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เอกสารประกอบการสอนส าหรับนักศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล  
รายวิชา PNC 1109 เทคนิคการช่วยเหลือดูแลบุคคลข้ันพ้ืนฐาน (Basic Nursing Assistant Technique) 

 
 

บทที ่10 การดแูลเกีย่วกบัความตอ้งการออกซเิจน 
 

ผู้สอน อาจารย์ พิมศิริ  ชินค า RN 
 
 
วตัถปุระสงคเ์ชงิพฤตกิรรม เมื่อส้ินสุดการศึกษาบทนี้แล้ว ผู้เรียนจะสามารถ 
 1. ระบุปัจจัยท่ีขัดขวางการได้รับออกซิเจนของบุคคลได้ 
 2. บอกการประเมินปัญหาการได้รับออกซิเจนได้  
 3. บอกการช่วยเหลือเพื่อส่งเสริมให้บุคคลได้รับออกซิเจนอย่างเพียงพอได้ 
 4. บอกหลักการดูดเสมหะทางท่อหลอดลมคอได้ถูกต้อง 
 5. บอกหลักการช่วยเหลือผู้ป่วยท่ีได้รับออกซิเจนได้ถูกต้อง 
 6. ปฏิบัติการดูดเสมหะทางท่อหลอดลมคอได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 
 7. ปฏิบัติการให้ออกซิเจนได้ถูกต้องและปลอดภัย 
 
หัวข้อที่สอน 
 1. ปัจจัยขัดขวางการได้รับออกซิเจน 
 2. การดูแลบุคคลท่ีมีปัญหาการได้รับออกซิเจน 
  2.1 การประเมินปัญหาการได้รับออกซิเจน 
  2.2 การช่วยเหลือเพื่อส่งเสริมการได้รับออกซิเจนอย่างเพียงพอ (การหายใจลึก ๆ การไอ
อย่างมีประสิทธิภาพ และการดูดเสมหะทางท่อหลอดลมคอ) 
  2.3 การปฏิบัติการให้ออกซิเจน 
 
เนื้อหา 
 ความต้องการออกซิเจน เป็นความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ท่ีมีความจ าเป็นท่ีสุดต่อการด ารงชีวิต 
(Maslow, 1943 อ้างถึงใน วิกิพีเดีย, 2561) เซลล์สมองของมนุษย์จะค่อย ๆ ตายหากขาดออกซิเจนเพียง 5 
นาที และหากขาดออกซิเจนนาน 7 – 10 นาที สมองจะถูกท าลายจนไม่สามารถกลับมาท างานเป็นปกติได้อีก 
(จิตตินันท์ หะวานนท์, 2544 อ้างถึงใน วัฒนา พันธุ์ศักด์ิ, 2553) ในสภาวะปกติ ระบบประสาทจะท าหน้าท่ี
ควบคุมการท างานของระบบหายใจใหน้ าออกซิเจนท่ีมีอยู่ในบรรยากาศปริมาณร้อยละ 21 เข้าใปให้ร่างกายได้
ใช้ประโยชน์ผ่านการหายใจเข้า และน าผลผลิตจากการแลกเปล่ียนก๊าซคือคาร์บอนไดออกซ์ไซด์ปล่อยออก
สู่บรรยากาศในขณะหายใจออก ซึ่งจะต้องท างานร่วมกับระบบไหลเวียนโลหิตด้วย เมื่อเกิดความผิดปกติของ
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ระบบดังกล่าว จะท าให้มนุษย์เกิดภาวะเซลล์พร่องก๊าซออกซิเจน (Hypoxia) ได้ (วัฒนา พันธุ์ศักดิ์, 2553) 
การดูแลช่วยเหลือบุคคลท่ีมีความต้องการออกซิเจนเพื่อให้ได้รับออกซิเจนอย่างเพียงพอจึงมีความส าคัญ 
 ออกซิเจน เป็นยาชนิดหนึ่งท่ีแพทย์จะต้องมีแผนการรักษาให้กับผู้ป่วยเพื่อบรรเทาอาการพร่อง
ออกซิเจน หรือลดภาวะหายใจล าบาก  (Sorrentino & Remmert, 2019) การช่วยเหลือบุคคลท่ีมีความต้องการ
ออกซิเจนมีหลายวิธีการ ขึ้นอยู่กับปัญหาของบุคคลนั้น ๆ เป็นส าคัญ ผู้ช่วยพยาบาลมีบทบาทส าคัญในการช่วย
ประเมินปัญหาการได้รับออกซิเจน การติดตามอาการผู้ป่วยขณะให้ออกซิเจน และการช่วยเหลือเพื่อส่งเสริม
ให้บุคคลได้รับออกซิเจนอย่างเพียงพอ 
 
