
 

 
 
 
โรงพยาบาลหางดง 
   กลุมการพยาบาล 

ขอกําหนดวิธีปฏิบัติ 
(Work  Instruction) 

เรื่อง การพยาบาลผูปวยเจาะโพรงเยื่อหุมปอด 
วัตถุประสงค : 

เพื่อใหผูปวยท่ีไดรับการเจาะโพรงเยื่อหุมปอดไดรับการพยาบาลอยางถูกตอง ปลอดภัย   ไดมาตรฐาน 
ขอบเขต : 
 ผูปวยทุกรายท่ีไดรับการเจาะโพรงเยื่อหุมปอด  
ข้ันตอนการปฏิบัติ : 
 การพยาบาลผูปวยเจาะโพรงเยื่อหุมปอดประกอบดวย 
 การพยาบาลกอนแพทยเจาะปอด  
 1. เตรียมอุปกรณ 
    1.1 Set เจาะปอดภายใน Set ประกอบดวย 
         - ผาชองส่ีเหล่ียม 1 ผืน 
         - Swab, Gauzes 
         - ขวด Sterile ขนาด 10 ซ.ีซี. 3 ขวด สําหรับสง Specimen 
         - ถวยน้ํายา  2 ถวย 
    1.2 Syringe 5 c.c. (สําหรับฉีดยาชา) และ Syringe 20 c.c (สําหรับดูด Content) 
    1.3 Needle no. 21, 24 
    1.4 Medicut no.18 
    1.5 Three way ตอ Set IV 
    1.6 Xylocaine 1-2 % without Adrenaline 
    1.7 ถุงมือ Sterile 
                   1.8 Providine solution , Alcohol 70 % 
    1.9 ขวด Sterile สําหรับใส Pleural Fluid ขนาด 500 – 1,000 ซ.ีซี. 

2. เตรียมผูปวยโดย 
    2.1 อธิบายใหผูปวยทราบวัตถุประสงค และการใหความรวมมือขณะเจาะ ท่ีสําคัญคือ   ไมไอ  
                 ไมด้ินหรือเคล่ือนไหวขณะแพทยแทงเข็ม เพราะเข็มอาจทําอันตรายตอเยื่อหุมปอดหรือเนื้อปอดได 
    2.2 เซ็นใบยินยอมทําหัตถการ  
    2.3 วัด Vital Signs กอนเจาะ 

2.4 จัดทาผูปวย ทาท่ีเหมาะสมท่ีสุดคือทานั่ง  ทานี้จะทําให Pleural Fluid ไหลลงมารวมท่ีชายปอด
สวนลางพรอมกับกมศีรษะ แขนท้ัง 2 ขาง ยกฟุบกับ over bed ซึ่งจะทําใหซี่โครงแตละซี่แยกหาง
กันสะดวกตอการแทงเข็มและไมเกิดอันตรายตอเนื้อเยื่อขณะแทงเข็มและทําใหกลามเนื้อคลายตัว
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มากท่ีสุด หากผูปวยไมสามารถจะนั่งไดอาจจัดใหนอนยกศีรษะสูง 30 องศา พาดแขนไปดานหลัง
เหนือศีรษะทานี้เหมาะสําหรับผูปวยท่ีคอนขางออนแอหรือมี Pleural Fluid ไมมาก 

 การพยาบาลผูปวยขณะแพทยเจาะโพรงเยื่อหุมปอด 
 ขณะชวยแพทยในการในการเจาะปอดพยาบาลตองประเมินอาการผิดปกติของผูปวย เชน เหงื่อออกรูสึก 
วิงเวียนคลายจะเปนลม รวมท้ังความผิดปกติของชีพจรการหายใจ เปนตน และคอยระมัดระวังมิใหผูปวยขยับ
ตัวอยางรวดเร็วหรือไอขณะแพทยเจาะ 

ข้ันตอนในการเจาะโพรงเยื่อหุมปอด 
 เพื่อการรักษานิยมเจาะท่ีชองซี่โครง 7 หรือ 8 ระดับนี้ท่ีตําแหนงแนวกระดูกสะบัก คือ ชองซี่โครงท่ีตํ่า
กวามุมลางของกระดูกสะบักหนึ่งชอง ไมควรเจาะตํ่ากวาซี่โครงท่ี 9 โดยเฉพาะดานซายเพราะอาจเกิดอันตรายจาก
การเจาะถูกอวัยวะในชองทอง เมื่อทราบตําแหนงท่ีจะเจาะแลวควรทําเครื่องหมาย 
 วิธีการคือ Three way ตอระหวางเข็มเบอร 18 ยาว 3 นิ้ว กับกระบอกฉีดยา 20 ซี.ซี. ความลึกของเข็มท่ี
เจาะเขาไปเกินกวาท่ีประมาณไวตอนใหยาชาเล็กนอยเมื่อลองดูดแลวมีน้ําออก ควรดูดสารน้ําเขากระบอกฉีดยาให
เต็ม ดันสารน้ําจากกระบอกฉีดยาลงขวดโดยประมาณ  หมุนหัว Three way ไปดานตรงกันขามสารน้ําจะไหลออก
เอง เมื่อสารน้ําไหลออกโดยไมสะดุดใหตอสายน้ําเกลือท่ีเตรียมไวกับ Three way ดานท่ีเหลือ ลงขวดสําหรับรอง
สารน้ําท่ีเตรียมไว 
การพยาบาลผูปวยหลังแพทยเจาะโพรงเยื่อหุมปอด 

1. ลางมือกอนและหลังทําหัตถการ 
2. จัดทาผูปวยใหผูปวยตะแคงโดยเอาปอดดานท่ีเจาะข้ึนขางบนนานประมาณ 1 ช่ัวโมงเพื่อใหผนังเยื่อ

