
 

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

เรื่อง : การพยาบาลผู้ป่วยก่อนผ่าตัด แก้ไขครั้งท่ี : 3 ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่ 1/5 

วันที่ประกาศใช้ :  17  กันยายน  2563 

จัดท าโดย :  
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติ 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา  สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร ปากเมย 

ค าจ ากัดความ   การเตรียมความพร้อมของผู้ป่วยทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ก่อนผ่าตัด  
วัตถุประสงค ์ 1. เพ่ือให้ผู้ป่วยมีความพร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจ ไม่มีภาวะแทรกซ้อนในระหว่างดมยาสลบและ 
                         การผ่าตัด 
  2. ผู้ป่วยได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนผ่าตัดครบถ้วน ถูกต้อง ปลอดภัยตามแนวทางปฏิบัติ 
ผู้ปฏิบัติ  พยาบาลวิชาชีพ 
วิธีปฏิบัติ 

ขั้นตอน เหตุผล 
1. การเตรียมทางด้านจิตใจ เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยและญาติ
ซักถามและตอบข้อซักถาม พูดคุยอธิบายเกี่ยวกับโรค/ความ
จ าเป็นในการรักษาด้านการผ่าตัด การดูแลหลังผ่าตัดและ
ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดข้ึน 
2. การเตรียมทางด้านร่างกาย 
   2.1 ตรวจสอบค าสั่งการรักษาของแพทย์ 
   2.2 ประเมินสภาพผู้ป่วย 
        - ซักประวัติส าคัญ เช่น โรคประจ าตัว ประวัติการ 
รักษา ยาที่ใช้ประจ า การแพ้ยา แพ้อาหาร 
        - ประวัติการผ่าตัด/การได้รับยาระงับความรู้สึก/ 
ประวัติการนอนโรงพยาบาล 
        - วัดสัญญาณชีพ/ชั่งน้ าหนัก/วัดส่วนสูง 
    2.3 ตรวจสอบผลการตรวจร่างกายของผู้ป่วย 
        - ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ/การจองเลือด 
        - ผลการตรวจคลื่นหัวใจ 
        - ผลการตรวจทางรังสี 
        - ผลการตรวจโดยใช้คลื่นความถี่สูง 
        - อุปกรณ์อ่ืน ๆ ที่ต้องเตรียมไปห้องผ่าตัดพร้อมผู้ป่วย 

- เพ่ือให้ผู้ป่วยและญาติคลายความวิตกกังวลและ
ผู้ป่วยให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมการพยาบาล
และปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้อง 

 



 

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

เรื่อง : การพยาบาลผู้ป่วยก่อนผ่าตัด แก้ไขครั้งท่ี : 3 ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่ 2/5 

วันที่ประกาศใช้ :  17  กันยายน  2563 

จัดท าโดย :  
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติ 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา  สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร ปากเมย 

วิธีปฏิบัติ (ต่อ) 
ขั้นตอน เหตุผล 

    2.4 ดูแลให้ผู้ป่วยได้รับสารน้ าอย่างเพียงพอ 
    2.5 ผู้ป่วยสูงอายุหรือมีโรคประจ าตัว ส่งปรึกษาแพทย์
เฉพาะทางหรือวิสัญญีแพทย์ตามแผนการรักษา 
    2.6 อธิบายความจ าเป็นของการรักษาโดยการผ่าตัด
ก่อนให้ลงนามยินยอมรับการรักษาโดยการผ่าตัด 
    2.7 ให้ค าแนะน าฝึกทักษะในการปฏิบัติตัวภายหลัง
ผ่าตัด ดังนี้ 
      - ฝึกการหายใจ (Deep Breathing Exercise) และ
การไอ (Effective Cough) อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้
ผู้ป่วยนอนหงายราบ ผู้ฝึกวางมือบนกระดูกหน้าอกแล้ว
กดน้ าหนักลงเบา ๆ จากนั้นให้ผู้ป่วยหายใจเข้าช้า ๆ โดย
ให้ทรวงอกที่กดอยู่สูงขึ้น เมื่อหายใจเข้าเต็มที่แล้วให้กลั้น
ไว้ 3 วินาที นับ 1-3 แล้วหายใจออกตามปกต ิ
      - การไออย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ผู้ป่วยนั่ง/นอน
ศีรษะสูง ก้มหน้าเล็กน้อย หายใจเข้าออกลึก ๆ 2-3 ครั้ง 
กลั้นลมหายใจไว้ประมาณ 1-2 วินาที จากนั้นให้ไอออกมา
แรง ๆ โดยใช้แรงดันจากช่องท้อง 
      - การออกก าลังกายและการพลิกตะแคงตัว 
      - การลุกจากเตียงโดยเร็ว (ภาคผนวก) 
      - การควบคุมความเจ็บปวด 
2.8 การเตรียมร่างกายทั่วไปก่อนได้รับการผ่าตัด 1 วัน 
ดังนี้ 
      - การงดอาหารและน้ าอย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง 
  

 

 



 

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

เรื่อง : การพยาบาลผู้ป่วยก่อนผ่าตัด แก้ไขครั้งท่ี : 3 ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่ 3/5 

วันที่ประกาศใช้ :  17  กันยายน  2563 

จัดท าโดย :  
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติ 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา  สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร ปากเมย 

วิธีปฏิบัติ (ต่อ) 
ขั้นตอน เหตุผล 

     - ให้ได้รับยาคลายความวิตกกังวลตามแผนการรักษา 
     - การให้สารน้ าทางหลอดเลือดด าตามแผนการรักษา  
     - การสวนอุจจาระ/ ปัสสาวะ/ การใส่สายสวนคา
กระเพาะอาหาร ตามแผนการรักษาของแพทย์  
     - การท าความสะอาดร่างกายเช่น การอาบน้ า/ 
สระผม/ตัดเล็บ/โกนหนวดเครา 
     - ถอดทรัพย์สินให้ญาติเก็บรักษาไว้ 
     - ถอดฟันปลอม 
     - กรณีผู้ป่วยเพศหญิง แนะน าล้างเล็บให้สะอาด และ 
ไม่ทาลิปสติกในวันผ่าตัด 
     2.9 การเตรียมร่างกายเฉพาะที่ ขึ้นอยู่กับชนิดของ 
          การผ่าตัดและตามแผนการรักษาของแพทย์  
    2.10 เตรียมเอกสารประจ าตัวผู้ป่วย พร้อมผลการ 
           ตรวจร่างกายอื่น ให้ครบถ้วน 
    2.11 วัดสัญญาณชีพและประเมินอาการผู้ป่วย บันทึก 
           ในแบบบันทึกทางการพยาบาลให้ถูกต้อง 
           ครบถ้วน 
    2.12 ติดป้ายชื่อ - สกุล ระบุตัวผู้ป่วย/ ติดป้ายคล้อง   
           แขน (กรณีจองเลือด) 
    2.13 ให้ยาตามแผนการรักษา บันทึกรายงานการให้ยา 
           และลงชื่อผู้ป่วยในแบบฟอร์มการเตรียมผ่าตัด 
 
 
 

 

 



 

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

เรื่อง : การพยาบาลผู้ป่วยก่อนผ่าตัด แก้ไขครั้งท่ี : 3 ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่ 4/5 

วันที่ประกาศใช้ :  17  กันยายน  2563 

จัดท าโดย :  
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติ 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา  สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร ปากเมย 

วิธีปฏิบัติ (ต่อ) 
ขั้นตอน เหตุผล 

      2.14 ตรวจสอบความถูกต้องของผู้ป่วย เอกสาร
ประจ าตัวผู้ ป่ วยและผลการตรวจ อ่ืนๆ ให้ตรงกัน 
ตรวจสอบ การถอดทรัพย์สินชุดชั้นในและฟันปลอม 
     2.15 ส่งผู้ป่วยพร้อมเอกสารประจ าตัว และผลการ
ตรวจร่างกายพร้อมอุปกรณ์อ่ืน ๆ ให้พนักงานเปลที่มารับ
ผู้ป่วยไปห้องผ่าตัด 

 

 
เอกสารอ้างอิง 
นัทธมน วุทธานนท์. การปฏิบัติการพยาบาลในคลินิกศัลยกรรม. คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554.  
บทความสุขภาพ.ค าแนะน าส าหรับผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัด.โรงพยาบาลรามค าแหง,2563. 
บทความสุขภาพ.เตรียมตัวให้พร้อมก่อนการผ่าตัด.โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ อินเตอร์เนชันแนลคลีนิค,2562. 
 
ภาคผนวก 
การเตรียมตัวก่อนการผ่าตัด 
 - งดรับประทานอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดอย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง ตั้งแต่เที่ยงคืนของวันก่อนการผ่าตัด        
เพ่ือป้องกันปัญหาการส าลักเศษอาหารระหว่างการให้ยาระงับความรู้สึก 
 - ท าความสะอาดร่างกายเช่น อาบน้ า สระผม ล้างสีเคลือบเล็บมือเล็บเท้าและงดทาลิปสติก เพ่ือแพทย์สามารถ
ประเมินภาวะซีดขณะผ่าตัดได้ 
 - ถอดสิ่งของมีค่าเครื่องประดับทุกชนิด เช่น แหวน กิ๊บ สร้อยคอ สร้อยข้อมือ ต่างหู แว่นตา คอนแทคเลนส์ 
รวมทั้งของเทียมต่างๆ ที่สามารถถอดได้ เช่น ฟัน ตา แขน ขาเทียม เป็นต้น 
 - ถ่ายปัสสาวะ อุจจาระให้เรียบร้อยเช้าวันก่อนเข้าห้องผ่าตัด 
 - เปลี่ยนเสื้อผ้าที่ทางโรงพยาบาลเตรียมไว้ให้ โดยถอดชุดชั้นในและกางเกงในออก  

 
 
 
 



 

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

เรื่อง : การพยาบาลผู้ป่วยก่อนผ่าตัด แก้ไขครั้งท่ี : 3 ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่ 5/5 

วันที่ประกาศใช้ :  17  กันยายน  2563 

จัดท าโดย :  
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติ 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา  สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร ปากเมย 

เกณฑ์การประเมินผล 

หัวข้อประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 
1. เชิงโครงสร้าง 

1.1  ผู้ปฏิบัติคือ พยาบาลวิชาชีพ 
1.2 ตรวจสอบความถูกต้องของประวัติผู้ ป่ วย ,  ผลตรวจทาง

ห้องปฏิบัติการ, ผลตรวจทางรังสี 
2. เชิงกระบวนการ 

2.1 อธิบายให้ญาติทราบความจ าเป็นของการรักษาโดยการผ่าตัด 
2.2 มีการเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกายตามข้ันตอน 
2.3 มีการเตรียมความพร้อมทางด้านจิตใจ 
2.4 มีการเตรียมความพร้อมด้านแฟ้มประวัติ ผลการตรวจ อุปกรณ์

อ่ืนๆได้อย่างครบถ้วน 
3. เชิงผลลัพธ์ 

3.1 ผู้ป่วยยอมรับและให้ความร่วมมือ 
3.2 ผู้ป่วยได้รับการรักษาโดยการผ่าตัดตามเวลาที่ก าหนด 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

เรื่อง : การพยาบาลผู้ป่วยหลังผ่าตัด แก้ไขครั้งท่ี : 3 ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่ 1/6 

วันที่ประกาศใช้ :  17  กันยายน  2563 

จัดท าโดย :  
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติ 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา  สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร ปากเมย 

ค าจ ากัดความ  การพยาบาลผู้ป่วยหลังการผ่าตัด 24 - 48 ชั่วโมง 
วัตถุประสงค์  1. เพ่ือให้ผู้ป่วยหลังผ่าตัดได้รับการประเมินและเฝ้าระวัง สังเกตอาการเปลี่ยนแปลง 

2. เพ่ือให้ผู้ป่วยปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อนในระยะแรกหลังการผ่าตัด 
ผู้ปฏิบัติ  พยาบาลวิชาชีพ 
เป้าหมาย  ผู้ป่วยทุกรายได้รับการดูแลหลังผ่าตัดตามแนวทางปฏิบัติอย่างถูกต้อง ปลอดภัย 
ตัวช้ีวัด   อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด 
อุปกรณ์/ เครื่องมือเครื่องใช้  

