ประวัติและที่มาของยาสลบ ซึ่งการใช้ยาสลบนั้นมีมายาวนานมาก หลายคนอาจไม่รู้ทม
ี่ าเชิญเข้ามาอ่านได้
เลยค่ะการดมยาสลบทีก
่ ล่าวได้วา่ เป็นรากฐานของการให้ยาดมสลบในปัจจุบันนี้ เริม
่ ต้นในคริสต์ศตวรรษที่
๑๘ เมือ
่ ก๊าซไนทรัสออกไซด์ ถูกค้นพบโดยพริสต์เลย์ (Joseph Priestley, ค.ศ.๑๗๓๓-๑๘๐๔) ในปี พ.ศ.
๒๓๑๕ แต่ในเวลานั้นยังไม่ทราบว่าก๊าซตัวนี้มค
ี ุณสมบัตริ ะงับความเจ็บปวดได้ จนกระทัง่ ในปี พ.ศ.๒๓๔๓ เด
วี จึงค้นพบฤทธิ์ระงับความเจ็บปวด และเรียกก๊าซนี้ว่าก๊าซหัวเราะ (laughing gas) ต่อจากนั้นมาก็มีการ
ค้นคว้าและนาเอาอีเทอร์ คลอโรฟอร์ม และ เอทิลคลอไรด์ มาใช้เป็นยาดมสลบ ในระยะแรก ๆ ก็ใช้ในการ
ถอนฟัน โดยให้แบบหยด (open drop)ต่อมาเมือ
่ ฮอเรซ เวลส์ สร้างเครือ
่ งดมยาด้ายก๊าซไนทรัสออกไซด์ได้
(พ.ศ. ๒๓๘๗) จึงเป็นความคิดริเริม
่ ของนักวิทยาศาสตร์ที่จะประดิษฐ์เครือ
่ งดมยาขึ้นมา ซึ่ง เซอร์ เฟรเดริก
เฮวิตต์ (Sir Frederic Hewitt, ค.ศ. ๑๘๘๗) ได้ประดิษฐ์เครือ
่ งดมยาเครือ
่ งแรกขึ้น แต่ในเวลานั้นก็ไม่เป็นที่
นิยมใช้ เพราะแพทย์สว่ นมากยังนิยมใช้แบบหยดกันอยู่
นอกจากการทาให้ผู้ป่วยหลับ และไม่รู้สก
ึ เจ็บปวดระหว่างถอนฟัน ผ่าตัด หรือขณะคลอดบุตรแล้ว ก็
ยังมีผพ
ู้ ยายามคิดหาวิธอ
ี ื่นที่ผู้ป่วยไม่ตอ
้ งหลับแต่ไม่เจ็บปวดขณะทาการผ่าตัด ซึ่งคาร์ล ลุดวิก ชไลค์ (Karl
Ludwig Schleich) ทาสาเร็จโดยการฉีดยาชาเฉพาะที่ในปี พ.ศ. ๒๔๓๕ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๔๑ ไบเออร์
(Bier) ก็เป็นคนแรกทีฉ
่ ีดยาเข้าช่องไขสันหลังทาให้เกิดการชาครึ่งล่างของร่างกายสาเร็จ ต่อจากนัน
้ มาการใช้
ยาชาโปรเคน (procaine) และโคเคน (cocaine) ก็ทากันเรือ
่ ยมา ปัจจุบันมียาชาตัวใหม่ๆ ทีม
่ ค
ี ุณสมบัตท
ิ ี่ดี
และเหมาะสมที่จะใช้กับผู้ป่วยหลายตัว เช่น ไลโดเคน บิวปิวาเคน คลอโรโปรเคน เททระเคนเมปิวาเคน และ
เอติโดเคน(lidocaine,bupivacaine, chloroprocaine,tetracaine, mepivacaine และ etidocaine) เป็นต้น
การให้ยาฉีดเข้าทางหลอดเลือดดานั้นเริม
่ ต้นจากปี พ.ศ.๒๔๔๖ โดย เอมิล ฟิสเชอร์ (Emil Fischer,
ค.ศ. ๑๘๕๒ - ๑๙๑๙ ชาวเยอรมัน) ได้สังเคราะห์ยานอนหลับ บาร์บท
ิ ูเรท (barbiturate)ตัวแรกขึน
้ มาคือ
