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สรุปสาระที่ไดจากการจัดการความรู ในการจัดการเรียนการสอน 

 

จากการเขารวมโครงการจัดการความรูและกระบวนการเรียนรูเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน  

และการเสวนากลุมแลกเปลีย่นเรียนรูรวมกัน สรุปไดวา  การสอนในหัวขอ การพยาบาลผูปวยที่ไดรับ

การผาตดั ควรสอนใหนักศึกษาสามารถสรุปความคดิรวบยอดไดวา การดูแลผูปวยที่ไดรับการผาตดั 

แบงออกได 3 ระยะ คือ  1. การดแูลระยะกอนผาตดั (preoperative care)  2. การดแูลระยะ

ระหวางผาตดั (intraoperative care) 3. การดแูลระยะหลงัผาตัด (postoperative care) ดงั

รายละเอียด 

 

 

การพยาบาลผูปวยที่ไดรับการผาตัด 

การดแูลผูปวยที่ไดรับการผาตดั แบงออกได 3 ระยะ คือ 

 1. การดแูลระยะกอนผาตดั (preoperative care)  

          2. การดแูลระยะระหวางผาตดั (intraoperative care)  

 3. การดแูลระยะหลังผาตดั (postoperative care)  

 ในที่จะกลาวถึง 2 ระยะ คือ การดูแลระยะกอนผาตดั (preoperative care) และ การดแูล

ระยะหลังผาตดั (postoperative care) 

 

การดูแลระยะกอนผาตัด (preoperative care)  

 แบงเปน  1.ดานรางกาย 

 2.ดานจิตใจ 

 

 1.  ดานรางกาย 

1.1 เตรียมทัว่ไป ไมวาจะผาตดัอะไร ตองทําเหมือนกัน 

- การประเมินผูปวย  ประกอบดวย   ประวัติการเจ็บปวย  การใชยา โรคตดิตอทาง

พันธุกรรม  แบบแผนการรับรู+การดแูลสขุภาพ  การตรวจรางกาย+Lab  ความรูของ

ผูปวยประสบการณเกีย่วกับการผาตดั 

- ปจจัยเสีย่ง  : Aging, Nutrition, U/D, Electrolyte 

 * Medication ยากินประจํา  : ASA , Warfarin ตองหยดุยากอนผาตดั 7 วัน 

 * กรณี plt. ต่ํา – อาจตองให Plt. กอนผาตดั 

  * Major Surgery :   CBC, BS,  Electrolyte,  Bun, Cr,  Anti – HIV 

 * พยาบาล Anesthesia จะมีใบ check list เพ่ือประเมินผูปวย :- การใชยาประจํา 

- ความสะอาดของผิวหนัง 
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-    ประวัตสิุขภาพ  การตรวจรางกาย V/S 

-    Lab : CBC, electrolyte, EKG,  CXR 

-    ภาวะโภชนาการ  ความรูเร่ือง  การปฏิบตัติัวกอน+หลงัผาตดั 

-    ยากลุม Pre – Med : tranquilizers, Antibiotics 

 

1.2 เฉพาะอวยัวะ เปนการเตรียมเฉพาะของการทําผาตดัอวยัวะนั้นๆ  เชน 

- การทําผาตัดทางนรีเวช : vagina douche 

- การทําผาตัดตา : ตดัขนตา ลางตา dilate ตา 

- การทําผาตัดหัวใจ : diaphragmatic breathing 

- การทําผาตัดปอด : Respiration abdominal breathing 

- การทําผาตัด  Abdomen  ลําไส : เตรียม Bowel 

  

 2.  ดานจิตใจ 

 -    การใหขอมูลเกีย่วกับการทําผาตดั เชน เหตผุลและความจําเปนทีต่องผาตดั  สภาพหลัง

ผาตดั  ผลกระทบจากการผาตดั เปนตน 

 -    สอนการปฏิบตั ิเพ่ือเตรียมตัวกอนผาตดั เชน Deep breathing exercise, Effective 

cough, Extremities exercise, Early ambulation เปนตน 

 

การดูแลระยะหลังผาตัด (postoperative care)  

