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                                                         เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของโรงพยาบาลบุรีรัมย ์ ห้ามน าออกไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้ าโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 
 
 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-ENT-001 

เรื่อง : การหยอดจมูก 
 

แก้ไขครั้งท่ี : 3 ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่ 1/3 

วันที่ประกาศใช้ :  17  กันยายน  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติ 

ตรวจสอบโดย : 
นางสาวสุกัญญา  ศรีสง่า 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร   ปากเมย 

 
ค าจ ากัดความ    เป็นการให้ยาเฉพาะที่จมูกโดยตรง เพ่ือการรักษาอาการของโรคจมูก 
วัตถุประสงค์ 1. อาการบวมของเนื้อเยื่อ 

2. ฆ่าเชื้อโรค 
3. ระงับอาการปวดเฉพาะที่ 
4.  ห้ามเลือด 

ผู้ปฏิบัติ    พยาบาลวิชาชีพ 
อุปกรณ์ / เครื่องมือเครื่องใช้ 
        1. ถาดสี่เหลี่ยม 
        2. ยาหยอดจมูกตามแผนการรักษา 
        3. ส าลีสะอาด 
       4. ไม้พันส าลีสะอาด 
        5. ภาชนะใส่ส าลีที่ใช้แล้ว 
วิธีปฏิบัติ 

ขั้นตอน เหตุผล 
1. น าอุปกรณ์ไปที่เตียงผู้ป่วย 
2. ตรวจสอบใบแจ้งการให้ยา ชื่อผู้ป่วย ชนิดของยา 
3. ขนาด ของยา เวลาที่ให้ จมูกข้างที่จะหยอดยาให้ถูกต้อง 
4. แจ้งให้ผู้ป่วยทราบถึงชนิดและรายละเอียดของยาตามความ 
   เหมาะสมตามแผนการรักษา 
5. จัดท่าผู้ป่วยให้นั่งพิงพนักเอนศีรษะไปด้านหลังแหงนหน้า 
    ขึ้นหรือนอนหงายบนหมอนรองไหล่  ให้หน้าแหงน 
6. ล้างมือตามมาตรฐาน 
7. สังเกตจมูกของผู้ป่วย ถ้ามีคราบเลือดหรือน้ ามูกให้ใช้ไม้พัน 
    ส าลีสะอาดเช็ดจมูก  หรือถ้ามีน้ ามูกให้ผู้ป่วยสั่งออกเบาๆ 

- ความสะดวกในการปฏิบัติงาน 
- ให้ผู้ป่วยได้รับยาถูกตามแผนการรักษา 
 
 
- เพ่ือให้ผู้ป่วยรับทราบและให้ความร่วมมือในการ 
  หยอดจมูก 
- เพ่ือให้ยาเข้าไปถึงโพรงจมูกได้ทั่วถึง 
- ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค 
- ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค 
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                                                         เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของโรงพยาบาลบุรีรัมย ์ ห้ามน าออกไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้ าโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 
 
 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-ENT-001 

เรื่อง : การหยอดจมูก 
 

แก้ไขครั้งท่ี : 3 ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่ 2/3 

วันที่ประกาศใช้ :  17  กันยายน  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติ 

ตรวจสอบโดย : 
นางสาวสุกัญญา  ศรีสง่า 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร   ปากเมย 

วิธีปฏิบัติ ( ต่อ ) 
ขั้นตอน เหตุผล 

8. มือหนึ่งรองรับศีรษะ อีกมือหนึ่งถือหลอดยาให้อยู่เหนือร 
    จมูก 1 เซนติเมตรแล้วจึงบีบยา 2-3 หยดลงในรูจมูก โดย

ให้ยาหยดใกล้กับผนังก้ันจมูก (Center of nose) 
9. ให้ผู้ป่วยหายใจเข้าลึกๆ และนอนพักสักครู่ประมาณ 5 นาท ี
10. แจ้งให้ผู้ป่วยทราบ เมื่อหยอดจมูกเสร็จท าความสะอาด 
     เครื่องมือ – เครื่องใช้เก็บเข้าท่ีให้เรียบร้อย 
11. ล้างมือตามมาตรฐาน 
12. ลงบันทึกในแบบบันทึกทางการพยาบาล 
 

- ป้องกันไม่ให้เมื่อยต้นคอและเพ่ือให้หยอดยาได้ 
   ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 
- เพ่ือให้ยาไหลเข้าจมูกและอยู่ในโพรงจมูกนาน 
- เพ่ือความสุขสบายของผู้ป่วย 
- ความเป็นระเบียบ สะดวกในการใช้ครั้งต่อไป 
- ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค 
- เพ่ือสื่อสารและเป็นหลักฐานทางการพยาบาล 
 

 
เอกสารอ้างอิง 
การใช้ยาหยอดจมูก. ค้นเมื่อ 23 ส.ค.63.จากเว็บไซด์: 
           https://www.tsft.nhs.uk/media/407692/advice-on-how-to-instil-nasal-drops.pdf . 
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                                                         เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของโรงพยาบาลบุรีรัมย ์ ห้ามน าออกไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้ าโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 
 
 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-ENT-001 

เรื่อง : การหยอดจมูก 
 

แก้ไขครั้งท่ี : 3 ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่ 3/3 

วันที่ประกาศใช้ :  17  กันยายน  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติ 

