
 

 

การทดสอบฉีดยาชาที่เส้นประสาทบริเวณ
ข้อต่อกระดูกสันหลัง (Medial Branch Block) คือ? 

การทดสอบฉีดยาชาที่เส้นประสาทบริเวณข้อต่อกระดูก
สันหลัง(Medial Branch Block) มีวัตถุประสงค์เพื่อยืนยันการ
วินิจฉัยโรคข้อต่อหลังอักเสบและพยากรณ์การตอบสนองต่อ
การรักษาด้วยวิธีจี้เส้นประสาท โดยใช้เครื่องเอกซเรย์ร่วมกับ
การฉีดสีสารทึบรังสีในการยืนยันต าแหน่งของเส้นประสาท
และการกระจายของยา 

การฉีดยานี้เป็นเพียงการปฏิบัติเพื่อการวินิจฉัย
ไม่ใช่การรักษาแบบถาวร หากผู้ป่วยมีอาการปวดลดลง
อย่างชัดเจนภายหลังการฉีดยา แพทย์จะท าการนัดมา
เพื่อจี้เส้นประสาทด้วยคลื่นวิทยุความถ่ีสูงซึ่งเป็นการ
รักษาขั้นตอนต่อไป 
 

ข้อบ่งชี้ในการตรวจวินิจฉัย 

 ผู้ป่วยที่มีอาการปวดคอหรือหลังเรื้อรังและสงสัยโรค
ข้อต่อหลังอักเสบ (facet joints arthropathy)  
 ผู้ป่วยที่มีอาการปวดคอเป็นหลักและอาจร้าวลง

สะบักหรือหลังส่วนบน 
 ผู้ป่วยที่มีอาการปวดหลังส่วนล่างเป็นหลักและอาจ

ร้าวลงก้นหรือต้นขา  
 

ข้อห้ามในการตรวจวินิจฉัย 
1. มีการตดิเชื้อบริเวณผิวหนังทีจ่ะท าการฉีดยา 
2. มีการตัง้ครรภ์หรือสงสัยวา่ตัง้ครรภ์ 
3. มีประวัติแพย้าชา หรือแพ้สารทึบรังสี 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาวะแทรกซ้อนท่ีอาจเกิดขึ้น 

 ในช่วง 1-2 วันแรกหลังฉีดยา ถ้าผู้ป่วยรู้สึกปวด หรือ
ระบม แนะน าให้ประคบน้ าแข็งในบริเวณที่ฉีดยา  

 ภายหลังจากการฉีดยาอาการปวดอาจไม่ทุเลาในทันที 
หรืออาจจะมีอาการปวดเพิ่มขึ้นจากการอักเสบ 

 อาจพบอาการเวียนศีรษะชั่วคราวภายหลังการฉีดยา 

 มีอาการแพ้ยาชาเฉพาะที่หรือแพ้สารทึบรังสี 

 อาจมีเลือดออกในบริเวณที่ท าการฉีดยา ซึ่งพบได้บ้าง
ในผู้ป่วยที่รับประทานกลุ่มยาต้านเกล็ดเลือด 

 การติดเชื้อในบริเวณที่ท าการฉีดยา(พบได้น้อย) 

 ภาวะแทรกซ้อนต่อระบบประสาท เนื่องจากมีการ
บาดเจ็บของเส้นประสาท หรือไขสันหลัง ซึ่งอาจเกิดจาก
การบาดเจ็บจากการแทงเข็ม การติดเชื้อหรือมีเลือดออก 
ก่อให้เกิดอันตรายต่อไขสันหลัง เยื่อหุ้มไขสันหลัง ท าให้
เกิดการอ่อนแรงของขาได้ 

 

 
 

 หลังจากฉีดยาผู้ป่วยจะได้รับการสังเกตอาการที่ห้องพัก
ฟื้นประมาณ 30-60 นาที 

 แพทย์จะท าการสอบถามคะแนนความปวดหลังฉีดยา 
หรือให้ผู้ป่วยท ากิจกรรมที่กระตุ้นให้เกิดอาการปวด เช่น 
ยืนหรือเดิน เพื่อเป็นการเปรียบเทียบว่าอาการปวด
หลังจากฉีดยาดีขึ้นหรือไม่ 

