คําแนะนํา
การเตรียมตัวและการดูแลผูปวย
เมื่อเขารับยาระงับความรูสึก

การเตรียมความพรอมของผูปวย เมื่อตองมารับยาระงับ
ความรูส กึ เพือ่ ทําผาตัด หรือการทําหัตถการบางชนิด เชน CT scan,
MRI เปนตน ตลอดจนการมึความรูค วามเขาใจ ปฏิบตั ดิ แู ลตนเอง
ภายหลังไดรบั ยาระงับความรูส กึ ยอมทําใหลดอัตราเสีย่ งการเกิด
ภาวะแทรกซอน เปนผลใหผูปวยไดรับความปลอดภัย
บางกรณีผูปวยอาจไดรับคําแนะนําใหรับบริการทําหัตถการ
ชนิดแบบผูป ว ยนอก ผูป ว ยสามารถเตรียมตนเองจากบานมารับ
ระงับความรูสึกและสามารถกลับบานในวันเดียวกัน เพื่อลดอัตรา
เสีย่ งของการติดเชือ้ ถาตองนอนพักในโรงพยาบาล อีกทัง้ เปนการ
ประหยัดคาใชจาย

การใหยาระงับความรูสึกเฉพาะสวน (Regional Anesthesia)
คือ การที่วิสัญญีแพทยฉีดยาชาอาบที่กลุมเสนประสาท หรือปลาย
เสนประสาทที่บริเวณคอ รักแร ขอศอก เขา ขอเทา เพื่อทําใหการรับความ
รูสึกของเสนประสาทของแขน หรือขา สวนที่ตองการผาตัดหมดไป ทําให
เกิดอาการชานานประมาณ 1½ ถึง 3 ชั่วโมง วิธีนี้ทานจะไมหมดสติ แตจะ
ไมรูสึกเจ็บปวดบริเวณที่กําลังทําผาตัดอยูใชสําหรับการผาตัดบริเวณแขน
มือ ขอเทา หรือการดึงขอไหล

ฉีดยาชาเขากลุม
เสนประสาทที่บริเวณคอ

วิธีการใหยาระงับความรูสึก แบงออกเปน 2 วิธีใหญๆ
1. การใหยาระงับความรูส กึ แบบทัว่ รางกาย (General anesthesia)
2. การใหยาระงับความรูส กึ เฉพาะสวน (Regional Anesthesia)
การใหยาระงับความรูสึกแบบทั่วรางกาย (General Anesthesia)
มักเรียกกันติดปากวา การใหยาสลบหรือดมยา มี 2 วิธี คือ
1. การฉีดยาสลบเขาทางหลอดเลือดดํา วิธกี ารคือ ฉีดยาเขาทาง
สายน้าํ เกลือ โดยเปดเสนหลอดเลือดดํา
2. สูดดมยาสลบ โดยการหายใจผานหนากากหรือใสทอ ชวยหายใจ
ฉีดยาชาทีข่ อ ศอก

เมื่อเสร็จการผาตัด ทานจะตองนอนพักและไดรับการดูแลตอ
จากพยาบาลในหองพักฟน จนฤทธิ์ของยาชาที่ไดรับลดลง เชน ขยับนิ้ว
ได พรอมทั้งไมมีอาการแทรกซอนอื่นๆ เปนตนวามีอาการหายใจลําบาก
หรือมีเลือดออกจากแผลผาตัดมากผิดปกติ เมือ่ ทานปลอดภัยแพทยจะ
อนุญาตใหกลับบานไดโดยตองมีญาติรบั กลับ

จัดทําโดย
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล

การฉีดยาชาทีข่ อ เทา

ทั้ง 2 วิธี เมื่อเสร็จการผาตัดและสิ้นสุดการใหยาสลบ ทานจะตื่น
รูสึกตัว แตอาจยังมีอาการงวงนอน จึงตองนอนพัก และรับการดูแล
ตอจากพยาบาลในหองพักฟน

ขอแนะนํา

สําหรับผูปวยที่ไดรับยาระงับความรูสึกเฉพาะสวนของ
รางกายเมื่อกลับบาน

 กรณีที่ไดรับยาชาที่บริเวณคอ (Brachial plexus block)
เพื่อทําผาตัดมือและแขน อาจพบวามีหนังตาตก ตาแดง ผิวหนัง
บริเวณใบหนาขางทีฉ่ ดี ยาชาแหง อาการดังกลาวจะหายไปเมือ่
หมดฤทธิ์ยาชา
เมื่อมีอาการแนนอึดอัด
หายใจลําบาก ไอ เจ็บหนาอก
โดยเฉพาะอยางยิง่ เมือ่ หายใจ
เขา ใหผูปวยกลับมาพบแพทย
ที่ดูแลทานทันที หรือไปพบ
แพทยทโ่ี รงพยาบาลใกลบา น
ที่สุด

 แขน หรือขา สวนที่ทํา
ผาตัดจะชาทําใหไมสามารถ
ควบคุมการเคลื่อนไหวได
กรณีแขน ใหใชผาคลองแขน
ไวในทางอขอศอกแนบลําตัว
ใชแขนขางที่มี แรงปกติชวย
พยุงไวทุกครั้ง