1. เครื่องดูดเสมหะ 
2. แผ่นสไลด์ (Pat Slide)  
3. ออกซิเจนประเภทต่าง ๆ (ตามความเหมาะสมกับอาการผู้ป่วยหลังผ่าตัด) 
4. อุปกรณ์ท่ีใช้ประเมินสัญญาณชีพ เช่น ปรอท เครื่องวัดความดันโลหิต หูฟัง  
5. ใบบันทึกสัญญาณชีพ 
6. เสาแขวนน้ าเกลือ 

วิธีปฏิบัติ 
ขั้นตอน เหตุผล 

1. ศึกษาข้อมูลการท าผ่าตัดจากแผนการรักษาของแพทย์ 
2. เตรียมเตียงให้เหมาะสมส าหรับผู้ป่วย ปูผ้ายาง / ผ้า
ขวางตรงกับบริเวณแผลผ่าตัด หมุนเตียงให้ราบ เตรียมผ้า
ห่มส าหรับให้ความอบอุ่น จัดเตียงให้อยู่ในต าแหน่งที่
เหมาะสม เพ่ือให้สังเกตอาการได้อย่างใกล้ชิด  
3. เตรียมเครื่องใช้ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ได้แก่ 
เครื่องดูดเสมหะ แบบบันทึกสัญญาณชีพ เสาแขวน
น้ าเกลือ 

4. กรณีผู้ป่วยไม่รู้สึกตัว จัดนอนหงายราบไม่หนุนหมอน 
ตะแคงหน้าไปด้านใดด้านหนึ่ง Keep Warm แล้วประเมิน
อาการผู้ป่วยแรกรับ ได้แก่ ทางเดินหายใจ ระดับ       

- เพ่ือเตรียมพร้อมในการรับผู้ป่วย 
 
 
 
 
- เพ่ือที่ไม่เกิดภาวะทางเดินหายใจอุดกั้นในผู้ป่วยหลัง
ผ่าตัด 
 



 

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

เรื่อง : การพยาบาลผู้ป่วยหลังผ่าตัด แก้ไขครั้งท่ี : 3 ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่ 2/6 

วันที่ประกาศใช้ :  17  กันยายน  2563 

จัดท าโดย :  
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติ 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา  สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร ปากเมย 

วิธีปฏิบัติ (ต่อ) 
ขั้นตอน เหตุผล 

ความรู้สึกตัว การเคลื่อนไหว ลักษณะบาดแผล/ ท่อ
ระบาย/ สายสวนคาต่าง ๆ อย่างน้อย 48 - 72 ชั่วโมง 
กรณีพบสัญญาณชีพมีลักษณะผิดปกติ หรือผลการตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการผิดปกติ รายงานแพทย์ทราบทันที 
5. วัดและบันทึกสัญญาณชีพและระดับความรู้สึกตัวทุก 
15 นาที 4 ครั้ง ทุก 30 นาที 2 ครั้ง และทุก 1 ชั่วโมง
จนกว่าสัญญาณชีพอยู่ในเกณฑ์ปกติ ถ้าพบอาการผิดปกติ
ให้รายงานแพทย์ 
6. สังเกตและบันทึกปริมาณเลือดที่ออกจากแผลผ่าตัด 
จากผ้าปิดแผล 
7. ดูแลให้ได้รับสารน้ า / เลือดตามแผนการรักษา 
8. บันทึกปรมิาณสารน้ าที่เข้าและออก ถ้าจ านวนปัสสาวะ
ออกน้อยกว่า 30 ซีซีต่อ ชั่วโมงให้รายงานแพทย์ทันที 
9. กรณีมีท่อระบายออกจากแผล ให้ต่อท่อระบายลงถุง
รองรับให้ถูกต้องตามแผนการรักษา เป็นระบบปิด วางต่ า
กว่าระดับตัวผู้ป่วย ยึดสายอยู่กับที่ สังเกตลักษณะและ
จ านวนของสิ่งคัดหลั่ง 
10. กรณีใส่สายสวนปัสสาวะ จัดสายสวนให้อยู่ในระบบ
ปิด ไม่หักพับ สังเกตการไหลของปัสสาวะ  
11. ประเมินอาการปวดแผลโดยการสังเกตจาก 
     - การแสดงอาการทางใบหน้าท่าทาง เช่น หน้านิ่วคิ้ว
ขมวด ไม่มีการเคลื่อนไหวร่างกาย 
     - สภาพจิตใจและอารมณ ์เช่น หงุดหงิด ร้องไห้ 
  

 
 
 
 
- เพ่ือสังเกตอาการได้อย่างใกล้ชิด  
 
 
 
- เพ่ือประเมินผู้ป่วยหลังผ่าตัด ป้องกันไมใ่ห้เกิด ภาวะ 
Hypovolemic Shock 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับการบรรเทาอาการปวดหลังผ่าตัด 
 
 
 



 

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

เรื่อง : การพยาบาลผู้ป่วยหลังผ่าตัด แก้ไขครั้งท่ี : 3 ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่ 3/6 

วันที่ประกาศใช้ :  17  กันยายน  2563 

จัดท าโดย :  
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติ 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา  สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร ปากเมย 

วิธีปฏิบัติ (ต่อ) 
ขั้นตอน เหตุผล 

      - วัดและบันทึกสัญญาณชีพ พบอัตราการเต้นของ
หัวใจ/ชีพจรเบาเร็ว ความดันโลหิตลดลง เหงื่อออก      
ตัวเย็น 
    12. ประเมินระดับความปวดโดยใช้แบบตัวเลข NRS 
(Numerical Rating Scale)/ ประเมินจากใบหน้า (Face 
Pain Scale) หรืออ่ืน ๆ ตามความเหมาะสมและให้      
การพยาบาลเพ่ือบรรเทาความเจ็บปวด โดย 
     - จัดให้นอนท่าที่เหมาะสม 
     - สอนเทคนิคการผ่อนคลาย เช่น การหายใจ 
     - ให้การพยาบาลด้วยความนุ่มนวล 
     - พูดคุยให้ก าลังใจ 
     - แนะน าวิธีการปฏิบัติเพ่ือลดความเจ็บปวดในกรณีมี
อาการไอ / การพลิกตะแคงตัว / การลุกนั่ง 
    - ดูแลให้ได้รับยาแก้ปวดตามแผนการรักษา และเฝ้า
ระวังอาการข้างเคียงของยา 
13. กระตุ้นให้ผู้ป่วยท า Deep Breathing exercise 
14. กระตุ้นให้ผู้ป่วยท า Effective Cough  
15. หลังผ่าตัดใน 24 ชั่วโมงแรก ดูแลพลิกตะแคงตัว ทุก 
2 - 4 ชั่วโมงในวันรุ่งขึ้นพยุงลุกนั่งบนเตียง และในวัน
ต่อไปแนะน าให้ลุกลงมานั่งข้างเตียงและเดินรอบ ๆ เตียง 
หลังจากนั้นพยุงเดินออกก าลังกายวันละอย่างน้อย 3 ครั้ง 
ยกเว้นมีข้อห้ามได้แก่ ผ่าตัดไตหรือมีภาวะแทรกซ้อนอ่ืน 
ๆ ที่ร่างกายไม่พร้อมในการ Early Ambulation 
 

 
- เพ่ือให้ผู้ป่วยสุขสบายและปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อน
หลังผ่าตัด 
 



 

วิธีปฏิบตัิ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-SURG-002 

เรื่อง : การพยาบาลผู้ป่วยหลังผ่าตัด แก้ไขครั้งท่ี : 3 ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่ 4/6 

วันที่ประกาศใช้ :  17  กันยายน  2563 

จัดท าโดย :  
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติ 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา  สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร ปากเมย 

วิธีปฏิบัติ (ต่อ) 
ขั้นตอน เหตุผล 

16. วัดและบันทึกสัญญาณชีพทุก 4 ชั่วโมง ถ้าพบอาการ
ผิดปกติรายงานแพทย์ทราบ 
17. ประเมินการท างานของล าไส้ (Bowel Sound) และ
ความผิดปกติของปอด สอบถามการขับถ่าย/ ผายลม ฟัง 
Breath Sound 

18. ดูแลให้ได้รับสารน้ าตามแผนการรักษา 
19. บันทึกจ านวนสารน้ าเข้าและออกจากร่างกายทุก      
8 ชั่วโมง 
20. ติดตามและประเมินผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
ถ้าพบผิดปกติ  รายงานแพทย์ทราบ วัดและบันทึก
สัญญาณชีพทุก 4 ชั่วโมง 

 

 
 
 
 
 
- เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับสารน้ าอย่างเพียงพอ 
 

เอกสารอ้างอิง 
นงเยาว์ สมพิทยานุรักษ์, พตอ. หญิง. การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, 2553.  
บทความสุขภาพ.ค าแนะน าส าหรับผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัด.โรงพยาบาลรามค าแหง,2563.  
 
ภาคผนวก 
การปฏิบัติตัวภายหลังผ่าตัด 
 1. หายใจเข้าออกลึก ๆ อย่างถูกวิธีจะท าให้ปอดขยายตัวได้เต็มที่ ซึ่งอาจท าให้ผู้ป่วยต้องการยาระงับปวดน้อยลง
และสามารถท าได้ทันทีเม่ือรู้สึกตัว ดังนี้ 
     - นอนหงายราบชันเข่า 2 ข้าง 
     - วางมือบนหน้าท้องหายใจเข้าออกลึก ๆ ทางจมูก จนท้องโป่งท าให้ดันมือสูงขึ้น ท าให้กระบังลมลดต่ าลง 
ปอดขยายตัวเต็มที่แล้วกลั้นหายใจประมาณ 3 วินาที 



 

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

เรื่อง : การพยาบาลผู้ป่วยหลังผ่าตัด แก้ไขครั้งท่ี : 3 ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่ 5/6 

วันที่ประกาศใช้ :  17  กันยายน  2563 

จัดท าโดย :  
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติ 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา  สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร ปากเมย 

ภาคผนวก (ต่อ) 
     - หายใจออกทางปากช้า ๆ จนมือที่วางตรงหน้าท้องลดต่ าลง อากาศจะถูกขับออกทางปอดมากที่สุด         
ท าบ่อย ๆ ประมาณ 8 -10 ครั้ง สลับการหายใจธรรมดา 10 ครั้ง ทุก 2 ชั่วโมง สามารถท าได้ทั้งท่านอน นั่งและยืน 
 2. การไออย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดเสมหะจากปอดและหลอดลม ป้องกันปอดแฟบและปอดอักเสบ ดังนี้ 
     - การไอ นอนหงายบนเตียง ชันเข่า กอดหมอนให้แนบชิดแผลผ่าตัด 
              - หายใจเข้าออกลึก ๆ ทางจมูก เมื่อหายใจออกให้กระแอมไปด้วย (อย่าเพ่ิงไอ) ท าซ้ า ๆ จนรู้สึกชินต่อการ
เกร็งตัวของหน้าท้องขณะกระแอม  ตามด้วยการหายใจเข้าลึก ๆ อีกครั้ง เมื่อหายใจออกให้เริ่มด้วยการไอเบา ๆ ก่อน 
สลับกับการกระแอมหรือขากเสมหะ 
ข้อห้าม ผู้ที่ท าผ่าตัดเกี่ยวกับหู ตา คอ และไส้เลื่อน งดการปฏิบัติในเรื่องการไออย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. การเคลื่อนไหวร่างกายและการลุกนั่งหลังผ่าตัด ควรมีการเปลี่ยนท่านอน พลิกตะแคงตัวทุก 2 ชั่วโมงและ   
ลุกนั่ง พร้อมทั้งเริ่มบริหารร่างกายทันทีเม่ืออาการดีขึ้น เพ่ือป้องกันอาการต่าง ๆ ดังนี้ 
     - ป้องกันเสมหะค่ังค้างในปอดที่จะก่อให้เกิดปอดอักเสบ 
     - ป้องกันการเกิดแผลกดทับ การอ่อนแรงของกล้ามเนื้อและข้อติด 
     - กระตุ้นให้ล าไส้ท างานได้ดีข้ึน ป้องกันท้องอืด แน่นท้อง 
 4. วิธีฝึกการตะแคง การนอนตะแคงขวาหรือซ้ายตามความถนัดของผู้ป่วย เช่น เริ่มจากนอนตะแคงขวา         
ใช้มือซ้ายจับราวกั้นเตียงข้างซ้ายแล้วค่อย ๆ ขยับตัวไปทางซ้ายจนใกล้ขอบเตียง แล้วจึงพลิกมาทางขวา การนอนตะแคง
ซ้ายท าลักษณะเดียวกันกับตะแคงขวา แต่ท าด้านตรงข้าม 
 5. วิธีการฝึกลุกนั่ง 
     - ตะแคงตัวก่อน 
     - ห้อยขาข้างเตียง มือยันพื้นเตียง ควรลุกนั่งห้อยขาหลังผ่าตัด 12 ชั่วโมง  
     - ใช้ข้อศอกช่วยรับน้ าหนักตัวแล้วยันตัวลุกขึ้น และควรลุกเดินรอบเตียงหลังผ่าตัด 24 ชั่วโมง 
 
