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ประกาศราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทยแหงประเทศไทย
ฉบับที่ ๒/๒๕๖๔

เรื่อง แนวทางเวชปฏิบตั ิส้าหรับการงดน้าและอาหารกอนไดรับการผาตัดและหัตถการ
Preoperative or pre-procedural fasting guidelines in patients undergoing
elective surgery and procedures
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แนวทางเวชปฏิบัติส้าหรับการงดน้าและอาหารกอนไดรับการผาตัดและหัตถการ
นวทางปฏิบัติ ดรับการพัฒนาอยาง ปนระบบ พือ หผปฏิบัติงาน ช นการด ลผปวย กียวกับการงดนา
ละอาหารกอนการผาตัดหรือหัตถการทีตองการการระงับความรสึก ซึงรวมทังการระงับความรสึก บบทัว ป
(general anesthesia) การระงับความรสึ ก บบ ฉพาะสวน (regional anesthesia) ละการ หยา พือ ห กิด
ภาวะสงบ (sedation) รวมทังการ ชยา พือลดความ สียงของการสดสาลัก ขาปอด (pulmonary aspiration)
คณะผจัดทา ดดา นินการภาย ตการกากับของราชวิทยาลัยวิสัญญี พทย หงประ ทศ ทย นวทาง วช
ปฏิบัตินีอาจจะมีการปรับ ปลียน ดตามความ หมาะสม หากมีผลการศึกษายืนยันการรักษาที ตกตาง รวมถึง
ทค น ลยี หม ตอ ป นอนาคต อนึง คณะผจัดทา มมีผลประ ยชนทับซอน นการจัดทา นวทาง วชปฏิบัติ ต
อยาง ด
ค้าจ้ากัดความ
การสดสาลัก ขาปอด (pulmonary aspiration) หมายถึง การสาลักนายอยหรือ ศษอาหาร ขาปอดหลังการ
นาสลบ ระหวางทาการผาตัดหรือทาหัตถการ จนถึงระยะพักฟนหลังผาตัด
วัตถุประสงค
พือปองกัน ละลดความรุน รงของการสดสาลัก ขาปอด นระหวาง ดรับการระงับความรสึก นวทาง วช
ปฏิบัตินี อาจนามา ชหรือปรับ ปลียน ห หมาะสมกับบริบทของ ตละ รงพยาบาลหรือสถาบัน
ขอบเขต
1. ผูรับบริบาล นวทาง วชปฏิบัตินี สามารถนา ป ชกับผปวย ขง รงทุกวัย ที ขารับการผาตัดหรือหัตถการ
บบ elective ทีตองการการระงับความรสึก นวทางปฏิบัตินี มครอบคลุมผปวย รคอวน (morbid obesity)
รค บาหวาน มีภาวะกรด หลยอน (gastroesophageal reflux disease) หญิงตังครรภ ผปวยทีมีภาวะ ส ลือน
กระบังลม (hiatal hernia) ผปวยทีมีภาวะลา สอุดตัน (gut obstruction) ละผปวยทีมารับการผาตัดฉุก ฉิน ซึง
อาจมีความ สียงสงตอการสดสาลัก ขาปอด หศัลย พทย ละวิสัญญี พทยรวมกันพิจารณา ปนราย ตามความ
สียงของการสดสาลัก ขาปอด ละความ รงดวนของการผาตัด
2. บุคลากร วิสัญญี พทย ศัลย พทย พทยผทาหัตถการ วิสัญญีพยาบาล ละบุคลากรทางการ พทย
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แนวทางปฏิบัติ(1)
ชนิดของน้าและอาหารที่รับประทาน

ระยะเวลากอนการระงับความรูสึก

ของ หลว ส* (clear fluids)

ห ดถึง 2 ชัว มง

นม ม (breast milk)

ห ดถึง 4 ชัว มง

นมผง นมวัว นมชนิดตาง (infant formula)

ห ดถึง 6 ชัว มง

อาหารมือ บา* (light meals)

ห ดถึง 6 ชัว มง

อาหารมือหนัก* (meat/fatty solid meals)

