การฉีดยาชาเฉพาะที่ของพยาบาลเวชปฎิบัติทางตา
(Local anesthesia by ophthalmic nurse)
1

ลดา สรณารักษ

Abstract

1 A retrospective study of anesthesia for ocular surgery in 3,531 patients was carried out from
October 1988 to September 1991 at Khon Kaen central Hospital. There are 412 patients for whom
general anesthesia is mandatory and 3,119 patients who canbe served only if local anesthesia is
used. And 2,206 in the whole 3,119 local anesthetic patients were blocked by ophthalmic nurse. To
prevent the squeezing action of the eye lids during operation temporary paralysis of the orbicularisoculimuscle is affected by blocking the facial nerve. Complete anesthesia and immobilization of the
eye canbe effectec quite satisfactory by the injection of anesthetic into the retrobulbar space within
the muscle cone. The most frequent complication of the retrobulbar injection is an orbital
hemorrhage which occurs 6 cases during three years in my practice. There for I think ophthalmic
nurses can assist surgeons in local anesthetic blocking with safety.

เรื่องยอ
1 จากการศึกษาผูปวยที่ไดรับการผาตัดตาในโรงพยาบาลศูนยขอนแกน ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2531 ถึงวันที่31
กันยายน พ.ศ. 2534 จำนวน 3,531 ราย เปนผูปวยที่ไดรับการดมยาสลบ 412 ราย และไดรับการฉีดยาชาเฉพาะที่
3,119 ราย ไดรับการฉีดยาชาเฉพาะที่โดยพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา โดยการฉีดยาชาที่บริเวณปลายเสนประสาทเฟเชีย
ล เพื่อปองกันการกระพริบตา และฉีดยาชาเขาบริเวณหลังลูกตาเพื่อปองการเคลื่อนไหวของลูกตาในขณะผาตัด โรค
แทรกซอนที่พบบอยในการฉีดยาชาเขาหลังลูกตาคือการมีเลือดออกในกระบอกตาหลังลูกตา ซึ่งเกิดขึ้นโดยผูเขียนใน
ระยะเวลา 3 ปนี้ เพียง 6 ราย เพราะฉะนั้นผูเขียนคิดวาพยาบาลเวชปฏิบัติทางตาสามารถชวยเหลือจักษุแพทยในการ
ฉีดยาชาเฉพาะที่บริเวณลูกตากอนการผาตัดไดอยางปลอดภัย
พยาบาลวิ ช าชี พ 6 (พยาบาลเวชปฏิ บ ั ต ิ ท างตา)
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1 2. เพื่อหยุดการเคลื่อนไหวและระงับความรูสึกของ
ลูกตา

1
บทนำ
1
ผูปวยที่ไดรับการผาตัดตาในโรงพยาบาลศูนย
ขอนแกน สวนใหญจะเปนโรคตองกระจกผูปวยสวนใหญ
สามารถไดรับการผาตัดโดยการฉีดยาเฉพาะที่ เพื่อระงับ
ความรูสึก ในอดีตจักษุแพทยจะตองเปนผูทำการฉีดยา
ชาเองกอนทำผาตัดทุกราย ผลปรากฏวาการฉีดยาชาได
ไมนานก็ปวยไปทำผาตัด ซึ่งยาชาอาจจะยังออกฤทธิ์ไม
เต็มที่ การระงับความรูสึกหรือการหยุดการเคลื่อนไหว
ของลูกตายังไมสมบูรณ มีผลทำใหเกิดความยากลำบาก
ในการผาตัด และที่สำคัญอยางยิ่งหลังจากฉีดยาชาเขา
หลังลูกตาแลวการกดหรือการนวดลูกตายังไมเพียงพอ
ทำใหความดันในลูกตายังสูงอยู จะเกิดการสูญเสียวิเตรียส (Vitreous) ในขณะผาตัด ผูปวยอาจจะเกิดโรค
แทรกซอนจนสูญเสียการมองเห็นได ในปจจุบันการมี
พยาบาลเวชปฎิบัติทางตาไดมีสวนชวยในการใหการ
พยาบาลกอนและหลังผาตัด และชวยในการฉีดยาชา
เฉพาะที่เพื่อระงับความรูสึกทำใหผูปวยไดมีความเขาใจ
และความอบอุนใจในขณะผาตัด และใหความรวมมือใน
ขณะผาตัดดีกวาแตกอน และจากความชำนาญในการ
ฉีดยาชาเฉพาะที่กอนการผาตัดตา ซึ่งไดทำเปนประจำ
วันละหลายราย ทำใหพยาบาลเวชปฎิบัติทางตามีความ
คุนเคย มีการกดหรือนวดลูกตาเพื่อใหยาชากระจายไดดี
และยังลดความดันในลูกตาไดดีดวย มีผลทำใหการใหยา
ระงับความรูสึกไดผลกวาแตกอน และโอกาสเกิดโรค
แทรกซอนนอยลงมาก
1 การฉีดยาชาเฉพาะที่กอนการผาตัดตา แบงออก
เปน 2 สวนคือ
1 1. เพื่อปองกันการกระพริบตา (Akinesia of the
orbicularis oculi muscle)

