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ประกาศราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทยแหงประเทศไทย 
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เรื่อง แนวทางเวชปฏิบัติส้าหรับการงดน ้าและอาหารกอนไดรับการผาตัดและหัตถการ 

Preoperative or pre-procedural fasting guidelines in patients undergoing 
elective surgery and procedures 
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แนวทางเวชปฏิบัติส้าหรับการงดน ้าและอาหารกอนไดรับการผาตัดและหัตถการ 
แนวทางปฏิบัติไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบเพ่ือใหผูปฏิบัติงานใชในการดูแลผูปวยเกี่ยวกับการงดน้ํา

และอาหารกอนการผาตัดหรือหัตถการที่ตองการการระงับความรูสึก ซึ่งรวมทั้งการระงับความรูสึกแบบทั่วไป 

(general anesthesia) การระงับความรูสึกแบบเฉพาะสวน (regional anesthesia) และการใหยาเพ่ือใหเกิด

ภาวะสงบ (sedation) รวมทั้งการใชยาเพื่อลดความเสี่ยงของการสูดสําลักเขาปอด (pulmonary aspiration)  

คณะผูจัดทําไดดําเนินการภายใตการกํากับของราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทยแหงประเทศไทย แนวทางเวช
ปฏิบัตินี้อาจจะมีการปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม หากมีผลการศึกษายืนยันการรักษาที่แตกตาง รวมถึง
เทคโนโลยีใหมๆ ตอไปในอนาคต อนึ่ง คณะผูจัดทําไมมีผลประโยชนทับซอนในการจัดทําแนวทางเวชปฏิบัติแต
อยางใด 
 

ค้าจ้ากัดความ 

      การสูดสําลักเขาปอด (pulmonary aspiration) หมายถึง การสําลักน้ํายอยหรือเศษอาหารเขาปอดหลังการ
นําสลบ ระหวางทําการผาตัดหรือทําหัตถการ จนถึงระยะพักฟนหลังผาตัด 

วัตถุประสงค  
เพ่ือปองกันและลดความรุนแรงของการสูดสําลักเขาปอด ในระหวางไดรับการระงับความรูสึก แนวทางเวช

ปฏิบัตินี้ อาจนํามาใชหรือปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับบริบทของแตละโรงพยาบาลหรือสถาบัน 
 

ขอบเขต 

1. ผูรับบริบาล แนวทางเวชปฏิบัตินี้ สามารถนําไปใชกับผูปวยแข็งแรงทุกวัย ที่เขารับการผาตัดหรือหัตถการ

แบบ elective ที่ตองการการระงับความรูสึก แนวทางปฏิบัตินี้ ไมครอบคลุมผูปวยโรคอวน  (morbid obesity) 

โรคเบาหวาน มีภาวะกรดไหลยอน (gastroesophageal reflux disease) หญิงตั้งครรภ ผูปวยที่มีภาวะไสเลื่อน

กระบังลม (hiatal hernia) ผูปวยที่มีภาวะลําไสอุดตัน (gut obstruction) และผูปวยที่มารับการผาตัดฉุกเฉิน  ซึ่ง

อาจมีความเสี่ยงสูงตอการสูดสําลักเขาปอด ใหศัลยแพทยและวิสัญญีแพทยรวมกันพิจารณาเปนรายๆ ตามความ

เสี่ยงของการสูดสําลักเขาปอดและความเรงดวนของการผาตัด 

2. บุคลากร วิสัญญีแพทย ศัลยแพทย แพทยผูทําหัตถการ วิสัญญีพยาบาล และบุคลากรทางการแพทย 
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แนวทางปฏิบัติ(1) 

ชนิดของน ้าและอาหารที่รับประทาน ระยะเวลากอนการระงับความรูสึก 

ของเหลวใส* (clear fluids)  ใหไดถึง 2 ชั่วโมง 

นมแม (breast milk) ใหไดถึง 4 ชั่วโมง 

นมผง นมวัว นมชนิดตางๆ (infant formula) ใหไดถึง 6 ชั่วโมง 

อาหารมื้อเบา* (light meals)  ใหไดถึง 6 ชั่วโมง 

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

 *ดูคําจํากัดความ 

ประเมินผูปวยกอนการผาตัดโดยการทบทวนเวชระเบียน ซักประวัติ และตรวจรางกายเบื้องตน ไดแก เพศ 

