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การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับยาระงับความรู้สึกเพื่อผ่าตัดกระดูกสันหลังส่วนคอ
กรณีศึกษาเปรียบเทียบ
Nursing Care in Patients who receive Anesthesia for Cervical Spine Operation
Comparative case study
บทคัดย่อ

สุภาพ เลิศนิรันดร์ พย.บ. กลุ่มงานการพยาบาลวิสัญญี
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

ความปลอดภั ย ทางวิ สั ญ ญี วิ ท ยา ท าได้ โ ดยการเฝ้ า ระวั ง และวิ เ คราะห์ ภ าวะแทรกซ้ อ นที่
เกี่ยวข้อง วิสัญญีพยาบาลจึงต้องมีความรู้และความสามารถในการพยาบาลผู้ป่วยให้ปลอดภัย การศึกษา
ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับ ยาระงับความรู้สึกในการผ่าตัด
กระดูกสันหลังส่วนคอในท่านอนหงายและท่านอนคว่า 2) เสนอแนะแนวทางการวางแผนการพยาบาล
ร่วมกับการเฝ้าระวัง การจัดการอาการและภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้น จากกรณีศึกษาผู้ป่วยจานวน 2 ราย
โดยเครื่องมือ เวชระเบียน แบบบันทึกทางการพยาบาล แบบบันทึกการให้ยาระงับความรู้สึก และแบบ
ประเมินความเสี่ยงทางวิสัญญีวิทยา ระยะเวลาในการศึกษา พฤษภาคม 2562 ถึง เมษายน 2563
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา สรุปผลการศึกษา ดังนี้
กรณีศึกษารายที่ 1 มีการหักของกระดูกสันหลังส่วนคอส่วนปลายระดับที่ 3 และมีการบาดเจ็บ
ของไขสันหลังอย่างสมบูรณ์ (Spinous process fracture C3 with complete cord) ผู้ป่วยมีอาการ
เป็นอัมพาตทั้งตัว (Quadriplegia) พูดคุยสื่อสารได้ดี ได้รับการผ่าตัด Anterior Cervical Disectomy
and Fusion C3-C4 คือ การผ่าตัดเชื่อมกระดูกคอระดับ C3-C4 จากทางด้านหน้า จัดท่านอนหงาย
ระยะหลั งการผ่ าตัด ผู้ป่ วยต้องใส่ท่อช่วยหายใจและใช้เครื่องช่วยหายใจ เพื่อป้องกันภาวะทางเดิน
หายใจอุดตัน จากการที่ไขสันหลังบวม และอาจมีเลือดออกจากแผลผ่าตัด กดทับหลอดลม หลังผ่าตัด 2 วัน
จึงถอดท่อช่วยหายใจได้ ผู้ป่วยนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล 11 วัน แพทย์จาหน่ายให้กลับไปฟื้นฟูทา
กายภาพบาบัดที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน
กรณีศึ กษารายที่ 2 มี การเคลื่ อ นของข้อ ต่อ กระดูก สั น หลั ง ส่ ว นคอระดั บที่ 4-5 และมีก าร
บาดเจ็บของไขสันหลังอย่างสมบูรณ์ (Dislocation C4-C5 facet joint with complete cord) ผู้ป่วย
มีอาการเป็นอัมพาตทั้งตัว (Quadriplegia) ต้องใส่ท่อช่วยหายใจและใช้เครื่องช่วยหายใจ ผู้ป่วยรู้สึกตัวดี
รับฟังข้อมูลได้รู้เรื่อง ได้รับการผ่าตัด Open Reduction with posterior wiring and iliac bone
graft C3-C6 คือ การผ่าตัดดึงจัดกระดูกคอระดับ C3-C6 ให้เข้าที่แล้วมัดด้วยลวดและใช้กระดูกเชิงกราน
มาหนุ น เพื่อ ให้ มั่น คงจากทางด้า นหลั ง จัดท่ านอนคว่า ใช้ระยะเวลาการผ่ าตั ด และได้ รับยาระงั บ
ความรู้สึกนานกว่าผู้ป่วยรายที่ 1 ระยะหลังผ่าตัดต้องใส่ท่อช่วยหายใจตลอดเวลา แพทย์พิจารณาให้
เจาะคอ (Tracheostomy) แต่ผู้ป่วยและญาติปฏิเสธ ผู้ป่วยรายนี้ใช้เวลารักษาตัวในโรงพยาบาล 13 วัน
และขอกลับไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน
จากการศึกษา พบว่า ผู้ป่วยทั้งสองรายมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการผ่าตัดและการได้รับยาระงับ
ความรู้สึกทั้งในระยะก่อนและระหว่างการให้ยาระงับความรู้สึก ผู้ป่วยรายที่ 1 ไม่มีภาวะแทรกซ้อน
ในขณะผ่าตัด แต่ผู้ป่วยรายที่ 2 มีภาวะแทรกซ้อนในขณะผ่าตัด แต่สามารถแก้ไขได้ปลอดภัย ดังนั้นการ
บริการทางวิสัญญี จึงจาเป็นต้องมีการวางระบบการเฝ้าระวังที่มีคุณภาพ และให้การพยาบาลดูแลอย่างใกล้ชิด
คาสาคัญ: การพยาบาล, การให้ยาระงับความรู้สึก, กระดูกสันหลังส่วนคอ
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Abstract
Safety in anesthesia can be improved through monitoring and analysis of
anesthetic complications. Nurse anesthesia has to be knowledgeable and skill for
nursing care. This study aimed to examine 1) To compare the patients received general
anesthesia for cervical spine operation with supine position and prone position. 2) This
study to be a nursing plan for symptom management and complicate management
intra-operation. The study was from patient 2 persons. Data were collected of medical
record, nursing process record and anesthetic record during May 2019 to April 2020.
Data were content analysis. The study as follows:
Case 1 showed pathology of spinous process fracture C3 with complete cord.
He was quadriplegia. He was good conscious. He could verbally communicate well. He
received operation for anterior cervical disectomy and fusion C3-C4. He was arranged
by supine position. Post-operation phase he was given on endotracheal tube with
ventilator prevented airway obstruction from spinal cord enema and bleeding from
surgical wound may be pressed tracheal. Post-operation two days he could take off
endotracheal tube. He took 11 days for post-operation period. He was discharged to
local hospital near home for rehabilitation and physical therapy.
Case 2 showed pathology of dislocation C4-C5 facet joint with complete cord.
He was quadriplegia and on endotracheal tube with ventilator. He had been good
conscious and aware of communication. He received operation for open reduction
with posterior wiring and iliac bone graft C3-C6. He was arranged by prone position.
Operation time and general anesthesia was longer than case 1. Post-operation phase
he was given on endotracheal tube with ventilator continue. Doctor consult for
tracheostomy but patient and relative declined. He took 13 days for post-operation
period. His family decided to take him to hospital near home.
Finding of this study both patients had shown anxiety about the operation and
general anesthesia in pre-anesthesia phase and anesthesia phase. Case 1 operation was
done well without any complication. Case 2 during operation and general anesthesia
had complication but could help to safety. Thus, quality monitoring system is essential
and needed to be established to look after the patients closely.
Keywords: nursing care, general anesthesia, cervical spine injury

