


การปฏิบัติตัวก่อนผ่าตัด  
ប្រការប្រូវអនុវរតមុនពេលវះការ់ 

 
 
- ต้องงดน า้และอาหารทุกชนิดอย่างน้อย 6 ช่ัวโมง (เพือ่ความปลอดภัย) 
មិនប្រវូហរូទកឹនិងអាហារប្ររយ៉់ង យ៉ងពហាចណាស ់6 ព ៉ងមនុការវះការ់ (ព ើមបីសវុរថភិាេ) ។ 
 

- ถอดเคร่ืองประดับ และของมีค่า ฝากญาติไว้  
ព ះពប្រឿងអលង្កា រនងិវរថ ុនរម្មៃព្ញើរទកុនងឹរងរអនូ 
 

- อาบน า้ สระผม เปลีย่นเส้ือผ้า เช้าวนัผ่าตัด  
ងូរទកឹ កក់សក ់រតូរសពមៃៀករពំាក ់ពៅប្េឹកដ លប្រវូវះការ់ 



 
1. การดมยาสลบ แบบช่วยหายใจขณะผ่าตัด  ពប្រើថ្ន ំសនតតំាមខ្យល ់ពងហើមកនងុពេលវះការ់  
ผู้ป่วยจะหลบัไม่รู้สึกตัว ไม่เจ็บปวดขณะผ่าตัด   អនកជងំនឺងឹព កលកម់និ ឹងខ្ៃនួ មិន នការ
ឈឺចារក់នងុអឡំងុពេលវះការ់ 
2. เป็นการฉีดยานอนหลบั   ចាក់ថ្ន ំពអាយព កលក់ 
ผู้ป่วยจะหลบั และหายใจเอง   អនកជងំនឺងឹព កលកព់ហើយ ក ពងហើមព យខ្ៃនួឯង 
3. การบลอ็กหลงั   ចាក់ថ្ន ំសពកឹតាមឆ្អងឹខ្នង 
ผู้ป่วยจะชา ต าแหน่งทีจ่ะผ่าตัด แต่จะรู้สึกตัวขณะผ่าตัด   
អនកជងំនឺងឹសពឹកកដនៃងប្រវូវះការ់ ដរពៅ ងឹខ្ៃួនកឡំងុពេលកេំងុវះការ់ 



ក្ន ុង វះកាត ់



- จะให้นอนบนเตียงผ่าตัด អនកជងំរឺប្មវូពអាយព កពលើដប្រសប្ រវ់ះការ់ 
- จะขอผูกแขน 2 ข้าง และต้นขา ไว้กบัเตียง   អនកជងំនឺងឹប្រវូចងម្ នងិពជើងទំងេរីជាមយួដប្រ 
- กางแขนออก 2 ข้าง    លាម្ ទំងសងខាង 
- แขนข้างขวา จะวดัความดันโลหิต ทุก 5 นาท ี   ម្ ស្ដ ំនងឹប្រវូវាសស់ ព ធឈាមរាល់ប្រំនាទី 
- แขนซ้าย จะหนีบตัวจับออกซิเจนในร่างกาย    ម្ ពឆ្េងនងឹប្រវូវាសស់ ព ធឈាមរាលប់្រំនាទី 
- จะติด ที่ตรวจคลืน่หัวใจ ที่หน้าอก  ឧរករណ៍វាសច់ង្កេ កព់រះ ូងនងឹប្រវូររិពលើប្ទងូ 
- จะให้ ดมออกซิเจน  ក ពងហើមព យរេំងអ់កុសុដីសន 
- เจ้าหน้าที ่จะฟอกท าความสะอาดหน้าท้อง     ប្រូពេទយនងឹស អ រពពាះអនកជំងឺ 
- ทายาฆ่าเช้ือที่หน้าท้อง លារថ្ន ំស ៃ រព់មពរារពលើ ពពាះអនកជងំ ឺ
- ปูผ้าคลุมสีเขียวปราศจากเช้ือ  ប្ររប្កណារេ់ណម៌្ររងពលើអនកជងំឺ 



