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เรื่อง แนวทางเวชปฏิบัติส้าหรับการงดน ้าและอาหารก่อนได้รับการผา่ตัดและหัตถการ 

Preoperative or pre-procedural fasting guidelines in patients undergoing 
elective surgery and procedures 
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แนวทางเวชปฏิบัติส้าหรับการงดน ้าและอาหารก่อนได้รับการผ่าตัดและหัตถการ 
แนวทางปฏิบัติได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานใช้ในการดูแลผู้ป่วยเกี่ยวกับการงดน้้า

และอาหารก่อนการผ่าตัดหรือหัตถการที่ต้องการการระงับความรู้สึก ซึ่งรวมทั้งการระงับความรู้สึกแบบทั่วไป 
(general anesthesia) การระงับความรู้สึกแบบเฉพาะส่วน (regional anesthesia) และการให้ยาเพ่ือให้เกิด
ภาวะสงบ (sedation) รวมทั้งการใช้ยาเพื่อลดความเสี่ยงของการสูดส้าลักเข้าปอด (pulmonary aspiration)  

คณะผู้จัดท้าได้ด้าเนินการภายใต้การก้ากับของราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย แนวทางเวช
ปฏิบัตินี้อาจจะมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม หากมีผลการศึกษายืนยันการรักษาที่แตกต่าง รวมถึง
เทคโนโลยีใหม่ๆ ต่อไปในอนาคต อนึ่ง คณะผู้จัดท้าไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดท้าแนวทางเวชปฏิบัติแต่
อย่างใด 
 

ค้าจ้ากัดความ 

      การสูดส้าลักเข้าปอด (pulmonary aspiration) หมายถึง การส้าลักน้้าย่อยหรือเศษอาหารเข้าปอดหลังการ
น้าสลบ ระหว่างท้าการผ่าตัดหรือท้าหัตถการ จนถึงระยะพักฟ้ืนหลังผ่าตัด 

วัตถุประสงค์  
เพ่ือป้องกันและลดความรุนแรงของการสูดส้าลักเข้าปอด ในระหว่างได้รับการระงับความรู้สึก แนวทางเวช

ปฏิบัตินี้ อาจน้ามาใช้หรือปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละโรงพยาบาลหรือสถาบัน 
 

ขอบเขต 

1. ผู้รับบริบาล แนวทางเวชปฏิบัตินี้ สามารถน้าไปใช้กับผู้ป่วยแข็งแรงทุกวัย ที่เข้ารับการผ่าตัดหรือหัตถการ
แบบ elective ที่ต้องการการระงับความรู้สึก แนวทางปฏิบัตินี้ ไม่ครอบคลุมผู้ป่วยโรคอ้วน  (morbid obesity) 
โรคเบาหวาน มีภาวะกรดไหลย้อน (gastroesophageal reflux disease) หญิงตั้งครรภ์ ผู้ป่วยที่มีภาวะไส้เลื่อน
กระบังลม (hiatal hernia) ผู้ป่วยที่มีภาวะล้าไส้อุดตัน (gut obstruction) และผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดฉุกเฉิน  ซึ่ง
อาจมีความเสี่ยงสูงต่อการสูดส้าลักเข้าปอด ให้ศัลยแพทย์และวิสัญญีแพทย์ร่วมกันพิจารณาเป็นรายๆ ตามความ
เสี่ยงของการสูดส้าลักเข้าปอดและความเร่งด่วนของการผ่าตัด 

2. บุคลากร วิสัญญีแพทย์ ศัลยแพทย์ แพทย์ผู้ท้าหัตถการ วิสัญญีพยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ 
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แนวทางปฏิบัติ(1) 