 
 
 
 



 

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

เรื่อง : การพยาบาลผู้ป่วยหลังผ่าตัด แก้ไขครั้งท่ี : 3 ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่ 6/6 

วันที่ประกาศใช้ :  17  กันยายน  2563 

จัดท าโดย :  
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติ 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา  สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร ปากเมย 

ภาคผนวก 

เกณฑ์การประเมินผล 

หัวข้อประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 
1. เชิงโครงสร้าง 

1.1  ผู้ปฏิบัติคือ พยาบาลวิชาชีพ 
1.2 ตรวจสอบความถูกต้องของประวัติ ผู้ ป่ วย ,  ผลตรวจทาง

ห้องปฏิบัติการ, ผลตรวจทางรังสี 
2. เชิงกระบวนการ 

2.1 ผู้ป่วยได้รับการประเมินสัญญาณชีพตามมาตรฐาน 
2.2 ผู้ป่วยได้รับการเฝ้าระวัง ภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด 
2.3 ผู้ป่วยได้รับการดูแลการได้รับสารน้ า ตามแผนการรักษา  

3. เชิงผลลัพธ์ 
3.1 ผู้ป่วยปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

เรื่อง : การท าแผลที่มีท่อระบาย แก้ไขครั้งท่ี : 3 ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่ 1/4 

วันที่ประกาศใช้ :  17  กันยายน  2563 

จัดท าโดย :  
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติ 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา  สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร ปากเมย 

ความหมาย การท าความสะอาด ขจัดสิ่งแปลกปลอม หรือการตกแต่งบาดแผลที่มีท่อระบาย 
วัตถุประสงค์  1. เพ่ือป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเข้าสู่แผลทางผิวหนัง 
  2. เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติส าหรับพยาบาลในการท าแผลที่มีท่อระบาย 
เป้าหมาย ผู้ป่วยได้รับการพยาบาลตามแนวทางปฏิบัติการท าแผลที่มีท่อระบายอย่างถูกต้องปลอดภัย 
ผู้ปฏิบัติ  พยาบาลวิชาชีพ 
อุปกรณ์/ เครื่องมือเครื่องใช้ 
  1. ชุดท าแผลสะอาดปราศจากเชื้อ 
  2. น้ าเกลือ (0.9% NaCl)  

  3. ภาชนะรองรับขยะ 
  4. พลาสเตอร์ปิดแผล 

 5. ถุงมือสะอาด  
ตัวช้ีวัด 
  1. อัตราการติดเชื้อที่แผล 
  2. อัตราการปฏิบัติตามแนวทางที่ถูกต้องครบถ้วน 
วิธีปฏิบัติ 

ขั้นตอน เหตุผล 
1. แจ้งให้ผู้ป่วยทราบ พร้อมทั้งอธิบายขั้นตอนการท าแผล
ที่มีท่อระบาย 
2. ล้างมือตามมาตรฐาน 
3. เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมและน าไปที่เตียงผู้ป่วย 
4. กั้นม่านหรือปิดประตูห้อง พร้อมปิดพัดลม  
5. ปรับระดับเตียง ลดราวกั้นเตียงลง 
6. จัดให้ผู้ป่วยอยู่ในท่าที่เหมาะสม เปิดเฉพาะต าแหน่งที่มี
แผล 
7. วางภาชนะรองรับขยะไว้ใกล้ต าแหน่งแผล (เวลาทิ้ง
ขยะต้องไม่ข้าม Set สะอาดปราศจากเชื้อ) 

- ลดความวิตกกังวลและให้ผู้ป่วยร่วมมือ 
- ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ  
- สะดวกในการท าแผลและประหยัดเวลา 
- ป้องกันการเปิดเผยร่างกายผู้ป่วยและป้องกัน 
การแพร่กระจายเชื้อโรค 
- สะดวกในการท าแผลและให้ผู้ป่วยสุขสบาย 
 
 
- สะดวกในการทิ้งขยะ และป้องกันการปนเปื้อนเชื้อโรค 



 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหสัเอกสาร : WI-NUR-SURG-003 

เรื่อง : การท าแผลที่มีท่อระบาย แก้ไขครั้งท่ี : 3 ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่ 2/4 

วันที่ประกาศใช้ :  17  กันยายน  2563 

จัดท าโดย :  
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติ 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา  สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร ปากเมย 

วิธีปฏิบัติ (ต่อ) 
ขั้นตอน เหตุผล 

8. แกะพลาสเตอร์และผ้าปิดแผลชั้นนอกออกทิ้ งใน
ภาชนะรองรับขยะ 
9. ล้างมือหรือสวมถุงมือสะอาด (ไม่จ าเป็นต้อง Sterile) 
10. เปิดชุดท าแผล ใช้ Non-tooth forceps จัดของใช้ใน
ชุดท าแผลให้เป็นระเบียบ 
11. ใช้Tooth forceps คีบก๊อซชั้นใน (ถ้ามี) ทิ้งในชาม  
รูปไตหรือถุงพลาสติกและถ้าผ้าก๊อสติดแผลให้ เอาส าลีชุบ
น้ าเกลือ 0.9 % NaCl ให้ชุ่ม เช็ดระหว่างแผลกับผ้าก๊อส
แล้วจึงค่อย ๆ ดึงผ้าก๊อสออก 
12. ประเมินสภาพแผลโดยสังเกตขนาดและลักษณะของ
แผลตลอดจนสี และกลิ่นของสิ่งคัดหลั่งที่ระบายออกมา 
13. ใช้ Non-tooth forceps คีบส าลีชุบ 0.9% NaCl บิด
หมาด ๆ (โดยใช้ Non-tooth forceps อยู่ด้านล่างเสมอ) 
แล้วใช้ Tooth forceps คีบส าลีเช็ดรอบแผลผ่าตัดจาก
ด้านในวนออกมาด้านนอก แล้วทิ้งลงภาชนะรองรับขยะ 
14. ใช้ Non-tooth forceps คีบส าลีชุบ 0.9% NaCl ส่ง 
ให้ Tooth forceps แล้วเช็ดแผลผ่าตัดโดยเริ่มจากด้านใน
ก่อนแล้วจึงวนออกมาด้านนอก ห่างจากท่อระบาย 1- 2 
นิ้วจนสะอาด (เช็ดครั้งเดียวทิ้งเช่นกัน) ใช้ Non-tooth 
forceps คีบส าลีชุบแอลกอฮอล์ 70% หมาด ๆ ส่งให้ 
Tooth forceps เช็ดผิวหนังรอบแผลอีกครั้ง โดยเริ่มจาก
ด้านในวนออกไปด้านนอกเหมือนเดิม ท าเช่นนี้ 2 – 3 
ครั้ง จนหมดคราบสกปรก 
 

- ผ้าปิดแผลชั้นนอกมีการปนเปื้อนเชื้อโรคจากภายนอก 
จึงใช้มือหยิบออกได้ 
- ป้องกันการปนเปื้อน 
- สะดวกในการหยิบใช้และป้องกันการปนเปื้อน 
 
- ผ้าก๊อซชั้นในถือว่าสะอาด ปราศจากเชื้อจึงคีบด้วย 
forceps 
 
 
- ติดตามความก้าวหน้าและการหายของแผล และ       
การเฝ้าระวังการติดเชื้อของแผล 
- ลดการแพร่กระจายเชื้อโรคจากแผลไปสู่ชุดท าแผลและ
จากภายนอกสู่ภายในแผล 
 
 
- ก าจัดคราบสิ่งคัดหลั่งจากแผล 
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เรื่อง : การท าแผลที่มีท่อระบาย แก้ไขครั้งท่ี : 3 ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่ 3/4 
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จัดท าโดย :  
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ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา  สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร ปากเมย 

วิธีปฏิบัติ (ต่อ) 
ขั้นตอน เหตุผล 

15. ใช้ส าลีชุบ 0.9% NaCl เช็ดภายในขอบแผลท่อ
ระบาย และท่อระบายจากโคนท่อสูงขึ้นไปประมาณ 1 – 
2 นิ้วให้รอบแผลรูระบายสะอาด 
16. ใช้ Non-tooth forceps คีบส าลีชุบ 0.9 % NaCl 
ส่งให้ Tooth forceps เพ่ือเช็ดคราบสกปรกต่าง ๆ และ
สิ่งคัดหลั่งที่ระบายออกรอบ ๆ แผล โดยเริ่มจากด้านใน
วนออกไปด้านนอก 
17. ใช้ Non-tooth forceps คีบส าลีชุบ 0.9 %NaCl ส่ง
ให้ Tooth forceps เพ่ือเช็ดรอบ ๆ ท่อระบายโดยเริ่ม
จากท่อระบายที่อยู่ชิดแผลมากที่สุด แล้ววนออกด้านนอก 
(ใช้มือข้างที่ไม่ถนัดช่วยจับท่อระบายจะท าให้เช็ดได้
สะดวกขึ้น) 
18. กรณีแผลมี Penrose ใช้ Y- gauze 2 ชั้น สอดรอบ 
Drain ปิดด้วยก๊อสอีก 2-3 ชิ้น ถ้าสิ่งคัดหลั่งมากวาง Top-
dressing ปิดหรือปิดด้วยถุงรองรับปราศจากเชื้อ 
19. ส าหรับท่อระบายชนิดต่อลงถุงใช้ Y- gauze 2 ชั้น 
สอดสลับกัน 
20. ถอดถุงมือ 
21. ปิดพลาสเตอร์ (โดยไม่ท าให้ท่อระบายพับงอ ) 
22. แจ้งให้ผู้ป่วยทราบ จัดเสื้อผ้าผู้ป่วยให้เรียบร้อยจัดให้
อยู่ในท่าที่สบาย ยกราวกั้นเตียงขึ้นเปิดม่าน 
23. เก็บอุปกรณ์ท่ีให้เรียบร้อย ล้างมือตามมาตรฐาน 
25. บันทึกลักษณะของบาดแผลในบันทึกทางการ
พยาบาล 

- ลดเชื้อโรครอบแผลอีกครั้ง 
 
 
- ท าให้สะอาดและลดปริมาณเชื้อโรครอบ ๆ ท่อระบาย 
 
 
 
- ท าให้ผิ วหนั งรอบ ๆ แผลและท่ อระบายสะอาด 
ปราศจากเชื้อโรค 
 
 
 
- ป้องกันการระคายเคืองของผิวหนัง จากสิ่งที่ระบายออก
จากท่อ และช่วยดูดซับสิ่งคัดหลั่งที่ระบายออกมา 
 
- ป้องกันแผลจากการกระทบกระแทก และเชื้อโรคเข้าไป
ในแผล 
- สะดวกในการปิดพลาสเตอร์ 
- ป้องกันการเลื่อนหลุดของผ้าปิดแผล และช่วยการ
ระบายของสิ่งคัดหลั่ง 
- ผู้ป่วยสุขสบายและปลอดภัย 
- ลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคและสะดวกใน 
 การใช้ครั้งต่อไป 
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เอกสารอ้างอิง 
นัทธมน วุทธานนท์. การปฏิบัติการพยาบาลในคลินิกศัลยกรรม. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554. 
พรอนงค ์อร่ามวิทย์ และ พรพรหม เมืองแมน. Frontier in Wound Care. กรุงเทพฯ: ชมรมสมานแผลแห่งประเทศไทย, 

2553.  
การท าแผลที่มีท่อระบาย.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2017 

ภาคผนวก 

เกณฑ์การประเมินผล 

หัวข้อประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 
     1. เชิงโครงสร้าง 

    1.1 ผู้ปฏิบัติ คือ พยาบาลวิชาชีพ 
    1.2 เตรียมอุปกรณ์/เครื่องมือเครื่องใช้ถูกต้องครบถ้วน 