บทนา
ภาวะบาดเจ็บกระดูกสันหลังส่วนคอ และมีไขสันหลังส่วนคอบาดเจ็บร่วมด้วย นับเป็นภาวะ
บาดเจ็บที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต และอายุขัยของผู้ป่วยที่ลดลง รวมทั้งต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูงในการ
ดูแลผู้ป่วย ในระยะยาว จากสถิติพบว่าการบาดเจ็บของกระดูกสันหลัง ส่วนคอ คิดเป็นร้อยละ 20 ของ
2
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การบาดเจ็บกระดูกสันหลังทั้งหมด ครึ่งหนึ่งในจานวนนี้ มักมีไขสันหลังหรือเส้นประสาทบาดเจ็บร่วม
ด้วย ในกลุ่มกระดูกสันหลังทั้งหมดที่บาดเจ็บประมาณครึ่งหนึ่ง มีพยาธิสภาพบริเวณตาแหน่งกระดูกสัน
หลังส่วนคอระดับล่าง (Subaxial cervical spine) ซึ่งนับได้ตั้งแต่บริเวณกระดูกสันหลังส่วนคอระดับที่
3-7 ส่วนใหญ่พบใน เพศชายมากกว่าเพศหญิง ช่ วงอายุที่พบมาก ได้แก่ ช่วงอายุ 15-30 ปี พบน้อยใน
เด็กร้อยละ 5 สาเหตุที่พบบ่อยที่สุด คืออุบัติเหตุรถบนท้องถนนร้อยละ 45 รองลงมาคืออุบัติเหตุตกจาก
ที่สูงร้อยละ 20 จากการเล่นกีฬาร้อยละ 15 จากการทาร้ายร่างกายร้อยละ 15 ที่เหลือเกิดจากสาเหตุอื่นๆ
ร้อยละ 5 (ศุภกิจ สงวนดีกุล, 2562) จากผู้ที่ประสบเหตุ จะพบว่า มีอาการของไขสันหลัง บาดเจ็บ
บริเวณที่เกิดเหตุ รวมทั้งการขนย้ายไม่ถูกวิธี การบาดเจ็บดังกล่าว อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง
ตั้งแต่เล็กน้อย จนถึงขั้นทุพพลภาพ หรือ ถึงขั้นสูญเสียชีวิตได้ (พงศธร ฉันท์พลากร, 2562) ผู้ป่วย
กระดูกสั นหลังหั กและมีการบาดเจ็บของประสาทไขสันหลัง จาเป็นต้องได้ รับการรักษาโดยรีบด่ว น
เนื่องจากจะเกิดการบวมของประสาทไขสันหลัง ร่วมกับการตายของเซลล์ประสาทจากการเปลี่ยนแปลง
ภาวะสมดุล (Homeostasis) และขาดเลือดไปเลี้ยง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในรายที่มีการกดทับประสาทไข
สันหลังร่วมด้วย (พงศธร ฉันท์พลากร, 2562) ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้ว่า ผู้ป่วยต้องได้รับการผ่าตัด จึงต้องมี
การเตรียมกิจกรรมการพยาบาลต่างๆ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแล ให้ได้รับความปลอดภัยมากที่สุ ด
วิสัญญีพยาบาลจึงเป็นผู้ที่มีบ ทบาทสาคัญในการดูแลผู้ป่วยทั้ง ก่อนผ่าตัด ขณะที่ได้รับการผ่าตัด และ
หลังผ่าตัด โดยเฉพาะการดูแลระยะผ่ าตัดที่ต้องให้ยาระงับความรู้สึกแก่ผู้ป่วย ที่มารับการผ่าตัดกระดูก
สันหลังส่วนคอ จึงต้องมีความรู้ ความเข้าใจผู้ป่วยที่มี การบาดเจ็บกระดูกสันหลังส่วนคอ ทั้งด้านกาย
วิภ าคสรี ร วิทยา ความมั่น คงแข็งแรง กลไกการบาดเจ็บ การดูแลรักษาพยาบาลในการให้ ยาระงั บ
ความรู้สึก จึงท้ าทายความสามารถของวิสัญญีพยาบาลในการดูแลทางเดินหายใจ เนื่องจากผู้ป่วยมี
อาการปวด กล้ามเนื้อคอแข็ง ไม่สามารถยกศีรษะจากท่านอนขึ้นลอยจากพื้นเตียงมาแตะบริเวณหน้าอก
เนื่ อ งจากมี ก ารจ ากั ด การเคลื่ อ นไหวของข้ อต่ อ การใส่ ท่ อ ช่ว ยหายใจอย่ า งไม่ ร ะมั ด ระวั ง หรือ ขาด
ประสบการณ์ อาจเกิดการบาดเจ็บต่อรากประสาทไขสันหลังเพิ่มมากขึ้น อาจเป็นอันตรายต่อชีวิต หรือ
ทาให้เกิดความพิการมากขึ้นภายหลังได้ (พงศธร ฉันท์พลากร, 2562) รวมทั้งดูแลให้ผู้ป่วยปลอดภัยและ
เกิดภาวะแทรกซ้อนน้อยที่สุด ปัจจุบันโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี มีแพทย์ศัลยกรรม
เฉพาะทางกระดูกสันหลัง ในระยะเวลา 1 ปี ที่ผ่านมา มีผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดกระดูกสันหลังส่วนคอ
จานวน 9 ราย (งานห้องผ่าตัด โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี, 2562) และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ซึ่ง ในการผ่ า ตั ดมี ก ารจั ด ท่า นอนหงายและท่ า นอนคว่ า โดยกิจ กรรมการพยาบาลที่ ใ ห้ จะมีส่ ว นที่
คล้ายกันและแตกต่างกัน ดังนั้นจึงมีการศึกษาในครั้งนี้

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับยาระงับความรู้สึกเพื่อการผ่าตัดกระดูกสัน
หลังส่วนคอ ที่ได้รับการผ่าตัดในท่านอนหงายและนอนคว่า
2. เพื่อเสนอแนะแนวทางการวางแผนการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับยาระงับความรู้สึกในการผ่าตัด
กระดูกสันหลังส่วนคอ ในท่านอนหงายและท่านอนคว่า ร่วมกับการเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อน
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. เพื่อเป็นแนวทางการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับยาระงับความรู้สึก เพื่อการผ่าตัดกระดูกสันหลัง
ส่ ว นคอ ในการเฝ้ าระวังภาวะแทรกซ้อนและอันตรายที่ อาจเกิดขึ้นในทุกระยะของการให้ ยาระงั บ
ความรู้สึก ในการจัดท่าผ่าตัดที่ต่างกัน คือท่านอนหงายและท่านอนคว่า
2. เพื่อเป็นแนวทางพัฒนาการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับยาระงับความรู้สึกเพื่อการผ่าตัดกระดูกสัน
หลังส่วนคอ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. เพื่อใช้เป็นคู่มือวิชาการของหน่วยงาน
4. สามารถนาไปพัฒนางานวิจัยหรืองานวิชาการต่อได้

วิธีการศึกษา
เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive study) เพื่อเปรียบเทียบกรณีศึกษา (Comparative
case study) ผู้ป่วย จานวน 2 ราย ที่ได้รับยาระงับความรู้สึกเพื่อการผ่าตัดกระดูกสันหลังส่วนคอ
ที่ได้รับการผ่าตัดในท่านอนหงายและท่านอนคว่า ตั้งแต่ระยะก่อนให้ยาระงับความรู้สึก ระยะให้ยาระงับ
ความรู้สึก และระยะหลังให้ยาระงับความรู้สึก จากผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ศัลยกรรมกระดูก
ว่ามีการบาดเจ็บของกระดูกสันหลังส่วนคอ และต้องได้รับการระงับความรู้สึกในขณะผ่าตัด ใช้วิธีการ
คัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างมีลักษณะเฉพาะ และเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการศึกษา (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2554)

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
1. เวชระเบียน
2. แบบบันทึกทางการพยาบาล
3. แบบบันทึกการให้ยาระงับความรู้สึก
4. แบบประเมินความเสี่ยงทางวิสัญญีวิทยา ตามแนวทางของสมาคมวิสัญญีอเมริกา

การพิทักษ์สิทธิของผู้ป่วย
ผู้ศึกษาแนะนาตนเอง แจ้งวัตถุประสงค์การศึกษา และขอความร่วมมือจากผู้ป่วยในการให้ข้อมูลที่
ตรงตามความเป็นจริง และแจ้งผู้ป่วยว่าในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาจะเก็บข้อมูลเป็นความลับ ไม่มีการ
ระบุชื่อของผู้ป่วยที่จะสามารถติดตามตัวตนได้ และการรายงานการศึกษาจะเสนอผลงานในภาพรวม
และกลุ่มตัวอย่างมีสิทธิ์ปฏิเสธหรือถอนตัวจากการศึกษา โดยไม่มีผลต่อการรักษาหรือการรับบริการใดๆทั้งสิ้น