ชนิดของน ้าและอาหารที่รับประทาน ระยะเวลาก่อนการระงับความรู้สึก 

ของเหลวใส* (clear fluids)  ให้ได้ถึง 2 ชั่วโมง 

นมแม่ (breast milk) ให้ได้ถึง 4 ชั่วโมง 

นมผง นมวัว นมชนิดต่างๆ (infant formula) ให้ได้ถึง 6 ชั่วโมง 

อาหารมื้อเบา* (light meals)  ให้ได้ถึง 6 ชั่วโมง 

อาหารมื้อหนัก* (meat/fatty solid meals) ให้ได้ถึง 8 ชั่วโมง 

 *ดูค้าจ้ากัดความ 

ประเมินผู้ป่วยก่อนการผ่าตัดโดยการทบทวนเวชระเบียน ซักประวัติ และตรวจร่างกายเบื้องต้น ได้แก่ เพศ 
อายุ สภาพผู้ป่วยตาม ASA physical status โรคประจ้าตัว ประวัติหรือการตรวจร่างกายที่บ่งบอกถึงภาวะการใส่
ท่อหายใจยาก (difficult airway) อาการของโรคกรดไหลย้อน การกลืนล้าบาก และโรคหรือภาวะทาง metabolic 
ที่ท้าให้การเคลื่อนไหวของกระเพาะอาหารหรือล้าไส้ผิดปกติ เช่น โรคเบาหวาน โรคไตวาย โรคอ้วน ที่อาจเพ่ิม
ความเสี่ยงของการส้ารอกและสูดส้าลักเข้าปอด  

 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการงดน้้าและอาหารก่อนการผ่าตัดล่วงหน้าแก่ผู้ป่วย เพ่ือให้ผู้ป่วยรับทราบถึง
ความส้าคัญและช่วงเวลาการงดน้้าและอาหาร การให้ข้อมูลควรท้าทั้งทีมวิสัญญี ทีมศัลยแพทย์ และ
พยาบาล 

 ตรวจสอบระยะเวลาการงดน้้าและอาหารก่อนผ่าตัดหรือหัตถการ ว่าผู้ป่วยได้ปฏิบัติตามแนวทาง
อย่างเหมาะสมหรือไม่  

 หากผู้ป่วยไม่ปฏิบัติตามแนวทางการงดน้้าและอาหารก่อนการผ่าตัดหรือหัตถการ ให้เปรียบเทียบ
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและประโยชน์ที่ได้รับจากการตัดสินใจด้าเนินการผ่าตัด โดยพิจารณาจาก
ชนิด ปริมาณของน้้าและอาหารที่ผู้ป่วยรับประทาน  

 ระวังการเพ่ิมอุบัติการณ์ของการสูดส้าลักเข้าปอด ดังตารางที่ 1 ภาคผนวก 
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ค้าแนะน้าส้าหรับของเหลวใส (clear fluids) 

 ค้าจ้ากัดความ: ของเหลวใส ได้แก่ น้้าเปล่า น้้าหวาน น้้าผลไม้ที่ไม่มีเนื้อหรือกาก เช่น น้้าแอปเปิ้ล น้้า
องุ่น เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของโซดา น้้าอัดลม ชาหรือกาแฟด้า โดยไม่รวมถึงเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของ
แอลกอฮอล์  

 แนะน้าให้ดื่มของเหลวใสได้ถึง 2 ชั่วโมงก่อนการผ่าตัดหรือหัตถการที่ต้องการการระงับความรู้สึก 

 

ค้าแนะน้าส้าหรับนมแม่ (breast milk)  

 ค้าจ้ากัดความ: นมแม่ (breast milk) ได้แก่ น้้านมแม่ที่ได้จากการดูดจากเต้านม หรือผ่านการเก็บรักษา
มาแล้ว  

 แนะน้าให้ดื่มได้ถึง 4 ชั่วโมงก่อนการผ่าตัดหรือหัตถการที่ต้องการการระงับความรู้สึก  
 

ค้าแนะน้าส้าหรับนมผสม (infant formula)  

 ค้าจ้ากัดความ: นมผสม (infant formula) ได้แก่ นมผงสูตรส้าหรับทารกแรกเกิดถึง 1 ปี ผลิตจากน้้า
นมวัวที่มีการปรับลดโปรตีนและเกลือแร่ เติมวิตามินและสารอาหารต่าง ๆ เพื่อให้มีคุณค่าและปริมาณของ
สารอาหารใกล้เคียงกับน้้านมแม่  

 แนะน้าให้รับประทานได้ถึง 6 ชั่วโมงก่อนการผ่าตัดหรือหัตถการที่ต้องการการระงับความรู้สึก  
 

ค้าแนะน้าส้าหรับนมที่ไม่ใช่นมแม่ (nonhuman milk)  