ตรวจสอบโดย : 
นางสาวสุกัญญา  ศรีสง่า 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร   ปากเมย 

ภาคผนวก 
เกณฑ์การประเมินผล 

หัวข้อการประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 

1. เชิงโครงสร้าง 
1.1 ผู้ปฏิบัติ คือ  พยาบาลวิชาชีพ 
1.2 เตรียมอุปกรณ์/เครื่องมือเครื่องใช้ถูกต้องครบถ้วน 

2. เชิงกระบวนการ 
2.1 การตรวจสอบใบแจ้งการให้ยา ชื่อ-สกุลผู้ป่วย จมูกข้างที่ 

หยอด  ชนิดของยา  ความเข้มข้น 
2.2 แจ้งให้ผู้ป่วยทราบวัตถุประสงค์ 
2.3 จัดท่าให้ถูกต้อง 
2.4 ล้างมือตามมาตรฐานก่อนและหลังหยอดจมูกทุกครั้ง 
2.5 หยอดจมูกได้ถูกต้องตามข้ันตอน 
2.6 ลงบันทึกทางการพยาบาลได้อย่างถูกต้องหลังการให้ยาโดยบันทึก 

ลักษณะอาการของจมูก สารคัดหลั่งที่ออกของผู้ป่วย 
ก่อน - หลังการให้ยา 

3. เชิงผลลัพธ์ 
3.1 ผู้ป่วยได้รับยาที่ถูกต้อง ถูกข้างและถูกคน 
3.2 ผู้ป่วยให้ความร่วมมือ 
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                                                         เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของโรงพยาบาลบุรีรัมย ์ ห้ามน าออกไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้ าโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 
 
 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-ENT-002 

เรื่อง :  การล้างหู  
  (Ear Irrigate) 

แก้ไขครั้งท่ี : 3 ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่ 1/4 

วันที่ประกาศใช้ :  17  กันยายน  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติ 

ตรวจสอบโดย : 
นางสาวสุกัญญา  ศรีสง่า 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร   ปากเมย 

ค าจ ากัดความ   เป็นการใช้น้ ายาล้างในหูตามแผนการรักษา 
วัตถุประสงค์ 1. ท าความสะอาดรูหู หรือล้างสิ่งแปลกปลอมออกจากหู 

2. การรักษาและวินิจฉัยโรค 
ผู้ปฏิบัติ        พยาบาลวิชาชีพ   
อุปกรณ์/ เครื่องมือเครื่องใช้ 

        1. น้ ายา 0.9 % NSS อุณหภูมิ 100 องศาฟาเรนไฮด์ หรือ 37 - 38 องศาเซลเซียส จ านวน   
              300 ซีซี หรือน้ ายาตามแผนการรักษา 

                     2. Syring 20 cc    1    อัน 
                     3. หัวเข็มปลายตัดทู่เบอร์ 13 K ยาวประมาณ 2 นิ้ว 
                     4. ชามรูปไต  2  ใบ 
                     5. ผ้ายางหรือผ้ากันเปื้อน 1 ผืน 
                     6. ส าลี 2 ก้อน 
                     7. Otoscope (กรณีที่ใช้)    
วิธีปฏิบัติ  

ขั้นตอน เหตุผล 
1. น าอุปกรณ์ไปที่เตียงผู้ป่วย 
2. ตรวจสอบค าสั่งการรักษา ชื่อ - นามสกุลผู้ป่วย ให้ถูกต้อง 
3. แจ้งให้ผู้ป่วยทราบวัตถุประสงค์ของการล้างหู 
4. จัดท่าผู้ป่วยให้อยู่ในท่านั่ง เอียงศีรษะตรงข้ามด้านที่ล้าง 
    เล็กน้อย 
5. วางผ้ายางบนคอและไหล่ของผู้ป่วย 
6. ใช้ Otoscope ส่องในหูผู้ป่วยและเช็คประวัติว่า เคยม ี
   แก้วหูทะลุหรือไม่ (จะไม่ล้างในกรณีผู้ป่วยมีเยื่อแก้วหูขาด) 
7. ใช้ชามรูปไต 1 ใบรองใต้หูโดยให้ส่วนเว้าของชามรูปไต  
    แนบกระชับกับใต้หูและแก้ม ให้ผู้ป่วยช่วยจับชามรูปไตไว้ 

- ความสะดวกในการปฏิบัติงาน 
- เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับการล้างหูที่ถูกต้อง 
- เพ่ือให้ผู้ป่วยลดวิตกกังวลและให้ความร่วมมือ 
- เพ่ือความสะดวกในการล้างหู 
 
- ป้องกันการหกเลอะตัวผู้ป่วย 
- เพ่ือดูขนาด ลักษณะของขี้หูหรือสิ่งแปลกปลอม 
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                                                         เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของโรงพยาบาลบุรีรัมย ์ ห้ามน าออกไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้ าโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 
 
 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-ENT-002 

เรื่อง : การล้างหู  
  (Ear Irrigate) 

แก้ไขครั้งท่ี : 3 ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่ 3/4 

วันที่ประกาศใช้ :  17  กันยายน  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติ 

ตรวจสอบโดย : 
นางสาวสุกัญญา  ศรีสง่า 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร   ปากเมย 

