คําแนะนํ าการปฏิบตั ติ วั สําหรับผูป้ ่ วยนอกที่มารับ
การระงับความรูส้ กึ เพื่อผ่าตัดส่องกล้องหัวเข่า

คําแนะนํ าก่อนผ่าตัด: การเตรียมตัวก่อนการระงับ
ความรูส้ กึ

การระงับความรูส้ กึ ในผูป้ ่ วยที่มารับการผ่าตัดส่อง
กล้องหัวเข่า ประกอบด้วย 2 วิธี ดังนี้

ปัจจุบนั การระงับความรูส้ กึ แบบผูป้ ่ วยนอก
(Ambulatory surgery) เป็ นที่นิยมมากยิง่ ขึ้น เนื่องด้วย
มีความปลอดภัย ช่วยให้ผูป้ ่ วยฟื้ นตัวได้เร็ว ประหยัด
ค่าใช้จ่ายและลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ปัจจัยทีม่ ี
ความสําคัญอย่างยิง่ คือ การเตรียมตัวและปฏิบตั ิตวั อย่าง
ถูกต้องก่อนและหลังการระงับความรูส้ กึ

1. พักผ่อนทัง้ ทางร่างกายและจิตใจ เพือ่ ให้แข็งแรง ไม่
อ่อนเพลียก่อนผ่าตัด
2. ก่อนผ่าตัด 1 วัน ควรทําความสะอาดร่างกาย อาบนํา้
ตัดเล็บ ไม่ทาเล็บ
3. มาโรงพยาบาลก่อนเวลาผ่าตัดอย่างน้อย 4 ชัว่ โมง
โดยควรมีญาติท่บี รรลุนิตภิ าวะมาพร้อมกับท่านด้วย
เพือ่ สามารถพาท่านกลับและสามารถดูแลท่านต่อที่
บ้านได้อย่างปลอดภัย
4. ไม่ควรใส่เครื่องประดับ/ของมีค่ามาโรงพยาบาล
5. งดนํา้ งดอาหาร ประมาณ 8 ชัว่ โมงก่อนการผ่าตัด
6. ถอดฟันปลอม contact lens และของมีค่าก่อนเข้า
ห้องผ่าตัด
7. รับประทานยาที่ทานประจํา (ถ้ามี) ในเช้าวันผ่าตัดตาม
คําสัง่ แพทย์

1. การให้ยาระงับความรูส้ กึ เฉพาะส่วนบริเวณต้นขา
(Adductor canal block) คือ การฉีดยาชาบริเวณ
ต้นขาส่วนใน เพือ่ ให้ยาชาอาบที่กลุม่ เส้นประสาทที่มา
เลี้ยงบริเวณหัวเข่า ทัง้ นี้เพือ่ ช่วยลดอาการปวดหลัง
ผ่าตัด โดยมีฤทธิ์นานประมาณ 24-48 ชัว่ โมง

ในเช้าวันผ่าตัดเมือ่ ท่านมาถึงห้องผ่าตัด พยาบาล
วิสญั ญีจะทําการวัดความดันเลือด ระดับชีพจร ความ
เข้มข้นออกซิเจนในเลือด และเปิ ดนํา้ เกลือบริเวณหลังมือ
เพือ่ ในสารนํา้ และยาระงับความรูส้ กึ สําหรับการผ่าตัด

2. การให้ยาระงับความรูส้ กึ แบบทัว่ ร่างกาย (General
anesthesia) หรือ เรียกง่ายๆว่า การให้ยาสลบหรือ
ดมยา ในขัน้ ตอนนี้ท่านจะหลับไม่รูส้ กึ ตัว โดยในขณะ
ทีท่ ่านหลับอยู่จะมีวสิ ญั ญีแพทย์หรือวิสญั ญีพยาบาล
ติดตามสัญญาณชีพของท่านอย่างใกล้ชดิ

