แนวปฏิบัตกิ ารใส่ สายสวนปั สสาวะ
1. วัตถุประสงค์
เพื่อปฏิบตั ใิ นแนวทางเดียวกันและเป็ นหลักประกันว่าผู้ป่วยจะได้ รับการสวนปั สสาวะที่ถกู ต้ อง และปลอดภัย
2. ขอบเขต
- ใส่สายสวนปั สสาวะตามแผนการรักษาของแพทย์
- ใส่สายสวนปั สสาวะโดยยึดหลัก Aseptic technique
3. เครื่องมือ
3.1 ชุดสวนปั สสาวะที่ปราศจากเชื ้อ
- ภาชนะรองรับปั สสาวะ 1 ใบ
- ผ้ าสี่เหลี่ยมเจาะกลาง 1 ผืน
- ภาชนะสาหรับใส่น ้ายาทาความสะอาด 1 ใบ
- สาลีสาหรับทาความสะอาด 6 ก้ อน
- ก๊ อสสาหรับจับ Penis (ใส่เพิ่มในกรณีสวนปั สสาวะผู้ป่วยชาย)
- Forceps 1 อัน สาหรับคีบสาลีทาความสะอาด
- หลอดบรรจุน ้ายาหล่อลื่น
- ถุงใส่ขยะ 1 ใบ
3.2 สายยางสวนปั สสาวะขนาดตามความเหมาะสม
- ผู้ใหญ่ชาย ขนาดเบอร์ 14-18
- ผู้ใหญ่หญิง ขนาดเบอร์ 14-20 (ซึง่ ที่นิยมใช้ คือ ขนาดเบอร์ 14)
- เด็ก ขนาดตามความเหมาะสม (เบอร์ 5-12)
3.3 ถุงรองรับปั สสาวะปราศจากเชื ้อ (Urine bag) ในกรณีที่ต้องใส่สายสวนปั สสาวะคาสายยางไว้
3.4 0.9 % Normal saline สาหรับทาความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์
3.5 Syringeขนาด 20 มล.
3.6 0.9 % Normal saline ปราศจากเชื ้อตามที่สายสวนระบุ
3.7 ถุงมือ Sterile 1 คู่
3.8 ผ้ าปิ ดตาผู้ป่วย
3.9 ผ้ ารองก้ นกันเปื อ้ น
3.10 กรรไกร พลาสเตอร์
4. ขัน้ ตอนปฏิบัติ
4.1 เตรี ยมผู้ป่วยและสภาพแวดล้ อมให้ พร้ อม โดยบอกผู้ป่วยทราบและกันม่
้ านให้ มิดชิด
4.2 ล้ างมือให้ สะอาดก่อนเตรี ยมอุปกรณ์

4.3 เตรี ยมชุดสวนปั สสาวะ โดยใช้ หลักปราศจากเชื ้อ (Aseptic technique)
4.4 ในรายที่ผ้ ปู ่ วยรู้สกึ ตัวดี สามารถเข้ าห้ องน ้าเองได้ แนะนาล้ างทาความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์ด้วยสบูใ่ ห้
สะอาด เช็ดให้ แห้ ง ถ้ าผู้ป่วยไม่สามารถไปห้ องน ้าได้ ให้ ทาความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอกด้ วย 0.9 %
Normal Saline
4.5 ปิ ดตาและจัดท่าผู้ป่วย
4.6 รองผ้ ากันเปื อ้ นใต้ ก้น
4.7. ล้ างมืออีกครัง้ แบบ Hygienic Handwashing หลังจากเตรี ยมผู้ป่วย และเครื่ องมือ เครื่ องใช้
4.8 นาชุดสวนปั สสาวะที่เตรี ยมไว้ วาง วางระหว่างขาทังสองขางของผู
้
้ ป่วย
4.8.1 เปิ ดชุดสวนปั สสาวะ
4.8.2 สวมถุงมือ Sterile