1. ปัจจัยขัดขวางการได้รับออกซิเจน 
 ความผิดปกติของระบบทางเดินหายใจและระบบไหลเวียนโลหิต เป็นสาเหตุส าคัญท่ีส่งผลให้บุคคล
ได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอ ดังนี้ (นรีรัตน์ บุตรบุญปั้น, 2555) 
 1.1 ระบบทางเดินหายใจ 
  1.1.1 การระบายอากาศ (Ventilation) ในท่อทางเดินหายใจหรือปอดไม่ดี กล่าวคือ อากาศ
จากภายนอกไม่สามารถเข้าปอดได้อย่างเพียงพอ ได้แก่ 
 1) มีการอักเสบหรือบวมของท่อทางเดินหายใจ ท าให้ทางเดินหายใจตีบแคบ 
 2) มีเสมหะอุดกั้นทางเดินหายใจ 
 3) ความผิดปกติของถุงลมปอด เช่น มีน้ าหรือหนองอยู่ในถุงลมปอด เป็นต้น 
  1.1.2 ความผิดปกติของการขยายตัวของปอด ท าให้อัตราการแลกเปล่ียนก๊าซท่ีปลอดลดลง ได้แก่ 
 1) ท่านอนหงายราบ ท าให้โพรงกระดูกซี่โครงหดตัว กระบังลมเล่ือนสูงขึ้น ปริมาตรปอดจึงลดลง 
 2) หลังผ่าตัดช่องอกหรือช่องท้อง 
 3) ภาวะปอดแฟบ จากความผิดปกติบางประการ 
 1.2 ระบบไหลเวียนโลหิต 
  1.2.1 หัวใจท างานบกพร่อง เช่น หัวใจบีบตัวไม่ดี จึงส่งเลือดไปฟอกท่ีปอดได้น้อย 
  1.2.2 ความเข้มข้นของเลือดน้อย ท าให้ไม่มีตัวจับกับออกซิเจน (Hemoglobin) เพื่อน า
ออกซิเจนไปเล้ียงส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย 
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2. การดูแลบุคคลที่มีปัญหาการได้รับออกซิเจน 
 2.1 การประเมินปัญหาการได้รับออกซิเจน 
  การประเมินเพื่อตรวจสอบว่าบุคคลได้รับออกซิเจนเพียงพอ หรือมีภาวะเซลล์พร่องออกซิเจน
หรือไม่ สามารถประเมินได้จากอาการและอาการแสดง ดังนี้  (วัฒนา พันธุ์ศักดิ์, 2553; Peterson, 2017) 
 

 
 

ระบบหายใจ 

ผู้ป่วยบ่นหายใจไม่สะดวก ต้องนั่งหายใจ กระสับกระส่าย รู้สึกมึน ๆ 
สับสน 
หายใจเร็ว อัตราการหายใจมากกว่า 28 ครั้ง/นาที 
การหายใจไม่สม่ าเสมอ หายใจเข้าลึกกว่าหายใจออก หายใจหอบ 
หายใจเข้ามีเสียงดัง ปีกจมูกบาน 
หากพร่องออกซิเจนในระดับรุนแรง ผู้ป่วยจะหยุดหายใจ 

 
 

ระบบไหลเวยีนโลหิต 

ระดับน้อย ปวดศีรษะ คล่ืนไส้ อาเจียน ผิวหนังเริ่มซีด 
ระดับปานกลาง ชีพจรเบาเร็ว หัวใจเต้นเร็ว ความดันเลือดสูง 
ระดับรุนแรง ผิวหนังสีเขียวคล้ า โดยเฉพาะบริเวณริมฝีปาก เล็บมือ และ
เล็บเท้า หัวใจเต้นช้า จังหวะการเต้นไม่สม่ าเสมอ เจ็บหน้าอก ความดัน
เลือดต่ า เกิดภาวะหัวใจวาย 

 