เมือ่ เสร็จสิ้นการผ่าตัด ท่านจะตื่นรูส้ กึ ตัวแต่อาจมี
อาการง่วงนอน ด้วยเหตุน้ ีท่านจึงต้องนอนพักภายใน
ห้องพักฟื้ นเป็ นเวลาอย่างน้อย 1-2 ชัว่ โมงจนกว่าท่านจะ
สามารถลุกนัง่ โดยไม่มอี าการมึนงงหรือคลืน่ ไส้อาเจียน
และควบคุมอาการปวดได้ดี เมือ่ อาการทัว่ ไปของท่านอยู่
ในเกณฑ์ปกติ ไม่มภี าวะแทรกซ้อน แพทย์จงึ จะอนุ ญาตให้
ท่านกลับบ้านได้ โดยต้องมีญาติมารับกลับ
สิง่ ที่ตอ้ งทํา
1. นอนพักผ่อนเต็มทีอ่ ย่างน้อย 24 ชัว่ โมงภายหลังการ
ผ่าตัด
2. ดื่มนํา้ ช้าๆในครัง้ แรกและเริ่มรับประทานอาหารย่อย
ง่ายก่อน เช่น โจ๊ก หลังจากนัน้ จึงรับประทานอาหาร
ได้ตามปกติ
3. รับประทานยาแก้ปวดตามที่แพทย์สงั ่ โดยไม่ตอ้ งรอ
จนรูส้ กึ ปวดมาก เพราะยาแก้ปวดต้องใช้เวลาในการ
ออกฤทธิ์ประมาณ 15-30 นาที
4. อาจมีอาการเจ็บระคายเคืองภายในช่องปากและคอ
ซึง่ เกิดจากการใส่ท่อช่วยหายใจระหว่างการให้ยาระงับ
ความรูส้ กึ แบบทัว่ ร่าง สามารถลดอาการดังกล่าวได้
โดยการจิบนํา้ อุ่นบ่อยๆ อาการจะดีข้นึ ภายใน 1-2 วัน

5. ระมัดระวังการกดทับหรือประคบร้อนบริเวณขาข้างที่
ทําการผ่าตัด เนื่องจากฤทธิ์ของยาชาอาจยังคงอยู่ ทํา
ให้อาจเกิดการบาดเจ็บโดยไม่รูต้ วั
6. ระมัดระวังการลงนํา้ หนักบริเวณขาข้างทีช่ า ปฏิบตั ิ
ตามคําแนะนําของศัลยแพทย์ ใช้ไม้คาํ้ ยันช่วยในการ
เคลือ่ นไหว

3. อาการปวดไม่ทุเลาลงด้วยยาแก้ปวด โดยคะแนน
ความปวดมากกว่า 5/10 คะแนน
4. คลืน่ ไส้อาเจียนจนไม่สามารถรับประทานอาหารได้

ไม่ควรทําสิง่ ต่อไปนี้

HOTLINE: 081-702-7528

1.
2.
3.
4.

ลังเลทีจ่ ะถามในสิง่ ทีส่ งสัย
ขับขีย่ านพาหนะหรือทํางานควบคุมเครื่องจักร
ตัดสินใจในเรื่องสําคัญหรือทํานิตกิ รรมทางกฎหมาย
กินยานอกเหนือจากที่แพทย์สงั ่ เพราะยาบางตัวอาจมี
ปฏิกิรยิ ากับยาสลบที่หลงเหลืออยู่
5. ดื่มสุรา
6. การเปลีย่ นอิรยิ าบถ เช่นการลุกนัง่ ก้มหรือเงยหน้า
อย่างรวดเร็ว
อาการผิดปกติท่ีควรรีบพบแพทย์
1. มีไข้สูง
2. แผลผ่าตัดบวม แดง หรือมีเลือดออก

หากมีปญั หาหรือข้อสงสัย สามารถติดต่อสายด่วน

