ำนวน 42 คน) ก็ไม่พบความแตกต่างของการลดลง
ของความดันเลือดระหว่างกลุม่ (p-value=0.811) และ
จากการศึกษามีผู้ป่วยที่มีค่าความดันเลือด systolic
ลดลงมากกว่าร้อยละ 30 ของค่าความดันเริ่มต้น หรือ
มีคา่ น้อยกว่า 90 มม.ปรอท ร้อยละ 12 และ 14 ในกลุม่
AMN และกลุม่ 2-hour ตามล�ำดับ โดยผูป้ ว่ ยได้รบั การ
รักษาโดยการให้สารน�้ำและยา ephedrine ตามความ
เหมาะสม อย่างไรก็ตามไม่มีผู้ป่วยที่เข้าร่วมการวิจัย
มีภาวะส�ำลักน�้ำหรืออาหารระหว่างการศึกษา

Table 3. Changes of blood pressure after propofol induction
Changes of blood pressure (mmHg)
AMN (n=50)
Immediately after loss of eyelash reflex
Systolic BP
24.2 ± 18.0
Mean arterial pressure
13.1 ± 14.8
Diastolic BP
7.3 ± 12.9
Two minutes after loss of eyelash reflex
Systolic BP
43.3 ± 26.5
Mean arterial pressure
26.0 ± 21.7
Diastolic BP
17.9 ± 18.7
AMN = after midnight fasting group, 2-hour = 2-hour fluids fasting group, BP = blood pressure.
Data are shown in mean ± SD.
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2-hour (n=50)

p-value

24.1 ± 20.4
14.8 ± 17.6
7.5 ± 11.7

0.983
0.611
0.948

40.6 ± 35.2
25.6 ± 27.8
15.8 ± 20.4

0.675
0.940
0.590
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Figure 1. Box plot graph shows systolic blood pressure before induction (baseline), immediately after loss
of consciousness (LOC), and 2 minutes after induction comparing between AMN (dot box) and
2-hour (plain box) groups

เมื่อน�ำข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติ โดยใช้สมการ
ถดถอยแบบ quantile (quantile regression) เพื่อหา
ปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์ตอ่ การลดลงของความดันเลือด
พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการลดลงของความดันเลือดที่
percentile ที่ 80 ซึ่งหมายถึงกลุ่มผู้ป่วยที่มีการลดลง
ของความดันเลือดอย่างมาก สัมพันธ์ของปริมาณยา
propofol ทีใ่ ช้ในการน�ำสลบต่อความดันเลือดทีล่ ดลง
โดยปริมาณยา propofol ทีม่ ากขึน้ มีผลท�ำให้การลดลง
ของความดันเลือดมากขึน้ (p-value=0.043) นอกจากนี้
ยังพบความสัมพันธ์ของปริมาณสารน�้ำที่ได้รับกับ
ความดันเลือดที่ลดลง โดยเมื่อคิดผลรวมของสารน�้ำ
ทั้งหมดที่ผู้ป่วยได้รับทั้งทางหลอดเลือดด�ำและโดย
การดืม่ ตัง้ แต่เวลาเทีย่ งคืน พบว่าปริมาณสารน�ำ้ ทีน่ อ้ ย
มีผลต่อการลดลงของความดันเลือดทันทีหลังการ

น�ำสลบ มากกว่า กลุม่ ทีไ่ ด้รบั สารน�ำ้ ปริมาณมากอย่าง
มีนัยส�ำคัญ (p-value=0.042) ส่วนปัจจัยอื่นๆ ที่น�ำมา
วิเคราะห์แต่ไม่พบความสัมพันธ์ต่อการลดลงของ
ความดันเลือด ได้แก่ อายุ เพศ ระยะเวลาที่งดน�้ำก่อน
การผ่าตัด ปริมาณสารน�้ำที่ได้รับโดยการดื่ม และค่า
ความดันเลือดเริ่มต้น
นอกจากนี้เมื่อประเมินความรู้สึกกระหายน�้ำของ
ผูป้ ว่ ยก่อนการระงับความรูส้ ึก พบว่าผูป้ ่วยทั้ง 2 กลุม่
มีความรู้สึกกระหายน�ำ้ ทีแ่ ตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญ
(p-value=0.003) โดยผูป้ ว่ ยกลุม่ 2-hour ส่วนใหญ่ไม่มี
ความรู้สึกกระหายน�้ำ ในขณะที่ร้อยละ 50 ของผู้ป่วย
ในกลุม่ AMN มีความรูส้ กึ กระหายน�ำ้ เล็กน้อยหรือมาก
(ตารางที่ 4)

Table 4. Preoperative perception of thirst
Level of thirst
Not thirsty
Mild thirsty
Very thirsty
AMN = after midnight fasting group, 2-hour = 2-hour fluids fasting group.
Data are shown in number (%).
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AMN (n=50)
25 (50.0)
18 (36.0)
7 (14.0)