     2. เชิงกระบวนการ 
    2.1 แจ้งให้ผู้ป่วยทราบทุกครั้งก่อนท าแผล 
    2.2 ล้างมือตามมาตรฐานก่อนและหลังท าแผล 
    2.3 จัดสิ่งแวดล้อม และจัดท่าผู้ป่วยก่อนท าแผล 
    2.4 ใช้เทคนิคปลอดเชื้อถูกต้องทุกขั้นตอน 
    2.5 จัดท่าผู้ป่วย และจัดสิ่งแวดล้อมหลังท าแผล 
    2.6 จัดเก็บอุปกรณ์หลังท าแผล ทิ้งขยะในถุงขยะติดเชื้อและแยก    
         อุปกรณ์โดยใช้การท าลายเชื้ออย่างถูกต้อง เหมาะสม 
    2.7 บันทึกลักษณะและความก้าวหน้าของบาดแผลในแบบบันทึก  
          ทางการพยาบาล 

     3. เชิงผลลัพธ ์
   3.1 ผู้ป่วยได้รับการอธิบายถึงวัตถุประสงค์ของการท าแผลที่มีท่อระบาย   
        และให้ความร่วมมือ 
  3.2 ผู้ป่วยได้รับการท าความสะอาดบาดแผลทุกวันอย่างน้อย 1 ครั้ง 
  3.3 แผลไม่ติดเชื้อ แผลหาย / ตัดไหมได้ตามแผนการรักษา 

  



 

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

เรื่อง : การตัดท่อระบายจากแผล 
(Short tube drain or Short 

Penrose drain) 

แก้ไขครั้งท่ี : 3 ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่ 1/5 

วันที่ประกาศใช้ :  17  กันยายน  2563 

จัดท าโดย :  
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติ 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา  สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร ปากเมย 

ความหมาย  การดึงท่อระบาย (Tube drain or Penrose drain) ขึ้นจากก้นแผลแล้วตัดบางส่วนทิ้ง และยังคงให ้
     บางส่วนคาไว้ในแผล 
วัตถุประสงค์  
  1. เพ่ือส่งเสริมให้มีการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อจากก้นแผล 

 2. เพ่ือระบายของเหลวที่ยังเหลืออยู่ภายในออกมาภายนอกให้หมด 
 3. เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติส าหรับพยาบาลในการตัดสายจากแผล 

เป้าหมาย ผู้ป่วยได้รับการพยาบาลการตัดท่อระบายจากแผลตามมาตรฐานอย่างถูกต้อง ปลอดภัย 
ผู้ปฏิบัติ  พยาบาลวิชาชีพทุกคน 
อุปกรณ์/ เครื่องมือเครื่องใช้  

  1. ชุดท าแผลปลอดเชื้อ และคีบ Y-gauze 
  2. น้ าเกลือ (0.9 % NaCl) 
  3. ภาชนะรองรับขยะ  
  4. พลาสเตอร์ปิดแผล 
  5. เข็มกลัดซ่อนปลายปลอดเชื้อ 
  6. กรรไกรปลอดเชื้อ 
  7. ถุงมือสะอาด 
  8. ถุงมือปลอดเชื้อ  

วิธีปฏิบัติ 
ขั้นตอน เหตุผล 

1. แจ้งให้ผู้ป่วยทราบพร้อมทั้งอธิบายถึงขั้นตอนในการท า
แผลและการตัดท่อระบายจากแผลให้สั้น 
2. ล้างมือตามมาตรฐาน  
3. เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมและน าไปที่เตียงผู้ป่วย 
4. กั้นม่านหรือปิดประตูห้องพร้อมปิดพัดลม 
5. ปรับระดับเตียงลดราวกั้นเตียงลงจัดให้ผู้ป่วยอยู่ในท่าที่ 
เหมาะสมเปิดเฉพาะต าแหน่งที่มีแผล 

- ลดความวิตกกังวลและให้ผู้ป่วยร่วมมือ 
 
- ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค 
- สะดวกในการท าแผลและประหยัดเวลา 
- ป้องกันการเปิดเผยร่างกายผู้ป่วย 
- สะดวกในการท าแผลและให้ผู้ป่วยสุขสบาย 
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เรื่อง : การตัดท่อระบายจากแผล 
(Short tube drain or Short 

Penrose drain) 

แก้ไขครั้งท่ี : 3 ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่ 2/5 

วันที่ประกาศใช้ :  17  กันยายน  2563 

จัดท าโดย :  
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติ 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา  สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร ปากเมย 

วิธีปฏิบัติ (ต่อ) 
ขั้นตอน เหตุผล 

6. วางภาชนะรองรับขยะไว้ใกล้ต าแหน่งแผลด้านเดียวกับ
พยาบาลผู้ท าแผล 
7. แกะพลาสเตอร์และผ้าปิดแผลชั้นนอกออก ทิ้งในชาม
รูปไต หรือถุงพลาสติก 
8. ล้างมือ หรือสวมถุงมือสะอาด 
9. เปิดชุดท าแผลใช้ Non-tooth forceps จัดของใช้ใน
ชุดท าแผลให้เป็นระเบียบ 
10. ใช้ Tooth forceps คีบผ้าก๊อสชั้นในทิ้งใน ภาชนะ
รองรับขยะ หากผ้าก๊อสติดแผลให้น าส าลีชุบ น้ าเกลือ 
0.9% NaCl ให้ชุ่ม เช็ดระหว่างแผลกับผ้าก๊อสแล้ว จึง
ค่อย ๆ ดึงผ้าก๊อสออกทีละชิ้น 
11. ประเมินสภาพแผลโดยสังเกตขนาดและลักษณะของ
แผล ตลอดจนสี และกลิ่นของสิ่งคัดหลั่งที่ระบายออกมา  
12. ใช้ Non-tooth forceps คีบส าลีชุบ 0.9 %NaCl บิด
หมาด ๆ (โดยใช้ Tooth forceps อยู่ด้านล่างเสมอ) แล้ว
ใช้ tooth forceps คีบส าลีเช็ด รอบแผลผ่าตัดจากด้าน
ในวนออกมาด้านนอกแล้ว ทิ้งลงภาชนะรองรับขยะ 
13. ใช้ Non-tooth forceps คีบส าลีชุบน้ าเกลือ 0.9% 
NaCl ส่งให้ Tooth forceps แล้วเช็ดแผลโดยเริ่มจาก
ด้านในแผลก่อนแล้ววนออกมาด้านนอกจนสะอาด (เช็ด
ครั้งเดียวทิ้งเช่นกัน) 
14. ใช้ Non-tooth forceps คีบส าลีชุบ 0.9% NaCl ส่ง
ให้ Tooth forceps เพ่ือเช็ดผิวหนังรอบ ๆ แผลผ่าตัดอีก
ครั้งโดยเริ่มจากด้านในวนออกไปด้านนอกเหมือนเดิม 

- สะดวกในการทิ้งขยะ และป้องกันการปนเปื้อนเชื้อโรค 
 
- ป้องกันการปนเปื้อนและแพร่กระจายเชื้อโรค 
 
 
- สะดวกในการหยิบใช้และป้องกันการปนเปื้อนเชื้อโรค 
 
- ผ้าแต่งแผลชั้นในถือว่าสะอาด ปราศจากเชื้อ จึงคีบด้วย 
forceps 
- ช่วยให้ดึงผ้าแต่งแผลออกง่าย ท าให้ผู้ป่วยไม่เจ็บและ
ป้องกันการหลุดของท่อระบาย 
- ติดตามความก้าวหน้าการหายของแผล และเฝ้าระวัง
การติดเชื้อของแผล 
- ลดการแพร่กระจายเชื้อโรคจากแผลไปสู่ชุดท าแผล และ
จากภายนอกสู่ภายในแผล 
 
 
 
 
- ก าจัดคราบสิ่งคัดหลั่งและสิ่งที่ขัดขวางการหายของแผล 
 
- ลดเชื้อโรครอบแผลอีกครั้ง 
 



 

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

เรื่อง : การตัดท่อระบายจากแผล 
(Short tube drain or Short 

Penrose drain) 

แก้ไขครั้งท่ี : 3 ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่ 3/5 

วันที่ประกาศใช้ :  17  กันยายน  2563 

จัดท าโดย :  
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติ 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา  สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร ปากเมย 

วิธีปฏิบัติ (ต่อ) 
ขั้นตอน เหตุผล 

15. ใช้ Non tooth forceps คีบส าลีชุบ 0.9% NaCl ส่ง
ให้ Tooth forceps เพ่ือเช็ดคราบสกปรกต่าง ๆ และสิ่ง
คัดหลั่งที่ระบายออกรอบ ๆ แผลท่อระบาย โดยเริ่มจาก
ด้านในวนออกไปด้านนอก 
16. ใช้ Non-tooth forceps คีบส าลี 0.9% NaCl ส่ง
ให้Tooth forceps เพ่ือเช็ดรอบ ๆ ท่อระบาย โดยเริ่ม
จากท่อระบายที่อยู่ชิดแผลมากท่ีสุด แล้ววนออกด้านนอก 
ใช้มือข้างที่ไม่ถนัดช่วยจับท่อระบายจะท าให้เช็ดได้สะดวก
ขึ้น 
17. ใช้กรรไกรตัดไหมที่เย็บยึดท่อระบายกับผิวหนังออก  
18. ใช้ Tooth forceps จับท่อระบายตามแนวขวางให้
แน่น แล้วกดลงพร้อมกับหมุนแล้วดึงขึ้นอย่างนุ่มนวล ยาว
เท่ากับจ านวนที่ต้องการประมาณ 1-2 นิ้ว ขณะดึงท่อ
ระบายออก บอกผู้ป่วยให้หายใจยาว ๆ ร่วมด้วย 
19. ถอดถุงมือ เปลี่ยนเป็นถุงมือ Sterile หยิบเข็มซ่อน
ปลายกลัด tube drain หรือ Penrose drain (ต าแหน่งที่
ดึงท่อขึ้นมาแล้ว) 
20. ใช้กรรไกรตัดท่อระบายส่วนที่อยู่เหนือเข็มกลัด
ประมาณ 1 ซม. 
21. ใช้ Non –tooth forceps คีบส าลีชุบ 0.9% NaCl 
หมาด ๆ ส่งให้ Tooth forceps ท าความสะอาดผิวหนัง
รอบท่อระบาย และท่อระบายจากโคนไปยังส่วนปลายท่อ
จนสะอาด 

- ท าให้แผลสะอาด และลดปริมาณเชื้อโรค 
 
 
 
- ท าให้ผิวหนังรอบ ๆ แผลและท่อระบายสะอาด 
ปราศจากเชื้อโรค 
 
 
 
- เพ่ือจะได้ดึงท่อระบายขึ้นมาได้ 
- ลดความเจ็บปวด และความไม่สุขสบาย 
 
 
 
- ป้องกันการเลื่อนหลุดของท่อระบายเข้าไปในแผล 
 
 
 
 
- ช่วยลดเชื้อโรค และป้องกันการเปรอะเปื้อนจากสิ่งคัด
หลั่งที่ออกจากแผล 
 
 
 



 

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

เรื่อง : การตัดท่อระบายจากแผล 
(Short tube drain or Short 

Penrose drain) 

แก้ไขครั้งท่ี : 3 ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่ 4/5 

วันที่ประกาศใช้ :  17  กันยายน  2563 

จัดท าโดย :  
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติ 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา  สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร ปากเมย 

วิธีปฏิบัติ (ต่อ) 
ขั้นตอน เหตุผล 

22. สอด Y -gauze เข้าระหว่างผิวหนังกับท่อระบายโดย
ให้เข็มกลดัซ่อนปลายอยู่บน Y -gauze  
23. วาง Top-dressing คลุมท่อระบาย (ระวังไม่ให้ท่อ
ระบายพับงอ) 
24. ถอดถุงมือ 
25. ปิดพลาสเตอร์ 
26. แจ้งให้ผู้ป่วยทราบ และจัดเสื้อผ้าผู้ป่วยให้เรียบร้อย 
จัดให้อยู่ท่าที่สบาย ยกราวกั้นเตียงขึ้น เปิดม่าน เปิดพัด
ลม  
27. เก็บเครื่องใช้ไปท าความสะอาด เก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย 
28. ล้างมือตามมาตรฐาน  
29. บันทึกการตัดท่อระบายจากแผล สี กลิ่น และปริมาณ
ของสิ่งคัดหลั่ง รวมทั้งความผิดปกติต่าง ๆ ที่พบ ลงใน
บันทึกทางการพยาบาล 

- ป้องกันการระคายเคืองของผิวหนังจากสิ่งที่ระบายออก
จากท่อ และช่วยดูดซับสิ่งที่ระบายออกมาก 
- ป้องกันแผลจากการกระทบกระแทก และเชื้อโรคเข้าไป
ในแผล 
- สะดวกในการปิดพลาสเตอร์ 
- ป้องกันการเลื่อนหลุดของผ้าปิดแผล 
- ผู้ป่วยสุขสบาย และปลอดภัย 
 
 
- ลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค และสะดวกในการใช้
ครั้งต่อไป 
- ลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค 
- ประเมินความก้าวหน้าของการหายของแผล รวมทั้งเฝ้า
ระวังสิ่งผิดปกติท่ีเกิดข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

 
เอกสารอ้างอิง 
นัทธมน วุทธานนท์ . การปฏิบัติการพยาบาลในคลินิกศัลยกรรม. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554. 
พรอนงค ์อร่ามวิทย์ และ พรพรหม เมืองแมน. Frontier in Wound Care. กรุงเทพฯ: ชมรมสมานแผลแห่งประเทศไทย, 

2553.  
 