วิธีปฏิบัติ ( ต่อ ) 
ขั้นตอน เหตุผล 

  ทดสอบอุณหภูมิของน้ าหรือน้ ายาไม่ร้อนหรือเย็นเกินไป 
8. ใส่ Syring ดูดน้ าและต่อหัว Syring ด้วยเข็มปลายตัดทู่ 
9. ใช้มือด้านหนึ่งดึงใบหูผู้ป่วยไปด้านหลังขึ้นข้างบน กรณีท่ี 
   เป็นเด็กให้ดึงไปด้านหลังลงข้างล่าง 
10. ฉีดน้ าเข้าไปในหู โดยฉีดไปด้านบนของรูหูและคอยสังเกต 
     สิ่งแปลกปลอมหลุดออกมาล้างต่อจนสะอาดและใช้  
     Otoscope ส่องดูหลังจากล้างหู 
11. ใช้ส าลีเช็ดหูให้แห้ง 
12. เก็บอุปกรณ์ให้เป็นระเบียบ ล้างมือตามมาตรฐาน 
 
13.  ลงบันทึกทางการพยาบาล 
 

- น้ าร้อนหรือเย็นเกินไปท าให้ผูป้่วยเวียนศีรษะได ้
 
- เพ่ือให้รูหูตรง 
 
- เพ่ือให้แรงดันของน้ าเซาะที่แปลกปลอมหลุด 
  ออกมา 
 
- ความสุขสบายของผู้ป่วย 
- ความเป็นระเบียบ สะดวกในการใช้ครั้งต่อไป 
- ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค 
- เพ่ือสื่อสารและเป็นหลักฐานทางการพยาบาล 
 

หมายเหตุ 
         1. เวลาล้างหูอย่าสอดปลายเข็มลึกเกินไปเพราะท าอันตรายแก้วหูได้  โดยใส่เข้าไปไม่เกิน ½ นิ้ว 
 2. การล้างเอาขี้หูออก มักล้างในกรณีผู้ป่วยมีขี้หูแข็ง (impacted cerumen) ต้องหยอด glycerine   
            borax  ละลายขี้หูนาน 5 - 7 วันจึงล้างได้สะดวก ไม่ล้างในคนที่แกว้หูฉีกขาด 

 
เอกสารอ้างอิง 
คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล.ขี้หูอุดตัน.ค้นเมื่อวันที่ 6 ก.ย.63.จากเว็บไซต์:   

https://medthai.com. 
 
 
 

 

https://medthai.com/
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                                                         เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของโรงพยาบาลบุรีรัมย ์ ห้ามน าออกไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้ าโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 
 
 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-ENT-002 

เรื่อง : การล้างหู  
  (Ear Irrigate) 

แก้ไขครั้งท่ี : 3 ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่ 4/4 

วันที่ประกาศใช้ :  17  กันยายน  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติ 

ตรวจสอบโดย : 
นางสาวสุกัญญา  ศรีสง่า 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร   ปากเมย 

ภาคผนวก  
เกณฑ์การประเมินผล 

หัวข้อการประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 

1. เชิงโครงสร้าง 
1.1 ผู้ปฏิบัติ คือ  พยาบาลวิชาชีพ 
1.2 เตรียมอุปกรณ์/เครื่องมือเครื่องใช้ถูกต้องครบถ้วน 

2. เชิงกระบวนการ 
2.1 ตรวจสอบใบแจ้งการให้ยา ชื่อ - นามสกุลผู้ป่วยหูข้างที่จะล้าง 
2.2 จัดท่าผู้ป่วยอย่างเหมาะสม 
2.3 ล้างมือตามมาตรฐานก่อน - หลังท าการล้างหู 

           2.4 ผู้ปฏิบัติล้างหูได้ถูกต้องตามขั้นตอน 
           2.5 มีการบันทึกการทางการพยาบาลได้อย่างถูกต้อง 

3. เชิงผลลัพธ์ 
3.1 ล้างหูอย่างนุ่มนวล 
3.2 ผู้ป่วยให้ความร่วมมือ 
3.3 ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น Soft  tissue บวม   
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                                                         เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของโรงพยาบาลบุรีรัมย ์ ห้ามน าออกไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้ าโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 
 
 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-ENT-003 

เรื่อง : การล้างจมูก 
  (Nasal Irrigate) 

แก้ไขครั้งท่ี : 3 ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่ 1/3 

วันที่ประกาศใช้ :  17  กันยายน  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติ 

ตรวจสอบโดย : 
นางสาวสุกัญญา  ศรีสง่า 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร   ปากเมย 

ค าจ ากัดความ   การใส่น้ ายาล้างในจมูก 
วัตถุประสงค์ 1. ล้างเอาสารคัดหลั่งออกจากช่องจมูก 

2. ลดอาการปวด 
3. วินิจฉัยโรค โดยสังเกตจากน้ าที่ออกมา 
4. การรักษา 

ผู้ปฏิบัติ        พยาบาลวิชาชีพ 
อุปกรณ์/ เครื่องมือเครื่องใช้ 

1. 0.9 % NSS  1  ขวด  
2. ชามรูปไต  1  ใบ 
3. Nasal speculum  1   อัน 
4. ไม้พันส าลี  3 - 5 อัน 
5. ผ้ายางกันเปื้อน  1   ผืน 
6. ยาชาเฉพาะที่ชนิดหยอดหรือพ่นในจมูก   1   หลอด 
7. ลูกสูบยางแดง  1   อัน หรือ Syringe 20  cc  1  เครื่อง 
8. กระดาษช าระ 

