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การใส่สายสวนทางหลอดเลือดด าส่วนกลาง และ Swan ganz 

                                                                                                        พชันีย  ์วะจีประศรี  
และฤดีมาส  สมวงค์ 

 
การใส่สายสวนทางหลอดเลือดด าส่วนกลาง  หมายถึง การใส่สายเขา้ไปในหลอดเลือดด าใหญ่ โดยวิธีเจาะผ่าน

ผิวหนงั (percutaneous central venous catheterization) ผ่านทางเส้นเลือด internal jugular vein, external jugular vein, 
subclavian vein เป็นตน้ เพ่ือประเมินสารน ้ าในเสน้เลือด และเพ่ือให้สารน ้ าหรือยาทางหลอดเลือดด า 

ข้อบ่งชี้การใส่สายทางหลอดเลือดด าส่วนกลาง  
1. ประเมินสารน ้ าในร่างกายผูป่้วยท่ีมีภาวะ Hypovolemia, septic shock, valvular problems, congestive 

heart failure 
2. เฝ้าระวงัติดตามสญัญาณชีพ ไดแ้กก่ารผ่าตดัใหญ่ท่ีเสียเลือดหรือต้องให้สารน ้ าปริมาณมาก 
3. การผ่าตดั craniotomy ในท่านัง่ท่ีเส่ียงต่อการเกดิ Air embolism เน่ืองจากสามารถดูดฟองอากาศทาง

สายสวนทางหลอดเลือดด าได  ้
4. ผูป่้วยท่ีหาเสน้ยากในการให้สารละลายทางเสน้เลือด 
5. ให้ยาเขา้ทางหลอดเลือดด าส่วนกลาง ไดแ้ก  ่ 
  ยากระตุน้หัวใจ (Inotropic) เช่น Dopamine, nor-epinephrine, epinephrine 
 สารละลายท่ีมีความเข้มขน้สูง (hyperosmolar solution) เช่น สารอาหารทางหลอดเลือดด า  
50% dextrose, sodium bicarbonate, calcium chloride หรือ กรณีท่ีตอ้งให้ยาเป็นเวลานาน 
6. ตอ้งการสอดสายสวนต่างๆ ไดแ้ก ่ใส่เคร่ืองกระตุน้ไฟฟ้าหัวใจ 

      ข้อห้ามการใส่สายทางหลอดเลือดด าส่วนกลาง 
1. มี fungating tricuspid valve vegetation 
2. renal cell tumor ท่ีลุกลามเขา้ไปในหัวใจห้องบนขวา 
3. มีการบาดเจ็บเหนือ proximal ต่อหลอดเลือดท่ีจะแทง เช่นการมีหลอดเลือดด า inferior vena cava ฉีก

ขาดไม่ควรแทงหลอดเลือดด า internal jugular กรณีมีการบาดเจ็บของกระดูกสนัหลงัส่วนคอ และไม่
ควรแทง Subclavian กรณีมีการบาดเจ็บท่ีไหปลาร้า เป็นตน้ 

4. มีอุปกรณ์อ่ืนอยู่ในหลอดเลือดท่ีจะแทง เช่น pacemaker, venacava filter 
5. ติดเช้ือบริเวณท่ีจะใส่สายสวนทางหลอดเลือดด า 
6. การแข็งตวัของเลือดผิดปกติโดยมีเกลด็เลือดต ่ากว่า 50,000/ลบ. มม. 
7. รับประทานยาป้องกนัการแข็งตวัของเลือดหรือไดร้ับยา heparin ยกเวน้ต าแหน่งท่ีท าหัตถการเป็น

หลอดเลือดด า External jugular/antecubital 
8. มีประวติัผ่าตดั carotid endarterectomy กรณีท่ีตอ้งการสายเขา้หลอดเลือดด า internal jugular เน่ืองจาก

อาจถูกแทงหลอดเลือดแดง carotid ท่ีเคยผ่าตดัได ้
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9. มีการอุดตนัของหลอดเลือดด าในต าแหน่งท่ีมีการแทง (venous thrombosis of target vein) 
     ต าแหน่งหลอดเลือดด าที่นิยมท าหัตถการ (ภาพท่ี 1.) 

1. Internal jugular vein 
2. External jugular vein 
3. Subclavian vein 

 
 
 
 

ภาพที่ 1.  แสดงต าแหน่ง subclavian vein และการแทงเสน้เลือด subclavian vein 
การพยาบาลก่อนใส่สายสวน 

1. ประเมินระดบัความรู้สึกตวั สญัญาณชีพ และค่าความอ่ิมตวัออกซิเจน (O2 Sat) กอ่นใส่สายพร้อมบนัทึก 
2. อธิบายให้ผูป่้วยและญาติทราบความจ าเป็นในการใส่สาย เปิดโอกาสให้ผูป่้วยและญาติซกัถาม โดยให้

ขอ้มูล และอธิบายถึงสภาพความเจ็บป่วย  ตามความเป็นจริงให้มากท่ีสุด  
3. ตรวจสอบความยนิยอมและการเซ็นใบยินยอมการท าหัตถการให้เรียบร้อย 
4. แนะน าขอ้ปฏิบติัขณะใส่สายและสงัเกตอาการผิดปกติท่ีตอ้งแจง้ให้พยาบาลทราบ  
5. เจาะเลือดและติดตามผล PTT กอ่นใส่สายในรายท่ีไดร้ับยา Anti-coagulant ถา้ผิดปกติรายงานให้แพทย์

ทราบ (ตามแผนการรักษาของแพทย)์  
6. เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมใชด้งัน้ี 

     การเตรียมอุปกรณ์ 

ก. ชุดใส่สายสวน 
 Set suture 1 set 
 สาย Cavafix catheter ขนาดต่างๆ  1 set  ตามการประเมินของแพทย ์(ความยาวของสาย Catheter จะ

ยาวเท่ากนั แต่ความยาวส่วน เข็มแทง ขนาดเบอร์ 338 จะยาวกว่า)  หรือ ชุดหัตถการ double  lumen, 
triple lumen พร้อม Introducer set  

 ชุดเส้ือกาวน์ หมวก surgical mask ส าหรับแพทย ์
 0.9 % NSS 100 cc. พร้อมชุดให้น ้ าเกลือ (infusion set) 1 ชุด  ตามค าสัง่การรักษา 
 3 ways, Extension tube 18, 36 น้ิว 
 Betadine solution ส าหรับเช็ดต าแหน่งการแทงสายสวน 
 1% Lidocaine solution 
 Syringe ขนาด 10 ml 1-2 อนั 
 เข็มดูดและฉีดยาชา ขนาด 18, 24 อยา่งละ 1 อนั  
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 Silk No.2 จ านวน 1 ห่อ 
  Y-Gauze, พลาสเตอร์ หรือ แผ่นปิดชนิดใส ส าหรับปิดแผล 
 ชามรูปไต 
 เสาน ้ าเกลือ  
ข. ชุดวดัแรงดนัในห้องหัวใจ (central venous pressure) 
 ไมบ้รรทดัยาวเพ่ือการหาจุด Zero หรือ phlebostatic axis 
 ไมว้ดัระดบัน ้ าเพ่ือการปรับระดบัจุด Zero หรือ phlebostatic axis 
 เตรียม 0.9% NSS 500 cc. ผสมกบั heparin 500 unit ต่อกบัชุดให้น ้ าเกลือและ Transducer  
  pressure bag 

7. เตรียมบริเวณท่ีใส่สายสวน  บริเวณหนา้อก ล าคอ ให้สะอาด 
8. จดัท่านอนผูป่้วยให้นอนหงายราบศีรษะต ่าไม่หนุนหมอนเพ่ือช่วยให้เสน้เลือดด าดงักล่าวมีขนาดใหญ่ข้ึน 

ท าให้สะดวกในการใส่สายสวน 
9. ในกรณีท่ีวดัความดนัหลอดเลือดด าส่วนกลาง  

  ให้ท า Zero point โดย ต่อ pressure cable เขา้กบั Pressure module ของ Monitor วาง Transducer บน 
Transducer holder ท่ีติดกบัเสาน ้ าเกลือ หลงัจากนั้นต่อ Transducer กบั pressure  cable ท่ีเตรียมไวแ้ลว้
ต่อ 3 way กบั extension tube ติดกบั Transducer ไล่น ้ าให้เรียบร้อยเปิด 3 way ตวัท่ีติดกบั Transducer 
ให้ Open air แลว้กดปุ่ม zero ท่ีเคร่ือง Monitor รอจนกว่าตวัเลขจะเป็น 0 

 เลือก scale ให้เหมาะสมกบัค่ามาตรฐานในการวดั CVP/PAP 
 ตั้ง 3 way ตวัท่ี Open air ให้อยูต่รงกบัระดบั Zero point ของผูป่้วย 

10. เปิด Set suture เทน ้ ายา Betadine และ  0.9 NSS ในถว้ยแต่ละใบ ส าหรับให้แพทยท์ าความสะอาดผิวหนงั 
บริเวณท่ีใส่สายและไล่น ้ าในสาย 

11. เปิดเข็มเบอร์ 24,18 ส าหรับฉีดยาชา ใส่ใน set และเตรียมส่งยาชาให้แพทยภ์ายหลงัแพทยเ์ตรียมบริเวณและ
เตรียมสายเรียบร้อยแลว้ 

12. เปิดสาย Cavafix หรือ double lumen ลงใน set 
13. ดูแลช่วยแพทยใ์นการลา้งมือ ใส่ หมวก mask เส้ือกาวน์ ให้เรียบร้อย กอ่นการเร่ิมท าหัตถการ 

การพยาบาลขณะใส่สายสวน 
1. พยาบาลควรเฝ้าให้ก  าลงัใจและอยู่เป็นเพ่ือนผูป่้วยตลอดเวลาเพราะผูป่้วยอาจรู้สึกไม่สุขสบาย เจ็บ   ช่วยจบั

มือหรือแขนผูป่้วย ในรายท่ีไม่ให้ความร่วมมืออาจตอ้งผูกยดึไว  ้ 
2. เฝ้าสงัเกตอาการเปล่ียนแปลงและบนัทึกสัญญาณชีพเป็นระยะ  ตลอดจนสงัเกตภาวะแทรกซอ้นท่ีอาจ

เกดิข้ึนขณะแพทยท์ าหัตถการดงัต่อไปน้ี 
ขั้นตอนการท าหัตถการโดยแพทย์ มีดงัน้ี 

 แพทยจ์ะทา Betadine บริเวณต าแหน่งท่ีจะแทงให้ทัว่และวนออกดา้นนอกโดยรอบ 
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 ท าการฉีดยาชาเฉพาะท่ี ประมาณ 1-2 ml ในบริเวณท่ีจะใส่สายสวน 
 ใชชุ้ด Cavafix ต่อเขา้กบั syringe ฉีดยาขนาด 10 มล.จุดท่ีแทงให้วดัจากจุดก ึง่กลางของไหปลาร้าลงมา

ตดักบัเส้นแนวราบท่ีหัวกระดูกไหปลาร้าเป็นรูปสามเหล่ียมมุมฉากกบัตวักระดูกของไหปลาร้าโดยมี
ขอบกระดูกไหปลาร้าเป็นดา้นของสามเหล่ียมท่ีตรงขา้มกบัมุมฉากการแทงให้เขา้ผิวหนังท่ีจุดมุมฉาก
ของสามเหล่ียม  

 ระหว่างท่ีแทงเข็มแพทยจ์ะดูด syringe เป็นระยะ เม่ือสามารถแทงเขา้สู่ subclavian vein ไดแ้ลว้ จะปลด 
syringe ออก และใส่ guide wire ผ่านเขา้สู่เส้นเลือด 

 ขณะการใส่ guide wire ผ่านเขา้สู่เสน้เลือด จะตอ้งสามารถใส่ไดโ้ดยง่าย ไม่มีแรงตา้น  ถา้ไม่สามารถ
ใส่ guide wire ไดส้ะดวก แพทยจ์ะถอดเข็มออกและเร่ิมขั้นตอนการแทงเข็มเขา้สู่เสน้เลือดใหม่ 

 ภายหลงัท่ีท าการขยายช่องส าหรับใส่สายสวนแลว้ จะมีเลือดด าไหลออกมามากข้ึน แพทย ์ จะใช้ผา้
กอ๊สปิดและกดไว ้ จากนั้นสอดสายสวนโดยมี guide wire อยูภ่ายในเขา้สู่ superior vena cava โดย
ต าแหน่งท่ีตอ้งการคือให้ปลายสายสวนอยู่เหนือรอยต่อระหว่าง superior vena cava และ right atrium  

 เม่ือสายสวนอยูใ่นต าแหน่งท่ีตอ้งการแลว้ แพทยจ์ะถอด guide wire ออก ท าการทดสอบ ความ ไหล
สะดวก เม่ือดูดเลือด ถา้ได้สะดวกแลว้ พยาบาลจะช่วยส่งสายต่อ สารน ้ าท่ีตอ้งการ  

 แพทยจ์ะท าการเยบ็ผิวหนงัและผูกกบัสายสวนให้แน่นพอสมควร 2 ต าแหน่ง เพ่ือป้องกนัไม่ให้สาย
สวนหลุด และปิดบาดแผลให้เรียบร้อย  

3. ระหว่างท่ีแพทยใ์ส่ guide wire ให้เฝ้าระวงัภาวะ cardiac arrhythmia ท่ีอาจเกดิข้ึนจากการท่ี guide wire ไป
สมัผสักบัผนงัของหัวใจ 

4. เม่ือแพทยแ์ทงเสร็จแลว้ ต่อสายเขา้กบั 3 way ท่ีมีสารน ้ าหรือยาท่ีเตรียมไวท้นัที ระวงัฟองอากาศในช่วงแรก 
เพราะมกัจะมีฟองอากาศติดอยูท่ี่ 3 way และรอยต่อ ควรใช ้ Syringe ดูดเลือดออกมาจนแน่ใจว่าไม่มี
ฟองอากาศแลว้ 

5. ปิดผา้ Gauze พลาสเตอร์หรือ แผ่นปิดชนิดใสเพ่ือป้องกนัการเล่ือนหลุด 
6. วดัความดนัหลอดเลือดด าส่วนกลาง และรายงานแพทยท์ราบ  
7. จดบนัทึกต าแหน่งการใส่สาย ความยาวของสายท่ีจุดวดัไดติ้ดกบัผิวหนงัท่ีแทง ภายหลงัการใส่สาย

เรียบร้อยแลว้ 
8. Chest X-ray หลงัใส่สาย  เพ่ือตรวจสอบระดบัต าแหน่งและการมีภาวะแทรกซ้อนจากการใส่สาย 

 การพยาบาลหลังใส่สายสวน 
1. จดัสภาพผูป่้วยให้นอนพกัในท่าท่ีสบาย 
2. บนัทึกสญัญาณชีพทุก 1  ชัว่โมง  จนอาการคงท่ี ตรวจสอบและบันทึกอุณหภูมิร่างกายทุก 4 ชัว่โมง 
3. สงัเกตภาวะแทรกซ้อนของการใส่สายสวน ท่ีอาจเกดิไดมี้ดงัน้ี  

 มีลมหรือเลือดในช่องอก  (Pneumo-Haemothorax) 
 มีฟองอากาศในเลือด (Air embolism), มีล่ิมเลือด (Blood clot)  
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 มีภาวะเลือดออก (Bleeding) บริเวณท่ีใส่สาย 
 ภาวะติดเช้ือ  (Infection)  ทั้งท่ีบาดแผลและในกระแสเลือด 

4. สงัเกตอาการเหน่ือยหอบหายใจเร็วข้ึน  กระสบักระส่าย O2  sat  ลดลง  แน่นหนา้อกหรืออาการผิดปกติ
อ่ืน ๆ ถา้มีอาการผิดปกติตอ้งรายงานแพทยท์ราบทนัที 

5. ติดตามผล chest X-ray และรายงานแพทย  ์ เพ่ือประเมินต าแหน่งปลายสายสวนและการมีภาวะแทรกซ้อน 
เช่น Pneumo/Haemo thorax 

6.  เฝ้าระวงัภาวะเลือดออกจากบริเวณท่ีใส่สายทุก1 ชัว่โมง จนปกติหลงัจากนั้นทุก 8 ชัว่โมง 
7. ถา้พบมีเลือดออกมากส่งตรวจและติดตามค่าความเขม้ขน้ของเลือด  ระยะเวลาการแข็งตวัของเลือด  
8. ตรวจและติดตามผล CBC และการเพาะเช้ือตามแผนการรักษาของแพทย  ์
9. สงัเกตและบนัทึกผลการประเมินอาการทางระบบประสาท  ทุก 1 - 2 ชัว่โมง 
10. ระมดัระวงัไม่ให้ล่ิมเลือดหรือฟองอากาศเขา้ไปในสาย 
11. ระมดัระวงัการหักพบังอ  การเล่ือนหลุด  การอุดตนัของสายและขอ้ต่อต่าง ๆ   
12. ท าความสะอาดแผลดว้ยเทคนิคปราศจากเช้ือทุกวนัหรือเม่ือสกปรก กรณีปิดดว้ย แผ่นปิดชนิดใส เปล่ียน

ทุก 3 วนั หรือเม่ือสกปรก สงัเกตลกัษณะอาการบวม  แดง  ร้อน  บริเวณท่ีใส่สาย  ถา้พบอาการผิดปกติ 
รายงานให้แพทยท์ราบ 

13. เปล่ียน 3 way และ extension tube ทุก  3 วนั 
14. ตรวจสอบต าแหน่งสายสวนทุกคร้ังท่ีให้ยา  ท าความสะอาดแผล  หรืออยา่งน้อยทุก  4  ชัว่โมง 
15. ให้สารน ้ า  เลือด  ผลิตภณัฑข์องเลือดหรือยาตามแผนการรักษา  
16. ในกรณีท่ีตอ้งการวดัความดนัในหลอดเลือดด า ตอ้งตรวจสอบ Phlebostatic axis ทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียน

ระดบั Calibrate  เคร่ืองและ Balance Transducer ทุก 4  ชัว่โมงหรือทุกคร้ังท่ีสงสยัว่าค่าท่ีอ่านไม่ถูกตอ้ง 
17. ขณะวดัความดนัหลอดเลือดด าไม่ควรใช้เวลานาน เฉพาะผูป่้วยท่ีไดรั้บยาเพ่ิมความดนัโลหิตหลายชนิด  

หรือให้ยาในขนาดสูง เพราะจะท าให้ผูป่้วยขาดยา 
18. อ่านค่าความดนัของหลอดเลือดด าและบนัทึกไวต้ามแผนการรักษาตลอดจนสงัเกต CVP/PA wave from 

หรือการข้ึนลงของน ้ า  ถา้อ่านค่าความดนัผิดปกติหรือ wave form ต่างไปจากเดิม  ตรวจสอบโดยใช้ 
Syringe ดูดว่ามีเลือดออกมาหรือไม่  ถา้ดูดเลือดไม่ออกหรือค่าความดนัผิดปกติให้รายงานแพทยท์ราบ  

   การพยาบาลเม่ือถอดสายสวนออก 

          1. จดัผูป่้วยให้นอนในท่าท่ีสุขสบาย 

          2. ประเมินสญัญาณชีพและความคงท่ีของ hemodynamic  
          3.ไม่มีความจ าเป็นตอ้งใชส้ายสวนทางหลอดเลือดด าส่วนกลางอยา่งแทจ้ริง และตรวจสอบความถูกต้องของ
ค าสัง่การถอดสายจากแพทย  ์
          4.ประเมินความพร้อมการมีเสน้เลือดทดแทนในการให้ยา ในกรณีจ าเป็นท่ียงัคงตอ้งใชย้าฉีดส าคญัทางหลอด
เลือดด าใหญ่ 
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 5. ในการถอดสาย ให้ดึงออกอยา่งระมดัระวงั และกดห้ามเลือดจนเลือดหยดุ พร้อมปิดแผลดว้ย sterile 
gauze ให้เรียบร้อย 
 6. ท าแผลทุกวนัดว้ยเทคนิคปราศจากเช้ือขณะท าแผลสงัเกตการติดเช้ือบริเวณบาดแผลจนแผลปิดสนิทดี 
      

การใส่สายวัดความดันในห้องหัวใจและหลอดเลือดแดงที่ปอด (Swan Ganz) 

การใส่สายวดัความดนัในห้องหัวใจและหลอดเลือดแดงท่ีปอด  (Pulmonary artery  catheterization) 
หมายถึงการใส่สาย Pulmonary artery  catheter หรือ Swan Ganz ผ่านเขา้ทางหลอดเลือดด า เพ่ือวดัความดนัใน
หลอดเลือดแดงปอด (Pulmonary artery) และ ส่วนปลายสุดของหลอดเลือดฝอยปอด (Pulmonary capillary wedge) 
เพ่ือดูค่าการท างานของหัวใจดา้นซา้ย ซ่ึงสายส่วนน้ีท ามาจาก Polyvinyl chloride และเคลือบดว้ย Heparin เพ่ือลด
การเกาะของกอ้นเลือดท่ีผิว สายน้ีจะมีหลายขนาด มีความยาวประมาณ 110 เซนติเมตร โดยจะมี แถบบางๆ บอก
ความยาวทุกๆ 10 เซนติเมตร  และ แถบหนาในต าแหน่ง 50 เซนติเมตร   Pulmonary artery  Catheter  มีลกัษณะเป็น 
Multi-lumen catheter มีตั้งแต่ 2, 3, 4, และ 5 lumens อยูใ่นเสน้เดียวกนั โดยแต่ละ lumen จะแยกออกจากกนั และมี
สีจ าเพาะ ส าหรับ catheter ท่ีใชเ้ป็น Monitoring PA Pressure มกัใชเ้ป็นสายชนิด Thermodilution Catheter ท่ีมี 4 
lumens โดยจะแยกลกัษณะแต่ละเสน้จากปลายสายท่ีเป็นสีดงัน้ี (ภาพท่ี 2.) 

 

      
 

ภาพที่ 2. แสดงลกัษณะสาย swan ganz ชนิดหลาย lumen 
1. สายสีเหลือง (Distal lumen) ปลายสายจะอยู่ในหลอดเลือดฝอยของปอด สายน้ีจะแสดงค่า PA 

Systolic/Diastolic บนหนา้จอ ส่วนความดนั Wedge Pressure จะปรากฏให้เห็นบน Monitor 
ขณะท่ีฉีดลมเขา้ Balloon เท่านั้น 

2. สายสีแดง ใชส้ าหรับฉีดลมเขา้ Balloon ซ่ึงจะมี Syringe พิเศษท่ีบงัคบัการใช้ลมไม่ให้เกนิกว่า 
1.5 cc. ติดบนตวัลอ็คท่ีปลายสาย 

3. สายสีฟ้า (CVP Proximal) รูเปิดน้ีจะอยูท่ี่ต าแหน่งใกลเ้คร่ืองหมายแสดง 30 เซนติเมตร ซ่ึงจะอยู่
ในต าแหน่งหัวใจห้องบนขวา (RA) พอดี 

4. สายสีขาว ปลายสายจะมีฝาจุกสีแดงครอบ ภายในเป็น Thermistor Connector ซ่ึงจะรับสญัญาณ
ของเลือดท่ีมีอุณหภูมิเปล่ียนไป ในระหว่างการวดั Cardiac Output 
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ข้อบ่งชี้การใส่สายวัดความดนัในห้องหัวใจและหลอดเลือดแดงที่ปอด 
1. ประเมินสารน ้ าในร่างกายในผูป่้วย Hypovolemia/septic shock, valvular problems/congestive heart 

failure 
2. ประเมิน right ventricular dysfunction ท่ีสงสยัสัมพนัธ์กบั severe lung disease, pulmonary hypotension 

และ cardiac tamponade 
              3. ติดตามผลการรักษาผูป่้วยท่ีมีภาวะแทรกซอ้นของการเกดิกลา้มเน้ือหัวใจวายเฉียบพลนั (complicated 
myocardial infarction) เช่น การมีภาวะความดนัโลหิตต ่า หัวใจลม้เหลว RV infarction, acute mitral regurgitation, 
rupture ventricular septum ซ่ึงในภาวะหลงั ยงัสามารถช่วยในการวินิจฉัย และติดตามปริมาณ Shunt flow ของเลือด
ผ่านรูร่ัวได้ 
              4.  แยกภาวะ Cardiogenic pulmonary edema กบั non-cardiogenic pulmonary edema 
              5. ใชป้ระเมินและติดตามค่า cardiac out put และความตา้นทานของหลอดเลือดแดง (systemic vascular 
resistance) เพ่ือปรับขนาดยากระตุน้หัวใจ และยาขยายหลอดเลือด  
             6. ใชติ้ดตามดูความดนัใน pulmonary artery ภายหลงัให้ยาขยายหลอดเลือดในปอดในผูป่้วย pulmonary 
hypertension 
               7. ให้ยาเขา้ทางหลอดเลือดด าส่วนกลาง ไดแ้ก  ่  ยากระตุน้หัวใจ( Inotropic) เช่น Dopamine, 
norepinephrine ,epinephrine สารละลายท่ีมีความเขม้ขน้สูง (hyperosmolar solution) เช่น สารอาหารทางหลอด
เลือดด า 50% dextrose, sodium bicarbonate, calcium chloride หรือ กรณีท่ีตอ้งให้ยาเป็นเวลานาน 
ข้อห้ามการใส่สายวัดความดันในห้องหัวใจและหลอดเลือดแดงที่ปอด 

1. มี fungating tricuspid valve vegetation 
2. renal cell tumor ท่ีลุกลามเขา้ไปในหัวใจห้องบนขวา 
3. มีการบาดเจ็บเหนือ proximal ต่อหลอดเลือดท่ีจะแทง เช่นการมีหลอดเลือดด า inferior vena cava ฉีกขาด 

ไม่ควรแทงหลอดเลือดด า internal jugular กรณีมีการบาดเจ็บของกระดูกสนัหลงัส่วนคอ และไม่ควรแทง 
Subclavian กรณีมีการบาดเจ็บท่ีไหปลาร้า เป็นต้น 

4. มีอุปกรณ์อ่ืนอยู่ในหลอดเลือดท่ีจะแทง เช่น pacemaker, venacava filter 
5. ติดเช้ือบริเวณท่ีจะใส่สายสวนทางหลอดเลือดด า 
6. การแข็งตวัของเลือดผิดปกติโดยมีเกลด็เลือดต ่ากว่า 50,000/ลบ.มม 
7. รับประทานยาป้องกนัการแข็งตวัของเลือดหรือไดร้ับยา heparin ยกเวน้ต าแหน่งท่ีท าหัตถการเป็นหลอด

เลือดด า External jugular/antecubital 
8. มีประวติัผ่าตดั carotid endarterectomy กรณีท่ีตอ้งการสายเขา้หลอดเลือดด า internal jugular เน่ืองจาก

อาจถูกแทงหลอดเลือดแดง carotid ท่ีเคยผ่าตดัได ้
9. มีการอุดตนัของหลอดเลือดด าในต าแหน่งท่ีมีการแทง (  Venous thrombosis of target vein) 

ต าแหน่งที่ท าหัตถการ   ต าแหน่งท่ีสามารถแทงสาย Swan- Ganz ได ้คือ บริเวณ Internal jugular vein, Left หรือ 
Right Subclavian, Left or Right  antecubital vein หรือ femoral vein (ภาพท่ี 3.) 
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ภาพที่  3.  ภาพแสดงต าแหน่งของเส้นเลือด   Internal jugular vein และต าแหน่งของสาย Swan ganz 
 

การพยาบาลก่อนใส่สายสวน 
1. ประเมินระดบัความรู้สึกตวั O2 Sat และสญัญาณชีพกอ่นใส่สายพร้อมบนัทึก 
2. อธิบายให้ผูป่้วยและญาติทราบความจ าเป็นในการใส่สาย เปิดโอกาสให้ผูป่้วยและญาติซกัถาม โดยให้

ขอ้มูล และอธิบายถึงสภาพความเจ็บป่วย  ตามความเป็นจริงให้มากท่ีสุด  
3. ตรวจสอบใบเซ็นยนิยอมการท าหัตถการ 
4. แนะน าขอ้ปฏิบติัขณะใส่สายและสังเกตอาการผิดปกติท่ีตอ้งแจง้ให้พยาบาลทราบ  
5. เจาะเลือดและติดตามผล PTT กอ่นใส่สายในรายท่ีไดร้ับยา Anti coagulant ถา้ผิดปกติรายงานให้แพทย์

ทราบ (ตามแผนการรักษาของแพทย)์  
6. จดัผูป่้วยนอนหงาย ศีรษะต ่า เตรียมบริเวณท่ีใส่สาย  บริเวณหนา้อก ล าคอ ให้สะอาด  
7. เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมใชด้งัน้ี 

การเตรียมอุปกรณ์ 
ก. ชุดใส่สายสวน 
 Set suture 1 set 
 สาย Swan-Ganz พร้อม Introducer set  
 ชุดเส้ือกาวน์ หมวก surgical mask ส าหรับแพทย ์
 3 ways, Extension tube ความยาว18, 36 น้ิว 
 Betadine solution ส าหรับเช็ดต าแหน่งการแทงสายสวน 
 1% Lidocaine solution 
 Syringe ขนาด 10 ml 1-2 อนั 
 เข็มดูดและฉีดยาชา ขนาด 18, 24 อยา่งละ 1 อนั  
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 Silk No.2 จ านวน 1 ห่อ 
  Y-Gauze, พลาสเตอร์ หรือ แผ่นปิดชนิดใส ส าหรับปิดแผล 
 ชามรูปไต 
 เสาน ้ าเกลือ  
ข. ชุดวดัแรงดนัในห้องหัวใจ (central venous pressure) 
 ไมบ้รรทดัยาวเพ่ือการหาจุด Zero หรือ phlebostatic axis 
 ไมว้ดัระดบัน ้ าเพ่ือการปรับระดบัจุด Zero หรือ phlebostatic axis 
 เตรียม 0.9% NSS 500 cc ผสมกบั heparin 500 unit ต่อกบัชุดให้น ้ าเกลือและTransducer 
 pressure bag 