ระบบประสาท 
ระดับน้อย ง่วงนอน อ่อนเพลีย กระสับกระส่าย หงุดหงิด 
ระดับรุนแรง เพ้อ ชัก หมดสติ 

 

ค่าเปอรเ์ซน็ตค์วามอิ่มตวั 
ของกา๊ซออกซเิจนในเลอืด 

ค่าปกติไม่ควรต่ ากว่า 95% 
ผู้ป่วยท่ีมีค่า SpO2 น้อยกว่า 90% จะมีภาวะขาดก๊าซออกซิเจน (Wider 
& Finkelmeur, 2000 อ้างถึงใน วัฒนา พันธุ์ศักดิ์, 2553) 

* ค่าเปอร์เซ็นต์ความอ่ิมตัวของก๊าซออกซิเจนในเลือด = Arterial oxygen saturation; SpO2 
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 2.2 การช่วยเหลือเพื่อส่งเสริมการได้รับออกซิเจนอย่างเพียงพอ 
  การส่งเสริมการได้รับออกซิเจนอย่างเพียงพอ เช่น การหายใจลึก ๆ (Deep breathing) 
การไออย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Cough) และการดูดเสมหะ (Suctioning) เป็นการช่วยให้ผู้ป่วย
หายใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการอุดกั้นในทางเดินหายใจ ซึ่งจะท าให้ผู้ป่วยได้รับออกซิเจนอย่างเพียงพอ 
(รัตนา มาศเกษม, 2552)  
  2.2.1 การหายใจเข้าออกลึก ๆ (Deep breathing) 
 

วตัถปุระสงค ์ ขัน้ตอนการปฏบิตั ิ
1. 
 
2. 

เพิ่ มการขยายตัวของ
ปอด(Lung expansion) 
ป้องกันการ เกิ ดปอด
แฟบ (Atelectasis) 

1. แจ้งให้ผู้ป่วยทราบ อธิบายเหตุผลการปฏิบัติ และประเมินความ
ร่วมมือของผู้ป่วย 

2. ประเมินสัญญาณชีพ และความพร้อมของร่างกาย 
3. จัดให้ ผู้ป่วยนอนศีรษะสูง  (high - Fowler’s position)  งอเข่า 

(knees flexed) หรืออยู่ในท่านั่งบนเตียง/ เก้าอี้ 
4. แนะน าให้ผู้ป่วยหายใจเข้าช้า ๆ ลึก ๆ ให้มากท่ีสุดเท่าทีเป็นไปได้  

และกล้ันหายใจไว้ 3 วินาที โดยท่ีไม่ใช้กล้ามเนื้ออกและหัวไหล่ ช่วย
ในการหายใจ 

5. วางฝ่ามือลงบริเวณซี่โครงของผู้ป่วย เพื่อช่วยพยุงให้ทรวงอกขยายตัว
เต็มท่ี และสังเกตการยกขึ้นของทรวงอกในการหายใจแต่ละครั้ง 

6. แนะน าให้ผู้ป่วยหายใจออกช้า ๆ 
7. ให้ปฏิบัติขั้นตอนท่ี 4 – 6 จ านวน 10 – 20 ครั้ง หรือ 3 – 5 ครั้งใน

ผู้ป่วยหลังผ่าตัด 
8. ถ้ามีอาการผิดปกติ เช่น มึนงง หายใจเร็ว ให้หยุด และรายงาน 

(รัตนา มาศเกษม, 2552; (Sorrentino & Remmert, 2019) 
 

  2.2.2 การไออย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Cough)  
  

วตัถปุระสงค ์ ขัน้ตอนการปฏบิตั ิ
1. ส่งเสริมทางเดินหายใจให้
โล่ง และเพิ่มประสิทธิภาพ
การแลกเปล่ียนก๊าซท่ีปอด 
2. ขับสารคัดหล่ัง ได้แก่  
เสมหะ น้ าลาย ให้ออกทาง
ทางเดินหายใจ 
3. ป้องกันการอุดตันทางเดิน
หายใจ 