4.8.3 ทาความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอกทุกส่วนให้ สะอาดที่สดุ โดยเฉพาะช่องเปิ ดของปั สสาวะ
(Urethral orifice)
การทาความสะอาดในผู้ป่วยหญิง
 ใช้ Forceps คีบสาลีชบุ 0.9 % Normal saline ทาความสะอาด Mon pubis แล้ วทิ ้งสาลี
 ใช้ Forceps คีบสาลีชบุ 0.9 % Normal saline ทาความสะอาด Labia minora
 ใช้ มือข้ างที่ไม่ถนัด แยก Labia แล้ วใช้ Forceps คีบสาลีชบุ 0.9 % Normal saline ทาความ
สะอาดบริเวณ Urethral orifice
การทาความสะอาดในผู้ป่วยชาย
 ก๊ อสจับ Penis ด้ วยมือข้ างที่ไม่ถนัด ใช้ นิ ้วหัวแม่มือและนิ ้วชี ้ร่นหนังหุ้มปลาย Penis ลงไป
ใช้ Forceps คีบสาลีชบุ 0.9 % Normal saline เช็ดรอบๆช่องเปิ ดปั สสาวะให้ กว้ างแล้ ว
วนรอบ Penis ถ้ ายังไม่สะอาดให้ ทาความสะอาดซ ้าด้ วยสาลีชบุ 0.9 % Normal saline ก้ อน
ใหม่
4.8.4 คลี่ผ้าสี่เหลี่ยมเจาะกลาง วางระหว่างขาทังสองข้
้
าง ให้ รอยเจาะกลางอยูต่ รงอวัยวะสืบพันธุ์
ภายนอก ปิ ด anus ของผู้ป่วย
4.8.5 หล่อลื่นปลายสายยางที่จะสวนเข้ าไปให้ มีความยาวเท่ากับความลึกของท่อปั สสาวะ (ประมาณ
6-8 นิ ้ว)
4.8.6 การใส่ สายสวนในผู้ป่วยหญิง
 ใช้ มือข้ างที่ไม่ถนัด แยก Labia ให้ มองเห็นช่องเปิ ดท่อปั สสาวะได้ ชดั เจน แล้ วใช้ สาลีชบุ 0.9 %
Normal saline ทาความสะอาดบริเวณช่องเปิ ดท่อปั สสาวะอีกครัง้
 ค้ างมือที่แยกLabia ไว้ มืออีกข้ างหยิบสายสวนที่หล่อลื่นปลายไว้ แล้ ว ค่อยๆใส่สายสวนเข้ าไป
ในรูเปิ ดท่อปั สสาวะ โดยใส่เข้ าไปลึก 2-3 นิ ้ว หรื อเมื่อมีปัสสาวะไหลออกมา

4.8.7 การใส่ สายสวนในผู้ป่วยชาย
 ใช้ มือข้ างที่ไม่ถนัดจับ Penis ยกขึ ้นทามุม 60-90 องศากับต้ นขา แล้ วจึงใช้ สาลีชบุ
Normal saline ทาความสะอาดบริเวณช่องเปิ ดท่อปั สสาวะอีกครัง้

0.9 %

 มืออีกข้ างหยิบสายสวนที่หล่อลื่นปลายไว้ แล้ ว ค่อยๆใส่สายสวนเข้ าไปในรูเปิ ดท่อปั สสาวะ
โดยใส่เข้ าไปลึก 6-8 นิ ้ว หรื อเมื่อมีปัสสาวะไหลออกมา
4.8.8 เมื่อใส่สายเข้ าไปเรี ยบร้ อยแล้ ว ให้ วางปลายสายสวนอีกข้ างหนึง่ ลงในภาชนะ หรื อเก็บปั สสาวะใส่
ขวดเพื่อส่งตรวจ
4.8.9 เมื่อปั สสาวะหยุดไหล จึงเลื่อนสายสวนออกมาเล็กน้ อย เพื่อให้ ปัสสาวะที่ค้างอยูอ่ อกมาให้ หมด แล้ ว
จึงบีบสายสวนดึงออกมาอย่างช้ าๆ
4.8.10 ในกรณีที่ต้องคาสายสวนปั สสาวะไว้
เมื่อมีปัสสาวะไหลออกมา ให้ ดนั สายสวนเข้ าไปอีกประมาณ 1 นิ ้ว