 
 
 
 



 

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

เรื่อง : การตัดท่อระบายจากแผล 
(Short tube drain or Short 

Penrose drain) 

แก้ไขครั้งท่ี : 3 ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่ 5/5 

วันที่ประกาศใช้ :  17  กันยายน  2563 

จัดท าโดย :  
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติ 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา  สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร ปากเมย 

 
ภาคผนวก 

เกณฑ์การประเมินผล 
หัวข้อประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 

     1. เชิงโครงสร้าง 
    1.1 ผู้ปฏิบัติ คือ พยาบาลวิชาชีพ 
    1.2 เตรียมอุปกรณ์/เครื่องมือเครื่องใช้ถูกต้องครบถ้วน 

     2. เชิงกระบวนการ 
    2.1 แจ้งและอธิบายวิธีการให้ผู้ป่วยทราบก่อนตัดท่อระบาย 
    2.2 ล้างมือก่อนท าการตัดท่อระบาย 
    2.3 เตรียมเครื่องใช้ให้ครบถ้วน 
    2.4 จัดสิ่งแวดล้อม และจัดท่าผู้ป่วยก่อนท าแผล 
    2.5 ใช้เทคนิคปลอดเชื้อถูกต้องทุกขั้นตอนการตัดท่อระบาย 
    2.6 จัดท่าผู้ป่วยและสิ่งแวดล้อม หลังการผ่าตัดท่อระบายเสร็จ 
    2.7 จัดเก็บเครื่องมือเครื่องใช้ โดยแยกท าความสะอาดและท าลายเชื้อ 
         อย่างถกูต้อง 
    2.8 ล้างมือตามมาตรฐานหลังการตัดท่อระบาย 
    2.9 บันทึกการตัดท่อระบายและสิ่งผิดปกติในบันทึกทางการพยาบาล 

     3. เชิงผลลัพธ ์
    3.1 ผู้ป่วยได้รับแจ้งและอธิบายวิธีการก่อนท าการตัดท่อระบาย 
    3.2 ท่อระบายไม่หลุดก่อนมีค าสั่งถอด 
    3.3 การปิดพลาสเตอร์ไม่ทับท่อระบาย 

 

  

 
 
 



 

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

เรื่อง : การช่วยแพทย์ใส่สายยาง 
Sengstaken Blakemore tube 

แก้ไขครั้งท่ี : 3 ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่ 1/4 

วันที่ประกาศใช้ :  17  กันยายน  2563 

จัดท าโดย :  
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติ 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา  สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร ปากเมย 

ความหมาย      Sengstaken Blakemore Tube รูปร่างคล้าย NG Tube แต่จะมีปลายด้านนอก 3 ท่อใช้ส าหรับเป็น      
                   NG Tube 1 ท่อ และส าหรับใส่ลมเพ่ือขยายเป็น Esophageal Balloon และ Gastric Balloon อีก  
                    2 ท่อตามล าดับ มีความยาวประมาณ 90 เซนติเมตร เพ่ือใช้กดบริเวณหลอดอาหารและกระเพาะอาหาร 
                    ส่วนต้นที่มีภาวะหลอดอาหารโป่งพองและแตกออกเฉียบพลัน เพ่ือให้เลือดหยุดไหล 
วัตถุประสงค์     เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลตามแนวทางปฏิบัติอย่างถูกต้อง ปลอดภัย 
ผู้ปฏิบัติ          แพทย์ และพยาบาลวิชาชีพ 
อุปกรณ์/ เครื่องมือเครื่องใช้  

1. Sengstaken Blakmores tube  
2. Syringe Irrigate, Syringe 50 ml 
3. Xylocaine Jelly, K-Y Jelly 

4. อุปกรณ์ถ่วงน้ าหนักเชน่ น้ าหนัก 
2

1 - 1 lbs (นยิมใช้ถุงน้ าเกลอืขนาด 500 ซีซี),  เสาน้ าเกลือ,  เชือก 

5. Stethoscope 
6. เครื่องวัดความดันโลหิต ส าหรับวัด Pressure ของหลอดอาหาร 
7. Clamp 2 ตัว 
8. เทปติดสาย 
9. ถุงมือ Disposable 
10. ยางรัดของ 2 เส้น 

ตัวช้ีวัด 
    1. อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อน 
    2. อัตราพยาบาลที่ปฏิบัติตามแนวทางอย่างถูกต้องครบถ้วน 

วิธีปฏิบัติ 
ขั้นตอน เหตุผล 

1. อธิบายให้ผู้ป่วยทราบวัตถุประสงค์ของการใส่สาย 
Sengstaken Blakemore tube 
2. ล้างมือตามมาตรฐาน 

- เพ่ือลดความวิตกกังวลและยินยอมให้ความร่วมมือ 
 
- เพ่ือป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค 

 



 

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

เรื่อง : การช่วยแพทย์ใส่สายยาง 
Sengstaken Blakemore tube 

แก้ไขครั้งท่ี : 3 ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่ 2/4 

วันที่ประกาศใช้ :  17  กันยายน  2563 

จัดท าโดย :  
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติ 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา  สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร ปากเมย 

วิธีปฏิบัติ (ต่อ) 
ขั้นตอน เหตุผล 

3. เตรียมอุปกรณ์ให้ครบถ้วน, ตรวจสอบ Sengstaken 
Blakemore tube ทุกครั้งว่ารั่วหรือไม่ น าอุปกรณ์ ไปที่
โต๊ะข้างเตียง 
4. ปิดประตู / กั้นม่านให้เรียบร้อย 
5. จัดท่าให้ผู้ป่วยอยู่ในท่า Semi fowler’s position 
ศีรษะสูงประมาณ 45 องศา 
6. ช่วยแพทย์ในการใส่สายยางดังต่อไปนี้ 
    - วัดความยาวของสายยางจากปลายหูถึงสันจมูกวัดต่อ
จนถึงต าแหน่งของกระเพาะอาหาร ทา Xylocaine Jelly
ให้ทั่วปลายสายยางถึงระดับที่วัดไว้ แพทย์สอดสายยาง
เข้าไปทางจมูกข้างใดข้างหนึ่งด้วยความนุ่มนวล โดยบอก
ให้ผู้ ป่ วยช่ วยกลืนสายยางจนถึ งระดับที่ วัด ไว้  ใช้  
Stethoscope วางที่ต าแหน่งกระเพาะอาหาร แล้วใช้ 
Syringe irrigate ดันลมเข้าไปทางสายยาง 5 ซีซี. ฟังดูว่า
มีเสียงลมผ่านหรือไม่ ใส่ลมเข้า Gastric balloon ครั้งละ 
50 ซีซี. จนครบ 200-250 ซีซี. Clamp ไว้พร้อมสังเกต
อาการผู้ป่ วยว่ ามีอาการเจ็บปวด หรือไม่  ดึ งสาย 
Sengstaken Blake more ให้ตึงแล้วยึดติดกับจมูก ใส่ลม
ใน Esophageal balloon จนมีแรงดันอยู่ระหว่าง 24-45 
mmHg clamp ไว้ 
7. ผูกสายยางเข้ากับเชือก โย่งผ่านเสาแขวนน้ าเกลือและ
ถ่วงด้วยน้ าหนัก - 1 ปอนด์ 
8. เก็บเครื่องมือท าความสะอาด 
9. ถอดถุงมือ ล้างมือตามมาตรฐาน 

- ประหยัดเวลาและสะดวกในการใส่สาย Sengstaken 
Blakemore tube 
 
- ป้องกันการเปิดเผยร่างกายผู้ป่วย 
- สะดวกต่อการใส่สายยาง 
 
- ลดการระคายเคืองต่อเยื่อบุทางเดินอาหารส่วนบน 
ป้องกันไม่ให้เลือดออกเพ่ิมข้ึน 
- เป็นวิธีการทดสอบดูว่า สายยางเข้าไปถึงกระเพาะ
อาหารหรือไม่ ถ้าใส่ถูกต าแหน่งจะได้ยินเสียงลม 
- ให้ Esophagus และ Gastric balloon โป่งออกและตึง
ให้อยู่กับที ่
- ให้สายยางและความดันคงที่ 
- เพ่ือสังเกตการณ์เปลี่ยนแปลงและสามารถเตรียมการ
รักษาได้ทันท ี
- เพ่ือรายงานอาการผิดปกติที่เกิดข้ึน 
- ตรวจสอบดูว่า Balloon อยู่ในต าแหน่งที่ถูกต้องหรือไม่ 
โดยเฉพาะ Gastric balloon จะต้องอยู่บริเวณ Cardia 
ของกระเพาะอาหาร 
 
 
 
- เพ่ือป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ 
- เพ่ือความสะดวกในการใช้ครั้งต่อไป 



 

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

เรื่อง : การช่วยแพทย์ใส่สายยาง 
Sengstaken Blakemore tube 

แก้ไขครั้งท่ี : 3 ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่ 3/4 

วันที่ประกาศใช้ :  17  กันยายน  2563 

จัดท าโดย :  
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติ 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา  สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร ปากเมย 

วิธีปฏิบัติ (ต่อ) 
ขั้นตอน เหตุผล 

10. บันทึกการปฏิบัติลงในแบบบันทึกทางการพยาบาล 
11. สังเกตอาการตกเลือดโดยวัดและบันทึกสัญญาณชีพ
ทุก 15 นาที 4 ครั้ง ทุก 30 นาที 2 ครั้งและทุก 1-2 ชม. 
จนกว่าสัญญาณชีพคงท่ี จึงวัดซ้ าทุก 4 ชั่วโมง  
12. สังเกตอาการตกเลือดซ้ า เช่นอาเจียนเป็นเลือด ถ่าย
อุจจาระเป็นเลือด หรือมีเลือดออกในสาย Sengstaken 
ประเมิน Hematocrit ถ้าลดลงมากกว่าหรือเท่ากับ 3 
เปอร์เซ็นต์ รายงานแพทย์ 
13. ท าความสะอาดช่องปากผู้ป่วยอย่างน้อยทุก 4 ชั่วโมง 
14. เมื่อได้คาสายยางไว้นาน 24 ชั่วโมง แล้วปลดตุ้มถ่วง
น้ าหนักออก แต่ใช้บอลลูนกดเพียงอย่างเดียว 24-48 
ชั่วโมงเพ่ือรอการส่องกล้อง 

- เพ่ือติดตามให้การพยาบาลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
- เพ่ือให้รู้สึกสุขสบาย 
 
 
- เพ่ือลดภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้น 

 
ข้อควรระวัง 

การใส ่Sengstaken Blakemore tube โดยการท าให้บอลลูนโป่งนาน ๆ จะท าให้เนื้อเยื่อถูกท าลายและเกิด
เป็นแผลได้ 
 
เอกสารอ้างอิง  
นัทธมน วุทธานนท์. การปฏิบัติการพยาบาลในคลินิกศัลยกรรม. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554. 
สมพร โนรส และ ไสว นรสาร. การพยาบาลทางศัลยศาสตร์ เล่ม 4. กรุงเทพฯ: ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะ

แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2553.  
วิกิพีเดีย Sleisenger 10th,Ann.Surg.May 1950, อายุรศาสตร์ทันยุค 2559 ศิริราช 
 
 



 

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

เรื่อง : การช่วยแพทย์ใส่สายยาง 
Sengstaken Blakemore tube 

แก้ไขครั้งท่ี : 3 ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่ 4/4 

วันที่ประกาศใช้ :  17  กันยายน  2563 

จัดท าโดย :  
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติ 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา  สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร ปากเมย 

