
วสัิญญเีพ่ือทุกชีวติปลอดภยั 
 

หน่วยงานวสัิญญโีรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 
 
การประเมินและการเตรียมผูป่้วยก่อนผา่ตดั เพื่อการระงบัความรู้สึก โดยเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าใหก้ารระงบั
ความรู้สึกเป็นไปไดอ้ยา่งราบร่ืนปลอดภยัและช่วยลดภาวะแทรกซอ้นทั้งในช่วงก่อน ระหวา่ง และหลงั
ผา่ตดั 
 
วตัถุประสงค์ในการประเมินและเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัดดังนี ้

1 สร้างสมัพนัธภาพท่ีดีระหวา่งทีมรักษาผูป่้วยและญาติ 
2 ประเมินสภาพร่างกายและจิตใจของผูป่้วย 
3 ประเมินความเส่ียงของการผา่ตดัและการใหย้าระงบัความรู้สึก 
4 เตรียมผูป่้วยใหพ้ร้อมทั้งดา้นร่างกายและจิตใจก่อนการผา่ตดั 
5 ใหข้อ้มูลผูป่้วยและญาติเก่ียวกบัวิธีการใหย้าระงบัความรู้สึกและภาวะแทรกซอ้นท่ีอาจเกิดข้ึน

รวมทั้งการขอใหเ้ซ็นตล์ายมือรับทราบขอ้มูล หลงัไดรั้บค าแนะน าก่อน ใหย้าระงบัความรู้สึก 
6 สัง่ยาใหผู้ป่้วยก่อนผา่ตดัและเตรียมการวางแผนในการใหย้าระงบัความรู้สึกและการดูแลผูป่้วย

หลงัผา่ตดั 
 

 
 
การประเมินผู้ป่วยก่อนผ่าตดั 
 



การประเมินผูป่้วยก่อนผา่ตดัท าไดโ้ดยการประมวลขอ้มูลจากการซกัประวติัการตรวจร่างกาย
และผลตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ เช่นผลตรวจเลือดทัว่ไป ภาพฉายรังสีทรวงอก รวมทั้ง 
คล่ืนไฟฟ้าหวัใจเป็นตน้ 
1. การซกัประวติัก่อนผา่ตดัประกอบไปดว้ยการทบทวนแฟ้มประวติัของผูป่้วยใบส่งตวั ใบ

บนัทึกขอ้มูลส าคญัในการประเมินสภาพผูป่้วยดงัน้ี 
- ประวติัโรคประจ าตวัครอบคลุมถึงอาการความรุนแรงภาวะแทรกซอ้นท่ีประวติัการ

รักษา ยาท่ีใชป้ระจ า 
- ประวติัการผา่ตดั ท่ีเคยไดรั้บก่อนหนา้น้ีรวมทั้งวิธีการระงบัความรู้สึกท่ีไดรั้บ 
- ประวติัการแพย้าและอาหาร 
- การใชย้าสารเสพติด การสูบบุหร่ี การด่ืมสุรา 
- ประวติัของคนในครอบครัวหรือญาติท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัการไดรั้บยาระงบัความรู้สึก

โดยมีความส าคญัในกรณีโรคทางพนัธุกรรมบางชนิด 
- ประวติัเก่ียวกบัโรคของระบบต่างๆในร่างกายเช่นระบบหวัใจและระบบการไหลเวียน

เลือดและหวัใจ ระบบหายใจ ระบบประสาทต่อมไร้ท่อ   และอ่ืนๆ 
                2. ตรวจประเมิน ระบบทางเดินหายใจเพื่อประเมินความยากง่ายในการใส่ท่อหายใจ 

- ใหค้วามรู้เก่ียวกบัประเภทของการระงบัความรู้สึกครอบคลุมไปถึงขอ้ดีขอ้ดอ้ยของแต่
ละประเภท 

- รับทราบขั้นตอนการระงบัความรู้สึกแต่ละประเภท วิธีปฏิบติัตนเพื่อเตรียมความพร้อม
บุคคล 