ห ดถึง 8 ชัว มง

*ดคาจากัดความ
ประ มินผปวยกอนการผาตัด ดยการทบทวน วชระ บียน ซักประวัติ ละตรวจรางกาย บืองตน ด ก พศ
อายุ สภาพผปวยตาม ASA physical status รคประจาตัว ประวัติหรือการตรวจรางกายทีบงบอกถึงภาวะการ ส
ทอหาย จยาก (difficult airway) อาการของ รคกรด หลยอน การกลืนลาบาก ละ รคหรือภาวะทาง metabolic
ทีทา หการ คลือน หวของกระ พาะอาหารหรือลา สผิดปกติ ชน รค บาหวาน รค ตวาย รคอวน ทีอาจ พิม
ความ สียงของการสารอก ละสดสาลัก ขาปอด
หขอมล กียวกับการงดนา ละอาหารกอนการผาตัดลวงหนา กผปวย พือ หผปวยรับทราบถึง
ความสาคัญ ละชวง วลาการงดนา ละอาหาร การ หขอมลควรทาทังทีมวิสัญญี ทีมศัลย พทย ละ
พยาบาล
ตรวจสอบระยะ วลาการงดนา ละอาหารกอนผาตัดหรือหัตถการ วาผปวย ดปฏิบัติตาม นวทาง
อยาง หมาะสมหรือ ม
หากผปวย มปฏิบัติตาม นวทางการงดนา ละอาหารกอนการผาตัดหรือหัตถการ ห ปรียบ ทียบ
ความ สียงทีอาจ กิดขึน ละประ ยชนที ดรับจากการตัดสิน จดา นินการผาตัด ดยพิจารณาจาก
ชนิด ปริมาณของนา ละอาหารทีผปวยรับประทาน
ระวังการ พิมอุบัติการณของการสดสาลัก ขาปอด ดังตารางที 1 ภาคผนวก
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ค้าแนะน้าส้าหรับของเหลวใส (clear fluids)
ค้าจ้ากัดความ: ของ หลว ส ด ก นา ปลา นาหวาน นาผล มที มมี นือหรือกาก ชน นา อป ปล นา
องุน ครืองดืมทีมีสวนผสมของ ซดา นาอัดลม ชาหรือกา ฟดา ดย มรวมถึง ครืองดืมทีมีสวนผสมของ
อลกอฮอล
นะนา หดืมของ หลว ส ดถึง 2 ชัว มงกอนการผาตัดหรือหัตถการทีตองการการระงับความรสึก
ค้าแนะน้าส้าหรับนมแม (breast milk)
ค้าจ้ากัดความ: นม ม (breast milk) ด ก นานม มที ดจากการดดจาก ตานม หรือผานการ กบรักษา
มา ลว
นะนา หดืม ดถึง 4 ชัว มงกอนการผาตัดหรือหัตถการทีตองการการระงับความรสึก
ค้าแนะน้าส้าหรับนมผสม (infant formula)
ค้าจ้ากัดความ: นมผสม (infant formula) ด ก นมผงสตรสาหรับทารก รก กิดถึง 1 ป ผลิตจากนา
นมวัวทีมีการปรับลด ปรตีน ละ กลือ ร ติมวิตามิน ละสารอาหารตาง พือ หมีคุณคา ละปริมาณของ
สารอาหาร กล คียงกับนานม ม
นะนา หรับประทาน ดถึง 6 ชัว มงกอนการผาตัดหรือหัตถการทีตองการการระงับความรสึก
ค้าแนะน้าส้าหรับนมที่ไมใชนมแม (nonhuman milk)
ค้าจ้ากัดความ: นมที ม ชนม ม (nonhuman milk) ด ก นมวัว นม พะ นมถัว หลือง นมอัลมอนด
นานมขาว นมลก ดือย
นะนา หรับประทาน ดถึง 6 ชัว มงกอนการผาตัดหรือหัตถการทีตองการการระงับความรสึก
ค้าแนะน้าส้าหรับอาหารมือเบา (light meals)
อาหารมือ บา (light meals) ปนอาหารทียอยงาย ละผานการทา หสุก ดย ม ชการทอดหรือ ชนามัน น
การหุงตม ควรงด วนอาหารจาพวก ขมัน ละนามันตาง รวมถึงผักผล มทีมี สียนหรือยอยยาก นือสัตว
ควร ช ต นือปลา กุง ละ ก ซึง ปน นือนุมหรือบดละ อียด ตัวอยาง ชน ขนมปง ขาวตมปลาหรือ จก ก
บดละ อียด
นะนา หรับประทาน ดถึง 6 ชัว มงกอนการผาตัดหรือหัตถการทีตองการการระงับความรสึก
๔