 กรณีขา หามเดินหรือลงน้ําหนักเทาขางที่ชา ใหพยุง
ทุกครั้งที่มีการเคลื่อนไหว จนกวาอาการชาจะหมดไป ทั้งนี้เพื่อ
ปองกันการเกิดอันตรายตอขอตอ และกลามเนือ้ เมือ่ ไปกระแทก
วัตถุที่แข็ง
 ถาความรูสึกของอวัยวะสวนที่ถูกฉีดยาชายังไมกลับ
สูสภาวะปกติหลัง 24 ชั่วโมง ใหกลับมาพบแพทยที่ใหการดูแล
ทานอีกครั้ง

ผูปวยประเภทใดที่เปนผูปวยชนิดมารับยาระงับความรูสึก
แบบผูปวยนอกได
1. การผาตัดทีค่ าดวาจะเสียเลือดนอย หรือไมมกี ารเปลีย่ นแปลง
ทางพยาธิสรีรวิทยา
2. ตองมีญาติหรือบุคคลที่สามารถรับผิดชอบพาผูปวยกลับบานได
3. ผูปวยตองไมมีประวัติติดเชื้อทางระบบหายใจภายใน 2 อาทิตย
4. การประเมินสุขภาพโดยองครวมของวิสัญญีแพทย จะตองไมมี
โรคประจําตัวรุนแรง, ใสทอ หายใจยาก
การเตรียมตัวกอนและการดูแลตนเอง
เมื่อเขารับยาระงับความรูสึก
1. งดอาหาร 8 ชั่วโมง นมผสม 6 ชั่วโมง (เด็กที่เลี้ยงดูดวยนม
มารดา งดน้ํา 2 ชัว่ โมง ใหงดนมมารดา 4 ชั่วโมง) สวนอาหาร
อื่นใหงด 8 ชั่วโมง
2. รับประทานยาที่แพทยสั่งเทานั้น
3. สอบถามแพทยหากมีขอสงสัยเกี่ยวกับเทคนิคการให
ยาระงับความรูสึก และการใหยาระงับปวด
4. บวนคอดวยน้ําอุน หรือจิบ หากแพทยอนุญาตให
รับประทานได เมื่อรูสึกมีอาการเจ็บระคายเคือง
ภายในชองปากและคอ หลังจากไดยาสลบผาน
ทางทอหายใจ อาการจะทุเลา และดีขึ้นภายใน
24 – 48 ชั่วโมง
5. ในระยะ 24 ชั่วโมงแรก หลังไดยาระงับความรูสึก
- ไมขับขี่ยานพาหนะ หรือทํางานควบคุมเครื่องจักรกล
- ไมตดั สินใจในเรือ่ งสําคัญ หรือทํานิตกิ รรมทางกฎหมาย
- ไมรับประทานยาอื่น นอกเหนือจากแพทยสั่ง
- ไมดื่มสุรา
- ไมเปลีย่ นอิรยิ าบถ อยางรวดเร็ว
เชน ลุกนั่ง หรือเงยหนา

6. หากทานตองกลับบานหลังจากไดรบั ยาระงับความรูส กึ
- ตองมีบุคคลที่บรรลุนิติภาวะ พรอมที่จะพาทานกลับบานหรือที่พักได
- นอนพักเต็มที่ อยางนอย 24 ชั่วโมง
- เริ่มดื่มน้ําชาๆ หากคลื่นไสอาเจียน ใหเริ่มรับประทานอาหารออนๆ
และยอยงาย เชน โจก หลังจากนั้นจึงเริ่มรับประทานตามปกติ
- รับประทานยาแกปวดตามแพทยสง่ั (รับประทานทันที
เมื่อเริ่มปวดแผล)
7. กรณีการระงับความรูส กึ แบบผูป ว ยนอก อาจตองนอนโรงพยาบาล
เพราะไมสามารถกลับบานไดจากสาเหตุ
- มีอาการคลื่นไสอาเจียนมาก จนสูญเสียสมดุลย
ของน้ําและเกลือแร ทําใหรางกายออนเพลีย
ตองไดรับสารน้ํา และเกลือแรชดเชยทาง
หลอดเลือดดําตอจนกระทั่งไมมีอาการคลื่นไส
อาเจียนและรางกายหายจากอาการออนเพลีย
- การผาตัดที่เกิดภาวะแทรกซอน เชน มีการเสียเลือดมากขณะ
ผาตัด ซึ่งตองการการระวังดูแลอยางใกลชิดใน 24 ชั่วโมงแรก
ของการผาตัด
- ปวดแผลมาก และการใหยาแกปวดชนิดรับประทานไมสามารถชวย
ระงับปวดได จําเปนตองเปลี่ยนมาใชยาแกปวดชนิดฉีดเขาเสนเลือด
ดําในระยะแรก ซึ่งผลขางเคียงจากยาแกปวดชนิดฉีดจะทําใหคลื่นไส
อาเจียน และงวงซึม

ขอบคุณที่ทานใหความรวมมือและปฏิบัติตามคําแนะนํา
เพื่อความปลอดภัยของทานและบรรลุผลการรักษา !!
หากมีปญหาหรือขอสงสัย สามารถติดตอภาควิชาวิสัญญีวิทยา
โทรศัพท (02) 201-1513, (02) 201-1523 (ในเวลาราชการ)
โทรศัพท (02) 201-1503, (02) 201-1593 (นอกเวลาราชการ)

