
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Quisque 
volutpat turpis nulla, in sodales nunc 
rutrum ornare. Integer id varius enim, a 
suscipit nunc. Etiam lacinia scelerisque 
purus, nec faucibus elit. 

จัดทำโดย

ทีมหมอครอบครัวเครือข่ายบริการสุขภาพ
อำเภอท่าตะโก  จังหวัดนครสวรรค์

ขอสำคัญในการใหอาหารทางสายยาง

 1. ตองทดสอบตำแหนงของสายใหอาหารวาอยูในกระเพาะ

อาหารทุกครั้ง ถาไมแนใจวาสายอยูในกระเพาะอาหารหรือไมควร

ปรึกษาพยาบาล หรือแพทย

 2. ระวังไมใหอากาศเขาสูกระเพาะอาหารทางสายยางเพราะ

จะทำใหผู ปวยทองอืด และไมสุขสบาย จึงควรพับหรือปดสายยาง

ทุกครั้งเมื่อไมไดใหอาหาร

 3. หลังใหอาหารควรใหผูปวยอยูในทานอนศีรษะสูงหรือนั่ง

อยางนอยครึ่ง - 1 ชั่วโมง

 4. ขณะใหอาหารถาผูปวยไอ ควรหยุดใหอาหาร และสังเกต

อาการอยางใกลชิด ถาอาการตางๆ หายไปก็ใหอาหารตอได แตถา

ยังไออยูมาก หรือมีสำลัก อาเจียน ใหหยุดอาหารมื้อนั้น และตะแคง

หนาผูปวยไปดานใดดานหนึ่งทันทีเพื่อไมใหอาหารที่อาเจียนออกมานั้น

ไหลลงหลอดลม หลังจากนั้นใหใชผาชุบน้ำเช็ดภายในชองปากใหสะอาด

 5. หากเปนอาหารประเภทนม หรืออาหารสำเร็จรูปควรใช

ภาชนะใสอาหารชนิดแขวนและมีที ่ล็อกสาย เพื ่อใหอาหารไหลเปน

หยดชาๆ ตามที่ตองการ

 6. ถาอาหารแชอยู ในตู เย็น กอนใหผู ปวยควรนำมาแช

ในน้ำอุ น เพื ่อใหอาหารมัอุณหภูมิเทากับอุณหภูมิของหองและเปน

การลดความหนืดของอาหาร

ภาวะแทรกซอนที่อาจเกิดขึ้น

1. ทองเสีย เนื่องจากใหอาหารเร็วเกินไป อุปกรณที่ใชไมสะอาด 

อาหารเย็นมาก 

 วิธีดูแล ควรใหอาหารอยางชาๆ อยางนอย 15 นาที อาหาร

สะอาด มีอุณหภูมิของหอง

2. ทองผูก เนื ่องจากอาหารที ่ใหมีกากนอย หรือน้ำ ที ่ใหไมเพียงพอ 

ขาดการเคลื่อนไหวรางกาย

 วิธีดูแล ควรใหน้ำประมาณครึ่ง - 2 ลิตร /วัน (ถาไมจำกัดน้ำ) 

โดยแบงใหพลังอาหาร และระหวางมื้ออาหาร หรือใหน้ำผลไม เชน สม 

และควรใหผู ปวยมีการเคลื่อนไหวรางกายใหมากขึ้น

3. ปอดบวม เนื่องจากการสำลักอาหาร เสมหะ หรือน้ำลาย

 วิธีดูแล กอนใหอาหารควรตรวจสอบวาสายใหอาหารอยูใน

กระเพาะหรือไม และถามีเสมหะ หรือน้ำลายมากใหเช็ดและลวงเอา

เสมหะหรือน้ำลายออกใหหมดกอนที่จะใหอาหาร

4. ขาดสารอาหาร เนื่องจากผูปวยไมไดรับอาหารตามปริมาณ และเวลา

ที่กำหนด

 วิธีดูแล ควรใหอาหารใหถูกตองตามปริมาณที่กำหนดให

5. ปากแหง หรือ มีกลิ ่นปาก เนื ่องจากไมไดทำความสะอาดภายใน

ชองปาก และริมฝปาก

 วิธีดูแล ควรทำความสะอาดภายในชองปาก โดยใชแปรงสีฟน

หรือผาชุบน้ำเกลือ (น้ำอุนผสมเกลือแกง) เช็ดบริเวณฟน เหงือก กระพุง

แกม และ ลิ้น เชา และเย็น

 ขอสำคัญ ตองทำความสะอาดกอนใหอาหาร



“ถ้าเราเช่ือมั่นว่าเราทำได้ ต่อให้ต้องย้ายภูเขา ถมทะเล ในที่สุดก้ทำเสร็จจนได้”