- มีส่วนร่วมในการตดัสินใจเพื่อเลือกประเภทของการระงบัความรู้สึก 
- การประเมินความปวด และการจดัการความปวด 

การฝึกการหายใจ 
                3. การรับทราบความเครียดและวิธีการจดัการ 

ประเมินสภาพร่างกายผูป่้วยก่อนใหย้าระงบัความรู้สึกแบบผา่ตดั วางแผนล่วงหนา้
ท่านจะไดพ้บกบัวิสญัญีพยาบาล ในการประเมินสภาพร่างกายเบ้ืองตน้  



 
ผูป่้วยรายใดมีความยุง่ยากซบัซอ้นจะไดรั้บการประเมินโดยวิสญัญีแพทยใ์นหอ้งน้ีดว้ย 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 



 
   หลงัจากพบวิสญัญีพยาบาลเพื่อท าการประเมินร่างกายและการ แนะน าในการปฏิบติัตวัเพื่อเตรียมตวัผูป่้วย
ก่อนผา่ตดัแลว้ ท่านจะไดรั้บค าแนะน าในการปฏิบติัตนดงัน้ี  

 
 
 
1. งดอาหารและน ้าด่ืมทุกชนิดหลงัเท่ียงคืนก่อนวนัผา่ตดั หรืออยา่งนอ้ย 6 ชัว่โมงก่อน

เขา้ผา่ตดั 
2. ถอดฟันปลอม ไม่แต่งหนา้ ไม่ทาสีเลบ็ พร้อมทั้งถอดเคร่ืองประดบัทุกชนิด เช่น 

สร้อยคอ แหวน ต่างหู คอนเทคเลนซ์ แวน่ตา เป็นตน้ 
3. น ายาท่ีเป็นยาประจ าตวัมาท่ีโรงพยาบาลดว้ย เพื่อการรักษาท่ีต่อเน่ือง  
4. งดสูบบุหร่ี อยา่งนอ้ย 2 สปัดาห์ก่อนการผา่ตดั 
5. หยดุด่ืมสุราภายใน 24 ชัว่โมงก่อนผา่ตดั 
6. ถา้มีอาการเปล่ียนแปลงผดิปกติอ่ืนๆ เร่ืองตอ้งแจง้ใหเ้จา้หนา้ท่ีทราบก่อนล่วงหนา้ 
7. กลบัมาติดต่อโรงพยาบาลอีกคร้ังตามวนัเวลานดัหมาย    
8. ในกรณีท่ีผูป่้วยผา่ตดัแบบวนัเดียวกลบั หลงัผา่ตดัผูป่้วยไม่สามารถขบัรถไดด้ว้ยตนเอง

และตอ้งมีญาติมาดว้ยดูแลดว้ยเสมอ  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



ระยะเตรียมก่อน ให้ยาระงบัความรู้สึก  

 
การเตรียมและการดูแลในวนัผ่าตัด 
-ซกัถามเก่ียวกบัการพกัผอ่นนอนหลบั 
-ซกัถามเก่ียวกบัการงดอาหารและน ้าหลงัเท่ียงคืน 
-ตรวจสอบช่ือและนามสกลุของผูป่้วย 
-ตรวจสอบความเรียบร้อยต่างๆของประวติัการรักษาและส่งเขา้มาภายในหอ้งผา่ตดัเพือ่รอ
การผา่ตดั  
-ดูแลใหผู้ป่้วยไดรั้บยาท่ีจ าเป็นก่อนการผา่ตดัรวมทั้งเตรียมการใหย้าระงบัความรู้สึกท่ี
ผูป่้วยไดรั้บ   
-การเตรียมใหย้าระงบัความรู้สึก ส าหรับ ผูป่้วยผา่ตดัแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภทไดแ้ก่ 
 การใหย้าระงบัความรู้สึกแบบทัว่ตวั (General Anesthesia) คือการระงบัความรู้สึกทัว่
ร่างกายโดยการฉีดยาเขา้หลอดเลือดด าหรือสูดดมยาสลบ ท าใหผู้ป่้วยไม่รู้สึกตวัไม่เห็น
หรือไม่ไดย้นิระหวา่งการผา่ตดั  
 