การเตรียม Swan-Ganz และจอ monitor 

 ทดสอบบอลลูนของสาย Swan-Ganz โดยอดัลม 1.5 ลบ. ซม. ดว้ยกระบอกท่ีติดมากบัสาย Swan-Ganz 
ให้พอง ถา้บอลลูนพองไม่แฟบแสดงว่าบอลลูนไม่ร่ัว 

 เตรียมชุดส าหรับต่อ pressure transducer โดยต่อสายน ้ าเกลือผสมกบั Heparin เขา้กบั pressure 
transducer จดัระดบั pressure transducer ให้อยู่ในระดบัหัวใจห้องบนขวา phlebostatic axis หรือตรง
กบัช่องซ่ีโครงท่ี 4 ตดักบั mid axillary line 

 ต่อสายน ้ าเกลือจาก pressure transducer เขา้กบั distal port (ปลายสีขาว) และ proximal port (ปลายสี
ฟ้า) ของสาย Swan-Ganz ปล่อยน ้ าโดยดึง Flush ให้น ้ าเกลือไหลเขา้สาย และออกท่ีรูเปิดท่ีปลาย (distal 
port) และรูเปิดท่ี 30 ซม. (proximal port) 

 ต่อ pressure transducer เขา้กบัจอ  monitor ปรับ 3 way ท่ี Open air ให้อยูต่รงกบัระดบั Zero point ของ
ผูป่้วย 

 ท า zero balance โดยเปิด 3- way ให้ pressure transducer เปิดออกสู่อากาศ และกดปุ่ม zero บน
จอมอนิเตอร์ เพ่ือใช้เป็นจุดอา้งอิงโดยเทียบกบัความดนับรรยากาศ และก  าหนดให้เป็นค่าศูนย์ 

 เปิด 3- way ให้  pressure transducer ติดต่อกบัสาย Swan-Ganz เพ่ือดู wave form ขณะท่ีก  าลงัใส่สาย 
 ทดสอบการท างานของอุปกรณ์ต่างๆ โดยจบัปลายสายแกว่งข้ึนลงเร็วๆ จะเห็นเสน้กราฟในจอภาพข้ึน

ลงตามการเคล่ือนไหว 
 เลือก scale ให้เหมาะสมกบัการจดัการ CVP/PA 

8. เปิด Set suture เทน ้ ายา Betadine และ  0.9% NSS ในถว้ยแต่ละใบ ส าหรับให้แพทยท์ าความสะอาด
ผิวหนงั บริเวณท่ีใส่สายและไล่น ้ าในสาย 

9. เปิดเข็มเบอร์ 24,18 ใส่ใน set ส าหรับฉีดยาชาและเตรียมส่งยาชาให้แพทยภ์ายหลงัแพทยเ์ตรียมบริ เวณ
และเตรียมสายเรียบร้อยแลว้  

10. เปิดสาย Swan -Ganz ลงใน set suture ท่ีเปิดเตรียมไว  ้
11. ดูแลช่วยแพทยใ์ห้ลา้งมือ สวมกาวน์ หมวก mask ให้เรียบร้อยกอ่นท าหัตถการ 
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การพยาบาลขณะใส่สาย 
1. เฝ้าสงัเกตและจบัมือหรือแขนผูป่้วยหรือในรายท่ีไม่ให้ความร่วมมืออาจตอ้งผูกยดึไว ้
2. คอยให้ก  าลงัใจและอยูเ่ป็นเพ่ือนผูป่้วยตลอดเวลาเพราะผูป่้วยอาจรู้สึกเจ็บ  ไม่สุขสบาย  
3. เฝ้าติดตามช่วยเหลือแพทย  ์ในขณะท าหัตถการดงัน้ี 

วิธีการด าเนินการของแพทย์ ในการใส่สาย Swan -Ganz ผ่าน Internal Jugular vein 

 ในกรณีท่ีใส่สายสวนผ่าน internal jugular vein  พยาบาลช่วยจดัท่าศีรษะต ่า (Trendelenburg 
position) ประมาณ 10-15 องศา เพ่ือป้องกนัภาวะ air embolism และยงัช่วยให้เสน้เลือดด าดงักล่าว
มีขนาดใหญ่ข้ึน ท าให้สะดวกในการใส่สายสวน 

 เอียงใบหนา้ไปดา้นตรงขา้มประมาณ 45 องศา (ภาพท่ี 4.)โดยหลีกเล่ียงการเอียงหนา้มากเกนิไป ท่ี
อาจท าให้เสน้เลือดด า internal jugular vein แฟบลงไป  ต าแหน่งท่ีควรพิจารณากอ่นเป็นอนัดบั
แรก คือ right internal jugular vein ท่ีมี landmark ส าคญัคือ apex ของสามเหล่ียมท่ีเกดิจาก sternal 
head – clavicular head ของกลา้มเน้ือ sternocleidomastoid และ clavicle 

 

                              
 
  ภาพที่ 4. แสดงการเอียงหนา้ของผูป่้วยและต าแหน่งการแทง  
 

 ทา Betadine บริเวณท่ีจะแทงให้ทัว่และวนออกดา้นนอกโดยรอบ 
 ท าการฉีดยาชาเฉพาะท่ีประมาณ 1-2 ml ในบริเวณท่ีจะใส่สายสวน  
 ใชน้ิ้วมือขา้งท่ีไม่ถนดัคล าต าแหน่งของ common carotid pulse จากนั้นใชชุ้ดเข็มพร้อมปลอกท่ีต่อ 

syringe ไวแ้ลว้ แทงเขา้ดา้นขา้งต่อจาก common carotid artery คือ Internal jugular vein โดยทัว่ไป
จะอยูใ่ตช้ั้นผิวหนงัไม่เกนิ 1.3 – 1.5 cm 

 ระหว่างท่ีแทงเข็ม ให้ดูด syringe เป็นระยะ เม่ือสามารถแทงเขา้สู่ internal jugular vein ไดแ้ลว้ ให้
ปลด syringe ออก และใส่ guide wire ผ่านเขา้สู่เสน้เลือด 

 การใส่ guide wire ผ่านเขา้สู่เสน้เลือด จะตอ้งสามารถใส่ไดโ้ดยง่าย ไม่มีแรงตา้น ถา้ไม่สามารถใส่ 
guide wire ไดส้ะดวก ให้ถอดเข็มออกและเร่ิมขั้นตอนการแทงเข็มเขา้สู่เส้นเลือดใหม่ 

 ระหว่างท่ีใส่ guide wire ให้เฝ้าระวงัภาวะ cardiac arrhythmia ท่ีอาจเกดิข้ึนจากการท่ี guide wire 
ไปสมัผสักบัผนงัของหัวใจ 
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 เม่ือ guide wire อยู่ในเส้นเลือดเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ แพทยจ์ะท าการขยาย ช่องส าหรับสายสวน โดย
ใช ้ ตวัถ่างขยาย (dilator) ท่ีเหมาะสมกบัขนาดของสายสวน ซ่ึง dilator จะใหญ่กว่าสายสวน
ประมาณ 1 Fr 

 ภายหลงัท่ีท าการขยายช่องส าหรับใส่สายสวนแลว้ จะมีเลือดด าไหลออกมามากข้ึน ให้ใชผ้า้กอ๊ส
ปิดและกดไว ้ จากนั้นสอดสายสวนโดยมี guide wire อยูภ่ายในเขา้สู่ superior vena cava โดย
ต าแหน่งท่ีตอ้งการคือให้ปลายสายสวนอยู่เหนือรอยต่อระหว่าง superior vena cava และ right 
atrium เม่ือสายสวนอยู่ในต าแหน่งท่ีตอ้งการแลว้ ให้ถอด guide wire ออก ท าการตรวจสอบว่า
สามารถดูดเลือดได้สะดวกหรือไม่ เม่ือสามารถดูดเลือดได้สะดวกแลว้ ให้ต่อสายสีเหลืองเขา้กบั 
Heparin flush ท่ีเตรียมไว ้สายสีเหลือง (distal lumen) ปลายสายจะอยูใ่นหลอดเลือดฝอยของปอด 
สายน้ีจะแสดงค่า PA Systolic/Diastolic บนหนา้จอ ส่วนความดนั Wedge Pressure จะปรากฏให้
เห็นบน Monitor ขณะท่ีฉีดลมเขา้ Balloon เท่านั้น (ภาพท่ี 5.) 

 ต่อสายสีแดงเขา้กบั Syringe blow cuff จะใชส้ าหรับฉีดลมเขา้ Balloon ซ่ึงจะมี Syringe พิเศษท่ี
บงัคบัการใชล้มไม่ให้เกนิกว่า 1.5 cc. ติดบนตวัลอ็คท่ีปลายสาย 

 สายสีฟ้า (CVP Proximal) ให้ต่อเขา้กบัยาหรือสารน ้ าท่ีเตรียมไวแ้ลว้ ซ่ึงรูเปิดน้ีจะอยู่ท่ีต าแหน่ง
ใกลเ้คร่ืองหมายแสดง 30 cm. ซ่ึงจะอยู่ในต าแหน่งหัวใจห้องบนขวา (RA) พอดี 

 แพทยท์ าการเยบ็ผิวหนงัและผูกกบัสายสวนให้แน่นพอสมควร 2 ต าแหน่ง เพ่ือป้องกนัไม่ให้สาย
สวนหลุด และปิดบาดแผลให้เรียบร้อย  

4. เม่ือแพทยแ์ทงเสร็จแลว้ ต่อสายเขา้กบั 3 way ท่ีมีสารน ้ าหรือยาท่ีเตรียมไวท้นัที ระวงัฟองอากาศใน
ช่วงแรก เพราะมกัจะมีฟองอากาศติดอยูท่ี่ 3 way และรอยต่อ ควรใช ้ Syringe ดูดเลือดออกมาจนแน่ใจ
ว่าไม่มีฟองอากาศแลว้ 

5. ปิดผา้ Gauze พลาสเตอร์หรือ แผ่นปิดชนิดใสเพ่ือป้องกนัการเล่ือนหลุด 
6. วดัความดนัหลอดเลือดด าส่วนกลาง และรายงานแพทยท์ราบ  
7. Chest X-ray หลงัใส่สาย  เพ่ือตรวจสอบระดบัต าแหน่งและมีภาวะแทรกซอ้นจากการใส่สาย 
8. จดบนัทึกต าแหน่งการใส่สาย  ความยาวของสายภายหลงัการใส่สายเรียบร้อยแลว้ 
9. สงัเกตอาการเปล่ียนแปลงและบันทึกสญัญาณชีพเป็นระยะ  ตลอดจนสงัเกตภาวะแทรกซ้อนท่ีอาจเกดิข้ึน 

การพยาบาลผู้ป่วยหลังใส่สาย Swan –Ganz 

1. จดัสภาพผูป่้วยให้นอนพกัในท่าท่ีสบาย 
2. เฝ้าติดตามผลลพัธ์ดา้น hemodynamic และบนัทึก ทุก 1 ชัว่โมง  

 เม่ือวดัความดนัในหลอดเลือดด า  ตอ้ง Zero point (Phlebostatic axis)  ทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนระดบั 
Calibrate  เคร่ืองและ Balance Transducer ทุก 4  ชัว่โมงหรือทุกคร้ังท่ีสงสัยการอ่านค่าไม่ถูกตอ้ง 

 ขณะวดัความดนัในหลอดเลือดด า  ไม่ควรใชเ้วลานาน เฉพาะผูป่้วยท่ีไดรั้บยาเพ่ิมความดนัโลหิตหลาย
ชนิด  หรือให้ยาขนาดสูง เพราะจะท าให้ผูป่้วยขาดยา 
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 อ่านค่าความดนัของหลอดเลือดด า  และบนัทึกตามแผนการรักษา สงัเกต CVP/PA wave from (ภาพท่ี 
6.) หรือการข้ึนลงของน ้ า  ถา้อ่านค่าความดนัผิดปกติหรือ wave form ต่างไปจากเดิม  ตรวจสอบโดย
ใช ้Syringe ดูดเลือดออกมาหรือไม่  ถา้ดูดเลือดไม่ออกหรือค่าความดนัผิดปกติให้รายงานแพทยท์ราบ  

 กอ่นอ่านค่า PCWP ตอ้งแน่ใจว่าไม่มีลมคา้งในกระเปาะแลว้จึงดนัลมเขา้ชา้ ๆ ไม่เกนิ 1.5 cc. ขณะใส่
ลม ถา้รู้สึกว่าไม่มีแรงตา้นทานให้หยดุทนัทีและปล่อยลมทันทีหลงัอ่านค่าความดนั 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5.  ภาพแสดงต าแหน่งของสาย Swan Ganz ขณะ Inflate balloon cuff 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 6.   ภาพแสดงลกัษณะกราฟขณะใส่สาย Swan Ganz เม่ือสายอยู่ในต าแหน่งต่างๆ 
 

3. เฝ้าติดตามและบนัทึกสญัญาณชีพ ทุก 1 ชัว่โมง  
 เฝ้าระวงัคล่ืนไฟฟ้าหัวใจขณะใส่และหลงัใส่สายทุก   1 ชัว่โมง จนปกติ จดบนัทึกรูปแบบคล่ืนไฟฟ้า

หัวใจทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลง 
 ตรวจสอบและบนัทึกอุณหภูมิร่างกายทุก 4 ชัว่โมง 

4. สงัเกต ประเมิน และบนัทึกอาการทางระบบประสาท ทุก 1 - 2 ชัว่โมง ถา้ปกติทุก 4-8 ชัว่โมง 
5. สงัเกตภาวะแทรกซ้อนของการใส่สาย Swan –Ganz เช่น 

 หัวใจเตน้ผิดจงัหวะ (Arrhythmia) และ right bundle branch block 
 มีลมและเลือดในช่องอก (Pneumo-Hemothorax) 
 ภาวะเลือดออก (Bleeding) 
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 pulmonary infarction  มีล่ิมเลือดท่ีปลายสายและ ฟองอากาศ ไปอุดตนัในหลอดเลือดส่วนปลายของ
ปอด (Blood clot, Air embolism) 

 หลอดเลือดแดงในปอดทะลุหรือแตก  (Pulmonary artery perforation) 
 ภาวะติดเช้ือ (Infection) 

6. เฝ้าระวงัการเกดิภาวะแทรกซ้อนจากการสอดใส่สายสวนโดย (รูปภาพท่ี 7.) 
 ระมดัระวงัไม่ให้ล่ิมเลือดหรือฟองอากาศเขา้ไปในสาย 
 สงัเกตการหายใจ มีภาวะเหน่ือย หอบ หายใจเร็วข้ึน กระสบักระส่ายหลงัใส่สาย ไอมีเลือดปน ภายใน 

1-2 ชัว่โมง O2  sat  ลดลง  แน่นหนา้อก ถา้มีอาการผิดปกติรายงานแพทยท์ันที  
 ติดตามผล chest X-ray  เพ่ือประเมิน ตรวจสอบระดบัต าแหน่งและการเกดิ Pneumo/Haemo thorax  
 เฝ้าระวงัภาวะเลือดออกจากบริเวณท่ีใส่สายทุก  1 ชัว่โมง จนปกติหลงัจากนั้นทุก 8 ชัว่โมง 
  ถา้มีเลือดออกมากผิดปกติ ส่งตรวจและติดตามค่าความเขม้ขน้ของเลือด การแข็งตวัของเลือด  
 ตรวจสอบความอุ่นบริเวณปลายมือปลายแขนขา้งท่ีใส่ชีพจรเบาลงหลงัใส่สายทุก 1  ชัว่โมง จนปกติ 

หลงัจากนั้นทุก 8 ชัว่โมง และตรวจสอบซ ้ าอีกคร้ังเม่ือเอาสายออก 
7. เฝ้าระวงัและสงัเกตอาการผิดปกติของการติดเช้ือแทรกซ้อน ดงัน้ี  

 ท าแผลทุกวนัดว้ยเทคนิคปราศจากเช้ือถา้ปิดดว้ย แผ่นปิดชนิดใสเปล่ียนทุก 3 วนัหรือเม่ือสกปรก 
 สงัเกตลกัษณะอาการบวม  แดง  ร้อน  บริเวณรอบแผลท่ีใส่สาย 
  ตรวจและติดตามผล CBC การเพาะเช้ือตามแผนการรักษาของแพทยร์ายงานแพทยถ์า้พบผิดปกติ 

8. ดูแลเปล่ียน Three-way, extension tube และชุดให้สารน ้ า ทุก 3 วนั 
9. ระมดัระวงัการหักพบังอ  การเล่ือนหลุด  การอุดตนัของสายและขอ้ต่อต่าง ๆ  (ภาพท่ี 7.) 
10. ตรวจสอบต าแหน่งความยาวของสายทุกคร้ังท่ีให้ยา  ท าความสะอาดแผล  หรืออยา่งนอ้ยทุก  4  ชัว่โมงหรือมี

การเปล่ียนแปลงรูปแบบของคล่ืนความดนั 
11. ให้สารน ้ า  เลือด  ผลิตภณัฑข์องเลือดหรือยาตามแผนการรักษา  

                         
ภาพที่ 7. แสดงต าแหน่งหลงัการสอดใส่สาย swan ganz และการต่อสายให้ยาต่างๆ 
 
การพยาบาลขณะเอาสายออก 

1. จดัผูป่้วยให้นอนในท่าท่ีสุขสบาย 
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2. การถอดสาย ให้ blow balloon เพ่ือช่วยให้ลอยตวัออกมาง่ายแลว้ดึงออกอยา่งระมดัระวงัป้องกนัการฉีกขาด
ของเน้ือเยื่อในห้องหัวใจ และหลอดเลือด 

3. เม่ือเอาสายออกแลว้กดห้ามเลือด   จนแน่ใจว่าเลือดหยดุไหล  จึงปิดแผลดว้ย sterile gauze ให้เรียบร้อยหลงั
กดห้ามเลือดแลว้ให้ท าแผลแบบ Pressure dressing 

4. ท าความสะอาดแผลทุกวนัดว้ยเทคนิคปราศจากเช้ือจนแผลปิดสนิทดี 
5. ขณะท าความสะอาดแผลสงัเกตการติดเช้ือบริเวณบาดแผล 
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การเจาะตรวจแก็สในหลอดเลือดแดงและการใส่สายสวนทางหลอดเลือดแดง  

ธฤษวรรณ จนัละพนัธ์ 
 และ สุจินต์ กะจะเดิม 

 
การเจาะแกส็ในเลือดแดง (Arterial blood gas: ABG) หมายถึงการเจาะเลือดจากหลอดเลือดแดงเพ่ือการ

ตรวจหาค่าแกส็ในเลือดแดง 
การพยาบาลก่อนเจาะ ABG และวิธีปฏิบตัิ 

1. แจง้ให้ผูป่้วยทราบกอ่นการเจาะเลือด  
2. จดัให้ผูป่้วยนอนพกัในท่าท่ีสุขสบาย 
3. กอ่นเจาะABG ตอ้งรออยา่งนอ้ย15 นาที ภายหลงัการให้หรือเปล่ียนแปลงการให้ออกซิเจนหรือเคร่ืองช่วย

หายใจ 
4. เลือกต าแหน่งหลอดเลือดแดงท่ีคล าชีพจรไดง่้ายจากภายนอก พิจารณาตามล าดบัดงั น้ี   Radial artery , 

Brachial artery , Femoral artery  ตรวจสอบ Allen test ของหลอดเลือดแดง ulnar และ radial 
5. เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมใชด้งัน้ี 

 Syringe พลาสติก 2 ml. หล่อดว้ย   Heparin จ านวน 0.1-0.3 ml. (ไม่ตอ้ง dilute)  เพราะถา้ใส่มาก
เกนิไปจะท าให้ค่า pH เป็นกรดมากกว่าความเป็นจริง 

 เข็มเจาะ No 22, 24 ยาว 1 น้ิว (เพ่ือไม่ให้เป็นอนัตรายต่อเน้ือเยื่อหลอดเลือดและเจ็บปวดนอ้ย) 
 ชุดท าแผล/ไมพ้นัส าลีชุบ Betadine solution, Gauze sterile 
 พลาสเตอร์ปิดแผล 
 ถุงมือ Disposable 1 คู่ 
 ชามรูปไตบรรจุ Cold pack หรือน ้ าแข็งทุบละเอียด 

6. สวมถุงมือ Disposable ท าความสะอาดบริเวณท่ีจะเจาะดว้ย Betadine ปูผา้ sterile บริเวณท่ีจะเจาะหรือรอง
ดว้ยกระดาษชั้นใน ถุงมือ sterile disposable  

7. เคลือบ Heparin ให้ทัว่กระบอกสูบและไล่ Heparin ท่ีหล่อใน Syringe ออกให้หมด ตั้งเข็มและ Syringe ให้
ตั้ง 45 องศากบัผิวหนงัท่ีจะเจาะ (ภาพท่ี 1.)  แทงลงบริเวณท่ีคล าชีพจรได ้สอดเข็มเขา้ชา้ๆ จนกว่าจะมีเลือด
แดงพุ่งเขา้มาใน Syringe  เม่ือได้เลือดปริมาณ  1 ml. ถอนเข็มออกและกดห้ามเลือดทันทีนานประมาณ 5 
นาที ดว้ยกอ๊ซแห้ง (sterile gauze)                                                                                         

 
ภาพที่ 1. แสดงลกัษณะ การวางเข็ม
เจาะหลอดเลือดแดง  ต าแหน่ง  

                                                            radial Artery         
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8. ตรวจสอบการมีเลือดไหลหรือซึมและชอกช ้ าของหลอดเลือดเพ่ือหลีกเล่ียงการท าลาย ควรใชเ้ข็มเบอร์
เล็กๆและหลีกเล่ียงการแทงซ ้ าหลายคร้ังในต าแหน่งเดิมๆหลงัการลม้เหลว1-2 คร้ังควรเลือกต าแหน่งใหม่
หรือให้ผูท่ี้มีประสบการณ์แทงเจาะให้ ควรหลีกเล่ียงการเจาะ Femoral artery เพราะถา้ห้ามเลือดไม่หยดุจะ
เกดิอนัตรายต่อผูป่้วยมาก  

9. หลงัจากเลือดหยดุไหลใช ้พลาสเตอร์ปิดทบับนกอ๊ซแห้งเป็น pressure dressing 
10. ไล่ air ออกจาก Syringe ให้หมดโดยไม่ดูดอากาศเขา้มาผสมกบัเลือด และปิดปลาย Syringe ให้แน่น  กรณี

ตอ้งรอการตรวจให้แช่ในน ้ าแข็งทุบละเอียดหรือ Cold pack รีบตรวจให้เร็วท่ีสุดเพ่ือป้องกนัการเกดิการ
แลกเปล่ียนกา๊ซ  CO2 และ O2 เขา้ออกในเมด็เลือดแดง 

         การพยาบาลหลังเจาะ ABG 

1. กดห้ามเลือดนานประมาณ 5 นาที หรือจนแน่ใจว่าเลือดหยดุไหล 
2. บนัทึกสภาวะของผูป่้วยในขณะนั้น เช่นการหายใจ ชนิดความเขม้ข้นของออกซิเจน หรือการตั้งเคร่ืองช่วย

หายใจ 
3. ประเมินผลภายหลงัเจาะ ABG และรายงานแพทยท์ราบ 
4. สงัเกตภาวะแทรกซ้อนท่ีอาจเกดิข้ึนดังน้ี 

 เกดิภาวะติดเช้ือซ่ึงพบไดบ่้อย ร้อยละ 4 สัมพนัธ์กบัการติดเช้ือในกระแสเลือด (septicemia) และ
ร้อยละ18 ติดเช้ือเฉพาะท่ีโดยมีการอกัเสบบวมแดงร้อนบริเวณท่ีใส่สายยางและพบว่ามีการติดเช้ือ
ทาง transducer อีกดว้ย  

 เกดิภาวะ Thrombosis หรือ embolism แต่พบไดค่้อนขา้งนอ้ย โดยพบบริเวณน้ิวมือหรือน้ิวเทา้ขาด
เลือดไปเล้ียงจากการใส่สายทาง  brachial artery  หรือ  dorsalis pedis  จากการศึกษาพบว่าผูป่้วยท่ี
ใส่สาย 12000 คน มีภาวะขาดเลือดไปเล้ียงจากการเกดิ Thrombosis หรือ embolism จ านวน 15 คน 
ซ่ึงพบได้นอ้ยกว่าร้อยละ 2  ทั้งน้ีเน่ืองจากมีสาเหตุส่งเสริมอ่ืนๆไดแ้ก ่ ความดนัต ่าโลหิต  ไดรั้บยา
หดตวัของหลอดเลือด   ใส่สายสวนนานเกนิ 3-4 วนั 

 มีการหดรัดตวัของหลอดเลือด  
 มีการอุดตนัในหลอดเลือดไดง่้าย 
 ตกเลือด (Bleeding) 
 มีกอ้นเลือดใตผิ้วหนงั (Hematoma ) 

 
 

การใส่สายสวนทางหลอดเลือดแดง (Arterial catheterization) 

การใส่สายสวนทางหลอดเลือดแดง (Arterial catheterization) หมายถึง การสอดใส่สายสวนเขา้ไปใน

หลอดเลือดแดงและคาไวช้ัว่คราว เพ่ือเป็นการวดัความดนัในหลอดเลือดแดงของร่างกาย (Arterial line) 
ต าแหน่ง เสน้เลือดท่ีนิยมแทงคือ Radial artery, Brachial artery, Femoral artery, และ Dorsalis pedis artery 

ตามล าดบั 
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การพยาบาลก่อนใส่สายและวิธีปฏิบัติ 

1. ประเมินระดบัความรู้สึกตวั สญัญาณชีพ ,O2 sat  ลกัษณะทัว่ไปของผิวหนงั ความแรงและ
ความเร็วของชีพจรบริเวณต าแหน่งท่ีจะใส่สาย  โดยการตรวจ Allen test  

2. อธิบายให้ผูป่้วยและญาติทราบความจ าเป็นในการใส่สาย เปิดโอกาสให้ผูป่้วยและญาติซกัถาม 
โดยให้ขอ้มูลและอธิบายถึงสภาพความเป็นจริงให้มากท่ีสุด 

3. แนะน าอุปกรณ์ วิธีการ ข้อปฏิบติัขณะและหลงัใส่สาย ตลอดจนอาการผิดปกติท่ีผูป่้วยตอ้งแจง้ให้
พยาบาลทราบ 

4. เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมใชง้าน อุปกรณ์ชุดแทงสายสวนหลอดเลือดแดง ชุด Pressure, Monitoring 
การเตรียมอุปกรณ์ 

ชุดแทงสายสวนหลอดเลือดแดง ประกอบดว้ย 
 Set dressing, Gauze, ส าลี พลาสเตอร์ หรือ อุปกรณ์ปิดแผล 
 Betadine solution 
 1% Lidocaine 
 ถุงมือ  sterile, ผา้เจาะกลาง sterile  
 Medicut หรือ Jelco No 20 หรืออ่ืนๆ ตามท่ีแพทยต์อ้งการ 
 Syringe 10 ml , หัวเข็มเบอร์ 18,24 
 ชามรูปไต 

              ชุดวดัแรงดนัในหลอดเลือด Pressure ประกอบดว้ย 

 เสาน ้ าเกลือ  
 ไมว้ดัระดบัน ้ า, ไมบ้รรทดัความยาว 1-2 ฟุต  
 Extension No 36 (ขนาด 110 cm), 3 ways  
 Transducer, Cable pressure, Pressure module, transducer holder 
 Set flush: Heparin 500 unit, 0.9% NSS 500 ml.ผสมแบบ close system ใส่ใน Pressure bag ต่อ

สายน ้ าเกลือชนิด Macro drip ผ่าน 3-way เขา้กบั Transducer และ Extension tube No 36 ไล่น ้ า
ผ่าน Transducer สายและขอ้ต่อต่างๆ ให้พร้อมใชง้าน 

5. ติดตามผลการตรวจ Coagulation (PT, PTT)  ถา้ผิดปกติรายงานให้แพทยท์ราบ 
6. จดัให้ผูป่้วยนอนในท่าท่ีสุขสบาย โดยแพทยจ์ะเป็นผูเ้ลือกต าแหน่งของเสน้เลือด  

 ต าแหน่ง Radial artery จดัให้ผูป่้วยนอนหงายแขน Hyper extention  ใชห้มอนทรายหรือ
ขวดน ้ าเกลือหนุนขอ้มือ 

 ต าแหน่ง Brachial artery  จดัให้ผูป่้วยนอนหงายแขน รองบริเวณขอ้ศอกดว้ยหมอนทราย
หรือขวดน ้ าเกลือ 

 ต าแหน่ง Femoral artery จดัให้ผูป่้วยนอนหงาย ขาขา้งท่ีจะท าเหยยีดตรง 
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7. เตรียมบริเวณท่ีจะใส่สายให้สะอาด อาจพิจารณาโกนขนถา้จ าเป็น  
8. เตรียมชุดวดัแรงดนัโดย  
 การต่อ Transducer วาง Transducer บน Transducer holder ท่ีติดกบัเสาน ้ าเกลือ หลงัจากนั้นต่อ 

Transducer เขา้กบั pressure module ของ Monitor  ต่อ 3 way ของ Set flush ( 0.9% NSS 500 ml. 
ผสม Heparin 500 unit) ท่ีต่อ Set macro drip ไวแ้ลว้ ปลายอีกดา้นหน่ึงของ 3 way ต่อกบั 
Extension tube no 36 ไล่น ้ าให้เรียบร้อย ตรวจสอบ Airในสาย เสร็จแลว้จึงบีบลมใส่ pressure bag 
ให้ไดค้วามดนัมากกว่าความดนัของผูป่้วยหรือ 150-300 mmHg 

 ปรับ 3 way ของ Transducer ให้อยูใ่นระดบั Zero point ของผูป่้วย 
 เปิด 3 way ของ Transducer ให้ open air แลว้กดปุ่ม Zero ท่ีเคร่ือง Monitor รอจนกว่าตวัเลขจะ

เป็น 0 เลือก scale ให้เหมาะสมกบัการวดั pressure ของผูป่้วย 
การพยาบาลขณะใส่สาย 

1. ช่วยจดัต าแหน่งกอ่นการใส่สาย  
2. ให้ก  าลงัและอยู่เป็นเพ่ือนผูป่้วยตลอดเวลา 
3. เปิด Set suture เท Betadine solution ส าหรับให้แพทยท์ าความสะอาดผิวหนงับริเวณท่ีใส่สายสาย 
เปิดอุปกรณ์ท่ีแพทยต์อ้งการ และผา้เจาะกลาง ใส่ใน Set  และเตรียมส่งยาชาให้แพทย  ์
4. สงัเกตอาการเปล่ียนแปลงและตรวจสอบสัญญาณชีพเป็นระยะในขณะแพทยท์ าการสอดใส่สาย  (ภาพ

ท่ี 2.) 