หากไม่มีปัสสาวะไหล
ออกมาห้ าม Blow Cupเพื่อป้องกัน rupture urethra
4.8.11 บรรจุ Sterile Water ใน Balloon ไม่เกินปริมาณที่กาหนดของสายสวน ค่อยๆดันสายสวนปั สสาวะ
เข้ าไปเบาๆเพื่อลดการดึงรัง้ ที่บริเวณคอกระเพาะปั สสาวะ
4.8.12 ใช้ มือบีบโคนสายสวนไว้ ไม่ให้ ปัสสาวะไหลออกมา และต่อสายสวนเข้ ากับ Urine bag
4.8.13 ใช้ พลาสเตอร์ ตรึงสายสวนไว้ ที่ท้องน้ อยในผู้ป่วยชาย และที่ต้นขาด้ านในของผู้ป่วยหญิง โดย
ให้ สายหย่อนพอควร
4.8.14 แขวน Urine bag ไว้ ข้างเตียงอยูต่ ่ากว่ากระเพาะปั สสาวะ ด้ านเดียวกับที่สายติดกับผู้ป่วย ห้ ามทับสาย
ห้ ามวางบนพื ้น
กรณีผ้ ูป่วยที่เปลี่ยนสายสวนปั สสาวะ
 ทาความสะอาดมือ
 ทาความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอก
 ใช้ syringe ดูดน ้าจากสายสวนปั สสาวะออกจนหมด





ดึงสายสวนปั สสาวะออกอย่างนุม่ นวล
ให้ ผ้ ปู ่ วยดื่มน ้า
เว้ นระยะเวลาประมาณ 1 ชัง่ โมง
สวนปั สสาวะใหม่ โดยใช้ สายสวนขนาดเท่าเดิม

แนวปฏิบัติ การฉีดยา/วัคซีน
การเตรียมการก่ อนให้ วัคซีน
1. การประมาณการจานวนผู้ที่มารับวัคซีน เพื่อจะได้ คานวณปริมาณวัคซีนแต่ละชนิด และอุปกรณ์ที่
ใช้ ได้ ถกู ต้ อง และเพียงพอแก่ผ้ รู ับบริการ
2. การเตรี ยมสถานที่ สาหรับสถานที่ฉีดวัคซีนควรแยกจากคลินิกเด็กป่ วย
3. การเตรี ยมอุปกรณ์ อุปกรณ์ประกอบด้ วย
- เข็มเบอร์ 21, 25, และ 26
- Syringe ขนาด 1, 3, และ 5 มล.
- กระปุกสาลีแอลกอฮอล์ หรื อ Alcohol ball
- กระปุกสาลีแห้ ง
- พลาสเตอร์
- กล่องใส่เข็มที่ใช้ แล้ วเป็ นกล่องพลาสติกหนา
- ถังขยะ (ขยะธรรมดา, ขยะติดเชื ้อ, กล่องทิ ้งขวดวัคซีน)
การให้ บริการ
1. การซักประวัติ และการประเมินคัดกรองผู้รับบริการ ซึง่ การซักประวัตแิ ละประเมินคัดกรอง จะช่วย
ให้ ผ้ ใู ห้ บริการทราบถึงข้ อจากัดหรื อข้ อควรระวังในการจะให้ วคั ซีนหรื อไม่เช่น การถามถึงความ
เจ็บป่ วยหรื อสภาพร่างกายในปั จจุบนั , ประวัตกิ ารแพ้ ยาหรื อสารอาหารต่างๆ, เด็กที่เคยได้ รับ
วัคซีน DTP แล้ วมีไข้ สงู (เกิน 40.5 องศาเซลเซียส) ภายใน 48 ชัว่ โมง, เด็กเคยมีประวัตเิ ป็ นโรค
ลมชักหรื อชักจากไข้ สงู
2. การสังเกตอาการก่อนให้ วคั ซีน
- สังเกตลักษณะทัว่ ไปของผู้รับบริการ เช่น ลักษณะท่าทาง การตอบสนองของเด็ก
- สังเกตรอยที่ฉีดวัคซีนเดิม
