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คานา
การจัดพิมพ์ครั้งที่ 3
การฝึกปฏิบัติทักษะหัตถการอย่างเสมือนจริง ตามที่สบพช. โดยศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาล
กระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมกันจัดทาคู่มือนี้ขึ้นมาเพื่อช่วยการเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษาแพทย์ และครั้งนี้ได้มีการ
ปรับปรุงข้อความ และบางขั้นตอนเพื่อให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
เพื่อประโยชน์ของการนาไปประกอบเวชปฏิบัติภายหลังจากจบหลักสูตรแพทยศาสตรศึกษาไปแล้ว จึงขอให้
นิสิ ตนั กศึกษาแพทย์ พยายามฝึ กให้ เสมือนจริงทุกด้าน โดยเฉพาะหั ตถการบางอย่าง อาทิ advanced cardiopulmonary resuscitation ซึ่งมีการช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤตเป็นทีม โดยมีกระบวนการป้องกันมิให้เพิ่มอันตรายต่อผู้ป่วย
ด้วยการสื่อสาร สั่งงาน ขานรับคาสั่งปฏิบัติระหว่างแพทย์และทีมผู้ช่วยเหลือ และแพทย์ตอบรับรองความถูกต้องของ
การขานรับนั้น จึงขอให้นิสิตนักศึกษาแพทย์แบ่งหน้าที่ฝึกกันไปด้วยในประเด็นเหล่านี้
อนึ่ง หัตถการดังกล่าว มีหลายสภาวะวิกฤตที่แพทย์จะต้องให้ความช่วยเหลือ ซึ่งแต่ละปัญหามีการปฏิบัติที่อาจ
แตกต่างกัน การแปรผลการข้อมูลการตรวจที่แตกต่างกัน จึงขอให้นิสิตนักศึกษาแพทย์ให้ความเอาใจใส่ฝึกซ้อมในทุก
ปัญหาที่เกิดขึ้นให้เคยชินเป็นประจา

สานักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (สบพช.)
กระทรวงสาธารณสุข
มกราคม 2556

อ่านตรงนี้ก่อนนะครับ
ทาไมจึงต้องฝึกปฏิบัตเิ สมือนจริง
กระบวนการเรียนรู้ทักษะใดๆ มี 4 ระดับ เริ่มจากท่านยังไม่รู้มาเป็นรู้จักทักษะนั้น (Knows) ระดับสูงขึ้นต่อมา
คือการรู้กระจ่างตามลาดั บขั้นตอน รู้กลวิธีหรือเทคนิคการปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนนั้นๆ (Knows how) อันเป็น
ประโยชน์ในการป้องกันอันตรายหรือผลไม่พึงประสงค์ ก่อนที่ท่านจะสามารถแสดงการปฏิบัติทักษะนั้นตามลาดับ
ขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง (Shows how) และเมื่อท่านหมั่นฝึกฝนต่อไปในห้องฝึกทักษะ ท่ านก็สามารถปฏิบัติทุกขั้นตอน
ได้อย่างคล่องแคล่วมากขึ้น (Does) สามารถนาไปปฏิบัติจริงต่อผู้ป่วยได้ต่อไปอย่างถูกต้องและระมัดระวังมิให้เกิดความ
ไม่ปลอดภัยต่อผู้ป่วยทั้งทางร่างกายและทางจิตใจ ซึ่งในประเด็นหลังนี้อยู่ที่การสื่อสาร มารยาทและความมีน้าใจของ
ท่านต่อผู้ป่วยและญาติ นั่นคือความปลอดภัยของผู้ป่วย (Patient Safety)
มีนิสิตนักศึกษาจานวนไม่น้อยที่ยังจาขั้นตอนฝึกปฏิบัติได้ไม่ครบถ้วน การเลียนแบบวิธีทา (imitation) ยังจา
ขั้นตอนและกลวิธีไม่ได้ถี่ถ้วน ต่อมาคือการทาที่ยังต้องควบคุมตนเอง (control) ให้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน
ทุกอย่าง ท่านยังต้องค่อยๆทาค่อยๆคิดนึ กถึงขั้นตอนลาดับต่อไปเพราะยังไม่คล่ อง ขอให้ ท่านนึกเปรียบเทียบกับ
ประสบการณ์หัดขี่รถจักรยาน หรือหัดขับรถยนต์ก็จะเข้าใจได้ดีขึ้น
แต่ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกต้องการให้ท่านฝึกปฏิบัติได้จนถึงระดับที่พอจะ หรื อทาได้คล่องแคล่ว
เสมือนจริง ไม่เงอะงะแม้จะพอทาได้ถูกต้องตามกระบวนการทักษะนั้นๆ แต่ไม่เสมือนจริง ซึ่งทั้งนี้จะเป็นไปได้โดยท่าน
หมั่นฝึกตามขั้นตอนอย่างเสมือนจริง เหมือนดังที่ท่านต้องแสดงการปฏิบัติทักษะให้ผู้ประเมินสังเกตในการสอบทักษะ
ด้วยวิธีการสอบต่างๆ
ตามปกติ ใ นการเรี ย นรู้ แ ต่ ล ะทั ก ษะ ท่ า นจะได้ รั บ แจกเอกสารประกอบการเรี ย นรู้ ทั ก ษะนั้ น ๆ ซึ่ ง จะมี
รายละเอียดทฤษฎี เหตุผล หลักการ ข้อบ่งชี้ ข้อห้ามปฏิบัติและอื่นๆ ซึ่งจาเป็นที่ท่านจะต้องศึกษาให้รอบรู้เรื่องราวของ
ทักษะนั้นนอกเหนือไปจากการฝึกปฏิบัติ
ด้วยเหตุนี้ใน พ.ศ. 2552 สานักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท กระทรวงสาธารณสุข
โดยคณาจารย์จากทุกศูนย์แพทย์ฯ จึงได้ดาเนินการจัดทาคู่มือการฝึกปฏิบัติทักษะให้เสมือนจริงขึ้น สาหรับทักษะส่วน
ใหญ่ทางเวชหัตถการระดับที่ 1 กาหนดโดยแพทยสภา ที่ระบุไว้ว่า นิสิตนักศึกษาต้องปฏิบัติ ได้ด้วยตนเองกับผู้ป่วย เพื่อ
ช่วยการฝึกแก่ท่านซึ่งไม่ครอบคลุมรายละเอียดทุกอย่างของทักษะนั้นๆ ตามเอกสารประกอบการเรียนรู้ และคู่มือฉบับ
นี้จึงเป็นคู่มือที่เสริมขึ้นมา เพื่อให้ท่านได้ฝึกปฏิบัติเสมือนจริงจนปฏิบัติได้รวดเร็วขึ้นตามลาดับขั้นตอนอันควรปฏิบัติ
ทักษะนั้นๆ จริงๆ
เนื้อหาของคู่มือฉบับนี้ซึ่งได้ปรับปรุงขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ใน พ.ศ. 2555 จะมีทักษะหัตถการที่แม้บางเรื่องแพทย
สภาจะเพียงกาหนดว่าท่านได้เคยเห็นหรือเคยช่วยมาบ้าง แต่ท่านก็ต้อง Knows how แต่ละขั้นตอนอย่างถ่องแท้และ
แสดงวิธีการปฏิบัตินั้นให้เห็นได้ว่าท่า นสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง แม้จะยังไม่มีโอกาสปฏิบัติเช่นนี้กับผู้ป่วยจริงใน
ระหว่างการศึกษาระดับแพทยศาสตรบัณฑิต และคณาจารย์ศูนย์แพทย์ฯผู้จัดทายังได้เพิ่มเติมทักษะทางคลินิกอื่นๆที่
เห็นว่าจาเป็น เข้ามาอีกด้วย จึงขอให้ท่านหมั่นฝึกทักษะต่างๆอันมีความจาเป็นซึ่ งมีมากถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์ในการ
ประกอบเวชปฏิบัติต่อไปภายหลังในระยะเพิ่มพูนทักษะ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้มารับเวชบริการจากท่านต่อไปใน
อนาคต

อนึ่ง ผลพลอยได้จากการหมั่นฝึกปฏิบัติเสมือนจริงนี้จะทาให้ท่านสามารถผ่านการประเมินทั้งในระดับการ
เรียนรู้ที่ศูนย์แพทย์ฯของท่าน และตามที่แพทยสภาได้กาหนดไว้ในการสอบเพื่อใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม
และเพื่อให้การหมั่นฝึกฝนทักษะเป็นไปได้ดีมีคุณภาพมากขึ้น ท่านควรฝึกปฏิบัติร่วมกับกลุ่มเพื่อนของท่านซึ่ง
จะคอยสังเกตลาดับขั้นตอนและเทคนิคการปฏิบัติของท่านตามคู่มือ และสามารถเตือน ทักท้วง และช่วยแนะนาถ้าเห็น
ท่านปฏิบัติคลาดเคลื่อนไปจากคู่มือ อันจะเป็นประโยชน์ยิ่งขึ้นจากการเรียนรู้ร่วมกับระหว่างเพื่อน ซึ่งจาเป็นมากในการ
ฝึกฝนทักษะ
โปรดใช้คู่มือเล่มนี้ให้เป็นประโยชน์คุ้มค่ากับการได้เป็นเจ้าของ และโปรดเก็บรักษาคู่มือนี้ไว้ให้ดี ท่านที่เก็บโดย
ระบบซีดีรอม โปรดถ่ายลง Hard Disk ไว้ด้วยเพื่อความคงทนถาวรของข้อมูลที่ท่านอาจต้องการทบทวนภายหลังเพราะ
ระบบซีดีเสื่อมสลายการใช้งานได้ง่าย
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คานา
การจัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ตามที่ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกต่าง ๆ ของโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท กระทรวงสาธารณสุข
โดยนายแพทย์สุวัฒน์ เลิศสุขประเสริฐ ผู้อานวยการสานักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ได้
สละเวลาร่วมมือร่วมใจและร่วมคิดจัดทาขั้นตอนการฝึกทักษะเวชหัตถการต่าง ๆ ที่ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาฯ สามารถ
จัดให้นักศึกษาฝึกได้ใน skillslab เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ เหมือนอย่างสภาพความเป็นจริงของ
เวชปฏิบัตินั้นๆ
เนื่องด้วยยังมิได้มีบรรณาธิการในการปรับรูปแบบการเขียนขั้นตอนการฝึกให้เป็นไปในระบบเดียวกันได้ทันในปี
การศึกษานี้ จึงขอให้ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาฯ ต่าง ๆ ได้นาคู่มือการปฏิบัตินี้ไปทาสาเนาแจกให้นักศึกษารายบุคคลได้
นาไปปฏิบัติเป็นโครงการนาร่องในระยะแรกสาหรับปีการศึกษา 2553 หากมีข้อเสนอแนะใด ๆ ขอได้รวบรวมนามา
เสนอในการประชุมติดตามผลการดาเนิ นการจัดกิจกรรมนี้ที่จัดขึ้น เพื่อช่ว ยนักศึกษาในการเรียนรู้ด้านทักษะเวช
หัตถการต่าง ๆ ในเดือนมิถุนายน 2553 และจะได้มีการพัฒนาเนื้อหาและสรุปขั้นตอนการปฏิบัติให้ เหมาะสมขึ้น
สาหรับการดาเนินการจัดฝึกในปีการศึกษา 2554 ต่อไป
อนึ่ง คู่มือฉบับนี้เป็นส่วนเสริมในการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติของนักศึกษาใน skillslab เท่านั้น ซึ่งเป็นการเรียนรู้
หมวดทักษะในขั้นตอน non-patient cycle ให้คุ้นเคยทั้งจากนักศึกษาแพทย์และคณาจารย์แพทย์ทั้งหลายก่อนการ
ปฏิบัติกับผู้ป่วยจริง ส่วนรายละเอียดภาคทฤษฎีและความสาคัญของเนื้อหาด้านอื่น ๆ จะคงอยู่ ในเอกสารที่อาจารย์
แพทย์ผู้รับผิดชอบในการสอนเวชทักษะนั้น ๆ แจกให้นักศึกษา ตามการเรียนรู้ที่ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาฯ แต่ละแห่ง
ได้จัดไว้ในตารางสอน

ศ.นพ.วราวุธ สุมาวงศ์
ผู้ประสานโครงการ

สารบัญ
1. Venipuncture
2. Capillary puncture
3. Intravenous fluid infusion
4. Injection: intramuscular, intradermal, subcutaneous
5. Blood and blood component transfusion
6. Arterial puncture
7. Lumbar puncture
8. Endotracheal tube intubation
9. Local infiltration and digital nerve block
10. Advanced cardio-pulmonary resuscitation กรณีต่างๆ
11. Oxygen therapy
12. Aerosol bronchodilator therapy
13. Anterior nasal packing
14. Nasogastric intubation, gastric lavage and irrigation และในเด็ก
15. Incision and drainage
16. Debridement of wound
17. Wound dressing
18. Excision of benign tumour and cyst of skin and subcutaneous tissue & skin biopsy
19. Suturing and desuturing
20. Urethral catheterization
21. Stoma care
22. Stump bandaging
23. First aid management of injured patient
24. Measurement of central venous pressure
25. Leopold handgrip & normal labor
26. Amniotomy
27. Episiotomy and Perineorrhaphy
28. Pap smear preparation
29. Phototherapy
30. Intraosceous infusion
31. Venesection
32. Cervical dilatation and uterine curettage
33. Neonatal resuscitation and transportation
34. External splinting and plaster of Paris technique
35. Skin and skeletal traction
36. Removal of foreign body from conjunctiva
37. Removal of foreign body from ear, nose

หน้า
8
11
15
17
23
25
30
34
38
40
51
62
69
72
79
83
84
86
97
100
104
107
113
115
119
129
132
137
140
142
147
152
156
161
164
167
171

38. Basic mechanical ventilation (Bird)
39. Abdominal tapping
40. Postural drainage
41. Chest percussion and vibration
42. Breathing exercise
43. Strengthening and stretching exercise
44. Intercostal drainage
45. Close reduction of simple fractures : Colles, clavicle
46. Reduction of simple dislocation : shoulder, hip-newborn
47. Knee joint aspiration
48. Vacuum extraction
49. Low forceps extraction
50. Manual removal of placenta
51. Marsupialization of Bartholin cyst
52. Breech assisting
53. Contraceptive drug implantation and removal
54. Tracheotomy
55. Sengstaken-blakemore tube insertion
56. Bed positioning in hemiplegic patient
57. Olecranon bursa aspiration
58. Emergency management for prolapsed umbilical cord
59. Insertion of intrauterine device
60. Removal of intrauterine device
61. Cervical biopsy
62. Immunization: intradermal, subcutaneous, intramuscular
63. Newborn examination
64. Pleural tapping
65. Removal of foreign body from throat
66. Removal of nail, nail bed, or nail fold
67. Shoulder Dystocia
68. การใช้ head light ทางโสต นาสิก ลาริงซ์
69. การใช้ไม้ค้ายันรักแร้
70. การใช้ไม้เท้าปุ่มเดียวช่วยเดิน
71. การใส่ปลอกคอชนิดแข็ง
72. First aid management for blunt eye trauma
73. First aid management for Sharp eye trauma

179
187
190
194
196
200
204
207
215
222
227
232
237
240
243
250
256
259
263
268
269
270
275
277
280
287
294
299
301
303
305
310
313
316
318
319
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การเจาะเลือดจากเส้นเลือดดํา (Venipuncture)
สามารถฝึกกับ

หุ่น

ผู้ป่วยจําลอง

ขั้นตอนการปฏิบัติ(Task analysis)

ฝึกระหว่าง นศพ.
ข้อควรระวัง

การเตรียมตัว
1. ตรวจสอบข้อบ่งชี้ในการเจาะเลือดจากเส้นเลือดดํา
1) มีความจําเป็นต้องใช้เลือดในการตรวจวินิจฉัยต่างๆ
2. ตรวจสอบข้อห้ามในการเจาะเลือดจากเส้นเลือดดํา
1) ตําแหน่งที่ห้ามใช้ในการเจาะเลือด ได้แก่ตําแหน่งที่มีการติดเชื้อ
ของผิวหนัง ตําแหน่งที่มีการอักเสบของหลอดเลือดดา หลอดเลือดดํา
มีการแข็งตัว ตําแหน่งที่มีการรั่วของน้ําเกลือ หรือมี hematoma

2) ควรหลีกเลี่ยงหลอดเลือดดําที่อยู่ใต้ผิวหนังที่มีแผลเป็นหรือเคย
เป็นรอยไหม้ หรือแขนขาที่มี arteriovenous fistula สําหรับฟอก
เลือด
เครื่องมือและอุปกรณ์
1. สายยางรัดแขน (tourniquet)
2. เข็มฉีดยา (needle) เบอร์ 20, 21, 22 มีความยาว
ประมาณ 1½ นิ้ว
3. กระบอกฉีดยา (syringe) ขนาด 5, 10, 20 ml แล้วแต่
ความต้องการปริมาณของเลือด
4. สําลี และ 70 % แอลกอฮอล์
5. ภาชนะใส่เลือด (sterile tube หรือ vacuum tube)
พร้อมฝาจุกปิดภาชนะ
2. หาตําแหน่งของเส้นเลือดดํา
1. เส้นเลือดดําบริเวณที่ข้อพับของข้อศอก เป็นบริเวณที่นิยม -ควรตรวจเช็คบริเวณที่ต้องการเจาะเลือดให้มั่นใจก่อน
ใช้มากที่สุด จะเห็นเส้นเลือดดําจํานวนมาก แต่จะมีเส้นเลือดดําขนาด ว่า สามารถทําการเจาะเลือดได้ ถ้าไม่แน่ใจควรปรึกษา
ผู้ชํานาญ หรือเลือกบริเวณอื่น
ใหญ่ชัดเจน สามารถเก็บเลือดได้ประมาณ 2 – 3 เส้น
2. เส้นเลือดดําบริเวณหลังมือและหลังเท้า เป็นบริเวณที่
ผู้ป่วยไม่สามารถเจาะเลือดที่ข้อพับของข้อศอกได้ แต่จะสามารถเก็บ
เลือดได้ปริมาณน้อยกว่า
3. เส้นเลือดดําบริเวณข้อเท้า
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3. ขั้นตอนการทําหัตถการ
1. เตรียมเครื่องมือ และอุปกรณ์ให้พร้อม เช่น สําลี
แอลกอฮอล์ เข็มฉีดยา กระบอกฉีดยา ตรวจเช็คสภาพให้สามารถใช้
งานได้
2. เลือกบริเวณที่ต้องการเจาะเลือด โดยให้ผู้ป่วยอยู่ในท่านั่ง
หรือนอน วางแขนที่ต้องการเจาะบนหมอนรองข้อศอกให้อยู่ในท่า
สบายที่สุด แล้วใช้สายยางรัดบริเวณกึ่งกลางระหว่างข้อศอกกับต้น
แขน ควรรัดสายยางให้แน่นพอที่จะไม่เลื่อนหลุดได้ แต่ไม่แน่นเกินไป
จนดึงออกยาก
3. เมื่อรัดสายยางบริเวณเหนือข้อศอกแล้ว ใช้มือลูบคลํา
บริเวณข้อพับเพื่อหาเส้นเลือดที่เหมาะสมในการเจาะเลือดจนผู้เจาะมี
ความมั่นใจ จึงทําการเจาะเลือดบริเวณนั้น กรณีไม่สามารถหาเส้น
เลือดได้ ให้ผู้ป่วยกํามือให้แน่น นวดหรือพับแขนขึ้นลง 2 – 3 ครั้ง
เพื่อให้เส้นเลือดนูนชัดขึ้น
4. ใช้สําลีชุบ 70 % แอลกอฮอล์ บีบพอหมาด เช็ดบริเวณ
ตําแหน่งที่ต้องการเจาะเป็นวงกลม โดยเริ่มจากด้านในออกสู่ด้าน
นอก แล้วปล่อยให้แห้ง
5. ใช้กระบอกฉีดยา เสียบหัวเข็มฉีดยาให้เรียบร้อยแล้ว
เลื่อนก้านสูบขึ้นลง เพื่อเช็คความฝืดแล้ว ชักก้านสูบให้สุดหัว
กระบอก ไม่ให้มีอากาศในกระบอก ใช้มือที่ถนัดทีส่ ุดจับกระบอกฉีด
ยา โดยใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วกลางยึดให้มั่นคง ส่วนนิ้วชี้กดลงบนหัว
เข็มไม่ให้เลื่อนหลุดได้
6. ใช้มืออีกข้างจับแขนผู้ป่วยให้มั่นคง อย่าให้ผู้ป่วยขยับแขน
ขณะทําการเจาะเลือด แล้วใช้หัวแม่มือดึงผิวหนังบริเวณใกล้ตําแหน่ง
เจาะเลือดให้ตึงเล็กน้อย เพื่อเส้นเลือดดําจะไม่เคลื่อนที่ เมื่อโดนเข็ม
เจาะผ่าน
7. แทงเข็มฉีดยาผ่านผิวหนังให้เร็ว โดยให้หัวเข็มทํามุมกับ
ผิวหนังประมาณ 45 องศา เมื่อเข็มฉีดยาผ่านเข้าไปในเส้นเลือด
สังเกตว่ามีเลือดไหลเข้ามาในกระบอกฉีดยา
8. เมื่อได้เลือดตามต้องการ ปลดสายยางรัดแขนออก และใช้
สําลีแห้งปิดแผลที่เจาะ ถอนเข็มฉีดยาออกทันที กดสําลีไว้จนกว่า
เลือดจะหยุดไหล แล้วใช้พลาสเตอร์ปิดแผล
9. ถอดหัวเข็มฉีดยาออกจากกระบอก แล้วใส่เลือดลงใน
ภาชนะตามความต้องการ ถ้าไม่ถอดหัวเข็มออกก่อนเทเลือด อาจทํา

-ผู้เจาะเลือดควรสวมถุงมือป้องกันการเปื้อนเลือดผู้ป่วย

และระมัดระวังไม่ให้เข็มฉีดยาทิ่มผิวหนังตนเอง

-การแทงเข็มฉีดยา ควรทําอย่างรวดเร็ว เพื่อไม่ให้
ผู้ป่วยรู้สึกเจ็บปวดมาก ถ้าเข็มฉีดยาไม่เข้าเส้นเลือดดํา
อาจขยับปลายเข็มเล็กน้อยเพื่อหาเส้นเลือด เมื่อแทง
เข้าไปในเส้นเลือดดําแล้ว ต้องให้เข็มฉีดยาอยู่นิ่ง ไม่
เคลื่อนหลุดออกมาจากผิวหนัง ขณะทําการดูดเลือด
-ทิ้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ในถังขยะสําหรับสิ่งติดเชื้อเท่านั้น
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ให้เม็ดเลือดแดงแตกได้
10. กรณีเป็นภาชนะที่มีสารกันเลือดแข็ง ต้องเขย่าภาชนะ
ให้เลือดผสมกับสารกันเลือดแข็ง จนสารกันเลือดแข็งละลายในเลือด
จนหมด ตรวจสอบโดยการคว่ํากลับไปมาแล้วพบว่าเลือดไม่แข็งตัว
นําไปทดสอบภายในเวลาที่กําหนด ไม่ควรเกิน 2 ชั่วโมง ถ้ายังไม่ทํา
การทดสอบทันที ควรเก็บไว้ในตู้เย็นอุณหภูมิ 4 °C
ภาวะแทรกซ้อน
1. มีเลือดออกหรือมี hematoma บริเวณที่ทาการเจาะเลือด
2. เกิดการติดเชื้อบริเวณผิวหนังที่ทาการเจาะเลือด
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การเจาะเลือดจากเสนเลือดฝอย (Capillary Puncture)

สามารถฝกปฏิบัติกับ

 หุน

ผูปวยจําลอง
ฝกระหวางนักศึกษาแพทย
ระดับทักษะตามเกณฑแพทยสภา พ.ศ.2555 : ระดับที่1(หัตถการพื้นฐานทางคลินิก)

ประโยชนของหัตถการ

1.ใชสําหรับตรวจทางหองปฏิบัติการเชน hematocrit, complete blood count, capillary blood gas,
electrolyte เปนตน
2.ทําไดงายและรวดเร็ว

อันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับผูปวยและการปองกัน

1.ติดเชื้อบริเวณที่เจาะ และกระดูก ปองกันโดยการทําความสะอาดบริเวณที่เจาะดวยวิธีปราศจาก
เชื้ออยางถูกตอง เจาะในตําแหนงที่เหมาะสม และไมควรเจาะที่เดียวกันติดตอกันหลายครั้ง
2.เลือดออกไมหยุด ปองกันโดยควรซักประวัติภาวะเลือดออกงายทุกครั้ง และใชเวลากดหยุดเลือด
นานพอ
ขอควรระวัง
ขั้นตอนการปฏิบัติ (Task analysis)

1. การเตรียมผูป วยและญาติกอนการทําหัตถการ

1.1. ตรวจสอบชื่อและนามสกุลผูปวยใหถูกตอง
1.2. อธิบายความจําเปน และวิธีทําแกผูปวยและญาติ สําหรับเด็กใช
ภาษาที่เขาใจงาย โดยคํานึงถึงการพัฒนาทางภาษาของเด็ก (ยกเวนผูปวยเด็ก
ทารก หรือเด็กที่ยังไมสามารถใชภาษาสื่อสาร)
1.3.ถามประวัติภาวะเลือดออกงาย
1.4.ตอบขอสงสัย และคําถามของผูปวย และญาติเกี่ยวกับหัตถการ
1.5. เตรียมอุปกรณทุกอยางใหพรอมกอนที่จะเขาปฏิบัติตอผูปวย
1.6. อนุญาตใหญาติที่ไดรับการเตรียม อยูกับผูปวยขณะที่ทําหัตถการ

2. เตรียมอุปกรณ

อุปกรณ
1. อุปกรณหอตัว(ใชในเด็กทารก)
2. อุปกรณฆาเชื้อ แอลกอฮอล 70% หรือ povidone-iodine
3. ถุงมือ
4. ผาชุบน้ําอุน หรือ hot pack
5. lancet หรือเข็มฉีดยาขนาด 23 – 21 gauge หรือsurgical blade
เบอร2
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ขั้นตอนการปฏิบัติ (Task analysis)
6. ดินน้ํามัน
7. พลาสเตอร
8.สําลีแหงปราศจากเชื้อ
9.ที่ทิ้งของมีคม และที่ทิ้งขยะติดเชื้อ

3. ขั้นตอนหัตถการ

วิธีทํา
1. ลางมือใหสะอาด เช็ดใหแหง แนะนําใหสวมถุงมือ
2. การปฏิบัติทุกขั้นตอนใหคํานึงถึงวิธีปราศจากเชื้อ
3. เลือกตําแหนง ตําแหนงที่สามารถเจาะเสนเลือดฝอยได ไดแก
ปลายนิ้วมือ ใบหู สนเทา นิ้วเทา
ตําแหนงที่เหมาะสมที่สุดคือ ปลายนิ้วมือ สําหรับสนเทาสามารถ
เลือกเจาะไดในทารกแรกเกิดจนถึงอายุ 1 ป
บริเวณปลายนิ้วมือ นิยมเจาะที่ปลายนิ้วกลาง หรือนิ้วนาง ทางดาน
ขาง(ดังรูปที่1)
สําหรับทารกเจาะที่สนเทา ทางดานขาง โดยเฉพาะดานนอก หาม
เจาะตรงกลางสนเทา(ดังรูปที่2)

รูปที่1 แสดงตําแหนงการเจาะเลือดที่ปลายนิ้วมือ

ขอควรระวัง

หลีกเลี่ยงการเจาะจาก
บริเวณผิวหนังที่มีการติด
เชื้อ ถาเลือกเจาะที่สน
เทาใหเจาะบริเวณ
ดานขางของสนเทา
เนื่องจากการเจาะตรง
กลางสนเทาอาจลึกถึง
กระดูกได และในผูปวย
ที่มีปญหาการแข็งตัวของ
เลือด ใหทําการเจาะดวย
ความระมัดระวัง กด
บริเวณที่เจาะใหนานพอ
และตรวจสอบใหแนใจ
วาเลือดหยุดไหล
เลือดและสารคัดหลั่ง
จากรางกายใหถือวา
เปนสิ่งที่อาจปนเปอน
เชื้อโรค ควรระมัดระวัง
ไมใหถูกตองกับผิวหนัง
หรือ เสื้อผา
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ขั้นตอนการปฏิบัติ (Task analysis)
รูปที่2 แสดงตําแหนงการเจาะเลือดที่สนเทา
4. ถามือเทาเย็น ใหประคบดวยผาชุบน้ําอุนเปนเวลาประมาณ3-5นาที
5. ในกรณีที่เปนเด็กเล็ก ใหผูชวยจับหรือทําการหอตัวเด็กใหอยูนิ่ง
6. นวดนิ้วจากฝามือไปที่ปลายนิ้วเพื่อเพิ่มการไหลของเลือด โดยไม
ใชแรงมากเกินไป เนื่องจากทําใหผลการตรวจคลาดเคลื่อนได
7. เช็ดผิวหนังดวยน้ํายาฆาเชื้อเปนวงกวาง 2 - 3 เซนติเมตรรอใหแหง
8. ใช lancet เจาะผานผิวหนังในแนวตั้งฉาก ดวยความเร็วโดยการ
กระตุกขอมือ ถาใชเข็มฉีดยาควรเจาะลึกประมาณ 2 มิลลิเมตร
9. เช็ดเลือดหยดแรกออกดวยสําลีแหงเนื่องจากเลือดหยดแรกอาจมี
tissue fluid ผสมอยู หลังจากนั้นเก็บตัวอยางเลือดโดยใช capillary tube ให
ปลายแตะอยูที่หยดเลือด บีบนิ้วหรือเทาเบาๆ เพื่อใหเลือดไหลเร็วขึ้น โดยไม
บีบเคนแรง
10. กดดวยสําลีแหงไวประมาณ 2-3 นาที
11. เก็บอุปกรณ ทิ้งของมีคมและวัสดุปนเปอนในภาชนะที่เหมาะสม
12. ลางมือ

4. แนะนําผูปวยหลังการปฏิบัติ

4.1 กดหามเลือดประมาณ2-3นาที
4.2 ภาวะแทรกซอนที่อาจเกิดขึ้นไดหลังทําหัตถการ คือภาวะติดเชื้อ
ในตําแหนงที่เจาะ และภาวะเลือดออกไมหยุด

5. แหลงอางอิง

วนิดา เปาอินทร.(2549). หัตถการพื้นฐานทางกุมารเวชศาสตร .[ซีดีรอม] เขาถึงไดจาก:ฐานขอมูลหัตถการทางการแพทย.
Bhenhe MS.Capillary Puncture In : Henretig FM, King C, eds.
Textbook of pediatric emergency procedure. Maryland: Williams&
Wilkins;1997.p.797-810
Duffy S. Heel sticks In : King C, Henretig FM, eds. Textbook of
pediatric emergency procedure. second edition : : Williams&
Wilkins;2008.p.500-503

ขอควรระวัง
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ขั้นตอนการปฏิบัติ (Task analysis)
กัญญา ศุภปติพร. การเจาะเลือดจากหลอดเลือดฝอย. ใน: กัญญา
ศุภปติพร, จิตลัดดา ดีโรจนวงค, บรรณาธิการ. คูมือหัตถการในเด็ก. กรุงเทพฯ
: บียอนด เอ็นเทอรไพรซ, 2552 : 29-33
อําไพวรรณ จวนสัมฤทธ. การเจาะเลือดที่ปลายนิ้ว และสนเทา. ใน :
อําไพวรรณ จวนสัมฤทธ. บรรณาธิการ. คูมือปฏิบัติหัตถการพื้นฐานในเด็ก.
กรุงเทพฯ : เฮลท ออทอริตี้ส. 2540 : 32-33

ผูจัดทํา/ผูปรับปรุง : นพ.จารุฉัตร วิบูลยกุลพันธ ศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้น
คลินิกโรงพยาบาลพุทธโสธร

ขอควรระวัง
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การใสสายใหสารน้ําทางเสนเลือดดําสวนปลาย (Intravenous Fluid Infusion)
สามารถฝกปฏิบัติกับ

 หุน

 ผูปวยจําลอง

ขั้นตอนการปฏิบัติ (Task analysis)
1. การเตรียมผูปวยกอนทําหัตถการ

 ฝกระหวางนักศึกษาแพทย

1.1 ทักทายและแนะนําตัวกับผูปวย อธิบายความจําเปนและวิธีทําแกผูปวย
1.2 หากผูปวยเปนเด็กใหเตรียมอุปกรณใหพรอมกอนที่จะทําหัตถการ
(กรณีที่เปนเด็กใหอธิบายกับญาติและเด็กดวยภาษาที่เขาใจงาย)

2. เตรียมอุปกรณ

1. สําลี และ แอลกอฮอล 70% หรือ povidone iodine
2. ถุงมือ disposable
3. เข็มที่มี catheter หุม
4. พลาสเตอรสําหรับติดเข็ม และสายใหสารน้ํา
5. สายรัดแขน ( tourniquet )
6. สารน้ําที่จะใหผูปวย
7. สายใหน้ําเกลือ สายตอ
8. กรณีที่ผูปวยเปนเด็กใหเตรียมอุปกรณสําหรับหอตัว และอุปกรณดามแขนขา

3. ขั้นตอนหัตถการ
1.
2.
3.
4.

ลางมือใหสะอาด ปฏิบัติดวยวิธีปราศจากเชื้อ เช็ดมือใหแหง
สวมถุงมือ
ตอสายกับขวดสารน้ํา ปลอยใหสารน้ําไหลเพื่อไลอากาศในสายจนหมด
เลือกตําแหนงที่จะใหสารน้ํา ควรเปนตําแหนงที่อยูสวนปลายแขนหรือขา
( ถาเปนเด็กใหผูชวยจับหรือหอตัวเด็กอยางเหมาะสม และหอตัวเด็กใหนิ่ง )
5. ใชสายรัดเหนือตําแหนงที่จะแทงเสน รัดใหแนนพอที่จะกั้นการไหลของเลือด
ดํา แตไมกั้นการไหลของเลือดแดง
6. เช็ดผิวหนังดวยน้ํายาฆาเชื้อเปนวงกวาง 3-4 เซนติเมตร รอใหแหง
7. แทงเข็มผานผิวหนัง วางแนวเข็ม 20-30 องศา แลวลดลงจนเกือบขนานกับ
ผิวหนังเมื่อแทงเขาเสนเลือด จะมีเลือดไหลยอน ใหหยุด แลวขยับ catheter เขา
เสนเลือด ใหคลุมปลาย stylet หลังจากนั้นใหสอดทั้ง catheter และ stylet เขา
ไปในเสนเลือดพรอมกันจนสุด

ขอควรระวัง

หามใหสารน้ําบริเวณ
ผิวหนังมีการติดเชื้อ หรือ
การฉีกขาดของเสนเลือด
สวนตน
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ขั้นตอนการปฏิบัติ (Task analysis)

ขอควรระวัง

8. คลายสายรัด
9. ดึง stylet ออก และตอเขาสายน้ําเกลือที่เตรียมไว เปดน้ําเกลือ
-ขณะดึง stylet ออก ให
10. ติดพลาสเตอรใหแนน ( กรณีเปนเด็ก ใหติดแผนดามที่เตรียมไวเพื่อลด ระวังเลือดที่ไหลออกมา
การขยับแขนขาสวนที่ใหสารน้ํา )
11. ติดแผนดามที่เตรียมไว เพื่อลดการขยับแขนขาสวนที่ใสสาย
12. ปรับหยดน้ําเกลือ และสังเกตวามีบวมบริเวณปลาย catheter หรือไม
13. เก็บเข็มลงในภาชนะสําหรับทิ้งของมีคม และอุปกรณที่ปนเปอนใน
ถังขยะติดเชื้อ
14. ถอดถุงมือ และลางมือหลังทําหัตถการ

4. คําแนะนําผูป วยหลังการปฏิบัติ

1. ผูปวยควรลดการใชแขน ขาขางที่มีการใหสารน้ําเพื่อปองกัน
ภาวะแทรกซอน
2. หากมีอาการปวด บวม แดง บริเวณที่มีการใหสารน้ําควรบอกแพทย
หรือพยาบาลที่ดูแล

5. แหลงอางอิง

รศ.พญ.วนิดา เปาอินทรและคณะ : หัตถการพื้นฐานทางกุมารเวชศาสตร
พ.ศ. 2542
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การใหเลือด (Blood Transfusion)

ฝกปฏิบัติกับ : หุนที่เจาะเลือดที่แขนได

หัวขอที่
วิธีปฏิบัติ
ขอควรระวัง
1
การเตรียมผูปวยและญาติกอนการใหเลือด
- แนะนําตัว อธิบายวาจะใหเลือด
- ถามชื่อ นามสกุล ผูปวย H.N./ดูปายขอมือ
- หมูเลือดผูปวย ประวัติการแพเลือด
- ความจําเปนของผูปวยที่ตองไดรับเลือด
- แนะนําความเสี่ยงจากการใหเลือด
Transfusion reaction
- ถามประวัติการตั้งครรภ (ถาผูปวยเปน
- ระยะเฉียบพลัน (ไข หนาวสั่น แพ ผื่น)
หญิง)
- ชนิดรุนแรง (ABO incompatibility) : hemolysis
(pallor, Jaundice, hemoglobinuria),
shock, chest discomfort
2
เตรียมอุปกรณ
- ดูถุงเลือด/ใบคลองวาตรงกับชื่อ นามสกุล
H.N. หมูเลือด (ABO และ Rh) ของผูปวย
หรือไม
- ระบุ Unit Number หรือเลขประจําถุง
เลือดวาตรงกับใบคลองเลือด
- ปริมาณเลือด วันหมดอายุ และ Allo
antibody
- ถุงเลือดไมมีรอยฉีกขาด
- สีเลือดไมดําคล้ํา ไมมี Clot , ฟอง
- ชุดใหเลือดที่มีที่กรองเลือด
3
ขั้นตอนหัตถการ
- หามใหเลือดผสมกับ IV fluid อื่น ยา
- วัดสัญญาณชีพ
- ตรวจสอบคําสั่งการใหเลือด ชนิด อัตราการ
ใหเลือด
- เลือกใช set สําหรับเลือด และตอกับ Bag
ไดถูกตอง
- Aseptic technique อยางถูกตอง
- Clamp IV อื่น กอนใหเลือด
- ไล air ในสาย IV และ ตอเขาเสนเลือดได
อยางถูกตอง
- ปรับอัตราเร็วเหมาะสม บอกไดวา PRC 1 U
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4

ใหใน 3 – 4 ซม. หรือ 2 – 4 ml/kg/hr
- จดบันทึกลงลายมือชื่อผูให เวลาที่ให
- ถามอาการผูปวย และสังเกตอาการ
สัญญาณชีพ และปสสาวะ หลังใหเลือดทันที
15 นาที ทุก 1 ชั่วโมง ขณะใหเลือด และเมื่อ
เลือดหมดถุง
ขอควรระวัง
Transfusion reaction
- ABO mismatch
- Acute hemolytic transtusion reaction
(Febrile และ non – febrile)
- DHTR (delayed hemolytic transfusion
reaction) ซีดลงหลังใหเลือด 2 – 3 วัน
เหลือง ออนเพลีย
- Alloantibody , ไมมีอาการในตอนแรก
- Infection : Acute : bacterial
septicemia (ไข + อาการ SIRS)
- chronic (จาก transfusion) ไดแก HIV ,
hepatitis B & C, syphilis (ไมมีอาการ)

References :
Blood transfusion guideline of Royal Children’s Hospital
http://www.americanredcross.org/services
เอกสารความรูเรื่องการใหเลือดทางหลอดเลือดดํา ภาคทฤษฎี
อางอิงจาก สมาคมโลหิตวิทยาแหงประเทศไทย
แนวทางเวชปฏิบัติการใหเม็ดเลือดแดงเขมขน (Packed red blood cell transfusion) แนบมาดวย
หมายเหตุ
การใหเลือดทุกครั้งตองมีพยาบาลรวมสํารวจ และขานรับการสํารวจจากแพทยผูใหเลือด
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การเจาะเลือดจากหลอดเลือดแดง (Arterial puncture)
สามารถฝกปฏิบัติกับ

 หุน



ผูปวยจําลอง



ฝกระหวางนักศึกษาแพทย

ระดับทักษะ ระดับที่ 1
สามารถอธิบายขั้นตอนการกระทํา ภาวะแทรกซอนที่อาจจะเกิดไดถูกตอง ตรวจและประเมินขอ
บงชี้ ขอหาม สภาพและเงื่อนไขที่เหมาะสม สามารถทําไดดวยตนเอง วินิจฉัยและดูแลบําบัดภาวะแทรกซอน
ได
ขอบงชี้
เพื่อนําเลือดแดงไปทําการวิเคราะหหาคาแกสสําหรับประเมินผลรวมการแลกเปลี่ยนแกสในผูปวย
ขอหาม
1. ไมสามารถคลําชีพจรของเสนเลือดแดงได
2. ผูปว ยมีภาวะเลือดออกผิดปรกติจากตัวโรคของผูปวยหรือจากยา
3. หาม เจาะเลือดแดงจากเสนเลือดแดง radial กรณีที่เสนเลือดแดง ulnar มีการไหลเวียนของเลือดไมดี
(modified Allen’s test ไดผล negative)
4. ผิวหนังบริเวณที่จะทําการเจาะเลือดมีการอักเสบ ติดเชื้อ หรือ แผลไฟไหม
ภาวะแทรกซอน
1.
2.
3.
4.

เกิดภาวะเลือดออก (hemorrhage) หรือ กอนเลือด (hematoma)
ภาวะ thrombosis ในหลอดเลือดแดง
เสนประสาทใกลเคียงถูกทําลายจากการถูกเข็มแทงโดยตรงหรือจากการกดของกอนเลือด
มีการติดเชื้อของตําแหนงที่เจาะ อวัยวะใกลเคียง หรือ อวัยวะที่หางออกไปจากตําแหนงที่เจาะถามี
การติดเชื้อในกระแสเลือด
5. False aneurysm
6. Fistula ระหวางหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดดํา
7. ภาวะ embolism จากการฉีดลิ่มเลือดหรือเศษผงเขาหลอดเลือดแดง
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อุปกรณ
1. เข็มฉีดยาขนาด 25 G สําหรับเสนเลือดแดง radial, brachial, และ femoral ในกรณีที่ผูปวยอวนอาจ
ใชเข็มฉีดยาขนาด 23 G
2. กระบอกฉีดยาสําหรับเจาะเลือดขนาด 1- 3 มล.
3. Heparin 1000 ยูนิต / มล.
4. ถุงมือปลอดเชื้อ
5. ภาชนะใสน้ําแข็ง
6. น้ํายาสําหรับทําความสะอาดบริเวณผิวหนัง เชน Povidone iodine หรือ 70% alcohol
7. สําลีปลอดเชื้อ พลาสเตอร forcep ปลอดเชื้อ และชามรูปไตหรือถุงขยะ

ขั้นตอนการปฏิบัติ (Task analysis)
1. เตรียมผูปวย
1) บอกเหตุผลที่ตองเจาะตรวจ
2) ถามประวัติแพยา และภาวะเลือดออกงาย
2. เตรียมนักศึกษา
แนะนําตัวกอนทําหัตถการ ลางมือและสวมถุงมือปลอดเชื้อ
3. ขั้นตอนหัตถการ
1) ใหผูปวยนั่งหรือนอนหงายในทาที่สบาย
2) เลือกตําแหนงของหลอดเลือดแดงที่จะเจาะ ไดแก radial, brachial หรือ femoral หลอดเลือดแดงแตละ
ตําแหนงมีขอดีและขอเสียในการเจาะแตกตางกันไป โดยทั่วไปในผูใหญจะเลือกเจาะจากหลอดเลือด
แดง radial กอน
3) ในกรณีที่จะเจาะเลือดจากหลอดเลือดแดง radial ใหประเมินภาวะการไหลเวียนเลือดของหลอดเลือด
แดง ulnar กอน โดยใชการทดสอบ modified Allen ดังขั้นตอนตอไปนี้
ก. ใหผูปวยยกแขนไวเหนือระดับหัวใจ ใหผูปวยกํามือสลับกับแบมือหลายๆ ครั้ง แลวใหผูปวยกํา
มือใหแนน
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ขั้นตอนการปฏิบัติ (Task analysis)

4)
5)
6)
7)

8)

ข. ผูตรวจใชนิ้วหัวแมมือขางหนึ่งกดหลอดเลือดแดง radial ของผูปวย ขณะที่ใชนิ้วหัวแมมืออีกขาง
หนึ่งกดหลอดเลือดแดง ulnar พรอมกันเปนเวลา 1 นาที
ค. ใหผูปวยเอาแขนลงอยูต่ํากวาระดับหัวใจ พรอมกับคลายมือ และผูตรวจปลอยนิ้วหัวแมมือที่กด
หลอดเลือดแดง ulnarขณะที่นิ้วหัวแมมืออีกขางยังกดหลอดเลือดแดง radial ไว ระวังอยาให
ขอมือของผูปวยอยูในทา extension เพราะอาจจะทําใหแปลผลผิดได
a. การทดสอบ modified Allen เปนผลลบ คือ
มีภาวะไหลเวียนของหลอดเลือดแดง ulnar ปรกติ สีของฝามือจะกลับมาเปนปรกติ
ภายใน 6 วินาทีหลังจากที่ปลอยหลอดเลือดแดง ulnar ที่กดไว และกลับมาเปนปรกติ
ทั้งมือภายใน 15 วินาที
b. การทดสอบ modified Allen เปนผลบวก คือ
มีภาวะการไหลเวียนของหลอดเลือดแดง ulnar ผิดปรกติ โดยมีตําแหนงใดของมือที่
สีไมกลับมาเปนปรกติ โดยเฉพาะบริเวณนิ้วหัวแมมือ นิ้วชี้ และบริเวณ thenar
eminence (เนื่องจากเปนตําแหนงที่ไดรับเลือดมาเลี้ยงสวนใหญจากหลอดเลือดแดง
radial ) ควรหลีกเลี่ยง การดูดเลือดจากหลอดเลือดแดง radial
ตรวจกระบอกฉีดยาและเข็มที่จะใชเจาะเลือดวาสวมกันสนิทและดึงกระบอกสูบไดคลองดี
ดูด heparin ประมาณ 0.5 มล. เพื่อเคลือบภายในกระบอกฉีดยาที่จะใชเจาะเลือดจนทั่ว แลวไล heparin
สวนที่เหลือออกจากกระบอกฉีดยาใหหมด
ทําความสะอาดผิวหนังผูปวยบริเวณตําแหนงของหลอดเลือดแดงที่จะเจาะดวยสําลีปลอดเชื้อชุบ
povidone iodine
ผูเจาะสวมถุงมือปลอดเชื้อ แลวใชปลายนิ้วชี้และนิ้วกลางของมือขางที่ไมถนัดคลําหาชีพจรของ
หลอดเลือดแดงที่เจาะ โดยกางนิ้วทั้งสองใหหางกันประมาณ 1 ซม. หรืออาจจะใชนิ้วชี้หรือนิ้วกลาง
เพียงนิ้วเดียวก็ไดแลวแตความถนัด
จับกระบอกฉีดยาที่ใชเจาะเลือดที่ตอกับเข็มใหคลายกับการจับปากกาโดยหงายปลายตัด (bevel) ของ
เข็มขึ้น
a. ในกรณีเลือกเจาะหลอดเลือดแดง radial ให extend ขอมือของผูปวยเล็กนอย สวนมากจะ
เลือกมือขางที่ไมถนัดของผูปวยตําแหนงที่คลําไดชีพจรชัดจะอยูประมาณ 0.5-1 นิ้ว เหนือตอ
รอยพับของขอมือ คอยๆ แทงเข็ม (โดยแทงทํามุม 45-60 องศากับผิวหนัง) ลงไปที่ตําแหนงหลอด
เลือดแดง radial โดยหงายปลายตัด (bevel) ของเข็มขึ้น
b. ในกรณีเลือกเจาะหลอดเลือดแดง brachial ใหเหยียดขอศอกของผูปวยออกใหเต็มที่ ตําแหนง
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ขั้นตอนการปฏิบัติ (Task analysis)
ของหลอดเลือดแดง brachial จะอยูที่ median aspect ของ antecubital fossa และเหนือตอรอย
พับของขอศอกเล็กนอย สวนวิธีการเจาะเชนเดียวกับการเจาะหลอดเลือดแดง radial
c. กรณีเลือกเจาะหลอดเลือดแดง femoral ใหผูปวยนอนหงายและเหยียดขาตรง ตําแหนงของ
หลอดเลือดแดง femoral จะอยูตรงกึ่งกลางของ inguinal ligament หรือ กึ่งกลางระหวาง
anterior superior iliac spine และ symphysis pubis สวนวิธีการเจาะเชนเดียวกับการเจาะ
หลอดเลือดแดง radial แตแทงเข็มโดยทํามุม 60-90 องศากับผิวหนัง และต่ํากวา inguinal
ligament ประมาณ 2-3 ซม.
9) ถาปลายเข็มอยูในหลอดเลือดแดง จะมีเลือดสีแดงสดพุงเขากระบอกฉีดยาโดยที่ผูเจาะไมจําเปนตอง
ดึงกระบอกสูบ แตถาใชเข็มฉีดยาขนาดเล็ก, กระบอกฉีดยาพลาสติก หรือในผูปวยที่มีภาวะความดัน
โลหิตต่ํา อาจจําเปนตองดึงกระบอกสูบใหความดันในกระบอกฉีดยาเปนลบจึงจะไดเลือด แตในกรณี
นี้ตองระวังความผิดพลาดจากการแทงเข็มเขาหลอดเลือดดํา แลวไดเลือดกลับเขามาในกระบอกฉีดยา
เนื่องจากการดูด ถาแทงเข็มแลวยังไมไดเลือด ใหคอยๆ ดึงเข็มและกระบอกฉีดยากลับ ถาเห็นเลือด สี
แดงสดพุงเขากระบอกฉีดยาใหหยุด ถายังไมไดเลือดอีก ใหดึงเข็มและกระบอกฉีดยากลับมาเกือบพน
ผิวหนัง แลวคอยๆ แทงเข็มลงไปตรงหลอดเลือดแดงที่ตองการเจาะใหม โดยทํามุมของการเจาะ
เหมือนเดิม แตเลื่อนตําแหนงเจาะไปทางดานขางประมาณ 1 มม.
10) เมื่อไดเลือดตามที่ตองการ ใหถอนเข็มและกระบอกฉีดยาออก แลวใชสําลีแหงปลอดเชื้อกดตรงรอย
เจาะนานอยางนอย 5 นาที โดยใหผูปวยชวยกดสําลีใหแนน ถาผูปวยทําตามคําสั่งได
11) ระหวางถอนเข็มอยาดึงกระบอกสูบเพราะอากาศจะถูกดูดเขากระบอกฉีดยา ทําใหผลการตรวจ
ผิดพลาด ในกรณีที่มีฟองอากาศปนกับเลือดในกระบอกฉีดยา ใหหงายกระบอกฉีดยาโดยใหสวน
ของปลายเข็มชี้ขึ้นบน แลวใชปลายนิ้วเคาะเบาๆ บริเวณกระบอกฉีดยา เพื่อไลฟองอากาศที่ติดอยู
ผนังของกระบอกฉีดยาไปรวมกันที่ปลายกระบอกฉีดยา แลวคอยๆ ดันกระบอกสูบเพื่อไลอากาศออก
ใหหมด
12) ผสมเลือดใหเขากับ heparin โดยใชฝามือทั้งสองขางกลิ้งกระบอกฉีดยาไปมา 4-5 ครั้ง
13) สงเลือดตรวจภายใน 5-10 นาที ถาไมสามารถสงตรวจไดทันที ใหใสกระบอกฉีดยาในภาชนะบรรจุ
น้ําแข็งระหวางรอตรวจ
14) ตรวจตําแหนงที่ทําการเจาะเลือดซ้ํา เพื่อใหแนใจวาไมมีภาวะแทรกซอนเกิดขึ้น
5. แนะนําผูปวยหลังการปฏิบัติ
1) ใชสําลีแหงกดบริเวณเจาะใหแนนอยางนอย 5 นาที เพื่อปองกันไมใหเกิดกอนเลือด
2) ใหสังเกตอาการปวดบวมแดงบริเวณที่เจาะเลือด ใหประคบอุนถาไมดีขึ้น ตองสงสัยมีการติดเชื้อที่
ผิวหนังและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน ใหรีบพบแพทย
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ขั้นตอนการปฏิบัติ (Task analysis)
3) เฝาระวังมีเลือดออกหรือมีกอนเลือดผิดปกติบริเวณที่เจาะเลือด
4) ถามีอาการผิดปกติใหรีบพบแพทย
แหลงอางอิง
1) หัตถการทางการแพทย, โครงการตําราจุฬาอายุรศาสตร
2) คูมือหัตถการพื้นฐานในเด็ก, ภาควิชากุมารเวชศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี
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การเจาะน้ําไขสันหลัง (Lumbar Puncture)
สามารถฝกปฏิบัติกับ  หุน

 ผูปวยจําลอง

 ฝกระหวางนักศึกษาแพทย

ขอบงชี้
1.

เพื่อการวินิจฉัย ไดแก
a.

โรคติดเชื้อของเยื่อหุมสมอง (meningitis)

b.

โรคที่มีพยาธิสภาพหรือรอยโรคใน subarachnoid space เชน subarachnoid hemorrhage,
carcinomatous meningitis

c.

โรคอื่นๆที่เกิดในเนื้อสมอง, ไขสันหลังหรือรากประสาทที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในน้ําไขสันหลัง เชน
encephalitis, neurosyphilis, demyelinating disease, GuillainBarre’s syndrome

2.

เพื่อการรักษา ไดแก
a.

ลดความดันในกะโหลกศีรษะ เชน eosinophilic meningitis, cryptococcal meningitis,
pseudotumorcerebri

3.

b.

ใหยาทางวิสัญญีวิทยา

c.

ใหยาเขาสันหลัง เชน การใหยาตานจุลชีพ, ยาตานเชื้อรา หรือยาตานมะเร็ง

เพื่อการตรวจวินิจฉัยดวยวิธกี ารอื่นๆตอไป
a.
b.
c.
d.

Myelogram
Cisternogram
CSF dynamic study
Pneumoencephalogram

ขอหาม
1.

เมื่อสงสัยภาวะความดันในกะโหลกศีรษะเพิม่ จากการมี space occupying lesion เชน เนื้องอก, ฝในสมอง
เพราะอาจเกิด brain herniation ไดงาย

2.

เมื่อมีภาวะเลือดออกงาย (bleeding tendency) เพราะอาจทําใหเกิดกอนเลือดไปกดทับไขสันหลังได ไมควร
ทําการเจาะน้ําไขสันหลังถาเกล็ดเลือดต่ํากวา 50,000

3.

เมื่อมีการติดเชื้อของผิวหนัง หรือ deep tissue ในบริเวณที่จะเจาะ เพราะเปนการนําเชื้อเขาสู subarachnoid
space

4.

เมื่อวางแผนทีจ่ ะทําการตรวจวินจิ ฉัยดวยวิธกี ารอื่นตอไป เพราะจะทําให subarachnoid space แฟบลง สงผล
ใหการเจาะน้ําไขสันหลังสําหรับการตรวจนั้น ทําไดดว ยความยากลําบาก

5.

เมื่อผูปวยมี spinal arthritis, arachnoiditisหรือเคยทํา spinal fusion มากอน กรณีเหลานี้ไมใชขอหาม แต
อาจทําใหการเจาะน้าํ ไขสันหลังทําไมได หรือทําไดดว ยความยากลําบาก
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อันตรายที่อาจขึ้นกับผูปว ย
1.

ปวดศีรษะตามหลังการเจาะน้าํ ไขสันหลัง

2.

ปวดบริเวณผิวหนังที่ทาํ การเจาะน้ําไขสันหลัง

3.

อาจบาดเจ็บตอรากประสาท

4.

อาจนําเชื้อเขาสู subarachnoid space

5.

อาจเกิดbrain herniation กรณีมี space occupying lesion

6.

อาจเกิด hematoma กดไขสันหลัง กรณีมี bleeding tendency

7.

ผูปวยและญาติเกิดความกังวล เนื่องจากเปนหัตถการที่ invasive

ตัวอยางขอสอบ
“จงแสดงและบรรยายวิธกี ารเจาะน้ําไขสันหลัง(lumbar puncture)เพื่อสงตรวจวินิจฉัย”
ขั้นตอนปฏิบัติ
1.

แนะนําตนเอง และตรวจสอบชื่อ-นามสกุลของผูปวย

2.

อธิบายใหทราบถึงความจําเปน วิธีการทําคราวๆ และภาวะแทรกซอนที่อาจเกิดขึ้น เพื่อใหผูปวยคลายความ
กังวล และใหความรวมมือ

3.

จัดทาผูปวย ใหผูปวยนอนตะแคงชิดขอบเตียง นอนงอตัวมากที่สดุ เทาทีจ่ ะทําไดโดยเขาชิดหนาอก กมศีรษะและ
คอใหมากที่สุด โดยใหหลังตัง้ ฉากกับเตียง (กรณีที่เจาะในทานัง่ ใหผูปวยนั่งครอมเกาอี้ หันหนาไปทางพนักเกาอี้
ใชมือกอดพนักเกาอี้ นําหมอนรองที่หนาอก และใหผูปวยกมตัวใหมากที่สุด)

4.

เตรียมอุปกรณที่ปราศจากเชื้อ
a.

ถุงมือปลอดเชื้อ 1-2คู

b. Set เจาะหลัง
i. Lumbar puncture needle พรอม styletเบอร 18, 20, 22
ii. Spinal fluid manometer, three way stopcock

c.

iii.

ผาเจาะกลาง

iv.

ขวดสําหรับเก็บ specimen 3-4ขวด

v.

ผากอซ สําหรับทําความสะอาดบริเวณที่เจาะ และปดแผลที่เจาะ

น้ํายา 2% Tincture Iodine, 70% alcohol

d. 1% lidocaine, syringe 5 ml,เข็มเบอร 18(สําหรับดูดยาชา), เข็มเบอร 22(สําหรับฉีดยาชาเขาใต

ผิวหนัง)
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5.

ขั้นตอนการทําหัตถการ
a.

เลือกตําแหนงที่เจาะ ใชชองระหวางกระดูกสันหลังระดับ L 4 -L 5 (โดยใชฝามือคลํา iliac crestและหัว
แมมืออยูใ นแนวดิ่งตั้งฉากกับพื้น) เมื่อไดตาํ แหนงแลวใหทาํ เครื่องหมายไว กรณีทเี่ จาะชองนี้ไมได อาจ
เลื่อนขึ้นอีก 2 ชอง แตตองไมเกินระดับ L 2

b.

เตรียมที่นงั่ ของแพทยผูเจาะใหอยูในตําแหนงทีเ่ หมาะสม ถาถนัดขวา มือซายควรอยูดา นศีรษะผูปว ย

c.

ลางมือใหสะอาด สวมถุงมือปลอดเชื้อ เปด setเจาะหลังดวยวิธีปลอดเชื้อ

d.

ทายาฆาเชื้อ 2% Tincture Iodineดวยปากคีบและผากอซใน setเมื่อทิงเจอรแหงใช 70% alcohol
เช็ดออกอีกครัง้

e.

ปูผาเจาะกลาง

f.

ฉีดยาชาเฉพาะที่ โดยใชเข็มเบอร 18 ดูด 1% lidocaineประมาณ 5 ml แลวใชเข็มเบอร 22ฉีดยาเขา
ใตผิวหนัง และ interspinous ligament

g.

ทดสอบวาผูปวยชาแลว หลังจากนั้นจับเข็มเจาะหลังบริเวณโคนเข็ม จัดตําแหนงใหหนาตัดของปลาย
เข็ม (bevel)หงายขึ้น และขนานกับแนวของ spinous processใชนิ้วชี้ทงั้ สองขางแตะผิวหนังขาง
ตําแหนงทีจ่ ะเจาะ และใชหวั แมมือเปนตัวดันโคนเข็มแลวจึงแทงเข็มผานผิวหนัง, เนื้อเยื่อใตผิวหนัง,
interspinous ligamentจนถึง ligamentumflavum(ระยะประมาณ 4-5 cm) ซึ่งจะทราบได

เนื่องจากมีแรงตานเกิดขึ้น แทงตอไปอีกเล็กนอย เข็มจะผานทะลุ dura mater เขา subarachnoid
space ซึ่งจะมีความรูสึกวาแรงตานที่เกิดขึ้นในชั้น ligamentumflavumลดลงมาก เคลื่อนเข็มแทง

เขาไปในชองวาง ดึง styletออก สังเกตวามีน้ําไขสันหลังไหลตามออกมา
h.

วัดความดันเริม่ ตน (opening pressure) โดยใช spinal manometer และ three way stopcock
โดยใหผูปวยคอยๆเหยียดขาออกทั้งสองขางพรอมกัน และอยูใ นทาที่สบาย ระวังเข็มและ three
way หลุดออกจากกัน

i.

หลังจากวัดความดันเริ่มตนแลว ทําการเก็บน้ําไขสันหลังประมาณ 10 ml ในขวดปราศจากเชื้อ 3-4
ขวด ขวดแรก 2ml สําหรับเพาะเชื้อจุลชีพชนิดตางๆ (แบคทีเรีย, วัณโรค, เชื้อรา) ขวดที่สอง 5 ml
สําหรับตรวจระดับโปรตีนและน้ําตาลในน้าํ ไขสันหลัง (และตองกรวดน้ําตาลในเลือดควบคูก ันเสมอ)
ขวดที่สาม 3 ml เพื่อนับจํานวนเซลลชนิดตางๆ รวมทั้งเซลลมะเร็ง ยอมดูจุลชีพ (Gram’s, acid fast,
indian ink) ขวดที่สี่ หรือมากกวานั้น ใหสงตรวจในกรณีที่สงสัยโรคบางอยางเชน สงตรวจ VDRL,
gamma globulin หรือสง virus titer เปนตน

j.

เมื่อไดน้ําไขสันหลังตามตองการ ทําการวัดความดันสุดทาย (closing pressure) เมื่อเสร็จถอด
spinal manometer ออก แลวใส styletกลับเขาที่เดิมแลวดึงเข็มออก ปดกอซบริเวณทีเ่ จาะ

k.

ใหคําแนะนํากับผูปว ยหลังทําหัตถการ โดยใหนอนหงายราบกับเตียงนาน 6-8 ชั่วโมง
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แหลงอางอิง
1.

กัมมันตพันธุมจินดา.Lumbar Punctureใน วิทยา ศรีดามา.หัตถการทางการแพทยทางดานอายุรศาสตร.พิมพ
ครั้งที่ 2.กรุงเทพมหานคร ยูนิตี้ พับลิเคชั่น, 2547: 34-41
ปรับปรุงเนื้อหาโดย
นายแพทย ชวลิต ชยางศุ
แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลสุรินทร
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Endotracheal intubation (Oroendotracheal intubation)
สามารถฝกปฏิบัติกับ  หุน

 ผูปวยจําลอง

 ฝกระหวางนักศึกษาแพทย

ขอบงชี้ในการใสทอชวยหายใจ

1. เพื่อชวยหายใจผูปวยที่มีพยาธิสภาพในระบบตางๆของรางกายจนมีผลตอการหายใจ ดังนี้
- มีการอุดกั้นทางเดินหายใจสวนบน
- มีระบบการหายใจลมเหลว
2. เพื่อปองกันการสําลักอาหารเขาปอดในผูปวยที่มีระดับความรูสึกลดลงจากความผิดปกติของสมองหรือ
ไดรับยากดประสาท
3. เพื่อดูดเสมหะจากหลอดลมและทอลมสวนปลายในกรณีที่ผูปวยไมสามารถไอหรือขับเสมหะไดเอง
4. เพื่อชวยหายใจในระหวางการใหยาระงับความรูสึกแบบทั้งตัว ( general anesthesia )

ภาวะแทรกซอนขณะใสทอชวยหายใจ

1. เกิดการบาดเจ็บตอทางเดินหายใจ เชน เกิดแผลที่ริมฝปาก ลิ้น ลําคอ และกลองเสียง เกิดฟนหักและอาจ
หลุดเขาไปกลายเปนสิ่งแปลกปลอมในทางเดินหายใจ
2. ใสทอชวยหายใจผิดตําแหนง เชน ใสเขาหลอดอาหาร
3. กระตุนระบบหัวใจและหลอดเลือด อาจทําใหหัวใจเตนชาหรือเร็ว หัวใจเตนผิดจังหวะ ความดันเลือดสูง
จนเกิดอันตรายได
4. สําลักอาหารหรือน้ํายอยในกระเพาะอาหารเขาปอด
5. ทางเดินหายใจสวนบนอุดกั้นจากการบวมและเลือดออก เนื่องจากพยายามใสทอชวยหายใจหลายครั้ง

ขั้นตอนการปฏิบัติ (Task analysis)
1. การเตรียมผูปวย

1.1 จัดทาผูปวยนอนหงายบนเตียง ใหศีรษะหนุนหมอนสูง
ประมาณ 10 ซม.
1.2 ใชสายดูดเสมหะดูดเสมหะในปากออก และลวงเอาสิ่ง
แปลกปลอมออก (ถามี)
1.3 ใหผูปวยสูดดมออกซิเจน 100 เปอรเซ็นตทางหนากาก
1.4 ควรติด monitor EKG , SpO2 , BP

ขอควรระวัง
- ใชเทคนิค universal precaution
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ขั้นตอนการปฏิบัติ (Task analysis)
2. การเตรียมอุปกรณ

2.1 Laryngoscope ประกอบดวย handle, blade, light source
พรอมดูความสวางของหลอดไฟ
2.2 Endotracheal tube
ขนาดปกติ ผูชายใชเบอร 34 Fr. หรือ 8.0 m.m. ID.
ผูหญิงใชเบอร 32 Fr. หรือ 7.5 m.m. ID.
2.3 Stylet หรือ guide wire
2.4 Oropharyngeal airway
2.5 Syringe inflate cuff ขนาด 5-10 ml.
2.6 Suction catheter ขนาด 14 หรือ 16 Fr. พรอมเครื่องดูดเสมหะ
2.7 Face mask และ self inflating bag ( ambu bag )พรอม reservoir
2.8 Gel ที่ละลายน้ําเชน K-Y jelly หรือ xylocaine jelly
2.9 Adhesive tape
2.10 Stethoscope
2.11 อุปกรณใหออกซิเจน ไดแก ถังออกซิเจน หรือ
ออกซิเจน pipeline
2.12 เครื่องวัดปริมาณคารบอนไดออกไซดในลมหายใจออก
(end tidal CO2)(ถามี)

3 ขั้นตอนหัตถการ

3.1 จับ laryngoscope handle ดวยมือซายโดยให blade อยูดานลาง
3.2 ใชมือขวาเปดปากดวยวิธี cross finger โดยใชนิ้วหัวแมมือกับ
นิ้วชี้เปดปากที่บริเวณใกลขากรรไกรขางขวาโดยใหนิ้วหัวแม
มืออยูที่ฟนลางและนิ้วชี้ผลักกรามบนออกจากกัน
3.3 ใส laryngoscope blade เขาทางมุมปากขวา
3.4 ใส laryngoscope blade จนถึงโคนลิ้น และปดลิ้นไปทางดาน
ซายใหหมดโดยให blade อยูกึ่งกลาง
-กรณีใช blade โคงใหปลายbladeอยูที่ vallecullae ระหวาง
โคนลิ้นกับฝาปดกลองเสียง (epiglottis)
-กรณีใช blade ตรงใหปลาย blade อยูใตฝาปดกลองเสียง

ขอควรระวัง
-ตรวจสอบอุปกรณตางๆวา
สามารถใชงานได เชน ไฟของ
laryngoscope สวางเพียงพอ,
endotracheal tube สะอาดและ
cuff ไมมีลมรั่ว, หลอลื่นปลายทอ
ดวย gel และใส stylet ให
เรียบรอย (ระวังไมใหสวนปลาย
ของ styletโผลพนปลายทอชวย
หายใจ, ทดสอบเครื่องดูดเสมหะ
ใชงานได เปนตน

-ใหใชวิธีcross fingerในกรณีที่
ผูปวยหมดสติเทานั้น เนื่องจาก
หากทําในผูปวยที่ไมหมดสติอาจ
เกิดอันตรายตอผูใสทอชวยใจได
เชน ถูกผูปวยกัดนิ้ว
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ขั้นตอนการปฏิบัติ (Task analysis)

3.5 ยก laryngoscope ขึ้นในแนวตรง(ไมใชการงัด) ถาเห็นทางเปด
กลองเสียงไมชัด ใหใชมือขวาดันกลองเสียงขึ้นไปดานหลัง
เยื้องไปทางขวา ( BURP maneuver : Backward ,Upward ,Right
Pressure )
3.6 หยิบทอชวยหายใจดวยมือขวาและใสเขาไปทางมุมปากขวา
โดยใหสวนโคงของทออยูดานลาง สอดทอชวยหายใจผานสาย
เสียงโดยใหขอบบนของ cuff ผานสายเสียงลงไปประมาณ 2
ซม. และดูขีดความลึกของทอชวยหายใจที่มุมปาก ในกรณีที่ใส
stylet เมื่อบริเวณ cuff ผานสายเสียงแลวใหผูชวยดึงstylet
ออกทันทีในขณะที่ผูใสจับทอชวยหายใจไวใหแนน ไมใหทอ
เลื่อนออกมา
3.7 เอา laryngoscope ออก
3.8 ใชกระบอกฉีดยาใสลมเขาไปใน cuff เพื่อไมใหมีลมรั่วบริเวณ

ขอควรระวัง

-ระวังไมใหใสbladeลึกเกินไปจะ
ทําใหยกกลองเสียงขึ้นทั้งหมด
จนมองไมเห็นสายเสียง แตมอง
เห็นทางเปดของหลอดอาหาร
แทน
- อยาพยายามใสทอชวยหายใจ
นานกวา 30 วินาที หรือถา SpO2
<92 % ใหชวยหายใจดวย bagmask ventilation กอน
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ขั้นตอนการปฏิบัติ (Task analysis)

ขอควรระวัง

คอ โดยใช minimal occluding volume technique คือ ใสปริมาณ
ลมนอยที่สุดไมใหมีลมรั่ว เช็คตําแหนงปลายทอชวยหายใจโดย
การฟงเสียงลมหายใจ 5 ตําแหนง ไดแก ใหฟงบริเวณลิ้นปเปนที่
แรกและตองไมไดยินเสียงลมหายใจ จากนั้นฟงบริเวณรักแร 2
ขาง ชายปอด 2 ขางจะไดยินเสียงลมหายใจ กรณีไดยินเสียงลม
หายใจ 2 ขางไมเทากันอาจเกิดจากใสทอชวยหายใจลึกเกินไป
ใหแกไขโดยถอยทอชวยหายใจขึ้นมาครั้งละ 1ซม.แลวฟงเสียง
ปอดจนไดยินเทากันทั้ง2ขาง
3.9 ใส oropharyngeal airway
3.10 ใช adhesive tape ติดทอชวยหายใจกับขอบริมฝปากบนและ
ลางของผูปวย
3.11 ตรวจสอบขีดความลึกของทอชวยหายใจอีกครั้ง

4. การดูแลผูปวยหลังการปฏิบัติ

4.1 ตอเครื่องวัดปริมาณคารบอนไดออกไซดในลมหายใจออก
(end tidal CO2)(ถามี) เพื่อยืนยันวาปลายทอชวยหายใจอยูใน
หลอดลม
4.2 chest x-ray เพื่อดูตําแหนงปลายทอชวยหายใจ

แหลงอางอิง

1. วิรัตน วศินวงศ, ธวัช ชาญชญานนท, ศศิกานต นิมมานรัชต, ธิดา เอื้อกฤตาธิการ. วิสัญญีวิทยา
พื้นฐาน, หนวยผลิตตําราคณะแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, สงขลา, 2550.
2. ปวีณา บุญบูรพงศ, อรนุช เกี่ยวของ, เทวารักษ วีระวัฒกานนท. วิสัญญีวิทยาขั้นตน, โรงพิมพ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ, 2550.
3. พงษธารา วิจิตรเวชไพศาล, ตําราเชิงภาพประกอบการใสทอชวยหายใจ พิมพครั้งที่ 1 พ.ศ. 2539,
บริษัท พี.เอ. ลีฟวิ่งจํากัด กรุงเทพ

ปรับปรุงแกไขโดย : น.พ. เอกรินทร สาธุเสน นายแพทยชํานาญการ ศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี
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สามารถฝกปฏิบัติกับ  หุน

1. การเตรียมผูปวย

การฉีดยาชาเฉพาะที่ (Local infiltration)
 ผูปวยจําลอง

 ฝกระหวางนักศึกษาแพทย

ขั้นตอนปฏิบัติ (Task analysis)

1.1 แนะนําตนเอง สอบถามชื่อ-นามสกุลของผูปวย เพื่อยืนยันวาตรงกับผูปวยที่ตองทํา
หัตถการ
1.2 อธิบายเหตุผล ขั้นตอนการทําหัตถการ และภาวะแทรกซอนที่อาจเกิดขึ้นใหผูปวย
รับทราบ
1.3 ซักประวัติโรคประจําตัว การแพยาชา การแพยาอื่นๆ
1.4 ใหผูปวยเซ็นใบยินยอมทําหัตถการ

ขอควรระวัง
-การชี้บงผูปวยที่
ถูกตอง
-การใชภาษาที่
เขาใจงาย

2. เตรียมอุปกรณ

2.1 เตรียมเครื่องมือที่พรอมใชเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินไดแก เครื่องมือใหออกซิเจน,เครื่องดูด
เสมหะ, laryngoscope , endotracheal tube และยาที่จําเปนเชน adrenaline , ephedrine ,
atropine , diazepam, hydrocortisone เปนตน
2.2 เตรียมเข็มฉีดยา ขนาด 25 G, 27 G ยาว 2 เซนติเมตร สําหรับฉีดยาเขาชั้นใตผิวหนัง ,
เข็มขนาด 18 G ,20 G สําหรับใชดูดยาเฉพาะที่ และกระบอกฉีดยาขนาด 2, 5 หรือ 10 ml ตาม
ความเหมาะสมของหัตถการ
2.3 น้ํายาทาฆาเชื้อโรค เชน Povidone Iodine , 70 % alcohol ; ผาคลุมบริเวณที่ทํา
หัตถการ
2.4 เตรียมยาชาเฉพาะที่ เชน 1 % Xylocaine with adrenaline ขนาดยา 5-7 mg/kg ขนาด
สูงสุด ไมเกิน 500 mg หรือ 1 % Xylocaine without adrenaline ขนาดยา 3-5 mg /kg เลือก
ชนิดของยาชาตามความเหมาะสมของหัตถการ

3. ขั้นตอนหัตถการ

-เทคนิคปลอดเชื้อ
3.1 ลางมือ หรือใชเจลฆาเชื้อโรคทําความสะอาดมือ สวมถุงมือ เปดหออุปกรณ
เครื่องมือทําหัตถการ
3.2 เปดหออุปกรณ เครื่องมือทําหัตถการ
-เทคนิคปลอดเชื้อ
3.3 เตรียมผิวหนังบริเวณที่จะฉีดยาใหปราศจากเชื้อดวยการทาน้ํายาฆาเชื้อ , ปูผาคลุม
-เทคนิคปลอดเชื้อ
บริเวณที่ทําหัตถการ
3.4 ฉีดยาชาเขาใตชั้นผิวหนัง (intradermal) เพื่อทําใหเกิดรอยนูน (wheal) โดยใชเข็ม 25 G
ประมาณ 0.5 ml.
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ขั้นตอนปฏิบัติ (Task analysis)

ขอควรระวัง

3.5 กอนฉีดยาชาทุกครั้งตองดูดดูวาปลายเข็มแทงเขาหลอดเลือด หรือไม
3.6 คอยๆ ปกเข็มเขาไปในเนื้อเยื่อใตผิวหนัง เพื่อเดินยาชา และควรฉีดยาชาเพียง 1-2 ml
รอดูสัก 1-2 นาที ถาไมมีปฏิกิริยาแพยาก็ฉีดตอจนครบปริมาณที่ตองการ

-ตรวจสอบปลาย
เข็มไมเขาไปใน
เสนเลือดกอนฉีด
ยาทุกครั้งถาพบวา
เขาหลอดเลือด
ตองเลื่อนเข็มให
พนหลอดเลือด
กอนฉีดยาชา

4. แนะนําผูปวยขณะทําหัตถการ หรือหลังทําหัตถการ

4.1 การฉีดยาชาเฉพาะที่บริเวณที่ทําหัตถการจะทําใหความรูสึกเจ็บปวดบริเวณที่ทํา
หัตถการหมดไป แตผูปวยยังรูสึกตัวขณะทําหัตถการ
4.2 ถาเกิดปฏิกิริยาภูมิแพตอยาชา เชน มีอาการบวม ผื่นคัน ลมพิษ หายใจลําบาก
หลอดลมหดตัว ตองรีบแจงใหแพทยทราบทันที
4.3 ถาเกิดปฏิกิริยาตอยาชาที่เกินขนาด หรือฉีดยาชาเขาหลอดเลือด โดยมีอาการ
กระสับกระสาย ปวดศีรษะ คลื่นไสอาเจียน กลามเนื้อบริเวณหนาและมือกระตุก ชีพจร
ผิดปกติ ความดันโลหิตตก ผิวหนังซีดเย็น เหงื่อออก หายใจลึกเร็ว ตองรีบแจงแพทยทราบ
ทันที
5. แหลงอางอิง
5.1. กัมมันต พันธุมจินดา . Local Infiltration ในหัตถการทางการแพทยทางดาน
อายุรศาสตร .พิมพครั้งที่ 2 . กรุงเทพมหานคร ยูนิตี้ พับลิเคชั่น , 2547 : 18-20
5.2. เกษียร ภังคานนท. การใชยาชา ในคูมือผาตัดเล็ก. พิมพครั้งที่ 6 . กรุงเทพมหานคร ,
หมอชาวบาน , 2539 : 53-58
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Advanced cardio-pulmonary resuscitation ในผูใหญ

สามารถฝกปฏิบัติกับ  หุน

 ผูปวยจําลอง

 ฝกระหวางนักศึกษาแพทย

ขั้นตอนการปฏิบัติ (Task Analysis)
1.Primary basic life support (BLS) Survey

1. พบผูปวยหมดสติหรือไมตอบสนอง ไมหายใจ หรือหายใจไมปกติ (เฮือก)
2. เรียกหนวยพยาบาลฉุกเฉิน (EMS) เรียกหาหรือสงผูชวยไปเอา AED/Defibrillator
3. คลําชีพจรภายใน 10 วินาที ถามีชีพจรชวยหายใจ 1 ครั้ง ทุก 5-6 วินาที และตรวจสอบ
ชีพจรซ้ําทุก 2 นาที
- ถาไมมีชีพจร เริ่มกดหนาอก 30 ครั้ง สลับกับชวยหายใจ 2 ครั้ง
4. เมื่อ AED/debfibrillator มาถึงตรวจ rhythm ช็อกไดหรือไม
5. ถาเปน rhythm ช็อกได (VF/pulseless VT) ช็อก 1 ครั้ง (120-200J biphasic, 350 J
monophasic)
6. ถาเปน rhythm ช็อกไมได (Asystole/PEA) ทํา CPR ทันที 5 รอบ (2 นาที) ตรวจ rhythm
ทุกๆ 2 นาที ของ CPR ทําตอจนทีม ALS มาถึงหรือผูปวยเริ่มขยับ