                                                
 

    ภาพที่ 2. แสดงการแทงสายสวนเขา้หลอดเลือดแดงต าแหน่ง radial Artery  

5. หลงัจากท่ีแพทยส์อดใส่สายสวนเรียบร้อยแลว้  ให้รีบต่อสาย extension tube เขา้กบั catheter ให้แน่น 
ใช ้Syringe 10 ml ต่อท่ี 3 way ซ่ึงต่อระหว่าง extension tube ดูดเลือดออกมาจนแน่ใจว่าไม่มี
ฟองอากาศเหลืออยู ่จึงไล่เลือดในสายดว้ยสารละลาย Heparin แลว้จึงเปิดดู Pressure Wave (ภาพท่ี 3.)                                     

        ภาพที่ 3. แสดง Arterial Wave form  
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ภาพที่ 4. แสดงการใส่ line ท่ีต าแหน่ง Radial Artery 

6. ปิดแผลโดย Fix สายให้แน่น (ภาพท่ี 4.) และตรวจสอบหมุนขอ้ต่อต่างๆ ให้แน่น 
7. จดบนัทึกค่าความดนั ต าแหน่ง รูปร่าง รูปแบบคล่ืนความดนัภายหลงัการใส่สายเสร็จเรียบร้อย  
       (ภาพท่ี 5.) 

                                
ภาพที่ 5. ระบบการต่อ Arterial line 

การพยาบาลหลังใส่สาย 

1. จดัท่าท่ีเหมาะสมและสุขสบาย จ ากดักจิกรรมตามความเหมาะสม 
- ถา้ใส่บริเวณ Brachial artery แนะน าผูป่้วยห้ามงอแขนขา้งท่ีจะใส่ 
- ถา้ใส่บริเวณ Femoral artery อธิบายและขอความร่วมมือจากผูป่้วย ห้ามงอขาขา้งท่ีสาย  

2. สงัเกตและบนัทึก Arterial tracing หลงัใส่ทุก 1 ชัว่โมง ถา้พบ Damp ตอ้งตรวจสอบความผิดปกติเช่น
สายพบังอ มีการร่ัวของ Transducer  

3. Zero point ทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนระดบั Calibrate เคร่ืองและ Balance transducer ทุก 2-4 ชัว่โมง หรือ
ทุกคร้ังท่ีสงสยัว่าอ่านค่าไม่ถูกต้อง 

4. เฝ้าระวงัภาวะเลือดออกบริเวณท่ีใส่สาย Arterial line ทุก 1 ชัว่โมง จนปกติจนหลงัจากนั้นทุก 2-4 
ชัว่โมง 

5. ระวงัไม่ให้ขอ้ต่อบริเวณ 3 way หลุด ระวงัไม่ให้มีล่ิมเลือด หรือฟองอากาศเขา้ไปในสาย ถา้พบให้ดูด
เลือดออกดว้ย Syringe  
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6. ดูแลให้ Heparin Flush drip อยา่งต่อเน่ืองดว้ยอตัรา 4 ml./hr ตรวจสอบ Pressure ให้อยู่ในเกณฑ์ 
7. ประเมินและบนัทึกอาการทางสมองทุก 1-2 ชัว่โมง ถา้ปกติทุก 4-8 ชัว่โมง 
8. สงัเกตอวยัวะส่วนปลายท่ีใส่สาย Arterial line ถา้เขียวหรือเยน็ คล าชีพจรไดเ้บา ผูป่้วยบ่นปวด รีบ

รายงานแพทย  ์
9. ท าแผลทุกวนัหรือเม่ือสกปรกดว้ยเทคนิคปราศจากเช้ือสงัเกตอาการบวมแดง ร้อนบริเวณรอบๆแผลท่ี

สาย รายงานแพทยถ์า้พบอาการผิดปกติ 
10. ห้ามให้สารน ้ า ยา หรือเลือดทางสายสวนหลอดเลือดแดง 
11. สงัเกตภาวะแทรกซ้อนดงัน้ี 

 ภาวะเลือดออก (Bleeding) บริเวณใส่สาย, กอ้นเลือดใตผิ้วหนงั (Hematoma) 
 มีล่ิมเลือด (Blood clot), มีฟองอากาศ (Air emboli) 
 ภาวะน ้ าเกนิ (Fluid overload) 
 ปลายมือปลายเทา้บริเวณท่ีใส่สายมีเลือดไปเล้ียงไม่ดี 
 ติดเช้ือ (Infection) 

การพยาบาลขณะเอาสายออกและวิธีปฏิบัติ 
1. เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมใช้ กอ๊ซ  พลาสเตอร์ 
2. ประเมินระดบัความรู้สึกตวั สญัญาณชีพ ลกัษณะทัว่ไปของผิวหนงั และความอ่ิมตวัของออกซิเจนทาง

หลอดเลือดส่วนปลาย (Oxygen saturation) 
3. อธิบายให้ผูป่้วยทราบถึงวิธีการ ขอ้ปฏิบติัขณะและหลงัเอาสายออก  ตลอดจนอาการผิดปกติท่ีตอ้งแจง้

ให้พยาบาลทราบ เช่น การมีเลือดออก 
4. จดัให้ผูป่้วยนอนในท่าสุขสบาย 
5. สายสวนแบบ cathlon, medicut ให้ปฏิบติัดงัน้ี 

- ท าความสะอาดดว้ย Betadine  แลว้จึงใชก้อ๊ส กดเหนือปากแผลเลก็นอ้ย แลว้จึงค่อยๆ ดึง catheter 
ออก จากนั้นกดนานประมาณ 5-10  นาที หรือจนกว่าเลือดจะหยดุไหล กรณีท่ีเป็นต าแหน่ง 
Femoral ให้ใช้ถุงทรายกดทบัไว ้1-2 ชัง่โมงเพ่ือป้องกนัการซึมของเลือด ใช้ pressure dressing ปิด
แผลไว  ้

6. ขณะท่ีกดแผลเพ่ือห้ามเลือด ควรสงัเกตทัว่ไปของผิวหนงับริเวณท่ีเอาสายออกเป็นระยะ  
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 ปัญหาและแนวทางแก้ไขขณะใส่ Arterial catheters 

 

ปัญหา สาเหตุ แนวทางแก้ไข 

1. Hematoma หลงัการ

ถอดสาย 

Bleeding ตรงต าแหน่ง

แทงสายสวน 

1. กดต าแหน่งถอดสายให้แน่นประมาณ 5-15 นาที 
2. ใช ้elastic tape ปิดให้แน่นเหนือต าแหน่งท่ีแทง 
3. ถา้เป็นต าแหน่ง Femoral ใชถุ้งทรายวางทบัไว ้1-2 ชัง่

โมง เพ่ือป้องกนั oozing  
4. ถา้ผูป่้วยได ้heparin ให้หยดุการให้ 2 ชัว่โมงกอ่นการ

ถอดสาย 

2. ชีพจรเบาหรือคล า

ไม่ได้ในต าแหน่งส่วน

ปลายต่อตรงต าแหน่ง

แทงสายสวน 

อาจเกดิจากการหดเกร็ง

ของหลอดเลือด หรือการ

อุดตนัของหลอดเลือด  

1. สอดเข็มเขา้หลอดเลือดไม่ให้ชอกช ้ า 
2.ใช ้heparin 1 u : 1 ml 
3. ฉีดยา Lidocain ตรงต าแหน่งใส่สายสวน และอีก 10 mg 
เขา้ arterial catheter  

3. เลือดไหลยอ้นเขา้ 

Dome หรือ Transducer 

แรงดนัในถุง Heparin ไม่

เพียงพอ หรือขอ้ต่อหลุด

หลวม 

1. คงระดบัแรงดนัใน Pressure bag  300 mmHg  
2. กรณีขอ้ต่อหลุดหลวมใช้ Luer–Lock stopcock หมุนให้

แน่น 
3.  เปล่ียน Transducer และท า fast flush  

4. Emboli  เกดิจากล่ิมเลือด หลุดจาก

ปลายสาย catheter เขา้

กระแสเลือด 

ให้ดูดเลือดทุกคร้ังกอ่นการ Flush ใชร้ะบบการ Flush 
ต่อเน่ือง 

5.การติดเช้ือเฉพาะท่ี
(Local infection) 

มีการดนัเขา้ของสายท่ีมี

การปนเป้ือน ใช้ catheter 

นานขาด sterile technique  

1. ตรวจสอบต าแหน่งและ dressing ทุกวนั 
2. ดูแลต าแหน่ง catheter โดย fix ให้แน่นป้องกนัการเล่ือน
หลุด และเอา catheter ออกโดยเร็วเท่าท่ีจ าเป็น 
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การตรวจคล่ืนเสียงสะท้อนหัวใจด้วยความถี่สูง (Echocardiography) 

                                                                                                                พชัรินทร์  บุดดาลี 
และ ลดารัตน์  ศรีสาร 

 
         การตรวจหัวใจดว้ยคล่ืนเสียงสะทอ้นความถ่ีสูง (Echocardiography)         เป็นการตรวจหัวใจโดย
เทคโนโลยอีนัทนัสมยั ประสิทธิภาพสูง ท างานโดยอาศยัหลกั การส่งคล่ืนเสียงความถ่ีสูงซ่ึงส่งออก มาจาก ผลึกแร่
ชนิดพิเศษ และเม่ือรับสญัญานคล่ืนเสียงท่ีส่งออกไป น ามาแปรสญัญาณ เป็นภาพ จะท าให้สามารถเห็นการท างาน 
ของหัวใจ ขณะก  าลงับีบตวั และคลายตวั การไหลเวียนของเลือดผ่านช่องหัวใจ ห้องต่างๆ เป็นภาพสี และการ
ท างาน ปิด-เปิด ของล้ินหัวใจทั้งส่ีล้ินได้  
 หลักการท างาน           คล่ืนเสียงความถ่ีสูงจะถูกส่งผ่านออกจากหัวตรวจ ( transducer)  ส่งไปท่ีหัวใจ ท า
ให้เกดิคล่ืนเสียงสะทอ้นกลบั (Echo) โดยระยะเวลา ท่ีใชใ้นการเดินทางของคล่ืนเสียงสะทอ้นกลบั จะแปรเปล่ียน
ตามระยะทางท่ีใชน้ั่นคือ ระยะห่างของโครงสร้าง ต่างๆ ใน หัวใจ นั่นเอง แลว้คอมพิวเตอร์ในเคร่ืองจะท าการ
ประมวลผลแปลสญัญาณออกมาเป็นภาพ        ความถ่ีท่ีใชใ้นการตรวจส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงประมาณ 2-10 MHz 
แต่ท่ีใชบ่้อยท่ีสุดคือประมาณ 2.5-5MHz ซ่ึงเป็นยา่นความถ่ีสูงกว่าความถ่ีเสียงท่ีคนเราไดย้นิคือ 2-18 KHz            
การใชค้วามถ่ีต่างกนั จะมีผลต่อความละเอียดของภาพและความสามารถในการส่งผ่านทะลุเขา้ไปในเน้ือเยื่อโดย
คล่ืนความถ่ีท่ีสูงกว่าจะให้ความละเอียดของภาพไดม้ากกว่า แต่ความสามารถในการทะลุเขา้เน้ือเยื่อจะไดน้้อยกว่า 
ยกตวัอยา่งเช่น ถา้ใชค้ล่ืนความถ่ี  5 MHz จะสามารถเห็นรายละเอียดของภาพไดถึ้ง  2 มิลลิเมตร ขณะท่ีคล่ืนความถ่ี  
3 MHz จะเห็นรายละเอียด ของภาพ ไดใ้นระดบั 3มิลลิเมตร แต่ขณะเดียวกนัถา้ผูป่้วยท่ีมีลกัษณะอว้นหรือตวั
ใหญ่           คล่ืนท่ีมีความถ่ีสูงซ่ึงทะลุเขา้เน้ือเยื่อไดน้้อยกว่าคล่ืนความถ่ีต ่ากว่ากอ็าจจะไม่สามารถมองเห็นภาพ
บางส่วนท่ีอยู่ลึกๆได้ 

หลักของการตรวจคล่ืนเสียงสะท้อนหัวใจโดยการใชค้ล่ืนเสียงท่ีมีความถ่ีเกนิกว่า 20000 รอบต่อวินาที  ซ่ึง
เป็นความถ่ีท่ีเราไม่ไดย้นิ คล่ืนความถ่ี 2-3 ลา้นรอบจะเดินทางเป็นเส้นตรงมีการหักเหนอ้ย และมีการสะท้อน
เหมือนคล่ืนแสง เม่ือคล่ืนเสียงกระทบกบัผิววตัถุกจ็ะสะทอ้นกลบั และมีคล่ืนบางส่วนทะลุไป การเคล่ือนท่ีของ
เสียงในเน้ือเยื่อเดียวกนัจะเคล่ือนท่ีดว้ยความเร็วเท่ากนั ท าให้เราสามารถบอกความหนา้ของกลา้มเน้ือหัวใจ 
นอกจากนั้นเคร่ืองมือยงัสามารถติดตามการท างานของหัวใจแบบ real time ปลายเคร่ืองจากมีสารผลึก  Piezo-
electric crystal ซ่ึงจะหดและขยายตวัอยา่งรวดเร็วเป็นตวัท าให้เกดิคล่ืน และรับคล่ืนเสียงดว้ย คล่ืนเสียงท่ีสะทอ้น
กลบัจะแปลงเป็นไฟฟ้าเพ่ือไปสร้างภาพ (ภาพท่ี 1.)  

                 ภาพที่ 1. แสดงการตรวจคล่ืนเสียงสะทอ้นหัวใจ 
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วัตถุประสงค์การตรวจ เพ่ือ 
1. ยนืยนัการวินิจฉัยเม่ือตรวจพบเสียงหัวใจผิดปกติ ซ่ึงอาจจะเกดิจากล้ินหัวใจตีบหรือมีรูร่ัว (Murmurs) 
2. คน้หาต าแหน่งท่ีแทจ้ริงของการตีบหรือร่ัว ประเมินขนาดของรูร่ัวหรือตีบ 
3. ตรวจหาความผิดปกติเก ีย่วกบัการไหลเวียนและความผิดปกติอ่ืนท่ีอาจจะพบร่วมกนั 
5. ประเมินการท างานของหัวใจหรือรูร่ัวไวเ้พ่ือเปรียบเทียบและตรวจผลเสียท่ีเกดิจากการร่ัวหรือตีบ 
6. ประเมินผูป่้วยหลงัการรักษา 

ข้อบ่งชี้ในการตรวจคล่ืนเสียงความถี่สูง กรณีเม่ือผูป่้วยมีอาการเจ็บหนา้อก 
1. เพ่ือตรวจดูว่ามีโรคหัวใจอยูห่รือไม่ เช่นล้ินหัวใจตีบ เยื่อหุ้มหัวใจอกัเสบ เป็นต้น 
2. เม่ือผูป่้วยเจ็บหนา้อก และการตรวจวินิจฉัยอยา่งอ่ืนไม่ช่วยในการวินิจฉัย การตรวจด้วยคล่ืนเสียงความถ่ีสูง
ในขณะเจ็บหนา้อกหรือหลงัเจ็บหนา้อกไม่ก ีน่าทีจะช่วยวินิจฉัยโรคได้ 
3. เม่ือสงสยัว่าหลอดเลือดแดงใหญ่จะแตก (Aortic dissection) 
4. เม่ือผูป่้วยท่ีมีอาการเจ็บหนา้อก และให้การรักษาอยา่งอ่ืนแลว้ไม่ดีข้ึน 
คุณลักษณะของผู้ป่วยที่ต้องตรวจ มีดงัน้ี 
1. มีเสียงหัวใจผิดปกติร่วมกบัอาการของโรคปอดหรือหัวใจ 
2. ไม่มีอาการแต่มีเสียงหัวใจผิดปกติและสงสัยว่าเกดิจากความผิดปกติทางโครงสร้างของหัวใจซ่ึงภาวะหรือโรคท่ี
ท าให้เกดิเสียงฟู่ (Murmurs) ไดแ้ก ่ล้ินหัวใจตีบ (Stenosis), ล้ินหัวใจร่ัว (Regurgitation), ล้ินหัวใจหยอ่น (Mitral 
valve prolapse), ล้ินหัวใจอกัเสบ (Infective endocarditis), ล้ินหัวใจเทียม (Prosthetic Valves), ผนงัหัวใจร่ัว 
ประโยชน์ของการตรวจหัวใจด้วยคล่ืนความถี่สูง 

1.ประเมินการท างานของหัวใจเพ่ือดู ปริมาณเลือดท่ีบีบตวัออกแต่ละคร้ังเม่ือเทียบกบัปริมาณเลือดในหัวใจ 
(Ejection fraction: EF) 
2. ประเมินการท างานผิดปกติของกลา้มเน้ือหัวใจบางส่วน (Regional Left ventricular function) เพ่ือช่วยจ าแนก
อาการบวม ซ่ึงอาจเกดิจากโรคตบั ไต หรือ หัวใจ ท่ีอาจพบได ้ในโรคกลา้มเน้ือหัวใจ ล้ินหัวใจและโรคท่ีเยื่อ
หุ้มหัวใจ 
3. ช่วยการวินิจฉัย ภาวะหัวใจวายจากหัวใจบีบตวัไม่ดี (Pericardial pericarditis), น ้ าในช่องเยื่อหุ้มหัวใจ 
(Pericardial effusion), ภาวะน ้ าบีบหัวใจ (Cardiac tamponade), ความหนาของเยือ่หุ้มหัวใจ, ภาวะเยือ่หุ้มหัวใจ
ไม่ขยาย (Constrictive pericarditis), โรคเน้ืองอกหัวใจ, โรคหลอดเลือดแดง, ผูป่้วยความดนัโลหิตสูง, ผูป่้วย
โรคเลือดไปเล้ียงสมองไม่พอ, อาการหัวใจเต้นผิดปกติหรือใจสัน่ (Atrail  fibrillation) 
การพยาบาลก่อนการตรวจด้วยคล่ืนความถี่สูง 

 อธิบายให้ผูป่้วยทราบดงัน้ี  
1. แจง้ให้ทราบเก ีย่วกบัวิธีการตรวจและวตัถุประสงค์ของการตรวจ 

2. ไม่ตอ้งงดน ้ าและอาหารกอ่นตรวจ 
3. ควรสวมเส้ือผา้ท่ีสามารถถอดหรือเปิดบริเวณหนา้อกไดง่้ายเพ่ือสะดวกในการตรวจ 
4. ใชเ้วลาในการตรวจประมาณ  30  นาที 
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การพยาบาลขณะตรวจด้วยคล่ืนความถี่สูง 
1. ให้นอนบนเตียงราบ จดัท่านอนตะแคงไปดา้นซา้ยเลก็นอ้ยมือซา้ยพาดข้ึนบน   และเปิดส่วนของเส้ือบริเวณ
หนา้อกออก 
2. ท าการติดแผ่นขั้วคล่ืนไฟฟ้าหัวใจ  3 จุด บริเวณไหล่ 2 จุด และบริเวณทอ้งอีก 1 จุด (ภาพท่ี 2.) 
3. บนัทึกสญัญาณชีพ กอ่นท า ขณะท าและหลงัท าการตรวจ  
4. ปิดม่านให้มิดชิด  และปิดไฟ 
5. พยาบาลตอ้งอยู่กบัผูป่้วยขณะตรวจตลอดเวลา (ภาพท่ี 3.) 
6. เตรียม Aquasonic gel ซ่ึงเป็น gel ส าหรับ Ultrasound โดยเฉพาะ แพทยจ์ะเร่ิมท าการตรวจโดยใช ้gel ป้าย
บริเวณหนา้อก และใชห้ัวตรวจซ่ึงไม่มีความแหลมคมกดบริเวณหนา้อกและขยบัไปมาตามต าแหน่งท่ีตอ้งการ
ให้เห็นภาพ    และขณะตรวจ แพทยจ์ะปล่อยสญัญาณคล่ืนเสียงในจุดต่างๆในหัวใจ  เสียงดงัฟู่ๆตามจงัหวะการ
เตน้ของหัวใจ 
7. เตรียมผา้ชุบน ้ าไวส้ าหรับท าความสะอาดผิวหนงั 
8. แต่งตวัให้ผูป่้วยให้เรียบร้อย 
9. เขียนบันทึกขอ้มูลการพยาบาล 

 

ภาพที่ 2. แสดงต าแหน่งการติด electrode ชนิด 3 ขั้ว 

 

ภาพที่ 3.  แพทยท์ าการตรวจคล่ืนเสียงสะท้อนหัวใจดว้ยความถ่ีสูงโดยพยาบาลอยูดู่แลผูป่้วยใกลชิ้ด  
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       การพยาบาลหลังการตรวจ 

1. สอบถามอาการผิดปกติท่ีตรวจพบจากแพทย  ์
2. อธิบาย/แจง้ผลการตรวจให้ผูป่้วยรับทราบในกรณีผูป่้วยตอ้งการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมและ บนัทึกผล
การตรวจ และเขียนข้อมูลผลตรวจลงแผ่น CD 
             วิธีการใช้เคร่ืองตรวจหัวใจด้วยคล่ืนเสียงสะท้อนความถี่สูง 

1.ตรวจสอบต าแหน่งของเคร่ืองมือ                                                                                                       

       

A. ด้านซ้ายมือของเคร่ืองประกอบด้วย 

1.ช่องต่อกับ cable EKG     2. ช่อง Analog Output          

  

        3.ช่อง Pulse/Phono/Aux 2 input    4.ช่อง External EKG/Aux 1 input 
 

 
      5.ช่องต าแหน่งใส่แผ่น CD/DVD      6. ต าแหน่งปิดเปิดใส่แผ่น 
B. ด้านขวามือของเคร่ือง ประกอบดว้ย ช่องต่อ Probe และ Lock Probe ซ่ึงถา้กดข้ึนจะเป็นการ Lock ไม่ให้ Probe 
ขยบัได ้แต่หากจะเอา Probe เขา้หรือออกให้กดลงเพ่ือปลด Lock กอ่น 

7. ช่องต่อกับProbe                  8.ช่องอุปกรณ์ Lock Probe                                                                                                           

                 



การพยาบาล การท าหัตถการในผู้ป่วยหนักผ่าตัดหัวใจ  
 

หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมทรวงอกไอซียู สถาบันโรคทรวงอก 

31 

C. Control Panel ส่วนของ Key Board ต าแหน่งหน้าจอ 

ปุ่มเปิด/ปิด (On/Off) 

 
 

                ปุ่มค าส่ัง (acquire)  ปุ่ม freeze   ปุ่มส่ังprint 
 

2. เปิดเคร่ือง ปุ่มเปิด/ปิด (On/Off) ต าแหน่งซา้ยมือดา้นบนสุดของเคร่ือง      
1. ต่อสาย AC ชาร์จกบัเคร่ือง CX 50 
2. ต่อสาย Transducer เขา้กบั Port และ Lock Probe ให้เรียบร้อย 
3. ต่อสาย EKG เขา้กบั Port 
4. กดปุ่มเปิดเคร่ือง รอเวลาเคร่ืองเปิดประมาณ 100 วินาที 
5. หากยงัไม่ไดใ้ชง้านทันทีให้กด Freeze ไวเ้ป็นการถนอมการใชง้านของหัว Prob 
3. การเก็บภาพ มีปุ่มค าสัง่ท่ีเก ีย่วขอ้งคือ 
ปุ่ม acquire ให้ผูใ้ชก้ดปุ่ม acquire เพ่ือเกบ็ภาพ กดปุ่ม acquire และ freeze เพ่ือเกบ็ภาพน่ิง กดปุ่ม acquire และ 
unfreeze เพ่ือเกบ็ภาพเคล่ือนไหว (ระยะเวลาภาพเคล่ือนไหวข้ึนอยูก่บัการปรับตั้งค่า Loop) 
ปุ่มส่ังพิมพ์ผล (print) ใชเ้ม่ือผูใ้ชต้อ้งการ print ภาพ ปัจจุบนัลงในอุปกรณ์ท่ีต่อเช่ือมกบัเคร่ือง ultrasound 
4.วิธีการพิมพ์ผลตรวจ Print ภาพ 
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1. กดปุ่ม Acquire เพ่ือบันทึกภาพ 
2. กดปุ่ม Freeze 
3.กดปุ่ม Print 
สามารถพิมพโ์ดยกดปุ่ม Copy ไดเ้ลย 

5.วิธีการ Copy CD  

1.ใส่แผ่น CD 
2.ไปท่ีปุ่ม Review 
3.ใช ้Mount เล่ือนไปท่ี Search for Study 
4.ไปท่ีช่ือท่ีบนัทึกไว ้คลิกขวา 
5.ไปท่ี Export แลว้คลิกซา้ย 
6.ไปท่ี Select media format เป็น DICOM (ถา้ขอ้มูลเป็น DICOM แลว้เวลาน า CD ออกไปเปิดใชแ้ลว้

เคร่ืองจะไม่อ่าน) 
7. เปล่ียนเป็น PC เขา้ไปท่ี Conflic This Export ให้คลิกซา้ยแลว้เลือก PC 
8. กด OK 
9. กด Start Export (CD ก  าลงั Write) 
10. เสร็จขั้นตอนกด Close จากนั้น CD จะเล่ือนออกมา 

เอกสารอ้างอิง 

คู่มือการใชง้าน ฉบบัภาษาไทย เคร่ือง  Portable Echo CX50 .บริษทั ฟิลิปส์ อิเลก็ทรอนิกส์ ประเทศไทยจ ากดั 
www.siamhealth.net/public_html/Health/Lab.../echo.html - 
http://www.simaxray.com/images/home_07.png 
www.thaiheartclinic.com/data7.asp 
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การใส่สายสวน IABP 

กานต์พิชชา มณฑาลพ 
 และณัฐญาภรณ์ ผดุงชยั 
 

Intra-aortic balloon pump (IABP) เป็นเคร่ืองพยงุการท างานของหัวใจในผูป่้วยท่ีมีภาวะหัวใจลม้เหลว  
โดยการใส่ลูกโป่งในหลอดเลือดแดงใหญ่  เพ่ือช่วยลดการท างานของหัวใจห้องล่างซ้ายโดยรอให้กลา้มเน้ือท่ีขาด
เลือดฟ้ืนตวัข้ึนมาใหม่ อุปกรณ์ในการใส่ IAB Catheter แต่ละส่วนมีความส าคญั พยาบาลและบุคลากรท่ีเก ีย่วขอ้ง  
จ าเป็นตอ้งศึกษารายละเอียดของอุปกรณ์ท่ีใช้ และทราบขั้นตอนการใส่อยา่งถ่ีถว้น เพ่ือการเตรียมและการช่วยเหลือ
ผูป่้วยในแต่ละขั้นตอนไดอ้ยา่งเหมาะสม อุปกรณ์ในการใส่ Intra-aortic balloon catheter แบ่งเป็น 2 ส่วน 
ประกอบดว้ย Balloon Catheter หรือ IAB Catheter และ ตวัเคร่ือง มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1. ตวัเคร่ือง IABP (Console)  (ภาพท่ี 1.) พร้อมสาย ECG สายท่ีต่อกบั pressure กบั transducer IABP 
ประกอบดว้ย 

จอ monitor ซ่ึงจะปรากฏ wave ของ ECG , arterial wave ของผูป่้วยและแสดงถึงเปล่ียนแปลงจากการ Inflation , 
deflation พร้อมทั้ง wave ของ volume gas ท่ีใส่ในบอลลูน โดยมีตวัเลขแสดงถึง heart rate systolic pressure / 
diastolic pressure / mean / augmentation 
Electronic Trigger Mechanism เป็นระบบของวงจรไฟฟ้าท่ีใช้เป็นตวัส่งสญัญาณ (Trigger) ให้เคร่ืองท างาน โดย
สามารถเลือก Trigger ไดด้งัน้ี 

- ECG Trigger คือ เคร่ืองรับสญัญาณของ ECG ท่ี R wave พร้อมทั้งส่งสัญญาณให้เคร่ืองท างานตาม
จงัหวะการเตน้ของหัวใจ 

- Arterial Pressure Trigger คือ เคร่ืองรับสญัญาณของแรงดนัเลือด พร้อมทั้งส่งสัญญาณให้เคร่ือง
ท างาน ในกรณีท่ี ECG ไม่สามารถอ่าน R wave ได ้หรือผูป่้วย arrest ตอ้ง CPR 

- Pacemaker Trigger คือ เคร่ืองสญัญาณตามเคร่ืองกระตุน้หัวใจ  
The drive system เป็นระบบของการขนถ่าย gas เขา้ในบอลลูนและดูด gas ออก ซ่ึงระบบการท างานน้ีจะเกดิการ
เปล่ียนแปลงของความดนัและสุญญากาศ เคร่ืองจะมีระบบ Autofill gas เม่ือเปิดเคร่ือง เคร่ืองจะ Refill gas ทุก 2 
ชัว่โมง 
 