การรวบรวมข้อมูล
1. ศึกษาข้อมูลผู้ป่วยจากเวชระเบียน แบบบันทึกทางการพยาบาล แบบบันทึกการให้ยาระงับ
ความรู้สึก ของกองการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข
2. พูดคุย ซักถามกับผู้ป่วยและญาติ
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ระยะเวลาการศึกษา
ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2562 ถึง เดือนเมษายน 2563

การวิเคราะห์ข้อมูล
ใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content analysis)

ผลการศึกษา
กรณีศึกษารายที่ 1
ผู้ป่วยชายไทย สถานภาพ คู่ อายุ 58 ปี น้าหนัก 60 กิโลกรัม ส่ว นสูง 170 เซนติเมตร จบ
การศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อาชีพทาไร่ ฐานะครอบครัวปานกลาง อุปนิสัย เงียบขรึม ดื่มสุราเป็น
ประจา 1 ขวดต่อวัน สูบบุหรี่นานๆครั้ง ให้ประวัติว่า 3 ชั่วโมงก่อนมาโรงพยาบาล ขี่มอเตอร์ไซด์แล้วล้ม
เอง ไม่สลบ จาเหตุการณ์ไม่ได้ มีอาการปวดต้นคอ ขยับแขนขาไม่ได้ ถูก ส่งต่อมาจากโรงพยาบาลชุมชน
ตรวจพบว่า แขนขาทั้ง 2 ข้าง อ่อนแรง มีอาการเป็นอัมพาตทั้งตัว (Quadriplegia) จากการตรวจ
ร่างกายร่วมกับการตรวจด้วยเครื่องสร้างภาพด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) แพทย์วินิจฉัยว่า มีการหัก
ของกระดู ก สั น หลั ง ส่ ว นคอส่ ว นปลายระดั บ ที่ 3 และมี ก ารบาดเจ็ บ ของไขสั น หลั ง อย่ า งสมบู ร ณ์
(Spinous process fracture C3 with complete cord) แพทย์ให้การรักษาโดยการให้ยาฉีด เมทิล
เพริดนิโซโลน (Methylprednisolone) เพื่อลดการอักเสบเฉียบพลัน ให้ออกซิเจนชนิดสายทางจมูก
และเฝ้าสังเกตอาการเปลี่ยนแปลง จากการซักประวัติพบว่าผู้ป่วยไม่เคยเข้ารับการผ่าตัดมาก่อน
การประเมินสภาพเมื่อรับ ไว้ในความดูแล: ชายไทย รูปร่างสันทัด ผิวเนื้อดาแดง นอนพักผ่อน
บนเตียง รู้สึกตัวดี พูดคุยรู้เรื่อง ปวดบริเวณต้นคอ ใส่เครื่องพยุงคอ แสดงความวิตกกังวล ประเมินความ
ดันโลหิตได้ 128/75 มิลลิเมตรปรอท ชีพจร 66 ครั้ง/นาที อัตราการหายใจ 20 ครั้ง/นาที อุณหภูมิ
ร่างกาย 37 องศาเซลเซียส ให้ออกซิเจนชนิดสายทางจมูกอัตรา 3 ลิตร/นาที ให้สารน้าทางหลอดเลือด
ดาชนิด 0.9%NSS 1,000 มิลลิลิตร อัตรา 100 มิลลิลิตร/ชั่วโมง ใส่สายสวนปัสสาวะแบบคา (Retained
Foley’s catheter) ปัสสาวะไหลดีสีเหลืองเข้ม ผู้ป่วยและญาติยอมรับและเซ็นชื่อลงในใบยินยอมให้การ
ผ่าตัดและใบยินยอมให้ยาระงับความรู้สึก การผ่าตัดแพทย์วางแผนให้การผ่าตัด Anterior Cervical
Disectomy and Fusion C3-C4 คือ การผ่าตัดเชื่อมกระดูกคอระดับ C3-C4 จากทางด้านหน้า จัดท่า
นอนหงายในขณะผ่าตัด
ผู้ศึกษาได้ทาการประเมินความเสี่ ยงทางวิสัญญีวิทยา ตามแนวทางของสมาคมวิสัญญีอเมริกา
(American Society of Anesthesiologists) พบว่า ผู้ป่วยจัดอยู่ในความเสี่ยงในการผ่ าตัดและการให้
ยาระงับความรู้สึกระดับ 3 (Physical status class 3) คือ มีความเสี่ยงในการให้ยาระงับความรู้สึก
ระดับสูง ในช่วงเตรียมความพร้อมก่อนผ่าตัด ผู้ป่วยมีสีหน้าวิตกกังวลเกี่ยวกับการผ่าตัดและได้รับยา
ระงับความรู้สึก ผลตรวจเลือดพบมีการติดเชื้อในร่างกาย เซลล์เม็ดเลือดขาว (White Blood Cell,
WBC) 14.40 cell/mm3 แพทย์รักษาด้วยยาปฏิชีวนะ เซลล์เม็ดเลือดแดง (Hematocrit, HCT) 34.1%
ผลการตรวจรังสีที่ปอด ปกติ ผลตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) ปกติ เมื่อเข้ารับการผ่าตัด ผู้ป่วยไม่ได้รับ
ยาก่ อ นการระงั บ ความรู้ สึ ก (Premedication)
ให้ ก ารระงั บ ความรู้ สึ ก แบบทั่ ว ไป (General
anesthesia) คือ การทาให้ผู้ป่วยไม่รู้สึกตัว ใส่ท่อช่วยหายใจ และให้ยาระงับความรู้สึกแบบ Balanced
technique ควบคุมการหายใจด้วยเครื่องช่วยหายใจแบบควบคุมความดัน (Ventilator tidal volume)
5
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420 มิลลิลิตร อัตรา 12 ครั้ง/นาที ติดตามการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณชีพทุก 5 นาที หรือน้อยกว่า 5
นาที เมื่อผู้ป่วยมีการเปลี่ยนแปลงที่เสี่ยงต่อชีวิต ในระยะนาสลบผู้ป่วยมีปัญหาใส่ท่อช่ว ยหายใจลาบาก
เนื่องจากผู้ป่วยใส่ Cervical collar และต้องใส่ท่อช่วยหายใจแบบ Manual in-line stabilization คือ
การใช้ผู้ช่วยดมยาเป็นคนใช้มือและแขนทั้งสองข้าง จับหัวไหล่และต้นคอ แล้วตรึงศีรษะผู้ป่วยไว้ไม่ให้
ขยับ เพื่อหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะทาให้ ประสาทไขสันหลังได้รับบาดเจ็บเพิ่มมากขึ้น ในขณะผ่าตัด ผู้ป่วย
ได้รับการจัดท่านอนหงาย ไม่มีความผิดปกติขณะให้ยาระงับความรู้สึก มีการสูญเสียเลือดขณะผ่าตัด
ปริมาณ 10 มิลลิลิตร ได้สารน้าทางหลอดเลือดดา 0.9% NSS 1,000 มิลลิลิตร ปัสสาวะออก 100
มิลลิลิตร ความดันโลหิตอยู่ระหว่าง 100/60-130/80 มิลลิเมตรปรอท อัตราชีพจร 52-60 ครั้ง/นาที
อุณหภูมิร่างกาย 36.5 องศาเซลเซียส ควบคุมระดับ PaO2 ให้มากกว่า 100 มิลลิลิตรปรอท และ
PaCO2 อยู่ระหว่าง 25-30 มิลลิลิตรปรอท ค่า End tidal CO2 35-38 มิลลิลิตรปรอท ค่าความอิ่มตัว
ของออกซิเจนในเลือด (SpO2) 100% ใช้เวลาในการผ่าตัด 2 ชั่วโมง 30 นาที พิจารณาไม่ถอดท่อช่วย
หายใจ เพื่อป้องกันทางเดินหายใจอุดตัน จากการที่ไขสันหลังบวมและอาจมีเลือดออกจากแผลผ่าตั ด
กดทับหลอดลม ส่งกลับไปหอผู้ป่วยหนักเพื่อใช้เครื่องช่วยหายใจ หลังผ่าตัด 2 วัน ถอดท่อช่วยหายใจ
ออกได้ ผู้ป่วยสามารถหายใจได้เอง ให้ออกซิเจนชนิดสายทางจมูก อัตรา 3 ลิตร/นาที มีอาการเจ็บคอ มี
ไข้ตั้ งแต่วั น แรกหลั งผ่ าตั ด แต่ ไม่ พบการติ ดเชื้อ ที่แผลผ่ าตั ด แพทย์ รัก ษาด้ว ยยาปฏิชี ว นะ และท า
กายภาพบ าบั ด รวมเวลารั ก ษาตั ว ในโรงพยาบาล 11 วั น แพทย์ จ าหน่ า ยให้ ก ลั บ ไปฟื้ น ฟู ท า
กายภาพบาบัดที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน นัดมาตรวจอีก 1 เดือน
กรณีศึกษารายที่ 2
ผู้ป่วยชายไทย สถานภาพโสด อายุ 32 ปี น้าหนัก 65 กิโลกรัม สูง 168 เซนติเมตร ฐานะครอบครัว
ปานกลาง จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อาชีพรับจ้าง อุปนิสั ยร่าเริง ให้ประวัติว่า 3 ชั่วโมง
ก่อนมาโรงพยาบาล โดยสารรถกระบะวิ่งตกข้างทาง ศีรษะกระแทก ไม่สลบ มีอาการปวดต้นคอ แขนขา
ขยับไม่ได้ ถูกส่งต่อมาจากโรงพยาบาลชุมชน แรกรับที่ห้องฉุกเฉิน ผู้ป่ วยรู้สึกตัวดี แขนขาทั้ง 2 ข้าง
อ่อนแรง มีอาการเป็นอัมพาตทั้งตัว (Quadriplegia) จากการตรวจร่างกายร่วมกับการตรวจด้วยเครื่อง
สร้างภาพด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) แพทย์วินิจฉัยว่า มีการเคลื่อนของข้อต่อกระดูกสันหลังส่วนคอ
