
ขุมทรัพยความรู/Knoeledge Assets
Domain / Cop การใหยาระงับความรูสึกในผูปวยกลุมผาตัดโดยใชเคร่ืองมือพิเศษ (การสองกลอง)
เปาหมาย  (Desired State) การแลกเปลี่ยนประสบการณดานการใหยาระงับความรูสึกในผูปวยกลุมผาตัดโดยใชเครื่องมือพิเศษ (การสองกลอง)
ประเด็นสําคัญ (Context)  การประเมินและการเตรียมจัดทาสําหรับการใหยาระงับความรูสึกในผูปวยกลุมผาตัดโดยใชเครื่องมือพิเศษ (การสองกลอง)

- คุณสมสุริยา-Case อ.ปยชาติ เรื่องจัดการจัดทา Beach chair position นานมากแลว ตอมาใน
ปจจุบัน พ.ไตร ไดนํา Case ที่มีการจัดทา Beach chair position ซึ่งมีความ
แตกตางจาก
พ.ปยชาติ ซึ่งเราควรไดเรียนรูและทําความเขาใจในการประเมินและการเตรียม
จัดทาสําหรับการใหยาระงับความรูสึกในผูปวยกลุมผาตัดโดยใชเครื่องมือ
พิเศษ (การสองกลอง) ในทา Beach chair position

- การเตรียมฟองน้ําสําหรับชวยในการ Stab  E.T. ของ OR ใน
โรงพยาบาลเรายังไมมีรวมทั้งการใชผาสามเหลี่ยม ของโรงพยาบาลเราก็ยังไม
มี จึงใชผาสี่เหลี่ยมแทนแตยังพบวาไมเหมาะสม

- การติด Electrode สําหรับการ Monitoring EKG ซึ่งติดบริเวณดานหลัง
ของผูปวย ควรระวังการกดบริเวณหลัง

- 5 ปกอน ที่ ร.พ. เลิดสิน มีการพันขากอนการจัดทาแตยังไมมีการเฝา
ระวังภาวะแทรกซอนของการพันขา

- ในปจจุบันวิสัญญีใชบุคลาการ ในการจัดทา Beach chair position โดย 
วิสัญญีพยาบาล 2 คน ผูชวยเหลื่อคนไข 1 คน ใชระยะเวลาในการจัดทา
ประมาณ 30 นาที

1.ระยะ Pre-op. การประเมินและ
การเตรียมจัดทาสําหรับการใหยา
ระงับความรูสึกในผูปวยกลุมผาตัด
โดยใชเครื่องมือพิเศษ (การสอง
กลอง)

แหลงขอมูล/บุคคล
(Source/Person)

เร่ืองเลา/ ตัวอยางประสบการณ
(Story Telling/ Experience Sharing)ประเด็นหลัก/หลักการสําคัญ

(Critical Issue)



คุณรติรัตน
คุณศิวพร
คุณจุไรรัตน
คุณจันทรเพ็ญ
คุณสมสุริยา

-วิสัญญีพยาบาลยังขาดประสบการณ ความรูพื้นฐาน ความเขาใจในการจัดทา Beach 
chair position
-เราจําเปนตองทราบประวัติการเจ็บปวยของผูปวย โรคประจําตัว กอนการใหยา
ระงับ
ความรูสึก เพื่อการเฝาระวังและเขาใจถึง Physiologic change จาก Beach chair 
position ซ่ึงเปนทานั่ง และควร Stab E.T. tube ดวย Head stab และควร Monitoring
1)Esophageal Stethoscope เนื่องจาก  ตําแหนงผูปวยจะอยูไกลจากวิสัญญี ไม
สามารถฟง lung ในระยะใกลไดจึงควรใสเพื่อการเฝาระวังภาวะแทรกซอนที่อาจ
เกิดข้ึนได
1)Infusion pump เพื่อตาน pressure ระหวางการวัด BP และควรจัดหาง BP.cuff
ข้ึนดานบน
1)Bair hugger เพื่อปองกันภาวะ Hypothermia
2)ควรพัน Elastic Bandage ที่ขา 2 ขางเพื่อปองกัน DVT
-การนํา Set IV เขาไปใน Pressure cuff ใชในผูปวยที่ม ีB.P. สูงไมไดผล ยังพบวามี
เลือดไหลยอนสายอยู
-E.T. tube ควรใช Coil tube  เพราะมีผาบังศีรษะ E.T. tube อาจหักพับงอ การstab  
ควร
Stab ดานตรงกันขามกับขางที่ทํา Operation
-หลังจากนั้นควรใช Flexible tube ตอจาก Coil tube โดยไมตอง Stab tube ไว
ดานบน
-พ.ไตร ชมวา วิสัญญีดมยา ไมมี secretion โดยใช Atropine หรือไม 