อายุ สภาพผูปวยตาม ASA physical status โรคประจําตัว ประวัติหรือการตรวจรางกายที่บงบอกถึงภาวะการใส

ทอหายใจยาก (difficult airway) อาการของโรคกรดไหลยอน การกลืนลําบาก และโรคหรือภาวะทาง metabolic 

ที่ทําใหการเคลื่อนไหวของกระเพาะอาหารหรือลําไสผิดปกติ เชน โรคเบาหวาน โรคไตวาย โรคอวน ที่อาจเพ่ิม

ความเสี่ยงของการสํารอกและสูดสําลักเขาปอด  

� ใหขอมูลเกี่ยวกับการงดน้ําและอาหารกอนการผาตัดลวงหนาแกผูปวย เพ่ือใหผูปวยรับทราบถึง
ความสําคัญและชวงเวลาการงดน้ําและอาหาร การใหขอมูลควรทําทั้งทีมวิสัญญี ทีมศัลยแพทย และ
พยาบาล 

� ตรวจสอบระยะเวลาการงดน้ําและอาหารกอนผาตัดหรือหัตถการ วาผูปวยไดปฏิบัติตามแนวทาง
อยางเหมาะสมหรือไม  

� หากผูปวยไมปฏิบัติตามแนวทางการงดน้ําและอาหารกอนการผาตัดหรือหัตถการ ใหเปรียบเทียบ
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและประโยชนที่ไดรับจากการตัดสินใจดําเนินการผาตัด โดยพิจารณาจาก
ชนิด ปริมาณของน้ําและอาหารที่ผูปวยรับประทาน  

� ระวังการเพ่ิมอุบัติการณของการสูดสําลักเขาปอด ดังตารางที่ 1 ภาคผนวก 
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ค้าแนะน้าส้าหรับของเหลวใส (clear fluids) 

� ค้าจ้ากัดความ: ของเหลวใส ไดแก น้ําเปลา น้ําหวาน น้ําผลไมที่ไมมีเนื้อหรือกาก เชน น้ําแอปเปล น้ํา
องุน เครื่องดื่มที่มีสวนผสมของโซดา น้ําอัดลม ชาหรือกาแฟดํา โดยไมรวมถึงเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของ
แอลกอฮอล  

� แนะนําใหดื่มของเหลวใสไดถึง 2 ชั่วโมงกอนการผาตัดหรือหัตถการที่ตองการการระงับความรูสึก 

 

ค้าแนะน้าส้าหรับนมแม (breast milk)  

� ค้าจ้ากัดความ: นมแม (breast milk) ไดแก น้ํานมแมที่ไดจากการดูดจากเตานม หรือผานการเก็บรักษา
มาแลว  

� แนะนําใหดื่มไดถึง 4 ชั่วโมงกอนการผาตัดหรือหัตถการที่ตองการการระงับความรูสึก  
 

ค้าแนะน้าส้าหรับนมผสม (infant formula)  

� ค้าจ้ากัดความ: นมผสม (infant formula) ไดแก นมผงสูตรสําหรับทารกแรกเกิดถึง 1 ป ผลิตจากน้ํา
นมวัวที่มีการปรับลดโปรตีนและเกลือแร เติมวิตามินและสารอาหารตาง ๆ เพื่อใหมีคุณคาและปริมาณของ
สารอาหารใกลเคียงกับน้ํานมแม  

� แนะนําใหรับประทานไดถึง 6 ชั่วโมงกอนการผาตัดหรือหัตถการที่ตองการการระงับความรูสึก  
 

ค้าแนะน้าส้าหรับนมที่ไมใชนมแม (nonhuman milk)  

� ค้าจ้ากัดความ: นมที่ไมใชนมแม (nonhuman milk) ไดแก นมวัว นมแพะ นมถั่วเหลือง นมอัลมอนด 
น้ํานมขาว นมลูกเดือย  

� แนะนําใหรับประทานไดถึง 6 ชั่วโมงกอนการผาตัดหรือหัตถการที่ตองการการระงับความรูสึก  
 

ค้าแนะน้าส้าหรับอาหารมื อเบา (light meals)  