2. การทํา Secondary ABCD Survey ตอจาก BLS

1. ตรวจการตอบสนอง โดยการตีบาและรองเรียก ถาไมตอบสนองใหทํา BLS ตอเนื่อง
ตาม guideline และให O 2 ถาทําไดพรอมติด EKG และ debrillator
2. Secondary A Survey ใหใส Advance airway โดยใชเวลาใหสั้นที่สุด โดยไมรบกวน
การกดหนาอก
Advance airway : Endotracheal tube
ผูชาย 7.5 – 8 mm
ผูหญิง 7 - 7.5 mm
: Laryngeal tube
: Laryngeal mask airway (LMA)
: Combi-tube
โดยจัดศีรษะใหอยูในทาที่เหมาะสม sniffing position (หมอน 10 เซนติเมตร หนุนที่
occiput)
3. Secondary B Survey
- ถาใสทอชวยหายใจแลว ใหชวยหายใจ 6-8 วินาทีตอครั้ง (8-10 ครั้งตอนาที) โดยไม
ตองสัมพันธกับการกดหนาอก
- ถาหัวใจเตนเองไดแลว ชวยหายใจ 10-12 ครั้ง ตอนาที

ขอควรระวัง
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ขั้นตอนการปฏิบัติ (Task Analysis)

ขอควรระวัง

4. Secondary C Survey
- คลําชีพจรที่ carotid artery ทุก 2 นาที หรือหลังกดหนาอกครบ 5 รอบ
- กดหนาอกใหลึกพอดวยอัตราเร็วอยางนอย 100 ครั้ง/นาที,กดลึกอยางนอย 2 นิ้ว
(5 ซม.) ปลอยใหทรวงอกดันตัวเต็มที่ กอนกดใหม , ลดการขัดจังหวะการกดหนาอกใหนอย
ที่สุด
5. Secondary D Survey
- ติด EKG ทันทีที่มีอุปกรณ และรอดูผล EKG
- ถาเปน VF/pulseless VT ให shock 1 ครั้งดวยพลังงาน 120-200 J (biphasic) แลวกด
หนาอกตอทันที
- ถาเปน asytole , PEA ใหกดหนาอกตอ และให epinephrine 1 mg ทุก 3-5 นาที, push
saline 20 ml ตามหลังให epinephrine
- ตรวจสอบ EKG เมื่อครบ 5 รอบ ถายังเปน VF/pulseless VT ให shock ครั้งตอไป,ถา
ยังเปน asyslde /PEA ใหกดหนาอกตออีก 5 รอบ (2นาที)
- ถาเปน arrhythmia ใหรักษาตาม algorithm ของ American Heart Association 2010
- differential diagnosis หาสาเหตุและแกสาเหตุของภาวะ cardiac arrest
* hypovolemia
* hypoxia
* hydrogen ion (acidusis)
* hypo-hyperkalemia
* hypothermia
* tensiob pneumothurax
* temponade; cardiac
* foxin
* thrombosis, pulmonary
* thrombosis, coronary

เอกสารอางอิง

1.Circulation November 2 ,2010 Volume 122 issue 18
2.คณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล

หมายเหตุ การฝกปฏิบัติหัตถการนี้ควรทําเปนทีม โดยแบงหนาที่ผูปฏิบัติ ผูชวยเหลือตางๆ ซึ่งจะมีการสั่ง
การรักษาและสั่งการปฏิบัติอื่นๆ ซึ่งจะตองมีการขานรับ การทวนคําสั่ง ระหวางผูปฏิบัติและเจาหนาที่อยาง
เครงครัด
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การชวยเหลือกรณีตางๆ
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Oxygen Administration Via Nasal Catheter/Nasal Cannula
สามารถฝกปฏิบัติกับ  หุน

 ผูปวยจําลอง

 ฝกระหวางนักศึกษาแพทย

ขั้นตอนการปฏิบัติ
Task analysis
1. การเตรียมผูปวย
- ในเด็กโตที่อธิบายใหเขาใจได ควรอธิบายถึงวัตถุประสงคและวิธีการให
ออกซิเจนเพื่อลดความกลัวและความวิตกกังวล
- ในเด็กเล็กควรใชผาหอตัวเด็กเพื่อไมใหดิ้นและไมดึง catheter
- ถามีน้ํามูกควรดูดออกหรือเช็ดออกกอน
2. การเตรียมอุปกรณ
- Nasal cannula หรือ nasal catheter ที่ปลอดเชื้อขนาดพอเหมาะกับจมูกเด็ก (เบอร
8F-10F)
- เยลลี่ประเภทละลายน้ํา (K-Y jelly), พลาสเตอร
- ถังออกซิเจนพรอมหัวตอบอกความดัน และมาตรบอกอัตราการไหลของกาซ
(อาจใชออกซิเจนจากทอจายกลางแทนออกซิเจน)
- ขวดใสน้ําปลอดเชื้อหรือเครื่องทําความชื้น (Humidifier) [อาจใชแทงเหล็กทํา
ความรอน (Heater) แชในขวดน้ําหรือเครื่องทําความชื้น เพื่อใหไดอุณหภูมิที่
เหมาะสม คือ 300-340 ซ. ในรายที่ใหทาง Nasal Catheter]
- ทอสายยางสําหรับตอจากเครื่องทําความชื้นกับ Nasal Catheter หรือ Cannula ที่
ปราศจากเชื้อ

ขอควรระวัง
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3. ขั้นตอนหัตถการ
3.1 การใหออกชิเจน
1. ลางมือใหสะอาดแลวเช็ดใหแหง
2. ในกรณีที่ใหทาง Nasal Catheter วัดความยาวของ Catheter จากติ่งหูถึงปลายจมูก เปนระยะความยาวที่จะ
ใสเขาในจมูกผูปวยเพื่อใหปลายสาย Catheter อยูบริเวณ Oropharynx (ดังรูปที่ 1 และ 2) พันพลาสเตอรรอบ
Catheter ตรงตําแหนงนั้นเปนเครื่องหมายไว อาจพันใหหนาเพื่อไมใหผานรูจมูกลึกเกินไป (อาจใชสีเขียน
ทําเครื่องหมายแทนการพันดวยพลาสเตอร)

3. เพื่อใหหลอลื่น ใชเยลลี่ประเภทละลายน้ําหรือ K-Y jelly ทาปลาย Catheter (ถาไมมีเยลลี่อาจจุมปลาย
catheter ในน้ําสะอาดก็ได) ตอปลาย catheter ดานหนึ่งกับทอสายยางซึ่งตอกับออกซิเจนที่ผานเครื่องทํา
ความชื้น (ถาเปน Nasal Cannula เขากับทอออกซิเจนเชนกัน)
4. เปดออกซิเจนจากถัง หรือระบบทอจายกลาง (Central Pipeline) ใหไดอัตราการไหลประมาณ 1-5 ลิตร/
นาที ความเขมขนของออกซิเจนที่ผูปวยไดรับจะขึ้นกับอัตราการไหลและขนาดของผูปวย ถาเปนเด็กโตเทา
ผูใหญ หรือน้ําหนักตั้งแต 50 กิโลกรัมขึ้นไป จะไดความเขมขนของออกซิเจนดังนี้
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อัตราการไหล (ลิตร/นาที)
1
2
3
4
5
6

% ออกซิเจนโดยประมาณ
24
28
32
36
40
44

ไมควรเปดออกซิเจนเกิน 6 ลิตร/นาที เพราะจะทําอันตรายตอเนื้อเยื่อบริเวณจมูก ระคายคอ ปวด
บริเวณ Sinus และมีเลือดกําเดาไหล หรือทองอืดได
5. สอด Catheter เขารูจมูกขางใดขางหนึ่งจนถึงตําแหนงที่ทําเครื่องหมายไวอยางนุมนวล (ถาผูปวยดิ้นอาจให
ผูชวยจับศีรษะใหอยูกับที่ขณะใส Catheter ถาเปนเด็กโตที่ไมยอมรวมมืออาจพนยาชา (Xylocaine Spray)
เขารูจมูกกอนใส ใชพลาสเตอรพัน Catheter และตรึงไวขางแกม (อาจใชเชือกผูกสาย Catheter แลวปดดวย
พลาสเตอรอีกที (รูปที่ 3)
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ในกรณีที่ใหทาง Nasal Cannula ตองใสใหปลายโคงชี้ไปทางสวนหลังของชองจมูกและตรึงไวกับ
ขางแกม หรือใชสายรัดที่ติดมากับ Cannula รัดไวดานหลังศีรษะ (รูปที่ 4)
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3.2 การดูแลผูปวยขณะใหออกซิเจน
1. ถาเปนเด็กเล็กควรใหผูปวยนอนศีรษะสูงเล็กนอย ในเด็กโตอาจใหนอนทา Fowler’s position
2. ควรตรวจดูวา Nasal Catheter หรือ Cannula เลื่อนตําแหนงจากเดิมหรือไม ถาเลื่อนตองแกไข (อาจให
ผูชวยหรือเจาหนาที่ที่ดูแลผูปวยเปนคนสังเกต)
3. ควรเปลี่ยนน้ําในเครื่องทําความชื้นและทอสายยางทุก 12-24 ชั่วโมง และเปลี่ยนขางรูจมูกดวย Catheter
หรือ Cannula ที่ปลอดเชื้อทุก 12-24 ชั่วโมง

4. แนะนําผูปวยหลังการปฏิบัติงาน
5. แหลงอางอิง
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- G.Edward Morgan,Jr.edal : Clinical Anesthesiology 4th edition
- วรรณา สมบูรณวิบูลย และคณะ : วิสัญญีวิทยาพื้นฐานภาควิชาวิสัญญีวิทยา
คณะแพทยศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- อังกาบ ปราการรัตน และคณะ : วิสัญญีวิทยาทันยุค แนวทางการปฏิบัติ
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
- ปราสาทนีย จันทร และคณะ : Respiratory Care Theory and Applietions
- หนวยชวยหายใจ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตรรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
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Oxygen therapy ดวย Oxygen Mask หรือ Mask with reseviour bag
สามารถฝกปฏิบัติกับ  หุน

 ผูปวยจําลอง

 ฝกระหวางนักศึกษาแพทย

ขั้นตอนการปฏิบัติ
Task analysis

1. การเตรียมผูปวย
- เตรียมผูปวยและอธิบายใหผูปวยเขาใจเชนเดียวกับการใหทาง Nasal
Catheter/Nasal Cannula

2. การเตรียมอุปกรณ
- Simple Mask หรือ Mask ที่มี Reservoir bag ที่ปราศจากเชื้อขนาดพอเหมาะกับ
ผูปวย
- ถังออกซิเจนพรอมมาตรวัดอัตราการไหลของกาซ และเครื่องทําความชื้น
(Humidifier) หรือเครื่องทําละอองฝอย (Nebulizer) ที่ปลอดเชื้อเชนเดียวกันกับการ
ใหออกซิเจนทาง Nasal Catheter
- ทอสายยางที่ปลอดเชื้อสําหรับตอจากเครื่องทําความชื้น หรือเครื่องทําฝอย
ละอองกับ Mask ในกรณีที่ใชเครื่องทําฝอยละอองตองใชทอที่เปน Corrugated
tube

ขอควรระวัง
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3. ขั้นตอนหัตถการ
3.1 การใหออกซิเจน
1. ลางมือใหสะอาดแลวเช็ดใหแหง
2. ตอปลายหนึ่งของทอสายยาง กับทอออกซิเจนที่ผานเครื่องCorrugated tube กับทอCorrugated tube
กับทอ O 2 ที่ผาน ถาใช Nebulizer ใช Mask ที่มี Exhalaten port รูใหญ ทําความชื้นหรือเครื่องทํา
ละอองฝอย อีกปลายหนึ่งตอกับ Mask
3. กรณีใช Mask ที่ใชกับ Humidifier เปดออกซิเจนไมต่ํากวา 6 ลิตร/นาทีในเด็กโต หรือ 4 ลิตร/นาที
ในเด็กเล็ก เพื่อปองกันการคั่งของคารบอนไดออกไซค ไมควรเปดออกซิเจนต่ํากวา 4 ลิตร/นาทีใน
เด็กเล็ก และ 6 ลิตร/นาทีในเด็กโต (ในกรณีที่ใช Mask with Reservoir bag หรือ Partial Rebreathing
Mask ตองเปดออกซิเจนใหเขาไปอยู Reservoir bag ใหเต็มกอน โดยอุดรูตอระหวาง Mask และ Bag
เมื่อเต็มแลวจึงคอยใหผูปวยครอบ Mask)
• การใช Mask ธรรมดาจะไดออกซิเจนประมาณรอยละ 40-60 ถาใช Mask with Reservoir
bag จะไดออกซิเจนเขมขนประมาณรอยละ 60-90 ในผูปวยที่หายใจคอนขางปกติ
จะสามารถประมาณ FiO 2 ที่ไดตามตารางขางลาง
FGF(L/min)
Predieted FiO 2
Simple Mask
6
0.4
7
0.5
8
0.6
Partial Rebreathing Mask C bag
6
0.6
7
0.7
8
0.8
9
นอยกวา 0.8
10
นอยกวา 0.9
• ในกรณีใช Nebulizer อุปกรณนี้จะตองเปด O 2 flow ใหไดมากกวา Peek Inspiratory Flow
ของผูปวยโดย
- กรณีใช Nebulizer ธรรมดา : เปด O 2 ใหเห็นละอองฝอยยังคงอยูหนา Mask ไมถูกดูด
หายไปใต Mask
- กรณีใช Nebulizer ปรับเปอรเซ็นต O 2 ได(Air-entrainment Nebulizer)ใหปรับที่
กระปองไปที่เปอรเซ็นต O 2 ที่ตองการกอน แลวเปด O 2 flow เหมือนกับกรณีแรก
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กรณีใช Air-entrainment Nebulized และเปดไดอยางถูกตองไมมีอากาศเขามาผสม จะได
เปอรเซ็นต O 2 ตามตองการ โดย flow ที่ตองการจะเปลี่ยนไปตาม Pattern การหายใจของผูปวย ถา
ผูปวยหายใจตื้นก็ตองการ flow นอย ถาหายใจลึกก็ตองการ Flow มาก
อากาศที่เขามาผสมตอ O 2 flow ที่ตามตาราง
FiO 2 ที่ตองการ
Air-entrainment Ratio
Total flow/ O 2 flow
1.0
0/1
1/1
0.6
1/1
2/1
0.4
3/1
4/1
0.3
8/1
9/1
0.28
101
11/1
0.24
25/1
26/1
4. ครอบ Mask ใหคลุมจมูกและปากของผูปวยใชสายยางของ Mask รัดดานหลังศีรษะใหพอดีไมแนน
หรือหลวมเกินไป จับแผนโลหะเล็กๆ บน Mask ใหเขากับจมูกผูปวย (รูปที่ 1)
ในกรณีที่ใช Mask with bag ตองสังเกตดูวาขณะผูปวยหายใจออกทาง Mask ที่ครอบอยูนั้น
ถุงลม (Reservoir bag) โปงอยูหรือไม ถาแฟบตลอดเวลาตองเปดออกซิเจนใหแรงกวาเดิม แตไมควร
เกิน 8-10 ลิตร/นาที
3.2. การดูแลผูปวยขณะใหออกชิเจน
1. ควรใหผูปวยนอนศีรษะสูง ในเด็กโตอาจใหนอนทา Fowler’s position
2. คอยสังเกตวา Mask ครอบฝาแนนหรือหลวมไปหรือไม หรือเลื่อนหลุดไมครอบจมูก
ถาแนนหรือหลวมหรือเลื่อนหลุดตองปรับใหม(อาจบอกใหผูชวยหรือเจาหนาที่ผูดูแลผูปวย
เปนคนสังเกตและรายงาน) เพราะถา Mask แนนหรือคับเกินไปจะกดบริเวณหนาทําใหเกิด
Pressure Necrosis ได ถาหลวมหรือเลื่อนหลุดผูปวยจะไมไดออกซิเจนตามที่ตองการ
3. ควรเปลี่ยนน้ําในเครื่องทําความชื้นและทอสายยางทุก 12-24 ชั่วโมง เชนเดียวกับการใหดวย
Nasal Catheter และเปลี่ยน Mask หรือทําความสะอาดอยางนอยทุก 24 ชั่วโมง เพื่อปองกัน
การติดเชื้อจากเครื่องมือ
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รูปแสดง Mask แบบตางๆและการครอบ Mask
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4. แนะนําผูปวยหลังปฏิบัติงาน
-

5. แหลงอางอิง
- G.Edward Morgan,Jr.edal : Clinical Anesthesiology 4th edition
- วรรณา สมบูรณวิบูลย และคณะ : วิสัญญีวิทยาพื้นฐานภาควิชาวิสัญญีวิทยา
คณะแพทยศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- อังกาบ ปราการรัตน และคณะ : วิสัญญีวิทยาทันยุค แนวทางการปฏิบัติ
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
- ปราสาทนีย จันทร และคณะ : Respiratory Care Theory and Applietions
- หนวยชวยหายใจ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตรรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
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สามารถฝกปฏิบัติกับ  หุน

Aerosol Therapy
 ผูปวยจําลอง

ขั้นตอนการปฏิบัติ
Task analysis

 ฝกระหวางนักศึกษาแพทย

ขอควรระวัง

1. การเตรียมผูปวย
ควรใหผูปวยอยูในทานั่ง หรือนอนศีรษะสูง

2. การเตรียมอุปกรณ
-กระเปาะพนยา (Jet Nebulizer) พรอม Mask และสาย
-กระบอกฉีดยา 3 ml.
-เข็มฉีดยาขนาด 16 G
- ถังบรรจุออกซิเจน หรือทอสงออกซิเจน (Pipeline)
- หัวปรับอัตราการไหลของออกซิเจน (Flow Meter)
- Adaptor
- ยาในรูปสารละลาย
- Normal Saline (NSS)
3.ขั้นตอนการทําหัตถการ
1. ศึกษาวิธีการและประกอบกระเปาะพนยาไดถูกตอง
2. สวมเข็มฉีดยาเขากับกระบอกฉีดยา ดูด NSS ใหไดปริมาตรที่เมื่อรวมกับยาแลว จะไดปริมาตรของ
สารละลายทั้งหมดเทากับ 3 หรือ 4 ml.
3. ดูดยาตามปริมาตรที่ตองการแลวเติมลงไปผสมกับ NSS ในกระเปาะพนยา
4. ตอกระเปาะพนยากับหนากาก
5. ตอ Adaptor เขากับ หัวปรับอัตราการไหลของออกซิเจนที่ตอไวกับถังบรรจุหรือทอสงออกซิเจน
6. สวมปลายสายขางหนึ่งตอเขากับกระเปาะพนยา และอีกขางตอกับ Adaptor
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7. เปดถังหรือทอสงออกซิเจนใหอัตราการไหล 6-8 ลิตร/นาที เมื่อเห็นละอองยาออกมาจากกระเปาะพนยา
แลวจึงครอบหนากากใหผูปวย
8. ระหวางพนยาจับหนากากใหแนบสนิทกับหนาของผูปวย
9. ขณะพนยาใหเคาะกระเปาะพนยาเปนระยะๆ เพื่อไมใหยาติดดานในกระเปาะ
10. พนยาตอจนกระทั่งไมเห็นละอองยา คือ พนจนหมดกระเปาะ ใชเวลาประมาณ 10-15 นาที
การกระจายตัวของละอองฝอย(Distribution)
ขนาดของฝอยละอองที่ไมเทากันจะผานลงไปในทางเดินหายใจตางกัน ขนาดที่เล็กกวาจะลงไปไดลึกกวา

สิ่งที่ตองคํานึงถึงในการพนฝอยละอองยาโดย Small Volume Nebulizer
1. ปริมาตรของสวนผสมของยาที่ใสในกระเปาะ (fill volume) ถาใชขนาด 4 ml. จะไดปริมาณฝอยละออง
ของยามากที่สุด แตอาจใชเวลานานในการพนยา เด็กเล็กจะทนเวลาในการพนยานานๆไมได จึงควรใช
ขนาด 2.5-3 ml. ซึ่งไดผลในการรักษาเชนเดียวกัน
2. อัตราการไหลของออกซิเจนที่เหมาะสมในการผลิตฝอยละอองยาควรใชประมาณ 6-8 ลิตร/นาที จะได
ขนาดฝอยละอองพอเหมาะคือ 1-5 µm
3. การเลือกหนากาก ควรใชหนากากสําหรับการพนยาที่มีรูกลมเปดที่ขางจมูกทั้งสองขาง ไมใชหนากาก
สําหรับการใหออกซิเจน (oxygen flow mask) เนื่องจากรูเปดที่ขางจมูกมีขนาดเล็กเกินไป ทําใหฝอย
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ละอองระบายออกไมทัน คั่งคางอยูในหนากาก และโดนละอองยาที่ผลิตออกมาใหมกระแทกกันและ
รวมตัวเปนหยดน้ําตกคางอยูในหนากาก

4. ไมควรตอกระเปาะพนยากับออกซิเจนโดยผานเครื่องทําความชื้น (humidifier)

5. การพนยาในขณะเด็กอยูในทานอน ทําใหไมสามารถผลิตฝอยละอองยาออกมาได เพราะเครื่องไมได
ตั้งอยูในแนวดิ่ง
6. การพนยาในขณะที่เด็กรองไห จะไดฝอยละอองยาเขาสูปอดไดนอยกวาพนยาในขณะที่เด็กหายใจเขา
ออกปกติ
ขอแนะนํา:
เนื่องจาก small volume nebulizer ที่มีขายตามทองตลาดโดยทั่วไปผลิตแบบ disposable เพื่อเปนการ
ประหยัดสามารถนําไปทําความสะอาดแลวนํากลับมาใชใหมได โดยใหทําความสะอาดดวยน้ําสบูและทิ้งไว
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ใหแหงทุกครั้งหลังการใชงาน และแชน้ํายา 2.5% acetic acid (น้ําสมสายชูหนึ่งสวนกับน้ําเปลาหนึ่งสวน)
ประมาณ 30 นาที
 Metered-dose Inhaler (MDI) with Spacer
Metered-dose inhaler (MDI) เปนอุปกรณพนฝอยละอองยาที่นิยมใชมากที่สุด ขนาดของฝอยละออง
ยาที่จะไดประมาณ 2-6 µm ฝอยละอองยาจะตกลงไปในปอดไดประมาณรอยละ 10-20 วิธีใชที่ถูกตองคือ
เขยากระบอกยาใหดีกอนใช ใหผูปวยหายใจออกจนสุดกอน แลวหายใจเขาพรอมๆกับกดกระบอกยาหนึ่ง
ครั้ง หายใจเขาชาๆ (>2 วินาที) แลวกลั้นใจไว 4-10 วินาที แตในเด็กไมสามารถกําหนดลมหายใจได จึง
จําเปนตองอาศัย spacer หรือ holding chamber ซึ่งมีประโยชนชวยทําใหการพนยาในเด็กไดผลดีขึ้นดังนี้ คือ
1.
2.
3.
4.
5.

ชวยใหวิธีการสูดยางายขึ้น
ฝอยละอองยาลงสูปอดไดมากขึ้น
ลดการตกลงของละอองยาขนาดใหญที่บริเวณ oropharynx
ลดการกระทบกับไอเย็นของ Freon ซึ่งออกมากับยา
ลดการสูญเสียฝอยละอองยาไปกับลมหายใจออก

การเตรียมผูปวย:
1. กอนพนยาถาเด็กมีน้ํามูกใหดูดน้ํามูกออกกอน หรือถามีคราบน้ําลายบริเวณปากใหเช็ดใหแหง
2. ใหผูปวย ยืน หรือนั่งลําตัวเอนไปขางหลังเล็กนอย
การเตรียมอุปกรณ:
1. ยาพน MDI
2. Spacer หรือ holding chamber
ขอแตกตางระหวาง spacer กับ holding chamber คือ
 Spacer เปนทอปลายเปดหรือเปนถุงที่มีขนาดความจุเพียงพอที่ทําใหฝอยละอองที่ออกมา
จาก MDI สูภายนอกแลว มีความเร็วลดลง และสาร propellant (ที่เปนตัวนํายาใหพนออกมา
เปนฝอยละออง) ระเหยไปเหลือแตฝอยละอองของยา ดังนั้นขนาดที่พอเหมาะจะตองมี
ปริมาตรภายในมากกวา 100 ml. และมีความยาว 10-13 cm. (ภาพหนา 64)

66

 Holding chamber หรือ valved holding chamber เปนกระบอกที่ตองมีลิ้นปดเปดไดแบบ
one way valve เปนลิ้นที่กั้นทิศทางลม โดยลิ้นจะเปดออกในชวงหายใจเขาและปลอย
ละอองยาออกมาใหผูปวยสูดไดในจังหวะหายใจเขา สวนในชวงหายใจออกลิ้นจะปดทําให
ลมหายใจออกไมเขาไปปะปนกับละอองยาที่กักอยูภายในกระบอก ขนาดปริมาตรของ
กระบอกจะประมาณ 140-750 ml. และลิ้นปดเปดจะตองมีแรงตานทานต่ํา เปดไดงายโดยใช
แรงเพียงเล็กนอย
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ขั้นตอนการทําหัตถการ
1. ดึงฝาออกจากชองพน mouthpiece
2. ตรวจสอบใหแนใจวา mouthpiece สะอาด อาจจะใชผาเช็ดกอนพน หากพนเปนครั้งแรกหรือหยุด
พนไปนานหลายเดือนใหพนทิ้งในอากาศ 1 ครั้ง
3. ใหผูปวยยืน หรือนั่งเอนไปขางหลังเล็กนอย
4. เขยายา 3-4 ครั้งในแนวดิ่ง
5. ตอกระบอกยากับ spacer โดยใหกระบอกยาอยูในแนวดิ่งเสมอ
6. ใชริมฝปากอมรอบหลอด spacer หรือ spacer เปนลักษณะ mask ใหครอบ mask ใหคลุมปากและ
จมูก
7. กดยาเขา spacer 1 ครั้ง
8. หายใจเขาออกลึกๆ ชา ไมตองกลั้นหายใจจนกวาแนใจวายาหมด หรือนับ 1-10 ชา
9. เมื่อตองการกดยามากกวา 1 ครั้งไมควรกดยาติดกันเพราะยาจะเกาะกัน และติดผนังกระบอกพน
ควรนํายาออกมาเขยา 3-4 ครั้ง จึงเริ่มกดครั้งตอไป
การแนะนําผูปวยหลังการปฏิบัติ
1. หลังพนยาที่เปน steroid ทุกครั้ง ตองบวนปาก หรือแปรงฟน เพื่อลดโอกาสเกิดการติดเชื้อราในชองปาก
2. ในกรณีที่กระบอกเปนพลาสติก ผนังภายในของกระบอกจะมีประจุไฟฟาสถิต ซึ่งจะดูดละอองยามาติดที่
ผนังภายใน มีผลทําใหละอองยาที่แขวนลอยในกระบอกลดลง ปริมาณละอองยาที่สูดไดจึงลดลง ดังนั้น
อาจแกไขไดโดยการทําความสะอาดดวยน้ําสบูที่เจือจางแลว แลวปลอยใหแหงเอง ไมควรใชผาถูเพราะ
จะทํ าให เกิดประจุไ ฟฟาสถิตที่ผนัง ของกระบอก กอนนํามาใชกับ เด็ก ครั้งแรกภายหลังการทําความ
สะอาด ใหกดยาเขาไปในกระบอกซ้ํา 1-2 ครั้งเพื่อใหละอองยาไปเกาะเคลือบภายในกระบอกลดประจุ
ไฟฟา (priming)
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5. เอกสารอางอิง
- เอกสาร CAI นพ.ทนง ประสานพานิช กลุมงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระปกเกลา จันทบุรี
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Anteroir Nasal Packing
สามารถฝกปฏิบัติกับ

 หุน

 ผูปวยจําลอง

 ฝกระหวางนักศึกษาแพทย

ขอบงชี้
1. เลือดกําเดาไหลไมหยุดหลังจากพยายามใชวิธี direct pressure หรือการใชยาเฉพาะที่ หรือการหาม
เลือดโดยใช สารเคมี เชน silver nitrate หรือ T.C.A. จี้ หรือ จี้ดวยไฟฟา อยางเต็มที่แลว
ขั้นตอนการปฏิบัติ (task analysis)
1. การเตรียมผูปวย
1.1 แนะนําตัวของผูทําหัตถการ
1.2 แสดงอุปกรณและอธิบายขั้นตอนใหผูปวยเขาใจ
1.3 จัดผูปวยใหอยูในทานั่งhigh fowler’s position
2. เตรียมอุปกรณ
2.1 Gloves
2.2 Eye shield for practitioner
2.3 head light
2.4 Tongue blade
2.5 Cotton
2.6 Vaseline gauze pack / gauze with bismuth iodoform paraffin paste
2.7 nasal speculum
2.8 Epinephrine (1:1000) and2% lidocaine
2.9 Bayonet forceps
2.10

Nasal suction
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3. ขั้นตอนหัตถการ
3.1 แนะนําตัวกับผูปวย อธิบายถึงเหตุผลและขั้นตอนในการทํา anterior nasal packing
3.2 ใส headlight และจัดไฟใหเขาที่
3.3 เปดรูจมูกใหกวางขึ้นดวย nasal speculum ในขางที่มีเลือดออกโดยใชมือขางที่ไมถนัด
3.4 ใช nasal suction ดูด blood clot ในจมูกออกใหหมด
3.5 ใชสําลีชุบ 2% lidocaine and 1:1000 epinephrine ปายที่บริเวณที่มีเลือดออกนาน 10 นาที
เพื่อใหเลือดหยุดไหลชั่วคราว
3.6 ใช bayonet forceps จับ Vaseline gauze pack โดยเริ่มจากสวนปลายแลวใสเขาไปในโพรงจมูก
ดานหนาอยางนุมนวล จนสุดปลาย bayonet forceps โดยมือขางที่ถนัด
3.7 เรียง gauze จากดานลางขึ้นไปดานบนจนกระทั่งเต็มโพรงจมูกดานหนาพอดี
3.8 ใหผูปวยอาปาก ใช tongue blade กดดูวามีเลือดไหลลงไปในชองคอหรือไม
3.9 นัดผูปวยมา remove anterior nasal packing ใน 2-3 วัน แตถายังมีเลือดออกตองมาพบแพทย
ทันที แนะนําการปฏิบัติตัว หามไอ จาม หรือเบง หามยกของหนัก การใหยาปฎิชีวนะ ยัง controversy

4. Complication
4.1. hypovolumic shock
4.2. septic shock
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4.3. pneumocephlus
4.4. sinusitis
4.5. septal pressure necrosis
4.6. epiphora
4.7. hypoxia
4.8. staphylococcal toxic shock syndrome
5. ขอควรระวัง
5.1 กอนทําหัตถการควรจัดทาผูปวยใหเหมาะสม
5.2 ควรใส vasaline gauze pack ดวยความนุมนวล
5.3 หลังการทําหัตถการควรสังเกตอาการของผูปวยที่อาจจะเกิดภาวะแทรกซอนได
6. ขอแนะนําผูปวยหลังการปฏิบัติ
6.1 ถามีอาการไข เจ็บบริเวณโพรงจมูกควรแจงแพทย
6.2 ถามีเลือดกําเดาไหลเพิ่มขึ้นควรแจงแพทย
6.3 หามดึงแผนผาในจมูกออก
แหลงอางอิง
1 สุภาวดี ประคุณหังสิต.เลือดกําเดาออก.ใน : สุภาวดี ประคุณหังสิต,บุญชู กุลประดิษฐารมณ
,บรรณาธิการ.ตํารา โสต นาสิก ลาริงซวิทยา. พิมพครั้งที่ 2 .กรุงเทพมหานคร : โฮลิสิติก พัช
ลิชชิ่ง; 2540.หนา 193-4
2 ประสิทธิ์ มหากิจ.เลือดกําเดาไหล.ใน : กรีฑา มวงทอง,ประสิทธิ์ มหากิจ,ปริยนันทน จารุ
จินดา,ภาณุวิชญ พุมหิรัญ,บรรณาธิการ. ตํารา โรค หู คอ จมูก.พิมพครั้งที่ 1 .กรุงเทพมหานคร :
นําอักษรการพิมพ ; 2548 . หนา 67-8
3 Eric Goralnick,MD.anteroirepitaxis:treatment&medication.eMedicine 2009 May (cited
2009 September 9).available from : URL:http//www.emedicine.medscape.com/article/80526treatment

72

ชื่อหัตถการ การใส่สาย Nasogastric tube
สามารถฝึกปฏิบัติกับ

( / ) หุ่น

( ) ผู้ป่วยจําลอง

( ) ฝึกระหว่างนักศึกษาแพทย์

ขั้นตอนปฏิบัติ
Task analysis
ข้อบ่งชี้ในการทําหัตถการ
1. Diagnosis and treatment in Gastrointestinal Hemorrhage
2. Gastric larvarge/ irrigation for administration of oral toxic agent agent
3. Feeding
4. Decompression of the gastrointestinal tract
ข้อห้ามในการทําหัตถการ
1. Loss of gag reflexes
2. Causative or Hydrocarbon agent administration
3. Base of skull injury or severe facial bone fracture
เตรียมผู้ป่วย
1. แจ้งผู้ป่วยให้ทราบถึงเหตุผลของการทําหัตถการ
2. จัดท่าผู้ปว่ ยให้อยูใ่ นท่านั่งหรือ High Fowler’s position(ท่านอนหงาย
ศีรษะสูงประมาณ 18 ถึง 20 นิ้วรวมทั้งยกหัวเข่าให้สูงขึ้น)
เตรียมอุปกรณ์
1. อุปกรณ์ป้องกัน ได้แก่ ถุงมือ แว่นตา
2. สาย nasogastric tube
3. Luer-lock Syringe ขนาด50-60 มล.
4. ชามรูปไตใบใหญ่
5. สารหล่อลื่นชนิดละลายน้ํา ( water solution lubricant ) เช่น K-Y jelly
6. อุปกรณ์ช่วยดูดหรือถุงกักเก็บเศษอาหาร
7. แถบกาว สําหรับยึดสาย
8. Stethoscope
เตรียมนักศึกษา
1. สวมเครื่องป้องกัน หน้ากาก แว่นตา และถุงมือก่อนทําหัตถการ
2. แนะนําตัวเองก่อนทําหัตถการ

ข้อควรระวัง
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ขั้นตอนปฏิบัติ
Task analysis
ขั้นตอนการทําหัตถการ
1. ตรวจสอบว่ามีความผิดปกติหรืออุดตันที่รูจมูกข้างใดหรือไม่ โดยการซัก
ประวัติและการตรวจร่างกายด้วยไฟฉายหรือใช้แผ่นพลาสติกอังจมูก เพื่อ
ตรวจดูไอน้ําที่ออกจากรูจมูกทั้งสองข้าง

ภาพที่ 1 แสดงตําแหน่งสาย nasogastric tube
ที่มา : School of nursing & Midwifery, Flinders
University (2012). www.nursing.flinders.adu.au

2. วัดความยาวของสาย nasogastric tube โดยวัดจาก nose tip ไป ear
lobe
xyphoid process แล้วสังเกตหรือทําเครื่องหมายไว้
3. ดัดปลาย NG tube ให้โค้งงอประมาณ 4-6 นิ้ว เพื่อให้ง่ายต่อการใส่สาย
4. หล่อลื่นปลายสายด้วยสารหล่อลื่นยาวประมาณ 2 ถึง 4 นิ้ว
5. ใส่สาย nasogastric tube ผ่านจมูกคอหอย หลอดอาหาร จนถึงกระเพาะ
อาหาร ในช่วงแรกให้ใส่สายท่อในแนวเดียวกับโพรงจมูกไม่ชี้ไปทางสัน
จมูก พร้อมทั้งแนะนําให้ผู้ป่วยกลืนน้าํ ลายและก้มคอเล็กน้อย ค่อยๆใส่สาย
ท่อลงไปตามจังหวะของการกลืน จนถึงตําแหน่งที่ทําเครื่องหมายไว้
6. ตรวจสอบตําแหน่งของสาย nasogastrictube โดย
ก. ให้ผู้ป่วยอ้าปาก ตรวจสอบว่าสายท่อขดอยู่ในปากหรือไม่
ข. ต่อปลายสาย nasogastrictube กับกระบอกฉีดแล้วดูดของเหลวที่ได้
ออกมาดูว่าเหมือนกับเศษอาหารหรือไม่
ค. ดันลม 20 ถึง 30 มล เข้าทางสาย nasogastric tube แล้วฟังเสียงลม
ตรงบริเวณลิ้นปี่ด้วยหูฟัง
ง. ตรวจสอบ pH ของของเหลวที่ดูดออกมาได้ ค่า pH ที่ได้ควรต่ํากว่า 6
จ. ถ่ายภาพรังสีเพื่อดูตําแหน่งของสาย nasogastric tube

ข้อควรระวัง

1. เมื่อใส่ไปจนถึงคอหอย
อาจรู้สึกว่ามีแรงต้าน
ให้หยุดสักพัก ค่อย ๆ
หมุนช้า ๆ แล้วใส่ลง
ไปใหม่อีกครั้ง
2. ห้ามออกแรงดันมาก ๆ
เพราะอาจทําให้คอ
หอย บาดเจ็บได้
3. ถ้าเห็นว่าผู้ป่วยไอมาก
ตัวเขียวขึ้นหรือการ
หายใจเปลี่ยนแปลง ให้
ดึงสายท่อออกทันที
แล้วตรวจดูว่าสายอยู่
ภายในทางเดินหายใจ
หรือขดในปากหรือไม่

หากไม่ได้ยินเสียงลมอาจ
เกิดจากท่อหักพับหรือท่อ
ไม่ได้อยู่ภายในกระเพาะ
อาหารก็ได้
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ขั้นตอนปฏิบัติ
Task analysis
7. ยึดสายไว้กับสันจมูกผู้ป่วยด้วยแถบกาว เพื่อป้องกันสายหลุด
8. ต่อสาย nasogastric tube ลงถุงกักเก็บเศษอาหารหรืออุปกรณ์ช่วยดูด ใน
กรณีที่คาสายเอาไว้
9. บันทึกข้อบ่งชี้ในการท า ชนิดสายที่ใช้และลักษณะของเหลวที่ดูดได้
ภาวะแทรกซ้อน
1. Direct trauma
2. Nasal alar necrosis จากการยึดสายแน่นเกินไป
3. Nasogastric tube syndrome คือ การเกิดแผลติดเชื้อที่กล่องเสียงเนื่องจากใส่
สาย nasogastric tube เป็นเวลานาน ทําให้กล้ามเนื้อ cricoaryteniod
ไม่ ทํางาน เส้นเสียงสูญเสียหน้าที่ abduction ทําให้พูดไม่ได้หรือหายใจลําบาก
4. Aspiration pneumonia
5. Esophagitis เนื่องจากกรดไหลย้อนกลับสูห่ ลอดอาหาร
ข้อแนะนําสําหรับผู้ป่วย
1. การใส่ท่อ nasogastric tube อาจเกิดการบาดเจ็บต่อจมูก คอหอย ทําให้เจ็บ
จมูก เจ็บคอ หรือมีเลือดกําเดาได้ แต่มักหายเองได้เมื่อเอาสายออก
2. ขณะให้อาหารหรือยาผ่านสาย ให้จัดท่านั่งหรือศีรษะสูง
3. เมื่อพบว่าสายเปรอะเปื้อนควรทําความสะอาดด้วยไม้พันสําลี หรือผ้าชุบน้ํา
4. ควรทําความสะอาดรักษาอนามัยในช่องปากเสมอ
เอกสารอ้างอิง
1. บุญ วนาสิน. การใส่ท่อ Nasigastric.ใน: สง่า นิลวรางกูล,จินตนา ศิรินาวิน.
(บรรณาธิการ) การปฏิบัติการและหัตถการทางอายุรศาสตร์ (Practice and
Procedures in Medicine)พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร: โครงการตํารา
คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล;2532.หน้า 207-10.
2. วิทยา ศรีดามา. การใส่ Nasogastric tube. ใน: วิทยา ศรีดามา. (บรรณาธิการ)
หั ต ถ ก า ร ท า ง ก า ร แ พ ท ย์ท า ง ด้ า น อ า ยุ ร ศ า ส ต ร์ พิ ม พ์ ค รั้ ง ที่ 2.
กรุงเทพมหานคร: โครงการตําราจุราอายุรศาสตร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547. หน้า 63-5.
3. Robert R. Simon, Barry E. Brenner. Emergency Procedures &
Techniques.
4th ed. USA: Lippincott William&Wilkins; 2002.

ข้อควรระวัง
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( ⁄ ) *

  Nasogastric tube 
( ) +,-$./0 12 ( ) "# 3/ 2 45 6 789:
;<$%&'&
Task analysis

;-'2C<  9D 
1. Diagnosis and treatment in Gastrointestinal Hemorrhage
2. Gastric larvarge/ irrigation for administration of oral toxic agent agent
3. Feeding
4. Decompression of the gastrointestinal tract
;-- !  9D 
1. Loss of gag reflexes
2. Causative or Hydrocarbon agent administration
3. Base of skull injury or severe facial bone fracture
 C!+,-$./
1. &'()*+(,-./0)10)*+(,23456(7/89:;)<6=>*?10)-8/7@86A=:-8/
2. 'AB7C8*+(,234
-. 5D78/- 56(EAD=A3<BF-GHC56(BIJD 'ABKL/MN56(4-O+)<?F-D(04
1. 5D<BF-P= 56('AB7C8DAQ) upright 6/R0 high Fowler’s position (7C8D0D
6)84KL/MNO+),/NH8U 18 :;) 20 DIJ3 4-6A3<1C856(O+)1;JD)
*$ E:
1. 0>,-/UY,Z0)-AD GB(&-C :>)HR0 &3CD=8
2. O84 nasogastric tube HL3I[L-8/<?R0-1D8BO847LQ&=-=C8)'8-*+(56\C BA)DLJ
-. 78/-.?0B-C0D-@86DB 6 <^/D_ (<O(D*C8DK+D4Y-?8) 2 HH.)
1. 78/-./9-@86DB
6-8 <^/D_ (<O(D*C8DK+D4Y-?8) 2-2.7 HH.)
.. <BF-<?F8 <^/D_
6/R0 5_(O+=/ 1D8BO84 = [ 084> (,d) ] / 2
). <BF-P=
8-12 <^/D_
3. Syringe 1D8B10-20 H?.
4. _8H/+,G=5956\C
5. O8/6?C0?RQD_DIB?N?84D@J8 ( water solution lubricant ) <_CD K-Y jelly

;-=/ 3/2
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6. 0>,-/UY_C34B+B6/R0:>)-A-<-F9<KM0868/
7. &:9-83 O@86/A94;BO84
8. Stethoscope
 C! 45 6
1. O3H<./RQ0),Z0)-AD 6D(8-8- &3CD=8 &?N:>)HR0-C0D7@86A=:-8/
2. &DND@8=A3<0) 7@8.38H.>(D<.4-A9*+(,234-C0D7@86A=:-8/
;< 9 
1. =/3'O093C8HL.38H*IB,-=I6/R00>B=AD7LQ/+'H+-1(8)5B6/R0GHC PB4-8/jA,/N3A=I&?N-8/=/3'/C8)-84B(34G^k846/R05_(&*CDE?8O=I-0A)'H+- <ERQ0
=/3'B+G0D@J87LQ00-'8-/+'H+-7AJ)O0)1(8)

;-=/ 3/2

l8E7LQ 1 &OB)-8/3AB.38H483O84 nasogastric
tube 5D<BF7LQH8 : Dave and Jennifer Kaat ( 2006-2012).
www.jayman.com

2. 3AB.38H48310)O84 nasogastric tube PB43AB'8- nose tip G, ear lobe
xyphoid process &?(3OA)<-=6/R07@8<./RQ0)6H84G3(
3. BAB,?84 NG tube 56(P.())0<?F-D(04
4. 6?C0?RQD,?84O84B(34O8/6?C0?RQD483,/NH8U 1 :;) 3 DIJ3
5. 5OCO84 nasogastric tube *C8D'H+-.0604 6?0B0868/ 'D:;)-/N<E8N
0868/ 5D_C3)&/-56(5OCO847C0&D31D8D-A9ERJD'H+- 56(*+(,234&6)D6D(8
<?F-D(04 .C04p5OCO847C0?)G,=8H'A)63N10)-8/-?RD 5D<BF-P=08'
&DND@856(*+(,234-?RDD@J8?84_C34 'D:;)=@8&6DC)7LQ7@8<./RQ0)6H84G3(

1. 6(8H00-&/)BADH8- p
<E/8N08'7@856(.0
604 98B<'F9GB(
2. :(8<6FD3C8*+(,234G0H8=A3<1L431;JD6/R0-8/
6845'<,?LQ4D&,?) 56(
B;)O847C000-7AD7L
&?(3=/3'B+3C8O8404+C
l845D78)<BID6845'
6/R01B5D,8-6/R0GHC
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6. =/3'O09=@8&6DC)10)O84 nasogastrictube PB4
-. 56(*+(,2340(8,8- =/3'O093C8O847C01B04+C5D,8-6/R0GHC
1. =C0,?84O84 nasogastrictube -A9-/N90-kLB&?(3B+B10)<6?37LQGB(
00-H8B+3C8<6HR0D-A9<KM0868/6/R0GHC
.. BAD?H 3 :;) 5 H? <1(878)O84 nasogastric tube &?(3^q)<OL4)?H=/)
9/I<3U?IJD,drB(346+^q)
). =/3'O09 pH 10)10)<6?37LQB+B00-H8GB( .C8 pH 7LQ.3/=@Q8-3C8 5.5
'. :C84l8E/A)OL<ERQ0B+=@8&6DC)10)O84 nasogastric tube
7. 4;BO84G3(-A9OAD'H+-*+(,234B(34&:9-83<HRQ04RD4AD=@8&6DC)10)O84&?(3
<ERQ0,Z0)-ADO846?>B
8. =C0O84 nasogastric tube ?):>)-A-<-F9<KM0868/6/R00>,-/UY_C34B+B 5D
-/UL7LQ.8O84<08G3(
9. 9AD7;-1(09C)_LJ5D-8/7@8 ?A-MUN10)O847C07LQ5_( ?A-MUN10)10)<6?37LQ
B+B00-H8GB(
F /379 G-
1. Direct trauma
2. 1UN5OCO8408'-/N=>(D vagal reflex 7@856(6A35'<=(D*IB,-=IGB( .3/=/3'
_LE'/-C0D&?N6?A)5OCO847>-./AJ)
3. Nasal alar necrosis '8--8/4;BO84&DCD<-IDG,
4. Nasogastric tube syndrome .R0 -8/<-IB&*?=IB<_RJ07LQ-?C0)<OL4)<DRQ0)'8-5OC
O84 nasogastric tube <,tD<3?8D8D 7@856(-?(8H<DRJ0 cricoaryteniod GHC
7@8)8D <O(D<OL4)O+\<OL46D(87LQ abduction 7@856(E+BGHCGB(6/R06845'?@8985. Aspiration pneumonia
6. Esophagitis <DRQ0)'8--/BG6?4(0D-?A9O+C6?0B0868/
;-73   '+,-,71+,-$./
1. -8/5OC7C0 nasogastric tube 08'<-IB-8/98B<'F9=C0'H+- .0604 7@856(<'F9
'H+- <'F9.0 6/R0HL<?R0B-@8<B8GB( &=CHA-684<0)GB(<HRQ0<08O84002. 1UN56(0868/6/R048*C8DO84 56('AB7C8DAQ)6/R0KL/MNO+)
3. <HRQ0E93C8O84<,/0N<,wx0D.3/7@8.38HON08BB(34GH(EADO@8?L 6/R0*(8_>9D@J8
4. .3/7@8.38HON08B/A-M80D8HA45D_C0),8-<OH0

;-=/ 3/2

68-GHCGB(4ID<OL4)?H08'
<-IB'8-7C06A-EA96/R07C0
GHCGB(04+Cl845D-/N<E8N
0868/-FGB(
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Task analysis
  - 2&2
1. 3/D>_ ')K/LO3AOBI.y -8/5OCO84?)-/N<E8N0868/ (Nasigastric Insertion). 5D:
-A?48 K>l,{=IE/, 'I=?ABB8 BLP/'D3)KY. (9//U8[I-8/). .+CHR06A=:-8/5D<BF- .
-/>)<7EH68D./: l8.3I_8->H8/<3_K8O=/Y .UN&E74K8O=/Y '>}8?)-/UY
H683I748?A4; 2552. 6D(8 153-9.
2. 0/>U3//U E)KYO>9//U . -8/5OCO8448)56(0868/. 5D: 0@8GE3//U '3D
OAH7[Iy , O><7E 38UI_4Y->? . (9//U8[I-8/ ) 6A=:-8/ERJD8D5D<BF- .
-/>)<7EH68D./: l8.3I_8->H8/<3_ .UN&E74YK8O=/Y P/)E4898?/8H8[I9BL;
2547. 6D(8 116-8.
3. Robert R. Simon, Barry E. Brenner. Emergency Procedures & Techniques.
4th ed. USA: Lippincott William&Wilkins; 2002.
4. Jayman’s Journey [homepage on the internet]. USA: Jayman Foundation; c
2006-2012[update 2012 Jan 1; cited 2011 Aug 12]. Available from:
http://www.jamyman.com

;-=/ 3/2
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Incision และ Drainage
สามารถฝกปฏิบัติกับ  หุน

 ผูปวยจําลอง

ขั้นตอนการปฏิบัติ (Task Analysis)
1. การเตรียมผูปวย
1.1 ทักทายและแนะนําตัวผูทําหัตถการ
“สวัสดีครับ ผม (ดิฉัน) เปนนักศึกษาแพทย
ชั้นปที่..........ชื่อ.............”
1.2 เช็ควาผูปว ยถูกคน ตรงกับชื่อในแฟมผูปวย
“คุณชื่อ................ถูกตองไหมครับ(คะ)”
1.3 แจงใหผูปวยทราบวาเปนฝ ขออนุญาตตรวจ
รางกาย พรอมระบุตําแหนงที่เปนฝและแจง
ใหผูปวยทราบ
“ขออนุญาตตรวจรางกายในตําแหนงฝครับ
(คะ) ผลการตรวจหมอพบวาคุณเปนฝที่.....
ซึ่งมีความจําเปนตองผาโดยการกรีดเอา
หนองออก”
1.4 ซักประวัติการแพยาชา
“คุณเคยมีประวัติแพยาชาไหมครับ(คะ)
หรือคุณเคยถอนฟนไหม เคยผาตัดอะไรมา
บาง”
1.5 อธิบายใหทราบถึงขั้นตอนและความรูสึก
ขณะฉีดยาชาและทําการผาตัด เมื่ออธิบาย
จบแลวตองถามย้ําความเขาใจทุกครั้ง
“คุณมีอะไรไมเขาใจจะถามหมอเพิ่มเติม
หรือไมครับ(คะ)”
1.6 เมื่อผูปวยอนุญาตจัดทาโดยการใหผูปวย
นอนหงายบนเตียงทําหัตถการ
2. การเตรียมอุปกรณ
การเตรียมอุปกรณ ประกอบดวย
- syringe 5 หรือ 10 ml ขึ้นอยูกับขนาดฝ
- needle No. 18 และ 23 หรือ 25
- 1% Lidocaine
- povidone iodine scrub and solution
หรือ Hibitane scrub
- 0.9% NSS 1000 ml

 ฝกระหวางนักศึกษาแพทย
ขอควรระวัง

อยาลืมแนะนําตัว
อยาลืมถามชื่อผูปวย
ควรระบุตําแหนง ขาง และตองขออนุญาตผูปวยทุก
ครั้ง

ตองซักประวัติการผาตัดอื่นๆ ถาผูปวยไมทราบ
ประวัติการแพยา

อยาลืมขออนุญาตผูปวย
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ขั้นตอนการปฏิบัติ (Task Analysis)
ใบมีดผาตัด ดามมีด arterial clamp,
forceps, curette
goggle
ชามรูปไต
gloves
penrose drain หรือ gauze drain
ผาสี่เหลี่ยมเจาะกลาง
สําลี gauze 4x4" , plaster ปดแผล

ขอควรระวัง

3. ขั้นตอนการทําหัตถการ
3.1 ทําความสะอาดบริเวณที่จะผาดวย
povidone iodine scrub หรือ Hibitane
scrub แลว paint ดวย povidone iodine
solution (ถาบริเวณที่มีขนหรือผมดกอาจ
พิจารณาโกนออกกอน)
3.2 ปูผาเจาะกลาง ใชเข็มเบอร 18 ดูดยาชาออก ตองรักษา sterile technique และควรเปลี่ยนเข็ม
ทุกครั้งที่ใชยาชา ควรระมัดระวังอุบัติเหตุเข็มตํา
จากขวด
ตนเองและผูรวมงาน
3.3 ใหยาระงับความเจ็บปวด โดยใชวิธี local
anesthesia โดยเปลี่ยนเปนเข็มเบอร 23 - 25
ฉีด 1% Lidocaine (ขนาดยาไมเกิน 7
mg/kg) เขาที่ lesion ตําแหนงที่จะลงมีดหรือ
infiltrate รอบๆ lesion การฉีดที่ dome ของ
abscess ทําคอนขางยากเพราะ skin จะบาง
มาก จึงตองใชเทคนิคคือใชเข็มเบอร 25 และ
ถือเข็มใหขนานกับผิวหนังแลวฉีดยาเขา just
slightly under the skin ถายาเขาเหมาะสม
จะพบวาผิวหนังบริเวณที่ฉีดและรอบๆ เกิดสี
ซีดขาว (surrounding skin blanches)

รูป 1 การฉีดยาชาเขาในผิวหนัง (intradermal wheal)
จะมีตมุ นูนเกิดขึ้นทันทีคลายตุม ที่ถูกมดกัด
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ขั้นตอนการปฏิบัติ (Task Analysis)
ขอควรระวัง
3.4 เมื่อชาแลวจึงลงมีดกรีดตามแนว skin crease อยาลืมทดสอบวาชาหรือยัง
(natural folds) โดยลงมีดตรงตําแหนงที่
fluctuation ที่ผิวหนังที่บางที่สุดโดยความ
ยาวตามความยาวของ abscess cavity กรีด
skin เมื่อหนองเริ่มไหลออกมาใหหยุดความ
ลึกไวแคนั้น (หามกรีดลึกลงไปในหนองโดย
ไมเห็นกนแผล เพราะอาจไปโดน structures
ที่สําคัญได) การกรีดปากแผลเพียงเล็กนอย
นั้นไมเพียงพอตอการ drain และมักไมหาย
3.5 ระบายหนอง หรือ discharge ออกใหมาก
ที่สุด หรืออาจใช curette ขูดเบาๆ
3.6 ใช NSS irrigate ในโพรงหนองจนสะอาด
3.7 เมื่อ drain pus ออกหมดแลวใหใช gauze
drain ชุบ normal saline ใสเขาไปในโพรง
abscess และคาไวที่ปากแผลเพื่อปองกันไมให
ปากแผลปด
3.8 ปดแผลดวย sterile gauze
4. การแนะนําผูปวยหลังปฏิบัติ
4.1 คําแนะนําสําหรับผูปวยปฏิบัติตัวที่บาน ดังนี้
- รับประทานยาแกปวดและยาปฏิชีวนะตาม อยาลืมซักประวัติการแพยาปฏิชีวนะ
แพทยสั่ง
- ถาบริเวณแผลปวดมากผิดปกติหรือมี
เลือดออกชุมตลอดเวลาใหกลับมาพบแพทย
กอนนัด
- นัดผูปวยทําแผลวันละ 1-2 ครั้ง ขึ้นอยูกับ
ปริมาณหนอง ขนาดฝ และตําแหนงของฝ
4.2 ผลแทรกซอน คือ
4.2.1. แผลอักเสบติดเชื้อมากขึ้น
4.2.2. มีเลือดออกจากบาดแผลมาก (post
operative bleeding)
4.2.3 บางตําแหนงอาจมีการ exposure ตอ
nerve, tendon, vessels ในกรณี
กรีดลึกเกินไป
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ขั้นตอนการปฏิบัติ (Task Analysis)

รูปที่ 2 แสดงตําแหนงของการลงมีดเพื่อระบายหนองออก
จาก space และ bursa ตางๆ

5. แหลงอางอิง
1. Kenneth H. Butler. Incision and
Drainage. In : James R. Roberts, Jerris R.
Hedges. 5th ed. Philadelphia :
SAUNDERS ELSEVIER, 2004 :chapter
37th.
2. เกษียร ภังคานนท และ ประเวศ วะสี. คูมือ
ผาตัดเล็ก. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพหมอชาวบาน
, 2550

นพ. มงคล ภัทรทิวานนท
ศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ขอควรระวัง
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Debridement of Wound
สามารถฝกปฏิบัติกับ □หุน □ผูปวยจําลอง □ฝกระหวางนักศึกษาแพทย
ขอบงชี้
แผลที่มีเนื้อตายหรือมี contamination ทั้งแผลเกาและแผลใหม
ขั้นตอนการปฏิบัติขอควรระวัง
1. การเตรียมผูปวย
1.1 ตรวจสอบชื่อผูปวย
1.2 จัดทาผูปวยใหสะดวกในการทําหัตถการ หาผูชวยเหลืออยางนอย 1 คน
1.3 ตรวจสอบประวัติการแพยาโดยเฉพาะยาชา
2. เตรียมอุปกรณ
2.1 เตรียมอุปกรณในการฉีดยาชา เชน
- ถุงมือ sterile
- เข็มNo.18-20 สําหรับดูดยาชา No. 23-25 สําหรับ infiltrate ยาชา
- Syringe ขนาด 5 หรือ 10 ml สําหรับ ยาชา และขนาด 10 หรือ 20 ml สําหรับ irrigation
- 70% alcohol สําหรับทําความสะอาดรอบๆแผล
- 1% หรือ 2% xylocaine ควรเลือกชนิดผสมadrenaline เพื่อชวยลดการมีเลือดออกหลังจาก
debridment ยกเวนในบริเวณสวนปลายมือ เทา หรือใบหู ควรใชชนิดไมผสม adrenaline เพื่อน
ปองกันการเกิด vasoconstriction จนเกิด gangrene
2.2 เตรียมอุปกรณที่ใชตัดชิ้นเนื้อเชนกรรไกรตัดเนื้อ forceps ชามรูปไต
3. ขั้นตอนหัตถการ
3.1 ใสถุงมือ Sterile
3.2 เตรียมยาชาโดยใชเข็มและ syringe ดูดจากขวดที่ผูชวยเหลือสงให
3.3 ทําความสะอาดบาดแผลดวยยาฆาเชื้อดวยการเช็ดทําความสะอาดจากในออกนอก
3.4 ปูผาแบบ Sterile
3.5 ฉีดยาชาบริเวณรอบขอบแผลที่จะทําการตัดเนื้อ
3.6 ใชกรรไกรตัดเนื้อเล็มตัดเนื้อที่ตายออกโดยดูจากสีและการซึมของเลือดถาตัดไดดีจะมีเลือดซึม
ออกมาหลังจากที่ตัดแลว
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3.7 เช็ดทําความสะอาดแผลดวยสําลีชุบ Normal saline หรืออาจใชsyringe เพื่อ irrigation หากแผล
มีเสื้อตายปริมาณมากหรือแผลลึก
3.8 ทําการหามเลือดในบริเวณที่มีเลือดออกหลังจากตัดเล็มเนื้อตาย เพื่อปองกันภาวะเลือดออกหลัง
debridement
3.9 ปดแผลดวยกอซชุบ Normal saline หมาดๆ แบบ wet dressing
4. แนะนําผูปวยหลังการปฏิบัติ
4.1 อาจมีอาการปวดเมื่อหมดฤทธิ์ยาชาซึ่งควรมียาลดปวดสําหรับผูปวย อาจเปนยากินหรือฉีด
พิจารณาตามขาดแผลและผูปวยเปนรายๆไป
4.2 อาจจะมีเลือดออกไดบาง
5. แหลงอางอิง
5.1 คูมือผาตัดเล็กโดยนายแพทยเกษียรภังคานนท
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WOUND DRESSING

สามารถฝกปฏิบัติกับ □ หุน
□ ผูปวยจําลอง
□ ฝกระหวางนักศึกษาแพทย
ขั้นตอนการปฏิบัติขอควรระวัง
1. การเตรียมผูปวย
1.1 ตรวจสอบชื่อผูปวย
1.2 จัดทาผูปวย
1.3 ประเมินประเภทบาดแผลวาเปนแผลสะอาด, แผลสกปรกหรือแผลติดเชื้อประเมินชนิดการทําแผล
วาจะเปนแบบแหง (dry dressing) หรือแบบเปยก (wet dressing) โดย dry dressing เหมาะสําหรับแผลที่
แหง เชน แผลเย็บ หรือทางออกสายระบายแบบปด (close system drian) สวน wet dressing เหมาะ
สําหรับแผลที่มี discharge ปนเปอนขอบแผล
2.เตรียมอุปกรณ
2.1 เตรียมชุดทําแผล
2.2 เตรียมอุปกรณทําแผลที่นอกเหนือจากในชุดเชนสําลี, gauze, Plaster, น้ํายาทําแผลชนิดตางๆที่จะใช
เชน Alcohol, Betadine, Normal saline
3. ขั้นตอนหัตถการ
3.1การทําแผลแบบแหง (dry dressing)
3.1.1 ใสถุงมือ
3.1.2 ใชมือหยิบผาปดแผลเดิมออกโดยพับสวนที่สัมผัสแผลอยูดานในทิ้งลงในภาชนะรองรับหรือชาม
รูปไต
3.1.3 เปดชุดทําแผลหยิบปากคีบอันแรกโดยใชมือจับดานนอกของผาหอชุดทําแผลหยิบดามขึ้นแลว
หยิบปากคีบอันที่สองโดยใชปากคีบอันแรกหยิบและสงใหมืออีกขางหนึ่งโดยใหมือขางที่ถนัดจับปาก
คีบมีเขี้ยว (กรณีใสถุงมือปลอดเชื้อใหใชมือหยิบไดเลย แตตองใสเมื่อไดเปดชุดทําแผลใหเรียบรอย)
3.1.4 ใชปากคีบมีเขี้ยวคีบสําลีชุบแอลกอฮอล70% ประมาณ 2/3 ของกอนหรือพอหมาด นําไปเช็ดขอบ
แผลและวนออกนอกแผลประมาณ2-3 นิ้วหากยังไมสะอาดใชสําลีชุบแอลกอฮอล 70% กอนใหมเช็ด
ซ้ําสําลีที่ใชทําความสะอาดแลวใหทิ้งลงในภาชนะรองรับ โดยที่ปากคีบไมสัมผัสภาชนะรองรับและไม
ขามเหนือชุดทําแผล
3.1.5 ปดแผลดวยผากอซและติดพลาสเตอรตามแนวขวางของลําตัว
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3.2 การทําแผลแบบเปยก (wet dressing)
3.2.1 ใสถุงมือ
3.2.2 เปดแผลโดยใชมือหยิบผาปดแผลโดยพับสวนที่สัมผัสแผลอยูดานในทิ้งลงในภาชนะรองรับหรือ
ชามรูปไต
3.2.3 เปดชุดทําแผลหยิบปากคีบอันแรกโดยใชมือจับดานนอกของผาหอชุดทําแผลหยิบดามขึ้นแลว
หยิบปากคีบอันที่สองโดยใชปากคีบอันแรกหยิบและสงใหมืออีกขางหนึ่งโดยใหมือขางที่ถนัดจับปาก
คีบมีเขี้ยว (กรณีใสถุงมือปลอดเชื้อใหใชมือหยิบไดเลย แตตองใสเมื่อไดเปดชุดทําแผลใหเรียบรอย)
3.2.4 ใชปากคีบมีเขี้ยวคีบสําลีชุบแอลกอฮอล 70% ประมาณ 2/3 ของกอนหรือพอหมาด นําไปเช็ดชิด
ขอบแผลและวนออกนอกแผลประมาณ 2-3 นิ้วหากยังไมสะอาดใชสําลีชุบแอลกอฮอล 70% กอนใหม
เช็ดซ้ํา สําลีที่ใชทําความสะอาดแลวใหทิ้งลงในภาชนะรองรับหรือชามรูปไตโดยที่ปากคีบไมสัมผัส
ภาชนะรองรับหรือชามรูปไตและไมขามเหนือชุดทําแผล
3.2.5 ใชมือสองขางหยิบปากคีบขางละหนึ่งอัน คีบผากอซชุบ normal saline บิดพอหมาด เช็ดทําความ
สะอาดภายในแผล จนแผลสะอาด
3.2.6 ใชปากคีบหยิบผากอซหนึ่งขางชุบ normal saline และใชมืออีกขางหยิบปากคีบเพื่อบิดผากอซที่
ชุบ normal saline นั้น ใหพอหมาด วางในแผล แลวใชผากอซวางทับ
3.2.7 ปดแผลดวยผากอซและติดพลาสเตอรตามแนวขวางของลําตัว
4. แนะนําผูปวยหลังการปฏิบัติ
4.1 อยาใหแผลโดนน้ําหรือความชื้น
4.2 ระวังแผลโดยเฉพาะแผลที่ตองใชผาพันหนาๆจะเกิดเปนแผลกดทับได
5. แหลงอางอิง
5.1 คูมือผาตัดเล็กโดยนายแพทยเกษียรภังคานนท
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คูมือหัตถการ Excision of skin and superficial mass
สามารถฝกปฏิบัติกับ □ หุน

□ ผูปวยจำลอง □ ฝกระหวางนักศึกษาแพทย

ขั้นตอนการปฏิบัติ
ขอบงชี้
• เพื่อการวินิจฉัยสงตรวจทางพยาธิ
• เพื่อการรักษาในรอยโรคที่ผิวหนังบางประเภท
• เพื่อความสวยงาม
ขอควรระวัง
• เกิดแผลเปนในตำแหนงที่ละเอียดออนเชน ใบหนา ฝามือ ฝาเทา
• ไมผาตัดในที่ที่ยังมีการอักเสบติดเชื้ออยุ
• ภูมิแพตอสารฆาเชื้อ หรือ ยาชาเฉพาะที่
• เลือดออกจากภาวะเลือดหยุดยาก จากโรคหรือยาบางอยาง
การเตรียมผูปวย
• ตรวจสอบชื่อผูปวย
• ตรวจสอบประวัติการแพยา โดยเฉพาะยาชา
• ตรวจสอบประวัติการใชยา โดยเฉพาะAspirin และ Warfarin
• จัดทาผูปวยใหงายตอการทำหัถการ และความสบายของผูปวย
• ประเมินลักษณะ, ชนิด, ขนาด และตำแหนงของรอยโรค วาสามารถตัดแลวสามารถเย็บปดไดหรือไม และหากเย็บปด
ไดจะมีผลอวัยวะขางเคียงหรือไม เชนบริเวณหนังตา
เตรียมอุปกรณ
• เตรียม ชุด Excision ประกอบดวยกรรไกรตัดเนื้อ, กรรไกรตัดไหม, ดามมีด มีด No 15, needle holder, clamp
เข็มและวัสดุที่จะใชเย็บ
• เตรียม xylocaine ชนิดที่จะใช
ขั้นตอนหัตถการ
• ใสถุงมือโดยปราศจากเชื้อ
• ทำความสะอาดผิวหนังบริเวณกอนโดยรอบ
• ปูผาแบบ Sterile technique
• ประเมินแนวที่จะตัดโดยใหแนวแผลขนานแนว Skin tension line
• วาดแนวที่จะตัดดวยหมึกทางการแพทย โดยระยะหางจากขอบขึ้นกับชนิดของรอยโรค
• ฉีดยาชารอบ ๆ ตัวกอนแบบ field block
• ทดสอบการออกฤทธิ์ของยาชาโดยใชปากคีบแบบมีเขี้ยว
• หลังจากชาแลวใชมีด No.15 กรีด ผิวหนังลึกถึงชั้น subcutaneous ตามแนวที่วาดไว
• ตรวจสอบจุดเลือดออก และหามเลือด
• เย็บแผลโดยเลือกขนาดและชนิดของวัสดุเย็บแผลตามความตึง และความหนาของผิวหนัง
• ทา Antibiotic ointment และปดแผลดวย gauze
แนะนำผูปวยหลังการปฏิบัติ
• อาจมีอาการปวดเมื่อหมดฤทธิ์ยาชา
• ระมัดระวังเรื่องการมีเลือดออกบริเวณบาดแผล
• เปดแผลและอาบน้ำได 24 ชม.หลังผาตัด
• นัดตัดไหม โดยระยะเวลาขึ้นกับตำแหนง เชน ใบหนา 3-5วัน ,หนาอก ทอง ตนแขน ศีรษะ 7-10วัน ,และ หลัง ขา
12-20วัน
ผลแทรกซอนที่อาจเกิดขึ้น
• เลือดออกและเลือดคั่งหลังการผาตัด รักษาเบื้องตนโดยการกดแผลประมาณ 5 นาที หากไมหยุดอาจตองเย็บแผลเพิ่ม
• แผลติดเชื้อ รักษาเบื้องตนโดยการระบายหนอง ทำแผล และใหยาปฏิีวนะ
• ผิวหนังอักเสบจากการแพ Topical Antibiotics หรือ Surgical tape รักษาเบื้องตนโดยหลีกเลี่ยง และกำจัดสารที่ทำให
เกิดการแพ และทาดวย Topical Steroid ointment
แหลงอางอิง
Patrick C Alguire, Barbara M Mathes. Skin Biopsy Techniques for the Internist. J Gen Intern Med. 1998
January; 13(1): 46–54
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CLINICAL REVIEW

Skin Biopsy Techniques for the Internist
Patrick C. Alguire, MD, Barbara M. Mathes, M.D.
OBJECTIVE: To review three commonly performed skin biopsy procedures: shave, punch, and excision.
DATA SOURCES: English-language articles identified through
a MEDLINE search (1966–1997) using the MeSH headings
skin and biopsy, major dermatology and primary care textbooks, and cross-references.
STUDY SELECTION: Articles that reviewed the indications,
contraindications, choice of procedure, surgical technique,
specimen handling, and wound care.
DATA EXTRACTION: Information was manually extracted
from all selected articles and texts; emphasis was placed on
information relevant to internal medicine physicians who
want to learn skin biopsy techniques.
DATA SYNTHESIS: Shave biopsies require the least experience and time but are limited to superficial, nonpigmented
lesions. Punch biopsies are simple to perform, have few complications, and if small, can heal without suturing. Closing
the wound with unbraided nylon on a C-17 needle will enhance the cosmetic result but requires more expertise and
time. Elliptical excisions are ideal for removing large or deep
lesions, provide abundant material for many studies, and can
be curative for a number of conditions, but require the greatest amount of time, expertise, and office resources. Elliptical
excisions can be closed with unbraided nylon using a CE-3 or
FS-3 needle in thick skin or a P-3 needle on the face. All
specimens should be submitted in a labeled container with a
brief clinical description and working diagnosis.
CONCLUSIONS: Skin biopsies are an essential technique in
the management of skin diseases and can enhance the dermatologic care rendered by internists.
KEY WORDS: skin biopsy; shave biopsy; punch biopsy; excision biopsy; internists.
J GEN INTERN MED 1998;13:46–54.

T

he skin biopsy is a relatively simple, but essential
procedure in the management of skin disorders. Properly performed, it may confirm a diagnosis, remove cos-

metically unacceptable lesions, and provide definitive treatment for a number of skin conditions. Skin biopsies are
unique because the lesion can be visualized, allowing for
proper selection of biopsy site and technique. Skin biopsies can be performed with minimal risk in critically ill
patients, and a timely skin biopsy may avoid other, more
invasive procedures.
Skin biopsies are infrequently performed by internists.1 This may reflect lack of proficiency, or uncertainty
regarding indications, choice of procedure, specimen handling, or subsequent wound care. The purpose of this review is to discuss in detail the three most commonly performed biopsy procedures: shave, punch, and excision.

METHODS
English-language articles identified through a MEDLINE search (1966–1997) using the MeSH headings skin
and biopsy, major dermatology and primary care textbooks, and selected cross-references were reviewed. Articles were selected if they reviewed the indications, contraindications, choice of procedure, surgical technique,
specimen handling, and wound care and were relevant to
internal medicine physicians wishing to learn skin biopsy
techniques.

BEFORE BIOPSY
Indications
It is a maxim among dermatologists that more errors
are made from failing to biopsy promptly than from performing unnecessary biopsies. Nevertheless, many dermatosis have nonspecific histopathology, and biopsy cannot substitute for good clinical skills.2–4 Biopsy is indicated
in all suspected neoplastic lesions, in all bullous disorders, and to clarify a diagnosis when a limited number of
entities are under consideration (Table 1).2,4,5 Biopsy can
also serve as the definitive treatment for irritated, inflamed, precancerous, or malignant lesions.2,4–6

Contraindications and Other Considerations
Received from the Division of Internal Medicine (PCA) and the
Division of Dermatology (BMM), University of Florida, Gainesville.
Address correspondence and reprint requests to Dr. Alguire:
Health Science Center, University of Florida, P.O. Box 100277,
Gainesville FL 36210-0277.
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There are few absolute contraindications to skin biopsy, but all patients should be told that biopsies leave
scars, and internists may wish to refer lesions involving
the face (particularly the eyelids and nose), or fascia of the
palms and soles, to dermatologists or plastic surgeons. In
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Table 1. Indications for Skin Biopsy
Indication
Diagnosis

Diagnosis and
treatment

Clinical Presentation
Rashes or blisters
involving dermis

Processes involving the
subcutis
Atypical moles and
pigmented lesions
Superficial lesions

most cases, a biopsy should not be done at an infected
site, although occasionally infection may be the indication
for the procedure. Inquiry should be made regarding allergies to topical antibiotics, antiseptics, local anesthetics,
and reactions to tape. Patients should be asked about
bleeding disorders, bleeding with previous surgery, and
use of drugs known to interfere with hemostasis. With the
exception of shave biopsies, patients with bleeding disorders or taking warfarin should be referred to a qualified
dermatologist or surgeon, whereas patients taking aspirin
can generally be managed with careful attention to hemostasis and the use of a pressure dressing, described later
in this review.

Site Selection
One of the more difficult initial decisions is selecting
the biopsy site. Generally, lesions with the most advanced
inflammatory changes should be chosen; evolutionary
changes may take several days and a too-early biopsy
may reveal only nonspecific features.2–4,7,8 For blistering
diseases, the reverse is true; the earlier the lesion, the
more specific the histopathology. Consequently, only the
newest vesicles and blisters should be biopsied, usually
within 48 hours of their appearance.2–4 Older lesions with
secondary changes such as crusts, fissures, erosions, excoriations, and ulcerations should be avoided since the
primary pathological process may be obscured. For nonbullous lesions, the biopsy should include maximal lesional skin and minimal normal skin. For lesions between
1 and 4 mm in diameter, biopsy the center or excise the
entire lesion. For large lesions, biopsy the edge, the thickest portion, or the area that is most abnormal in color, be-

Possible Diagnosis
Drug reaction
Cutaneous lymphoma
Deep tissue infection
Erythema multiforme
Kaposi’s sarcoma
Lupus erythematosus
Pemphigoid
Pemphigus
Psoriasis
Vasculitis
Erythema nodosum
Panniculitis
Dysplastic nevi
Malignant melanoma
Actinic keratosis
Basal cell carcinoma
Seborrheic keratosis
Pyogenic granuloma
Skin tags
Squamous cell carcinoma
Warts

Biopsy Technique
Punch

Excision
Excision or punch
(for small lesions)
Shave (into dermis for
suspected malignancy) or
excision

cause these sites will most likely contain the distinctive
pathology. Whenever possible, remove vesicles intact, with
adjacent normal-appearing skin, because disruption makes
histologic interpretation more difficult. Similarly, bullae
should be biopsied at their edge, keeping the blister roof
attached. If the differential diagnosis is broad, biopsy several sites to minimize sampling error.
Whenever possible, avoid important cosmetic areas,
such as the face, and areas with poor healing characteristics.4,8,9 Hypertrophic scarring tends to occur over the deltoid and chest areas, and delayed healing can be a problem over the tibia, especially in diabetic patients or in
patients with arterial or venous insufficiency.8 The incidence of secondary infection in the groin and axillae is
high; therefore, biopsy these areas only if other sites are
unavailable.3

BIOPSY
Surgical Safety
Performing skin biopsies places the operator at risk of
blood-borne infections. Accordingly, vaccination for hepatitis B is indicated, and universal precautions should be
observed by wearing gloves and eye-guards.10 Doublegloving may provide increased protection against blood
exposure.11 Shave and punch biopsies are clean, not sterile procedures; mask, gown and sterile gloves are not necessary.7 A mask is recommended for operators or assistants known to be respiratory carriers of Staphyloccoccus
or Streptococcus organisms. Mask, gown, and sterile gloves
are indicated for excisions, and are reasonable for any patient at increased risk of infection.7 Recapping used nee-
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dles increases the risk of needle sticks, and should never
be attempted. Used sharp objects (needles, blades, punches,
razors) are disposed in approved Occupational Safety and
Health Administration (OSHA) containers provided by the
pathology laboratory or medical waste disposal company.
Material that is contaminated with blood or other body
fluids should be disposed in special, red, contaminatedmaterials plastic bags.

Supplies and Instruments
Increased efficiency can be achieved by gathering together the necessary supplies and instruments in a biopsy kit. The kit may be stored in a central location for
use by many physicians and transported to the hospital
for inpatient biopsies. A nurse can be in charge of ensuring that the kit is always properly stocked. To help with
this chore, the kit can include an index card listing its
contents (Table 2).