ประกาศราชวิทยาลัยวิสัญญี พทย หงประ ทศ ทย ฉบับที /

อกสารนี มสามารถ ชอางอิงทางกฎหมาย ด นืองจากการปฏิบัติตองปรับตามสถานการณ

ค้าแนะน้าส้าหรับอาหารมือหนัก (meat/fatty solid meals)
อาหารมือหนัก (meat/fatty solid meals) ชน นือวัว นือหมทียอยคอนขางยาก อาหารทอด อาหาร
ทีมี ขมันสง รวมถึงการรับประทานอาหาร นปริมาณมาก
นะนา หรับประทาน ดถึง 8 ชัว มงกอนการผาตัดหรือหัตถการทีตองการการระงับความรสึก
ลูกอม หรือหมากฝรั่ง(2-4)
หอมลกอมหรือ คียวหมากฝรัง ดถึง 2 ชัว มงกอนการผาตัดหรือหัตถการทีตองการการระงับความรสึก
ม นะนา ห ลือนการผาตัด บบ elective นผปวยทีอมลกอม หรือ คียวหมากฝรังมาจนถึงกอนการ
ระงับความรสึก นืองจากมีผล ปลียน ปลงนอยตอปริมาณนายอย ละคากรดดางของกระ พาะอาหาร
ค้าแนะน้าส้าหรับการใหยาเพื่อกระตุนทางเดินอาหาร
ย ท กฤทธยบยงก ร ลงกรด (blockade of gastric acid secretion)
ด ก ยากลุม histamine-2 receptor antagonists ละ proton pump inhibitors
อาจ หยาทีออกฤทธิยับยังการหลังกรดกอนการผาตัด นผปวยทีมีความ สียงของการสดสาลัก ขาปอด
ม นะนา หยาทีออกฤทธิยับยังการหลังกรดกอนการผาตัด นผปวยทุกราย พือลดความ สียงของการ
สาลัก ขาปอด นผปวยที มมีความ สียงของการสดสาลัก ขาปอดอยางชัด จน
ย ลดกรด (antacids)
ด ก ยากลุม sodium citrate หรือ magnesium trisilicate
อาจ หยาลดกรดกอนการผาตัด นผปวยทีมีความ สียงของสดสาลัก ขาปอด
ม นะนา หยาลดกรดกอนการผาตัด นผปวยทุกราย พือลดความ สียงของการสดสาลัก ขาปอด นผปวย
ที มมี ค วาม สี ยงของการสดสาลั ก ขาปอดอยางชั ด จน ถาตองการ หควร หชนิ ด ส มมี ต ะกอน
(nonparticulate antacid)
ย ป งกนก ร จยน (antiemetics)
อาจ หยา นผปวยทีมีความ สียงของอาการคลืน ส ละอา จียนหลังการผาตัด
ม นะนา หยาปองกันการอา จียนกอนการผาตัด นผปวยทุกราย พือลดความ สียงของการสดสาลัก ขา
ปอด นผปวยที มมีความ สียงของการสดสาลัก ขาปอดอยางชัด จน
ย กลม anticholinergics
ม นะนา หยากลุม anticholinergics พือลดความ สียงของการสดสาลัก ขาปอด
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ภาคผนวก
1. อุบัติการณของการสูดส้าลักเขาปอด (pulmonary aspiration of gastric contents)
นผปวย ดกประ ทศสหราชอาณาจั ก ร ป 2013 อุ บั ติ ก ารณของการสดสาลั ก ขาปอดพบ ดตาคื อ
2:10,000 (0.02%) ละ 2.2:10,000 (0.022%) สาหรับการผาตัด elective ละ emergency ตามลาดับ ตอการ
ระงับความรสึก มพบผปวย สียชีวิตจากการสดสาลั ก ขาปอด (5) สวนการศึกษา APRICOT ป 2017 จากยุ รป
รายงานการ กิ ด การสดสาลั ก ขาปอดมี อุ บั ติ ก ารณ 9 น 10,000 (จากผปวยทั งหมด 30,874 ราย) ม กิ ด
ภาวะ ทรกซอนทีทา ห กิดการตาย (6) รายงานจาก observational study ป 2019 นผปวย ดกประ ทศ ยอรมนี
พบอุบัติการณการสารอก 0.33% สงสัยวามีการสดสาลัก ขาปอด 0.12% ละวินิจฉัยวา กิดการสดสาลัก ขาปอด
0.06% มพบอัตราการตาย(7) ละ รว นีรายงานจากประ ทศสหรัฐอ มริกาป 2020 อุบัติการณของการสดสาลัก
ขาปอด น ดกตามาก ทากับ 0.006% (135 น 2,440,810 ราย) ตมีอัตราตาย 1.5% จากการสดสาลัก ขาปอด
(8) สวนของประ ทศ ทยจากการศึกษา Thai AIMS นป 2011 พบอุบัติการณการสดสาลัก ขาปอด 1.4% (28 น
1,996 ราย) อัตราตาย 7.19% (2 น 28 ราย)(9) รายงานจากการศึกษา PAAd Thai ป 2017 อุบัติการณการสด
สาลัก ขาปอด นประ ทศ ทย ทากับ 1.49% (33 น 2,206ราย)(10) จากรายงานทังหมดพบการสาลัก ขาปอด กิด
สงสุด นชวงการนาสลบ (induction) อยาง รกตามการสดสาลัก กิดขึน ด นชวงระหวางการระงับความรสึ ก
(maintenance) หรือชวงฟนจากการระงับความรสึก (emergence) การปองกันการสารอก ละสดสาลัก ขาปอด
สามารถทา ดย นชวงนาสลบควร หระดับความลึก พียงพอ มชวยหาย จทางหนากากดวยความดันบวกทีมาก
กิน ป(7) ปจจัยที พิมความ สียงของการ กิดการสดสาลัก ขาปอด ละควร พิมการ ฝาระวัง ดัง สดง นตารางที 1
-