 ค้าจ้ากัดความ: นมที่ไม่ใช่นมแม่ (nonhuman milk) ได้แก่ นมวัว นมแพะ นมถั่วเหลือง นมอัลมอนด์ 
น้้านมข้าว นมลูกเดือย  

 แนะน้าให้รับประทานได้ถึง 6 ชั่วโมงก่อนการผ่าตัดหรือหัตถการที่ต้องการการระงับความรู้สึก  
 

ค้าแนะน้าส้าหรับอาหารมื อเบา (light meals)  

 อาหารมื้อเบา (light meals) เป็นอาหารที่ย่อยง่ายและผ่านการท้าให้สุกโดยไม่ใช้การทอดหรือใช้น้้ามันใน
การหุงต้ม ควรงดเว้นอาหารจ้าพวกไขมัน และน้้ามันต่างๆ รวมถึงผักผลไม้ที่มีเสี้ยนหรือย่อยยาก เนื้อสัตว์
ควรใช้แต่เนื้อปลา กุ้งและไก่ ซึ่งเป็นเนื้อนุ่มหรือบดละเอียด ตัวอย่างเช่น ขนมปัง ข้าวต้มปลาหรือโจ๊กไก่
บดละเอียด                

 แนะน้าให้รับประทานได้ถึง 6 ชั่วโมงก่อนการผ่าตัดหรือหัตถการที่ต้องการการระงับความรู้สึก  
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ค้าแนะน้าส้าหรับอาหารมื อหนัก (meat/fatty solid meals)  

 อาหารมื้อหนัก (meat/fatty solid meals) เช่นเนื้อวัว เนื้อหมูที่ย่อยค่อนข้างยาก อาหารทอด อาหาร
ที่มีไขมันสูง รวมถึงการรับประทานอาหารในปริมาณมาก 

 แนะน้าให้รับประทานได้ถึง 8 ชั่วโมงก่อนการผ่าตัดหรือหัตถการที่ต้องการการระงับความรู้สึก  

ลูกอม หรือหมากฝรั่ง(2-4)  

 ให้อมลูกอมหรือ เคี้ยวหมากฝรั่งได้ถึง 2 ชั่วโมงก่อนการผ่าตัดหรือหัตถการที่ต้องการการระงับความรู้สึก 
ไม่แนะน้าให้เลื่อนการผ่าตัดแบบ elective ในผู้ป่วยที่อมลูกอม หรือเคี้ยวหมากฝรั่งมาจนถึงก่อนการ
ระงับความรู้สึก เนื่องจากมีผลเปลี่ยนแปลงน้อยต่อปริมาณน้้าย่อยและค่ากรดด่างของกระเพาะอาหาร 

ค้าแนะน้าส้าหรับการให้ยาเพื่อกระตุ้นทางเดินอาหาร 

ยาที่ออกฤทธิ์ยับย้ังการหลั่งกรด (blockade of gastric acid secretion)  

 ได้แก่ ยากลุ่ม histamine-2 receptor antagonists และ proton pump inhibitors  
 อาจให้ยาที่ออกฤทธิ์ยับยั้งการหลั่งกรดก่อนการผ่าตัดในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงของการสูดส้าลักเข้าปอด  
 ไม่แนะน้าให้ยาที่ออกฤทธิ์ยับยั้งการหลั่งกรดก่อนการผ่าตัดในผู้ป่วยทุกรายเพ่ือลดความเสี่ยงของการ

ส้าลักเข้าปอดในผู้ป่วยที่ไม่มีความเสี่ยงของการสูดส้าลักเข้าปอดอย่างชัดเจน 

ยาลดกรด (antacids)  

 ได้แก่ ยากลุ่ม sodium citrate หรือ magnesium trisilicate 
 อาจให้ยาลดกรดก่อนการผ่าตัดในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงของสูดส้าลักเข้าปอด  
 ไม่แนะน้าให้ยาลดกรดก่อนการผ่าตัดในผู้ป่วยทุกรายเพ่ือลดความเสี่ยงของการสูดส้าลักเข้าปอดในผู้ป่วย

ที่ไม่มีความเสี่ยงของการสูดส้าลักเข้าปอดอย่างชัดเจน ถ้าต้องการให้ควรให้ชนิดใสไม่มีตะกอน 
(nonparticulate antacid) 

