
1.ชื่อผลงาน/โครงการ :  BLOCK ถูกจุด....สะดุดใจ 

2.ค าส าคัญ : Peripheral nerve block, Surgical Safety Checklist, Stop before block 

3.สรุปผลงานโดยย่อ :  

หน่วยงานวิสัญญีออร์โธปิดิกส์ แผนกพยาบาลวิสัญญี ได้จัดท าแนวปฏิบัติการท าหัตถการระงับความรู้สึก

เส้นประสาทส่วนปลาย (Peripheral nerve block) ซึ่งเป็นเทคนิคในการช่วยระงับปวดหลังผ่าตัด โดยน าหลักการ

ของ Surgical Safety Checklist มาใช้ ร่วมกับจัดท านวัตกรรม ช่วยส่ือสารในทีมวิสัญญีและทีมผ่าตัด  ผลการ

ด าเนินงานพบว่า บุคลากรวิสัญญีปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ 100 และไม่เกิดอุบัติการณ์การท า 

Peripheral nerve block ผิดข้าง  

4.ชื่อและที่อยูอ่งค์กร : วิสัญญีออร์โธปิดิกส์ แผนกพยาบาลวิสัญญี 

5.สมาชิกทีม  :  

พ.ต หญิง วราภรณ์   ศรีคช  

พ.ต.หญิง พัชรา  ล้ินสุวรรณ 

พ.ท หญิง กนกวรรณ ขันอาษา                      

6.ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ 

ในปัจจุบันการระงับปวด จะใช้การผสมผสานหลายๆ เทคนิค เพื่อให้ผู้ป่วยเจ็บปวดจากการผ่าตัดน้อยท่ีสุด 

การท า Peripheral nerve block เป็นการฉีดยาชาท่ีเส้นประสาทส่วนปลาย ท าร่วมกับการระงับความรู้สึกแบบ

ดมยาสลบ (General anesthesia) หรือ การระงับความรู้สึกเฉพาะส่วน (Regional anesthesia) ท าให้ลดการ

เจ็บปวด เพิ่มการฟื้นตัวหลังผ่าตัด และลดระยะเวลาการนอนโรงพยาบาล ปี พ.ศ. 2562 มีผู้ป่วยมารับการผ่าตัด

ออร์โธปิดิกส์ประมาณ  2,823 คน โดยมีสถิติของการท าหัตถการจ านวน 911 คน คิดเป็นร้อยละ 32 ทีมวิสัญญีได้

ท าหัตถการ Peripheral nerve block ท่ีบริเวณห้องพักฟื้น เพื่อท าใหเ้ริ่มผ่าตัดได้เร็วขึ้น พบว่าเกิดอุบัติการณ์ท า 

Peripheral nerve block ผิดข้าง ในผู้ป่วยจ านวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.07 ถึงแม้จะไม่เกิดอันตรายต่อผู้ป่วย

โดยตรง แต่เป็นความเส่ียงท่ีส าคัญของโรงพยาบาลด้านความปลอดภัย  

หน่วยงานวิสัญญีออร์โธปิดิกส์ จึงได้จัดท าแนวทางปฏิบัติในการท าหัตถการระงับความรู้สึกเส้นประสาท

ส่วนปลาย (Peripheral nerve block) และนวัตกรรมท่ีช่วยให้วิสัญญีแพทย์ปฏิบัติได้ถูกต้อง โดยยึดหลัก 

surgical safety checklist โดยความร่วมมือของศัลยแพทย์และพยาบาลห้องผ่าตัด เพื่อให้ผู้ป่วยเกิดความ

ปลอดภัย และไม่เกิดอุบัติการณ์อุบัติการณ์การท า Peripheral nerve block ผิดข้าง 



7.เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการท าหัตถการระงับความรู้สึกเส้นประสาทส่วนปลาย  

2) เพื่อไม่เกิดอุบัติการณ์การท า Peripheral nerve block ผิดข้าง 

8.กิจกรรมการพัฒนา 

1) จัดท าแนวทางปฏิบัติในการท าหัตถการระงับความรู้สึกเส้นประสาทส่วน และประชุมช้ีแจงบุคลากรในทีม 

2) จัดท านวัตกรรมลูกศรช้ีจุดอวัยวะข้างท่ีท าผ่าตัด เพื่อใหว้ิสัญญีแพทย์ผู้ท าหัตถการสังเกตชัดเจน  

3) ท าป้ายเตือนรูปตุ๊กตา แสดงอวัยวะผ่าตัด ด้านขวาหรือซ้าย น ามาแขวนบริเวณเสาน้ าเกลือ 

4) ท าป้ายเตือน Stop before block ท่ีบริเวณเครื่อง Ultrasound, บริเวณโซน Block ให้สังเกตเห็นชัดเจน 

5) จัดท าโซน Peripheral nerve block บริเวณห้องพักฟื้น จ านวน 3 เตียงแสดงภาพ Stop Before Block 

และแนวทางปฏิบัติการท าหัตถการระงับความรู้สึกเส้นประสาทส่วน 

6) ประเมินผลการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติและติดตามอุบัติการณ์ เดือนธันวาคม 2562 – กุมภาพันธ์ 2563 

9.ผลลัพธ/์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

1) บุคลากรวิสัญญีปฏิบัติปฏิบัติตาม แนวปฏิบัติการท าหัตถการระงับความรู้สึกเส้นประสาทส่วนปลาย ต้ังแต่

เดือนธันวาคม 2562, มกราคม 2563 และกุมภาพันธ์ 2563 เป็น ร้อยละ 85 , 95 และ 100 ตามล าดับ 

2) จ านวนผู้ป่วยได้รับการท า Peripheral nerve block 190 คน อุบัติการณ์การท า Peripheral nerve 

block ผิดข้าง = 0 

10.บทเรียนที่ได้รับ  

1) การตระหนักถึงความส าคัญ และร่วมมือในการท า Surgical Safety Checklist ของวิสัญญีพยาบาล 

วิสัญญีแพทย์ ศัลยแพทย์ และพยาบาลห้องผ่าตัด ช่วยลดการเกิดอุบัติการณ์ท า Peripheral nerve 

block ผิดข้าง 

2) ศัลยแพทย์ ควรมีการท า mark site ท่ีชัดเจนและเป็นแนวทางหรือรูปแบบเดียวกัน 

11.การติดต่อกับทีมงาน(สถานที่ท างาน/เบอร์โทรศัพท์/E-mail) : 

พ.ต หญิง วราภรณ์  ศรีคช วิสัญญีออร์โธปิดิกส์ แผนกพยาบาลวิสัญญี กองการพยาบาล โรงพยาบาลพระ

มงกุฎเกล้า เบอร์โทร : 02-3547600 ต่อ 94023, 94024  E-mail address :  

 



 

                        


