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การใส่สายดูดของเหลวในกระเพาะอาหาร 

(Nasogastric Tube suction) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา ศิริเจริญวงศ์ 

วัตถุประสงศ์ 

1. รักษาภาวะล าไส้อุดตัน 
2. เตรียมกระเพาะอาหารให้ว่างก่อนผ่าตัด 
3. ป้องกันภาวะท้องอืดก่อนและหลังผ่าตัด 
4. ป้องกันการส าลักอาหารสู่ทางเดินหายใจ 
5. ป้องกันกระเพาะอาหารกดเบียดทางเดินหายใจ 

อุปกรณ์ 

           1.  สายยางขนาดตามอายุของเด็ก 8, 10, 12 Fr (ขนาดเล็กมากอุดตันง่าย) มี 2 ชนิด   

               1.1 Salem sump tube / Esophageal tube (continuous suction) ลักษณะปลายเปิด  

                    2 หาง เพ่ือช่วยปรับแรงดันอากาศระหว่างกระเพาะอาหารกับบรรยากาศภายนอก 

1.2 Gastric tube / Suction tube (intermittent suction) ลักษณะปลายเปิดหางเดียวหรือ
สายให้อาหาร (NG-tube feed) 

1.3 สายยางควรเปลี่ยนทุก 72 ชั่วโมง (ระบุวันที่ เดือน ปี ที่เปลี่ยนทุกครั้ง) 

            2. กระบอกฉีดยาขนาด 5-10 มิลลิลิตร 

            3. สารหล่อลื่น เช่น น้ ากลั่นหรือ K-Y jelly ที่ละลายน้ าได้หรือสเปร์ยยาชา (10% lidocaine)  

4. ผ้าห่อตัวหรือผ้าผูกยึดตรึงมือและแขนทั้ง 2 ข้าง 
5. พลาสเตอร์ 
6. หูฟัง 
7. ชามรูปไตเพ่ือรองรับของเหลวจากกระเพาะอาหาร 
8. ถุงมือสะอาด 1 คู ่
9. ผ้ารองกันเปื้อน กระดาษเช็ดหน้า ผ้าก๊อส 1-2 ผืน 
10. เครื่องดูดน้ าย่อยจากกระเพาะอาหาร นิยมใช้ 2 ระบบ 

10.1  ระบบขวด (intercostals chest drain: ICD) ชนิด 2 ขวดและมอเตอร์ไฟฟ้า 
10.2  ระบบท่อ (pine line) มีหน้าปัด-ตัวเลขบอกค่าแรงดูด 0-760 มิลลิเมตรปรอท โดยแยก

แถบสีและแรงดูดเป็น 4 ช่วง คือ 
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- แรงดูดต่ า (Low)                  0 - 80   มิลลิเมตรปรอท (สีเขียว) 
- แรงดูดปานกลาง (Medium)   81-120   มิลลิเมตรปรอท (สีเหลือง) 
- แรงดูดสูง (High)               121- 200   มิลลิเมตรปรอท (สีส้ม)               
- แรงดูดสูงสุด (Full)                > 200   มิลลิเมตรปรอท (สีแดง)               

วิธีปฏิบัติ  รายละเอียดดังแสดงตารางข้างล่าง 

วิธีปฏิบัต ิ เหตุผล 
1.บอกวัตถุประสงค์และข้ันตอนการใส่สายให้
ผู้ป่วยและผู้ดูแลทราบ พร้อมอธิบายวิธีการดูแล
เมื่อคาสายยางเข้ากระเพาะ เช่น ระวังการหด
รั้ง กด เสียดสีบริเวณผิวหนังรอบสายยาง ดูแล
ช่องปากให้สะอาดและชุ่มชื้นเสมอ 
2-10.ปฏิบัติเช่นเดียวกับการใส่สายอาหารลง
กระเพาะอาหาร (NG tube insertion) 
11.ต่อปลายสาย NG tube suction กับ
อุปกรณ์ (ขึ้นกับระบบแหล่งฝึกเลือกใช้)   
    11.1 ระบบขวด ICD ต่อปลายสายโดยตรง  
    11.2 ระบบท่อ (pipe line)  

12.เปิดเครื่องสวิทซ์ (On)  

    12.2 ระบบท่อ (pipe line) ให้ปรับการดูด
ระบบ intermittent / continuous suction   
ตามแผนการรักษา เริ่มต้นที่แรงดูดต่ า 60-80 
มิลลิเมตรปรอท  

13.ตรวจสอบวงจรการท างานของระบบเป็น
ระยะหรือทุก 2 ชั่วโมง  

14.ตรวจสอบการเคลื่อนตัวของของเหลวใน
สายยางหรือรีดสายยาง (milking) เป็นระยะ 
(อาจใช้น้ าเกลือนอร์มอล 0.9% สวนล้างสาย
ทุก 2-4 ชั่วโมง) 

15.เททิ้งของเหลวเมื่อมีจ านวนของเหลวในขวด
รองรับประมาณ ¾ ของขวดหรือทุก 8 ชั่วโมง 

16.  เก็บอุปกรณ์ ล้างมือ 
 

1.  เพ่ือเคารพสิทธิผู้ป่วยและป้องกัน
ภาวะแทรกซ้อนเช่น เกิดบาดแผล ติดเชื้อ 
 
 
 
2-10. เช่นเดียวกับการใส่สายอาหารลง
กระเพาะอาหาร (NG tube insertion) 
11.เพ่ือดูดน้ าย่อยเป็นระบบปิด 
 
 
 
 
12.เพ่ือให้เครื่องท างานตามระบบและป้องกัน
การท าลายเยื่อบุกระเพาะอาหาร 
 
 

 

13..เพ่ือป้องกันการรั่วซึมของสายยางบริเวณ
รอยต่อหรือปลั๊กไฟฟ้าหลุดหลวม 

14..เพ่ือป้องกันการอุดตันของสายยาง 

 
 
15. เพ่ือป้องกันการไหลย้อนกลับและติดเชื้อ 
 
 
16.  เพ่ือป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ 
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17.  บันทึกวัน  เวลา จ านวนของเหลวที่ได้จาก
กระเพาะอาหารด้วยกระบอกตวงและเซ็นชื่อ
ก ากับในบันทึกการพยาบาล 
 

17.  เพ่ือประเมินความสมดุลของสารน้ าใน
ร่างกายผู้ป่วยและใช้เป็นหลักฐานทางกฎหมาย
ป้องกันการฟ้องร้อง 

สังเกตอาการผิดปกติของเด็กและระบบการท างานของเครื่องที่ต้องแก้ไขหรือรายงาน 

1. ปวดท้องมากข้ึน 
2. คลื่นไส้อาเจียน 
3. สายรั่วซึมจากรอยต่อหรือสายยางช ารุด 
4. ท้องอืดแน่นอึดอัดท้อง 
5. ไม่สุขสบาย กระสับกระส่าย 
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