ยาป้องกันการอาเจียน (antiemetics) 

 อาจให้ยาในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงของอาการคลื่นไส้และอาเจียนหลังการผ่าตัด  
 ไม่แนะน้าให้ยาป้องกันการอาเจียนก่อนการผ่าตัดในผู้ป่วยทุกรายเพ่ือลดความเสี่ยงของการสูดส้าลักเข้า

ปอดในผู้ป่วยที่ไม่มีความเสี่ยงของการสูดส้าลักเข้าปอดอย่างชัดเจน 

ยากลุ่ม anticholinergics  

 ไม่แนะน้าให้ยากลุ่ม anticholinergics เพ่ือลดความเสี่ยงของการสูดส้าลักเข้าปอด  
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ภาคผนวก 

1. อุบัติการณ์ของการสูดส้าลักเข้าปอด (pulmonary aspiration of gastric contents) 

-ในผู้ป่วยเด็กประเทศสหราชอาณาจักร ปี 2013 อุบัติการณ์ของการสูดส้าลักเข้าปอดพบได้ต่้าคือ 
2:10,000 (0.02%) และ 2.2:10,000 (0.022%) ส้าหรับการผ่าตัด elective และ emergency ตามล้าดับ ต่อการ
ระงับความรู้สึก ไม่พบผู้ป่วยเสียชีวิตจากการสูดส้าลักเข้าปอด (5) ส่วนการศึกษา APRICOT ปี 2017 จากยุโรป
รายงานการเกิดการสูดส้าลักเข้าปอดมีอุบัติการณ์ 9 ใน 10,000 (จากผู้ป่วยทั้งหมด 30,874 ราย) ไม่เกิด
ภาวะแทรกซ้อนที่ท้าให้เกิดการตาย(6) รายงานจาก observational study ปี 2019 ในผู้ป่วยเด็กประเทศเยอรมนี 
พบอุบัติการณ์การส้ารอก 0.33% สงสัยว่ามีการสูดส้าลักเข้าปอด 0.12% และวินิจฉัยว่าเกิดการสูดส้าลักเข้าปอด 
0.06% ไม่พบอัตราการตาย(7) และเร็วๆนี้รายงานจากประเทศสหรัฐอเมริกาปี 2020 อุบัติการณ์ของการสูดส้าลัก
เข้าปอดในเด็กต่้ามากเท่ากับ 0.006% (135 ใน 2,440,810 ราย) แต่มีอัตราตาย 1.5% จากการสูดส้าลักเข้าปอด
(8) ส่วนของประเทศไทยจากการศึกษา Thai AIMS ในปี 2011 พบอุบัติการณ์การสูดส้าลักเข้าปอด 1.4% (28 ใน 
1,996 ราย) อัตราตาย 7.19% (2 ใน 28 ราย)(9) รายงานจากการศึกษา PAAd Thai ปี 2017 อุบัติการณ์การสูด
ส้าลักเข้าปอดในประเทศไทยเท่ากับ 1.49% (33 ใน 2,206ราย)(10)  จากรายงานทั้งหมดพบการส้าลักเข้าปอดเกิด
สูงสุดในช่วงการน้าสลบ (induction) อย่างไรก็ตามการสูดส้าลักเกิดขึ้นได้ในช่วงระหว่างการระงับความรู้สึก 
(maintenance) หรือช่วงฟ้ืนจากการระงับความรู้สึก (emergence) การป้องกันการส้ารอกและสูดส้าลักเข้าปอด
สามารถท้าโดยในช่วงน้าสลบควรให้ระดับความลึกเพียงพอ ไม่ช่วยหายใจทางหน้ากากด้วยความดันบวกที่มาก
เกนิไป(7) ปัจจัยที่เพ่ิมความเสี่ยงของการเกิดการสูดส้าลักเข้าปอด และควรเพิ่มการเฝ้าระวัง ดังแสดงในตารางที่ 1  

ตารางท่ี 1 ปัจจัยท่ีเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดการสูดส้าลักเข้าปอด(11) 