ระดับที่ 4–5 และมีการบาดเจ็บของไขสันหลังอย่างสมบูรณ์ (Dislocation C4-C5 facet joint with
complete cord) แพทย์รักษาโดยดึงกะโหลกศีรษะ (Skull traction) และให้ยาฉีดเมทิลเพริดนิโซโลน
(Methylprednisolone) เพื่อลดการอักเสบเฉียบพลัน ให้ออกซิเจนชนิดสายทางจมูก และเฝ้าสังเกต
อาการเปลี่ยนแปลง เมื่อรับไว้ในหอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก ผู้ป่วยมีอาการเหนื่อยหอบ จึงใส่ท่อช่วย
หายใจและใช้เครื่องช่วยหายใจ และย้ายไปหอผู้ป่วยหนัก จากการซักประวัติพบว่า ผู้ป่วยไม่เคยเข้ารับ
การผ่าตัดมาก่อน
การประเมินสภาพเมื่อรับไว้ในความดูแล: ชายไทย รูปร่างสันทัด ผิวเนื้อดาแดง นอนพักบน
เตียง มีท่อช่วยหายใจและใช้เครื่องช่วยหายใจ ดึง กะโหลกศีรษะ (Skull traction) น้าหนัก 5 กิโลกรัม
รู้สึกตัวดี แต่พูดคุยไม่ได้ สีหน้าแสดงความเจ็บปวด และแสดงความวิตกกังวล ประเมินความดันโลหิตได้
127/87 มิลลิเมตรปรอท ชีพจร 40 ครั้ง/นาที อัตราการหายใจ 16 ครั้ง/นาที อุณหภูมิร่างกาย 36.8
องศาเซลเซียส ให้สารน้าทางหลอดเลือดดาชนิด 0.9% NSS 1,000 มิลลิลิตร อัตรา 100 มิลลิลิตร/ชั่วโมง
ใส่สายสวนปัสสาวะแบบคา (Retained Foley’s catheter) ปัสสาวะไหลดีสีเหลืองเข้ม ผู้ป่วยและญาติ
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ยอมรับ และเซ็นชื่อลงในใบยินยอมให้ การผ่าตัดและใบยินยอมให้ยาระงับความรู้สึก การผ่าตัดแพทย์
วางแผนให้การผ่าตัด Open Reduction with posterior wiring and iliac bone graft C3-C6 คือ
การผ่าตัดดึงจัดกระดูกคอระดับ C3-C6 ให้เข้าที่แล้วมัดด้วยลวดและใช้กระดูกเชิงกรานมาหนุนเพื่อให้
มั่นคงจากทางด้านหลัง จัดท่านอนคว่าในขณะผ่าตัด
ผู้ศึกษาได้ทาการประเมินความเสี่ยงทางวิสัญญีวิทยา ตามแนวทางของสมาคมวิสัญญีอเมริกา
(American Society of Anesthesiologists) พบว่า ผู้ป่วยจัดอยู่ในความเสี่ยงในการผ่าตัดและการให้
ยาระงับความรู้สึกระดับ 3 (Physical status class 3) คือ มีความเสี่ยงในการให้ยาระงับความรู้สึก
ระดับสูง ปกติผู้ป่วยดื่มสุรานานๆครั้ง สูบบุหรี่เป็นประจา 10 มวนต่อวัน เป็นเวลา10 ปี ในช่วงเตรียม
ความพร้อมก่อนผ่าตัด ผู้ป่วยมีสีหน้าวิตกกังวลเกี่ยวกับการผ่าตัดและได้รับยาระงับความรู้สึก ผลตรวจ
เลือดพบมีการติดเชื้อในร่างกาย เซลล์เม็ดเลือดขาว (White Blood Cell, WBC) 14.80 cell/mm3
แพทย์รักษาด้วยยาปฏิชีวนะ ผลถ่ายภาพรังสีปอดปกติ ผลตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) ปกติ เมื่อเข้ารับ
การผ่าตัด ผู้ป่วยไม่ได้รับยาก่อนการระงับความรู้สึก (Premedication) ให้การระงับความรู้สึกแบบ
ทั่วไป (General anesthesia) คือ การทาให้ผู้ป่วยไม่รู้สึกตัว ให้ยาระงับความรู้สึกแบบ Balanced
technique ควบคุมการหายใจด้วยเครื่องช่วยหายใจแบบควบคุมความดัน (Ventilator tidal volume)
475 มิลลิลิตร อัตรา 10 ครั้ง/นาที ติดตามการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณชีพทุก 5 นาที หรือน้อยกว่า
5 นาที เมื่ อผู้ ป่ ว ยมีการเปลี่ ย นแปลงที่เสี่ ยงต่ อชีวิต ในระยะนาสลบผู้ ป่ว ยมีท่อ ช่ว ยหายใจอยู่แล้ ว
ตรวจสอบตาแหน่งของท่อช่วยหายใจและตรึงให้แน่น ในขณะผ่าตัด ผู้ป่วยได้รับการจัดท่านอนคว่า
ผู้ป่วยมีภาวะความดันโลหิตต่า แก้ไขโดยให้ ยาโดพามีน (Dopamine) เพื่อควบคุมความดันโลหิต และมี
ภาวะอัตราการเต้นของหัวใจช้าลง แก้ไขโดยให้ยาอะโทรปีน (Atropine) เพื่อเพิ่มอัตราการเต้นของ
หัวใจ มีภาวะอุณหภูมิร่างกายต่า (Hypothermia) อุณหภูมิร่างกายต่ากว่า 35 องศาเซลเซียส ต้องให้
ความอบอุ่นร่างกาย โดยปรับอุณหภูมิผ้าห่มลมร้อนให้สูงขึ้น มีการสูญเสียเลือดขณะผ่าตัด ปริมาณ 500
มิลลิลิตร ไม่มีภาวะซีด เซลล์เม็ดเลือดแดง (Hematocrit, HCT) 40% ได้สารน้าทางหลอดเลือดดา
0.9% NSS 1,700 มิลลิลิตร, Acetate ringer 1,150 มิลลิลิตร ปัสสาวะออก 100 มิลลิลิตร ความดัน
โลหิตอยู่ระหว่าง 84/40-170/118 มิลลิเมตรปรอท อัตราชีพจร 38-68 ครั้ง/นาที ควบคุมระดับ PaO2
ให้มากกว่า 100 มิลลิลิตรปรอท และ PaCO2 อยู่ระหว่าง 25-30 มิลลิลิตรปรอท ค่า End tidal CO2
24-30 มิลลิลิตรปรอท ค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (SpO2) 100% ใช้เวลาในการผ่าตัด 3
ชั่วโมง 35 นาที ระยะหลังผ่าตัดต้องใส่ท่อช่วยหายใจ และใช้เครื่องช่วยหายใจตลอดเวลา เนื่องจากต้อง
ใส่ท่อช่วยหายใจเป็นเวลานาน แพทย์พิจารณาให้เจาะคอ (Tracheostomy) แต่ผู้ป่วยและญาติปฏิเสธ
ผู้ป่วยรายนี้ใช้เวลารักษาตัวในโรงพยาบาล 13 วัน และขอกลับไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน
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การเปรียบเทียบผู้ป่วย 2 กรณีศึกษา
ข้อ วิ นิ จ ฉั ย ทางการพยาบาล ซึ่ง ได้ จ ากการประเมิ น ผู้ ป่ ว ยเกี่ ย วกั บ การบาดเจ็ บ ของผู้ ป่ ว ย
ประเมินด้านร่างกาย จิตใจและสังคม พบว่าผู้ป่วยมีปัญหาที่ ต้องดูแล จึงได้วางแผนการพยาบาลให้การ
พยาบาลผู้ป่วย เป็น 3 ระยะ ดังนี้
ตารางการเปรียบเทียบการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับยาระงับความรู้สึกเพื่อผ่าตัดกระดูกสันหลังส่วนคอ
ประเด็นเปรียบเทียบ กรณีศึกษารายที่ 1 กรณีศึกษารายที่ 2 การวิเคราะห์/กิจกรรมการพยาบาล
1. การพยาบาลก่อนให้ 1. ขาดความรู้
1. ขาดความรู้
- ผู้ป่วยทั้งสองรายยังไม่ทราบขั้นตอน
ยาระงับความรู้สึก
เกี่ยวกับการปฏิบัติ เกี่ยวกับการปฏิบัติ ก า ร ผ่ า ตั ด แ ล ะ ก า ร ใ ห้ ย า ร ะ งั บ
ตัวก่อนได้รับยา
ตัวก่อนได้รับยา
ความรู้สึ ก ไม่เคยได้รับการผ่ าตัดมา
ระงับความรู้สึกและ ระงับความรู้สึกและ ก่อน หน้าที่ของวิสัญญีพยาบาล คือ
การผ่าตัด
การผ่าตัด
1.เ ยี่ ย ม ผู้ ป่ ว ย ก่ อ น ใ ห้ ย า ร ะ งั บ
ความรู้สึกและผ่ าตัดที่หอผู้ป่วยก่อน
วันผ่าตัด 1 วัน
2.ให้ ค วามรู้ เ กี่ ยวกั บ การให้ ยาระงั บ
ความรู้สึกและการผ่าตัดแก่ผู้ป่วยและ
ญาติ
3.ประเมิ น สภาพผู้ ป่ ว ยจากการซั ก
ประวัติ ตรวจร่างกาย ผลตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ เพื่อวางแผนการให้ยา
ระงับความรู้สึกร่วมกับทีมวิสัญญี
2. มีความวิตกกังวล 2. มีความวิตกกังวล - ผู้ ป่ ว ยมี ค วามวิ ต กกั ง วล กลั ว การ
เกี่ ย วกั บ การให้ ย า เกี่ ย วกั บ การให้ ย า ผ่ า ตั ด กลั ว เจ็ บ กลั ว จะไม่ ฟื้ น กลั ว
ระงับความรู้สึกและ ระงับความรู้สึกและ ค ว า ม พิ ก า ร แ ล ะ เ ป็ น ภ า ร ะ ข อ ง
การผ่าตัด
การผ่าตัด
ครอบครัว วิสัญญีพยาบาลจึงควร
1. ให้กาลังใจและสร้างความคุ้นเคย
กับผู้ป่วยและญาติ
2. อธิบายตอบข้อซักถาม ข้อข้องใจ
แก่ผู้ป่วยและญาติ ให้ความรู้เกี่ยวกับ
การได้รับยาระงับความรู้สึก
และการผ่าตัด

