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บทน า 

การพัฒนาระบบบริการผาตัดแบบวันเดียวกลับ (one day surgery; ODS) เปนนโยบายหนึ่งของแผน

ยุทธศาสตรประเทศไทย 4.0 ที่กระทรวงสาธารณสุขมุงเนนและใหความสําคัญ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหประชาชน

เขาถึงบริการไดอยางรวดเร็ว ลดระยะเวลาการรอคิวผาตัด ลดความแออัดในโรงพยาบาล ลดภาระคาใชจายในการ

ดูแลรักษาผูปวยของประเทศ ประหยัดเวลาของผูปวยและญาติ ดังนั้นเพ่ือใหผูปวยนอกท่ีมารับบริการผาตัดมีความ

ปลอดภัยและสามารถกลับบานหลังผาตัดไดตามแผนการรักษา ทางราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทยแหงประเทศไทย จึง

ไดจัดทําแนวทางเวชปฏิบัติสําหรับปองกันและรักษาภาวะคลื่นไสอาเจียนหลังการผาตัด (postoperative nausea 

and vomiting; PONV) ขึ้น เพื่อลดอุบัติการณภาวะแทรกซอนสําคัญหลังการผาตัดนี้ 

แนวทางเวชปฏิบัตินี้คณะผูจัดทําไดดําเนินการภายใตกํากับของราชวิทยาลัยฯ แนวทางนี้อาจปรับเปลี่ยน

ไดตามความเหมาะสม  หากมีผลการศึกษายืนยันการรักษาที่แตกตาง  รวมถึงเทคโนโลยีใหมๆ ตอไปในอนาคต 

อนึ่ง คณะผูจัดทําไมมีผลประโยชนทับซอนในการจัดทําแนวทางเวชปฏิบัติแตอยางใด 

 ค าจ ากัดความ (1) 

      ภาวะคลื่นไสอาเจียนหลังการผาตัด (postoperative nausea and vomiting) หมายถึง อาการคลื่นไส 
(nausea) ความรูสึกคลายจะอาเจียน (retching) หรืออาการอาเจียน (vomiting) ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 24 ถึง 
48 ชั่วโมงภายหลังการผาตัด 

วัตถุประสงค  
เปนแนวทางสําหรับประเมินความเสี่ยง ใหการปองกันและรักษาภาวะคลื่นไสอาเจียนหลังการผาตัด เพ่ือลด

อุบัติการณภาวะแทรกซอน PONV สงเสริมใหผูปวยนอกมีความปลอดภัยและสามารถกลับบานหลังผาตัดได ทั้งนี้
แนวทางเวชปฏิบัตินี้ อาจนํามาใชหรือปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับบริบทของแตละโรงพยาบาลหรือสถาบัน 
ขอบเขต 

1. ผูรับบริบาล แนวทางเวชปฏิบัตินี้ สามารถนําไปใชกับผูปวยแข็งแรงทุกวัยที่เขารับการผาตัด โดยแนวทาง

ปฏิบัตินี้ ไมครอบคลุมหญิงตั้งครรภและหญิงใหนมบุตร  

2. บุคลากร วิสัญญีแพทย ศัลยแพทย แพทยผูทําหัตถการ วิสัญญีพยาบาล และบุคลากรทางการแพทย 

 
แนวทางปฏิบัติ 

ค าแนะน าการประเมินความเสี่ยงตอการเกิด PONV ส าหรับผูใหญ (2,3) 

ผูปวยควรไดรับการประเมินความเสี่ยงของการเกิดภาวะ PONV กอนมารับการระงับความรูสึกและจัด

ระดับความเสี่ยง โดยใชคาคะแนนของ Koivuranta (Koivuranta score) หรือคะแนนของ Apfel (Apfel score) 

ทั้งนี้ Apfel score เปนคะแนนรวมที่ไดจากจํานวนปจจัยเสี่ยงที่ผูปวยมี ประกอบดวย  
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1) เพศหญิง  