- สังเกตความพร้ อมทางด้ านจิตใจ อารมณ์ของเด็ก
ขัน้ ตอนการเตรียมวัคซีน
1. ตรวจสอบชนิดของวัคซีน วันหมดอายุ
2. เช็ดแอลกอฮอล์ในบริเวณที่จะแทงเข็ม ทิ ้งให้ แห้ งนานประมาณ 10-15 วินาที ก่อนดูดวัคซีนใส่
Syringe ทุกครัง้ ตามขนาดการใช้ ของวัคซีนแต่ละชนิด โดยใช้ เทคนิคปลอดเชื ้ออย่างเคร่งครัด
3. ในกรณีที่เป็ นวัคซีนชนิดบรรจุขวดละหลาย Dose ใช้ เข็มเบอร์ 21-25 ดูดวัคซีนใส่ Syringe ตาม
ปริมาณที่ต้องการ (การใช้ เข็มใหญ่อาจทาให้ วคั ซีนค้ างในเข็มจนปริมาณไม่พอฉีด) และเปลี่ยนเข็ม
เป็ นเข็มฉีดก่อนที่จะฉีดทุกครัง้ สาหรับเข็มที่ใช้ ดดู วัคซีนชนิดใดแล้ วห้ ามนาไปดูดวัคซีนชนิดอื่นๆ
โดยเด็ดขาด

4. หากวัคซีนเป็ นชนิดผงและผสมน ้ายาทาละลายควรดูดน ้ายาทาละลายให้ หมดขวด แล้ วผสมใน
ขวดวัคซีน ต้ องเขย่าขวดให้ แน่ใจว่าน ้ายาทาละลายกับผงวัคซีนรวมเป็ นเนื ้อเดียวกัน จึงค่อยนา
วัคซีนมาใช้
วิธีการฉีดยามี 3 แบบ คือ
 การฉีดเข้ าชันในหนั
้
ง (Intradermal)
- ใช้ เข็มเบอร์ 26 ความยาว ½ นิ ้ว ห้ ามใช้ Syringe ที่เปลี่ยนหัวเข็มไม่ได้
- เทคนิคการฉีดควรดึงหนังบริเวณที่ฉีดให้ ตงึ ค่อยๆแทงเข็มลงไปทามุมประมาณ 15 องศา แล้ วดัน
ยาเข้ าไป ถ้ าเทคนิคถูกต้ อง เมื่อดันยาเข้ าไปจะมีตมุ่ นูนขึ ้นมาให้ เห็นชัด
 การฉีดยาเข้ าใต้ ชนผิ
ั ้ วหนัง (Subcutaneous)
- ใช้ เข็มเบอร์ 26 ความยาว ½ นิ ้ว
- เทคนิค เช็ดบริเวณผิวหนังด้ วยแอลกอฮอล์ เส้ นผ่านศูนย์กลาง 2 – 3 นิ ้ว ใช้ นิ ้วหัวแม่มือและนิ ้วชี ้ดึง
ผิวหนังขึ ้นมา แทงเข็มทามุม 45 องศา และดันยาวเข้ าไป เมื่อฉีดเสร็จใช้ สาลีแห้ งกดเบาๆบริเวณที่ฉีดสักครู่
 การฉีดยาเข้ าชันกล้
้ ามเนื ้อ (Intramuscular)
- ใช้ เข็มเบอร์ 25 ความยาว 1 – 1.5 นิ ้ว
- เทคนิคเช็ดบริเวณผิวหนังด้ วยแอลกอฮอล์ใช้ นิ ้วหัวแม่มือและนิ ้วชี ้กดบริเวณที่ฉีดให้ ตงึ แทงเข็มทา
มุม 90 องศา และดันยาเข้ าไป เมื่อฉีดยาเสร็จใช้ สาลีแห้ งกดบริเวณที่ฉีด หรื อใช้ พลาสเตอร์ ปิดโดยกด
เล็กน้ อย
หมายเหตุ
1. ก่อนเตรี ยมยา และฉีดยาทุกครัง้ ต้ องล้ างมือให้ สะอาด 7 ขันตอน
้
2. การเช็ดแอลกอฮอล์ตาแหน่งที่จะฉีด ต้ องเช็ดจากด้ านในวนออกมาด้ านนอกเส้ นผ่านศูนย์กลาง 2
– 3 นิ ้ว และดูสาลีที่เช็ดแอลกอฮอล์หากสกปรกควรเช็ดแอลกอฮอล์ซ ้าจนกว่าจะสะอาด ทิ ้งไว้ 1015 วินาที หรื อจนกว่าแอลกอฮอล์แห้ ง (ห้ ามพัดหรื อเป่ า) จึงฉีดวัคซีน
