NURSING SKILL CHECKLIST: Applying a Saline-Moistened Dressing
ชื่อ – นามสกุล นักศึกษา................................................................................ อาจารย7ผู:ประเมิน..........................................................
อุปกรณ(

1. ชุดทำแผลปลอดเชื้อ (sterile dressing set)
3. ภาชนะสำหรับใสSขยะที่ใช:จากการทำแผล
5. 70% Alcohol

2. ถุงมือสะอาด 2 คูS
4. ปลาสเตอร7 (tape)
6. น้ำเกลือปลอดเชื้อ (normal saline solution)

ขั้นตอน

ทำได2

ทำไม4ได2

หมายเหตุ

Assessment (Data Collection)
1. ตรวจสอบคำสั่งการรักษาของแพทย7 และบันทึกทางการพยาบาล
2. ประเมินระดับความเจ็บปวดของผู:ปmวยด:วยเครื่องมือที่เหมาะสม และจัดการ
ความปวดกSอนทำแผล (ถ:ามี)
Planning
3. เตรียมอุปกรณ7ทั้งหมดให:พร:อมใช:
4. บอกการตรวจสอบชุดทำแผลปราศจากเชื้อ ดังนี้
1) วัน เดือน ปoที่หมดอายุ
2) การเปลี่ยนแปลงของกระดาษ Autoclave ที่ผSานการทำให:ปราศจากเชื้อ
แล:ว
3) ลักษณะของหีบหSอต:องไมSเปoยกชื้น
5. วางชุดทำแผลบนโตsะครSอมเตียง หรือบริเวณที่สะดวกตSอการทำแผล โดยไมS
ใกล:กับบริเวณที่วางภาชนะสำหรับใสSขยะ
Implementation
6. ล:างมือให:สะอาด
7. ตรวจสอบชื่อและนามสกุลของผู:ปmวย
8. แจ:งให:ผู:ปmวยทราบวSาจะทำแผลให: และให:ข:อมูลเกี่ยวกับแผล การทำแผล หรือ
สิ่งที่ผู:ปmวยต:องการทราบ
9. สวมถุงมือสะอาด
10. แกะอุปกรณ7ปvดแผลเดิมออกอยSางนุSมนวล โดยไมSต:องทำให:ชุSมชื้นกSอน และ
สามารถบอกเหตุผลได:
11. พับผ:ากsอซด:านที่สัมผัสกับแผลให:อยูSด:านใน และทิ้งลงในภาชนะสำหรับใสSขยะ
12. สังเกตและบอกถึงลักษณะแผล ขนาดแผล เนื้อตาย (necrosis) ปริมาณ สี
และกลิ่นของสารคัดหลั่ง (purulent exudate)
1

ขั้นตอน

ทำได2

ทำไม4ได2

หมายเหตุ

13. ถอดถุงมือ และล:างมือ
14. เปvดชุดทำแผลด:วยวิธีการปลอดเชื้อ
15. เทน้ำยาระงับเชื้อและน้ำเกลือปลอดเชื้อ ลงในถ:วยน้ำยาแตSละใบ โดยปฏิบัติ
ดังนี้
1) อSานฉลากยา และถือขวดน้ำยา โดยต:องให:ป|ายฉลากยาอยูSในอุ:งมือ
2) เปvดฝาขวดยา และวางฝาในลักษณะหงายขึ้น หรือถือฝาขวดในลักษณะ
คว่ำ
3) ยกขวดน้ำยาให:สูงพอควรและระวังไมSให:ขวดสัมผัสภายในชุดทำแผล
4) เทน้ำยาทิ้งเล็กน:อย แล:วเทลงในถ:วย ในปริมาณที่เหมาะสมกับลักษณะ /
ขนาดของแผล
16. สวมถุงมือสะอาดคูSใหมS
17. ใช:มือจับผ:าด:านนอกของชุดทำแผลเพื่อยกด:าม forceps ขึ้น และใช:มือหยิบ
ออกจากชุดทำแผล
18. ใช: non – tooth forceps คีบสำลีชุบแอลกอฮอล7 70% พอหมาด ๆ สSงตSอให:
tooth forceps ที ่ อ ยู S ต ่ ำ กวS า ไปเช็ ด ชิ ด ขอบแผล และวนออกนอกแผล
ประมาณ 2 – 3 นิ้ว และทิ้งสำลีที่ใช:แล:วลงในภาชนะสำหรับใสSขยะ
19. ใช: non – tooth forceps คีบสำลีชุบน้ำเกลือปราศจากเชื้อ บีบพอหมาด ๆ
สSงตSอให: tooth forceps ที่อยูSต่ำกวSา เพื่อเช็ดทำความสะอาดด:านในแผล 1
ก:อนตSอการเช็ด 1 รอบ และทิ้งลงในภาชนะสำหรับใสSขยะทันที จนไมSพบวSามี
สารคัดหลั่งปนมากับสำลีที่ใช:ทำความสะอาด โดยเริ่มเช็ดจากก:นแผลวนออก
จนถึงขอบแผล
20. ขณะทิ้งสำลีที่เช็ดแผลแล:ว forceps ไมSสัมผัสกับภาชนะสำหรับใสSขยะ
21. นำผ:ากsอซทีละชิ้นชุบน้ำเกลือปราศจากเชื้อ บิดน้ำเกลือออกให:พอหมาด คลี่
ผ:ากsอซออก และ pack เข:าไปในแผลอยSางนุSมนวล โดยให:พื้นผิวด:านในแผล
สัมผัสกับผ:ากsอซให:มากที่สุด และที่กsอซไมSชุSมมากเกินไปหรือไมSใสSแนSน
จนเกินไป
22. ปvดแผลด:วยผ:ากsอซแห:งบนผ:ากsอซเปoยก โดยใช: forceps หยิบผ:ากsอซวางบน
แผลโดยตรง โดยไมSมีการเลื่อนผ:ากsอซจากผิวหนังบริเวณอื่นมาปvดแผล
23. ติดปลาสเตอร7ตามแนวขวางของกล:ามเนื้อเพื่อยึดผ:ากsอซกับผิวหนังของผู:ปmวย
โดยให:มีความยาวและความกว:างที่พอเหมาะ และให:พับมุมใดมุมหนึ่งของ
ปลาสเตอร7แตSละแผSนกSอนติดทุกครั้ง
2

ขั้นตอน
24. ดูแลความสุขสบายของผู:ปmวย เชSน จัดทSานอน
25. เก็บอุปกรณ7 และล:างมือให:สะอาด
Evaluation & Documentation
26. ทบทวนลักษณะของแผล และบันทึกทางการพยาบาลเกี่ยวกับ
1) ลักษณะของแผล ขนาดแผล เนื้อตาย ปริมาณ สี และกลิ่นของสารคัดหลั่ง
2) อุปกรณ7ที่ใช: / จำนวน
3) ปฏิกิริยาของผู:ปmวยขณะทำแผล

ทำได2

ทำไม4ได2

หมายเหตุ
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