ภาคผนวก 
เกณฑ์การประเมินผล 

หัวข้อประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 
     1. เชิงโครงสร้าง 

    1.1 ผู้ปฏิบัติ คือ พยาบาลวิชาชีพ 
    1.2 เตรียมอุปกรณ์/เครื่องมือเครื่องใช้ถูกต้องครบถ้วน 

     2. เชิงกระบวนการ 
    2.1 อธิบายให้ผู้ป่วยทราบถึงวัตถุประสงค์ของการใส่สายยาง    
          Sengstaken Blakemore tube 
    2.2 อธิบายแนวทางการปฏิบัติตัวขณะที่แพทย์ใส่สายยาง Sengstaken  
         Blakemore tube 
    2.3 เตรียมอุปกรณ์ให้ครบถ้วน และน าไปโต๊ะข้างเตียง 
    2.4 ปิดประตูก้ันม่านให้เรียบร้อย 
    2.5 จัดให้ผู้ป่วยอยู่ในท่า Semi fowler’s position ศีรษะสูง 30 องศา 
    2.6 ชว่ยแพทย์ในขณะใส่สายยางได้อย่างถูกต้องตามข้ันตอน  
    2.7 ตรวจดู Vital sign ภายหลังการใส่อย่างใกล้ชิดจนกว่าจะเข้าสู่
ระดับปกติ 
    2.8 สังเกตอาการตกเลือด โดยตรวจดูว่ามีอาเจียน หรือถ่ายอุจจาระมี 
         เลือดปน รวมทั้งเลือดออกตรงจุดอ่ืน ๆ ของร่างกายผู้ป่วยหรือไม่ /   
        ติดตามผล Hematocrit ทุก 4-6 ชั่วโมง 
    2.9 มีการลงบันทึกทางการพยาบาลทุกครั้งและถูกต้อง 
    2.10 เก็บอุปกรณ์และท าความสะอาดทุกครั้ง 

3. เชิงผลลัพธ ์
    3.1 ผู้ป่วยปลอดภัยจากการตกเลือด 
    3.2 ผู้ป่วยไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการใส่สายยาง Sengstaken  
         Blakemore tube 

  



 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-SURG-006 

เรื่อง : การพยาบาลผู้ป่วย 
         ล้างกระเพาะอาหาร 

แก้ไขครั้งท่ี : 3 ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่ 1/3 

วันที่ประกาศใช้ :  17  กันยายน  2563 

จัดท าโดย :  
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติ 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา  สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร ปากเมย 

ความหมาย การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการดูดสิ่งตกค้างจากกระเพาะอาหารและล้างกระเพาะอาหาร โดยผ่าน 
                     ทางสายยาง 
วัตถุประสงค์  1. เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลตามแนวปฏิบัติอย่างถูกต้องครบถ้วน ปลอดภัย 

2. เพ่ือให้พยาบาลใช้เป็นแนวทางปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วย 
ตัวช้ีวัด   1. อุบัติการณ์การเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการล้างกระเพาะอาหาร 

2. อัตราพยาบาลปฏิบัติตามแนวทางถูกต้อง ครบถ้วน  
เป้าหมาย  1. พยาบาลวิชาชีพทุกคน 

2. ผู้ป่วยทุกรายที่ได้รับการรักษาโดยการล้างกระเพาะอาหาร  
อุปกรณ์/ เครื่องมือเครื่องใช้  
  1. สายที่ใส่ทางจมูกหรือทางปาก (Nasogastric tube : NG tube) ท าด้วยสารโพลีเอทิลีน  
                       (Polyethylene) หรือซิลิโคน ขนาด 12-18 Fr. 
  2. ชุดสวนล้างกระเพาะอาหารปลอดเชื้อ (Set Irrigate) ประกอบด้วย 
       2.1 Syringe Irrigate 50 ml  
      2.2 ชามรูปไต 
      2.3 ผ้าสี่เหลี่ยม 
  3. Normal saline Solution for irrigate (NSS) ที่ใช้ล้างกระเพาะอาหาร 
  4. ผ้ากันเปื้อน 
  5. ถุงมือสะอาด 
  6. ถัง 1 ใบ ส าหรับใส่น้ าที่ล้างออกมาจากกระเพาะ 
  7. ขวดขนาด 1,000 ซีซี เพ่ือบันทึกปริมาณน้ าที่ล้างออกมา 

วิธีปฏิบัติ  
ขั้นตอน เหตุผล 

1. อธิบายให้ผู้ป่วยทราบวัตถุประสงค์และขั้นตอนการท า 
2. ล้างมือตามมาตรฐาน 
3. เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม น าไปที่เตียง 

- ให้ผู้ป่วยคลายความวิตกกังวลและให้ความร่วมมือ 
 
- ประหยัดเวลาและแรงงาน 

 



 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-SURG-006 

เรื่อง : การพยาบาลผู้ป่วย 
         ล้างกระเพาะอาหาร 

แก้ไขครั้งท่ี : 3 ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่ 2/3 

วันที่ประกาศใช้ :  17  กันยายน  2563 

จัดท าโดย :  
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติ 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา  สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร ปากเมย 

วิธีปฏิบัติ (ต่อ)  
ขั้นตอน เหตุผล 

4. ใส่สายยางลงสู่กระเพาะอาหารตามขั้นตอนการปฏิบัติ
ที่ถูกต้อง 
5. ต่อปลาย gastric tube กับ Syringe irrigate แล้วดูด 
Gastric content ออกจนหมด บันทึกลักษณะ สี ปริมาณ 
6. เท Normal saline ใส่ในชามรูปไต แล้วใช้ Syringe 
irrigate ดูด Normal saline ครั้งละ50 มิลลิลิตร ใส่ลง
ทาง Gastric tube โดยให้ไหลลง กระเพาะอาหารตาม
แรงโน้มถ่วงของโลก 
7. ถอด Syringe irrigate ออกจากปลายสาย gastric 
tubeแล้วปล่อยให้น้ าที่ล้างไหลออกมาลงไปในถังที่เตรียม
ไว้ตามแรงโน้มถ่วงของโลก ท าเช่นนี้หลายๆครั้งจนกว่า
ลักษณะของน้ าที่ออกมาสะอาด 
8. ขณะปฏิบัติให้ประเมินอาการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วย 
และสังเกตลักษณะของน้ าที่ล้างออกมาจากกระเพาะ
อาหาร 
9. ถอด gastric tube โดยบีบ Gastric tube ให้แน่นและ
ดึงออกช้า ๆ กรณีไม่ต้องการถอด gastric tube ต่อสาย 
Gastric tube กับถุงรองรับ 
11. ท าความสะอาดปากและฟันและเปลี่ยนเสื้อผ้า ถ้า
ปนเปื้อนน้ า/สารคัดหลั่ง 
12. เก็บอุปกรณ์ท าความสะอาดและเก็บเข้าท่ีให้เรียบร้อย 
13. ล้างมือตามมาตรฐาน 
14. สังเกตอาการผู้ป่วยและเขียนบันทึกรายงานในแบบ
บันทึกทางการพยาบาล เกี่ยวกับกิจกรรมที่ท า เวลาที่ 

- ให้สายยางอยู่ในกระเพาะอาหาร 
 
- เพ่ือให้กระเพาะอาหารว่าง 
 
- เป็นจ านวนเพียงพอท่ีจะยึด Folds ของกระเพาะอาหาร
ได้ทั่วถึง และ gravity จะช่วยการไหลของน้ าลงสู่
กระเพาะอาหารได้ดี 
 
- น าเลือด สิ่งสกปรก หรือสารพิษออกจากกระเพาะ
อาหาร 
 
 
- เฝ้าระวังให้ผู้ป่วยปลอดภัยจากการส าลักการอุดกั้นทาง
หายใจ 
 
- ป้องกันน้ าที่ยังเหลือค้างอยู่ในสายยางตกลงไปใน
หลอดลม 
- ประเมินภาวะเลือดออกในกระเพาะอาหารซ้ า 
- สะอาดและสุขสบาย 
 
- ป้องกันการแพร่พิษหรือของเสีย ที่อาจจะติดมากับสาย
ยาง  
- ประเมินอาการเปลี่ยนแปลงและเป็นหลักฐานทางการ
พยาบาล 



 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-SURG-006 

เรื่อง : การพยาบาลผู้ป่วย 
         ล้างกระเพาะอาหาร 

แก้ไขครั้งท่ี : 3 ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่ 3/3 

วันที่ประกาศใช้ :  17  กันยายน  2563 

จัดท าโดย :  
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติ 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา  สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร ปากเมย 

วิธีปฏิบัติ (ต่อ)  
ขั้นตอน เหตุผล 

เริ่มต้นและเวลาแล้วเสร็จ จ านวนและลักษณะของสิ่งที่
ออกจากกระเพาะอาหาร ชนิดน้ ายาที่ใช้ จ านวนน้ าที่ล้าง 
อาการผู้ป่วยขณะท าและหลังท า ชื่อผู้บันทึก 

 

เอกสารอ้างอิง 
นัทธมน วุทธานนท์. การปฏิบัติการพยาบาลในคลินิกศัลยกรรม. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554. 
สมพร ชินโนรส และ ไสว นรสาร. การพยาบาลทางศัลยศาสตร์ เล่ม 4. กรุงเทพฯ: ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะ

แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2553.  
ภาคผนวก 

เกณฑ์การประเมินผล 
หัวข้อประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 

     1. เชิงโครงสร้าง 
    1.1 ผู้ปฏิบัติ คือ พยาบาลวิชาชีพ 
    1.2 เตรียมอุปกรณ์/เครื่องมือเครื่องใช้ถูกต้องครบถ้วน 

     2. เชิงกระบวนการ 
    2.1 อธิบายให้ผู้ป่วยทราบถึงวัตถุประสงค์และวิธีท า 
    2.2 เตรียมอุปกรณ์ครบถ้วน 
    2.3 ล้างมือตามมาตรฐานก่อนและหลังการล้างกระเพาะอาหาร 
    2.4 ใส่สายยางถูกต้อง 
    2.5 ท าการล้างกระเพาะอาหารตามขั้นตอนจนเสร็จ 
    2.6 มีการบันทึกการปฏิบัติและสิ่งผิดปกติที่พบลงแบบบันทึกทางการ 
          พยาบาล 

      3. เชิงผลลัพธ ์
    3.1 ผู้ป่วยได้รับค าอธิบายถึงวัตถุประสงค์ในการล้างกระเพาะอาหาร 
    3.2 ไม่มีภาวะแทรกซ้อนขณะล้างกระเพาะอาหาร 

  



 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-SURG-007 

เรื่อง : การสวนล้างกระเพาะปัสสาวะ
แบบแบบต่อเนื่อง (Continuous 

Bladder Irrigation) 

แก้ไขครั้งท่ี : 3 ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่ 1/3 

วันที่ประกาศใช้ :  17  กันยายน  2563 

จัดท าโดย :  
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติ 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา  สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร ปากเมย 

ความหมาย  การใส่น้ ายาเข้าไปล้างกระเพาะปัสสาวะ โดยใส่น้ ายาจากขวดผ่านสายน้ าเกลือเข้าทางสายสวนปัสสาวะ
ที่สวนคาไว้ แล้วปล่อยให้น้ ายาไหลออกมาทางถุงเก็บปัสสาวะ โดยการชะล้างเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
ตลอดเวลา  

วัตถุประสงค์  1. เพ่ือชะล้างกระเพาะปัสสาวะในผู้ป่วยที่มีการตกเลือดในทางเดินปัสสาวะ 
2. เพ่ือชะล้างกระเพาะปัสสาวะในผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ  
3. เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลตามแนวปฏิบัติอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ปลอดภัย 

ผู้ปฏิบัติ  พยาบาลวิชาชีพ 
ตัวช้ีวัด   อุบัติการณ์การเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการสวนล้างกระเพาะปัสสาวะแบบต่อเนื่อง 
อุปกรณ์/ เครื่องมือเครื่องใช้  

1. ชุดสวนปัสสาวะ 1 ชุด 
2. สายสวนปัสสาวะ 3 หาง เบอร์ 22, 24  (ในกรณีท่ีมีลิ่มเลือดมากหรือตะกอนมาก หรือหลังผ่าตัด  
    ทางเดินปัสสาวะ อาจต้องใช้เบอร์ 18-24 เพ่ือลดปัญหาการอุดตันของสาย) 

