
 

 

 
 
โรงพยาบาลหางดง 
   กลุมการพยาบาล 

ขอกําหนดวิธีปฏิบัติ 
(Work  Instruction) 

เรื่อง การพยาบาลผูปวยใสทอระบายในโพรงเยื่อหุมปอด 
วัตถุประสงค : 

เพื่อใหผูปวยท่ีไดรับการใสทอระบายในโพรงเยื่อหุมปอดไดอยางถูกตองปลอดภัย  ไดมาตรฐาน 
ขอบเขต : 
 ผูปวยทุกรายท่ี ใสทอระบายในโพรงเยื่อหุมปอด 
ข้ันตอนการปฏิบัติ : 
 การพยาบาลกอนแพทยใสทอระบาย 
 1. เตรียมอุปกรณ 
    1.1  เตรียม Set ใส ICD ภายใน Set ประกอบดวย 
         - ผาชองส่ีเหล่ียม 1 ผืน 
         - ผาส่ีเหล่ียม 
         - ดามมีด no. 3 
         - Needle Holder 
         - กรรไกรตัดไหม 
         - Tooth Forceps 
         - Clamp โคงใหญ 3 ตัว 
         - Swab, Gauze 
         - ถวยน้ํายา 2 ถวย 
    1.2  Cutting Needle 
    1.3  Silk no. 2/0,or 3/0 

   1.4  Surgical blade no. 15 
    1.5  Syringe 5 cc. (สําหรับฉีดยาชา) 
    1.6  Xylocaine 1-2 % without Adrenaline 
    1.7  ICD Catheter 
    1.8  ขวด ICD พรอมใส 0.9 % NSS โดยใหระดับน้ําอยูเหนือหลอดแกว 2 ซม. 
    1.9  สายยางแดงตอตัวหนอน  
    1.10  Providine solution, Alcohol 70 % 
    1.11  ถุงมือ Sterile, อุปกรณ UP 
    1.12  Y gauze 
    1.13  พลาสเตอร Seal 
    1.14  พยาบาลผูชวยเหลือเตรียม Clamp หนีบปลายทอ ICD ท้ัง 2 ขาง 

WI - NUR - 016 
เอกสารอางอิง WI/ NUR/16 

ครั้งท่ีทบทวน..2../2562 
หนาท่ี 1/4 



 2. เตรียมผูปวยโดย 
    2.1 อธิบายใหผูปวยทราบวัตถุประสงคและการใหความรวมมือขณะใสทอระบายเยื่อหุมปอดท่ี สําคัญ
คือไมไอไมด้ินหรือเคล่ือนไหวขณะแพทยใสทอระบาย  
    2.2 เซ็นใบยินยอมทําหัตถการ  
    2.3 วัด Vital Signs กอนเจาะ 
    2.4 จัดทาผูปวย ทาท่ีเหมาะสมท่ีสุดคือทานั่ง กมศีรษะ แขนท้ัง 2 ขาง ยกฟุบกับ Over bed ซึ่งจะทํา
ใหซี่โครงแตละซี่แยกหางกันสะดวกตอการผาตัดใสทอระบายเยื่อหุมปอดและไมเกิดอันตรายตอเนื้อเยื่อขณะใสทอ
ระบายและทําใหกลามเนื้อคลายตัวมากท่ีสุด  หากผูปวยไมสามารถจะนั่งไดอาจจัดใหนอนยกศีรษะสูง 30 องศา 
พาดแขนไปดานหลังเหนือศีรษะ ทานี้เหมาะสําหรับผูปวยท่ีคอนขางออนแอ หรือมี Pleural Fluid ไมมาก 

การพยาบาลผูปวยขณะแพทยใสทอระบายในโพรงเยื่อหุมปอด 
 ขณะชวยแพทยในการใสทอระบายเยื่อหุมปอดพยาบาลตองประเมินอาการผิดปกติของผูปวยเชน เหงื่อ

ออกรูสึก วิงเวียนคลายจะเปนลม รวมท้ังความผิดปกติของชีพจรการหายใจ เปนตน และคอยระมัดระวังมิใหผูปวย
ขยับตัวอยางรวดเร็วหรือไอขณะแพทยใสทอระบาย 
 ข้ันตอนในการใสทอระบายในโพรงเยื่อหุมปอด 