Preparing the Site

JGIM

sion with a surgical marker as it may be temporarily obliterated following injection of the anesthetic. Marking the
outlines for excisional biopsies can be very helpful for the
novice operator. For excisions, place a fenestrated surgical drape over the biopsy site after cleansing, but before
anesthesia.
Round wounds tend to be pulled open in the direction
of skin tension lines known as Langer’s lines, which generally parallel the direction of collagen in the dermis.9,10,12
Tension lines can be demonstrated by gently compressing
relaxed skin with the thumb and index finger, and wrinkle lines on the face are another good indicator. Surgical
incisions placed parallel to tension lines will close more
easily and cosmetically than those placed at right angles
(Fig. 1).6,9,10,12

Anesthesia
The most commonly used local anesthetic is 1% or
2% lidocaine. Because lidocaine is a vasodilator, small
amounts of epinephrine are added to constrict blood
vessels, decrease bleeding, prolong anesthesia, and limit

Any common skin antiseptic such as isopropyl alcohol, providone-iodine, or chlorhexidine gluconate can be
used to prepare the biopsy site.3,5,7 Mark the intended le-

Table 2. Supplies and Instruments
Isopropyl alcohol, povidone-iodine, or chlorhexadine
Sterile gauze, 3 3 3 or 4 3 4, and sterile cotton-tip applicators
Cloth or plastic fenestrated drape
Syringes, 1 and 3 mL
Needles, 22-gauge (to draw up solutions), 30-gauge (for injection)
Lidocaine, 1% or 2%, with and without epinephrine. May
buffer with 1 part NaHCO3 to 9 parts lidocaine, but must
be refrigerated and disposed after 30 days.
Disposable surgical blades, 15 or 15c*
Disposable punches, 4, 6, and 8 mm*
Double-edge razor blade cut in half
Small tissue forceps (Adson 4 3/4 inch, 1 3 2 teeth, 1-mm tip)
Small tissue scissors (Gradle 3 3/4 inch or tenotomy)
Needle holders, 4 1/2 or 5 inch, smooth jaws, small tip (Webster 4 1/2 inch). Consider purchase of disposal suture kits
with needle holders, forceps, and scissors included.
20% Aluminum chloride
4-0 or 5-0 Nylon on C-17 or P-3 needles (4-0 for scalp)
Packaged alcohol swabs or tissues
Antibiotic ointment or plain petrolatum
Spot and rectangular Band-Aid
Nonadherent dressings
Paper tape
Elastic wrap
10% Formalin specimen bottle
Surgical marking pen
Pathology request forms
Patient instructions
* Nondisposal instruments can be used but must be autoclaved after use.

FIGURE 1. Compressing the skin of the arm reveals the direction
of Langer’s lines. A diamond-shaped excision is outlined with its
long axis parallel to the wrinkle lines to facilitate closure.
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lido-caine toxicity.5,13 Avoid the use of epinephrine for acral lesions, tip of nose, or when large quantities are
needed, especially in patients with cardiovascular disease.6,9,13 The onset of vasoconstriction is slower than
that of anesthesia; plan to use this time efficiently by injecting the biopsy site first, then use the subsequent waiting period to select instruments, fill out forms, or explain
follow-up care to the patient.
The sting of injection can be minimized by mixing 1 mL
of NaHCO3 with 9 mL of lidocaine, using a 30-gauge needle, and by making the initial injection perpendicular to
the skin.3,5,10 Deep injections sting less than superficial
injections, but prolong the time to adequate anesthesia.3
Small syringes (1 and 3 cc) permit easier injection and are
less cumbersome to handle.
For small lesions the anesthetic can be injected directly into, or immediately adjacent to, the lesion. For larger
lesions, perform a field block by placing a ring of anesthesia around the surgical site, always advancing and injecting
through a site that has been previously anesthetized.10,14

Selection of Biopsy Procedure
Shave biopsies are quick, require little training, and
do not require sutures for closure. Lesions that are most
suitable for shave biopsies are either elevated above the
skin, or have pathology confined to the epidermis.5,7,10,15
Examples include seborrheic or actinic keratoses, skin
tags, warts, and superficial basal or squamous carcinomas. Shave biopsies should not be used for pigmented lesions; if an unsuspected melanoma is partially removed,
it cannot be properly staged.4,5,7 With shave biopsies, a
small, depressed scar the size of the initial lesion is likely
to occur.15
Punch biopsies are performed with round, disposable
knives ranging in diameter from 2 to 10 mm, but 3 mm is
the smallest size likely to give sufficient tissue for consistently accurate histologic diagnosis.16 The punch is an
ideal procedure for diagnostic skin biopsy or removing
small lesions, and often provides a better cosmetic result
than a shave biopsy.3,7,15 Punch biopsies can heal by secondary intention, but punches greater than 3 mm may
produce unacceptable scarring and are best closed with
one or two sutures. Punch biopsies are easily mastered by
most practitioners, are quick, and have a low incidence of
infection, bleeding, nonhealing, or significant scarring.3,7,15
Excisions are reserved for lesions that cannot be removed with a punch owing to size, depth, or location.
Their main advantage is the amount of tissue that can be
excised, allowing for multiple studies (culture, histopathology, immunofluorescence, electron microscopy) from
one biopsy site.3,7 Excisions are especially well suited for
removal of large skin tumors or inflammatory disorders
deep in the skin, involving the panniculus. Excisions require the greatest amount of expertise and time; they almost always require sutures, and are more easily performed with an assistant.3,7 It is strongly recommended
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that practitioners receive clinical training before attempting an excisional biopsy, or refer patients requiring an excision to a qualified dermatologist or surgeon.

Performing a Shave Biopsy
The shave biopsy can be facilitated by raising the lesion with a wheal of injected anesthetic, allowing the lesion to be propped up and stabilized between the thumb
and forefinger.6,9,15 To shave a lesion, a number 15 blade
is held parallel to the skin surface, and the biopsy is performed by using a smooth sweeping stroke rather than a
sawing motion. Near the end of the excision, place the index finger on top of the lesion to stabilize and prevent
tearing with the exit of the blade. The depth of the biopsy
is controlled by the angle of the blade. Care should be
taken to keep the blade parallel to the skin surface, avoiding irregular, deep penetration.
A double-edge razor blade cut longitudinally can also
be used for shave biopsies. The razor technique has several advantages; it is sharper than most blades, the razor
can be bent concave or convex with the thumb and forefinger to better conform to the surface being cut, and depth
is easily controlled by increasing or decreasing the convexity of the curve (Fig. 2).
Curved scissors can be used to perform shave biopsies and tend to give specimens with slightly more depth
than a scalpel blade. Curved scissors are an efficient means
of removing skin tags and other small, exophytic growths.5
The lesion to be removed is stabilized with toothed forceps, then cut at the base.

Hemostasis
Bleeding following small shave biopsies can often be
controlled with pressure alone. Persistent oozing can be
stopped with 20% aluminum chloride in absolute alcohol.
Other hemostatic agents, in order of increasing corrosive-

FIGURE 2. Half of a razor is curved with thumb and forefinger
to perform a shave biopsy.
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ness, are Monsel’s solution (ferric subsulfate), trichloroacetic acid, and silver nitrate. Although Monsel’s solution
is more effective than aluminum chloride, it also causes
more tissue destruction and, like silver nitrate, can result
in skin pigmentation.3,10,17 For hemostatic agents to be effective, the wound must be as dry as possible, following
which the agent is applied with a cotton applicator using
firm pressure with a twisting motion.10 In general, excellent hemostasis following shave biopsies can be achieved
in patients with bleeding disorders or in those taking warfarin or aspirin with the combined use of aluminum chloride and several minutes of direct pressure over the wound.

Performing a Punch Biopsy
Begin by determining the direction of the skin tension
lines at the biopsy site. Raise an intradermal welt with the
anesthetic, and select the appropriate size punch. Stabilize the skin with the thumb and forefinger, stretching it
slightly perpendicular to the normal skin tension lines.
This will produce an oval rather than a round wound, facilitating closure.4–6 Place the punch perpendicular to the
skin and apply firm and constant downward pressure
with a circular motion (Fig. 3). Avoid a back-and-forth
twisting motion, and do not remove the punch to “check
the progress,” as this may result in a ragged wound and a
shredded biopsy sample.10,15 When the punch reaches the
subcutaneous fat, there is a definite “give” indicating that
a full-thickness cut has been made. Remove the punch,
and apply downward finger pressure at the sides of the
wound to pop up the core. Completely elevate the core
with gentle use of forceps or a needle tip, and excise it at
its base with small tissue scissors. Apply pressure to the
wound with gauze in preparation for closure. Punch biopsies of the scalp are best accomplished by using a 5-mm
punch, and holding it at 208 to the surface of the scalp,
roughly along the axis of the hair follicle.7,18 Scalp biop-
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sies bleed profusely and usually require the presence of
an assistant.18
Wounds 3 mm or less can be treated with a hemostatic agent and allowed to heal by secondary intention.4
Larger wounds require one or two sutures to produce a
better cosmetic result.3,7,15 If sutures are to be used, do
not apply a hemostatic agent. Contraindications to suturing include biopsies in infected or poorly healing skin;
these wounds may heal better by secondary intention.7

Performing an Excision
After performing a field block, determine the direction
of the skin tension lines. Align the long axis of the excision parallel to the skin tension lines. Using a surgical
marking pen, draw an ellipse around the lesion to be excised, with 308 angeles at each apex, the length three
times the width, and a 2- to 5-mm margin of normal skin
around the lesion.5,6 Holding the scalpel with a number
15 blade like a pencil, begin the incision at one apex with
the blade perpendicular to the skin. As the incision
progresses, use more of the belly of the blade, raising it to
the perpendicular again at the next apex.6 For excisions
larger than 1 cm, the blade should be angled away from
the lesion, slightly undermining the wound edge. This will
allow for easier eversion of the wound edge during closure, improving the cosmetic result and decreasing the
risk of dehiscence. Avoid crosshatching the incisions at
the apices, and nicking the sample. Although it is not
necessary to go through the entire thickness of dermis
on the first stroke, ultimately the incision must be deep
enough to see subcutaneous fat when the sample is removed. Once the ellipse has been incised, carefully lift the
sample edge with fine forceps and completely undermine
the sample at the level of the subcutaneous fat with scalpel or scissors. Do not remove more tissue at the center
than at the apices. Apply pressure to the wound with
gauze in preparation for closing.
For some physicians, it will be technically easier to
perform a diamond-shaped excision for small lesions, and
a hexagonal-shaped excision for larger lesions.4 The lines
of the excision can be marked with a surgical marker
prior to anesthesia (Fig. 4). For diamond excisions, the
blade is inserted vertically into the skin to make the four
straight-line incisions of the diamond. For the hexagon,
two straight and parallel lines are incised on either side of
the lesion and then connected at each end by two more
straight incisions to form the hexagon.

Pigmented Lesions

FIGURE 3. The skin is stabilized with thumb and forefinger and
stretched slightly perpendicular to the skin tension lines. A
punch is held perpendicular to the skin, and is rotated into the
skin with a firm, constant pressure.

An important caveat regarding removal of pigmented
lesions is the possibility of malignant melanoma. With
this in mind, small lesions indicative of melanoma can be
removed by a punch technique, provided that the lesion
can be completely removed, whereas larger lesions require
an excisional technique. In either case, the initial speci-
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tion of the lesion. The latter is especially critical if more
than one lesion is removed. The specimen label must
match the pathology request form and the description in
the medical record. On the request form, list the clinical
diagnoses and give a short clinical history and description
of the lesion or rash.4,5 If a tumor has been removed, request that the margins be checked for tumor. Whenever
possible, submit the specimen to a dermatopathologist.3
FIGURE 4. Elliptical, diamond, and hexagonal excisions and
sites of initial suture placement.

men must be removed at the level of subcutaneous fat,
which allows for proper staging in the event it is a melanoma. As a corollary, such pigmented lesions should
never be destroyed by cryosurgery or removed by a shave
technique because this impairs the ability to make an accurate diagnosis or properly stage the tumor. If a melanoma is diagnosed, the amount of tumor-free margin is
determined by the depth of tumor invasion. In practical
terms, this means that the original excision must be revised, usually creating wider tumor margins and extending the level of excision down to the deep muscle fascia,
even if the margins of the original biopsy are free of tumor. Practitioners who have no clinical training in excisions, or in removing melanomas, should refer these patients to a qualified dermatologist or surgeon.

Processing the Biopsy Sample
For light microscopy, the specimen should be placed
in a 10% buffered formalin solution provided by pathology; each specimen should be placed into a separate bottle and identified. Special studies require special handling
and are listed in Table 3. Specimens less than 1 cm in
greatest dimension can be adequately fixed in 30 mL of
formalin, but larger specimens will require more formalin
and should be sectioned to ensure adequate fixation. If a
specimen is to be sectioned, clue the pathologist to the location of the lesion by sectioning through its center and
marking the normal skin borders with surgical marker.
Careful attention must be paid to labeling the specimen. Include patient and physician name, date, and loca-

Table 3. Special Studies for Skin Biopsies
Study
Histopathology
Direct immunofluorescence
(blistering diseases and
lupus erythematosus)
Electron microscopy
Bacterial or fungal cultures
Viral cultures

Fixative or Solution
10% Buffered formalin
Michel’s solution

Electron microscopy
fixative; glutaraldehyde
Sterile container with
nonbacteriostatic saline
Viral transport media

Preparing the Wound for Suturing
Prior to closing excisional wounds, the edges of the
wound may need to be undermined either sharply with a
scalpel or bluntly with scissors. Blunt dissection is performed by advancing the closed scissors under the wound
edge, and quickly spreading them open. The width of undermining varies with the size of the wound, but for most
wounds, 5 to 10 mm is sufficient. Undermining allows the
skin edges to evert more easily and reduces tension on
the sutures.3,6,7,10,14

Choice of Suture and Needle
The qualities most important in suture are flexibility,
strength, secure knotting, and infection potential.19 The
two major categories of suture are absorbable and nonabsorbable. Absorbable suture is made from synthetic polymer
or mammalian-derived collagen (gut). Common synthetic
absorbables include polyglactic acid (Vicryl), polyglycolic
acid (Dexon), and polydixanone (PDS). Absorbable sutures are usually placed deep in larger wounds to reduce
skin tension for the final closure.
Nonabsorbable sutures are used for skin closure and
permanent internal placement, such as cardiac valves.
Common nonabsorbable sutures include silk, nylon (Ethilon), and polypropylene (Prolene). Silk and nylon suture
can be braided, adding strength and improving knotting
potential, but are more likely to harbor infection. Polypropylene and unbraided nylon are monofilaments, and are
less likely to harbor infection, but knots are less secure
and more difficult to tie.9,19 Silk and gut, as natural materials, cause considerable tissue inflammation and have
been largely replaced by synthetic suture material.9,19
Suture size is indicated by the code 0; the more 0’s,
the smaller the suture diameter. Generally, 4-0 or 5-0
monofilament nylon can be used on the body and scalp,
and 6-0 nylon on the face.6,10 Polypropylene can be considered for the scalp, primarily because it is blue and easy
to see. Suture needles are made of noncorrosive stainless
steel, especially forged to achieve maximum strength and
ductility, the ability to bend under pressure without breaking.19 Suture needles have an eye, body, and point. Most
needles have a swaged eye where the metal of the needle
is molded around the end of the suture. This part of the
needle is soft and likely to bend or break if mishandled.
The body of the needle is designed for great strength and
secure grasping; it is usually flattened with slight convex
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or concave sides to avoid rotation in the holder while suturing. Three types of needle points are common: cutting,
tapered, and blunt. Cutting needles allow for easy passage through tough tissue and are ideal for skin. A code
has been developed to denote the purpose of the needle.
For skin (FS) and cutting needles (CE) are used on thick
skin, whereas plastic (P), plastic skin (PS), and premium
(PRE) are used for cosmetic closures. The size of the needle is ranked by a number, with higher numbers identifying larger needles. Needle curvature is measured in terms
of proportion of a circle, with one-quarter, one-half, and
three-eights curves available. Most biopsy wounds in thick
skin can be closed using an FS-3 or CE-3 needle, and P-3
can be used for the face, all with a three-eighths curvature.
C-17 needles were developed specifically to close punch
biopsies, and are less expensive than FS, CE, P, or PRE
needles. When in doubt, consult the needle package, which
is illustrated with a full-size diagram of the enclosed needle.
When wound closing seems more difficult than expected, reassess the appropriateness of the instruments.
Needle selection is often a prime factor in the ease of suturing and final cosmetic result.14 A larger needle may decrease the difficulty of the job.

Closing
Primary closure of a punch wound can be accomplished with one or two, single-layer, interrupted sutures.
Excisions can be closed in one or two layers, with twolayer closures giving better cosmetic results in the larger
wounds.
The most common closure technique is a simple, interrupted suture.10 To begin, grasp the needle with the
needle-holder at midpoint or about one third the distance
from the eye. This will provide maximum driving force and
diminish the likelihood of bending or breaking the needle.
A palm grip is recommended to increase the driving force
of the needle through the skin. Place the handle of the
holder in the palm, wrap the thumb and fingers around
the handles, and extend the index finger down over the
tip of the holder near the needle. The needle point is
placed perpendicular to the skin surface about 2 mm
away from the wound edge, and is driven down, then up
into the center of the wound. A second insertion begins in
the center of the wound, and exits the skin on the opposite side, 2 mm from the wound edge, perpendicular to
the surface. If done properly, the suture will make a flaskshaped loop; the loop beneath the skin surface is farther
apart than the entry and exit points on the surface. For
small excisional wounds, and for most punch wounds, a
needle exit in the middle of the wound is not necessary,
but depends on the size of the needle and the ease that
the wound edges can be approximated and everted.
The instrument tie is fast and efficient. To begin, hold
the needle holder parallel to the long axis of the wound
with the free end and needle end of the suture on either
side of the holder. Wrap the needle end of the suture twice
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around the holder, then grasp the free end of the suture
with the holder and pull through, tightening the knot. At
this point the needle end and free end of the suture
should have switched sides relative to the beginning. The
process is repeated as needed, reversing the position of
the free end and needle end of the suture with each knot.
“Approximate, don’t strangulate” acknowledges the importance of proper tension on the suture. Excessive tension can be recognized by blanching of the wound edges,
and may indicate the need for subcutaneous sutures or
simply less tension on each suture.
Placement of sutures for elliptical excisions can be facilitated by following the “rule of halves.”10 The wound is
divided in half by the initial suture placement, and each
half is itself halved by the subsequent placement of sutures. Similar halving continues until all wound edges are
approximated. Starting the initial suture at an apex rather
than the middle runs the risk of “dog ears” at the opposite
apex owing to the creation of uneven wound edges.
In large wounds, the skin tension can be reduced by
placing a temporary initial suture at the midpoint of the
wound, but farther from the edge than usual. At a later
time, this suture can be removed as the wound is approximated with the permanent sutures.
Diamond and hexagonal excisions are easily closed by
placing the initial sutures at the two opposing points of
the diamond or four opposing points of the hexagon, then
adding other sutures as necessary to completely approximate the wound (Fig. 3). The straight lines of the diamond
and hexagon provide better approximation of edges for
the beginner than do the curved surfaces of the ellipse.4

AFTER BIOPSY
Wound Dressing
Wounds heal faster when moist, and under an occlusive or semiocclusive dressing.17 All biopsy wounds can
be dressed with a thin film of an antibiotic ointment (bacitracin, polysprin, mupirocin) or plain petrolatum to prevent crust formation, then covered with a Band-Aid or other
nonadherent covering, and topped with a gauze dressing
and tape.10,17 The dressing should be removed in 12 to 24
hours and thereafter cleaned with soap and water twice
daily. After cleaning, the wound should be covered with
an antibiotic ointment or petrolatum. Wounds healing by
secondary intention need to be redressed after each cleaning until healed over, or for at least 5 days, whereas this
is optional for sutured wounds. For sutured wounds, showering is permitted after 24 hours, but use of hot tubs is
prohibited until the sutures are removed.20

Suture Removal
There is a balance between the tendency for wound
dehiscence or stretching if the sutures are removed too
early, and the production of suture marks if they remain
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too long.9,19 Generally, sutures on the face can be removed
in 3 to 5 days, followed by the application of semipermeable adhesive strips to reduce wound tension.10,17,19 Sutures on the chest, abdomen, arms, and scalp can be removed in 7 to 10 days, and those on the back and legs in
12 to 20 days.10,17,19 Physicians should remove sutures
from their patients to learn first-hand the results of their
suturing technique and wound healing. Any crust should
be washed away with wet gauze, then the suture is gently
lifted near the knot, and one side cut close to the skin
surface. The suture is removed by pulling across the
wound surface; pulling away from the would puts tension
on the wound and may cause dehiscence.10

Complications
The major complications include bleeding, infection,
and allergic reactions. Most bleeding can be controlled
with simple pressure on the wound.4 If this is not successful after 5 minutes, a single suture may be sufficient.
If bleeding remains uncontrolled, remove the suture, find
and tie off the bleeding vessel, then resuture.
Bleeding and hematoma formation can be minimized
by using a pressure dressing directly over the wound.17
Tape a folded 4 3 4 gauze pad tightly over the wound, or
secure it with an elastic bandage or self-adhering wrap.
An ice pack applied for 3 to 5 minutes several times during the first 24 hours will also help decrease bleeding, hematoma formation, pain, and edema.17 Infection, though
relatively uncommon, is usually the result of Staphylococcus, Streptococcus, or Candida.21 If the wound is frankly
purulent, or has an associated cellulitis, culture the discharge and begin oral antibiotics. Infected wounds in the
hands, feet, and intertriginous areas are often infected
with Candida and can respond to topical antifungal ointments.21 Occasionally patients will develop reactions to
topical antibiotics.22 The wound will be red, itchy, and
may have vesicles. If this occurs, stop the antibiotic and
apply a topical corticosteroid ointment. Tape reactions are
usually irritant rather than allergic and improve simply
by not taping, or sometimes by changing the direction of
the tape on the skin.23

Documentation
All procedures must be documented in the medical
record. Minimal content includes location and nature of
the lesion, indications for procedure, what was done, and
how it was performed, specimen disposition, and instructions to and follow-up plans for the patient. The appendices contain examples of patient instructions and procedure notes.

SUMMARY
Skin biopsy is an essential technique in the management of skin diseases, and although it can enhance der-

matologic care rendered by internists, it cannot replace
clinical knowledge. Shave biopsy requires the least experience and time, but its use is limited to superficial lesions
and should not be used for pigmented lesions. Punch biopsy is the primary diagnostic procedure in dermatology,
is simple to perform, has few complications, and small biopsies can heal without suturing. Although closing with
sutures improves the cosmetic result, it requires more expertise and time. Excisions are ideal for removing large or
deep lesions, provide abundant tissue for multiple studies, and can be curative for a number conditions including cancer. However, excisions require the greatest amount
of expertise, time, and office resources, and are associated with more complications, including bleeding and infection. Because of its complexity and complication potential, clinical training is highly recommended prior to
attempting an excisional biopsy. For the interested novice, a number of learning resources and workshops are
available to enhance knowledge, proficiency, and confidence.10,12,14,24–26
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APPENDIX A
Sample Patient Instructions for Wound Care

Open Wounds
The biopsy done today will heal from the bottom up and sides inward. Remove the Band-Aid in 12 to 24 hours, and clean it twice
per day with soap and water. Apply a thin coat of antibiotic ointment such as bacitracin or polysporin, unless otherwise instructed, then cover with a Band-Aid. This type of wound heals
faster when covered. If you have a lot of itching, redness, drainage of pus, swelling, or pain, call the office. Tylenol or ice packs
may be used for pain control.

Sutured Wounds
The biopsy done today has stitches that will need to be removed
in __ days. Beginning tomorrow, remove the dressing, wash twice
daily with soap and water, then apply a thin film of antibiotic
ointment such as Bacitracin or Polysporin. Band-Aids are optional. Call the office if you experience significant redness, pain,
itching, swelling, or drainage of pus. If you are unable to keep
your appointment for suture removal, call the office. Tylenol or ice
packs can be used for pain control.
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APPENDIX B
Sample Procedure Notes

Shave Biopsy
The possible diagnosis of basal cell carcinoma and need for biopsy confirmation was discussed with the patient, and consent
for a shave biopsy of the left ear was obtained. The skin was
prepped with alcohol; local anesthesia was obtained with 1%
lidocaine with epinephrine and NaHCO3. A shave biopsy into the
dermis was performed with a razor and hemostasis was achieved
with AlCl3. The biopsy specimens were submitted to pathology in
formalin. A Band-Aid dressing was applied. Wound instructions
were given. The patient will return in 2 weeks for a wound check,
and review of pathology results.

Punch Biopsy
A possible diagnosis of lupus was discussed with the patient and
the need for two biopsies reviewed. Consent for the procedure
was obtained. The skin of the right upper, inner, and outer arm
was prepped with Hibistat and alcohol, and local anesthesia was
obtained with 1% lido-caine with epinephrine and NaHCO3.
Punches of 3 mm were obtained from the outer and inner right
arm to the depth of the subcutaneous fat, and each was closed
with a 4-0 nylon suture. The specimen from the outer arm was
placed in formalin and from the inner arm into Michel’s solution
and submitted to pathology. Band-Aid dressings were applied.
Wound care instructions were given. The patient will return in 10
days for suture removal and review of pathology results.

Elliptical Excision
Description: atypical nevus 8 3 4 cm left upper back. The possible diagnosis, procedure, need for biopsy, potential complications, side effects and scarring were discussed with the patient,
and consent for the procedure was obtained. The patient was
placed in the prone position, local anesthesia was achieved using
1% lidocaine with epinephrine and NaHCO3, and the skin was
prepped and draped in the usual sterile fashion (with povidoneiodine [Betadine] and alcohol). The lesion and a 2-mm clear margin was excised in an ellipse to the depth of the subcutaneous tissue. Wound edges were undermined bluntly, three 4-0 Vicryl inverted mattress sutures were placed in the dermis. The wound
was closed with five 4-0 nylon sutures. A pressure dressing was
applied. Wound care instructions were given. The specimen was
sent to pathology in formalin. Final specimen length 2.5 cm. The
patient tolerated the procedure well. She will return in 14 days
for suture removal and review of pathology results.
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การเย็บแผล และการตัดไหม
การฝกปฏิบัติกับ  หุน
 ผูปวยจําลอง
เปนระดับหัตถการที่ 1 ตามเกณฑแพทยสภา พ. ศ. 2555

 ระหวางนศพ.

ประโยชนของหัตถการ
เปนวิธีที่ชวยใหแผลหายไดเร็ว เพื่อชวย wound healing
อันตรายที่เกิดขึ้นกับผูปวยและการปองกัน
1. ถาแผลมีขนาดลึก ควรแบงเย็บเปนชั้นๆ โดยเย็บชั้นในดวยไหมละลาย โดยเย็บใหสนิทกันถึงกนแผล
เพื่อปองกันการเกิดโพรงชองวาง (dead space) ในชั้นแผลซึ่งอาจมี เลือดหรือน้ําเหลืองมาขังอยู
ทําใหมีโอกาสเกิดการติดเชื้อตามมาได
2. เพื่อปองกันการเกิดรอยแผลเปนจากรอยเย็บ (stitch marks) แนะนําใหไมควรปลอยไหมที่เย็บไวนานเกินไป
ตามตําแหนงปกติแนะนําใหตัดไหมที่ 7 วัน ตําแหนงที่ใบหนาที่ 5 วัน
และตําแหนงที่มีความตึงสูงหรือตองเคลื่อนไหวเพื่อปองกันแผลแยก แนะนําที่ 10-14 วัน
ขั้นตอนการปฏิบัติ
ใหนักศึกษาจําลองสถานการณสมมติ ฝกเย็บบาดแผลฉีกขาดที่แขน ลึกเฉพาะผิวหนัง โดยใหเย็บเฉพาะ
ผิวหนังชั้นเดียว
ในการปฏิบัติจริงผูเย็บจะตองทําความสะอาดมือ และสวมถุงมือปลอดเชื้อ ใสหมวกผูกหนากาก
แตสําหรับการฝกกับหุนจําลองจะขามขั้นตอนนี้ไป และวิธีทําตามขั้นตอนที่สําคัญของผูถนัดมือขวามีดังนี้
1. เลือกใชเข็ม cutting ชนิดโคง เพราะหนาตัดคมจึงเย็บผานผิวหนังซึ่งเหนียวไดดี
2. จับ needle holder ดวยมือขวา โดยสอดนิ้วหัวแมมือและนิ้วนางไวในหวง นิ้วกลางและนิ้วชี้วางไวตามรูป
3. ใช needle holder จับเข็มที่ตําแหนง 1/3 หางจากโคนเข็ม
4. เข็มที่เลือกใชอาจเปนเข็มที่มีดายติดมาสําเร็จรูป หรือหากใชเข็มที่มีรอยบากใหคลองดาย ตามวิธีดังนี้
ใชมือซายจับ needle holder ซึ่งจับเข็มไวโดยหันดานโคนเข็มเขาหาตัว
ใชมือขวาหยิบดายสงชายขางหนึ่งใหมือซายจับ แลวมือขวาจับอีกชายหนึ่งคลองลงไปที่รอยบากที่โคนเข็ม
แลวดึงรั้งชายดายใหตึงจนสามารถผานรอยบากลงไปที่รูเข็มได เมื่อใสดายเสร็จแลวใหเปลี่ยนใชมือขวาจับ
needle holder และเตรียมเย็บ
5. มือซายจับ tooth forceps (ซึ่งจะทําใหเนื้อเยื่อบอบช้ํานอยกวา non tooth forceps )
การจับใหจับเหมือนจับปากกา ตามรูป
6. จรดปลายเข็มกับผิวหนัง โดยจัดใหปลายเข็มตั้งฉากกับผิวหนังที่จะเย็บ และหางจากขอบแผลขางหนึ่ง 5-10
มม.
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แลวปกเข็มลงไปตรงๆตามแนวความโคงของเข็มดวยการหมุนใหขอมือพลิกหงายจนเข็มทะลุผานรอยขอบของ
กนแผลขางนั้น ควรเย็บใหถึงกนแผล ถาหากแผลลึก ตองเย็บเปนสองชั้นโดยเย็บชั้นในดวยไหมละลาย
7. มือขวาอ า ปลาย
needle holder เพื่อปลดเข็ม แลวเปลี่ยนมาจับทอนปลายเข็ม ที่แทงผานรอยแผล
ดึงเข็มผานแผลขึ้นมาดวยการพลิกขอมือตามความโคงของเข็ม อยาออกแรงฝนเพื่อปองกันเข็มบิดหรือหัก
8. แทงเข็มปกจากกนแผลอีกขางจนทะลุผานผิวหนังอีกขางโดยความลึกที่เทากับขางเดิมเพื่อปองกันการเกยกันขอ
งขอบแผลและตํ า แหน ง ที่ เ ข็ ม โผล ขึ้ น มาจากผิ ว หนั ง ต อ งมี ร ะยะห า งพอกั น และตรงกั น กั บ ตํ า แหน ง ด า ยที่
ผิวหนังของ อีกดานหนึ่ง เข็มที่ปกขึ้นมาตองตั้งฉากกับผิวหนังเพื่อเวลาผูกขอบแผลจะแบะออกเล็กนอย (evert)
เมื่อแผลยุบบวมขอบแผลจะเรียบพอดี
9. ผูกปมแรก
โดยใชinstrumenttieดึงใหขอบแผลเขามาชิดกันพอดีอยางผูกรัดจนแนนเกินไปจะทําใหเลือดมาเลี้ยงบาดแผล
ไมดี เมื่อผูกปมแรกเสร็จแลวใหกระตุกปมมาชิดที่ผิวหนังขางใดขางหนึ่งของขอบแผลแลวผูกปมตอไป 3-4 ปม
10. ตัดไหมดวยกรรไกรตัดไหมโดยเหลือปลายดายใหยาวประมาณ 1 ซม.โดยถือกรรไกรเหมือนการถือ needle
holder
11. ถาเย็บหลายๆเข็ม ตองพยายามตักเข็มใหหางจากขอบแผลระยะเทากันทุกฝเข็ม ชองไฟแตละเข็มตองเทากัน
และจัดปมที่ผูกใหอยูที่ขอบแผลตรงรอยเข็มผานขางเดียวกัน เพื่อจะไดมองดูเปนระเบียบและสวยงาม
12. เมื่อทําการเย็บแผลเรียบรอยแลว ใหทําความสะอาดแผล ปดแผลดวยผากอซ
13. ฝกตัดไหมออกจากแผลที่เย็บไวดังนี้
วิธีการตัดไหม
1. ใชยาฆาเชื้อ (70% alcohol) เช็ดบริเวณที่จะตัดไหม รอจนแหง
2. มือซายจับ non tooth forceps หยิบชายไหมหรือจับปมผูกแตละปม (ในกรณีที่เย็บแบบ Interrupted
sutures) ยกขึ้นใหตึง
3. มือขวาจับกรรไกรตัดไหม เลือกใชกรรไกรปลายแหลม
ใชปลายกรรไกรจัดใหอยูแนวราบขนานกับผิวหนังบริเวณแผล กดผิวหนังดานนอกชิดรูที่ดายผาน
เพื่อใหดายสวนที่ฝงอยูโผลขึ้นมาเหนือผิวหนัง
4. สอดปลายแหลมของกรรไกร เขาไปตัดไหมสวนที่ชิดกันผิวหนัง อากรรไกรตัดไหมเพียงเล็กนอยเทานั้น
และขณะตัดไหมตองมองเห็นปลายกรรไกรตลอดเวลา เพื่อแนใจวาไมไดไปตัดเนื่อเยื่ออื่น
5. ดึงไหมที่ตัดแลวออกจากตัวผูปวยโดยดึงไหมเขาหาแผลเพื่อปองกันแผลแยกขณะดึงออก
หมายเหตุ
ในกรณีเย็บแบบ Continuous suture ใหใช Forceps จับปมผูกดานใดดานหนึ่ง ตัดไหมชิดผิวหนังและดึง
ปมดานตรงกันขามขนานไปกับผิวหนังอยางชาๆจนกระทั้งวัสดุเย็บหลุดจากแผล
คําแนะนําผูปวยหรือญาติ
ดูแลและทําแผลทุกวัน ปองกันไมใหแผลถูกน้ํา มาพบแพทยและตัดไหมตามนัด
หากพบวาแผลมีอาการอักเสบบวมแดง มีน้ําหรือเลือดออกจากแผลมากใหรีบกลับมาพบแพทยกอนนัด

99

ภาพแสดงวิธีการจับเครื่องมือ

รูปแสดงการจับ Neddle holder

รูปแสดงการจับ forceps

รูปแสดงการจับ กรรไกรตัดไหม

ผูจัดทําและปรับปรุง ศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลชลบุรี
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การใสสายสวนปสสาวะ
สามารถฝกปฏิบัติกับ  หุน  ผูปวยจําลอง  ฝกระหวางนักศึกษาแพทย
ขั้นตอนการปฏิบัติ
Task analysis
1. การปฏิบัติตอผูปวย (เมื่อผูปวยมีสติ)
1.1 แนะนําตัวเองและทําความคุนเคยกับผูปวย
- แนะนําตัวเองใหผูปวยทราบและยืนยันชื่อ-นามสกุล
ของผูปวย
- ซักถามผูปวยเกี่ยวกับอาการทั่วไปโดยเฉพาะระบบ
ทางเดินปสสาวะ
1.2 อธิบายและขออนุญาต
- อธิบายผูปวยถึงความจําเปนในการใสสายสวน
ปสสาวะ
- อธิบายถึงกระบวนการและขั้นตอนการใสสายสวน
ปสสาวะพรอมทั้งขออนุญาต
1.3 จัดทาผูปวย
- ผูปวยควรอยูในทานอน สําหรับผูปวยผูหญิงนอน
ในทาชันเขา
- อยูในสถานที่มิดชิด ปลอดภัย
2. การเตรียมเครื่องมือ
2.1 ลางมือใหสะอาด
2.2 แนะนําใหผูชวยอยูดานหลังของผูปฎิบัติและถาดใส
เครื่องมืออยูดานหนาหรือดานขาง
2.3 สวมถุงมือดวยเทคนิคปลอดเชื้อ (ผูชวยจะ เปดชุด
เครื่องมือชั้นนอกไวแลว) เปดชุดเครื่องมือสวนปสสาวะชั้นในดวย
เทคนิคปลอดเชื้อ (Sterile technique)
2.4 เตรียมน้ํายาฆาเชื้อและน้ําสะอาดหรือ Normal Saline
Solution ในถวยที่จัดไว โดยใหผูชวยเทใสในภาชนะที่จัดไวให

ขอควรระวัง
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ขั้นตอนการปฏิบัติ
Task analysis
2.5 เตรียมเครื่องมือ
- เจลหลอลื่น
- Syringe ขนาด 10 ml. สําหรับใส balloon
- Syringe ขนาด 30 หรือ 50 ml. 10 cc และใส
เจลหลอลื่น 5 – 10 cc
- สาย Foley Catheter (ขนาด 14-18 ในผูหญิง
และ 14-16 ในผูชาย)
- Urine bag (ถามีใน Set)
2.6 ตรวจสอบความเรียบรอยของสาย Foley Catheter
และฉีดน้ําในชอง Balloon ประมาณ 10 cc คางไวชั่วครูแลวดูดออก
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ
3.1 สวมถุงมือดวยเทคนิคปลอดเชื้อ (Sterile technique)
3.2 ใชน้ํายาฆาเชื้อชุบสําลีทําความสะอาดบริเวณที่จะปฏิบัติ
(Patient’s perineum and thighs)
3.3 ใชผาเจาะกลางปดบริเวณอวัยวะเพศ เปดบริเวณที่จะ
สวนสายสวน
3.4 ในผูปวยชายใชมือที่อยูดานทอนบนของผูปวยดึงหนังหุม
อวัยวะเพศและถือไวจนกวาจะสวนปสสาวะเสร็จ ในผูปวยผูหญิงใหใช
มือนี้เปด Labia ไวและไมใชมือนี้จับสายสวนปสสาวะหรือเครื่องมือ
อื่น
3.5 ใชมือที่อยูดานทอนลางของผูปวยทําความสะอาด
Urethral meatus and glans ดวยสําลีชุบน้ํายาฆาเชื้อ สําหรับ
ผูปวยผูหญิงใหทําความสะอาดจาก Urethral meatus สู Anal area
3.6 ในผูปวยชายใชมือที่จับอวัยวะเพศผูชายใหจับ Body of
penis ตั้งฉากกับลําตัว จากนั้นชโลมเจลหลอลื่นหรือใช Syringe ฉีด
เจลหลอลื่นประมาณ 5 -10 cc ในทอปสสาวะ

ขอควรระวัง
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ขั้นตอนการปฏิบัติ
Task analysis
3.7 วางสายสวนใหดานปลายทีจ่ ะตอกับถุงปสสาวะลงใน
ชามปลอดเชื้อที่วางอยูบนผาเจาะกลางระหวางตนขาของผูปวยและ
ปลายดานที่จะสวนอยูในมือที่สะอาด
3.8 จับสายสวนหางจากปลายประมาณ 5 cm คอยสอด
สายอยางนุมนวลจาก Urethral meatus สูทอปสสาวะ (ในผูปวย
ชายผูสวนจะรูสึกถึง resistance มากขึ้น เมื่อทอสวนปสสาวะผาน
External sphincter และ Prostate gland)
3.9 เมื่อเห็นน้ําปสสาวะไหลออกแลวใหดันสายสวนตออีก
ผูชายใสตอใหลึกจนเกือบสุดสาย สวนผูหญิงใสใหลึกอีก 5-10 cm.
แลวจึงใช Syringe 10 ml. ฉีดน้ําอยางชาๆในชอง Balloon
3.10 หลังจากนั้นคอยๆดึงสายสวนปสสาวะออกมาจน
Balloon ติดกับ Bladder neck ไมสามารถดึงสายออกมาไดตอ
3.11 ตอสายสวนปสสาวะกับ Urine bag และ ติดสายสวน
ปสสาวะดวย adhesive band แนะนําใหติดบริเวณดานขางของหนา
ทองเหนือขาหนีบ
3.12 ในผูปวยชายใหรูดหนังหุมอวัยะเพศกลับคืนเปนปกติ
3.14 รวบรวมขยะ ทิ้งขยะติดเชื้อและเครื่องมือที่ใชแลววางใน
ที่จัดไว
4. การแนะนําผูปวย
4.1 อธิบายผูปวยวาทานไดใสสายสวนปสสาวะเรียบรอยแลว
4.2 อธิบายถึงผลเสียของการดึงสายปสสาวะออกเอง
4.3 อธิบายผูปวยถึงการดูแลสายสวนปสสาวะรวมทั้งการ
เปลี่ยน
4.4 อธิบายถึงแผนการรักษาในอนาคต
4.5 เปดโอกาสใหผูปวยไดซักถามถึงขอสงสัยอื่นๆ

ขอควรระวัง
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ขั้นตอนการปฏิบัติ
Task analysis
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Stoma Care
สามารถฝกปฏิบัติกับ

 หุน

 ผูปวยจําลอง

ขั้นตอนการปฏิบัติ (Task analysis)
1. การเตรียมผูปวยและญาติกอ นการทําหัตถการ

1.1 ทักทาย และแนะนําตัวกับผูปวย อธิบายวิธีการทํา
1.2 เตรียมผูปวย โดยใหผูปวยนอนราบ และเปดบริเวณที่จะทํา
หัตถการคลุมผาบริเวณขาและอก

 ฝกระหวางนักศึกษาแพทย

ขอควรระวัง
Critical error : การเปลี่ยน
ostomy bag โดยไมไดตรวจ
ostomy และ ผลแทรกซอน
ของการทํา ostomy

2. เตรียมอุปกรณ

Stoma bag แบบ 1 ชิ้น

1. ชุดทําแผล ( set dressing)
2. stoma bag มี 2 แบบ
a. Stoma bag แบบ 1 ชิ้น จะยึดติดกับผิวผนังดวยครีมสําหรับทา
stoma (adhesive) และเมื่อทําการเปลี่ยนตองเอา stoma bag
ออกทั้งหมด
Stoma bag แบบ 2 ชิ้น

b. Stoma bag แบบแยก 2 ชิ้น จะมี 2 สวน คือสวนที่เปนฐาน
ครอบบน ostomy ที่จะติดกับผิวหนัง และสวนถุงที่จะครอบบน
ฐาน โดยเมื่อเปลี่ยนจะเปลี่ยนเฉพาะถุงครอบ
3. ถุงมือ
4. sterile normal saline
-

ผลแทรกซอนของ ostomy
prolapse
retraction
paraostomy hernia
periostomy abscess
stenosis /obstruction
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3. ขั้นตอนหัตถการ
1.
2.
3.
4.
5.

ลางมือใหสะอาด เช็ดมือใหแหง และสวมถุงมือ
เปด set dressing ดวย sterile technique
เตรียม stoma bag ตามที่เลือกไว
สังเกต สี ปริมาณ และลักษณะของ content ใน stoma bag เกา
แกะ ostomy bag เดิมออก ลอก ถุงออกโดยใชนิ้วมือขางหนึ่งกด
ผิวไว ขณะที่ใชนิ้วมืออีกขางคอยๆลอกถุงออก และทําความ
สะอาด mucosa ดวยสําลีชุบ sterile normal saline
6. ทําความสะอาดบริเวณผิวหนังโดยรอบ mucosa ดวยสําลีชุบ
sterile normal saline
7. สังเกตรูเปด และ mucosa ของ stoma ดังนี้
- สีของ mucosa
- สังเกตรูเปดของ ostomy วามีมากกวา 1 ตําแหนง หรือไม
- รูเปด ostomy ตันหรือไม
8. ประเมินวาผูปวยมีผลแทรกซอนจากการทํา ostomy หรือไม
9. วาดขนาดและรูปรางของลําไสเปดลงบนดานหลังของถุงรองรับ
บนแปน ตัดแปนใหเทากับขนาดที่วัดได
10. ใช sterile gauze เช็ดโดยรอบ mucosa ใหแหง
11.ในกรณีที่ stoma bag แบบ 1 ชิ้น ใหทา stoma paste บริเวณผิวหนัง
โดยรอบเทากับขนาดของความกวางของ bag กอนสวม
ปดถุงใหแนบสนิทกับผิวหนัง
12.ใชมือกดบริเวณรอบๆลําไสเปด ประมาณ 30 วินาที ชวยใหถุง
รองรับอุจจาระบริเวณแปนติดกับผิวหนังไดดีขึ้น
13. กรณีที่เปน stoma bag แบบ 2 ชิ้น หลังจากเอา bag เดิมออกจะมี
สวนที่เปนฐานอยู ใหทําความสะอาดฐาน stoma bag และ
เปลี่ยน bag ใหม โดย bag และฐานจะประกบกัน
14. เก็บขยะและอุปกรณในถังขยะติดเชื้อ
15. ถอดถุงมือ และลางมือหลังทําหัตถการ

วาดขนาดและรูปราง

ตัดแปนใหเทากับขนาดที่
วัด

Skin barrier paste ทารอบ
บางๆ

ใชมือกดบริเวณรอบๆ
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4. คําแนะนําผูป วยหลังการปฏิบัติ

อาการผิดปกติที่ตองพบแพทย
1. ใหคําแนะนําเกี่ยวกับ stoma care ทั้งจํานวนถุงที่ตองเปลี่ยนตอวัน -ปวดทองมาก
-ลําไสเปดมีสีมวงคล้ํา สีดําหรือ
การวัดหรือตวงปริมาณสารที่ออกมาทาง ostomy
สีซีดลง
2. หากผูปวยมีอาการปวด หรือรอบ ostomy บวม ลักษณะหรือ
ปริมาณสิ่งที่ออกมาจาก ostomy ผิดไปจากเดิม หรือตันควรรีบมา -ไมมีอุจจาระออกทางลําไสเปด
-มีเลือดออกจากลําไสเปด
พบแพทย
-ลําไสเปดบวมขึ้นมากกวาปกติ
3.การดูแลตนเอง
-ลําไสเปดยุบตัวลงไปต่ํากวา
ระดับผิวหนัง
-หนาทองนูนออกมาผิดปกติ
การดูแลตนเอง
-รับประทานอาหารใหเปนเวลา
ครบ 5 หมู ผักและผลไมให
เพียงพอ
-ดื่มน้ําอยางนอย 6-8 แกวตอวัน
-เคี้ยวอาหารใหละเอียด
-หลีกเลี่ยงการเคี้ยวหมากฝรั่ง
สูบบุหรี่ หรือดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล ชวยลดการเกิด
แกสได
-โยเกิรตชวยลดการเกิดแกสได
-อาหารประเภทปลา หัวหอม
กระเทียม กะหล่ําปลี ทําใหเกิด
กลิ่นได ควรจํากัดปริมาณใน
การรับประทาน

5. เอกสารอางอิง

-Sritharan et al . Essential OSCE Topics for Medical and Surgical
Finals. Oxford Radcliffe Publishing
-Wittenauer J. Caring for the ostomy patient. National Center of continuing Education Inc.

ผูจัดทําและปรับปรุง นพ. พรชัย ธีรโชติภากร กลุมงานศัลยกรรม โรงพยาบาลขอนแกน
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การพันผายืด (Stump bandaging)
สามารถฝกปฏิบัติ กับ หุนหรือผูปวยจําลอง
ระดับหัตถการ : ระดับที่ 1 (หัตถการพื้นฐานทางคลินิก)
เมื่อจบแพทยศาสตรบัณฑิต สามารถอธิบายขั้นตอนการกระทํา ภาวะแทรกซอนที่อาจจะ
เกิดไดถูกตอง ตรวจและประเมิน ขอบงชี้ ขอหาม สภาพและเงื่อนไขที่เหมาะสม สามารถทําได
ดวยตนเอง วินิจฉัยและดูแลบําบัดภาวะแทรกซอนได
ประโยชนของหัตถการ
การพันตอแขน/ขาดวยวิธีการที่เหมาะสม จะทําใหตอแขน/ขายุบบวมและไดรูปที่เหมาะสมสําหรับ
การใสกายอุปกรณเทียม
อันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับผูปวย และการปองกัน
1) ถาพันตอแขน/ขา เปนวงกลม จะทําใหปลายตอแขนขาบวม
2) ถาขณะพันตอแขน/ขา ผายืดที่พันยนหรือพับ จะเกิดแรงกดตอผิวหนังอาจเกิดเปนแผลได
การเตรียมผูปวย
อธิบายเหตุผลในการพันตอขาใหกับผูปวย
การพั น ตอแขน/ขาด ว ยวิ ธี ก ารที่ เ หมาะสม จะทํ า ให ต อแขน/ขายุ บ บวมและได รู ป ที่
เหมาะสมสําหรับการใสกายอุปกรณเทียม เริ่มพันตอแขน/ขา เมื่อแผลติดดีแลว และระยะเวลาใน
การพันตอแขน/ขา พันจนกวาตอตอแขน/ขาไดรูปทรงที่เหมาะสมและยุบตัวดี (shrinkage) โดยดู
ดวยตาเปลาและวัดขนาดตอแขน/ขา นอกจากนี้สามารถใชปลายนิ้วหยิบผิวหนังบริเวณตอแขน/ขา
ถาหยิบขึ้นไดพอๆกับแขน/ขาอีกขางแสดงวายุบตัวไดพอเหมาะแลว
ขั้นตอนการปฏิบัติ
การเตรียมอุปกรณ
1) ตอขาใตเขาใชผายืด (elastic bandage) ขนาด 4 นิ้วสองมวนเย็บตอกัน (ยาวประมาณ 5 หลา)
2) ตอขาเหนือเขาใชผายืด ขนาด 6 นิ้วสองมวนเย็บตอกัน
3) ตอแขนใชผายืด ขนาด 3 นิ้วสองมวนเย็บตอกัน

108

วิธีการพันตอแขน/ขา มีหลายวิธี แตมีหลักการที่เหมือนกัน คือ
1) เลือกขนาดผายืดที่เหมาะสม
2) พันใหกระชับโดยออกแรงดึงผายืดใหมากที่สวนปลายและผอนแรงดึงที่สวนบน
3) ใหพันเฉียงทับไปมาเปนฟนปลา (ใหแนวแรงเปนเสนทแยงมุม) ไมเปนวงกลม(circular)
เพราะจะทําใหเกิด tourniquet effect ได
4) กรณีตอแขน/ขา สั้น ควรพันขามขอสวนตน 1 ขอ และบริเวณขอ เพื่อสะดวกในการบริหาร
ขอและปองกันการเลื่อนหลุดงายเมื่อเคลื่อนไหวขอ
5) พันผายืดซอนทับกันไมควรเกิน 2/3 ของความกวางผา และระวังผายืดยนหรือพับซึ่งจะเกิด
การกดทับผิวหนังเปนแผลได
เทคนิคพันแบบรูปเลข 8 (Figure of eight) มีขั้นตอนการพันตอขาตามรูป
รูปแสดงการพันตอขาระดับใตเขา วิธีที่ 1
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รูปแสดงการพันตอขาระดับใตเขา วิธีที่ 2

รูปแสดงการพันตอขาระดับเหนือเขา
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รูปแสดงการพันตอแขนระดับเหนือขอศอก
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คําแนะนําผูปวยหรือญาติ
1) พันตอแขน/ขา ตลอดทั้งวันรวมถึงเวลานอน ยกเวนเวลาอาบน้ําและเวลาใสขาเทียม คลาย
ผาออกและพันใหม ทุก 4-6 ชั่วโมง หรือเมื่อรูสึกวาผายืดหลวมหรือลื่นหลุด ถอดครั้ละ
ไมเกิน 15-20 นาที กอนการพันใหมควรมีการนวด 10-15 นาที
2) ผูปวยควรมีผายืด อยางนอย 2 ชุด เพื่อจะไดใชสับเปลี่ยนเวลานําไปซัก
3) การซักผายืด ใหแชในน้ําสบูหรือน้ําผงซักฟอก ไมควรขยี้ ใหใชการบีบเบาๆ เวลาตากให
ตากในแนวราบไมปลอยชายผาเวลาตากเพราะจะทําใหผายืดหมดสภาพเร็ว ไมควรตากใน
ที่แดดจา และหามนําผายืดไปตม
แหลงอางอิง
1) ศิริพร จันทรฉาย. การฟนฟูผูปวยแขนขาขาด. ใน: ดุจใจ ชัยวานิชศิริ, วสุวัฒน กิติสมประยูร.
บรรณาธิการ. ตําราเวชศาสตรฟนฟู. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2553:153-164.
2) กมลทิพย หาญผดุงกิจ. ภาวะแขนขาขาด. ใน: กิ่งแกว ปาจารีย. บรรณาธิการ. ตําราเวช
ศาสตรฟนฟู. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: หางหุนสวนจํากัด เอ็น.พี.เพรส, 2550:279-288.
3) วิไล มนัสศิริวิทยา, อารมย ขุนภาษี. การฟนฟูผูปวยแขนขาขาด. ตําราเวชศาสตรฟนฟู.
พิมพครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : โรงพิมพเทคนิค, 2539 : 795-813.
4) สยาม ทองประเสริฐ. การฟนฟูสมรรถภาพผูปวยแขนขาขาด. เวชศาสตรฟนฟูสําหรับ
เวชปฏิบัติทั่วไป. พิมพครั้งที่ 1. เชียงใหม : สุทินการพิมพ, 2549 : 157-65.
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5) Gitter A., Bosker G.. Upper and lower extremity prosthetics. Physical medicine and
rehabilitation principles and practice, 4th ed. Philadelphia : Lippincott William&Wilkins,
2005 : 1325-54.
6) Uustal H., Baerga E. Prosthetics and orthotics. Physical medicine and rehabilitation board
review. New York : Demos medical, 2004 : 409-87.
7) Leonard E., McAnelly R., Lomba M., Faulkner V. Lower limb prostheses. Physical
medicine and rehabilitation, 2nd ed. Philadelphia : W.B. Saunders company, 2000 : 279310.
8) Todd A., Miller L., Lipschutz R., Huang M., Rehabilitation of people with lower limb
amputation. Physical medicine and rehabilitation, 3rd ed.Philadelphia : W.B. Saunders
company, 2007 : 283-324.
ผูปรับปรุง แพทยหญิงนฎา จันทไทย ศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลกาฬสินธุ
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First aid management of injuried patient
ฝกปฏิบัติกับ : ผูปวยจําลอง (กรณีผูปวยรูตัว), หุนจําลอง (กรณีผูปวยหมดสติ)
Primary survey
วิธีปฏิบัติ
1 Airway management & cervical protection
1. กรณีผูปวยพูดคุยไดปกติ : ประเมิน airway patency
2. กรณีผูปวยหมดสติ, severe head injury with alteration of
Consciousness , GCS <= 8
- ตรวจดู airway วามีสิ่งแปลกปลอมใน airway หรือไมดวยวิธี chin
lift หรือ jaw thrust
chin lift : ใชนิ้วมือรองใต mandible แลวยกคางมาทางดานหนา
ใชนิ้วโปงกดที่ริมฝปากลางเพื่อเปดปาก
jaw thrust : ใชมือทั้งสองจับบริเวณมุมกรามลางและเลื่อนกระดูก
mandible มาดานหนา
- definite airway
ดวยวิธี orotracheal หรือ nasotracheal intubation
(บางกรณีไมสามารถใส endotracheal intubation ได เชน ในกรณี
tracheal injury laryngeal injury)
- ในการดูแลผูปวย ตองคํานึงภาวะ cervical spine injury เสมอ
ดังนั้นตองใหคอผูปวยอยูใน neutral position เสมอ (inline manual
immobilization technique)

ขอควรระวัง

หามใหมีการแหงนคอใน
ขณะที่ทํา maneuver นี้

- ตองแกไขภาวะ Tension
pneumthorax กอน
definite airway
Laryngeal fracture
- hoarseness
- subcutaneous
emphysema
- palpable fracture
รักษาโดย
cricothyroidotomy or
emergency
tracheostomy
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2 Breathing : ventilation and oxygenation
- ประเมินลักษณะการหายใจ อัตราการหายใจ
- ดู และคลํา บริเวณคอ และหนาอก วามีภาวะ tracheal deviation ,
abnormal chest movement , การใช accessory muscles
- ฟงปอด เทากันหรือไม
- เคาะปอด (dullness or hyperresonance)
- วัด SpO 2
3 Circulation with hemorrhage control
- ตรวจหา source of external bleeding ถามีให direct pressure,
ถาเปนกระดูกหักให splint
- ประเมิน pulse : quality, rate, regularity
Skin color , capillary refill
Blood pressure
- ตรวจหา potential source of internal hemorrhage
- ถาผูปวยอยูในภาวะ shock ใหเปดเสนเลือดดําโดยใชเข็มเบอรโต 2
ตําแหนง (ควรเริ่มที่แขนกอนถาไมไดสามารถเลือกที่ขา)
- ถาไมสามารถเปดเสนได cut down (แนะนําเสนเลือด great
saphenous vein)
- ใช crystalloid: 0.9% NSS, ringer lactate solution
 ผูใหญ : 1 – 2 ลิตร [ใหซ้ําได 2 ครั้ง]
 เด็ก : 20 ml/kg [ใหซ้ําได 3 ครั้ง]
4 Disability : brief neurological examination
- ประเมิน level of consciousness (GCS score)
- ประเมิน pupils (size, equality, reaction)
Check :
√
√
√
√
√
√

Adjustment primary survey
O 2 sat + ETCO 2 monitoring
EKG monitoring
BO monitoring
CXR , Pelvis , C spine
Foley ‘s cath
FAST

- ตองคนหาและแกไขภาวะ
เรงดวนตางๆ เหลานี้
1. Tension
pneumothorax
2. Open
pneumothorax
3. massive hemothorax
4. flail chest with
Pulmonary contusion
ตองคนหา source of
bleeding ที่ทําให shock
- Chest
- Abdomen
- Pelvis
- Long bone
- Cardiac
tamponade
- External bleeding
- ถาให Crystalloid ผูปวย
ยังไม Respone ใหนํา
เลือดมาใหผูปวยอยาง
เรงดวน
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การวัดความดันหลอดเลือดดําสวนกลาง
สามารถฝกปฏิบัติกับ
หุน
 ผูปวยจําลอง  ฝกระหวางนักศึกษาแพทย
สิ่งที่ควรรูกอนทําการวัดความดันหลอดเลือดดําสวนกลาง
1. กําหนดจุดที่ใชวัดเปนจุดศูนย (Zero reference) ตรงกับตําแหนง right atrium หมายความวา
ความดันในหลอดเลือดดํา อยูสูงกวา Zero point เทาใด ก็จะเปนคา CVP ของผูปวยรายนั้น
การกําหนด มี 2 วิธี
• กําหนดที่ Intercostal space ที่ 4 ตัดกับ midaxillary line ของ ทรวงอก
ดานขวา เปน Zero point
• กําหนดที่ Intercostal space ที่ 4 ในแนวตั้งฉาก วัดความหนาของทรวงอก
ในแนวตั้งฉาก ใชความสูงครึ่งหนึ่ง ของความหนา ของทรวงอกที่วัดไดเปน
Zero point
2. ในทางปฏิบัติ ควรใหนอนราบ แตไมจําเปนใหผูปวยนอนราบโดยเฉพาะในผูปวยที่ไมสามารถ
นอนราบได เนื่องจาก แมผูปวยไมได นอนราบ Zero point ก็จะมีการเคลื่อนตามไปดวย
3. ไมตองปลดเครื่องชวยหายใจ หรือ ปลด PEEP เนื่องจากอาจเปนอันตรายถึงชีวิต
4. การวัด CVP เปนการวัดที่จุดสิ้นสุดของการหายใจออก (end of expiration)
• ในผูปวยที่ไมไดใชเครื่องชวยหายใจ (ผูปวยหายใจเอง) วัดในขณะที่คอลัมน
น้ําสูงสุดในขณะหายใจออก
• ในผูปวยที่ใชเครื่องชวยหายใจ (ผูปวยไมไดหายใจเอง) วัดในขณะที่คอลัมน
น้ําต่ําสุดในขณะหายใจออก
5. คา Central venous pressure จะมีประโยชนในการดูแลผูปวยดังตอไปนี้
• ผูปวยที่อยูในภาวะช็อก ซึ่งชวยในการตัดสินใจวาจะให สารน้ํา หรือให
Vasoactive drug
• ผูปวยที่พนภาวะช็อกแลว แต tissue perfusion ไมดี เชน ปสสาวะออกนอย
กวา 0.5 ml/kg/hr อาจใช CVP เปนตัวตัดสินวา จะใหสารน้ําตอไป หรือให
ยาขับปสสาวะ เพื่อใหปสสาวะออกมากขึ้น
6. คา CVP เพียงคาเดียว ไมสามารถ ตัดสินสินใจไดวา ผูปวยอยูในภาวะขาดน้ํา หรือ ภาวะที่น้ํา
เกิน ตองใชลักษณะทางคลินิกอื่น ๆ หรือ อาจทํา fluid challenge test เพื่อชวยการวินิจฉัย
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ขั้นตอนการปฏิบัติ (Task analysis)
1. การเตรียมผูปวย
1.1 จัดผูปวยนอนหงายบนเตียงในทานอนราบหลังทํา vascular
access
2. การเตรียมอุปกรณ
CVP manometer หรือ สายน้ําเกลือติดกับไมบรรทัด
3-way stopcock
หุนแขนจําลองหรือหุนจําลองสําหรับวัด CVP
3. ขั้นตอนหัตถการ
3.1 ปลดสายน้ําเกลือและสายที่สอดเขาหลอดเลือดออกจากกัน
และตอ 3 way stopcock เขาตรงกลาง
3.2 ตอ CVP manometer เขากับขอเสียบของ 3-way stopcock ที่
เหลือ
3.3 ติด CVP manometer เขากับเสาน้ําเกลือ โดยจัดระดับศูนยให
อยูกึ่งกลางของความหนาของทรวงอก (ควรทําเครื่องหมายที่ตัว
ผูปวยไว เพื่อการเปรียบเทียบในการวัดครั้งตอไป)
3.4 หมุน 3-way stopcock เพื่อเปดน้ําเกลือเขา CVP manometer
(ประมาณใหระดับน้ําใน CVP manometer สูงกวาคาที่จะวัด
ไดเล็กนอย)
3.5 จากนั้นหมุน 3-way stopcock อีกครั้ง เพื่อเปดให CVP
manometer ตอเขากับสายที่สอดเขาในหลอดเลือด
3.6 รอจนระดับน้ําใน CVP manometer ลดลงมาจนคงที่ (ระดับน้ํา
จะมีการเปลี่ยนแปลงตามการหายใจของผูปวย)
4. การแปลผล
4.1 คา CVP ปกติ ประมาณ 8-12 ซม.ของน้ํา (อาจมีคาไมแนนอน
ขึ้นกับโรคเดิม เชน โรคหัวใจ โรคปอด)
4.2 Fluid challenge test
ถา CVP นอยกวา 10 ซม. น้ํา ใหสารน้ํา 200 มล. ใน 10 นาที
ถา CVP มากกวา 10 ซม. น้ําใหสารน้ํา 100 มล. ใน 10 นาที
หลังจากใหถา

ขอควรระวัง

- ถาผูปวยใสเครื่องชวยหายใจ
อยูไมตองถอดเครื่องหายใจออก
ขณะวัด

การวัด CVP จะวัดในชวงหายใจ
ออก (end expiration)
1. ถาผูปวยหายใจเอง ให
ดูคาเฉลี่ยตอนระดับน้ํา
ขึ้นสูงสุด
2. ถาผูปวยใสเครื่องชวย
หายใจ ใหดูคาเฉลี่ย
ตอนระดับน้ําต่ําสุด
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ขั้นตอนการปฏิบัติ (Task analysis)
1. CVP สูงขึ้นมากกวา 5 ซม. น้ํา ใหหยุดใหสารน้ํา แสดงถึง
ปริมาตรสารน้ําในรางกายนาจะเพียงพอแลว
2. CVP สูงขึ้นระหวาง 2-5 ซม. น้ํา ใหรอดู และวัดซ้ําใน 10 นาที

ขอควรระวัง
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ถา CVP ลดลงอีกใหสารน้ําตอไปได
3. CVP สูงไมเกิน 2 ซม. น้ํา แสดงถึง ปริมาตรสารน้ําในรางกาย
ไมเพียงพอ ใหสารน้ําตอไป แลววัดใหมอีกครั้งใน 10 นาที

ภาพแสดงการกําหนด Zero point

แหลงอางอิง
1. วิทยา ศรีดามา, หัตถการทางการแพทยทางดานอายุรศาสตร, โครงการตําราจุฬาอายุรศาสตร
ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ, 2547
2. เอกรินทรฺ ภูมิเชฐ , เวชบําบัดวิกฤตพื้นฐาน ,ภาควิชา อายุรศาสตร คณะแพทยศาสตรศิริราช
พยาบาล ,กรุงเทพ , 2553
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การตรวจครรภและการทําคลอดปกติ
(Leopold’s handgrip & Normal labor)
สามารถฝกปฏิบตั ิกับ : หุนจําลอง
ระดับทักษะตามเกณฑแพทยสภา พ.ศ.2554 : ระดับ 1
ประโยชนของหัตถการ : เพื่อตรวจหาอายุครรภ แนวลําตัวของทารกทาของทารก สวนนําของทารก การเคลื่อนเขาสูอุงเชิงกรานของ
สวนนําทารก สภาพของทารกในครรภ และความกาวหนาของการคลอด / เพื่อใหมารดาและทารกผาน
กระบวนการคลอดไปไดอยางปลอดภัย

ขั้นตอน/การปฏิบัติ

ขอควรระวัง/
อันตรายที่อาจเกิดขึ้นตอผูปวย

 การตรวจครรภ
1. ใหสตรีตั้งครรภปส สาวะทิ้งใหเรียบรอย
2. ผูตรวจที่เปนชาย ควรมีเจาหนาที่ผูหญิงอยูดวยตลอดการตรวจ
3. จัดใหสตรีตั้งครรภอยูในทานอนราบ และคลุมผาไวเหลือเฉพาะสวนทอง
4. ผูตรวจอยูทางดานขวาของสตรีตั้งครรภ

1. ไมใหสตรีตั้งครรภปส สาวะ
กอนตรวจ
2. ผูตรวจไมอยูทางดานขวาของ
สตรีตั้งครรภ

3. กดหนาทองอยางรุนแรงจนทํา
5. ผูตรวจหันหนาไปทางศีรษะมารดาในขณะที่ตรวจทาที่ 1 ถึงทาที่ 3 และเมื่อตรวจ ใหสตรีตั้งครรภเกิดอาการเจ็บปวด
ทาที่ 4 จะหันหนาไปทางปลายเทาของมารดา
4. ไมคลุมผาใหกับสตรีตั้งครรภ
6. คลําโดยการใชฝามือและปลายนิ้วทั้ง 2 ขาง สัมผัสหนาทองเพียงเบาๆ
หรือเปดผาของสตรีตั้งครรภมาก
7. การตรวจทาที่ 1 First leopold handgrip ใหใชฝามือและปลายนิ้วทั้ง 2 ขาง เกินความจําเปน
คลําที่บริเวณยอดมดลูก และพยายามแยกใหไดวาบริเวณยอดมดลูกเปนสวนกนของทารก 5. ผูตรวจชาย ตรวจโดยลําพัง
ซึ่งคลําไดลักษณะนุม หรือคลําไดสวนศีรษะของทารกซึ่งเปนกอนแข็งกลม
โดยไมมีเจาหนาที่ผหู ญิงอยูดวย
8. การตรวจทาที่ 2 Second leopold handgrip ใชฝามือทั้ง 2 ขาง เคลื่อนมาคลําที่
บริเวณดานขางของหนาทองพยายามแยกใหไดวาสวนของรางกายทารกสวนใดเปนหลัง
ของทารกซึ่งมักจะคลําไดลักษณะเปนแผนเรียบ เรียกวา large part สวนของทารกที่อยู
ดานตรงขาม จะคลําไดเปนกอนเนื้อขรุขระหลายกอน เรียกวา small part

A
B
รูปที่ 3.1 ลักษณะหนาทอง
A : ทารกอยูในทาทายทอยอยูดานหนา B : ทารกอยูในทาทายทอยอยูดานหลัง
(ที่มา : วราวุธ สุมาวศ, 2533 : 164)
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ขั้นตอน/การปฏิบัติ
9. การตรวจทาที่ 3 Third leopold handgrip ใหใชมือขวาคลําหนาทองบริเวณเหนือ
หัวหนาวเพื่อใหทราบวาสวนนําของทารกที่อยูบริเวณเหนือหัวหนาวเปนกนหรือศีรษะ ถา
เปนศีรษะจะคลําไดลักษณะกลม แข็ง เรียบและในรายที่ศีรษะทารกยังไมเขาไปอุงเชิง
กราน มักจะตรวจได Ballottementหรือมีการคลอนของศีรษะไดชัดเจน ถาเปนสวนนํา
เปนกนจะคลําไดลักษณะนุม
10. การตรวจทาที่ 4 Fourth leopold handgrip เปนการตรวจหาระดับของสวนนํา
คือตรวจดูวามี engagement หรือไม โดยวางมือทั้ง 2 ขาง บริเวณเหนือหัวหนาว ไลลง
ไปตามขอบของกระดูกเชิงกราน ถาศีรษะของทารกยังอยูสูง มือทั้ง 2 ขางจะสอบเขาหา
กันไดซึ่งแสดงวายังไมมี engagement และคลําหาสวนนูนของศีรษะทารกเพื่อการวินจิ ฉัย
fetal attitude โดยนําไปสัมพันธกับหลังของทารก (โปรดศึกษาเพิ่มเติมไดจาก elearning การตรวจสภาพทารกในครรภ ในหองสมุด)

รูปที่ 3.2 การตรวจครรภตามวิธีของ leopold

(ที่มา : ธีระ ทองสง และ ชเนนทร วนาภิรักษ, 2541 : 87)

 การทําคลอดปกติ
1. การเตรียมผูคลอด
1.1 จัดนอนทา lithotomy
1.2 ตรวจ Vital signs
1.3 ตรวจ FHR ทุก 5 นาที
1.4 พิจารณาเปดเสนใหสารน้ําทางหลอดเลือดในรายที่มีขอบงชี้

ขอควรระวัง/
อันตรายที่อาจเกิดขึ้นตอผูปวย
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ขั้นตอน/การปฏิบัติ

ขอควรระวัง/
อันตรายที่อาจเกิดขึ้นตอผูปวย

2. การเตรียมผูทําคลอด
2.1 สวมผากันเปอน รองเทากันน้ํา หมวก mask
2.2 ลางมือดวยน้ํายาฆาเชื้อ
2.3 สวมชุดทําความสะอาดและถุงมือ ดวยเทคนิคปลอดเชื้อ

- เทคนิคปลอดเชื้อไมถูกตอง

3. การเตรียมเครื่องมือและอุปกรณปลอดเชื้อ

- เตรียมไมครบ

วิธีทําคลอด
4. การเตรียมอวัยวะสืบพันธุภายนอก
4.1 ทําความสะอาดดวยน้ํายาฆาเชื้อเริ่มจากทองนอย หัวหนาว ปากชองคลอด - ไม ค วรทํ า ความสะอาดบริ เ วณ
จากดานหนาไปหลัง และวนออกนอกไปทางตนขาดานในขาหนีบ ฝเย็บ และรอบทวาร สกปรกที่สุดกอน เชน ทวารหนัก
แลวกลับมาที่สะอาดกวา
หนัก 2 ครั้ง
- ผิดเทคนิคปลอดเชื้อ
4.2 ปูผารองบริเวณกน สวมถุงคลุมขาสองขาง และปูผาที่หนาทองตามลําดับ

4.3 แหวกแคมเล็กสองขางดวยมือขางไมถนัด และใชสําลีชุบ povidone iodine - ไม ค วรใส ส ายสวนขณะเบ ง
คลอด เนื่องจากศีรษะทารกลงต่ํา
เช็ดรูทอปสสาวะดวยมือขางถนัด จากนั้นใสสายสวนปสสาวะ เพื่อสวนปสสาวะทิ้ง
ทํ า ให ใ ส ไ ม ไ ด แ ละเสี่ ย งต อ การ
บาดเจ็บตอทอปสสาวะ
5. การฉีดยาชาเฉพาะที่
5.1 ตอเข็มเบอร 18 กับsyringe
เปลี่ยนเปนเข็มเบอร 24

ดูดยาชา 1-2% Xylocaine 10 มล.

