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          การเตรียมความพรอมของผูปวย  เม่ือตองมารับยาระงับ

ความรูสกึเพือ่ทําผาตัด หรือการทําหัตถการบางชนดิ เชน CT scan, 

MRI เปนตน  ตลอดจนการมึความรูความเขาใจ ปฏิบตัดิแูลตนเอง

ภายหลังไดรบัยาระงบัความรูสกึยอมทําใหลดอัตราเสีย่งการเกดิ

ภาวะแทรกซอน เปนผลใหผูปวยไดรับความปลอดภัย 

          บางกรณีผูปวยอาจไดรับคําแนะนําใหรับบริการทําหัตถการ

ชนดิแบบผูปวยนอก ผูปวยสามารถเตรียมตนเองจากบานมารับ

ระงับความรูสึกและสามารถกลับบานในวันเดียวกัน  เพื่อลดอัตรา

เสีย่งของการติดเชือ้ถาตองนอนพกัในโรงพยาบาล อีกท้ังเปนการ

ประหยัดคาใชจาย 
 

วิธีการใหยาระงับความรูสึก

1. การใหยาระงบัความรูสกึแบบท่ัวรางกาย (General anesthesia)  

 แบงออกเปน 2 วิธีใหญๆ  

2. การใหยาระงบัความรูสกึเฉพาะสวน (Regional Anesthesia)  
 

การใหยาระงับความรูสึกแบบทั่วรางกาย

มักเรียกกนัติดปากวา การใหยาสลบหรือดมยา มี 2 วิธี คือ 

 (General Anesthesia) 

1. การฉีดยาสลบเขาทางหลอดเลือดดํา วิธกีารคือ ฉีดยาเขาทาง 

   สายน้าํเกลือ โดยเปดเสนหลอดเลือดดํา  

2. สดูดมยาสลบ โดยการหายใจผานหนากากหรือใสทอชวยหายใจ 
 

 
 

 

ทั้ง 2 วิธี  เม่ือเสร็จการผาตัดและสิ้นสุดการใหยาสลบ ทานจะต่ืน  

รูสึกตัว แตอาจยังมีอาการงวงนอน จึงตองนอนพัก และรับการดูแล

ตอจากพยาบาลในหองพักฟน 

 

  

การใหยาระงับความรูสึกเฉพาะสวน (Regional Anesthesia) 

          คือ การท่ีวิสัญญีแพทยฉีดยาชาอาบท่ีกลุมเสนประสาท หรือปลาย 

เสนประสาทท่ีบริเวณคอ รักแร ขอศอก เขา ขอเทา เพื่อทําใหการรับความ 

รูสึกของเสนประสาทของแขน หรือขา  สวนท่ีตองการผาตัดหมดไป  ทําให 

เกดิอาการชานานประมาณ 1½ ถึง 3 ชั่วโมง  วิธีนี้ทานจะไมหมดสติ แตจะ 

ไมรูสึกเจ็บปวดบริเวณท่ีกําลังทําผาตัดอยูใชสําหรับการผาตัดบริเวณแขน  

มือ ขอเทา หรือการดึงขอไหล  

 
 

ฉดียาชาทีข่อศอก         การฉดียาชาทีข่อเทา  

 
          เม่ือเสร็จการผาตัด ทานจะตองนอนพักและไดรับการดูแลตอ 

จากพยาบาลในหองพักฟน จนฤทธิ์ของยาชาท่ีไดรับลดลง เชน ขยับนิ้ว 

ได พรอมท้ังไมมีอาการแทรกซอนอ่ืนๆ เปนตนวามีอาการหายใจลําบาก  

หรือมีเลือดออกจากแผลผาตัดมากผดิปกติ เม่ือทานปลอดภัยแพทยจะ 

อนญุาตใหกลับบานไดโดยตองมีญาติรับกลับ  
 

 

 

ขอแนะนํา

                 รางกายเม่ือกลับบาน 

     สําหรับผูปวยท่ีไดรับยาระงับความรูสึกเฉพาะสวนของ  

 

 

ฉีดยาชาเขากลุม 

เสนประสาทที่บริเวณคอ 



 

      กรณีท่ีไดรับยาชาท่ีบริเวณคอ (Brachial plexus block) 

เพื่อทําผาตัดมือและแขน อาจพบวามีหนังตาตก ตาแดง ผิวหนัง

บริเวณใบหนาขางท่ีฉดียาชาแหง  อาการดังกลาวจะหายไปเม่ือ

หมดฤทธิ์ยาชา      

 

 

 
        กรณีขา

       ถาความรูสึกของอวัยวะสวนท่ีถูกฉีดยาชายังไมกลับ  

  หามเดินหรือลงน้ําหนักเทาขางท่ีชา ใหพยุง

ทุกคร้ังท่ีมีการเคล่ือนไหว  จนกวาอาการชาจะหมดไป ท้ังนี้เพื่อ

ปองกนัการเกดิอันตรายตอขอตอ และกลามเนือ้เม่ือไปกระแทก

วัตถุท่ีแข็ง  

สูสภาวะปกติหลัง 24 ชั่วโมง ใหกลับมาพบแพทยท่ีใหการดูแล

ทานอีกคร้ัง 
 

 