� อาหารมื้อเบา (light meals) เปนอาหารที่ยอยงายและผานการทําใหสุกโดยไมใชการทอดหรือใชน้ํามันใน
การหุงตม ควรงดเวนอาหารจําพวกไขมัน และน้ํามันตางๆ รวมถึงผักผลไมที่มีเสี้ยนหรือยอยยาก เนื้อสัตว
ควรใชแตเนื้อปลา กุงและไก ซึ่งเปนเนื้อนุมหรือบดละเอียด ตัวอยางเชน ขนมปง ขาวตมปลาหรือโจกไก
บดละเอียด                

� แนะนําใหรับประทานไดถึง 6 ชั่วโมงกอนการผาตัดหรือหัตถการที่ตองการการระงับความรูสึก  
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ค้าแนะน้าส้าหรับอาหารมื อหนัก (meat/fatty solid meals)  

� อาหารมื้อหนัก (meat/fatty solid meals) เชนเนื้อวัว เนื้อหมูที่ยอยคอนขางยาก อาหารทอด อาหาร
ที่มีไขมันสูง รวมถึงการรับประทานอาหารในปริมาณมาก 

� แนะนําใหรับประทานไดถึง 8 ชั่วโมงกอนการผาตัดหรือหัตถการที่ตองการการระงับความรูสึก  

ลูกอม หรือหมากฝรั่ง(2-4)  

� ใหอมลูกอมหรือ เคี้ยวหมากฝรั่งไดถึง 2 ชั่วโมงกอนการผาตัดหรือหัตถการที่ตองการการระงับความรูสึก 
ไมแนะนําใหเลื่อนการผาตัดแบบ elective ในผูปวยที่อมลูกอม หรือเคี้ยวหมากฝรั่งมาจนถึงกอนการ
ระงับความรูสึก เนื่องจากมีผลเปลี่ยนแปลงนอยตอปริมาณน้ํายอยและคากรดดางของกระเพาะอาหาร 

ค้าแนะน้าส้าหรับการใหยาเพื่อกระตุนทางเดินอาหาร 

ยาที่ออกฤทธิ์ยับย้ังการหลั่งกรด (blockade of gastric acid secretion)  

� ไดแก ยากลุม histamine-2 receptor antagonists และ proton pump inhibitors  

� อาจใหยาที่ออกฤทธิ์ยับยั้งการหลั่งกรดกอนการผาตัดในผูปวยที่มีความเสี่ยงของการสูดสําลักเขาปอด  

� ไมแนะนําใหยาที่ออกฤทธิ์ยับยั้งการหลั่งกรดกอนการผาตัดในผูปวยทุกรายเพ่ือลดความเสี่ยงของการ
สําลักเขาปอดในผูปวยที่ไมมีความเสี่ยงของการสูดสําลักเขาปอดอยางชัดเจน 

ยาลดกรด (antacids)  

� ไดแก ยากลุม sodium citrate หรือ magnesium trisilicate 

� อาจใหยาลดกรดกอนการผาตัดในผูปวยที่มีความเสี่ยงของสูดสําลักเขาปอด  

� ไมแนะนําใหยาลดกรดกอนการผาตัดในผูปวยทุกรายเพ่ือลดความเสี่ยงของการสูดสําลักเขาปอดในผูปวย
ที่ไมมีความเสี่ยงของการสูดสําลักเขาปอดอยางชัดเจน ถาตองการใหควรใหชนิดใสไมมีตะกอน 
(nonparticulate antacid) 

ยาปองกันการอาเจียน (antiemetics) 

� อาจใหยาในผูปวยที่มีความเสี่ยงของอาการคลื่นไสและอาเจียนหลังการผาตัด  

� ไมแนะนําใหยาปองกันการอาเจียนกอนการผาตัดในผูปวยทุกรายเพ่ือลดความเสี่ยงของการสูดสําลักเขา
ปอดในผูปวยที่ไมมีความเสี่ยงของการสูดสําลักเขาปอดอยางชัดเจน 

ยากลุม anticholinergics  

� ไมแนะนําใหยากลุม anticholinergics เพ่ือลดความเสี่ยงของการสูดสําลักเขาปอด  
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ภาคผนวก 

1. อุบัติการณของการสูดส้าลักเขาปอด (pulmonary aspiration of gastric contents) 

-ในผูปวยเด็กประเทศสหราชอาณาจักร ป 2013 อุบัติการณของการสูดสําลักเขาปอดพบไดต่ําคือ 