บาร์บิโทน หรือ เวอโรนัล (barbitone or veronal)ต่อมา เปอร์นอกตอน (Pernocton) ก็ได้แนะนาให้ใช้ยา
นอนหลับนี้เป็นยานาให้หลับก่อน (Induction of anesthesia) ซึ่งปัจจุบันนี้ เราก็ใช้ไทโอบาร์บิทเู รท
(thiobarbiturate) ซึ่งมีการออกฤทธิ์ทเี่ ร็วมากเป็น
ตัวยานาสลบก่อน
จากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงมีการค้นพบยาดมสลบตัวใหม่ๆ ซึ่งมีคุณสมบัติและ
คุณภาพดีกว่าและปลอดภัยกว่ายาตัวเก่า ยาที่กล่าวนี้ได้แก่ เมทอกไซฟลูเรน (methoxyflurane) ผลิตขึ้น
โดยลาร์เซน (Larsen) ในปี พ.ศ. ๒๕๐๑ ฟลูรอกเซน (fluroxene) สังเคราะห์ได้โดย แกรนทซ์
(Krantz)พ.ศ. ๒๔๙๗ ฮาโลเทน (halothane) ซึ่งเป็นที่นิยมใช้กันมากในปัจจุบัน ถูกสังเคราะห์ขึ้นโดยซัก
คลิง (Suckling) ระหว่างปี พ.ศ. ๒๔๙๔-๒๔๙๙ ต่อมาปี พ.ศ. ๒๕๐๓ เทอร์เรลล์ (Terrell)ก็สังเคราะห์ เอน
ฟลูเรน (enflurane) ขึ้นมาเป็นที่นย
ิ มใช้พอๆ กับฮาโลเทน และหลังสุดคือปี พ.ศ. ๒๕๐๘ ยาดมสลบ ไอโซ
ฟลูเรน (isoflurane) ก็ถูกสังเคราะห์ขึ้นมา
ในประเทศไทย การดมยาในสมัยแรกเราใช้อีเทอร์ และคลอโรฟอร์ม ต่อมาเมื่อมียาตัวใหม่ที่ออกฤทธิ์
เร็วกว่า ดีกว่ามีผลแทรกซ้อนเกิดขึ้นน้อยกว่าก็ได้นามาใช้แทน ยาเหล่านั้น มีทั้งยาให้ดมสลบ เช่น ฮาโลเทน
ใช้ร่วมกับ ไนทรัสออกไซด์ ยาฉีดเข้าหลอดเลือดดา เช่น ไทโอเพนโทน วาเลียม มอร์ฟีน เฟนตานีล
(thiopentone, valium, morphine, fentanyl) ใช้ร่วมกับยาหย่อนกล้ามเนื้อ และในผู้ป่วยที่มีขอ
้ บ่งชี้ในการ
ให้ยาชาเฉพาะที่ก็ใช้ยาชาไลโดเคน และ บิวปิวาเคน ซึ่งได้ผลดี

จุดมุง
่ หมายและวิธก
ี ารใช้ยาสลบ
จุดมุง
่ หมาย
การให้ยาดมสลบ การใช้ยาชาฉีดเข้าทางช่องกระดูกสันหลัง การให้ยาชาเฉพาะที่ หรือการฝังเข็ม มี
จุดมุ่งหมายเพียงอย่างเดียว คือ ทาให้ผู้ป่วยปราศจากความรู้สึกเจ็บปวดขณะได้รับการผ่าตัดทุกชนิด
วิธีการ
จาแนกออกเป็น ๔ แบบ คือ
๑. ให้ยาดมสลบ (inhalation anesthesia)
๒. ใช้ยาฉีดเข้าทางหลอดเลือดดา (intravenous anesthesia)
๓. ใช้ยาชา (regional analgesia)
๔. วิธีฝังเข็ม (acupuncture)
การให้ยาดมสลบ
มีอยู่ ๒ วิธี คือ
๑. แบบหยด จะใช้อเี ทอร์ เป็นยาดมสลบ อุปกรณ์ทต
ี่ อ
้ งมีคอ
ื หน้ากาก (mask) ซึ่งมีผ้ากอซ (gauze)
หุ้มไว้ประมาณ ๔-๕ ชั้น และขวดยาอีเทอร์ สาหรับหยดลงบนหน้ากากให้ผู้ป่วย สาหรับใช้กับเด็กซึ่งทาผ่าตัด