การปฏิบัติตัวภายหลังการฉีดยา 

การเตรียมตัวก่อนท าการฉีดยา 
 

1. งดน้ าและอาหารก่อนมาฉีดยาอย่างน้อย 6 ชั่วโมง 

2. ถ้ามีโรคประจ าตัว มีประวัติแพ้ยาชาเฉพาะที่สารทึบ
รังสี หรือมีประวัติได้รับยาละลายล่ิมเลือดหรือยา
ป้องกันเลือดแข็งตัว โดยเฉพาะ warfarin หรือ 
clopidogrel กรุณาแจ้งให้ทราบ 

3. เช้าวันฉีดยา ให้รับประทานยาประจ าตัวเฉพาะที่
แพทย์แนะน า 

4. ควรงดยาแก้ปวดมื้อเช้าในวันที่ท าการฉีดยาชา เพื่อ
แพทย์จะได้ทราบผลการรักษาที่แท้จริง โดยไม่มีผล
ของยาแก้ปวดเข้ามาเกี่ยวข้อง 

5. ก่อนฉีดยาผู้ป่วยจะได้รับการซักประวัติและตรวจ
ร่างกายเบื้องต้น มีการสอบถามคะแนนความปวด 

6. ผู้ปว่ยอาจได้รับการเปิดน้ าเกลือท่ีบริเวณข้อมือ อาจ
มีการฉีดยาให้ผู้ป่วยรู้สึกคลายกังวล 

7. หลังฉีดยา ไม่จ าเป็นต้องพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล 
จึงจ าเป็นต้องมีญาติ/ผู้ดูแลมาด้วย 

 

การใช้คลื่นวิทยุความถี่สูงจี้บริเวณ

เส้นประสาท (Thermal Radiofrequency abration) 

คือ? 

กรณีที่มีปัญหาหรือข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่ 
หน่วยระงับปวด ตึก 10 ชั้น 1  

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตรศ์ิริราชพยาบาล 
โทรศัพท์ 02-419-7842 
E-mail : sirirajpaindiary@gmail.com 
LineID : pain_clinic 

 



 

 

                  แผ่นพับ            
                  สุขภาพ 

                  ออนไลน ์

 ก่อนกลับบ้านผู้ป่วยจะได้รับเอกสารเพื่อน าไปบันทึก
คะแนนความปวดด้วยตนเองที่บ้าน โดยให้บันทึกคะแนน
ความปวดในอิริยาบถต่าง ๆ ทุก2ชั่วโมงเป็นเวลา 24 
ชั่วโมง ให้เก็บเอกสารบันทึกดังกล่าวไว้และน ามาด้วยใน
วันท่ีนัดพบแพทย์หลังฉีดยา  

 บางกรณี ผุ้ป่วยอาจถ่ายรูปและส่งเอกสารดังกล่าว
กลับมาที่หน่วยระงับปวดทางอีเมล์หรือไลน์ในวันต่อมา
เพื่อแพทย์จะท าการแปลผลและโทรศัพท์ติดต่อกลับไป 

 หากอาการปวดดีขึ้นอย่างชัดเจนแพทย์จะท าการนัดอีก
ครั้งเพื่อจี้เส้นประสาทด้วยคล่ืนวิทยุความถี่สูงซึ่งเป็นการ
รักษาขั้นตอนต่อไป 

 หลังฉีดยาผู้ป่วยสามารถท ากิจวัตรประจ าวันได้ตามปกติ  
 ควรหลีกเล่ียงการขับรถด้วยตัวเองหลังฉีดยา 
 

การรักษาโดยใช้คลื่นวิทยุความถี่สูง 
จ้ีบริเวณเส้นประสาท คือ? 