ปัจจัย ปัจจัยจากผู้ป่วย ปัจจัยจากการผ่าตัด ปัจจัยจากการระงับความรู้สึก 
เพ่ิมความเสี่ยงของการ
ส้ารอกและสูดส้าลัก
เข้าปอด 

-Esophageal 
stricture/carcinoma 
-Zenker’s diverticulum 
-Achalasia 
-Diabetic neuropathy 
-Hiatus hernia 
-Gastro-esophageal reflux 
-Pregnancy 
-Morbid obesity 
-Neuromuscular disease 
-Male 
-Elderly 

-Pneumoperitoneum 
-Lithotomy 
-Emergency 
-Abdominal 
pathology 

-ยา opioids 
-Misplaced nasogastric tube 
-Improper Sellick’s maneuver 
-Inadequate anesthesia 
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เ พ่ิมปริมาณน้้ า ย่ อย
หรือเศษอาหาร 

-Delayed 
gastric emptying time 
-Gastric hypersecretion 
-Intestinal obstruction 
-Nonfasting state 

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

รีเฟลกซ์ทางเดินหายใจ
บกพร่อง 

-Head injury 
-Bulbar palsy 
-Neuromuscular 
Disease 
(multiple sclerosis,  
Parkinson’s disease,  
Guillain-Barre 
syndrome) 
-Muscular dystrophy 
(cerebral palsy, cranial 
neuropathies) 
-Trauma 
-Burn 

 -Residual 
neuromuscular paralysis 

 

2. สรีรวิทยาของการว่างของกระเพาะอาหาร (physiology of gastric emptying) 

 การตรวจวัดเวลาที่อาหารผ่านจากกระเพาะอาหารไปยังล้าไส้เล็ก (gastric emptying) สามารถวัดได้
หลายวิธี วิธีที่เป็นมาตรฐานคือการบันทึกภาพด้วยเรดิโอนิวไคลด์ ( radionuclide) การสร้างภาพด้วยคลื่น
สนามแม่เหล็ก (Magnetic Resonance Imaging; MRI) การตรวจด้วยคลื่นอัลตราซาวด์ หรือการใส่สายยางทาง
จมูกถึงกระเพาะอาหาร (nasogastric tube) เพ่ือดูดดูปริมาณของเหลวในกระเพาะอาหาร หลักการส้าคัญของ
สรีรวิทยาของ gastric emptying คือ อาหารแข็งผ่านจากกระเพาะอาหารไปยังล้าไส้เล็กด้วยความเร็วที่คงที่ 
(constant rate) ขณะที่น้้าผ่านด้วยความเร็วแบบเลขชี้ก้าลัง (exponential) เป็นสัดส่วนโดยตรงกับปริมาณของ
น้้าในกระเพาะอาหาร พบว่าปริมาณน้้าเหลืออยู่ครึ่งในกระเพาะอาหาร (half-emptying time) ที่ 15-20 นาที 
และอาหารแข็งมี gastric emptying ที่นานกว่าของเหลวใส(12, 13) มีรายงานเกี่ยวกับ gastric emptying โดยการ
ตรวจปริมาณของเหลวในกระเพาะอาหารด้วย MRI ในอาสาสมัครเด็ก 16 คนอายุเฉลี่ย 9 ปี ให้ดื่มน้้าราสเบอรี่เจือ
จางปริมาณ 7 มล./กก.พบว่ามี half-emptying time อยู่ที่ 26 นาที (20-48 นาที) ที่เวลา 90, 120 นาที ปริมาณ
น้้าราสเบอรี่ในกระเพาะอาหารน้อยกว่าปริมาณก่อนทดลอง การศึกษานี้สนับสนุนให้ดื่มของเหลวใสถึง 2 ชม.ก่อน
การระงับความรู้สึกส้าหรับการผ่าตัด elective(14) การศึกษาปี 2020 ในผู้ป่วยเด็กที่ได้รับการระงับความรู้สึกแบบ
ทั่วตัว (general anesthesia) อายุเฉลี่ย 11 ปี ดื่มน้้าแร่หรือน้้าผลไม้ไม่มีกากปริมาณ 4.7 มล./กก.พบว่า gastric 



เอกสารนี้ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้เนื่องจากการปฏบิัติต้องปรับตามสถานการณ์ 

๑๒ ประกาศราชวิทยาลยัวิสัญญแีพทยแ์ห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๒/๒๕๖๔ 

