
รายวิชา PNC1109 เทคนิคการช่วยเหลือดูแลบุคคลขั้นพื้นฐาน 

(Basic Nursing Assistant Technique) 

ใบประเมินผลการปฏิบัติการ; การให้อาหารทางสายยาง Inserting a Nasogastric (NG) Tube 

รายการประเมิน การประเมินโดยอาจารย์ 
 น ้าหนัก คะแนน 

ดี มาก 
ดี พอใช้ ปรับปรุง รวม 

ทดสอบต าแหน่งของสาย มีดังนี   
     1. ตรวจสอบต้าแหน่งของสายโดยใช้หูฟังวาง
บริเวณ หน้าท้องส่วนบนด้านซ้ายและดันลม
ประมาณ 10-20 มิลลิลิตร ผ่านสายด้วยความเร็ว
จะได้ยินเสียง (ต้องดูดลม ออกทุกครั งภายหลัง
การทดสอบ)  
     2. กระบอกฉีดยาชนิดหัวต่อกว้าง (Asepto 
syringe) ต่อเข้ากับปลายสายให้อาหาร (Levin) 
ดูดสิ่งคัดหลั่งจาก กระเพาะอาหาร  
   3. จุ่มปลายสายด้านนอกลงในแก้วน ้าที่เตรียม
ไว้หากพบ ฟองผุดตามลมหาจใจอย่างต่อเนื่องให้
ดึงออก 

      

การให้อาหารทางสายให้อาหาร (Tube 
feeding) (1)  
วัตถุประสงค์ (0.25) เพ่ือชดเชยสารอาหารใน
กรณีที่ผู้ป่วยได้รับสารอาหารไม่ เพียงพอต่อ 
ความต้องการของร่างกาย ซึ่งสาเหตุอาจเกิดจาก
มีปัญหาเกี่ยวกับการกลืน ผู้ป่วยใส่เครื่องช่วย
หายใจ ผู้ป่วยไม่รู้สึกตัวเป็นเวลานาน เป็นโรค
เรื อรัง มีภาวะอ่อนเพลียมาก 
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อุปกรณ์ :(0.25 )  
1. อาหารเหลว  
2. น ้าดื่ม+แก้วน ้า  
3. กระบอกฉีดยาชนิดหัวต่อกว้าง (Asepto 

Syringe)  
4. Stethoscope  
5. ชุดส้าหรับให้อาหาร, เสาน ้าเกลือ (IV 

Pole)  
6.  ผ้าขนหนูเล็ก  
7. กรณีมียา ให้เตรียมยาที่บดไปด้วย 

      

ขั้นตอนการเตรียม (0.5 )  
     1. การเตรียมอุปกรณ ์ 
     - ตรวจสอบแผนการรักษาในแฟ้มประวัติ
ผู้ป่วยให้ถูกต้อง  

- เตรียมอุปกรณ์ส้าหรับการให้อาหารทาง
สายยางให้ครบและตรวจสอบวันหมดอายุ  
- เตรียมอาหารเหลวโดย เช็ค ชื่อ-นามสกุล 
ปริมาณ ชนิด ความถี่ของการให้ วัน
หมดอายุ 

      

     2. เตรียมผู้ป่วย  
- ตรวจสอบชื่อ – นามสกุล  

- อธิบายวัตถุประสงค์ของการให้อาหาร
ทางสายยาง  

- อธิบายขั นตอนการปฏิบัติและเปิด
โอกาสให้ผู้ป่วยสอบถาม 

- ประเมินลักษณะหน้าท้อง การตึงตัวของ
หน้าท้อง เสียง การเคลื่อนที่ของล้าไส้ 
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- ปิดประตู / กั นม่าน ให้ผู้ป่วยมีความเป็น 
ส่วนตัว 

 
วิธีการปฏิบัติ : (2.5 )  

1. เตรียมอุปกรณ์ให้ครบถ้วน น้ามาวางข้าง
เตียงผู้ป่วย/ Overbed table  
- แจ้งวัตถุประสงค์ของการให้อาหาร