1. แจ้งให้ผู้ป่วยทราบ อธิบายเหตุผลการปฏิบัติ และประเมินความร่วมมือ
ของผู้ป่วย 
2. ประเมินสัญญาณชีพ ฟังเสียงปอด และความพร้อมของร่างกาย 
3. ใส่ผ้าปิดปากและจมูก (mask) ถุงมือ และอาจสวมแว่นตา/เส้ือกาวน์  
(ถ้าจ าเป็น) 
4. จัดให้ผู้ป่วยนอนศีรษะสูง (high - Fowler’s position) งอเข่า (knees  
flexed) หรืออยู่ในท่านั่งบนเตียง/ เก้าอี้ 
5. แนะน าให้ผู้ป่วยประคองหน้าท้องและทรวงอกด้วยมือ หรือหมอน 
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วตัถปุระสงค ์ ขัน้ตอนการปฏบิตั ิ
 
4. ลดการติดเช้ือในทางเดิน 
หายใจ 
5.ป้องกันภาวะปอดแฟบ 

 
6. ให้ผู้ป่วยหายใจเข้า – ออก ปกติ แล้วกล้ันหายใจประมาณ 2 – 3 วินาที  
พร้อมกับการเกร็งกล้ามเนื้อหน้าท้อง 
7. แนะน าให้ไอออกมาแรง ๆ และขับเสมหะลงในชามรูปไตท่ีมีกระดาษ 
เช็ดปากปูรองไว้ 
8. ช่วยดันทรวงอก และท้องด้วยมือ ขณะหายใจออก 
9. ปฏิบัติตามข้ันตอนเดิมซ้ า (ถ้าจ าเป็น) 
10. ฟังปอด หากเสมหะขับออกดี เสียงปอดจะโล่งขึ้น 
11. ท้ิงกระดาษท่ีเป้ือนเสมหะ ถุงมือ ลงในถังขยะติดเช้ือ และท าความ 
สะอาดอุปกรณ์อื่น ๆ 
12. ส่งเสมหะไปตรวจ (ถ้ามีแผนการรักษาของแพทย์) 
13. ดูแลความสะอาด ปาก ฟันผู้ป่วย ให้เรียบร้อย 
14. ล้างมือให้สะอาด 
15. กระตุ้นให้ผู้ป่วยด่ืมน้ า หากไม่มีข้อห้าม เพราะจะท าให้เสมหะอ่อนตัว 
และขับออกได้ง่าย 
  (รัตนา มาศเกษม, 2552; (Sorrentino & Remmert, 2019) 

 
  2.2.3 การดูดเสมหะทางท่อหลอดลมคอ (Tracheostomy tube suctioning) 
   ท่อหลอดลมคอ (Tracheostomy tube) เป็นท่อท่ีใส่เข้าไปในหลอดลมคอ โดยการ
ผ่าตัดเปิดผิวหนังบริเวณคอ เพื่อเป็นทางส าหรับหายใจเข้า – ออก ท่อท าด้วยวัสดุหลายชนิด และมีขนาดต่าง ๆ 
กัน เช่น ท าด้วยโลหะเงิน (silver) และพลาสติกประเภทซิลิโคน (silicone) (วัฒนา พันธุ์ศักดิ์, 2553)  
   การดูดเสมหะทางท่อหลอดลมคอ หมายถึง การใช้สายดูดเสมหะท่ีปราศจากเช้ือผ่าน
เข้าไปในท่อหลอดลมคอ เพื่อน าเสมหะออกจากท่อทางเดินหายใจ 
 
ข้อบ่งชี้ 1. หายใจมีเสียงดัง ได้ยินเสียงเสมหะภายในท่อหลอดลม ฟังปอดมี Rhonchi 

2. ผู้ป่วยไม่สามารถไอเอาเสมหะออกมาเองได้ 
3. สัญญาณชีพ อัตราการเต้นของชีพจร และการหายใจเพิ่มขึ้น โดยท่ีไม่มีสาเหตุอื่น 
4. สีหน้าท่าทางไม่สุขสบาย กระสับกระส่าย 
5. ผิวหนังมีสีเขียวคล้ า 
6. ก่อนจัดท่าผู้ป่วยท่ีไม่รู้สึกตัว 
7. ก่อนให้อาหารทางสายยาง 
8. ก่อนและหลังท่ีเอาลมออกจากกระเปาะลูกโป่งท่อ (cuff) 
9. ผู้ป่วยรู้สึกมีเสมหะ และต้องการให้ดูดเสมหะ 
 