 

emptying time < 1 ชั่วโมง(15) ในอาสาสมัครผู้ใหญ่ 8 คนที่งดอาหารแข็ง 6 ชม.และของเหลวใสที่ 2 ชม. แล้วให้
ดื่มน้้า น้้าส้มไม่มีกาก นม นมผสมน้้า ปริมาณ 500 มล. พบว่านม (330 kcal) นมผสมน้้า(220 kcal) ตรวจพบ
ตะกอนนมในเวลาน้อยกว่า 2 ชม.แต่หายไปเมื่อเวลา 2 ชม. น้้ามีค่า gastric emptying time อยู่ที่ 40 นาที แต่
พบว่าของเหลวที่มีแคลอรี่ที่สูง (330 kcal) เช่นน้้าส้มไม่มีกากผสมน้้าตาลและนมมี gastric emptying ที่นานกว่า
ของเหลวที่มีแคลอรี่ที่ต่้ากว่า (220 kcal)(16) เช่นเดียวกับการศึกษาก่อนนี้ที่รายงานว่าปัจจัยที่มีผลต่อ gastric 
emptying คือปริมาณแคลอรี่ของของเหลว ไม่ว่าจะเป็นมีส่วนประกอบของโปรตีน ไขมัน หรือน้้าตาลถ้ามีปริมาณ
แคลอรี่ที่เท่ากัน พบว่า gastric emptying ไม่ต่างกัน(17-19) ผลการศึกษาคล้ายกับการศึกษาในอาสาสมัครเด็ก 16 
คนอายุเฉลี่ยประมาณ 5 ปีเปรียบเทียบดื่มเครื่องดื่มคาร์โบไฮเดรต 14.2% 0.45 มก./มล. กับ 5% glucose ใน
ปริมาณ 5 มล./กก. พบว่ามี gastric emptying time  90 นาที และ 30 นาที ตามล้าดับแสดงว่าของเหลวที่มี
แคลอรี่สูงกว่ามี gastric emptying ช้ากว่า(16, 20) อย่างไรก็ดีการให้ดื่มเครื่องดื่มคาร์โบไฮเดรตปริมาณ 5 มล./กก.ที่
เวลา 1 ชั่วโมงยังมีปริมาณของเหลวเหลือในกระเพาะอาหารแต่ในปริมาณที่ต่้าและจากการศึกษา meta- analysis 
49 การศึกษาในเด็กแรกเกิด 28 สัปดาห์จนถึงผู้ใหญ่ 1,457 คนที่แข็งแรง พบว่าอายุไม่มีผลต่อ gastric emptying 
แต่พบว่าชนิดของอาหารมีผลต่อ gastric emptying เช่น น้้ามีค่า gastric emptying เท่ากับ 45 นาที นมแม่ 57 
นาที นมผสม 64 นาที  อาหารแข็งนานที่สุดคือ 98 นาที(21) ปัจจัยที่มีผลต่อความรุนแรงของการเกิดการสูดส้าลัก
เข้าปอดคือ ปริมาณของเหลว และ pH ในกระเพาะอาหาร พบว่าการดื่มน้้าและของเหลวใสในช่วง 1ชม. เทียบกับ 
2 ชม.ก่อนผ่าตัดไม่มีความแตกต่างของปริมาณและ pH ในกระเพาะอาหาร(22) ส่วนการศึกษาในหญิงตั้งครรภ์ที่
อายุครรภ์มากกว่า 36 สัปดาห์โดยให้งดอาหารหลังเที่ยงคืน จ้านวน 50 คน เปรียบเทียบระหว่างให้ดื่มน้้าและชาใส่
นมปริมาณ 250 มล. พบว่ามีปริมาณของเหลวในกระเพาะอาหารเท่ากับก่อนดื่มที่เวลาน้อยกว่า 90 นาทีโดยทั้ง
กลุ่มดื่มน้้า หรือชาใส่นมไม่มีความแตกต่างกันของ gastric emptying ในหญิงตั้งครรภ์(23) ปริมาณอาหารที่เหลือ
จริงในกระเพาะอาหารหลังงดน้้างดอาหารตามข้อแนะน้าจากการตรวจด้วยอัลตราซาวด์ ในหญิงตั้งครรภ์ครบ
ก้าหนดกับผู้หญิงที่ไม่ตั้งครรภ์ พบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ(24) 