ตารางที่ 1 ปจจัยที่เพิ่มความเสี่ยงของการเกิดการสูดส้าลักเขาปอด(11)
ปจจัย
ปจจัยจากผูปวย
พิมความ สียงของการ -Esophageal
สารอก ละสดสาลั ก stricture/carcinoma
ขาปอด
-Zenke di e ic l m
-Achalasia
-Diabetic neuropathy
-Hiatus hernia
-Gastro-esophageal reflux
-Pregnancy
-Morbid obesity
-Neuromuscular disease
-Male
-Elderly
๑๐

ปจจัยจากการผาตัด
-Pneumoperitoneum
-Lithotomy
-Emergency
-Abdominal
pathology

ปจจัยจากการระงับความรูสึก
-ยา opioids
-Misplaced nasogastric tube
-Imp ope Sellick mane e
-Inadequate anesthesia

ประกาศราชวิทยาลัยวิสัญญี พทย หงประ ทศ ทย ฉบับที /

อกสารนี มสามารถ ชอางอิงทางกฎหมาย ด นืองจากการปฏิบัติตองปรับตามสถานการณ

พิ มปริ ม าณนายอย -Delayed
หรือ ศษอาหาร
gastric emptying time
-Gastric hypersecretion
-Intestinal obstruction
-Nonfasting state
รี ฟลกซทาง ดินหาย จ -Head injury
บกพรอง
-Bulbar palsy
-Neuromuscular
Disease
(multiple sclerosis,
Pa kin on di ea e,
Guillain-Barre
syndrome)
-Muscular dystrophy
(cerebral palsy, cranial
neuropathies)
-Trauma
-Burn

-Non-adherence to fasting
guidelines
-Air/gas insufflation
-Difficult tracheal intubation
-Residual
neuromuscular paralysis