2) ไมสูบบุหรี่  

3) มีประวัติ PONV และ/หรือเมารถ (motion sickness)   

4) ไดรับยาระงับปวดกลุม opioids หลังผาตัด  

โดย Apfel score (0-4) สัมพันธกับอุบัติการณ PONV ประมาณรอยละ 10, 20, 40, 60 และ 80 

ตามลําดับ ในรายที่มีความเสี่ยง 0-1 ขอ ถือเปนกลุมเสี่ยงต่ํา (low) ความเสี่ยง 2 ขอ ถือเปนกลุมเสี่ยงปานกลาง 

(medium) และถามีความเสี่ยงตั้งแต 3 ขอขึ้นไป ถือเปนกลุมเสี่ยงสูง (high) โดยทั้งนี้ใหรวมผูปวยที่อาจเกิด

อันตรายรายแรงหากเกิดอาการอาเจียนขึ้น เชน ถูกมัดกรามดวยลวด (wired jaw) หลังการผาตัดกระเพาะอาหาร

หรือหลอดอาหาร (gastric or esophageal surgery) มีภาวะความดันในกะโหลกศีรษะสูง (increase intracranial 

pressure) เขาอยูในกลุมเสี่ยงสูงดวย สําหรับ Koivuranta score เปนการประเมินโดยใชความเสี่ยง 5 ขอ โดยใช

ความเสี่ยง 4 ขอเหมือนกับ Apfel score และเพ่ิมปจจัยระยะเวลาการผาตัดที่นานกวา 1 ชั่วโมง  

ค าแนะน าการลดปจจัยเสี่ยงในการเกิด PONV ส าหรับผูใหญ(2,3) 

การจัดการปรับและลดปจจัยเสี่ยงของผูปวย จะลดอุบัติการณของ PONV ได ไดแก 

1. การระงับปวดหลังผาตัดดวยวิธีการผสมผสาน (multimodal analgesic regimens) เพ่ือลดการใชยา
ระงับปวดกลุม opioids  

2. เลือกเทคนิคการระงับความรูสึกเฉพาะสวน (regional anesthesia) แทนการระงับความรูสึกแบบทั่วตัว 
(general anesthesia) เมื่อสามารถทําได ในรายที่มีความเสี่ยงสูงในการเกิด PONV 

3. เลือกใชยา propofol แบบหยดตอเนื่องทางหลอดเลือดดําเพ่ือรักษาระดับการสลบแทนการใชยาดมสลบ 
4. หลีกเลี่ยงภาวะพรองสารน้ําในผูปวยที่มารับการผาตัดโดยจํากัดระยะเวลางดน้ําและอาหารกอนผาตัดให

เหมาะสม ไมงดนานจนเกินไป หรือพิจารณาใหสารน้ําทั้งชนิด crystalloid และ colloid ทางหลอดเลือด
ดํา 10-30 มิลลิลิตรตอกิโลกรัม ในชวงที่ตองงดน้ําและอาหาร  

5. ไมพบหลักฐานวาการใหสารน้ําที่มีสวนประกอบของน้ําตาล (dextrose solution) ชวยลดอาการ PONV 
ได 

6. การใหออกซิเจน (oxygen supplementation) รวมถึงการเคี้ยวหมากฝรั่ง (chewing gum) อาจชวย
บรรเทาอาการ PONV ไดเล็กนอย จึงไมแนะนําใหใชเพ่ือรักษาอาการ PONV 

 
ค าแนะน าการรักษาอาการ PONV ในผูป่วยท่ีการปองกันไมไดผลหรือไมไดรับยาปองกัน(2,3) 

1. ผูปวยที่ไดรับยาปองกัน PONV แลวไมไดผล  
1.1 ควรไดรับยากลุมใหมที่ออกฤทธิ์ตางจากยาตัวเดิม  
1.2 ยาในกลุม 5-HT3 antagonist เชน ondansetron สามารถใหซ้ําไดในขนาดเดิม เมื่อไดรับยาในขนาด