เมือ่แพทย์พร้อมทีจ่ะผ่าตดั   ខ្ណៈពេទយពប្រៀមវះការ់ 
- พยาบาลดมยาสลบ   จะฉีดยาเข้าทางน า้เกลอื     ผู้ป่วยจะเร่ิมหลบั  
រិលានរុ ា កពប្រើថ្ន ំសនដពំ យចាករ់ញ្ចលូតាមពសរ៊ូម អនកជងំចឺារព់្ដើមព កលក់ 
ท าผ่าตัด ใช้เวลาประมาณ 45 นาทีถึง 1 ช่ัวโมง  
វះការ់ព យពប្រើពេលប្រដហល 45 នាទីពៅ 1 ព ៉ង 
ขณะที่แพทย์เย็บปิดแผลผ่าตัดใกล้เสร็จ    កនុងពេទយព រ្ជរិមុខ្ររសួជរិពហើយ 
พยาบาลดมยาสลบ จะฉีดยาเพือ่ปลุกให้ตื่น  រិលានរុ ា កនងឹចាកថ់្ន ំពអាយអនកជងំ ឺងឹខ្ៃនួ 
หลงัจากเร่ิมรู้สึกตัว จะมีท่ออยู่ในปาก  ពប្កាយពេល ងឹខ្ៃួននងឹ នរេំង់ពៅកនងុ រ់ 
ให้หายใจ เป่าท่อทีอ่ยู่ในปากแรงๆ ห้ามดิน้ ห้ามหันหน้าไปมา  
 ក ពងហើមតាម រព់ យពប្រើរេំងហ់ាមព ើរ ហាមង្កកចះុពឡើង 
ถ้ารู้สึกตัวดี จะเอาท่อช่วยหายใจออกให้  
ពេល ងឹខ្ៃនួប្សលួរលួពហើយ រំេង ់ក ពងហើមនងឹប្រវូយកពចញ 



หลงัจากนั้น จะพาไปนอนทีห้่องพกัฟ้ืน 30 นาท ี  
រនាា រ់េីពនាះអនកជងំនឺងឹប្រវូរញ្ជូនពៅកានរ់នារធ់មមតាសប្ ក 30 នាទី 

 
- แล้วส่งกลบัตึกผู้ป่วยใน   រនាា រម់ករញ្ជនូប្រលរព់ៅអគារសប្ រអ់នកជងំសឺប្ កេារល 
- หลงัผ่าตัด จะฉีดยาแก้ปวดให้ทุก 4 ช่ัวโมง   จนครบ 24 ช่ัวโมง (1 วนั)    
ពប្កាយេីការវះការ់ នឹងចាកថ់្ន ំររំរក់ារឈចឺាររ់ាល់៤ព ៉ងមដងរហរូប្ររ់២៤ព ៉ង 
- ก่อนฉีดยาแก้ปวด จะประเมินระดับความปวดแผลผ่าตัด  โดยการให้คะแนน 1 
ถึง 10  មុនពេលចាកថ់្ន ំររំរក់ារឈចឺារ់ ប្រូពេទយនងឹេិនរិយពមើលស្ន មររសួេកីារវះការព់ យកណំរេ់និាុ ១ 
 ល់ ១០  (พยาบาลจะถามคะแนนปวด  และให้ผู้ป่วยบอกคะแนนปวด)  
អនកជងំនឺងឹប្ររេ់កីរំិរម្នការឈចឺារ ់ល់ប្រពូេទយ 



1, 2, 3 ปวดนิดหน่อย พอทนได้  
       

 
4, 5, 6 ปวดปานกลาง  
       
 
7, 8, 9 ปวดมากขึน้  
       
 
10  ปวดมาก ทนไม่ไหว ร้องดิน้ไปมา   
      



ภาวะแทรกซ้อนของการดมยาสลบ   
្លវិរកព្េងៗម្នការពប្រើថ្ន ំសនដ ំ

1.  จะมีเวียนหน้า คลืน่ไส้อาเจียน (บางคนเป็น บางคนไม่เป็น) 
    វិលមុខ្ កអួរចពង្កអ រ (ចំពពាះអនកជងំមឺយួចនំនួរ៉ពុណាណ ះ) 
2. เจ็บระคายคอ แต่จะหายภายใน 1 วนั  
     ឈឺក  (ដរជាធមមតានងឹររព់ៅវិញកនងុរយៈពេលមយួម្ងៃ) 
3. ถ้าไม่ฝึกไอ อาจเกดิปอดอกัเสบ ปอดแฟบหลงัผ่าตัด  
     ពរើមនិរនខាកពចញ អាចនងឹរលាកសរួ 
4. อาจมีอาการท้องอดื แน่นอดึอดัท้อง  ឆ្អល់ពពាះ ពហើមពពាះ 
5. ถ้าฟันหน้าด้านบนโยกคลอน ฟันอาจหลุดได้   ពរើពធមញមខុ្រពងគើប្ស្រវ់ាអាចនងឹប្ជះុរន 
6. อาจเกดิแผลทีป่าก และลิน้ได้    ំពៅ រ ់និងអណាដ រ 
7. อาจมีฝันร้ายขณะดมยาสลบ   សុរិនតអាប្កក់  







หลงัผ่าตัด 1 วนั ให้ลุกน่ัง เดินรอบเตียงห้ามนอนน่ิงๆ
บนเตียง (เพือ่ป้องกนัท้องอดื) 

ពប្កាយវះការ់ ១ម្ងៃ  អនកជងំបឺ្រវូពងើរអងគយុ ព ើរជរិដប្រខ្ៃះ ហាមព កពសៃៀម
ពលើដប្រ (ព ើមបីកុពំអាយពហើមពពាះ)  
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ពៅជួរពេទយតាមការ
កំណរ់ 
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រិនុរា  
និង  
អាជាញ ធរ  

 
រនារ់ប្ររិររតិ
ការ 

 