2. สรีรวิทยาของการวางของกระเพาะอาหาร (physiology of gastric emptying)
การตรวจวัด วลาทีอาหารผานจากกระ พาะอาหาร ปยังลา ส ลก (gastric emptying) สามารถวัด ด
หลายวิ ธี วิ ธี ที ปนมาตรฐานคื อการบั น ทึ ก ภาพดวย รดิ อนิ ว คลด (radionuclide) การสรางภาพดวยคลื น
สนาม ม หลก (Magnetic Resonance Imaging; MRI) การตรวจดวยคลืนอัลตราซาวด หรือการ สสายยางทาง
จมกถึงกระ พาะอาหาร (nasogastric tube) พือดดดปริมาณของ หลว นกระ พาะอาหาร หลักการสาคัญของ
สรี รวิทยาของ gastric emptying คือ อาหาร ขงผานจากกระ พาะอาหาร ปยังลา ส ลกดวยความ รวทีคงที
(constant rate) ขณะทีนาผานดวยความ รว บบ ลขชีกาลัง (exponential) ปนสัดสวน ดยตรงกับปริมาณของ
นา นกระ พาะอาหาร พบวาปริมาณนา หลืออยครึง นกระ พาะอาหาร (half-emptying time) ที 15-20 นาที
ละอาหาร ขงมี gastric emptying ทีนานกวาของ หลว ส(12, 13) มีรายงาน กียวกับ gastric emptying ดยการ
ตรวจปริมาณของ หลว นกระ พาะอาหารดวย MRI นอาสาสมัคร ดก 16 คนอายุ ฉลีย 9 ป หดืมนาราส บอรี จือ
จางปริมาณ 7 มล./กก.พบวามี half-emptying time อยที 26 นาที (20-48 นาที) ที วลา 90, 120 นาที ปริมาณ
นาราส บอรี นกระ พาะอาหารนอยกวาปริมาณกอนทดลอง การศึกษานีสนับสนุน หดืมของ หลว สถึง 2 ชม.กอน
การระงับความรสึกสาหรับการผาตัด elective(14) การศึกษาป 2020 นผปวย ดกที ดรับการระงับความรสึก บบ
ทัวตัว (general anesthesia) อายุ ฉลีย 11 ป ดืมนา รหรือนาผล ม มมีกากปริมาณ 4.7 มล./กก.พบวา gastric
๑๑
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emptying time < 1 ชัว มง(15) นอาสาสมัครผ หญ 8 คนทีงดอาหาร ขง 6 ชม. ละของ หลว สที 2 ชม. ลว ห
ดืมนา นาสม มมีกาก นม นมผสมนา ปริมาณ 500 มล. พบวานม (330 kcal) นมผสมนา(220 kcal) ตรวจพบ
ตะกอนนม น วลานอยกวา 2 ชม. ตหาย ป มือ วลา 2 ชม. นามีคา gastric emptying time อยที 40 นาที ต
พบวาของ หลวทีมี คลอรีทีสง (330 kcal) ชนนาสม มมีกากผสมนาตาล ละนมมี gastric emptying ทีนานกวา
ของ หลวทีมี คลอรีทีตากวา (220 kcal)(16) ชน ดียวกับการศึกษากอนนีทีรายงานวาปจจัยทีมีผลตอ gastric
emptying คือปริมาณ คลอรีของของ หลว มวาจะ ปนมีสวนประกอบของ ปรตีน ขมัน หรือนาตาลถามีปริมาณ
คลอรีที ทากัน พบวา gastric emptying มตางกัน(17-19) ผลการศึกษาคลายกับ การศึกษา นอาสาสมัคร ดก 16
คนอายุ ฉลียประมาณ 5 ป ปรียบ ทียบดืม ครืองดืมคาร บ ฮ ดรต 14.2% 0.45 มก./มล. กับ 5% glucose น
ปริมาณ 5 มล./กก. พบวามี gastric emptying time 90 นาที ละ 30 นาที ตามลาดับ สดงวาของ หลวทีมี
คลอรีสงกวามี gastric emptying ชากวา(16, 20) อยาง รกดีการ หดืม ครืองดืมคาร บ ฮ ดรตปริมาณ 5 มล./กก.ที
วลา 1 ชัว มงยังมีปริมาณของ หลว หลือ นกระ พาะอาหาร ต นปริมาณทีตา ละจากการศึกษา meta- analysis
49 การศึกษา น ดก รก กิด 28 สัปดาหจนถึงผ หญ 1,457 คนที ขง รง พบวาอายุ มมีผลตอ gastric emptying