 
 
 
 
 

 
 



2 การใหย้าระงบัความรู้สึกเฉพาะส่วน (Regional Anesthesia) หมายถึงการท าใหส่้วนใด
ส่วนหน่ึงของร่างกายหมดความรู้สึกไปชัว่คราว วิธีน้ีจะท าใหผู้ป่้วยชาเฉพาะส่วนท่ีจะท า
ผา่ตดัโดยแพทยอ์าจฉีดยาชาบริเวณเสน้ประสาทท่ีเก่ียวขอ้งหรือฉีดยาเขา้ไขสนัหลงั ดว้ย
วิธีน้ีผูป่้วยรู้สึกตวัแต่ไม่เห็นการผา่ตดั ในกรณีท่ีผูป่้วยรู้สึกต่ืนเตน้สามารถใหย้าลดความ
วิตกกงัวลในระหวา่งผา่ตดัได ้
เทคนิคต่างๆในการใช้ยาชาเฉพาะที่ 
 Topical anesthesia : การพ่นหรือทายาชาเฉพาะที ่ ใชก้บัส่วนท่ีเป็น เยือ่บุ หรือ ผวิหนงั 
เพื่อท าไหรู้้สึกชาบริเวณนั้นๆ 
 

 
Local infilltration : การฉีดยาชาเฉพาะที่ ยาชาจะออกฤทธ์ิความเจบ็ปวดท่ีรับความรู้สึก

บริเวณนั้น 

 
Nerve block: การฉีดยาชารอบๆเส้นประสาทที่มาอวัยวะส่วนน้ัน   คือการฉีดยาชาโดยตรงท่ี

เสน้ประสาทไดแ้ก่ ในการท าผา่ตดับริเวณช่วงแขนลงมาหรือขา 



 
Spinal block : การบลอ็กหลงั คือการฉีดยาชาเขา้ไปในช่องไขสันหลงั (Subarachnoid Space) จะออกฤทธ์ิ
กดการน าส่งพลงัประสาทท าใหมี้อาการชาและหยอ่นกลา้มเน้ือบริเวณนั้น 

ข้อดีข้อด้อยของการดมยาสลบและการบลอ็กหลงั 
 
การดมยาสลบ คือการฉีดยาน าสลบเขา้หลอดเลือดด าหรือสูดดมทางลมหายใจจากนั้นจะใหย้าหยอ่น
กลา้มเน้ือเพื่อท าใหก้ลา้มเน้ือทัว่ร่างกายเป็นอมัพาตแลว้สอดท่อช่วยหายใจผา่นป้าเขา้ไปอยูใ่นหลอดลมเพื่อ
ช่วยหายใจในระหวา่งผา่ตดัระหวา่งการผา่ตดักลา้มเน้ือทัว่ร่างกายจะเป็นอมัพาตจากยาหยอ่นกลา้มเน้ือท า
ใหห้ายใจเองไม่ได ้
  ข้อด ี
1. ผูป่้วยหลบัไม่ตอ้งรับรู้ต่อเหตุการณ์ภายในหอ้งผา่ตดั 
2. ทีมวิสญัญีแพทยว์ิสญัญีพยาบาลสามารถควบคุมการหายใจและระบบไหลเวียนไดเ้หมาะสมส าหรับ

การผา่ตดัในช่องทอ้งหรือช่องอก 
  ข้อด้อย 

1.      การใชย้าหลายตวัมีกรรมวิธีมากมายจึงมีโอกาสผลขา้งเคียงมากกวา่ได ้
2.  อาการเจบ็คอระคายคอซ่ึงใหเ้ป็นผลโดยตรงจากการสอดใส่ท่อช่วยหายใจแผงเท่าไหร่ลงอาการน้ีจะพบ           
ในบางรายแต่จะไม่นานเกิน 24 ถึง 48 ชัว่โมงกจ็ะหายไปไดเ้อง 
3.    อาการคล่ืนไสอ้าเจียนวงิเวียนมึนงงในช่วงพกัฟ้ืนหลงัผา่ตดัเป็นผลโดยตรงจากยาแกป้วดและยาดมสลบ 
4 .  มีความตอ้งการยาแกป้วดสูงกวา่การใชว้ิธีฉีดยาชาบลอ็กไขสนัหลงั 



