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การใช้ยามอร์ฟีนเข้านํ าไขสันหลัง สําหรับผูป้ ่ วยผ่าตัดกระดูกสันหลังระดับเอว
ในโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิ ศหล้า
INTRATHECAL MORPHINE USED FOR LUMBAR SPINAL SURGERY IN
SOMDETPHRAPUTHALERDLAR HOSPITAL
จิตตรัตน์ เตชวุฒพิ ร พบ.วว. (ออร์โธปิ ดิกส์)*
บทคัดย่อ
ระหว่างเดือน ตุลาคม 2544 – กันยายน 2546
มี ผูป้ ่ วยได้รับการผ่า ตัดกระดูกสันหลังระดับเอวและ
ใช้ยามอร์ฟีนเข้านํ3าไขสันหลัง ทั3งหมด จํานวน 52 ราย
ปริ มาณยามอร์ ฟี นที5 ใ ช้เ ฉลี5 ย เท่ า กับ 0.24 มิ ลลิ กรั ม
ผลการศึ กษาพบว่า หลังผ่าตัด ไม่มีภาวะปวดรุ นแรง,
การใช้ยาแก้ปวดหลังผ่าตัดน้อย และไม่มีภาวะแทรกซ้อน
รุ นแรง
Abstract
From October 2001 to September 2003,
fifty – two patients underwent lumbar spinal surgery
and used Intrathecal morphine. The average morphine
dose is 0.24 milligram.
The study suggested that no severe
postoperative pain, decrease analgesic drugs used
and no severe complication.
*

บทนํา
การผ่า ตัด กระดูกสันหลังระดับ เอว เป็ นการ
รั กษาผูป้ ่ วยที5 มีขอ้ บ่ งชี3 ในการผ่าตัด ไม่ ว่าจะเป็ นโรค
หมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาท, โรคไขสันหลัง
ตีบ และโรคกระดูกสันหลังเคลื5อน พบว่า ภายหลังการ
ผ่าตัดจะมีอาการปวดรุ นแรง และใช้ยาแก้ปวดหลายชนิ ด
เพื5อบรรเทาอาการปวดจากการผ่าตัด
การให้ยามอร์ ฟีนเข้านํ3าไขสันหลัง (intrathecal
morphine) เป็ นทางเลือกหนึ5งในการบรรเทาอาการปวด
ซึ5 งมีรายงานการใช้ต3 งั แต่ พ.ศ.25081 และมีรายงานใน
การใช้มอร์ ฟี นเข้านํ3าไขสั นหลัง ในผู ้ป่ วยหลังผ่ าตัด
หัวใจ (open heart surgery) 2 สําหรับการผ่าตัดกระดูกสัน
หลังระดับเอว (Laminectomy) สามารถ identified
dura ได้อย่างชัดเจน จึงสามารถบริ หารยาเข้าสู่ น3 าํ ไข
สันหลังได้อย่างปลอดภัย ไม่เสี5 ยงต่อการบาดเจ็บไขสัน
หลัง และเส้นประสาท
สําหรับโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
มี ก ารใช้ย ามอร์ ฟี นเข้า นํ3า ไขสั น หลัง ในผูป้ ่ วยผ่ า ตัด
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กระดูกสันหลังระดับเอว ตั3งแต่ปี พ.ศ. 2544 เพื5อเป็ น
แนวทางเลือกหนึ5 งในการบรรเทาอาการปวดจากการผ่าตัด
กระดูกสันหลังระดับเอว
วัตถุประสงค์
เพื5 อศึ กษาการให้ยามอร์ ฟีนเข้านํ3าไขสันหลัง
ในผูป้ ่ วยผ่าตัดกระดูกสันหลังระดับเอวในเรื5 อง
1. ปริ ม าณการใช้ย าแก้ป วด หลัง การให้ย า
มอร์ฟีนเข้านํ3าไขสันหลัง
2. ภาวะแทรกซ้อนในการใช้ยามอร์ ฟีนเข้านํ3า
ไขสันหลัง
วัสดุและวิธีการ
เป็ นการศึกษาแบบ Retrospective descriptive
study โดยเก็บข้อมูลจากการบันทึกการผ่าตัดและรายงาน
ผูป้ ่ วยที5ทาํ ผ่าตัดกระดูกสันหลังระดับเอว และมีการใช้
ตารางที 1 ปริ มาณยามอร์ฟีนที5ให้เข้านํ3าไขสันหลัง
ปริ มาณยา*
จํานวนผูป้ ่ วย (ราย)
ร้อยละ
(มิลลิกรัม)
0.2
36
69.23
0.3
15
28.84
0.4
1
1.93