- ตรวจสอบประวัติแพยาชา

- ไม ส วมปลอกเข็ ม คื น ด ว ยมื อ
5.2 เมื่อฝเย็บบางตัว มองเห็นสวนนําตุงที่ปากชองคลอด ใชนิ้วมือขางไมถนัด (Re-cap)
สอดในชองคลอดกันระหวางสวนนํากับฝเย็บที่จะฉีดยา
- กอนฉีดต องดูดปลายเข็มไมไ ด
5.3 เริ่มฉีดยาชาบริเวณฝเย็บ 6 นาฬิกาในชั้นใตผิวหนังเล็กนอย แลวแทงเข็มตอ แทงอยูในเสนเลือด
ในชั้นใตผิ วหนังในแนวที่จะตัด ฝเย็บ median
หรือ right
mediolateral
episiotomy ดูดเข็มใหแนใจวาไมมีเลือดเขามาในกระบอกฉีดยา แลวฉีดยาชาพรอม
ถอนเข็มชาๆจนกลับมาในตําแหนงเริ่มตน หากยังมียาชาเหลือ ฉีดยาชาตอในตําแหนง
ขางเคียงในลักษณะเดียวกัน
6. การตัดฝเย็บ
6.1 ทดสอบวาผูคลอดมีอาการชาบริเวณที่จะตัดฝเย็บโดยการใช forceps จับ
บริเวณที่ฉีดยาชา
- สตรีครรภหลังที่ชองคลอดกวาง
6.2 ใช นิ้ ว ชี้ แ ละนิ้ ว กลางของมื อ ข า งไม ถ นั ด สอดไประหว า งฝ เ ย็ บ กั บ ส ว นนํ า และยืดหยุนดีพิจารณาไมตัดฝเย็บ
(Restrictive episiotomy)
เพื่อปองกันบาดแผลตอทารก
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ขั้นตอน/การปฏิบัติ
6.3 สอดขากรรไกร Mayo ขางหนึ่งเขาไปดานในชองคลอดระหวางฝเย็บกับนิ้ว
ในชองคลอด ตัดฝเย็บตามแนวที่ฉีดยาชาไวใหกวางพอที่จะทําคลอด (โดยพิจารณาตัด
เมื่อเห็นวาจะมีการคลอดศีรษะทารกในการเบงครั้งนี้หรืออยางนอยเมื่อเห็นสวนนําที่ปาก
ชองคลอดมีขนาดใหญเทาไขไก) (รูปที่ 3.1 หนา 122)
6.4 ใชผากอซกดซับเพื่อหามเลือดระหวางรอทารกคลอด

ขอควรระวัง/
อันตรายที่อาจเกิดขึ้นตอผูปวย
- บาดเจ็บหนังศีรษะทารก
- หากชองคลอดและรูทวารใกล
กันมาก ควรเลีย่ งการตัด
Median Episiotomy
- ตัดฝเย็บเร็วเกินไป เสียเลือด
มาก

7. การทําคลอดศีรษะทารก
7.1 ใหผูคลอดเบงคลอดใหยาวที่สุดในขณะที่มดลูกกําลังหดรัดตัว และหยุดเบง - ไมได save perineum ทํา
ใหฝเย็บฉีกขาดมากขึ้น
เมื่อมดลูกคลายตัว
7.2 เมื่อ subocciput อยูที่บริเวณใต pubic symphysis ทําการ save
perineum โดยมือขางถนัดจับผาประคองฝเย็บโดยใชนิ้วหัวแมมือและนิ้วที่เหลือ
ประคอง และรูดฝเย็บใหพนใบหนาทารกไปทางดานทวารหนัก พรอมชอนคางทารกขึ้น
(Modified Ritgen maneuver) (รูปที่ 3.2 และ 3.3 หนา 122)
7.3 มืออีกขางกดศีรษะเด็กไมใหเงย (extend head) ขึ้นมาทางหนา pubic - ไม บั ง คั บ ศี ร ษะทารกให ก ม ไว
symphysis มากเกินไป เพื่อปองกันการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อรอบทอปสสาวะและแคม ขณะผ า นออกจากช อ งคลอด
เพราะจะทําใหขนาดศีรษะทารก
ดานหนา (รูปที่ 3.4 หนา 123)
ใหญกวาปกติ ทําใหเนื้อเยื่อรอบ
7.4 เมื่อศีรษะออกมาแลว หงายศีรษะทารกขึ้น โดยหมุนไปทางดานหลังของ ทอ ป ส สาวะฉี ก ขาดและฝ เ ย็ บ ฉี ก
ทารก
ขาดตอเนื่องจากที่ตัดไว
7.5 ใชกอซสะอาดเช็ดหนา รอบดวงตาทารก
7.6 ใชลูกยางแดงดูดน้ําคร่ําออกจากปากและรูจมูกใหหมด
8. การคลอดไหล
8.1 หันศีรษะทารกตะแคงขางโดยหันกลับไปในทิศทางเดิม สอดมือเขาไปสํารวจ - หามจับสวนที่เปน soft part
บริเวณลําคอ เนื่องจากอาจจะมีสายสะดือพันรอบคอ เพื่อแกไขกอนชวยเหลือตอไป
หรือบริเวณ carotid artery
8.2 จับศีรษะทารกดวยมือสองขางโดยระหวางนิ้วชี้และนิ้วกลางมือทั้งสองครอมที่
ใตคางทารก นิ้วหัวแมมือทาบบริเวณกระดูก frontal ปลายนิ้วชี้เกี่ยวที่บริเวณกระดูก - การดึงไหลหนาในทิศทางขึ้นทํา
ใหเกิดการบาดเจ็บเนื้อเยื่อรอบทอ
ขากรรไกรลางและปลายนิ้วที่เหลือทาบที่ทายทอย
ปสสาวะ
8.3 ทําคลอดไหลหนา โดยดึงทารกในทิศทางลงประมาณ 30 องศาจนเห็นไหล - ตองแนใจวามีทารกคนเดียว ถา
หนาคลอดพน pubic symphysis แลวหยุด (รูปที่ 3.5 หนา 123)
ไมมั่นใจใหรอทารกคลอดออกมา
8.4 ใหผูชวยทําการฉีด Oxytocin 10 unit เขากลามหรือเสนเลือด เพื่อให ก อ นแล ว คลํ า มดลู ก ดู ว า มี อี ก คน
หรือไม แลวจึงฉีดยา
มดลูกหดรัดตัว
8.5 ทําคลอดไหลหลัง โดยดึงทารกในทิศทางขึ้นไปทางหนาทองมารดาจนไหล
หลังคลอดพนฝเย็บ
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9. การคลอดลําตัว
9.1 ถาสายสะดือพันคอ ใหสอดนิ้วมือสองขางใตสายสะดือแลวรูดใหพนไปทาง
ไหลทารก (รูปที่ 3.6 หนา 123) หรือใช clamps หนีบตัดสายสะดือไปกอน
9.2 ใชมือขางที่ไมถนัดชอนประคองที่ศีรษะโดยคอจะตองอยูระหวางนิ้วหัวแมมือ - จั บ ทารกไม มั่ น หรื อ จั บ ไม
และนิ้วชี้ จับใหมั่น เมื่อจับทารกมั่นดีแลวพยายามดึงทารกเพื่อใหลําตัวและเทาคลอด ทันเวลามารดาเบงคลอดเร็วทําให
ออกมา
ทารกตกพื้น
9.3 ขณะเดียวกันมือขางถนัดรูดไปตามแผนหลังทารกเพื่อไปจับที่ขอเทาสองขาง
9.4 อุมทารกแนบลําตัวใหอยูระดับปากชองคลอดมารดาหรือต่ํากวาพยายามให
ศีรษะต่ํา ดูดน้ําคร่ําออกจากชองปากและรูจมูกอีกครั้งเปนเวลาไมเกิน 30 วินาที วาง
ทารกไวที่บริเวณหนาทองมารดากอนผูกตัดสายสะดือ
10. การผูกและตัดสายสะดือ
10.1 ใช Kocher clamps หนีบสายสะดือทางดานทารก บริเวณหนาฝเย็บ

- ควรหนี บ และตั ด สายสะดื อ ทั น ที
ปองกันการเสียเลือดมากหลังคลอด

10.2 ใชมือรูดสายสะดือไปทางดานมารดา และใช Kocher clamps อีกตัวหนีบ
- หนีบ clamps ไมแนน
สายสะดือหางจาก clamps ตัวแรก 2-3 ซม.
10.3 ตัดสายสะดือที่ตําแหนงระหวาง clamps สองตัวโดยสอดมือขางที่ไมถนัดไว
ใตสายสะดือ กุมสายสะดือและปลายกรรไกรขณะทําการตัด เพื่อปองกันการบาดเจ็บตอ - อาจตัดนิ้วทารกไดถาไมมีการ
ปองกันระหวางการตัดสายสะดือ
หนาทอง และนิ้วมือทารก
- ไม ไ ด รี ด เลื อ ดในสายสะดื อ
ทําใหเลือดกระเด็นเวลาตัด
10.4 อุมทารกใหมารดาเห็นอวัยวะเพศ แจงเพศ แลวนําทารกไปที่ ใตradiant
warmer

การดูแลทารกแรกคลอดเบื้องตน
11. การกระตุนทารก
11.1 นําทารกมาวางที่ radiant warmer ซึ่งเปดเครื่องรอไวนาน 5-10 นาที
11.2 ใชผา swab เช็ดตัวทารกใหแหงอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะศีรษะหนาอก
คอและหลัง
11.3 ใชลูกยางแดงดูดน้ําคร่ําออกอีกครั้งถายังมีเหลือ
11.4 ยายทารกมาวางในที่แหง นําผาที่เปยกออก
11.5 กระตุนทารกใหรอง โดยลูบที่แผนหลัง หรือตบที่ฝาเทาทารกเบาๆ 3-4
ครั้ง หรือจนทารกรองดี ตัวแดง
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12. การตกแตงสายสะดือทารก
12.1 นําหนังยางที่รัดสายสะดือสอดเขาที่ปลาย arterial clamps รูดมาอยู - หนังยางขาด หรือหลวม ทําให
ทารกเสียเลือด
ที่ดาม clamps
12.2 เช็ดสายสะดือบริ เวณ 2-3 ซม. หางจากหนาทองทารก ดวยสําลีชุ บ
แอลกอฮอลหรือ povidone iodine
12.3 ใช arterial clamps หนีบสายสะดือบริเวณที่จะตัดโดยหงายปลาย
clamps ขึ้น แลวตัดสายสะดือดวยวิธีเดียวกัน
12.4 ใช Kocher หรือ arterial clamps หนีบหนังยางบน clamps ตัว
แรกยกผานปลาย clamps และปลายสายสะดือ มารัดสายสะดือใตตอ clamps แลว
ปลด clamps ตัวที่หนีบสายสะดือออก
12.5 ตรวจสอบวาเลือดที่สายสะดือหยุดดี
12.6 เช็ดปลายสายสะดือดวยแอลกอฮอลอีกครั้ง
13. ผูกปายขอมือทารก โดยตรวจสอบความถูกตองใหเรียบรอย ใหมารดาอานปาย
ขอมือดวย

การทําคลอดรก
ตรวจสอบการลอกตัวของรก
-

มีเลือดออกจากชองคลอดจํานวนมาก
สายสะดือดานมารดา เคลื่อนออกมายาวขึ้น
มดลู ก หดรั ด ตั ว จนกลมแข็ ง ลอยตั ว สู ง ขึ้ น และส ว นใหญ ม ดลู ก จะเอี ย งไป
ทางขวา

14. ทําคลอดรก ดวยวิธี Brandt Andrew เมื่อมี signs รกลอกตัวครบ 3 อยาง
14.1 มือขางถนัดจับ Kocher clamps อาจพันสายสะดือที่ยาวเกินไปไวกับ
clamps เพื่อจะไดจับสายสะดือกระชับยิ่งขึ้นสวนมืออีกขางวางบนหนาทองเหนือกระดูก
- ทําคลอดรกขณะรกยังไมลอกตัว
หัวหนาวเพื่อคลึงมดลูกใหแข็งตัว

ทําใหมดลูกปลิ้น
- สายสะดือขาด จาการดึงแรงเกินไป
14.2 ค อยๆดึ งสายสะดือ เบาๆให รูสึ กมี แรงตึ งตั วเพีย งเล็ก นอ ย สั งเกตว า หรือ ดึงขณะที่รกยังไมลอกตัว

จะตองมีการเคลื่อนตัวออกมาของสายสะดืออยางตอเนื่องในขณะที่ดึงสายสะดือ สวนมือ
- เหลือสายสะดือยาวเกินไป ควบคุม
อีกขางวางบนหนาทองเหนือกระดูกหัวหนาว เพื่อดันมดลูกขึ้นไปทางศีรษะมารดา
แรงดึงลําบาก

14.3 เมื่ อ รกลอกตั ว สมบู ร ณ ห รื อ มองเห็ น รกในช อ งคลอด มื อ ข า งที่ ถื อ - หามดึงสายสะดือแรงเกินไปจะทํา
clamps ดึงสายสะดือพรอมรกออกมา (รูปที่ 3.7 หนา 124 )
ใหสายสะดือหรือสวนขิงรกฉีกขาด

เกิดภาวะรกคาง
14.4 นําถาดรกมารอรับรก ใช sponge holding forceps คีบเยื่อหุมรก - การที่ไม counteract ดวยมืออีก
ขาง อาจจะทําใหมดลูกปลิ้น
ออกมาโดยไมใหฉีกขาดออกจากตัวรกโดยใชวิธีกระตุกเปนระยะๆ
- หามใชมือ กดยอดมดลู กลงมาทาง
ปากชองคลอด
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15. ใชมือนวดคลึงมดลูกเพื่อใหมดลูกหดรัดตัวดี

- ไมไดคลึงมดลูกทําใหเสียเลือดมาก

16. แจงเจาหนาที่ตรวจวัดความดันโลหิตและชีพจรมารดา

- หามฉีดยา Methergin ในรายที่มี
ความดันโลหิตสูง เนื่องจากทําใหเกิด
vasoconstriction
- ฉีดยาMethergin กอนรกคลอด
อาจ ทําใหcervical clamp รก
คลอดยาก

17. พิจารณาใหยากระตุนการหดรัดตัวของลูกซ้าํ ( Methergin ) หากมดลูก
หดรัดตัวไมดี
18. การตรวจรกและเยื่อหุมรก
18.1 ตรวจเสนเลือดสายสะดือ
18.2 ตรวจตําแหนงสายสะดือที่ออกจากรก
18.3 ตรวจปมของสายสะดือ
18.4 ยกสายสะดือขึ้น หาตําแหนงขาดของเยื่อหุมรก
18.5 ตรวจรกดานทารก การกระจายของเสนเลือดไปที่ขอบรก มีการแผเสน
เลือดไปที่เยื่อหุมรกหรือไม
18.6 ตรวจรกดานมารดา ดู cotyledon หินปูน หยอมรกนอย ลิ่มเลือดและ
ลักษณะ infarction
18.7 วัดสายสะดือและชั่งน้ําหนักรก
19. การตรวจแผลฝเย็บและชองทางคลอด
19.1 ใสนิ้วชี้และกลางของมือขางไมถนัดไปในชองคลอดและกดลงและใช
sponge stick ซับเลือด และเช็ดลิ่มเลือดออกใหหมด

19.2 ตรวจไลชองทางคลอดดาน posterior ไลดูจากปากชองคลอดเขาไป
- ตรวจแผลและเย็บแผลไมเรียบรอย
จนถึงมุมแผลดานในสํารวจรอยฉีกขาดที่อาจมีเพิ่มเติม
19.3 คลําดูความลึกของกนแผล ตรวจสอบระดับการฉีกขาดของฝเย็บการฉีก
ทะลุเขาหารูทวาร การฉีกขาดของ levator ani

ทําใหเกิด hematoma

19.4 ตรวจรอยฉีกขาดที่รุนแรงของปากมดลูกโดยใช sponge holder 2 ตัว - ไมไดตรวจการฉีกขาดปากมดลูก
หนีบปากมดลูกที่ 12 นาฬิกา ไลดูใหรอบตามแนวตามเข็มนาฬิกา หรือถาไมเห็นการฉีก
ขาดที่รุนแรง อาจใช sponge stick ซับเลือดปากมดลูกแทนได
20. การเย็บซอมฝเย็บ (บทถัดไป)

126

ขอควรระวัง/
อันตรายที่อาจเกิดขึ้นตอผูปวย

ขั้นตอน/การปฏิบัติ
การดูแลหลังคลอด
21. คลึงมดลูกใหหดรัดตัวเต็มที่
22. ดันกอนเลือดในชองคลอดออกมา
23. ตรวจวัด vital signs เปนระยะๆ , สังเกตการณปริมาณเลือดที่ออกจาก
ชองคลอดและ ขับถายปสสาวะ
24. กระตุนใหมารดา ใหนมบุตรโดยเร็ว

รูปที่ 3.1 การตัดฝเย็บแบบ mediolateral episiotomy เมื่อฝเย็บหรือปากชองคลอดขยายบางตัว

รูปที่ 3.2 การคลอดศีรษะ ปากทารกยื่นพน perineum

รูปที่ 3.3 Modified Ritgen maneuver
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รูปที่ 3.4 การคลอดไหลหนาและไหลหลัง
A. ดึงทารกในทิศทางลง เพื่อคลอดไหลหนา
B. หลังจากไหลหนาคลอดแลว ดึงทารกในทิศทางขึ้นเพื่อคลอดไหลหลัง

รูปที่ 3.5 การปลดสายสะดือที่พันคอทารก

รูปที่3.6 การคลอดรก เมื่อรกลอกตัวแลวจึงดันมดลูกขึน้ หลีกเลี่ยงการดันมดลูกลงออกมาทางปากชองคลอด
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รูปที่ 3.7 ใช sponge holding forceps คีบ เยื่อหุมรก ระวังฉีกขาดตกคางในโพรงมดลูก

ชื่อผูจัดทํา/ ผูปรับปรุง และศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินกิ โรงพยาบาล
 แพทยหญิงจิรายุส ดุลยเกียรติ กลุมงานสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลศูนยตรัง
โทรศัพทที่ทํางาน : 075-218018 / โทรศัพทมือถือ : 084-994-8978
E-mail : puiobgyn@gmail.com
*******************
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การเจาะถุงน้ําคร่ําเพื่อชักนําการคลอด
(Amniotomy: induction of labor)
สามารถฝกปฏิบัติกบั : หุนจําลอง ; จําลองถุงน้ําคร่ําโดยใสน้ําในถุงยางอนามัย
ระดับทักษะตามเกณฑแพทยสภา พ.ศ.2555 : หัตถการระดับที่ 3 Amniotomy
ประโยชนของหัตถการ : เพื่อชักนําการคลอดหรือกระตุนใหการคลอดดําเนินไปไดดีขึ้น
อันตรายที่อาจเกิดขึ้นตอผูปวย : (1) ขอชักนําการคลอดดวยวิธีนื้คือ ปากมดลูกจะตองเปดอยางนอย 1 ซม. จึงจะเจาะถุงน้ําคร่ําได และ
ถาใชวิธีนี้อยางเดียว ระยะเวลาจนถึงการเจ็บครรภคลอดจะนานหรือทํานายไมไดแนนอน (2) Mercer และคณะ รายงานวา ในรายที่ชํานําการ
คลอดดวย oxytocin ถาเจาะถุงน้ําคร่ําเมื่อปากมดลูกเปด 1-2 ซม. (early amniotomy) ถึงประมาณ 4 ชม. จะมีการดําเนินการคลอดสั้นกวา
แตจะมีอุบัติการณของ choriomnionitis สูงขึ้น
สําหรับการเจาะถุงน้ําคร่ําเมื่อปากมดลูกเปด 5 ซม. (Late amniotomy) นั้นจะเปนหัตถการระดับที่ 1 amniotomy ในระหวางเจ็บ
ครรภคลอด ตามเกณฑที่แพทยสภากําหนดไวแตขั้นตอนและการปฏิบัติเหมือนกัน
ขอหามของการเจาะถุงน้ําคร่ํา : 1. ทารกไมใชทาศีรษะ
2. สวนนํายังไมเขาสูอุงเชิงกราน หรือมีภาวะผิดสัดสวนของศีรษะทารกกับอุงเชิงกราน
3. รกเกาะต่ํา (Placenta previa)
4. เสนเลือดอยูที่ถุงน้ําคร่ํา (Vasa previa)
5. สวนนําเปนสายสะดือ (Cord presentation)
6. ครรภแฝดน้ํา (Polyhydramnios)
7. แผลเริมที่ปากมดลูกหรือปากชองคลอด (Active genital herpers)

ขั้นตอน/การปฏิบัติ

ขอควรระวัง/ การปองกัน

การเตรียมผูป วย
1.

กอนทําการเจาะถุงน้ํา ให empty bladder โดยการใหผูปวยเขาหองน้ํากอน
หรือสวนทิ้ง

2.

จัดทาผูปวยโดยนอนทา lithotomy และรอง bedpan

ทักษะ/ ขั้นตอนการปฏิบัติ
1. สวมถุงมือปราศจากเชื้อ

1. สวนนําของทารกตองเปนศีรษะ

2. แหวกแคมเล็กดวยมือขางที่ไมถนัด, ทําความสะอาดปากชองคลอด

2. ศีรษะทารกอยางนอยตองอยู station 0

3. ใช นิ้ ว ชี้ แ ละนิ้ ว กลางของมื อ ข า งถนั ด ใส เ ข า ไปในช อ งคลอด ตรวจประเมิ น 3. ปากมดลูกควรเปดอยางนอย 1-2 ซม.
ปากมดลู ก (bishop score) ไดแก cervical consistency, position, ในการเจาะถุงน้ําคร่ํา หัตถการระดับที่ 3
effacement and dilatation และ station
4. ปากมดลูกควรเปดอยางนอย 3 ซม.
ในหัตถการระดับที่ 1
4. คลํารอบ fornix วาไดศีรษะทารกโดยรอบ

()ZX
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ขั้นตอน/การปฏิบัติ
5. ใสนิ้วเขาไปในปากมดลูก คลําบริเวณถุงน้ําวามีเสนเลือดหรือไม โดยสังเกตการ
เตนของเสนเลือด ถาพบใหยุติการเจาะถุงน้ําคร่ํา
6. ตรวจวา มีสายสะดืออยูเหนือสวนนํ าหรือไม (ถานศพ.ไมพูด ใหถามวาตรวจ
ภายในกอนเจาะน้ําคร่ําเพื่ออะไร, ถาพูดรวมๆ ใหถามวาดูไดอยางไร)
7. บอกใหผูชวย ฟงหัวใจทารก และบันทึกอัตราการเตนหัวใจ
8. ใหผูชวยกดยอดมดลูกหรือกดสวนนําตรงหัวหนาว
9. สอดเครื่องมือ เชน Long Allis forceps หรือ Amniohook ระหวางนิ้วชี้และ
นิ้วกลาง มือขางที่ตรวจภายใน คอยๆ สอดเครื่องมือเขาไปจนถึงศีรษะทารก ซึ่ง
มีถุงน้ําคร่ําคลุมอยู
10. ระวังไมใหโดนชองคลอด
11. เจาะถุงน้ําเมื่อไมมีการหดรัดของมดลูก
12. เมื่อเครื่องมือถึงถุงน้ํา กางออกแลวจึงหนีบถุงน้ํา หรือกระดกนิ้วชี้ และนิ้วกลาง
ที่อยูระหวางปากมดลูกขึ้น เพื่อใหเครื่องมือสัมผัสกับถุงน้ําคร่ํา และทําใหถุง
น้ําคร่ําฉีกขาด
13. เมื่อไดน้ําคร่ําใหถอนเครื่องมือออก แตมือขวายังคาอยู มือซายมากดสวนนําที่
บริเวณหัวหนาว
14. ปลอยน้ําออกชาๆ และสังเกตสีน้ําคร่ําที่ไหลออกมา
15. สํารวจวามีสายสะดือออกมาหรือไม และสํารวจรอบๆ fornix กรณี occult
prolapsed cord
16. เมื่อน้ําหยุดไหลถอนมือออกชาๆ
17. เอา bedpan ออก
18. ใหผูชวยฟงเสียงทารก
19. ประเมินและบันทึกสีน้ําคร่ํา ตลอดจนบันทึกอัตราการเตนหัวใจของทารก

ขั้นตอน/การปฏิบัติ

ขอควรระวัง/ การปองกัน

รูปที่ 2.1 แสดงวิธีการเจาะถุงน้ําคร่ํา

ขอควรระวัง/ การปองกัน
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การปฏิบัติตัวของนักศึกษา/ คําแนะนําผูปวยหรือญาติ
1. มีการแจง/ สื่อสารกับผูปวยเปนระยะๆ
2. ขณะทําหัตถการมีความนุมนวล สุภาพ ตอบสนองปฏิกิริยาของผูปวย
เอกสารอางอิง
1. Merces BM, Mc Nanley T. O’ Brien JM, Randel L, Sibai BM. Early versus late amniotomy for labor induction:
A randomized trial. Am J Obstet Gynecol 173: 13711995.
ชื่อผูจัดทํา/ ผูปรับปรุง และศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินกิ โรงพยาบาล
 นายแพทยไตรภพ จารุทัศน กลุมงานสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลศูนยตรัง
โทรศัพทที่ทํางาน : 075-218018 / โทรศัพทมือถือ : 083-391-0125
E-mail : dr_triphob@hotmail.co.th
*******************
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การเย็บซอมแผลฝเย็บ
(Episiotomy and perineorrhaphy)
สามารถฝกปฏิบตั ิกับ : หุนฝเย็บจําลองสําหรับฝกเย็บแผลฝเย็บ

0

ระดับทักษะตามเกณฑแพทยสภา พ.ศ.2554 :
14 Episiotomy ระดับ 1 >> 73.6 Episiotomy, Episiotomy with subsequent episiorrhaphy /
56 Perineorrhaphy ระดับ 2 >> 75.69 Repair of other current obstetric laceration/
71.71 Suture of laceration of vula or perineum

ประโยชนของหัตถการ : เปนการตรวจดูแผลวายังมีตําแหนงใดที่มีเลือดออกอยูหรือไม เพื่อเย็บซอมแซมใหสมบูรณ / เพื่อปองกันการ
ตกเลือดหลังคลอด และกอนเสร็จสิ้นขั้นตอนทั้งหมด ใหทําการตรวจทางทวารหนัก (PR; Per Rectal examination) เพื่อใหแนใจวาไมมี
ไหมหรือ stitch ใดๆที่เย็บเขาไปและทะลุผนังของทวารหนัก และถาตรวจพบวามี ใหทําการเลาะ stitch นั้นออกและเย็บใหมทันที
หามปลอยทิ้งไวเปนอันขาด เนื่องจากอาจทําใหเกิด (ปองกัน) การติดเชื้อ หรือ เปนสาเหตุของ rectovaginal fistula ตามมาในอนาคต

ขั้นตอน/การปฏิบัติ
1. การเตรียมเครื่องมือและอุปกรณปลอดเชื้อ
2. การเตรียมผูป วย/ผูรบั บริการ
2.1 บอกขั้นตอนการตรวจใหผูคลอดทราบ
2.2 ตรวจ vital signs และการหดรัดตัวของมดลูก

ขอควรระวัง/การปองกัน
- อุปกรณไมสะอาด สัมผัสกับขี้เทา
น้ําคร่ํา เลือด

3. การเตรียมผูตรวจ
3.1 สวมผากันเปอน หมวกและ mask
3.2 ลางมือดวยสบู เช็ดมือใหแหง
3.3 สวมชุดคลุมผาตัดและถุงมือปราศจากเชื้อ
3.4 ขอผูชวย 1 คน เตรียมตัวเชนเดียวกัน
4. การเตรียมบริเวณอวัยวะสืบพันธุภายนอก
- ทําความสะอาดผิดวิธี เช็ดสวนสกปรก
4.1 ทําความสะอาดดวยน้ํายาฆาเชื้อเริ่มจากทองนอย หัวหนาว ปากชองคลอด
กอน
จากดานหนาไปหลัง และวนออกนอกไปทางตนขาดานใน ขาหนีบ ฝเย็บ และรอบทวาร
หนัก 2 ครั้ง
4.2 ปู ผาปลอดเชื้อบริเวณกน สวมถุงคลุมขาสองขาง และปูผา ที่หนาทอ ง
ตามลําดับ
4.3 ปูผาชองสําหรับผาตัดใหเหลือเปดบริเวณฝเย็บ
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ขั้นตอน/การปฏิบัติ

ขอควรระวัง/การปองกัน

5. การฉีดยาชาเฉพาะที่ (หากยังไมไดฉดี ยากอนการตัดฝเย็บ)
5.1 ตอเข็มเบอร18 กับsyringe ดูดยาชา 1-2% Xylocaine 10 ml - ไมควรสวมปลอกเข็มกลับดวยมือ
เปลี่ยนเปนเข็มเบอร 24
5.2 เริ่มฉีดยาชาบริเวณมุมฝเย็บที่มีฉีกขาดหรือถูกตัดทีละขาง ในชั้นใตผิวหนัง
เล็กนอย
5.3 แทงเข็มตอในชั้นใตผิวหนังในแนวขนานกับขอบแผล
5.4 ดูดเข็มใหแนใจวาไมมีเลือดเขามาในกระบอกฉีดยา แลวฉีดยาชาพรอมถอน - ฉีดยาชาเขาเสนเลือด
เข็มชาๆจนกลับมาในตําแหนงเริ่มตน
5.5 ปฏิบัติวิธีเดียวกันกับมุมแผลอีกขาง
6. การตรวจรอยฉีกของชองทางคลอด
6.1 โดยใสนิ้วชี้และกลางของมือขางไมถนัดไปในชองคลอดและกดลงและใช
sponge stick ซับเลือด และเช็ดลิม่ เลือดออกใหหมด
6.2 ตรวจไลชองทางคลอดดาน posterior ไลดูจากปากชองลอดเขาไปจนถึง
มุมแผลดานใน
6.3 คลําดูความลึกของกนแผล ตรวจสอบระดับการฉีกขาดของฝเย็บ การฉีก
ทะลุเขาหารูทวาร การฉีกขาดของ levator ani
6.4 ตรวจรอยฉีกขาดทีร่ ุนแรงของปากมดลูก โดยใช sponge holder 2 ตัว
หนีบปากมดลูกที่ 12 นาฬิกา ไลดูใหรอบตามแนวตามเข็มนาฬิกา หรือไมเห็นการฉีก
ขาดที่รุนแรง อาจใช sponge stick ซับเลือดปากมดลูกแทนได (รูปที่ 4.1)
6.5 ตรวจดูรอยฉีกขาดปากชองคลอดโดยรอบโดยเฉพาะขางรูเปดทอปสสาวะ
และ labia minora

- มุมแผลสวนผิวเยื่อบุชองคลอดฉีกขาด
เปนระยะทางสั้นกวามุมแผลสวนกนแผล
subcutaneous ทําใหเย็บไมครอบคลุม
มุมแผล สวนลึกและเกิด hematoma
- ไมไดดูรอยฉีกขาดรอบปากมดลูก

7. การเย็บซอมแผลฝเย็บ
7.1 ใชนิ้วชี้และกลางของมือที่ไมถนัดกดผนังชองคลอดดานลางลง
7.2 คลายเชือกที่พันแลวใส Tampon ดวยมือที่ถนัดหรือ sponge holder เขา
ไปในช องคลอดเหนื อ มุม แผลเพื่ อ กั น เลื อ ดไหลมารบกวนเวลาเย็ บ แล วใช sponge
holder หนีบหาง tampon ไวกับผาปูบริเวณทองนอย
7.3 ใช Chromic catgut เข็มโคง เบอร 2-0 เย็บผูกเหนือมุมแผลในชองคลอด
1 ซม. โดยใชนิ้วชี้และกลางของมือที่ไมถนัดกดผนังชองคลอดดานลางลงใหพื้นที่ที่จะเย็บ
แผลกวางขึ้น (รูปที่ 4.2 หนา 131 )
7.4 ใหผูชวยดึง suture ใหตึงและสาวตามขณะเย็บ พรอมซับเลือดเปนระยะ
7.5 เย็บแผลที่ฉีกขาดของผนังชองคลอดดานในแบบ continuous lock โดย
ปกเข็มลึกเฉียดใตกนแผล เย็บตอเนื่องมาจนถึง mucocutaneous junction
7.6 ปกเข็มจากเยื่อบุชอ งคลอดดานในบริเวณใกล mucocutaneous
junction ออกมาที่ subcutaneous tissue ของ perineum แลวพักไว

- ใส tampon
ปสสาวะทําใหเจ็บ

แรง ถูก รู เ ป ด ท อ

- เริ่มเย็บไมครอบคลุมทั้งมุมแผลดานผิว
และกนแผลทําใหเกิด hematoma
- ดึงsuture ไมตึงทําใหหามเลือดไดไมดี
- ควรเย็บให hymen สองขางมาจรด
กัน ไมเหลื่อมกัน
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ขั้นตอน/การปฏิบัติ

ขอควรระวัง/การปองกัน

7.7 ตรวจดูการขาดของกลามเนื้อหูรดู รอบทวารหนัก (Levator ani) หาก
- ไมไดเย็บซอม levator ani ทําให
ขาดใหใช Chrmic catgut เบอร 2-0 เข็มโคงอีกหอ เย็บแบบ Crown stitch เขาหากัน ขับถายผิดปกติ
(รูปที่ 4.4 หนา 131)

7.8 ใชเข็มในขอ 6 เย็บ subcutaneous tissue ของ perineum ตอแบบ
continuous ทําใหขอบแผล(ผิวหนัง)ดาน perineum มาใกลกันมากขึ้น เย็บจนมาถึงมุม
แผลดานลางใกลรูทวาร (รูปที่ 4.3 หนา 131)
7.9 สอยชั้น subcuticular layer ยอยขึ้นจากมุมแผลใกลทวารไปหาปาก
ชองคลอด 6 นาฬิกา (รูปที่ 4.5 หนา 132)
7.10 ปกเข็มจาก subcutaneous tissue ของ perineum กลับเขาไปใน
เยื่อบุผนังชองคลอด แลวผูกปมซอนไวในผนังชองคลอด และตัดไหม

- เย็บแผลซายขวาไมเสมอกัน
- ควรเย็บระยะหางจุดละ 0.5 ซม. การ
เย็บชองหางเกินไปขอบแผลจะชิดกันไม
สนิท

8. การตรวจแผลฝเย็บ
8.1 ใชนิ้วชี้และกลางของมือที่ไมถนัดกดผนังชองคลอดดานลางลง
8.2 ใช forceps หรือ sponge holder คีบ tampon ออกจากชองคลอด
8.3 ใช forceps หรือ sponge holder คีบผากอซกดซับ ตรวจจุดเลือดออก
ในผนังชองคลอดและขอบปากมดลูกอีกครั้ง
8.4 ตรวจดูการโปงของกระเพาะปสสาวะ ถามีใหสวนปสสาวะทิ้ง
8.5 คลําผนังชองคลอดวาไมมี hematoma
8.6 ตรวจภายใน (PV) ตรวจสอบวาไมมีกอซคางในชองคลอด
8.7 ตรวจทวาร (PR) ดูวาไมไดเย็บทะลุเขาทวารหนัก

- ดึงtamponออกในทิศทางลง ไมใหถูก
รูเปดทอปสสาวะ

- ตองปฏิบัติทุกครั้ง
- ตองปฏิบัติทุกครั้ง

9. การทําความสะอาดแผลและดูแลผูคลอดหลังเย็บแผล
9.1 ใชสําลีชุบน้ํายาฆาเชื้อทําความสะอาดอวัยวะสืบพันธุภ ายนอกอีกครั้ง
9.2 ดึงผาตางๆที่คลุมผูป วยออกใสลงในถังผา
9.3 พยาบาลจะดูแลใสผาอนามัยและแตงตัวใหผูคลอด

- เลี่ยงการใชมือขางที่ตรวจทวารหนัก

10. การเก็บอุปกรณ
10.1
ทิ้งของมีคม
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6

ทิ้งเข็มเย็บแผลและเข็มฉีดยาที่สวมปลอกเข็มเรียบรอยแลวลงในภาชนะ
ทิ้งกระบอกฉีดยา กอส tampon และสําลีที่เหลือในถังขยะติดเชื้อ
แชเครื่องมือตางๆในอางแชเครื่องมือ
ลางคราบเลือดบนถุงมือในน้ําสบู
ถอดถุงมืออยางระมัดระวัง แชลงในถังแชถุงมือ
ถอดชุดคลุม ผายางกันเปอน ใสลงในถังผา

- ไมแยกทิ้งวัสดุมคี มในถังขยะเฉพาะ

- ถอดถุงมือแรง ทําใหน้ํากระเด็นถูกผนัง
หอง หรืออุปกรณอื่นๆ
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รูปที่ 4.1 การตรวจการฉีกขาดปากมดลูกและการเย็บซอมปากมดลูก

รูปที่ 4.2 การเย็บปด vaginal mucosa

รูปที่ 4.3 การเย็บซอม fascia และชั้นกลามเนื้อและ
subvaginal mucosa ที่ฝเย็บ

รูปที่ 4.4 การเย็บซอมกลามเนื้อ levator
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รูปที่ 4.5 การเย็บซอมชั้นผิวหนังจากภาพเปน interrupted suture หรืออาจเย็บสอยแบบ subculicular แทน

ชื่อผูจัดทํา/ ผูปรับปรุง และศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินกิ โรงพยาบาล
 นายแพทยธนะรัตน ศรีเมฆารัตน กลุมงานสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลศูนยตรัง
โทรศัพทที่ทํางาน : 075-218018 / โทรศัพทมือถือ : 081-893-9087
E-mail : thanyleela@gmail.com
*******************
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สามารถฝกปฏิบัติกบั : หุนจําลอง

การทํา PAP smear

ระดับทักษะตามเกณฑแพทยสภา พ.ศ.2554 : ลําดับที่ 33 PAP smear 91.46 Papanicolaou smear ระดับ 1
ประโยชนของหัตถการ : คัดกรองมะเร็งปากมดลูก
ขั้นตอนการปฏิบตั ิ / การปองกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับผูปวย

ขอควรระวัง/อันตรายที่
อาจเกิดขึ้น

การเตรียมผูป วย
1. ใหถายปสสาวะกอน และ ถอดกางเกงชั้นใน เปลี่ยนผาถุง
2. อธิบายใหทราบถึงขั้นตอนการตรวจภายใน
3. อธิบายใหทราบถึงประโยชนของการตรวจ และความรูสึกขณะตรวจ พรอมทั้งขอความ
รวมมือ
4. จัดผูร ับการตรวจขึ้นบนเตียงในทาขึ้นขาหยั่ง ( Lithotomy ) และผาคลุมไว
5. มีผูชวย ( เพศหญิง ) อยูดวยขณะตรวจ
6. การเตรียมผูตรวจ
- ถอดแหวน นาฬิกา เครื่องประดับที่มือ ขอมือ
- ลางมือดวยสบู เช็ดมือใหแหง
- สวมถุงมือ Sterile

- ไม ไ ด บ อกให ผู รั บ บริ ก าร
ถายปสสาวะกอนตรวจ
- ไมมีผูชวยขณะตรวจ
- บอกผู รั บ การ ตรวจให
ทราบวาจะตรวจ
- นายแพทย ไ ม ค วรตรวจ
ตามลําพัง

การเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ
1. ถุงมือปราศจากเชื้อ
2. สําลี / ไมพันสําลี
3. ภาชนะสําหรับใสสาํ ลี
4. Ayres’ spatula
5. ภาชนะที่มี 95 % เอทิลแอลกอฮอล
cream
6. ดินสอสําหรับเขียนสไลด
7. โคมไฟ

8. Bivalve vaginal speculum
9. น้ํายาฆาเชื้อ เชน providine หรือ savlon
10. Long uterine packing forceps
11. Slide
12. สารหลอลื่น เชน KY gel หรือ Hibitane
13. ใบสงตรวจ PAP SMEAR
14. ผาคลุมทองและขา ผาถุง สําหรับผูปวย

ขั้นตอนการตรวจ
สวมถุงมือปราศจากเชื้อ , ทําความสะอาดบริเวณอวัยะเพศและตนขาทั้ง 2 ขาง ดวยน้ํายาฆาเชื้อ
1. การดู Mon pubis , Labia Majora , Labis minora , Perineum และ บริเวณรอบๆ รูทวาร
หนัก ตรวจบริเวณขาหนีบวามีแผล หรือ ตอมน้ําเหลืองโตหรือไม
- สังเกตสิ่งคัดหลั่งที่ออกมาขางนอก มีลักษณะ สี กลิ่นอยางไร

- ไมไดบอกผูรับบริการให
ทราบวาจะตรวจ
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ขั้นตอนการปฏิบัติ (Task analysis)

ขอควรระวัง

2. ตรวจอวัยวะสืบพันธุภ าพนอก
- หลอลื่นนิ้วชี้และกลางของมือขางที่จะตรวจภายใน
- ใชนิ้วหัวแมมือและนิ้วชี้ของมือขางที่ไมถนัดแยก Labia minora ออกจากกัน โดยกํานิ้วที่
เหลือ และคว่ําฝามือไวทางดานบน บริเวณหัวเหนา แลวแหวกคางไว
- ดู Urethral orifice วาผิดปกติ หรือไม
- ใชนิ้วกลางของมือขางที่จะตรวจภายในรีดบริเวณใตทอปสสาวะ ผานทางผนังชองคลอด
ดานหนา เพื่อดูวาหนองออกมาหรือไม
- คลํา Bartholin Gland ทั้ง 2 ขาง ตรง Labia minora ที่ตําแหนง 4’ และ 8’ โดยนิ้วชี้ของ
มือขางที่จะตรวจภายในอยูดานในปากชองคลอด และนิ้วหัวแมมือของมือขางที่จะตรวจภายในอยู
ดานนอก
- ใหผูรับการตรวจเบงเพื่อดูวาผนังชองคลอดดานหนา และดานหลังหยอนหรือไม
3. Speculum Examination
- เลือกขนาด Speculum ไดเหมาะสมกับชองคลอดของผูร ับการตรวจ
- บอกผูรับการตรวจใหทราบวา จะสอดเครื่องมือเขาไปในชองคลอด
- ใชมือซายแหวก Labia minora โดยคว่ํามือใหฝามือหันเขาหาชองคลอด แลวใชนิ้วหัวแมมือและ
นิ้วชี้แยก Labia minora ออกจากกันโดยใหคอนมาทางดานหลัง เพื่อไมใหไปถูก Clitoris - ใชมือขวา
จับและสอด Speculum เขาชองคลอดในแนวเอียงประมาณ 40-45 องศา และกดไปทาง Perineum
โดยใหปลาย Speculum ปด
- ดัน Speculum ไปตามผนังชองคลอดดานหลัง โดยเอียงประมาณ 40 – 45 องศา เขาไปในชอง
คลอด
- เมื่อสอด Speculum เขาไปครึง่ หนึ่ง ใหหมุน Speculum มาอยูในแนวขวาง พรอมกับคอยๆสอด
Speculum เขาไปในชองคลอดจนเครื่องมือผานเขาไปไดเต็มที่
- ใชนิ้วหัวแมมือขวากดกาน Speculum ดานหนาใหปลายถางออกจนกระทั่ง เห็นปากมดลูกชัดเจน
- ใชมือซายหมุนหมุดเครื่องมือใหปลาย Speculum ถางไวตามตองการ
- ถาไมเห็นปากมดลูกใหหบุ Speculum กอนแลวคอยๆถอย Speculum ออกมาเล็กนอย พรอมกับ
ถางปลาย Speculum ออกจนมองเห็นปากมดลูก แลวดัน Speculum เขาไปใหปลายอยูใน
Anterior และ Posterior Fornix
- ดูผนังชองคลอด ความหนาบาง ดูรอยยน สี แผล หรือกอนเนื้อทีผ่ ิดปกติ
- ดูปากมดลูกวามีขนาด สี Discharge แผล หรือ กอนเนื้อผิดปกติหรือไม
- ดู Discharge ในชองคลอดวามีลักษณะผิดปกติหรือไม

ถาเปนการตรวจภายหลัง
คลอด 6 สัปดาห ใหดูวา
แผล Episiotomy หายดี
หรือไม

- เลือกขนาดเครื่องมือไม
เหมาะสม
- ไมตรวจสอบความสมบูรณ
ของเครื่องมือ
- ไมบอกผูปวยวาจะใส
เครื่องมือ
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4. การตรวจ Pap smear

ขั้นตอนการปฏิบัติ (Task analysis)

- เขียนใบสั่งตรวจใหครบ ตองเขียนชื่อ นามสกุล HN ผูรับการตรวจ อายุ ระดูครั้งสุดทาย จํานวนการ
คลอด การคุมกําเนิด ประวัติการรักษาโรคทางนรีเวช และการใชฮอรโมนตางๆ
- เขียนชื่อ – นามสกุล HN ของผูรบั การตรวจลงบนแผนสไลด
- ใช Ayres’ Spatula ดานปลายมน โดยใชดานที่ยาวกวาสอดเขาไป ในรูปากมดลูก แลวครูดเบาๆ ไปรอบๆ
รูปากมดลูก ใหครบ 360 องศา
- นํามาปายบนสไลดทันที โดยปายไปทางเดียวหนึ่งครั้ง
- ใหผูชวยแชสไลดลงในน้ํายา 95 % เอทิลแอลกอฮอล ที่เตรียมไวทันที และตองแชอยางนอย 30 นาที
- นําสไลดที่แชน้ํายา 95% เอทิลแอลกอฮอล แลวมาผึ่งในอุณหภูมหิ อ งใหแหง จัดใสหอหรือภาชนะให
เรียบรอยเพื่อไมใหแตก แลวสงไปยอมและอานผลที่หองปฏิบตั ิการ

ขอควรระวัง

- ไมไดเขียน ชื่อ –
นามสกุล ลงบนแผน
สไลด หรือเขียนผิด
- ครูด Ayre’
Spatula แรงเกินไป
ทําใหมีเลือดออก
- ปายเซลลจากที่อื่น
ซึ่งไมใช
Transformation
Zone

- ทิ้ง สไลดไวจนแหง
ทําใหเซลลไมติดสไลด
5. การถอด
- ไมไดแชสไลดใน
Speculum
น้ํายาทันที
- แช
คลายหมุดเครื่องมือ เพื่อใหปลาย Speculum หุบลงได
สไลดในน้ํายานอง
ถอย Speculum ออกใหแนวขวาง โดยใชนิ้วหัวแมมือขวากดดาม Speculum ดานหนา เพื่อใหปลาย
กวา 30 นาที
Speculum ถางออกเล็กนอย ไมใหหนีบผนังชองคลอด
- ในขณะถอด
- ทําใหสไลดแหงโดย
Speculum ใหดูผนังชองคลอดดานหนาและดานหลังวามีแผลหรือสิง่ ผิดปกติหรือไม
การลนไฟ
- หุบปลาย Speculum สนิทกอนดึงพนปากชองคลอด
- ไมหุบ Speculum
- ถอด Speculum
ออกโดยทําใหผรู ับ
การตรวจบาดเจ็บ
เชน หนีบผนังชอง
คลอด
- ไมไดตรวจดูผนัง
ชองคลอดทาง
ดานหนา และ
ดานหลัง ในขณะที่
ถอย Speculum
ออก
เอกสารอางอิง
1. ธีระทองสง. นรีเวชวิทยา(ฉบับสอบบอรด) / ธีระทองสง, จตุพล ศรีสมบรูณ, อภิชาต โอฬารรัตนชัย. เรียบเรียงครั้งที่ 2. กรุงเทพ
: พีบี. ฟอเรนบุคส, 2539. 156-173.
2. Berek JS, Adams Hillard PJ. Initial assessment and communication. In : Berek JS, editor. Berek & Novak’s
Gynecology, 14th edition. Philadelphia : Lipincott Williams & Wilkins. 2007; 3-25.
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ชื่อผูจัดทํา/ ผูปรับปรุง และศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินกิ โรงพยาบาล
แพทยหญิงนวลนาถ ฮุนพงษสิมานนท กลุมงานสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลศูนยตรัง
โทรศัพทที่ทํางาน : 075-218018 / โทรศัพทมือถือ : 081-693-4359
E-mail : nuannat@gmail.com
*******************
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การใชแสงบําบัด (Phototherapy)
หุน

สามารถฝกปฏิบัติกับ

ผูปวยจําลอง

ฝกระหวางนักศึกษาแพทย

ระดับของทักษะที่ควรทําไดตามเกณฑมาตรฐานแพทยสภา Level 1
ขั้นตอนการปฏิบตั ิ (Task analysis)

ขอควรระวัง

การใหคําปรึกษาบิดามารดากอนการใชแสงบําบัด
- บอกบิดามารดาถึงการวินิจฉัยโรควาลูกตัวเหลือง

- บอกบิดามารดาวาจะตองตรวจเลือดหาสาเหตุและวัดระดับความเหลือง

- อธิบายสาเหตุการเกิดโรค วาเกิดจากอะไร เชน เกิดจากเม็ดเลือดแดงแตกหรือเลือดทารกและ

มารดาไมเทากัน
- บอกแนวทางการรักษาวาจะตองมีการสองไฟ หรืออาจตองเปลี่ยนถายเลือด เมื่อทารกมีภาวะตัว
เหลืองมากเกินเกณฑที่ยอมรับได
- การพูดบอกบิดามารดาไมควรใชศัพทแพทย และไมพูดวกวน

การเตรียมอุปกรณ

- เครื่องสองไฟ: เครื่อง Photo
- ผากอซปดตาเด็ก

เครื่องวัดความเขมขนแสง

- ผาสีขาวกั้นรอบโคมไฟ Photo

- ปรอทวัดอุณหภูมิทารกกอนและหลังการใชแสงบําบัด
- กระบะหรือ Crib นอนสําหรับทารกแรกเกิด

- ไมบรรทัดเพื่อใชวด
ั ระยะ

ขั้นตอนการทําหัตถการ
- ปดตาดวยผากอซ

- ใหทารกนุง เพียงผาออมชิ้นเล็กๆ หรือไมสวมเสื้อผา

- วางทารกใหหางจากหลอดไฟประมาณ 30 – 45 เซนติเมตร
- ใชผาสีขาวกั้นรอบโคมไฟเพื่อชวยสะทอนแสงเขาหาทารก

ั คาความเขมขนแสง (ถามีเครื่องวัด)
- ใหวด

การสั่งการรักษา

- พลิกตัวทารกบอยๆประมาณทุก 2 – 3 ชั่วโมง เพื่อใหผิวหนังถูกแสงมากที่สุด

- วัดอุณหภูมิรา งกายทุก 4 – 6 ชั่วโมง ระวังมิใหเด็กรอนหรือตัวเย็น

- ชั่งน้าํ หนักทารกทุกวัน

- ประเมินการขับถายอุจจาระและปสสาวะ และประเมินการไดรับสารน้ํา

- ใหทารกไดรับนมมารดาไดเทาที่มารดาหรือทารกตองการ โดยใหนมแกทารกทุก 3 ชั่วโมง

- ระวังแถบปดตาเลื่อนมาปดจมูก
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ขั้นตอนการปฏิบตั ิ (Task analysis)

ขอควรระวัง

ขอแนะนําสําหรับบิดา-มารดาในระหวางการใหแสงบําบัด

- ปดไฟไดระยะสั้นๆ ชวงเลี้ยงนมหรือบิดามารดามาเยี่ยม

- ดูแลผิวหนังของทารกใหสะอาด หามทาโลชันหรือครีมใดๆ บนผิวหนังของทารกเพราะอาจทําให

เกิดการไหมได
- บอกภาวะแทรกซอนที่อาจเกิดขึ้นไดจากการใชแสงบําบัด คือ
- ทารกอาจมีผื่นเกิดขึ้น ซึ่งไมจาํ เปนตองหยุดการใหแสงบําบัดและไมตองตกใจ
- ทารกอาจมีทองอืด ถายเหลวและบอยครัง้ การดูดนมมารดาใหเพียงพอจะชวยปองกันการ
ขาดน้ําได
- ทารกอาจมีไข และมีอาการขาดน้ําได จะดีขึ้นเมื่อหยุดสองไฟ
- เปดโอกาสใหมารดาซักถามปญหา ขอของใจ
- ในกรณีทารกไดรับการวินิจฉัยเปน G6PD deficiency
- แจงและอธิบายโรคแกบิดามารดาพรอมใหบัตรประจําตัวโรค G6PD deficiency
ิ ามารดารับทราบ
- แจงยาที่ทารกไมควรกินใหบด
- แจงสารเคมี และอาหารบางอยางที่ทารกควรหลีกเลี่ยงเมื่อโตขึ้น เชน ลูกเหม็น, ถั่วปากอา

เอกสารอางอิง
1. ประไพศรี ลยางกูร How to maximize phototherapy ใน: สรายุทธ สุภาพรรณชาติ บรรณาธิการ Best Practice in

ั ธนาเพรส จํากัด, 2548; 137-43.
Neonatal care, กรุงเทพ: บริษท

2. พิมลรัตน ไทยธรรมยานนท ภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด ใน:พิมลรัตน บรรณาธิการ ไทยธรรมยานนทการดูแลทารกแรกเกิด,

กรุงเทพ: ชัยเจริญ, 2544; 96106.

ผูปรับปรุง ศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
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Intraosseous Access

สามารถฝกปฏิบัติไดกับ  หุน  ผูปวยจําลองฝกระหวางนักศึกษาแพทย

1. การ เตรียมผูปวย

ขั้นตอนการปฏิบัติ(Task analysis)

1.1 แนะนําตนเอง แกผูปกครอง
1.2 อธิบายเหตุผลที่ตองทําแกผูปกครอง (การเปดเสนเลือดเพื่อใหสารน้ําและ
ยาในภาวะฉุกเฉิน ในกรณีที่ไมสามารถเปดเสนเลือดสวนปลายไดอยาง
รวดเร็วโดยเฉพาะในภาวะช็อค)
1.3 อธิบายขั้นตอนการทําแกผูปกครอง
1.4 อธิบายภาวะแทรกซอน แกผูปกครอง (bone fracture, compartment
syndrome, skin necrosis, bone infection)
1.5 ใหผูปกครองเซ็นใบยินยอม
1.6 ถามชื่อ นามสกุล ผูปวย จากผุปกครอง พรอมทั้งตรวจสอบชื่อ นามสกุล
จาก ปายขอมือใหตรงกับชื่อสกุลของผูปวยที่จะทําหัตถการ
1.7 จัดทาผูปวยใหเหมาะสมกับตําแหนงที่จะเจาะ (รายละเอียดอยูในขั้นตอน
หัตถการ)

2.เตรียมอุปกรณ

2.1 เข็มที่ใชมี 2 ชนิด คือ
Specially designed intraosseous infusion needles
Jamshidi-type bone marrow aspiration needles
ถาไมมีอาจใชเข็มเจาะตรวจน้ําไขสันหลังขนาดเบอร 18 หรือ 20 ที่มีstylet
อยูแลวแทนได
2.2 Syringe 5, 20 มล.
2.3 เข็มฉีดยาเบอร 23-25
2.4 ผาเจาะกลาง
2.5 1% xylocaine
2.6 Antiseptic prep solution ( Povidine solution, Chlorhexadine solution)
2.7 สําลี ผากอซ
2.8 ถุงมือปราศจากเชื้อ

ขอควรระวัง
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ขั้นตอนการปฏิบัติ(Task analysis)

ขอควรระวัง

1. จัดท าผู ปวยนอนหงาย แบะขา ใชมวนผา ขนาดเล็กรองที่ใ ตเขา เพื่อใหงอเขา
ประมาณ 135 องศา
2. ใชผาอีกผืนคลุมอวัยวะเพศ และขาอีกขางไว
3. อธิบาย ผูชวยวิธีการกดที่เขาและสะโพกขางที่ตองการทําเพื่อใหขาของผูปวยอยู
นิ่ง
4. ลางมือ และสวมถุงมือดวย sterile technique
4. ทําความสะอาดผิวหนังดวย povidine solution or chlorhexidine solution ทําความ
สะอาดผิวหนังใหรอบลงมาดาน medial ของขานั้นดังภาพ1
ฉีดยาชาที่ตําแหนงตามตองการ เริ่มที่ผิวหนัง subcutaneous tissue และลึกลงไป
ตั้งฉากกั บกระดูก tibia เมื่อชนกระดูกแลวใหฉีดยาเพื่อใหยาชาใต periosteum
ยก periosteum ขึ้น หลังจากนั้นดันเข็มลงไปอีกจนชนกระดูก

1.การทําความสะอาดผิวหนังให
รอบลงมาดาน medial ของขา
นั้ น เพราะผู เ จาะอาจจั บ ต อ ง
บริเวณนั้นแลวปูผาเจาะกลาง
2.เพื่อหลีกเลี่ยง epiphyseal plate
ควรกดเข็ ม เจาะกระดู ก เปน มุ ม
ฉากกับกระดูกที่เจาะ
3.เพื่ อ มิ ใ ห ท ะลุ ก ระดู ก ทั้ ง แท ง
ขณะเจาะกระดูกควรใชนิ้วชี้ขวา
guard ไวที่กระดูกขณะแทงเข็ม
4.การสั ง เกตวา ปลายเข็ม เข า ใน
ไ ข ก ร ะ ดู ก แ ล ว ( 4.1) จ ะ มี
ความรูสึกวาเข็มผานไดงายโดย
ไมมี resistant (4.2) เข็มสามารถ
ตั้ง ตรงอยูไ ด เอง (4.3) ดู ดได ไ ข
กระดูก (4.4) สามารถinfuseน้ํา
ได free flow (4.5)โดยไม มี
subcutaneous infiltrationและ
เนื้อเยื่อรอบๆบริเวณที่แทงจะไม
บวม
5.หลังจากเข็มเจาะกระดูกปกอยู
แนนแลว ถาไมไดไขกระดูกให
ใส stylet กลับเขาไป แลวหมุน
เข็มเขาไปอีก 1-2 มม. แลวจึงดูด
ใหม หากยั ง ไม ไ ด ไ ขกระดู ก
และ stylet มี เ ลื อดติ ด อยู บ า ง
แนะนําใหใชเข็มเจาะไขกระดูก
อันใหม เพื่อปองกันไมใหมี clot

3.ขั้นตอนหัตถการ

5. รอสักครูแลวใชนิ้วชี้และนิ้วหัวแมมือซายดึงใหผิวหนังตึง ใชมือขวาจับเข็มดัง
ภาพสําหรับเจาะกระดูกแทง anteromedial surface ของ tibial bone 1-3 cm ใตตอ
tibial tuberosity (ดูภาพหนา 140) แทงผานผิวหนังกอน โดยแทงเข็มเปนมุม
แหลมกับผิวหนังเมื่อผานผิวหนัง จากนั้นใหกดเข็มเปนมุมฉากกับกระดูก2 ใช
นิ้วชี้ขวา guard ไวที่กระดูก ใชวิธีหมุนเข็มไปมา (twisting motion) 3

144

ขั้นตอนการปฏิบัติ(Task analysis)

ตําแหนงที่เจาะ anteromedial surface ของ tibial bone 1-3 cm ใตตอ tibial
tuberosity

วิธีการจับเข็ม

ขอควรระวัง
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ขั้นตอนการปฏิบัติ(Task analysis)

6. เมื่อเข็มปกอยูแนนแลว รีบดึง stylet ออก แลวใช syringe 20 มล. ดูดไขกระดูก
ออกถาดูดไดไขกระดูกสีแดงวาปลายเข็มผานเขาไปในไขกระดูกแลว
7. การบริหารยาที่ตองการและจะตอง flush ดวย sterile saline solution อยางนอย
5 ml เพื่อไลใหยาเขาสู central circulation ไดดีขึ้น การใหสารน้ํานั้นก็จําเปน
จะตองใช infusion pump หรือ pressure bag
8. วิธีการเอาเข็มออก เมื่อเสร็จแลวใส stylet เขาไปในเข็มเจาะไขกระดูก แลวปลด
เข็มเจาะไขกระดูกออกจากตัวผูปวย ดวยวิธีหมุนไปมา (twisting motion) พรอม
กับดึงขึ้น
9. กดรอยเจาะไขกระดูกดวยผากอซนานประมาณ 5 นาที แลวปดทับดวย adhesive
plaster (tensoplast) ในกรณีที่มีปญหาเกล็ดเลือดต่ําตองกดอยางนอย 10-15 นาที
อาจจะใชผากอซไวทั้งสองขางของเข็มเพื่อชวย support
10. ติด IV tubing ไวกับผิวหนังเพื่อปองกันการขยับของเข็มจากการดึงของ IV tubing

4.แนะนําผูปวยหลังการปฏิบัติ

4.1 แนะนําผูปกครองสังเกตภาวะแทรกซอนเรื่องเลือดออก
4.2 แนะนําผูปกครองสังเกตภาวะแทรกซอนเรื่องการติดเชื้อ
4.2 แนะนําผูปกครอง ดูแลผูปวยดวยตนเองเมื่อผูปวยมีอาการปวด

5. การดูแลหลังทํา intraosseous insertion

5.1 ตรวจสอบตําแหนงที่ทําวาบวม หรือตําแหนงเข็มเคลื่อนหรือไม เพื่อปองกัน
ไมใหเกิดภาวะ compartment syndrome หรือ tissue necrosis
5.2 การทํา intraosseous ไมควรทิ้งเข็มไวเกิน 24 ชั่วโมง ควรทํา central line อื่น
ที่เหมาะสมตอไป

ขอควรระวัง
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6. แหลงอางอิง

ขั้นตอนการปฏิบัติ(Task analysis)

1. สถาบั น สุ ข ภาพเด็ ก แห ง ชาติ ม หาราชิ นี , แนวทาง Intraosseous Fluid
Therapy and Medications
2. วัชระ จามจุรีรักษ, สรศักด โลหจินดารัตน, กําธร ตันธนวิกรัย. คูมือการกู
ชีวิตขั้นสูง.กรุงเทพมหานคร:สถาบันสุขภาพเด็กมาหาราชินี,2543. หนา
89-90
3. Chameides L, Samson R, Schexnayder SM, Hazinski MF, Pediatric
advanced life support provider manual, American heart association,
2011. 109-10

ขอควรระวัง
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Venesection (Venous cutdown)
สามารถฝกปฎิบัติไดกับ  หุน  ผูปวยจําลอง

ขั้นตอนการปฎิบัติ (Task analysis)
1.การเตรียมผูปวย

ขอควรระวัง
ไมอธิบายใหผูปวยและเขาใจ

1.1. แนะนําตนเอง
1.2. อธิบายเหตุผลที่ตองทํา, ขั้นตอนการทํา และ ภาวะแทรกซอนที่อาจ
เกิดขึ้น แกผูปวยและญาติ
1.3. ใหผูปวยหรือญาติเซ็นใบรับทราบและยินยอมของการทําหัตถการ

2.การเตรียมอุปกรณ

2.1. เครื่องมือชุด cutdown
2.2. ถุงมือปราศจากเชื้อ ขนาดขึ้นกับผูปฏิบัติ
2.3. น้ํายาทําความสะอาด เชน
2% tincture iodine, 70% Alcohol
1% hibitane, Betadine solution
2.4. ยาชา เชน 1% หรือ 2% lidocaine (ไมผสม adrenaline)
2.5. อุปกรณตางๆตอไปนี้
2.5.1 syringe ขนาด 3 หรือ 5 มล. สําหรับฉีดยาชา
2.5.2 syringe ขนาด 20 มล. สําหรับใสสารน้ํา
2.5.3 เข็มฉีดยา NO.20 หรือ 18, NO.24 หรือ 25 ยาว 1 ½”
2.5.4 ใบมีด NO.11
2.5.5 สายสําหรับสวนหลอดเลือดดํา หรืออาจใช feeding bube
No.5, 8
2.5.6 silk No.2/0, 3/0 อยางละหอ
(1 หอ ประกอบดวย Silk เบอร 2/0, 3/0 ขนาด 10 นิ้ว 2-4 เสน ทํา
ใหปราศจากเชื้อ เรียบรอย)
2.6. สารน้ําที่จะใหผูปวย

3.การทําหัตถการ

3.1. จัดทาผูปวยใหวางแขน 45 ํ เตรียมไฟใหเหมาะสม
3.2. หาตําแหนงของหลอดเลือด นิยม basilic vein อาจใชสายยาง
(tourniquet) รัดเพื่อชวยหาตําแหนงเสนเลือด landmark

เครื่องมือไมปราศจากเชื้อ, ไมครบ,
หมดอายุของการนึ่งฆาเชื้อ

ของเสนเลือดนี้คือ ตําแหนงเหนือ medial condyle 2 finger
breadth และไปทางดาน lateral 2 finger breadth
3.3. ลางมือและใสถุงมือ sterile
3.4. ทําความสะอาดบริเวณที่จะผาตัดดวย 2% tincture iodide แลวเช็ด
ดวย 70% Alcohol หรืออาจใช 1% hibitane
3.5. ปูผา sterile ที่มีชองเจาะกลาง
3.6. ฉีดยาชาตรง landmark ที่จะทําการหาเสนเลือดดํา
3.7. ตัดเปดผิวหนังตามแนว skin crease (แนวขวาง)
โดยผานชั้นผิวหนังถึงชั้นไขมันใตผิวหนังยาว 2-3 เซนติเมตร
3.8. แยกชั้นไขมันใตผิวหนังตามแนวของหลอดเลือด (ตามแนวยาว)
โดยใช hemostat คอย ๆแหวกหา ระวังโดนหลอดเลือดขาด
3.9. เมื่อเจอหลอดเลือดดําแลวและขนาดใหญพอเหมาะ ใหคอย ๆ ใช
hemostat เลาะเอาไขมันและเนื้อเยื่อดานขางออกไปจนเหลือแต
หลอดเลือด ยาว 1-2 เซนติเมตร
3.10.ใช hemostat สอดไปขางใต เพื่อยกหลอดเลือดดําขึ้น แลวใชดายดํา
(silk) 2/0 สอดใต เสนเลือด 2 เสน โดยอยูดาน distal 1 เสน และ
proximal 1 เสน
3.11.ผูกดายดําดาน distal เพื่อปองกันไมใหเลือดจากสวนปลายไหล
ออกมา แลวใช hemostat จับดายดําไวเพื่อดึงหลอดเลือดขึ้นมา

รูป 1 เมื่อผาลงไปจนพบหลอดเลือดดําแลว สอดดายเขาไปคลอง 2
เสน เสนบน (Proximal) คลองสองทบไวกอน เสนลาง(diotal) ผูก
เสียเลย
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1.ระวังอยากรีดใหลึกเกินไป
เพราะอาจจะโดนหลอดเลือดดําที่จะทําได

2.เมื่อเจอหลอดเลือดแลวใหทดสอบวาเปน
หลอดเลือดดําจริงหรือไม โดย
-ถาเปนหลอดเลือดดําจะผนังบาง
เมื่อลองใชเข็มเจาะดู จะมีเลือดซึม
เปนสีคล้ํากวา
-ถาเปนหลอดเลือดแดงจะผนังหนากวา
คลําไดชีพจร เมื่อลองใชเข็มเจาะ
เลือดจะพุง ตามจังหวะชีพจรและสีแดงเขม
-ถาเปนเสนประสาทจะเปนเสนตัน
เมื่อลองใชเข็มเจาะ จะไมมีเลือดออก
ผูปวยบางรายอาจรูสึกเหมือนถูกไฟช็อต
ได

3.12.เลือกขนาดสายยางที่เหมาะสมกับขนาดเสนเลือด ใช syringe 20
มล. ใสสารน้ําแลวตอกับสายสวนเสนเลือด ดันน้ําใน syringe ให
เติมในสายวัดความยาวตั้งแตขอพับ จนถึงตําแหนง superior vena
cava ใชดายดําทําเครื่องหมายไว
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3. ระวังอยาใหมีอากาศในสายยาง
อยาตัดปลายสายใหคม
เพราะอาจแทงทะลุหลอดเลือดได

รูป 2 เตรียมทอพลาสติกกับหัวเข็มบรรจุน้ําเกลือ อาจผูกดายทําเครื่องหมายไว
วาจะใสลึกเพียงใด
3.13.ใช clamp ปลายตรง สอดใตหลอดเลือดดํา ระหวางดายดําทั้ง 2
เสน แลวใชมีดเปดเสนเลือด โดยตัดเปนแนวเฉียง
ไมเกินครึ่งหนึ่งของขนาดเสนผานศูนยกลางของหลอดเลือด

รูป 3 ใชมีดปลายแหลมเจาะลงบนหลอดเลือดดําใหขาด
ประมาณ 1/3 ของเสนรอบวง (ไมเกินครึ่งหนึ่ง)
3.14.ใช hemostat หรือ non-tooth Adson forceps
จับปลายของหลอดเลือด เพื่อเปดใหมีรูใสสายยางได
หลังจากนั้นใสสายยางเขาไปจนถึงตําแหนงที่ทําเครื่องหมายไว
โดยตองสามารถดูดเลือดและฉีดสารน้ําเขาไปโดยไมมีแรงตาน
ทาน แลวลองปลด syringe ออก ดึงสายยางขึ้นตั้งฉากกับแขน
น้ําในสายยางจะลดระดับลงอยางรวดเร็ว และขยับตามการหายใจ
ของผูปวย หลังจากนั้นจึงตอ syringe เขาไปใหม
แลวดูดเอาอากาศออกใหหมด

4.หากไมสามารถใสสายยางเขาไปจนถึง
ตําแหนงที่กําหนดได ใหดึงสายยางกลับ
ออกมาเล็กนอย แลวกางแขนออก
ตั้งฉากกับลําตัว
จะสามารถใสสายเขาไปได
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รูปที่ 4 ใชคีมจับปลายทอพลาสติกสวนเขาไปในรูที่เจาะบนหลอดเลือดดํา สอด
ไปเรื่อย ๆ ขณะที่มือซายดึงเชือกเสนลางไว
3.15.เมื่อไดตําแหนงดีแลว ใหสง syringe พรอมสายยางลอดผามีชอง
เพื่อใหผูชวยนําไปตอกับสารน้ําที่เตรียมไว
ระวังสายยางขยับออกจากตําแหนงที่ตองการ
3.16.ผูกดายดําดาน proximal ใหแนนพอสมควร
ปองกันสายยางเลื่อนหลุดออกมา
3.17.ทํากาหามเลือดในจุดตาง ๆ บริเวณแผล
3.18.เย็บปดแผลดวยดายดํา 3/0 และผูกสายยางดวยอีกรอบหนึ่ง
เพื่อปองกันสายหลุด
3.19.ทําความสะอาด ปดแผลดวย sterile gauze
3.20.สงเอกซเรยปอดเพื่อดูตําแหนงของสายยาง

4.คําแนะนําหลังการทําหัตถการ

4.1. ระวังอยาใหสายหักพับ หรืองอ
4.2. ทําแผลวันละครั้ง

5. ตําแหนงที่ดีควรอยูตรง superior vena
cava กอนที่จะเทเขาใน right atrium

5.เอกสารอางอิง

5.1. วิทยา ศรีดามา, บรรณาธิการ. (2547)
หัตถการทางการแพทยทางดานอายุรศาสตร. พิมพครั้งที่ 2.
กรุงเทพฯ: โครงการตําราจุฬาอยุรศาสตร ภาควิชาอายุรศาสตร
คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
5.2. เกษียร ภังคานนท. (2550) คูมือผาตัดเล็ก. กรุงเทพฯ
5.3. ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ. (2552) คูมือหมอใหม. พิมพครั้งที่ 4.
หมอชาวบาน

ปรับปรุงโดย นพ.ภูภัฐ วงศวัฒนกิจ
โทร 081-691-3925
E-mail: pupatvong@yahoo.co.th
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การขูดมดลูกและขูดมดลูกแยกสวน (Dilatation and Curettage or D&C)
(Fractional Dilatation and Curettage)
สามารถฝกปฏิบัติไดกับ  หุน

ผูปวยจําลอง

ฝกระหวางนักศึกษาแพทย

ขั้นตอนการปฏิบัติ (Task analysis)
เทคนิคการขยายปากมดลูกและขูดมดลูก (Technique of cervical
and uterine curettage)
1. เตรียมผูปวย

1.1 ใหคําแนะนําถึงเหตุผลและความจําเปนในการขูดมดลูกและ
ปฏิบัติตัวขณะรับบริการและหลังจากขูดมดลูกแลว ใหผูปวย
คลายความกังวล
1.2 งดน้ํางดอาหารทางปากอยางนอย 6 ชั่วโมง ยกเวนกรณีฉุกเฉิน
หรือไมไดใหยาสลบ
1.3 ใหผูปวยถายปสสาวะแลวขึ้นนอนในทา lithotomy
1.4 ตรวจวัด vital signs
1.5 ถามีภาวะ shock ตองแกไขกอน
1.6 เตรียมเลือดในบางกรณีที่คาดวาจะเสียเลือดมาก เชน แทงไม
ครบ
1.7 ใหสารน้ําทางหลอดเลือดดําในบางกรณีที่คาดวาจะเสียเลือด
มาก หรือเพื่อ keep vein open สําหรับใหยา

2. เตรียมเครื่องมือและอุปกรณปราศจากเชื้อ

2.1 แจงเจาหนาที่ใหเตรียมหองผาตัดและเครื่องมือ
2.2 Uterine sound
2.3 Hegar’s dilator
2.4 Curette ขนาดตางๆ
2.5 Uterine packing forceps
2.6 Tenaculum
2.7 Ovum forceps
2.8 Anterior and posterior retractor
2.9 Bivalve speculum

ขอควรระวัง

153

ขั้นตอนการปฏิบัติ (Task analysis)
3. เตรียมผูทําการขูดมดลูก

3.1 สวมหมวกและผูก mask ใหเรียบรอย
3.2 ลางมือดวยน้ํายาฆาเชื้อโรคจนถึงขอศอกทั้งสองขาง 5 นาที
เช็ดมือใหแหงสวมเสื้อคลุมและถุงมือปราศจากเชื้อ

4. การใหยาระงับปวด

4.1 พิจารณาให sedation & narcotic เชน pethidine 50-75 mg,
valium 5-10 mg IV อยางชาๆ หรือใหยาสลบอื่นแลวแตกรณี
(กรณีเขาหองผาตัดแลวแตการพิจารณาของวิสัญญีแพทย)
4.2 ทํา paracervical block ในกรณีที่ไมไดงดน้ํางดอาหารทางปาก
หรือไมมีญาติมาดวย

5. วิธีการทํา

5.1 ผูปวยอยูในทา lithotomy
5.2 ทําความสะอาดบริเวณอวัยวะสืบพันธุภายนอกดวยน้ํายา
ฆาเชื้อกอนปูผา drape
5.3 สวนปสสาวะดวยวิธี sterile technique
5.4 ตรวจภายในเพื่อทราบขนาดและตําแหนงของมดลูกอีกครั้ง
5.5 ถางขยายชองคลอดดวย posterior และ anterior retractor และ
ใหผูชวยจับ posterior retractor
5.6 ใชผา gauze ชุบน้ํายาฆาเชื้อเช็ดชองคลอดและปากมดลูก
5.7 ใช tenaculum จับที่ anterior lip ของปากมดลูก ถาปากมดลูก
นิ่มมากและเปดอยูบาง อาจใช sponge holder forceps จับเพื่อ
ดึงปากมดลูกลงมา
5.8 ในกรณีทํา fractional D&C ทํา endocervical curettage กอน
โดยขูดรอบ endocervical canal แยกสงชิ้นเนื้อตรวจทางพยาธิ
วิทยา
5.9 ใส uterine sound เพื่อวัดความลึกและดูแนวของโพรงมดลูก
โดยจับดาม uterine sound ดวยมือขวา ใหนิ้วหัวแมมืออยู

ขอควรระวัง
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ดานบนเพื่อควบคุมทิศทางอีกสี่นิ้วที่เหลือ ประคองดานลาง
อยางหลวมๆ และใส sound เขาตามทิศทางของโพรงมดลูก

ขั้นตอนการปฏิบัติ (Task analysis)
5.10 ถางขยายปากมดลูกดวย Hegar’s dilator สอดตามทิศทางให
พน internal os แลวคาไวชั่วครู แลวเปลี่ยนเปนเบอรโตขึ้น
5.11 วางผา gauze ไวที่ posterior fornix ตามแนว posterior
retractor เพื่อใหเศษชิ้นเนื้อที่ไดจากการขูดเกาะติดอยู และงาย
ตอการเก็บสงตรวจทางพยาธิวิทยา
5.12 ใช shape curette อันโตสุดที่จะผานปากมดลูกเขาถึงยอด
โพรงมดลูกได โดยใสลึกไมเกินขนาดความลึกที่วัดไดจาก
uterine sound จับดาม curette เหมือนจับปากกา หรือจับแบบ
uterine sound ในขณะสอดเครื่องมือขึ้นไปตามโพรงมดลูก ตอง
จับแบบหลวมๆ (ตามเทคนิคขอ 5.10) แลวคอยจับแนน เมื่อ
เครื่องมือกระทบสิ่งตาน และออกแรงในขณะขูดลงมา ขูดจาก
บนลงลาง ทั้งดานหนา ดานหลัง บริเวณมุมทั้งสองขาง และ
fundus ใหทั่วโพรงมดลูก สังเกตวาขูดกระทบชั้น myometrium
คือไดยินเสียง muscular sound (uterine sound)
5.13 แยบเก็บชิ้นเนื้อเยื่อจาก cervical canal และ endometrium
สงตรวจทางพยาธิวิทยา
5.14 ในกรณีเปนการแทงใช evacuation โดยใส ovum forceps
ดึงชิ้นเนื้อ คอยๆ ดึงออกมาใหชิ้นเนื้อหลุดมาทั้งหมด และใช
curette ขนาดโตที่สุดเทาที่จะผานปากมดลูกได ขูดชิ้นเนื้อที่
เหลือออกมาดวยความนุมนวล
5.15 สอด uterine sound ตรวจวัดโพรงมดลูกซ้ํา
5.16 เอา tenaculum ออก ถาเลือดออกใชผา gauze กดไวจนหยุด
5.17 เอา retractor ออก ตรวจภายในอีกครั้งวามดลูกปกติดี
เชนเดียวกับกอนทําการขูดมดลูก
5.18 บันทึกขอมูลที่ไดจากการขูดมดลูก ไดแก ความลึกของ
โพรงมดลูก ปริมาณชิ้นเนื้อที่ขูดได การเสียเลือดและ
ภาวะแทรกซอนตางๆ ที่เกิดขึ้น

ขอควรระวัง
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6. แนะนําผูปวย

6.1 ภาวะแทรกซอนที่ตองรีบมาพบแพทย เชน เลือดออกมาก
ปวดทอง มีไข

ขั้นตอนการปฏิบัติ (Task analysis)

ขอควรระวัง

6.2 ใหยาแกปวดและยาปฏิชีวนะในบางราย ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของ
แพทย
6.3 นัดฟงผลชิ้นเนื้อ

เอกสารอางอิง

1. คูมือหัตถการสูติศาสตรนรีเวชวิทยา. คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
2. คูม ือชวยการเรียนรูกระบวนการวิชาสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
(ฉบับแกไขเพิ่มเติมมีนาคม 2549)
3. John D. Thompson, John A. Rock. Telinde’s Operative Gynecdogy. Seventh Edition. J.B.Lippincott
company. 1992: 305-316.
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การชวยกูชีพทารกแรกเกิด
ฝกปฏิบัติกับ หุนจําลองทารกแรกเกิด
เครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการชวยกูชีพทารก
อุปกรณดูดเสมหะ
ลูกยางแดง
เครื่องดูดเสมหะพรอมสายยาง
สายยางสําหรับดูดเสมหะ เบอร 5F หรือ 6F, 8F, 10F, 12F หรือ 14F
อุปกรณสําหรับดูดขี้เทา (meconium aspirator)
อุปกรณสําหรับการให bag และ mask
อุปกรณสําหรับใหการชวยหายใจดวยแรงดันบวกที่สามารถใหออกซิเจนความเขมขนไดถึง 90 – 100%
หนากากชนิดขอบนิ่ม ขนาดสําหรับทารกครบกําหนดและทารกกอนกําหนด
แหลงจายกาซออกซิเจนพรอมตรวจวัดอัตราการไหลของกาซ (เปดไดถึง 10 ลิตร/นาที) และสายตอ
อุปกรณสําหรับการใสทอชวยหายใจ
Laryngoscope พรอม blade ชนิดตรง เบอร 0 (ทารกกอนกําหนด) และเบอร 1 (ทารกครบกําหนด)
หลอดไฟและแบตเตอรี่สํารองสําหรับ laryngoscope
ทอหายใจขนาดเสนผาศูนยกลางภายใน 2.5, 3.0, 3.5 และ 4.0 มิลลิเมตร
ลวด Stylet (แลวแตความถนัด)
กรรไกร
เทปกาวหรืออุปกรณสําหรับตรึงทอหายใจ
สําลีชุบแอลกอฮอล
ยาและสารน้ํา
Epinephrine ขนาดความเขมขน 1:10,000 (0.1 มก./ มล.) ขนาดบรรจุ 3 หรือ 10 มิลลิลิตร
Isotonic crystalloid (น้ําเกลือนอรมัล หรือ Ringer’s lactate) ปริมาณ 100 หรือ 250 มิลลิลิตร
Naloxone hydrochloride 0.4 มก./มล. ขนาดบรรจุ 1 มิลลิลิตร หรือ 1.0 มก./มล. ขนาดบรรจุ 2
มิลลิลิตร
อุปกรณอื่นๆ
ถุงมือและชุดอุปกรณปองกันตามความเหมาะสม
เครื่องใหความอบอุนหรือแหลงใหกําเนิดความรอนชนิดอื่น
เตียงสําหรับชวยกูชีพที่แข็งแรงและพื้นราบ
นาฬิกาที่มีเข็มวินาที (อาจใชที่มีที่จับเวลาได)
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ผาสะอาดและอุน
Stethoscope (ควรใชขนาดสําหรับทารกแรกเกิด)
เทปกาวขนาด 1/2 หรือ 3/4 นิ้ว
อุปกรณเฝาติดตามการทํางานของหัวใจ (Cardiac monitor และ electrodes) หรือ อุปกรณตรวจจับ
ออกซิเจน จากชีพจร (pulse oximeter และ probe) (แลวแตสถานที่)
Oropharyngeal airways (เบอร 0, 00 และ 000 หรือขนาดความยาว 30, 40 และ 50 มิลลิเมตร)
ขั้นตอนการชวยกูชีพ
1. ขั้นตอนเบื้องตน
 ใหความอบอุน โดยวางทารกไวใต Radiant warmer
 จัดทาศีรษะ ใหคอแหงนเล็กนอย เปนทา sniffing position
 เปดทางเดินหายใจใหโลง เทาที่จําเปน โดยเช็ดหรือใชลูกยางแดงดูดเสมหะและสารคัดหลั่งออก
จากปากและจมูก ตามลําดับ
 เช็ดตัวใหแหง แลวเปลี่ยนผาเปยกออก เปลี่ยนผาอุนและแหงผืนใหมมารองทารกแทน
 กระตุนใหหายใจ โดยการลูบเบา ๆที่หลัง ลําตัวหรือแขนขา หรือโดยการตบหรือดีดที่ฝาเทาทารก
 จัดทาศีรษะใหม ใหอยูในทา sniffing position
2. ประเมินการหายใจ HR และ สีผิว
 ถาหายใจดี HR>100/นาที แตเขียวทั่วตัว ให O 2 flow
 ถาหายใจไมดี หรือ HR<100/นาที ใหทํา Positive pressure ventilation (PPV) เปน
เวลา 30 วินาที แลวประเมินซ้ํา
 PPV โดยใช face mask with cushion rim ขนาดที่เหมาะสมกับใบหนาของทารก คือ
ครอบจมูกและปาก โดยไมกดถูกตา บีบ self-inflating bag ชวยหายใจดวยความ
ระมัดระวัง (ความดันไมเกิน 30ซม.น้ํา) ในอัตรา 40-60 ครั้ง/นาที เปนเวลา 30 วินาที
3. ประเมินการหายใจ HR และ สีผิว ซ้ํา
 ถาหายใจไมดี ใหตรวจสอบการ PPV พิจารณา PPV ซ้ําหรือ intubation
 ถา HR<60/นาที ใหทํา chest compression
 Chest compression กดนวดหัวใจ ทําได 2 วิธีคือ Thumb และ Two-finger
technigue ตําแหนง just below nipple line ใชแรงกดกระดูกหนาอกใหไดความลึก
ประมาณ 1 ใน 3 ของความกวางของทรวงอกในแนวหนาหลัง
 กดหนาอกประสานงานกับการชวยหายใจ โดยกดหนาอก 3 ครั้ง ชวยหายใจ 1 ครั้ง นับ
จังหวะใหใน 60 วินาที กดหนาอก 90 ครั้งรวมกับชวยหายใจ 30 ครั้ง
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4. ประเมินทารกทุก 30 วินาที ถาทารกยังไมตอบสนองดี พิจารณาใหยา Epinephrine 1:10,000 ขนาด
0.1-0.3 ml/kg ทางหลอดเลือดดํา หรือ 0.3-1 ml/kg ทางทอชวยหายใจ อาจใหซ้ําไดทุก 3-5 นาที ตาม
ความจําเปน
กรณีมารดามีประวัติน้ําคร่ํามีขี้เทาปน
 หลังคลอด นําทารกมาวางใน warmer ที่เปดเตรียมไว อยากระตุนใหทารกรองหรือหายใจ
 ประเมินวาทารกเปน vigorous หรือ non-vigorous โดยประเมินการหายใจ HR>100/นาที
และ tone
 หากทารกอยูในกลุม vigorous ใหชวยเหลือเหมือนทารกที่ไมมีประวัติน้ําคร่ํามีขี้เทาปน
 หากทารกอยูในกลุม non-vigorous (คือ หายใจไมดี HR<100/นาที หรือ tone ไมดี) ใหทํา
Direct tracheal suction โดยใส ETT with meconium aspirator ใชแรงดูด 100 mmHg ถอย ETT
ออกชา ๆ
 หากดูดไดขี้เทา ยังไมตองเอา laryngoscope ออกจากปากทารก ใหฟง HR ของทารก ถา HR
>100/นาที ใหทําการใส ETT with meconium aspirator และดูดซ้ํา
 สามารถทํา Direct tracheal suction ไดซ้ําจนกวาจะไมได meconium หรือจนกระทั่ง
HR<100/นาที
 หากดูดไมไดขี้เทา ไมตองดูดซ้ํา ใหเริ่มการกูชีพตอไดทันที
5. อธิบายอาการและสภาวะของทารก ใหมารดาและผูปกครองทราบ
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แผนภูมิแสดงขั้นตอนการชวยกูชีพทารกแรกเกิด
แรกเกิด
• อายุครรภครบกําหนดหรือไม
• น้ําคร่ําใสหรือไม
• หายใจหรือรองดังหรือไม
• ความตึงตัวของกลามเนื้อดีหรือไม

ไมใช
30 วินาที

• ใหความอบอุน
• จัดทาศีรษะ เปดทางเดินหายใจใหโลง*

เวลาที่ใชโดยประมาณ

(เทาที่จําเปน)