วิธีปฏิบัติ 
ขั้นตอน เหตุผล 

1. น าอุปกรณ์ไปที่เตียงผู้ป่วย 
2. ตรวจสอบชื่อ - นามสกุลผู้ป่วย จมูกข้างที่จะล้างให้ถูกต้อง 
    ตามแผนการรักษา 
3. อธิบายให้ผู้ป่วยและญาติทราบวัตถุประสงค์ของการ 
    ล้างจมูก 
4. จัดท่านั่งโดยให้ผู้ป่วยนั่งก้มหน้าเล็กน้อยและผูกผ้ากันเปื้อน 
    ให้ผู้ป่วย 
5. ล้างมือตามมาตรฐาน 

- เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงาน 
- เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับการล้างจมูกที่ถูกต้อง 
 
- เพ่ือให้ผู้ป่วยลดวิตกกังวลและให้ความร่วมมือ 
 
-  เพ่ือความสะดวกในการล้างจมูกและป้องกัน 
   การหกเลอะตัวผู้ป่วย 
- เพ่ือลดจ านวนเชื้อโรค  
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                                                         เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของโรงพยาบาลบุรีรัมย ์ ห้ามน าออกไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้ าโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 
 
 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-ENT-003 

เรื่อง : การล้างจมูก 
  (Nasal Irrigate) 

แก้ไขครั้งท่ี : 3 ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่ 2/3 

วันที่ประกาศใช้ :  17  กันยายน  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติ 

ตรวจสอบโดย : 
นางสาวสุกัญญา  ศรีสง่า 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร   ปากเมย 

วิธีปฏิบัติ( ต่อ ) 
ขั้นตอน เหตุผล 

6. สังเกตจมูกของผู้ป่วยถ้ามีคราบเลือดหรือน้ ามูก ให้ใช้ไม้พันส าลี 
   เช็ดออกเบาๆ 
7. กรณีต้องใช้ speculum ใส่เข้าไปในรูจมูก ให้ใช้มือข้างหนึ่งดัน 
   ศีรษะไว้และใช้ลูกสูบยางหรือ syringe 20 cc ดูด 0.9 % NSS  
   ฉีดล้าง ให้ปลายลูกสูบยางหรือ syringe ใกล้กับผนังกั้นจมูก  
   (center of nose) 
8. ขณะล้างให้ผู้ป่วยช่วยถือชามรูปไตและหายใจทางปาก ล้าง 
   จนกว่าจะสะอาด หลังจากนั้นให้ผู้ป่วยเงยหน้าตามปกติและสั่ง 
   น้ ามูกออกให้หมด 
9. เก็บอุปกรณ์ล้างท าความสะอาด ล้างมือตามมาตรฐาน 
 
10. บันทึกทางการพยาบาล 

- เพ่ือความสะดวกในการล้างจมูกและป้องกัน 
  การหกเลอะตัวผู้ป่วย 
- เพ่ือลดจ านวนเชื้อโรคและป้องกันการแพร่ 
  กระจายเชื้อ 
 
 
- เพ่ือรองรับน้ าที่ล้างไว้ 
- เพ่ือไม่ให้หายใจเอา 0.9 % NSS เข้าไป 
 
- ความเป็นระเบียบ สะดวกในการใช้ครั้งต่อไป 
- ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค 
- เพ่ือการสื่อสารและเป็นหลักฐานทางกฎหมาย 

เอกสารอ้างอิง 
โรงพยาบาลศิริราช.ล้างจมูกให้ถูกวิธี.ค้นเมื่อวันที่  23 สิงหาคม 2563.จากเว็บไซต์: 
                   https://www.siphhospital.com/th/news/article/share/500 .  
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                                                         เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของโรงพยาบาลบุรีรัมย ์ ห้ามน าออกไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้ าโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 
 
 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-ENT-003 

เรื่อง : การล้างจมูก 
  (Nasal Irrigate) 

แก้ไขครั้งท่ี : 3 ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่ 3/3 

วันที่ประกาศใช้ :  17  กันยายน  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติ 

ตรวจสอบโดย : 
นางสาวสุกัญญา  ศรีสง่า 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร   ปากเมย 

ภาคผนวก 
เกณฑ์การประเมินผล 

หัวข้อการประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 

1. เชิงโครงสร้าง 
1.1  ผู้ปฏิบัติ คือ  พยาบาลวิชาชีพ 
1.2  เตรียมอุปกรณ์/เครื่องมือเครื่องใช้ถูกต้องครบถ้วน 

2. เชิงกระบวนการ 
            2.1   ตรวจสอบค าสั่งการรักษา  ชื่อ - นามสกุลผู้ป่วย 
            2.2   แจ้งให้ผู้ป่วยทราบวัตถุประสงค์ 
            2.3   จัดท่าให้ผู้ป่วยอย่างเหมาะสม 
            2.4   ล้างมือตามมาตรฐานก่อน - หลังท าการล้างจมูก 
            2.5   ผู้ปฏิบัติล้างจมูกได้ถูกต้องตามข้ันตอน 