 3. ถุงเก็บปัสสาวะปราศจากเชื้อ (Urine Bag) 
4. ครีมหล่อลื่น K-Y jelly หรอื 2% Xylocaine jelly 
5. Normal saline เพ่ือท าความสะอาดบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์ 
6. ถุงมือปลอดเชื้อ 1 คู่ 
7. ชุดให้น้ าเกลือ (ผู้ใหญ่) 
8. กระบอกฉีดยา (Syringe) ขนาด 10 มิลลิลิตร  
9. น้ ากลั่น (Sterile Water) 10 มิลลิลิตร  
10. เสาน้ าเกลือ 
11. พลาสเตอร์ 
12. ชามรูปไตสะอาด 1 ใบ 

วิธีปฏิบัติ   
ขั้นตอน เหตุผล 

1. แจ้งให้ผู้ป่วยทราบพร้อมทั้งอธิบายวิธีการท าและ
แนะน าการปฏิบัติตัว  

- เพ่ือลดความวิตกกังวล ให้ผู้ป่วยร่วมมือ 
 



 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-SURG-007 

เรื่อง : การสวนล้างกระเพาะปัสสาวะ
แบบแบบต่อเนื่อง (Continuous 

Bladder Irrigation) 

แก้ไขครั้งท่ี : 3 ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่ 2/3 

วันที่ประกาศใช้ :  17  กันยายน  2563 

จัดท าโดย :  
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติ 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา  สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร ปากเมย 

วิธีปฏิบัติ (ต่อ) 
ขั้นตอน เหตุผล 

2. ล้างมือตามมาตรฐาน 
3. ใส่สายสวนปัสสาวะแบบ 3 หาง ตามมาตรฐานของการ
ใส่คาสายสวนปัสสาวะ 
4. ต่อถุงเก็บปัสสาวะกับปลายท่อที่ใหญ่สุดด้านหางของ
สายสวนปัสสาวะ แล้วแขวนถุงปัสสาวะไว้ข้างเตียงผู้ป่วย
ให้อยู่สูงจากพ้ืน 
5. ต่อสายน้ าเกลือที่ เสียบต่อกับขวด Normal saline 
ขนาด1000 มิลลิลิตร ที่จะสวนล้างเข้ากับอีกท่อที่เหลืออยู่ 
6. ปรับอัตราการไหลของน้ ายา ประมาณ 60-80 มิลลิลิตร 
ต่อชั่วโมง หรือวันละประมาณ 1500-2000 มิลลิลิตร 
ยกเว้นในกรณีที่มีการตกเลือดมาหรือปัสสาวะขุ่นมากหรือ
ตามแนวทางการรักษาอาจปรับให้เร็วกว่าที่ก าหนด 
7. สังเกต สี ลักษณะ จ านวน และความสะดวกของการ
ไหลของ น้ ายา และน้ าปัสสาวะที่ไหลออกทางหางที่ต่อกับ
ถุงเก็บปัสสาวะ 
8. จัดท่านอนผู้ป่วยให้สุขสบายและเหมาะสม 
9. เก็บอุปกรณ์ท าความสะอาด ล้างมือตามมาตรฐาน 
10. บันทึกวัน เวลา จ านวนปัสสาวะที่ออกและชนิดของ
น้ ายาที่ใช้สวนล้างลงในแบบบันทึกการพยาบาลหน้าเตียง
ผู้ป่วย เมื่อน้ ายาหมดขวดแล้วต่อขวดใหม่ ให้บันทึกเวลาที่
ต่อใหม่ทุกครั้ง 
 

- เพ่ือป้องกันการปนเปื้อนเชื้อโรค 
 
 
- เพ่ือป้องกันการปนเปื้อนต่อถุงเก็บปัสสาวะ โดยเฉพาะ
ถ้าก้นถุงมีจุกปิดเปิดเทปัสสาวะ 
 
 
 
 
- เพ่ือตรวจสอบการท างานของการสวนล้างกระเพาะ
ปัสสาวะให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีการระบายออกได้ดี 
ไม่ค่ังค้างในกระเพาะปัสสาวะ 
 
 
 
 
- เพ่ือพร้อมสะดวกใช้ 
- เพ่ือประเมินปริมาณน้ ายาเข้าออก 

 
 



 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-SURG-007 

เรื่อง : การสวนล้างกระเพาะปัสสาวะ
แบบแบบต่อเนื่อง (Continuous 

Bladder Irrigation) 

แก้ไขครั้งท่ี : 3 ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่ 3/3 

วันที่ประกาศใช้ :  17  กันยายน  2563 

จัดท าโดย :  
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติ 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา  สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร ปากเมย 

เอกสารอ้างอิง 
นัทธมน วุทธานนท์. การปฏิบัติการพยาบาลในคลินิกศัลยกรรม. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554. 
สมพร ชินโนรส และ ไสว นรสาร. การพยาบาลทางศัลยศาสตร์ เล่ม 4. กรุงเทพฯ: ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะ

แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2553.  
ภาคผนวก 

เกณฑ์การประเมินผล 
หัวข้อประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 

     1. เชิงโครงสร้าง 
    1.1 ผู้ปฏิบัติ คือ พยาบาลวิชาชีพ 
    1.2 เตรียมอุปกรณ์/เครื่องมือเครื่องใช้ถูกต้องครบถ้วน 

     2. เชิงกระบวนการ 
    2.1 แจ้งให้ผู้ป่วยทราบ พร้อมทั้งอธิบายวิธีการปฏิบัติตัวของผู้ป่วย ขณะ 
         สวนล้างกระเพาะปัสสาวะแบบต่อเนื่อง  
    2.2 กั้นม่านให้มิดชิดและจัดท่านอนให้เหมาะสม 
    2.3 ล้างมือก่อนและหลังการสวนล้างกระเพาะปัสสาวะ 
    2.4 ใส่สายสวนปัสสาวะแบบ 3 หาง อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการใส่ 
         สายสวนปสัสาวะ 
    2.5 ปรับอัตราการไหลของน้ ายาตามแผนการรักษาของแพทย์ 
    2.6 เก็บอุปกรณ์ล้างท าความสะอาดและเก็บเข้าท่ีให้เรียบร้อย 
    2.7 บันทึกทางการพยาบาล มีการบันทึก 
          - วัน เวลาที่เริ่มท าการสวนล้างแบบต่อเนื่อง  
          - สี ลักษณะของน้ ายาและน้ าปัสสาวะที่ไหลออกมา  
         - ชนิดของน้ ายาที่ใช้ เวลาและปริมาณที่เริ่มให้ในแต่ละ  

3. เชิงผลลัพธ ์
   3.1 ผู้ป่วยยอมรับและให้ความร่วมมือในการสวนปัสสาวะ 
  3.2 ไม่มีภาวะแทรกซ้อนขณะสวนล้างกระเพาะปัสสาวะแบบต่อเนื่อง 

  



 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-SURG-008 

เรื่อง : การสวนล้างกระเพาะปัสสาวะ
เป็นครั้งคราว (Manual Bladder 

Irrigation) 

แก้ไขครั้งท่ี : 3 ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่ 1/4 

วันที่ประกาศใช้ :  17  กันยายน  2563 

จัดท าโดย :  
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติ 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา  สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร ปากเมย 

ความหมาย การใส่น้ าเข้าไปล้างกระเพาะปัสสาวะ โดยใช้ Syringe Irrigation ดูด Normal saline แล้วดันเข้าทาง
สายสวนปัสสาวะ แล้วปล่อยให้น้ ายาที่ใส่เข้าไปไหลออกมาหรือดูดน้ ายาออกมา โดยการสวนล้างนี้จะ
เสร็จสิ้นเป็นครั้งๆไป  

วัตถุประสงค ์ 1. เพ่ือระงับการตกเลือดในกระเพาะปัสสาวะที่มีปริมาณออกไม่มาก 
2. เพ่ือชะล้างกระเพาะปัสสาวะในผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะ เช่น ปัสสาวะขุ่น/ มีการ 
    อุดตันของสานสวนปัสสาวะจากลิ่มเลือดหรือตะกอน 
3. ผู้ป่วยได้รับการปฏิบัติตามแนวทางอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ปลอดภัย 

ผู้ปฏิบัติ  พยาบาลวิชาชีพ  
อุปกรณ์/ เครื่องมือเครื่องใช้  

1. ชุดสวนล้างกระเพาะปัสสาวะ ประกอบด้วย  
1.1 ชามรูปไตขนาดใหญ่ 1 ใบ  
1.2 Syringe Irrigation 1 เครื่อง  
1.3 ผ้าก๊อส ขนาด 3 x 3 นิ้ว 1 ผืน 

2. ชามรูปไตขนาดใหญ่ / ถังพลาสติกไว้ 1 ใบ รองรับน้ าที่สวนล้าง 
3. 0.9% Normal saline ส าหรับใช้สวนล้างกระเพาะปัสสาวะ 
4. ในกรณีที่ไม่สวนคาสายสวนปัสสาวะไว้ ให้เตรียมอุปกรณ์เหมือกับการสวนปัสสาวะทิ้งเป็นครั้งคราว 
5. น้ ายา 2% Chlorhexidine 

ตัวช้ีวัด   1. อุบัติการณ์การเกิดภาวะแทรกซ้อน  
2. อัตราพยาบาลปฏิบัติตามแนวทางถูกต้อง ครบถ้วน 

วิธีปฏิบัติ   
ขั้นตอน เหตุผล 

1. แจ้งให้ผู้ป่วยทราบพร้อมทั้งอธิบายวัตถุประสงค์/
ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติตัวของผู้ป่วยขณะท า วิธีการท า
อย่างย่อ ๆ ขณะที่พยาบาลสวนล้างกระเพาะปัสสาวะให้ 
2. ล้างมือตามมาตรฐาน 

- เพ่ือลดความวิตกกังวลและให้ผู้ป่วยร่วมมือในการปฏิบัติ 
 
 
- ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ 

 



 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-SURG-008 

เรื่อง : การสวนล้างกระเพาะปัสสาวะ
เป็นครั้งคราว (Manual Bladder 

Irrigation) 

แก้ไขครั้งท่ี : 3 ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่ 2/4 

วันที่ประกาศใช้ :  17  กันยายน  2563 

จัดท าโดย :  
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติ 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา  สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร ปากเมย 

วิธีปฏิบัติ  (ต่อ) 
ขั้นตอน เหตุผล 

3. เตรียมอุปกรณ์ไปที่เตียงผู้ป่วย ในรายที่ไม่มีสายสวนคา
ไว้ให้เตรียมอุปกรณ์เหมือนการสวนทิ้ง 
4. จัดท่านอนหงายในการสวนล้างและเปิดเฉพาะบริเวณ
ที่ท า ในรายที่ยังไม่มีสายสวนคาไว้ให้ใส่สายสวนปัสสาวะ
ไว้ก่อนท าการสวนล้าง ส่วนในรายที่คาสายสวนอยู่ให้หยิบ
ผ้าสี่เหลี่ยมเจาะกลาง โดยให้บริเวณเจาะกลางอยู่ที่รอบ
ต่อของสายสวนปัสสาวะและถุงเก็บปัสสาวะ หลังจากนั้น
ใช้ส าลีชุบ 2% Chlorhexidine เช็ดบริเวณรอยต่อของ
สายสวน และถุงเก็บปัสสาวะ แล้วดึงถุงเก็บปัสสาวะออก
จากสายสวน หุ้มปลายท่อด้วยก๊อสขนาด 3 x 3 นิ้ว ที่มี
อยู่ในชุดสวน ส่วนปลายของสายสวน ใช้กระบอกสวนล้าง 
ดูดน้ ายา 50 มิลลิลิตร ต่อเข้าทางปลายสายที่ไว้ระบายน้ า
ปัสสาวะ 
5. สวมถุงมือแล้วใช้กระบอกสวนล้างดูดน้ ายาครั้งละ 50 
มิลลิลิตร แล้วดันน้ ายาเข้าทางปลายสายสวนที่ไว้ระบาย
น้ าปัสสาวะเบา ๆ  อย่างนุ่มนวลจนหมด 50 มิลลิลิตร 
แล้วปล่อยให้น้ ายาไหลออกมา หรือดูดน้ ายาออกมา เบา 
ๆ ท าเช่นนี้จนหมดน้ ายาในชามรูปไต ในกรณีที่เลือดออก
ไม่มากให้สวนล้างจนใสหรือจางลงมาก ๆ 
6. สังเกตอาการของผู้ป่วยขณะท าการสวนล้างและสังเกต
ลักษณะจ านวนน้ ายาที่สวนล้างเข้าไปและไหลออกมา 
จ านวนน้ ายาที่ไหลออกมาควรเท่ากับ จ านวนน้ ายาที่ใส่
เข้าไปหรืออาจมากกว่าหรือน้อยกว่าเพียงเล็กน้อยได้ ถ้า
จ านวนน้ ายาที่ไหลออกมาน้อยกว่าน้ ายาที่ใส่เข้าไปมาก  