1

(Retrobulbar block)

1 การฉีดยาชาเพื่อปองกันการกระพริบตามีหลายวิธี
ไดแก
1 1. Van lint akinesia เปนวิธีการฉีดยาชาในบริเวณ
ปลายประสาทของ Facial nerve กอนเขาสูกลามเนื้อ
Orbicularis oculi
1 2. O’ Brien akinesia เปนการฉีดยาชาในบริเวณ
สวนตนของ Facial nerve ซึ่งผานใกล Condyle of
mandible
1 3. Atkinson akinesia เปนวิธีการฉีดยาชาตอ
Facial nerve ในสวนที่ผานบริเวณขอบลางของกระดูก
โหนกแกม
1 4. Nadbath-Ellis akinesia เปนวิธีการฉีดยาชาที่
โคนเส น ประสาทของ Facial nerve ซึ ่ ง ออกจาก
Stylomastoid foramen
1 การฉี ด ยาชาเพื ่ อ หยุ ด การเคลื ่ อ นไหวและระงั บ
ความรูสึกของลูกตา (Ret robulbar block) โดยการ
ฉี ดย าชาเข าใ น ก ร ะบอ ก ตาบร ิ เวณห ลั ง ลู ก ต า
(Retrobulblarspace) ซึ่งจะมีโรคแทรกซอนที่สำคัญคือ
การมีเลือดออกในบริเวณหลังลูกตา
(Retrobulbar hemorrhage) เกิดจากการแทงเข็มฉีดยา
ชาโดนเสนเลือดในบริเวณนั้น และรูไดโดยการมีตาโปน
ขึ ้ น เปลื อ กตาแข็ ง ขึ ้ น เยื ่ อ บุ ต ามี ก ารช้ ำ เลื อ ด
(Ecchymosic) และความดันภายในลูกตาสูงขึ้น
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muscle cone ดึงลูกสูบกระบอกฉีดยากลับเล็กนอย เพื่อ
ใหแนใจวาปลายเข็มไมอยูในเสนเลือด ถามีเลือดเขมใน
กระบอกฉีดยาขณะดึงกระบอกสูบกลับใหรีบถอนเข็ม
ฉีดยาทันที และปดตาแนนปองกันเลือดออกหลังลูกตา
และถาดึงลูกสูบแลวไมมีเลือดออก ฉีดยาชาในกระบอก
ฉีดยาเขาไป 2 ซีซี. ดึงเข็มออกใหผูปวยหลับตา ใชผากอ
สะกดลงบนเปลือกตาทันที แลวกดไวประมาณ 1-2 นาที