• เช็ดตัวใหแหง, กระตุนใหหายใจ

และจัดทาศีรษะใหม

• ประเมินการหายใจ,

อัตราการเตนของหัวใจและสีผิว

หยุดหายใจ
หรือ อัตรา
การเตนของ
หัวใจ <100

30 วินาที

หายใจไดเองและอัตราการเตน
ของหัวใจ >100 แตยังคงเขียว
• ใหออกซิเจน

ยังคงเขียวตลอด
• ใหการชวยหายใจดวยแรงดันบวก*

(positive pressure ventilation)

อัตราการเตน
ของหัวใจ < 60
30 วินาที

อัตราการเตน
ของหัวใจ > 60

• ใหการชวยหายใจดวยแรงดันบวก*
• กดหนาอก (chest compression)*

อัตราการเตน
ของหัวใจ < 60
• ใหยา epinephrine*

*พิจารณาใสทอชวยหายใจ
ตรวจสอบประสิทธิภาพของ
• การชวยหายใจ
• การกดหนาอก
• การใสทอชวยหายใจ
• การให epinephrine
พิจารณาวาทารกมี
• ภาวะปริมาณสารน้ําในรางกายต่ํา
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เอกสารอางอิง:
American Academy of Pediatrics and American Heart Association. Text book of Neonatal
Resuscitation, 5th edition. 2006
แนวทางการกูชีพทารก ป พ.ศ.2554 คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบ อนุสาขากุมารเวชศาสตร ทารก
แรกเกิดและปริกําเนิด ราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทย
ผูปรับปรุง: พ.ญ.กลองทิพย มัชฌิมดํารง กุมารแพทย ศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาล
สระบุรี
31 มกราคม 2555
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Short arm cast
สามารถฝกปฏิบัติกับ

 หุน

 ผูปวยจําลอง

 ฝกระหวางนักศึกษาแพทย

ข้ อบ่ งชี ้ ใชสําหรับรักษากระดูกหักบริเวณ distal radius และกระดูกขอมือบางชิ้น
การเตร◌ียมอ◌ุ ปกรณ์
- เฝอกขนาดกวาง 3 หรือ 4 นิ้ว จํานวน 2 มวน
- สําลีรองเฝอก (Webril) ขนาดกวาง 3 หรือ 4 นิ้ว จํานวน 2 มวน
- กรรไกรตัดเฝอก หรือตัดสําลีรองเฝอก
- ถุงมือ
- สําลี และแอลกอฮอล
- กาละมังใสน้ํา
การเตร◌ียมผูปวยและข◌ั ◌้นตอนการทําหัตถการ
- จัดทาของแขนผูปวย
1. ผูปวยอยูในทานั่ง
2. โดยใหผูชวยใชมือหนึ่งจับนิ้วหัวแมมือยื่นแขนออกนอกลําตัว อีกมือหนึ่งจับนวิ้ ที่เหลือให
แขน ผูปวยอยูในแนวขนานกับพื้นในทาคว่ํามือ หรืออาจจะจัดทา โดยหอยแขนในแนวดิ่ง
ของ ผูปวยเขากับ Chinese finger trap

ภาพทําการใสเฝอก short arm cast ทา neutral position
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- จัด Position ของขอมือของผูปวย โดยจะเปนทา neutral position, flexion/extension
หรือ ulnar/radial deviation ขึ้นอยูกับรูปแบบของกระดูกที่หัก แตทาที่ควรหลีกเลี่ยงคือ
ทา extreme flexion รวมกับ ulnar deviation
- ทําความสะอาดแขนของผูปวยดวยสําลีชุบแอลกอฮอล
- เริ่มตนดวยการใช Webril พันจากขอมือลงไปถึง just distal ตอ MTP joint แลวเรมิ่ พันใหม
จาก บริเวณขอมือไปยังสวนตนของแขน โดยพันใหไดความหนาของ Webril ประมาณ 2 ชั้น
ตลอดทั้ง แขน ขณะที่พันตองดึง Webril ใหตึง และพันไมใหเกิดรอยยน ซึ่งอาจทําใหเกิด
pressure sore ที่ ผิวหนังได
- จุมเฝอกลงในน้ําจนฟองอากาศหายไปหมด โดยใชมือขางหนึ่งถือมวนของเฝอก และอีกมือ
หนึ่งถือปลายของเฝอก
-

เริ่มพันเฝอกจากบริเวณขอมือไปถึง distal palmar crease แลวจึงพันยอนขึ้นไปถึงบริเวณ
2-3 cm. ต่ํากวาขอศอก ขณะที่พันเฝอก แนะนําใหใชเปนการกลิ้งเฝอก ไมควรยกมวนของ
เฝือกลอยแลวดึงใหตึง เพราะจะทำใหเฝอกรัดแขนหรือมือแนนจนเกินไป

- เมื่อพันเฝอกมวนที่ 1 จนครบแลว ใหพับปลาย Webril สวนที่เกินเฝอกปดทับขอบบนและ
ขอบลาง ของเฝอก หลังจากนั้นจึงเริ่มพันมวนที่ 2 โดยพันไมใหเฝอกเกินขอบที่ถูก ปดดวย
Webril
- รวมแลวเฝอกควรหนาประมาณ 6-8 ชั้น
- บีบเฝอกใหแบน และใหได 3- point fixation ซึ่งขึ้นอยูกับลักษณะการหักของกระดูก และทําพร
อมกับการลูบเฝอกใหเรียบ โดยการ mold เฝื อกให้ เรียบควรทําโดยการใช้ อ้ ุงมือ หามใช
นิ้วมือในการกดเฝอก เพราะอาจทําใหเกิดการกดของเฝอกไปยังผิวหนังจนเกิด pressure
necrosis ได
- หลังจากใสเฝอกเสร็จ ผูปวยตองสามารถ flex และ extend MCP joint และ elbow joint ได
สุด โดยใหผูปวยปฏิบัติใหดู
-

ใสที่คลองแขน
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คําแนะน◌ํ าหลังการใส่ เฝอก
- ใหผูปวยหอยแขนใหสูงกวาระดับหัวใจ โดยใชที่คลองแขน (arm sling) และขยับนิ้วเองบอยๆ
(active motion) เพื่อลดการบวม ของมือ
- ใหหมั่นเคลื่อนไหวสวนที่อยูนอกเฝอก ไดแก นิ้วมือ ขอศอก และไหล เพื่อไมใหเกิดปญหาขอติด
- ระวังไมใหเฝอกเปยกน้ําหรอื โดนความรอน
- ควรนัดผูปวยมาตรวจซ้ําหลังการใสเฝอกครั้งแรกไมเกิน 1-2 สัปดาห เพราะแขนจะยุบบวม
และเฝอกจะหลวม ควรแนะนําใหผูปวยกลับมาพบกอนกําหนดถาเฝอกหลวมหรอื แตกหัก
- ถาหลังใสเฝอกมีอาการปวดมากขึ้นหรือ จับเหยียดปลายนิ้วแลวปวดมากขึ้น ซึ่งอาจเปนอาการ
ของ Compartmental syndrome ใหรีบกลับมาพบแพทย
ข้ อควรระวัง
- ในผูปวยที่เปน DM, head injury หรือมีภาวะ unconsciousness ใหระวังการเกิด pressure
necrosis ควร padding ตาม bony prominent ดวย webril ใหดี

Reference
-

Bucholz et al; Principles of Nonoperative Fracture Treatment; Rockwood And Green's Fractures
In Adults, 7th Edition (2010)
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การทํา Skin traction
สามารถฝกปฏิบัติกับ

 หุน

 ผูปวยจําลอง

 ฝกระหวางนักศึกษาแพทย

ขอบงชี้
- ใน fracture around hip เพื่อลดอาการปวดหรือเพื่อลดการหดสั้นกอนการผาตัดนั้น ยัง
ไมมีขอสรุปที่ชัดเจน ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของแพทยผูรักษา
การเตรียมอุปกรณ
- Skin traction set ซึ่งประกอบดวย แผนพลาสติกแข็งอยูตรงกลางซึ่งมีเชือกคลองอยู
และ adhesion tape 2 แถบตอออกมา 2 ดาน
- elastic bandage ขนาดกวาง 4 นิ้ว จํานวน 1 – 2 มวน
- ตุมน้ําหนักขนาดตาง ๆ
- หมอนรองขา
- ลูกรอก
การเตรียมผูปวยและขั้นตอนการทำ
- จัดทาใหผูปวยนอนหงายอยูบนเตียง
- โกนขนขาที่หนาแขงและตนขา เพือไมใหเจ็บปวดเวลาดึง adhesion tape
- ทําความสะอาดผิวหนังของขาขางที่จะทํา traction ดวยสําลีชุบ alcohol
- ใช tincture benzoid ทาผิวหนังทั้งดาน medial และ lateral ของขาตัง้ แตเหนือตาตุม 3- 5
ซม.จนถึงกลางตนขา
- padding ตําแหนง bony prominent ตางๆ ดวย webril โดยเนนที่ medial and lateral
malleolus , head of fibula
- ติด adhesion tape ดาน medial และ lateral ของขาตั้งแต 3 – 5 cm. เหนือตาตุม ขึ้น
ไปเปนแนวยาวจนถึงกลางตนขา สวนที่เกินใหตัดทิ้ง
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- ใช elastic bandage พันสวนที่ติดดวย tape จากลางขึ้นบน จนกระทั่งคลุม adhesion
tape ทั้งหมด

- นําหมอนสอดใตขาตามยาว แลวคลองเชือกผานลูกรอกที่หอยปลายเตียง หลังจากนั้นจึงผูก
ตุมน้ําหนักกับปลายเชือกโดยถวงน้ําหนักตามความเหมาะสม
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ขอควรระวังหลังการทํา Skin traction
- ไมควรถวงน้ําหนักเกิน 6-8 pounds โดยเฉพาะในผูปวยสูงอายุ เนื่องจากถาใชน้ําหนักมาก
เกินไป อาจเกิด skin necrosis หรืออาจทําให adhesive tape ลอกหลุดได
- Observe neurological complication จากการทํา skin traction ที่อาจพบได คือ peroneal
nerve compression ซึ่งสามารถปองกันไดโดยการจัดทาทางของขาไมใหมี external
rotation
Reference
-

Bucholz et al; Principles of Nonoperative Fracture Treatment; Rockwood And Green's
Fractures In Adults, 7th Edition (2010)

- ไพฑูรย เนาวรัตโนภาส; traction, ออรโธปดิกสหัตถการ
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การคีบสิ่งแปลกปลอมในตา
สามารถฝกปฏิบัติกับ  หุน

 ผูปวยจําลอง

 ฝกระหวางนักศึกษาแพทย
ดานการสื่อสาร

ขั้นตอนการปฏิบัติ ( Task analysis )

การเตรียมผูปวย
1. ขออนุญาต บอกวัตถุประสงค อธิบายขั้นตอน และบอกผูปวยวาจะ
รูสึกไมสบายตาเล็กนอยระหวางพลิกเปลือกตา และแนะนํา ใหผอน
คลาย ไมเกร็งบีบตา และอยูนิ่งๆ ใชเวลา ไมนาน
2. ใหความมั่นใจวาอาการจะดีขึ้น หลังจากสามารถนําสิ่งแปลกปลอม
ออกจากตาไดสําเร็จ
3. เมื่อพลิกไดแลวระวังผูปวยนั่งนิ่งๆอยาบีบตา ไมเชนนั้นหนังตาจะ
พลิกกลับใหมได

เตรียมอุปกรณ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ไมพันสําลี
ดามไมพันสําลี หรือดามปากกาลูกลื่นสําหรับชวยพลิกหนังตา
ไฟฉายธรรมดา และไฟฉาย black light หรือสีน้ําเงิน (cobalt blue)
แถบยอมสี fluorescein
น้ําเกลือปลอดเชื้อ
ยาปฏิชีวนะหยอดตา และยาขี้ผึ้งปฏิชีวนะปายตา
แผนปตตา eye pad 1 แผน
พลาสเตอร micropore ขนาด ½ นิ้ว 1 มวน

ขอควรระวัง
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ขั้นตอนการปฏิบัติ ( Task analysis )

ขอควรระวัง

ขั้นตอนหัตถการ (ฝกโดยจับคูกันเองระหวางนักศึกษาแพทย)
- ลางมือและใสถุงมือ
- ใหผูปวยมองขึ้นบน ดึงหนังตาลางลงแลวสอดแถบยอมสี fluorescein
ลงไปที่ Lower fornix แลวใหผูปวยหลับตา โดยคาแถบยอมสี
fluorescein ไว 1 นาที หรือรอจนเห็นแถบสี เปยกดวยน้ําตาเกินกวา 4
ม.ม.จากขอบตาลาง ดึงหนังตาลางใหแบะออกอีกครั้งแลวดึงแถบ
กระดาษออก
- บอกใหผูปวยมองลงต่ํา
- เตรียมพลิกหนังตาโดยใชนิ้วชี้และนิ้วหัวแมมือขางที่ถนัดหยิบจับ
หนังตาบนใกลขอบตาหรือแผงขนตา

- ใชมืออีกขางหยิบไมพันสําลี กดที่กลางหนังตาบน สวนที่อยูเหนือตอ
tarsal plate พรอมกับพลิกหนังตาบนขึ้น

ตอนสอดระวังอยาใหทิ่ม
ถูก cornea
อยาดึงกระดาษสีออก
ขณะที่ผูปวยกําลังบีบตา
กระดาษอาจจะขาด คางอยู
ในตาได
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ขอควรระวัง

-

เมื่อพลิกหนังตาบนขึ้นไดแลว ใหใชนิ้วหัวแมมือที่จับขอบตากดเบาๆ
ใหหนังตาที่พลิกไดสําเร็จแลวคงนิ่งอยูกับที่ไว ปองกันหนังตาพลิก
กลับ
- สองไฟฉายมองหา สิ่งแปลกปลอม บริเวณ upper tarsal conjunctiva
ถาสิ่งแปลกปลอมนั้นใหญพอ ก็จะมองเห็นไดโดยงายดังภาพ

แตถาสิ่งแปลกปลอมเล็กมาก ใหใชไฟฉาย สี blacklight สอง แลวมองหา
ตําแหนงที่มีจุดสีเขียวของสี Fluorescein ติดอยู ซึ่งมักจะเปนตําแหนงที่มี

อาจมีสิ่งแปลกปลอม

สิ่งแปลกปลอมอยู

มากกวา 1 ชิ้นได

- ใชไมพันสําลีเปยกชุบดวยน้ําเกลือปลอดเชื้อ ปาดเบาๆตรงตําแหนงที่
สิ่งแปลกปลอมอยู
- เมื่อเขี่ยเสร็จ ใหตรวจซ้ําวาไมมีสิ่งแปลกปลอมหลงเหลือไว
- ปลอยนิ้วที่จับขอบหนังตาออก พรอมกับใหผูปวยกลอกตามองขึ้น
ขางบน หนังตาจะพลิกกลับสูต ําแหนงปกติเอง
- ใชไฟฉายสองตรวจตา มองหาวายังมีสิ่งแปลกปลอมอื่นหลงเหลือติด
คางอยูอีกหรือไมและถามอาการอีกครั้งวาระคายเคืองหรือไม
- หากผูปวยรูสึกดีขึ้น หายระคายเคืองตา ใหจายยาหยอดตาปฏิชีวนะให
ผูปวยกลับไปหยอดตอที่บาน

ตองลางมือฟอกสบูให
สะอาดกอนและหลังจาก
เสร็จการทําหัตถการทุก
ครั้งเสมอ
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- หากพบ corneal abrasion รวมดวยและยังคงมีอาการระคายเคือง ให
ปายตาดวยยาขี้ผึ้งปฏิชีวนะแลวปดดวย eye pad
- แสดงสิ่งแปลกปลอมที่เขี่ยออกมาไดบนไมพันสําลีใหผูปวยดูเพื่อ
ยืนยันใหผูปวยสบายใจวาสิ่งแปลกปลอมไดถูกกําจัดออกมาแลว

แนะนําผูปวยหลังการปฏิบัติ
เมื่อครบ 24 ชั่วโมง ใหผูปวยเอา eye pad ออกเองได
ถายังไมหายปวดใน 24 ช.ม. ใหกลับมาพบแพทยใหม

ขอควรระวัง
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การคีบสิ่งแปลกปลอมในรูหู
สามารถฝกปฏิบัติกับ  หุน

 ผูปวยจําลอง

ขั้นตอนการปฏิบัติ ( Task analysis )

 ฝกระหวางนักศึกษาแพทย
ดานการสื่อสาร

การเตรียมผูปวย
1. ถามลักษณะของสิ่งแปลกปลอมกับผูที่เกี่ยวของ ถามีตัวอยางของสิ่ง
แปลกปลอมมาดวยก็จะมีประโยชนมาก
2. อธิบายใหผูปกครองหรือผูปวยเขาใจถึงวิธีการทํา ถาเปนผูปวยเด็กให
ผูปกครองรวบแขนเด็กใหแนนระหวางที่แพทยกําลังชวยเหลือ
เนื่องจากเด็กจะเอามือมาปดเครื่องมือที่อยูในหูจนเกิดอันตรายได
3. พูดคุยกับผูปวยเด็กใหคลายกังวลเทาที่ทําได
4. เตรียมผูชวยแพทยในการที่จะยึดศีรษะผูปวยเด็กใหแนน
หมายเหตุ ขั้นตอนการฝก remove F.B.ใหลองปฏิบัติกับหุน

การเตรียมอุปกรณ
1.

หุนใบหูสําหรับหัดคีบสิ่งแปลกปลอม

2.

Otoscope

3.

ear speculum

4.

Alligator forceps, ear hook , ear loop

5.

Syringe 20 cc.

6.

เครื่อง suction และ เข็ม Suction เบอร 5, 7

7.

สิ่งแปลกปลอม เชน ลูกปดขนาดตางๆ Cotton bud ไสดินสอ เศษ
ยางลบ

ขอควรระวัง
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ขั้นตอนการปฏิบัติ ( Task analysis )

ขั้นตอนหัตถการ

1.Foreign body ที่มีชีวิต

1. เลือก ear speculum อันใหญที่สุด ที่สามารถใสเขารูหูได
2. ใชมือขางเดียวกับใบหูจับ otoscope มืออีกขางหนึ่งดึงใบหู โดยดึงไป
posterosuperior เพื่อใหรูหูตรงขึ้น สองมือจะไมไขวกันเวลาตรวจ
3. สํารวจและประเมินขนาด, ความลึกของสิ่งแปลกปลอม
4. เอา otoscope ออก
5. วางแผนเลือกเครื่องมือและวิธีการที่จะใชในการคีบสิ่งแปลกปลอมออก
ดังนี้
5.1 Water irrigation เหมาะสําหรับสิ่งแปลกปลอมที่ไมติดแนนในหู ตองมี
ชองวางระหวางสิ่งแปลกปลอมกับรูหู เพื่อใหน้ําผานเขาไปดันสิ่ง
แปลกปลอมออก (รูปที่ 1) การฉีดน้ําเพื่อไลสิ่งแปลกปลอม ใหทิศทาง
ของน้ําแนบชองหูดานบน

ตองทําใหตายกอนเสมอ
โดยหยอดน้ํามันพืช หรือ
น้ํามันมะกอก
2. Button batteries ที่คาง
ในรูหูสามารถทําใหเกิด
tissue damage ควรเอา
ออกเร็วที่สุด หลังเอาออก
ควร irrigate ear canal
เพื่อลาง alkalai ที่อาจจะ
รั่วออกมา ลดการเกิด
tissue damage
3. . วิธี water irrigation
หามใชในผูที่มีแกวหูทะลุ
และ น้ําควรมีอุณหภูมิ
ประมาณ 37 °c เพื่อ

รูปที่ 1

5.2 suction ใชในกรณี ที่เปนสิ่งแปลกปลอมขนาดเล็ก

ปองกันเวียนศีรษะบาน
หมุน

4. เด็กที่ไมใหความรวมมือ
ควรทํา under general

5.3 ear hook หรือ ear loop ใชในกรณี ที่สิ่งแปลกปลอมรูปรางกลมหรือแข็ง anesthesia
5.4 Alligator forceps เหมาะสําหรับสิ่งแปลกปลอมที่เปนชิ้นหรือ นิ่ม เชน
สําลี, กระดาษ , เศษไสดินสอ
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ขอควรระวัง

6. ใชมือขางที่ไมถนัดจับ otoscope พรอมกับดึงใบหูไป posterosuperior
โดยใชนิ้ววางบริเวณหนาใบหูเพื่อปองกันขณะใส otoscope

5. Complication จากการ

7. ใชมือขางที่ถนัดจับเครื่องมือที่จะเอาสิ่งแปลกปลอมออก

ตั้งแต trauma to skin

คีบสิ่งแปลกปลอม เกิดได

canal, canal hematoma ,
8. คอยๆเอาสิ่งแปลกปลอมออกจากหู ระวังอยาใหมีการฉีกขาดของเนื้อเยื่อ
otitis externa, tympanic
รอบๆ
membrane perforation,
9. ตรวจซ้ําอีกครั้งวายังมีสิ่งแปลกปลอมเหลืออยูหรือไม หรือมีบาดเจ็บจาก
ossicular dislocation,
การทําหรือไม
facial nerve palsy
10. เอา otoscope ออก และ ตรวจหู อีกขางและจมูกเพื่อหาสิ่งแปลกปลอม
ชิ้นอื่นดวยเสมอ

แนะนําผูปวยหลังการปฏิบัติ
1. ถาไมมีเลือดออกหรือบาดเจ็บระหวางการทําหัตถการ ใหระวังอยาใหน้ํา
เขาหูในชวง 2-3 วันแรก
2. ถามีอาการปวดหู ใหกลับมาพบแพทย
3. ถามีบาดแผลหรือเลือดออกจากการเอาสิ่งแปลกปลอมออก ใหยาแกปวด
และยาฆาเชื้อ
4. นัดเพื่อติดตามอาการอีก 7 วัน ใ
5. ใหผูปกครองระมัดระวังในการดูแลสิ่งของที่อยูใกลตัวเด็ก มิใหเด็กจับ
ยัดเขารูหู
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แหลงอางอิง
1. วิสูตร รีชัยพิชิตกุล.สิ่งแปลกปลอมในหู คอ จมูก.ใน: ธีรพร รัตนาอเนก
ชัย, สุภาภรณ ศรีรมโพธิ์ทอง บรรณาธิการ. ตําราหู คอ จมูกสําหรับ
นักศึกษาแพทยและแพทยเวชปฏิบัติทั่วไป. ขอนแกน: คลังนานาวิทยา;
2547: 349-372.
2. สมชาย ศรีรมโพธิ์ทอง. การตรวจรางกายทางหู คอ จมูก. ใน: ธีรพร
รัตนาอเนกชัย, สุภาภรณ ศรีรมโพธิ์ทอง บรรณาธิการ. ตําราหู คอ จมูก
สําหรับนักศึกษาแพทยและแพทยเวชปฏิบัติทั่วไป. ขอนแกน: คลังนานา
วิทยา; 2547: 1-23.
3. ธงชัย พงศมฆพัฒน,ครรชิตเทพ ตั่นเผาพงษ.บทที่ 26 สิ่งแปลกปลอมใน
หู คอ จมูก. ใน: สุภาวดี ประคุณหังสิต บรรณาธิการ. ตําราโสต ศอ
นาสิกวิทยา.กรุงเทพ : โฮลิสติก พับลิชชิ่ง,2550: 402-411
4. ศิริเกียรติ ประเสริฐศรี. บทที่29 สิ่งแปลกปลอมดานหู คอ จมูก. ใน:
กรีฑา มวงทองและคณะ. ตําราโรค หู คอ จมูก. กรุงเทพ: โครงการตํารา
วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา,2548: 292-300

ขอควรระวัง
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การคีบสิ่งแปลกปลอมในจมูก
สามารถฝกปฏิบัติกับ  หุน

 ผูปวยจําลอง

 ฝกระหวางนักศึกษาแพทย
ดานการสื่อสาร

ขั้นตอนการปฏิบัติ ( Task analysis )

การเตรียมผูปวย
1. ถามลักษณะของสิ่งแปลกปลอมกับผูที่เกี่ยวของ ถามีตัวอยางของสิ่งแปลกปลอมมา
ดวยก็จะมีประโยชนมาก
2. อธิบายใหผูปกครองหรือผูปวยเขาใจถึงวิธีการทํา ถาเปนผูปวยเด็ก ใหผูปกครอง
ชวยรวบแขนเด็กใหแนนระหวางที่กําลังชวยเหลือ หามคลายการโอบรัด เนื่องจาก
เด็กจะเอามือมาปดเครื่องมือที่อยูในจมูกจนเกิดอันตรายได
3. พูดคุยกับผูปวยเด็กใหคลายกังวลเทาที่ทําได
4. เตรียมผูชวยแพทยในการที่จะยึดศีรษะผูปวยเด็กใหแนน
หมายเหตุ ขั้นตอนการฝกหัด remove F.B. ตอไปนี้ใหใชผูปวยจําลอง

เตรียมอุปกรณ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

หุนจมูกสําหรับฝกนําสิ่งแปลกปลอมออกจมูก ( หุนศีรษะตั้งตรง )
nasal speculum
nasal hook
alligator forceps
nasal forceps or bayonet forceps
Frazier suction
4% xylocain spray และ 1% ephedrine
สิ่งแปลกปลอม ไดแก ลูกปด ไสดินสอ ยางลบ สําลี ถั่ว เศษกระดาษชุบน้ํา
Headlight

ขอควรระวัง
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ขั้นตอนหัตถการ

- ใส headlight ปรับไฟใหสามารถสองจมูกได
- ใชมอื ขางที่ถนัดจับ nasal speculum ในอุงมือ โดยเหยียดนิ้วชี้และวางบนปกจมูกเพื่อ
ยึด speculum ใหอยูกับที่
- ใสnasal speculum เขาไปใน nasal vestibule ประมาณ 1 cm
- เปด nasal speculum ในแนวตั้งตรง ไมควรเปดในแนวขวาง เพราะจะปวดและมอง
ไมชัด ตรวจดูตําแหนงและลักษณะของสิ่งแปลกปลอม และวางแผนเลือกใช
เครื่องมือในการนําสิ่งแปลกปลอมออก
- พน 4% xylocain spray และพน 1% ephedrine เขาในโพรงจมูกขางที่มีสิ่ง
แปลกปลอม
- เอา nasal speculum ออก
- เลือกอุปกรณที่จะนําสิ่งแปลกปลอมออก
• nasal hook เหมาะสําหรับสิ่งแปลกปลอมคอนขางกลม, แข็ง โดยเกี่ยวสิ่ง
แปลกปลอมจากทางดานหลัง ใหหลุดออกจากจมูกพรอมกับถอย nasal
speculum โดยที่ nasal speculum ยังเปดอยูตลอดเวลา (รูปที่ 1)
• alligator forceps หรือ bayonet forceps เหมาะสําหรับสิ่งแปลกปลอมที่เปน
กระดาษ ,ฟองน้ํา ใชคีบจากทางดานหนาของสิ่งแปลกปลอมไดเลย (รูปที่ 2)
• ถาสิ่งแปลกปลอมเปอยยุย ใหใช Frazier suction ทําการดูดเอาสิ่งแปลกปลอม
ออก

รูปที่

รูปที่ 2

- 4% xylocain
spray เพื่อลดอาการ
ปวด
- 1% ephedrine
เพื่อใหเยื่อบุจมูกยุบ
บวม (ถาเปนผูปวย
จริงให รอ 5-10
นาที เพื่อใหยาออก
ฤทธิ์ )
- ถาไมมี 4%
Xylocain spray
สามารถใช 10%
Xylocain spray
แทนได แตความ
เขมขนไมเหมาะสม
ดังนั้นทําใหแสบ
จมูกได

177

ขั้นตอนการปฏิบัติ ( Task analysis )
- ใชมือขางที่ไมถนัดจับ nasal speculum และมือขางที่ถนัดจับเครื่องมือที่จะนําสิ่ง
แปลกปลอมออก
- ใส nasal speculum และเปด nasal speculum ในแนวตั้งตรง
- กรณีที่มีน้ํามูกมากหรือมีเลือดออก ใหใช Frazier suction ดูดน้ํามูกหรือเลือดออกเพื่อ
มองเห็นสิ่งแปลกปลอมไดดีขึ้น
- ใชอุปกรณที่เลือกนําสิ่งแปลกปลอมออกในแนวตั้งตรง โดยมิใหอุปกรณสัมผัสผนัง
กั้นจมูก
- ตรวจจมูกอีกครั้งหลังจากนําสิ่งแปลกปลอมออกแลว เพื่อประเมินวายังมีสิ่ง
แปลกปลอมเหลืออยูหรือไม หรือเยื่อบุจมูกไดรับการบาดเจ็บจากการนําสิ่ง
แปลกปลอมออก หรือมีการอักเสบของเยื่อบุจมูกจาการทีมีสิ่งแปลกปลอมอยูเปน
ระยะเวลานาน
- เอา nasal speculum ออก และ ควรตรวจดูรูจมูกอีกขาง และ ตรวจหูเพื่อหาสิ่ง
แปลกปลอมบริเวณอื่นรวมดวย

แนะนําผูปวยหลังการปฏิบัติ
6. ถาไมมีเลือดออกหรือบาดเจ็บระหวางการทําหัตถการ ใหสังเกตอาการ ถามีอาการ
ปวดหรือมีน้ํามูกออกมาอีก ใหกลับมาพบแพทย
7. ถามีแผลจากการเอาสิ่งแปลอมออกหรือมีเลือดออก หลังจากการหามเลือดแลว
แพทยจะใหยาแกปวดและยาฆาเชื้อ และนัดเพื่อติดตามอาการอีก 7 วัน
8. ใหผูปกครองระมัดระวังในการดูแลสิ่งของที่อยูใกลตัวเด็ก มิใหจับสอดเขาจมูก

ขอควรระวัง
- หามดันสิ่ง
แปลกปลอมลงไป
ทางดานหลังโพรง
จมูกจนตกลงในคอ
เนื่องจากอาจทําให
เกิด upper airway
obstruction ได
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ขั้นตอนการปฏิบัติ ( Task analysis )
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1. วิสูตร รีชัยพิชิตกุล.สิ่งแปลกปลอมในหู คอ จมูก.ใน: ธีรพร รัตนาอเนกชัย, สุภา
ภรณ ศรีรมโพธิ์ทอง บรรณาธิการ. ตําราหู คอ จมูกสําหรับนักศึกษาแพทยและแพทย
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ขอควรระวัง
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Basic Mechanical Ventilation (Bird)
สามารถฝกปฏิบัติกับ

 หุน

 ผูปวยจําลอง  ฝกระหวางนักศึกษาแพทย

เปนการฝกกับ : เครื่องชวยหายใจเบิรด (Bird ventilator)
ระดับทักษะตามเกณฑแพทยสภา พ.ศ 2555 :
ขอ 3.5.2 หัตถการที่มีความซับซอนกวาหัตถการพื้นฐานและมีความสําคัญตอ
การรักษา เรื่อง Basic Mechanical Ventilation
ประโยชนของหัตถการ :
1.สามารถบอกขอบงชี้ ขั้นตอนวิธีการทํา บอกภาวะแทรกซอนทีอ่ าจเกิดขึ้นไดถูกตอง
2.สามารถปฏิบตั ิภายใตการแนะนําไดถูกตอง และเมื่อผานการเพิ่มพูนทักษะแลวตอง
สามารถทําไดดวยตนเอง
อันตรายที่อาจเกิดขึ้นตอผูปวย :
การใช Bird ventilator หากไมดูแลผูปวยอยางใกลชิด อาจเกิดอันตรายได อันตรายที่
อาจเกิดขึ้นไดแก
1. ผลตอระบบหัวใจและหลอดเลือด
- ความดันโลหิตจะลดลง
-อาจเกิดภาวะคลายหัวใจถูกบีบรัด (cardiac temponard )
2. ผลตอระบบหายใจ ปกติปอดจะทนความดันไดสูงสุดถึง 40-80 มม.ปรอท
-อาจเกิดถุงลมปอดแตก (ruptured alveoli)
-เกิดภาวะมีลมในชองเยื่อหุมปอด (pneumothorax)
-เกิดภาวะการกระจายของลมและเลือดภายในปอดผิดไปจากสภาวะปกติทําให
ประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนออกซิเจนลดลง
3. มีผลตอภาวะสมดุลกรดดางในรางกาย
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-การชวยหายใจมากกวาปกติจนเกินไป (over ventilation) ทําใหเกิดภาวะความ
เปนดางในรางกาย (alkalosis) ความดัน CO 2 ในเลือดแดง(PaCO 2 )ต่ําลง serum K+
ลดลง
-การชวยหายใจนอยกวาปกติจนเกินไป (under ventilation) ทําใหเกิดภาวะ
ความเปนกรดในรางกาย (acidosis) serum K+ สูงขึ้น
4. เกิดภาวะเสนเลือดภายในสมองตีบเล็กลง(cerebral vasoconstriction) ถา PaCO 2
ต่ําลงมากอาจเกิดภาวะไมรูตัว (unconscious)
5. เกิดภาวะปอดแฟบ (atelectasis) เนื่องจาก
-fixed tidal volume
-อากาศที่ไดรับมีความชื้นไมเพียงพอ
6. ผลแทรกซอนจากทอหายใจ (endotracheal tube) และเครื่องชวยหายใจ
-ทอหายใจเกิดการหักงอ เลื่อนลึกลงไป หลุดออกมา อุดตัน
-เครื่องชวยหายใจชํารุด ตั้งคาตางๆไมถูกตอง ใชไมถูกตอง
การปองกันอันตรายทีอ่ าจจะเกิดขึ้น
มีการบันทึกตรวจสอบเพื่อประเมินสภาพผูปวยในการใชเครื่องชวยหายใจวาดีขึ้นหรือ
เลวลง
-เกี่ยวกับเครื่องชวยหายใจใหบันทึก ปริมาตร(tidal volume) ความดัน
(pressure) อัตราการหายใจ(respiratory rate) ความเขมขน O 2 ที่ใช
-เกี่ยวกับผูปวยใหบันทึก ชีพจร ความดันโลหิต อุณหภูมิ ปริมาณน้าํ ที่ไดรับ
ปริมาณปสสาวะ ยาที่ให ยาที่ใช คาอิเลคโตรไลท pH ของเลือด ความดันของกาซใน
เลือดแดง
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การเตรียมผูปวย
1. การใชเครื่อง Bird ใหตอเขากับผูปวย ทางทอหายใจชนิด endotracheal tube หรือ
tracheostomy tube
2. ในระหวางการเตรียมเครื่องชวยหายใจ ใหชวยหายใจผูปวยโดยใชมือบีบ ambu bag
ดวย O 2
3. แกไขภาวะความดันโลหิตต่ํา(hypotension) และภาวะหัวใจเตนผิดจังหวะ (cardiac
arrhythmia) เพื่อใหมีภาวะของระบบหัวใจและหลอดเลือดคงที่ (cardiovascular
stability)
4. บันทึกคาตางๆไดแก
-arterial blood gas
-vital signs
-เฝาดูและบันทึก การวัดระบบหัวใจและหลอดเลือดเชน EKG, CVP

182

ขั้นตอนการปฏิบัติ :
สวนประกอบตางๆที่สาํ คัญของเครื่องชวยหายใจ Bird

รูปที่ 1 แสดงสวนประกอบตางๆที่สําคัญของเครื่องชวยหายใจ Bird
1. gas inlet ขั้วตอสําหรับตอเขากับแหลงจายกาซ
2. ambient compartment หองสําหรับอากาศภายนอก
3. rotary switch สวิทซปดเปดกาซแบบหมุน
4. inspiratory flow rate ปุมปรับอัตราการไหลของกาซเวลาหายใจเขา
5. expiratory time control ปุมปรับเวลาในการหายใจออก
6. mainstream hose connection ขอตอสําหรับตอสายชวยการหายใจสูผูปวย
7. power drive line connection ขอตอสําหรับตอสายกาซไปสูเครื่องใหความชื้น
(humidifier) และวาลวหายใจออก (expiratory valve)
8. pressure relief valve วาลวปองกันแรงดันเกิน 65 ซม.น้ํา
9. pressure compartment หองความดันสําหรับกาซที่ผูปวยหายใจ
10. manometer มาตรวัดความดันในการหายใจ
11. air filter ไสกรองอากาศภายนอกกอนเขาเครื่องชวยหายใจ
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12. pressure selector กานบังคับสําหรับตั้งความดันในการหายใจเขา
13. starting effort กานปรับความไวในการกระตุนเครื่องใหทํางาน ดวยการหายใจของ
ผูปวย
14. center body สวนแกนกลางของตัวเครื่อง
15. pressure / timed cycle selector ปุมควบคุมการทํางานแบบควบคุมความดัน/ความ
ดัน-เวลา ใชรวมกับ apneustic flow time (ในรุน Mark 7 ไมมี)
16. apneustic flow time ปุมเพิ่มอัตราการไหลของกาซหลังจากหายใจเขาเสร็จแลว (ใน
รุน Mark 7 ไมมี)
17. expiratory power line ขั้วตอสําหรับสายชวยการหายใจออก
การตั้งคาตางๆของการหายใจ
- Tidal volume 8-12 มล./น้ําหนักตัว 1 กิโลกรัม
- Peak inspiratory pressure คาปกติ 12-20 ซม.น้ํา
- ชวงเวลาในการหายใจเขา(inspiratory time) 0.5-2 วินาที
- อัตราการหายใจประมาณ 12-16 ครั้ง/นาที
- I : E ratio (อัตราสวนของชวงเวลาหายใจเขา / หายใจออก) ประมาณ
1:2
- ความเขมขนของออกซิเจนในการหายใจเขา (FiO2 ) ขึ้นกับผลของ
arterial blood gas
- Inspiratory starting effort เปนคาความไวที่ผปู วยสามารถกระตุน ให
เครื่องทํางานเองได คาปกติอยูในชวง -0.5 ถึง -2 ซม.น้ํา(การตัง้ คา
เปนลบมากขึ้น เชน -2 , -3, -4 ทําใหผูปวยตองออกแรงมากขึ้นเพือ่
กระตุนใหเครื่องทํางาน)
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ขั้นตอนการปรับตั้งเครือ่ งชวยหายใจ bird
1.ตรวจดูความถูกตอง จุดขอตอตางๆของเครื่องและสายวงจรชวยหายใจ รวมถึง
แรงดันของออกซิเจนตองมีอยางนอย 50-60 PSI
2.ปรับปุมทั้ง 4 ของเครื่องใหอยูในตําแหนง 12 นาฬิกาไดแก
หมายเลข 1 ปุม Pressure limit (pressure selector)
หมายเลข 2 ปุม Inspiratory flow rate
หมายเลข 3 ปุม Expiratory time
หมายเลข 4 ปุม Starting effort

3. หมุน rotary switch ไปตําแหนง on
4. ตอเครื่องเขากับผูปวย
5. ปรับปุม pressure selector (ปุมหมายเลข 1) เพื่อกําหนดความดันในการหายใจเขา
ซึ่งจะมีความสัมพันธกบั Tidal volume คือ ถาตั้ง pressure สูง คา tidal volume ก็จะสูง
ตาม วิธีการตั้งคาคือ
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-เลื่อนกานบังคับตั้งความดัน มาที่เลข 20 (ความดันจะเทากับ 20 ซม.น้ํา)
-เลื่อนกานบังคับตั้งความดัน มาทางดานหนาเครื่อง (ความดันจะนอยกวา 20
ซม.น้ํา)
-เลื่อนกานบังคับตั้งความดัน มาทางดานหลังเครื่อง (ความดันจะมากกวา 20
ซม.น้ํา)
6. ปรับปุม inspiratory flow rate (ปุมหมายเลข 2) เพือ่ ปรับอัตราการไหลของแกส
ในชวงหายใจเขา ซึง่ จะสัมพันธกับเวลาที่ใชในการหายใจเขา (คาปกติ 0.5-2 วินาที)
วิธีการตั้งคาคือ
-หมุนปุมทวนเข็มนาฬิกา(increase flow rate) เวลาในการหายใจเขาจะสั้นลง
หรือเร็ว(เนื่องจากแกสเขาเต็มปอดผูปวยไดเร็ว)
-หมุนปุมตามเข็มนาฬิกา(decrease flow rate) เวลาในการหายใจเขาจะนานหรือ
ชา(เนื่องจากแกสเขาเต็มปอดผูปวยไดชา)
7. วัด Tidal volume ดวย spirometer ที่ทางออกของ expiratory valve
-ถา tidal volume ต่ํากวาที่ตองการ ปรับเพิ่มปุม Pressure limit และ Inspiratory
flow rate เพื่อใหเวลาในการหายใจเขาเทาเดิม จนได Tidal volume ตามที่ตองการ
-ถา tidal volume สูงกวาที่ตองการ ปรับลดปุม Pressure limit และ Inspiratory
flow rate เพื่อใหเวลาในการหายใจเขาเทาเดิม จนได Tidal volume ตามที่ตองการ
8. ปรับปุม Expiratory time (ปุมหมายเลข 3) เพื่อปรับเวลาในการหายใจออก ใหได
อัตราการหายใจ(respiratory rate) ตามที่กาํ หนด วิธีการตั้งคาคือ
-หมุนปุมตามเข็มนาฬิกา เวลาของการหายใจออกจะนานหรือชา ทําใหอัตรา
การหายใจ(respiratory rate) นอยลง
-หมุนปุมทวนเข็มนาฬิกา เวลาของการหายใจออกจะสั้นลงหรือเร็ว ทําใหอัตรา
การหายใจ(respiratory rate) เพิ่มขึ้น
9.ปรับปุม Starting effort (ปุมหมายเลข 4) เพื่อปรับความไวที่ผูปวยสามารถกระตุน
ใหเครื่องทํางานเองได วิธีการตั้งคาคือ
-เลื่อนกานบังคับมาที่เลข 20 จะมีคา inspiratory effort เทากับ -2 ซม.น้ํา
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-เลื่อนกานบังคับทวนเข็มนาฬิกามาทางดานหลังเครื่อง จะมีคา inspiratory
effort เขาใกลบวก(-0.5 ถึง 2 ซม.น้ํา) ผูปวยออกแรงเล็กนอยก็จะสามารถกระตุนให
เครื่องทํางาน
-เลื่อนกานบังคับตามเข็มนาฬิกามาทางดานหนาเครื่อง จะมีคา inspiratory effort
ไกลจากคาบวกมากขึ้น(เชน -2,-3,-4 ซม.น้ํา)ทําใหผูปวยตองออกแรงมากขึ้นจึงจะ
สามารถกระตุน ใหเครือ่ งทํางาน
10.การตัง้ คา PEEP (positive end expiratory pressure) เปนคาความดันบวกที่ตั้งไว
ขณะหายใจออก
-นํา PEEP valve ไปตอตรงตําแหนงของ expiratory valve
-หมุนเกลียว valve เพื่อปรับคาตามที่กําหนด เชน 5 เทากับ 5 ซม.น้ํา ,10 เทากับ
10 ซม.น้ํา เปนตน
11.Percent Oxygen คือจํานวนเปอรเซ็นตออกซิเจนที่ผูปวยไดรับขณะใชเครื่องชวย
หายใจ
-สภาวะปกติ คือ การตอ air filter เขากับตัวเครื่องจะไดคาเปอรเซ็นตออกซิเจน
เทากับ 40%
-ถอด air filter ออก เปลี่ยนเปนฝาปด mainstream stopper จะไดคาเปอรเซ็นต
ออกซิเจนเทากับ 100%
-การใช air filter ที่มีฝุนละอองเกาะมาก มีผลใหอากาศจากภายนอกผานเขามา
ผสมไดนอย ทําใหเปอรเซ็นตออกซิเจนสูงขึ้น
ผูจัดทํา : ภาควิชาวิสัญญีวิทยา ศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลเชียงราย
ประชานุเคราะห
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การเจาะสารน้ําจากชองทอง (Abdominal Paracentesis)
สามารถฝกปฏิบัติกับ  หุน

 ผูปวยจําลอง

ขั้นตอนการปฏิบัติ

 ฝกระหวางนักศึกษาแพทย
ขอควรระวัง

1. การเตรียมผูปวย
1.1 อธิบายใหเขาใจ
ไมอธิบายใหผูปวยเขาใจ
1.2 ใหผูปวยถายปสสาวะกอน
1.3 กําหนดจุดเจาะ ควรเปนดานลางของหนาทอง โดยเฉพาะดาน
ซายลาง และอยูดานนอกของแนวกลามเนื้อ rectusอยางนอย 1
ซม. ตําแหนงที่ปลอดภัยและเหมาะที่สุดสําหรับเจาะคือบริเวณ
left lower quadrant รองลงมาคือ right lower quadrant
2. การเตรียมอุปกรณ
2.1 ถุงมือสะอาด 1 คู
เครือ่ งมือไมปราศจากเชื้อ
2.2 ผาปูปลอดเชื้อชนิดมีชอง
หรือไมครบ
2.3 เข็มยาวสําหรับเจาะสารน้ํา (ขนาดเบอร 18)
2.4 กระบอกฉีดยาขนาด 10 และ 50 มล.
2.5 ยาชาเฉพาะที่ (1 % ไซโลเคน) และเข็มฉีดยา
2.6 ยาทาฆาเชื้อ (2 % ทิงเจอรไอโอดีน และ 70 % แอลกอฮอล)
2.7 ขวดเล็กสําหรับใสสารน้ํา เพื่อสงไปทําการทดสอบตอ
2.8 ภาชนะสําหรับใสสารน้ําที่เจาะได เชน ขวดน้ําเกลือ หรือ
ถุงพลาสติก
2.9 ทอสําหรับดูดสารน้ําลงใสภาชนะ ซึ่งอาจเปนชุดทอพลาสติก
สําหรับใชกับหลอดเลือด(ขนาดเบอร 14) หรือทอยางสําหรับตอ
กับเข็มเจาะ
2.10 ผากอซ สําลี มีด ปากคีบ และพลาสเตอร
3. ขั้นตอนหัตถการ
3.1 ลางมือ
3.2 ใสถุงมือ ทําความสะอาดบริเวณที่จะเจาะใหกวางอยางนอยใน
รัศมี 5 ซม. 3 ครั้ง โดยเริ่มจากจุดที่จะเจาะออกไปรอบๆ ปูผาเจาะ
กลาง
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3.3 ฉีดยาชา โดยเริ่มฉีดที่ผิวหนังกอนจนถึงชั้นเยื่อบุชองทอง

- ฉีดยาชาไมพอหรือฉีดเขา
หลอดเลือด
- เจาะที่สวนบนของชอง
ทองบริเวณที่มีกอน ลําไส
พองมากหรือมีรอยแผล
ผาตัด
- แทงเข็มถูกอวัยวะในชอง
ทอง

3.4 ใชเข็มยาวซึ่งตอกับกระบอกฉีดขนาด 20 มล.แทงตรงๆตั้งฉากกับ
ผิวหนัง จนพนเยื่อบุชองทองเขาไป 1 ซม. ผูทําจะมีความรูสึกเมื่อ
แทงผานผนังหนาทอง (anterior และ posterior fascial layer)
และอีกครั้งเมื่อผานเยื่อบุทอง คอยๆ ดูดสารน้ําออกใหพอสําหรับ
การตรวจทดสอบ (ราว 20-50 มล.) ถาดูดไมได ไดนอย หรือดูด
ลําบากใหปรับตําแหนงโดยเลื่อนเข็มเขาออก หรือเปลี่ยนทิศทาง
ดวยความระมัดระวัง หรือใหผูปวยตะแคงตัวมาทางดานที่ทําการ
เจาะมากขึ้น
3.5 ใสสารน้ําที่ดูดไดลงในขวดสําหรับสงไปตรวจทางหองปฏิบัติการ
ขวดที่ 1 ตรวจทางเคมีไดแก total protein, albumin (glucose,
LDH, amylase)
ขวดที่ 2 ยอมแกรมและเพาะเชื้อ ในกรณีสงสัยการติดเชื้อ ดูดสาร
น้ํา 10-20 มล. ใสขวด hemoculture
ขวดที่ 3 สงนับและจําแนกเซลล
ขวดที่ 4 สง cytology กรณีสงสัย malignant ascites
จากนั้นดึงเข็มออกทําความสะอาดแลวปดผากอซ
3.6 สําหรับการเจาะดูดสารน้ํา เพื่อลดปริมาณและความดันในชองทอง เจาะน้ําออกมากเกินกวา
ควรใชเข็มขนาดใหญเบอร 18 ใหตอเข็มเขากับสายยางลงในขวด 5 ลิตร
ปราศจากเชื้อแลวใชพลาสเตอรยึดเข็มไวกับหนาทองผูปวย เพื่อกัน
เข็มเลื่อนเขาออก สารน้ําจะคอยๆ ไหลลงขวดเองชาๆ ปริมาณสาร
น้ําที่เจาะออกควรจะไมมากนักในแตละครั้ง (ไมควรเกิน 2-4 ลิตร)
โดยใชเวลาประมาณ 1-2 ชม.
3.7 ผูปวยมี ascites มากจนผนังหนาทองตึง ซึ่งจะมีโอกาสเกิดน้ําใน
ทองรั่วซึมออกมาที่ผนังหนาทองหลังการเจาะไดในกรณีนี้แนะนํา
ใหใชเทคนิคการเจาะเปน ”Z tract” เทคนิคนี้ทําไดโดยถือเข็มเจาะ
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ดวยมือขวา สวนนิ้วหัวแมโปงมือซายกดและดึงผนังหนาทองให
ต่ําลงมาประมาณ 2 ซม. หลังจากนั้นจึงคอยๆแทงเข็มผานผนัง
หนาทองจนดูดน้ําไดตามตองการ หลังจากนั้นจึงดึงเข็มออกและ
คลายการดึงผิวหนังของหัวแมมือซาย วิธีนี้จะไดแนวเจาะของเข็ม
เปนรูปตัว ”Z” ซึ่งจะปองกันการรั่วซึมของ ascites ได
การทําความสะอาดและ
3.8 การทํา large volume paracenthesis คือ การเจาะน้ําออกใน
ปริมาณมากกวา 5 ลิตร ควรให albumin ทดแทนกอนทุกครั้ง โดย ปดแผลตองปราศจากเชื้อ
ให human albumin ทางหลอดเลือดดํา 8-10 กรัมตอลิตรของ
ปริมาณน้ําที่เจาะออกมา
4. การดูแลผูปวยหลังการปฏิบัติ
4.1 สังเกตอาการผูปวย 24 ชม.แรกใหจับชีพจร,วัดความดันโลหิตทุก
4 ชั่วโมงจนกระทั่งสัญญาณชีพจรปกติ
5. แหลงอางอิง
5.1 สุเทพ กลชาญวิทย, สัจพันธ อิสรเสนา การเจาะสารน้ําจากชอง
ทอง. ใน วิทยา ศรีดามา, บรรณาธิการ. หัตถการทางการแพทย
ทางดานอายุรศาสตร. กรุงเทพฯ: ยูนิตี้ พับลิเกชั่น; 2547.
หนา 70-76
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การจัดทาเพื่อระบายเสมหะ (Postural drainage)
สามารถฝกปฏิบัติกับ

หุน

ระดับทักษะตามเกณฑแพทยสภา พ.ศ.2555

ผูปวยจําลอง

ฝกระหวางนักศึกษาแพทย

ระดับ 1

การจัดทาเพื่อการระบายเสมหะ (Postural drainage)
• ประโยชนของหัตถการ
ชวยในการระบายเสมหะ โดยอาศัยแรงโนมถวงของโลก รวมกับตําแหนงของแขนงปอดบริเวณ
นั้นๆ เพื่อใหเสมหะมีการเคลื่อนตัวจากทอลมสวนปลาย ไปยังทอลมสวนตน และสามารถระบายเสมหะ
ออกจากรางกายได
• อันตรายที่อาจเกิดขึ้นตอผูปวย และการปองกัน
ขอหาม และขอควรระวังตอการจัดทาเพื่อระบายเสมหะ
1. สัญญาณชีพที่ไมคงที่
2. การไอเปนเลือด
3. ภาวะหัวใจวายจากการคั่งของเลือด
4. น้ําทวมปอด
5. เสนโลหิตอุดตันที่ปอด
6. หัวใจเตนผิดจังหวะ
7. ผูสูงอายุ
8. ภาวะผิดปกติทางระบบประสาท
9. ฝในปอดขางใดขางหนึ่ง
10. มะเร็งระยะที่ 4
• การเตรียมผูปวย
1. เพื่อหลีกเลี่ยงการอาเจียนและสําลักเอาเศษอาหารลงไปในหลอดลม ควรจะทําขณะทองวางคือ
กอนอาหาร หรือ 1 ชั่วโมงครึ่ง ถึง 2 ชั่วโมงหลังจากรับประทาน
2. ในผูปวยที่ใส artificial airway ไดสารน้ําทางหลอดเลือดดํา on EKG หรือ monitor ตาง ๆ การจัด
ทาควรทําดวยความระมัดระวัง เพื่อปองกัน tube เลื่อนหลุด หรือขอตอของสายตอตาง ๆ หลุดได
3. เตรียมภาชนะรองรับเสมหะ หรือมีผูชวยอีกคนหนึ่งเตรียมพรอมที่ดูดเสมหะในกรณีที่มีเสมหะ
ออกมามากขณะจัดทา
4. ในผูปวยเด็ก ควรจะไดมีการสังเกตลักษณะสีผิวและ vital signs อยางใกลชิดขณะทําการจัดทา
เพื่อระบายเสมหะ เนื่องจากการระบายบริเวณ lower lobes โดยการจัดใหศีรษะต่ํา อาจทําใหเกิด
ปญหาทางดานหัวใจ หรือปอดได
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• ขั้นตอนการปฏิบัติ
การจัดทาเพื่อระบายเสมหะรวมกับตําแหนงของแขนงปอดบริเวณนั้นๆ ทาที่จัดจะเปลี่ยนไปตาม
ตําแหนงของแขนงปอด ดังนี้
1. การจัดทาเพื่อระบายเสมหะสวนของยอดปอดทั้ง 2 ขาง
การจัดทา ใหผูปวยนั่งตัวตรง หรือนั่งพิงหมอนไปทางดานหลังประมาณ 30-45 องศา

2. การจัดทาเพื่อระบายเสมหะสวนดานหลังของปอดสวนบนทั้ง 2 ขาง
การจัดทา ใหผูปวยนั่งกมตัวไปขางหนา

3. การจัดทาเพื่อระบายเสมหะสวนสวนดานหนาของปอดสวนบนทั้ง 2 ขาง
การจัดทา ใหผูปวยนอนหงาย ราบ
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4. การจัดทาเพื่อระบายเสมหะสวนกลีบลิงกูลารของปอดสวนบนขางซาย
การจัดทา ใหผูปวยนอนตะแคงไปดานขวา กึ่งหงาย ศีรษะต่ํา 15-30 องศา

5. การจัดทาเพื่อระบายเสมหะของปอดสวนกลางขางขวา
การจัดทา ใหผูปวยนอนตะแคงไปดานซาย กึ่งหงาย ศีรษะต่ํา 15-30 องศา

6. การจัดทาเพื่อระบายเสมหะสวนบนของปอดสวนลางทั้ง 2 ขาง
การจัดทา ใหผูปวยนอนคว่ํา และใชหมอนรองยกบริเวณสะโพก

7. การจัดทาเพื่อระบายเสมหะสวนดานหลังของปอดสวนลางทั้ง 2 ขาง
การจัดทา ใหผูปวยนอนคว่ํา ศีรษะต่ํา 30-45 องศา
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8. การจัดทาเพื่อระบายเสมหะสวนดานขางของปอดสวนลางขางขวา
การจัดทา ใหผูปวยนอนตะแคงไปดานซาย ตะแคงตรง ศีรษะต่ํา 30-45 องศา

• คําแนะนําผูปวย หรือญาติ
• เอกสารอางอิง
ณิชานันทน ปญญาเอก. เอกสารประกอบการสอน วิชา 380411 เวชศาสตรฟนฟู เรื่อง เทคนิคการ
รักษาทางกายภาพบําบัดในระบบทางเดินหายใจ สําหรับ นักศึกษาแพทยชั้นปที่ 4 คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน.
• ผูปรับปรุง
นพ.อรรถพล โชติรัตนพิทักษ
ศูนยแพทยศาสตรคลินิกโรงพยาบาลกาฬสินธุ
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การเคาะปอด และการสั่นปอด (Chest percussion and Vibration)
สามารถฝกปฏิบัติกับ  หุน

 ผูปวยจําลอง

 ฝกระหวางนักศึกษาแพทย

ระดับทักษะตามเกณฑแพทยสภา พ.ศ.2555 ระดับ 1
การเคาะปอด และการสั่นปอด(Chest percussion and Vibration)
• ประโยชนของหัตถการ
 การเคาะปอด
ชวยรอนเสมหะที่ติดอยูตามเนื้อปอด และทอลมใหหลุดออก
 การสั่นปอด
เปนการทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงแรงดันของลมหายใจออก เพื่อผลักดันเสมหะขึ้นมาสู
ทางเดินหายใจสวนตน
• อันตรายที่อาจเกิดขึ้นตอผูปวย และการปองกัน
ขอหามในการเคาะปอด และการสั่นปอด
1. ไอเปนเลือด
2. วัณโรคปอดระยะแรก
3. กระดูกบางผุ
4. มะเร็งแพรกระจายที่กระดูกซี่โครง
5. หนองในชองปอด
6. เนื้องอกในปอด
• การเตรียมผูปวย
อธิบายผูปวยใหเขาใจ กอนทําหัตถการ
• ขั้นตอนการปฏิบัติ
 การเคาะปอด
1. ใชอุงมือ โดยทํามือใหเปนลักษณะคุม นิ้วแตละนิ้วชิดกันที่เรียกวา cupped hand
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2. การเคาะใชวิธีสะบัดหรือเคลื่อนไหวสวนขอมือ เคาะลงบริเวณผนังอก อากาศที่อยูใน
อุงมือจะถูกอัดลงไปบริเวณที่เคาะ ซึ่งจะทําใหเกิดการสั่นสะเทือน
3. บริเวณที่จะเคาะควรรองดวยผาหนาพอสมควร ไมควรเคาะลงไปบนตัวผูปวยโดยตรง
เพราะจะเกิดการระคายเคืองได และไมควรใชผาหนาเกินไปเพราะแรงสั่นสะเทือนจะ
ลงไปไมถึงผนังทรวงอกของผูปวย
4. เวลาในการเคาะควรนานประมาณ 1 – 2 นาทีในแตละสวน โดยรวมเวลาทั้งหมดของ
การใหการบําบัดโดยการจัดทาและการเคาะไมควรเกิน 30 นาที
 การสั่นปอด
1. วางฝามือทาบลงบนบริเวณที่ตองการ
2. ในขณะที่หายใจออก ใชน้ําหนักตัวกดสั่นผานมือทําใหเกิดการสั่นที่ทรวงอก
• คําแนะนําผูปวย หรือญาติ
• เอกสารอางอิง
1. รศ.พญ.อภิชนา โฆวินทะ. เอกสารประกอบการสอน รายวิชา 501 กายภาพบําบัดสําหรับระบบ
ทางเดินหายใจ
2. ณิชานันทน ปญญาเอก. เอกสารประกอบการสอน วิชา 380411เวชศาสตรฟนฟู เรื่อง เทคนิคการ
รักษาทางกายภาพบําบัดในระบบทางเดินหายใจ สําหรับ นักศึกษาแพทยชั้นปที่ 4 คณะ
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน.
• ผูปรับปรุง
นพ.อรรถพล โชติรัตนพิทักษ
ศูนยแพทยศาสตรคลินิกโรงพยาบาลกาฬสินธุ
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การฝกการหายใจ (Breathing exercise)
สามารถฝกปฏิบัติกับ  หุน

 ผูปวยจําลอง

ระดับทักษะตามเกณฑแพทยสภา พ.ศ.2555

 ฝกระหวางนักศึกษาแพทย

ระดับ 1

การฝกการหายใจ (Breathing exercise)
1. การฝกการหายใจโดยใชกลามเนื้อกะบังลม (Diaphragmatic breathing exercise)
2. การฝกการหายใจโดยการขยายทรวงอก (Thoracic expansion exercise)

การฝกการหายใจโดยใชกลามเนื้อกะบังลม (Diaphragmatic breathing exercise)
• ประโยชนของหัตถการ
ชวยควบคุมการหายใจในระหวางที่หายใจลําบาก หรือเหนื่อยหอบ และชวยเพิ่มการขยายตัวของ
ชายปอด
• อันตรายที่อาจเกิดขึ้นตอผูปวย และการปองกัน
ขอควรระวัง ในขณะหายใจดวยกะบังลม
1. ขณะหายใจออกตองไมใชแรงใดๆทั้งสิ้น เพราะจะทําใหทางเดินลมหายใจสวนปลายตีบได
2. ไมยืดระยะเวลาการหายใจออกใหนานขึ้น เพราะจะทําใหจังหวะการหายใจไมสม่ําเสมอ
3. ไมใชกลามเนื้อหนาทอง
4. ไมใชกลามเนื้อทรวงอกและกลามเนื้ออื่นชวยในการหายใจ
• การเตรียมผูปวย
นั่งที่เกาอี้ควรเปนเกาอี้ที่มีพนักพิงถึงศีรษะไมมีที่เทาแขน ถาอยูในเตียงควรปรับใหศีรษะสูง งอเขา
เล็กนอย
• ขั้นตอนการปฏิบัติ
1. มือของผูฝกวางอยูที่บริเวณชายโครงดานหนา เพื่อกระตุนและรับรูการเคลื่อนไหวของทรวงอกและ
หนาทองที่เกิดขึ้น
2. ใหผูปวยหายใจเขาออกธรรมดา เบา ๆ โดยที่ไมเกร็งหัวไหล หรือทรวงอก ใหสังเกตวาขณะหายใจ
เขาทองปอง และขณะหายใจออกทองยุบลง (ดูรูปที่ 1) โดยทรวงอกไมขยับ และผูปวยรับรูถึงลมที่
เขาไปถึงชายปอด
3. ควรหายใจผานทางรูจมูก เพื่อใหลมหายใจอุน และชุมชื่น
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4. เมื่อผูปวยสามารถทําไดถูกตองแลว จึงใหผูปวยทําเอง

รูปที่ 1 การหายใจดวยกะบังลม
• คําแนะนําผูปวย หรือญาติ
-

การฝกการหายใจโดยการขยายทรวงอก (Thoracic expansion exercise)
 Unilateral lower thoracic expansion
 Bilateral lower thoracic expansion
 Apical (upper thoracic) expansion
 Posterior lower thoracic expansion
• ประโยชนของหัตถการ
การขยายทรวงอกเฉพาะที่เปนวิธีการกระตุนใหกลีบปอดในบริเวณนั้นๆ ขยายตัวมากขึ้น มีการ
แลกเปลี่ยนกาซดีขึ้น และยังสงผลใหเสมหะที่อยูในหลอดลมบริเวณนั้นหลุดลอกออก จึงถูกขับออกมาได
งายขึ้น
• อันตรายที่อาจเกิดขึ้นตอผูปวย และการปองกัน
สําหรับผูที่มีโรคทางเดินลมหายใจอุดตัน ตองเรียนรูวิธีการหายใจออกแบบผอนคลาย รวมกับการ
หายใจออกแบบหอริมฝปากเสียกอน
หมายเหตุ
 วิธีการหายใจออกแบบผอนคลาย (Relaxation techniques) เปนทาทางที่ทําใหผูปวย
รูสึกสบาย และฝกควบคุมการหายใจในทานั้นๆ
 การหายใจออกแบบหอริมฝปาก (Pursed lip breathing exercise) เปนการฝกการหายใจ
โดยใชการหอริมฝปาก หรือทําปากจูเปาลมออกมาอยางชาๆ ชวยทําใหหลอดลมสวน
ปลายไมตีบในขณะหายใจออก
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• การเตรียมผูปวย
นั่งที่เกาอี้ควรเปนเกาอี้ที่มีพนักพิงถึงศีรษะไมมีที่เทาแขน ถาอยูในเตียงควรปรับใหศีรษะสูง งอเขา
เล็กนอย
•

1.
2.
3.

ขั้นตอนการปฏิบัติ
Unilateral lower thoracic expansion
วางมือที่สีขางระดับซี่โครงที่ 7-9
หายใจออกแบบผอนคลายธรรมดาไมมีการกดหรือดัน เพียงสัมผัสใหรับรูวาซี่โครงยุบตัวลง
เมื่อถึงชวงสุดทายของการหายใจออก จึง คอย ๆ กดลงที่บริเวณดังกลาวเพื่อกระตุนใหเกิดการ
หายใจเขา ทรวงอกบริเวณนี้ขยายตัวออก
4. จําไววาแรงกดตองไมมากจนทรวงอกขยายไมได และเมื่อหายใจเขา ปลอยมือที่กดออก
5. ทําเชนนี้ซ้ําหลายๆ ครั้ง
 Bilateral lower thoracic expansion
วิธีการนี้เหมาะสําหรับผูปวยหลังการผาตัด วิธีการเชนเดียวกับขอ 1 ดังกลาวแลว เพียงแตวากดที่
สีขางทั้ง 2 ขางพรอมๆ กัน อาจแนะนําให กลั้นหายใจ หลังจากที่หายใจเขาเต็มที่แลวสัก 1-2
วินาที กอนที่หายใจออกเพื่อชวยใหถุงลมที่ชายปอดขยายตัวไดดีขึ้นเต็มที่

1.
2.
3.
4.

Apical (upper thoracic) expansion
วางมือลงที่บริเวณทรวงอกดานหนาใตตอกระดูกไหปลารา
ใชปลายนิ้วกดในชวงปลายของการหายใจออก
ปลอยมือออกเมื่อเริ่มหายใจเขา
ไหลตองคลาย

 Posterior lower thoracic expansion
ผูปวยตองนั่งเอียงตัวมาทางดานหนา หลังตรง งอที่ขอตะโพก วางมือกดที่ชายโครงดานหลังตรง
ตําแหนงที่ตองการใหขยาย
หมายเหตุ สําหรับ Lower thoracic expansion ผูปวยสามารถใชแถบผา หรือใชเข็มขัดเปนตัว
รัดกดบริเวณที่ตองการแทนมือได
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• คําแนะนําผูปวย หรือญาติ
• เอกสารอางอิง
1. รศ.พญ.อภิชนา โฆวินทะ. เอกสารประกอบการสอน รายวิชา 501 กายภาพบําบัดสําหรับระบบ
ทางเดินหายใจ
2. ณิชานันทน ปญญาเอก. เอกสารประกอบการสอน วิชา 380411 เวชศาสตรฟนฟู เรื่อง เทคนิคการ
รักษาทางกายภาพบําบัดในระบบทางเดินหายใจ สําหรับ นักศึกษาแพทยชั้นปที่ 4 คณะ
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน.
• ผูปรับปรุง
นพ.อรรถพล โชติรัตนพิทักษ
ศูนยแพทยศาสตรคลินิกโรงพยาบาลกาฬสินธุ
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การยืดกลามเนื้อและการออกกําลังเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกลามเนื้อ
สามารถฝกปฏิบัติกับ

(Stretching and Strengthening exercise)
 หุน

 ผูปวยจําลอง

ขั้นตอนการปฏิบัติ (Task Analysis)
การยืดกลามเนื้อ (Stretching exercise)
1. การเตรียมผูปวย

 ฝกระหวางนักศึกษาแพทย

1.1 การใหคําแนะนํา
1. ทักทายผูปวย/แนะนําตัว
2. ถามชื่อผูปวยและอาการผูปวย
1.2 ชี้แจงขอบงชี้ แจงผูปวยมีปญหาอะไร ทําไมตอง exercise
1. อธิบายแกผูปวยวากําลังจะสอนการออกกําลังกายโดยการยืดกลามเนื้อ
2. อธิบายถึงประโยชนในการออกกําลังกายโดยการยืดกลามเนื้อ

2. การเตรียมอุปกรณ
อุปกรณไดแก เตียง

3. ขั้นตอนการทําหัตถการ

3.1 การยืดกลามเนื้อหลัง
1 นอนหงายเอามือสอดใตเขา 2 ขาง ดึงเขา 2 ขางขึ้นมาชิดหนาอก
2 เมื่อหลังเริ่มตึง คางไว นับ 1- 10
3 ทํา 10 ครั้งตอรอบ 2-3 รอบตอวัน

ขอควรระวัง

ขั้นตอนการปฏิบัติ (Task Analysis)
3.2 การยืดกลามเนื้อนอง
1. ยืนหันหนาเขาหาผนัง หางจากผนังเล็กนอย
2. กาวขาที่ตองการยืดไปดานหลัง
3. โนมตัวเขาหาผนังพรอมกับมือ 2 ขาง
ยันฝาผนังไว โดยเทาเหยียบใหฝาเทา
แนบสนิทกับพื้นทั้ง 2 ขาง เมื่อนอง
เริ่มตึงคางไว นับ 1-10
4. ทํา 10 ครั้งตอรอบ 2-3 รอบตอวัน

4. แนะนําผูปวยหลังการปฏิบัติ

4.1 แนะนําผูปวยวาควรประคบอุนบริเวณกลามเนื้อกอนทําการยืดกลามเนื้อเพื่อไดผลที่ดี
ยิ่งขึ้น
4.2 แนะนําผูปวยวาไมควรยืดกลามเนื้อกรณีกลามเนื้อมีการอักเสบ ติดเชื้อ มี hematoma
4.3 ใหผูปวยซักถามกรณีมีขอสงสัย
4.4 ย้ําใหผูปวยหมั่นทํา อยาทอเพื่อผลประโยชน ซึ่งตองใชเวลาในการปฏิบัติชวงหนึ่ง

การออกกําลังเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกลามเนื้อ (Strengthening exercise)
1. การเตรียมผูปวย
1.1 การใหคําแนะนํา
1 ทักทายผูปวย/แนะนําตัว
2 ถามชื่อผูปวยและอาการผูปวย
1.2 ชี้แจงขอบงชี้ แจงผูปวยมีปญหาอะไร ทําไมตองทํากายบริหาร
1. อธิบายแกผูปวยวากําลังจะสอนการออกกําลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของ
กลามเนื้อ
2. อธิบายถึงประโยชนในการออกกําลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกลามเนื้อ
3. แนะนําผูปวยวาขณะเกร็งไมควรกลั้นหายใจเนื่องจากมี valsava effect
ทําใหความดันโลหิตเพิ่มสูงขึ้นได

2. การเตรียมอุปกรณ
2.1 เตียง
2.2 เกาอี้

ขอควรระวัง
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ขั้นตอนการปฏิบัติ (Task Analysis)
3. ขั้นตอนการทําหัตถการ

3.1 กลามเนื้อหลัง
1. นอนหงาย งอสะโพกและชันเขา 2 ขาง
2. กดกระดูกสันหลังใหติดพื้น ยกกนลอยขึ้นและขมิบกนโดยหลังยังแนบติดกับพื้น
3. เกร็งคาง นับ 1-10
4. ทํา 10 ครั้ง ตอรอบ วันละ 2 รอบ

3.2 กลามเนื้อ Quadriceps
1. นั่งเกาอี้ หอยเทา หลังพิงพนักเกาอี้
2. ยกเทาขึ้น เหยียดเขาตรง
3. เกร็งคาง นับ 1-10
4. ทํา 10 ครั้ง ตอรอบ วันละ 2-3 รอบ

4. แนะนําผูป วยหลังการปฏิบัติ

4.1 แนะนําผูปวยวาการเกร็งของกลามเนื้อควรคางไวนาน 6-8 วินาที
4.2 ถาผูปวยตองการเพิ่มความแข็งแรงมากขึ้นอีก อาจใชน้ําหนัก เชน ถุงทราย
ถวงบริเวณสวนของกลามเนื้อที่ตองการสรางความแข็งแรง
4.3 ใหผูปวยซักถามกรณีมีขอสงสัย
4.4 ย้ําใหผูปวยหมั่นทํา อยาทอ อยาละเลย เพื่อประโยชน ซึ่งตองใชเวลาในการปฏิบัติ
ชวงหนึ่ง

ขอควรระวัง
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5. แหลงอางอิง

ขั้นตอนการปฏิบัติ (Task Analysis)

1. ณัฏฐิยา ตันติศิริวัฒน. การออกกําลังกายเพื่อการบําบัดรักษา. ใน: ดุจใจ ชัยวานิชศิริ,
วสุวัฒน กิติสมประยูรกุล. บรรณาธิการ. ตําราเวชศาสตรฟนฟู 2552; 39-49.
2. เยี่ยมมโนภพ บุนนาค. การออกกําลังกายเพื่อการบําบัดรักษา. ใน: เสก อักษรานุเคราะห.
บรรณาธิการ. ตําราเวชศาสตรฟนฟู 2539; 129-87.
3. Hoffmann MD, Sheldah LM, Kraemer WJ. Therapeutic exercise In: Delisa JA, Gans
BM, Walsh NE, eds. Physical medicine & rehabilitation: principle and practice.
Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins,2004:389-433.