2:10,000 (0.02%) และ 2.2:10,000 (0.022%) สําหรับการผาตัด elective และ emergency ตามลําดับ ตอการ

ระงับความรูสึก ไมพบผูปวยเสียชีวิตจากการสูดสําลักเขาปอด(5) สวนการศึกษา APRICOT ป 2017 จากยุโรป

รายงานการเกิดการสูดสําลักเขาปอดมีอุบัติการณ 9 ใน 10,000 (จากผูปวยทั้งหมด 30,874 ราย) ไมเกิด

ภาวะแทรกซอนที่ทําใหเกิดการตาย(6) รายงานจาก observational study ป 2019 ในผูปวยเด็กประเทศเยอรมนี 

พบอุบัติการณการสํารอก 0.33% สงสัยวามีการสูดสําลักเขาปอด 0.12% และวินิจฉัยวาเกิดการสูดสําลักเขาปอด 

0.06% ไมพบอัตราการตาย(7) และเร็วๆนี้รายงานจากประเทศสหรัฐอเมริกาป 2020 อุบัติการณของการสูดสําลัก

เขาปอดในเด็กต่ํามากเทากับ 0.006% (135 ใน 2,440,810 ราย) แตมีอัตราตาย 1.5% จากการสูดสําลักเขาปอด
(8) สวนของประเทศไทยจากการศึกษา Thai AIMS ในป 2011 พบอุบัติการณการสูดสําลักเขาปอด 1.4% (28 ใน 

1,996 ราย) อัตราตาย 7.19% (2 ใน 28 ราย)(9) รายงานจากการศึกษา PAAd Thai ป 2017 อุบัติการณการสูด

สําลักเขาปอดในประเทศไทยเทากับ 1.49% (33 ใน 2,206ราย)(10)  จากรายงานทั้งหมดพบการสําลักเขาปอดเกิด

สูงสุดในชวงการนําสลบ (induction) อยางไรก็ตามการสูดสําลักเกิดขึ้นไดในชวงระหวางการระงับความรูสึก 

(maintenance) หรือชวงฟนจากการระงับความรูสึก (emergence) การปองกันการสํารอกและสูดสําลักเขาปอด

สามารถทําโดยในชวงนําสลบควรใหระดับความลึกเพียงพอ ไมชวยหายใจทางหนากากดวยความดันบวกที่มาก

เกนิไป(7) ปจจัยที่เพ่ิมความเสี่ยงของการเกิดการสูดสําลักเขาปอด และควรเพิ่มการเฝาระวัง ดังแสดงในตารางที่ 1  

ตารางท่ี 1 ปจจัยท่ีเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดการสูดส้าลักเขาปอด(11) 

ปจจัย ปจจัยจากผูปวย ปจจัยจากการผาตัด ปจจัยจากการระงับความรูสึก 
เพ่ิมความเสี่ยงของการ
สํารอกและสูดสําลัก
เขาปอด 

-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 พ่ิมปริมาณน้ํ า ย อย
หรือเศษอาหาร 

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

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

รีเฟลกซทางเดินหายใจ
บกพรอง 

-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. สรีรวิทยาของการวางของกระเพาะอาหาร (physiology of gastric emptying) 

 การตรวจวัดเวลาที่อาหารผานจากกระเพาะอาหารไปยังลําไสเล็ก (gastric emptying) สามารถวัดได

หลายวิธี วิธีที่เปนมาตรฐานคือการบันทึกภาพดวยเรดิโอนิวไคลด ( radionuclide) การสรางภาพดวยคลื่น

สนามแมเหล็ก (Magnetic Resonance Imaging; MRI) การตรวจดวยคลื่นอัลตราซาวด หรือการใสสายยางทาง

จมูกถึงกระเพาะอาหาร (nasogastric tube) เพ่ือดูดดูปริมาณของเหลวในกระเพาะอาหาร หลักการสําคัญของ

สรีรวิทยาของ gastric emptying คือ อาหารแข็งผานจากกระเพาะอาหารไปยังลําไสเล็กดวยความเร็วที่คงที่ 

(constant rate) ขณะที่น้ําผานดวยความเร็วแบบเลขชี้กําลัง (exponential) เปนสัดสวนโดยตรงกับปริมาณของ