ผูปวยประเภทใดที่เปนผูปวยชนิดมารับยาระงับความรูสึก 

แบบผูปวยนอกได  

1. การผาตัดท่ีคาดวาจะเสยีเลือดนอย หรือไมมกีารเปล่ียนแปลง 

   ทางพยาธิสรีรวิทยา 

2. ตองมีญาติหรือบุคคลท่ีสามารถรับผิดชอบพาผูปวยกลับบานได  

3. ผูปวยตองไมมีประวัติติดเชื้อทางระบบหายใจภายใน 2 อาทิตย  

4. การประเมินสุขภาพโดยองครวมของวิสัญญีแพทย จะตองไมมี 

    โรคประจาํตัวรุนแรง, ใสทอหายใจยาก 

 

การเตรียมตัวกอนและการดูแลตนเอง 

เมื่อเขารับยาระงับความรูสึก  

1. งดอาหาร 8 ชั่วโมง นมผสม 6 ชั่วโมง (เด็กท่ีเล้ียงดูดวยนม  

    มารดา งดน้ํา 2 ชัว่โมง ใหงดนมมารดา 4 ชั่วโมง) สวนอาหาร  

    อ่ืนใหงด 8 ชั่วโมง 

2. รับประทานยาท่ีแพทยสั่งเทานั้น 

3. สอบถามแพทยหากมีขอสงสัยเกี่ยวกับเทคนิคการให 

    ยาระงับความรูสึก และการใหยาระงับปวด  

4. บวนคอดวยน้ําอุน หรือจิบ หากแพทยอนุญาตให  

    รับประทานได เม่ือรูสึกมีอาการเจ็บระคายเคือง  

    ภายในชองปากและคอ หลังจากไดยาสลบผาน 

    ทางทอหายใจ อาการจะทุเลา และดีข้ึนภายใน  

    24 – 48 ชั่วโมง 

 

5. ในระยะ 24 ชั่วโมงแรก หลังไดยาระงับความรูสึก 

      - ไมขับข่ียานพาหนะ หรือทํางานควบคุมเคร่ืองจักรกล 

- ไมตดัสนิใจในเร่ืองสาํคัญ หรือทํานติกิรรมทางกฎหมาย 

- ไมรับประทานยาอ่ืน นอกเหนือจากแพทยสั่ง 

- ไมด่ืมสุรา 

- ไมเปล่ียนอิรยิาบถ อยางรวดเร็ว  

   เชน ลุกนั่ง หรือเงยหนา  

 

6.  หากทานตองกลับบานหลังจากไดรับยาระงบัความรูสกึ 

- ตองมีบุคคลท่ีบรรลุนิติภาวะ พรอมท่ีจะพาทานกลับบานหรือท่ีพักได 

- นอนพักเต็มท่ี อยางนอย 24 ชั่วโมง  

- เร่ิมด่ืมน้ําชาๆ หากคล่ืนไสอาเจียน ใหเร่ิมรับประทานอาหารออนๆ  

   และยอยงาย เชน โจก หลังจากนั้นจึงเร่ิมรับประทานตามปกติ 

- รับประทานยาแกปวดตามแพทยสัง่ (รับประทานทันที  

   เม่ือเร่ิมปวดแผล) 

7.  กรณกีารระงบัความรูสกึแบบผูปวยนอก อาจตองนอนโรงพยาบาล 

     เพราะไมสามารถกลับบานไดจากสาเหตุ 

     - มีอาการคลื่นไสอาเจียนมาก จนสูญเสียสมดุลย 

        ของน้ําและเกลือแร ทําใหรางกายออนเพลีย  

        ตองไดรับสารน้ํา และเกลือแรชดเชยทาง 

        หลอดเลือดดําตอจนกระท่ังไมมีอาการคล่ืนไส 

        อาเจียนและรางกายหายจากอาการออนเพลีย 

     - การผาตัดที่เกิดภาวะแทรกซอน เชน มีการเสยีเลือดมากขณะ 

        ผาตัด ซึ่งตองการการระวังดูแลอยางใกลชิดใน 24 ชั่วโมงแรก  

        ของการผาตัด 

     - ปวดแผลมาก และการใหยาแกปวดชนดิรับประทานไมสามารถชวย 

        ระงับปวดได จําเปนตองเปล่ียนมาใชยาแกปวดชนิดฉีดเขาเสนเลือด  

        ดําในระยะแรก  ซึ่งผลขางเคียงจากยาแกปวดชนิดฉีดจะทําใหคล่ืนไส  

        อาเจียน และงวงซึม 

 
ขอบคุณท่ีทานใหความรวมมือและปฏิบัติตามคําแนะนํา 

  เพ่ือความปลอดภัยของทานและบรรลุผลการรักษา !! 

 
        หากมีปญหาหรือขอสงสัย สามารถติดตอภาควิชาวิสัญญีวิทยา  
        โทรศพัท (02) 201-1513, (02) 201-1523  (ในเวลาราชการ) 
        โทรศพัท (02) 201-1503, (02) 201-1593  (นอกเวลาราชการ) 

       เม่ือมีอาการแนนอึดอัด  

หายใจลําบาก ไอ เจบ็หนาอก  

โดยเฉพาะอยางยิง่ เม่ือหายใจ 

เขา ใหผูปวยกลับมาพบแพทย 

ท่ีดูแลทานทันที หรือไปพบ 

แพทยทีโ่รงพยาบาลใกลบาน 

ท่ีสุด 

    แขน หรือขา สวนท่ีทํา    

ผาตัดจะชาทําใหไมสามารถ  

ควบคุมการเคล่ือนไหวได    

กรณีแขน ใหใชผาคลองแขน   

ไวในทางอขอศอกแนบลําตัว    

ใชแขนขางท่ีมี แรงปกติชวย   

พยุงไวทุกคร้ัง 
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