ขอควรระวัง
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การใสทอระบายลมและของเหลวในโพรงปอด (Intercostal Drainage)
สามารถฝกปฏิบัติกับ
 หุน
 ผูปวยจําลอง
เปนระดับหัตถการที่ 2 ตามเกณฑแพทยสภา พ.ศ. 2555

 ฝกระหวางนักศึกษาแพทย

ประโยชนของหัตถการ
เปนการรักษา ใชระบายลม หนองหรือเลือดจากโพรงปอด (pleural cavity)
อันตรายที่อาจเกิดขึ้นตอผูปวยและการปองกัน
การเตรียมผูปวย
1. แนะนําตัวเอง แลวกลาวทักทายผูปวย ถามชื่อและนามสกุลผูปวยเพื่อยืนยันตัวผูปวย
2.อธิบายใหผูปวยทราบวาผูปวยมีลมคั่งอยูในโพรงชองปอดทําใหมีอาการเหนื่อยความจําเปนและประโยชนของ
การทําหัตถการ ตลอดจนวิธีการทํา
“เดี๋ยวหมอจะทําการรักษาโดยการใสทอระบายลมใหทางหนาอก
กอนทําหมอจะฉีดยาชาใหระหวางทําคุณลุงจะไดไมเจ็บ”
3. สอบถามความยินยอมจากผูปวย
4.จัดทาใหผูปวยนอนราบหรือศีรษะสูงเล็กนอย 30-45 องศา มือผูปวย ดานที่จะใสทอระบายยกวางไวเหนือศีรษะ
มือดานตรงขามแนบชิดลําตัว
ขั้นตอนการปฏิบัติ
1. ลางมือใหสะอาด สวมถุงมือปลอดเชื้อ
2. ทําความสะอาดผิวหนังดวยน้ํายาฆาเชื้อ เชน providone iodine ดานหนาและดานขางผนังทรวงอกขางที่จะทํา
เปนวงกวางประมาณ 20 ซม.
3.ปูผาชองปราศจากเชื้อตําแหนงที่จะใสทอระบาย
4.คลําหาตําแหนง ที่จะลงแผลที่ชองกระดูกซี่โครงชองที่ 4 (4th intercostal space) แนวกึ่งกลางรักแร (mid axillary
line)
5. บอกผูปวยวาจะเจ็บเล็กนอยขณะฉีดยาชา แลวฉีดยาชา 1% lidocaine 10 cc.
บริเวณผิวหนังของตําแหนงที่จะใสทอระบาย ตามแนวที่จะลงมีด ใหทําการเจาะทดสอบ (aspirate) ยืนยัน
โดยคอยๆแทงเข็มเขาไปที่ผนังทรวงอก พรอมกับดึงกาน syringe เพื่อใหเปน negative pressure
ใหไดลมหรือของเหลวที่จะระบาย
6. ความลึกของเข็มเมื่อทําการ aspiration มีขนาดเทากับความหนาชองผนังชองอก
คอยๆ ถอนเข็มออกพรอมกับคอยฉีดยาชาเพื่อรับรูความรูสึกของชั้น parietal pleura muscle และ subcutaneous
ขอควรระวังในขั้นตอนนี้ หากเปนการเจาะระบายหนองหรือสิ่งติดเชื้อเราจะหลีกเลี่ยงการฉีดยาชา
ในขั้นตอนการ ถอนเข็ม
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7. ทดสอบการชาของผิวหนัง โดยใช tooth forceps จับบริเวณผิวหนัง และถามผูปวยวาเจ็บหรือไม
8. เมื่อยาชาออกฤทธิ์ดีแลวใหใช blade เบอร11 ลงแผลผานผิวหนังตามแนวของชองซี่โครงยาว 2-3 ซม.
ในแนวขนานชิดขอบบนของกระดูกซี่โครง ใหลงมีดผานชั้น skin และ subcutaneous
9. ใช arterial clamp แหวกผานชั้นกลามเนื้อ ในแนวขนานกับชองซี่โครง ชิดขอบบนของกระดูกซี่โครงที่ 5
เพื่อปองกันการทําอันตรายตอ intercostal vessel คอยๆแหวกและบอกผูปวยวาชวงนี้อาจมีความรูสึกเจ็บไดบาง
เมื่อ clamp ทะลุเขาไปในโพรงปอด (pleural space) ซึ่งจะไดยินเสียงลมฟูหรือมีของเหลวออกมาใหเห็น
10. เปลี่ยนเปน clamp ขนาดใหญขึ้นแหวกขยายรูปดใหใหญขึ้นเพียงพอที่จะใสทอระบาย หรือใสนิ้วมือได
11. ถอด clamp ออก ใชนิ้วชี้ของมือซายอุดที่บาดแผลและใชปลายนิ้วสัมผัสไดถึงเนื้อปอดเพื่อยืนยันวาไดเขา
ในโพรงปอดจริง และคลําโพรงปอดรอบๆวามีพังผืด (adhesion) ซึ่งจะเปนอุปสรรคในการใสทอระบายหรือไม
12. ใช clamp ขนาดใหญจับปลายสายทอระบาย สอดทอเขาไปในชองอกตามแนวรูที่ทําไว
คอยๆดันทอระบายเขาไปประมาณ 10 ซม. ขณะใสใหคอยๆหมุนทอระบายออกดานอกหรือไปดานหลังของผูปวย
เพื่อจะทําใหสายทอระบายไปวางนอนใหตําแหนงดานหลังของโพรงปอดซึ่งเปนตําแหนงที่เหมาะสม
13.ตอสายทอระบายกับสายของขวดระบายที่ตอทอระบายลงใตน้ํา แลวบอกใตผูปวยหายใจลึก หรือไอเพื่อดูวา
ระดับน้ําในขวดระบายมีการเคลื่อนไหวขึ้นลงตามการหายใจหรือไอหรือไม
14. เย็บปดแผลดวยวิธี Interrupted suture และเย็บผูกยึดทอระบายเพื่อปองกันการเลื่อนหลุด ดวยไหม no.1
15. ทําความสะอาดแผล และปดแผลดวยผากอซ แลวใชพลาสเตอรเทปกาวปดยึดกับผิวหนัง
16. สั่งทํา chest x-ray ทุกครั้ง หลังใสทอระบายเสร็จเรียบรอยแลว เพื่อสํารวจตําแหนงของสาย และติดตาม
พยาธิสภาพของโพรงปอด
คําแนะนําผูปวยหรือญาติ
1. แนะนําดูแลรักษาความสะอาดของแผล อยาใหแผลเปยกน้ํา
2. ระวังไมยกขวดใหสูงกวาระดับทรวงอก หากมีการรั่วหรือขวดแตกใหรีบแจงแพทยหรือพยาบาล
3. แนะนําฝกหายใจเขาออกใหลึกเต็มปอด หรือใหฝกดูด triflow

การถอดทอระบายลม (นิสิตนักศึกษาตองฝกหัตถการนีด้ วยใหเคยชิน)

1. จัดทาใหผูปวยนอนราบ หรือศีรษะสูงเล็กนอย 30-40 องศา มือผูปวยดานจะถอดสายระบายหนุนศีรษะ มือดาน
ตรงขามแนบชิดลําตัว
2. ใสถุงมือตามหลักปลอดเชื้อ
3. เปดผาปดแผล ทําความสะอาดรอบแผลดวยน้ํายา betadine
4. ตัดไหมที่ผูกติดกับสาย ICD ออก
5. ใชวาสลินกอซวางบนผากอซปดแผล ปดบริเวณแผลที่ใส ICD
6. ใหผูปวยหายใจเขาใหสุดปอดและกลั้นไว
7. ดึงทอ ICD ออกจากทรวงอกในขณะที่มืออีกขางกดปดแผลไวตลอดเวลา
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8. เมื่อทอ ICD หลุดออกจากทรวงอกแลวแจงใหผูปวยหายใจตามปกติ ปดพลาสเตอรปดแผลทับผากอซโดยระวัง
ไมใหผากอซเลื่อนหลุดจากแผล
การเลือกตอทอระบายลงขวด
ระบบของขวดระบายลมหรือของเหลวจากโพรงปอด มี 3 ระบบคือ
1. ระบบ one bottle system :โดยทั่วไปจะตอระบบ นี้

2. ระบบ two bottles system :กรณีที่มีลมรั่วมากรวมกับมี drainage fluid โดยเฉพาะที่เปนเลือด จะเกิดฟอง
อยูจนเต็มขวดแนะนําใหตอขวดดัก air และ fluid ตามระบบนี้

3. ระบบ three bottles system: ในกรณีที่มีแต suction ที่ตั้ง pressure ไมไดก็สามารถควบคุมความดันตามที่
ตองการได โดยตอขวด drain อีก 1 ขวด ที่มีแทงแกวสามแทง โดย pressure ที่ดูดไดจะเทากับระดับน้ําที่
ทวมแทงแกว แทงกลาง

ชื่อผูปรับปรุง ศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลชลบุรี
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Closed Reduction of Colles’ fracture
สามารถฝกปฏิบัติกับ  หุน  ผูปวยจําลอง  ฝกระหวางนักศึกษาแพทย
ขั้นตอนการปฏิบัติ (Task Analysis)
1. การเตรียมผูปวย
1.1 ทักทายและแนะนําตัวผูทําหัตถการ
0

ขอควรระวัง
อยาลืมแนะนําตัว

“สวัสดีครับ ผม (ดิฉนั ) เปนนักศึกษาแพทยชั้นปที่ ...
ชื่อ ..........”
0

1.2 เช็ควาผูปวยถูกคน ตรงกับชื่อใน OPD card และ film X-ray
(forearm AP, Lateral)
“ คุณชื่อ ......................... ถูกตองมัย้ ครับ (คะ)”

อยาลืมถามชื่อผูปวย

1.3 แจงใหผูปวยทราบวาเปนกระดูกขอมือหัก สามารถให
การรักษาโดยการดึงกระดูกใหเขาที่ไดโดยไมตองผาตัด แต
ตองเขาเฝอกตอหลังจากการดึงกระดูกเขาที่แลว
0

“ คุณ ....... ครับ (คะ) จากที่หมอดูฟลมเอ็กซเรยของคุณ ผลปรากฏ
วากระดูกขอมือของคุณหัก ซึ่งสามารถใหการรักษา
โดยการดึงกระดูกใหเขาที่ไดโดยใชยาชาเฉพาะที่แกปวดโดยไม
ตองผาตัด แตตองใสเฝอกตอเปนเวลา 4 สัปดาห โดยหมอจะนัด
มาดูอาการเปนระยะๆ” “ คุณมีอะไรไมเขาใจจะถามหมอ
เพิ่มเติมมั้ยครับ(คะ)”

1.4 ซักประวัติเรื่องการแพยาชา

“ คุณเคยมีประวัติแพยาชามั้ยครับ(คะ) หรือคุณเคยถอนฟนมัย้
เคยผาตัดอะไรมาบาง”

1.5 เมื่อผูปวยอนุญาต จัดทาโดยการใหผูปวยนอนหงายบน
fracture table

2. การเตรียมอุปกรณ

การเตรียมอุปกรณ ประกอบดวย
2.1 อุปกรณการทํา hematoma block
- Syringe 5, 10 ml
- Needle No 18, 23, 25
- 1% Lidocaine

อยาลืมขออนุญาตผูปวย
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ขั้นตอนการปฏิบัติ (Task Analysis)

- Povidone iodine scrub and solution
- ผาสี่เหลี่ยมเจาะกลาง
- สําลี ผากอซปราศจากเชื้อ
2.2 อุปกรณการทํา closed reduction
- ชุดเครื่องแขวนมือ
- Chinese finger trap apparatus
- ชุดถวงน้ําหนัก
2.3 อุปกรณสําหรับการทํา cast immobilization
- plaster of Paris kit, Webril
- tubular stockinet
- กะละมังใสน้ํา
- ชุด arm sling

ขอควรระวัง

3. ขั้นตอนการทําหัตถการ
0

0

3.1 ใหยาระงับความเจ็บปวด ซึ่งจะใชวิธีการใดดังตอไปนี้ให
พิจารณาเปนรายๆตามความเหมาะกับผูปวยแตละราย โดยมี
option คือ
3.1.1 local block (Hematoma block) โดยการใชเข็มเบอร18
แทงเขาที่ขอมือขางที่บวม แลวดูดเอาเลือดออกแลวฉีด
1% Lidocaine 10ml เขาบริเวณ hematoma และอีก 5ml
ฉีดเขาบริเวณรอบๆ ulnar styloid แลวรอประมาณ 10-15
นาที เพื่อใหชา
3.1.2 Brachial plexus block หรือ axillary block
3.1.3 วิธีดมยาสลบ (Gereral anesthesia) ซึ่งเหมาะกับเด็กที่
ไมใหความรวมมือ
3.2 เมื่อเกิดอาการชาแลว ใหผูฝกจับแขนผูปวยทํา elbow flex 90
degree แลวแขวนมือผูปวยดวย Chinese finger trap
apparatus ไวกับราวแขวน โดยให forearm ของผูปวย อยูในทา
supinated
0

อยาลืมทดสอบวาชาหรือยัง
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ขั้นตอนการปฏิบัติ (Task Analysis)

ขอควรระวัง

3.3 ทําการดึงกระดูกเรเดียสเขาที่
- โดยการดึง (traction หรือ ligamentotaxis) ใหแนวแรงผาน
ตามแกนแนวยาว (longitudinal axis ) รวมกับงอมือผูปวยมา
ดานหนา (volar flexion) เบน ขอมือไปทางดานใน (ulnar
deviation) และคว่ํามือ (pronation) จึงจะไดมุมเอียงมา
ดานหนา (volar tilt) หรือ โดยการถวงน้ําหนัก 4-5 kg. ที่
บริเวณตนแขนดวยชุดอุปกรณ เพื่อใหเกิดการดึงในแนวดิ่ง
(vertical distration force) เพื่อใหตําแหนงกระดูกหักถูกดึง
แยกออก โดยใชเวลาประมาณ 5-10 นาที
- ทําการ reduction (โดยการทํา reverse the original mechanism
of injury) โดยมือซายผูทําหัตถการจับการผลักที่ distal
fragment ไปทาง distal และ palmar ในขณะที่ proximal
fragment ถูกจับยึดไวดวยมือขวาของผูทําหัตถการในลักษณะ
กํารอบ
3.4 เมื่อ reduction เขาที่ดีแลวเพื่อปองกันไมให fracture กลับที่เดิมอีก
ใหทํา pronation and ulnar deviation
3.5 ทําการ X-ray หรือ Fluoroscope ดูวา complete reduction หรือไม
(Goal : convert dorsal angulation to neutral position or slight
volar tilt, and regain radial length)
3.6 หลังจากพบวา complete reduction แลวจึงทําการยึด
(Immobilization) ดวยการใสเฝอกแบบ long arm cast ในทา
neutral position โดยใชหลัก 3- points pressure โดยให wrist มี
volar flexion และ ulnar deviation เล็กนอย โดยใสนาน 2
สัปดาห แลวเปลี่ยนเปน short arm cast นาน 2-4 สัปดาห
(เพื่อปองกัน elbow stiffness) ในกรณี nondisplaced or minimal
displaced stable fractures นิยมใสเปน short arm cast ตั้งแตแรก
และใสนาน 4 สัปดาห
0

0

0

0

0

0

การใสเฝอกในรายที่บวมมาก
จะทําใหเกิด compartment
syndrome

หมายเหตุ ในกรณีที่ขอมือบวมมากไมควรใสเฝอกแตใหใส splint ดวย
ปูนพลาสเตอรไวกอน แลวนัดมาดู เมื่อยุบบวมแลวจึงใสเฝอกภายหลัง
0

0
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ขั้นตอนการปฏิบัติ (Task Analysis)
4. การแนะนําผูปวยหลังปฏิบัติ

0

0

0

0

0

0

4.1 การดูแลหลังจาก closed reduction and immobilization มี
ความจําเปนที่ตองดูแลเรื่องการฟนฟูสมรรถภาพโดยแนะนํา
1). ใหผูปวยมีการขยับนิ้วมือและขอตางๆ (Range of motion) ที่
ไมไดถูกครอบคลุมดวยเฝอก
2).ไมใหเฝอกถูกน้ํา
3). ปองกันอาการคันจากการใสเฝอก โดยอาจแนะนําใหผูปวยใช
แอลกอฮอลหยอดลงไปในเฝอกไดหากมีการอาการคันเกิดขึ้น
4). หามเฝอกถูกความรอนหรือใชน้ํารอนหรือน้ําเย็นประคบ เปนตน
5). หามเฝอกถูกทับ
6). หลังถอดเฝอกออกใหใส wrist support ตอจน union ดี
- แนะนําทํา physical therapy ตั้งแตแรกแมวาจะใสเฝอกอยูก็
ใหทําไดเฉพาะสวนที่อยูนอกเฝอก
7). นัด X-ray หลัง reduction ที่ 1 สัปดาหเพื่อดู alignment
8). นัดดูเฝอกที่ 2 สัปดาหเพราะหลังจากยุบบวมแลวเฝอกจะ
หลวมทําให loss of reduction
0

ผลแทรกซอนของ Colles fracture คือ :
1 โรคแทรกซอนจากการเขาเฝอก เชน มือบวม เกิดการกดทับ
median nerve, joint stiffness ,compartment
syndrome
2 การบาดเจ็บตอเสนประสาท เชน Carpal tunnel syndrome
3 เอ็นกลามเนื้อขาด พบบอยคือ extensor pollicis longus

4 Reflex sympathetic dystrophy หรือ chronic regioanal
pain syndrome
5 nonunion and malunion )

5. แหลงอางอิง

1. David S. Ruch. Fractures of the Distal radius and Ulna. In :
Bucholz, Robert W.; Heckman, James D.; Court-Brown,
Charles M. Rockwood and Green’s fractures in adult. 6th ed.
Philadelphia : JB.lippincott ; 2006

ขอควรระวัง
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ขั้นตอนการปฏิบัติ (Task Analysis)
2. John F. Connolly. Nonoperative Fracture Treatment. In :
Bucholz, Robert W.; Heckman, James D.; Court-Brown,
Charles M. Rockwood and Green’s fractures in adult. 6th ed.
Philadelphia : JB.lippincott ; 2006

ขอควรระวัง
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Closed Reduction Fracture of Clavicle
สามารถฝกปฏิบัติกับ  หุน  ผูปวยจําลอง  ฝกระหวางนักศึกษาแพทย
ขั้นตอนการปฏิบัติ (Task Analysis)
1. การเตรียมผูปวย

ขอควรระวัง
อยาลืมแนะนําตัว

1.1 ทักทายและแนะนําตัวผูทําหัตถการ
0

0

“สวัสดีครับ ผม (ดิฉัน) เปนนักศึกษาแพทยชั้นปที่ ...
ชื่อ ..........”
0

1.2 เช็ควาผูปวยถูกคน ตรงกับชื่อใน film X-ray (AP clavicle or
อยาลืมถามชื่อผูปวย
CXR) “ คุณชื่อ ......................... ถูกตองมัย้ ครับ(คะ)”
1.3 แจงใหผูปวยทราบวาเปนกระดูกไหปลาราหัก สามารถใหการ
รักษาโดยการดึงกระดูกใหเขาที่ไดโดยไมตองผาตัด แตตองพันผา
ที่ไหลทั้งสองขางตอหลังจากการดึงกระดูกเขาที่แลว
0

0

0

“ คุณ ....... ครับ(คะ) จากที่หมอดูฟลมเอ็กซเรยของคุณ ผลปรากฏ
วากระดูกไหปลาราของคุณหัก ซึ่งสามารถใหการรักษาโดยการ
ดึงกระดูกใหเขาที่ไดโดยใชยาชาเฉพาะที่แกปวดโดยไมตองผาตัด
แตตองดามตอเปนเวลา 6 สัปดาห โดยหมอจะนัดมาดู อาการเปน
ระยะๆ”
“ คุณมีอะไรไมเขาใจจะถามหมอเพิ่มเติมมั้ยครับ(คะ)”

1.4 ซักประวัติเรื่องการแพยาชา
“ คุณเคยมีประวัติแพยาชามั้ยครับ(คะ) หรือคุณเคยถอนฟนมัย้
0

เคยผาตัดอะไรมาบาง”

1.5 เมื่อผูปวยอนุญาตจัดทาโดยการใหผูปวยนั่งบนเกาอี้ที่ไมมีพนักพิง
ไมมีที่วางแขน

2. การเตรียมอุปกรณ

การเตรียมอุปกรณ ประกอบดวย
2.1 อุปกรณการทํา hematoma block
- Syringe 5, 10 ml
- Needle No 18, 23, 25
- 1% Lidocaine
- Povidone iodine scrub and solution
- ผาสี่เหลี่ยมเจาะกลาง

อยาลืมขออนุญาตผูปวย
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ขั้นตอนการปฏิบัติ (Task Analysis)

- สําลี ผากอซปราศจากเชื้อ
2.2 อุปกรณสําหรับการทํา cast immobilization
- commercial M splint, Donut splint
- Elastic bandage

3. ขั้นตอนการทําหัตถการ

ขอควรระวัง

3.1 ใหยาระงับความเจ็บปวด โดยการทํา hematoma block
(ศึกษาจากเรื่อง Colles’fracture) ที่ตําแหนงปวดบวม
3.2 เมื่อชาแลวจับใหยืดอก แอนหลัง แบะหัวไหลทั้งสองขางไปทาง อยาลืมทดสอบวาชาหรือยัง
ดานหลัง
3.3 manipulate บริเวณ fracture site จนเขาที่
3.4 immobilized ไวใน splint (figure of eight หรือ donut splint ซึ่ง
อาจพันเองหรือใชแบบสําเร็จรูป) นาน 6-8 weeks แลว sling แขน
ตออีก 3-4 weeks รวมกับ mobilization exercises
0

0

0

0

(หมายเหตุ ปจจุบันมี commercial kit มาจําหนายซึ่งสะดวกในการทํา

immobilization แตในสถานที่ที่ไมมี commercial kit ตองใชวิธีพันแบบ
figure of eight โดยการใช elastic bandage ขนาด 6 นิ้วพันโดยเริ่มจากหัว
มวนวางที่กลางหลังแลวคลี่พันไปสอดใตรักแรขวาแลวออมไปดานหนา
แลวยกขึ้นเหนือไหปลาราขวาแลววกมาดานหลังแลวพันสอดไปใตรักแร
ซายแลวออมไปขางหนาแลวยกขึ้นเหนือไหปลาราซายแลวพันวกมา
ดานหลังแลวสอดไปใตรักแรขวาทําแบบนี้ไปจนหมดมวนซึ่งแนวการพัน
จะเปนเลข 8)

3.5 X-ray confirm alignment post reduction

4. การแนะนําผูปวยหลังปฏิบัติ

4.1 การแนะนําหลังจาก closed reduction and immobilization
เกี่ยวกับสังเกตอาการถามีอาการแขนชามือชา หรือบวม หรือเขียว
คล้ําตองรีบมาพบแพทยทันที
0

0
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ขั้นตอนการปฏิบัติ (Task Analysis)
4.2 นัด follow up 2 weeks เพื่อตรวจซ้ํา
( - ผลแทรกซอนจากการหักที่พบไดคือ nonunion, malunion,
neurovascular injury, post traumatic arthritis)
(- ขอบงชี้ในการทําผาตัด (open reduction and internal fixation) ใน
กรณีที่ไมสามารถทํา Closed Reduction ได
- opened fracture
- multiple fracture
- floating shoulder (unstable)
- distal end 1/3 fracture (torn of coracoclavicular
ligament)
- neurovascular injury)
- severe displacement – (failed closed reduction)

5. แหลงอางอิง

Mark D. Lazarus, Carl Seon. Fractures of the Clavicle. In :
Bucholz, Robert W.; Heckman, James D.; Court-Brown,
Charles M. Rockwood and Green’s fractures in adult. 6th ed.
Philadelphia : JB.lippincott , 2006:

ขอควรระวัง
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การดึงขอไหลหลุดดานหนาใหเขาที่
(Closed Reduction for Anterior Dislocation of Shoulder)
สามารถฝกปฏิบัติไดกับ  หุน  ผูปวยจําลอง  ฝกระหวางนักศึกษาแพทย
ขั้นตอนการปฏิบัติ
1. การเตรียมผูปวยและญาติ
อธิบายใหผูปวยและญาติเขาใจถึงหัตถการที่ทําเพื่อดึงขอไหลที่หลุด
ใหเขาที่
2. เตรียมอุปกรณ
2.1. ยาลดปวดและยาคลายกลามเนื้อ เชน Morphine 2-4 mg +
Diazepam 5 mg I.V. ชาๆ หรือ Pethidine 20 mg + Diazepam 5
mg I.V. ชาๆ
2.2. กรณีที่ใช General Anaethesia วิสัญญีแพทยเปนผูเตรียม
อุปกรณดมยา
2.3. อุปกรณการ Immobilization เชน Arm Sling, Interlocking
Sling
3. ขั้นตอนหัตถการ

ขอควรระวัง

Traction – counter traction technique
- ผูปวยนอนหงายบนเตียง

- ใชผาคลองรอบหนาอกผูปวยเพื่อใหผูชวย counter traction
- ใชมือทั้ง 2 ขางจับบริเวณขอมือของผูปวย
- ออกแรง traction ดวยความนุมนวลตามแนวกระดูก
humerus ( gentle + slow + sustain traction)
- จะได “clunk” sensation หรือเสียง“พลุบ” แสดงถึง
successful reduction

หาม ใชความรุนแรง อาจมี fracture ได
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ขั้นตอนการปฏิบัติ
ขั้นตอนการ Reduction Shoulder Dislocation (ขางขวา)

Zero position technique
โดยเทคนิคการดึงแขนตรง และจัดใหอยูในทา Shoulder ( สําหรับไหล
ขวา ) Zero position
1. ผูปวยนอนหงาย ( Supine )
2. เตรียมผูปวยใหเขาใจวาอาจมีอาการเจ็บในบางองศาของการ
เคลื่อนไหวและใหบอกวาเจ็บ เพื่อพักการเคลื่อนไหวแขนเปนชวง ๆ
3. อาจใหยาในรูป I.V. เชน Pethidine , Valium ( แตสวนใหญไมใช)
4. ใหผูดึงยืนขางขวาของผูปวย และใชมือ 2 ขาง จับบริเวณขอมือ
ของผูปวย
5. เริ่มดึงเบา ๆ เพื่อใหแขนอยูในทา Extend Elbow โดยไมออกแรง
ดึงใหตัวผูปวยขยับตาม (แคให Elbow Extend )
6. ใหแรงที่ดึงเปนลักษณะไมใหเกิดแรงกระตุก ( เพราะอาจทําให
กลามเนื้อรอบหัวไหล Spasm )
7. เริ่ม Abduction ของ Shoulder ชา ๆ จนถึง 90  แลวลดความเร็ว
ของการทํา Abduction หรือหยุดชั่วคราวเพราะเปนองศาที่อาจทําให
ผูปวยเจ็บ
8. เริ่มขยับจาก Abduction 90  จนได Full Abduction of Shoulder
( ตนแขนชิดหู ) สังเกตวาแขนของผูปวยจะมีการหมุน ( External
rotation ) ใหหมุนแขนตาม ( External rotation ) โดยการขยับมือ
สองขางอยางเหมาะสม
9. คางแขนของผูปวยไวในทา Full Abduction จนไดความรูสึกวาเกิด
Reduction หรือผูปวยรูสึกหายจากอาการตึง ๆ บริเวณไหล ใหเริ่ม
ลดมุม Flexion ของ Shoulder แลวสังเกตวาผูปวยมีอาการไมปวด
มากขึ้น ( หมายความวา เกิด Reduction แลว )
10. ถาผูปวยรูสึกยังเจ็บใหคางไวในทา Full Abduction ไวอีก 2 – 5
นาที
- ทดสอบการทํางานของมือ เสนประสาท เสนเลือด บริเวณ
ปลายแขน

ขอควรระวัง
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ขั้นตอนการปฏิบัติ

รูปแสดงขั้นตอนเมื่อทําถึงตําแหนง Abduction 90°

รูปแสดงขั้นตอนเมื่อทําถึงตําแหนง Full Abduction กําลังจะ reduce
ไดสําเร็จ

ขอควรระวัง
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หลัง reduction

ขั้นตอนการปฏิบัติ

- ตรวจดูวา reduction สําเร็จหรือไมโดยการ
a. ตรวจ Dugar sign , Ruler sign
b. คลําดูวายังมี prominent head of humerus อยูหรือไม
- ถา reduction ไมสําเร็จ มักเกิดจาก inadequate anesthesia and
muscle relaxation โดยเฉพาะในวิธี Traction – counter
traction อาจมีความจําเปนตองใช general anesthesia
- Immobilization นาน 1-3 สัปดาห (ขึ้นกับอายุของผูปวย)
a. ใช arm sling, interlocking sling
- Advice หลีกเลี่ยงทา shoulder abduction >60 degree , external
rotation>30 degree ไปนาน 6-9 สัปดาหเพื่อกัน recurrent
dislocation

เอกสารอางอิง (Traction – counter traction technique)
1. Neil J Cunningham, Techniques for reduction of anteroinferior
shoulder dislocation: review article of emergency medicine
Australia, 2005;17;463-471
2. A.K.Saha, B.Sc.,M.B.,F.R.C.S.,M.Ch. the classic mechanism of
shoulder movements and a Plea for the recognition of “ Zero
position” of Glenohumeral joint: clinical orthopaedics and
related research: number173, March 1983
3. J.Ozaki and I. Kawamura. “Zero position” Functional shoulder
orthosis:prosthetics and orthotics international, 1984, 8, 139142

ขอควรระวัง
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ขั้นตอนการปฏิบัติ
4. CH Chung. Closed reduction techniques foracute anterior shoulder
dislocation: from Egyptians to Australians: Hong Kong Journal
of emergency medicine : vol.11{3} jul 2004.
5. Kamata Tatsushi, Bonesetter’s treatment for shoulder dislocations:
shoulder Joint vol29; No2; 269-272

เอกสารอางอิง (Zero position technique)
- Rockwood and Green's Fractures in Adults, 6th edition, 2006 by
LIPPINCOTT WILLIAM & WILKINS

ขอควรระวัง
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การตรวจขอสะโพกหลุดตั้งแตกําเนิดในเด็กแรกเกิดและเด็กเล็ก
สามารถฝกปฏิบัติไดกับ  หุน  ผูปวยจําลอง  ฝกระหวางนักศึกษาแพทย
ขั้นตอนการปฏิบัติ

ขอควรระวัง

การเตรียมผูปวย
o วางเด็กบนพื้นที่ราบและนุมเพื่อเด็กจะไดผอนคลาย
o ถาเด็กรองไหจะทําใหตรวจแลวเกิด false negative ได จึงควรใหผูปกครอง
ใหนมหรือปลอบจนเด็กหยุดรองไห
ขั้นตอนการตรวจ
o แบงการตรวจเปน 2 สวน

สวนที่ 1 คือ Ortolani Manuever ทําโดยให flex hip 90 องศา และ flex
knee เขาสุด

o

adductor and flexor muscle contracture

อุงมือจับที่ shaft of femur โดยใหนิ้วกลางอยูขนานไปกับแนวกระดูก
femur และนิ้วหัวแมมือจับที่ดานในของตนขา (บริเวณ lesser
trochanter)

o

มืออีกขางจับ pelvis ไวไมใหขยับ

o

จากนั้น apply load โดยการกางขาออกเล็กนอย (mid abduction) แลว
ออกแรงดัน ที่นิ้วกลาง ให greater trochanter เคลื่อนมาทางดานหนา

o

ถาไดความรูสึก click แสดงวากระดูก head of femur กลับเขาไปอยูใน
acetabulum (test positive) หรืออีกนัยหนึ่งแสดงวากอนหนาทีเ่ ราจะ

ตรวจ เด็กมี hip dislocation/subluxation อยูกอนแลว และการตรวจ
ของเราเปนการ reduce ให hip เขาที่

สวนที่ 2 คือ Barlow test โดยเปนการตรวจตอเนื่องจาก Ortolani test
o

ทําโดย adduct ขา และออกแรงที่นิ้วหัวแมมือ

(lesser trochater)

เพื่อใหเกิดมี hip subluxation / dislocation เกิดขึ้น
o

ถามี click แสดงถึง positive test

ขอควรระวัง Barlow and Ortolani tests จะ
ใชไดกรณีที่เปนเด็กอายุนอยกวา 3 เดือนเทานั้น
ถาตรวจในเด็กอายุมากกวา 3 เดือนจะตรวจไม
พบ(เปน false negative) เนื่องจากจะมี
แลว
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ขั้นตอนการปฏิบัติ
o

จะใช test อื่นในการตรวจ เชน limit hip abduction, Leg Length
Discrepency (LLD), Galeazzi sign

Ortolani test : abduction and apply load to greater trochanter

Barlow test : adduction and apply load to lesser trochanter

เอกสารอางอิง
The Pediatric Orthopaedic Examination,David D. Aronsson ;Lovell &
Winter's Pediatric Orthopaedics, 6th Edition ,2006

ขอควรระวัง
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การเจาะขอเขา (Knee Joint Aspiration)
ขอบงชี้

ขอหาม

1. เพื่อชวยในการวินิจฉัยแยกโรคขอวาเปนขออักเสบหรือไม
2. เพือ่ วินิจฉัยวาขอที่อักเสบนั้น มีสาเหตุจาก septic arthritis หรือ crystal-induced arthritis
3. เพื่อรักษาโดยการลดความดันและการอักเสบภายในขอ ซึ่งอาจเกิดจากหนอง เพื่อปองกันการทําลายขอ
ในภายหนา
4. เพื่อติดตามผลการรักษาในภาวะ septic arthritis
5. เพื่อวินิจฉัยภาวะเลือดออกในขอจากการบาดเจ็บ (traumatic hemathrosis) และชวยวินิจฉัยกระดูกแตก
ในขอ (จะพบไขมันหรือ fat globule ลอยอยูในเลือด) ตลอดจนเปนการลดความดัน ลดความเจ็บปวด

1. มีการติดเชื้อของผิวหนัง หรือเนื้อเยื่อใตผิวหนังตรงตําแหนงที่จะเจาะขอ
2. ผูปว ยที่มีภาวะเลือดออกผิดปกติ เชน hemophilia ( เวนแตไดแกไขภาวะผิดปกติแลว แตยังมีการอักเสบ
ของขออยู ซึ่งอาจเกิดจากมี septic arthritis )

สามารถฝกปฏิบัติกับ
 หุน
 ผูปวยจําลอง
 ฝกระหวางนักศึกษาแพทย
(กรณีฝกกับผูปวยจําลอง หรือเพื่อนนักศึกษา อาจใชการสมมุติในบางขั้นตอน เชน การแทงเข็มเขาขอ)
ขั้นตอนการปฏิบัติ
Task analysis
1. การเตรียมผูปวย
1.1 ตรวจสอบชื่อ นามสกุลของผูปวยกับผูปวยโดยตรงเพื่อปองกัน
การผิดคน
1.2 ซักประวัติและตรวจรางกายเพื่อยืนยันการวินิจฉัย และขอบงชี้
ตลอดจนขอหามในการเจาะขอ
1.3 ใหขอมูลแกผูปวยถึงความจําเปนและประโยชนในการเจาะขอ
ขั้นตอน การดูแลหลังการเจาะ ตลอดจนภาวะแทรกซอนที่อาจ
เกิดขึ้นได
1.4 ซักถามประวัติการแพยาชาในอดีต
1.5 ผูปวยยินยอมใหเจาะ

ขอควรระวัง

ผูปวยบางรายมีปญหาดาน
การสื่อสาร หรือระดับ
ความรูสึกตัวไมปกติ อาจ
เจาะผิดคน หรือผิดขางได
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2. เตรียมอุปกรณ
2.1 อุปกรณในการทําความสะอาดผิวหนัง ประกอบดวย
- ผากอซปลอดเชื้อ
- สําลีปลอดเชื้อ
- Betadine solution หรือ 70% alcohol
- ปากคีบ (forceps)
2.2 อุปกรณในการฉีดยาชา ประกอบดวย
- 1% xylocaine
- Syringe ขนาด 2 มล.
- เข็มขนาด 23 G ยาว 1.5 นิ้ว
2.3 อุปกรณในการเจาะขอ ประกอบดวย
- syringe ขนาด 20 มล.
- เข็มขนาด 18 G ยาว 1.5 นิ้ว
- ถุงมือปลอดเชื้อ
- ผาเจาะกลางปลอดเชื้อ
2.4 อุปกรณในการเก็บน้ําไขขอไปตรวจ ประกอบดวย
- ขวดปลอดเชื้อ
- หรือขวด hemoculture สําหรับใสน้ําไขขอไปเพาะเชื้อ
2.5 พลาสเตอรปดแผล หรือ elastic bandage ไวพันเขาหลังเจาะ
3. ขั้นตอนหัตถการ
3.1 จัดทาผูปวย โดยใหนอนหงาย เหยียดเขาตรง
3.2 กําหนดตําแหนงที่จะแทงเข็ม โดยคลําหาขอบของ patella
อาจเปนขอบดานในหรือดานนอกก็ได (medial or lateral
borders) โดยใหตําแหนงแทงเข็มต่ํากวาขอบของ patella
ประมาณ 5-6 มม.อาจเปนจุดกึ่งกลางของแนวขอบดานขาง
หรือมุมดานหนึ่งดานใดก็ได อาจใชปลายปากกาลูกลื่นกดบน
ผิวหนังใหเปนรอย เพื่อเปนเครื่องหมายตรงตําแหนงที่กําหนด
จะแทงเข็ม
3.3 ใสถุงมือปลอดเชื้อ
3.4 ใชปากคีบ คีบสําลีชุบ betadine ทาผิวหนังบริเวณตําแหนงที่จะ
เจาะขอ เปนวงกวางพอประมาณ
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3.5 ปูผาเจาะกลาง
3.6 ฉีด 1% xylocain ตรงตําแหนงที่จะเจาะขอ ตั้งแตผิวหนังลงไป
จนถึงเยื้อหุมขอ (joint capsule)
ในกรณีที่ผูปวยใหความรวมมือดีในระหวางการเจาะ ปริมาณน้ํา
ในขอมีมาก และผูเจาะมีความชํานาญในการเจาะ อาจไม
จําเปนตองฉีดยาชา เพราะสามารถแทงเข็มเขาสูขอไดโดยงาย
และรวดเร็ว

3.7 ใช syringe 20 มล. และเข็มขนาด 18 G ยาว 1.5 นิ้ว แทงโดยให
ทิศทางของเข็มตั้งฉากกับแนวขา และทํามุมกับพื้นประมาณ
15-20 องศา * (เพื่อใหขนานกับผิวกระดูกออนของ patella)
สอดเข็มใต patella มุงไปยังจุดกึ่งกลางของ patella อยางชาๆจน
ไดความรูสึกวาผานเขาในขอ และอาจไดของเหลวเขามาใน
syringe ขณะดูด

3.8 ดูดน้ําภายในขอออกมา ควรดูดจนหมดหรือใหไดมากที่สุด
(หากดูดน้ําออกมาเต็ม syringe แลว ยังตองการดูดตอ ใหปลด
syringe ออก โดยคาเข็มไว แลวถายน้ําใสขวดที่เตรียมไว โดย
วิธีปลอดเชื้อ หลังจากนั้นตอ syringe กับหัวเข็มที่คาอยูที่ขอ
และดูดน้ําออกจากขอตอไปอีก)
3.9 เมื่อดูดน้ําออกพอตามความตองการแลว ใหถอนเข็มออก ปด
แผลดวยแผนผากอซปลอดเชื้อ เช็ดบริเวณที่ทา betadine ดวย
สําลีชุบ 70% alcohol จนสะอาด และปดพลาสเตอร อาจพัน
elastic bandage เพื่อปองกันการบวมจากเลือดออกใตผิวหนัง
(subcutaneous hematoma) หรือมีน้ําหรือเลือดออกซ้ําในขอ
3.10 แจงกับผูปวยวาเจาะเสร็จแลว
3.11 นําน้ําไขขอที่เจาะไดไปตรวจ

ผูปวยบางรายอาจแพ
xylocain รุนแรง โดยไมมี
ประวัติการแพมากอน ควร
สังเกตผูปวยตลอดเวลา

* กรณีมีน้ําในขอนอยๆ การ
แทงเข็มขนานกับพื้น ปลาย
เข็มอาจจะแทงโดนผิว
กระดูกออนของ patellaได
ไม ค วรจั บ ที่ เ ข็ ม หรื อ ขยั บ
เข็มเขา ๆ ออก ๆ เพราะอาจ
เกิดการติดเชื้อแทรกซอนได
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หมายเหตุ
 คํานึงเสมอวาผูปวยรูสึกตัวตลอดเวลา ควรหลีกเลี่ยงการพูดคุย
ปรึกษากันระหวางทําหัตถการ
 ระหว า งเจาะข อ ควรพู ดคุ ย กับ ผู ปว ยบ า ง เพื่ อลดความวิ ต ก
กังวล และเปนการเฝาระวังภาวะแทรกซอน อาทิ เปนลม แพ
ยาชา
 การเจาะข อ อื่ น นอกจากข อ เข า อาทิ ข อไหล ข อเท า ข อมื อ
ขอศอก จะใชหลักการเชนเดียวกัน แตกตางที่ตําแหนงการเจาะ
(ควรศึกษาเพิ่มเติม)
4. แนะนําผูปวยหลังการปฏิบัติ
4.1 งดการใชงานขอเขาหลังเจาะ (ราว 1-2 ชั่วโมง)
4.2 สังเกตอาการบวม ปวดเพิ่มขึ้นหลังเจาะ เพราะอาจเกิด
ภาวะแทรกซอน เชน การติดเชื้อ ซึ่งมักจะมีอาการปวด บวม
เพิ่มขึ้นใน 2-3 วัน
4.3 อาจจําเปนตองเจาะขอซ้ําหากยังมีขอบงชี้ หรือเพื่อติดตาม
ผลการรักษา
4.4 ควรถามผูปวยวา มีขอสงสัยจะถามหมออีกหรือไม
5. แหลงอางอิง
5.1 มนาธิป โอศิริ. การเจาะขอ. ใน: วิทยา ศรีมาดา
บรรณาธิการ.หัตถการทางการแพทยทางดานอายุรศาสตร.
พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพยูนิตี้พับลิเคชั่น;
2547. หนา 97-106.
5.2 บุญจริง ศริริไพฑูรย และสมชาย อรรถศิลป. การเจาะขอและ
การฉีดยาเฉพาะที่. ใน : สุรศักดิ์ นิลกานุวงศ และ สุรวุฒิ
ปรีชานนท บรรณาธิการ. ตําราโรคขอ. พิมพครั้งที่ 2.
กรุงเทพมหานคร: บริษัท เอส.พี.เอ็น.การพิมพจํากัด; 2547.
หนา1135-42.
5.3 Thomas J. Zuber. Knee Joint Aspiration and Injection.
American Family Physician (serial online).October 15, 2002 /
volume 66, Number 8. Available from: URL:
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http://www.aafp.org/afp/20021015/1497.html. (September 20,
2009).
5.4 Todd W. Thomsen, Sam Shen, Robert W. Shaffer and Gary S.
Setnik. Arthrocentesis of the Knee. The new england journal
of medicine. may 11, 2006. Available from: URL:
http://content.nejm.org/cgi/reprint/354/19/e19.pdf (September
20, 2009).
5.5 Gil Z Shlamovitz. Arthrocentesis-Knee. E Medicine from
WebMD. Updated: Feb 26, 2009. Available from: URL
: http://emedicine.medscape.com/article/79994-overview
(September 20, 2009).

โดย นพ.สรรัตน เลอมานุวรรัตน ศูนยแพทยฯนครราชสีมา
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การทําคลอดโดยใชเครื่องดึงสุญญากาศ (Vacuum Extraction)
สามารถฝกปฏิบัติกับ

 หุน
 ผูปวยจําลอง
ขั้นตอนการปฏิบัติ
Task analysis

 ฝกระหวางนักศึกษาแพทย
ขอควรระวัง

1. การเตรียมผูปวย
1.1 ขอบงชี้ในการชวยคลอดดวยเครื่องดึงสุญญากาศ
1.1.1 ระยะที่ 2 ของการคลอดยืดเยื้อ นานกวา 2 ชม. ในครรภแรกหรือ 1 ชม.
ในครรภหลัง
1.1.2 มารดาออนเพลียไมมีแรงเบงคลอด
1.1.3 มารดามีโรคแทรกซอนที่ไมควรออกแรงเบงคลอด เชน โรคหัวใจ
ครรภเปนพิษ ความดันโลหิตสูง ฯลฯ
1.1.4 ศี ร ษะทารกอยู ใ นท า ผิ ด ปกติ ซึ่ ง คลอดยาก เช น ท า ขวาง (deep
transverse arrest) ทาทายทอยอยูดานหลัง (persistent occuput posterior) เปนตน
1.1.5 ภาวะทารกเครียด (fetal distress)
1.2 ขอบงหามในการชวยคลอดดวยเครื่องดึงสุญญากาศ
1.2.1 มีการผิดสัดสวนอยางชัดเจนระหวางศีรษะทารกกับ ชองเชิง กราน
(absolute CPD)
1.2.2 ทารกอยูในทาผิดปกติ เชน ทาหนา ทาขวาง หรือทากน
1.2.3 ภาวะทารกเครียด (fetal distress) รุนแรงที่ตองคลอดทันที
1.2.4 ภาวะสายสะดือยอย
1.2.5 ทารกที่เสี่ยงหรือมีความผิดปกติในการแข็งตัวของเลือด
1.3 การเตรียมผูคลอด
1.3.1 ควรเลือกผูคลอดที่อยูในภาวะที่เหมาะสมไดแก
- ทารกตองเปนทาศีรษะ
- ถุงน้ําคร่ําแตกแลว
- ไมมีการผิดสัดสวนของศีรษะและอุงเชิงกราน
- ปากมดลูกเปดหมดแลว
- ศีรษะทารกเขาอุงเชิงกรานแลวและระดับสวนนําควรอยู +2
1.3.2 อธิบายใหผูคลอดทราบถึงขั้นตอนการทําคลอด
1.3.3 ใหสารน้ํา (5 % Dextrose in half strength normal saline solution)
หยดเขาเสน
1.3.4 ประเมินการหดรัดตัวของมดลูกและฟงเสียงการเตนของหัวใจทารก
ถามดลูกหดรัดตัวไมดีให Oxytocin เพิ่มชวยกระตุน
1.3.5 จัดผูคลอดใหอยูในทา Lithotomy และปูผาปราศจากเชื้อ

**1.1.3, 1.1.4, 1.1.5 อยู ใ น
ภาวะที่ไมสามารถชวยคลอด
ดวยคีม เชน แพทยไมชํานาญ
หรือไมอยูในตําแหนง OA

**ผู ป ฏิ บั ติ ไ ม ไ ด ป ระเมิ น
ผู ค ลอดอย า งละเอี ย ดก อ น
ทํ า คลอดและไม ไ ด อ ธิ บ าย
ขั้นตอนกอนทําคลอด**
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2. เตรียมอุปกรณและผูชวย
2.1 ปจจุบันโรงพยาบาลสวนใหญนิยมใชเครื่องดึงสุญญากาศชนิดโลหะ ตาม
แบบของ Malstrom และ Bird ประกอบดวยชิ้นสวนที่สําคัญดังตอไปนี้คือ
2.1.1 ถวยสุญญากาศ ทํา ดวยโลหะสเตนเลส มีความลึก 20 มม. มีหลาย
ขนาดใหเลือกใชตามความเหมาะสมคือ ขนาดเสนผาศูนยกลาง 40, 50 และ 60 มม.
ตามลําดับ ซึ่งเปนเสนผาศูนยกลางของขอบถวย แตภายในถวยจะมีเสนผาศูนยกลาง
ใหญกวาทําใหตรงกลางปองออกลักษณะพิเศษนี้ทําใหสามารถจับศีรษะที่ถูกดูดเขามา
(artificial caput succedaneum หรือ chignon) ไดแนนไมหลุดงายเวลาดึง ที่กนถวยมี
ทอเหล็ ก ยาวประมาณ 16 มม. ยื่ นออกไปเพื่ อตอ กับ ท อยาง และให โซโ ลหะผา น
ออกมา ในแบบของ Malstrom ดานนอกของถวยสุญญากาศจะมีปุมเพื่อใชบอกทาของ
ศีรษะทารก การใสถวยเขากับศีรษะของศีรษะทารกควรใหปุมดังกลาวอยูทางดาน
occiput อยูเสมอ แตในแบบของ Bird ทุกอยางที่จะตอเขากับเครื่องดึงสุญญากาศจะอยู
ทางดานขางของถวย บริเวณตรงกลางถวยดานนอกจะมีโซสําหรับตอเขากับดามจับ
(traction bar) และแบบนี้ไมมีปุมบอกทิศทางของ occiput
2.1.2 ในถวยแบบของ Malstrom จะมีแผนโลหะ (metal plate) และโซ
(chain) เป นแผ นโลหะบางซึ่ ง มี รอยหยั ก ที่ ข อบไม ใ ห แผ นแนบสนิ ท กั บ ก นถ ว ย
เพื่อที่จะดูดอากาศภายในถวยออกได และชวยกันไมใหหนังศีรษะทารกถูกดูดเขาไป
ในทอเวลาลดความดันเพื่อสรางสุญญากาศสายโซจะตอจากถวยไปยังดามจับ ในแบบ
ของ Bird จะมีแตแผนโลหะไมมีโซ
2.1.3 ดามจับ (traction bar หรือ handle) เปนดามสําหรับดึงรูปกากบาท
สายโซจะถูกยึดกับดามจับดวยหมุดโลหะและมี screw cap ปด เพื่อไมใหสุญญากาศ
รั่ว ในแบบของ Bird ดามจับจะมีตะขอเล็ก ๆ ใชเกี่ยวกับโซที่ตัวถวยไดเลย
2.1.4 ทอยาง (suction tube) ทอที่ตอระหวางถวยกับดามจับจะยาวประมาณ
15-30 ซม. สวนทอที่ตอระหวางดามจับกับขวดสุญญากาศจะยาวประมาณ 90 ซม.
2.1.5 ขวดสุญญากาศ มีเครื่องวัดความดันเปนกิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร
แลวแตรุนของเครื่อง
2.2 การเลือกขนาดของถวยสุ ญญากาศ (vacuum cup) ในทารกครรภครบ
กําหนดใหใชขนาดเสนผาศูนยกลาง 50 มม. (เบอร 5)
2.3 การประกอบอุปกรณการดึง รอยโซผานสายยางสั้นและ Traction handle ดึง
ใหตึงแลวสอดหมุดยึดไว ตอสายยางอันยาวเขา กับ ปลายอีกขางหนึ่ง ของ Traction
handle แลวสงปลายอีกขางหนึ่งของสายยางนี้ใหผูชวยตอเขาขวดสุญญากาศซึ่งมีทอ
ตอกับเครื่องสูบสุญญากาศ
2.4 เตรียมอุปกรณการคลอดอื่น ๆ เชนเดียวกับการคลอดปกติ

**ผู ป ฏิ บั ติ เ ลื อ กขนาดของ
ถวยสุญญากาศไมเหมาะสม
กับขนาดศีรษะของทารกและ
บางครั้ ง ประกอบเครื่ อ งมื อ
ไมถูกตอง**
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2.5 G/M และตามกุมารแพทยกรณีมีขอบงชี้
3. ขั้นตอนการชวยคลอดดวยเครื่องดึงสุญญากาศ
3.1 ผูปฏิบัติใสชุดปราศจากเชื้อเชนเดียวกับการทําคลอดปกติ
3.2 ทํา Pudendal nerve block รอประมาณ 5 นาที ทดสอบวายาชาออกฤทธิ์แลว
หรือไม
3.3 สวนปสสาวะโดยวิธีปราศจากเชื้อ
3.4 แจงผูชวยฟงเสียงหัวใจทารก
3.5 ตรวจภายในเพื่อทราบทา ของศีรษะทารกระดับของสวนนํา และแนใ จวา
ปากมดลูกเปดหมด
3.6 การใสถวยสุญญากาศจับศีรษะทารก
3.6.1 ใชน้ํายาหลอลื่น เชน Hibitane cream ชะโลมถวยสุญญากาศใหทั่ว
3.6.2 ใชนิ้วชี้และนิ้วกลางมือซายสอดเขาไปในชองคลอด กดปากชองคลอดลง มือขวาจับถวยใหอยูในแนวตั้ง แลวสอดเขาไปในชองคลอด กดถวยไปทาง
ดานหลังผูคลอดพรอมหมุนใหถวยสุญญากาศสอดผานชองคลอดจับกับศีรษะของ
ทารก โดยใหจับถวยใกลกับ Occiput ใหมากที่สุด และอยูในแนว sagittal suture โดย
ใหปุมบนถวยหันไปทาง Occiput
3.7 ตรวจภายในซ้ําอีกครั้ง เพื่อใหแนใจวาถวยสุญญากาศไมไดจับปากมดลูก
หรือผนังชองคลอด
3.8 แจงผูชวยเปดเครื่องสูบสุญญากาศ โดยลดความดันลง 0.2 kg/cm2 ทุก 2 นาที
จนกระทั่งความดันลดลงถึง 0.8 kg/cm2
3.9 ตรวจภายในและฟงเสียงหัวใจทารกอีกครั้ง
3.10 การดึงเครื่องชวยคลอดสุญญากาศ
3.10.1 trial traction ผูปฏิบัติใชมือขวาจับตรงดามถือ สวนมือซายนิ้วชี้แตะ
ศีรษะทารก และนิ้วหัวแมมือกดที่ถวย ใหดึงลงตามชองทางคลอด เมื่อผูคลอดเบง
พรอมกับมดลูกหดรัดตัว โดยใหสายยางตั้งฉากกับถวยสุญญากาศ สังเกตวาศีรษะ
ทารกเลื่อนต่ําลงมา
3.10.2 ในขณะที่มดลูกไมหดรัดตัวใหลดแรงดึง แตดึงใหตึงไว เพื่อไมให
ศีรษะทารกถอยกลับขึ้นไปดานบน
3.10.3 ทําการดึงเปนระยะดังกลาวจน subocciput มายันใต symphysis pubis
จึงคอย ๆ ดึงไปทางหนาทองผูคลอดจนศีรษะทารกมาตุงบริเวณฝเย็บ
3.11 ทําการตัดฝเย็บเมื่อศีรษะทารกต่ําลงมาตุงที่ฝเย็บ
3.12 ทําการคลอดศีรษะทารกโดยใชมือซาย save perineum จนกระทั่งหนาผาก จมูก
และปากคลอดพนปากชองคลอด ใหผูชวยปดเครื่องสูบสุญญากาศ

ขอควรระวัง

**1. ผูป ฏิบัติ ไ มไ ดท ดสอบ
ว า ทํ า การ Block ได ผ ล
หรือไม
2. ผูปฏิบัติลืมสวนปสสาวะ
ผูคลอด
3. ผูปฏิบัติลืมฟงเสียงหัวใจ
ทารก
4. ถ ว ยสุ ญ ญากาศจั บ กั บ
ศีรษะของทารกไมถูกตอง
5. ผูปฏิบัติไมไดตรวจภายใน
ซ้ํ า อี ก ครั้ ง เพื่ อ ให แ น ใ จว า
ถ ว ย สุ ญญ าก าศ ไ ม ไ ด จั บ
ปา ก ม ด ลู ก ห รื อ ผนั ง ช อ ง
คลอด
6. ผู ป ฏิ บั ติ ล ดความดั น เร็ ว
เ กิ น ไ ป ทํ า ใ ห เ กิ ด caput
succedaneum ไมเต็มที่ ทําให
ขณะดึ ง ถ ว ยสุ ญ ญากาศอาจ
หลุดได
7. ผู ป ฏิ บั ติ ไ ม ไ ด ทํ า Trial
traction และขณะดึ ง ไม ไ ด
บอกใหผูคลอดเบงเมื่อมดลูก
หดรัดตัว
8. ผู ป ฏิ บั ติ ดึ ง เร็ ว และแรง
เกินไป บางครั้งดึงผิดทิศทาง
อาจทํ า ให ถ ว ยสุ ญ ญากาศ
หลุดจากศีรษะทารกได
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3.13 ทําคลอดทารกตอเชนเดียวกับการคลอดปกติ
3.14 ทําคลอดรก ตรวจชองทางคลอด ประเมินการหดรัดตัวของมดลูกและเย็บ
ซอมแผลฝเย็บเชนเดียวกับคลอดปกติ
4. การแนะนําผูปวยหลังการปฏิบัติ
ผูปฏิบัติควรใหคําแนะนําผูปวยเชนเดียวกันกับการคลอดปกติ โดยตองเนนเรื่อง
4.1 อาการผิดปกติที่มารดาควรแจงใหแพทยทราบ
4.1.1 มีเลือดออกทางชองคลอดมากผิดปกติ
4.1.2 ปวดบวมบริเวณแผลฝเย็บ
4.1.3 ไมสามารถปสสาวะไดเองภายใน 6 ชม. หลังคลอด
4.2 อาการบวมของหนั ง ศีรษะทารก (chignon) เปนผลจากการใชเครื่องดึง
สุญญากาศ สวนใหญจะหายไปเองภายใน 2 – 3 วัน
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Low Forceps Extraction

สามารถฝกปฏิบัตกิ ับ  หุน
 ผูปวยจําลอง
ขั้นตอนการปฏิบัติ (Task analysis)

 ฝกระหวางนักศึกษาแพทย
ขอควรระวัง

1.การเตรียมผูปปว ย
ขอบงชี้ในการทํา Forceps extraction
1. มารดาไมมีแรงเบง
2. มารดามีโรคแทรกซอนที่ไมควรออกแรงเบงมากๆ เชน โรคหัวใจ Pre
eclampsia ความดันโลหิตสูง
3. ระยะที่สองของการคลอดนานเกินไป ครึ่งถึงหนึ่งชั่วโมงในครรภหลัง
มากกวาหนึ่งชั่วโมงในครรภแรก
4. ภาวะ Fetal distress
ภาวะที่ตองพรอมของมารดากอนชวยคลอดดวยคีม
1. ทารกอยูในทาศีรษะที่ Suture ตองเปน Antero-Posterior จะเปน
Occiput anterior (OA) หรือ Occiput posterior (OP)
2. หัวเด็กลงสูอุงเชิงกรานแลว Station ต่ํากวา +2 ลงมา จึงเปน Low
Forceps extraction
3. ไมมีภาวะผิดสัดสวนของศีรษะและอุงเชิงกราน (CPD)
4. ปากมดลูกตองเปดหมดแลว
5. ถุงน้ําคร่ําตองแตกแลว (Membrane ruptured)
6. ตองไมมีปสสาวะในกระเพาะปสสาวะ(Empty Urinary bladder )
7. ใชยาบรรเทาการเจ็บปวดในอุงเชิงกราน คือ การทํา pudendal nerve
block

-ไมไดประเมินผูคลอดอยางละเอียด
- ไมไดอธิบายขั้นตอนของการ
ทําคลอดใหผูปวยทราบกอน

2. การเตรียมอุปกรณ
ปกรณ

1. หุนสําหรับแสดงการคลอดทารก พรอมหุนทารกชนิดศีรษะแข็ง จัดให
ศีรษะทารกอยูในทา Occiput anterior A.P.diameter station= +2
2. Set สวนปสสาวะ (Catheterized urine)
3. Set คลอดพรอม Set ตัดฝเย็บ
4. Set ทํา Pudendal nerve block
5. Simpson Forceps 1 คู

- เตรียมเครื่องมือและอุปกรณไม
ครบ
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3. ขั้นตอนการทํา Low Forceps extraction

ขั้นตอนการทําคลอดดวยคีมประกอบดวย 4 ขั้นตอนสําคัญตามลําดับคือ
1. ขั้นตอนการใสคีม(Application of blades)
2. ขั้นตอนการตรวจวาคีมอยูในตําแหนงที่ถูกตอง(Check for proper application)
3. ขั้นตอนการดึงศีรษะทารก (Traction)
4. ขั้นตอนการถอดคีม (Removal of the forceps)
- ขั้นตอนการใสคีม (Application of blades)
1. ตรวจภายในยืนยันวาศีรษะทารกอยูในทา AP และ Station ต่ํากวา +2
2. Orientation of blades
- นํา simpson forceps ประกบคู lock blade ใหอยูในลักษณะ ดังรูป

3. ใส blade ซายกอน

- ใชมือซายจับประคองดาม
Forcep ดังรูป ไมออกแรงดัน
มือขวาประคอง blades
ดังรูป สอดใสเขาทางดานขาง
ซายชองคลอดในลักษณะนิ้วมือ
ทั้ง 4 นิ้ว ปองกัน blade ไมให trauma
ตอ lateral vaginal wall เคลื่อนดาม
forcep ในทิศทาง ดังรูป

- ไมไดทดสอบวาทํา pudendal
nerve block ไดผลหรือไม
- ลืมสวนปสสาวะ
- ไมไดตรวจภายในใหแนนอน
กอนทํา
- ไมไดฟงเสียงหัวใจทารกกอน
ทํา
- ไมได Orientation กอนใสคีม

- ไมใชนิ้วมือซายทั้ง 4 ปองกันblade
กับ lateral vaginal wall ทําใหผนัง
ชองคลอดฉีกขาดได

- ใส blade โดยไมระวังและ
รุนแรงจะเกิดอันตรายตอผู
คลอดและทารกได
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4. ใส blade ขวา

-

- มือขวาจับดาม forcep ขวา
ดังรูป ไมออกแรงดัน
มือซายประคอง blade เขน
เดียวกับการใส blade ซาย
สอดใส เขาดานขวาชองคลอด
เคลื่อนดาม forcep ในทิศทาง
ดังรูป

- Lock blade ไมได
- lock ดาม forceps เชนเดียวกับตอน orientation of blades โดยจับดามคีมซายนิ่งๆ แสดงวาใสคีมไมถูกตอง
5. Lock คีม

นําดามคีมขวาเขามา lock กับคีมซาย

- ขั้นตอนการตรวจวาคีมอยูในตําแหนงที่ถูกตอง (check for proper
application)
- ตรวจภายใน
1. Sagittal suture อยูกลางขนานกับแนว blade ทั้งสอง
2. Small fontanelle หรือ Occiput อยูตรงกลางเหนือระดับ Shank ของ forceps
ประมาณ 1 นิ้วมือ
3. คลํา fenestration ของ blade ทั้ง 2 ขางไดเพียง tip of finger เทาๆ กันทั้งสอง
ขาง

- lock คีมไมได หรือ ยาก แสดงวา
forcep ไมอยูในตําแหนงที่ถูกตอง
ควร apply ใหม
- ไมไดตรวจ blade วาอยูใน
ตําแหนงถูกตองหรือไม
- ไมได Trial Traction กอนดึง
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- ขั้นตอนการดึงศีรษะทารก (Traction)
1. นั่งในทาถนัด ขณะดึงควรงอขอศอก ใชแรงจากกลามเนื้อ Biceps เทานั้น
2. ไมบีบคีมแนนเกินไป ควรมีกอซหรือสําลี แทรกรองรับระหวางดามคีม
3. Trial traction ใชนิ้วชี้เหยียดแตะศีรษะทารกวาเคลื่อนตามลงมาหรือไมกอน
4. ดึงอยางระมัดระวังและใหถูกทิศทาง

- ใชมือขวาจับดาม Forceps
มือซายกดบริเวณ Shank of
Forcep ดึงออกในทิศทางตรง
มือซายกดลงจะทําใหทิศทางแรง
ดึงเปนแนวเฉียงลง
- ออกแรงดึงและพักบางไมควรดึง
ตลอดเวลา ดึงจน occiput ของ
ทารกเคลื่อนลงมายันใต pubic
symphysis
- ตัด perineum ใหกวางและลึก
เพียงพอ คอยๆ ยกดาม forceps
ขึ้น ใหหนาทารกโผลพนชอง
คลอด ในชวงนี้ตอง safe
perineum ตลอดเวลา

- ดึง Forceps ตลอดเวลาโดยไมมี
ชวงพัก
- ฝเย็บฉีกขาดเองโดยยังไมไดตัด
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- ขั้นตอนการถอดคีม (Removal of the forceps)

ถอดคีมเมื่อศีรษะทารกเงยจนเห็นรอยตอระหวางหนาผากและผมทารก โดยถอด
คีมดานขวากอนดึงดามคีมปาดในแนวโคงไปทางหนาขาซายของมารดา แลวจึง
ถอดคีมซายทํานองเดียวกัน

4. แหลงอางอิง

- William Obstetrics Edition 22 nd
- สูติศาสตร,น.พ.ธีระ ทองสง, น.พ.ชเนนทร วนาภิรักษ. หนวยเวชศาสตรมารดา
และทารก ภาควิชาสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม ; 2541.
- หัตถการทางสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา,ศาสตราจารยนายแพทยเยื้อน ตัน
นิรันดร ภาควิชาสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย; 2544.

- ถอดคีมเร็วไปกอน Subocciput ยัน
ใต pubic symphysis
- ไมได Safe perineum ทําให
ชองทางคลอดฉีกขาดมากขึ้นได
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Manual Removal of Placenta

สามารถฝกปฎิบัติกับ  หุนจําลอง

 ผูป วยจําลอง

 ฝกระหวางนักศึกษาแพทย

- อาจฝกกับผูปวยจริงโดยฝกการลวงรกในระหวางชวยผาตัด Casarean section ได

ขั้นตอนการปฎิบัติ (Task analysis)
1.การเตรียม
ยมผูปปว ย
ผูปวยที่จะตองลวงรก(Manual removal of Placenta )
1.1 ระยะคลอดที่ 3 (Third stage of labor)นานกวา 30 นาที หรือ
massive bleeding ในระยะคลอดที่ 3 เมื่อ try cord traction แลวรก
ไมลอก ผูปวยจะเกิดอันตรายได ควรรีบลวงรกชวย แมยังไมถึง 30
นาที
1.2 ให I.V. Fluid โดยเปดหลอดเลือดดําดวยเข็มขนาดใหญ
NO.18 เผื่อให Blood Transfusion ได
1.3 Empty bladder สวนปสสาวะเพื่อไมใหขวางการลวงรก
1.4 ให Oxytocic drug (Syntocinon) หยดเขาหลอดเลือดดํา
2. ขั้นตอนการลวงรก
2.1 จัดผูปวยในทาขบนิ่ว (Lithotomy)
2.2 ทําความสะอาดบริเวณ Mons pubis, Perinium,thigh รวมทั้ง
intravagina เพื่อทําการลวงรกภายใตเทคนิคการปลอดเชื้อ
2.3 ใหผูปวยดมยาสลบ General anesthesia โดยวิสัญญีแพทย
หรือถาผูปวยไดรับ regional anesthesia อยูแลวก็ทําการลวงรกไดเลย
2.4 ลวงรก โดยใสถุงมือลวงรก มือขางไมถนัดจับสายสะดือไว มือ
ขางที่ถนัดทําเปนรูปกรวย(Acousher hand)ตามสายสะดือ ผานชอง
คลอด ปากมดลูกเขาไปในโพรงมดลูก จนถึงตําแหนงที่สายสะดือเกาะ
บนรกแลวเคลื่อนมือไปหาขอบรกที่ลอกตัวอยูบาง (ซึ่งสําคัญมากเพื่อ
ปองกันมิใหหลงผิดวาบริเวณ Fornix คือสวนของรกที่ลอกตัวบางแลว)
แลวเปลี่ยนมือนอกที่จับสายสะดือมาโอบที่ยอดมดลูกทางหนาทอง เพื่อ
ปองกันไมใหมดลูกเคลื่อนขึ้นขณะทําการเซาะรกออกจากผนัง ตอไปใช
สันมือ (Uinar size) ที่อยูในโพรงมดลูก เลาะรกจากขอบรกที่ลอกตัวแลว

ขอควรระวัง
- เตรียมเครื่องมืออุปกรณ
ไมครบ
- ไมไดบอกสาเหตุที่ตอง
ลวงรก และขั้นตอนในการ
ลวงรกใหผูคลอดทราบ
กอน
- ไมระวังเทคนิคปราศจาก
เชื้อ

- ไมรอผูปวยสลบลึกกอน
จะทําใหลวงยาก ผูปวย
เจ็บเกร็งได
- เซาะ vaginal fornix
- ตองเช็ควาลวงรกและ
เยื่อถุงน้ําคร่ําออกใหหมด
- ใชผากอซเช็ดโดยไมได
พันผากอซกับมือจะมีเศษ
หลุดคางในโพรงมดลูกได
- ไมกดยอดมดลูกดวยมือ
อีกขางหนึ่ง
- ไมไดตรวจรกและเยื่อถุง
น้ําคร่ําวาครบหรือไม
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ในลักษณะการเซาะกระดาษสองแผนที่ติดกันแยกออกจากกันจนรกออก - ไมไดตรวจชองทาง
หมด มือที่โอบยอดมดลูกคลึงมดลูกใหแข็งหรือฉีดยาหดรัดมดลูก แลวจึง คลอดหลังลวงรก
จับรกออกมาทั้งอัน
- ไมดูแลผูปวยภายหลัง
ลวงรก
- ไมไดตรวจดูวามดลูกหด
รัดตัวดีหรือไม

2.5 ใชผากอซ พันปลายนิ้วมือขางที่ใชลวงรกสอดเขาไปในโพรงมดลูกอีก
ครั้ง เพื่อเช็ดใหสะอาดจนทั่ว และเปนการตรวจใหแนใจวาไมมีเศษรก
คางอยูในโพรงมดลูก และเอาเศษรกและเยื่อหุมเด็กที่อาจมีคางอยูออก
ใหหมด
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2.6 มือนอกคลึงกระตุนใหมดลูกหดรัดตัวอีกครั้ง
2.7 ตรวจสภาพทางคลอดอีกครั้งเพื่อสํารวจการฉีกขาด
2.8 ใหยาหดรัดกลามเนื้อมดลูกและหมั่นสํารวจเพื่อปองกันภาวะตก
เลือด
3. แหลงอางอิง
- William Obstetrics Edition 22 nd
- สูติศาสตร,น.พ.ธีระ ทองสง, น.พ.ชเนนทร วนาภิรักษ. หนวยเวช
ศาสตรมารดาและทารก ภาควิชาสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ; 2541
- หัตถการทางสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา,ศาสตราจารยนายแพทย
เยื้อน ตันนิรันดร..ภาควิชาสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย; 2544
- ปรับปรุงขั้นตอนโดยศ.วราวุธ สุมาวงศ 2 มี.ค. 55
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Marsupialization of Bartholin cyst

สามารถฝกปฏิบัติกับ  หุน  ผูปวยจําลอง ฝกระหวางนักศึกษาแพทย
ขั้นตอนการปฏิบัติ (Task Analysis)
1. การเตรียมผูปวย
1.1 ทักทายและแนะนําตัวผูทําหัตถการ
0

ขอควรระวัง
อยาลืมแนะนําตัว

“สวัสดีครับ ผม (ดิฉัน) เปนนักศึกษาแพทยชั้นปที่ ...
ชื่อ ..........”
0

1.2 เช็ควาผูปวยถูกคน ตรงกับชื่อในแฟมผูปวย

0

“ คุณชื่อ ......................... ถูกตองมัย้ ครับ(คะ)”

1.3 ขออนุญาตในการตรวจภายใน

อยาลืมถามชื่อผูปวย

“คุณมีอาการเจ็บปวดบวมที่อวัยวะเพศมา หมอตองขออนุญาต
ในการตรวจรางกายและตรวจบริเวณอวัยวะเพศเพื่อการ
วินิจฉัยโรคที่ถูกตอง โดยคุณตองขึ้นนอนบนเตียงตรวจ โดยมี
คุณพยาบาลจะชวยในการจัดทาใหนะครับ(คะ) การตรวจหมอ
พยายามจะไมใหเจ็บแตถาคุณรูสึกเจ็บใหบอกไดนะครับ(คะ)”
“ คุณมีอะไรไมเขาใจจะถามหมอเพิ่มเติมมั้ยครับ(คะ)”

1.4 แจงใหผูปวยทราบวาเปนซีสหรือฝที่อวัยวะเพศ (Labia
minora)
“ผลการตรวจพบวาที่อวัยวะเพศบริเวณแคมเล็กเปนฝ
ซึ่งมีความจําเปนตองผาโดยการกรีดเอาหนองออก”

1.5 ซักประวัติการแพยา

“ คุณเคยมีประวัติแพยาชามั้ยครับ(คะ)
หรือคุณเคยถอนฟนมั้ย เคยผาตัดอะไรมาบาง
หรือเคยกินยาอะไรแลวแพบาง”

1.6 อธิบายใหทราบถึงขั้นตอนและความรูสึกขณะฉีดยาชาและทํา
การผาตัด เมื่ออธิบายจบแลวตองถามย้ําความเขาใจทุกครั้ง
“ คุณมีอะไรไมเขาใจจะถามหมอเพิ่มเติมมั้ยครับ(คะ)”

1.7 เมื่อผูปวยเขาใจและอนุญาต ใหถายปสสาวะกอนจะทําผาตัด
1.8 จัดทานอนในทาขึ้นขาหยั่ง (Lithotomy)
1.9 เตรียมตัวผูทํา สวมชุดหองผาตัดสวมหมวกและผูก mask แลว
ฟอกลางมือใหสะอาดแลวใสชุดคลุมแขนยาวและถุงมือ sterile

อยาลืมขออนุญาตผูปวย
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2. การเตรียมอุปกรณ

2.1 เปด set checkเตรียมเครื่องมือและอุปกรณปราศจากเชื้อ
ประกอบดวย
- ถุงมือ 1คู
- ผาปูสี่เหลี่ยมเจาะกลาง 1 ผืน
- ภาชนะสําหรับใสสําลีและน้ํายาฆาเชื้อ 1 ชุด
- ใบมีดและดามมีด 1ชุด
- Needle holder 1 อัน
- Atraumatic chromic catgut No 2/0 1 หอ
- syringe 10 ml 1 อัน พรอมเข็ม NO 23, 24 สําหรับฉีดยา
และเบอร 18 สําหรับดูดยาชาจากขวด
- 1% Lidocaine 1 ขวด
- Allis tissue forceps 1 อัน
- sponge holding forceps 1 อัน
- Arterial forceps 1 อัน
- กรรไกรตัดไหม 1 อัน
- สําลีและผากอซ

3. ขั้นตอนการทําหัตถการ

3.1 ทําความสะอาดบริเวณที่จะทําผาตัดและบริเวณอวัยวะ
สืบพันธุภายนอกดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค
3.2 ปูผา sterile สี่เหลี่ยมเจาะกลาง ใชสําลีชุบน้ํายาฆาเชื้อเช็ด
รอบๆบริเวณถุงน้ํา
3.3 ฉีด 1% Lidocaine เขาใตผิวหนังชั้น mucosa รอบๆบริเวณ
กลางถุงน้ํา แลวทดสอบวาชาหรือไม เมื่อเริ่มชาแลวจึงเริ่มลง
มือทํา
3.4 แหวก Labia minora ดวยนิ้วหัวแมมือและนิ้วชี้ของมือซาย
เพื่อใหเห็นบริเวณถุงน้ําไดชัดเจน ใชมีดกรีดจากบริเวณ
สวนกลางของถุงน้ําดาน mucosa ของชองคลอดที่คลุมตอม
บารโธลิน ในแนวตรงจากดานบนลงดานลาง จนทะลุผนังของ
ถุงน้ํา แลวขยายบริเวณปากถุงไปทางดานบนและดานลาง
เพื่อใหน้ําภายในถุงออกใหหมด แลวทําความสะอาดภายในถุง
น้ําดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค

ทดสอบวาชาหรือยัง
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3.5 นําเอาผนังดานในของถุงน้ํามาเย็บกับ mucosa ของชองคลอด
ทั้งดานบน ดานลาง และดานขาง แบบ interrupted stitch ดวย
Chromic catgut 2/0 แลวตรวจวาเลือดที่ขอบแผลหยุด
เรียบรอยดี ถายังมีจุดเลือดออกใหเย็บซอมแซมจนเลือดหยุด

4. การแนะนําผูปวยหลังปฏิบัติ

4.1 แนะนําการปฏิบัติตัวหลังผาตัดและการสังเกตอาการผิดปกติ
เชน มีเลือดออกจากแผล แผลบวมอักเสบ ปวดมากขึ้นกวาเดิม
มีไขขึ้นสูง มีหนองไหลออกจากชองคลอดใหมาพบแพทยกอน
วันนัด
4.2 ใหยาปฏิชีวนะและยาแกปวด
4.3 แนะนําการทําความสะอาดแผลผาตัดที่สถานพยาบาลใกลบาน
วันละครั้ง
4.4 นัดมาดูแผลหลังผาตัด 1 สัปดาห

5. แหลงอางอิง

1. กิจประมุข ตันตยาภรณ, เยื้อน ตันนิรันดร. หัตถการทางสูติ
ศาสตรและนรีเวชวิทยา. กรุงเทพมหานคร :โอ เอส พริ้นติ้ง
เฮาส. 2544: 45-53
2. Horowitz IR, Buscema J, Woodruff JD. Surgical
conditions of the vulva. In : Rock JA, Thompson JD,
eds. TeLinde’s operative gynecology. 8th ed.
Philadelphia : Lippincott-Raven, 1997 : 885-910.