 
ภาพที่ 1. แสดงตวัเคร่ือง IABP 
 และ จอ Monitor รุ่น CS 100 
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2. Intra Aortic Balloon Catheter หรือ IAB Catheter ท ามาจากสาร Polyurethane มีคุณสมบติัเป็น non-
thrombogenic ปลายสาย catheter จะมีสารท่ีสามารถ x-ray แลว้เห็นต าแหน่งและความยาวของสาย ความ
ยาวของสายประมาณ 62 น้ิว   ความจุของ balloon 30-50 ml.   ขนาดของ balloon มีเบอร์  7.5-12 Fr.  
ปัจจุบนัเบอร์ 7.5, 8  เป็นท่ีแพร่หลาย เพราะสายมีขนาดเลก็ เน่ืองจากสายท่ีมีขนาดใหญ่จะเพ่ิมภาวะ 
bleeding และ limb ischemia จากการ occlusion ของ sheath ท าให้เลือดไปเล้ียงท่ีขานอ้ยลง ขนาดของ 
balloon จะมีผลต่อ augmentation การเลือกขนาดสายของ balloon ตอ้งเหมาะสมกบัส่วนสูง น ้ าหนกั และ 
body surface area ของผูป่้วย การใส่ gas เขา้ balloon ควรให้ balloon เลก็กว่าขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลางของ
หลอดเลือดแดง 10-20 % เพ่ือไม่ให้ลูกโป่งอุดตนัหลอดเลือดแดงทั้งหมด การใส่ gas ควรใส่ให้พอดีกบั
ขนาดของ  balloon หากใส่มากเกนิไป balloon จะไปกดเบียดท าลายชั้น aortic intimal หรือ balloon อาจ
แตกได ้ สาย IABP เป็นชนิด double lumen ซ่ึง lumen ดา้นนอกใช้ส าหรับต่อให้ gas ผ่านเขา้ balloon และ
อีกหน่ึง lumen ให้ต่อกบั transducer ท่ีมี 0.9% NSS 500 ml.ผสม Heparin 500 unit โดยให้ผ่านทาง 
pressure bag ท่ีมีความดนัขนาด 300 mmHg. หรือในอตัรา 3-4 cc/hr. เพ่ือให้ heparin ไหลอยู่ในสาย
ตลอดเวลาป้องกนัการเกดิ clot ในสาย และจะต่อสาย pressure เขา้กบัเคร่ือง IABP เพ่ือวดั aortic pressure 
โดยตรงและ waveform ของ aortic pressure จะแสดงท่ีหนา้จอเคร่ืองตลอดเวลา 

Gas ท่ีใส่เขา้ในบอลลูน คือ gas helium ซ่ึงเป็น inert gas ท่ีมีความหนาแน่นต ่า น ้ าหนักเบา  
สามารถละลายน ้ าไดบ้า้งเล็กน้อย เคล่ือนท่ีไดเ้ร็ว 

 

การพยาบาลผู้ป่วยก่อนใช้เคร่ือง IABP 
การเตรียมผู้ป่วยและญาติ 

1. การเตรียมทางดา้นจิตใจ 
 การประเมินสภาพจิตใจและระดบัความวิตกกงัวลของผูป่้วยกอ่นใส่และหาแนวทางการช่วยเหลือ  
 อธิบายให้ผูป่้วยและญาติท่ีใกลชิ้ดเขา้ใจถึงความจ าเป็นของการรักษาดว้ยเคร่ือง IABP วิธีการใส่สาย 

และระยะเวลาของการใส่ อาการแทรกซอ้นท่ีอาจเกดิข้ึนได ้เพ่ือลดความวิตกกงัวลของผูป่้วยและญาติ 
2. การให้ขอ้มูล การปฏิบติักอ่นและหลงัใส่ IABP แกผู่ป่้วย 
 อธิบายแนวทางการปฏิบติัตวัท่ีถูกตอ้งขณะใส่ IABP แกผู่ป่้วย เช่น ท่านอนระหว่างท าหัตถการ และ

การให้ขอ้มูลเก ีย่วกบัอาการของผูป่้วยแกที่มสุขภาพ ดงัน้ี 
- ถา้รู้สึกปวดขามาก รู้สึกเปียกแฉะ หรือช้ืนๆท่ีขาหนีบให้รีบบอกแพทย ์หรือพยาบาลทนัทีแสดงว่า

มีเลือดออกท่ีแผล insertion 
- ถา้รู้สึกเจ็บหนา้อกลกัษณะแน่นรัดเหมือนท่ีเคยเป็นแลว้ตอ้งอมยาใตล้ิ้นให้รีบบอกแพทยแ์ละ

พยาบาลทนัที 
- เวลาพลิกตวัเพ่ือเช็ดหลงัหรือเปล่ียนผา้ปูท่ีนอนให้พลิกทั้งตวั (log roll) ขาขา้งท่ีมีสายห้ามงอ

เด็ดขาด พยาบาลจะใชห้มอนรองระหว่างขาแลว้พลิกทบัขาขา้งท่ีมีสาย  
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3. การเตรียมดา้นร่างกาย 
 จดัท่าผูป่้วยนอนหงายราบ 
 ประเมินระดบัความรู้สึกตวั vital signs ของผูป่้วยและจดบนัทึกไว ้เพ่ือเป็นมาตรฐานเปรียบเทียบต่อไป 

และประเมินความแรงและความเร็วของชีพจรท่ีแขนและขาทั้ง 2 ขา้งพร้อมท าสัญลกัษณ์บริเวณ
ต าแหน่งท่ีคล าหรือฟังชีพจรได ้รวมทั้งสงัเกตลกัษณะทัว่ไปของผิวหนงั เช่น อุ่น เยน็ ช้ืนหรือซีด 

 เตรียม skin บริเวณ femoral artery both groin แต่ถา้ใส่ไม่ไดแ้พทยจ์ะใชว้ิธีการใส่โดยผ่าทรวงอกหรือ
เรียกว่า transthoracic insertion 

 สงัเกตและบนัทึกจ านวนปัสสาวะกอ่นใส่สายสวน IAB 
 ส่งเลือดเพ่ือตรวจ CBC coagulation renal function และผลเลือดอ่ืนๆข้ึนอยู่กบัอาการของผูป่้วยและ

ดุลยพินิจของแพทย  ์
4. เตรียมใบเซ็นยนิยอมการท าหัตถการและให้ญาติเซ็นให้เรียบร้อย  

การเตรียมเคร่ืองมือและอุปกรณ์ 
1. เคร่ือง IABP ท่ีผ่านการทดสอบประสิทธิภาพการใชง้านแลว้ พร้อมถงั gas helium ส ารองใช้ 
2. เตรียมสาย cable ECG ต่อกบัตวั electrode ต าแหน่งต่างๆจากตวัผูป่้วย  ปรับ waveform ECG ให้

ชดัเจนควรเลือก lead ท่ีเห็น R wave ชดัเจนท่ีสุด 
3. IAB Catheter 1 set ขนาดท่ีเหมาะสมตามความสูงผูป่้วยดว้ยการประเมินของแพทย์  
4. อุปกรณ์และยาส าหรับกรณีฉุกเฉิน พร้อมรถ emergency 
5. รถท าการพยาบาล ประกอบดว้ย 1% Lidocaine solution without adrenaline , Betadine solution , 

syringe 10 ml. และ 20 ml. , เข็ม เบอร์18, 24 (ยาว 1” 1/2) ใบมีดชายธง ,  ไหมเยบ็ 
6.  cut down set หรือ suture set 1 set, ชามรูปไตขนาดใหญ่ 
7. Transparent dressing, top guaze , gauze sterile 1-2 ห่อ ส าหรับซบัเลือดขณะท าหัตถการ 
8. Heparinized saline (0.9% NSS 500 ml. ผสม Heparin 500 unit ) IV macro drip set ต่อสายกบั pressure 

transducer ของเคร่ือง IABP เพ่ือเตรียม calibrate กบัผูป่้วย 
9. เสาน ้ าเกลือพร้อม transducer holder ,ไมป้รับระดบั , pressure bag พร้อมท า zero point ให้เรียบร้อย 
10. ผา้คลุมตวัผูป่้วยปราศจากเช้ือ (drape ผืนใหญ่ 1 set มี 4 ผืน) 
11. โต๊ะคร่อมเตียงส าหรับวาง set ขณะท าหัตถการ 
12. ชุดส าหรับแพทยแ์ละผูช่้วยท าหัตถการ ประกอบดว้ย เส้ือกาวน์ ผา้เช็ดมือ ถุงมือ หมวก mask 2 ชุด 

 
การพยาบาลขณะใส่และหลังใส่ IABP 

 การช่วยแพทยข์ณะใส่สาย IABP 
1. เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมใช้กอ่นลงมือท าหัตถการ 
2. ลา้งมือให้สะอาด (normal hand washing) สวมหมวก  ผูก mask 
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3. เช็ดรถท าหัตการดว้ย gauze ชุบ 70%alcohol และเช็ดไปในทางเดียวกนั วาง suture set 
4. ช่วยแพทยใ์ส่เส้ือคลุมและถุงมือปราศจากเช้ือ 
5. ส่งผา้คลุมตวัผูป่้วยปราศจากเช้ือ drape ผืนใหญ่ เพ่ือให้แพทยปู์ คลุมพ้ืนท่ีท าหัตถการประมาณ 4 ผืน 
6. เปิด suture set และเท Betadine, normal saline ผสม heparin ในถว้ยน ้ ายาท่ีสอง 
7. ส่ง syringe เข็มและยาชาเฉพาะท่ี 
8. เปิด set IABP ส่งให้แพทยด์ว้ย sterile technique และช่วยเหลือตามขั้นตอน 

ขั้นตอนการใส่ IABP Catheter มี 2 ขั้นตอนคือ 

 การเตรียมส่วนประกอบของ IABP Catheter 
 การใส่ IABP Catheter 
1. การเตรียมส่วนประกอบของ IABP Catheter (โดยแพทยห์รือผูช่้วยแพทย)์ ประกอบดว้ย 
 การเตรียม Introducer sheath 
- น า vessel dilator , Introducer sheath , Introducer dilator flush ดว้ย heparinized saline 
- สอด Introducer dilator ไปใน hemostatic valve ของ Introducer sheath 
 การเตรียม IABP Catheter 
- ต่อ one-way valve กบั male luer fitting ของสาย IAB (ภาพท่ี 2.) โดยให้ลูกศรช้ีไปทาง male luer  

fitting ต่อ syringe 60 ml. ท่ี one-way valve ดูดลมออกอยา่งน้อย 30 ml. 

 

 

 
ภาพที่ 2. แสดงการต่อ syringe เขา้กบั IAB Catheter 

 

 

 
ภาพที่ 3. แสดงการเตรียมดึง IAB Catheter ออกจาก tray 
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- หยบิ IAB Catheter ออกจาก tray โดยดึงออกในแนวราบ (ภาพท่ี 3.) 
2. การใส่สายสวน IABP โดยแพทยด์ าเนินการดงัน้ี 

 การใส่ Guide wire (ภาพท่ี 4.) 
- ใช ้Betadine solution ท าความสะอาดผิวหนงั พร้อมทั้งฉีดยาชาต าแหน่งท่ีใส่สาย 
- ใช ้angiographic needle แทงเขา้ใน femoral artery โดยผ่านผิวหนงัท ามุม 45 องศา เม่ือไดเ้ลือดดึง

เข็มเหลก็ไส้ในออก คงตวัเข็มพลาสติกคาในหลอดเลือด  
- สอด guide wire ดา้น J-tip ผ่านเข็มพลาสติกและสอดเขา้ไปถึง thoracic aorta แลว้ดึงเข็มพลาสติก

ออก คงเหลือแต่ guide wire ใช ้ gauze ชุบ NSS เช็ดรอยเลือดบน guide wire 
- กด incision ตรงบริเวณรูใส่ guide wire เพ่ือห้ามเลือด ร้อย dilator เขา้กบั guide wire เพ่ือขยาย 

artery โดยดนั dilator เขา้ไปใน artery หากไม่สามารถเขา้ไดใ้ห้ใชใ้บมีดชายธงเบอร์ 11 กรีดขยาย
รูท่ีคา wire พร้อมทั้งใส่ dilator อีกคร้ัง 

- ดึง dilator ออก พร้อมทั้งใช ้pressure กดบริเวณแผลไวเ้พ่ือควบคุม bleeding 
- เช็ดเลือดท่ีเป้ือน guide wire ออกดว้ย gauze ชุบ NSS 

 
 
 
 
 
 
                                                                   ภาพที่ 4. แสดงการใส่ guide wire 

 การใส่ Introducer sheath (ภาพท่ี 5.) 
- สอด Introducer sheath เขา้กบั guide wire และดนัหมุนตามเข็มนาฬิกา (rotary motion) เขา้ไปใน 

arterial lumen จน Introducer อยูเ่หนือผิวหนงัประมาณ 1 น้ิว 
- Introducer และ guide wire คงคาอยูจ่นกว่าเตรียม IAB catheter เรียบร้อย 

                                          
                                           ภาพที่ 5.   แสดงการใส่ guide wire และ Introducer sheath 
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 การใส่ IAB catheter โดยทัว่ไปการใส่สาย IAB catheter จ าเป็นตอ้งใส่ภายใต ้ fluoroscope เพ่ือ
สามารถดู ต าแหน่งของสาย แต่ในกรณีไม่ไดใ้ช้เคร่ือง fluoroscope ให้หาความยาวของสายโดยวดั
จาก angle of louis หรือระหว่าง 2 nd หรือ 3rd Intercostal space จนถึง umbilicus และเฉียงไปถึง 
femoral insertion site โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

- ดึง stylet wire ออกจาก IAB catheter โดยหมุน stylet cap (เม่ือดึง stylet wire ออกแลว้ห้ามใส่กลบั
เขา้ไปใหม่) 

- ดึง Introducer dilator จาก hemostatic valve และปล่อย guide wire กบั Introducer sheath ไวพ้ร้อม
ทั้งดูให้แน่ใจว่า hemostatic valve fix กบั Introducer sheath hub 

- สอด tip ส่วนของ central lumen ของ IAB catheter ผ่าน guide wire จนปลาย guide wire โผล่พน้
ออกมาทาง female hub 

- จบั IAB catheter พร้อมกบั guide wire ควบคุมให้เขา้ไปใน artery  และระวงัไม่ให้ IAB catheter 
เกดิหัก พบั งอ 

- ใส่ IAB catheter ไปจนถึง descending thoracic aorta โดยหมุนส่วน tip อยูต่  ่ากว่า left subclavian 
artery 2 cm. 

- ต าแหน่งของ Introducer sheath โผล่เหนือผิวหนงัประมาณ 1 น้ิว (ขนาด sheath 6 น้ิว) , 6 น้ิว 
(ขนาด sheath 11 น้ิว) 

- เม่ือไดต้ าแหน่งท่ีเหมาะสม เล่ือน sheath seal หรือ sheathless gard protector จนสุดและครอบ 
hemostatic valve hub พร้อมทั้งดึง guide wire ออก 

9. เม่ือแพทยใ์ส่สายบอลลูนไดต้ าแหน่งท่ีตอ้งการแลว้ ต่อสาย pressure tubing (สาย extension ชนิดแข็ง 
ท่ีติดมากบั set) และ 3 ways  เขา้กบั female luer hub (central lumen) ดูดเลือดออกดูให้แน่ใจว่าไม่มี 
clot หรือ air แลว้ต่อเขา้กบั pressure monitoring 

10. รับสาย Balloon ต่อกบัเคร่ือง IABP ผ่าน IAB catheter extender output ต่อ catheter extender เขา้กบั 
male luer fitting ส่วนปลายอีกดา้นหน่ึงของ catheter extender ต่อเขา้กบั IAB catheter extender Input 
ของ safety chamber เคร่ือง IABP 

11. แพทยต์ั้งค่าเคร่ืองตามความเหมาะสมกบัผูป่้วย 
12. ช่วยแพทยเ์ยบ็ปิดแผลเยบ็สาย IABP ติดกบัผิวหนงั ท าความสะอาดดว้ย Betadine ปิดดว้ย transparent 

dressing และ dressing ดว้ย sterile technique 
 
การดูแลผู้ป่วยขณะใส่สายและหลังใส่ IABP 

ขณะใส่ IABP 
1. แจง้ให้ผูป่้วยทราบทุกขั้นตอนและประโยชน์ของการท าหัตถการ 
2. ประเมินระดบัความรู้สึกตวั สญัญาณชีพ ชีพจร 
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3. ประเมินและเฝ้าระวงัการเปล่ียนแปลงของคล่ืนไฟฟ้าหัวใจและสัญญาณชีพ 
4. จดบนัทึก waveform และ parameter ต่างๆ 
5. บนัทึกขนาดและต าแหน่งของสาย IABP  การตั้ง frequency การตั้ง Inflate/Deflate waveform 
6. ดูแลสาย pressure ไม่ให้หัก พกั งอ 
7. ตรวจสอบ flush สาย pressure ไม่ให้มี air หรือ clot ในสาย พร้อมทั้งดูแล pressure bag ให้คงตวัท่ี 300 

mmHg. 
หลังใส่ IABP 
1. ประเมินและเฝ้าระวงัการท างาน การตั้งค่าและค่าท่ีแสดงบนเคร่ือง IABP , IABP waveform ท่ี

เหมาะสม พร้อมบนัทึก ค่า BP, Augmentation, mean ของ IABP ตรวจสอบชีพจรปลายเทา้ผูป่้วยทั้ง
สองขา้ง โดยการคล า หรือใช ้ Doppler พร้อมเปรียบเทียบผลลพัธ์ และรายงานแพทยท์นัทีเม่ือมีการ
เปล่ียนแปลงท่ีแย่ลง ในการบันทึกใชส้ัญลกัษณ์ (/) เม่ือคล าได ้ถา้คล าไม่ได้ขั้นต่อไปใช้ Doppler และ
ถา้ฟังได ้ใชส้ัญลกัษณ์ (D) 

2. จดบนัทึกต าแหน่ง การปรับตั้งเคร่ือง บันทึกรูปแบบ ECG และ arterial waveform frequency  การตั้ง 
Inflate/Deflate ไวทุ้กเวรและทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลง 

3. การประเมินและบันทึกระดบัความรู้สึกตวั สัญญาณชีพ urine output ทุก 1 ชัว่โมง และ Hemodynamic 
monitoring (MAP, CO,  CVP,  PAP, PAWP) 

4. ประเมินและเฝ้าระวงัการเปล่ียนแปลงของคล่ืนไฟฟ้าหัวใจและสัญญาณชีพ   
5. สงัเกตอาการเจ็บแน่นหนา้อก ถา้มีอาจเป็นขอ้บ่งช้ีว่าผูป่้วยมีภาวะกลา้มเน้ือหัวใจขาดเลือดเฉียบพลนั

มากข้ึน 
6. ถา้แพทยมี์ค าสัง่การรักษาให้ยา heparin ดูแลตามแผนการรักษาและติดตามผล coagulogram โดยเฝ้า

ระวงัให้ ACT ประมาณ 150-200 second หรือ PTT ratio ประมาณ 1.5-2 
7. ประเมินการอุดตนัของหลอดเลือดดงักล่าว (subclavian , carotid , renal , femoral artery) โดย

ตรวจสอบปลายมือ ปลายเทา้ สีและอุณหภูมิของผิวหนงั  
8. ประเมิน capillary refill 
9. ประเมินสภาพของระบบประสาท  
10. ประเมินอาการปวดหลงัและสีขา้ง 
11. ติดตามผล x-ray หลงัการใส่สายทนัทีและ ทุกวนัเพ่ือประเมินต าแหน่งของสาย IAB ท่ีถูกตอ้ง 
12. ประเมินภาวะติดเช้ือในร่างกายหรือดูแลให้ยา antibiotic ตามแผนการรักษา 
13. ดูแลแผล IABP ถา้มีเลือดซึมให้ dressing ทุกคร้ัง 
14. แนะน าให้ผูป่้วยห้ามงอขาขา้งท่ีมีสายบอลลูนอยา่งเด็ดขาด ในกรณีท่ีผูป่้วยไม่ให้ความร่วมมือหรือด้ิน

มากมายอาจมีความจ าเป็นตอ้ง restraint ขา หรือปรึกษาแพทยอ์าจให้ยา sedate ได ้
15. จดั position ให้ผูป่้วยสุขสบาย 
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การท า cardioversion  

 อมีนา  โสมาบุตร 
และสุกญัญา แกน่จนัทร์ 

 
การท า Cardioversion เป็นการรักษาหัวใจเต้นเร็วผิดจงัหวะ โดยอาศยัหลกัการ เม่ือมีกระแสไฟฟ้าจ านวนมาก

พอ เม่ือผ่านหัวใจจะท าให้เกดิ  depolarization ของกลา้มเน้ือหัวใจทนัที ท าให้ atrial และ ventricular thachy 
arrythmias รวมทั้ง ventricular fibrillation (VF) หายไป หรือหยดุชัว่คราวเพ่ือให้ sinus node เกดิ spontaneous  
depolarization และท าหนา้ท่ีเป็น pacemaker ของหัวใจ เป็นการรักษาภาวะหัวใจเตน้เร็วผิดจงัหวะเพ่ือให้กลบัมา
เป็น sinus rhythm 

ข้อบ่งชี้ในการท า Cardioversion 
1. มี arial fibrillation (AF) ไม่เกนิ 12 เดือน  หรือ มีรายงาน AF ท่ีเป็นมานานไม่เกนิ 3 เดือนจะมีโอกาสเป็น 

sinus rhythm ภายหลงัท า Cardioversion ไดม้ากกว่า 2 เท่าของ AF ท่ีเป็นมานานกว่า 12 เดือน   
2. ขนาดของ  left  atrial ท่ีไม่โต โดยเฉพาะอยา่งยิง่ไม่เกนิ 5 cm. 
3. อายไุม่เกนิ 60 ปี 
4. ไม่มี organic heart disease , heart failure ,aortic stenosis, cardio myopathy. 
5. ไม่มีโรค chronic obstructive pulmonary disease 
6. ไม่มี precipitating  factors เช่น การมีไข ้ ภาวะ thyrotoxicosis 

การพยาบาลผู้ป่วยก่อนท า Cardioversion 

1. อธิบายให้ผูป่้วยทราบถึงแผนการรักษา และแนะน าการงดน ้ าและอาหารกอ่นการท าหัตถการ 
2. จดัท่านอนราบหัวสูงเล็กนอ้ยพกับนตียงให้สุขสบาย  
3. ประเมินและบนัทึกระดบัความรู้สึกตวัและสญัญาณชีพ  
4. ติดและตรวจสอบ ECG electrode ชนิด standard lead 5 leads ในต าแหน่งท่ีถูกตอ้งไม่เล่ือนหลุด  
5. ประเมินคล่ืนไฟฟ้าหัวใจ เพ่ือประเมิน ภาวะหัวใจเตน้ผิดจงัหวะเช่น VF หรือ pulseless VT  
6. เปิดเส้นให้ IVF ดว้ยเข็มเบอร์ 18-22 
7. ท าความสะอาดผิวหนงับริเวณหนา้อก ให้สะอาด 
8. ดูแลให้ออกซิเจนตามแผนการรักษา  อยา่งต่อเน่ือง 
9. เตรียมอุปกรณ์พร้อมใช้ดังนี้ 

 เคร่ือง defibrillator 
 Defibrillator paddle 
 ECG electrode 
 electrode gel                    
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ภาพท่ี 1. เคร่ือง defibrillator 
 

10. เตรียมยาตามแผนการรักษาของแพทยใ์ห้พร้อมใช้ เช่น  morphine,  1% fresofol  
11. เตรียมรถฉุกเฉินและการช่วยชีวิตกรณีฉุกเฉิน เช่น adrenaline, atropine 
12. เตรียมส ารอง temporary pacemakerให้พร้อมใช้ 

 

การพยาบาลขณะท า Cardioversion 
1. เลือกใช ้ paddles หรือ defibrillator  electrode pads ท่ีมีขนาดเหมาะสมกบัขนาดตวัผูป่้วย ติดหรือวาง 

paddle ท่ีทา electrode gel บนผิวหนงัหนา้อก ต าแหน่งท่ีเหมาะสม คือ ดา้น sternum  วางใตก้ระดูกไหปลา
ร้าดา้นขวาชิดกบักระดูกหนา้อก และดา้น apex วางท่ีระดบัราวนมท่ี mid –axillary  กดให้ paddle ทั้งสอง
สมัผสักบัผนงัหนา้อกให้แน่น (ภาพท่ี 2.) 

 
ภาพท่ี 2. ต าแหน่งการวาง paddle ส าหรับการท า defibrillation/ cardioversion 

 
2. จดัให้ผูป่้วยอยู่ในท่ีปลอดภยัห่างจากน ้ าหรือสัมผสัโลหะ รวมถึงผูก้  าลงัท าการ Cardioversion ดว้ย 
3. ประเมินระดบัความรู้สึกตวั และRecord V/S 15 นาที x 4 คร้ัง, 30 นาที x 2 คร้ัง,  1 ชัว่โมง จนกว่าจะ Stable 
4. กดปุ่มเปิดเคร่ือง defibrillator 
5. ประเมินคล่ืนไฟฟ้าหัวใจ อ่านจงัหวะการเตน้ของหัวใจจากคล่ืนไฟฟ้าหัวใจบนจอเคร่ือง เพ่ือให้ความมัน่ใจ

ว่าเป็น Af, VF , VT หรือ pulseless VT ท่ีตอ้งการการรักษาดว้ย defibrillationในกรณีท่ีเป็นเส้นตรงเหมือน
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ภาวะ asystole ควรลองเปล่ียนต าแหน่งของ paddle  หรือเปล่ียน lead เพ่ือให้แน่ใจว่าไม่ใช่ VF ท่ีไม่เห็น 
fibrillation wave ชดัเจนในคร้ังแรก 

6. ดูแลให้ยาฉีดเพ่ือผ่อนคลายผูป่้วยตามค าสัง่การรักษาของแพทย ์  เช่น morphine 2 mg IV และ 1% fresofol 
50 mg  IV พร้อมสงัเกตอาการผูป่้วยและสญัญาณชีพขณะก  าลงัให้ยา  ซ่ึงอาจท าให้ ความดนัโลหิตต ่าได้ 

ขั้นตอนการท า Cardio version โดยแพทย์ 

1. หมุนปุ่ม lead selector ไปท่ี  paddles ในกรณีท่ีใช ้paddles เป็นตวัรับสญัญานคล่ืนไฟฟ้าหัวใจ หรือถา้ติด
ขั้ว electrode ส าหลบัคล่ืนหัวใจอยูแ่ลว้เลือก lead ท่ีเห็นคล่ืนหัวใจชดัท่ีสุด มกันิยมใช้ lead II 

2. อ่านจงัหวะการเตน้ของหัวใจจากคล่ืนไฟฟ้าหัวใจบนจอเคร่ือง  
3. วางหมุนปุ่มท่ีตั้งพลงังานไฟฟ้าท่ี 200 joules ส าหรับการท า defibrillation คร้ังแรกในกรณีท่ีเป็น VF หรือ 

เลือกระดบัพลงังานท่ีต้องการ  
4. เม่ือเคร่ือง defibrillator  ชาร์จไฟ แลว้ กอ่นจะปล่อยกระแสไฟฟ้าทุกคร้ังให้ท าตามขั้นตอนต่อไปน้ี โดยคน

ท่ีจะปล่อยกระแสไฟฟ้า จาก defibrillator ตอ้งกล่าวให้ทุกคนในทีมช่วยชีวิตไดย้นิชดัเจน 
5. กดปุ่ม discharge ท่ีจบั paddle พร้อมกนัทั้ง 2 ขา้ง /หรือปุ่มค าสัง่ท่ีแป้นหนา้จอเพ่ือปล่อยกระแสไฟฟ้าเขา้สู่

ผูป่้วย 
6. ดูจงัหวะการเตน้จากคล่ืนไฟฟ้าหัวใจ บนจอภาพ ถา้เป็น tachycardia ให้เพ่ิมพลงังานเพ่ือท า Cardioversion 

ต่อตามแผนปฏิบติัการ 
  
การพยาบาลหลังท า Cardioversion 

1. Record V/S 15 นาที x 4 คร้ัง 30 นาที x 2 คร้ัง   1 ชัว่โมง จนกว่าจะ Stable 
2. ให้นอนพกัผ่อนและประเมินระดบัความรู้สึกตวัอยา่งต่อเน่ือง 
3. observe EKG ภายใน 24 ชัว่โมงแรก  
4. สงัเกตภาวะแทรกซ้อนหลงัท า Cardioversion ดงัน้ี 

 HR ชา้มาก ตอ้ง on pacemaker  หรือ show  asystole 
 HR show arrhythmia  VT  VF 
 ปวดร้าวบริเวณหนา้อก หรืออาการ angina 
 SBP ต ่ากว่า 80 มม.ปรอท 
 ระดบัความรู้สึกตวัลดลง 
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การใส่สายระบายทรวงอก 

                                                                                                                                ธิดา   สายปัน  
                และขนิษฐา   พวงศรี   

  

การใส่สายระบายทรวงอก (intercostal drainage: ICD)  เป็นการใส่ท่อเพ่ือระบายลม หรือสารเหลว เช่น น ้ า  
เลือด และหนอง  ออกจากปอดและช่องเยื่อหุ้มปอดช่วยให้ปอดขยายตวัไดดี้    ท่อระบายทรวงอกจะท าหนา้ท่ี
ระบายลมและสารเหลวในขณะหายใจออก (expiration) ซ่ึงมีภาวะpositive pressure ภายในช่องเยื่อหุ้มปอด (ทอง
ใคร นาโควงษ,์ 2551; Sullivan, 2008) การระบายทรวงอกตอ้งเป็นระบบปิด (close drainage) หมายถึง สารเหลว
หรือลมออกจากช่องเยือ่หุ้มปอดได ้ แต่อากาศจากภายนอกเขา้ไปในช่องเยื่อหุ้มปอดไม่ได ้ โดยใชน้ ้ าท าหนา้ท่ีก ัน้
ไม่ให้อากาศจากภายนอกเขา้สู่เยื่อหุ้มปอด   

ข้อบ่งชี้ในการใส่สายระบายทรวงอก  
1. มีลมในช่องเยื่อหุ้มปอด (pneumothorax), มีเลือดในช่องเยื่อหุ้มปอด (hemothorax)  
2. มีลม และ มีเลือดในช่องเยือ่หุ้มปอด (pneumohemothorax) 
3. มีหนองในช่องเยือ่หุ้มปอด (empyema)  
4. มีน ้ าในช่องเยื่อหุ้มปอด (pleural effusion)  
5. มีน ้ าเหลืองในช่องเยื่อหุ้มปอด (chylothorax)  
6. หลงัผ่าตดัหัวใจและทรวงอก  เพ่ือระบายน ้ าและเลือดจากรอบแผลผ่าตดั  
7. ผูป่้วยท่ีใชเ้คร่ืองช่วยหายใจ และใส่ PEEP  แลว้มี subcutaneous emphysema  
8. ส าหรับใส่ยาเขา้ไปทางท่อระบายทรวงอก 
9. เพ่ือลดน ้ าในช่องเยื่อหุ้มปอด  ในกรณีผูป่้วยเป็นมะเร็งท่ีปอด  

ชนิดของการต่อท่อสายระบายทรวงอก  
การต่อท่อระบายทรวงอกลงขวดมีการต่อหลายแบบ การเลือกใชว้ิธีใดข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงค์ ว่าตอ้งการ

ระบายอากาศหรือสารเหลวจากโพรงเยือ่หุ้มปอด  ความพร้อมของอุปกรณ์  ความสะดวกปลอดภยั มี 5 ระบบ ดงัน้ี 
1. ระบบ 1 ขวด (one bottle system) หรือขวด under water seal (ภาพท่ี 1.) ระบบน้ี ท่อระบายทรวงอก ท่ีออก

จากผูป่้วยจะตอ้งต่อกบัปลายหลอดแกว้ยาวท่ีจุ่มใตน้ ้ าในขวด ประมาณ   2 - 3 ซม.น ้ า การต่อแบบขวดเดียวเหมาะ
ส าหรับระบายลม เลือด สารเหลวอ่ืน ๆ ท่ีปริมาณออกไม่มาก  

ภาพที่ 1. ระบบ 1 ขวด            
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 2. ระบบ 2 ขวด (two bottles system) ประกอบดว้ย ขวด collection และขวด under water seal ใชส้ าหรับ
ระบายอากาศและสารเหลว โดยมีขวดเกบ็สารเหลวเฉพาะและขวด under water seal ปลายหลอดแกว้ยาวจุ่มใตน้ ้ า
ในขวดประมาณ 2-3 ซม.น ้ า ดงัรูป (ภาพท่ี 2.) 