3. ห้ ามสวมปลอกเข็มกลับเพื่อป้องกันอุบตั เิ หตุเข็มตาบุคลากร
คาแนะนาหลังฉีดวัคซีน
1. ไม่แนะนาให้ สมั ผัส กดแรง คลึง นวด หรื อทายาใดๆบริเวณที่ฉีดวัคซีน
2. ดูแลความสะอาด สังเกตว่ามีอาการปวด บวม แดง ร้ อนบริเวณที่ฉีดหรื อไม่ หรื อมีลกั ษณะ
ผิดปกติใดๆ เช่น มีเลือดออกมา มีตมุ่ หนอง มีอาการสูงมาก ให้ รีบมาพบแพทย์
3. หากมีอาการปวด บวม แดง ร้ อนมาก สามารถประคบเย็น เพื่อลดอาการปวดได้ หรื อ
รับประทานยาแก้ ปวดลดไข้
4. หากมีไข้ ร่วมด้ วยสามารถเช็ดตัวลดไข้ และให้ ยาลดไข้
5. ให้ เด็กดื่มน ้า ดื่มนมให้ มากๆ

แนวปฏิบัติ การใส่ สายยางให้ อาหาร
(Nasogastric Intubation)
Nasogastric Intubation หมายถึง การใส่สายยางเข้ าไปในกระเพาะอาหาร โดยผ่านเข้ าทางรูจมูก
ไปสูห่ ลอดอาหาร จนถึงกระเพาะอาหาร ซึง่ ทาโดยแพทย์หรื อพยาบาล
วัตถุประสงค์ ในการใส่ สายเข้ าไปในกระเพาะอาหาร
1. เพื่อให้ อาหารและยาแก่ผ้ ปู ่ วยที่ไม่สามารถรับประทานได้ ทางปาก
2. เพื่อดูดหรื อระบายน ้าย่อย และก๊ าซออกจากกระเพาะอาหาร ลดอาการแน่นท้ อง (gastric suction)
3. เพื่อดูดน ้าย่อยในกระเพาะอาหารออกมาตรวจ (gastric analysis)
4. เพื่อใส่สารละลายในการล้ างกระเพาะอาหารในผู้ป่วยที่รับประทานสารพิษ หรื อยาเกินขนาด ( gastric
lavage/irrigation)
5. เพื่อหยุดการออกของเลือดในกระเพาะอาหารโดยการ cool normal saline irrigation
การเตรี ยมผู้ป่วย
การใส่สายเข้ าไปในกระเพาะอาหารผ่านทางรูจมูก ก่อนใส่จะต้ องแจ้ งถึงวัตถุประสงค์ของการใส่
และวิธีการใส่ให้ ผ้ ปู ่ วย/ญาติรับทราบและเข้ าใจ รวมทังเปิ
้ ดโอกาสให้ ผ้ ปู ่ วยได้ ซกั ถามในกรณีที่ผ้ ปู ่ วย
รู้สกึ ตัวดี เพื่อความร่วมมือขณะใส่สายละลดความกังวล
การวัดความยาวของสาย NG tube
ก่อนใส่สายจะต้ องวัดความยาวของสายที่จะใส่ เพื่อให้ ปลายสายอยูท่ ี่กระเพาะอาหารพอดี ไม่สนั ้
หรื อยาวเกินไป โดยวัดจากปลายจมูกถึงติง่ หูถึงลิ ้นปี่ (Xiphoid process)
อุปกณ์ เครื่องใช้ ในการใส่ สาย
1. สายที่ใส่ทางจมูกหรื อทางปาก ( Nasogastric tube หรื อ NG tube) ทาด้ วยสายโพลีเอทิลีน
หรื อซิลิโคน ขนาด 12-18 French
2. Luer-Lok syringe หรื อSyringe feed ขนาด 50 cc
3. ชามรูปไตหรื อแก้ วน ้า