น้ําในกระเพาะอาหาร พบวาปริมาณน้ําเหลืออยูครึ่งในกระเพาะอาหาร (half-emptying time) ที่ 15-20 นาที 

และอาหารแข็งมี gastric emptying ที่นานกวาของเหลวใส(12, 13) มีรายงานเกี่ยวกับ gastric emptying โดยการ

ตรวจปริมาณของเหลวในกระเพาะอาหารดวย MRI ในอาสาสมัครเด็ก 16 คนอายุเฉลี่ย 9 ป ใหดื่มน้ําราสเบอรี่เจือ

จางปริมาณ 7 มล./กก.พบวามี half-emptying time อยูที่ 26 นาที (20-48 นาที) ที่เวลา 90, 120 นาที ปริมาณ

น้ําราสเบอรี่ในกระเพาะอาหารนอยกวาปริมาณกอนทดลอง การศึกษานี้สนับสนุนใหดื่มของเหลวใสถึง 2 ชม.กอน

การระงับความรูสึกสําหรับการผาตัด elective(14) การศึกษาป 2020 ในผูปวยเด็กที่ไดรับการระงับความรูสึกแบบ

ทั่วตัว (general anesthesia) อายุเฉลี่ย 11 ป ดื่มน้ําแรหรือน้ําผลไมไมมีกากปริมาณ 4.7 มล./กก.พบวา gastric 
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emptying time < 1 ชั่วโมง(15) ในอาสาสมัครผูใหญ 8 คนที่งดอาหารแข็ง 6 ชม.และของเหลวใสที่ 2 ชม. แลวให

ดื่มน้ํา น้ําสมไมมีกาก นม นมผสมน้ํา ปริมาณ 500 มล. พบวานม (330 kcal) นมผสมน้ํา(220 kcal) ตรวจพบ

ตะกอนนมในเวลานอยกวา 2 ชม.แตหายไปเมื่อเวลา 2 ชม. น้ํามีคา gastric emptying time อยูที่ 40 นาที แต

พบวาของเหลวที่มีแคลอรี่ที่สูง (330 kcal) เชนน้ําสมไมมีกากผสมน้ําตาลและนมมี gastric emptying ที่นานกวา

ของเหลวที่มีแคลอรี่ที่ต่ํากวา (220 kcal)(16) เชนเดียวกับการศึกษากอนนี้ที่รายงานวาปจจัยที่มีผลตอ gastric 

emptying คือปริมาณแคลอรี่ของของเหลว ไมวาจะเปนมีสวนประกอบของโปรตีน ไขมัน หรือน้ําตาลถามีปริมาณ

แคลอรี่ที่เทากัน พบวา gastric emptying ไมตางกัน(17-19) ผลการศึกษาคลายกับการศึกษาในอาสาสมัครเด็ก 16 

คนอายุเฉลี่ยประมาณ 5 ปเปรียบเทียบดื่มเครื่องดื่มคารโบไฮเดรต 14.2% 0.45 มก./มล. กับ 5% glucose ใน

ปริมาณ 5 มล./กก. พบวามี gastric emptying time  90 นาที และ 30 นาที ตามลําดับแสดงวาของเหลวที่มี

แคลอรี่สูงกวามี gastric emptying ชากวา(16, 20) อยางไรก็ดีการใหดื่มเครื่องดื่มคารโบไฮเดรตปริมาณ 5 มล./กก.ที่

เวลา 1 ชั่วโมงยังมีปริมาณของเหลวเหลือในกระเพาะอาหารแตในปริมาณที่ต่ําและจากการศึกษา meta- analysis 

49 การศึกษาในเด็กแรกเกิด 28 สัปดาหจนถึงผูใหญ 1,457 คนที่แข็งแรง พบวาอายุไมมีผลตอ gastric emptying 

แตพบวาชนิดของอาหารมีผลตอ gastric emptying เชน น้ํามีคา gastric emptying เทากับ 45 นาที นมแม 57 

นาที นมผสม 64 นาที  อาหารแข็งนานที่สุดคือ 98 นาที(21) ปจจัยที่มีผลตอความรุนแรงของการเกิดการสูดสําลัก

เขาปอดคือ ปริมาณของเหลว และ pH ในกระเพาะอาหาร พบวาการดื่มน้ําและของเหลวใสในชวง 1ชม. เทียบกับ 