 2.6   มีการบันทึกการทางการพยาบาลได้ถูกต้อง 
3. เชิงผลลัพธ์ 

 3.1  ล้างจมูกอย่างนุ่มนวล 
 3.2  ผู้ป่วยให้ความร่วมมือ 
 3.3  ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น Soft tissue บวม  Nasal Mecosa 
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                                                         เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของโรงพยาบาลบุรีรัมย ์ ห้ามน าออกไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้ าโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 
 
 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-ENT-004 

เรื่อง : การใส่  packing  ในจมูก 
              (Anterior Nasal packing) 

แก้ไขครั้งท่ี : 3 ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่ 1/3 

วันที่ประกาศใช้ :  17  กันยายน  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติ 

ตรวจสอบโดย : 
นางสาวสุกัญญา  ศรีสง่า 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร   ปากเมย 

ค าจ ากัดความ    การใส่อุปกรณ์ในรูจมูก เพ่ือหยุดการไหลของเลือดที่ออกจากส่วนหน้าของโพรงจมูก 
วัตถุประสงค์     1. Stop bleeding ในผู้ป่วยที่มีเลือดก าเดาออกไม่หยุด/ภายหลังท าผ่าตัดจมูกบางชนิด 

2. ท าในกรณีที่หาจุดที่เลือดออกไม่พบ 
ผู้ปฏิบัติ        พยาบาลวิชาชีพ  
อุปกรณ์/ เครื่องมือเครื่องใช้ 

1. ก๊อซ ขนาด ½ นิ้ว     1     ม้วน  
2. Nasal speculum    1     อัน 
3. Nasal Forcep        1       อัน 
4. Nasal Suction tip 1      อัน 
5. ไฟฉาย         1      กระบอก 
6. Set ท าแผล         1       Set 
7. ถุงมือ Sterile         1       คู ่
8. ผ้ากันเปื้อน         1       ผืน 
9. พลาสเตอร์ปิดแผล   1       ม้วน 

วิธีปฏิบัติ 
ขั้นตอน เหตุผล 

1. น าอุปกรณ์ไปที่เตียงผู้ป่วย 
2. ตรวจสอบค าสั่งการรักษา ชื่อ – นามสกุลผู้ป่วยให้ถูกต้อง 
3. อธิบายให้ผู้ป่วยทราบวัตถุประสงค์การใส่อุปกรณ์ในจมูก 
4. จัดผู้ป่วยให้นอนในท่าศีรษะสูง 
5. ปูผ้ากันเปื้อนให้ผู้ป่วย 
6. ใช้ Nasal Speculum ถ่างจมูก (ในกรณีต้องใช้ 
7. ส่องไฟและใช้ Nasal Suction ดูดเลือดออกก่อน 
8. ใช้ Nasal forcep คีบก๊อซ ใส่เข้าไปในจมูกจนแน่น โดยให้  
   ปลายก๊อซอยู่นอกจมูกทั้ง 2 ปลาย ถ้ามีเลือดออกให้  
 

- เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงาน 
- เพ่ือความถูกต้องตามแผนการรักษา   
- ให้ผู้ป่วยเข้าใจคลายกังวลและให้ความร่วมมือ 
- เพ่ือความสะดวกในการใส่อุปกรณ์ 
- ป้องกันเลือดเปื้อนผู้ป่วย 
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                                                         เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของโรงพยาบาลบุรีรัมย ์ ห้ามน าออกไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้ าโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 
 
 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-ENT-004 

เรื่อง : การใส่  packing  ในจมูก 
              (Anterior Nasal packing) 

แก้ไขครั้งท่ี : 3 ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่ 2/3 

วันที่ประกาศใช้ :  17  กันยายน  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติ 

ตรวจสอบโดย : 
นางสาวสุกัญญา  ศรีสง่า 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร   ปากเมย 

วิธีปฏิบัติ  ( ต่อ )                                                                                                                                                           

ขั้นตอน เหตุผล 

   Suction  และใช้ชามรูปไต รองไว้ใต้คางผู้ป่วย 
9. ให้ผู้ป่วยอ้าปากตรวจดูว่า มีก๊อซหลุดเข้าไปในปากหรือไม่   
    ถ้ามีให้ pack ใหม่ 
10. สังเกตว่าการหยุดของเลือดทั้งทางปากและจมูก 
11. ใช้ผ้ากอ๊ซพับครึ่งปิดจมูกและปิดพลาสเตอร์ให้เรียบร้อย 
12. เช็ดหน้าผู้ป่วยให้สะอาด จัดให้นอนพักและแนะน าให้   
     หายใจทางปาก 
13. เก็บอุปกรณ์ท าความสะอาดให้เรียบร้อย 
14. ล้างมือตามมาตรฐาน 
15. บันทึกในแบบบันทึกทางการพยาบาล 
 

 
 
 
 
- ป้องกันผู้ป่วยร าคาญขณะรับประทานอาหารและ 
  หายใจล าบาก 
- เพ่ือความสวยงามและความสุขสบาย 
- พร้อมส าหรับการใช้งานครั้งต่อไป  
- ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ  
- เพ่ือสื่อสารและเป็นหลักฐานทางกฎหมาย 
 