5. มีความเส่ียงในการส าลกัเศษอาหารหรือขยอ้นอาหารออกจากกระเพาะอาหารทั้งน้ีข้ึนกบัผูป่้วยงดน ้า
งดอาหารนานเพียงพอหรือไม่เพื่อความปลอดภยัควรงดอยา่งนอ้ยหกถึง 8 ชัว่โมงก่อนการไดรั้บยาสลบ
เพื่อป้องกนัภาวะแทรกซอ้น ท่ีอนัตรายต่อชีวิต 
 
การบลอ็กหลงัการให้ยาระงับความรู้สึกเฉพาะที ่
 
ข้อด ี
1 กลา้มเน้ือจะหยอ่นตวัไดดี้กวา่การวางยาสลบ 
2 ความตอ้งการยาแกป้วดช่วงหลงัผา่ตดันอ้ยกวา่การวางยาสลบเน่ืองจากยาชาจะสกดักั้นการน ากระแส
ประสาท ซ่ึงจะมีฤทธ์ิยาวนานจนถึงหลงัผา่ตดัเสร็จ 
3 หากผูป่้วยกลวัหรือกงัวลมากอาจใชย้านอนหลบัเพื่อลดความวิตกกงัวล 

 
ข้อด้อย 
1 หลงัผา่ตดัจะขยบัขาไม่ไดอ้ยูป่ระมาณ2 - 4 ชัว่โมงนบัเร่ิมจากการฉีดยาชาในบางรายอาจรู้สึกไม่สุข
สบาย 
2 อาการปัสสาวะ ไม่ออกเป็นผลขา้งเคียงท่ีอาจพบเกิดข้ึนในช่วง 12 ชัว่โมงแรกซ่ึงสามารถแกไ้ขได้
ดว้ยการสวนปัสสาวะท้ิงตามความเหมาะสม  
3 นอนราบ 6-8 ชัว่โมง เพื่อป้องกนัอาการหนา้มืด วิงเวียน ปวดศรีษะ  หลงับลอ็กหลงั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระยะ การผ่าตัดในห้องผ่าตัด 
 
ทีมวิสญัญีแพทย ์ และ วิสญัญีพยาบาลจะท าตามเตรียมเคร่ืองมืออุปกรณ์และใหย้าระงบัความรู้สึกตาม
แผนการรักษาท่ีไดว้างแผนไวแ้ละจะมีวิสญัญีพยาบาลเฝ้าดูแลอาการอยา่งใกลชิ้ดตลอดระยะเวลาการ
ผา่ตดั 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



ระยะ พกัฟ้ืนหลงัผ่าตัด 
 
ท่านจะไดรั้บการดูหลงัหลงัผา่ตดัภายในหอ้งพกัฟ้ืน โดยจะมีการเฝ้าระวงัอาการหรือภาวะแทรกชอ้นต่างๆท่ี
อาจจะเกิดข้ึนไดอ้ยา่งใกลชิ้ด ประมาณ 1 ชัว่โมงหรือเม่ือท่านมีสญัญาณชีพปกติแลว้จะน าท่านส่งหอผูป่้วยท่ี
จะดูแลท่านต่อไป 
 

 
 
ในกรณีท่ีท่านผา่ตดัแบบวนัเดียวกลบัท่านจะไดรั้บการดูแลในหอ้งพกัฟ้ืนจนกวา่จะมีอาการสญัญาณชีพท่ี
ปกติแลว้จึงส่งไปยงัหอผูป่้วยเพื่อดูแลอาการ และประเมินอาการต่างๆก่อนกลบับา้นซ่ึงการผา่ตดัแบบวนั
เดียวกลบัจะตอ้งมีญาติผูท่ี้มีความสามารถช่วยเหลือและน าท่านกลบับา้นโดยสวสัดิภาพ   
 
 
 
                                                                                                      วิสญัญีเพื่อทุกชีวีปลอดภยั 
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