อยาลืมถามประวัติการแพ
ยาปฏิชีวนะ
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การชวยคลอดทากน (Assisted Breech Delivery)
สามารถฝกปฏิบัติ  หุน  ผูปวยจําลอง  ฝกระหวางนักศึกษาแพทย

1. การเตรียมผูปวย
-

ขั้นตอนการปฏิบัติ
Task analysis

อธิบายถึงขั้นตอนของการชวยคลอดที่ผิดปกติโดยมีกนเปนสวนนํา
ใหเซ็นใบยินยอมรักษาโดยสามีหรือผูปวย
จัดนอนทา Lithotomy
ตรวจสัญญาณชีพผูปวย ใหอยูในเกณฑปกติ
ให 5% D/N/2 หยดเขาเสนเลือด
ฟงเสียงการเตนหัวใจทารกทุก 5 นาที ควร > 120 ครั้งตอนาที
ใหผูคลอดออกแรงเบงตามการหดรัดตัวของมดลูก

ขอควรระวัง

- ไมไดประเมินผูคลอดอยางละเอียดกอน
การชวยคลอด
- ไมไดอธิบายถึงขั้นตอนของการชวยคลอด
- ไมไดเตรียมกุมารแพทยมารับทารกแรก
คลอด
- ไมไดใหผูปวยหรือญาติเซ็นใบยินยอมการ
รักษา

2. การเตรียมอุปกรณ
1)
2)
3)
-

เตรียมเครื่องมือและอุปกรณปราศจากเชื้อ
หอผาสําหรับปูหนาทอง กน และขาทั้งสองขางของผูคลอด 1 ชุด
เครื่องมือการทํา Pudendal nerve block
เข็มเจาะชองไขสันหลัง (Spinal needle) ขนาด เบอร 20 หรือ 22
ยาว 15 ซม. 1 อัน
Needle guide เชน Iowa trumpet 1 ชุด หรือใชหลอดกลวงตรงยาว
นอยกวาเข็ม 1 ซม. แทนถาไมมีSyringe ขนาด 20 มล. 1 อัน
ยาชาเฉพาะที่ เชน 1% Xylocaine จํานวน 20-40 มล.
เข็มดูดยาชาจากขวด 1 อัน
อุปกรณการคลอดปกติ ปราศจากเชื้อ 1 ชุด
ภาชนะใสสําลีและน้ํายาฆาเชื่อ 1 ใบ
ภาชนะสําหรับใสรก 1 ใบ
ภาชนะใสน้ํายาทําความสะอาด 1 ใบ
ภาชนะใสสําลีชุบน้ําเกลือ 1 ใบ
ภาชนะใสเชือกผูกสายสะดือ และสําลีชุบ Tincture iodine 1 ใบ
Sponge holding forceps 3 อัน

- เตรียมเครื่องมือและอุปกรณไมครบ
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ขั้นตอนการปฏิบัติ
Task analysis
4)
-

ขอควรระวัง

Long arterial forceps หรือ Kocher clamps 2 อัน
กรรไกรตัดฝเย็บ 1 อัน
กรรไกรตัดสายสะดือทารก 1 อัน
ลูกยางสําหรับดูดเมือกจากจมูกและลําคอทารก 1 อัน
อุปกรณเพิ่มเติม
Piper forceps 1ชุด
เครื่องมือและอุปกรณ Resuscitation ทารก 1 ชุด
เครื่องมือและอุปกรณดมยาสลบ 1 ชุด
วิสัญญีแพทยและกุมารแพทย (ถามี)

3. การเตรียมผูทําคลอด

- สวมผากันเปอน รองเทาบูท หมวก mask
- ลางมือดวยน้ํายาฆาเชื้อ
- สวมชุดและถุงมือ ดวยเทคนิคปลอดเชื้อ

-ไมไดใชเทคนิคปลอดเชื้อ

4. ขั้นตอนหัตถการ

1) ทําความสะอาดดวยน้ํายาฆาเชื้อเริ่มจากทองนอย หัวหนาว ปาก
ชองคลอดจากดานหนาไปหลัง และวนออกนอกไปทางตนขาดาน
ใน ขาหนีบ ฝเย็บ และรอบทวารหนัก 2 ครั้ง
2) ปูผารองบริเวณกน สวมถุงคลุมขาสองขาง และปูผาที่หนาทอง
ตามลําดับ
3) แหวกแคมเล็กสองขางดวยมือที่ไมถนัด ทําความสะอาดรูทอ
ปสสาวะและใสสายสวนปสสาวะ เพื่อสวนปสสาวะทิ้งดวยมือขาง
ถนัด
4) ทํา Pudendal nerve block รอประมาณ 5 นาทีแลวทดสอบอาการชา
หรือเจ็บ
3) ตรวจภายในจนแนใจวากนทารกอยูในทาไหนและแนใจวาปาก
มดลูกเปดหมดแลว

-เรียงลําดับการทําความสะอาดไมถูกตอง

-ไมไดสวนปสสาวะ

- ไมไดทดสอบวาทําการ Block ไดผล
หรือไม
- ชวยคลอดในขณะที่ปากมดลูกยังเปดไม
หมด
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ขั้นตอนการปฏิบัติ
Task analysis
4) เมื่อกนมาตุง อยูที่ Vulva และคิดวามดลูกหดรัดตัวอีก 2-3 ครั้ง ให
ตัด Deep mediolateral episiotomy สวนกนทารกก็จะคลอดออก
พน Vulva ring

ขอควรระวัง
- ตัดฝเย็บไมกวางพอ

การทําคลอดกนและไหล

1) รอใหกนและขาคลอดออกมาจนถึงระดับสะดือ หรือขอบลางของ
กระดูกสะบัก จึงเริ่มตนชวยคลอด
2) ดึงสายสะดือใหหยอนโดยการสอดมือระหวางหนาอกทารกกับสาย
สะดือ เกี่ยวสายสะดือลงมาใหสายสะดือหยอน
3) ในรายกนคลอด แตขายังไมออก ใหผูทําคลอดดันตนขาของทารกให
กางออก (Abduction of thigh) หัวเขาทารกจะงอ (external rotation of
thigh) และเทาจะคลอดออกมา
4) เมื่อกนและขาของทารกคลอดออกมาหมดแลวใหจับ Pelvis ของ
ทารกโดยที่นิ้วหัวแมมือทาบไปตามกระดูก Sacrum ซายและขวา
ตามลําดับ และอีก 4 นิ้วโอบรอบกระดูกเชิงกรานโดยที่นิ้วชี้อยูระดับ
Anterior superior iliac spine และนิ้วกอยอยูที่ตนขาของทารก
5) ดึงทารกลงพรอมกับหมุนใหสะโพกอยูใน Antero-posterior diameter
จนกระทั่งเห็นรักแรหรือไหลหนาอยูใตกระดูกหัวหนาว (Symphysis
pubis)
6) ใชมือที่อยูดานเดียวกับหนาทารกจับขอเทาทั้งสองยกขึ้นไปทางหนา
ทองมารดาดานตรงกันขาม
7) ทําคลอดแขนหลังโดยปาดตนแขนผานหนาและหนาอกทารกดวยมือ
ผูทําคลอดขางเดียวกับแขนทารก
8) จับ Pelvis ทารกหมุนหลังผานใตกระดูกหัวหนาว ใหไหลหนาไป
ดานหลังและไหลหลังมายันที่ใตกระดูกหัวหนาว
9) แลวใหคลอดแขนอีกขางในทํานองเดียวกัน หรือใชวิธีของ Lovset
maneuver ก็ได

- ไมไดรอใหทารกคลอดผาน Vulva ถึง
ระดับสะดือจึงชวยคลอด
- ไมไดดึงสายสะดือใหหยอนลงมา

- ไมไดจับที่กระดูกชองเชิงกราน แตจับที่
ทองของทารกทําใหเกิดการบาดเจ็บตอ
อวัยวะภายใน
- ตองพยายามใหแมเบงชวยใหเด็กเคลื่อนลง
มามากกวาการดึงเด็ก
- ดึงทารก มิไดใหแมเบงชวยการเคลื่อนของ
เด็ก อาจทําใหเกิดภาวะแทรกซอนของ
แขน
- ไมไดปาดตนแขน แตปาดปลายแขน ทําให
กระดูกตนแขนหัก
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ขั้นตอนการปฏิบัติ
Task analysis
10) เมื่อไหลทารกคลอดแลว ใหรวบแขนทารกทั้ง 2 ขางแนบลําตัว คอยๆ
หมุนใหหลังทารกมาอยูดานหนา และศีรษะทารกอยูในแนว Anteroposterior diameter ใตกระดูกหัวหนาว
11)

ขอควรระวัง
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การทําคลอดศีรษะทารก

ขั้นตอนการปฏิบัติ
Task analysis

1) เมื่อหมุนศีรษะทารกมาอยูในแนว Antero-posterior diameter แลว
คอยๆ ปลอยทารกใหลําตัวหอยลงมาประมาณ 30 วินาที
2) ตรวจภายในใหแนใจวาศีรษะทารกอยูในแนว Anteroposterior
diameter โดยคางทารกอยูทางดานหลังและทายทอยอยูใตกระดูก
หัวหนาว
3) ทําคลอดศีรษะทารกดวยวิธีของ Mauriceau-Smellie-Veit โดย
3.1. วางตัวทารกใหนอนครอมอยูบนมือซายในกรณีที่ผูทําคลอด
ถนัดมือขวา
3.2 ใชนิ้วชี้และนิ้วกลางของมือซายคอยๆ สอดเขาไปในปาก พอ
ถึงระดับเหงือกก็ควรหยุด
3.3 ใชมือขวาวางทาบตามไหลของทารก วางนิ้วหัวแมมือจับที่
บริเวณรักแรและนิ้วชี้วางบนไหลซาย นิ้วกลางชวยกดบริเวณ
ทายทอยนิ้วนางและนิ้วกอยวางที่บริเวณไหลขวา ใหนิ้วชี้และ
นิ้วกลางของมือซายซึ่งรองรับทารกอยูชวยดึงใหหนาที่บริเวณ
โหนกแกมของทารกงุมลง พรอมกับแรงกดจากนิ้วกลางของ
มือขวา (ดังรูป )
3.4 คอย ๆ ดึ ง ทารกลงจนกระทั่ ง subocciput มายัน ใต ก ระดู ก
หัวหนาว ขณะดึงลงควรจะใหผูชวยกดบริเวณเหนือหัวหนาว
3.5 เมื่อ subocciput ลงมายันใตกระดูกหัวหนาวแลวจึงคอยๆ ยก
ทารกขึ้นไปทางดานหนาของมารดา โดยเลื่อนมือขวามาจับที่
ข อ เท า แล ว ยกทารกขึ้ น ไปให ศี ร ษะของทารกค อ ย ๆ คลอด
ออกมาชา ๆ
3.6 ดูดเมือกออกจากปากและจมูกของทารก
3.7 พยายามอยาใหศีรษะคลอดเร็วไป (เพราะจะเกิดการลดความ
กดดันที่มีตอศีรษะอยางกะทันหันซึ่งอาจทําใหเกิดการตกเลือด
ในสมองเป นอั นตรายแก ท ารกถึง ตายได แตก็ควรใหศีรษะ
คลอดภายใน 8 นาที เพื่อกันภาวะทารกขาดออกซิเจน)
3.8 เมื่อทารกคลอดแลวใหรีบดูดเมือกและน้ําคร่ําจากปากและจมูก
ของทารกใหสะอาดอีกครั้ง
3.9
3.10

ขอควรระวัง

- ไมไดปลอยลําตัวทารกหอยลง
- ไมไดตรวจภายในใหแนใจวาศีรษะทารก
อยูในแนว Antero-posterior diameter
- ทําคลอดศีรษะทารกในขณะที่ยังไมไดอยู
Antero-posterior diameter
- จับปากและไหลทารกไมถูกตอง

- ไมดูดเมือกและน้ําคร่ําจากปากและจมูก
ทารก
- คลอดศีรษะทารกออกรวดเร็วเกิดไปเชน
เร็วกวา 1 นาที

248

3.9 Clamp และตัดสายสะดือ แลวสงใหกุมารแพทย หรือผูชวย
เพื่อทําการดูแลและแกไขทารกตอไป

การทําคลอดศีรษะโดยใช Piper forceps

การใชคีมเพื่อทําคลอด after coming head คีมที่นิยมใชคือ Piper
forceps เพราะมี shank ยาวและดามโคงงอลง (depressed handle) ทําให
สะดวกตอการใสและตัวคีมเองมี pelvic curve นอย
วิธีทํา เมื่อเตรียมผูค ลอดเรีย บร อยแลวดํา เนิ นการตอไปนี้อาจทํา คลอดศีรษะ
ทารกโดยใช Piper forceps ได
โดยมีวิธีทําดังนี้
1) ใหผูชวยยกตัวทารกขึ้น โดยมือขางหนึ่งรวบขาของทารกทั้งสองไว
- หามกดบริเวณเหนือหัวหนาว เพราะปลาย
อีกมือหนึ่งรวบแขนทั้งสองไวขางหลังตัวทารก ยกตัวทารกใหสูง
ของคีมจะทําใหมดลูกแตกได
กวาแนวราบเล็กนอย หรืออาจใชผาคลองตัวทารกยกขึ้นก็ได
2) ผูทําคลอดคุกเขาลงกับพื้น สอดมือขวาเขาทางดานซายของชอง
คลอด มือซายจับคีมขางซายใหดามคีมชิดมาทางขวาของมารดา ไม
ตองยกใหดามคีมอยูสูงกวาระดับขาหนีบของมารดา สอดคีมเขา
ระหวางศีรษะทารกและมือขวาบริเวณ 3 นาฬิกา เขาไปจับทางดาน
ขวาของศีรษะทารกบริเวณ Occipitomentum
3) มือขวาจับคีมขางขวาสอดเขาทางดานขวาของปากชองคลอด
บริเวณ 9 นาฬิกา เขาไปจับทางดานซายของศีรษะทารก โดยให
ดามคีมขวาอยูเหนือดามคีมซายเพื่อสะดวกในการล็อคคีม
4) การ Lock คีม ให Lock คีมทั้งสองเขาหากันและยกดามคีมขึ้น
เล็กนอย เพื่อใหศีรษะทารกกม
5) การดึงทารกใหจับคีมโดยหงายมือขวา สอดนิ้วกลางไประหวาง
Shank ที่แยกขนานกันอยูสองขางนิ้วที่เหลือกําดามคีมไวขางละ 2
นิ้ว ดึงทารกลงโดยดึงหนวงจากศีรษะทารกคลอดออกมา การดึง
ใหดึงติดตอไปจนกวาจะคลอด ไมดึงเปนระยะเหมือนกับทาศีรษะ
เมื่อคางทารกเคลื่อนลงมาอยูที่ระดับฝเย็บ ยกดามคีมขึ้น เพื่อให
ศีรษะทารกคลอดโดยเอาสวน Subocciput มายันไวใตรอยตอ
กระดูกหัวหนาว และเอาคาง ปาก จมูก คลอดผานฝเย็บออกมา ดูด
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เมือกและน้ําคร่ําจากจมูกและปาก

แหลงอางอิง

1. วราวุธ สุมาวงศ การทําคลอดทากน คูมือฝากครรภและการคลอด
พิมพครั้งที่ 14
กรุงเทพมหานคร : อักษรสัมพันธ 2533; 499-528
2. กิจประมุข ตันตยภรณ, สมภพ ลิปพงศาบุรักษ. การคลอดทากน ใน : ธีร
พงศ เจริญวิทย และคณะ,
บรรณาธิการ สูติสาสตร. กรุงเทพมาหานคร : โรงพิมพ โอ.เอส. พริ้น
ติ้งเฮาส, 2548; 241-53
3 Cunningham FG, Leveno KJ, Bloom SL, Hauth JC, Gilstrap III L,
Wenstrom KD. William’s
Obstetrics . 22nded. New York : Mc Graw - Hill.2005; 565-86.
4 Gilstrap III LC. Breech delivery. In : Gilstrap III LC, Cunninghar FG,
Vanagorsten JP. Operative
Obstetrics. 2 nd edition . New York : MC Graw - Hill. 2002 ; 145-63.
5 เยื้อน ตันนิรันดร, กิจประมุข ตันตยาภรณ. การชวยคลอดทากน. ใน :
เยื้อน ตันนิรันดร,
บรรณาธิการ. หัตถการทางสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา. พิมพครั้งที่ 2 .
กรุงเทพมหานคร: โอ.เอส. พริ้นติ้ง เฮาส, 2544 : 255-72.

หมายเหตุ ศึกษาเพิ่มเติมไดจาก e-learning ในหองสมุด
เรื่องการชวยเหลือการคลอดทากันฉุกเฉิน
โดย ศ.คลินิกเกียรติคุณนายแพทยวราวุธ สุมาวงศ
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การฝงยาคุมกําเนิด
สามารถฝกปฏิบัติกับ  หุน  ผูปวยจําลอง  ฝกระหวางนักศึกษาแพทย
ขั้นตอนการปฏิบัติ
1.การเตรียมผูปวย
1.1 นัดใหบริการในเวลาที่ถูกตอง
1) สตรีทั่วไป ควรฝงยาภายใน 5 วันแรกของระดู
2) หลังแทงบุตร ควรฝงยาทันทีหรือ ภายใน 2-3 สัปดาหหลังแทง
3) หลังคลอดบุตร 4-6 สัปดาห
1.2 ใหคําปรึกษากอนทําหัตถการเพื่อคัดเลือกผูรับบริการตามขอบงชี้ (ตามภาคผนวก 1)
1.3 เลือกผูรับบริการที่ไมมี Absolute Contraindication (ตามภาคผนวก 2)
1.4 ถาผูปวยมี Relative Contraindication (ตามภาคผนวก 3) ซึ่งมักจะเปนผูที่มีโรคทางอายุรกรรม
ตางๆ แตอาการไมรุนแรง ตองติดตามอาการของโรคที่เปนอยางใกลชิด
1.5 ใหคําปรึกษาถึงวิธีการใส การถอด กลไกปองกันการตั้งครรภ อาการขางเคียงตางๆ
(ตามภาคผนวก 4) รวมถึงการตรวจติดตาม และคาใชจายใหผูรับบริการทราบ
2. การเตรียมอุปกรณ
2.1 เตียงนอนที่มีที่วางแขนหรือมีโตะติดกับเตียงไววางแขน
2.2 น้ํายาฆาเชื้อสําหรับทาผิวหนัง เชน Betadine, 0.5 % Hibitane
2.3 สําลี ผากอซ ผาพันแผล
2.4 หลอดฉีดยา 10 ซีซี เข็มเบอร 24 ยาว 1 นิ้วครึ่ง และเข็มดูดยา เบอร 20-21
2.5 ยาชาเฉพาะที่ 1% Xylocaine
2.6 Non tooth forceps
2.7 ดามมีดเบอร 4 และใบมีดเบอร 11 ปลายแหลม
2.8 ถุงมือปราศจากเชื้อ 1 คู
2.9 Trocar เบอร 10 พรอม Plunger ที่ทําพิเศษมีขีดแสดงที่หมาย 3 ขีด
2.10 Norplant 6 อันที่ปราศจากเชื้อนําออกมาจากซองบรรจุ
2.11 ถาดวางเครื่องมือปูดวยผาปราศจากเชื้อ
2.12 ผาเจาะกลางปราศจากเชื้อ
2.13 พลาสเตอรปดแผล
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3. ขั้นตอนหัตถการ
3.1 ใหผูรับบริการนอนยื่นแขนซายทํามุม 80 – 90 องศากับลําตัวในลักษณะหงายฝามือขึ้น
(ผูที่ถนัดขวานิยมฝงที่ดานในของตนแขนดานซาย สวนผูที่ถนัดซายนิยมฝงตนแขนดานขวาแทน)
ดังรูปที่ 1
3.2 เลือกจุดที่จะฝงยาคุมกําเนิด สวนใหญนิยมบริเวณ ดานในตนแขนประมาณกึ่งกลางระหวาง
ขอศอกและรักแร (หรือเหนือขอศอก 6-8 ซม. )
3.3 ฉีดยาชาที่บริเวณจุดที่เลือกโดยฉีดเขาใตผิวหนังและตลอดแนวเข็มจนสุดเข็ม พรอมกับถอดเข็ม
ออกจนชิดรูผิวหนังแทงเฉียงออกไปจากแนวเดิมหลายๆ ครั้งใหยาชาแผกระจายใตผิวหนังที่เปน
รูปพัดคลี่ ใชยาชาประมาณ 10 มล

รูปที่ 1 แสดงตําแหนงที่ใชฝงยาคุม

รูปที่ 2 แสดงหลอดยาฝง, Trocar และ Plunger

3.4 ใชปลายมีดกรีดผิวหนังขวางกับแนวตนแขนยาวประมาณ 2-3 มม. (พอใหปลาย Trocar
เบอร 10 ผานได)
3.5 สอด Trocar ที่มี Plunger อยูขางในเขาทางชองเปดในแนวราบชิดใตผิวหนังจนลึกถึงขีดที่ 2
(ลึก 4.6 ซม.)
3.6 ถอดแกน Plunger ออกบรรจุหลอดยา Norplant ลงใน Trocar
3.7 สอด Plunger ดันหลอดยาจนชิดปลาย Trocar
3.8 ยึด Plunger ใหอยูกับที่ถอด Trocar ออกมาชาๆ จนเห็นขีดที่ 1 ใกลปลาย Trocar จึงหยุด
(ปลาย Plunger จะสุด Trocar พอดี) หลอดยาก็จะเขาไปอยูใตผิวหนังแลว 1 อัน
3.9 ใช Trocar ที่มี Plunger อยูขางในสอดเขาไปชิดใตผิวหนังในแนวราบเฉียงไปจากแนวเดิม
เล็กนอยจนถึงขีดที่ 2
3.10 ถอดแกน Plunger ออก แลวบรรจุหลอดยาที่ 2 ลงใน Trocar
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3.11 แลวสอด Plunger ดันหลอดยาจนชิดปลาย Trocar
3.12 ยึด Plunger ใหอยูกับที่ ถอด Trocar ออกมาชาๆ ในลักษณะเดิมอีก หลอดยาก็จะเขาไปอยู
ใตผิวหนังอีก 1 อัน
3.13 ทําวิธีการขางตนจนฝงยาครบ 6 หลอด เมื่อฝงยาหลอดที่ 6 แลวใหดึง Trocar ออก
หลอดยาจะถูกวางตัวเปนรูปพัด มีสวนโคนรวมกันอยูใกลรอยผาเล็กๆที่ผิวหนัง
3.14 คลําดูวาหลอด อยูในตําแหนงที่เหมาะสมดังรูป ไมใหปลายหลอดยาโผลใกลรูบนผิวหนัง
3.15 ทาน้ํายาฆาเชื้อ Betadine ใชผากอสปดทับแผลหรือพลาสเตอรยาสําเร็จรูปปดแผล
3.16 พันรอบตนแขนบริเวณที่ฝงหลอดยาดวยผากอสมวน
3.17 สังเกตแผลประมาณ 1/2 ชม. ถาหากมีเลือดซึมออกจะไดเปดแผลและพันแผลใหม
4. คําแนะนําหลังทําหัตถการ
4.1 ใหปดแผลไว 3-5 วันไมใหแผลเปยกน้ํา
4.2 สามารถทํางานไดตามปกติแตควรระวังการกระทบกระแทกที่รุนแรงและหลีกเลี่ยงการทํางาน
หนักดวยแขนขางที่ฝงยาคุมกําเนิดประมาณ 7 วัน
4.3 ครบ 7 วัน ใหกลับมาตรวจซ้ําเพื่อดูการเรียงตัวของหลอดยา, การอักเสบ, การเขียวคล้ํา และ
การเลื่อนหลุดของยา
4.4 อาจมีความผิดปกติของเลือดระดู เชน ประจําเดือนมากะปริดกะปรอย ,ไมสม่ําเสมอ หรือ
ขาดระดู ภายหลังการฝงยาคุมกําเนิดได
4.5 ถาเห็นหลอดยาสีขาวโผลอยูที่ปากแผล ตองรีบมาพบแพทยทันที
4.6 ตองเปลี่ยนยาฝงคุมกําเนิดตามกําหนด
เชน Norplant-6 เปลี่ยนทุก 5 ป และ Norplant-2 เปลี่ยนทุก 3 ป
4.7 ตรวจสุขภาพทั่วไป ตรวจหาเซลลมะเร็งปากมดลูก และตรวจเตานมอยางนอยปละครั้ง
*ภาคผนวก 1
Indication
1. ผูที่ตองการคุมกําเนิดอยางนอย 2-3 ป
2. มีบุตรเพียงพอแลวแตไมตองการทําหมัน
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3. ไมพอใจกับวิธีการหรือผลขางเคียงของการคุมกําเนิดวิธีอื่นๆ
4. อยูระหวางการใหนมบุตร
5. เปนผูที่มีประวัติประจําเดือนออกมากจนมีภาวะโลหิตจาง
**ภาคผนวก 2

Absolute Contraindications

1.ตั้งครรภ
2. เลือดออกผิดปกติทางชองคลอดโดยไมทราบสาเหตุ
3. สงสัยเปนมะเร็งของอวัยวะสืบพันธุและเตานม
4. กําลังเปนโรคตับอักเสบ
5. เปนเนื้องอกหรือมะเร็งตับ
***ภาคผนวก 3

Relative Contraindications

1. เคยตั้งครรภนอกมดลูก
2. เคยเปนโรคหัวใจและหลอดเลือดผิดปกติ เชน myocardial infarction
3. เปนสิวอยางรุนแรง
4. ความดันโลหิตสูงมาก
5. เบาหวานอาการรุนแรง
6. โรคถุงน้ําดีอักเสบ
7. ไขมันในเลือดสูง
8. เปน vascular migraine อาการรุนแรง
9. อาการซึมเศรารุนแรง
10. ผูที่กําลังใชยาที่มี drug interaction เชน rifampicin,antibiotics เปนตน
****ภาคผนวก 4

อาการขางเคียงที่อาจพบได

1. อาการผิดปกติของเลือดระดู
2. อาการผิดปกติบริเวณที่ฝงยา
3. ปวดศีรษะ
4. น้ําหนักเปลี่ยนแปลง
5. ความดันโลหิตเปลี่ยนแปลง
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6. เปนสิว
7. รังไขโตขึ้น
8. อาการอื่นๆที่พบไดนอย เชน คัดตึงเตานม คลื่นไส วิงเวียน

การถอดยาฝงคุมกําเนิด
สามารถฝกปฏิบัติกับ □ หุน □ ผูปวยจําลอง □ ฝกระหวางนักศึกษาแพทย

ขั้นตอนการปฏิบัติ
1.การเตรียมผูปวย
- ทบทวนและใหคําปรึกษาถึงสาเหตุการถอดยาฝงคุมกําเนิดวาเกิดจากเหตุผลใด
2. การเตรียมอุปกรณ
2.1 เตียงนอนที่มีที่วางแขนหรือมีโตะติดกับเตียงไววางแขน
2.2 น้ํายาฆาเชื้อสําหรับทาผิวหนัง เชน Betadine, 0.5 % Hibitane
2.3 สําลี ผากอส ผาพันแผล
2.4 หลอดฉีดยา 10 ซีซี เข็มเบอร 24 ยาว 1 นิ้วครึ่ง และเข็มดูดยา เบอร 20-21
2.5 ยาชาเฉพาะที่ 1% Xylocaine
2.6 Non tooth forceps
2.7 ดามมีดเบอร 4 และใบมีดเบอร 11 ปลายแหลม
2.8 ถุงมือปราศจากเชื้อ 1 คู
2.9 ถาดวางเครื่องมือปูดวยผาปราศจากเชื้อ
2.10 ผาเจาะกลางปราศจากเชื้อ
2.11 พลาสเตอรปดแผล
2.12 mosquito forceps
3. ขั้นตอนหัตถการ
3.1 ใหผูรับบริการนอนยื่นแขนซายทํามุม 80 – 90 องศากับลําตัวในลักษณะหงายฝามือขึ้น (ผูที่ถนัด
ขวานิยมฝงตนแขนดานซาย สวนผูที่ถนัดซายนิยมฝงตนแขนดานขวาแทน)
3.2 คลําตําแหนงที่หลอดยาฝงคุมกําเนิดมารวมกันแลวฉีดยาชาเฉพาะที่เขาไปที่ใตบริเวณหลอดยา
3.3 ใชมีดปลายแหลมกรีดแผลตามแนวขวางยาวประมาณ 2-4 มม. ตรงจุดรวมของยาฝงคุมกําเนิด
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3.4 ดันหลอดยาที่ใกลปากแผลที่สุดดวยนิ้วมือ เมื่อเห็นหลอดยาโปงนูนขึ้นมาจับดัวย mosquito
forceps
3.5 ใชใบมีดปลายแหลมเปดเนื้อเยื้อที่หุมหลอดยาออกจนเห็นหลอดยาสีขาว ระวังอยาตัดหลอดยา
ฝงคุมกําเนิด
3.6 ใช mosquito forceps อีกอันหนึ่งจับปลายหลอดยาที่โผลขึ้นมาแลวดึงหลอดยาออก
3.7 ถาไมสามารถดันหลอดยาโผลมาที่ปากแผล ใหใช mosquito forceps สอดเขาไปในแผลคอย ๆ
แยกพังผืดรอบ ๆ หลอดยาออก ขณะเดียวกันใชนิ้วดันปลายหลอดยาอีกดานหนึ่งเขามาหาปาก
แผล พอเห็นรอยนูนก็ใหจับดวย mosquito forceps แลวเอาออกเชนเดียวกับอันแรก
3.8 ถาไมสามารถเอาหลอดยาฝงคุมกําเนิดออกไดหมดควรนัดมาเอาออกอีกครั้งภายหลัง
ประมาณ 2-4 สัปดาห หรืออาจพิจารณาสงตอเพื่อพบแพทยผูเชี่ยวชาญ และแนะใหใชวิธี
คุมกําเนิดที่ เหมาะสมในชวงที่รอ
3.9 ทาน้ํายาฆาเชื้อ Betadine
3.10 ถาแผลเปดกวางควรเย็บแผล 1 ครั้ง หรือถาแผลมีขนาดเล็กใหใชปลาสเตอรปดแผล
3.11 สังเกตเลือดซึมจากแผลประมาณ 1/2 ชม.
4. คําแนะนําหลังทําหัตถการ
4.1 ใหปดแผลไว 3-5 วันไมใหแผลเปยกน้ํา
4.2 สามารถทํางานไดตามปกติแตควรระวังการกระทบกระแทกที่รุนแรงและหลีกเลี่ยงการ
ทํางานหนัก
4.3 ถาตองการมีบุตรก็สามารถตั้งครรภและมีบุตรไดตามปกติ
4.4 ถายังไมพรอมมีบุตรและไมตองการใชยาฝงคุมกําเนิดตอ ก็ตองแนะนําวิธีคุมกําเนิดอื่นๆที่
เหมาะสมตอไป
หนังสืออางอิง
1. ดํารง เหรียญประยูร. ยาฉีดคุมกําเนิดและยาฝงคุมกําเนิด. ใน:สมชัย นิรุตติศาสตร, นเรศร
สุขเจริญ,สุรางค ตรีรัตนชาติ,วิชัย เติมรุงเรืองเลิศ,วิสันต เสรีภาพงศ.ตํารานรีเวชวิทยา.
ภาควิชาสูติศาสตร-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย:โรงพิมพแหง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2547:437-66.
2. ยุทธพงศ วีระวัฒนตระกูล.ใน:ยุทธพงศ วีระวัฒนตระกูล.การคุมกําเนิดเพื่อการวางแผน
ครอบครัว.ภาควิชาสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน.
พิมพคร็งที่ 1 : คลังนานาวิทยา,2550:188-218.
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สามารถฝกปฏิบัติกับ

การเจาะคอ (Tracheostomy)

 หุน  ผูปวยจําลอง  ฝกระหวางนักศึกษากันเอง

ขอบงชี้การทําหัตถการ (Indication)
- ภาวะอุดกลั้นทางเดินหายใจสวนบน (UAO) ที่มีสาเหตุจากการติดเชื้อ , อุบัติเหตุและมะเร็งกลองเสียง
- ผูปวยที่ตองใสทอชวยหายใจเปนเวลานาน (prolong intubation)
- Severe maxillofacial trauma ที่ใสทอชวยหายใจยาก
ขอหามในการทําหัตถการ (Contraindication)
- ไมมี absolute Contraindication
- Relative Contraindication ไดแกผูปวยที่มีภาวะ coagulopcthy เชน platelet <40,000/mm3 ,
Bleeding time > 10 minute , PT,PTT > 1.5 times control
อันตรายจากการทําหัตถการและการปองกัน
- Tracheostomy tube เลื่อนหลุดหลังทําหัตถการ
การปองกัน : การผูกเชือกที่ปกของ Tracheostomy tube ใหกระชับโดยใหผูปวย flex คอ และสอดนิ้วของ
ผูชวย 1 นิ้ว ระหวางลําคอและเชือกเวลาผูกเชือก
: ในผูปวยเด็กปองกันโดยการเย็บปกของ Tracheostomy tube ทั้ง 2 ขาง เขากับผิวหนังบริเวณ
ลําคอ

ขั้นตอนการปฏิบัติ (Task analysis)
1. การเตรียมผูปวย

ขอควรระวัง

1.1 ตรวจการแข็งตัวของเลือดกอนทําหัตถการ ไดแก Platelet , PT , PTT ถา
ผิดปกติตองทําการแกไขกอน
1.2 แนะนําตัวเองและทําการยืนยันตัวผูปวย และถามประวัติการแพยาชา
1.3 แจงผูปวยและญาติวาจะทําการเจาะคอเพื่อใสทอทางเดินหายใจ
1.4 แจงประโยชนจากการทําหัตถการ เพื่อใหผูปวยหายใจไดสะดวก และแจง 1.4 - apnea
- bleeding
ภาวะแทรกซอนที่อาจเกิดขึ้นขณะทําและหลังทํา ไดแก เลือดออก หรือการชอก
- pneumothorax or
ช้ําของอวัยวะใกลเคียง เชน ตอมไทรอยด
pneumomediastinum
1.5 ขออนุญาตทําหัตถการโดยใหตอบรับดวยวาจาและเซ็นยินยอม
- injury to adjacent structures
2. การเตรียมอุปกรณ
- post-obstructive pulmonary
2.1 ผา sterile 2 ชิ้นสําหรับปูรอบบริเวณ surgical area (บริเวณคอ)
edema
2.2 หมอนทรายสําหรับรองยกไหล
2.3 น้ํายาฆาเชื้อ betadine
2.4 ยาชา ไดแก 1% xylocain with adrenaline
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ขั้นตอนการปฏิบัติ (Task analysis)

ขอควรระวัง

2.5 มีดผาตัดและอุปกรณการเย็บแผล
2.6 tracheostomy tube (ผูหญิงเบอร 7 - 7.5 , ผูชายเบอร 7.5 - 8) ทดสอบ
balloon วาไมรั่ว แลวทาสารหลอลื่น ไดแก KY gel
2.7 tracheostomy guide (option)

3. ขั้นตอนการทําหัตถการ

3.1 จัดทาใหผูปวยนอนหงายและใชหมอนทรายรองใตหลังสวนบน เพื่อ
extend neck (ยกเวนกรณีมี C-spine injury)
3.2 ปายน้ํายาฆาเชื้อจากระดับคางจนถึงตําแหนงที่ต่ํากวากระดูกไหปลารา
ประมาณ 2 นิ้ว
3.3 ปูผา 2 ชิ้น ใหเกิดชองจาก larynx กับ suprasternal notch
3.4 มองหรือหาตําแหนงของ cricoid cartilage และ suprasternal notch
3.5 ฉีดยา 1% xylocain with adrenaline ที่ตําแหนงกลางลําคอหางจาก
landmarks ทั้งสองเทา ๆ กัน
3.6 ใชมีดกรีด skin , subcutaneous tissue และ platysmal muscle ในแนว
ขวาง ความยาว 2-3 เซนติเมตร
3.7 ทําการยก Skin flap ในชั้นใต platysma muscle ดวยการจี้ไฟฟา หรือ
blunt dissection ดวยนิ้วมือหรือเลาะดวย metzenbaum scissors
3.8 มองหา midline raphe ของ strap musele และทําการแยก strap muscle
ไปทางดานขางทั้งสองขางโดยใช retraetor จนถึง pretracheal fascia และ
thyroid isthmus แลวทําการดัน thyroid isthmus ขึ้นดานบน
3.9 หลังจากดัน thyroid isthmus ไปทางดานบนจะพบ trachea โดยคลําหา
tracheal ring 2rd – 4th
3.10 เย็บไหมเปน stay suture ที่ anterior tracheal wall เพื่อไวสําหรับดึงรั้ง
3.11 ตรวจเช็คขนาด tracheostomy tube ที่จะใชและทดสอบ balloon วาไม
มีการรั่ว รวมทั้งแจงวิสัญญีวาจะทําการเจาะคอ
3.12 ทําการเจาะ anterior tracheal wall เปนรูป inverted U flap (ที่ระดับ
3rd – 4th ring level)
3.13 แจงวิสัญญีใหทําการถอด endotracheal tube ออกจนถึง subglottic level
3.14 ดึง Stay suture ลงเพื่อเปดรูของ trachea แลวทําการใส tracheostomy
tube ที่เคลือบสารหลอลื่นลงไปในรูของ trachea

3.1 กรณีมี C-spine injury อาจทํา
ใหเกิด spinal cord injury
หรือ กรณีมี partial tracheal
disruption อาจทําใหเกิด
complete tracheal disruption

3.9 หากตําแหนงที่เจาะคอสูง
เกินไป (ใกล cricoids cartilage)
อาจทําใหเกิด subglottic stenosis
ตามมาในภายหลัง
3.12 ถาเปด U flap ใหญเกินไป
อาจทําให trauma ตอ nerve และ
secretion รั่วไดงาย ทําใหดูแล
แผลยาก
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ขั้นตอนการปฏิบัติ (Task analysis)

ขอควรระวัง

3.15 ถอด tracheostomy guide (ถามี) และใสลมเขาไปใน balloon (3 – 5 cc.)
แลวตอทอกับเครื่องชวยหายใจ ใหวิสัญญีฟงปอดวาลมเขาปอดดีทั้ง 2 ขาง
3.16 ทําการหามเลือดบริเวณแผลผาตัด
3.17 เย็บแผลปดบริเวณดานขางของ tracheostomy tube
3.18 เอาหมอนที่รองใตหลังออก ผูกเชือกที่ปกของทอเจาะคอทั้งสองดาน ผู
ผาตัดจับปลายเชือกดานที่หนึ่งออมไปดานหลังลําคอเพื่อไปผูกกับปลายเชือก
ดานที่สองดวยเงื่อนตาย ใหปมที่ผูกอยูดานขางของลําคอ และระหวางนี้ใหผูชวย
จับผูปวย flex คอและสอดนิ้วของผูชวย 1 นิ้วใหอยูระหวางลําคอและเชือก

3.15 ถาใสลมมากเกินไปอาจทํา
ใหเกิด pressure necrosis

4. การแนะนําผูปวยหลังปฏิบัติ

4.1 มีทีมพยาบาลทําความสะอาดและดูดเสมหะจากทอที่คอ
4.2 แนะนําใหญาติ และพยาบาล สังเกตวาทอยังอยูในตําแหนงเดิมและมีลม
ออกทางทอเจาะคอ(เพื่อระวังการเลื่อนหลุดและการอุดตันจาก secretion ของทอ
เจาะคอ)
4.3 แพทยจะถอดเปลี่ยน tracheostomy tube ใหหลังทําหัตถการ 3-4 วัน
เพื่อใหเกิดเปนรูคางไวกอน (form tract)

5. แหลงอางอิง (References)

1. Bailey BJ. Head and Neck Surgery Otolaryngology. 2nd ed. Philadelphia:
Lippincott Raven; 1998: 803-812
2. Ballenger JJ. Ballenger’s Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery.
16th ed. BC Decker Inc. 2003; 1155-1159
3. Cummings CW. Otolaryngology Head and Neck Surgery. 4th ed. Elsevier
Mosby;2005:2441-2448
4. Wood DE. Tracheostomy. Chest Surgery Clinic North of America. Nov
1996
;6(4):749-764
5. Solares CA, Krakovitz O, Hirose K, Koltai PJ. Starplasty: revisiting a
pediatric tracheostomy technique. Otolaryngology Head and Neck Surgery.
Nov 2004;131(5):717-722
ผูจัดทํา/ผูปรับปรุง พญ.จิราพร ตระการจันทรสิริ โรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร

3.17 กรณีเย็บแผลแนนเกินไป
อาจเกิด subcutaneous
emphysema
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การใส Sengstaken Blakemore tube
สามารถฝกปฏิบัติกับ

 หุน  ผูปวยจําลอง  ฝกระหวางนักศึกษากันเอง

Indications

1. ภาวะเลือดออกในระบบทางเดินอาหารสวนตนที่เกิดจาก esophageal varix หรือ gastric varix ที่ไมตอบสนอง
ตอการรักษาดวยวิธีสองกลอง
2. ภาวะเลือดออกในระบบทางเดินอาหารสวนตนที่เกิดจาก esophageal varix หรือ gastric varix ที่รุนแรงอันอาจ
ทําใหผูปวยเสียชีวิตได และผูปวยไมสามารถรับการรักษาโดยวิธีสองกลองได หรืออยูในสถานพยาบาลที่ไม
สามารถรักษาผูปวยโดยวิธีการสองกลองเพื่อหยุดเลือดที่ออกได

Contraindications

1. เคยไดรับการผาตัดบริเวณ esophagogastric junction ในระยะเวลาใกลเคียงกับที่มีภาวะเลือออกในระบบ
ทางเดินอาหารสวนตน
2. มีภาวะ esophageal stricture
3. ภาวะเลือดออกในระบบทางเดินอาหารสวนตนที่เลือดหยุดแลว หรือเลือดออกไมมากถึงขึ้นทีจะเปนอันตราย
ตอชีวิตของผูปวย

Technique
1. การเตรียมผูปวยกอนใส

1.1 แนะนําตัวเองและยืนยันตัวผูปวย
1.2 ถามประวัติการแพยาโดยเฉพาะยาชาเฉพาะที่
1.3 แจงผูปวยและญาติถึงขอบงชี้และวิธีการทําหัตถการ
1.4 อธิบายผลดีแกผูปวยหรือญาติ และแจงภาวะแทรกซอนที่อาจเกิดขึ้นได
1.5 ขออนุญาตการทําหัตถการโดยการตอบรับดวยวาจาและเซ็นยินยอมโดยผูปวยและ/หรือญาติ
1.6 ถาเลือดออกมากระดับความรูสึกตัวไมดี ใหพิจารณาใส Endotracheal tube กอน เพื่อปองกัน
ทางเดินหายใจไมใหอุดตัน ลดภาวะแทรกซอนในกรณีเกิดการสําลัก
1.7 พิจารณาใหยาแกปวด หรือ ยากลอมประสาทกอนทําหัตถการหากไมมีขอหาม
1.8 พิจารณาเตรียมอุปกรณรัดตรึงผูปวยไวในกรณีไมไดสติ หรือไมใหความรวมมือ
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2. การเตรียมอุปกรณ
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Sengstaken-Blakemore tube
Syringe ธรรมดาขนาด 50 ml , syringe irrigation with suction tip ขนาด 50 ml
ขวดพลาสติกขนาด 500 ml บรรจุน้ําเกลือ
เทปสําหรับติดสายใหแนนกับจมูก
ถุงมือ dispossible สําหรับทําหัตถการ
เจลหลอลื่น, ยาชาเฉพาะที่ เปนสเปรยหรือ เจลก็ได
เครื่องวัดความดันชนิดแขวน พรอม three way ประกอบเปนเครื่องวัดความดันใน
esophageal balloon
2.8 Arterial clamp 2 อัน
2.9 สาย Nasogastric tube ขนาด 14-16 Fr พรอมชุดดูดสุญญากาศ
2.10 พิจารณาเตรียม Laryngoscope และMcgrill’s forceps ไวชวยใสในกรณีใสเขาหลอดอาหาร
ไดยาก และ กรรไกรตัดในกรณีตองการ Emergency balloon decompression
2.11 ชุดรอกที่ปลายเตียงสําหรับแขวนน้ําหนัก

3. ขั้นตอนการทําหัตถการ

3.1 ทดสอบการรั่วของบอลลูนกอนใสทุกครั้ง โดยใชวิธีทดสอบลมรั่วใตน้ํา
3.2 วัดระยะโดยจับที่ขั้วของ gastric balloon วางไวที่ epigastrium วัดระยะถึงจมูก แลวออมไปทาง
ปาก ปรกติจะยาวประมาณ 50 cm
3.3 ถาผูปวยนั่งไดใหใสในทานั่ง ถานั่งไมไดใหใสในทาหัวสูงประมาณ 45 องศาเพื่อปองกัน
aspiration พิจารณาใชยาชาเฉพาะที่ในคอหอยและโพรงจมูกกอนทําหัตถการ
3.4 ใชสารหลอลื่นใหเพียงพอแลวใสสายเขาทางจมูกจนไดระยะที่ตองการ เพื่อใหมั่นใจวา gastric
balloon ทั้งลูกไดเลย esophagogastric junction ไปแลว
3.5 ทดสอบจนแนใจวาสายอยูในกระเพาะดวยการ ดูดได content จากสาย NG หรือ push ลมแลว
ฟงเสียง (เหมือนทดสอบตําแหนงเวลาใส Nasogastric tubeทั่วไป) หลังจากนั้นใสลม 50 cc ไปใน gastric
balloon ดึง Sengstagen-Blakemore tube ขึ้น ถา balloon อยูในตําแหนงที่ตองการจะพบวาตําแหนงของสาย
จะติดอยูที่ประมาณ 40 cm ที่บริเวณรูจมูก
3.6 เมื่อตรวจวาสายอยูในตําแหนงที่ตองการแลวใหดันสาย Senstagen-Blakemore ลงไปใน
กระเพาะอาหารจนสุดสาย ใสลม gastric balloon ประมาณ 250 – 350 ml แลว clamp สายไว ดึงสายขึ้นมา
จนรูสึกติด การใสลมจะมีขอดีคือถาแตกจะไมเกิด aspiration และ x-ray เห็น
3.7 ถวงน้ําหนักที่ปลายสาย โดยใชขวดน้ําเกลือขนาด 500 ml ขึงกับรอกที่ปลายเตียง
3.8 ถามี Secretion มากใหใสสาย Nasogastric tube อีกเสนเขาทางรูจมูกอีกขางใหปลาย
Nasogastric tube อยูเหนือ Esophagogastric junction ซึ่งจะชวยปองกันภาวะ aspiration และชวย detect ไดวา
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ยังมีเลือดออกเหนือ Esophagogastric junction หรือไม
3.9 ถาเลือดยังไมหยุดจะ Irrigate ไดเลือดสดตลอดเวลาจาก gastric aspiration port ของ
Sengstaken-Blakemore tube ในกรณีนี้แสดงวาเลือดนาจะออกมาจาก gastric varix มากกวา esophageal
varix ตองทําการเพิ่มน้ําหนักที่ถวงจากเดิม 0.5 กิโลกรัมเปน 1 กิโลกรัม แตในกรณีที่ดูดไดเลือดตลอดเวลา
จากสาย NG tubeที่อยูเหนือ EG junction หรือมืเลือดไหลทนออกมาจากปากและจมูกของคนไขแมวาจะทํา
การดึง gastric balloon ไวแลว ให inflate esophageal balloon ควบคุมความดันในบอลลูนใหไมเกิน 40
mmHg แตไมต่ํากวา 25 mmHg โดยใชความดันนอยที่สุดที่สามารถจะควบคุมการเลือดออกได
3.10 ควรตอ suction ที่ตําแหนงเหนือจุดที่ inflate balloon เพื่อดูดน้ําลายปองกัน aspiration
3.11 โดยทั่วไปเมื่อสามารถควบคุมเลือดออกดวย Sengstagen-Blakemore tube ไดแลวจะคาสายไว
24 ชั่วโมงแลวจึงคอยเอาสายออก

4. ขอแนะนําหลังการปฏิบัติ
4.1
4.2
4.3
4.4

ประเมิน vital signs บอยๆ
Portable chest film หลังใส
ใหนอนหัวสูงเล็กนอย เพื่อลดโอกาสการสําลัก
ไมควรใสนานเกิน 24 ชั่วโมง หากเกินแลวเลือดยังไมหยุดใหพิจารณานําผูปวยไปผาตัด หรือ ทํา
therapeutic endoscopy
4.5 กรณีที่เกิดภาวะ asphyxia ฉุกเฉินจากการที่ gastric balloon เลื่อนขึ้นไปอุดตันทางเดินหายใจ ใหรีบ
ตัดสาย Sengstaken Blakemore tube ดวยกรรไกรตัด
4.6 ใหยาแกปวดและยากลอมประสาท รัดตรึงผุปวยตามสมควร

ภาวะแทรกซอน

1.
2.
3.
4.

aspiration
asphyxia
esophageal perforation
Minor complication : Pain
Pharyngeal and esophagogastric erosion from local pressure
Hiccup

262

5. แหลงอางอิง

1. Roberts JR, Hedges JR. Clinical Procedures in Emergency Medicine. 4th. Philadelphia, PA: WB
Saunders; 2003.
2. Bauer JJ, Kreel I, Kark AE. The use of the Sengstaken-Blakemore tube for immediate control of
bleeding esophageal varices. Ann Surg. Mar 1974;179(3):273-7.
3. Boyce HW Jr. Modification the Sengstaken-Blakemore balloon tube. Nord Hyg Tidskr. Jul 26
1962;267:195-6
4. Sengstaken RW, Blakemore AH. Balloon tamponage for the control of hemorrhage from
esophageal varices. Ann Surg. May 1950;131(5):781-9.

โดย นพ. เลิศรัช วงษราช กลุมงานศัลยกรรม โรงพยาบาลขอนแกน
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การจัดทานอนที่ถูกตองสําหรับผูปวยโรคหลอดเลือดสมองอัมพาตครึ่งซีก
(Bed positioning in hemiplegic patient)
สามารถฝกปฏิบัติ  หุน  ผูปวยจําลอง  นักศึกษาแพทย
ระดับหัตถการ : ระดับที่ 1 (หัตถการพื้นฐานทางคลินิก)
เมื่อจบแพทยศาสตรบัณฑิต สามารถอธิบายขั้นตอนการกระทํา ภาวะแทรกซอนที่อาจจะ
เกิดไดถูกตอง ตรวจและประเมิน ขอบงชี้ ขอหาม สภาพและเงื่อนไขที่เหมาะสม สามารถทําได
ดวยตนเอง วินิจฉัยและดูแลบําบัดภาวะแทรกซอนได
ประโยชนของหัตถการ
ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองมักมีทานอนเฉพาะ ซึ่งมีตนแขนบิดเขาใน ขอศอกและขอมือ
กระดกลง ขอสะโพกและขอเขางอ ตนขากางออกและหมุนออกนอก และขอเทากระดกลง ซึ่งทําให
มีขอตอยึดติดในทาที่เปนอุปสรรคตอการใชงาน ดังนั้นจึงตองจัดทาทางการนอนที่เหมาะสม เพื่อ
ปองกันไมใหขอยึดติด
อันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับผูปวย และการปองกัน
ถาจัดทาทางการนอนไมเหมาะสม อาจทําใหขอยึดติดมากขึ้น อาจกระตุนอาการเกร็ง และ
อาจเกิดแผลกดทับได
การเตรียมผูปวย
อธิบายเหตุผลในการจัดทานอนที่ถูกตองสําหรับผูปวยโรคหลอดเลือดสมองที่เปนอัมพาตครึ่งซีก
การจัดทาทางการนอนที่เหมาะสมในผูปวยโรคหลอดเลือดสมองที่เปนอัมพาตครึ่งซีก จะ
ชวยปองกันไมใหขอยึดติด

ขั้นตอนการปฏิบัติ

การเตรียมอุปกรณ
1) ผาขนหนูมวน ขนาดพอเหมาะมือ สําหรับใหผูปวยกํา
2) หมอนขนาดเล็กสําหรับรองแขนและขาขางที่เปนอัมพาต
3) หมอนขนาดใหญหรือแผนรองเทา (foot board) เพื่อปองกันปลายเทาตก
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วิธีการ
1. การจัดทาของมือ (Functional hand position)
ทาที่มือพรอมใชงาน (function) เปนทาที่มือและขอมือมีความตึงตัวของเสนเอ็นที่ทําหนาที่
งอนิ้วและกระดกขอมือลง สมดุลกับเสนเอ็นที่ทําหนาที่เหยียดนิ้วและกระดกขอมือขึ้น ทําไดโดยใช
ผาขนหนูมวนแลวตรึงดวยเทปทําเปนมวนขนาดพอเหมาะกับมือ แลวใหผูปวยกําไว

มืออัมพาต

Functional position

Hand roll

รูปที่ 1 การจัดทาของมือ

2. การจัดทานอนหงาย
2.1 ศีรษะหนุนหมอนใบเล็กๆไมใหศีรษะยกสูงมากไป
2.2 จัดศีรษะใหตรง
2.3 จัดลําตัวใหตรง อยาใหเอียงไปทางดานที่เปนอัมพาต
2.4 จัดใหไหลกางออก 90 องศา วางหมอนบางๆหนุนที่ไหลและตนแขนขางอัมพาต
2.5 จัดใหขอไหลหมุนออกนอก และวางแขนขางอัมพาต ไดเปน 3 แบบ (ดังรูปที่ 2)

รูปที่ 2 การจัดทาของแขนขางอัมพาต
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2.6 มือและขอมือวางอยูในทาที่มือพรอมใชงาน (functional hand position) (ดังรูปที่1)
2.7 ขอสะโพกขางที่อัมพาตควรใชหมอนบางๆหนุนเพื่อกันไมใหเชิงกรานแบะออกไป
ดานหลังและใชหมอนขางวางขนาบขางสะโพกและตนขา (trochanteric roll) เพื่อปองกันการตนขา
หมุนออกนอก
2.8 เขาอยูในทาเหยียดหรืองอเพียงเล็กนอย ประมาณ 10 องศา
2.9 ขอเทาใชหมอนขนาดใหญ (foot board) ดันฝาเทาไว เพื่อปองกันขอเทากระดกลง

รูปที่ 3 การจัดทานอนหงาย

3. การจัดทานอนตะแคงทับขางที่ดี
3.1 นอนตะแคงเต็มตัว ลําตัวตรง
3.2 ศีรษะโนมไปทางดานหนาเล็กนอย
3.3 แขนขางที่เปนอัมพาตจัดใหไหลงุมไปดานหนาใชหมอนรองแขน มือวางบนหมอน
3.4 ขาขางที่เปนอัมพาตจัดใหสะโพกงอ เขางออยูบนหมอนเชนเดียวกัน เพื่อกันไมให
ขอเทาบิด
4. การจัดทานอนตะแคงทับขางที่เปนอัมพาต
4.1 จัดศีรษะโนมไปทางดานหนา
4.2 ลําตัวตรง
4.3 ไหลขางอัมพาตหอมาทางดานหนา ชวงปลายแขนอยูในทาหงายมือ
4.4 ขาดานหลังขางอัมพาตจับเหยียด ขอสะโพกตรง เขางอเล็กนอย ขาขางดีอยูดานบน
งอไปทางดานหนา
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รูปที่ 4 ทานอนตะแคงทับขางที่ดี

รูปที่ 5 ทานอนตะแคงทับขางที่เปนอัมพาต

5. การจัดทานอนคว่ํา
ผูปวยอัมพาต ถาไมมีปญหาทางดานการหายใจและสามารถนอนคว่ําไดควรจัดใหมีทานอน
คว่ําดวยอยางนอยครั้งละ 30 นาที วันละ 2-3 ครั้ง ใชหมอนบางๆรองใตขอเทาทั้งสองขาง ปลาย
เทาวางแนบชิดหมอนใบใหญหรือกระดานรองเทา (foot board) หัวไหลมีผารองรับไวทั้งสองขาง
แขน และขอศอก เหยียดตรงออกหางจากตัว สวนที่มือกําผาขนหนู (ดังรูปที่ 6)

รูปที่ 6 การจัดทานอนคว่ํา
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คําแนะนําผูปวยหรือญาติ
1) ถาผูปวยไมชินกับการนอนคว่ํา ควรเริ่มจากการนอนคว่ําชวงสั้นๆ จนกระทั่งผูปวยทนได
นานถึง 30 นาที
2) ควรจัดทาของแขนสลับไปมาระหวางการงอกับเหยียดขอศอก และทากางกับหุบขอไหล
3) การจัดทานอนหงาย หลีกเลี่ยงการไขหัวเตียงขึ้นสูง เนื่องจากจะทําใหขอสะโพกและขอเขา
ติดในทางอไดมากขึ้น

แหลงอางอิง
1) กฤษณา พิรเวช. การฟนฟูผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง. ใน: ดุจใจ ชัยวานิชศิริ, วสุวัฒน
กิติสมประยูร. บรรณาธิการ. ตําราเวชศาสตรฟนฟู. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: โรงพิมพแหง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2553: 165-185.
2) ปยะภัทร พัชราวิวัฒนพงษ. โรคหลอดเลือดสมอง. ใน: กิ่งแกว ปาจารีย. บรรณาธิการ.
เวชศาสตรฟนฟูสําหรับเวชปฏิบัติทั่วไป. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: หางหุนสวนจํากัด เอ็น.พี.
เพรส, 2550: 91-110.

ผูจัดทํา แพทยหญิงนฎา จันทไทย ศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลกาฬสินธุ
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การชวยผูคลอดที่สายสะดือแลบฉุกเฉิน
(Emergency management for prolapsed umbilical cord)
ความสําคัญ
ภาวะนี้กอใหเกิดภาวะวิกฤตตอเด็กในครรภระหวางคลอด ซึ่งตองการการวินิจฉัยและการชวยเหลือ
โดยดวนที่สุด เด็กเสียชีวิตไดงายจากการขาดออกซิเจน เพราะสายสะดือถูกสวนนํากดกับสวนของทางคลอด
โดยเฉพาะอยางยิ่งในการคลอดที่ทารกเอาหัวเปนสวนนํา
ขั้นตอนการปฏิบัติ
เมื่อวินิจฉัยไดและปากมดลูกยังเปดไมหมด ควรปฏิบัติดังนี้
1. จัดใหแมนอนในทาที่ชวยมิใหสวนนําลงมากดสายสะดือ อาจเปนไปไดโดยสั่งผูชวยใหยกขา
เตียงทางปลายเทาใหสูงโดยใชไมรองรับขาเตียง หรือสอดเกาอี้รองรับสวนลางของลําตัวหรือ
ใชหมอนรองกนใหแมนอนกนสูง

2. สอดมือทั้งมือเขา ไปในชองคลอดดันสวนนํามิใหเคลื่อนลงมากดสายสะดือ โดยไมดันสาย
สะดือเขาไปในโพรงมดลูก พยายามดันหัวใหออกไปพนชองเชิงกรานจนไปอยูในแนวเฉียง
ทั้งนี้ตองดันในชวงมดลูกคลายการหดตัว
3. สั่งใหพยาบาลหองคลอดใชสายยางสวนปสสาวะชนิด Foley คาทิ้งไว โดยใสในขณะที่มือ
แพทยอยูในชองคลอด
4. ใสน้ําเกลือปกติ (NSS) บรรจุลงไปในกระเพาะปสสาวะ 800 ซีซี เพื่อชวยดันสวนนําของเด็ก
ใหสูงขึ้นไป และชวยคลายกําลังหดรัดตัวของกลามเนื้อมดลูก
5. สั่งผูชวยใหออกซิเจนแกแม
6. เตรียมการผาทองทําคลอด
7. รายงานสูติแพทยโดยดวน
เอกสารอางอิง
E-book คูมือการฝากครรภและการคลอด วราวุธ สุมาวงศ คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
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การใสหวงอนามัย ชนิด Copper T 380A (Insertion of Copper T 380A IUD)
สามารถฝกปฏิบัติกับ

 หุน
หลักการปฏิบัติ

 ผูปวยจําลอง

1. การเตรียมผูปวย
1.1 การประเมินผูรับบริการ
1. ซักประวัติ อายุ การคลอด จํานวนบุตร และระดูครั้งสุดทาย
2. ซักประวัติโรคประจําตัว การผาตัด การแพยา รวมทั้งการแพสาร
ทองแดง และความผิดปกติของเมตาบอลิสมของทองแดง (Wilson
disease)
3. ซักประวัติการคุมกําเนิด ถากําลังคุมดวยวิธีอื่นอยูสามารถใสหวง
อนามัยไดเลย โดยไมตองรอใหระดูมา แตถาไมไดคุมกําเนิดและอยูใน
ครึ่งหลังของรอบระดู ควรจะรอใหมีระดูมากอน ถาไมมีเพศสัมพันธ
ในรอบระดูนี้ หรือแนใจวาไมตั้งครรภสามารถใสหวงอนามัยไดเลย
4. ตองไมมีขอหามในการใสหวงอนามัย
1.2 การเตรียมผูรับบริการ
1. อธิบายใหทราบถึงประโยชน ขั้นตอน อาการขางเคียง
ภาวะแทรกซอนที่อาจเกิดขึ้น และความรูสึกขณะใสหวงอนามัย

 ฝกระหวางนักศึกษาแพทย
สิ่งที่ควรระวัง
- ไมไดถามระดูประวัติครั้งสุดทาย
การคุมกําเนิด ขอหามในการใสหวง
อนามัย และประวัติการแพสาร
ทองแดง เครื่องประดับที่ทําดวย
ทองแดง ผิวหนัง ผื่นแดงคัน บริเวณ
ติ่งหู ขางแกม หนาหู จากตางหู หรือ
อุปกรณโทรศัพท บริเวณขอมือจาก
กําไล สรอยมือ ระหวางอกและกลาง
หลัง จากตะขอชุดชั้นใน เปนตน และ
ประวัติการแพน้ําหอม
- ไมไดอธิบายขั้นตอนและความรูสึก
ขณะใสหวงอนามัย

271

หลักการปฏิบัติ
2. การเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ
- เตรียมเครื่องมือและอุปกรณปราศจากเชื้อ ซึ่งประกอบดวย
1. ถุงมือ 1 คู
2. Bivalve vaginal speculum 1 อัน
3. Tenaculum หรือ Allis tissue forceps 1 อัน
4. Uterine sound 1 อัน
5. Sponge holding forceps 1 อัน
6. กรรไกรตัดไหม 1 อัน
7. สําลีและไมพันสําลี
8. ภาชนะใสน้ํายาฆาเชื้อโรค 1 ชุด
9. อุปกรณในการทํา Papanicolaou smear 1 ชุด
10. หวงอนามัยชนิด Copper T 380A ซึ่งผานการทําใหปราศจากเชื้อ
และบรรจุอยูในซอง ยังไมหมดอายุการใชงาน 1 ชุด
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ
3.1 การจัดทา
นอนในทาขึ้นขาหยั่ง (Lithotomy)
3.2 ตรวจภายใน
ปฏิบัติตามขั้นตอนที่บรรยายไวในหัตถการเรื่องการตรวจภายใน
และการตรวจ Papanicolaou smear เนนเรื่องการคลําขนาดและ
ตําแหนงของมดลูก
3.3 ใส Vaginal speculum
ใส Vaginal speculum เขาไปในชองคลอดอีกครั้ง แลวถางปลาย
ออกใหเห็นปากมดลูกชัดเจน
3.4 วัดความลึกของโพรงมดลูก
1. ใช Sponge holding forceps จับสําลีชุบน้ํายาฆาเชื้อโรค เช็ด
บริเวณผนังชองคลอดและปากมดลูกใหสะอาด
2. ใช Tenaculum จับ Anterior lip ของปากมดลูกตามขวางบริเวณ
10-14 นาฬิกา หรือใช Allis tissue forceps จับ Anterior lip ของ
ปากมดลูกในแนวตรงบริเวณ 12 นาฬิกา โดยใหปลายหนึ่งลึกเขาไปใน
Cervical canal ประมาณ 0.5-1 ซม.

สิ่งที่ควรระวัง
- เตรียมเครื่องมือและอุปกรณไมครบ
- ไมไดตรวจดูวาสภาพซองบรรจุหวง
อนามัยวาอยูในสภาพเรียบรอยและ
ไมฉีกขาด
- ไมไดตรวจดูวันหมดอายุของหวง
อนามัย

- ไมไดตรวจภายในกอนใสหวง
อนามัยหรือตรวจผิด

- ไมไดทําความสะอาดบริเวณผนัง
ชองคลอดและปากมดลูก
- ไมไดใช Tenaculum หรือ Allis
tissue forceps จับปากมดลูกกอนใส
Uterine sound
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สิ่งที่ควรระวัง
3. ใชสําลีพันปลายไมชุบน้ํายาฆาเชื้อโรคเช็ด Cervical canal 2ครั้ง - จับเครื่องมือแนนทําใหไมรูสึกแรง
ตานเมื่อปลายเครื่องมือกระทบสิ่งกีด
4. สอด Uterine sound เขาไปในโพรงมดลูกตามแนวทิศทาง
ขวาง
ตําแหนงของมดลูก สอดเขาไปจนถึง Fundus แลววัดความลึกของ
โพรงมดลูก โดยวัดจาก Fundus จนถึงปากมดลูก แลวเอาออก
- ระวังมดลูกทะลุหากสอด Uterine
sound ผิดทิศทางหรือลึกเกินไป
3.5 การบรรจุหวงอนามัยเขาหลอดสําหรับใส (Insertion tube)
และกําหนดระยะความลึก มี 2 วิธี เลือกใชวิธีใดวิธีหนึ่งตามความ
เหมาะสม
3.5.1 วิธีบรรจุโดยใสถุงมือปราศจากเชื้อ
1. ใสถุงมือปราศจากเชื้อ
2. ใหผูชวยฉีกซอง นําหวงอนามัยวางบนภาชนะหรือผานึ่ง
- ไมไดใชเทคนิคปราศจากเชื้อ
ปราศจากเชื้อ
3. พับแขนหวงอนามัยทั้ง 2 ขางเขาไปอยูในหลอดสําหรับใส
และปรับปุมความลึก (Depth-gauge) ใหพอดีกับขนาดของมดลูก
3.5.2 วิธีบรรจุโดยไมใสถุงมือปราศจากเชื้อ
- ไมไดใชเทคนิคปราศจากเชื้อ
1. ฉีกซองดานที่เปนดานของแกนดัน (Solid rod) ออก
2. เลื่อนหวงอนามัยใหต่ําลงมาจากปลายซอง ประมาณ 3 ซม.
3. ใชมือขางที่ถนัดบีบพับแขนทั้ง 2 ขางของหวงอนามัย ซึ่งยัง -ระยะเวลาที่แขนของหวงอนามัย
อยูในซอง ใชมือดานตรงกันขามชวยดันหลอดสําหรับใสจนแขนของ อยูในหลอดสําหรับใสภายหลังพับ
แขนหวง ไมควรเกิน 5 นาที เพราะ
หวงเขาไปอยูในหลอดสําหรับใส และปรับปุมความลึกใหพอดีกับ
จะทําใหแขนของหวงไมกางออก
ขนาดของมดลูก
3.6 การใสหวงอนามัยเขาในโพรงมดลูก
1. ใชมือซายจับ Tenaculum หรือ Allis tissue forceps ดึง
ออกมาเล็กนอย เพื่อใหแกนมดลูกตรง
2. จับหวงอนามัยพรอมแกนดัน ระวังไมใหสัมผัสกับสวน ที่
ไมสะอาด ใหปลายของแกนดันอยูชิดกับหวงอนามัย และตองระวัง มิ
ใหแกนดันเลื่อนตก
3. สอดหวงอนามัยที่บรรจุอยูในหลอดสําหรับใสพรอมแกน

- ระวังไมใหหวงอนามัยสัมผัสกับ
สวนอื่นของอวัยวะสืบพันธุ เชน ผนัง
ชองคลอด
- ใสหวงอนามัยไมเขา
- ใสหวงอนามัยไมถูกทิศทางหรือ
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ดันเขาไปในโพรงมดลูก ตามแนวของมดลูก จนปุมปรับความลึกที่
หลอดชิดปากมดลูก
4. ใชมือซายจับ Tenaculum หรือ Allis tissue forceps รวบ
แกนดันไวกับที่
5. ใชมือขวาถอดหลอดสําหรับใสออกจนชิดหวงของแกนดัน
ซึ่งจะทําใหแขนรูปตัว T ของหวงอนามัยหลุดจากหลอดสําหรับใส
6. ดันหลอดสําหรับใสเขาไปเบา ๆ จนรูสึกมีแรงตานเพื่อให
หวงอนามัยอยูชิด Fundus มากที่สุด
7. ดึงแกนดันออก
8. คอย ๆ ดึงหลอดสําหรับใสออก
9. ตัดสายไนลอนของหวงอนามัยใหหางจากปากมดลูก
ประมาณ 2.5 ซม.
10. ปลด Tenaculum หรือ Allis tissue forceps ออกจาก
ปากมดลูก
11. ใช Sponge holding forceps จับสําลีชุบน้ํายาฆาเชื้อโรค
เช็ดบริเวณปากมดลูก และกดรอยแผลที่ปากมดลูกจนเลือดหยุด

สิ่งที่ควรระวัง
แรงเกินไปจนทําใหมดลูกทะลุ
- ดันแกนดันเขาไปแทนที่จะถอย
หลอดสําหรับใสออกมา
- ไมไดดันหลอดสําหรับใสเขาไป
ภายหลังถอยออกมาแลว
- อยาดึงหลอดสําหรับใสออก
แรงเกินไป เพราะอาจทําใหหวงอนามัยหลุดตามออกมา
- ตัดสายไนลอนยาวหรือสั้นเกินไป
ทําใหระคายเคืองขณะรวมเพศ

- ปลด Tenaculum หรือ Allis tissue
forceps แลวทําใหปากมดลูกฉีกขาด
หรือบาดเจ็บตอชองคลอด
- ไมไดกดรอยแผลที่ปากมดลูกให
เลือดหยุด

3.7 ถอด Vaginal speculum
1. ถอด Vaginal speculum ออก
2. เช็ดบริเวณปากชองคลอดดวยสําลีสะอาด
4. การใหคําแนะนําและนัดตรวจติดตาม
1. ใสผาอนามัยชนิดบางหรือกระดาษชําระรองปากชองคลอดไว
เพราะอาจมีเลือดไหลซึมออกจากโพรงมดลูกได
2. ถามความรูสึกวาเจ็บปวดมากหรือไม สั่งยาแกปวดใหรับประทาน
ตอที่บานถามีอาการปวด
3. แนะนําวาหลังจากใสหวงอนามัยใหมๆ อาจมีเลือดออกหรืออาจมี
อาการปวดทองนอย 2-3 วัน ควรงดรวมเพศในระยะเวลา 7 วันแรก

- ไมไดใหคําแนะนําอาการตางๆ ที่
อาจเกิดขึ้น
- ไมไดนัดตรวจติดตาม
- ไมไดแจงอายุการใชงานของหวง
อนามัย
- ไมไดแนะนําอาการตางๆ ที่ควร
จะตองกลับมาพบแพทย
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ไมควรใชผาอนามัยแบบสอดคาทิ้งไวในชองคลอด ใหคลําสายหวง
ดวยตนเองบาง โดยเฉพาะภายหลังหมดระดูในแตละรอบ รวมทั้งให
สังเกตปริมาณระดูวาออกมากขึ้นหรือไม และมีหวงอนามัยหลุด
ออกมาพรอมเลือดระดูหรือไม
4. นัดตรวจหวงอนามัยอีก 6-8 สัปดาห (หรือหลังจากมีระดูแลว 1 ครั้ง)
5. แจงใหผูรับบริการทราบวาหวงอนามัยนี้มีอายุการใชงานได 10 ป
6. แนะนําผูรับบริการใหทราบถึงอาการที่ควรจะกลับมาพบแพทยกอน
วันนัด ไดแก
- ระดูออกมาก และ/หรือ ปวดระดูมาก
- ปวดทองนอย
- มีไขรวมกับปวดทองมาก
- ตกขาวมีกลิ่นเหม็น
- สามีบนเจ็บเวลารวมเพศ
- ระดูเลยกําหนด หรือเมื่อสงสัยวาจะตั้งครรภ

สิ่งที่ควรระวัง

5. เอกสารอางอิง
สุวิทย บุณยะเวชชีวิน, เยื้อน ตันนิรันดร, ดํารง เหรียญประยูร. การใสหวงอนามัยชนิด Copper T 380A
: เยื้อน ตันนิรันดร, บรรณาธิการ. หัตถการทางสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา พิมพครั้งที่ 2 , กรุงเทพมหานคร :โอ.
เอส.พริ้นติ้ง เฮาส. 2544: 79 – 96.
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การใสหวงอนามัย ชนิด Copper T 380A (Insertion of Copper T 380A IUD)
สามารถฝกปฏิบัติกับ

 หุน
หลักการปฏิบัติ

 ผูปวยจําลอง

1. การเตรียมผูปวย
1.1 การประเมินผูรับบริการ
1. ซักประวัติ อายุ การคลอด จํานวนบุตร และระดูครั้งสุดทาย
2. ซักประวัติโรคประจําตัว การผาตัด การแพยา รวมทั้งการแพสาร
ทองแดง และความผิดปกติของเมตาบอลิสมของทองแดง (Wilson
disease)
3. ซักประวัติการคุมกําเนิด ถากําลังคุมดวยวิธีอื่นอยูสามารถใสหวง
อนามัยไดเลย โดยไมตองรอใหระดูมา แตถาไมไดคุมกําเนิดและอยูใน
ครึ่งหลังของรอบระดู ควรจะรอใหมีระดูมากอน ถาไมมีเพศสัมพันธ
ในรอบระดูนี้ หรือแนใจวาไมตั้งครรภสามารถใสหวงอนามัยไดเลย
4. ตองไมมีขอหามในการใสหวงอนามัย
1.2 การเตรียมผูรับบริการ
1. อธิบายใหทราบถึงประโยชน ขั้นตอน อาการขางเคียง
ภาวะแทรกซอนที่อาจเกิดขึ้น และความรูสึกขณะใสหวงอนามัย

 ฝกระหวางนักศึกษาแพทย
สิ่งที่ควรระวัง
- ไมไดถามระดูประวัติครั้งสุดทาย
การคุมกําเนิด ขอหามในการใสหวง
อนามัย และประวัติการแพสาร
ทองแดง เครื่องประดับที่ทําดวย
ทองแดง ผิวหนัง ผื่นแดงคัน บริเวณ
ติ่งหู ขางแกม หนาหู จากตางหู หรือ
อุปกรณโทรศัพท บริเวณขอมือจาก
กําไล สรอยมือ ระหวางอกและกลาง
หลัง จากตะขอชุดชั้นใน เปนตน และ
ประวัติการแพน้ําหอม
- ไมไดอธิบายขั้นตอนและความรูสึก
ขณะใสหวงอนามัย
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2. การเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ
- เตรียมเครื่องมือและอุปกรณปราศจากเชื้อ ซึ่งประกอบดวย
1. ถุงมือ 1 คู
2. Bivalve vaginal speculum 1 อัน
3. Tenaculum หรือ Allis tissue forceps 1 อัน
4. Uterine sound 1 อัน
5. Sponge holding forceps 1 อัน
6. กรรไกรตัดไหม 1 อัน
7. สําลีและไมพันสําลี
8. ภาชนะใสน้ํายาฆาเชื้อโรค 1 ชุด
9. อุปกรณในการทํา Papanicolaou smear 1 ชุด
10. หวงอนามัยชนิด Copper T 380A ซึ่งผานการทําใหปราศจากเชื้อ
และบรรจุอยูในซอง ยังไมหมดอายุการใชงาน 1 ชุด
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ
3.1 การจัดทา
นอนในทาขึ้นขาหยั่ง (Lithotomy)
3.2 ตรวจภายใน
ปฏิบัติตามขั้นตอนที่บรรยายไวในหัตถการเรื่องการตรวจภายใน
และการตรวจ Papanicolaou smear เนนเรื่องการคลําขนาดและ
ตําแหนงของมดลูก
3.3 ใส Vaginal speculum
ใส Vaginal speculum เขาไปในชองคลอดอีกครั้ง แลวถางปลาย
ออกใหเห็นปากมดลูกชัดเจน
3.4 วัดความลึกของโพรงมดลูก
1. ใช Sponge holding forceps จับสําลีชุบน้ํายาฆาเชื้อโรค เช็ด
บริเวณผนังชองคลอดและปากมดลูกใหสะอาด
2. ใช Tenaculum จับ Anterior lip ของปากมดลูกตามขวางบริเวณ
10-14 นาฬิกา หรือใช Allis tissue forceps จับ Anterior lip ของ
ปากมดลูกในแนวตรงบริเวณ 12 นาฬิกา โดยใหปลายหนึ่งลึกเขาไปใน
Cervical canal ประมาณ 0.5-1 ซม.