หมายเหตุ 
 1. ในการท า Nasal packing จะใส่ไว้ประมาณ 48 - 72 ชั่วโมง แล้วเอาออก 
 2. ขณะท า packing ควรสังเกตอาการผู้ป่วยเป็นระยะ อาจเป็นลมหรือ Shock จากการเสียเลือดได้ 
 
เอกสารอ้างอิง 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า.ENT - Gauze Anterior nasal  packing.ค้นเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 
2563.  
                 จากเว็บไซต์: https://www.youtube.com/watch?v=iwT5lcTDf9k.  
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วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-ENT-004 

เรื่อง : การใส่  packing  ในจมูก 
              (Anterior Nasal packing) 

แก้ไขครั้งท่ี : 3 ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่ 3/3 

วันที่ประกาศใช้ :  17  กันยายน  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติ 

ตรวจสอบโดย : 
นางสาวสุกัญญา  ศรีสง่า 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร   ปากเมย 

 

ภาคผนวก 
เกณฑ์การประเมินผล 

หัวข้อประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 

1. เชิงโครงสร้าง 
1.1  ผู้ปฏิบัติ คือ  พยาบาลวิชาชีพ 
1.2  เตรียมอุปกรณ์/เครื่องมือเครื่องใช้ถูกต้องครบถ้วน 

2. เชิงกระบวนการ 
              2.1   ตรวจสอบค าสั่งการรักษา  ชื่อ – นามสกุลผู้ป่วย 
              2.2   จัดท่าผู้ป่วยอย่างเหมาะสม 
              2.3   ล้างมือตามมาตรฐานก่อน – หลังท า  Nasal packing   
              2.4   ผู้ปฏิบัติ  Nasal packing  ได้ถูกวิธี 
              2.5   มีการบันทึกการทางการพยาบาลได้อย่างถูกต้อง 

3. เชิงผลลัพธ์ 
              3.1  เลือดหยุดไหล 
              3.2  ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน  จากการใช้เครื่องมือและการ packing  
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                                                         เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของโรงพยาบาลบุรีรัมย ์ ห้ามน าออกไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้ าโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 
 
 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-ENT-005 

เรื่อง : การหยอดหู แก้ไขครั้งท่ี : 3 ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่ 1/3 

วันที่ประกาศใช้ :  17  กันยายน  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติ 

ตรวจสอบโดย : 
นางสาวสุกัญญา  ศรีสง่า 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร   ปากเมย 

ค าจ ากัดความ     การให้ยาทางหู 
วัตถุประสงค์    1. ลดอาการอักเสบ 

2. ลดอาการคัน 
3. ละลายขี้หู 

ผู้ปฏิบัติ             พยาบาลวิชาชีพ 
อุปกรณ์/เครื่องมือเครื่องใช้ 

  1. ถาดสี่เหลี่ยม 
     2. ยาหยอดห ู
     3. ส าลีหรือไม้พันส าลีสะอาด 
     4. เครื่องตรวจหู (Otoscope) ใช้ในบางรายเท่านั้น 

         5. ภาชนะรองรับขยะ 
วิธีปฏิบัติ 

ขั้นตอน เหตุผล 
1. เตรียมอุปกรณ์ไปที่เตียงผู้ป่วย 
2. ตรวจสอบใบแจ้งการให้ยา ชื่อผู้ป่วย หูข้างที่จะ 
   หยอด ชนิด  ขนาดของยาและเวลาให้ถูกต้อง 
3. อธิบายให้ผู้ป่วยทราบวัตถุประสงค์การหยอดหู 
4. จัดท่าผู้ป่วยให้นอนตะแคงไปด้านตรงข้ามกับหูที่    
    จะหยอด 
5. ล้างมือตามมาตรฐาน 
6. ตรวจดูว่ามีสิ่งคัดหลั่งออกจากหูหรือไม่ ถ้ามีใช้ 
   ไม้พันส าลีเช็ดออกให้สะอาด 
7. ดึงใบหูผู้ป่วยเพื่อให้รูหูตรง โดยใช้หัวแม่มืออยู่ 

ด้านหน้า นิ้วชี้และนิ้วกลางอยู่ด้านเหนือใบหู  
ดึงไปข้างหลังขึ้นข้างบนในผู้ใหญ่  ส าหรับเด็กดึง
ใบหูไปข้างหลังลงข้างล่าง 

- เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงาน 
- เพ่ือให้การดูแลถูกข้าง ถูกคน ถูกยา ถูกขนาด  
   ถูกเวลา 
- เพ่ือคลายกังวลและให้ความร่วมมือ 
- เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงาน 
 
- เพ่ือป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคและ เพ่ือ 
   ท าความสะอาด 
 
- ให้ช่องหูตรงตามสรีระภาพและให้ยาเข้าสู่หูอย่าง 
   มีประสิทธิภาพ 
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                                                         เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของโรงพยาบาลบุรีรัมย ์ ห้ามน าออกไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้ าโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 
 
 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-ENT-005 

เรื่อง : การหยอดหู แก้ไขครั้งท่ี : 3 ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่ 2/3 

วันที่ประกาศใช้ :  17  กันยายน  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติ 

ตรวจสอบโดย : 
นางสาวสุกัญญา  ศรีสง่า 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร   ปากเมย 