สั้นๆ ไม่เหมาะที่จะใช้กับผู้ใหญ่ เพราะจะต้องใช้เวลานานที่จะทาให้หลับ
ข้อเสียของวิธีนี้คอ
ื
(๑) ทาให้ยาสลบกระจายฟุ้งทัว่ ห้อง บุคคลทีอ
่ ยู่ในห้องจะต้องสูดเอายาสลบเข้าไปด้วย
(๒) ผู้ถูกดมยาสลบโดยวิธีนี้จะสูญเสียความร้อนออกจากร่างกายมากถึง ๓๐๐ แคลอรีตอ
่ เวลา ๑ นาที
(๓) ทาให้มก
ี า๊ ซคาร์บอนไดออกไซด์คงั่ ในตัวผู้ป่วยได้ ดังนั้นวิธีนี้ไม่เป็นที่นิยมใช้ในปัจจุบันนี้
๒. แบบใช้เครือ
่ งดมยาสลบ จากเครือ
่ งดมยาสลบ เราสามารถควบคุมจานวนออกซิเจน ก๊าซไน
ทรัสออกไซด์ และไอระเหย (vapor) ของยาดมสลบตัวอื่นๆ ได้ ในระดับที่จะทาให้ผู้ป่วยหลับตามที่เรา
ต้องการ มีทอ
่ ยางต่อออกจากเครื่องดมยาสลบนาออกซิเจนและยาดมสลบที่เป็นก๊าซหรือไอระเหยไปสู่คนไข้
ลักษณะท่อยางที่ใช้แตกต่างกันในเด็กและผู้ใหญ่ คือ ในเด็กเล็กจะมีแค่ ๑ ท่อ เรียกระบบนี้วา่ นอนรีบรีทิง
(non-rebreathing) ส่วนในผู้ใหญ่จะมีท่อต่อจากเครื่องดมยานาเอายาสลบและออกซิเจนไปสู่ผู้ป่วยตอน
หายใจเข้า และลมหายใจออกก็จะกลับออกทางท่อหายใจออกเข้าไปสูภ
่ าชนะที่มโี ซดาไลม์ (sodalime)
สาหรับดูดเอาคาร์บอนไดออกไซด์ ออกจากลมหายใจออก อากาศดีและยาดมสลบจะกลับเข้าผู้ปว่ ยทางท่อ
หายใจเข้าอีก ก๊าซที่ผู้ปว่ ยหายใจเข้าและออกนี้จะไม่มาผสมกันเพราะมีลิ้นปิดเปิด (valve) ซึ่งยอมให้กา๊ ซ
ผ่านไปได้ทางเดียว (one way)
การใช้เครือ
่ งดมยานีม
้ ีขอ
้ ดีคอ
ื
(๑) สะดวก
(๒) สามารถควบคุมระดับการดมยาสลบให้ตื้นหรือลึกได้ตามความต้องการ โดยการเปิดก๊าซให้ออก
ได้ตามความเข้มข้นทีต
่ อ
้ งการ
(๓) สามารถควบคุมการหายใจของผู้ป่วยระหว่างดมยาสลบไม่ให้มค
ี าร์บอนไดออกไซด์คั่ง และ
(๔) อากาศเสียหรือก๊าซ ที่ออกมาทางลมหายใจออกของผู้ป่วยก็สามารถต่อท่อออกไปทิง้ ข้างนอก
ได้ ข้อเสียของวิธีนก
ี้ ค
็ ือเครือ
่ งดมยาราคาแพงมาก

การให้ยาฉีดเข้าทางหลอดเลือดดา
ในรายผ่าตัดสั้น ๆ เช่น ทาความสะอาดแผลที่ถก
ู น้าร้อนลวก ไฟไหม้ หรือตัดไหมหลังผ่าตัดในเด็ก
เล็ก อาจใช้ยา
๑. เคตามีน (Ketamine) ฉีดเข้าหลอดเลือดดาหรือฉีดเข้ากล้ามเนื้อ เพือ
่ ทาให้ผู้ป่วยหลับชั่วคราว
ถ้าใช้ฉด
ี เข้าหลอดเลือดฤทธิ์จะอยู่นานประมาณ ๑๐ นาที แต่ถา้ ฉีดเข้ากล้ามซึ่งต้องใช้ขนาดสูงกว่าที่ฉด
ี เข้า