Prevent air & fluid from returning 

to the pleural space

Prevent air & fluid from returning 

to the pleural space

• For drainage, a second 

bottle was added

• The first bottle collects 

the drainage

• The second bottle is 

the water seal

• With an extra bottle for 

drainage, the water 

seal will then remain at 

2cm 
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vents air

Fluid 

drainage

2cm 

fluid

                                
 

ภาพที่ 2.ระบบ 2 ขวด (two bottle system)  และตวัอยา่งระบบ 2 ขวดท่ีใชใ้นไอซีย ูหลงัผ่าตดั 
 

3. ระบบ 3 ขวด (three bottles system) (ภาพท่ี 3.) ประกอบดว้ย ขวด collection, ขวด under water seal และ
ขวดควบคุมความดนั (pressure regulator) เหมือนระบบสองขวด เพียงเพ่ิมแรงดูดจากภายนอก โดยอาศยัเคร่ืองดูด
สุญญากาศควบคุมความดนัโดยระดบัน ้ าในขวดควบคุมความดนัขวดท่ี 3 ระบบน้ีใชใ้นกรณีท่ี มีเคร่ืองดูด (suction) 
ท่ีไม่สามารถควบคุมความดนัได ้ปลายหลอดแกว้ยาวจุ่มใตน้ ้ าในขวดประมาณ 10 ซม.น ้ า (สามารถก  าหนดความดนั
ไดต้ามตอ้งการ โดยจะตั้งความดนัเท่าใดให้ใส่น ้ าท่วมแท่งแกว้ยาวในขวดท่ี 3 ซ่ึงมี 3 ท่อเท่านั้น)  
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ภาพที่ 3. ระบบ 3 ขวด (three bottles system) 
 

4. ระบบ 4 ขวด   (four bottle system) (ภาพท่ี 4.) ประกอบดว้ย ระบบสามขวด เพ่ิมขวด    under water seal  
อีก 1 ขวดโดยต่อจากขวด collection ของระบบสามขวด เพ่ือให้มีการระบายอากาศได ้ ถา้เคร่ืองดูดสุญญากาศไม่
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ท างานหรือมีอากาศออกมามาก ขวด sub aqueousใชป้้องกนัไม่ให้อากาศไหลยอ้นกลบัเขา้ตวัผูป่้วย  โดยจดัให้ปลาย
ท่อจมใตร้ะดบัน ้ าประมาณ 2 ซม. 
 

 
 

ภาพที่ 4.ระบบ 4 ขวด   (four bottle system) 
 
5. ระบบ Balance system (ภาพท่ี 5.) ประกอบดว้ย ขวด collection ขวด under water seal และขวดควบคุม

ความดนั (pressure regulator) เหมือนระบบ 3 ขวด แต่ขวดท่ี 3 ใชจุ้ก 2 ตายาว มี Y-piece เช่ือมระหว่างทาง 3 ขวด 
ปลายหลอดแกว้ยาว จมใตน้ ้ าในขวดประมาณ 10 ซม.น ้ า  เพ่ือให้มีความดนัภายในทรวงอก (pleural cavity) คงท่ีทั้ง
หายใจเขา้และออก ป้องกนัไม่ให้ mediastinum swing  (mediastinal shift)  จนเกดิ low cardiac output ในผูป่้วยท่ีท า  
pneumonectomy 

 
   

ภาพที่ 5. ระบบ Balance system 
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การพยาบาลก่อนใส่สายระบายทรวงอกและวิธีปฏิบัติ 

1. อธิบายแผนการท าหัตถการและดูแลให้ผูป่้วยเซ็นใบยนิยอมท าหัตถการ 
2. อธิบายให้ผูป่้วยทราบถึงวตัถุประสงค์ความจ าเป็นในการใส่สายระบายทรวงอก และเปิดโอกาสให้ผูป่้วย

ไดซ้กัถาม โดยให้ขอ้มูลและอธิบายถึงสภาพความเจ็บป่วย ตามความเป็นจริงมากท่ีสุด  
3. ประเมินและบนัทึก  ระดบัความรู้สึกตวั, V/S , O2 Sat กอ่นใส่สายระบายทรวงอก 
4. เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมใชง้านดงัน้ี 

การเตรียมอุปกรณ์ 

1. เส้ือกาวน์ , หมวก , Mask , ถุงมือ  Sterile ขนาด  ต่างๆ เช่น 6, 7 
2. Set เจาะใส่สายทรวงอก 1 set 
3. ขวด sterile  2   ขวด 
4. ชุดสายยาง Chest drain sterile   
5. Thoracic catheter No. 28 หรือ 32 
6. Sterile water 400 cc. ส าหรับใส่ขวด Chest drain 
7. Syringe disposable ,เข็ม No.18, 24 
8. ยาชา (1% Lidocaine) 
9. น ้ ายา Betadine  
10. ใบมีด No. 10 หรือ 11 
11. ไหมเยบ็แผล  
12. ชามรูปไต 
13. Artery  clamp 
14. Gauze sterile , ส าลี , พลาสเตอร์หรืออุปกรณ์ปิดแผล 
15. เคร่ืองดูดแรงดนัต ่า ( Low pressure suction ) ในกรณีท่ีแพทยส์ัง่ 
16. ท่ีรองขวด  Chest drain 

5. อธิบายวิธีการ ขอ้ปฏิบติัขณะใส่และหลงัใส่ และแนะน าอุปกรณ์ แกผู่ป่้วยตลอดจนอาการผิดปกติท่ีตอ้ง
แจง้ให้พยาบาลทราบ 

6. เจาะ และ ติดตามผลการตรวจ Hct, Platelet , PT ,PTT , INR  ถา้ผิดปกติให้รายงานให้แพทยท์ราบ (ในกรณี
ท่ีแพทยส์ัง่) 

7. จดัท่าของผูป่้วยให้เหมาะสม โดยในรายท่ีรู้สึกตวัดีและสามารถนัง่ไดจ้ดัท่านัง่ศีรษะสูงวางแขนพาดบน 
Over bed เพ่ือให้ผูป่้วยไดห้ายไจไดส้ะดวก และปอดขยายตวัเต็มท่ี  ส่วนในรายท่ีไม่รู้สึกตวัจดัให้ผูป่้วย
นอนศีรษะสูง 15 -30 องศา 

8. เตรียมบริเวณท่ีจะใส่สายระบายทรวงอกให้สะอาด  
9. เตรียมขวด Chest drain โดยเติม Sterile water 400 cc. หลงัจากนั้น เปิดชุดสายยางน าฝาขวดท่ีมีหลอดแกว้

ยาวใส่ลงในขวดน ้ าให้ปลายหลอดแกว้จุ่มใตน้ ้ าประมาณ 2-3 cm. ปิดฝาให้แน่น อีกฝาท่ีมีหลอดแกว้สั้น
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สองอนัให้ปิดฝาขวดเปล่าให้แน่นเช่นกนั เกบ็ปลายท่ีเป็นหลอดแกว้ไวใ้นผา้Sterile ระมดัระวงั 
Contaminate 

10. วางขวด Chest drain ไวใ้นช่องท่ีวางขวดให้เรียบร้อย 
11. เปิด Set suture เท น ้ ายา Betadine  ใส่ในถว้ย ส าหรับให้แพทยท์ าความสะอาดผิวหนงับริเวณท่ีจะใส่สาย  
12. เปิด Syringe disposable ,เข็ม No.18, 24 ,ใบมีด No. 10 หรือ 11 ,ไหมเยบ็แผล ลงใน Set suture  , Thoracic 

catheter No. 28 หรือ 32 ตามการประเมินของแพทย  ์
13. เตรียม  ยาชา ( 1% Lidocaine ) ส่งให้แพทย  ์
14. เม่ือแพทยใ์ส่สายเขา้ไปในทรวงอกแลว้ส่งปลายหลอดแกว้ท่ีเตรียมไวใ้ห้แพทยต่์อเอง อย่าง Sterile 
15. ในกรณีท่ีแพทยต์อ้งการให้ต่อ เคร่ือง Low pressure suction (ภาพท่ี 6.) ให้ตั้ง pressure 10-20 mmHg 

กอ่นท่ีจะต่อกบัชุดระบายทรวงอก และขวด under water seal ต่อเคร่ือง Low pressure suction เขา้กบั
หลอดแกว้สั้นของขวดท่ีใส่น ้ าไว ้(ภาพท่ี 7.) 

16. ปิดแผลให้เรียบร้อย หลงัจากแพทย ์เยบ็สายติดกบัผิวหนงัของผูป่้วย 
17. X-ray หลงัใส่สาย 

 

                                                                       
 
ภาพที่ 6. เคร่ือง Low pressure suction    ภาพที่ 7.ต่อ Low pressure suction เขา้กบัหลอดแกว้สั้นของขวดท่ีใส่น ้ าไว  ้
 
 การพยาบาลขณะใส่ 

1. ให้ก  าลงัใจและดูแลให้ผูป่้วยอยู่ในท่าทางคงเดิม ไม่เคล่ือนไหวหรือไอขณะท่ีแพทยท์ าการแทงเข็ม  
2. สงัเกตและประเมินอาการเปล่ียนแปลงของผูป่้วย ไดแ้ก ่ลกัษณะหายใจ ไอ สีผิว และเล็บ เป็นตน้  
3. ตรวจสอบ ขวด drain เพ่ือดูว่ามีลมร่ัว น ้ าเหลือง หรือ เลือดออกมาหรือไม่ ระดบัน ้ าข้ึนลงหรือไม่  
4. วดัและบนัทึก V/S ทุก 15 นาที ขณะใส่สาย 
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การพยาบาลหลังใส่สาย 

1. ประเมินสญัญาณชีพ เพ่ือช่วยในการประเมินอาการเปล่ียนแปลงของผูป่้วย วดัสญัญาณชีพทุก 15 นาที 4 
คร้ัง ทุก 30 นาที 4 คร้ัง ทุก 1 ชัว่โมง จนกว่าสญัญาณชีพจะคงท่ี 

2. ประเมินภาวะแทรกซ้อนท่ีอาจเกดิข้ึนภายหลงัการใส่สายระบายทรวงอก ซ่ึง ภาวะแทรกซ้อนในระยะหลงั
ใส่ ICD เช่น Lacerate lung, chest wall bleeding, lmproper  position of tube, Chest tube occlusion, 
Subcutaneous emphysema, Air  leak  มาก, Subcutaneous  infection อาการแสดง เช่น แน่นหนา้อกมากข้ึน
หายใจไม่สะดวก, มีลมใตผิ้วหนงับริเวณท่ีใส่สาย,  V/S เปล่ียนแปลง ,ให้รีบรายงานแพทย ์ 

3. วาง ขวด  ในท่ีรองขวด ต ่ากว่าระดบัหนา้อกผูป่้วย 2- 3 ฟุต 
4. บนัทึกต าแหน่งของสาย ความยาวของสายหลงัใส่สายเสร็จยดึสายยางให้ติดแน่นกบัผูป่้วย ไม่ให้สายหัก 

พบั งอ และหลุดจากผูป่้วย 
5. ติดตามผล X-ray  และรายงานแพทยใ์ห้ทราบเพ่ือตรวจดูต าแหน่งปลายสาย 
6. บีบคลึง และรูดสายระบาย (milking  & stripping) (ภาพท่ี 8.) ควรท าอยา่งระมดัระวงั หากใชค้วามดนั 

(pressure) ท่ีมากเกนิไป จะท าให้เกดิแรงดูดท่ีความดนัเป็นลบในช่องเยื่อหุ้มปอด อาจเกดิการบาดเจ็บต่อ
ผนงัเยือ่หุ้มปอดและเน้ือเยื่อปอด (bruising) ควรรูดสายระบายทุก1-2 ชัว่โมง ไม่ควรรูดสายยาวเกนิ 4  น้ิว
ถา้รูดยาวกว่าน้ีจะท าให้เกดิแรงดูดท่ีเป็นความดนัลบไดก้ารใช ้glycerin ช่วยให้รูดสายไดล่ื้นและง่ายข้ึน 

 

                                                   
                        

                ภาพที่ 8. บีบคลึง และรูดสายระบายอยา่งระมดัระวงั สงัเกตลกัษณะและปริมาณสารเหลว 
 

7. ในกรณีท่ีต่อเคร่ือง    Low pressure suction     ตอ้งตรวจดูค่าแรงดนัให้ถูกต้องอยา่งน้อยทุก  8  ชัว่โมง 
8. ตรวจดูการเคล่ือนไหวของน ้ าในหลอดแกว้ 
9. เปล่ียนขวดรองรับสารเหลวทุกวนัหรือเม่ือมีของเหลว 800 cc.  
10. สงัเกตลกัษณะและบนัทึกสารเหลว ทุก 8 ชัว่โมง 
11. ท าแผลวนัละคร้ังหรือเม่ือแผลสกปรกดว้ยเทคนิคปราศจากเช้ือ สงัเกตลกัษณะแผล และบนัทึกลกัษณะแผล 
12. กระตุน้ให้ผูป่้วยไอ และหายใจลึกๆ  
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การพยาบาลขณะเอาสายออกและวิธีปฏิบัติ 

1. เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมใช้ (set ท าแผล, ใบมีด, น ้ ายา Betadine, ชามรูปไต, ถุงมือ Sterile,อุปกรณ์ปิดแผล) 
2. ระเมินและบนัทึก  ระดบัความรู้สึกตวั, V/S , O2 Sat กอ่นเอาสายระบายทรวงอกออก 
3. อธิบายให้ผูป่้วยรับทราบ 
4. ประเมิน Pain และดูแลให้ยาแกป้วด Morphine ตามแผนการรักษากอ่นเอาสายระบายทรวงอกออก 30 นาที    
5. จดัท่านอนให้ผูป่้วยนอนในท่าท่ีสุขสบาย ศีรษะสูงเล็กน้อย และฝึกให้ผูป่้วยหายใจ เขา้-ออก ยาวๆลึกๆ  
6. เปิดแผลและท าแผล โดยยดึหลกั  Aseptic technique ตดัไหมท่ีเยบ็ผูกสายระบายออก  ใชก้อ็ซปิดปากแผล

และให้ผูป่้วยหายใจเขา้เต็มท่ีแลว้กลั้นไว ้ ดึงสายออกโดยเร็วพร้อมกบัผูกไหมปิดปากแผลให้สนิทไม่ให้มี
กอ้นเลือดตกคา้งหรืออุดตนัปากแผล  ปิดแผลให้เรียบร้อยดว้ย top gauze และ pressure dressing 

7. X-ray  หลงัเอาสายออก 
 
การพยาบาลหลังเอาสายออก 

1. ประเมินสญัญาณชีพ เพ่ือช่วยในการประเมินอาการเปล่ียนแปลงของผูป่้วย วดัสญัญาณชีพทุก 15 นาที 4 
คร้ัง ทุก 30 นาที 4 คร้ัง ทุก 1 ชัว่โมง จนกว่าสญัญาณชีพจะคงท่ี 

2. สงัเกตอาการเปล่ียนแปลง เช่น เหง่ือออก ตวัเยน็  หายใจเหน่ือย  กระสบักระส่าย  แน่นหนา้อก  หากพบ
อาการผิดปกติรีบรายงานแพทยท์ราบ 

3. สงัเกตลกัษณะแผล, ลมร่ัวใตผิ้วหนงั, สี, กล่ิน และ ปริมาณสารคดัหลัง่ท่ีออกมาจากสายระบายทรวงอก 
4. ติดตามผล chest X-ray  และรายงานแพทยห์ากพบความผิดปกติ 
5. ท าแผลวนัละคร้ังหรือเม่ือ สกปรก หรือแผลมีเลือดซึม และ ตดัไหมเม่ือครบ 7 วนัหรือตามค าสัง่แพทย  ์
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การเจาะน า้ในช่องเย่ือหุ้มปอด 

เกศกนก  ภาสประหาส 
และเพียงเพญ็  ยะวงศรี 

 
การเจาะช่องทรวงอก (Thoracentesis), การเจาะเย่ือหุ้มปอด (Pleural centesis) คือ การดูด (aspiration) เอา

น ้ า (pleural fluid), หรือลมจากช่องเยือ่หุ้มปอด (pleural space) เพ่ือการศึกษาหรือการวิจัย  การตรวจ pleural 
fluid จะช่วยในการวิจยัได้ การระบาย pleural fluid จะช่วยลดการกดต่อหลอดเลือดหรือปอด และการกดการหายใจ
ท่ีมีสาเหตุจากมะเร็ง (cancer) หนอง (empyema) pleurisy หรือวณัโรค (tuberculosis) รวมทั้งสามารถให้ยาฉีดเขา้ 
pleural space ในระหว่างการเจาะโพรงช่องทรวงอกได ้(Ress, 2010) 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือการรักษา ช่วยให้การขยายตวัของปอดดีข้ึนในผูป่้วยท่ีมีลมในช่องเยือ่หุ้มปอด (pneumothorax) มี

เลือดในช่องเยือ่หุ้มปอด (hemothorax) มีหนองในช่องเยือ่หุ้มปอด (empyema)  

2. เพ่ือการวินิจฉัยการเจาะเอาของเหลวท่ีอยู่ในช่องเยื่อหุ้มปอดไปตรวจ หรือเพาะเช้ือ การท า pleural 

biopsy 

การพยาบาลก่อนการท าหัตถการ 
1. การเตรียมผูป่้วย เป็นส่ิงส าคญัอยา่งยิง่กอ่นการเจา้ช่องทรวงอก เพ่ือให้ความมัน่ใจไดว้่า ผูป่้วยให้ความ

ร่วมมือเป็นอยา่งดีและลดความวิตกกงัวลของผูป่้วยในระหว่างการท าหัตถการและป้องกนั
ภาวะแทรกซอ้น 
 ให้ขอ้มูลผูป่้วยโดยอธิบายถึงวตัถุประสงค์ วิธีการ การปฏิบติัตวัขณะและหลงัท า 
 บอกให้ผูป่้วยทราบถึง อาจจะรู้สึกเหมือนเข็มท่ิมจากการฉีดยาชาเฉพาะท่ี และรู้สึกเหมือนถูกกด เม่ือ

เข็มถูกแทงผ่านเขา้ช่องทรวงอก 
 เนน้ย  ้าให้ความส าคญัไม่ให้เคล่ือนไหวระหว่างท าหัตถการขณะท่ีแพทยแ์ทงเข็ม หลีกเล่ียงการไอ การ

หายใจลึกๆ หรือเคล่ือนท่ีทนัทีทนัใด เพ่ือหลีกเล่ียงเข็มท่ิมเขา้เยือ่หุ้มปอดหรือปอด 
 สอบถามเก ีย่วกบัการแพย้าชาเฉพาะท่ี ถา้มีอาจตอ้งเลือกยาท่ีปลอดภยักว่า  
 ตรวจสอบความถูกต้องเอกสารเซ็นยินยอมให้ท าหัตถการ  
 ตรวจสอบ film chest x-ray, ผล echo และ เวชระเบียนตรวจสอบให้แน่ใจว่ามี Film Chest X-ray (Film 

ท่ีใชดู้ต าแหน่งคือ Postero anterior และ Lateral Chest  X-ray) ซ่ึงใชเ้พ่ือประเมินต าแหน่งของ fluid 
หรือ air ใน plural cavity และเพ่ือช่วยระบุต าแหน่งในการเจาะ เม่ือมีน ้ าอยู่ในต าแหน่งเป็นถุง การท า 
ultrasound จะช่วยระบุต าแหน่งส าหรับเข็มในการเจาะมากท่ีสุด (Smeltzer et al., 2011) 

 ให้ยา sedative ถา้แพทยส์ัง่ เพ่ือช่วยให้ผูป่้วยสงบและผ่อนคลาย ให้ความร่วมมือในการท าหัตถการได้
ดี (Smeltzer et al., 2011) 
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2. การเตรียมอุปกรณ์ อุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเจาะเยือ่หุ้มปอด 

 Set เจาะน ้ าปอด  ภายใน set ประกอบดว้ย ผา้ช่องส่ีเหล่ียม 1 ผืน เข็มเจาะปอด (เข็มกลวงไม่มี stylet), 
swab, gauzes, syringe 10 cc ส าหรับฉีดยาชาและสายยางส าหรับระบายของเหลว  

 เข็มฉีดยา เบอร์ 18 และเบอร์ 24 ส าหรับ draw และฉีดยาชา 
 3 way stopcock, extension No.36 และ syringe 20-50 cc เพ่ือใช้ในการระบาย pleural fluid 
 ถุงมือ สะอาดปราศจากเช้ือ 
 ยาชาเฉพาะท่ี (1% Lidocaine ) 
 น ้ ายาฆ่าเช้ือบริเวณผิวหนงั (Betadine) 
 Sterile bottle 500-1000 cc 
 พลาสเตอร์ปิดแผล 
 แว่นตา (goggle)  

3. ประเมินสญัญาณชีพกอ่นเจาะ ประเมิน V/S, RR, O2Sat., EKG, BP 
4. ดูแลให้ไดร้ับออกซิเจนถา้จ าเป็น 
5. ตรวจสอบต าแหน่งการแทงท่ีแน่ชดั ข้ึนกบัปริมาณและต าแหน่งของ effusion ตรวจสอบ ต าแหน่งโดย

การ X-ray (ใน film ถา้เป็น air มกัอยู่ใน ICS 2-3 ของ mid clavicular line), การตรวจคล่ืนเสียงสะท้อน 
และ การเคาะ (Percussion) ท่ีต าแหน่งเสียงทึบ 

6. จดัท่าผูป่้วย โดยท่าท่ีใชใ้นการเจาะปอดมี 3 ลกัษณะ ให้เหมาะสมตามสภาพของผูป่้วย  
 ในผูป่้วยท่ีช่วยเหลือตนเองได ้ ให้นัง่ท่านัง่หัวสูงจะช่วยให้ช่วงซ่ีโครงกวา้ง ท าให้สามารถสามารถแทง

เข็มผ่านช่องซ่ีโครงไดง่้าย และ ท่าท่ีสุขสบายจะช่วยให้ผูป่้วยผ่อนคลาย 
o ท่านัง่บนเตียง ให้ผูป่้วยนัง่ ยกแขนสองขา้งวางบนโต๊ะคร่อมเตียง (Over bed) วางศีรษะฟุบ

เหนือแขนหรืออาจวางบนหมอนให้ผูป่้วย 
o ถา้จดัท่านัง่ริมเตียง (ภาพท่ี 1.) ให้วางเทา้และแขนให้สบาย พยาบาลควรยนือยูด่า้นหนา้ผูป่้วย 

เพ่ือป้องกนัการเคล่ือนของโต๊ะคร่อมเตียงและป้องกนัผูป่้วยเล่ือนตก  

                                                  
ภาพที่ 1. ท่านัง่หัวสูงนัง่ริมขอบเตียง 
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o ท่านัง่คร่อมเกา้อ้ี เอามือทั้งสองขา้งพาดกบัพนกัเกา้อ้ี ฟุบหนา้วางลงบนแขน over bed จดัท่า
ผูป่้วยให้อยู่ใน โนม้ตวัไปขา้งหนา้ ซ่ึงอาจวางแขนบนโต๊ะคร่อมเตียง ควรใชห้มอนเพ่ิม
ความสุขสบายให้ผูป่้วย  

 ในกรณีท่ีผูป่้วยไม่สามารถนัง่เองได ้ให้นอนยกศีรษะสูง 45 องศา โดยพาดแขนไปดา้นหลงัศีรษะ หรือ
อาจนอนตะแคงเอาดา้นท่ีตอ้งการเจาะข้ึน อาจใชห้มอนรองบริเวณสีขา้ง 

                      ตรวจสอบท่านัง่ท่ีเปิดหลงัทั้งหมด โกนขนบริเวณท่ีแทงถา้จ าเป็น 
7. ช่วยแพทยใ์นการ สวมกาวน์ เปิด set   เทน ้ ายา Betadine  และส่งยาชา 
8. ให้ก  าลงัใจและดูแลให้ผูป่้วยอยู่ในท่าทางคงเดิม ไม่เคล่ือนไหวหรือไอขณะท่ีแพทยท์ าการแทงเข็ม ให้

ขอ้มูลผูป่้วยเก ีย่วกบัขั้นตอนการท าหัตถการ  

การพยาบาลในขณะเจาะปอด 

1. เฝ้าระวงัภาวะแทรกซ้อนเช่น อาจมีเลือดออกมากขณะเจาะ มีลมร่ัวผ่านจากภายนอกเขา้ไปในเยือ่หุ้มปอด  
2. ในขณะเดียวกนัให้สงัเกตและประเมินอาการเปล่ียนแปลงของผูป่้วยลกัษณะและอตัราการหายใจ O2Sat, 

HR, อาการไอ, สีผิวหนงั และเลบ็ สงัเกตอาการ ช็อก ปวด, คล่ืนไส้, ซีด, เหง่ืออก, อาการเขียว (cyanosis), 
หายใจเร็ว (tachypnea) และหายใจล าบาก (dyspnea)  เป็นตน้ 

3. ช่วยแพทยข์ณะท าหัตถการ 
ขั้นตอนก่อนการท าหัตถการ (Procedure) 

1. แพทยผู์ท่ี้จะท าหัตถการและผูช่้วย ให้สวมแว่นตา (goggle) และหนา้กาก เพ่ือป้องกนัอุบติัเหตุเขา้ตาหรือ
ปากจากน ้ า pleural fluid กระเด็น 

2. เม่ือปูผา้ผูป่้วยให้เรียบร้อยและท าความสะอาดผิวหนงัดว้ยน ้ ายาฆ่าเช้ือ (antiseptic agent) จะท าการฉีดยา
ชาเขา้ต าแหน่งท่ีจะท าการเจาะใชเ้ข็มเจาะขนาดสั้นหนา้ตดั 18-25” ท่ีมี syringe ขนาด 20 ml และ 3-way 
ติดดว้ย แทงเขา้สู่ pleural space  

3. ดูดน ้ าออกจาก pleural space อยา่งนุ่มนวล ชา้ๆ ผ่านสาย extension และ 3-way ลงขวดบรรจุของเหลว 
เม่ือดูดออกมากๆ 3-way จะช่วยปิดป้องกนัไม่ให้ air เขา้ในช่องอกบางคร้ังจ าเป็นตอ้งใช้ขวดขนาดความจุ
มาก เพ่ือรองรับของเหลวท่ีดูดออกเพ่ือป้องกนัการคืนกลบัเป็น pulmonary edema (re-expansion 
pulmonary edema) ปกติจะไม่ดูดออกเกนิ 1000 ml ในหน่ึงคร้ัง หลงัจากถอนเข็มออก ใช ้ pressure 
dressing ดว้ย sterile dressing ขนาดเลก็ๆในต าแหน่งท่ีแทงและเพ่ือป้องกนัการเขา้ออกของอากาศ  

การพยาบาลหลังการเจาะปอด 

1. การจดัท่าให้ผูป่้วยพกับนเตียงภายหลงัเจาะ โดยให้ผูป่้วยนอนตะแคงทบัดา้นท่ีเจาะอยา่งนอ้ย  1 ชัว่โมงเพ่ือ
ป้องกนัการร่ัวซึมของ pleural fluid จากนั้นจึงให้ผูป่้วยนอนในท่าท่ีผูป่้วยสบายท่ีสุด 
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2. ประเมินสญัญาณชีพ เพ่ือช่วยในการประเมินอาการเปล่ียนแปลงของผูป่้วย วดัสญัญาณชีพทุก 15 นาที 4 คร้ัง 
ทุก 30 นาที 4 คร้ัง ทุก 1 ชัว่โมง จนกว่าสญัญาณชีพจะคงท่ี ฟังเสียงปอด ประเมินการหายไปหรือการลดลงของ
เสียงดา้นท่ีท าการเจาะ 

3. ประเมินบริเวณท่ีท าการเจาะบ่อย ๆ หากมีการร่ัวซึมของ pleural fluid ให้รายงานพยาบาลหัวหนา้ทีม อาจตอ้ง
ท าการเปล่ียนผา้ปิดแผลบ่อย ๆ หรืออาจตอ้งรายงานแพทยต่์อไปในกรณีท่ีมีการร่ัวซึมมาก 