ผูปวยและวิธีการ
1 จากการรวบรวมผูปวยที่ไดรับการผาตัดตาในโรง
พยาบาลศูนยขอนแกน ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2531
ถึงวันที่ 31 กันยายน พ.ศ. 2534 จำนวน 3,531 ราย เปน
ผูปวยที่ไดรับการดมยาสลบ 412 ราย และไดรับการ
ฉีดยาชาเฉพาะที่ 3,119 ราย และผูปวย 2,206 ราย ใน
จำนวน 3,119 ราย ไดรับการฉีดยาชาเฉพาะที่โดย
พยาบาลเวชปฎิบัติทางตา (ผูรายงาน)
1 การฉีดยาชาเฉพาะที่กอนผาตัดตา ผูรายงานได
แบงออกเปน 2 ขั้นตอน โดยเริ่มจากการฉีดยาเขาสูหลัง
ลูกตากอน แลวจึงฉีดยาชาเพื่อหยุดการทำงานของกลาม
เนื้อหนังตา

1 5. ตรวจสอบการทำงานของกลามเนื้อตาโดยใหผู
ปวยมองไปตามทิศทางการทำงานของกลามเนื้อ คือ การ
มองซาย ขวา บน ลาง ถาฉีดเขา muscle cone การ
block จะไดผลดี กลามเนื้อทุกมัดหยุดทำงาน แตถา
กลามเนื้อนอกลูกตายังหยุดทำงานไมหมดทุกมัดสามารถ
ฉีดยาเพิ่มไดอีกครั้ง 1 ซีซี.

วิธีการ
1 1. ใชสำลีชุบ alcohol 70% บีบพอหมาด ๆ เช็ด
เปลือกตาและบริเวณรอบ ๆ โดยระวังอยาใหน้ำยา
แอลกอฮอลสัมผัสกับกระจกตา และถาไมสะอาดเช็ดช้ำ
2-3 ครั้ง
1 2. ใชกระบอกฉีดยาขนาด 10 ซีซี ดูด Xylocaine
2% ซึ่งมี Adrenaline 1:80,000 จำนวน 4 ซีซี. ยกเวนผู
ปวยความดันโลหิตสูงจะใช 2% Xylocaine ซึ่งไมมี
adrenalin ผสมกับ Marcaine 0.5% 4 ซีซี. ซึ่งจะไดรับ
อัตราสวน 1:1
1 3. เข็มที่ใช block เปนเข็มสแตนเลสปลายไมคม
เบอร 24 ยาว 1.5 นิ้ว
1 4. ใหผูปวยลืมตามองขึ้นไปดานบนศรีษะและเบน
เขาทางจมูกเล็กนอย แบงเปลือกตาลางเปน 3 สวน
ฉีดยาลงตรงจุดแบงสวนที่หนึ่งตอสวนที่สองนับจากหาง
ตา ใหปลายเข็มอยูต่ำกวา Tarsus เล็กนอย ขณะแทงเข็ม
ลงไปใหเข็มอยูชิดแนวขอบกระดูกกระบอกตา เมื่อผาน
Orbital septum ชนกระดูก orbit ใหเบนเข็มเขาหา

1 หลังจากนั้นจะเปนการฉีดยาชาเพื่อหยุดการทำงาน
ของกลามเนื้อ Orbicularis Oculi โดยผูรายงานเลือกใช
เทคนิคการ block ของ Vanlint
1 6. เช็ดทำความสะอาดบริเวณหางตาดวยสำลีชุบ
alcohol 70%
1 7. ใชกระบอกฉีดยา ซึ่งมียาชาเหลือจากการทำ
retrobulbar block โดยเปลี ่ ย นเข็ ม ฉี ด ยาเป น เข็ ม
disposable เบอร 24
1 8. แทงเข็มตั้งฉากหางจาก Lateral canthus 1-2
ชม. ใหชนกระดูก จากนั้นคอย ๆ สอดเข็มชิดเยื่อหุม
กระดูกไปตามทิศทางใตคิ้วฉีดยาพรอมกับดึงเข็มถอย
หลังตลอดแนวใชยาประมาณ 2-3 ซีซี.
1 9. แทงเข็ ม ฉี ด ยาต อ ไปในบริ เ วณโหนกแก ม ใน
ทิศทางที่ตั้งฉากกับแนวแรก ฉีดยาพรอม ๆ กับดึงเข็ม
ถอยหลังและใชยาชาอีกประมาณ 2-3 ซีซี.
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1 10. ใชผากอสะกดและคลึงบริเวณที่ฉีดยาเพื่อให
ยากระจายไปทั่วบริเวณ
1 11. ทดสอบการ block วาไดผลหรือไมโดยใหผู
ปวยบีบตาแนน ๆ ดูวาสามารถบีบเปลือกตาเขาหากันได
หรือไม และใชนิ้วมือเปดเปลือกตาแลวใหผูปวยบีบตา
แนนดูวามีแรงตานหรือไม ถามีแรงตานแสดงวายังไมได