(Thermal Radiofrequency abration)  
การจี้เส้นประสาทท่ีน าความรู้สึกปวดจากข้อต่อทีอ่กัเสบ

ด้วยคล่ืนวิทยุความถี่สูง ท าให้อาการปวดลดลงโดยไม่มีผลต่อ
การท างานของเส้นประสาทอื่น การจี้นี้จะท าในผู้ป่วยที่
ตอบสนองต่อการฉีดยาชา ที่เส้นประสาทบริเวณข้อต่อกระดูก
สันหลังโดยมีอาการปวดลดลงอย่างชัดเจนหลังฉีดยา 

 

ข้อบ่งชี้ในการรักษา 
 เพื่อบรรเทาอาการปวดจากข้อตอ่กระดูกสันหลัง facet 
joint อักเสบ ทั้งจากข้อต่อบริเวณคอหรือหลังส่วนล่าง 

ข้อห้ามในการรักษา 
1. มีการตดิเชื้อบริเวณผิวหนังทีจ่ะท าการฉีดยา 
2. มีการตัง้ครรภ์หรือสงสัยวา่ตัง้ครรภ์ 
3. มีประวัตใิชเ้ครื่องกระตุ้นหัวใจ (Pacemaker) 
4. ผู้ป่วยที่ไม่สามารถนอนคว่ าเป็นเวลานานได้ 

 
 
 
 
 

จัดท าโดย 
 พญ .อรุณี แสงสานนท์ 
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หน่วยระงับปวด ภาควิชาวิสัญญวีิทยา 
ที่ปรึกษา  
 ผศ.นพ.นันตสรณ์ สิญจน์บุณยะกุล 

              หน่วยระงับปวด ตึก10 ภาควิชาวิสัญญีวิทยา 
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การทดสอบฉีดยาชาที่เส้นประสาทข้อต่อ  
กระดูกสันหลัง เพื่อยืนยันการวินิจฉัย และ
การรักษาโดยวิธีการใช้คลื่นวิทยุความถี่สูง 
จี้เส้นประสาทเลี้ยงข้อต่อกระดูกสันหลัง 

(Medial Branch Block and Thermal 
Radiofrequency ablation) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
หน่วยระงับปวด ภาควิชาวิสัญญีวิทยา 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

 
SIPI AS1009161 

การใช้คลื่นวิทยุความถี่สูงจี้บริเวณ

เส้นประสาท (Thermal Radiofrequency abration) 

คือ? 

การจีเ้ส้นประสาทท่ีน าความรู้สึกปวดจากข้อต่อที่

อักเสบด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูง ท าให้อาการปวดลดลงโดยไม่

มีผลต่อการท างานของเส้นประสาทอื่น การจี้นีจ้ะท าในผู้ป่วย

ที่ตอบสนองต่อการฉีดยาชา ทีเ่ส้นประสาทบริเวณข้อต่อ

กระดูกสันหลังโดยมีอาการปวดลดลงอย่างชดัเจนหลังฉีดยา 

 

ข้อบ่งชี้ในการรักษา 

 เพื่อบรรเทาอาการปวดจากข้อตอ่กระดูกสันหลัง 
facet joint อักเสบ ทั้งจากข้อต่อบริเวณคอหรือหลังส่วนล่าง 

 
ข้อห้ามในการรักษา 

5. มีการตดิเชื้อบริเวณผิวหนังทีจ่ะท าการฉีดยา 
6. มีการตัง้ครรภ์หรือสงสัยวา่ตัง้ครรภ์ 
7. มีประวัตใิชเ้ครื่องกระตุ้นหัวใจ (Pacemaker) 
8. ผู้ป่วยที่ไม่สามารถนอนคว่ าเป็นเวลานานได้ 
 

 

กรณีที่มีปัญหาหรือข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่ 
หน่วยระงับปวด ตึก 10 ชั้น 1  
กรณีที่มีปัญหาหรือข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่ 
หน่วยระงับปวด ตึก 10 ชั้น 1  