หุมปอดบริเวณท่ีเจาะสมานตัวและชวยลดการซึมรั่วของ Pleural fluid จากนั้นจัดทานอนท่ีผูปวย
สบายท่ีสุด 

 3. วัด V/S เพื่อชวยประเมินอาการเปล่ียนแปลงโดย 
    3.1 วัดทุก 15 นาที 4 ครั้ง 
    3.2 วัดทุก 30 นาที 4 ครั้ง 
    3.3 วัดทุก 1 ช่ัวโมง จนกวา Stable 
 4. ประเมินภาวะแทรกซอนท่ีอาจเกิดข้ึนโดย  

4.1 ประเมินอาการและอาการแสดงของภาวะช็อก ซึ่งเกิดจากของเหลวจากเสนเลือดซึมเขาไปใน 
pleural space ทําใหปรมิาณของเลือดในเสนเลือดลดลงเกิดภาวะช็อกได 

4.2 ประเมินภาวะน้ําทวมปอดเนื่องจากปอดขยายตัวเร็วเกินไป (Re – expansion pulmonary 
edema) เกิดจากการดูดเอา Pleural Fluid ออกมากกวา 1,000 ซี.ซี. มักเกิดภายใน 2 – 4 
ช่ัวโมงหลังเจาะผูปวยจะมีอาการไออยางรุนแรงและมีหายใจต้ืน 

4.3 ประเมินภาวะ Pneumothorax หรือ Tension Pneumothorax เกิดจากอากาศจากภายนอกรั่ว
เขาไปหรอือาจเกิดจากปลายเข็มเจาะถูกเนื้อปอดทําใหมีอากาศรั่วออกจากปอดไดผูปวยอาจมีไอ
ปนเลือด ไอมากไมสามารถควบคุมได หรือมีความลําบากในการหายใจ เขียวแนนหนาอก หรือ
อาจมีภาวะ Subcutaneous Emphysema หลังเจาะปอดควรฟงเสียงปอดเพื่อประเมินความ
ผิดปกติบอยๆ 

4.4 สงผูปวยไป X – ray ปอดซ้ําอีกครั้งเพื่อประเมินภาวะแทรกซอนจากการเจาะปอด เชน การเกิด  
Pneumothorax หรือ Pleural Effusion 

 5. บันทึกและสงส่ิงสงตรวจตามแผนการรักษาของแพทย 
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ตัวช้ีวัด : 
 รอยละของการประเมินโดยใชแบบตรวจสอบแนวทางการพยาบาลผูปวยท่ีไดรับการเจาะโพรงเยื่อหุมปอด
หรือการสัมภาษณผูปฏิบัติ 
 

ท้ังนี้ ใหยึดถือปฏิบัตินับต้ังแตวันท่ี  31   เดือน   มกราคม  พ.ศ. 2562     เปนตนไป 
 

                                              ลงช่ือ   
                                                        (นางอุบล   สิงหแกว) 

                                                                                หัวหนากลุมการพยาบาล  
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แบบตรวจสอบการพยาบาลผูปวยท่ีไดรับการเจาะโพรงเยื่อหุมปอด 
 

 
รายการท่ีตองประเมิน ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ หมายเหตุ 

1. การเตรียมอุปกรณ 
2. เตรียมผูปวย ดังนี้ 
    - แจงใหผูปวยทราบ 
    - เซ็นใบยินยอมการทําหัตถการ 
    - จัดทาผูปวย 
    - วัด V/S กอนทํา ขณะทําและหลังทําหัตถการ 
    - ประเมินภาวะแทรกซอนขณะทําและหลังทํา

หัตถการ 
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โรงพยาบาลหางดง 

 

 
วิธีปฏิบัติท่ี : 

WI - NUR - 015 
 

เรื่อง :  การพยาบาลผูปวยท่ีไดรับการ
เจาะโพรงเยื่อหุมปอด 

 
วันท่ีเร่ิมใช :   15  ธันวาคม  2553 

 
วันท่ีแกไข  31 มกราคม  2562 

 
ผูจัดทํา  : 

คณะกรรมการ 
กลุมการพยาบาล 

สําเนาฉบับที่ : 

1 

 
แกไขคร้ังท่ี :  2 

 
 

โรงพยาบาลหางดง 
 

ชื่อหนวยงาน  กลุมการพยาบาล 
 

ขอกําหนดวิธีปฏิบัติ 
(Work  Instruction) 

 
เร่ือง     การพยาบาลผูปวยที่ไดรับการเจาะโพรงเย่ือหุมปอด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตนฉบับ : ศูนยควบคุมเอกสารคุณภาพ 
สําเนา :  กลุมการพยาบาล 
               
 



 
 
 
 
 
 

เร่ือง    การพยาบาลผูปวยที่ไดรับการเจาะโพรงเย่ือหุมปอด  

สําเนาสงหนวยงาน 
 

ลําดับท่ี ช่ือหนวยงาน สําเนาฉบับท่ี ช่ือผูรับ 
1.  ศูนยพัฒนาคุณภาพ 1  
2.  กลุมการพยาบาล 2  
3.  งานผูปวยพิเศษ 3  
4.  งานผูปวยในหญิง 4  
5.  งานผูปวยในชาย 5  
6.  งานหองคลอด 6  
7.  งานหองผาตัด 7  
8.  งานเวชปฏิบัติและครอบครัว 8  
9.  งานปฐมภูม ิ 9  
10.  งานหองอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 10  
11.  ศูนยเคล่ือนยายผูปวย (ศูนยเปล) 11  
12.  งาน IC 12  
13.  งานผูปวยนอก 13  
14.     
15.     
16.     
17.     
18.     
19.     
20.     
21.     
22.     
23.     
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