ผล ตองฉีดยาเพิ่ม1
1 12. สุดทายใชการกดตามดวย pinky ball นานครั้ง
ละ 3-4 นาที สลับกับการหยอดตาดวย Tetracaine
0.5% ประมาณ 3-4 ครั้ง เพื่อปองกันการกดตานานเกิน
ไป ซึ่งอาจจะทำใหจอตาขาดเลือดมาเลี้ยงและอาจจะ
ทำใหจอตาเสียได

ผลการศึกษา
จำนวนผูปวยที่ไดรับการฉีดยาชาเฉพาะที่และผูปวยที่เกิด retrobulbar hemorrhage
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1 จากผลการฉี ด ยาชาเฉพาะที ่ ข องพยาบาลเวช
ปฏิบัติทางตาพบวาไดผลดี จึงไดรับการไววางใจจาก
จักษุแพทยใหเปนผูทำการฉีดยาชาเฉพาะที่กอนการ
ผาตัดตา ทำใหจักษุแพทยมีความสะดวกสบายในการ
ผาตัดมากขึ้น และผลของการผาตัดก็จะดีขึ้น และจากผล
การศึกษาโรคแทรกซอนที่เกิดขึ้นพบวา ผูรายงานทำให
เกิดโรคแทรกซอนนอย ซึ่งคิดวานอยกวาแตกอน ผู
รายงานได อ าศั ย หลั ก การพยาบาลเข า มาช ว ยในการ
แนะนำใหผูปวยมีความเขาใจเกี่ยวกับการผาตัด และการ
ฉีดยาชากอนการผาตัด ทำใหผูปวยมีความกลัวลดลง ให
ความรวมมือกับการฉีดยาชาไดดี การฉีดยาระงับความ
รูสึกจึงไดผลดี การเกิด retroblubar hemorrhage จึง
นอย การฉีดยาไมตองเรงรีบเหมือนกับที่แพทยทำเอง
พยาบาลมี เ วลามากพอที ่ จ ะได ฉ ี ด ยาชาด ว ยความ
ระมัดระวังกอนที่แพทยจะเริ่มการผาตัดในแตละราย
และนอกจากนั้นการกดหรือนวดลูกตาภายหลังการฉีดยา
ก็ ม ี เ วลามากเพี ย งพอที ่ จ ะทำให ย าชากระจายไปทั ่ ว
บริเวณหลังลูกตาไดดี ความดันภายในลูกตาที่เพิ่มขึ้น
จากการฉีดยาชาหลังลูกตาก็จะลดลงไดดี ทำใหปญหาที่
จะเกิดขณะผาตัด โดยเฉพาะอยางยิ่งการสูญเสียของสาร
Vitreous ก็ลดลง ในสมัยกอนเพื่อแพทยยังตองฉีดยาชา
ดวยตนเอง การกดหรือการนวดตาเพียงระยะเวลาอันสั้น
มีผลทำใหเกิดการสูญเสียของสาร Vitreous ในผูปวยเปน
จำนวนมากในขณะผาตัด ซึ่งอาจจะมีผลเสียตอการมอง
เห็นของลูกตานั้นได