แหลงขอมูล/บุคคล
(Source/Person)

เรื่องเลา/ ตัวอยางประสบการณ
(Story Telling/ Experience Sharing)

ประเด็นหลัก/หลักการสําคัญ
(Critical Issue)



คุณนัสชาภัฒน
คุณรัตติพร
คุณศุภลักษณ
คุณปยาอร
คุณสมสุริยา
คุณปยาอร
คุณจันทรเพ็ญ
คุณรติรัตน
คุณสุพัตรา
คุณรัตติพร

-หลังจากใส Coil tube จากประสบการณท่ีเคยพบ แตละ Case ไมเหมือนกัน โดย Case 
แรกมีการปรับเตียงขึ้นทีละ step , Case ท่ี 2 ใช step เดียวปรับตั้งเลย ควรมีวิสัญญี
พยาบาลอยูดานหนาผูปวยหนึ่งคน เพ่ือประคองและเฝาระวัง E.T. tube ตึงหรือหลุด 
ในการผาตัดไหลซายควรขยับ Machine ไปทางดานขวา การผาตัดไหลขวา ควรขยับ 
Machine ไปทางดานซาย
-การผาตัดของ พ.ไตร ครั้งลาสุด Beach chair position พ.ไตรเปนคนจัดทาเอง ใชเตียง
ปรับตาม step
-พ. ปยชาต ิเคยนําเอาเตียงทรายมาใชในการจัด Position  แตมีการนํามาใชเพียงครั้ง
เดียว
-ถาไมใชหมอนหนุนท่ีคอในการจัดทาไดหรือไม
-ควรมีการทําหัตถการ Brachial block รวมกับ GA ดวยหรือไมเพ่ือลด Pain ในระหวาง
การใหยาระงับความรูสึกและหลังการใหยาระงับความรูสึก
-การดูแลแขนของผูปวยในขางท่ีไมไดทําผาตัดสามารถนํา Arm Sling  มาใชรวมดวย
ไดหรือไม
-ควรปดตาธรรมดา ไมจําเปนตองใชยาปายตา
-ท่ีโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ มีการปดตาและใชยาปายตาในผูปวยท่ีมาทําการ
ผาตัดทุกรายใน Case Beach chair position
-ควรรองบริเวณ ศีรษะ ขอศอกและปุมกระดูกดวยฟองน้ํา เพ่ือปองกันการเกิด 
Pressure sore
-ตําแหนงขอมือควรอยูในแนวระนาบ ขอเทาวางปกต ิมีหมอนรองใตเขาและขอเทา

แหลงขอมูล/บุคคล
(Source/Person)

เร่ืองเลา/ ตัวอยางประสบการณ
(Story Telling/ Experience Sharing)

ประเด็นหลัก/หลักการสําคัญ
(Critical Issue)



ขุมทรัพยความรู/Knoeledge Assets
Domain / Cop การใหยาระงับความรูสึกในผูปวยกลุมผาตัดโดยใชเคร่ืองมือพิเศษ (การสองกลอง)
เปาหมาย  (Desired State) การแลกเปล่ียนประสบการณดานการใหยาระงับความรูสึกในผูปวยกลุมผาตัดโดยใชเครื่องมือพิเศษ (การสองกลอง) ในระหวางการ
ใหยาระงับ ความรูสึก (Intra-op)
ประเด็นสําคัญ (Context)  การประเมินระหวางการใหยาระงับความรูสึก (Intra-op) ในผูปวยกลุมผาตัดโดยใชเครื่องมือพิเศษ (การสองกลอง)

คุณจันทรเพ็ญ
คุณจินตนา
คุณจันทรเพ็ญ
คุณรติรัตน
คุณนารีรัตน
คุณจันทรเพ็ญ
คุณรัตติพร

-ระหวางการ Monitor BP ควรเฝาระวังภาวะความดันโลหิตต่ํา ซ่ึงสงผลใหเกิด Brain 
Ischemia และควรหาคาความดันโลหิตท่ีเหมาะสมของผูปวยในแตละราย  และไม
ควรแตกตางจากเดิมรอยละ 20 ของความดันโลหิตเดิมของผูปวย และนอกจากนี้
วิสัญญีแพทยเคยแนะนําใหปด N2O ทุกครั้งท่ีมีการเปล่ียน Position
-ในระหวางการเปล่ียน Position ควรให O2 100%  เพ่ือเปนการ Protect Organ ท่ี
สําคัญ
-การให Narcotic กอนการลงมีด มีผลทําใหความดันโลหิตมีการเปล่ียนแปลงหรือไม  
ควรมีการ Titrate dose 
-ควร Keep คา MAP ใหอยูระหวาง 72-88 mmHg. และควรทราบคา MAP ของผูปวย
แตละราย เพ่ือปกปองAuto regulation และเพ่ือปองกันการเกิด Cerebral Hypoxia
-ควรเฝาระวังภาวะ Hypothermia ควร Keep warm โดยการใช Bair hugger 
-การคลุมผาหมดวย Bair hugger แบบสายเดี่ยวปลอดภัยกวาแบบเปาตรง ซ่ึงอาจทํา
ให
ผูปวย Burn และควรเปดเครื่องหลังจากคลุมผาเขียวแลว
-ควรจดบันทึกและประเมินจํานวน urine ควรมากกวา 30cc/kg/hr.

1.การประเมินระหวางการใหยาระงับ
ความรูสึก (Intra-op.) ในผูปวยกลุม
ผาตัดโดยใชเครื่องมือพิเศษ (การสอง
กลอง)

แหลงขอมูล/บุคคล
(Source/Person)

เร่ืองเลา/ ตัวอยางประสบการณ
(Story Telling/ Experience Sharing)

ประเด็นหลัก/หลักการสําคัญ
(Critical Issue)



คุณนัสชาภัฒน
คุณจุไรรัตน
คุณรติรัตน
คุณสมสุริยา
คุณจุไรรัตน
คุณรติรัตน
คุณจันทรเพ็ญ
คุณรัตมณี

-ประเมิน IV fluid 1 เสน เพียงพอตอการไดรับสารน้ําของผูปวยหรือไม
-การพนยาในเครื่อง Anesthetic Machine Primus เครื่องจะแสดงใหเห็น Gas ชนิดท่ี 3 
Monitor จะกระพริบ คา Sevorane จะหายไป หลังจากพนยาเสร็จแลวก็จะกลับมาเปน
ปกติ
-การเกิด Air embolism ผูปวยจะมี ETCO2 ต่ําลง,ปลายมือปลายเทาเขียว ,SpO2 ต่ําลง,
ความดันโลหิตต่ํา, ชีพจรเตนเร็วชวงแรกและจะชาลงในเวลาตอมา หากพบวาผูปวยมี
ภาวะ Air embolism ควรปฏิบัติดังนี้
1)แจงศัลยแพทยและวิสัญญีแพทยทราบทันที 
2)จัดทานอนหงาย (supine position)
3)นอนตะแคงดานขวาขึ้น
4)ปด N2O และเปด O2 100%
5)Call for Help
ระยะ Extubation
-ควรเตรียมการปรับความดันโลหิตสําหรับการนอนราบเพ่ือปองกันภาวะความดัน
โลหิตสูง
-ระยะนี้ความดันโลหิตอาจมีการเปล่ียนแปลง ควรเฝาระวัง และตามควรตามวิสัญญี
พยาบาลมาชวยในระยะ Extubation อีก 1 คน
-ควรสังเกตคา  MAC Inspiration และคา MAC Expiration ของ Sevorane หากต่ํากวา 
0.3 แสดงวาผูปวยเริ่มตื่น

- การใส Oral Airway เพ่ือปองกันการกัด E.T. tube ควรใสตอนใกลเสร็จ Case
- การใส Airway ในผูปวยแตละราย ควรเลือกขนาดใหเหมาะสมกับผูปวยแตละ

ราย

แหลงขอมูล/บุคคล
(Source/Person)

เร่ืองเลา/ ตัวอยางประสบการณ
(Story Telling/ Experience Sharing)

ประเด็นหลัก/หลักการสําคัญ
(Critical Issue)



Domain / Cop การใหยาระงับความรูสึกในผูปวยกลุมผาตัดโดยใชเครื่องมือพิเศษ (การสองกลอง)
เปาหมาย  (Desired State) การแลกเปล่ียนประสบการณดานการใหยาระงับความรูสึกในผูปวยกลุมผาตัดโดยใชเครื่องมือพิเศษ (การสองกลอง)

ภายหลังการใหยาระงับ ความรูสึก (Post-op)
ประเด็นสําคัญ (Context)  การประเมินผูปวยภายหลังการใหยาระงับความรูสึก (Post-op) ในผูปวยกลุมผาตัดโดยใชเครื่องมือพิเศษ (การสองกลอง)

คุณนัสชาภัฒน
คุณจันทรเพ็ญ
คุณสมสุริยา
คุณนัสชาภัฒน
คุณปยาอร
คุณรัตติพร
คุณวารุณี

-ภายหลังการเสร็จการผาตัด เม่ือยายผูปวยมาท่ี Recovery room ควรเฝาระวังภาวะ 
Hypothermia ผูปวยควรไดรับการ Keep warm ตอดวย Bair hugger
-ควรเฝาระวังภาวะ PONV ดวยการใหยา  Prevention PONV ตามแผนการรักษาของ
แพทย
-Case  ของคุณสมสุริยา ผูปวยน้ําหนัก  67 กิโลกรัม ระยะเวลาการไดรับยาระงับ
ความรูสึกและการผาตัดนานประมาณ 2-3 ช่ัวโมง โดย การทํา Brachial Block รวมกับ 
GA ผูปวยไดรับยา M0rphine 5 mg.iv.   ระยะ Post-op. ผูปวยตื่นดี ไมมีคล่ืนไส
อาเจียน
-ควรมีการประเมิน Pain Score ในระยะ Post-op. เปนระยะๆ
-ควรตรวจดูสภาพรางกายของผูปวยวามีรอยแผลถลอก รอยแดง และ/หรือ Nerve 
injury ตางๆ  อยาลืมเอา Elastic Bandage ท่ีพันไวออก
-ควรใช Cold pack ในผูปวยทุกรายหรือไม และใชเม่ือใดและใชระยะเวลานานเทาใด 
ประโยชนของการใชเพ่ืออะไร
-Case ท่ีไมมี Complication ติดตามเยี่ยม 1 วัน สวน Case ท่ีมี Complication มีการ
ติดตามเยี่ยมตอเนื่องอยางนอย 2-3 วัน

1. การประเมินระหวางการใหยาระงับ
ความรูสึก (Post-op) ในผูปวยกลุม
ผาตัดโดยใชเครื่องมือพิเศษ (การสอง
กลอง)

แหลงขอมูล/บุคคล
(Source/Person)

เร่ืองเลา/ ตัวอยางประสบการณ
(Story Telling/ Experience Sharing)

ประเด็นหลัก/หลักการสําคัญ
(Critical Issue)