ปองกันนานกวา 6 ชั่วโมงและไมมียารักษาท่ีเปนกลุมอ่ืน  
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1.3 ควรยึดหลักการรักษาแบบผสมผสานโดยใหยารักษารวมที่ออกฤทธิ์ตางกัน 
1.4 ใหพิจารณายาในกลุม antihistamine รวมในการรักษาในผูปวยที่มีประวัติเมารถ 

2. ผูปวยที่ไมไดรับยาปองกันมากอน  

2.1 ใหใชยาในกลุม 5-HT3 antagonists เปนตัวเลือกอันดับแรกในการรักษา  

2.2 ควรยึดหลักการรักษาแบบผสมผสานโดยใหยารักษารวมที่ออกฤทธิ์ตางกัน  
2.3 ควรประเมินหาสาเหตุที่อาจแกไขไดในผูปวยที่มีอาการทุกราย เชน ไดรับยาแกปวด opioids ปริมาณ

มาก มีภาวะลําไสอุดตัน หรือมีเลือดคางในลําคอ เปนตน 

แนวทางปฏิบัติการจัดการภาวะ PONV ในผูใหญ(3) 

ขั้นที่ 1 
 

พิจารณาปจจัยเสี่ยง 
กอนการผาตัด 

- เพศหญิง 
- อายุนอยกวา 50 ป 
- ไมสูบบุหรี่ 
- มีประวัติ PONV หรือเมารถ 
- ไดยาระงับปวด opioids 
- การผาตัดถุงน้ําดี การผาตัดสูตินรีเวชและการผาตัดสองกลอง 

ขั้นที่ 2 
 

ปรับปจจัยเสี่ยงพ้ืนฐาน - พิจารณาเลือกใชเทคนิคการระงับความรูสึกเฉพาะสวนหากสามารถทําได  
- เลี่ยงการใชไนตรัสออกไซด ยาดมสลบหรือยา neostigmine ขนาดสูง 
- ใชวิธีการผสมผสาน (multimodal analgesia) เพ่ือระงับปวดหลังผาตัด 

ขั้นที่ 3 
 

ประเมินปจจัยเสี่ยง 
ในผูปวยแตละราย 

มีปจจัยเสี่ยง 1-2 ขอ มีปจจัยเสี่ยง > 2 ขอ 
ยาปองกัน PONV 2 ชนิด ยาปองกัน PONV 3-4 ชนิด 

ขั้นที่ 4 
 

ยาหลักสําหรับปองกัน 
ภาวะ PONV* 

1. Ondansetron  
2. Dexamethasone 

1. Ondansetron  
2. Dexamethasone  

ยารวมสําหรับปองกัน 
ภาวะ PONV* (สามารถ
เ ลื อ ก ใ ช ช นิ ด ย า ใ ห
เหมาะสมกับบริบท) 

- - Metroclopramide 
- Propofol  
- Dimenhydrinate  
- Granisetron  

ขั้นที่ 5 ยารักษาภาวะ PONV*  - กรณีไมไดรับยาปองกัน ใหใช ondansetron เปนตัวเลือกแรก  
- เลือกใชยาในกลุมอื่นที่แตกตางจากยาปองกันภาวะ PONV ที่ผูปวยไดรับ 

*กรุณาดูรายละเอียดขนาดยา เวลาที่ใหและขอควรระวังในภาคผนวก 
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ค าแนะน าการประเมินความเสี่ยงตอการเกิด PONV และภาวะอาเจียนหลังผาตัด (postoperative 

vomiting; POV) ส าหรับเด็ก(3) 

การประเมินความเสี่ยงของภาวะ PONV และ POV ในเด็กใชคาคะแนนของ Eberhart (Eberhart score) 
(4) โดยเปนคะแนนรวมที่ไดจากจํานวนปจจัยเสี่ยงที่ผูปวยมี  ประกอบดวย  