วิธีปฏิบัติ ( ต่อ ) 
ขั้นตอน เหตุผล 

8. หยอดยา 2 - 3 หยด ให้ปลายขวดยาห่างจากรูหู 
    ประมาณ 1 เซนติเมตร (1/2นิ้ว) 
9. ใช้ส าลีกดบริเวณติ่งหู (Tragus) บริเวณหน้ารูหู 
10. ให้ผู้ป่วยตะแคงท่าเดิม 5 - 10 นาที  ถ้าหากยา 
     เหนียวมาก ก็ให้ผู้ป่วยนอนตะแคงต่ออีก  
     ประมาณ 5 นาที 
10. ถ้าหูชั้นนอกอักเสบและรูหูบวมมาก ใช้ส าลีปั้น 
     เป็นก้อนยาวๆ สอดใส่เข้าไปในรูหูที่บวม แล้ว  
     หยอดยาผ่านส าลีให้ชุ่มควรเปลี่ยนส าลีทุกวัน 
11. แจ้งให้ผู้ป่วยทราบเมื่อหยอดหูเสร็จ พร้อมทั้งจัด 
     ให้ผู้ป่วยอยู่ในท่าที่เหมาะสม 
12. เก็บอุปกรณ์ท าความสะอาดให้เรียบร้อย 
13. ล้างมือตามมาตรฐาน 
14. ลงบันทึกในแบบบันทึกทางการพยาบาล 

- ป้องกันการปนเปื้อนบริเวณส่วนปลายขวดยา 
  หยอดหู 
- เพ่ือให้มีแรงดันลงไปลึก ๆ 
- ให้ยาสัมผัสผิวหนังในรูหูได้นาน เกิดประสิทธิภาพ 
  ในการหยอดยา 
 
- ส าลีจะอุ้มยาไว้ให้สัมผัสผิวหนังในรูหูได้นาน 
 
 
- เพ่ือให้ผู้ป่วยปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องหลัง 
  หยอดยา   
- เป็นระเบียบและสะดวกในการใช้ครั้งต่อไป 
- ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค 
- เพ่ือสื่อสารและเป็นหลักฐานทางกฎหมาย 

หมายเหตุ 

 1. เมื่อผู้ป่วยใช้ยาหยอดหูแล้วมีอาการบวม แดง ตุ่มใส ในรูหูและใบหูอาจเกิดอาการแพ้ จึงควรหยุด 
              ยาหยอดหูทันที 
 2. ในผู้ป่วยที่มีแก้วหูทะลุจะต้องอธิบายให้ทราบว่า ยาที่หยอดลงไปจะไหลลงคอได้ 
 3. การเช็ดเอาหนองออกต้องท าด้วยความระมัดระวัง ไม่เช็ดลึกจนเกินไป  เพราะจะเป็นอันตรายต่อ 
              เยื่อแก้วหูได้ (Ear canal ยาวประมาณ 1 นิ้ว) และเช็ดอย่างเบามือ เพ่ือไม่ให้เป็นอันตรายต่อ   
              เนื้อเยื่อในรูหู 
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                                                         เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของโรงพยาบาลบุรีรัมย ์ ห้ามน าออกไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้ าโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 
 
 

 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-ENT-005 

เรื่อง : การหยอดหู แก้ไขครั้งท่ี : 3 ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่ 3/3 

วันที่ประกาศใช้ :  17  กันยายน  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติ 

ตรวจสอบโดย : 
นางสาวสุกัญญา  ศรีสง่า 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร   ปากเมย 

เอกสารอ้างอิง 

ปาระยะ  อาศนะเสน.  “ยาหยอดห”ู  คลินิก.  24,  11 ( พฤศจิกายน 2551).ค้นเมื่อวันที่ 5 ต.ค.54.จาก
เว็บไซต์:http://www.si.mahodol.ac.th/. 

ราชวิทยาลัย โสต ศอ นาสิก แห่งประเทศไทย.ยาหยอดหู.ค้นเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม .2563.จากเว็บไซต:์ 
          http://www.rcot.org/2016/People/Detail/17.  

ภาคผนวก 
เกณฑ์การประเมินผล 

หัวข้อประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 

1. เชิงโครงสร้าง 
1.1  ผู้ปฏิบัติ คือ  พยาบาลวิชาชีพ 
1.2  เตรียมอุปกรณ์/เครื่องมือเครื่องใช้ถูกต้องครบถ้วน 

2. เชิงกระบวนการ 
           2.1  การตรวจสอบใบแจ้งการให้ยา ชื่อ-สกุลป่วย หูข้างที่หยอด ชนิด 
                  ของยา 
           2.2  แจ้งให้ผู้ป่วยทราบถึงชนิด รายละเอียดตามแผนการรักษา ก่อน 
                  หยอดหู 
           2.3   จัดท่าให้ถูกต้อง   
            2.4   ล้างมือตามมาตรฐานก่อนและหลังหยอดหูทุกครั้ง 

       2.5   ดึงช่องหูผู้ป่วยให้ตรงและหยอดหูได้ถูกต้อง 
       2.6   ลงบันทึกการให้ยาและลักษณะอาการของหูผู้ป่วยก่อน - หลัง 
              การให้ยา 
3. เชิงผลลัพธ์ 

            3.1   ผู้ป่วยได้รับยาที่ถูกข้าง  ถูกคน ถูกยา  ถูกขนาดและถูกวิธี  
            3.2   ผู้ป่วยให้ความร่วมมือไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน  จากการใช้  
                   เครื่องมือและการ packing  