 แพทยและพยาบาลผูชวยเหลือจะใสถุงมือและสวมอุปกรณ UP แพทยทาผิวหนังบริเวณท่ีจะผาตัดใสทอ
ระบายดวย  Providine solution ปูผาชองฉีดยาชาเฉพาะท่ีแลวใชมีดผาตัดกรีดบริเวณท่ีไดประมาณไว จากนั้น
แพทยจะใช clamp โคง แหวกผิวหนังผานเขาโพรงเยื่อหุมปอดพรอมกับใชนิ้วช้ีมือซายสอดชองผิวหนังท่ีแหวกเมื่อ
แพทยใหสัญญาณพยาบาลผูชวยเหลือสง Clampท่ีหนีบสาย  ICD ดานท่ีมีรูระบายใหเพื่อใสเขาไปในโพรงเยื่อหุม
ปอดอยางรวดเร็ว การสอดสาย ICD เขาในโพรงเยื่อหุมปอดควรกะประมาณใหสายเขาไปในโพรงเยื่อหุมปอด
ประมาณ 4 – 6 เซนติเมตร ถาสอดลึกมากเกินไปอาจทําใหเกิดการบิดงอของสาย  ICD หลังจากนั้นพยาบาลผูชวย
เหลือตอตัวหนอนท่ีเตรียมไวกับสวนปลายสาย ICD สวนสายยางแดงตอเขากับทอท่ีอยูใตน้ําในขวด ICD แพทยใช
ดายเย็บท่ีผิวหนังใกลกับสาย ICD แลวผูกกับสาย ICD เพื่อกันไมใหหลุดออกจากทรวงอก 

การพยาบาลผูปวยหลังแพทยใสทอระบายในโพรงเยื่อหุมปอด 
1. จัดทาผูปวยใหผูปวยนอนทา Fowler’s position 60 องศา 

 2. วัด Vital Signs เพื่อชวยประเมินอาการเปล่ียนแปลงโดย  
         วัดทุก 15 นาที 4 ครั้ง 
         วัดทุก 30 นาที 4 ครั้ง 
         วัดทุก 1 ช่ัวโมง จนกวา Stable 
 3. ประเมินภาวะแทรกซอนท่ีอาจเกิดข้ึนโดย 
    3.1 ประเมินอาการและอาการแสดงของภาวะช็อก ซึ่งเกิดจากของเหลวจากเสนเลือดซึมเขาไปใน      
                  Pleural space ทําใหปรมิาณของเลือดในเสนเลือดลดลงเกิดภาวะช็อกได 
    3.2 ประเมินภาวะน้ําทวมปอดเนื่องจากปอดขยายตัวเร็วเกินไป (Re – expansion Pulmonary  
                  Edema) กรณีท่ีมีภาวะ Hemothorax หรือ Empyema  เกิดจาก Pleural fluid ออกมากกวา  
                  1000 ซ.ีซี. มักเกิดภายใน 2 – 4 ช่ัวโมงหลังใสทอระบายผูปวยจะมีอาการไออยางรุนแรงและมี 
                  หายใจต้ืน 
    3.3 สงผูปวยไป X – ray ปอดซ้ําอีกครั้งเพื่อดูระดับของสาย ICD 
 4. บันทึกปริมาณ ลักษณะของ Pleural fluid ท่ีได 
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ตัวช้ีวัด : 
 ผูปวยปลอดภัยจากการไดรับการเจาะโพรงเยื่อหุมปอด 

รอยละของการประเมินโดยใชแบบตรวจสอบแนวทางการพยาบาลผูปวยท่ีไดรับการใสทอระบายในโพรง
เยื่อหุมปอดหรือการสัมภาษณผูปฏิบัติ 

 
ท้ังนี้ ใหยึดถือปฏิบัตินับต้ังแตวันท่ี  31   เดือน   มกราคม  พ.ศ. 2562     เปนตนไป 

 
 

                                                     ลงช่ือ     
                                                             (นางอุบล  สิงหแกว) 

                                                                                   หัวหนากลุมการพยาบาล  
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แบบตรวจสอบการพยาบาลผูปวยท่ีไดรับการใสทอระบายในโพรงเยื่อหุมปอด 

 
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 : 
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เรื่อง :  การพยาบาลผูปวยใสทอ
ระบายในโพรงเยื่อหุมปอด 

 
วันท่ีเร่ิมใช :   15  ธันวาคม  2553 

 
วันท่ีแกไข  31 มกราคม  2562 

 
ผูจัดทํา  : 

คณะกรรมการ 
กลุมการพยาบาล 

สําเนาฉบับที่ : 

1 

 
แกไขคร้ังท่ี :  2 

 
 

โรงพยาบาลหางดง 
 

ชื่อหนวยงาน  กลุมการพยาบาล 
 

ขอกําหนดวิธีปฏิบัติ 
(Work  Instruction) 

 
เร่ือง     การพยาบาลผูปวยใสทอระบายในโพรงเย่ือหุมปอด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตนฉบับ : ศูนยควบคุมเอกสารคุณภาพ 
สําเนา :  กลุมการพยาบาล 
               



 

 
 
 
 
 
 

เร่ือง    การพยาบาลผูปวยใสทอระบายในโพรงเย่ือหุมปอด  

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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