1) อายุมากกวา 3 ป  

2) ระยะเวลาผาตัดนานมากกวา 30 นาที  

3) ผูปวยหรือสมาชิกในครอบครัวมีประวัติ PONV และหรือเมารถ 

4) การผาตัดแกไขตาเข  

โดย Eberhart score 0, 1, 2, 3 และ 4 คะแนน สัมพันธกับอุบัติการณ POV ประมาณรอยละ 10, 10, 

30, 50 และ 70 ตามลําดับ 

ค าแนะน าการลดปจจัยเสี่ยงในการเกิด PONV และ POV ส าหรับเด็ก(3) 

1. เลือกเทคนิคการระงับความรูสึกแบบ Total Intravenous Anesthesia (TIVA)  
2. ใชการระงับความปวดแบบผสมผสาน เพ่ือลดปริมาณการไดรับยาแกปวดกลุม opioids โดยเทคนิคท่ีนิยม

ปฏิบัติในผูปวยเด็ก ไดแก การทํา caudal block หรือ peripheral nerve block เชน transversus 
abdominis plane (TAP) block เปนตน แตหากมีขอจํากัดที่ไมสามารถทําได ควรเลือกใชยาแกปวดกลุม 
systemic non-opioids แทน  เชน acetaminophen, dexamethasone และ  dexmedetomidine 
เปนตน 

3. ใหสารน้ําใหเพียงพอ เชน ใหสารละลาย ringer lactate 10 mL/kg ทางหลอดเลือดดํา 
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แนวทางปฏิบัติการจัดการภาวะ PONV ในเด็ก(3) 

ขั้นที่ 1 
 

พิจารณาปจจัยเสี่ยง 
ชวงกอนผาตัด 

- อายุตั้งแต 3 ปขึ้นไป 
- มีประวัติ  PONV หรือเมารถ 
- สมาชิกในครอบครัวมีประวัติ  PONV หรือเมารถ 
- เพศหญิงวัยแรกรุน 

พิจารณาปจจัยเสี่ยง 
ชวงระหวางผาตัด 

- ผาตัดตอมทอลซิล  
- ผาตัดแกไขตาเข 
- ผาตัดแกไขหูกาง  
- ระยะเวลาการผาตัดนานมากกวา 30 นาที  
- ใชยาดมสลบ หรือยากลุม anticholinergic ในการระงับความรูสึก 

พิจารณาปจจัยเสี่ยง 
ชวงหลังผาตัด 

การไดรับยาระงับปวด opioids ที่ออกฤทธิ์นาน 

ขั้นที่ 2 ปรับปจจัยเสี่ยง ใชวิธีการผสมผสาน เพื่อระงับปวดหลังผาตัด 
ขั้นที่ 3 
 

ประเมินระดับความเสี่ยงการเกิด PONV ในแตละรายและใหยาปองกัน 
ไมมีปจจัยเสี่ยง  
(เสี่ยงนอย) 

มีปจจัยเสี่ยง 1-2 ขอ  
(เสี่ยงปานกลาง) 

มีปจจัยเสี่ยง > 3 ขอ  
(เสี่ยงมาก) 

-ไมใหยาปองกัน หรือ 
- ใหยาปองกัน*เ พียงตัวเดี ยว 
ร ะ ห ว า ง  ondansetron ห รื อ
dexamethasone  

ยาปองกัน*รวมกัน 2 ชนิด  
ได แก  ondansetron และ 
dexamethasone  

- ย า ป อ ง กั น *ร ว ม กั น  2 ช นิ ด  ไ ด แ ก  
ondansetron และ dexamethasone 
-รวมกับการระงับความรูสึกเทคนิค TIVA 