ตพบวาชนิดของอาหารมีผลตอ gastric emptying ชน นามีคา gastric emptying ทากับ 45 นาที นม ม 57
นาที นมผสม 64 นาที อาหาร ขงนานทีสุดคือ 98 นาที(21) ปจจัยทีมีผลตอความรุน รงของการ กิดการสดสาลัก
ขาปอดคือ ปริมาณของ หลว ละ pH นกระ พาะอาหาร พบวาการดืมนา ละของ หลว ส นชวง 1ชม. ทียบกับ
2 ชม.กอนผาตัด มมีความ ตกตางของปริมาณ ละ pH นกระ พาะอาหาร (22) สวนการศึกษา นหญิงตังครรภที
อายุครรภมากกวา 36 สัปดาห ดย หงดอาหารหลัง ทียงคืน จานวน 50 คน ปรียบ ทียบระหวาง หดืมนา ละชา ส
นมปริมาณ 250 มล. พบวามีปริมาณของ หลว นกระ พาะอาหาร ทากับกอนดืมที วลานอยกวา 90 นาที ดยทัง
กลุมดืมนา หรือชา สนม มมีความ ตกตางกันของ gastric emptying นหญิงตังครรภ(23) ปริมาณอาหารที หลือ
จริง นกระ พาะอาหารหลังงดนางดอาหารตามขอ นะนาจากการตรวจดวยอัลตราซาวด นหญิงตังครรภครบ
กาหนดกับผหญิงที มตังครรภ พบวา มมีความ ตกตางกันอยางมีนัยสาคัญ(24)
มนานมานีมีขอ นะนาจาก The European Society of Anaesthesiology ป 2019 หงดนา ละของ หลว ส
ดยลด วลาจาก 2 ชม. ปน 1 ชม.กอนทาการผาตัดหรือหัตถการ น ดกที ขารับการผาตัด บบ elective ดยชนิด
ละปริมาณของของ หลว สยั ง มกลาวถึง นขอ นะนานี (25) สาหรับ นวทาง วชปฏิบัติสาหรับการงดนา ละ
อาหารกอน ดรับการผาตัด ละหัตถการ นประ ทศ ทย คง นะนา หดืมนาหรือของ หลว ส นปริมาณที มจากัด
ดย มขึนกับชนิดของ หลว สวามี คลอรีมากหรือนอย ดถึง 2 ชัว มง(1, 20)
3. การเปลี่ ย นแปลงของรางกายเมื่ อมี ก ารงดน้ า หรื อ อาหารที่ น าน (prolonged preoperative fasting
pathophysiology and occurrence)(12, 26)
การงดนา ละอาหารกอนการผาตั ด อยาง หมาะสมนั นจะชวยลดภาวะ ทรกซอนระยะ วลาการนอน
รงพยาบาล คา ชจายรวมถึงทา หผปวยฟนตัวภายหลังการผาตัด ด รวขึน (27) ถึง มวามี นวทางการงดนา งด
อาหารกอนทาการผาตัดหรือหัตถการจาก American Society of Anesthesiologists ป 2017 ยังพบวามีการงด
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นา งดอาหาร นทางปฏิบัติจริงยาวนานกวาที นวทาง นะนา จากการตรวจสอบ (audit) ผปวยจานวน 343 คน
ของประ ทศสหราชอาณาจักร ผปวย ดถกงดอาหาร ฉลียกอนผาตัดที 16.1 (13-19) ชม. ขณะทีถกงดของ หลว ส
ฉลียที 5.8 (3-10) ชม.(28) การงดนางดอาหาร นผปวยดวยระยะ วลานาน นืองจาก กรงวา กิดการสดสาลัก ขา
ปอด การ ริมผาตัดชา การ ลือนการผาตัด สงผลกระทบกับผปวย ดยตรงทังดานรางกาย ละจิต จ ทัง นผปวย ดก
ละผ หญดังนี
1) ภาวะการขาดนา (dehydration)(29, 30) อาจทา ห กิดภาวะความดัน ลือดตาภายหลังการ ริมระงับความรสึก
(postanesthetic induction)(31) หรื อ อาจทา หผปวยผ หญที ปน รค กาต (gout) มี อ าการกา ริ บ จาก
ภาวะการขาดนา ด(32)
2) กิ ด การสลาย กล ค จนที ตั บ (glycogenolysis) สลาย ขมั น (lipolysis) ละ ภาวะการสรางคี ตน
