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ผูสู้งอายเุป็น1 ใน5 กลุ่มผูป่้วยท่ีมีความเส่ียงสูงและตอ้งดูแล
เป็นพิเศษของงานวิสญัญีโรงพยาบาลระยอง เม่ืออายมุากข้ึนอวยัวะ
ต่างๆ ในร่างกายจะเส่ือมสภาพลงและมีโรคประจ าตวัเพิ่มข้ึน มีโอกาส
เกิดภาวะแทรกซอ้นไดม้ากกวา่คนหนุ่มสาว เม่ือตอ้งมารับการผา่ตดั
และระงบัความรู้สึก 



- การผา่ตดัขอ้สะโพกและขอ้เข่ามากท่ีสุด 
รองลงมาคือการผา่ตดัต่อมลูกหมากทางท่อปัสสาวะ 
- ส่วนใหญ่เป็นผูป่้วย ASA classification 3 
- ภาวะแทรกซอ้นท่ีพบมากท่ีสุดขณะระงบัความรู้สึกคือ
ความดนัโลหิตต ่า 
 - ภาวะแทรกซอ้นท่ีพบมากท่ีสุดในหอ้งพกัฟ้ืนคือหนาวสัน่



ผูสู้งอายเุม่ือตอ้งมาผา่ตดัและระงบัความรู้สึกมีความเส่ียงท่ีจะเกิด
ภาวะแทรกซอ้นทั้งจากสภาพร่างกายของผูสู้งอายเุอง จากการระงบั
ความรู้สึกและจากการผา่ตดั จึงสนใจท่ีจะศึกษาการพยาบาลผูสู้งอาย ุ
ASA classification 3 ท่ีไดรั้บการระงบัความรู้สึกทางช่องไขสนัหลงั 
เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดศึ้กษามาพฒันาแนวทางการดูแลผูสู้งอายท่ีุไดรั้บการ
ระงบัความรู้สึกทางช่องไขสันหลงัใหมี้ประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน เพิ่มความ
ปลอดภยัใหผู้ป่้วย ลดระยะเวลาการอยูใ่นหอ้งพกัฟ้ืนและในโรงพยาบาล 
เสียค่าใชจ่้ายนอ้ยลง รวมทั้งใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาคุณภาพการ
พยาบาลทางวิสญัญีต่อไป



- ผูสู้งอายหุมายถึงผูท่ี้มีอายตุั้งแต่ 65 ปีข้ึนเม่ืออายมุากข้ึนอวยัวะ
ต่างๆในร่างกายจะเส่ือมสภาพลง 

- การไหลเวยีนของเลือดชา้ลง การขบัยาออกจากร่างกายลดลง 
ท าใหก้ารออกฤทธ์ิของยาชา้และยาออกฤทธ์ิอยูไ่ดน้านข้ึน

- ถา้อายตุั้งแต่ 65 ปีข้ึนไป ไม่มีโรคแทรกซอ้นอ่ืนให ้ASA 
classification 2 อายตุั้งแต่ 80 ปีข้ึนไปโดยไม่มีโรคแทรกซอ้นอ่ืนให ้
ASA classification 3 ผูสู้งอายท่ีุมีความผิดปกติรุนแรงหรือโรคร่วมใน
หลายระบบ คือใน ASA classification 3-5 จะมีโอกาสเกิดปัญหาได้
มากกวา่ ASA classification 2



การใหย้าระงบัความรู้สึกทางช่องไขสนัหลงั spinal anesthesia หรือ 
subarachnoid block คือการฉีดยาชาเขา้ในช่อง subarachnoid จะออก
ฤทธ์ิกดการน าส่งพลงัประสาทท าใหมี้อาการชาและหยอ่นกลา้มเน้ือใน
บริเวณท่ีถูก block การใหย้าระงบัความรู้สึกท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง
ของระบบในร่างกาย

การเปลีย่นแปลงของระบบหัวใจและหลอดเลอืด ท าใหค้วามดนั
โลหิตต ่า หวัใจเตน้ชา้หรือหยดุเตน้ เม่ือเกิดภาวะความดนัโลหิตต ่ารักษา
โดยใหย้า ephedrine หวัใจเตน้ชา้ตอ้งรีบแกไ้ขโดยใหย้า atropine ถา้หาก
ผูป่้วยเกิดภาวะหวัใจหยดุเตน้ตอ้งรีบท าการช่วยฟ้ืนคืนชีพทนัที