4. สารหล่อลื่นชนิดละลายน ้าได้ เช่น K-Y jelly หรื อ xylocain jelly
5. Stethoscope
6. พลาสเตอร์
7. ถุงมือ disposable
วิธีการใส่ สาย
1. เตรี ยมอุปกรณ์ในการใส่สายให้ พร้ อม สาหรับผู้ที่ถนัดขวา เข้ าทางขวาของผู้ป่วย ส่วนผู้ที่ถนัดซ้ ายให้
เข้ าทางซ้ ายของผู้ป่วย
2. บอกให้ ผ้ ปู ่ วยทราบ และบอกวัตถุประสงค์
3. จัดท่าให้ ผ้ ปู ่ วยนอนในท่านอนหงายศีรษะสูง (High Fowler’s position)

4. ประเมินสภาพผู้ป่วยโดยการตรวจรูจมูกที่จะใส่สายว่ามีสิ่งอุดตัน หรื อมีความผิดปกติของรูจมูกหรื อไม่
ถ้ ามีควรหลีกเลี่ยง
5. ล้ างมือ
6. สวมถุงมือ
7. วัดความยาวของสาย NG tube ที่จะใส่จากปลายจมูกถึงติง่ หู และจากติง่ หูจนถึงลิ ้นปี่ ( Xyphoid
process) ทาเครื่ องหมายหรื อติดพลาสเตอร์ ไว้
8. ดัดปลายสายNG tube ให้ โค้ งงอประมาณ 4-6 นิ ้ว เพื่อง่ายต่อการใส่สายขณะผ่านจากรูจมูกเข้ าไปใน
หลอดอาหาร
9. หล่อลื่นปลายสายNG tube ด้ วย K-Y jelly หรื อ Xylocainยาวประมาณ 4 นิ ้ว นับจากปลายสายด้ านที่
จะใส่เข้ าไปในรูจมูกผู้ป่วย
10. สอดปลายสายNG tube เข้ าทางรูจมูกข้ างใดข้ างหนึง่ ที่เตรี ยมไว้ อย่างเบามือ
11. แล้ วประมาณว่าปลายสายถึงคอหอย (ผู้ป่วยรู้สกึ ว่าปลายสายไปชนอะไรบางอย่าง และดันสายไม่
เข้ า) ก็ให้ บอกผู้ป่วยช่วยกลืนน ้าลาย พร้ อมกับผู้ใส่ดนั สาย NG tube เบาๆจนถึงตาแหน่งที่ทา
เครื่ องหมายไว้ ถ้ าผู้ป่วยมีอาการไอ หรื อสาลัก ให้ หยุดใส่และดึงสายออกก่อน เพราะปลายสายอาจจะ
เข้ าไปในหลอดลมได้ และให้ เริ่มต้ นใหม่
12. ติดยึดสายNG tube ไว้ ข้างแก้ มชัว่ คราว
13. ตรวจสอบปลายสายว่าเข้ าไปในกระเพาะอาหาร โดยให้ ผ้ ปู ่ วยอ้ าปากดูวา่ มีสายขดม้ วนอยูใ่ นปาก
หรื อไม่
14. ตรวจสอบโดยใช้ หฟู ั ง ( Stethoscope) ฟั งที่บริเวณลิ ้นปี่ ของผู้ป่วย โดยใช้ Syringe feed ดันลม
ประมาณ 10-30 มล. ผ่านสายNG tube เร็วๆ จะได้ ยินเสียง แสดงว่าปลายสายอยูใ่ นกระเพาะอาหาร
15. ติดพลาสเตอร์ ยดึ สายNG tube กับสันจมูก ระวังอย่าให้ แน่นเกินไป เพราะจะทาให้ เกิดแผลกดทับได้
16. จัดให้ ผ้ ปู ่ วยนอนศีรษะสูงเล็กน้ อย
17. เก็บอุปกรณ์ และล้ างมือ
การตรวจสอบปลายสายให้ อาหาร
เป็ นสิ่งสาคัญที่จะต้ องปฏิบตั กิ ่อนให้ อาหารทุกครัง้ เพื่อให้ แน่ใจว่าปลายสายให้ อาหารอยูใ่ นกระเพาะ
อาหาร และป้องกันภาวะแทรกซ้ อนต่างๆ จากการที่ปลายสายให้ อาหารเลื่อนออกมากนอกกระเพาะ