  

http://www.si.mahodol.ac.th/
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วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-ENT-006 

เรื่อง : การอบจมูก แก้ไขครั้งท่ี : 3 ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่ 1/2 

วันที่ประกาศใช้ :  17  กันยายน  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติ 

ตรวจสอบโดย : 
นางสาวสุกัญญา  ศรีสง่า 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร   ปากเมย 

ค าจ ากัดความ การสูดไอน้ าร้อน เพ่ือบ าบัดโรคจมูกและไซนัส 

วัตถุประสงค์     1. รักษาอาการคัดจมูก น้ ามูกไหล 
2. ลดอาการปวดตื้อๆ ที่ศีรษะซึ่งเกิดจากการไหลเวียนของอากาศในไซนัสไม่ดี 
3. ช่วยให้พ่นยาชนิดต่างๆเข้าในจมูกมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ผู้ปฏิบัติ           พยาบาลวิชาชีพ 
อุปกรณ์/เครื่องมือเครื่องใช้ 

   1. ภาชนะปากกว้าง เช่น ชามหรืออ่างส าหรับใส่น้ าเดือด 
   2. น้ าเดือด 
   3. ผ้าสะอาดผืนใหญ ่1 ผืน 
   4. ทิงเจอร์เบนซอยด์   

วิธีปฏิบัติ 
ขั้นตอน เหตุผล 

1. ตรวจสอบค าสั่งการรักษา ชื่อ - สกุล ผู้ป่วยให้ถูกต้อง 
 
2. แจ้งวัตถุประสงค์การอบจมูก 
3. เทน้ าเดือดใส่ภาชนะท่ีเตรียมไว้ (ในกรณีมีค าสั่งให้ใส่  
    ทิงเจอร์เบนซอยด์ 1 - 2 หยดผสมในน้ าเดือด) 
4. ให้ผู้ป่วยก้มหน้าไปอังเหนือน้ าเดือด สูดหายใจเข้าออกปกติ  
    ใช ผ้าสะอาดผืนใหญ่มาคลุมศีรษะและภาชนะใส่น้ าเดือด 
    จนไอน้ าลดลง 
 
5. เก็บอุปกรณ์ท าความสะอาดให้เรียบร้อย 
6. ล้างมือตามมาตรฐาน 
7. ลงบันทึกทางการพยาบาล 

- ความสะดวกในการปฏิบัติงาน 
- ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ถูกต้อง 
- ลดความวิตกกังวลและให้ความร่วมมือ 
- การสูดไอน้ าจะช่วยลดของเหลวในชั้นผิวของเยื่อบุ    
   จมูก ท าให้ผิวของเยื่อบุจมูกคงตัว ลดการหลั่งของ 
   น้ ามูกและความร้อนจะขัดขวางการท าปฏิกิริยา 
   ระหว่างสารก่อภูมิแพ้และเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับ 
   ปฏิกิริยาอักเสบจากภูมิแพ้ ป้องกันอาการคัดจมูก  
    กระตุ้นให้มีสารที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อไวรัสเพ่ิมขึ้น 
- เป็นระเบียบและสะดวกในการใช้ครั้งต่อไป 
- ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค 
- เพ่ือสื่อสารและเป็นหลักฐานทางกฎหมาย 
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วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-ENT-006 

เรื่อง : การอบจมูก แก้ไขครั้งท่ี : 3 ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่ 2/2 

วันที่ประกาศใช้ :  17  กันยายน  2563 

จัดท าโดย : 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติ 

ตรวจสอบโดย : 
นางสาวสุกัญญา  ศรีสง่า 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร   ปากเมย 

 เอกสารอ้างอิง 
ปารยะ อาศานะเสน.การบ าบัดโรคจมูกและไซนัสด้วยวิธีสูดไอน้ า.ค้นเมื่อวันที่ 6 ก.ย.63.จากเว็บไซต์:    
                  
http://rcot.org/datafile/_file/_knowledge/8bd720c660bbd608fdadaf307c0b0bf7.pdf. 
 
ภาคผนวก 

เกณฑ์การประเมินผล 

หัวข้อประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 

1. เชิงโครงสร้าง 
1.1  ผู้ปฏิบัติ คือ  พยาบาลวิชาชีพ 
1.2  เตรียมอุปกรณ์/เครื่องมือเครื่องใช้ถูกต้องครบถ้วน 

2. เชิงกระบวนการ 
2.1   ตรวจสอบค าสั่งการรักษา  ชื่อ – นามสกุลผู้ป่วยให้ถูกต้อง 

          2.2   แจ้งให้ผู้ป่วยทราบวัตถุประสงค์ 
2.3   ผู้ปฏิบัติการอบจมูกได้ถูกต้องตามข้ันตอน 
2.4   มีการบันทึกทางการพยาบาลได้อย่างถูกต้อง 

3. เชิงผลลัพธ์ ( ต่อ ) 
          3.1   ผู้ป่วยได้รับการอบจมูกถูกต้อง ถูกวิธี 
          3.2   ผู้ป่วยให้ความร่วมมือ 
          3.3   ผู้ป่วยรู้สึกสุขสบายจากอาการคัดแน่นจมูก 
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