จะตอ้งลดขนาดยาลงประมาณ 25-30% ผูป่้วยจะมีความดนัโลหิต
ต ่าไดง่้ายและรวดเร็ว ส่ิงท่ีตอ้งค านึงถึงอีกอยา่งหน่ึงคือ อาการหนาวสั่น 



ASA classification 1 ผูป่้วยสุขภาพแขง็แรงดี ไม่มีความผดิปกติทาง
สรีรวิทยา

ASA classification 2 ผูป่้วยมีพยาธิสภาพของร่างกายเพียงเลก็นอ้ย 
ASA classification 3 ผูป่้วยมีพยาธิสภาพท่ีรุนแรงข้ึนและเป็นอุปสรรคต่อ
การด าเนินชีวิต

ASA classification 4 ผูป่้วยท่ีมีพยาธิสภาพของร่างกายรุนแรงมากและไม่
สามารถรักษาใหอ้ยูใ่นสภาพปกติโดยยาหรือการผา่ตดั

ASA classification 5 ผูป่้วยท่ีมีชีวิตอยูไ่ดเ้พียง 24 ชัว่โมงไม่วา่จะไดรั้บ
การรักษาดว้ยยาหรือการผา่ตดั

ASA classification 6 ผูป่้วยสมองตายท่ีมาผา่ตดัเพื่อการบริจาคอวยัวะ
อตัราการเสียชีวิตจะสูงข้ึนหากผูป่้วยมี ASA classification ท่ีสูงข้ึน



การพยาบาลระยะก่อนให้ยาระงบัความรู้สึก 
- ซกัประวติั ตรวจร่างกาย ติดตามผลการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ 

และการจองเลือด
- ประเมินสภาพ ปัญหาและความตอ้งการของผูป่้วย จ าแนกผูป่้วย

ตาม ASA classification
- วางแผนใหก้ารพยาบาลและการระงบัความรู้สึก



การพยาบาลระยะให้ยาระงบัความรู้สึก
- ตรวจสอบความพร้อมของเคร่ืองมืออุปกรณ์ทางการแพทย์

และยาท่ีจะใช้
- เฝ้าระวงัและแกไ้ขสภาวะของผูป่้วยระหวา่งระงบัความรู้สึกดงัน้ี

1. ภาวะของออกซิเจนในร่างกายผูป่้วย
2.  ภาวะการหายใจ
3. ภาวะไหลเวยีนเลือด
4. ประเมินอุณหภูมิของผูป่้วยเป็นระยะๆ



การพยาบาลระยะหลงัให้ยาระงบัความรู้สึก

- การดูแลผูป่้วยหลงัระงบัความรู้สึกในหอ้งพกัฟ้ืนจนผูป่้วยปลอดภยัไม่
เกิดภาวะแทรกซอ้น
- ประสานงานกบัพยาบาลประจ าหอผูป่้วยเพื่อการดูแลต่อเน่ือง
- ติดตามเยีย่มผูป่้วยหลงัระงบัความรู้สึก



ผูป่้วยชายไทย อาย ุ75 ปี 
ก่อนระงบัความรู้สึก 

- ประเมินสภาพผูป่้วย ASA classification =3 (old age, HT, DLP, EKG 
sinus bradycardia)
- ปรึกษาอายรุแพทย ์ใหรั้บประทานยาเดิม
- ปรึกษาวิสญัญีแพทยว์างแผนระงบัความรู้สึกทางช่องไขสนัหลงั



ระหว่างระงับความรู้สึก
- หลงัวิสัญญีแพทยฉี์ดยาชา ตรวจการชาระดบัอกท่ี 10
- จดันอนท่าขาหยัง่ (lithotomy position)
- สญัญาณชีพระหวา่งผา่ตดัปกติ 
- ปริมาณสารน ้าท่ีใชส้ าหรับชะลา้ง 30,000 มิลลิลิตร 
-ระยะเวลาระงบัความรู้สึก 1 ชัว่โมง 45 นาที 
- เสร็จผา่ตดัเกิดภาวะอุณหภูมิกายต ่า 



หลงัระงบัความรู้สึก 
- ท่ีหอ้งพกัฟ้ืนเกิดภาวะอุณหภูมิกายต ่าและหนาวสัน่ ดูแลใหค้วาม

อบอุ่น ใหอ้อกซิเจนและสงัเกตอาการผดิปกติ อยูใ่นหอ้งพกัฟ้ืน 60 นาที 
วดัอุณหภูมิกายปกติ ไม่หนาวสัน่ไม่พบความผดิปกติอ่ืน ส่งกลบัหอ
ผูป่้วย

