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 การท าหัตถการบริเวณนิว้มือของผู้ ป่วย มีความจ าเป็นท่ีจะต้องระงบัความรู้สกึให้ถูกวิธี เพ่ือให้ผู้ ป่วยมีอาการชาพอท่ีจะ
ท าหัตถการได้ โดยในท่ีนีจ้ะกลา่วถึงการท า Digital nerve block ซึง่เป็นการฉีดยาชาระงบัความรู้สกึท่ี supply โดย digital 
nerve โดยจะสงัเกตเห็นวา่ ทางด้านฝ่ามือ จะมี digital nerve ออกมาเป็นแขนงทัง้ทางด้าน radial และ ulnar site ของนิว้แตล่ะ
นิว้ เพราะฉะนัน้การท่ีจะเลือกท าหัตถการวิธีนี ้ควรจะ block ในบริเวณท่ีคอ่นข้างสงู ท่ีนิยมคือ ต าแหน่งตรงกับ MCP joint ซึง่
บริเวณเหลา่นีเ้ส้นเลือดและเส้นประสาทจะอยูห่่างกัน จงึท าให้โอกาสเกิด injury ตอ่เส้นเลือดน้อยกวา่  

สว่นทางด้าน dorsum จะมี dorsal digital branch เข้ามา supply โดยท่ี nerve เส้นนีจ้ะ supply ไปถึงระดบั PIP joint 
เพราะฉะนัน้ การท่ีจะท าหัตถการบริเวณสว่นคอ่น proximal ของ dorsum ควรท่ีจะ block สว่น dorsal digital nerve ด้วย 

จากภาพตดัขวาง จะเห็นวา่ ระดบัของ digital nerve จะอยู่ชิดด้านฝ่ามือ เพราะฉะนัน้ เม่ือเวลาท่ีเรา block nerve เรา
มักจะแทงเข็มจากฝ่ัง dorsum ไปจนเกือบทะล ุskin ฝ่ัง palmar แล้วถอยเข็มขึน้มา 1 ถึง 2 มิลลิเมตร 
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อุปกรณ์ 
1. Dressing set 
2. ผ้าเจาะกลาง sterile 
3. Syringe 5 ml. 
4. ยาชา 1% หรือ 2% Xylocaine without adrenaline  

 
ขัน้ตอนการท าหัตถการ 

1. แนะน าตวั ขออนุญาต และแจ้งวตัถุประสงค์ท่ีจะท าหัตถการ 
2. การเลือกยาชา ให้สงัเกตข้างขวดยาชาวา่ with หรือ without adrenaline ถ้าตวัหนังสือสีแดง จะเป็น Xylocaine with 

adrenaline แตถ้่าเป็นสีด า จะไม่มี adrenaline ซึง่จะมีความส าคญัในกรณีท่ีวา่เม่ือเราต้องการท า digital nerve block 

ไม่ควรท่ีจะเลือกใช้ชนิดท่ีเป็น with adrenaline เพราะมีโอกาสท าให้เกิด vasoconstriction ของ digital artery ได้ อาจ

ท าให้ blood supply ไปเลีย้งสว่นปลายของนิว้ไม่เพียงพอ ดงันัน้ ควรเลือกใช้ 1 หรือ 2% Xylocaine without 

adrenaline  

3. Draw ยาชามาปริมาณท่ีพอเหมาะ ปกติจะไม่เกิน 5 ml. โดยก่อน draw ยาชาควร push air เข้าไปเท่ากับปริมาณท่ีจะ

ดดูออกมา 

4. Paint antiseptic solution ทัง้ทางด้านหน้ามือและหลงัมือ จากนัน้ปผู้าให้มือผู้ ป่วยอยู่ใน field sterile ทัง้มือ 

5. คล าบริเวณ MCP joint ซึง่เป็น landmark ในการ infiltrate  

6. Identify ulnar site และ radial site เพ่ือท่ีจะ block nerve ทัง้สองด้านท่ีจะมา supply 

7. เม่ือจะเร่ิมท าการ block ให้แทงเข็มจากด้าน dorsum กึ่งกลางระหวา่ง web space หรือ mid lateral ไปจนถึงด้านฝ่า

มือ จะได้ sensation เม่ือเข็มใกล้ทะล ุskin แตต้่องระวงัอย่าให้เข็มทะลอุอกไปจนมี injury ตอ่มือของผู้ ท่ีจะท า digital 

nerve block 

8. ถอนเข็มขึน้มา 1-2 mm. ดดูดวูา่ไม่มีการ injury ของเข็มเข้าไปในเส้นเลือด 

9. ฉีดยา infiltrate ประมาณ 1-2 ml. 

10. ถอนเข็มออก 

11. ในสว่นของ radial site ก็ท าเชน่กัน แทงเข็มจนใกล้ทะล ุskin ถอนเข็มขึน้มา 1-2 mm. ดดูดวูา่ไม่มีการ injury ของเข็ม

เข้าไปในเส้นเลือด หลงัจากนัน้จงึ infiltrate ประมาณ 1-2 ml. แล้วถอนเข็มออก 

12. ในกรณีท่ีเราต้องการท าหัตถการท่ีมี lesion อยู่บริเวณ dorsum proximal ของแตล่ะนิว้ อาจจะได้ nerve supply มา

จาก dorsal digital branch เพราะฉะนัน้การ infiltrate ต้องท าเพ่ิมท่ีบริเวณสว่นของผิวของฝ่ังด้าน dorsum ด้วย  
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13. เชน่กัน ดดูดวูา่ไม่มีการ injury ของเข็มเข้าไปในเส้นเลือด หลงัจากนัน้จงึ infiltrate ประมาณ 1-2 mm. แล้วคอ่ยๆถอน

เข็มออกในขณะท่ี infiltrate ยาเพ่ือให้ block nerve เป็นลกัษณะของ field block  

14. ทดสอบ sensation ของผู้ ป่วยวา่มีอาการชาหรือไม่ 

  
ข้อควรระวัง 

1. สื่อสารกับผู้ ป่วยเป็นระยะๆ และสภุาพ นุ่มนวล 
2. ระวงัอย่าให้เกิด contamination 
3. ไม่ควรใช้ Xylocaine with Adrenaline 
4. Re-cap เข็มโดยวิธี one handed technique 

 
 