(ketogenesis) มีรายงานพบ ด น ดก ลกทีมีอายุตากวา 36 ดือน ทีงดอาหาร ละนานานประมาณ 8 ชัว มง
(3.5-20 ชม.) (30) การอดอาหาร ละนาที นานนา ปส metabolic acidosis ภาวะนาตาล น ลื อ ดตา
(hypoglycemia) ด(33)
3) ภาวะดื อตออิ น ซลิ น (insulin resistance)(34) ทา ห กิ ด ภาวะนาตาล น ลื อ ดสง (hyperglycemia) ละ
สามารถพบภาวะนี ดจนถึ ง ภายหลั ง การผาตั ด ซึ งมี ผ ลตอระยะ วลาการนอน รงพยาบาล (length of
hospital stay) การสะสมของ glycogen นกลาม นือ ละตับลดลง กิดการสลายของ ปรตีน ทา หกลาม นือ
ออน รง ดหลังผาตัด พิมอัตราการปวย (morbidity) ละอัตราการตาย (mortality) ทังยัง พิมระยะการ
นอน รงพยาบาล
4) ความ มสุขสบายของผปวย สงผลตอภาพจิต จ ทา ห กิดภาวะ ครียด ความวิตกกังวล
5) ภาวะ มสมดุลยของ กลือ ร (electrolyte imbalance)(24)
6) อาการคลืน ส อา จียน ภายหลังการผาตัด(35)
4. ประโยชนของการใหสารน้าคารโบไฮเดรต (carbohydrate loading) กอนเขารับการผาตัด
จากการศึกษาพบวาการลดระยะ วลาการงดนา ละอาหารกอนการผาตัดรวมถึงการ ห glucose ทางหลอด
ลือดดากอนการผาตัดหรือการ หสารนาทีมีคาร บ ฮ ดรตดืมที 2 ชัว มงกอนการผาตัดสามารถลดภาวะ insulin
resistance หลังการผาตัด ด(36-39) พิมความสบายหลังผาตัด (36, 40) ห ดปลอดภัย ม พิมการสดสาลัก ขาปอด
ละลดอาการคลืน ส อา จียนหลังผาตัด (41) ต มมีผลตอระยะ วลาการนอน รงพยาบาล (36) วิธีการ หสารนา
ค า ร บ ฮ ด ร ต ต า ม ค า น ะ น า ข อ ง American Society for Enhanced Recovery (ASER) consensus
statement สาหรับการผาตัด colorectal 2016 นะนา หดืมของ หลว ส มจากัดปริมาณถึง 2 ชม.กอนระงับ
ความรสึก ดย ห ปนสารนาคาร บ ฮ ดรตอยางนอย 45 กรัม พือทา ห insulin sensitivity ดีขึน ยก วน นผปวย
บ า ห ว า น type 1 ที ข า ด insulin ถ า ป น ป ด ห ช complex carbohydrate ช น maltodextrin
polysaccharides (27, 39) สตรทีนิย มกอนผาตัดคื อผสมผงคาร บ ฮ ดรต 50 กรัมดวยนา 400 มล. ปนสารนา
คาร บ ฮ ดรต 12.5% (135 mOs m/kg) 200 คลอรี หดืม 400 มล. นคืนกอนผาตัด ละ 400 มล. 2-4 ชัว มง
กอนผาตัด(26)
๑๓

ประกาศราชวิทยาลัยวิสัญญี พทย หงประ ทศ ทย ฉบับที /

อกสารนี มสามารถ ชอางอิงทางกฎหมาย ด นืองจากการปฏิบัติตองปรับตามสถานการณ

การใหสารน้าคารโบไฮเดรต แบบดื่มหรือการใหทางหลอดเลือดด้า (38, 42-44)
การ หสารนาคาร บ ฮ ดรต บบดืม หรือทางหลอด ลือดดา ทัง 2 วิธี มีประสิทธิผล นการรักษาระดับนาตาล
น ลือด หปกติ ละลดความรสึกออนลา ความหิว หยของผปวย ดยการดืมสามารถลดความรสึกกระหายนา ด
ดี ก วาการ หทางหลอด ลื อ ดดา นการศึ ก ษาที ผานมาสารนาคาร บ ฮ ดรตชนิ ด ดื ม มี ส วนผสมหลั ก ปน
maltodextrin polysaccharides การ หดืมควรพิจารณาชนิดของคาร บ ฮ ดรตที ห สวนการ หทางหลอด ลือด
ดา ปนสารละลายกล คส กอนผาตัด ชนิด ละปริมาณ ตกตาง ป น ตละการศึกษา
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