ไม่นานมานี้มีข้อแนะน้าจาก The European Society of Anaesthesiology ปี 2019 ให้งดน้้าและของเหลวใส
โดยลดเวลาจาก 2 ชม. เป็น 1 ชม.ก่อนท้าการผ่าตัดหรือหัตถการในเด็กที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ elective โดยชนิด
และปริมาณของของเหลวใสยังไม่กล่าวถึงในข้อแนะน้านี้ (25)  ส้าหรับแนวทางเวชปฏิบัติส้าหรับการงดน้้าและ
อาหารก่อนได้รับการผ่าตัดและหัตถการในประเทศไทย คงแนะน้าให้ดื่มน้้าหรือของเหลวใสในปริมาณที่ไม่จ้ากัด 
โดยไม่ขึ้นกับชนิดของเหลวใสว่ามีแคลอรี่มากหรือน้อย ได้ถึง 2 ชั่วโมง(1, 20)  

3. การเปลี่ยนแปลงของร่างกายเม่ือมีการงดน ้าหรืออาหารที่นาน (prolonged preoperative fasting 
pathophysiology and occurrence)(12, 26) 

การงดน้้าและอาหารก่อนการผ่าตัดอย่างเหมาะสมนั้นจะช่วยลดภาวะแทรกซ้อนระยะเวลาการนอน  
โรงพยาบาล ค่าใช้จ่ายรวมถึงท้าให้ผู้ป่วยฟ้ืนตัวภายหลังการผ่าตัดได้เร็วขึ้น (27) ถึงแม้ว่ามีแนวทางการงดน้้า   งด
อาหารก่อนท้าการผ่าตัดหรือหัตถการจาก American Society of Anesthesiologists ปี 2017 ยังพบว่ามีการงด
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น้้า งดอาหารในทางปฏิบัติจริงยาวนานกว่าที่แนวทางแนะน้า จากการตรวจสอบ (audit) ผู้ป่วยจ้านวน 343 คน
ของประเทศสหราชอาณาจักร ผู้ป่วยได้ถูกงดอาหารเฉลี่ยก่อนผ่าตัดที่ 16.1 (13-19) ชม. ขณะที่ถูกงดของเหลวใส
เฉลี่ยที่ 5.8 (3-10) ชม.(28)  การงดน้้างดอาหารในผู้ป่วยด้วยระยะเวลานาน เนื่องจากเกรงว่าเกิดการสูดส้าลักเข้า
ปอด การเริ่มผ่าตัดช้า การเลื่อนการผ่าตัด ส่งผลกระทบกับผู้ป่วยโดยตรงทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ทั้งในผู้ป่วยเด็ก
และผู้ใหญด่ังนี้ 

1) ภาวะการขาดน้้า (dehydration)(29, 30) อาจท้าให้เกิดภาวะความดันเลือดต่้าภายหลังการเริ่มระงับความรู้สึก 
(postanesthetic induction)(31) หรืออาจท้าให้ผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่ เป็นโรคเกาต์  (gout) มีอาการก้าเริบจาก
ภาวะการขาดน้้าได(้32) 

2) เกิดการสลายไกลโคเจนที่ตับ  (glycogenolysis) สลายไขมัน (lipolysis) และ ภาวะการสร้างคี โตน 
(ketogenesis) มีรายงานพบได้ในเด็กเล็กที่มีอายุต่้ากว่า 36 เดือน ที่งดอาหารและน้้านานประมาณ 8 ชั่วโมง 
(3.5-20 ชม.) (30) การอดอาหารและน้้าที่นานน้าไปสู่  metabolic acidosis ภาวะน้้าตาลในเลือดต่้า  
(hypoglycemia) ได้(33)  

3) ภาวะดื้อต่ออินซูลิน (insulin resistance)(34) ท้าให้เกิดภาวะน้้าตาลในเลือดสูง  (hyperglycemia) และ
สามารถพบภาวะนี้ได้จนถึงภายหลังการผ่าตัด ซึ่งมีผลต่อระยะเวลาการนอนโรงพยาบาล (length of 
hospital stay) การสะสมของ glycogen ในกล้ามเนื้อและตับลดลง เกิดการสลายของโปรตีน ท้าให้กล้ามเนื้อ
อ่อนแรงได้หลังผ่าตัด เพ่ิมอัตราการป่วย (morbidity) และอัตราการตาย (mortality) ทั้งยังเพ่ิมระยะการ
นอนโรงพยาบาล 