4. กระตุน้ให้ผูป่้วยหายใจลึกๆ เพ่ือส่งเสริมให้ปอดขยายตวัเต็มท่ี   
5. ประเมินภาวะแทรกซ้อนท่ีอาจเกดิข้ึนภายหลงัการเจาะปอด ไดแ้ก ่ สงัเกตและประเมินลกัษณะและอตัราการ

หายใจ ลกัษณะการเคล่ือนไหวท่ีเท่ากนัของทรวงอก, การหายใจล าบาก อาการหายใจเร็ว เหน่ือยหอบ อาการไอ
อยา่งควบคุมไม่ได ้ หรือไอปนเลือด, ลกัษณะและสีของเสมหะการมีเลือดปนเสมหะ (blood-tinged, frothy 
mucus) รู้สึกเป็นลม เวียนศีรษะ แน่นหนา้อก ชีพจรเตน้เร็ว และ มีสัญญาณของ hypoxemia (Smeltzer et al., 
2011) 

6. ประเมินการเกดิสะสมซ ้ าของ fluid, subcutaneous emphysema, infection และ  tension pneumothorax 
7. บนัทึกและส่งส่ิงส่งตรวจ บนัทึกขบวนการเจาะ วนัและเวลาท่ีท าการเจาะ ผูท้ าการเจาะ อาการทัว่ไปของผูป่้วย 

สี ลกัษณะ ความขุ่น และจ านวนของ  pleural fluid ท่ีเจาะได ้ บนัทึกอาการของผูป่้วยทั้งกอ่น, ระหว่างและ
ภายหลงัการเจาะปอด และอาการท่ีเกดิข้ึน (หากมี) และน า pleural fluid ท่ีเจาะไดท้ าการส่งไปยงัห้องปฏิบติัการ
พร้อมใบส่งตรวจ 

8. ท าเอก็ซเรยป์อด  เพ่ือการประเมินผลการเจาะปอด และตรวจสอบภาวะแทรกซอ้น เช่น Pneumothorax และการ
เกดิ mediastinal shift (การเคล่ือนท่ีของอวยัวะกลางอก เบ่ียงไปดา้นใดดา้นหน่ึง)  

9. สอนผูป่้วยให้สงัเกตอาการ pneumothorax ท่ีอาจเกดิข้ึนท าให้ปอดแฟบไดบ้างส่วนหรือทั้งหมด ซ่ึงอาจเกดิได้
ภายใน 24 ชัว่โมงแรก หลงัการเจาะช่องทรวงอก โดยสงัเกตอาการดงัน้ี อาการปวดในต าแหน่งท่ีเจาะเป็นมาก
ข้ึน ในช่วงขณะส้ินสุดของการหายใจเขา้และหายใจออก, หัวใจเตน้เร็วข้ึนหายใจเร็ว, ต้ืน รู้สึกกระหายอากาศ  
มีการนูนตรงต าแหน่งท่ีท าการเจาะ ซ่ึงไม่เคล่ือนท่ีตามแรงการหายใจเขา้และออก  หลอดลมเอียงไปดา้นตรง
ขา้มกบัดา้นท่ีถูกท าการเจาะไป แทนท่ีจะอยูต่รงกลางของคอ  แนะน าผูป่้วยให้แจง้อาการแกแ่พทย,์ พยาบาลให้
ทราบโดยเร็วถา้รู้สึกมีอาการตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้ 
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การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการเจาะโพรงเย่ือหุ้มหัวใจ 

เกศกนก  ภาสประหาส 
และเพียงเพญ็  ยะวงศรี 

 

 การเจาะโพรงเย่ือหุ้มหัวใจ (Pericardiocentesis)  คือการเจาะเขา้ในช่องเยื่อหุ้มหัวใจ (Pericardial sac) เพ่ือ

การดูด (Aspirate) น ้ าในช่องเยื่อหุ้มหัวใจ (Pericardial fluid) ออก เป้าหมายหลกัเพ่ือลดการกดอดัหัวใจ (Cardiac 

tamponade) ท่ีไปจ ากดัการบีบตวัของหัวใจและ Heart filling นอกจากน้ีผูป่้วยท่ีเกดิ pericardial effusion บางราย 

การเจาะเอาน ้ าในเยือ่หุ้มหัวใจมาตรวจจะช่วยบอกสาเหตุของโรคได้ 

ข้อบ่งชี้ 

1. เพ่ือการวินิจฉัย เงาของหัวใจท่ีเห็นโตในภาพรังสีปอดนั้นอาจเกดิจาก pericardial effusion ในกรณีท่ี
ลกัษณะของหัวใจโตเขา้ไดก้บั pericardial effusion คือเป็น globular shape ท า echocardiogram พบมี 
pericardial effusion แต่ยงัไม่สามารถบอกสาเหตุได ้ ซ่ึงการศึกษาลกัษณะน ้ าในเยื่อหุ้มหัวใจอาจช่วยบอก
สาเหตุได ้

2. เพ่ือการรักษา  
 ในรายท่ีเกดิ cardiac tamponade ไม่ว่าจะเกดิจากสาเหตุใด 
 ในรายท่ีมีอาการแน่นหนา้อก หายใจไม่สะดวก หรือ compressive symptoms อ่ืน ๆ ท่ีเกดิจาก 

pericardial effusion  
 เพ่ือให้ยาหรือสารบางอยา่งเขา้ไปใน pericardial sac ซ่ึงเป็นไปตามวิธีการรักษาโรคนั้น ๆ 

ข้อห้าม/ข้อระวัง 
1. ผูป่้วยท่ีใชย้า anticoagulant หรือมีความผิดปกติเก ีย่วกบัการแข็งตวัของเลือด เช่น เกลด็เลือดต ่า ตบัวาย ไต

วาย เป็นตน้ ในกรณีเหล่าน้ี ถา้จ าเป็นตอ้งท า ควรแกไ้ขความผิดปกติของการแข็งตวัของเลือดกอ่น และอาจ
ตอ้งแจง้ให้ศลัยแพทยท์ราบในกรณีท่ีเจาะเลือดแลว้เลือดไม่หยดุไหล  

2. ผูป่้วยซ่ึงมีของเหลวจ านวนนอ้ยอยู่ใน pericardial sac หรืออยู่ไปทางดา้นหลงั หรือมีเป็นหย่อม ๆ 
(loculated fluid) โดยดูจากภาพถ่ายรังสี, echocardiogram หรือ heart scan พวกน้ีการเจาะจะท าไดย้ากและ
โอกาสท่ีจะเกดิ trauma มีไดง่้าย 

 

การพยาบาลก่อนการท าหัตถการ 
1. ตรวจสอบช่ือ, ใบเซ็นยนิยอมและ Film X-ray 
2. อธิบายถึงวตัถุประสงค์ในการท า วิธีการในการท า การปฏิบติัตวัขณะท่ีท าและหลงัท า โดยเนน้ให้ผูป่้วยไม่

ด้ิน ไอ หรือเคล่ือนไหวขณะท่ีแพทยแ์ทงเข็ม เพราะ อาจเกดิอนัตรายต่อเยื่อหุ้มหัวใจหรือหัวใจได ้
3. ประเมินสญัญาณชีพ  EKG Monitor, วดั Hemodynamic monitor, O2Sat. 
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4. จดัท่าผูป่้วยนอนหงายหรือนอนตะแคงขวาเลก็นอ้ยเพ่ือง่ายต่อการเจาะ  ปรับหัวเตียงสูง 45-60 องศา 
5. เตรียมอุปกรณ์ รถ emergency เพ่ือ Resuscitation ในภาวะฉุกเฉินให้พร้อมใช้ 
6. ควรเตรียม IV Peripheral line ในกรณีไม่มีให้พร้อม เผ่ือภาวะฉุกเฉินต้องให้ยาหรือผลิตภณัฑเ์ลือด  
7. จดัการเตรียมอุปกรณ์ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเจาะช่องเยือ่หุ้มหัวใจให้พร้อมใช้ มีดงัน้ี 

 Set เจาะช่องเยือ่หุ้มหัวใจ 
 เข็ม No.18, 24  
 สาย Cavafix No.335 หรือ 338 
 1% Lidocaine 
 EKG monitor 
 3 way stop cock พร้อมสายยาง (Extension 18”, 36”) ต่อระบายลงขวด 
 ขวดปลอดเช้ือขนาด 5 มล. 4 – 6 ขวด ส าหรับเกบ็ Content ส่งตรวจ 
 ขวดปลอดเช้ือขนาด 1000 มล. 1 ขวด 
 กระบอกฉีดยาขนาด 20 มล. หรือ 50 มล. 
 ถุงมือ Sterile 
 Betadine solution 

 

การพยาบาลในขณะเจาะช่องเย่ือหุ้มหัวใจ  
1. ช่วยแพทย ์ใส่กาวน์ เปิด set suture เตรียมเทน ้ ายา betadine และเตรียมยาชาส าหรับส่งให้แพทย ์ 
2. กอ่นท าการเจาะ แพทยจ์ะยืนยนัต าแหน่งการเจาะโดยใช ้Ultrasound หรือ และตรวจสอบฟิล์ม chest x ray 
3. กอ่นลงมือท า ควรอธิบายให้ผูป่้วยทราบวตัถุประสงค์ท่ีจะท าการเจาะน ้ าหรือของเหลวอ่ืนซ่ึงอยู่ในช่องเยื่อ

หุ้มหัวใจออก พร้อมทั้งอธิบายการปฏิบติัตวัท่ีถูกต้อง คือ ให้นอนน่ิง ๆ ไม่จาม ไอ หรือ หายใจแรง ๆ ขณะ
ท าการเจาะ 

4. เม่ือผูป่้วยเขา้ใจเก ีย่วกบัการท าและการปฏิบติัตวัท่ีถูกตอ้งแลว้จดัท่าผูป่้วยโดยไขหัวเตียงสูงประมาณ 45 – 
60 องศา เพ่ือให้ของเหลวตกมาอยูด่า้นหนา้ และดา้นล่าง ใชผ้า้ปิดตาผูป่้วย ในขณะท าการเจาะ pericardia 
sac   ต้องให้ผูป่้วยนอนหัวสูง ห้ามนอนราบ 

5. ติดอุปกรณ์การ  Monitor EKG, Hemodynamic และประเมิน neuro signs ให้เรียบร้อยตอ้ง monitor EKG 
ตลอดเวลาท่ีแพทยท์ าการเจาะ 

6. ถา้ผูป่้วยไอมากต้องให้ยากดไม่ให้เกดิอาการไอในขณะท าเพราะเข็มอาจไปแทงถูกปอดได้ 
7. ถา้ผูป่้วยกลวัมาก หรือไม่ให้ความร่วมมือ ต้องให้ยานอนหลบัหรือยากล่อมประสาทกอ่นท า  
8. สงัเกตและเฝ้าติดตามอาการผูป่้วย สงัเกตการเกดิภาวะแทรกซอ้น เช่น 

 เกดิการทะลุของกลา้มเน้ือหัวใจ หรือการฉีกขาดของกลา้มเน้ือหัวใจ โดยเฉพาะกลา้มเน้ือหัวใจห้อง
ล่างขวา ท าให้เกดิเลือดออกมาก ผูป่้วยช็อก และถึงแกค่วามตายได ้
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 อาจถูกหลอดเลือดท่ีไปเล้ียงกลา้มเน้ือหัวใจ (coronary artery) หรือหลอดเลือด Internal mammary 
 อาจแทงทะลุเขา้ไปในเน้ือปอด ท าให้เกดิ pneumothorax 
 อาจแทงถูกตบัท าให้เกดิเลือดออกในตบัได้ 
 การติดเช้ือบริเวณแผลท่ีเจาะ 
  หัวใจเตน้ผิดจงัหวะ 

9. เฝ้าติดตามการท าหัตถการโดยแพทยด์งัน้ี 
ขั้นตอนการท าหัตถการโดยแพทย์ 

1. แพทยผู์เ้จาะท าความสะอาดมือและสวมถุงมือให้เรียบร้อยกอ่นการเจาะ ตรวจสอบบริเวณท่ีสามารถเจาะ
เอาของเหลวออกจาก pericardial sac ท าไดห้ลายต าแหน่ง แต่ท่ีนิยมท่ีสุด คือ ต าแหน่ง subxyphoid  ซ่ึงถือ
เป็นต าแหน่งท่ีปลอดภยั และสามารถเจาะเอาน ้ าออกไดง่้ายท่ีสุด  

2. ท าความสะอาดบริเวณ subxyphoid ดว้ยน ้ ายาฆ่าเช้ือ ปูผา้ช่องตรงต าแหน่งนั้น 
3. ฉีดยาชาดว้ยเข็มเล็กเบอร์ 24 การฉีดยาควรฉีดเขา้ใตผิ้วหนงักอ่น และค่อยๆ แทงลึกลงไปเร่ือยๆ จนถึงใต้

กระดูกซ่ีโครงโดยให้เข็มฉีดยาท ามุมประมาณ 30-45 องศา กบัผิวหนงั 
4. กอ่นแทงเข็มอาจใชมี้ดกรีดผ่านผิวหนงักอ่นแลว้จึงแทงเข็มอีกที โดยแทงท่ีประมาณ 1 -2 ซม. ใต้ xiphoid 

sternum ให้เข็มอยูใ่ต้กระดูกซ่ีโครง ปลายเข็มช้ีไปทางไหล่ซา้ย พยายามกดเข็มลงให้ขนานกบัผิวหนงัมาก
ท่ีสุด ค่อย ๆ ขยบัเข็มเขา้ไปทีละน้อยคร้ังละประมาณ 5-10 มม.  

5. ระหว่างการขยบัเข็มน้ีตอ้ง monitor EKG ดว้ย ขณะขยบัเข็มเขา้ไปนั้น อาจจะลองดูดของเหลวไปดว้ยเม่ือ
เข็มผ่านความตา้นทานและหลุดเขา้ไปใน pericardia sac แลว้ดูดของเหลวดูขณะนั้น ควรจะไดข้องเหลว
ออกมา ถา้เข็มเขา้ไปลึกเกนิไปจนกระทบถูกกลา้มเน้ือหัวใจชั้นนอกสุด (epicardium) จะเห็นมีความ
ผิดปกติท่ี  EKGโดยมีลกัษณะของ injury pattern คือมี ST elevateให้เห็นหรือมี  PVC เกดิข้ึน ให้ถอยเข็ม
ออกมาตรง ๆ กอ่นแลว้จึงค่อยขยบัเขา้ไปใหม่จนถึงต าแหน่งท่ีสามารถดูดของเหลวไดค้ล่อง  

6. แต่ถา้ไม่ไดข้องเหลวให้ถอยเข็มออกให้หมด และแทงใหม่ โดยเปล่ียนทิศทางของเข็มให้ปลายเข็มช้ีข้ึนตรง 
ๆ หรือช้ีไปทางไหล่ขวา ท าไดไ้ม่เกนิ 3 คร้ัง ขณะเข็มอยูข่า้งในห้ามส่ายหัวเข็มไปทางซา้ยหรือขวา เม่ือได้
ต าแหน่งท่ีสามารถดูดของเหลวไดค้ล่องแลว้ ให้ดูดของเหลวออกมาให้มากท่ีสุด (ภาพท่ี 1.) ใส่ลงในขวด
ปลอดเช้ือขนาด 5 มล. 4-5 ขวด ท่ีเตรียมไวเ้พ่ือน าไปศึกษา จากนั้นจึงดูดส่วนท่ีเหลือลงในขวดปลอดเช้ือ
ขนาด 1000 มล. (ภาพท่ี 2.) 

7. หลงัจากดูดของเหลวเสร็จแลว้ถา้ตอ้งการดูความหนาของเยือ่หุ้มหัวใจ กอ่นจะถอนเข็มออกให้ฉีดอากาศ
เขา้ไปประมาณคร่ึงหน่ึงของจ านวนของเหลวท่ีออกมานั้น แต่ไปไม่เกนิ 200 มล.  หลงัจากนั้นน าผูป่้วยไป
ถ่ายภาพรังสีทรวงอกอากาศท่ีฉีดเขา้ไปนั้นจะลอยข้ึนไปชิดกบัผนงัเยือ่หุ้มหัวใจ ท าให้บอกความหนาของ
เยื้อหุ้มหัวใจได้ 
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ภาพที่ 1. การดูดของเหลวออกจากเยื่อหุ้มหัวใจ                                ภาพที่ 2. ดูดของเหลวลงในขวด 
 

8. สงัเกตถึงสญัญาณท่ีบ่งช้ีการมีภาวะ cardiac tamponade ลดลง คือ CVP ลดลง, BP สูงข้ึน หลงัการดูดน ้ า
ออกจากช่องเยือ่หุ้มหัวใจ ผูป่้วยจะรู้สึกผ่อนคลายมากข้ึนทันที ถา้ยงัมี fluid เหลือบางส่วน แพทยอ์าจคา
สายสวนท้ิงไวก้อ่นเพ่ือระบายออกในภายหลงั 

9. ในสถานการณ์ท่ีมีสาย Cavafix และตอ้งการเจาะเพ่ือท่ีจะดูดน ้ าออกจ านวนมาก ๆ ตอ้งแน่ใจว่า สาย  
Cavafix อยู่ใน pericardial space (ซ่ึงอาจยนืยนัโดยการดู Film X-ray) เพ่ือใชใ้นการดูดของเหลวออกจาก 
pericardial space เม่ือดูดของเหลวจนหมด ให้ใช้ Three-way ต่อจากสาย Cavafix จากนั้นเยบ็สายติดกบั
ผิวหนงัเพ่ือป้องกนัการเล่ือนหลุด ปิดหุ้มดว้ยกอ็ซ หลงัเช็ดท าความสะอาดดว้ย betadine (ในคร้ังต่อไปเม่ือ
ตอ้งการดูดของเหลวให้ใช ้Syringe ต่อกบั Three-way ไดเ้ลย) 

10. ในกรณีผูป่้วยความดนัโลหิตต ่า หรืออยู่ในภาวะช็อก ควรรีบท าการเจาะโดยเร็วท่ีสุด และควรให้น ้ าเกลือ
เปิดหลอดเลือดไวใ้นกรณีฉุกเฉินดว้ย ตอ้งมีศลัยแพทย ์พร้อมท่ีจะท าผ่าตดัให้ในกรณีฉุกเฉิน  

 
การพยาบาลหลังการเจาะช่องเย่ือหุ้มหัวใจ 

1. สงัเกตอาการแน่น เจ็บหนา้อก ถา้มีให้ท า EKG ดูว่ามีความผิดปกติหรือไม่ 
2. บนัทึก vital sings ทุก 15-30 นาที เป็นเวลา 1-2 ชัว่โมง ถา้ผิดปกติตอ้งดูว่ามีเลือดออกใน pericardial 

sac   หรือไม่ 
3. ให้ผูป่้วยนอนพกัอยา่งน้อย 12 ชัว่โมง 
4. ส่งตรวจ pericardial fluid ตาม request ของแพทย ์ เช่นการตรวจ tumor cells, bacterial culture, 

chemical และ serologic analysis และ differential blood cell count. 
5. สงัเกตภาวะแทรกซ้อน ประเมินสญัญาณชีพ, HR, Rhythm, BP, Venous pressure และเสียงหัวใจ 

(Heart Sound) เฝ้าติดตามเพ่ือระวงัการกลบัเป็นซ ้ าของ cardiac tamponade ถา้เป็นซ ้ าอาจตอ้งเจาะดูด
ออกอีก 
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http://www.medicalvideos.us/videos-197-Thoracocentesis
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การเตรียมใส่สายผ่านทางเย่ือบุช่องท้องเพ่ือขจัดของเสียแบบช่ัวคราว 

สุภสัราภรณ์ สีตะวนั 
และทศันีย ์นามมุงคุณ 

 
การลา้งไตทางช่องทอ้งเป็นการฟอกเลือดและขจดัของเหลวส่วนเกนิออกจากร่างกายโดยใช้ตัวกรองท่ีมีอยู่

ตามธรรมชาติคือ เยือ่บุผนงัช่องท้องของร่างกายท่ีเป็นเยือ่บางๆ ท่ีห่อหุ้มช่องทอ้ง หรือเป็นเยื่อท่ีแบ่งช่องในท้อง ซ่ึง
บรรจุอวยัวะต่างๆ ทั้งกระเพาะอาหาร มา้ม ตบั และล าไส้ น ้ ายาลา้งไตจะถูกใส่เขา้ไปในช่องท้อง เยือ่บุผนงัช่องทอ้ง
จะท าหนา้ท่ีกรอง (Dialyzer) ของเสียและของเหลวออกจากเลือดไปสู่น ้ ายาลา้งไต หลงัจากนั้น 2-3 ชัว่โมง น ้ ายาลา้ง
ไตท่ีมีของเสียอยูจ่ะถูกปล่อยออกจากช่องทอ้งและถูกแทนท่ีดว้ยน ้ ายาใหม่ท่ีเติมเขา้ไป ทั้ งหมดน้ีเรียกว่า การเปล่ียน
ถ่ายน ้ ายาลา้งไตและการแลกเปล่ียนของเสีย (Exchange)  

การใส่สายผ่านทางเยื่อบุช่องท้องเพ่ือขจัดของเสียแบบชั่วคราว (Intermittent Peritoneal Dialysis: IPD) 
หมายถึง การใส่สายผ่านทางเยือ่บุช่องทอ้ง (Peritoneal membrane) เพ่ือขจดัของเสียในเลือดออกจากร่างกายโดยใช้
เยื่อบุช่องท้องซ่ึงมีหลอดเลือดฝอยจ านวนมาก ของเสียในเลือดจะซึมออกจากหลอดเลือดฝอยมาอยูใ่นน ้ าในช่อง
ทอ้ง และเม่ือเปล่ียนน ้ ายาออกจากช่องทอ้งของเสียจะออกมาดว้ย  
 การกรองผ่านเยือ่บุช่องทอ้งเป็นวิธีการท่ีชา้และไดผ้ลด้อยกว่าการท า Hemodialysis 
จุดมุ่งหมาย                                                                                                                                                                       

การลา้งไตทางช่องทอ้งเป็นอีกวิธีหน่ึงท่ีช่วยก  าจัดของเสียจากร่างกาย ควบคุมสมดุลของน ้ า เกลือแร่ และ
กรดด่างในผู้ป่วยให้กลับสู่ภาวะปกติ  การล้างไตทางช่องท้องใช้ผนังหน้าท้องเป็นแผ่นกรองของเสียจากใน
เลือดออกสู่ช่องทอ้ง ผนงัหนา้ทอ้งจึงเปรียบเสมือนตวักรองของเสีย  
ข้อบ่งชี้  มกันิยมท าในผูป่้วยท่ีมีภาวะวิกฤติจ าเป็นตอ้งท า Dialysis แต่ไม่สามารถทนทานต่อการเปล่ียนแปลงของ 
Hemodynamic เม่ือท า Hemodialysis ได ้(Hinkle, 2010) มีขอ้บ่งช้ี ดงัน้ี 

1. ผูป่้วยท่ีไตสูญเสียหนา้ท่ี, ไตวายเฉียบพลนั (acute renal failure) 

2. ภาวะน ้ าเกนิจนเกดิภาวะหัวใจวาย และไม่ตอบสนองต่อการรักษา 

3. ระดบัโปแตสเซียมในเลือดสูงสูง และมีภาวะความเป็นกรดรุนแรง 

4. มีอาการยรีูเมียอยา่งรุนแรง มีอาการของระบบประสาท ซึม ชัก  

5. ผล Lab แสดงค่า BUN, Cr สูงกว่าปกติ  

ข้อห้าม ผูป่้วยท่ีผ่านการผ่าตดัช่องทอ้ง, มีผงัพืดติดกนัของช่องทอ้ง, ช่องท้องอกัเสบ หรือมีภาวะ Respiratory 
distress หรือตั้งครรภ์ (Hinkle, 2010)  
ส่วนประกอบการท า dialysis ทางช่องท้อง ประกอบดว้ยอุปกรณ์ ดงัน้ี 

 สายท่อลา้งไต (Peritoneal catheter) 
 น ้ ายาลา้งไต 



การพยาบาล การท าหัตถการในผู้ป่วยหนักผ่าตัดหัวใจ  
 

หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมทรวงอกไอซียู สถาบันโรคทรวงอก 

63 

1. สายท่อลา้งไต (Peritoneal catheter) เป็นสายท่ออ่อนขนาดเลก็ท่ีมีรูเปิดเล็กๆ หลายๆ รูท่ีจะช่วยให้มีการ
แลกเปล่ียนน ้ าได้ ใส่เข้าไปในช่องทอ้งผ่านทางผนังหนา้ท้อง เพ่ือเป็นช่องทางให้น ้ ายาลา้งไตไหลเข้าออก การใส่
สายท่อลา้งไตเขา้ไปในช่องทอ้งใช้เพียงการผ่าตดัเล็กโดยการใช ้rigid stylet ท่ีออกแบบมาเพ่ือการใช้เพียงคร้ังเดียว
ในภาวะฉุกเฉิน สอดเขา้ในท้องผ่านเข้าสู่ใต้เยื่อบุช่องท้อง (Peritoneal space) แพทยจ์ะเป็นผูเ้จาะช่องท้องแลว้ใส่
สายยางชนิดพิเศษส าหรับใส่น ้ ายาลา้งไต แลว้แพทยจ์ะท าการฝังท่อลา้งไตไวใ้นช่องท้องของผูป่้วยโดยใช้ยาชา
เฉพาะท่ี โดยปลายสายขา้งหน่ึงของท่อลา้งไตอยู่ในช่องท้องในต าแหน่งท่ีสุดของช่องท้อง และปลายสายอีกข้าง
หน่ึงแทงผ่านผนงัหนา้ทอ้งออกมานอกผิวหนงัของผูป่้วยในต าแหน่งท่ีอยู่ต ่ากว่าสะดือเล็กน้อย  (ภาพท่ี1.,ภาพท่ี 2.) 
ซ่ึงปลายสายน้ีใชต่้อกบัถุงน ้ ายาลา้งไตเช่ือมติดกบัถุงน ้ ายาพีดีอีกทอดหน่ึง และถ่ายเทเอาน ้ ายาท่ีใส่แลว้ออก 

 
 

ภาพที่ 1. แสดงต าแหน่งสายท่อลา้งไตทางช่องท้อง  
 

 

 
 

ภาพที่ 2. แสดงต าแหน่งสายท่อลา้งไตทางช่องท้อง (แบบผูป่้วยนอก) 
 

ควรปล่อยให้แผลสมานดีเสียกอ่นท่ีจะเร่ิมท าการลา้งไต ซ่ึงอาจใชเ้วลาประมาณ 2-3 สปัดาห์ (กรณีท่ี ICU 
วิกฤติไม่รอให้แผลสมานดีกอ่น เร่ิมท าการลา้งไตหลงัจากท่ีแพทยใ์ส่สายเสร็จเรียบร้อย) โดยปกติแลว้สายท่อลา้ง
ไตจะไม่สร้างความเจ็บปวด และจะติดอยู่กบัร่างกายของผูป่้วยแบบถาวรตลอดการลา้งไตทางช่องท้องไวส้ าหรับ
เป็นทางผ่านเขา้ออกของน ้ ายาลา้งไต 

2. น ้ ายาลา้งไต (Dialysate solution) เป็นน ้ ายาท่ีใช้ในการฟอกไตโดยการท าให้มีความแตกต่างของความ
เขม้ข้นเพ่ือให้สามารถก  าจดัของเสีย (Waste), acid base และ electrolyte balance ได้ดีท่ีสุด และสามารถด ารงความ
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สมดุลของน ้ านอกเซลลไ์ด้ (Extracellular fluid balance) โดยน ้ ายาจะถูกปรับให้เข้ากบัสภาวะผูป่้วยแตกต่างกนัไป
ตามความเข้มข้นของ Na+, K+, Mg+, Ca++, Cl_, glucose และ Buffer โดยใช้เยื่อ บุ ช่องท้องท่ีกรองของเสียใน
เลือด ด้วยหลกัการของเสียท่ีมีปริมาณสูงในเลือดจะซึมผ่านผนงัหลอดเลือดฝอยท่ีมีเป็นจ านวนมากบริเวณเยือ่บุช่อง
ทอ้งออกมาในน ้ ายาพีดีท่ีท้ิงคา้งไวใ้นช่องท้องพร้อม ทั้ งน ้ าส่วนเกนิจะถูกก  าจัดออกจากหลอดเลือดโดยอาศยัแรง
สูบของน ้ าตาลกลูโคสท่ีเป็นส่วนประกอบหลกัของน ้ ายาพีดี (ภาพท่ี 3. ) 

 
ภาพที่ 3. แสดงการกรองของเสียในเลือดท่ีใชน้ ้ ายา PD โดยอาศยัเยือ่บุช่องทอ้งเป็นตวักลาง  

การใส่น า้ยาล้างไต  หรือเรียกยอ่ ๆ ว่า  น ้ ายาพีดี  (PD)  เขา้ไปในช่องท้อง เพ่ือฟอกเอาของเสียและน ้ า
ส่วนเกนิอออกจากร่างกายผูป่้วยโดยอาศยัเยือ่บุช่องทอ้งเป็นตวักลาง ดว้ยการเปล่ียนถ่ายน ้ ายาลา้งไต แบ่งเป็น 3 
ระยะ คือระยะปล่อยน ้ ายาลา้งไตออกจากช่องทอ้ง ระยะใส่น ้ ายาลา้งไตกลบัเขา้สู่ช่องท้อง และระยะคา้งน ้ ายาลา้งไต
ไวใ้นช่องทอ้ง ซ่ึงวิธีการลา้งไตทางช่องทอ้งน้ีจะไม่มีการสูญเสียเลือดจากร่างกาย 

 
ช่วงการระบายออกจากช่องทอ้ง          ช่วงการบรรจุน ้ าเขา้ช่องทอ้ง         ช่วงการขงัคงไวใ้นช่องทอ้ง 

ภาพที่ 4. แสดงระยะการเปล่ียนถ่ายน ้ ายาลา้งไต (Exchange) 
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การเปลี่ยนถ่ายน า้ยา ม ี3 ขั้นตอน ท าต่อเน่ืองเป็นวงจรดังนี ้(ภาพท่ี 4.) 