หลอดเลือดดา ๓ - ๔ เท่า ผู้ป่วยจะหลับอยู่นานประมาณ ๒๐-๓๐ นาที สาหรับให้ทาแผลได้ ข้อเสียของการ
ใช้ยานีค
้ ือ ทาให้ความดันโลหิตขึ้นสูง หัวใจเต้นเร็วขึ้น และมีฝันร้ายซึ่งอาจติดตัวผู้ป่วยอยู่นานเป็นเดือน
๒. การฉีดยาเข้าหลอดเลือดดามีจุดประสงค์ที่ดีอย่างหนึง
่ คือใช้เป็นยานาสลบ เพือ
่ ให้ผู้ป่วย
หลับเร็ว ผ่านระยะของความตื่นเต้นไปได้เร็วมาก แล้วต่อจากนั้นก็อาจให้หลับต่อด้วยยาฉีด และหรือยาดม
สลบตัวอื่น ยานาสลบที่นิยมใช้ ก็คือไทโอบาร์บิทเู รท ขนาด ๔-๕ มิลลิกรัม ต่อน้าหนักตัว ๑ กิโลกรัม การให้
ยาทางหลอดเลือดนี้ ทาได้ลาบากในเด็กเล็ก แต่ใช้ได้ผลดีในเด็กโตและผู้ใหญ่โดยไม่รู้สก
ึ เจ็บปวด เช่น ฉีด
ยาชาทีก
่ ลุ่มประสาทบริเวณกึ่งกลางเหนือกระดูกไหปลาร้า หรือที่รก
ั แร้ (brachial plexus block) จะทาให้เกิด
การชาที่แขนและมือ หรือฉีดยาชาที่เส้นประสาทโคนขา(femoral) บริเวณขาหนีบ ก็จะทาให้เกิดการชา
บริเวณขาที่เลี้ยงโดยเส้นประสาทนี้ เป็นต้น
๓. ยาฉีดเข้าหลอดเลือดดาที่นิยมนามาใช้เพื่อทาให้คนไข้หลับหรือใช้ร่วมกับยาดมสลบ ก็คอ
ื
ยาพวก ยาง่วงซึม(narcotic) ได้แก่ มอร์ฟีน เฟนตานีล และเมเปอริดีน (meperidine)
๔. พวกยากล่อมอารมณ์ (tranquilizer) ได้แก่ ไดอาซีแพม (diazepam) และ โดรเปอริดอล
(droperidol)
๕. นอกจากนี้การผ่าตัดบางชนิดจะทาได้สะดวกและง่าย ถ้าทาในขณะทีก
่ ล้ามเนือ
้ หย่อนตัว
มากๆ ดังนั้นวิสญ
ั ญีแพทย์จาเป็นจะต้องฉีดยาหย่อนกล้ามเนื้อให้ผู้ป่วย ยาหย่อนกล้ามเนื้อที่นิยมใช้กันอยูค
่ อ
ื
ซัคซินีลคอลีน ดี - ทูโบคูรารีน แพนคูโรเนียม อัลโลเฟอรีน และกัลลามีน (succinylcholine, dtubocurarine,pancuronium, alloferine และ gallamine) เป็นต้น เมือ
่ ใดที่ตอ
้ งใช้ยาหย่อนกล้ามเนื้อ
จะต้องใส่ทอ
่ หายใจให้ผู้ป่วย และช่วยการหายใจ ด้วยการบีบลูกโป่งหรือใส่เครือ
่ งช่วยหายใจ การใส่ท่อ
หายใจนี้ จะใส่ไว้ในหลอดลมหลังจากผู้ปว่ ยหลับ ยกเว้นบางรายที่มีปัญหาของการใส่ท่อหายใจยากหรือราย
ที่ตอ
้ งเสี่ยงภัยต่อการสาลักอาหารเข้าหลอดลม ก็จะต้องใส่ทอ
่ หายใจขณะที่ผู้ปว่ ยยังตื่นอยู่
ใช้วิธีฉีดยาชา
ใช้วิธีฉด
ี ยาชา ด้วยวิธีนี้ผู้ป่วยจะมีความรูส
้ ึกคล้ายเป็นเหน็บชาและหมดความรูส
้ ึกเจ็บในบริเวณที่ให้
ยาชา วิธีการฉีดและชนิดของยาชา ต้องเลือกใช้ตามความเหมาะสม แล้วแต่ชนิดและระยะเวลาของการผ่าตัด