2-hour (n=50)
39 (78.0)
8 (16.0)
8 (6.0)

p-value
0.003
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วิจารณ์

ภาวะความดันเลือดต�่ำหลังการน�ำสลบด้วยยา
propofol สามารถพบได้ บ ่ อ ยโดยเฉพาะในผู ้ ป ่ ว ย
สูงอายุ จากการศึกษาในปี ค.ศ. 1993 พบภาวะความดัน
เลือดต�่ำ (ค่าความดัน systolic น้อยกว่า 90 มม.ปรอท)
ร้อยละ 156 หลังจากการน�ำสลบด้วยยา propofol ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษานี้
จากการศึกษานีไ้ ม่พบความแตกต่างของการลดลง
ของค่าความดันเลือดในช่วงการน�ำสลบระหว่าง 2 กลุม่
ซึ่งก�ำหนดให้งดดื่มน�้ำที่เวลาต่างกัน ทั้งนี้ตามวิธีการ
วิจัย ก�ำหนดให้ผู้ป่วยกลุ่ม 2-hour ดื่มน�้ำได้ตามความ
ต้องการของผู้ป่วยจนถึงเวลา 2 ชม. ก่อนเวลาผ่าตัด
ที่ระบุไว้ในตารางนัดหมาย โดยไม่ได้ระบุปริมาณน�้ำ
ที่ต้องการให้ผู้ป่วยดื่มอย่างชัดเจน เนื่องจากผู้วิจัย
ไม่ต้องการบังคับหรือรบกวนการนอนหลับตามปกติ
ของผู้เข้าร่วมการวิจัยซึ่งน่าจะเสมือนกับสถานการณ์
จริงที่ผู้ป่วยสามารถเลือกที่จะดื่มหรือไม่ดื่มน�้ำก็ได้
ก่อนการผ่าตัด ท�ำให้อาจส่งผลต่อผลการศึกษา โดยมี
ผู้ป่วย 8 คน ในกลุ่ม 2-hour ที่ไม่ได้ดื่มน�้ำหลังเวลา
เที่ ย งคื น จึ ง มี ร ะยะเวลางดน�้ ำ รวมทั้ ง สิ้ น มากกว่ า
8 ชม. ซึ่งเทียบเท่ากับผู้ป่วยในกลุ่ม AMN นอกจากนี้
ผู้ป่วยในกลุ่ม 2-hour จ�ำนวน 14 คน ดื่มน�้ำปริมาณ
น้อยกว่า 100 มล. ตั้งแต่เวลาเที่ยงคืน ซึ่งปริมาณน�้ำ
ดังกล่าวอาจไม่เพียงพอต่อการรักษาระดับปริมาณเลือด
ในหลอดเลือด (intravascular volume)
ปริมาณยา propofol ทีใ่ ช้ในการน�ำสลบเป็นปัจจัย
ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ต ่ อ การลดลงของความดั น เลื อ ด
โดยปริมาณยา propofol ทีม่ ากขึน้ มีผลท�ำให้การลดลง
ของความดันเลือดมากขึ้น ซึ่งอธิบายได้จากเภสัช
พลศาสตร์ (pharmacodynamics) ของยา propofol ต่อ
ระบบไหลเวียนเลือด12 นอกจากนี้ปริมาณสารน�้ำที่
ผู ้ ป ่ ว ยดื่ ม และได้ รั บ ทางหลอดเลื อ ดด� ำตั้ ง แต่ เ วลา
เที่ยงคืนเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการลดลงของ
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ความดันเลือดโดยผู้ป่วยที่ได้รับสารน�้ำปริมาณน้อย
มีการลดลงของความดันเลือดมากกว่า ดังนัน้ เมือ่ ผูป้ ว่ ย
ต้องงดอาหารก่อนการผ่าตัด การให้สารน�ำ้ แก่ผู้ป่วย
ในปริมาณที่เพียงพอไม่ว่าจะทางหลอดเลือดด�ำหรือ
โดยการดื่ม ต่างก็มีผลต่อปริมาณเลือดในหลอดเลือด
ของผู้ป่วย ซึ่งผลของยา propofol ต่อการลดลงของ
ความดันเลือดจะมากขึน้ หากผูป้ ว่ ยอยูใ่ นภาวะขาดน�ำ้
(dehydration)13
ภาวะกระหายน�้ำเป็นความรู้สึกไม่สะดวกสบาย
ของผู้ป่วยซึ่งอาจไม่ได้ส่งผลโดยตรงต่อการระงับ
ความรู้สึกหรือการผ่าตัด แต่อาจส่งผลต่อจิตใจของ
ผู้ป่วย ซึ่งมีรายงานพบว่าความรู้สึกกระหายน�้ำก่อให้
เกิดความไม่สะดวกสบายอย่างมาก ในระดับทีม่ ากกว่า
การนอนไม่หลับหรือความกังวลเกี่ยวกับการผ่าตัด14