1. ขั้นถ่ายน ้ ายาออก ช่วงการระบายออกจากช่องท้อง (drain) หมายถึง ขั้นตอนการถ่ายน ้ ายาพีดีท่ีผ่านการท้ิง
คา้งในช่องทอ้งออกมาภายนอกร่างกาย โดยอาศยัแรงโนม้ถ่วงโลกใชเ้วลาประมาณ 15 นาที  

2. ขั้นเติมน ้ ายาเข้าใหม่ ช่วงการบรรจุน ้ าเข้าช่องท้อง (fill) หมายถึง ขั้นตอนการเติมน ้ ายาใหม่เข้าสู่ช่องท้อง
แทนน ้ ายาท่ีเพ่ิงถ่ายออกมาใชเ้วลา 15 นาทีต่อน ้ ายา 1 ลิตร (1,000 cc.) 

3. ขั้นการพกัทอ้ง ช่วงการขงัคงไวใ้นช่องทอ้ง (dwell) หมายถึง ขั้นตอนการคา้งน ้ ายาพีดีใหม่ไวใ้นช่องท้อง 
เพ่ือให้เกดิการฟอกเอาของเสียและน ้ าส่วนเกนิออกจากร่างกายผูป่้วยเฉล่ียใชเ้วลาประมาณ 30 นาที 

การพยาบาลก่อนใส่สายทางเย่ือบุช่องท้อง 
1. อธิบายให้ผูป่้วยและญาติทราบถึงความจ าเป็นในการใส่สาย เปิดโอกาสให้ผูป่้วยและญาติซักถาม  โดยให้

ขอ้มูลและอธิบายถึงสภาพความเจ็บป่วยตามความเป็นจริงให้มากท่ีสุด  และตรวจสอบใบเซ็นยินยอมท า

หัตถการ 

2. ประเมินระดบัความรู้สึกตวั , สญัญาณชีพ และ O2 sat กอ่นใส่สายเพ่ือเปรียบเทียบกบัสญัญาณชีพขณะและ

หลงัการท า PD บนัทึกไว ้

3. เจาะและติดตามผล PT, PTT, Hct., K+, BS, BUN, Cr. กอ่นใส่สาย ถา้ผิดปกติรายงานให้แพทยท์ราบ (ใน

กรณีท่ีแพทยส์ัง่) 

4. แนะน าขอ้ปฏิบติัขณะใส่สายและสงัเกตอาการผิดปกติท่ีตอ้งแจง้ให้แพทย ์ หรือพยาบาลทราบ 

5. อุปกรณ์ส าหรับแพทยผู์ท้ าหัตถการ เส้ือกาวน์ หมวก Mask ถุงมือ sterile 

6. แผ่นบนัทึก (chart) การท า Dialysis 

7. เตรียมอุปกรณ์ส าหรับการแทงสายสวนให้พร้อม ดงัน้ี 

 Set suture 1 set, Gauze tube drain ปิดแผล, พลาสเตอร์, และ Hypafix 

 เข็ม no.18, 24, ส าหรับ draw ยาและฉีดยาชา 

 Syringe ขนาด 5 cc., 10 cc. , Cathlon no.16, ใบมีด, ดา้ยเยบ็ 

 Betadine solution 

 1% Lidocaine 

 ชามรูปไต 

 เสาน ้ าเกลือ 

 น ้ ายา Dialysate 1000 cc. (อยา่งนอ้ย 75 ขวด ต่อการท า 1 คร้ัง) 
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 0.9% NSS 500 cc. 2 ขวด พร้อม set IV 1 set (macro drip set) 

 Set แทง Peritoneal dialysis (ใน set จะมี trocar, catheter, สายแทงขวดน ้ ายา, ถุง drain น ้ า (ภาพท่ี5.

ตามล าดบั) 

     
Trocar & catheter                                สายแทงขวดน ้ ายา                      ถุง drain น ้ า 

ภาพที่ 5. แสดงอุปกรณ์ในชุดแทง Peritoneal dialysis 

 

8. เตรียมน ้ ายาผสมใน Dialysate fluid ตามแนวการรักษาของแพทย์ เช่น KCL, 50% Glucose, ผสม Heparin 

solution 1 ml./ Sterile water 19 ml. จะได้  solution 1 ml. = Heparin 250 unit, Tray sterile 1 อัน  เพ่ือใส่ 

syringe ท่ีผสมยาแลว้ 

9. เตรียม Set ท าแผล 1 set พร้อมน ้ ายา Betadine เพ่ือเช็ดท าความสะอาดจุกขวดน ้ ายา Dialysate 

10. ขวด สะอาด 1000 ml. จ านวน 2 ขวด พร้อมท่ีตวงและถาดรอง 

11. Artery clamp 1 อนั เพ่ือ clamp ถุงรองรับน ้ า (ภาพ ท่ี 6.) 

 

 
 

ภาพที่ 6. แสดงการใช้ Artery clamp ถุงรองรับน ้ า 

การพยาบาลขณะใส่สายทางเย่ือบุช่องท้อง 

1. จดัให้ผูป่้วยนอนหงายราบในท่าท่ีสบาย ในรายท่ีหายใจล าบากอาจให้นอนหัวสูงเลก็นอ้ย ผูป่้วยท่ีด้ินมากๆ 

และไม่ให้ความร่วมมืออาจตอ้งรายงานแพทยเ์พ่ือให้ยาสงบระงบัหรือ ผูกยดึผูป่้วยตามความจ าเป็น 
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2. เตรียมบริเวณหนา้ทอ้งท่ีใส่สาย โดยท าความสะอาดบริเวณผิวหนงัหนา้ทอ้ง 

3. ลา้งมือให้สะอาด เปิด set suture เทน ้ ายา Betadine ใส่ในถ้วยส าหรับให้แพทย์ท าความสะอาดผิวหนัง

บริเวณท่ีใส่สาย เปิดห่อผา้เจาะกลาง sterile เพ่ือคลุมบริเวณท าหัตถการ ยืน่ให้แพทย ์

4. เปิด Syringe และเข็มเบอร์ 18, 24 ใส่ใน set ส าหรับฉีดยาชาและเตรียมส่งยาชาให้แพทยภ์ายหลงัแพทย์

เตรียมบริเวณเรียบร้อย 

5. เปิด Cathlon no.16, set IV ใส่ใน set 

6. ดูแลการให้ยาและผสมยาต่างๆ ลงในน ้ ายา Dialysis ให้ถูกตอ้ง การเตรียมน ้ ายา ควรตรวจสอบลกัษณะ

น ้ ายาท่ีใช ้ชนิด ความใส วนัหมดอาย ุอุณหภูมิของน ้ ายาควรอุ่นเท่าอุณหภูมิร่างกาย ประมาณ 37 องศา

เซลเซียส 

7. ขณะท่ีแพทยแ์ทงไดใ้นต าแหน่งท่ีเหมาะสมแลว้ แพทยจ์ะส่งสาย IV ให้พยาบาลต่อกบั 0.9% NSS เพ่ือท า

การทดสอบต าแหน่งกอ่น เม่ือ 0.9% NSS หมด แพทยจ์ะถอดปลอกเข็มน า (cathlon) ออก (ภาพท่ี 7.) 

 

                                                    
 

ภาพที่ 7. แพทยส่์งสาย IV ให้พยาบาลต่อกบั 0.9% NSS เพ่ือท าการทดสอบต าแหน่งของสาย 

 

8. ต่อช่วยแพทยส์ายและน ้ ายาต่างๆ โดยพยาบาลช่วยเปิด set สายแทงขวดน ้ ายา Peritoneal dialysis ใส่ในถาด 

set suture แพทยจ์ะส่งปลายสายดา้นต่อ IV ให้ต่อกบัน ้ ายา Dialysate ท่ีเตรียมไว ้ตามค าสัง่การรักษา (1.5% 

PD หรือ 0.45% PD) ให้เช็ดจุกขวดดว้ย Betadine กอ่นแทง และ clamp สายทั้งส่วนท่ีปล่อยน ้ าเขา้และออก

ไวก้อ่นพร้อมกบัต่อปลายสายท่ีต่อน ้ าออกจากถุง drain น ้ า ตรึงสาย PD ให้แน่นและตรงไม่หักพบังอตลอด

แนวสายเพ่ือให้น ้ ายาไหลได้สะดวก 

9. เม่ือแพทยใ์ส่สายเรียบร้อยแลว้ให้เปิดน ้ ายา Dialysate เขา้สู่ช่องทอ้งของผูป่้วยจนครบตามจ านวนท่ีแพทย์

สัง่ (ปกติใชน้ ้ ายาจ านวน 1000 cc.)  ดว้ยอตัราการไหลเร็วภายใน 15 นาที ให้ระวงัการมีฟองอากาศผ่านเขา้
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ในสายสู่ช่องทอ้ง ซ่ึงปริมาณอากาศท่ีเกดิข้ึนจะเพ่ิมปริมาณความดนัในช่องท้องให้มากข้ึนจนมีผลต่อความ

ดนั ในช่อง อกได้ หลงัจากนั้นให้ปล่อยน ้ ายาออกลงถุง drain น ้ า (ภาพท่ี 8.) 

        
 

ภาพที่ 8. การปล่อยน ้ ายา PD ออกลงถุง drain น ้ า 

 

10. ตรวจสอบการไหลออกของน ้ า Dialysate ว่าสะดวกดีหรือไม่ สงัเกตอตัราการไหล ในระหว่างการปล่อยน ้ า

เขา้และปล่อยออก สงัเกตลกัษณะของน ้ ายา Dialysate ท่ีออกจากช่องทอ้งของผูป่้วยท่ีบอกความผิดปกติ

ของภาวะแทรกซอ้นได้ เช่น ถา้น ้ ายามีลกัษณะสีน ้ าลา้งเน้ือ อาจมีเลือดออกในช่องท้อง ถา้สีขุ่นอาจมีการ

ติดเช้ือในเยื่อบุชอ้งท้อง หรือ น ้ ายาสีเหมือนอุจาระอาจมีการทะลุล าไส้ 

จนแน่ใจว่าน ้ ายาไหลสะดวกไม่มีภาวะลกัษณะผิดปกติ จึงแจ้งให้แพทยท์ราบ ถา้การไหลของน ้ าสะดวกดี 

แพทยจ์ะเยบ็สายติดกบัผิวหนังของผูป่้วย ท าความสะอาดบริเวณท่ีแทงให้เรียบร้อย แลว้ปิดแผลด้วยผา้  

gauze  พลาสเตอร์  หรือ Hypafix  เพ่ือป้องกนัการเล่ือนหลุดของสายและดึงร้ัง  (ภาพท่ี 9.) 

  
 

ภาพที่ 9. การตรึงสายสวนเขา้เยือ่บุช่องทอ้งให้มัน่คงเพ่ือป้องกนัการเล่ือนหลุด  

 

11. ดูแลให้ผูป่้วยนอนอยูน่ิ่งๆ ขณะท า โดยคอยให้ก  าลงัใจและอยูใ่กลชิ้ดตลอดเวลา 

12. ตรวจสอบและบนัทึกสัญญาณชีพทุก 15 นาทีขณะใส่ และไม่เปิดโล่งผูป่้วย ปิดม่านให้มิดชิด และห่มคลุม

ผา้ในส่วนท่ีเหลือ 
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การพยาบาลหลังใส่สายทางเย่ือบุช่องท้องและการดูแลต่อเน่ือง 

1. จดัให้ผูป่้วยนอนในท่าท่ีสุขสบาย เช่น ศีรษะสูง จะช่วยลดอาการแน่นทอ้งและปวดหลงัได ้ตลอดจนช่วย

บรรเทาและลดความเจ็บปวดท่ีอาจเกดิข้ึนโดยการให้ยารับประทาน 

2. ปล่อยน ้ ายาเขา้และออกตามแผนการรักษา เปล่ียนอุปกรณ์ ชุดท าความสะอาดจุกขวดน ้ ายา dialysate ทุกเวร 

3. สงัเกตการไหลของน ้ ายา Dialysis ตลอดระยะเวลาท่ีท า ตรวจสอบสายยางท่ีท่อน ้ าท้ิงทางหนา้ทอ้งเป็น

ระยะๆ เพ่ือป้องกนัการอุดตนั คดงอ เน่ืองจากน ้ าหนักตวักดทบั  (ภาพท่ี10.) 

   ภาพที่ 10. ตรวจสอบการไหลของน ้ าและตวงปริมาณทุก cycle 

4. ถา้การไหลของน ้ าออกจากหนา้ท้องไม่ดี อาจช่วยโดยการจดัให้ผูป่้วยนอนศีรษะสูง และตะแคงซา้ย จะท า

ให้น ้ าในช่องทอ้งไหลไปรวมกนัท่ีอุง้เชิงกรานท่ีใส่สาย Peritoneal catheter จะช่วยให้น ้ าไหลอออกไดดี้ข้ึน 

5. จดัสายให้ตรง ไม่หักพบังอ เม่ือพบว่ามีการอุดตนั พยายามรูดสาย ถา้ไม่ดีข้ึนรายงานแพทยท์ราบ 

6. สงัเกตลกัษณะน ้ าท่ีไหลออกมาทุกคร้ัง ถา้ขุ่นเป็นตะกอนให้ส่งเพาะเช้ือและรายงานแพทยท์ราบ ถา้เป็นสี

แดงสดอาจตอ้งลา้ง (Irrigate) และส่งตรวจ Hct., PT, PTT 

7. จดบนัทึกส่ิงต่างๆ เหล่าน้ี 

 Cycle ของ PD, จ านวนน ้ ายา 

 ชนิดของ PD ท่ีใช ้

 วนัท่ี เวลาท่ีเร่ิมปล่อยน ้ ายาเขา้ เวลาท่ีปล่อยน ้ ายาออก 

 ผลรวมของน ้ ายาเขา้ออก ตลอดจนน ้ า PD ท่ีออกมา 

 การเติมน ้ ายา หรือสารอิเลค็โตรไลท์ 

8. ตรวจสงัเกตภาวะแทรกซอ้นท่ีอาจเกดิข้ึน 

 ไดรั้บบาดเจ็บต่ออวยัวะในช่องทอ้ง เช่น ตบั กระเพาะปัสสาวะ ล าไส้ ทราบโดยน ้ าท่ีออกมามีสีแดงปน 

 แผลติดเช้ือ หรือมีโอกาสติดเช้ือในช่องท้องสูงเม่ือท าไปนานๆ จะทราบไดเ้พราะน ้ าท่ีออกมาจะขุ่น

หรือการเพาะเช้ือ 
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 ผลต่อระบบหัวใจและการไหลเวียนโลหิต มกัเกดิจากมีน ้ าคัง่ในร่างกาย ไดแ้ก ่ปวดบวมน ้ าเฉียบพลนั, 

ภาวะหัวใจวาย เน่ืองจากดึงน ้ าออกมากเกนิไปจนความดนัโลหิตต ่า 

 ช่องทอ้งอกัเสบ (Peritonitis) ป้องกนัโดยท าการลา้งทอ้งแบบปราศจากเช้ือ 

 ปอดแฟบ, ปอดอกัเสบ 

 น ้ าตาลในเลือดสูงหรือต ่าผิดปกติ 

 สูญเสียโปรตีนและเกลือแร่ ออกมาทางน ้ ายามาก 

9. ตรวจติดตามผล electrolyte, BS ทุก 6 ชัว่โมง และ BUN, Cr ทุก 24 ชัว่โมง หรือตามแผนการรักษาของ

แพทย ์

10. ประเมินอาการหลงัใส่สาย ตรวจสอบบริเวณรอบๆ ต าแหน่งใส่สาย ตรวจดูอาการผ่ืนแดง การมีเลือดออก 

อาการเจ็บตึง บวม ผิวหนงัระคายเคืองหรือแตก หรือร่ัว ซ่ึงอาจบอกถึงการติดเช้ือในต าแหน่งหรือในสาย 

11. ประเมินอาการปวดตึงทอ้ง (tenderness) เจ็บ และทอ้งแข็ง กดเจ็บ (guarding) 

12. ประเมินอาการคล่ืนไส ้อาเจียน มีไข ้อาจบ่งถึงการมีเยือ่บุช่องท้องอกัเสบ (peritonitis) 

13. สงัเกตอาการบวมตามส่วนต่างๆ ของร่างกายโดยเฉพาะบริเวณกน้กบ  

14. บนัทึกสญัญาณชีพทุก 1 ชัว่โมง ติดต่อกนั 8 ชัว่โมง  

15. สงัเกตอาการผิดปกติท่ีอาจเกดิข้ึน เช่น ชีพจรเร็ว, ความดนัโลหิตต ่า, เหง่ืออก, ตวัเยน็, อึดอดัแน่นทอ้ง, 

หายใจล าบาก รายงานแพทยท์ราบ 

16. เทคนิคการท าแผลแทงสาย PD ให้ท าแผลดว้ยเทคนิคปราศจากเช้ือทุกวนัหรือเม่ือสกปรก มีน ้ าซึมจาก

บริเวณแผล ตอ้งเปล่ียน Dressing ทุกคร้ังเพ่ือป้องกนัการระคายเคืองของผิวหนงัจากความเขม้ข้นของน ้ ายา 

17. ขั้นตอนการท าความสะอาดมีดงัน้ี (Lynn, 2011). 

 พยาบาลควรสวมหนา้กากขณะท าแผล สวมถุงมือสะอาดเพ่ือแกะแผลท่ีสกปรกออกกอ่น  

 ตรวจประเมินสภาพแผล กล่ิน สี ของน ้ าท่ีระบายออก การร่ัวซึมของน ้ า สภาพผิวหนงั สงัเกตอาการ

บวมแดงหรือมีน ้ าซึม 

  ถอดถุงมือออกท้ิง ลา้งมือให้สะอาด และเปิด set ท าแผล ใส่ถุงมือ sterile ท าความสะอาดแผลดว้ย 

Aseptic technique เช็ดรอบๆ สายให้สะอาดกอ่นปิดแผลดว้ย Sterile gauze 

การพยาบาลหลังเอาสายทางเย่ือบุช่องท้องออก 
1. กอ่นเอาสายออกปล่อยน ้ ายาออกประมาน 2 ชัว่โมง หรือจนกว่าจะไม่มีน ้ ายาไหลออกมาแลว้ 

2. เปิดชุดท าความสะอาดแผล ท าความสะอาดแผล ตดัไหมและดึงสายออกหลงัเอาสายออกแลว้ปิดแผลดว้ย 

gauze sterile สงัเกตแผลซึมหรือมีเลือดออก 
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3. วดัและบนัทึกสญัญาณชีพทุก 15 นาที 4 คร้ัง ถา้อาการคงท่ีวดัทุก 1 ชัว่โมง 

4. เปิดท าแผลทุกวนัดว้ยเทคนิคปราศจากเช้ือจนครบตดัไหม สงัเกตอาการบวมแดงหรือมีอาการติดเช้ือ

รายงานให้แพทยท์ราบ 
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การใส่และการถอดท่อช่วยหายใจ  

วิภารัตน์  ยาทองไชย 
 และวิลาวรรณ  พลลี 

 

การใส่ท่อช่วยหายใจ (Intubation) หมายถึง การใส่ท่อท่ีมีลกัษณะโคง้ ปลายดา้นท่ีใส่จะเขา้ไปใน
หลอดลมตรง ส่วนปลายมีกระเปาะลม (Inflatable cuff) เม่ือใส่ลมเขา้ไปแลว้จะท าให้ท่อแนบสนิทกบัหลอดลม 
ส่วนปลายอีกดา้นหน่ึงมีขอ้ต่อ (Adapter) ท่ีสามารถต่อกบัอุปกรณ์ การให้ออกซิเจนหรือเคร่ืองช่วยหายใจ 
ข้อบ่งชี้ของการใส่ท่อช่วยหายใจ 

1. เพ่ือเปิดทางเดินหายใจส่วนบน 
2. ป้องกนัการส าลกัอาหาร หรือน ้ าย่อยในกระเพาะอาหารเขา้สู่ปอด 
3. เพ่ือช่วยการหายใจ (positive pressure ventilation) 
4. เพ่ือเปิดช่องทางช่วยดูดเสมหะจากบริเวณทางเดินหายใจส่วน Tracheo-broncheal tree 

กลุ่มผู้ป่วยที่ต้องการใส่ท่อช่วยหายใจ ม ี2 กลุ่ม คือ 
1. ผูป่้วยท่ีมีอาการหอบเหน่ือย  หายใจล าบาก   ซึม  จนถึงหมดสติ  หรือ  ระบบประสาทซิมพาเทติก ถูกกระตุน้

การท างานมาก ซ่ึงแสดงถึงอาการหายใจลม้เหลว mechanics oxygenation และventilation 
2. ผูป่้วยท่ีมารับการให้ยาระงบัความรู้สึกแบบ general anesthesiaโดยค านึงถึง 

 ชนิดการผ่าตดัไดแ้ก ่ผ่าตดัสมอง  หู  คอ จมูก  หลอดลมใหญ่ 
 การผ่าตดัไดแ้ก ่ การผ่าตดัทรวงอกและช่องทอ้งซ่ึงท าให้ผูป่้วยไม่สามารถหายใจไดเ้องและมีการ

แลกเปล่ียนกา๊ซไม่เพียงพอ 
 การผ่าตดัท่ีใชเ้วลานานมาก อาจมีการเสียเลือดมาก หรือ ต้องการเฝ้าระวงัชนิดอ่ืนนอกเหนือจาก

เร่ืองทางเดินหายใจ 
 ผูป่้วยท่ีมีความเส่ียงต่อการส าลกัอาหารหรือน ้ ายอ่ยในกระเพาะอาหารเขา้ปอด 
 การใช้ mask เพ่ือการดมยาสลบไม่สามารถควบคุมทางเดินหายใจไดเ้พียงพอ 
 มีภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตดั หรือดมยาสลบท่ีจ าเป็นตอ้งใส่ท่อช่วยหายใจ เช่น เกดิ 

Total spinal anesthesia 
ภาวะแทรกซ้อนของการใส่ท่อช่วยหายใจ    
1. ภาวะแทรกซอ้นท่ีเกดิข้ึนขณะใส่ท่อช่วยหายใจ 

1.1. การใส่ท่อช่วยหายใจโดยขาดความระมดัระวงั หรือการท่ีใส่ท่อช่วยหายใจหลายคร้ัง อาจท าให้มีอนัตราย
ต่อทางเดินหายได ้ เช่น มีแผลหรือการฉีกขาดของริมฝีปาก ล้ิน ฟันหัก หรืออาจจะเกดิการฉีกขาดของ
หลอดลมใหญ่และหลอดอาหารทะลุได ้ นอกจากน้ีการใส่ท่อช่วยหายใจทางจมูกอาจจะเกดิแผล หรือรอย
ถลอกในโพรงจมูกท าให้มีเลือดออก ส่วนของ adenoid, polyp  หรือส่ิงแปลกปลอมในจมูกหลุดลงไปใน
คอได ้  

1.2. ผลต่อระบบประสาท อาจท าให้มีความดนัในสมองเพ่ิมข้ึน 
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1.3. ใส่ท่อช่วยหายใจเขา้ไปในหลอดอาหาร, หลอดลมขา้งใดขา้งหน่ึง หรือ cuff อยูร่ะหว่างสายเสียง 
2. ภาวะแทรกซอ้นขณะท่ีท่อช่วยหายใจอยู่ในหลอดลมใหญ่  

2.1. เกดิการอุดตนัของท่อช่วยหายใจ จากการหักงอของท่อ เสมหะ การกดเบียดจากการผ่าตดั ผูป่้วยกดัท่อ หรือ
ใส่ลมเขา้ไปใน cuff มากเกนิไป 

2.2. ท่อช่วยหายใจเล่ือนหลุดออกมาหรือลึกลงไป  
2.3. ลมร่ัว 
2.4. barotrauma ส่วนมากเกดิจากมีการฉีกขาด หรือทะลุช่องหลอดลมหรือหลอดอาหารขณะใส่ท่อช่วยหายใจ  

3.    การติดเช้ือในระบบทางเดินหายใจ 
4.    กลา้มเน้ืออ่อนแรงจากการไม่ถูกใช ้(disused atrophy) 
5. การอุดตนัของท่อช่วยหายใจเช่น จากการกดัท่อ การงอพบัของท่อ การเกาะแน่นของเสมหะหรือล่ิมเลือดท่ี
แข็งตวั 
6.   หลอดลมขาดเลือดไปเล้ียง (Tracheal  Ischemia) 
7.  หลอดลม ยดืขยาย (Tracheal dilate) 
 

อุปกรณ์จ าเป็นส าหรับการใส่ท่อช่วยหายใจ 

1. ท่อช่วยหายใจ (Endotracheal tube) ท่ีเหมาะสมกบัผูป่้วย การเลือกขนาดท่อช่วยหายใจในผูใ้หญ่ควรใช้
ท่อท่ีมีขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลาง (Inner Diameter: ID) ประมาณ 7-8 ม.ม.ข้ึนกบัขนาดตวัของผูป่้วย
ขนาดโดยทัว่ไปในผูห้ญิง No.7, 7.5, 8 และในผูช้าย No.7.5, 8, 8.5) ดงัตวัอยา่ง (ภาพท่ี 1.) 

 

 
 

ภาพที่ 1. ตวัอยา่งท่อช่วยหายใจขนาดต่างๆ 
 

2. Laryngoscope ประกอบดว้ย ดา้มถือและ blade ซ่ึงมีหลอดไฟบริเวณส่วนปลายเม่ือต่อ blade เขา้กบั
ดา้มถือซ่ึงมีแบตเตอร่ีอยูภ่ายในและเปิดออก ไฟจะสว่าง ทุกคร้ังท่ีจะใช้ laryngoscope ตอ้งตรวจสอบ
ความสว่างของไฟเสมอ (ภาพท่ี 2.) 
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ภาพที่ 2. Laryngoscope ขนาดต่างๆ 
3. Stylet เป็นลวดหุ้มพลาสติกใชส้ าหรับใส่เขา้ไปในท่อช่วยหายใจ เพ่ือดดัให้โคง้งอเป็นรูปร่างตาม

ตอ้งการ ตอ้งระวงัไม่ให้ปลาย stylet โผล่พน้ท่อช่วยหายใจออกมาเพราะจะท าอนัตรายต่อหลอดลม
ใหญ่ได ้ และควรใช้สารหล่อล่ืนเคลือบตลอดความยาวท่ีใส่เขา้ไปในท่อช่วยหายใจ เพ่ือดึงกลบัได้
สะดวก เหมาะส าหรับรายท่ีเห็นบริเวณสายเสียงไม่ชดัเจน (ภาพท่ี 3.) 

 

 
 

ภาพที่ 3. Stylet                                                                                                ภาพที่ 4. Oral airway 
4. Airway มีทั้งชนิดใส่ทางปาก (oropharyngeal) (ภาพท่ี 4.) และชนิดท่ีใส่ทางจมูก (nasopharyngeal ) 

 

                                                                                            
     ภาพที่ 5.  Magill forceps                                                ภาพที่ 6. aqua gel       
 

5. Magill forceps เพ่ือช่วยใส่ท่อช่วยหายใจทางจมูก (ภาพท่ี 5.)    และ aqua gel เพ่ือหล่อล่ืนบริเวณท่อ
ช่วยหายใจ (ภาพท่ี 6.) 

6. ถาดส าหรับวางอุปกรณ์ , ผา้ส่ีเหล่ียม Sterile ชุด    (ภาพท่ี 7.) และ กระบอกฉีดยา Sterile ส าหรับใส่ลม
เขา้ไปใน cuff (ภาพท่ี 8.)  พลาสเตอร์ตรึงท่อช่วยหายใจ 
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ภาพที่ 7. ถาดส าหรับวางอุปกรณ์                       ภาพที่ 8. กระบอกฉีดยา (Sterile) ส าหรับใส่ลมเขา้ไปใน cuff 
7.  อุปกรณ์ให้ออกซิเจน: Gauge ออกซิเจน, Ambu bag, Face mask, สายออกซิเจนหัวตัด, Reservior bag, และ 
Stethoscope (ภาพท่ี 9.) 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 9. ชุดอุปกรณ์ให้ออกซิเจน และ stethoscope 
8. ชุดส าหรับแพทย  ์สวมป้องกนัขณะใส่ท่อช่วยหายใจ  (หมวก, Mask, เส้ือกาวน์, ถุงมือ sterile) (ภาพท่ี 10.) 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 10. ชุดส าหรับแพทย  ์สวมหมวก, Mask, เส้ือกาวน์, ถุงมือ sterile 
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9. อุปกรณ์ดูดเสมหะ, เคร่ือง suction, สายต่อลง Receptal bag, สาย Suction ขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลางไม่เกนิ
คร่ึงหน่ึงของท่อช่วยหายใจ , ถุงมือ Sterile, น ้ าสะอาดส าหรับลา้งสาย Suction (ภาพท่ี 11.) 

 
 
 
 
 
 
 
         

 
                ภาพที่11. อุปกรณ์ดูดเสมหะ                                                 ภาพที่12. เคร่ืองวดั pressure cuff 
 

10. เคร่ืองวดั pressure cuff เพ่ือวดัแรงดนัลมในกระเปาะท่อช่วยหายใจ (ภาพท่ี 12.) 
11. เคร่ืองวดักา๊ซคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีออกมากบัลมหายใจออก (end tidal CO2)  
12. เคร่ืองวดัค่าความอ่ิมตวัของออกซิเจนในเลือดท่ีวดัจากปลายน้ิว (pulse oxymeter) 
13. Monitor EKG (ภาพท่ี 13.) และ รถ Emergency (ภาพท่ี 14.) 