วิจารณ
1 จากการศึกษาผูปวยที่ไดรับการผาตัดตาโดยใชวิธี
ฉีดยาชาเฉพาะที่ในโรงพยาบาลศูนยขอนแกน ซึ่งมี
มากกวา 1,000 ราย/ป พบวาผูปวยประมาณรอยละ 70
ไดรับการฉีดยาชา โดยพยาบาลเวชปฎิบัติทางตาและ
รอยละ 30 ไดรับการฉีดยาโดยจักษุแพทย ซึ่งในการแยก
ผูปวยออกเปน 2 กลุมนี้มิไดแยกโดยความตั้งใจ หรือจาก
ภาวะผูปวยที่แตกตางกัน หรือมีขอบงชี้อยางใดอยางหนึ่ง
แต เ กิ ด จากสาเหตุ เพราะว า ห อ งผ า ตั ด ตาของโรง
พยาบาลศูนยขอนแกน มีพยาบาลเวชปฏิบัติทางตาเพียง
คนเดียว (คือผูรายงาน) ซึ่งทำหนาที่หัวหนาหองผาตัดตา
ตองอยูเวรชวยผาตัดผูปวยจักษุนอกเวลาราชการ และ
ตองอยูเวร superviser เพราะฉะนั้นเมื่อมีกาประชุมที่
สำคั ญ ของโรงพยาบาลหรื อ ของฝ า ยการพยาบาลมี
กิจกรรมพิเศษบางอยางที่ไดรับมอบหมาย หรือมีการหยุด
งานหลังจากการอยูเวรนอกเวลาราชการใด ๆ ก็ตาม
จักษุแพทยจึงจำเปนตองทำการฉีดยา-ชาใหผูปวยกอน
ผาตัดดวยตนเอง
1 จากการศึ ก ษาผลการฉี ด ยาชาเฉพาะที ่ ข อง
พยาบาลเวชปฎิบัติทางตาพบวา ไดผลดีซึ่งหมายความ
วา แพทยสามารถผาตัดผูปวยไดโดยไมตองฉีดยาชาเพิ่ม
เติมมีถึงรอยละ 99.13 และไดผลไมเต็มที่คือตองฉีดยา
ชาเพิ่มโดยจักษุแพทยกอนผาตัดไมถึงรอยละหนึ่ง
1 สวนผลการศึกษาถึงโรคแทรกซอน ซึ่งพบไดบอย
ที ่ ส ุ ด ในการฉี ด ชาเฉพาะที ่ ก ็ ค ื อ Retrobulbar
hemorrhage แตก็พบเพียง 12 รายใน 3 ป ซึ่งจากจักษุ
แพทย 6 ราย และเกิดจากพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา 6
ราย

สรุป
1 จากการที่ผูรายงานไดทำหนาที่เปนพยาบาลเวช
ปฎิบัติทางตาในหองผาตัดตาเปนระยะเวลา
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6 ป ไดทำหนาที่ชวยจักษุแพทยในการผาตัดผูปวยโรค
ตา โดยเฉพาะอยางยิ่งทำหนาที่ฉีดยาชาเฉพาะที่กอน
การผาตัดตา ซึ่งก็ไดผลดีเปนที่พอใจของจักษุแพทยผู
ทำการผาตัด และมีโรคแทรกซอนนอย ผูรายงานมีความ
เห็นวา การที่มีพยาบาลเวช-ปฏิบัติทางตาก และไดชวย
ทำหนาที่ฉีดยาชาเฉพาะที่กอนการผาตัดตา จะมีผลดีตอ
ผูปวยมากกวาแตกอนมาก เพราะวาไดอาศัยหลักการ
พยาบาลมาชวยใหผูปวยเกิดความเขาใจในการฉีดยาชา
กอนการผาตัดและวิธีการเกี่ยวกับการผาตัด นอกจาก
นั้น การมีเวลาในการกดหรือการนวดตาที่เพียงพอจะลด
โรคแทรกซอนที่จะเกิดจากการฉีดยาชาเฉพาะที่และการ
ผาตัดตาลงได
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