- เพ่ือความพร้อมในการปฏิบัติ 
 
- ป้องกันการเปิดเผยร่างกายผู้ป่วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- เพ่ือท าการสวนล้างและระมัดระวังการบาดเจ็บต่อเยื่อบุ
กระเพาะปัสสาวะ 
 
 
 
 
- เพ่ือตรวจหาความผิดปกติท่ีเกิดข้ึน 
 



 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-SURG-008 

เรื่อง : การสวนล้างกระเพาะปัสสาวะ
เป็นครั้งคราว (Manual Bladder 

Irrigation) 

แก้ไขครั้งท่ี : 3 ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่ 3/4 

วันที่ประกาศใช้ :  17  กันยายน  2563 

จัดท าโดย :  
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติ 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา  สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร ปากเมย 

วิธีปฏิบัติ  (ต่อ) 
ขั้นตอน เหตุผล 

อาจมีสิ่งอุดตันให้เพ่ิมแรงดูดเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย แต่ ถ้าไม่
ได้ผลให้หยุดท าการสวนล้างและรายงาน แพทย์ 
7 . ใ น ก ร ณี ที่ ค า ส า ย ส ว น อ ยู่ ใ ห้ ใ ช้ ส า ลี ชุ บ  2 % 
Chlorhexidine เช็ดปลายสายสวน และหัวต่อของถุงเก็บ
ปัสสาวะและต่อเข้าด้วยกัน ในกรณีที่ไม่ต้องคาสายสวนไว้
ให้ถอดสายสวนออก 
8. จัดท่านอนของผู้ป่วยให้เหมาะสม 
9. เก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อย 
10. ล้างมือตามมาตรฐาน 
11. บันทึกการสวนล้างกระเพาะปัสสาวะในแบบบันทึก
การพยาบาล โดยบอกถึงวัน เวลาที่ท า ชนิดของน้ ายาที่ใช้
สวนล้าง ลักษณะน้ ายาและสิ่งเจือปนที่ไหลออกมา  
 

 
 
 
 
 
 
- เพ่ือความสุขสบายของผู้ป่วย 
 
- เพ่ือป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ 
- เพ่ือติดตามประเมินผลและให้การพยาบาลอย่างต่อเนื่อง
และเป็นหลักฐานทางกฎหมาย 

 
เอกสารอ้างอิง 
สมพร ชินโนรส และ ไสว นรสาร. การพยาบาลทางศัลยศาสตร์ เล่ม 4. กรุงเทพฯ: ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะ

แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2553.  
 
 
 
 
 
 
 



 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-SURG-008 

เรื่อง : การสวนล้างกระเพาะปัสสาวะ
เป็นครั้งคราว (Manual Bladder 

Irrigation) 

แก้ไขครั้งท่ี : 3 ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่ 4/4 

วันที่ประกาศใช้ :  17  กันยายน  2563 

จัดท าโดย :  
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติ 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา  สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร ปากเมย 

ภาคผนวก 
เกณฑ์การประเมินผล 

หัวข้อประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 
     1. เชิงโครงสร้าง 

    1.1 ผู้ปฏิบัติ คือ พยาบาลวิชาชีพ 
    1.2 เตรียมอุปกรณ์/เครื่องมือเครื่องใช้ถูกต้องครบถ้วน 

     2. เชิงกระบวนการ 
       2.1 แจ้งให้ผู้ป่วยทราบ พร้อมทั้งอธิบายวิธีการปฏิบัติตัวของผู้ป่วย 
            ขณะสวนล้างกระเพาะปัสสาวะแบบครั้งคราว  
       2.2 กั้นม่านให้มิดชิดและจัดท่านอนให้เหมาะสม 
       2.3 ล้างมือก่อนและหลังการสวนล้างกระเพาะปัสสาวะ 
       2.4 ใส่สายสวนปัสสาวะแบบ 3 หาง อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการใส่ 
             สายสวนปัสสาวะ 
       2.5 ปรับอัตราการไหลของน้ ายาตามแผนการรักษาของแพทย์ 
       2.6 เก็บอุปกรณ์ล้างท าความสะอาดและเก็บเข้าท่ีให้เรียบร้อย 
       2.7 บันทึก วัน เวลา ที่เริ่มท าการสวนล้างแบบครั้งคราว บันทึก สี  
            ลักษณะและจ านวนของน้ ายาและน้ าปัสสาวะที่ไหล ออกมาใน 
            แบบบันทึกทางการพยาบาล  

      3. เชิงผลลัพธ ์
      3.1 ผู้ปว่ยยอมรับและให้ความร่วมมือในการสวนปัสสาวะ 
      3.2 ไม่มีภาวะแทรกซ้อนขณะสวนล้างกระเพาะปัสสาวะแบบครั้งคราว 

 

  

 
 
 
 



 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-SURG-009 

เรื่อง : การให้อาหารทางกระเพาะอาหาร     
     (Gastrostomy feeding) 

แก้ไขครั้งท่ี : 3 ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่ 1/3 

วันที่ประกาศใช้ :  17  กันยายน  2563 

จัดท าโดย :  
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติ 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา  สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร ปากเมย 

ค าจ ากัดความ เป็นการให้อาหารสายยางผ่านทางสายยางจากจมูกถึงกระเพาะอาหารโดยตรง 
วัตถุประสงค ์ 1. เพ่ือให้อาหารในผู้ป่วยที่ไม่สามารถให้อาหารโดยใส่สายยางทางจมูก (Nasogastric feeding) ได้ 

เนื่องจากมีการ อุดตันของหลอดอาหาร ซึ่งอาจเกิดจากการหดรั้ง ของเนื้อเยื่อจากการถูกความร้อนหรือ
เกิดจากมะเร็ง 
2. เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลตามแนวปฏิบัติอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ปลอดภัย 

ผู้ปฏิบัติ  พยาบาลวิชาชีพ 
ตัวช้ีวัด  อุบัติการณ์การเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการให้อาหารทางสายยาง เช่น ภาวะท้องอืด, Diarrhea  
อุปกรณ์/ เครื่องมือเครื่องใช้  

1. กระบอกให้อาหาร (Asepto Syringe) ขนาด 50 ซีซี 1 เครื่อง 
2. ชามรูปไต 1 ใบ, กระดาษเช็ดปาก, ผ้ากันเปื้อน, ผ้าก๊อส 1 ผืน 
3. หูฟัง (Stethoscope) 
4. แก้วใส่น้ าสะอาด 
5. อาหารปั่น (Blenderized diet) ตามสูตรที่แพทย์สั่ง 
6. ส าลีชุบน้ าต้มสุก 2 ก้อน 

  7. ถุงมือสะอาด 
วิธีปฏิบัติ   

ขั้นตอน เหตุผล 
การเตรียมผู้ป่วย 
1. จัดให้ผู้ป่วยนั่งพิง หรือจัดท่านอนหงายศีรษะสูง 
2. คลุมผ้ากันเปื้อนบริเวณหน้าท้อง 
3. ล้างมือตามมาตรฐาน 
4. เช็ดปลายสายยางให้สะอาดด้วยส าลีชุบน้ าต้มสุก 
วิธีท า 
1. ต่อกระบอกให้อาหารกับสายยาง ตรวจสอบดูว่า มีน้ า
ในกระเพาะอาหารค้างอยู่มากหรือไม่ 

 
- เพ่ือป้องกันการไหลย้อนกลับของอาหารเข้าหลอดลม  
 
- เพ่ือป้องกันการติดเชื้อ 
 
 
- เพ่ือป้องกันการติดเชื้อ 
 

 



 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-SURG-009 

เรื่อง : การให้อาหารทางกระเพาะอาหาร     
     (Gastrostomy feeding) 

แก้ไขครั้งท่ี : 3 ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่ 2/3 

วันที่ประกาศใช้ :  17  กันยายน  2563 

จัดท าโดย :  
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติ 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา  สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร ปากเมย 

วิธีปฏิบัติ (ต่อ)  
ขั้นตอน เหตุผล 

2. เอียงกระบอกท่ีใส่อาหารเล็กน้อย 
3. รินอาหารใส่กระบอกให้อาหาร ในขณะที่อาหารไหลลง
ใส่กระเพาะอาหาร อากาศในกระเพาะจะถูกแทนที่ และ
จะออกมาทางสายยางได้ 
4. พยายามให้อาหารไหลลงสู่กระเพาะช้า ๆ โดยยก
กระบอกอาหารสูงกว่ากระเพาะเล็กน้อย แต่ถ้าอาหาร
หนืดมากต้องยกให้สูงขึ้น 
5. เมื่อให้อาหารเสร็จแล้ว ให้น้ าตาม 50-100 มิลลิลิตร 
ทุกครั้ง  
6. หนีบสายยางให้แน่น เช็ดปลายสายยางให้สะอาดด้วย
ส าลีชุบน้ าต้มสุก ปิดผ้าก๊อสและพันให้แน่นด้วยพลา
สเตอร์ หรือยางรัด   
7. จัดท่านอนผู้ป่วยให้สุขสบายและเหมาะสม 
8. เก็บอุปกรณ์ท าความสะอาด 
9. ล้างมือตามมาตรฐาน 
10. บันทึกกิจกรรมลงแผ่นบันทึกการพยาบาล 

 
- เพ่ือป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยท้องอืด 
 
 
- เพ่ือป้องกันการอาเจียน 
 
 
- เพ่ือป้องกันไม่ให้สายอุดตัน และมีคราบอาหารติดสาย
ยาง 
- เพ่ือป้องกันการไหลย้อนกลับ  และป้องกันการติดเชื้อ 
 
 
- เพ่ือป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยท้องอืด 
- เพ่ือป้องกันไม่ให้สายหลุด และผู้ป่วยเคลื่อนไหวได้
สะดวก 

 
เอกสารอ้างอิง 
นัทธมน วุทธานนท์. การปฏิบัติการพยาบาลในคลินิกศัลยกรรม. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554. 
สมพร ชินโนรส และ ไสว นรสาร. การพยาบาลทางศัลยศาสตร์ เล่ม 4. กรุงเทพฯ: ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะ

แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2553.  
 
 
 



 

วิธีปฏิบัติ work  instruction รหัสเอกสาร : WI-NUR-SURG-009 

เรื่อง : การให้อาหารทางกระเพาะอาหาร     
     (Gastrostomy feeding) 

แก้ไขครั้งท่ี : 3 ฉบับท่ี: 1 หน้าที:่ 3/3 

วันที่ประกาศใช้ :  17  กันยายน  2563 

จัดท าโดย :  
คณะอนุกรรมการพัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติ 

ตรวจสอบโดย : 
นางชลลดา  สุขรัตน์ 

อนุมัติโดย : 
นางนิศากร ปากเมย 

 
ภาคผนวก 

เกณฑ์การประเมินผล 
หัวขอ้ประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 

     1. เชิงโครงสร้าง 
    1.1 ผู้ปฏิบัติ คือ พยาบาลวิชาชีพ 
    1.2 เตรียมอุปกรณ์/เครื่องมือเครื่องใช้ถูกต้องครบถ้วน 

     2. เชิงกระบวนการ 
       2.1 มีการประเมินปัญหาผู้ป่วย 
       2.2 มีการบอกผู้ป่วยถึงวัตถุประสงค์ ขั้นตอนการปฏิบัติ 
       2.3 ล้างมือตามมาตรฐานก่อนและหลังการพยาบาล 
       2.4 มีการจัดท่าผู้ป่วยถูกต้องเหมาะสม 
       2.5 มีการท าความสะอาดอุปกรณ์ จัดเก็บให้เรียบร้อย 
       2.6 มีการบันทึกกิจกรรมในบันทึกทางการพยาบาล  

     3. เชิงผลลัพธ ์
       3.1 ผู้ป่วยได้รับอาหารทางกระเพาะอาหาร 
       3.2 ผู้ป่วยไม่แน่นอึดอัดท้องและไม่อาเจียนหลังได้รับอาหาร 
       3.3 ผู้ป่วยปลอดภัยไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน  

 

  

 