          
 
 
 
         
        

 
 
 ภาพที่ 13. Monitor EKG 

 
                                       
                                                                                                            

                                                                                              ภาพที่ 14. รถ Emergency 
 
 
 

 

 

 

 



การพยาบาล การท าหัตถการในผู้ป่วยหนักผ่าตัดหัวใจ  
 

หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมทรวงอกไอซียู สถาบันโรคทรวงอก 

77 

การพยาบาลก่อนใส่ท่อช่วยหายใจและวิธีปฏิบตัิ 
1. เตรียมอุปกรณ์ให้ครบ 
2. ประเมินระดบัความรู้สึกตวัและสญัญาณชีพกอ่นใส่ท่อช่วยหายใจและบนัทึกไว  ้ กรณีฉุกเฉินต้องเปิด

ทางเดินหายใจกอ่น (Manual resuscitation bag with facemask) ดว้ย Ambubag และ Facemask และ 
Oxygen 100% 

3. อธิบายให้ผูป่้วยและญาติทราบถึงเหตุผลในการใส่ท่อช่วยหายใจ  (กรณีผูป่้วยรู้สึกตวัดี) พร้อมเซ็นใบ
ยนิยอมการท าหัตถการ รวมทั้งกรณีจ าเป็นถา้ตอ้งผูกมดัขอ้มือป้องกนัการดึงท่อช่วยหายใจ 

4. ถอดหัวเตียงออกและจดัท่านอนหงายราบไม่หนุนหมอน  ในกรณีท่ีถอดหัวเตียงไม่ได้ให้ยกศีรษะและไหล่
เอียงไปดา้นใดดา้นหน่ึง  เพ่ือให้แพทยใ์ส่ท่อช่วยหายใจไดส้ะดวก  

5. ดูแลให้ยา  Sedative ตามแผนการรักษาของแพทย  ์
6. เตรียมอุปกรณ์ดูดเสมหะให้พร้อมใช้ 
7. เปิด  Endotracheal  tube ( ETT ) ออกจากซอง  และตรวจสอบกระเปาะลมว่าใชไ้ดห้รือไม่  แลว้จึงใส่น ้ ายา

หล่อล่ืน (Aqua  gel) ถา้ใส่ทางปากให้ใส่ Guide wire ไวใ้นท่อช่วยหายใจ ถา้ใส่ทางจมูกไม่ตอ้งใส่  Guide 
wireแต่ตอ้งใส่ Magill forceps ช่วย  

8. ส่ง Laryngoscope ท่ีพร้อมใชง้านให้กบัแพทย ์พร้อม ETT ท่ีเตรียมไว  ้
9. เม่ือแพทยใ์ส่ท่อเสร็จดึง Guide wire ออกใส่ลมเขา้ในกระเปา 5 ml. และตรวจสอบแรงดนัลมในกระเปาะ

ดว้ย เคร่ืองวดั pressure cuff ขณะท่ีบีบ Ambu bag ตรวจสอบทรวงอกผูป่้วย มีการกระเพ่ือมข้ึนลงเท่ากนั
ทั้งสองขา้งหรือไม่  ฟังเสียงลมผ่านเขา้ปอดเท่ากนัทั้ง 2 ขา้งกอ่นท่ีจะติดพลาสเตอร์ ถา้ลมเขา้กระเพาะทอ้ง
จะตึง ถา้ผูป่้วยมีแนวโน้มจะกดัท่อ  ให้ใส่ mouth  gag ไวด้ว้ย ติดพลาสเตอร์เพ่ือป้องกนัท่อเล่ือนหลุด  โดย
ตรวจสอบต าแหน่งระดบัท่อจากมุมปาก (เลขตรงกบัฟันของผูป่้วย ) (ภาพท่ี 15.) 

10. ให้ออกซิเจนหรือเคร่ืองช่วยหายใจตามแผนการรักษาส่งตรวจ ABG หลงัการใส่ท่อช่วยหายใจอยา่งนอ้ย 15 
นาทีหรือตามแผนการรักษา  

11. ถ่ายภาพรังสีทรวงอก  เพ่ือดูต าแหน่งท่อช่วยหายใจ  (ภาพท่ี 16.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 15. การตรึงท่อช่วยหายใจหลงัการใส่ท่อ            ภาพที่ 16. ภาพรังสีทรวงอก ต าแหน่งท่อช่วยหายใจ  
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การพยาบาลขณะใส่ท่อช่วยหายใจ  

1. ดูแลให้ไดร้ับออกซิเจนอยา่งต่อเน่ือง  
2. สงัเกตอาการแสดงของผูป่้วยตลอดเวลาเม่ือมีอาการเปล่ียนแปลง  เช่น  อาการส าลกั  ขาดออกซิเจน อตัราการ

เตน้ของหัวใจชา้ลงหรือ   เร็วข้ึน  ควรรายงานแพทยท์นัทีเพ่ือให้การรักษาต่อไป 
3. ช่วยดูดเสมหะขณะแพทยใ์ส่ท่อช่วยหายใจอยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ  
4. ถา้การใส่ท่อช่วยหายใจล าบากตอ้งท าการให้ออกซิเจนทาง Face mask เป็นระยะเพ่ือป้องกนั Cardiac arrest 

และไดรั้บความชุ่มช้ืนผ่านทางเดินหายใจ 
 
การพยาบาลหลังใส่ท่อช่วยหายใจ 

1. จดัท่านอนให้ผูป่้วยไดน้อนพกัในท่าสุขสบาย 
2. บนัทึกขนาดและความยาวของท่อท่ีต าแหน่งมุมปากหรือจมูก  
3. วดัและบนัทึกสญัญาณชีพ ออกซิเจนปลายน้ิว 
4. สงัเกตอาการของผูป่้วย  ถา้มีอาการหอบเหน่ือย  กระสบักระส่าย  แน่นหนา้อกรายงานแพทย์ 
5. ติดตามผลการถ่ายภาพรังสีทรวงอก (ภาพท่ี 16.) และตรวจสอบต าแหน่งส่วนปลายของท่อว่าอยูใ่นต าแหน่งท่ี

เหมาะสมหรือไม่ โดยปลายท่อควรอยูร่ะดบัเหนือ Carina (จุดท่ี Trachea แยกออกซา้ยขวา bronchi) 3-4ซม. 
6. ฟังเสียงลมผ่านปอดและสงัเกตการขยายตวัของทรวงอกทุก 2-4 ชัว่โมงถา้ผิดปกติรายงานแพทย  ์
7. ยดึท่อช่วยหายใจในต าแหน่งท่ีเหมาะสมและเปล่ียนต าแหน่งทุก 8 ชัว่โมงหรือตามเหมาะสม 
8. ในกรณีผูป่้วยไม่รู้สึกตวั  สบัสน รายงานแพทยอ์าจไดร้ับยาช่วยระงบั การผูกมือเป็นวิธีสุดทา้ยท่ีจะท า แต่ถา้มี

การผูกมือควรดูแลบริเวณท่ีผูกรัดไม่ให้แน่นเกนิไปจนผูป่้วยบาดเจ็บอยา่งน้อยเวรละ 2 คร้ัง ระวงัการจดัวางท่อ
ช่วยหายใจไม่ให้ดึงร้ังหรือผูป่้วยสามารถดึงท่อช่วยหายใจได้ 

9. วดั cuff  Pressure   ทุกเวรเพ่ือป้องกนัการเกดิ Pressure  sore ของท่อหลอดลมและป้องกนัท่อเล่ือนหลุด  โดย
เกณฑป์กติควรอยูร่ะดบั 20-30 CmH2O 

 

การเอาท่อช่วยหายใจออก 
การเอาท่อช่วยหายใจออก (Extubation) หมายถึง  การน าท่อช่วยหายใจออกจากหลอดลม  ในผูป่้วยท่ีไดร้ับ

การรักษาจนอาการดีข้ึน โรคหรือภาวะท่ีเป็นสาเหตุของการหายใจลม้เหลวสามารถควบคุมหรือหายดีแลว้  สามารถ
หยา่เคร่ืองช่วยหายใจไดส้ าเร็จ สามารถหายใจไดเ้องในปริมาณท่ีพอเพียง หรือผลการตรวจแกส๊ในเลือดแดง 
 (Arterial blood gas) หรือออกซิเจนท่ีปลายน้ิวอยูใ่นเกณฑดี์ และมีค าสัง่แพทยใ์ห้เอาท่อช่วยหายใจออกได้ 
 
การพยาบาลก่อนเอาท่อช่วยหายใจออกและวิธีปฏิบัติ 

1. ประเมินความพร้อมของผูป่้วยกอ่นเอาท่อช่วยหายใจออก (ผูป่้วยหายใจเองไดใ้นปริมาณท่ีพอเพียง ) 
2. ประเมินระดบัความรู้สึกตวั  ออกซิเจนปลายน้ิว และสัญญาณชีพกอ่นเอาท่อช่วยหายใจออก  และบนัทึก 
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3. อธิบายให้ผูป่้วยและญาติทราบถึงสาเหตุท่ีตอ้งเอาท่อช่วยหายใจออก  
4. เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมใชด้งัน้ี 

 อุปกรณ์ให้ออกซิเจน: Gauge ออกซิเจน, Ambu bag,  สายออกซิเจนหัวตดั  สายออกซิเจนท่ีจะ
ให้กบัผูป่้วย 

 อุปกรณ์ดูดเสมหะ: Gauge Suction พร้อมสายต่อลง Receptal bag, สาย Suction ขนาดเสน้ผ่าน
ศูนยก์ลางไม่เกนิคร่ึงหน่ึงของท่อช่วยหายใจ  ถุงมือ Sterile  

 Set  mouth care และน ้ ายาบว้นปาก  กระดาษทิชชู  ตระกลา้ใส่กระดาษทิชชู 
 Syringe  5-10 cc.ส าหรับดูดลมออกจากกระเปาะ 
 เตรียมท่อช่วยหายใจขนาดเดียวกนักบัท่อท่ีใส่อยู ่ และอุปกรณ์การใส่ท่อช่วยหายใจกรณีท่ีตอ้งใส่

ท่อช่วยหายใจใหม่ 
5. จดัให้ผูป่้วยนอนศีรษะสูงและให้ผูป่้วยหายใจเขา้ออกยาวๆลึกๆ เพ่ือเป็นการส ารองออกซิเจนให้ผูป่้วย

ในขณะเอาท่อออก 
6. ในขณะท าการถอดท่อช่วยหายใจตอ้งมีพยาบาล 2 คนช่วยกนั โดยพยาบาล ต้องสวมถุงมือสะอาดขณะให้การ

พยาบาล โดยท าความสะอาดลา้งปากกอ่น 1 คร้ัง และดูดเสมหะในช่องปาก ให้หมด เพ่ือป้องกนัการส าลกัส่ิง
ตกคา้งในผนงัหลอดลมหรือช่องปากขณะดึง ETT ออกจากปาก หลงัจากนั้นเปล่ียนเป็นถุงมือ sterile ในการ 
Suction ในหลอดลมและท า Hyperventilate ดว้ย ambubag เพ่ือช่วยให้ถุงลมในปอดขยายไดดี้ กอ่นการตอ้ง
ถอดท่อออก 

7. แกะพลาสเตอร์ท่ีพนัรอบท่อออก  ขณะแกะควรบีบ Ambu bag เพ่ือให้ออกซิเจนแกผู่ป่้วย  
8. ใช ้  Syringe  ดูดลมออกจาก Cuff ใส่สาย Suction ใหม่ขณะดึงออก ให้ผูป่้วยอา้ปาก สูดหายใจเขา้เต็มท่ี 

และให้ผูป่้วยไอ  ดึงเอาท่อช่วยหายใจออกพร้อมดูดเสมหะผสมกนั  (Smeltzer et al., 2010) และใส่สายให้
ออกซิเจนท่ีจะให้ผูป่้วยทันที 

9. ท าความสะอาดปากดว้ยน ้ ายาบว้นปากให้สะอาดอีกคร้ัง 
10. กระตุน้ให้ผูป่้วยไอหลงัจากเอาท่อช่วยหายใจออก 

 

การพยาบาลหลังเอาท่อช่วยหายใจออก  
1. จดัให้ผูป่้วยนัง่ศีรษะสูง 
2. ดูแลให้ไดร้ับออกซิเจนอยา่งต่อเน่ืองตามแผนการรักษา  
3. Record V/S  ออกซิเจนปลายน้ิว หรือส่งเลือดเพ่ือตรวจ ABG ตามแผนการรักษา 
4. ฝึกให้ผูป่้วยหายใจและไออยา่งมีประสิทธิภาพ และกระตุน้ให้หายใจเขา้ออกยาวๆ ลึกๆ ชา้ๆ (deep 

breathing) เพ่ือเป็นการบริหารปอด  ควรช่วยเคาะปอดในรายท่ีไอ ขบัเสมหะไม่ออก 



การพยาบาล การท าหัตถการในผู้ป่วยหนักผ่าตัดหัวใจ  
 

หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมทรวงอกไอซียู สถาบันโรคทรวงอก 

80 

5. สงัเกตและบนัทึกอาการผิดปกติ เช่น หายใจล าบาก  เหน่ือย  เหง่ือออก ตวัเยน็  หัวใจเต้นเร็ว  ความรู้สึกตวั
ลดลงหรือเปล่ียนแปลง  รายงานอาการให้แพทยท์ราบและเตรียมอุปกรณ์ในการใส่ท่อช่วยหายใจให้พร้อม  
( ควรเป็นท่อช่วยหายใจท่ีมีขนาดเดียวกบัท่อท่ีเอาออกไป) 

6. สงัเกต ภาวะแทรกซอ้นหลงัถอดท่อช่วยหายใจ  ดงัน้ี 
 เจ็บคอ เกดิไดจ้ากหลายสาเหตุ อาจจะไม่เก ีย่วขอ้งกบัการใส่ท่อช่วยหายใจกไ็ด ้ ส่วนใหญ่จะหายไปไดเ้อง

ภายใน 1-2 วนั ควรด่ืมน ้ าอุ่นและกนิยาแกป้วด 
 หลอดลมตีบ มกัพบในรายท่ีใส่ท่อช่วยหายใจไวน้าน ๆ  
 laryngeal granuloma เกดิจากการใส่ท่อหายใจรุนแรงเกดิ trauma ต่อสายเสียง 
 Nasal necrosis จากการใส่ท่อช่วยหายใจทางจมูก 
 มีการติดเช้ือท่ีปอด  
 กล่องสียงบวม 
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การเจาะคอใส่ท่อช่วยหายใจ                              

                                                                         ประภาพร กล่ินเกล้ียง 
และสุกฤตา สัมมา 

 
การเจาะคอ (tracheostomy) เป็นการเจาะผ่านท่อหลอดลมคอเพ่ือสอดใส่ท่อช่วยหายใจโดยมีวตัถุประสงค์

และประโยชน์เพ่ือ เป็นทางเดินหายใจเทียม (Artificial Airway) แกไ้ขภาวะแทรกซอ้นจากการอุดตนัของทางเดิน
หายใจ สะดวกต่อการใชเ้คร่ืองช่วยหายใจและง่ายต่อการดูดเสมหะ รวมทั้งลดความตา้นทานต่อลมท่ีหายใจเขา้ไป 
ซ่ึงท าให้ลดก  าลงัท่ีจะใช้ในการหายใจเขา้ท าให้สามารถแลกเปล่ียนกา๊ซได้มากข้ึน ซ่ึงมีขอ้บ่งช้ีส าหรับการเจาะคอ
ใส่ท่อช่วยหายใจดงัน้ี  
1. ผูป่้วยท่ีตอ้งใช้เคร่ืองช่วยหายใจเป็นเวลานาน 
2. ผูป่้วยท่ีมีปัญหาระบบหายใจ โรคปอด 
3. ป้องกนัความเส่ียงต่อการส าลกั ในผูป่้วยไม่รู้สึกตวั แกไ้ขภาวะอุดก ัน้ทางเดินหายใจ 
 
กายวิภาคและสรีรวิทยาของท่อหลอดลมคอ (Trachea) 
 ท่อหลอดลมคอ (ภาพท่ี1.) มีความยาวโดยประมาณ 11 ซม.  หรือประมาณ 12 ซม. ในผูป่้วยชาย และ 10 
ซม.ในผูห้ญิง  จะเร่ิมตน้จากส่วนล่างของกล่องเสียงท่ีระดบั C6 จนถึงระดบั intervertebral ของ T4 โดยจะอยูเ่หนือ 
Suprasternal notch 6 ซม. และอยู่ในช่องอก 6 ซม. อยูห่นา้ต่อ Esophagus เสน้ผ่าศูนยก์ลางของหลอดลมคอ 
ค่อนขา้งจะแตกต่างกนั จาก 3 มม.  Trachea ประกอบดว้ยกระดูกอ่อนรูป U–Shape เรียงกนัเรียก Tracheal ring ซ่ึง
แต่ละวงกวา้งประมาณ 2 มม. ซ่ึงสามารถคล าไดจ้ากคอของเราเอง ส่วนเปิดของ U-Shaped จะอยูท่างขา้งหลงัซ่ึงจะ
มีกลา้มเน้ือเรียบและ Connective Tissue ยดึปิดอยู ่Cartilage Ring จะท าให้ Trachea เปิดอยูต่ลอดเวลาเพ่ือให้อากาศ
ผ่านเขา้และออกจากปอดไดส้ะดวก  
 โดยปกติแลว้หลอดลมคอกบัผิวหนงัไม่ไดอ้ยู่ในทิศทางขนานกนั แต่จะท ามุมกนั 65 องศา การแหงนคอ
พอควร นอกจากจะช่วยให้กล่องเสียงและหลอดลมเด่นข้ึนแลว้ยงัจะช่วยดึงร้ังหลอดลมคอออกมากจากช่องอกได้
ถึง 2 วงข้ึนไปดว้ย 

                                                                                                      
     
  ภาพที่ 1. ภาพแสดงกายวิภาคและสรีรวิทยาของหลอดลม 
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การพิจารณาท าการเจาะคอ 

ผูป่้วยท่ีมีอาการของการหายใจลม้เหลว ตอ้งช่วยเปิดทางหายใจดว้ยวิธีอ่ืนกอ่น เช่น ใส่ท่อหลอดลม (Endo 
tracheal Tube) แลว้จึงพิจารณาการเจาะคอโดยถือหลกัว่าผูป่้วยท่ีจ าเป็นตอ้งไดร้ับการช่วยหายใจนอ้ยกว่า 3-5 วนั 
ควรพยายามหลีกเล่ียงการเจาะคอ หากจะตอ้งควบคุมการหายใจมากกว่า 1 สปัดาห์ กค็วรเจาะคอใน 48-72 ชัว่โมง 
 การเจาะคอปกติโดยใส่ท่อหลอดลมคอไวก้อ่น ช่วยให้สามารถควบคุมการหายใจ การดูดเสมหะและลด
ภาวะแทรกซอ้นของการเจาะคอ นอกจากน้ียงัช่วยให้ความสะดวกในการคล าหาหลอดลมดว้ย 
ชนิดของ Tracheostomy  Tube 

1. Portex cuffed tracheostomy  tube (ภาพท่ี 2.)  เป็นท่อส าหรับใชช้ัว่คราว  ท าดว้ยวสัดุท่ีเป็นพลาสติก 
polyvinyl chloride (PVC) เช่น Portex tube, Shiley’s tube ใชใ้นผูป่้วยท่ีต้องการใชท่้อหายใจเป็นเวลาไม่นานนิยม
ใช ้ท่อชนิดน้ีจะมีลูกโป่ง (cuff) อยูบ่ริเวณส่วนปลายรอบนอกดา้นล่าง มีขอ้ดีคือ ช่วยในการกดหลอดเลือดโดยรอบ 
เพ่ือห้ามเลือดและกดเน้ือเยือ่รอบท่อไวเ้พ่ือกนัการส าลกัส่ิงคดัหลัง่ต่างๆ ( เลือด เสมหะ หรือน ้ า ) เขา้สู่หลอดลมได้ 
มกัใชเ้ม่ือผูป่้วยตอ้งการเคร่ืองช่วยหายใจดว้ย แต่มีขอ้เสียคือ ถา้ใส่ไวน้านจะกดเน้ือเยื่อโดยรอบ ท าให้เกดิภาวะ
หลอดลมตีบแคบ (Tracheal stenosis) ตามมาได ้ 

2. Silver tracheostomy tube (ภาพท่ี 3.) เป็นท่อส าหรับใชถ้าวร วสัดุท่ีท าเป็นโลหะ และมี inner tube ผิว
ของท่ออาจล่ืนหลุดไดง่้าย หากมีการไออย่างรุนแรงใชใ้นผูป่้วยท่ีจ าเป็นต้องใชท่้อหายใจชนิดถาวร 

 

                                         
 ภาพที่ 2.  Portex cuffed tracheostomy tube           ภาพที่ 3.  Silver tracheostomy tube 
 

ลักษณะของ Tracheostomy  Tube ที่ด ี
1.เกดิความระคายเคืองต่อเน้ือเยื่อน้อยท่ีสุด 
2.วสัดุท่ีทนทานไม่เป็นพิษต่อเน้ือเยื่อ 
3.ง่ายต่อการท าความสะอาด ปลอดภยั 
4.เหมาะกบักายวิภาคของหลอดลม 
5.ตรงกบัวตัถุประสงค์ท่ีใช ้และราคาถูก 
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การพยาบาลก่อนการผ่าตดั tracheostomy 

1. การเตรียมดา้นจิตใจ ผูป่้วยท่ีรู้สึกตวัจะตอ้งบอกผูป่้วยให้ทราบและยอมรับ ถา้ผูป่้วยไม่รู้สึกตวัควรอธิบายให้ญาติ
รับรู้ การท าหัตถการประโยชน์และผลลพัธ์หลงัท า ให้ญาติเขา้ใจและเซ็นยนิยอมจึงจะท าการเจาะคอได้ 
2.การติดต่อประสานงานห้องผ่าตดัและวิสญัญีแพทย ์เพ่ือแจง้ก  าหนดการท าผ่าตดั  
3.การเตรียมเคร่ืองมือ 
 3.1 โคมไฟช่วยผ่าตดัท่ีมีความส่องสว่างเพียงพอ 
 3.2 ผูช่้วยและRetractors 
 3.3 เคร่ืองและสายดูดเสมหะอยู่ในสภาวะท่ีพร้อมใชง้าน  

3.4 Connectors เพ่ือใช้กบัเคร่ืองบีบช่วยหายใจ  
3.5 เตรียม tracheostomy tube ชนิดและขนาดต่างๆตามขนาดและอายขุองผูป่้วย โดยทัว่ไปผูใ้หญ่มกัใช้

เบอร์ 6 – 8 (ภาพท่ี 4.) 
   
 
 

 

 
 

 
 

                            ภาพที่ 4. Tracheostomy tube บรรจุในห่อ sterile 
 

4. การเตรียมดา้นร่างกาย 
1. งดอาหารและน ้ า เพ่ือให้กระเพาะอาหารว่างอยา่งนอ้ย 6 ชัว่โมง โดยเฉพาะผูป่้วยท่ีใช้ยาสลบ  
2. การประเมินและบันทึกสญัญาณชีพ การหายใจ กอ่นการผ่าตดั 
3. จดัท่าผูป่้วยโดยให้อยูใ่นลกัษณะนอนหงาย แหงนคอข้ึน โดยใชห้มอนทรายหรือใช้ผา้มว้นให้

หนาๆหนุนไหล่ทั้ง 2 ขา้ง (ภาพท่ี 5.) 
4.  เตรียมความสะอาดของผิวหนงับริเวณคอทั้งดา้นหนา้และออ้มไปถึงขอบหลงัของกลา้มเน้ือ 

sternocleido mastoid คาง และหนา้อก (ภาพท่ี 6., 7) 
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ภาพที่ 5. การจดัท่าผูป่้วยเตรียมการเจาะคอใส่ท่อช่วยหายใจ  
 

                       
 
                                    ภาพที่ 6. แพทยก์  าลงัเตรียมตวักอ่นการลงมือเจาะคอ 
 
 

 
 

 



การพยาบาล การท าหัตถการในผู้ป่วยหนักผ่าตัดหัวใจ  
 

หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมทรวงอกไอซียู สถาบันโรคทรวงอก 

85 

                       
 

                              ภาพที่ 7. แพทยก์  าลงัท าความสะอาดบริเวณผ่าตดัเจาะคอ 
 

                      
  
                      ภาพที่ 8. แพทยปู์ผา้คลุมบริเวณเตรียมผ่าตดั 
 
วิธีการเจาะคอและการพยาบาลขณะผ่าตดั  

เร่ิมต้นโดยวิสญัญีให้ยาชาเฉพาะท่ีหรือให้ยาสลบ  แพทยเ์ตรียมบริเวณผ่าตดักอ่น (ภาพท่ี 8.) จะท าการเจาะท่ีบริเวณ 
Tracheal ring   ท่ี 2,3,4 บริเวณกึง่กลางระหว่างกระดูกอ่อน ไครคอยด์กบั Suprasternal notch หรือประมาณเหนือ 
Suprasternal notch ข้ึนมา 2 น้ิวมือ   กรีดแผลยาว 3 – 5 ซ.ม ตามแนวขวางหรือตามแนวตั้งกไ็ด ้และระหว่างน้ีตอ้ง
ท าการห้ามเลือดให้หยดุไหลให้หมด โดยการจ้ีไฟฟ้าหรือใชด้า้ยไหมผูก (ภาพท่ี 9.) 
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                            ภาพที่ 9. แพทยเ์ร่ิมลงมือเจาะคอใส่ tracheostomy tube  
เม่ือกรีดบนหลอดลมคอให้ดึงท่อหลอดลมคอข้ึนมาเหนือรอยกรีด หลงักรีดบนหลอดลมคอแลว้ให้ใส่ท่อ

หลอดลมคอลงไปใหม่แลว้จึงเยบ็ Tracheostomy วิธีน้ีผูป่้วยจะไดรั้บออกซิเจนตลอดเวลาและจะไดมี้เวลา
ตรวจสอบว่ายงัมีเลือดออกอยูห่รือไม่ เม่ือมีการตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแลว้ให้ดึงท่อหลอดลมข้ึนมาเหนือรูเจาะคอ
แลว้ใส่ Tracheostomy Tube ลงไป (ภาพท่ี 10.)  เม่ือตรวจสอบว่า Tracheostomy Tube  ใส่ในหลอดลมเรียบร้อย  
แลว้จึงเอาท่อหลอดลมคอออกไปได้ (ภาพท่ี 11.) 

 

        
 
ภาพที่ 10. แพทยดึ์งท่อหลอดลมข้ึนมาเหนือรูเจาะคอแลว้ใส่ Tracheostomy Tube ลงไป 
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      ภาพที่ 11. ลกัษณะของ Tracheostomy Tubeในท่อหลอดลมคอ 
 
จากนั้นแพทยจ์ะท าการเยบ็ปิดผิวหนงัหลวมๆ (ภาพท่ี 12.) เพ่ือลดการเกดิภาวะลมใตผิ้วหนงัไดจ้ากนั้นจะตดักอ๊สร
องใตท่้อ Tracheostomy  และวางอยูเ่หนือบาดแผลท่ีผิวหนงั การพยาบาล ท าการประเมินและบนัทึกสัญญาณชีพ 
การหายใจ ดูแลให้ออกซิเจนอยา่งต่อเน่ือง   ดูดเสมหะดูแลช่วยเหลือในการจดัท่า จบัตวัผูป่้วย             
 

                    
 

           ภาพที่12.  แพทยจ์ะท าการเยบ็ปิดผิวหนงัหลวมๆ 
 

การพยาบาลหลังผ่าตดัระยะแรก 

 1.   หมัน่ตรวจสอบสญัญาณชีพของผูป่้วยเพ่ือประเมินสภาวะการหายใจ ทั้งความแรง อตัราเร็วและความลึก สงัเกต
อาการและอาการแสดงของภาวะเขียวคล ้า (cyanosis) 
 2.   จดัให้นอนท่าศีรษะสูง (Semi or High Fowler’s Position) ในรายท่ีไม่มีอาการคล่ืนไสอ้าเจียน เพ่ือลดอาการ
บวม และช่วยให้ปอดขยายตวัไดดี้และลดอาการปวดตึงเพ่ิมความสุขสบายข้ึน 
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 3.   สงัเกตอาการมีเลือดออกมากบริเวณปากแผลเจาะคอ ท าการพยาบาลดว้ยความนุ่มนวล 
 4.  ในรายท่ีมีเลือดออกมากหรือมีเสมหะ น ้ ามูก น ้ าลายส่ิงคดัหลัง่มากๆ จนอาจเกดิการสูดส าลกัได ้ควรเติมลมใน
ลูกโป่ง (cuff) ให้มีความดนั 18 – 25 mmHg. (พิมล รัตนาอมัพวลัย ,์ 2547) เพ่ือป้องกนัการส าลกัและกนัลมร่ัวซึมเขา้
ไปในเน้ือเยื่อขา้งล าคอ แต่อยา่ให้ความดนัในลูกโป่งสูงกว่า 25 mmHg. เพราะอาจกดเน้ือเยือ่หลอดลมเกดิภาวะ
เน้ือเยื่อขาดเลือดได้ 
5.   การท าแผล Tracheostomy Tube ตอ้งใชบุ้คลากร 2 คนและเปล่ียนดว้ยความระมดัระวงัอยา่งสูงใส่สายอนัใหม่
ให้เรียบร้อยกอ่นท่ีจะตดัสายเกา่ สงัเกตลกัษณะของ แผล เสมหะ 
6. แนะน าให้ผูป่้วยท าการบริหารการหายใจ และการฝึกการไออยา่งมีประสิทธิภาพ (Effective cough) เพ่ือ ขบั
เสมหะออกให้หมด แต่ถา้ขบัเสมหะออกเองไม่ได้พยาบาลตอ้งดูแลดูดเสมหะให้เท่าท่ีจ าเป็นในช่วงแรก  
7. ประเมินปัญหาหลงัผ่าตดัท่ีอาจเกดิไดด้งัน้ี 

1.    อาจเกดิภาวะเลือดออกมากบริเวณแผลผ่าตดั และขาดออกซิเจนเน่ืองมาจากมีการอุดก ัน้ทางเดินหายใจ 
2.    เส่ียงต่อการติดเช้ือของแผลบริเวณท่ีท าการผ่าตดัเน่ืองมาจากมีส่ิงคดัหลัง่ออกจ านวนมาก 
 3.    เส่ียงต่อการขาดอาหารเน่ืองมาจากการกลืนล าบากจากการใส่ท่อเจาะคอไว ้ 

  4.     ไม่สุขสบายเน่ืองมาจากความเจ็บปวดบริเวณบาดแผลท่ีท าการผ่าตดั 
 5.      วิตกกงัวลเน่ืองจากการสูญเสียภาพลกัษณ์ 
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