ขั้นที่ 4 
 

ยารักษาภาวะ PONV* - ใช ยา ในกลุ ม อ่ืนที่ ต างจากยาปองกัน PONV ที่ผู ป วย ได รับ  ไดแก  
dimenhydrinate หรือ metoclopramide 
- พิจารณาใชการกดจุดหรือฝงเข็มท่ีจุด PC6 รวมรักษา 

*กรุณาดูรายละเอียดขนาดยา เวลาที่ใหและขอควรระวังในภาคผนวก 
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ภาคผนวก 

1. อุบัติการณภาวะคลื่นไสอาเจียนหลังการผาตัด (postoperative nausea and vomiting)  
ภาวะ PONV เปนผลขางเคียงที่พบไดบอย โดยรวมพบอุบัติการณประมาณรอยละ 30 แตถาเปน

ผูปวยกลุมเสี่ยงจะพบอุบัติการณไดสูงถึงรอยละ 80 (5) การเกิดภาวะ PONV เปนสาเหตุสําคัญที่ทําให

ผูปวยฟนตัวหลังผาตัดไดชา ตองไดรับการดูแลที่หองพักฟนนานขึ้น สําหรับผูปวยหลังผาตัดที่เปนผูปวย

นอก (ambulatory surgery หรือ one day surgery; ODS) อาจไมสามารถกลับบานไดตามแผนการ

รักษา หรือตองนอนโรงพยาบาลเพ่ือรักษาภาวะ PONV ที่เกิดขึ้น(6,7)  ในตางประเทศผูปวยที่มารับการ

ผาตัดแบบผูปวยนอกพบอุบัติการณคลื่นไสอาเจียนหลังอนุญาตใหผูปวยกลับบาน  (post discharge 

nausea and vomiting; PDNV) สูงถึงรอยละ 35-50 (8) แตขอมูลภายในของกรมการแพทย ประเทศไทย

ป 2562 พบอุบัติการณ PONV ในผูปวยที่นอนโรงพยาบาลนานกวา 24 ชั่วโมงเพียง 10 ราย จาก 194 

ราย หรือรอยละ 5.15  

2. ปจจัยเสี่ยงของภาวะ PONV ในผูใหญ 
ภาวะ PONV อาจเกิดจากหลายปจจัย (9) ไดแก  

1. ปจจัยดานผูปวย (patient factors) ไดแก ผูปวยกลุมอายุนอยกวา 50 ป เพศหญิง ไมสูบบุหรี่ มีประวัติ
เมารถ (motion sickness) หรือมีภาวะคลื่นไสอาเจียนหลังการผาตัดครั้งกอน มีภาวะหรือโรคที่ทําให
ระยะเวลาที่กระเพาะอาหารวางนานขึ้น (delayed gastric emptying time) เชน เบาหวาน ไทรอยด
ฮอรโมนต่ํา ตั้งครรภ ภาวะอวน เปนตน 

2. ปจจัยกอนผาตัด (preoperative factors) เชน การงดน้ําและอาหารที่นานเกินไป ภาวะเครียดกอนการ
ผาตัด   

3. ปจจัยในระหวางผาตัด (intraoperative factors) 
3.1 ปจจัยดานการผาตัด 

3.1.1 ชนิดการผ าตัด  โดยการผ าตัดที่ มี โ อกาสเกิด  PONV สู ง  ไดแก  การผ าตัดถุ งน้ํ าดี  
(cholecystectomy) การผาตัดทางสูตินรีเวช (gynecological surgery) การผาตัดสองกลอง 
(laparoscopic surgeries) เปนตน 

3.1.2 ระยะเวลาการผาตัดที่นาน โดยเวลาที่นาน 30 นาทีเพ่ิมโอกาสเกิด PONV รอยละ 60 
3.2 ปจจัยดานการระงับความรูสึกและระงับปวด ไดแก  

3.2.1 เทคนิค พบวาการระงับความรูสึกแบบทั่วตัว (general anesthesia) มีโอกาสเกิด PONV สูง
กวาการระงับความรูสึกเฉพาะสวน (regional anesthesia) ประมาณ 9 เทา 