8

เว็บไซต์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี; http://www.pbro.moph.go.th

ตารางการเปรียบเทียบการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับยาระงับความรู้สึกเพื่อผ่าตัดกระดูกสันหลังส่วนคอ (ต่อ)
ประเด็นเปรียบเทียบ กรณีศึกษารายที่ 1 กรณีศึกษารายที่ 2 การวิเคราะห์/กิจกรรมการพยาบาล
2. การพยาบาลขณะ 1. อาจเกิดภาวะ
1. อาจเกิดภาวะ
- ผู้ป่วยทั้งสองรายอาจเกิดภาวะ
ให้ยาระงับความรู้สึก เนื้อเยื่อของร่างกาย เนื้อเยื่อของร่างกาย เนื้อเยื่อของร่างกายขาดออกซิเจนได้
ขาดออกซิเจน
ขาดออกซิเจน
เนื่องจากพยาธิสภาพของผู้ป่วยทั้ง
สองรายมีกระดูกสันหลังและ
ไขสันหลังได้รับบาดเจ็บ
ผู้ป่วยรายที่ 1 ใส่เครื่องพยุงคอไว้
หายใจได้เอง ช่วงนาสลบ การใส่ท่อ
ช่วยหายใจต้องใช้เทคนิค และความ
ระมัดระวังอย่างสูง วิสัญญีพยาบาล
ต้องเตรียมยาและเครื่องมือให้พร้อม
เพื่อให้การใส่ท่อช่วยหายใจได้อย่าง
รวดเร็วและปลอดภัย
ผู้ป่วยรายที่ 2 มีท่อช่วยหายใจอยู่
แล้ว การพยาบาลคือต้องตรวจ
ตาแหน่งท่อช่วยหายใจให้ถูกต้อง
และไม่มีการอุดตันในท่อช่วยหายใจ
เพราะจะทาให้ เกิดภาวะขาด
ออกซิเจน และคาร์บอนไดออกไซด์
คั่งในกระแสเลือดได้ จากการให้ยา
ระงับความรู้สึกผู้ป่วยทั้งสองราย ไม่มี
ภาวะขาดออกซิเจน ตรวจวัด
สัญญาณชีพ ค่า SpO2 100% และ
ค่า ETCO2 ปกติ
2. อาจเกิดภาวะช็อก 2. อาจเกิดภาวะช็อก - การผ่ าตัดบริเวณคอ มีโ อกาสเสี ย
เนื่ อ งจ า กการเสี ย เนื่องจากการเสียเลือด เลือดจานวนมากได้ วิสัญญีพยาบาล
เลือดขณะผ่าตัด
ขณะผ่าตัด
ต้องมีการเฝ้าระวังตลอดเวลา คือ
1. ดูแลประเมินการเสียเลือดจาก
ขวดที่ ดู ด ออกจากแผลผ่ า ตั ด และ
บริเวณรอบๆแผลผ่าตัด
2. ตรวจวัดความเข้มข้นของเลือด
เป็นระยะ
3. ดูแลให้สารน้าอย่างเพียงพอและ
ให้เลือดทดแทนเมื่อเสียเลือดมาก
ผู้ป่วยรายที่ 1 เสียเลือดจานวนน้อย
10 มิลลิลิตร ได้สารน้า 1,000 มิลลิลิตร
9

เว็บไซต์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี; http://www.pbro.moph.go.th

ตารางการเปรียบเทียบการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับยาระงับความรู้สึกเพื่อผ่าตัดกระดูกสันหลังส่วนคอ (ต่อ)
ประเด็นเปรียบเทียบ กรณีศึกษารายที่ 1 กรณีศึกษารายที่ 2 การวิเคราะห์/กิจกรรมการพยาบาล
ผู้ ป่ ว ย ร าย ที่ 2 เ สี ยเ ลื อ ด 5 0 0
มิลลิลิตร ไม่มีภาวะซีด Hct. 40% ได้
สารน้า 2,850 มิลลิลิตร
3. เสี่ยงต่อการเกิด 3. เสี่ยงต่อการเกิด - ผู้ ป่ ว ยทั้ ง สองราย มี โ อกาสเกิ ด
ภาวะแทรกซ้อนจาก ภาวะแทรกซ้อนจาก ภาวะแทรกซ้อนจากการเคลื่อนย้า ย
การเคลื่อนย้าย
การเคลื่อนย้าย
วิ สั ญ ญี พ ยาบาลต้ อ งท าด้ ว ยความ
ระมัดระวัง ผู้ ป่วยรายที่ 1 ผ่าตัดใน
ท่านอนหงาย ต้องย้ายผู้ป่วยจากเปล
นอน ลงมาบนเตียงผ่าตัด จึงจะให้ยา
ระงับความรู้สึ ก ส่ ว นผู้ ป่ว ยรายที่ 2
ผ่าตัดในท่านอนคว่า ต้องให้ยาระงั บ
ความรู้ สึ ก บนเปลนอนก่ อ น จึ ง จะ
พลิกตัวผู้ป่วยจากเปลนอนมาคว่าบน
เตี ย งผ่ า ตั ด มี โ อกาสท าให้ ท่ อ ช่ ว ย
หายใจหลุดเลื่อนได้ง่ายและบาดเจ็บ
ต่อกระดูกส่วนคอเพิ่มขึ้น
ผู้ป่วยทั้งสองรายไม่มีภาวะแทรกซ้อน
จากการเคลื่อนย้าย
4. เสี่ยงต่อการเกิด 4. มีภาวะแทรกซ้อน -ผู้ป่วยรายที่ 2 ทาผ่าตัดในท่านอน
ภาวะแทรกซ้อนจาก จากการจัดท่า
คว่า มีโอกาสเกิดอันตรายต่อการกด
การจัดท่าในขณะ
ในขณะผ่าตัด
ทั บ ลู ก ตาและเบ้ า ตาของผู้ ป่ ว ย
ผ่าตัด
มากกว่าผู้ป่วยรายที่ 1 ที่ทาผ่าตัดใน
ท่า นอนหงาย อาจเกิดการบาดเจ็ บ
เฉพาะแผลถลอกในลูกตา หากปิดตา
ผู้ป่วยไม่สนิท รวมทั้งการดูแลท่อช่วย
หายใจ ไม่ให้เกิดการหักงอต่างกัน ซึ่ง
มีผลต่อการเกิดทางเดินหายใจมีแรง
ต้ า นทานสู ง และในท่ า นอนคว่ า
ผู้ ป่ ว ยมี โ อกาสเกิ ด ภาวะความดั น
โลหิ ต ต่ า ในขณะได้ รั บ ยาระงั บ
ความรู้ สึ ก มากกว่ า ท่ า นอนหงาย
วิ สั ญ ญี พ ยาบาลต้ อ งดู แ ลจั ด ท่ า ให้
เหมาะสม ไม่ให้มีการกดทับช่ องท้อง
และทรวงอก ส่วนการจัดท่าเก็บแขน
ของผู้ป่วยทั้งสองราย เหมือนกัน คือ
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ตารางการเปรียบเทียบการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับยาระงับความรู้สึกเพื่อผ่าตัดกระดูกสันหลังส่วนคอ (ต่อ)
ประเด็นเปรียบเทียบ กรณีศึกษารายที่ 1 กรณีศึกษารายที่ 2 การวิเคราะห์/กิจกรรมการพยาบาล
เก็ บ ให้ เ หมาะสม ไม่ บ าดเจ็ บ ต่ อ
เส้ น ประสาทร่า งแหส่ ว นแขนให้ รั บ
อันตรายได้
ผู้ ป่ ว ยรายที่ 1 ไม่ เกิ ด อัน ตรายและ
ภาวะแทรกซ้อนจากการจัดท่าผ่าตัด
ในท่ า นอนหงาย ผู้ ป่ ว ยรายที่ 2 ไม่
เกิดภาวะแทรกซ้อน หรืออันตรายต่อ
ลู ก ตา เบ้า ตา และแขน แต่ มี ภ าวะ
ความดันโลหิตต่าและอัตราการเต้น
หัวใจช้าลง เลือกใช้ยาช่วยเพิ่มความ
ดันโลหิตและเพิ่มอัตราการเต้นหัวใจ
ที่เหมาะสม ช่วยให้ผู้ป่วยปลอดภัย
5. เสี่ยงต่อภาวะ
5. ผู้ป่วยมีภาวะ
1. วิ สั ญ ญี พ ยาบาลต้ อ งดู แ ล และ
อุณหภูมิร่างกายต่า อุณหภูมิร่างกายต่า ควบคุมอุณหภูมิห้ อง ไม่ให้ เพิ่มมาก
จากการได้รับยา
จากการได้รับยา
เกินไป ปรับอุณหภูมิห้องอยู่ระหว่าง
ระงับความรู้สึกและ ระงับความรู้สึกและ 20-22 องศาเซลเซียส
การผ่าตัดเป็น
การผ่าตัดเป็น
2. ตรวจวัดอุณหภูมิ ร่างกายผู้ป่วย
เวลานาน
เวลานาน
ไม่ให้ต่ากว่า 35 องศาเซลเซียส
3. ในขณะผ่ าตัดต้องให้ ส ารน้าที่อุ่น
และให้ความอบอุ่นด้วยการห่มผ้าห่ม
เป่ าลมร้ อนปรั บอุ ณหภูมิ 38 องศา
เซลเซียส ตลอดเวลา
- ผู้ ป่ ว ยรายที่ 1 ใช้ เ วลาผ่ า ตั ด 2
ชั่ ว โมง 30 นาที เสี ย เลื อ ด 10
มิล ลิ ลิ ต รได้ ส ารน้ า1,000 มิ ล ลิ ลิ ต ร
ไม่ มี ภ าวะอุ ณ หภู มิ ร่ างกายต่ า ส่ ว น
ผู้ ป่ ว ยรายที่ 2 มี ภ าวะอุ ณ หภู มิ
ร่างกายต่า วัดอุณหภูมิ ได้ต่ากว่า 35
องศาเซลเซี ย ส แก้ ไ ขโ ดยปรั บ
อุ ณ หภู มิ ผ้ า ห่ ม เป่ า ลมร้ อ นให้ สู ง ขึ้ น
เนื่องจากทาผ่าตัดนานกว่าผู้ป่วยราย
ที่ 1 โดยใช้เวลาผ่าตัด 3 ชั่วโมง 35
นาที เสี ย เลื อ ด 500 มิ ล ลิ ลิ ต ร ได้
สารน้า 2,850 มิลลิลิตร
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ตารางการเปรียบเทียบการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับยาระงับความรู้สึกเพื่อผ่าตัดกระดูกสันหลังส่วนคอ (ต่อ)
ประเด็นเปรียบเทียบ กรณีศึกษารายที่ 1 กรณีศึกษารายที่ 2 การวิเคราะห์/กิจกรรมการพยาบาล
3. การพยาบาลหลัง 1. อาจเกิดภาวะขาด 1. อาจเกิดภาวะขาด - หลั งเสร็ จผ่ าตั ด ผู้ ป่ ว ยทั้ งสองราย
ให้ยาระงับความรู้สึก ออกซิเจน เนื่องจาก ออกซิเจน เนื่องจาก ต้องคาท่ อช่วยหายใจและส่ งกลั บหอ
ทางเดินหายใจอุดตัน ทางเดินหายใจอุดตัน ผู้ป่วยหนัก ก่อนออกจากห้องผ่าตัด ตรวจ
ตาแหน่งของท่อช่วยหายใจให้ถูกต้อง
และตรึงให้ แน่นไม่หลุ ดเลื่ อน ดู ดสาร
คั ดหลั่ งในท่ อช่ วยหายหายใจและใน
ปากให้ โล่ ง และย้ ายลงบนเปลนอน
ด้ ว ยความระมั ด ระวั ง เตรี ย มถั ง
ออกซิ เจนให้ มี เพี ยงพอ อุ ปกรณ์ ช่ วย
หายใจ Ambu bag ให้พร้อม มี Mobile
monitor เพื่ อ เฝ้ า ระวั ง สั ญ ญาณชี พ
ได้แก่ EKG NIBP SpO2 และ ค่า ETCO2
โทรศั พท์ ส่ งต่ อข้ อมู ล ของผู้ ป่ ว ยกั บ
พยาบาลหอผู้ ป่ ว ยหนั ก เพื่ อเตรี ยม
ความพร้อมในการรับผู้ ป่วย เมื่อย้าย
ผู้ป่วยลงเตียง วิสัญญีพยาบาลตรวจดู
สัญญาณชี พ เขียนลงในใบบันทึกการ
ให้ยาระงับความรู้สึก ผู้ป่วยทั้งสองราย ไม่
มีภาวะขาดออกซิเจน เนื่ องจากทางเดิ น
หายใจอุดตันหลังให้ยาระงับความรู้สึก
2. ขาดความรู้ความ 2. ขาดความรู้ความ - ผู้ป่วยทั้งสองราย มีการศึกษาระดับ
เข้าใจในการปฏิบัติ เข้ า ใจในการปฏิ บั ติ ประถมศึกษาปีที่ 6
ตัว เมื่อจาหน่ายออก ตัว เมื่อจาหน่ายออก 1. วิสัญญีพยาบาลต้องประเมินและให้
จากโรงพยาบาล
จากโรงพยาบาล
ความรู้ แ ก่ ผู้ ป่ ว ยและญาติ ในการ
ปฏิ บั ติ ตั ว และการดู แ ลผู้ ป่ ว ย เมื่ อ
จาหน่ายออกจากโรงพยาบาล
2. แนะน าการรั บ ประทานยา การ
รับประทานอาหาร
3. แนะนาการออกกาลังกาย การทา
กายภาพบ าบั ด และการช่ ว ยเหลื อ
ตัวเองในชีวิตประจาวัน
4. แนะนาการสังเกตอาการผิดปกติ
และการมาตรวจตามนัด เพื่อประเมิน
ผลการรักษา ผู้ป่วยและญาติเข้าใจและ
ปฏิบัติตัวได้อย่างเหมาะสม
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จุดเด่น ความท้าทาย และความสลับซับซ้อนของการให้ยาระงับความรู้สึกผู้ป่วยที่รับการ