6 
 

วัตถุประสงค์ 1. ช่วยดูดเสมหะให้ผู้ป่วยท่ีไม่สามารถขับเสมหะได้ 
2. ป้องกันการอุดตันทางเดินหายใจ 
3. ส่งเสริมให้ทางเดินหายใจโล่ง และหายใจได้สะดวก 
4. ป้องกันการส าลักของสารคัดหล่ังลงสู่ทางเดินหายใจ 
5. ป้องกันหรือช่วยลดการติดเช้ือของทางเดินหายใจ 
6. เก็บเสมหะส่งตรวจ 
 

อปุกรณ ์/ 
เครือ่งมอื 

1. เครื่องดูเสมหะ ชนิดรถเคล่ือนท่ีหรือชนิดติดผนัง 
2. หูฟังส าหรับฟังเสียงเสมหะ 
3. สายดูดเสมหะปราศจากเช้ือ ขนาดไม่เกิน 1/3 ของท่อหลอดลมคอ 
4. หลอดส าหรับต่อจากสายท่ีต่อกับเครื่องดูดและสายดูดเสมหะ 
5. อับส าสีปราศจากเช้ือท่ีบรรจุ ส าลีชุบ 70% แอลกอฮอล์ 
6. ถุงมือปราศจากเช้ือ ผ้าปิดปากและจมูก และอาจสวมแว่นตา/เส้ือกาวน์ (ถ้าจ าเป็น) 
7. อุปกรณ์ส าหรับให้ออกซิเจน เช่น O2 collar mask หรือ ambu – bag 
8. น้ าสะอาด ส าหรับล้างสายดูดเสมหะ 
 

ขัน้ตอนการ
ปฏิบตั ิ

1. ทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติโดยละเอียด 
2. ประเมินอาการและอาการแสดงของผู้ป่วย และความจ าเป็นท่ีต้องดูดเสมหะ 
3. แจ้งให้ผู้ป่วยทราบ อธิบายเหตุผลการปฏิบัติ และประเมินความร่วมมือของผู้ป่วย 
4. ประเมินสัญญาณชีพ ฟังเสียงปอด  
5. ล้างมือให้สะอาด และเช็ดให้แห้ง 
6. ใส่ผ้าปิดปากและจมูก และอาจสวมแว่นตา/เส้ือกาวน์ (ถ้าจ าเป็น) 
7. ให้ออกซิเจนแก่ผู้ป่วย 30 วินาที หรือกระตุ้นให้หายใจเข้าออก 5 – 6 ครั้ง 
8. เปิดเครื่องดูดเสมหะ ใช้ความดันในการดูดเสมหะในผู้ใหญ่ประมาณ 100 – 120  
มิลลิเมตรปรอท ในเด็กประมาณ 70 – 80 มิลลิเมตรปรอท 
9. สวมถุงมือปราศจากเช้ือจับสายดูดเสมหะต่อเข้ากับหัวต่อเครื่องดูดเสมหะ 
10. ใส่สายดูดเสมหะลงไปถึงบริเวณท่ีมีเสมหะ หรือจนถึงบริเวณทางแยกของหลอดลม
ใหญ่ (carina) และเล่ือนสายดูดเสมหะขึ้น 1 เซนติเมตร เพื่อป้องกันการบาดเจ็บของ
หลอดลม 
11. ขณะใส่สายดูดเสมหะจะต้องปิดสายดูดเสมหะไว้ก่อน หากถึงต าแหน่งท่ีต้องการจึง
เปิดเพื่อดูดเสมหะออกมา 
12. ขณะดูดเสมหะให้หมุนสายยางไปรอบ ๆ เพื่อให้เสมหะผ่านรูเปิดของสายดูดเสมหะ
ออกมาได้ และค่อย ๆ ดึงสายดูดเสมหะขึ้นมา โดยใช้เวลาในการดูดแตล่ะครัง้ไมเ่กนิ 10 
– 15 วินาที 
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13. เว้นระยะเวลาการดูดเสมหะแต่ละครั้งห่างกันไม่นอ้ยกว่า 20 – 30 วินาที เพื่อให้
ผู้ป่วยมีเวลาพักหายใจได้เต็มท่ี ในระหว่างนี้ให้สังเกตลักษณะ สี ปริมาณของเสมหะ
พร้อมท้ังประเมินอาการผิดปกติของผู้ป่วย ท่ีอาจเกิดขึ้นได้ 
14. ปฏิบัติขั้นตอนท่ี 10 – 13 อีก 1 – 2 ครั้ง โดยในแต่ละรอบของการดูดเสมหะ จะ 
ไม่ใส่สายดูดเสมหะเกิน 3 ครั้ง เนื่องจากจะเพิ่มโอกาสให้หัวใจเต้นช้า หลอดลมบวม
และหดเกร็งมากขึ้น 
15. หลังดูดเสมหะควรให้ออกซิเจนตามความเหมาะสม 
16. ติดตามอาการของผู้ป่วย และฟังเสียงปอด 