3.2.2 การใชยาดมสลบ (volatile) ไนตรัสออกไซด (nitrous oxide) ยาระงับปวดกลุมโอปออยด 
(opioids) โดยเฉพาะมอรฟน ยานําสลบทางหลอดเลือดดํา  ไดแก  etomidate และ 
ketamine รวมถึงยาตานฤทธิ์ยาหยอนกลามเนื้อ neostigmine ขนาดสูง   

4 ปจจัยหลังผาตัด (postoperative factors) ไดแก อาการปวดหลังการผาตัด การใชยาระงับปวดกลุม 
opioids การเคลื่อนยายหรือปรับเปลี่ยนทาทางผูปวยอยางรวดเร็ว  
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3. ปจจัยเสี่ยงของภาวะ PONV ในเด็ก (3) 
สําหรับผูปวยเด็ก ปจจัยเสี่ยงของภาวะ PONV/ POV และวิธีการประเมินความเสี่ยงมีความ

แตกตางจากของผูใหญ โดยปจจัยเสี่ยงในเด็ก ประกอบดวย 

1.ปจจัยกอนผาตัด ไดแก อายุมากกวา 3 ป มีประวัติเมารถหรือมีประวัติ PONV ในครอบครัว และเปน

เพศหญิงวัยแรกรุน (post-pubertal female) 

2.ปจจัยระหวางผาตัด ไดแก การผาตัดตอมทอลซิล (tonsillectomy) ผาตัดแกไขตาเข (strabismus 

surgery) และผาตัดแกไขหูกาง (otoplasty) มีระยะเวลาการผาตัดนานมากกวา 30 นาที การใชยาดม

สลบ หรือยากลุม anticholinergic  

3.ปจจัยหลังผาตัด ไดแก การไดรับยาระงับปวด opioids ที่ออกฤทธิ์นาน 

4. ยาปองกันหรือรักษาภาวะ PONV ที่มีใชในประเทศและมีหลักฐานเชิงประจักษสนับสนุนประโยชนใน
การใชยา (3) 
 

ตาราง รายละเอียดชนิด ขนาด เวลาใหการบริหารยาทางหลอดเลือดดําและขอควรระวังในการใชยาเพ่ือปองกัน

หรือรักษาภาวะ PONV 

ยา 
ขนาดยา/ครั้ง 

เวลาที่ใหยา ขอควรระวัง 
ผูใหญ เด็ก 

Dexamethasone 
(Corticosteroid) 

4–8 mg 0.15 mg/kg 
(up to 5 mg) 

At induction 
ระวังการใชในผูปวยเบาหวานหรือมีอาการติดเชื้อ 

Dimenhydrinate 
(Anti-histamine) 

50 mg 0.5 mg/kg 
(up to 25 mg) 

- เสริมฤทธิ์ sedation อาจทําใหเกิด cognitive impairment 
และ delirium ในผูสูงอาย ุ

Metoclopramide 
(Anti-
dopaminergic) 

10 mg 0.1 mg/kg   
(up to 10 mg) 

At induction เสริมฤทธิ์ sedation และทําใหเกิด extrapyramidal effects 
ได ไมแนะนําใชในเด็ก < 1 ป และใชอยางระมัดระวังในเด็ก < 
5 ป                         

Ondansetron 
(5-HT3 antagonist) 

4 mg 0.1 mg/kg 
(up to 4 mg) 

End  
of surgery 

- 

Granisetron 
(5-HT3 antagonist) 

0.35- 3 mg 0.04 mg/kg 
(up to 0.6 mg) 

End  
of surgery 

- 

Propofol  
(IV hypnotic drug) 

20-30 mg - 15 min before end 
of surgery 

ทําใหความดันโลหิตลดลง 

Non-pharmacological modality: Acupressure or acupuncture at the 6th point on pericardium meridian (PC6) 
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