ยามอร์ ฟี นเข้านํ3าไขสันหลัง ระหว่างวันที5 1 ตุ ลาคม
2544 ถึง 30 กันยายน 2546 รวมระยะเวลา 2 ปี
เมื5 อ ทํา การผ่ า ตัด กระดู ก สั น หลัง ระดับ เอว
(Decompressive Laminectomy) แล้ว ก่อนเย็บปิ ดบาดแผล
จะให้ ย ามอร์ ฟี นเข้ า นํ3 าไขสั น หลั ง โดยใช้ Sterile
technique
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติพรรณนา (Descriptive
Statistics)
ผลการศึ กษา
จากการศึ ก ษาข้ อ มู ล ย้อ นหลัง ตั3 ง แต่ ว ัน ที5 1
ตุลาคม 2544 ถึง วันที5 30 กันยายน 2546 พบว่า ใน
โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า มีการผ่าตัดกระดูก
สันหลังระดับเอว และให้ยามอร์ ฟีนเข้านํ3าไขสันหลัง
ทั3งหมดจํานวน 52 ราย เป็ นชาย 24 ราย หญิง 28 ราย
อายุเฉลี5ยเท่ากับ 55.83 ปี (ช่วงอายุ 25-77 ปี )

จํานวนผูป้ ่ วยที5ใช้ยา
บรรเทาปวดอื5นร่ วมด้วย
17
5
0

ร้อยละ
32.70
9.61
0

* ปริ มาณยา เท่ากับ ปริ มาณยาหน่วยเป็ นมิลลิกรัมผสมกับนํ3าเกลือ (normal saline) ปริ มาตร เท่ากับ 3 มิลลิลิตร
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จากตารางที5 1 ผูป้ ่ วยที5ได้รับยามอร์ฟีนเข้านํ3าไขสันหลัง ปริ มาณ 0.2 มิลลิกรัม, 0.3 มิลลิกรัม และ 0.4 มิลลิกรัม
คือ 35, 15 และ 1 ราย ตามลําดับ มีผปู ้ ่ วยที5ใช้ยาบรรเทาอาการปวดอื5นร่ วมด้วย เท่ากับ 17, 5 และ 0 ตามลําดับ มีผปู ้ ่ วย
ที5ไม่ตอ้ งใช้ยาบรรเทาปวดอื5นเลย 30 ราย คิดเป็ น 57.69% และปริ มาณยามอร์ฟีนที5ให้เข้านํ3าไขสันหลังเฉลี5ย เท่ากับ 0.24
มิลลิกรัม
ตารางที 2 ภาวะแทรกซ้อนที5พบในการให้ยามอร์ฟีน เข้านํ3าไขสันหลัง
ภาวะแทรกซ้อนที5พบ
พบ
ร้อยละ
Respiratory depression
0
0
Hypotension
2
3.84
Pinpoint pupil
1
1.92
Nausea / Vomiting
16
30.76
Rash
12
23.07