2 ชม.กอนผาตัดไมมีความแตกตางของปริมาณและ pH ในกระเพาะอาหาร(22) สวนการศึกษาในหญิงตั้งครรภที่

อายุครรภมากกวา 36 สัปดาหโดยใหงดอาหารหลังเที่ยงคืน จํานวน 50 คน เปรียบเทียบระหวางใหดื่มน้ําและชาใส

นมปริมาณ 250 มล. พบวามีปริมาณของเหลวในกระเพาะอาหารเทากับกอนดื่มที่เวลานอยกวา 90 นาทีโดยทั้ง

กลุมดื่มน้ํา หรือชาใสนมไมมีความแตกตางกันของ gastric emptying ในหญิงตั้งครรภ(23) ปริมาณอาหารที่เหลือ

จริงในกระเพาะอาหารหลังงดน้ํางดอาหารตามขอแนะนําจากการตรวจดวยอัลตราซาวด ในหญิงตั้งครรภครบ

กําหนดกับผูหญิงที่ไมตั้งครรภ พบวาไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ(24) 

ไมนานมานี้มีขอแนะนําจาก The European Society of Anaesthesiology ป 2019 ใหงดน้ําและของเหลวใส

โดยลดเวลาจาก 2 ชม. เปน 1 ชม.กอนทําการผาตัดหรือหัตถการในเด็กที่เขารับการผาตัดแบบ elective โดยชนิด

และปริมาณของของเหลวใสยังไมกลาวถึงในขอแนะนํานี้ (25)  สําหรับแนวทางเวชปฏิบัติสําหรับการงดน้ําและ

อาหารกอนไดรับการผาตัดและหัตถการในประเทศไทย คงแนะนําใหดื่มน้ําหรือของเหลวใสในปริมาณที่ไมจํากัด 

โดยไมขึ้นกับชนิดของเหลวใสวามีแคลอรี่มากหรือนอย ไดถึง 2 ชั่วโมง(1, 20)  

3. การเปลี่ยนแปลงของรางกายเม่ือมีการงดน ้าหรืออาหารที่นาน (prolonged preoperative fasting 

pathophysiology and occurrence)(12, 26) 

การงดน้ําและอาหารกอนการผาตัดอยางเหมาะสมนั้นจะชวยลดภาวะแทรกซอนระยะเวลาการนอน  
โรงพยาบาล คาใชจายรวมถึงทําใหผูปวยฟนตัวภายหลังการผาตัดไดเร็วขึ้น (27) ถึงแมวามีแนวทางการงดน้ํา   งด
อาหารกอนทําการผาตัดหรือหัตถการจาก American Society of Anesthesiologists ป 2017 ยังพบวามีการงด
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น้ํา งดอาหารในทางปฏิบัติจริงยาวนานกวาที่แนวทางแนะนํา จากการตรวจสอบ (audit) ผูปวยจํานวน 343 คน
ของประเทศสหราชอาณาจักร ผูปวยไดถูกงดอาหารเฉลี่ยกอนผาตัดที่ 16.1 (13-19) ชม. ขณะที่ถูกงดของเหลวใส
เฉลี่ยที่ 5.8 (3-10) ชม.(28)  การงดน้ํางดอาหารในผูปวยดวยระยะเวลานาน เนื่องจากเกรงวาเกิดการสูดสําลักเขา
ปอด การเริ่มผาตัดชา การเลื่อนการผาตัด สงผลกระทบกับผูปวยโดยตรงทั้งดานรางกายและจิตใจ ทั้งในผูปวยเด็ก
และผูใหญดังนี้ 

1) ภาวะการขาดน้ํา (dehydration)(29, 30) อาจทําใหเกิดภาวะความดันเลือดต่ําภายหลังการเริ่มระงับความรูสึก 
(postanesthetic induction)(31) หรืออาจทําใหผูปวยผูใหญที่ เปนโรคเกาต  (gout) มีอาการกําเริบจาก
ภาวะการขาดน้ําได(32) 

2) เกิดการสลายไกลโคเจนที่ตับ  (glycogenolysis) สลายไขมัน (lipolysis) และ ภาวะการสรางคี โตน 
(ketogenesis) มีรายงานพบไดในเด็กเล็กที่มีอายุต่ํากวา 36 เดือน ที่งดอาหารและน้ํานานประมาณ 8 ชั่วโมง 
(3.5-20 ชม.) (30) การอดอาหารและน้ําที่นานนําไปสู  metabolic acidosis ภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา  
(hypoglycemia) ได(33)  