(รัตนา มาศเกษม, 2552; วัฒนา พันธุ์ศักดิ์, 2553; Perry & Potter, 2019) 
  
 2.3 การปฏิบัติการให้ออกซิเจน 
  การให้ออกซิเจน (Oxygen therapy) เป็นการให้ก๊าซออกซิเจนท่ีมีความเข้มข้นมากกว่า
บรรยากาศ (มากกว่า 21%) เพื่อแก้ไขหรือป้องกันภาวะพร่องออกซิเจนของผู้ป่วยในเบ้ืองต้น ความเข้มข้นของ
ออกซิเจนท่ีได้จะขึ้นอยู่กับชนิดของอุปกรณ์การให้ออกซิเจน และอัตราการไหล  
  หลักการส าคัญของการให้ออกซิเจนคือ ให้ออกซิเจนตามความต้องการออกซิเจนของผู้ป่วยแต่
ละราย และใหอ้อกซิเจนผ่านเครื่องควบคุมความช้ืน (Humidifier) เสมอ เพื่อให้ผู้ป่วยสุขสบายและป้องกันการ
บาดเจ็บของท่อทางเดินหายใจ (Perry & Potter, 2019) 
 

 
วตัถปุระสงค ์

 
1. บรรเทาอาการหายใจล าบาก จากภาวะพร่องออกซิเจน 
2. เพิ่มออกซิเจนในเลือดแดง 
3. ลดการท างานของกล้ามเนื้อหัวใจ และกล้ามเนื้อช่วยหายใจ 
 

 
อปุกรณ/์ เครือ่งมอื 

 
1. แหล่งของก๊าซออกซิเจน (Oxygen source) จากระบบจ่ายกลางของโรงพยาบาล 
(Hospital central pipeline) หรือ จากถัง (Oxygen cylinder/ tanks) 
2. อุปกรณ์ปรับอัตราไหลของก๊าซ (Flow meter) 
3. ขวดใส่น้ ากล่ันปลอดเช้ือ หรือน้ าสะอาดปราศจากเช้ือซึ่งมีเครื่องควบคุมความช้ืน  
(Humidifier) 
4. อุปกรณ์พร้อมสายให้ก๊าซออกซิ เจน เช่น Nasal cannula และ Mask with 
reservoir bag เป็นต้น 
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ขัน้ตอนการปฏบิตั ิ

การใหอ้อกซเิจนชนดิ Nasal cannula 
1. ทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติโดยละเอียด 
2. ประเมินอาการและอาการแสดงของผู้ป่วย ประเมินสัญญาณชีพ และความจ าเป็น 
ท่ีต้องให้ออกซิเจน 
3. แจ้งให้ผู้ป่วยทราบ อธิบายเหตุผลการปฏิบัติ  
4. ล้างมือให้สะอาด และเช็ดให้แห้ง 
5. ท าความสะอาดช่องจมูกท้ัง 2 ข้าง เพื่อให้ช่องจมูกโล่ง และผู้ป่วยได้รับปริมาณ 
ออกซิเจนท่ีถูกต้องมากท่ีสุด 
6. สวม Flow meter กับแหล่งออกซิเจนท่ีผนัง/ ถัง ให้ถูกต้องและแน่นพอดี 
7. ต่อกระบอกความช้ืนท่ีใส่น้ ากล่ันปลอดเช้ือ (Sterile water) โดยท่ีระดับน้ าต้องไม่ 
มากกว่าขีด maximum เพื่อป้องกันไม่ให้ Flow meter เสีย หรือต้องไม่น้อยกว่าขีด 
minimum เพราะจ าท าให้เกิดการระคายเคืองในช่องจมูกและคอ 
8. สวมท่อสายยางของ Nasal cannula กับท่อของเครื่องปรับความช้ืน 
9. หมุนปุ่มเปิด Flow meter ปรบัอตัราการไหล 1 – 6 ลติร/นาที ตามแผนการ
รักษา ซึ่งจะให้ความเขม้ขน้ของออกซเิจนตัง้แต่ 24 – 44 % โดยข้ึนอยู่กับอัตราการ
ไหล 
10. ทดสอบว่ามีลมออกหรือไม่ โดยการใช้หลังมืออังท่ีเข้ียวทั้งสอง 
11. สวมเขี้ยวเข้าในช่องจมูกท้ัง 2 ข้าง คล้องสายกับใบหู 2 ข้าง ปรับสายให้พอดี
บริเวณใต้คาง เพื่อป้องกันการเล่ือนหลุด 
12. ติดตามอาการและอาการแสดงของผู้ป่วย ลักษณะการหายใจ ความสุขสบาย และ 
ประเมินสัญญาณชีพ หลังให้ออกซิเจน 
13. ล้างมือให้สะอาด 
 