๑. การฉีดยาชาที่บริเวณหรือรอบๆ บริเวณที่ผ่าตัดโดยตรง วิธีนี้จะใช้ยาชาในขนาดความเข้มข้นต่า
เช่น ไลโดเคน ๐.๕% หรือ บิวปิวาเคน ๐.๒๕-๐.๕% ถ้าต้องการใช้ยาชาเป็นจานวนมาก ต้องผสมยาที่ออก
ฤทธิท
์ าให้หลอดเลือดตีบตัวลงไปในยาชาด้วย เพือ
่ ช่วย
(๑) ลดการดูดซึมของยาชาเข้ากระแสโลหิต
(๒) ลดภาวะแทรกซ้อนทีเ่ กิดจากการให้ยาชาเกินขนาดและ

(๓) ทาให้ยาชาออกฤทธิ์ได้นานกว่าปกติด้วย
๒. การฉีดยาชาบริเวณเส้นประสาทหรือกลุ่มประสาท วิธีนี้จะใช้ยาชาที่มค
ี วามเข้มข้นปานกลาง เช่น
ไลโดเคน ๑.๕-๒% หรือบิวปิวาเคน ๐.๕-๐.๗๕% ผสมกับยาที่ทาให้หลอดเลือดตีบตัว เมือ
่ ยาชาซึมเข้าไป
สัมผัสกับเยือ
่ หุม
้ ประสาทจะออกฤทธิ์ปด
ิ กั้นการนาความรู้สก
ึ ผ่านเส้นประสาทหรือกลุ่มประสาทนั้นๆ ทาให้เกิด
การชาขึ้นเป็นบริเวณกว้างตลอดแนวที่เลีย
้ งโดยเส้นประสาทหรือกลุม
่ ประสาทนั้น สามารถทาการผ่าตัดได้
โดยไม่รู้สึกเจ็บปวด เช่น ฉีดยาชาทีก
่ ลุม
่ ประสาทบริเวณกึง่ กลางเหนือกระดูกไหปลาร้า หรือทีร่ ักแร้ (brachial
plexus block) จะทาให้เกิดการชาที่แขนและมือ หรือฉีดยาชาทีเ่ ส้นประสาทโคนขา(femoral)บริเวณขาหนีบ
ก็จะทาให้เกิดการชาบริเวณขาที่เลี้ยงโดยเส้นประสาทนี้ เป็นต้น
๓. การฉีดยาชาเข้าช่องไขสันหลัง มีวธ
ิ ีทาได้ ๒ วิธี คือ ฉีดยาชาทีม
่ ค
ี วามเข้มข้นปานกลาง เช่น ไล
โดเคน ๑.๕%หรือ บิวปิวาเคน ๐.๕-๐.๗๕% เข้าสู่ช่องรอบนอกน้าไขสันหลัง (epidural block) หรือฉีดยาชา
ที่มค
ี วามเข้มข้นมาก เช่น ไลโดเคน ๐.๕% ๑-๒ ซี.ซี. เข้าในช่องน้าไขสันหลัง (subarachnoid block) จุดที่
ฉีดยา คือที่ชอ
่ งกระดูกสันหลังตรงตาแหน่งทีต
่ อ
้ งการ โดยวิธีนี้คนไข้จะมีอาการชาที่ขาทั้งสองข้าง ระดับการ
ชาจะสูงขึ้นมาถึงบริเวณหน้าท้อง สามารถทาการผ่าตัดบริเวณขาและบริเวณหน้าท้องส่วนล่างได้ เช่น การ
ผ่าตัดไส้เลือ
่ น และการผ่าตัดเอาเด็กออกทางหน้าท้อง เป็นต้น
๔. การฉีดยาชาเข้าหลอดเลือดดาเฉพาะที่ (Bier'sblock) จุดที่ฉด
ี ยาคือ หลอดเลือดดาบริเวณหลัง
มือ หรือหลังเท้า ในขณะทีร่ ัดต้นแขน หรือต้นขาไว้แน่น เพือ
่ ทาให้เกิดอาการชาหมดความรู้สก
ึ เจ็บปวดจน
สามารถทาการผ่าตัดที่แขนหรือขาได้
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