- ท่ีหอผูป่้วยท า continuous irrigate bladder 2 วนั วนัท่ี 4 หลงัผา่ตดั
เอาสายสวนปัสสาวะออก ปัสสาวะไดเ้อง ไดใ้หค้  าแนะน าการปฏิบติัตวั
เม่ือกลบับา้น รวมเวลาอยูใ่นโรงพยาบาล 5 วนั ผลการตรวจช้ินเน้ือ : 
ปกติ 



ปัจจยัทีเ่กีย่วข้อง

- จากตวัผูสู้งอายุ

- จากการฉีดยาชาเขา้ช่องไขสนัหลงั
- จากการผา่ตดั
ภาวะอุณหภูมิกายต ่าและหนาวสัน่ ท าใหค้วามตอ้งการออกซิเจน

ของเน้ือเยือ่ต่างๆในร่างกายเพิ่มข้ึน ร่างกายมีการเพิ่มอตัราการหายใจ 
เกิดภาวะออกซิเจนในเลือดต ่าได ้มีการเพิม่ของสารส่ือประสาท ท าให้
เพิ่มอตัราการเตน้ของหวัใจและความดนัโลหิตซ่ึงอาจท าใหเ้กิดภาวะ
หวัใจขาดเลือดได ้



 ผูป่้วยหญิงไทย อาย ุ70 ปี 
ก่อนระงบัความรู้สึก 

- ประเมินสภาพผูป่้วย ASA classification =3 (old age, DM, HT)
- ปรึกษาอายรุแพทย ์หยดุยา ASA ก่อนผา่ตดัอยา่งนอ้ย 5 วนั
- ปรึกษาวิสญัญีแพทย ์วางแผนระงบัความรู้สึกทางช่องไขสนัหลงั 
ใหย้าลดความวิตกกงัวลและยาระงบัปวด



ระหว่างระงับความรู้สึก

- หลงัวิสัญญีแพทยฉี์ดยาชา ตรวจการชาระดบัอกท่ี 10 
- จดัท่านอนตะแคง 
- สญัญาณชีพระหวา่งผา่ตดัปกติ 
- มีการเสียเลือด 200 มิลลิลิตร ไดส้ารน ้า 900 มิลลิลิตร 
-ระยะเวลาระงบัความรู้สึก 1 ชัว่โมง 20 นาที 
-ไม่พบภาวะแทรกซอ้น



หลงัระงบัความรู้สึก

-ท่ีหอ้งพกัฟ้ืนไม่พบภาวะแทรกซอ้นหลงัไดย้าระงบัรู้สึกและการ
ผา่ตดั เม่ือสงัเกตอาการครบ 60 นาทีส่งกลบัหอผูป่้วย

- ท่ีหอผูป่้วยไดรั้บการดูแลเร่ืองความปวด การป้องกนัการติดเช้ือ
ของแผลผา่ตดั การป้องกนัการหลุดของขอ้สะโพก การรักษา
โรคเบาหวานและความดนัโลหิตสูงต่อเน่ือง

ไดรั้บการฝึกเดินโดยนกักายภาพบ าบดั และไดค้  าแนะน าการปฏิบติั
ตวั รวมเวลาอยูใ่นโรงพยาบาล 16 วนั นดัตดัไหม และมาตรวจตามนดั
หลงัผา่ตดั ไม่พบความผดิปกติ



การใหย้าระงบัความรู้สึกทางช่องไขสนัหลงัในผูสู้งอาย ุASA 
classification 3 มีความเส่ียงท่ีจะเกิดภาวะแทรกซอ้นทั้งจากตวัผูป่้วย 
จากการระงบัความรู้สึกและจากการผา่ตดั

การเยีย่มประเมินผูป่้วยล่วงหนา้เพื่อหาความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน น า
ขอ้มูลมาวางแผนการระงบัความรู้สึกท่ีเหมาะสม

 ระหวา่งระงบัความรู้สึกมีการเตรียมการเพื่อป้องกนั
ภาวะแทรกซอ้นและมีการติดตามเฝ้าระวงัตลอดเวลา 

ระยะหลงัระงบัความรู้สึกท่ีหอ้งพกัฟ้ืนมีการดูแลต่อเน่ือง รวมทั้งมี
การเยีย่มและใหค้  าแนะน าท่ีหอผูป่้วย 

กระบวนการระงบัความรู้สึกเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ การดูแล
ผูป่้วยโดยทีมสหสาขาวิชาชีพร่วมกบัญาติจะเพิ่มความปลอดภยัใหผู้ป่้วย