สิ่งที่ควรระวัง
- เตรียมเครื่องมือและอุปกรณไมครบ
- ไมไดตรวจดูวาสภาพซองบรรจุหวง
อนามัยวาอยูในสภาพเรียบรอยและ
ไมฉีกขาด
- ไมไดตรวจดูวันหมดอายุของหวง
อนามัย

- ไมไดตรวจภายในกอนใสหวง
อนามัยหรือตรวจผิด

- ไมไดทําความสะอาดบริเวณผนัง
ชองคลอดและปากมดลูก
- ไมไดใช Tenaculum หรือ Allis
tissue forceps จับปากมดลูกกอนใส
Uterine sound
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สิ่งที่ควรระวัง
3. ใชสําลีพันปลายไมชุบน้ํายาฆาเชื้อโรคเช็ด Cervical canal 2ครั้ง - จับเครื่องมือแนนทําใหไมรูสึกแรง
ตานเมื่อปลายเครื่องมือกระทบสิ่งกีด
4. สอด Uterine sound เขาไปในโพรงมดลูกตามแนวทิศทาง
ขวาง
ตําแหนงของมดลูก สอดเขาไปจนถึง Fundus แลววัดความลึกของ
โพรงมดลูก โดยวัดจาก Fundus จนถึงปากมดลูก แลวเอาออก
- ระวังมดลูกทะลุหากสอด Uterine
sound ผิดทิศทางหรือลึกเกินไป
3.5 การบรรจุหวงอนามัยเขาหลอดสําหรับใส (Insertion tube)
และกําหนดระยะความลึก มี 2 วิธี เลือกใชวิธีใดวิธีหนึ่งตามความ
เหมาะสม
3.5.1 วิธีบรรจุโดยใสถุงมือปราศจากเชื้อ
1. ใสถุงมือปราศจากเชื้อ
2. ใหผูชวยฉีกซอง นําหวงอนามัยวางบนภาชนะหรือผานึ่ง
- ไมไดใชเทคนิคปราศจากเชื้อ
ปราศจากเชื้อ
3. พับแขนหวงอนามัยทั้ง 2 ขางเขาไปอยูในหลอดสําหรับใส
และปรับปุมความลึก (Depth-gauge) ใหพอดีกับขนาดของมดลูก
3.5.2 วิธีบรรจุโดยไมใสถุงมือปราศจากเชื้อ
- ไมไดใชเทคนิคปราศจากเชื้อ
1. ฉีกซองดานที่เปนดานของแกนดัน (Solid rod) ออก
2. เลื่อนหวงอนามัยใหต่ําลงมาจากปลายซอง ประมาณ 3 ซม.
3. ใชมือขางที่ถนัดบีบพับแขนทั้ง 2 ขางของหวงอนามัย ซึ่งยัง -ระยะเวลาที่แขนของหวงอนามัย
อยูในซอง ใชมือดานตรงกันขามชวยดันหลอดสําหรับใสจนแขนของ อยูในหลอดสําหรับใสภายหลังพับ
แขนหวง ไมควรเกิน 5 นาที เพราะ
หวงเขาไปอยูในหลอดสําหรับใส และปรับปุมความลึกใหพอดีกับ
จะทําใหแขนของหวงไมกางออก
ขนาดของมดลูก
3.6 การใสหวงอนามัยเขาในโพรงมดลูก
1. ใชมือซายจับ Tenaculum หรือ Allis tissue forceps ดึง
ออกมาเล็กนอย เพื่อใหแกนมดลูกตรง
2. จับหวงอนามัยพรอมแกนดัน ระวังไมใหสัมผัสกับสวน ที่
ไมสะอาด ใหปลายของแกนดันอยูชิดกับหวงอนามัย และตองระวัง มิ
ใหแกนดันเลื่อนตก
3. สอดหวงอนามัยที่บรรจุอยูในหลอดสําหรับใสพรอมแกน

- ระวังไมใหหวงอนามัยสัมผัสกับ
สวนอื่นของอวัยวะสืบพันธุ เชน ผนัง
ชองคลอด
- ใสหวงอนามัยไมเขา
- ใสหวงอนามัยไมถูกทิศทางหรือ
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ดันเขาไปในโพรงมดลูก ตามแนวของมดลูก จนปุมปรับความลึกที่
หลอดชิดปากมดลูก
4. ใชมือซายจับ Tenaculum หรือ Allis tissue forceps รวบ
แกนดันไวกับที่
5. ใชมือขวาถอดหลอดสําหรับใสออกจนชิดหวงของแกนดัน
ซึ่งจะทําใหแขนรูปตัว T ของหวงอนามัยหลุดจากหลอดสําหรับใส
6. ดันหลอดสําหรับใสเขาไปเบา ๆ จนรูสึกมีแรงตานเพื่อให
หวงอนามัยอยูชิด Fundus มากที่สุด
7. ดึงแกนดันออก
8. คอย ๆ ดึงหลอดสําหรับใสออก
9. ตัดสายไนลอนของหวงอนามัยใหหางจากปากมดลูก
ประมาณ 2.5 ซม.
10. ปลด Tenaculum หรือ Allis tissue forceps ออกจาก
ปากมดลูก
11. ใช Sponge holding forceps จับสําลีชุบน้ํายาฆาเชื้อโรค
เช็ดบริเวณปากมดลูก และกดรอยแผลที่ปากมดลูกจนเลือดหยุด

สิ่งที่ควรระวัง
แรงเกินไปจนทําใหมดลูกทะลุ
- ดันแกนดันเขาไปแทนที่จะถอย
หลอดสําหรับใสออกมา
- ไมไดดันหลอดสําหรับใสเขาไป
ภายหลังถอยออกมาแลว
- อยาดึงหลอดสําหรับใสออก
แรงเกินไป เพราะอาจทําใหหวงอนามัยหลุดตามออกมา
- ตัดสายไนลอนยาวหรือสั้นเกินไป
ทําใหระคายเคืองขณะรวมเพศ

- ปลด Tenaculum หรือ Allis tissue
forceps แลวทําใหปากมดลูกฉีกขาด
หรือบาดเจ็บตอชองคลอด
- ไมไดกดรอยแผลที่ปากมดลูกให
เลือดหยุด

3.7 ถอด Vaginal speculum
1. ถอด Vaginal speculum ออก
2. เช็ดบริเวณปากชองคลอดดวยสําลีสะอาด
4. การใหคําแนะนําและนัดตรวจติดตาม
1. ใสผาอนามัยชนิดบางหรือกระดาษชําระรองปากชองคลอดไว
เพราะอาจมีเลือดไหลซึมออกจากโพรงมดลูกได
2. ถามความรูสึกวาเจ็บปวดมากหรือไม สั่งยาแกปวดใหรับประทาน
ตอที่บานถามีอาการปวด
3. แนะนําวาหลังจากใสหวงอนามัยใหมๆ อาจมีเลือดออกหรืออาจมี
อาการปวดทองนอย 2-3 วัน ควรงดรวมเพศในระยะเวลา 7 วันแรก

- ไมไดใหคําแนะนําอาการตางๆ ที่
อาจเกิดขึ้น
- ไมไดนัดตรวจติดตาม
- ไมไดแจงอายุการใชงานของหวง
อนามัย
- ไมไดแนะนําอาการตางๆ ที่ควร
จะตองกลับมาพบแพทย

274

หลักการปฏิบัติ
ไมควรใชผาอนามัยแบบสอดคาทิ้งไวในชองคลอด ใหคลําสายหวง
ดวยตนเองบาง โดยเฉพาะภายหลังหมดระดูในแตละรอบ รวมทั้งให
สังเกตปริมาณระดูวาออกมากขึ้นหรือไม และมีหวงอนามัยหลุด
ออกมาพรอมเลือดระดูหรือไม
4. นัดตรวจหวงอนามัยอีก 6-8 สัปดาห (หรือหลังจากมีระดูแลว 1 ครั้ง)
5. แจงใหผูรับบริการทราบวาหวงอนามัยนี้มีอายุการใชงานได 10 ป
6. แนะนําผูรับบริการใหทราบถึงอาการที่ควรจะกลับมาพบแพทยกอน
วันนัด ไดแก
- ระดูออกมาก และ/หรือ ปวดระดูมาก
- ปวดทองนอย
- มีไขรวมกับปวดทองมาก
- ตกขาวมีกลิ่นเหม็น
- สามีบนเจ็บเวลารวมเพศ
- ระดูเลยกําหนด หรือเมื่อสงสัยวาจะตั้งครรภ

สิ่งที่ควรระวัง

5. เอกสารอางอิง
สุวิทย บุณยะเวชชีวิน, เยื้อน ตันนิรันดร, ดํารง เหรียญประยูร. การใสหวงอนามัยชนิด Copper T 380A
: เยื้อน ตันนิรันดร, บรรณาธิการ. หัตถการทางสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา พิมพครั้งที่ 2 , กรุงเทพมหานคร :โอ.
เอส.พริ้นติ้ง เฮาส. 2544: 79 – 96.
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การถอดหวงอนามัยชนิด Copper T 380 A
(Removal of Copper T 380 A IUD)
สามารถฝกปฏิบัติกับ

 หุน

ผูปวยจําลอง

 ฝกระหวางนักศึกษาแพทย

หลักการปฏิบัติ

1. การเตรียมผูรับบริการ
1) อธิบายใหทราบถึงขั้นตอนและความรูสึกขณะถอดหวงอนามัย
2) ใหถายปสสาวะและถอดกางเกงในกอนขึ้นเตียงตรวจ
2. การเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ
- เตรียมเครื่องมือและอุปกรณปราศจากเชื้อ ซึ่งประกอบดวย
1) ถุงมือ 1 คู
2) Bivalve vaginal speculum 1 อัน
3) Uterine packing forceps 1 อัน
4) สําลี
5) ภาชนะใสน้ํายาฆาเชื้อโรค 1 ชุด
6) อุปกรณในการทํา Papanicolaou smear 1 ชุด
7) Tenaculum หรือ Allis tissue forceps 1 อัน
8) อุปกรณพิเศษเพิ่มเติม ถาดึงหวงอนามัยแลวเอาออกไมไดหรือสายขาด
ไดแก IUD hook (หรือ Ota hook) , Novak curette, Alligator forceps
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ
3.1 การจัดทา
- นอนในทาขึ้นขาหยั่ง (Lithtomy)
3.2 ตรวจภายใน
- ปฏิบัติตามขั้นตอนที่บรรยายไวในหัตถการเรื่อง การตรวจภายใน และการ
ตรวจ Papanicolaou smear ถาไมเคยทําในระยะ 1 ป
3.3 ใส Vaginal speculum
- ใส Vaginal speculum เขาไปในชองคลอดอีกครั้ง แลวถางปลายออกให
เห็นปากมดลูกชัดเจน

สิ่งที่ควรระวัง
- ไมไดอธิบายขั้นตอนและความรูสึก
ขณะใสหวงอนามัย

- เตรียมเครื่องมือและอุปกรณไมครบ
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3.4 การถอดหวงอนามัย
1) ใช Uterine packing forceps หรือ Sponge holding forceps หรือ
Hemostatic forceps จับสายหวงอนามัยใหแนนแลวคอยๆ ดึงหวงอนามัย
ออกชาๆ
2) ถาไมพบหวงอนามัยโผลพนปากมดลูก ใหทําความสะอาดปากมดลูก
โดยน้ํายาฆาเชื้อแลวใช Uterine packing forceps หรือ Hemostatic forceps
คีบหาสายใน Cervical canal ถาพบก็ดึงออก
3) ถาไมพบสายหวงอนามัยใน Cervical canal ใหใช Tenaculum หรือ
Allis tissue forceps จับปากมดลูก ดึงใหมดลูกอยูในแนวตรง
3.1) ใส Uterine sound เพื่อตรวจดูวาหวงอนามัยอยูในโพรงมดลูก
หรือไม
3.2) ถาตรวจไมพบหวงอนามัย ใหสงสัยวาหวงอนามัยทะลุอยูนอก
โพรงมดลูก ควรดําเนินการวินิจฉัยและใหการดูแลรักษาที่เหมาะสมตอไป
3.3) ถาตรวจพบหวงอนามัย ใหใช Hook หรือ Novak curette หรือ
Alligator forceps ใสเขาไปในโพรงมดลูก เพื่อนําเอาหวงอนามัยออก
4) ภายหลังเอาหวงอนามัยออกแลว ใช Sponge holding forceps จับสําลี
ชุบน้ํายาฆาเชื้อโรค เช็ดบริเวณปากมดลูกใหสะอาด
5) ใช Forceps หยิบหวงอนามัยที่ถอดออกแลว ใหผูรับบริการดูวาไดถอด
ออกใหแลว
3.5 ถอด Vaginal speculum
1) ถอดVaginal speculum ออก
2) เช็ดบริเวณปากชองคลอดดวยสําลีสะอาด
4. การใหคําแนะนําและนัดตรวจติดตาม
1) ในกรณีที่ยังไมตองการมีบุตร ใหคําแนะนําวิธีคุมกําเนิดวิธีอื่น
2) นัดตรวจติดตามและตรวจภายในทุก 1 ป

สิ่งที่ควรระวัง
- อยากระตุกหรือดึงแรงมากจนสาย
หวงอนามัยขาด
- ไมสามารถเอาหวงอนามัยออกได
- ถาไมพบสายหวงอนามัย และระดู
ขาด ควรตรวจหาการตั้งครรภ

- ถา Cervical canal แคบมาก อาจใช
Paracervical block
- เกี่ยวในโพรงมดลูกรุนแรง จน
เลือดออกมากหรือมดลูกทะลุ
- ไมไดเอาหวงอนามัยที่ถอดออกแลว
ใหผูรับบริการดู

- ไมไดใหคําแนะนําและนัดตรวจ
ติดตาม

5. เอกสารอางอิง
สุวิทย บุณยะเวชชีวิน, เยื้อน ตันนิรันดร, ดํารง เหรียญประยูร. การถอดหวงอนามัยชนิด Copper T 380A : เยื้อน
ตันนิรันดร, บรรณาธิการ. หัตถการทางสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา พิมพครั้งที่ 2 , กรุงเทพมหานคร :โอ.เอส.พริ้นติ้ง
เฮาส. 2544: 97 – 104.
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การตัดชิ้นเนื้อที่ปากมดลูก (Cervical biopsy)
สามารถฝกปฏิบัติไดกับ  หุน

ผูปวยจําลอง

ขั้นตอนการปฏิบัติ (Task analysis)

ฝกระหวางนักศึกษาแพทย

ขอควรระวัง

1. เตรียมผูปวย

1.1 ใหถายปสสาวะกอนตรวจ
1.2 อธิบายเหตุผลและความจําเปนที่ตองตัดชิ้นเนื้อปากมดลูก
ไปตรวจพรอมทั้งขอความรวมมือ

2. เตรียมเครื่องมือและอุปกรณปราศจากเชื้อ

- ไมไดอธิบายเหตุผลที่ตองตัดชิ้นเนื้อ
ที่ปากมดลูก

- เตรียมเครื่องมือและอุปกรณไมครบ
2.1 ถุงมือ 1 คู
2.2 Bivalve vaginal speculum 1 อัน
2.3 Biopsy forceps 1 อัน
2.4 ไมพันสําลีและผากอซ
2.5 Sponge holding forceps หรือ Packing forceps 1 อัน
2.6 Packing guaze
2.7 Chromic catgut เบอร 2/0 เข็ม และ Needle holder 1 ชุด
2.8 น้ํายาฆาเชื้อโรค เชน Povidine iodine หรือ Merthiolate 1 ขวด
2.9 Lugol solution 1 ขวด
2.10 ขวดใสน้ําปดปายชื่อ น้ํายา Formalin 1 ขวด
2.11 ใบสงชิ้นเนื้อ 1 ใบ

3. เตรียมผูทําการตรวจ

3.1 ลางมือใหสะอาด
3.2 สวมถุงมือปราศจากเชื้อ
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ขั้นตอนการปฏิบัติ (Task analysis)

ขอควรระวัง

4. วิธีการทํา

4.1 ผูปวยอยูในทา lithotomy
4.2 ทําความสะอาดบริเวณอวัยวะสืบพันธุภายนอกดวยน้ํายา
ฆาเชื้อ
4.3 สอด Bivalve vaginal speculum ขนาดที่เหมาะสมเขาใน
ชองคลอด จนเห็นปากมดลูกชัดเจนแลวคาไว
4.4 ใชไมพันสําลีชุบน้ํายา Lugol ทาที่ปากมดลูก และสวนบนของ
ชองคลอด เพื่อดูวาบริเวณใดที่ไมติดสีน้ําตาล บริเวณนั้น
เปนสวนที่ควรตัดชิ้นเนื้อ แตถามีแผลที่ปากมดลูกชัดเจน
อาจไมตองทาดวยน้ํายา Lugol
4.5 ใช Biopsy forceps ตัดชิ้นเนื้อที่ปากมดลูกบริเวณที่มีแผลหรือ
ตรงตําแหนงที่เลือกไว และใหติดเนื้อดีดวย แลวเอาวางไวบน
ผากอซ
4.6 หลังจากไดชิ้นเนื้อตามตองการแลว เช็ดบริเวณที่ตัดชิ้นเนื้อ
ดวยผากอซ เพื่อดูจํานวนเลือดที่ออก ถาเลือดออกเล็กนอยไม
ตองใชผากอซ Pack ถามีเลือดออกคอนขางมาก อาจใชผากอซ
Pack ชองคลอดไวประมาณ 6-24 ชม. ถาเลือดไมหยุดควรเย็บ
ดวย Chromic catgut
4.7 คอยๆ ถอด Speculum ออก
4.8 ใช Packing forceps จับชิ้นเนื้อที่ตัดไวทุกชิ้น และวางไวบนผา
กอซ ใสในขวดซึ่งบรรจุน้ํายา Formalin
4.9 สํารวจขวดมีปายชื่อผูปวยถูกตอง
4.10 เขียนใบสงตรวจใหครบ ตองเขียนชื่อ นามสกุล
เลขประจําตัวผูปวย อายุ ระดูครั้งสุดทาย จํานวนการคลอด
ประวัติยอๆ และผลการตรวจภายใน

- เลือกขนาดของ speculum
ไมเหมาะสม
- สอด speculum โดยทําใหผูรับ
การตรวจรูสึกเจ็บมาก
- เลือกตําแหนงที่ไมเหมาะสม

- เขียนชื่อ นามสกุล ของผูรับการ
ตรวจผิดในใบสงตรวจ หรือไมได
เขียนใบสงตรวจ
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ขั้นตอนการปฏิบัติ (Task analysis)
5. การใหคําแนะนําผูรับการตรวจและนัดฟงผล

5.1 ใหคําแนะนําผูรับการตรวจเพื่อปฏิบัติใหถูกตอง ภายหลังการ
ตัดชิ้นเนื้อแลว และมีอาการแทรกซอน เชน เลือดออกมากใหรีบ
มาโรงพยาบาล และใหเอาผากอซออกในรายที่ใสไว
5.2 นัดวันและสถานที่ใหผูรับการตรวจมาฟงผลทางพยาธิวิทยา

ขอควรระวัง
- ไมไดบอกผูรับการตรวจวาอาจมี
เลือดออกเล็กนอยได
- ไมไดบอกผูรับการตรวจที่ไดรับการ
ใสผากอซไวใหเอาผาออก
- ไมไดนัดมาฟงผล

เอกสารอางอิง
เยื้อน ตันนิรันดร, ดํารง ตรีสุโกศล. การตัดชิ้นเนื้อที่ปากมดลูก (Punch biopsy of cervix) : เยื้อน ตันนิรันดร,
บรรณาธิการ. หัตถการทางสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา พิมพครั้งที่ 2 , กรุงเทพมหานคร :โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮาส. 2544:
27 – 34.
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การตรวจรางกายทารกแรกเกิด (Newborn Examination)

สามารถฝกปฏิบัติกับ

 หุน

 ผูปวยจําลอง

 ฝกระหวางนักศึกษาแพทย

ประโยชนของหัตถการ
เพื่อคนหาความผิดปกติของทารกแรกเกิด เพื่อนําไปสูการรักษาที่ถูกตอง
อันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับผูปวยและการปองกัน
1.ภาวะอุณหภูมิกายต่ํา ปองกันโดยทําการตรวจในที่ที่มีความอบอุนเพียงพอ และใชเวลาตรวจ
ไมนานจนเกินไป
2.ภาวะติดเชื้อในทารกแรกเกิด ปองกันโดยทําความสะอาดรางกาย มือของผูตรวจ และอุปการณ
ที่ใชในการตรวจกอนเสมอ
3.ภาวะบาดเจ็บในทารกแรกเกิด ปองกันโดยทําการตรวจรางกายอยางนุมนวล
หลักการตรวจรางกายทารกแรกเกิด
1.ควรใชความนุมนวล และเวลาสั้นที่สุด โดยทั่วไปควรใชเวลาไมเกิน 5 ถึง 10 นาที
2.ลําดับขั้นของการตรวจรางกายใชการสังเกตดู (inspection) การฟง (auscultation) การคลํา
(palpation) การเคาะ (percussion) และการดมกลิ่น ตามลําดับ

ขั้นตอนการปฏิบัติ (Task analysis)
1. การเตรียมกอนการตรวจ

1.1 ดานสิ่งแวดลอม
- มีแสงสวางเพียงพอสําหรับการสังเกตลักษณะและสีของผิวหนัง แต
ไมจาจนเปนอุปสรรคตอการลืมตาของทารก
- มีความเงียบสงบ ไมมีเสียงกระตุนใหทารกตื่นตัวเกิน ที่อาจทําให
ทารกรองไหอันเปนอุปสรรคตอการตรวจ
- อุณหภูมิไมต่ําจนเกินไป ควรควบคุมใหอยูใน neutral thermal
environment (อุณหภูมิสิ่งแวดลอมที่ทําใหทารกมีอุณหภูมิกายอยูที่ 37°C โดย
มีการใชออกซิเจนหรือการผลิตความรอนใหแกรางกายต่ําสุด)
1.2 ดานทารกแรกเกิด
- ตรวจสอบชื่อ และนามสกุลใหถูกตองกอนทุกครั้ง
- ถอดผาที่หุมหอกายทารกออกใหหมด (ตองระวังไมทําใหเกิดภาวะ

ขอควรระวัง
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ขั้นตอนการปฏิบัติ (Task analysis)
อุณหภูมิกายต่ําขณะตรวจ
- สังเกตการตอบสนองของทารกตอการตรวจ โดยดูระดับความตื่นตัว
(level of arousal) ไดแก หลับสนิท (deep sleep) หลับตื้นๆ (light sleep) ตื่น
และเคลื่อนไหวเล็กนอย (awake, light peripheral movements) ตื่นและ
เคลื่อนไหวมาก (awake, large movements) ตื่นและรอง (awake, crying) การ
ตรวจที่ทําใหทารกรองไหตองทําหลังการฟงหรือเก็บไวทายสุดของการตรวจ
- ตรวจสอบอายุครรภ การเจ็บปวยของทารก และยาที่ทารกไดรับ
เพราะมีผลตอการประเมินการตรวจรางกาย
1.3 ดานผูตรวจ
- ถอดแหวน สรอยขอมือ และนาฬิกาขอมือกอนตรวจ
- ทําความสะอาดมือ และรางกายกอนตรวจ
- ควรสวมถุงมือ

2. เตรียมอุปกรณ

อุปกรณ
1.หูฟงสําหรับทารกแรกเกิด (newborn stethoscope)
2.สายวัด (measurement tape)
3.ปรอทวัดอุณหภูมิ (mercury in glass thermometer)
4.ไมกดลิ้นที่ไรเชื้อ
5.ไฟฉาย
6.อุปกรณสําหรับดูตา และแกวหู (opthalmoscope/otoscope)
7.สําลีไรเชื้อ
8.70% alcohol

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ

3.1 การชั่งและการวัดรางกาย (physical measurement)
- ชั่งน้ําหนักตัวทารกแรกเกิดดวยเครื่องชั่งที่มีความละเอียดพอ และ
ตรวจความถูกตองแลว (calibrate)
- วัดเสนรอบวงศีรษะ (head circumference) ใชสายวัดกระดาษที่ใช
เฉพาะทารกแรกเกิดแตละคน หรือสายวัดพลาสติกที่ทําใหไรเชื้อ การวัดใหวัด

ขอควรระวัง
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ขั้นตอนการปฏิบัติ (Task analysis)

ขอควรระวัง

สวนที่กวางที่สุดของศีรษะ โดยวางสายวัดเหนือคิ้วที่สวนที่นูนยื่นที่สุดของ
หนาผาก เหนือใบหู และสวนที่ยื่นไปดานหลังของกะโหลกศีรษะมากที่สุด
(external occipital protuberance) เสนรอบวงศีรษะนี้เรียกวา occipito-frontal
circumference
- วัดเสนรอบอก (chest circumference) ใชสายวัดกระดาษที่ใช
เฉพาะทารกแรกเกิดแตละคน หรือสายวัดพลาสติกที่ทําใหไรเชื้อ การวัดใหวัด
ตามแนวหัวนมทั้ง2ขาง (nipple line)
- วัดเสนรอบทอง (abdominal circumference) ใชสายวัดกระดาษที่
ใชเฉพาะทารกแรกเกิดแตละคน หรือสายวัดพลาสติกที่ทําใหไรเชื้อ การวัดให
วัดรอบโดยผานสะดือ (umbilicus)
-วัดความยาว (length) ใชคนวัด2คน วัดในทานอนหงาย (recumbent
length) บนอุปกรณสําหรับวัดความยาวโดยเฉพาะ ที่ประกอบดวยแผน
กระดานยาวที่มีสายวัดติดอยูบนกระดาน สวนที่ติดกับศีรษะตองอยูกับที่ เลื่อน
ไดเฉพาะสวนที่ติดกับเทา ลําคอของศีรษะตองอยูในทาที่เปนกลาง (neutral)
ขาแขนเหยียดเต็มที่และงอขอเทา วัดจุดยอดสุดของศีรษะถึงสนเทา (crownheel length)
3.2 การวัดสัญญาณชีพ (vital signs)
-อัตราการหายใจ ใหนับอัตราการหายใจจนครบ 1 นาที
-อัตราการเตนของหัวใจ ใชหูฟงสําหรับทารกแรกเกิด (newborn
stethoscope) เช็ดหูฟงดวยแอลกอฮอลกอน และรอจนแหง และไมใหเย็น
เกินไปโดยใชมือกําไวเพื่อใหไดรับความรอนจากฝามือ ฟงบริเวณดานหนาอก
นับอัตราการเตนของหัวใจ
-ความดันโลหิต วัดในขณะที่ทารกแรกเกิดสงบ ใชเครื่องวัดความ
ดันที่เหมาะสม เลือกขนาดของ cuff ที่เหมาะสมกับขนาดของทารก โดยมี
ความกวางของ cuff ที่ใชวัดประมาณ 2/3-3/4 ของความยาวตนแขน (โดยปกติ
ทั่วไป มักไมมีความจําเปนในการวัดความดันโลหิตจากทารกทุกราย ยกเวนใน
รายที่สงสัยภาวะช็อค หรือมีความผิดปกติของระบบหัวใจและหลอดเลือด)
-อุณหภูมิรางกาย
วัดทางทวารหนัก (rectal temperature) ใชในการวัดครั้งแรกเพื่อประเมิน
ภาวะไมมีชองทวารหนัก (imperforate anus) และอุณหภูมิแกนกลางของ
รางกาย (core temperature) หลอลื่น rectal temperature ดวยวาสลิน และสอด

ควรทําดวยวิธีที่นุมนวล
เนื่องจากอาจเกิด
ภาวะแทรกซอน เชนเกิด
การทะลุของรูทวารหนัก
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ขั้นตอนการปฏิบัติ (Task analysis)

ขอควรระวัง

เขาไปในรูทวารหนักใหลึกประมาณ 3 ซม.จากปากทวารหนักในทารกคลอด ได และหามใชในทารกที่
ครบกําหนด และลึก 2 ซม.ในทารกคลอดกอนกําหนด ในทิศทางทํามุม 30º ปวยดวยโรค necrotizing
enterocolitis
กับแนวระนาบ
วัดทางรักแร (axillary temperature) โดยเสียบอยูในซอกรักแรที่หนีบแนน
นาน 3 นาทีในทารกคลอดกอนกําหนด และนาน 5 นาทีในทารกคลอดครบ
กําหนด
วัดทางผิวหนัง (skin temperature) โดยใชอุปกรณที่เรียกวา thermistor ติด
ไวที่บริเวณผนังหนาทองของทารกแรกเกิด
3.3 การสังเกตลักษณะทั่วไป
-ความสมมาตรของรางกาย ทานอน การหันศีรษะ การงอเหยียด
แขนขา และการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติ
-ความสมมาตร และลักษณะของใบหนา
-สีผิว และลักษณะของผิวหนัง
-ลักษณะเสียงรอง
-ระดับความตื่นตัวของทารก
-ลักษณะของการหายใจ
3.4 การตรวจทรวงอก และหัวใจ
-ดูลักษณะผิวหนังบนทรวงอกและทอง รูปรางของทรวงอก และนม
-สังเกตการณเคลื่อนไหวของทองขณะหายใจ และการดึงรั้งที่ผนัง
ทรวงอก
-เปรียบเทียบความแรงของ brachial และ femoral pulses
-คลําผนังทรวงอกหนาตอหัวใจเพื่อหาตําแหนง apical impulse และ
ประเมิน thrill
-ฟงเสียงหายใจ และเสียงหัวใจในทุกตําแหนง ฟงเสียงบีบรูดของ
ลําไส (bowel sound) ในทองและทรวงอก
3.5 การตรวจทอง
-ดูรูปรางของทอง และลักษณะผิวหนังหนาทอง
-ดูลักษณะสายสะดือ จํานวนหลอดเลือด และความผิดปกติของ
ผนังหนาทอง (abdominal wall defect)
-ทดสอบความเตงของผิวหนัง (skin turgor)
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ขั้นตอนการปฏิบัติ (Task analysis)
-คลําทองเบาๆเพื่อตรวจตับมาม และกระเพาะปสสาวะ
-คลําลึกเพื่อตรวจไต และกอน (mass)
-เปรียบเทียบความแรงชีพจร femoral และ brachial pulses
3.6 การตรวจศีรษะ และใบหนา
-สังเกต molding หลังการคลอด ลักษณะการบวมบนกะโหลก การ
โปงของกระหมอมขณะหลับ และเมื่อรอง
-คลํากระหมอม รอยประสานของกะโหลกศีรษะ และการบวม
-ดูลักษณะ และความสมมาตรของรูปรางใบหนา ขณะทารกหลับ
และเมื่อรองไห
3.7 การตรวจตา
-ดูหนังตา ความเฉียงของตา (slanting of palpebral fissure) เยื่อบุตา
การกรอกตา น้ําตา หรือสิ่งที่ออก (discharge) จากตา
-ใชไฟฉายสองตาเพื่อตรวจรีเฟล็กซ การตอบสนองตอแสงดวยการ
บีบตา การตอบสนองของรูมานตา
-ใช opthalmoscope ตรวจ red reflex
3.8 การตรวจหู
-ดูขนาด รูปราง แนว และตําแหนงใบหู (alignment of auricle)
การเปดโลง (patency) ของชองหู และติ่งหู
-สังเกตรีเฟล็กซการผวา ในการตอบสนองตอเสียงดัง (Moro reflex)
-ตรวจการคืนตัวของใบหู
3.9 การตรวจจมูก
-ตรวจความโลงของชองจมูก
-สังเกตน้ํามูก และการมีปกจมูกบานขณะหายใจ (flaring of alae
nasi)
-ฟงเสียงคัดจมูก
3.10 การตรวจปาก และคอหอย
-ดูการมีน้ําลายมาก ริมฝปาก frenulum การติดกัน และสวนโคงของ
เพดานแข็ง เยื่อบุชองปาก และขนาดลิ้น
-สังเกต rooting reflex
-ประเมินรีเฟล็กซการดูด

ขอควรระวัง
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ขั้นตอนการปฏิบัติ (Task analysis)

3.11 การตรวจคอ
-ดูความปกติ และผิดปกติของคอ วงของการเคลื่อน (range of
motion) คอสั้น webbed neck คอเอียง (torticollis)
-คลํา ตอมน้ําเหลือง ไทรอยด และกอนผิดปกติ
-ตรวจ tonic neck reflex
3.11 การตรวจแขน
-นับจํานวนนิ้วมือ ดูนิ้วมือติดกันหรือไม เสนลายฝามือ สังเกตสีของ
มือ และเล็บ
-ดู และจับแขนใหเคลื่อน สังเกตวงของการเคลื่อน ความตึงตัวของ
กลามเนื้อ
-ใชนิ้วหัวแมมือกระตุนฝามือทารก สังเกต grasp reflex หากทารก
ไมกํานิ้วของผูตรวจ ใหจับมือของทารกดึงทารกขึ้น สังเกต head lag ความตึง
ตัวของกลามเนื้อรอบหัวไหล
3.12 การตรวจขา
-ดูลักษณะสีของเทา เทาปุก เล็บเทา
-นับจํานวนนิ้วเทา การเรียงตัวของนิ้วเทา ดูนิ้วเทาติดกันหรือไม
ลักษณะสนเทา เสนลายฝาเทา
-จับขา และเทาใหเคลื่อน ประเมินวงการเคลื่อน ความตึงตัว
กลามเนื้อ และทดสอบขอสะโพกโดยเฉพาะกรณีคลอดทากน
3.13 การตรวจอวัยวะเพศ
-ประวัติทารกถายปสสาวะครั้งแรก
-ทารกเพศหญิงดูแคม (labia), clitoris, hymen และการเปดของชอง
คลอด
-ทารกเพศชาย ดูขนาดและผนังหุมปลายองคชาต (fore skin)
-หากผนังหุมปลายเปด ดูตําแหนงรูเปดของทอปสสาวะ (หากถาย
ปสสาวะ)
-จํานวน และความลึกรอยยนของถุงอัณฑะ
-คลําอัณฑะในถุงอัณฑะ
3.14 การตรวจกลามเนื้อ และระบบประสาท
-สังเกตทานอน และการเคลื่อนไหวของรางกาย เมื่อถูกกระตุน

ขอควรระวัง
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ขั้นตอนการปฏิบัติ (Task analysis)
-สังเกต doll’s eye sign
-ใชมือจับใตรักแร2ขางของทารก แลวยกตัวทารกขึ้น เพื่อประเมิน
ความตึงตัวของกลามเนื้อหัวไหล
-ทดสอบ stepping และ placing reflexs
3.15 การตรวจกระดูกสันหลัง และทวารหนัก
-ประวัติการถายขี้เทาในชวง 24-48 ชั่วโมงหลังเกิด
-จับใหทารกนอนคว่ําบนมือของผูตรวจ หรือบนเตียง ตรวจดูความ
บริบูรณของผิวหนัง สังเกตรูเปดของโพรง (sinus opening) ผิวหนังนูน หรือ
กระจุก ปอยขน ความสมมาตรของแกมกน (gluteal folds)
-สังเกตทวารหนัก และตรวจภาวะไมมีชองทวารหนัก
-ตรวจ trunk incurvation reflex

4. คําแนะนําญาติ

4.1 แจงผลการตรวจแกมารดาทารกและญาติ
4.2 ใหขอมูลญาติวาการตรวจรางกายทารกแรกเกิด เพื่อคนหาความ
ผิดปกติของทารกแรกเกิด เพื่อนําไปสูการรักษาที่ถูกตอง
4.3 หลังทําการตรวจใหญาติสวมใสเสื้อผา หรือหอตัวทารกใหไดรับความ
อบอุนเพื่อปองกันภาวะอุณหภูมิรางกายต่ํา

5. แหล่งอ้างอิง

ปราโมทย ไพรสุวรรณา. การตรวจรางกายทารกแรกเกิด. ใน:
นวลจันทร ปราบพาล และคณะ, บรรณาธิการ. การซักประวัติ และตรวจ
รางกายในเด็ก. กรุงเทพฯ : บียอนด เอ็นเทอรไพรซ 2549 : 173-207
เกรียงศักดิ์ จีระแพทย. การประเมินภาวะสุขภาพทารกแรกเกิด.-กรุงเทพฯ : ดานสุทธาการพิมพ, 2548. 232 หนา

6. ชื่อผู้จัดทํา/ปรับปรุ ง

นพ. จารุฉัตร วิบูลยกุลพันธ ศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาลพุทธโสธร

ขอควรระวัง
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การเจาะโพรงเยื่อหุม้ ปอด (Pleural Tapping)
การฝึกปฏิบัติกับ  หุ่น

 ผู้ป่วยจาลอง  ฝึกระหว่างนักศึกษาแพทย์

ขั้นตอนการปฏิบัติ
๑.การเตรียมผู้ป่วย
- อธิบายข้อบ่งชี้
เพื่อการวินิจฉัย
เพื่อการรักษา

- ตรวจสอบข้อห้าม
1. ภาวะเลือดออกง่ายที่ควบคุมไม่ได้
2. ไอ หรือสะอึกมากจนควบคุมไม่ได้
3. ผู้ป่วยไม่ให้ความร่วมมือ
- จัดท่าผู้ป่วย
ท่าที่นิยมและเหมาะสม ท่านั่งพร้อมกับห้อยขา
และเท้าลง
๒.เตรียมอุปกรณ์
1. ฟองนาแห้ง และนายาเตรียมผู้ป่วย
2. ถุงมือไร้เชือ
3. ผ้าคลุมไร้เชือ
4. ยาชาเฉพาะที่ (ลิโดเคน) เฮพาริน
5. เข็มเบอร์ 25, 21, 20 และ 18 อย่างละ 1 อัน
6. เข็มเจาะยาว 3 นิว เบอร์ 15 – 17 จานวน 1 อัน
7. กระบอกฉีดยาขนาด 10 มล. จานวน 3 กระบอก
8. กระบอกฉีดยาขนาด 50 มล. ชนิดหัวล็อค
จานวน 1-2 กระบอก
9. Three-way stopcock พร้อมท่อระบายยาว
20-30 นิว
10.hemostat
11.ขวดเก็บตัวอย่างเจาะ และอ่างกลมที่ไร้เชือ

ข้อควรระวัง

- ประเมินข้อบ่งชี ข้อห้ามของผู้ป่วยก่อน
เจาะ
- เอาสารนาออกให้เหมาะกับปริมาณ
หรือระยะเวลาของการเกิด
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12. ขวดหรือหลอดส่งตัวอย่างตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ
13. คีม เคลลีย์
14. ใบมีดปลายแหลม เบอร์ 11
15. โคมไฟตัง

๓.ตาแหน่งที่เหมาะสมต่อการเจาะ
- ท่านั่งห้อยขาเอาเท้าลง
เพื่อวินิจฉัย เจาะที่ระดับหนึ่งถึงสองช่องซี่โครงต่า
จากขอบบนของระดับสารนา
เพื่อการรักษา นิยมเจาะที่ช่องซี่โครง 7 หรือ 8
ระดับนีที่ตาแหน่งแนวกระดูกสะบัก โดยเจาะเหนือ
ขอบบนของกระดูกซี่โครงซี่ล่าง

- ท่านอนหงายครึ่งนั่งครึ่งนอน
เหมาะสาหรับเจาะเพื่อเอาลมออก ตาแหน่งและ
ระดับที่เจาะคือ ช่องซี่โครงที่ 2 แนวกึ่งกลางกระดูกไห
ปลาร้าหรือด้านนอกต่อกล้ามเนือ pectoris

- ท่านอนหงายบนเตียง
สามารถเจาะที่ระดับซี่โครงที่สูงขึนไป เช่น ช่องที่ 5
หรือที่ 6

๔,ขั้นตอนการเจาะ
๑. ข้อควรจาคือ ตาแหน่งของหลอดเลือดและ
เส้นประสาท
๒. เมื่อเจาะที่ระดับต่ากว่าช่องที่ 4 ต้องเจาะพอดีผ่าน
ขอบบนของซี่โครง
๓. ส่วนที่ระดับเหนือช่องที่ 4 ต้องเจาะเอาอากาศออก
ให้เจาะระหว่างกลาง
๔. ทาเครื่องหมายเพื่อสะดวกในการหาตาแหน่งที่จะ
เจาะภายหลัง
๕. ทายาฆ่าเชือ ควรทาให้เป็นบริเวณกว้าง
๖. ขณะแทงเข็มลงไปช้าๆ ค่อยๆ ฉีดลิโดเคนเข้าไปที
ละน้อย (0.5 มล.), โดยก่อนฉีดลิโดเคน ควรดูด
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๗.

๘.

๙.

-

-

-

ก่อนทุกครังเพื่อป้องกันยาเข้าหลอดเลือดแดง
เมื่อผู้ป่วยเริ่มบ่นว่าเจ็บมากกว่าปกติแสดงว่าถึง
ตาแหน่งของเยื่อหุ้มปอดด้านผนัง
ตรงตาแหน่งนีควรขยับเข็มออกเล็กน้อยเพื่อ
ทดสอบดูดดูว่าไม่มีสารนาหรืออากาศ จึงค่อยฉีดลิ
โดเคนเข้าไป 1-2 มิลลิลิตร
ความลึกของเข็มระหว่างผิวหนังกับปลายเข็มคือ
ความลึกที่ควรจาไว้,เมื่อเวลาเจาะเพื่อเอาสารนา
หรืออากาศออก
เปลี่ยนเข็มและกระบอกฉีดยา
การเจาะเพื่อวินิจฉัย ปริมาณที่เจาะประมาณ
300 มิลลิลิตร
การเจาะเอาสารน้าออกเพื่อการรักษา
ข้อควรระวังคือ เมื่อสารนาในโพรงเยื่อหุ้มปอดมีมาก
ควรต่อ three- way stopcock ต่อระหว่างเข็ม
เบอร์ 18 ยาว 3 นิว กับกระบอกฉีด 50 มล. ความ หรือเกิดมานานกว่าหนึ่งเดือน ปริมาณที่เจาะออก
ลึกของเข็มที่เจาะเข้าไปเกินกว่าที่ประมาณไว้ตอน แต่ละครังไม่ควรเกิน 1,000-1,500 มล.
ให้ยาชาเล็กน้อย เมื่อลองดูดนาออกแล้ว ควร
ป้องกันไม่ให้เข็มเลื่อนเข้าไปขณะดูดสารนาออก
เนื่องจากปลายเข็มอาจแทง หรือขูดเนือเนื่อหุ้ม
ปอดด้านในเกิดอากาศรั่วออกจากปอดได้
การดูดสารนาออก ควรใช้มือ เมื่อดูดสารนา เข้า
กระบอกฉีดแล้ว 40-50 มล.ดันสารนาจาก
กระบอกฉีดลงขวดประมาณ 30 มล. หมุนหัว
three way ไปด้านตรงข้าม สารนาจะไหลออกเอง
การดูดสารนาที่ข้น ต้องใช้มือดูดผ่านกระบอกฉีด
ก่อนใส่ขวด มักมีปัญหาคือ protein เกาะข้าง
กระบอกฉีดทาให้กระบอกฉีดฝืด นาออกยาก
กรณีนีควรเปลี่ยนกระบอกฉีด หรือล้างกระบอกฉีด
ที่ใช้อยู่ด้วยนากลั่น หรือนาเกลือ
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5.การดูแล และประเมินผลหลังการเจาะ
- ให้ผู้ป่วยนอนพักหลังจากเสร็จสินการเจาะ
ถ้าเจาะเพื่อการวินิจฉัยอย่างเดียว ให้นอนพัก
ประมาณครึ่งชั่วโมง

- เจาะเพื่อการรักษา ตัดเยื่อหุ้มปอดด้วย หรือผู้ป่วย
เป็นโรคเรือรัง อ่อนเพลีย ควรนอนพักนานๆ ท่า
นอนให้นอนทับตาแหน่งที่เจาะประมาณ 15-20
นาทีเพื่อป้องกันเลือดออกจากรูที่เจาะ หรือสารนา
รั่วออกจากนัน

- สั่งการตรวจดูแลอาการของผู้ป่วยโดยสั่งวัด vital
signs ทุก 15 นาที 4 ครัง และทุก 1 ชั่วโมง จน
ครบ 4-6 ชั่วโมง
- สังเกตอาการเหนื่อยแน่นหน้าอกที่อาจเกิดจาก
ภาวะแทรกซ้อนหลังจากการเจาะปอดได้

- ถ่ายภาพรังสีทรวงอกซาหลังการเจาะ
- ตรวจ และดูแลตาแหน่งที่เจาะ การรั่วซึม การติด
เชือ

ข้อผิดพลาดหรือโรคแทรกซ้อนอันอาจเกิดขึ้นได้เนื่องจากการเจาะ
1.
2.
3.
4.
5.

การเจาะโดยไม่ได้ประเมินผู้ป่วยก่อนการเจาะ
การเจาะโดยไม่ได้เตรียมเครื่องมือเครื่องใช้ในการเจาะ
ผู้ป่วยไม่ร่วมมือ
เมื่อเจาะตาแหน่งแรกไม่ได้ผล ไม่ควรเจาะตาแหน่งอื่นอีกมากกว่าสองตาแหน่ง
เจาะโดยไม่คานึงถึงขันตอนที่จะต้องทาต่อไป
ผู้ป่วยมาด้วยเรื่องสารนาในโพรงเยื่อหุ้มปอดขนาดปานกลาง การเจาะเอาสารนาออกอาจ

ต้องคานึงการตัดเยื่อหุ้มปอด หากไม่ได้ตัดสินใจทาตอนแรกควรจะเหลือนาไว้บ้างเพื่อสะดวกใน
การตัดสินใจทาทีหลัง
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กรณีที่ควรใส่ท่อดีกว่าที่จะเจาะด้วยเข็มมีดังนี้
สารนาที่เจาะข้น เช่น หนอง หรือสารนาไม่เป็นหนองแต่ตรวจพบแบคทีเรียเพาะเชือขึน ระดับ
นาตาลต่ากว่า 50 มก./ ดล. pH ต่ากว่า 7.05 หรือ PCO2 มากกว่า 55 ทอร์
สารนาที่เกิดจากมะเร็งซึ่งเกิดขึนชาและเร็วหลังจากการเจาะออก
อากาศรั่วในโพรงเยื่อหุ้มปอดแบบรูรั่วเปิด
6. เจาะเอาสารนาออกมากเกินไป
เจาะสารนาออกเร็วเกินไปเพื่อประหยัดเวลา โดยใช้ขวดสุญญากาศ หรือใช้เครื่องดูดก่อให้เกิด
อันตราย คือ ความดันลบจะดึงปอดมายังปลายเข็ม ทาให้เนือปอดฉีกขาด การเอาสารนาออกเร็วเกินไป
และการใช้ความดันลบ ทาให้โอกาสเกิดปอดบวมนาสูง
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การคีบสิ่งแปลกปลอมออกจากคอหอย (Removal of Foreign Body in Throat)
สามารถฝกปฏิบัติกับ : หุน  ผูปวยจําลอง (การสื่อสาร)  ฝกระหวางนักศึกษาแพทย (การสื่อสาร)
ทักษะหัตถการตามเกณฑมาตรฐานผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.๒๕๕๔ ของแพทยสภา : ระดับที่ ๑
ประโยชนของหัตถการ :
๑.ผูปวยไดรับการเอาสิ่งแปลกปลอมออกเร็วขึ้น
๒.ผูปวยไมตองรอพบแพทยเฉพาะทางเพื่อคีบเอาสิ่งแปลกปลอมออก
๓.นักศึกษาแพทยไดฝกประสบการณหัตถการคีบเอาสิ่งแปลกปลอมออกจากคอ
๔.นักศึกษาแพทยมีความมั่นใจในการสองตรวจคอหอยเพื่อตรวจหาสิ่งแปลกปลอม และคีบสิ่ง
แปลกปลอมออกจากคอหอยได
อันตรายที่อาจเกิดขึ้นตอผูปวย และการปองกัน
:
๑.การแพยาชา
การปองกัน :
๑.๑ ใชยาชาพนคอเมื่อจําเปนเทานั้น หรือเมื่อผูปวยมี gag reflex ไว จนไมสามารถใหความ
รวมมือในการทําหัตถการได
๑.๒ ถามประวัติการแพยา หรือการถอนฟนมากอน เพราะผูปวยถอนฟนมักจะไดรับยาชา
๒.การคลื่นไส อาเจียน และ gag reflex
การปองกัน : กดลิ้นอยางนุมนวล ไมรุนแรง พยายามหลีกเลี่ยงไมใหไมกดลิ้นโดนตําแหนงโคนลิ้น
(base of tongue), ลิ้นไกและเพดานออน (uvula and soft palate) และผนังคอหอย (pharyngeal wall)
๓.การสูดสําลักสิ่งแปลกปลอมลงหลอดลม
การปองกัน : เมื่อคีบสิ่งแปลกปลอมไดแลว จับใหมั่นตลอดเวลาจนกวาสิ่งแปลกปลอมจะออก
จากปากของผูปวย
การเตรียมผูปวย
:
๑.ถามลักษณะของสิ่งแปลกปลอมที่ติดในคอผูปวย สวนมากมักเปนกางปลา หากเปนปลาน้ําจืด กางจะ
เล็กมองเห็นไดยาก หากเปนปลาทะเล กางมักจะใหญ มองเห็นไดงาย
๒.ถามตําแหนงที่ผูปวยรูสึกวามีสิ่งแปลกปลอมอยู โดยมากผูปวยจะระบุขางได เชน ดานซาย ดานขวา
หรือตรงกลาง แตมักจะไมสามารถระบุตําแหนงความลึกได วาเปนตําแหนงใด
๓.อธิบายใหผูปวย (หรือผูปกครองดวยในกรณีเปนผูปวยเด็ก) วาแพทยจะทําการสองตรวจชองคอ โดยให
ผูปวยอาปาก ไมตองแลบลิ้น จากนั้นจะใชไมกดลิ้นชนิดโลหะ กดเพื่อตรวจหาตําแหนงของสิ่งแปลกปลอม เมื่อพบ
สิ่งแปลกปลอมแลวจะใชคีม (forceps) คีบสิ่งแปลกปลอมออกจากคอผูปวย
๔.หากผูปวยมี gag reflex ไว อาจตองใชยาชาพนคอ แตควรใชเมื่อตรวจพบตําแหนงของสิ่งแปลกปลอม
แลวเทานั้น เพราะความรูสึกวามีสิ่งแปลกปลอมอยูจะหายไปเมื่อพนยาชา หากจําเปนตองใชยาชาพนคอ ตองถาม
ประวัติการแพยา หรือประวัติการถอนฟนกอนเสมอ เพื่อความปลอดภัยของผูปวย
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ขั้นตอนการปฏิบัติ :
๑.ใหผูปวยนั่งตัวตรง หันหนามาทางแพทย แพทยวางตําแหนงขาใหเหมาะสม
๒.ใหผูปวยอาปาก ไมตองแลบลิ้น
๓.ใช headlight หรือ ใชมือซายถือไฟฉาย (ตองเปนไฟฉายที่มีความสวางเพียงพอ มิเชนนั้นจะตรวจพบสิ่ง
แปลกปลอมไดยาก) มือขวากดลิ้นผูปวย (จับไมกดลิ้นใหถูกวิธี)
๔.ตรวจบริเวณทอนซิล โคนลิ้น และ glossotonsilar sulcus
๕.เมื่อตรวจพบสิ่งแปลกปลอม ใหเลือกคีมคีบ (forceps) ที่มีลักษณะและความยาวพอเหมาะกับตําแหนง
ของสิ่งแปลกปลอม เชน ชนิดโคง ชนิดตรง ชนิดยาว ชนิดสั้น เปนตน
๖.ใหผูชวยถือไฟฉายสอง ใชมือซายถือไมกดลิ้น แลวใชมือขวาจับคีมคีบเอาสิ่งแปลกปลอมออกจากคอ
หอยผูปวย
คําแนะนําผูปวยหรือญาติ
:
๑.หลังจากเอาสิ่งแปลกปลอมออกแลว ผูปวยสามารถรับประทานอาหารไดตามปกติ
๒.หากใชยาชาในระหวางทําหัตถการ อาการชาและความรูสึกหนาที่บริเวณคอหอยจะหายไปใน
ระยะเวลา ๓๐ นาที
๓.ถามีเลือดออกระหวางทําหัตถการ ใหผูปวยอมน้ําแข็งไวประมาณ ๑๕ นาที เลือดจะหยุดเอง
๔.โดยปกติหลังเอาสิ่งแปลกปลอมออก ไมจําเปนตองกินยาปฏิชีวนะ
๕.หากผูปวยมีอาการดังตอไปนี้ แสดงวามีการติดเชื้อและการอักเสบ ใหรีบกลับมาพบแพทย
๕.๑ เจ็บคอมากขึ้น หรือกลืนเจ็บ (odynophagia)
๕.๒ เสียงเปลี่ยน (hot potato voice)
๕.๓ อาปากไดลดลง (trismus)
๕.๔ หายใจลําบาก (partial upper airway obstruction)
ผูจัดทํา : อ.นพ.ตุลกานต มักคุน ศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศูนยตรัง

ตัวอยางขอสอบ OSCE
๑.ผูปวยชายไทยอายุ ๔๕ ป กินอาหารเย็นแลวกางปลาติดคอ ๑ ชั่วโมงกอนมาโรงพยาบาล
ใหนักศึกษาแพทยแสดงการตรวจหาสิ่งแปลกปลอมในคอหอย และแสดงการคีบสิ่งแปลกปลอม
๒.ผูปวยหญิงไทยอายุ ๓๗ ป กินปลาทูทอดแลวกางปลาติดคอมา ๒ ชั่วโมง กอนและไดรับการคีบเอา
กางปลาออกจากคอหอยบริเวณทอนซิลดานซาย โดยพนยาชา หลังจากเอากางปลาออกมีเลือดออกเล็กนอย
ใหนักศึกษาแพทยแนะนําผูปวยและญาติหลังจากเอาสิ่งแปลกปลอมออกจากคอหอย
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สามารถฝกปฏิบัติกับ

การถอดเล็บ (Removal of nail, nail bed, or nail fold)
: หุน  ผูปวยจําลอง (การสื่อสาร)  ฝกระหวางนักศึกษาแพทย (การสื่อสาร)

ประโยชนของหัตถการ
เปนการรักษา เล็บขบ (Ingrown toenail, or onychocryptosis)
อันตรายที่อาจเกิดขึ้นตอผูปวยและการปองกัน
มีเศษเล็บยื่นงอกออกมาเกิดจากการเอาขอบเล็บออกไมหมด วิธีการปองกันโดยดึงขอบเล็บออกใหหมด
การเตรียมผูปวย
1. แนะนําตัวเอง แลวกลาวทักทายผูปวย ถามชื่อและนามสกุลผูปวยเพื่อยืนยันตัวผูปวย
2. อธิบายใหผูปวยทราบถึงความจําเปนและประโยชนของการทําหัตถการ ตลอดจะวิธีการทํา
วาผูปวยมีอาการปวดจากเล็บขบ เดี๋ยวหมอจะทําการรักษาโดยการถอดเล็บ
กอนทําหมอจะฉีดยาชาใหระหวางทําจะไดไมเจ็บ และสอบถามความยินยอมจากผูปวย
3. จัดทาใหผูปวยนอนหงายราบ งอเขาตั้งขึ้น(เทาราบไปกับเตียง)
หรือเหยียดขาตรง(เทายื่นออกจากปลายเตียง)
ขั้นตอนการปฏิบัติ
1. ลางมือใหสะอาด สวมถุงมือ
2. ทําความสะอาดนิ้วเทาที่จะถอดเล็บดวยยาฆาเชื้อ povidone-iodine solution
ใหคอบคลุมทั่วทั้งนิ้วถึงโคนนิ้ว ฉีดยาชาตามหลัก standard digital block ดวย 1 percent lidocaine (without
epinephrine) 10-mL ใชเข็ม 30-gauge แลวรอประมาณ 5-10นาทีจนยาชาออกฤทธิ์เต็มที่
3. เริ่มตนใชกรรไกรปลายแหลม (closed tips of iris scissors) สอดปลายเขาไปแยกเล็บ (nail plate)
ออกจากฐานเล็บดานลางและดานขาง (the overlying proximal nail fold)
4. หากตองการถอดเล็บออกบางสวนเฉพาะดานที่มีเล็บขบ
ใหใชกรรไกรปลายแหลมตัดที่สวนปลายเล็บในแนวขนานกับดานขางเล็บ โดยประมาณ 1/4-1/5
จากดานขางเล็บ (lateral 1/4-1/5 of the nail plate) แลวใหใชกรรไกรตัดตรงลงไปยังโคนเล็บ
5. ใช arterial clamp จับเล็บ (for total remove) หรือชิ้นสวนขอบเล็บดานขาง (for partial nail remove)
คอยๆดึงเล็บดานขาง (the lateral nail plate) ออก พยายามใหหลุดเปนชิ้นเดียวโดยการหมุนบิด arterial clamp
ใหเล็บหลุดออกจากดานขาง ในกรณีตองการเอาเล็บออกทั้งหมด (total nail remove)
ใหทําการบิดหมุนดึงเล็บออกจากดานขางที่ละขางสองดาน แลวยาย arterial clamp มาจับเล็บตรงกลาง
คอยๆใชปลายกรรไกรสอดแยกระหวางโคนเล็บกับขอบ(proximal nail fold) แลวคอยๆโยกดึงเล็บออกทั้งหมด
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หากมีขอบเล็บ (lateral nail plate) หักหรือหลุดคางอยู ใหพยายามใช arterial clamp จับแลวดึงออก
อยาใหมีเศษของเล็บ (fragment of nail plate) คางอยูที่ขอบ (proximal nail fold)
7. ใชผากอซกดหยุดเลือดสักพัก ทําความสะอาดแลวใช Antibiotic ointment ทาแลวปดแผลดวยผากอซ
และพลาสเตอรเทป
6.

การแนะนําผูปวยหรือญาติ
แนะนําใหมาทําแผลทุกวันจนแผลหาย หลีกเลี่ยงแผลโดนน้ํา
หมอจะสั่งยาแกปวดให ทานไดทันทีหลังไดยาและตอเนื่องตามเวลาจนอาการหายปวด
งดการออกกําลังกายหนักหรือเดินมากเปนเวลาหนึ่งสัปดาห

ชื่อผูปรับปรุง ศูนยแพทศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลชลบุรี
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ภาวะไหลคลอดลําบาก
(Shoulder Dystocia)

สามารถฝกปฏิบัติกับ  หุน
 ผูปวยจําลอง
 ฝกระหวางนักศึกษาแพทย
ความสําคัญ
ผูชวยเหลือการคลอดทุกคนอาจตองเผชิญกับปญหานี้ เปนภาวะที่ผูทําคลอดทุกคนควรนึกถึงและ
เตรียมพรอมที่จะใหการชวยเหลือภาวะฉุกเฉินนี้
การวินิจฉัย
ถาหัวเด็กคลอดแลว ไหลไมผานลงชองเชิงกราน จะสังเกตเห็นไดวาคางเด็กกดแนบแนนกับบริเวณ
ปากชองคลอด จนบางรายเห็นคางเด็กเปนลอน 2 ชั้น
การชวยเหลือ
วิธีที่ 1

ดึงหัวเด็กลงลาง ใหไหลหนาเคลื่อนลงมา และมี internal rotation หมุนมาอยูตรง
การดึงหัวเด็กผูทําคลอดตองระวังไมเผลอใชนิ้วกดรั้งบริเวณ 2 ขางคอ

วิธีที่ 2

ถาไมสําเร็จ

ใหแมชวยเบงเต็มที่ และใหผูชวยกดทองนอยของผูคลอดบริเวณเหนือหัวหนาวลงตรงๆ
ในขณะที่ผูทําคลอดดึงหัวเด็กลงลางเพื่อใหไหลผานทางเขาชองเชิงกรานลงมา อาจให oxytocin 1 unit ฉีด
เขาเสนโลหิตรวมดวย
ถาไมสําเร็จ
วิธีที่ 3
ผูทําคลอดสอดมือเขาไปในชองคลอดเพื่อชวยหมุนหลังเด็กใหไหลหลังมาเปนไหลหนา
และคลอดออกมาใตรอยตอกระดูกหัวหนาว วิธีหมุนหลังมีดังนี้
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แบบที่ 1
หงายมือขางที่อยูทางดานหลังเด็ก สอดเขาไปดานหลังของชองคลอดทางดานหนาของไหล
หลังของเด็กใหฝานิ้วมือหันเขาดานหนาอกเด็ก มือผูทําคลอดจะหงายบิดเล็กนอย แลวดันบริเวณดานหนา
ของไหลหลังใหหมุนขึ้นมา 180 องศา

แบบที่ 2
คว่ํามือทางดานหนาอกเด็กสอดนิ้วมือเขาไปทางดานหนาของชองคลอดไปที่ดานหลังไหล
หนาของเด็ก แลวผลักไหลหนาของเด็กใหหมุนลงมา หลังเด็กจะหมุนขึ้นมาทางดานหนา 180 องศา
แบบที่ 3
ผูทําคลอดอาจทําทั้ง 2 แบบรวมกันได และขณะหมุนอาจใหผูชวยดันดานหลังของไหลเด็ก
ใหหมุนรวมดวย
ถาไมสําเร็จ
วิธีที่ 4
เปนวิธีที่ตองปฏิบัติดวยความระมัดระวัง ดวยชวยทําคลอดไหลหลังของเด็ก กอน ผูทํา
คลอดสอดมือขางที่อยูทางหนาอกเด็กไปทางดานหลังของชองคลอด เคลื่อนนิ้วมือไปตามตนแขนหลังของ
เด็ก แตตองไมเลยขอศอก แลวปาดตนแขนหลังขึ้นมาใหเคลื่อนแนบชิดกับทรวงอกผานหนาอกเด็ก
เมื่อแขนหลังคลอดออกมาแลวไหลหลังก็จะคลอดออกมาดวย สวนของเด็กที่อยูภายในชอง
คลอดจะเล็กลง การชวยและหมุนเด็กตามวิธีที่ 1 วิธีที่ 2 หรือวิธีที่ 3 จะทําไดงายขึ้น การชวยคลอดแขนและ
ไหลขางที่เหลือจะเปนไปไดไมยาก
ภาวะแทรกซอนของการชวยเหลือภาวะไหลคลอดลําบาก
1. กระดูกไหปลาราหัก
2. การดึงหัวเด็กและไหลรุนแรงอาจทําใหเกิดความผิดปกติของระบบประสาทแขนได
3. เด็กขาดออกซิเจนถาการชวยคลอดลาชากวา 8 นาที และคลอดออกมาพิการทางสมอง
4. เด็กตายจากการชวยเหลือการคลอดลาชามากหรือไมสําเร็จ
เอกสารอางอิง
E-book คู มื อการฝากครรภ และการคลอด วราวุธ สุม าวงศ เรื่อง Shoulder girdle dystocia
คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
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การใช Head Light อยางงายในหองตรวจหู คอ จมูก
สามารถฝกปฏิบัติกับ

 หุน

 ผูปวยจําลอง

 ฝกระหวางนักศึกษาแพทย

ประโยชนของหัตถการ :
1) ใชตรวจอวัยวะที่อยูในชองแคบ ในรอง หรือในรู เชน หู ลําคอ จมูก เมื่อใชสองรวมกับกระจกกลมที่มีดามจับวาง
เปนมุม 45๐ จะสามารถมองเห็นอวัยวะที่อยูนอกลานสายตาปกติ เชน หลังโพรงจมูก กลองเสียง โคนลิ้น เปนตน
2) ใช ประกอบการวินิ จฉั ย และทํา หัต ถการอยา งง ายๆ ได เช น การตัด ชิ้น เนื้อ ตรวจทางพยาธิ วิท ยา, การคีบ สิ่ ง
แปลกปลอมออกจากทอนซิน โคนลิ้น ชองคอ บางครั้งอาจตองใหผูปวยชวยดึงลิ้นของตัวเอง (ดังภาพสุดทาย)
อันตรายที่อาจเกิดขึ้น/ ขอควรระวัง/ การปองกัน :
1) ในการสองตรวจ หามใหลําแสงสองโดนตาของผูปวย
2) แมจะเปนอุปกรณที่ใชไฟกระแสตรง แตควรตรวจดูการรั่วของกระแสไฟฟาอยูเสมอๆ
3) ควรมีหลอดไฟสํารองหลายๆ หลอด
4) ถาสายคาดหลวม ใหระวังตก เนื่องจากกระจกแตกไดงาย
5) หามใชแอลกอฮอลเช็ดกระจก เพราะอาจทําใหเกิดรอยฝาถาวร
6) ระวังความรอนจากหลอดไฟ โดนหนาผากของผูตรวจ
การเตรียมผูป วย
1) ใหผูปวยนั่งตัวตรง อยูบนเกาอี้ ตรงขามกับผูตรวจ ระวังไมใหขาของผูตรวจ ครอมขาของผูปวย ควรหนีบขาไว
ดานขางของผูปวย
2) ถาผูปวยเปนเด็กเล็ก ควรใหนั่งบนตักผูใหญ หลังของเด็กชิดอกผูใหญ มือหนึ่งของผูใหญ ออมไปดานหนาของเด็ก
เพื่อรวบแขนทั้งสองของเด็กไว อีกมือจับหนาผากกดยึดไวพอสมควร เทาของเด็กอยูระหวางขาของผูใหญ
ที่หนีบไว
ลักษณะของเครื่องมือ และการใช
Head Light เปนชุดกําเนิดแสง ใชสองตรวจหู คอ จมูก ใชไฟฟากระแสตรง ( DC ) 7.5-12 volt ที่แปลงมาจากไฟฟา
กระแสสลับ ( AC ) 220 volt
มีสวนประกอบดังนี้...
1. ชุดหลอดไฟและกระจกโคง หลอดไฟขนาดเล็ก จะใหความสวางอยูหนากระจกโคง แสงสะทอน รวมเปน
จุดตกกระทบบนวัตถุ สามารถปรับความยาวโฟกัส โดยการขยับหลอดไฟเขา หรือออกจากกระจกไดตามตองการ
2. สายคาดศีรษะ ใชสวมลงไปบนศีรษะ บิดใหแนนพอดี ชุดหลอดไฟและกระจกโคงอยูตรงกลาง ระหวางหัวคิ้ว
หรือตาทั้งสองขาง ปรับใหแกนลําแสงไปในทางเดียวกับแกนการมองตรง เมื่อหันศีรษะไปมองทางใดแสงสวางจะเคลื่อนที่ไป
ในทางนั้น
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3. สวิตชไฟและสายไฟ ใชสําหรับเปด-ปด และตอนํากระแสไฟฟา สําหรับชุดที่ติดตั้งมากับโตะตรวจ จะมีสวิตซ
อัตโนมัติ จะตัดไฟเมื่อวาง Head Light บนสวิตซ และจะใหแสงทันทีที่ยกขึ้น
4. หมอแปลงไฟฟา (Adaptor) เปนสวนแปลงไฟบาน/กระแสสลับ ( AC ) เปนไฟฟากระแสตรง มีทั้งชนิดที่
ปรับขนาดแรงดันไฟฟาได และชนิดที่ปรับไมได

สวนประกอบของ Head Light
2

3

4
1
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ทานั่งตรวจ

การใช Head Light รวมทําหัตถการ Removal of Ear Wax
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การใช Head Light รวมทําหัตถการคีบสิ่งแปลกปลอมออกจากชองคอ

การใช Head Light คีบสิ่งแปลกปลอมที่อยูลึกในชองคอ ผานการมองดวยกระจกสองคอ
ผูปวยชวยดึงลิ้นตัวเอง
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ชื่อผูจัดทํา/ ผูปรับปรุง
 นายแพทยศักดิ์วุฒิ รัตตานุกลู กลุมงานโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลศูนยตรัง
โทรศัพทที่ทํางาน : 075-218018 / โทรศัพทมือถือ : 081-893-2099
E-mail : sakwutr@yahoo.com
*******************
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การใชไมค้ํายันรักแร (Axillary crutches)
ชวยเดินแบบ There point crutch gait
สามารถฝกปฏิบัติกับ

 หุน

 ผูปวยจําลอง

 ฝกระหวางนักศึกษาแพทย

ระดับหัตถการ : ระดับที่ 1 (หัตถการพื้นฐานทางคลินิก)
เมื่อจบแพทยศาสตรบัณฑิต สามารถอธิบายขั้นตอนการกระทํา ภาวะแทรกซอนที่อาจจะ
เกิดไดถูกตอง ตรวจและประเมิน ขอบงชี้ ขอหาม สภาพและเงื่อนไขที่เหมาะสม สามารถทําได
ดวยตนเอง วินิจฉัยและดูแลบําบัดภาวะแทรกซอนได
ประโยชนของหัตถการ
ประโยชนในการใชไมค้ํายันรักแร (Axillary crutches) ชวยเดิน โดยการเดินแบบนี้เหมาะ
สําหรับผูปวยที่มีขาขางหนึ่งแข็งแรง แตอีกขางมีปญหาที่ ทํา ใหไ มส ามารถลงน้ําหนักได (Nonweight bearing) หรือลงน้ําหนักไดบาง (Partial weight bearing) และตองมีกลามเนื้อแขนแข็งแรง
โดยเฉพาะกลุมกลามเนื้อกดหัวไหล เหยียดศอกและกํามือ เนื่องจากตองใชแขนยันลงบนไมค้ํายัน
พรอมกันทั้งสองขางเพื่อชวยในการเดิน
อันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับผูปวย และการปองกัน
1. ถาไมค้ํายันรักแรยาวไปทําใหผูปวยตองเดินยกไหล เกิดความไมมั่นคง ยันตัวพนพื้นลําบาก หรือ
ไมค้ํายันอาจกดถูกเสนประสาทและเสนเลือดบริเวณใตรักแร ที่พบบอย คือ เสนประสาทเรเดียล
(radial nerve) ทําใหมีอาการขอมือตก กํามือไมแนน
2. ถาไมค้ํายันรักแรสั้นเกินไปทําใหผูปวยตองกมหลังขณะเดิน เกิดอาการปวดหลังไดและอาจทําให
ไมค้ํายันหลุดออกจากรักแร เกิดหกลมขณะเดินไดงาย
การเตรียมผูปวย
อธิบายเหตุผลในการใชไมเทาค้ํายันรักแร
การใชไมค้ํายันรักแรจะชวยลดการลงน้ําหนักของขาขางที่มีปญหา และผูปวยที่ใชไมค้ํายัน
ตองมีกําลังกลามเนื้อแขนแข็งแรงเพื่อชวยในการยันไมค้ํายันขณะเดิน
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ขั้นตอนการปฏิบัติ
การเตรียมอุปกรณ ไมค้ํายันรักแร (axillry crutches) ที่ปรับระดับความยาวได
วิธีการ
1.วัดความยาวของไมค้ํายันรักแร
1.1 วัดทายืน ผูปวยยืนลําตัวตรง ปลายเทาหางกันประมาณ 4 นิ้วฟุต ความยาวที่เหมาะสม
วัดจาก จุดต่ําจากขอบรักแรดานหนา (anterior axillary line) ประมาณ 2 นิ้วมือ ไปยังจุดบนพื้นซึ่ง
หางจากปลายนิ้วกอยออกมาดานขาง 6 นิ้วฟุต และตั้งฉากไปทางดานหนา 6 นิ้วฟุต
1.2 วัดทานอน ผูปวยนอนหงาย ปลายเทาหางกันประมาณ 4 นิ้วฟุต ความยาวที่เหมาะสม
วัดจาก ขอบรักแรดานหนา (anterior axillary line) ไปยังสนเทาแลวบวกอีกประมาณ 2 นิ้วฟุต
1.3 วัดทานั่ง ผูปวยนั่งหอยเทา ลําตัวตรง กางแขนทั้งสองขางระดับเดียวกับไหล แขนขาง
หนึ่งใหขอศอกและนิ้วเหยียดตรง แขนอีกขางงอขอศอก 90 องศา ความยาวที่เหมาะสมวัดจากปลาย
ขอศอก (olecranon process) ขางที่งอไปถึงสวนปลายสุดของนิ้วที่ยาวที่สุดของแขนขางที่เหยียด
2. ระดับมือจับ (hand grip) ระดับที่ผูปวยกําที่จับ (hand grip) แลวขอศอกงอประมาณ 30 องศา
และหัวไหลทั้งสองขางอยูในแนวระนาบ
3. ขั้นตอนการเดิน
ทาเดินเมื่อใชไมค้ํายันมีหลายวิธี ขึ้นอยูกับปญหาการเดิน และความสามารถพื้นฐานของ
ผูปวยแตละราย
ตัวอยางวิธีการเดินแบบ Three-point crutch gait ซึ่งมีการลงน้ําหนัก 3 ครั้งใน 1 รอบของ
การเดิน ใชในกรณีที่ผูปวยมีรอยโรคของขาขางใดขางหนึ่ง มีวิธีดังนี้
3.1 ใชไมค้ํายันรักแรทั้งสองขางนํามากอน
3.2 กาวขาขางที่มีรอยโรค มิใหปลายเทาเกินไมค้ํา และตามดวยการกาวขาขางดีตามลําดับ
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คําแนะนําผูปวยหรือญาติ
1. ถาระดับมือจับ (hand grip) สูงเกินไป ขอศอกผูปวยตองงอมากขึ้น ตองใชแรงมากขึ้นใน
2. การยันตัวใหพนพื้น และจะทําใหลงน้ําหนักที่มือไดไมเต็มที่ และอาจลื่นลมไดงาย
3. ตรวจสภาพไมค้ํายันวายังอยูในสภาพที่เหมาะสมกับการใชงาน กอนการใชงานทุกครั้ง
4. ตรวจสภาพจุกยางของไมค้ํายันรักแรวายังอยูในสภาพดีกอนการใชงานเพื่อปองกันการลื่น
5. ฝกทักษะการเดินที่ถูกตอง เพื่อการใชไมค้ํายันรักแรชวยเดินใหไดผลดีและปลอดภัย

แหลงอางอิง
1) วันทนีย วรรณเศษตา. เครื่องชวยเดิน. ใน: ดุจใจ ชัยวานิชศิริ, วสุวัฒน กิติสมประยูร.
บรรณาธิการ. ตําราเวชศาสตรฟนฟู. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2553: 63-72.
2) วิไล คุปตนิรัติศัยกุล. การเดินและเครื่องชวยเดิน. ใน: กิ่งแกว ปาจารีย. บรรณาธิการ.
เวชศาสตรฟนฟูสําหรับเวชปฏิบัติทั่วไป. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: หางหุนสวนจํากัด เอ็น.พี.
เพรส, 2550: 41-50.

ผูจัดทํา แพทยหญิงกชกร พรหมโสภา ศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลสงขลา
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การใชไมเทาปุมเดียวชวยเดิน
สามารถฝกปฏิบัติกับ  หุน
 ผูปวยจําลอง
 ฝกระหวางนักศึกษาแพทย
ระดับหัตถการ : ระดับที่ 1 (หัตถการพื้นฐานทางคลินิก)
เมื่อจบแพทยศาสตรบัณฑิต สามารถอธิบายขั้นตอนการกระทํา ภาวะแทรกซอนที่อาจจะ
เกิดไดถูกตอง ตรวจและประเมิน ขอบงชี้ ขอหาม สภาพและเงื่อนไขที่เหมาะสม สามารถทําได
ดวยตนเอง วินิจฉัยและดูแลบําบัดภาวะแทรกซอนได
ประโยชนของหัตถการ
การใชไมเทาหนึ่งปุมชวยเดิน จะชวยเพิ่มฐานการรับน้ําหนัก ลดแรงกดหรือน้ําหนักลงที่
บริเวณขาขางที่มีรอยโรค เพิ่มความมั่นคงในการยืน และชวยการทรงตัว ขอดีของการใชไมเทา คือ
ใชไดสะดวกและไมทําใหเดินชาลงมากนัก
อันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับผูปวย และการปองกัน
1) ถาไมเทายาวไปทําใหผูปวยตองเดินยกไหล ทําใหรับน้ําหนักไดไมเต็มที่
2) ถาไมเทาสั้นเกินไปทําใหศอกของผูปวยเหยียดออกและตองเดินในทาโนมตัวไปขางหนา ทําให
ลงน้ําหนักที่แขนขางที่ถือไมเทามากเกินไป
การเตรียมผูปวย
อธิบายเหตุผลในการใชไมเทาปุมเดียวชวยเดิน
การใชไมเทาจะชวยลดการลงน้ําหนักของขาขางที่มีปญหา ผูปวยที่ใชไมเทาสวนใหญมัก
เปนผูสูงอายุที่มีปญหาขอเขาเสื่อม หรือผูปวยที่เปลี่ยนจากการใชไมค้ํายันมาใชไมเทาแทน
ขั้นตอนการปฏิบัติ
การเตรียมอุปกรณ
ไมเทาปุมเดียว (single cane หรือ one-point cane) สามารถปรับระดับความยาวได
วิธีการ
1) วัดขนาดของไมเทาในทายืน โดยความยาวที่เหมาะสมเทากับระยะจากปุมกระดูกตนขา
greater trochanter ถึงสนรองเทา เมื่อผูปวยยืนถือไมเทา ขอศอกควรงอประมาณ 20-30 องศา และบา
ทั้งสองขางอยูระดับเดียวกัน
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2) ผูปวยถือไมเทาดวยมือดานตรงขามกับขาขางที่มีรอยโรค วางไมเทาหางจากปลายเทา(นิ้วกอย)
ทาง anterolateral ประมาณ 10 นิ้ว ขอศอกควรงอประมาณ 20-30 องศา มือจับของไมเทาอยูระดับ
เดียวกับปุมกระดูกตนขา (greater trochanter) และบาทั้งสองขางอยูระดับเดียวกัน
3) ใชไมเทานําหนาไปกอน แลวตามดวยขาขางที่มีรอยโรคและขาขางดีตามลําดับ

4) การขึ้นบันได กาวขาขางดีขึ้นบนบันไดขั้นถัดไป ยกไมพรอมขาขางที่มีรอยโรคไปยังบันไดขั้น
เดียวกัน
5) การลงบันได ยกไมเทาพรอมขาขางมีรอยโรคลงไปยังบันไดขั้นถัดไป โดยมืออีกขางจับราว
บันได ลงน้ําหนักที่มือทั้งสองขางและลงน้ําหนักเล็กนอยบนขาขางที่มีรอยโรค

คําแนะนําผูปวยหรือญาติ
1) ตรวจสภาพไมเทาวายังอยูในสภาพที่เหมาะสมกับการใชงาน กอนการใชงานทุกครั้ง
2) ตรวจสภาพจุกยางของไมเทาวายังอยูในสภาพดี กอนการใชงานเพื่อปองกันการลื่น
3) ฝกทักษะการเดินที่ถูกตอง เพื่อการใชไมเทาชวยเดินใหไดผลดีและปลอดภัย
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แหลงอางอิง
1) วันทนีย วรรณเศษตา. เครื่องชวยเดิน. ใน: ดุจใจ ชัยวานิชศิริ, วสุวัฒน กิติสมประยูร.
บรรณาธิการ. ตําราเวชศาสตรฟนฟู. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2553: 63-72.
2) วิไล คุปตนิรัติศัยกุล. การเดินและเครื่องชวยเดิน. ใน: กิ่งแกว ปาจารีย. บรรณาธิการ.
เวชศาสตรฟนฟูสําหรับเวชปฏิบัติทั่วไป. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: หางหุนสวนจํากัด เอ็น.พี.
เพรส, 2550: 41-50.

ผูจัดทํา แพทยหญิงกชกร พรหมโสภา ศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลสงขลา
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การใสปลอกคอชนิดแข็ง

(Hard Collar)
สามารถฝกปฏิบัติกับ

หุน

 ผูปวยจําลอง

 ฝกระหวางนักศึกษาแพทย

สิ่งที่ควรรูกอนการทําหัตถการ
1. ขอบงชี้โดยทั่วไป
• มีอาการปวดจากเนื้อเยื่อออนบริเวณคอบาดเจ็บ (soft tissue injury)
• มีการปวดจากภาวะความเสื่อมของกระดูกสันหลังสวนคอ
• ผูปวยที่สงสัยการบาดเจ็บบริเวณคอจากอุบัติเหตุซึ่งความสามารถในการจํากัดการเคลื่อนไหว
จะดอยกวา Philadelphia Collar ฉะนั้นในกรณีนี้ตองเลือกใช Philadelphia Collar กอน
เปนดับแรก
2. Function ของ Hard Collar
• Provide some mechanical restriction ตอการ forward flexion, extension เปนหลัก และมี
สวนชวยเล็กนอยในการ restriction ตอภาวะ lateral flexion and rotation ของคอ
• ตัวชวยเตือน (Reminder) ผูสวมใสใหจํากัดการเคลื่อนไหวของคอใหเหมาะสม โดยกลไกของ
sensory feedback
• อื่นๆ เชน ชวยในการ retain body heat, ชวยเรื่องการ healing ของ soft tissue บริเวณคอที่
บาดเจ็บ และชวยลด muscle spasm
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ขั้นตอนการปฏิบัติ (Task analysis)
1. การเตรียมผูปวย
1.1 จัดผูปวยนอนหงายบนกระดานแข็ง
2. การเตรียมอุปกรณ
Hard Collar หลายขนาดเพื่อใหสามารถเลือกใชไดเหมาะสม
3. ขั้นตอนหัตถการ
3.1 มีผูชวย 1 คนชวยตรึงศีรษะผูปวยใหไมมีการเขยื้อน
3.2 ผูใส Collar ทําการวัดความยาวของคอผูปวยโดยใชนิ้วมือทาบไป
ดานขางของคอบริเวณ Inferior border of mandible
และ Root of the neck วัดโดยประมาณเปนจํานวน Finger breadth
3.3 เลือกขนาด Collar โดยใชจํานวนนิ้วมือที่วัดไดจากผูปวยทาบไป
ดานขางของ Collar เฉพาะในสวน rigid part (ไมรวมบริเวณโฟม)
3.4 ใส Collar ใหผูปวยขณะที่มีผูชวยเหลือตรึงศีรษะผูปวยไวไมใหเขยื้อน
3.5 ผูใส orientate ดานบนลาง หนาหลัง ของ Collar ใหถูกตอง
3.6 สอดปลายขางหนึ่งของ Collar เขาไปบริเวณคอทางดานหลังของ
ผูปวย แคพอใหปลายโผลไปอีกดานของคอ โดยผูตรึงศีรษะยกคอผูปวยขึ้นให
นอยที่สุด
3.7 ทําการ fitting ใหเขากับบริเวณคาง แลวแปะตีนตุกแก หรือ Velcro
strap เขากับปลายดานที่โผลออกมาจากการสอดไวดานหลังตั้งแตทีแรก
4. การแปลผล
4.1 กระชับเขารูปกับคอผูปวยโดยที่คอตองอยู Neutral ไมแหงนขึ้นหรือ
กมลงกวาปกติ
4.2 ถามความรูสึกผูปวย (หากยังรูสึกตัวและตอบโตได) ตองรูสึกสบาย
ไมเจ็บจากการกดบริเวณใดบริเวณหนึ่ง

แหลงอางอิง
1. Spinal orthosis, New York University Medical Center(NYU)

หมายเหตุ
ถากรณีที่ไมไดเกิดจาก Cspine injury อาจใสในทานั่ง
ได

ถากรณีที่ไมไดเกิดจาก Cspine injury อาจไมตองอาศัย
ผูชวยคอยตรึงศีรษะก็ได

กอนสอดปลาย Collar ใหพับ
สวนตีนตุกแกหรือ Velcro
strap เขาดานในเพื่อลดการ
ปนเปอนกับเศษฝุนหรือขยะซึ่ง
จะทําใหตีนตุกแกติดไมแนน
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First aid management for blunt eye trauma
สามารถฝกปฏิบัติกับ

 หุน

 ผูปวยจําลอง

 ฝกระหวางนักศึกษาแพทย

ประโยชนของหัตถการ
เปนการตรวจวินิจฉัย และใหการรักษาเบื้องตน ในผูปวยที่ประสบอุบัติเหตุ blunt eye trauma
อันตรายที่อาจเกิดขึ้นตอผูปวยและการปองกัน
การที่ไมสามารถตรวจพบและวินิจฉัยการบาดเจ็บที่ถูกตองได อาจทําใหการมองเห็นเสียหายจนตาบอดได
การเตรียมผูปวย
1. แนะนําตัวเอง แลวกลาวทักทายผูปวย ถามชื่อและนามสกุลผูปวยเพื่อยืนยันตัวผูปวย
2. อธิบายใหผูปวยทราบถึงความจําเปนและประโยชนของการตรวจ
3. จัดทาใหผูปวยนั่งที่เกาอี้ หันหนาเขาหาผูตรวจ
ขั้นตอนการปฏิบัติ
1. ลางมือใหสะอาด สวมถุงมือ
2. ตรวจบริเวณหนังตา ดูรอยช้ํา รอยแผล รอยบวมแดง
3. ตรวจบริเวณ conjunctiva เริ่มตรวจดานบนโดยดึงหนังตาบนขึ้นดานบน
แลวตรวจดานลางโดยการดึงหนังตาลางลง สํารวจหารอยแดง และหา subconjunctival hemorrhage
4. ใชไฟฉายสองตา เพื่อสํารวจ cornea ดูความใส รอยฝา และรูปรางของกระจกตา ตรวจหา abrasion
penetrating perforation สังเกตหารอยฉีกขาด หรือมีน้ําไหลออกจากกระจกตาหรือไม
5. ตรวจดู anterior chamber โดยดูความลึก ความขุน แสดงถึงภาวะมีเลือดออกใน chamber
6. ตรวจสํารวจ pupil โดยดูปฏิกิริยา light reflex
7. สองไฟดานขางของลูกตาเพื่อตรวจวา lens มี subluxation หรือไม
8. หยิบ ophthalmoscope เพื่อตรวจ posterior chamber และ eye ground
9. ปดตาสองขางดวย eye pad หลังการตรวจพบการบาดเจ็บที่ตา
การแนะนําผูปวยหรือญาติ
1. แนะนําใหมาทําแผลทุกวันจนแผลหาย หลีกเลี่ยงแผลโดนน้ํา
2. หมอจะสั่งยาแกปวดให ทานไดทันทีหลังไดยาและตอเนื่องตามเวลาจนอาการหายปวด
3. งดการออกกําลังกายหนักหรือเดินมากเปนเวลาหนึ่งสัปดาห
ชื่อผูปรับปรุง ศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลชลบุรี
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First aid management for sharp eye trauma
สามารถฝกปฏิบัติกับ

 หุน

 ผูปวยจําลอง

 ฝกระหวางนักศึกษาแพทย

ประโยชนของหัตถการ
เปนการตรวจวินิจฉัย และใหการรักษาเบื้องตน ในผูปวยที่ประสบอุบัติเหตุ sharp eye trauma
ผูปวยมาดวยอาการเคืองตา คลายมีเศษเหล็กกระเด็นเขาตา
อันตรายที่อาจเกิดขึ้นตอผูปวยและการปองกัน
การที่ไมสามารถตรวจพบและวินิจฉัยการบาดเจ็บที่ถูกตองอาจทําใหการมองเห็นเสียหายจนตาบอดได
สถานการณจําลอง การเตรียมผูปวย
1. แนะนําตัวเอง แลวกลาวทักทายผูปวย ถามชื่อและนามสกุลผูปวยเพื่อยืนยันตัวผูปวย
2. อธิบายใหผูปวยทราบถึงความจําเปนและประโยชนของการตรวจ
3. จัดทาใหผูปวยนั่งที่เกาอี้ หันหนาเขาหาผูตรวจ
ขั้นตอนการปฏิบัติ
1. ลางมือใหสะอาด สวมถุงมือ
2. หยอดยาชาที่ตาขางที่บาดเจ็บ
3. ใชไฟฉายสองตา เพื่อสํารวจ conjunctiva และ cornea ดูความใส รอยฝา ตรวจหาabrasion , foreign
body สังเกตุหารอยฉีกขาดหรือมีนไหลออกจากกระจกตาหรื
ํา
อไม
4. ดึงเปลือกตาลางลง เพื่อตรวจหาเศษสิ่งแปลกปลอมที่ lower fornix
5. ตรวจดานบนโดยพลิกหนังตาบนขึ้นดานบน สํารวจหาเศษสิ่งแปลกปลอม ที่ Upper tarsus
6. หากพบเศษเหล็กที่ cornea ใหเขี่ยออกโดยใชเข็ม เบอร25 หรือ27 หรือ cotton bud (ฝกปฏิบัติไดกับหุน
หรือกับภาพ)
7. จัดผูปวยในทานอน ผูตรวจยืนทางศีรษะผูปวย
8. คอยๆเขี่ยโดยการหันปลายเข็มออกจากcornea
9. หลังการตรวจพบการบาดเจ็บที่ตา ใหปายยา antibiotic ointment ปดตาขางที่บาดเจ็บดวย eye pad
การแนะนําผูปวยและญาติ
1. แนะนําวาเมื่อยาชาหมดฤทธิ์ จะรูสึกเหมือนยังมีเศษเหล็กอยู ไมตองตกใจ จะหายไดใน 1-2 วัน
2. หมอจะสั่งยาแกปวดให ทานไดทันทีหลังไดยาและตอเนื่องตามเวลาจนอาการหายปวด
3. ทํางานไดตามปกติ และมาตรวจติดตามอาการวันรุงขึ้น
ชื่อผูปรับปรุง ศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลชลบุรี

