
การจัดทา  Beach chairในการผาตัดไหลดวยวิธีสองกลอง
การดูและในระยะกอนใหยาระงับความรูสึกในการผาตัด ทา Beach chair
การเตรียมผูปวยและอุปกรณกอนใหยาระงับความรูสึก
Monition , BP , EKG , O2 Sat , ET CO2 , Esophageal  Steth
การเตรียมอุปกรณ 
2.1  Coil ET ตามขนาดผูปวย 
2.2  Flexible Tube
2.3  Elastic Bandage 6’ 2-4 มวน
2.4  ฟองน้ํา จํานวน..4-6...ช้ิน
2.5  Bair hugger พรอมผาหม size  lower  body
2.6  Infusion pump
2.7  extention tube   ยาว
3.  การเตรียมผูปวย
3.1   อธิบายผูปวยเรื่องการเตรียม BB  รวมกับ GA  รวมถึงเหตุผลการพัน EB เพ่ือปองกัน DVT 
3.2   เตรียมผูปวยทํา BB ท่ีหองพักฟน ( ศัลยแพทย จะขอใหทํารวมดวยทุกรายกรณีไมมีขอหาม)
3.3   วิสัญญีพัน Elastic Bandage ท่ีขา ท้ัง 2 ขาง โดยเริ่มพันจากปลายเทาไปจนถึงตนขา  (เพ่ือปองกัน DVT)
3.4 การติด EKG electrode ใหระวังการกดทับจากPosition ระหวางผาตัด  และใหหางจากบริเวณท่ีจะผาตัดเปนรัศมีประมาณ  8-10 นิ้ว  หรือไม
รบกวนบริเวณผาตัด
3.5   การพัน BP Cuff ใหพันท่ีแขนขางท่ีไมไดทําผาตัด ใหหาง BP ขึ้นขางบน เพ่ือความสะดวกในการตรวจสอบในขณะท่ีใหยาระงับความรูสึกและให
นําสายน้ําเกลือเก็บเขาใน BP Cuff   ไมควรวัดความดันท่ีขาเพราะคาความดันท่ีขาจะสูงกวาท่ีแขนมากในทานั่ง
3.6  สายน้ําเกลือนําเขา Infusion pump เพ่ีอใชประโยชนความดันเครื่องไมใหเลือดผูปวยไหลยอน พรอมตรวจสอบตําแหนงของ IV  LINE และขนาด
ของเข็มวาจะมีความเหมาะสมเพียงพอและจะมีปญหา ขณะผาตัดหรือไม ( catheterไมควรเล็กกวาเบอร 20 ) ถาไมเหมาะสม  ใหตัดสินใจเปล่ียน
กอนท่ีจะปูผาเสร็จ แลวตอ extention tube   ยาว  เพ่ือความสะดวกในการใหยา
3.7  ติด probe  O2 Sat  มือขางเดียวกับแขนท่ีวัดความดัน
3.8 หมผาหมลมรอน(Bear Hugger) วางบนลําตัวทอนลางของผูปวยโดยใชผาหม size  lower  body วางตัวเครื่องไวดานปลายเทาผูปวย (ใตเตียงผาตัด)
ควรวางบนมายืนหรือฐานเตียงไมควรวางบนพ้ืนหองเพราะขณะผาตัดจะมีน้ําเปยกพ้ืนหองตลอดเวลา  เปดเครื่องหลังจากปูผาเรียบรอยแลว



การจัดทา Beach chair position 
4.1 เตรียมดมยาสลบบนเปลนอน วิสัญญีเคล่ือนยายอุปกรณดมยาสลบใหพรอม  พยาบาล scrub  จะเปนผูเตรียมอุปกรณของเตียงท่ีจะใชในการจัดทา  
ลักษณะของเตียงท่ีใชจะแตกตางกันอยูบางตามบริษัทท่ีนํามาใหใช   แตโดยท่ัวไป  จะประกอบดวย  3 สวน คือ สวนท่ี 1 รองรับศีรษะ  สวนท่ี2  รองรับ
หัวไหลลําตัวถึงสะโพก  สวนท่ี3  รองรับสะโพกลงมาถึงบริเวณขา  
หลังจาก Intubation  ควรเบ่ียง tube  มาทางดานขางท่ีตรงขามกับไหลท่ีผาตัด ติด พลาสเตอร ตอ Flexible Tube ไวเลย  ใส esophageal  steth ตอจากนั้น 
scrub จะจัดทาใสสายสวนปสสาวะ  อาจมีบางรายท่ีใชเวลาผาตัดไมนานแพทยผูผาตัดจะแจง scrubเปนรายๆไปวา รายไหนจะไมใสสายสวนปสสาวะคา
ไว 
4.2 ทําการเคล่ือนยายผูปวยลงเตียงผาตัดโดยท้ังทีมชวยกันดูแล วิสัญญีดูแลบริเวณศีรษะ และสาย monitor และ สายน้ําเกลือ
4.3 การจัดทาท่ีคอแพทยผาตัด   จะวางศีรษะผูปวยลงบน block ของเตียงและใชมือจับศีรษะผูปวยไวตลอดเวลาโดยยังไม fix ดวยพลาสเตอรจนกวาจะ
ยกศีรษะเปนทานั่งกอน  ขณะนั้นวิสัญญีควรขยับตัวมาจับทอชวยหายใจไว ตําแหนงการยืนของวิสัญญีท่ีจะจับทอชวยหายใจไดเหมาะสมควรจะอยู
ดานหนาหรือดานขางผูปวย  ไมควรยืนอยูดานศีรษะ  การยกเตียงขึ้น อาจเปน scrub  nurse  หรือเจาหนาท่ีจากบริษัท  วิสัญญีชวยเตือนใหยกเตียงขึ้นที
ละ step  ชาๆ   หลังจากยกเตียงขึ้นแลวตรวจสอบความดันทันที  จากนั้น แพทยผาตัดจะใช adhesive plasterคาดบริเวณหนาผากและคาง โดยใชฟองน้ํา
หรือ webrill รอง  โดย scrub  จะเปนผูชวยเตรียมจัดทาบริเวณคอ   จากนั้นวิสัญญีตองสํารวจความเรียบรอย ดูคอไมใหคอ flex หรือ extend เกินไป
เพราะจะมีปญหาเรื่อง airway  และไมควรใหคอเอียงซายหรือขวามากไป เพราะจะทําใหมี obstruction ของ internal  jugular veine ซ่ึงจะไปลด cerebral  
perfusion เส่ียงตอการเกิด  stroke
4.4 การจัดทาบริเวณขา scrub  จะเปนผูเตรียมหมอนวางให  วิสัญญีตองตรวจสอบความเรียบรอยบริเวณท่ีกดทับอีกที โดยวางบนหมอนรองขาท้ัง 2 ขาง
(Big pillow) ตั้งแตใตเขาลงไปถึงปลายเทา ระวังอยาใหสนเทาถูกกดท่ีหมอนถาหมอนแข็งเกินไปใหนําฟองน้ํารองใตสนเทา 
4.5 การจัดทาบริเวณแขนวิสัญญีเปนผูดูแลเนื่องจากเกี่ยวของกับอุปกรณวิสัญญ ี ท้ังหมดแขนทอนลางตั้งแตขอศอกไปจนถึงปลายนิ้วมือใหอยูในแนว
ระนาบ โดยมีฟองน้ํารองบริเวณขอศอก และวางฟองน้ําบริเวณปุมกระดูก ถามี arm rest  วางบนarm  rest  ถาไมมีวางแขนบนตัวผูปวย
4.6 ปดตาดวย Micropore ไมตองปายยา
4.7 เคล่ือนยาย Machine และMonitor เบ่ียงไปขวา ถาทําผาตัดไหลซาย เคล่ือนยาย Machine และMonitor เบ่ียงไปซาย ถาทําผาตัดไหลขวา
4.8 สาย Foley’ cath พาดขึ้นบนขาขางใดขางหนึ่ง (หามใหขาทับ เพราะหากผูปวยมีปญหา Urine ออกนอย จะไดตัดขอสงสัย สาย Cling หักพับออก
ประเด็นหนึ่ง) ดูแลใหสายไมหักพับ Urine ไหลไดสะดวก