3) ภาวะดื้อตออินซูลิน (insulin resistance)(34) ทําใหเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดสูง  (hyperglycemia) และ
สามารถพบภาวะนี้ไดจนถึงภายหลังการผาตัด ซึ่งมีผลตอระยะเวลาการนอนโรงพยาบาล (length of 
hospital stay) การสะสมของ glycogen ในกลามเนื้อและตับลดลง เกิดการสลายของโปรตีน ทําใหกลามเนื้อ
ออนแรงไดหลังผาตัด เพ่ิมอัตราการปวย (morbidity) และอัตราการตาย (mortality) ทั้งยังเพ่ิมระยะการ
นอนโรงพยาบาล 

4) ความไมสุขสบายของผูปวย สงผลตอภาพจิตใจ ทําใหเกิดภาวะเครียด ความวิตกกังวล 
5) ภาวะไมสมดลุยของเกลือแร (electrolyte imbalance)(24) 
6) อาการคลื่นไส อาเจียน ภายหลังการผาตัด(35) 

 
4. ประโยชนของการใหสารน ้าคารโบไฮเดรต (carbohydrate loading) กอนเขารับการผาตัด  

จากการศึกษาพบวาการลดระยะเวลาการงดน้ําและอาหารกอนการผาตัดรวมถึงการให glucose ทางหลอด

เลือดดํากอนการผาตัดหรือการใหสารน้ําที่มีคารโบไฮเดรตดื่มที่ 2 ชั่วโมงกอนการผาตัดสามารถลดภาวะ insulin 

resistance หลังการผาตัดได(36-39) เพ่ิมความสบายหลังผาตัด(36, 40) ใหไดปลอดภัย ไมเพ่ิมการสูดสําลักเขาปอด 

และลดอาการคลื่นไส อาเจียนหลังผาตัด(41) แตไมมีผลตอระยะเวลาการนอนโรงพยาบาล(36) วิธีการใหสารน้ํา

ค า ร โ บ ไ ฮ เ ด รตต ามคํ า แนะนํ า ขอ ง  American Society for Enhanced Recovery (ASER) consensus 

statement สําหรับการผาตัด colorectal 2016 แนะนําใหดื่มของเหลวใสไมจํากัดปริมาณถึง 2 ชม.กอนระงับ

ความรูสึก โดยใหเปนสารน้ําคารโบไฮเดรตอยางนอย 45 กรัมเพ่ือทําให insulin sensitivity ดีขึ้น ยกเวนในผูปวย

เ บ าห ว าน  type 1 ที่ ข า ด  insulin ถ า เ ป น ไ ป ได ใ ห ใ ช  complex carbohydrate เ ช น  maltodextrin 

polysaccharides (27, 39) สูตรที่นิยมกอนผาตัดคือผสมผงคารโบไฮเดรต 50 กรัมดวยน้ํา 400 มล. เปนสารน้ํา

คารโบไฮเดรต 12.5% (135 mOs m/kg) 200 แคลอรี่ ใหดื่ม 400 มล.ในคืนกอนผาตัดและ 400 มล. 2-4 ชั่วโมง

กอนผาตัด(26) 
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การใหสารน ้าคารโบไฮเดรต แบบดื่มหรือการใหทางหลอดเลือดด้า (38, 42-44) 

การใหสารน้ําคารโบไฮเดรตแบบดื่ม หรือทางหลอดเลือดดํา ทั้ง 2 วิธี มีประสิทธิผลในการรักษาระดับน้ําตาล

ในเลือดใหปกติและลดความรูสึกออนลา  ความหิวโหยของผูปวย โดยการดื่มสามารถลดความรูสึกกระหายน้ําได

ดีกวาการใหทางหลอดเลือดดํา ในการศึกษาที่ผานมาสารน้ําคารโบไฮเดรตชนิดดื่ม มีสวนผสมหลักเปน  

maltodextrin polysaccharides การใหดื่มควรพิจารณาชนิดของคารโบไฮเดรตที่ให สวนการใหทางหลอดเลือด

ดํา เปนสารละลายกลูโคส  กอนผาตัด  ชนิดและปริมาณแตกตางไปในแตละการศึกษา  
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