4) ความไม่สุขสบายของผู้ป่วย ส่งผลต่อภาพจิตใจ ท้าให้เกิดภาวะเครียด ความวิตกกังวล 
5) ภาวะไม่สมดลุย์ของเกลือแร่ (electrolyte imbalance)(24) 
6) อาการคลื่นไส้ อาเจียน ภายหลังการผ่าตัด(35) 

 
4. ประโยชน์ของการให้สารน ้าคาร์โบไฮเดรต (carbohydrate loading) ก่อนเข้ารับการผ่าตัด  

จากการศึกษาพบว่าการลดระยะเวลาการงดน้้าและอาหารก่อนการผ่าตัดรวมถึงการให้ glucose ทางหลอด
เลือดด้าก่อนการผ่าตัดหรือการให้สารน้้าที่มีคาร์โบไฮเดรตดื่มที่ 2 ชั่วโมงก่อนการผ่าตัดสามารถลดภาวะ insulin 
resistance หลังการผ่าตัดได้(36-39) เพ่ิมความสบายหลังผ่าตัด(36, 40) ให้ได้ปลอดภัย ไม่เพ่ิมการสูดส้าลักเข้าปอด 
และลดอาการคลื่นไส้ อาเจียนหลังผ่าตัด (41) แต่ไม่มีผลต่อระยะเวลาการนอนโรงพยาบาล (36) วิธีการให้สารน้้า
ค า ร์ โ บ ไ ฮ เ ด รตต ามค้ า แนะน้ า ขอ ง  American Society for Enhanced Recovery (ASER) consensus 
statement ส้าหรับการผ่าตัด colorectal 2016 แนะน้าให้ดื่มของเหลวใสไม่จ้ากัดปริมาณถึง 2 ชม.ก่อนระงับ
ความรู้สึก โดยให้เป็นสารน้้าคาร์โบไฮเดรตอย่างน้อย 45 กรัมเพ่ือท้าให้ insulin sensitivity ดีขึ้น ยกเว้นในผู้ป่วย
เ บ าห ว าน  type 1 ที่ ข า ด  insulin ถ้ า เ ป็ น ไ ป ได้ ใ ห้ ใ ช้  complex carbohydrate เ ช่ น  maltodextrin 
polysaccharides (27, 39) สูตรที่นิยมก่อนผ่าตัดคือผสมผงคาร์โบไฮเดรต 50 กรัมด้วยน้้า 400 มล. เป็นสารน้้า
คาร์โบไฮเดรต 12.5% (135 mOs m/kg) 200 แคลอรี่ ให้ดื่ม 400 มล.ในคืนก่อนผ่าตัดและ 400 มล. 2-4 ชั่วโมง
ก่อนผ่าตัด(26) 
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การให้สารน ้าคาร์โบไฮเดรต แบบดื่มหรือการให้ทางหลอดเลือดด้า (38, 42-44) 

การให้สารน้้าคาร์โบไฮเดรตแบบดื่ม หรือทางหลอดเลือดด้า ทั้ง 2 วิธี มีประสิทธิผลในการรักษาระดับน้้าตาล
ในเลือดให้ปกติและลดความรู้สึกอ่อนล้า  ความหิวโหยของผู้ป่วย โดยการดื่มสามารถลดความรู้สึกกระหายน้้าได้
ดีกว่าการให้ทางหลอดเลือดด้า ในการศึกษาที่ผ่านมาสารน้้าคาร์โบไฮเดรตชนิดดื่ม มีส่วนผสมหลักเป็น  
maltodextrin polysaccharides การให้ดื่มควรพิจารณาชนิดของคาร์โบไฮเดรตที่ให้ ส่วนการให้ทางหลอดเลือด
ด้า เป็นสารละลายกลูโคส  ก่อนผ่าตัด  ชนิดและปริมาณแตกต่างไปในแต่ละการศึกษา  
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