การงดน�ำ้ อย่างน้อย 2 ชม. ก่อนการผ่าตัดจึงท�ำให้ผปู้ ว่ ย
รูส้ กึ สบายและมีความพึงพอใจต่อการระงับความรูส้ กึ
มากขึ้น15
ในการศึกษานี้ไม่พบภาวะส�ำลักน�้ำหรืออาหาร
ในผูป้ ว่ ยทัง้ 2 กลุม่ โดยการงดน�ำ้ 2 ชม. ก่อนการผ่าตัด
นอกจากจะไม่เพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะส�ำลักน�้ำหรือ
อาหารแล้ ว ยั ง พบว่ า การอนุ ญ าตให้ ดื่ ม น�้ ำ ในช่ ว ง
2-4 ชม. ก่อนการผ่าตัดมีความสัมพันธ์กบั ปริมาณและ
ความเป็นกรดของสสารทีเ่ หลืออยูใ่ นกระเพาะอาหาร
ที่ น ้ อ ยกว่ า เมื่ อ เที ย บกั บ การงดน�้ ำ มากกว่ า 4 ชม.
ก่อนการผ่าตัด และปัจจุบันมีการสนับสนุนให้ผู้ป่วย
ดื่มน�้ำเปล่าและน�้ำที่มีส่วนผสมของ carbohydrate
จนถึงเวลาอย่างน้อย 2 ชม. ก่อนการผ่าตัดในแนวทาง
ปฏิ บั ติ ข องการส่ ง เสริ ม การฟื ้ น ตั ว หลั ง ผ่ า ตั ด
(Enhanced Recovery After Surgery guideline;
ERAS) 16,17
ข้อจ�ำกัดของการศึกษาครัง้ นี้ คือ วิธกี ารวิจยั ทีไ่ ม่ได้
ระบุปริมาณน�้ำที่ต้องการให้ผู้ป่วยในกลุ่ม 2-hour ดื่ม
เป็นปริมาณที่ชัดเจน จึงมีผลกระทบต่อผลการศึกษา
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ซึ่งค�ำนวณสถิติตามกลุ่มวิจัยที่ผู้ป่วยได้รับการสุ่ม
เพื่อไม่ก่อให้เกิดอคติ (intention-to-treat analysis)
นอกจากนีย้ งั มีปจั จัยรบกวนต่างๆ ทีอ่ าจส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงความดันเลือดของผู้ป่วย ได้แก่ โรค
ความดันโลหิตสูง และการได้รับยาลดความดันเลือด
ชนิดต่างๆ ในเช้าวันผ่าตัด อย่างไรก็ตามในการศึกษานี้
มีจำ� นวนผูป้ ว่ ยดังกล่าวไม่แตกต่างกัน และการศึกษานี้
อาจต้องการขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เพิ่มขึ้นเพื่อแสดง
ความแตกต่างอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตริ ะหว่าง 2 กลุม่
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมส�ำหรับการศึกษาต่อไป ได้แก่
การเก็บข้อมูลผลลัพธ์อนื่ ๆ ทีอ่ าจเป็นผลจากการงดน�ำ้
ก่อนการผ่าตัดที่ยาวนานเกินไป เช่น อาการคลื่นไส้
อาเจียนหลังการผ่าตัด และการฟื้นตัวของผู้ป่วยหลัง
การระงับความรู้สึก เป็นต้น18,19 เพื่อแสดงข้อดีหรือ
ข้อเสียของการก�ำหนดให้ผู้ป่วยงดน�้ำที่ระยะเวลา
ต่างๆ ก่อนการผ่าตัดได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

สรุป

ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตขิ อง
การลดลงของความดันเลือดหลังการน�ำสลบด้วยยา
propofol ในผู้ป ่ว ยสูง อายุที่ง ดน�้ำและอาหารหลั ง
เที่ยงคืน เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ป่วยสูงอายุที่งดอาหาร
หลังเที่ยงคืนและงดน�้ำ 2 ชม. ก่อนการผ่าตัด อย่างไร
ก็ตามพบว่า กลุม่ ผูป้ ว่ ยสูงอายุทงี่ ดอาหารหลังเทีย่ งคืน
และงดน�้ำ 2 ชม. ก่อนการผ่าตัด มีภาวะกระหายน�้ำ
ก่อนการผ่าตัดน้อยกว่ากลุ่มผู้ป่วยสูงอายุที่งดน�้ำและ
อาหารหลังเที่ยงคืนอย่างมีนัยส�ำคัญ
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