ให้ผู้ป่วยทราบ  
- ล้างมือ / หรือใส่ อุปกรณ์ PPE  
- ตรวจสอบชื่อ-นามสกุล (โดยเข้า

ด้านขวามือของผู้ป่วย  
กรณีท่ีถนัดมือขวา หรือเข้าด้านซ้าย
กรณีถนัดซ้าย 

      

2. จัดท่าศีรษะสูงอย่างน้อย 30-45 องศา 
ตรวจสอบต้าแหน่งของสายว่าอยู่ในต่้า
แหน่งกระเพาะอาหาร  

      

3. ตรวจสอบปริมาณอาหารที่เหลือค้างใน
กระเพาะอาหาร โดยการต่อกระบอกฉีด
ยาชนิดหัวต่อกว้าง ดูดดูลักษณะสิ่งคัด 
หลั่ง ในกระเพาะอาหารว่ามีอาหารที่
ค้างจากมื อก่อนมากน้อย เพียงใด โดย 
สังเกต ลักษณะสี จ้านวน ถ้า ≤ 200 ml 
ให้ใส่สิ่ง คัดหลั่ง/อาหาร ที่ดูดได้กลับคืน
กระเพาะอาหาร แล้วให้อาหาร 
ตามปกติ ถ้า ≥ 200 ml ให้เลื่อนการให้
อาหารออกไป 1-2 ชม. (ถอดถุงมือ) 
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Administer feeding  
4. ใส่ถุงมือ เทอาหารที่เตรียมไว้ลงในชุด

ส้าหรับให้อาหาร ปล่อย ให้อาหารไหล
เข้าสู่สายชุดส้าหรับให้อาหารจนเต็มสาย
แล้วจึงต่อปลายสายชุดส้าหรับให้อาหาร
กับปลายสายเลวินของ ผู้ป่วย ปรับ
อัตราการไหลให้อยู่ระหว่าง 60-100 
มิลลิลิตร/ชม. ในกรณีที่ผู้ป่วยรับอาหาร
ได้ด ี(ต้องให้ไม่น้อยกว่า 30 นาที) และ
ให้น ้าตาม 30-60 มิลลิลิตร (ยกเว้นใน
รายที่มีการจ้ากัด ปริมาณน ้า 

      

กรณี ใช้ วิธี Bolus ให้ท า ดังนี้  
           4.1. หักสายให้อาหาร และต่อ Asepto 
Syringe (ที่ไม่มีกระบอก ลูกสูบภายใน) เข้ากับ 
หัวเปิดปลายสายให้อาหาร  
          4.2 . เทอาหารที่ เตรียมไว้ใน เหยือก 
(Jug) ลงไปใน Syringe ครั งละ 40-50 ml ยก 
Syringe ให้สูง ปล่อยอาหารลงไปตาม สาย (ตาม 
gravity) พอใกล้หมด (เหลือประมาณ 5-10 ml) 
ให้ เทอาหาร ต่อไปเลย จนกระทั่งอาหารหมด 
และตามน ้าตาม จ้านวนที่ก้าหนด (ไม่ควรใช้ 
Syringe ดันอาหารลงไป)  

5. ถ้ามียา ให้ยาที่เตรียมไว้แล้วจึงตามด้วย
น ้า 30 ml ยกสายให้สูง เพ่ือไม่ให้ยา
หรืออาหารค้างในสาย ปิดปลายสาย
ด้วยจุกปิด หรือพับปลายสายพันด้วยผ้า
ก๊อส วางไว้เหนือศีรษะ  
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6. จัดให้ผู้ป่วยนอนในท่าศีรษะสูงอย่างน้อย 
30-60 นาท ีดูแลให้ ผู้ป่วยมีความสุข
สบาย เก็บอุปกรณ์ ท้าความสะอาด 
และล้างมือและบันทึก 

       
 