 แบงเปน 1. การดแูลแทรกซอนหลังผาตดัทั่วๆไป 

    2. การดูแลภาวะแทรกซอนจากยาระงับความรูสกึ 

                      3. การดูแลแทรกซอนเฉพาะอวัยวะที่ไดรับการผาตดั 

 

 การดูแลแทรกซอนหลังผาตัดทัว่ๆไป ควรระมัดระวัง ภาวะแทรกซอนทั่วไป   

 - Hypothermia  และดูแลใหความอบอุนแกรางกาย 

 - Bleeding และการไหลเวยีนเลือด เนนการประเมินสัญญาณชีพ โดยประเมินทุก 15 นาท ี4 

คร้ัง  ทกุ 30 นาที 2 คร้ัง และทุก 1 ชั่วโมง จนกระทั่งผูปวยมีอาการคงที่ การประเมินบาดแผล 

ประเมินอาการและอาการแสดงของการตกเลือดทัง้ external & internal bleeding 

 - Pain และการใหยาแกปวด รวมทั้งเฝาระวังภาวะแทรกซอนจากยาแกปวด 

 - Infection 24-48 ชม. มีไขได จาก physiologic change fever ไขต่ําๆ ไมเกิน 3 วัน 

ถามากกวา 3 วัน ยังมีไขควรระวังการติดเชือ้ 

 

 การดูแลภาวะแทรกซอนจากยาระงับความรูสึก 

jinny13
Stamp



3 
 

    

1. ยาระงับความรูสึกชนิด GA   

ผลของ GA ตอระบบทางเดินหายใจ  

 - การดมยาสวนใหญใช Gas Nitrous oxide (N2O)   ทําให  Muscle  relaxant   ทั่ว

รางกาย  โดยเฉพาะระบบทางเดินหายใจ  ถาอยูในหอง Recovery room   เพ่ิงออกจากหองผาตัด

ใหมๆ ยังไมรูสึกตัว ผลของยาทําใหลิ้นตกทางเดินหายใจ อุดกั้น airway obstruct  จึงทําใหมีเสียง

หายใจ Stridor  การพยาบาล คือ ควรจัดทานอนหนาตะแคงไปขางใดขางหนึ่ง  ถาไมดีขึ้นอาจตอง

ไดรับการใสทอชวยหายใจ  และการชวยเหลือโดยกระตุนใหผูปวย Deep breathing exercise โดยที ่

N2Oจับกันเน้ือเยื่อไดดีกวา O2 จึงตองเพ่ิมออกซิเจนใหผูปวยโดยการหายใจเขาออกลึกๆ เพื่อขบั N2O 

ใหเร็ว ผูปวย จึงจะฟนตัวไดเร็ว 

 - การจัดทานอน ใหนอนราบ ไมหนุนหมอน ตะแคงหนาไปดานใดดานหนึ่งปองกันลิ้นตก 

และการลําสัก อาเจียน ถาผูปวยรูสึกตัวดีอาจใหนอนราบหนุนหมอนได   

 - นอกจากน้ี N2O ทําให   airway obstruction   cilia พัดโบกไดไมด ี ไอเอาเสมหะออก

ไมได N2O แยงที่จับกบั tissue  ไดดีกวา  ควรกระตุนใหผูปวย  Effective cough 

ผลของ GA ตอระบบการไหลเวียนเลอืด  

- ผลของGA ทําให การไหลเวียนเลือดไมดี เกิด Venous stasis  ตองเปลี่ยนทานอนหรือ

พลิกตะแคงตัวบอยๆในรายที่ไมรูสึกตัวควรพลิกตะแคงตัวใหทุก 1-2 ชั่วโมง และในรายที่รูสึกตวัดคีวร

จัดใหนอนทาศีรษะสูง (fowler’s position) นอกจากนี้ควรสงเสริมใหผูปวยมีการลุกน่ังบนเตียงอยาง

รวดเร็ว และลุกขึ้นเดินไดภายใน 24-48 ชั่วโมง 

- การออกกําลงัแขนขา (extremity exercise) การออกกําลังแขนขาจะชวยในการกระตุน

การไหลเวยีนเลือด เพ่ือปองกันอุดตันของหลอดเลือดดํา  

ผลของ GA ตอระบบทางเดินอาหาร  

 - ผลของ GA ทําใหเกิด paralytic ileus ซ่ึงภาวะ paralytic ileus  สามารถพบในผูปวยที่