การใหอ้อกซเิจนชนดิ Mask with reservoir bag 
1. ปฏิบัติเช่นเดียวกับการให้ออกซิเจนชนิด Nasal cannula ในขั้นตอนท่ี 1 – 7  
2. สวมท่อสายยางของ Mask with reservoir bag กับท่อของเครื่องปรับความช้ืน 
3. หมุนปุ่มเปิด Flow meter 10 – 15 ลิตร/นาที จนถุงโป่งเต็มท่ี เพื่อไล่ก๊าซอื่นท่ี
ค้างอยู่ในถุงออก และทดสอบการรั่วของถุงด้วย 
4. ปรับอัตราการไหล 6 – 15 ลิตร/นาที ตามแผนการรักษา ซึ่งจะให้ความเขม้ขน้ของ
ออกซิเจนตั้งแต่ 70 – 100 % โดยข้ึนอยู่กับอัตราการไหล 
5. น า mask ครอบท้ังปากและจมูกผู้ป่วย จัดให้แนบพอดีกับใบหน้า และคล้องสาย
รัดไว้กับศีรษะผู้ป่วย โดยไม่แน่นและหลวมจนเกินไป 
6. ติดตามอาการและอาการแสดงของผู้ป่วย ลักษณะการหายใจ ความสุขสบาย และ 
ประเมินสัญญาณชีพ หลังให้ออกซิเจน 
7. ล้างมือให้สะอาด 
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ขอ้ควรจ า 

 
1. การให้ออกซิเจนชนิด nasal cannula ท่ีมากกว่า 3 ลิตร/ นาที ควรให้ผ่าน
ความชื้นเสมอ 
2. การให้ออกซิเจนชนิด mask with reservoir bag จะต้องแน่ใจว่าถุงโป่งอยู่เสมอ 
และไม่แฟบเกินครึ่งถุงขณะผู้ป่วยหายใจเข้า หากปัญหานี้เกิดขึ้น สามารถแก้ไขโดย
การปรับเพิ่มอัตราการไหล หรือตามดุลพินิจของแพทย์ 
3. หมั่นตรวจสอบการหักพับงอของท่อสายยาง รวมถึงเครื่องควบคุมความช้ืนให้มี 
sterile water อยู่ในระดับ minimum – maximum ตลอดเวลา 

(รัตนา มาศเกษม, 2552; วัฒนา พันธุ์ศักดิ์, 2553; Nugent & Vitale, 2017; Perry & Potter, 2019) 
 
 การดูแลเกี่ยวกับความต้องการออกซิเจนของผู้ป่วยนั้น ผู้ช่วยพยาบาลจะต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
ปัจจัยขัดขวางการได้รับออกซิเจนของบุคคล เพื่อน าความรู้ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการประเมินปัญหาการ
ได้รับออกซิเจน การช่วยเหลือและส่งเสริมให้ผู้ป่วยได้รับออกอย่างเพียงพอ บทบาทท่ีผู้ช่วยพยาบาลสามารถ
กระท าได้อย่างอิสระคือ การสอนให้ผู้ป่วยหายใจลึก ๆ การสอนการไออย่างมีประสิทธิภาพ และการติดตาม
อาการของผู้ป่วย นอกจากนั้น ผู้ช่วยพยาบาลยังมีบทบาทส าคัญในการช่วยพยาบาลวิชาชีพหรือแพทย์ ในการ
ดูดเสมหะ และให้ออกซิเจนแต่ละชนิดแก่ผู้ป่วยอีกด้วย 
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