ผ่าตัดกระดูกสันหลังส่วนคอ
1. การพยาบาลระยะก่อนผ่าตัด การซักประวัติและการตรวจร่างกายที่ดีและสมบูรณ์ เป็น
สิ่ งจ าเป็ น ในการประเมิ น ความรุ น แรงของการบาดเจ็บกระดูก สั นหลั งส่ ว นคอ อีก ทั้งทาให้ แ พทย์ ผู้
ประเมินผู้ป่วย สามารถเลือกการส่งตรวจทางรังสีวิทยาที่เหมาะสมด้วย ซึ่งการตรวจหาการบาดเจ็บ
กระดูกสันหลังส่วนคอ ประกอบด้วย การตรวจทางร่างกาย การวินิจฉัยที่มีประโยชน์และสาคัญ คือ การ
ตรวจทางรังสีวิทยา ซึ่งประกอบด้วยการถ่ายรังสีแบบแนวราบ (Plain X-rays) การถ่ายรังสีด้วย
คอมพิวเตอร์ (CT scan) หรือการตรวจด้วยเครื่องสร้างภาพด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) การวินิจฉัย
ที่มีประโยชน์มาก คือการตรวจด้วยเครื่องสร้างภาพด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งแสดงให้เห็นการได้รับ
บาดเจ็บของเนื้อเยื่อรอบๆกระดูกสันหลัง เส้นเอ็นและการบาดเจ็บของรากประสาทไขสันหลังได้ด้วย
การเตรียมตัวผู้ป่วยก่อนการผ่าตัดเป็นสิ่งสาคัญอย่างยิ่ง แพทย์ควรแจ้งให้ผู้ป่วยและครอบครัว ทราบถึง
ความคาดหวังหลังการผ่าตัด การอธิบายถึงการผ่าตัดสามารถแก้ไขซ่อมแซมของกระดูกที่หักหรือเคลื่อน
ได้ แต่ไม่สามารถแก้ไขการบาดเจ็บของไขสันหลังได้ และบอกให้ทราบถึงภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดได้
จากการเคลื่อนไหวหรือการรับรู้ความรู้สึกลดลงจากเดิม มักเกิดจากไขสันหลังบวมหรือมีเลือดออก
บริเวณผ่าตัด วิสัญญีพยาบาลมีการเยี่ยมประเมินเพื่อเตรียมความพร้อมของร่างกายและจิตใจของผู้ ป่วย
ให้คาปรึกษา อธิบาย ตอบข้อซั กถาม เกี่ยวกับการผ่าตัดและการได้รับยาระงับความรู้สึกแก่ผู้ป่วยและ
ญาติ เพื่อนามาวางแผนการพยาบาลและการให้ยาระงับความรู้สึก ร่วมกับทีมวิสัญญี
2. การพยาบาลระยะให้ยาระงับความรู้สึก เป็นระยะที่มีความสาคัญมาก ในเรื่องของการให้
ยาหย่อนกล้ามเนื้อ เพื่อใส่ท่อช่วยหายใจ ต้องใช้ยาที่ไม่มีผลเพิ่มโปตัสเซียมในกระแสเลือด ซึ่งอาจสูงได้
ในผู้ป่วยกระดูกคอบาดเจ็บ สาหรับการใส่ท่อช่วยหายใจ ต้องควบคุมการหายใจโดยช่วยหายใจ เพื่อ
ป้ อ งกั น การเกิ ด ภาวะมี อ อกซิ เ จนน้ อ ย (Hypoxia) และภาวะการคั่ ง ของคาร์ บ อนไดออกไซด์
(Hypercarbia) กิจกรรมการพยาบาลที่สาคัญสาหรับระยะนี้ คือการใส่ท่อช่วยหายใจต้องใช้ความรู้
ความชานาญและความระมัดระวังอย่างสูง โดยจัดท่า Manual in-line stabilization คือการใช้ผู้ช่วย
ดมยาเป็นคนใช้มือและแขนทั้งสองข้างจับ หัวไหล่และต้นคอ แล้วตรึงศีรษะผู้ป่วยไว้ให้ไม่ให้ขยับ เพื่อ
หลีกเลี่ยงโอกาสที่จะทาให้ประสาทไขสันหลังได้รับบาดเจ็บเพิ่มเติมขณะใส่ท่อช่วยหายใจ ซึ่งแตกต่าง
จากผู้ป่วยทั่วไป ทีส่ ามารถขยับคอ แหงนหน้า ยกคางได้ในขณะช่วยหายใจและใส่ท่อช่วยหายใจ การจัด
ท่าเพื่อการผ่าตัดกระดูกสันหลังส่วนคอ สามารถจัดได้หลายแบบ โดยคานึงถึงพยาธิสภาพของผู้ป่วย
รวมทั้งเทคนิคของการผ่าตัดเป็นหลักสาคัญ การจัดท่าไม่ถูกต้อง อาจทาให้เกิดภาวะแทรกซ้อนตามมาได้
เช่น มีอันตรายต่อไขสันหลัง ความดันโลหิตต่า โดยการจัดท่าทั้ง 2 กรณี มีความแตกต่างกัน ดังนี้
2.1 ท่านอนหงาย (Supine position) ใช้ท่านี้ สาหรับการผ่าตัดกระดูกสันหลังส่วนคอด้วย
วิธีเข้าผ่าตัดทางด้านหน้า จะมีโอกาสบาดเจ็บต่อเส้นเลื อดใหญ่ เช่น เส้นเลือดแดงคาโรติด (Carotid
artery) เส้นเลือดเลี้ยงสมอง (Vertebral artery) มากกว่าท่านอนคว่า เพราะฉะนั้นวิสัญญีพยาบาล
จะต้องมีความระมัดระวัง และตรวจสอบอาการ อาการแสดงของผู้ป่วยระหว่างการผ่าตัดตลอดเวลา
(สุรัญชนา เลิศศิริโสภณ, 2560)
2.2 ท่านอนคว่า (Prone position) นิยมใช้ท่านี้ สาหรับการผ่าตัดกระดูกสันหลังมากที่สุด
สามารถทาได้ทุกระดับ โดยเฉพาะผ่ าตัดระดับคอ ต้องจัดท่าให้อยู่ในแนวกระดูกสันหลังส่วนคอ และที่
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สาคัญต้องระวังเรื่องการกดทับและขดงอของท่อช่วยหายใจ ซึ่งจะมีผลร้ายแรงถึงชีวิตของผู้ป่วยได้ การ
กดทับของทางเดินของเส้นเลือด และการติดตามตรวจสอบทางเดินของเส้นเลือด ซึ่งมีความจาเป็นใน
การติดตามภาวะผู้ป่วย และแก้ไขเมื่อมีภาวะวิกฤตในขณะผ่าตัด รวมทั้งการกดทับของเส้นประสาทแขน
และขาในท่านอนคว่า อาจทาให้เกิดการบาดเจ็บของเส้นประสาทแขนและขา และที่สาคัญ คือการกด
ทับบริเวณลูกตา ซึ่งอาจมีผลต่อเส้นประสาทที่เลี้ยงกล้ามเนื้อลูกตาและจอประสาทตา ซึ่งมีรายงานการ
สูญเสียสมรรถภาพการมองเห็น และดูแลไม่ให้มีการกดทับของช่องท้อง เพื่อไม่ให้เกิดภาวะความดัน
โลหิตต่า (สุรัญชนา เลิศศิริโสภณ, 2560)
3. ระยะเสร็จสิ้นการผ่าตัด กิจกรรมการพยาบาลระยะนี้ จะต้องพิจารณาการถอดท่อช่วย
หายใจ เพื่อให้ผู้ป่วยหายใจเองได้ ต้องพิจารณาอย่างละเอีย ดรอบคอบ ดูจากการผ่าตัด ถ้ามีการเสีย
เลื อ ดมาก สั ญ ญาณชี พ ไม่ ส ม่ าเสมอ ต้ อ งควบคุ ม การหายใจผู้ ป่ ว ยไว้ ก่ อ น โดยให้ ผู้ ป่ ว ยกลั บ ไปใช้
เครื่องช่วยใจ และต้องดูว่าคอมีอาการบวมหรือไม่ หลังจากพลิกตะแคงตัวมาเป็นท่านอนหงาย ถ้ามี
อาการคอบวมหรือเพื่อป้องกันไขสันหลังบวม มีเลือดออกจากแผลกดทับหลอดลม จะไม่พิจารณาถอด
ท่อช่วยหายใจ ในกรณีที่ผู้ป่วยสามารถถอดท่อช่วยหายใจได้ จะต้องแก้ฤทธิ์ยาหย่อนกล้ามเนื้อตามเวลา
ที่เหมาะสม เมือ่ ผู้ป่วยหายใจได้เองเพียงพอ มีรเี ฟล็กซ์กลับมา หากผู้ป่วยฟื้นช้าเนื่องจากมียาสลบยังค้าง
อยู่มาก มีภาวะขาดออกซิเจนและมีคาร์บอนไดออกไซด์คั่ง อุณหภูมิร่างกายต่ากว่า 35 องศาเซลเซียส มี
ความผิดปกติของเกลือแร่ ระบบไหลเวียนเลือดไม่คงที่ ความดันโลหิตสูง หรือต่ามากเกินไป วิสัญญี
พยาบาลจะต้ อ งมี ทั ก ษะและประสบการณ์ใ นการดู แ ลผู้ ป่ว ยและตัด สิ น ใจได้ ถู ก ต้ อง เพื่ อให้ ผู้ ป่ ว ย
ปลอดภัย
4. ระยะหลังให้ยาระงับความรู้สึก เป็นระยะที่มีกิจกรรมการพยาบาลทั่วไป เช่นการจัดเตรียม
อุปกรณ์ เครื่องมือ เช่น อุปกรณ์การให้ออกซิเจน เครื่องเฝ้าระวัง เครื่องดูดเสมหะไว้ให้พร้อม การดูแล
ทางเดินหายใจผู้ป่วย สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด เฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ที่อาจทาให้เกิดอันตราย
แก่ผู้ป่วย และประเมินความเจ็บปวดผู้ป่วยเป็นระยะๆ