ไดรับยาระงับความรูสึก SB   (spinal block) ที่ผาตัดบริเวณชองทองไดดวย  ตองกระตุนใหผูปวย     

Early ambulation   การ Early ambulation  ใหกระทําภายใน  24-48 ชม.ในชวง 24 ชม. ให

เปลี่ยนอิริยาบถ เคลื่อนไหวบนเตียง ปองกัน Postural hypotension, Deep breathing  exercise, 

การฝกการไออยางมีประสิทธิภาพ (effective cough) ,Extremity exercise 

 - ตองฟง Bowel sound กรณีหลังผาตัดบางอยางชวงแรกอาจจะใส NG tube ตอ Gastric 

suction เม่ือ Bowel sound ไดยินแลว จึงเร่ิมใหผูปวยจิบนํ้า  การจิบน้ํา  เร่ิมแรกใหจิบ 30 ml   

แลวประเมินอาการทองอืดหรือไม  ถายังมีอาการทองอืด คลื่นไส แนนทองอยู ใหงดน้ํามื้อน้ันแลว

กระตุน Early ambulation  แตถาไมมีอาการทองอืด ใหจิบนํ้าเพ่ิมเปน 50 ml    หากไมมีทองอืด  

สามารถดื่มนํ้าได ตามปริมาณที่ตองการ    ถาผูปวยไม ambulation และมีอาการทองอืด จะทําใหมี 

Complication คือ gut obstruction จากการมี adhesion/พังผืด  ไปเกาะที่ลําไสหรือ 

peritoneum  ถา adhesion เกาะเปน ring รอบลําไส  จะทําให gut obstruction ไว อาจจะมี
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อาการ 1-2 เดือน หลังผาตัดได แตถาพังผืดเกาะยาวตามลําไส ก็จะมีอาการคอนขางชา Late เปน 5-

10 ป 

 การประเมินภาวะทองอืด สามารถประเมินไดจากการถามผูปวยวามีการผายลมหรือเรอ

หรือไม          ถาเรอ  - ลําไสยังไมเคลือ่นไหว  

          ถาผายลม –ลําไสเร่ิมเคลือ่นไหว 

 

2. ยาระงับความรูสึกชนิด SB    

(Spinal block ) นอนราบ 6-12 hr.  

Epidural block  นอนราบ 12-24 hr.     ใน C/S เจอในสูตศิาสตร    

ผลของ SB ตอการไหลเวยีนและอาการปวดศรีษะ 

- ให นอนราบ 6-8 ชม.เพื่อปองกันอาการเวียนศีรษะจากการที่มีการร่ัวของน้ําไขสันหลังไมให

ลุกนั่ง หนุนหมอนบางๆได ชวงแรกคงตองชวยพลิกตะแคงตัวใหผูปวย เนื่องจากมีอาการชาขาใน

ชวงแรกๆ ดังน้ัน สําหรับผูปวยที่ไดรับยาระงับความรูสึกทางชองไขสันหลังควรประเมินอาการชาของ

ขาทั้ง 2 ขางวาเปนอยางไร   

- ผูปวยขาชาในชวงแรก  มีผลตอระบบไหลเวียนจากการที่ muscle  ไมมี contraction เกิด 

venous  stasis  การพยาบาลคือกระตุน   Exercise ขา 

ผลของ SB ตอการขับถายปสสาวะ 

- ทําใหเกิด Urinary retention ตองกระตุนใหปสสาวะถาไมสามารถปสสาวะเองได สวน

ใหญจะสวนปลอยให 

 นอกจากนี้ ตองประเมินระดับการ Block วาระดับไหน อาจจะ high block (ไมคอยเจอ) 

Spinal neurogenic deficit:- ชา ออนแรงมากๆ บางคน sense ตอยามากๆ block 

 

 การดูแลแทรกซอนเฉพาะอวัยวะที่ไดรบัการผาตัด      

 เชน ตดัตอลําไส dumping syndrome 

  ผาตดัตา  ความดันในลูกตาสูง   

  ผาตดัเปลีย่นลิ้นหัวใจ Emboli 

  ผาตดัสมอง ความดันในกะโหลกศีรษะสูง 

--------------------------------------------------------- 
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