 2. อาหารเหลว  ซึ ่งมีหลายรูปแบบ เชนอาหารป นผสมหรือ

อาหารประเภทนม  หรืออาหารสำเร็จรูป

 3. ยาชนิดรับประทาน ถาเปนเม็ดควรละลายในน้ำ หรือถาเปน

แคปซูลควรถอดแคปซูลออก และละลายน้ำ

 4. น้ำดื่มสะอาด 1 แกว หรือประมาณ 50 - 100 ซีซี

1. นำอุปกรณที่เตรียมไวทั ้งหมด มาวางขางเตียงผูปวย

2. บอกผูปวยใหทราบวาจะใหอาหาร จัดใหผู ปวยนอนศีรษะสูงประมาณ

30 องศา หรือใชหมอน 2 ใบ หนุนบริเวณไหลถึงศีรษะหรือใหผู ปวยนั่ง

3. ลางมือใหสะอาด

4. กอนใหอาหารทุกครั้งตองทดสอบวาสายยางอยูในกระเพาะอาหารโดย

พับสายอาหาร  และดึงจุกปดปลายสายยางออกเพื่อมิใหลมเขาไปในกระเพาะ

อาหารที ่สวมลูกสูบอยู  ตอเขากับสายยางและดึงลูกสูบออกมาอยางชาๆ

             4.2 ในกรณีที่ดูดแลวไมมีอาหารออกมาเลย

       ใหทำการทดสอบอีกวิธีหนึ่ง โดยใชกระบอก

     ด ูดอากาศประมาณ 20 ซ ีซ ี ต อเข าก ับ

                      สายยางอยู ในกระเพาะอาหาร จากนั ้นให

                      ดูดลมออก(เทาที่ดูดไดก็พอ)และใหอาหารได

5. เมื่อทดสอบวาใหอาหารได ใหเอาลูกสูบออกจากกระบอก

และตอกระบอกเขากับสายยางใหมอีกครั้ง

6. เทอาหารใสกระบอกและยกกระบอกขึ้น ปลอยใหอาหารไหล

ไปตามสบายอยางชาๆเติมอาหารอยางตอเนื่องโดยใชเวลาในการ

ใหอาหารทั้งหมดอยางนอย 15 นาที ไมควรใหอาหารไหลเร็วเพราะ

จะทำใหผู ปวยคลื่นไส อาเจียน ปวดทอง หรือทองเสีย

7. เมื่ออาหารใกลหมดใหเติมยา และน้ำที่เตรียมไวทางกระบอก 

(ไมควรใหยาทางภาชนะชนิดแขวน เพราะจะทำใหยาติดภาชนะ 

และผูปวยจะไดรับยาไมครบ)และใหสังเกตวามีเศษอาหารติดตาม

สายหรือไม ถามีควรใหน้ำเพิ่มเพื่อใหสายยางสะอาด จากนั้นใหพับ 

และปดจุกที่ปลายสายยางใหเรียบรอย

8. จัดผูปวยนอนศีรษะสูง หรือนั่งตออีกประมาณครึ่ง - 1 ชั่วโมง

4.1 ถามีอาการ หรือ น้ำย อย ตามออกมาแสดงวาสายยางอยูในกระเพาะ

อาหาร ใหดูดออกมาเรื่อยๆถามีอาการเกิน 50 - 100 ซีซี แสดงวามีอาหาร

เหลือคางในกระเพาะมากเกินไปใหดันอาหารนั้นกลับคืนเขาไปในกระเพาะ

อยางชาๆ และเลื่อนเวลาออกไปครึ่ง - 1 ชั่วโมง และทดสอบอีกครั้ง ถามี

อาการเหลือไมถึง 50 ซีซี ก็ใหอาหารมื้อนั้นได

 การใหอาหารทางสายยาง เปนวิธีการใหอาหารเมื่อ

ผูปวยไมสามารถรับประทานอาหารทางปากไดหรือรับไดแตไม

เพียงพอ  เนื ่องจากผู ป วยมีป ญหาทางดานการกลืนผู ป วย

ที่ไมรู สึกตัวรวมถึงผูไดรับบาดเจ็บหรือไดรับการผาตัดเกี่ยวกับ

ปากและลำคอ แตผ ู ป วยเหลาน ี ้ย ังม ีระบบทางเด ินอาหาร  

การยอย  และดูดซึมอาหารเขาสูรางกายเปนปกติ

การใหอาหารทางสายยางมี  2  วิธี คือ

 1. การใหอาหารทางสายยางผานเขาทางจมูกผานหลอด

อาหาร  และลงสูกระเพาะอาหาร

 2. การใหอาหารทางสายยางผานทางหนาทองเข าส ู 

กระเพาะอาหาร

 (ในคูมือฉบับนี้จะกลาวถึงการใหอาหารทางสายผานเขา

ทางจมูกเทานั ้น เนื ่องจากเปนวิธีที ่ใชกันมากในการใหอาหารแก

ผู ป วยที ่ไมสามารถรับประทานอาหารทางปากได)

 เมื ่อผู ป วยจำเปนตองใหอาหารทางสายยางตอที ่บ านผู 

ดูแลจะตองมีความรู ความเขาใจในการเตรียมอุปกรณการทำอาหาร

การปองกันภาวะแทรกซอนและสามารถแกไขปญหาไดอยางถูกตอง 

เหมาะสม 

อุปกรณในการใหอาหารทางสายยาง

 1. กระบอกใหอาหาร

ขั้นตอนในการใหอาหารทางสายยาง