ไม่พบ
52
50
51
36
40

ร้อยละ
100
96.16
98.08
69.24
76.93

จากตารางที5 2 ผูป้ ่ วยทั3ง 52 ราย พบว่า ภาวะแทรกซ้อนรุ นแรงน้อย คือไม่พบผูป้ ่ วยที5มีอาการกดการหายใจ
และภาวะ hypotension ที5พบ เป็ นการผ่าตัดซึ5 งเสี ยเลือดมาก จากการผ่าตัดกระดูกสันหลังหลายระดับ ไม่ใช่เกิดจาก
การใช้ยามอร์ฟีนเข้านํ3าไขสันหลัง ส่ วนภาวะแทรกซ้อนอื5น เช่น pinpoint pupil, คลื5นไส้ อาเจียน และผื5นคัน พบได้ 1,
16 และ 13 ราย ตามลําดับ ซึ5 งเป็ นภาวะแทรกซ้อนที5ไม่รุนแรง
ตารางที 3 การใช้ยาบรรเทาปวด หลังผ่าตัดกระดูกสันหลังและให้ยามอร์ฟีนเข้านํ3าไขสันหลัง
ยาบรรเทาปวดที5ใช้หลังผ่าตัด
Voltaren
Tramal
Pethidine
Morphine
(ราย)
(ราย)
(ราย)
(ราย)
24 ชม. > 24 24 > 24 24 > 24 24 > 24
ปริ มาณยามอร์ฟีนที5
แรก ชม. ชม. ชม. ชม. ชม. ชม. ชม.
ให้เข้านํ3าไขสันหลัง (mg)
แรก
แรก
แรก
0.2
3
6
2
0
0
10
1
1
0.3
0
2
0
1
0
2
0
1
0.4
0
0
0
0
0
0
0
0
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จากตารางที5 3 พบว่า การใช้ยาบรรเทาอาการ
ปวดชนิ ด อื5 น ๆ ใน 24 ชั5ว โมงแรกของปริ ม าณยา
มอร์ ฟีนเข้านํ3าไขสันหลัง 0.2 มิลลิกรัมเท่านั3น ปริ มาณ
ยามอร์ ฟีนของยาคื อยา Voltaren เท่ากับ 3 ราย, ยา
Tramal เท่ากับ 2 ราย และมอร์ฟีน เท่ากับ 1 ราย
วิจารณ์
การผ่าตัดกระดูกสันหลังระดับเอว มีภาวะปวด
หลังผ่าตัดและต้องใช้ยาบรรเทาอาการปวดหลังผ่าตัด การ
บรรเทาอาการปวดด้วยการให้ยามอร์ ฟี นเข้านํ3าไขสัน
หลัง สามารถทําได้สะดวก โดยการฉี ดเข้านํ3าไขสันหลัง
โดยตรง ก่ อ นทํา การเย็ บ ปิ ดบาดแผลผ่ า ตัด และ
ปลอดภัย ไม่ เ ป็ นอัน ตรายต่ อ ไขสั น หลัง เนื5 อ งจาก
กระดู กสันหลังระดับ เอวส่ ว นล่ า ง จะเป็ นตํา แหน่ งที5
เป็ นเส้นประสาท โดยไขสันหลังจะมี อยู่ในส่ วนของ
กระดู ก สั น หลัง ระดับ เอวส่ ว นบน (กระดู ก สั น หลัง
ระดับเอวที5 1 และ 2)
โดยทัว5 ไป การใช้ยามอร์ ฟีนเข้านํ3าไขสันหลัง
จะใช้ปริ มาณเพียงร้อยละ 1 - 2% ของปริ มาณที5ให้ได้ใน
1 วัน (daily systemic dose) จากการศึกษาข้างต้น จึงใช้
ปริ มาณยามอร์ ฟีนเข้านํ3าไขสันหลังปริ มาณอยู่ในช่ วง
0.2 - 0.4 มิลลิกรัม เฉลี5ย 0.24 มิลลิกรัม
ภาวะแทรกซ้อ นที5 พ บบ่ อ ย 2,3 คื อ คลื5 นไส้
อาเจียน, ผื5นคัน ภาวะปั สสาวะค้าง (urinary retention)
hypotension และภาวะการกดการหายใจ (respiratory
depression) จากการศึกษา พบภาวะแทรกซ้อนรุ นแรง
น้อย และสามารถแก้ไขภาวะแทรกซ้อนรุ นแรง โดยให้
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lowdose naloxone (1-2 microgram per kg) ซึ5 งปริ มาณ
ยานี3ไม่มีผลต่อฤทธิr บรรเทาปวด (analgesic effect) ของ
ปริ มาณยามอร์ ฟีน ส่ วนภาวะแทรกซ้อนที5 พบบ่อยใน
การศึกษานี3 สามารถให้ยา plasil เพื5อลดอาการคลื5นไส้
อาเจี ยนและให้ยา chropheniramine เพื5อลดอาการ ผื5น
คันได้
ผลของการให้ย ามอร์ ฟี นเข้า นํ3า ไขสัน หลัง
พบว่า การใช้ยาบรรเทาปวดชนิ ดอื5นน้อยมาก ภายหลัง
การผ่าตัด ภายใน 24 ชัว5 โมงแรก (6 รายใน 52 ราย
คิดเป็ นร้อยละ 11.53) ซึ5 งการให้ยามอร์ ฟีนเข้านํ3าไขสัน
หลัง สามารถบรรเทาอาการปวดของผูป้ ่ วยผ่าตัดกระดูกสัน
หลังระดับเอวได้ดี, ปลอดภัย และมีภาวะแทรกซ้อน
น้อย
สรุป
การให้ ยามอร์ ฟี นเข้านํ3าไขสั นหลังในผู ้ป่ วย
ผ่าตัดกระดูกสันหลังระดับเอว เป็ นทางเลือกหนึ5 งของ
การบรรเทาอาการปวดหลังผ่าตัดได้ดี ปลอดภัย และมี
ภาวะแทรกซ้อนน้อย
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ที5 อาํ นวยความสะดวกในการค้นคว้าเพื5อทําการศึ กษา
ในครั3งนี3
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