อาหาร วิธีการปฏิบตั ดิ งั นี ้
1. ทดสอบด้ วยการดูดดูสิ่งตกค้ างในกระเพาะอาหาร ( gastric residual) ถ้ าได้ สิ่งตกค้ างจากกระเพาะ
อาหาร แสดงว่าปลายสายอยูใ่ นกระเพาะอาหาร ถ้ าไม่ได้ สิ่งตกค้ างจะต้ องปฏิบตั วิ ิธีที่ 2 ต่อไป
2. ฟั งเสียงลมผ่านปลายสายให้ อาหาร โดยใช้ Syringe feed ดันลมเข้ าไปประมาณ 15-20 มล.ในผู้ใหญ่
และในเด็ก 3-5 มล. พร้ อมกับฟั งด้ วย Stethoscope บริเวณ Xiphoid process

การดูแลรั กษาสายยางให้ อาหาร
1. เปลี่ยนพลาสเตอร์ ที่ตดิ สายยางกับจมูกทุก 2-3 วัน หรื อเมื่อหลุด หรื อเมื่อเปรอะเปื อ้ น
2. ทาความสะอาดรูจมูก และรอบจมูกด้ วยไม้ พนั สาลี หรื อผ้ าชุบน ้า
3. ระวังสายยางเลื่อนหลุด ควรทาเครื่ องหมายไว้ เป็ นจุดสังเกตด้ วย
แนวปฏิบัตกิ ารจัดการมูลฝอยติดเชือ้ ในชุมชน
มูลฝอยติดเชื ้อหมายถึง มูลฝอยที่มีเชื ้อโรคปะปนอยูใ่ นปริมาณหรื อความเข้ มข้ น ซึง่ ถ้ ามีการสัมผัส
ใกล้ ชิดกับมูลฝอยนันสามารถท
้
าให้ เกิดโรคได้ ซึง่ เกิดขึ ้นหรื อใช้ ในการตรวจวินิจฉัยโรค/รักษาพยาบาล/ให้
ภูมิค้ มุ กัน/ชันสูตรศพ ซากสัตว์/ทดลองวิจยั เกี่ยวกับโรค ได้ แก่ ซาก/ชิ ้นส่วนของมนุษย์/สัตว์ วัสดุของมีคม/
วัสดุซงึ่ สัมผัสเลือด สารน ้าจากร่างกาย เช่น เข็ม มีด หลอด ผ้ าก็อส สาลี ท่อ สไลด์กระจก เป็ นต้ น และมูล
ฝอยทุกชนิดที่ออกจากห้ องรักษาผู้ป่วยติดเชื ้อร้ ายแรง
มูลฝอยติดเชื ้อในชุมชน ได้ แก่ ผ้ าก็อส สาลี จากการทาแผล/การทาหัตถการต่างๆ, สายยางให้
อาหารที่ถอดจากผู้ป่วย, สายสวนปั สสาวะที่ถอดจากผู้ป่วย, ถุงรองรับน ้าจากการล้ างไตทางหน้ าท้ อง, สาย
Suction,แผ่นรองปั สสาวะ/อุจจาระในผู้ป่วยติดเชื ้อยากลุม่ VRE/CRE และผู้ป่วยติดเชื ้อดื ้อยาจากการเพาะ
เชื ้อจากปั สสาวะ
วิธีปฏิบัติ
1. เตรี ยมถังขยะทัว่ ไป และถังขยะติดเชื ้อที่มีฝาปิ ด
2. คัดแยกขยะทัว่ ไป และขยะติดเชื ้อทันทีหลังปฏิบตั กิ ิจกรรมเสร็จสิ ้น
3. รวบรวมขยะติดเชื ้อทุกวันโดยมัดปากถุงให้ แน่น ใส่ในถังขยะติดเชื ้อที่มีฝาปิ ดมิดชิด
4. นาขยะติดเชื ้อส่ง รพ.สต.ใกล้ บ้านทุกสัปดาห์ เพื่อให้ บริษัทเอกชนมารับไปกาจัด โดยขณะขนย้ าย
ขยะติดเชื ้อไป รพ.สต. ควรจะใส่กล่องหรื อถังที่มีฝาปิ ดมิดชิด ห้ ามถือเฉพาะถุงอย่างเดียว เพราะ
ขยะติดเชื ้ออาจตกหล่นได้