ข้อคิดเห็นและสรุปผลการศึกษา
จากกรณีศึกษาผู้ป่วยทั้งสองราย พบว่าผู้ป่วยได้รับยาระงับความรู้สึกเพื่อการผ่าตัดกระดูกสัน
หลังส่วนคอ มีสาเหตุมาจากอุบัติเหตุทาให้กระดูกส่วนคอหักเคลื่อน ผู้ป่วยทั้งสองราย ไม่มีโรคประจาตัว
แข็งแรงดี ไม่เคยรับการผ่าตัดมาก่อน การศึกษาระดับเดียวกัน ทาการให้ยาระงับความรู้สึกแบบทั่วร่างกาย
(General anesthesia) ผู้ป่วยรายที่ 1 ไม่มีภาวะแทรกซ้อนใดๆ เสียเลือดจานวนน้อย 10 มิลลิลิตร ผู้ป่วย
รายที่ 2 มีภาวะความดันโลหิตต่ามาก และมีภาวะอัตราการเต้นหัวใจช้าลง แต่สามารถแก้ไขได้ปลอดภัย
มีการเสียเลือดจานวน 500 มิลลิลิตร แต่ไม่มีภาวะซีด มีภาวะอุณหภูมิ ร่างกายต่า ให้ความอบอุ่นแก่
ร่างกาย การให้ยาระงับความรู้สึก ได้มีการเฝ้าระวังดูแลผู้ป่วยอย่างระมัดระวังทุกขั้นตอน ตั้งแต่ก่อนให้
ยาระงับความรู้สึก เพื่อวางแผนการให้ยาระงับความรู้สึกได้อย่างเหมาะสม ระยะให้ยาระงับความรู้สึก
และหลังให้ยาระงับความรู้สึกผู้ป่วยปลอดภัย ระยะการรักษาตัวในโรงพยาบาล ผู้ป่วยรายที่ 1 จานวน
11 วัน แพทย์ส่งกลับไปฟื้นฟูทากายภาพบาบัดที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน และนัดมาตรวจ 1 เดือน ผู้ป่วย
รายที่ 2 ระยะการรักษาตัวในโรงพยาบาล 13 วัน ผู้ป่วยต้องใส่ท่อช่วยหายใจเป็นเวลานาน แพทย์
พิจารณาให้เจาะคอ (Tracheostomy) แต่ผู้ป่วยและญาติปฏิเสธ ขอกลับไปรักษาที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน
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ภาวะความเจ็บป่วยที่เกี่ยวกับระบบประสาทในผู้ป่วยกระดูกสัน หลังส่วนคอ เป็นสิ่งที่ท้าทาย
ความสามารถของทีมการรักษาและดูแลผู้ป่วย คือแพทย์เฉพาะทาง วิสัญญีพยาบาลและทีมพยาบาล
ห้องผ่าตัด ซึ่งวิสัญญีพยาบาลมีบทบาทสาคัญในการให้ยาระงับความรู้สึก ต้องมีการใช้ความรู้ทักษะและ
ความชานาญในการดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด โดยอาศัยเทคโนโลยี เป็นตัวช่วยเฝ้าระวัง เพื่อแก้ปัญหาและ
ตอบสนองความต้องการของผู้ป่วย โดยมีเป้าหมายให้ผลการผ่าตัด เป็นไปตามแผนการรักษาและฟื้นฟู
สภาพให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติหรือตามอัตภาพของผู้ป่วย

ข้อเสนอแนะ
ผลการศึ ก ษาในครั้ ง นี้ สามารถน าไปปฏิ บั ติ ไ ด้ จ ริ ง ในการพยาบาลผู้ ป่ ว ยที่ ไ ด้ รั บ ยาระงั บ
ความรู้สึกเพื่อการผ่าตัดกระดูกสันหลังส่วนคอ และเป็นข้อมูลด้านการพยาบาลเพื่อพัฒนาศักยภาพ
สร้างความตระหนักแก่ทีมวิสัญญี และสามารถศึกษาหาแนวทางในการป้องกัน การเฝ้าระวัง เพื่อไม่เกิด
ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเป็นอันตรายแก่ผู้ป่วย ทาให้ผู้ป่วยมีความปลอดภัยและเกิดความพอใจสูงสุด
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