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บทคัดยอ
การศึกษาครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงคเพือ่ สังเคราะหความรู
จากหลักฐานเชิงประจักษทางการพยาบาล และพัฒนา
แนวปฏิบัติการพยาบาลในการปองกันการเกิดปอดอักเสบ
จากการสําลัก ในผูป ว ยโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลัน
สืบคนจากงานวิจัยที่ตีพิมพใน ค.ศ. 2003 - 2012 ผลการ
ศึกษาพบวา แนวทางปองกันการเกิดปอดอักเสบจากการ
สําลัก ในผูปวยโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลัน
ประกอบดวยการคัดกรองความเสี่ยงของผูปวย และการ

ปฏิบตั กิ ารพยาบาลทีค่ รอบคลุมการฝกการกลืน การจัดการ
อาหาร การดูแลความสะอาดชองปาก และการใหความรู
แกผปู ว ยและญาติ พยาบาลมีบทบาทสําคัญในการวางแผน
และประสานงานการดูแลผูป ว ยโรคหลอดเลือดสมองรวม
กับทีมสหสาขาวิชาชีพ เพื่อใหเกิดผลลัพธการบริการที่มี
คุณภาพและประสิทธิภาพ นําไปสูค วามปลอดภัยของผูป ว ย
และลดคาใชจาย

Abstract
The objective of this study was to synthesize knowledge from evidence-based nursing practices and
develop nursing practice guideline on aspiration pneumonia prevention in patients with acute stroke. Related
literature was searched from published research reports during 2003 to 2012. Results revealed that the
nursing practice guideline consisted of screening for risk of aspiration and nursing care including swallowing
training, nutrition management, oral hygiene care, and provision of education for patients and families.
Nurses have an important role in planning and collaborating with multidisciplinary professionals to provide
care for patients in order to gain effective outcomes on patient safety and less expenditure.
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ความสําคัญของปญหา

บกพรอง ซึ่งสงผลตอการติดเชื้อในปอดและปอดอักเสบ
(Lakshminarayan et al., 2010) ลักษณะทางคลินิกที่
สัมพันธกบั การสําลัก ไดแก อาการเสียงแหบ (Dysphonia)
พูดไมชัด (Dysarthria) ปฏิกิริยาการขยอนผิดปกติ การไอ
ตามทีบ่ อกผิดปกติ หรือมีอาการไอหลังจากกลืน และเสียง
เปลี่ยนหลังจากกลืน (Martino et al., 2005) ผูปวยโรค
หลอดเลือดสมองมีอบุ ตั กิ ารณการสําลักเพิม่ ขึน้ เปน 11-20
เทาของผูปวยอื่นๆ และเปนสาเหตุของการเสียชีวิตมาก
ทีส่ ดุ เปนอันดับสองทีเ่ กิดขึน้ ในผูป ว ยโรคหลอดเลือดสมอง
ระยะเฉียบพลัน (Westergren, 2006) การเกิดปอดอักเสบ
จากการสําลัก (Aspiration pneumonia) เปนผลมาจาก
การที่สารตางๆ ที่มีการปนเปอนของเชื้อแบคทีเรียที่เจริญ
เติบโตอยูในชองปากและลําคอ ตกลงไปในหลอดลมและ
ปอด (สมคิด อุน เสมาธรรม, 2551) ซึง่ เปนภาวะแทรกซอน
ทีพ่ บไดในระยะแรกภายใน 24-72 ชัว่ โมง หลังจากมีอาการ
ของโรคหลอดเลือดสมอง (Martino et al., 2005; Martino,
Silver et al., 2009) สาเหตุการเกิดมักสัมพันธกบั การสําลัก
จากการทีผ่ ปู ว ยมีปญ
 หาการกลืนลําบาก (Summers et al.,
2009) สงผลใหผูปวยมีอัตราการฟนตัวที่ชาลง มีจํานวน
วันนอนในโรงพยาบาลเพิม่ ขึน้ มีคา ใชจา ยเพิม่ มากขึน้ เกิด
การติดเชื้อในกระแสเลือดได และเพิ่มความเสี่ยงที่จะเสีย
ชีวิตมากกวา 5 เทา เมื่อเทียบกับผูปวยที่ไมมีการสําลัก
(Lakshminarayan et al., 2010) พยาบาลมีบทบาทสําคัญ
ทัง้ ในดานการประเมิน การเฝาระวัง การปองกัน และการดูแล
ผูป ว ยโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลันอยางเหมาะสม
การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการปองกันและลด
ความเสีย่ งของการเกิดปอดอักเสบจากการสําลักในผูป ว ย
โรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลันจึงมีความจําเปน

โรคหลอดเลือดสมอง (Cerebrovascular disease
or Stroke) คือโรคที่มีอาการผิดปกติของระบบประสาทที่
เกิดขึ้นทันทีทันใด และมีอาการหรืออาการแสดงอยูนาน
มากกวา 24 ชั่วโมงโดยมีสาเหตุมาจากความผิดปกติของ
หลอดเลือดทีไ่ ปเลีย้ งสมองทีต่ บี แตก หรือตัน โรคหลอดเลือด
สมองระยะเฉียบพลัน เกิดจากมีการขัดขวางตอระบบการ
ไหลเวียนเลือดของสมอง ทําใหเซลลสมองขาดเลือดไป
เลี้ยง ซึ่งครอบคลุมชวงเวลา 3-72 ชั่วโมงหลังจากเริ่มมี
อาการของโรคหลอดเลือดสมอง (Summers et al., 2009;
สถาบันประสาทวิทยาและชมรมพยาบาลโรคระบบประสาท
แหงประเทศไทย, 2550) ในประเทศไทย โรคหลอดเลือด
สมองเปนโรคที่พบบอยที่สุดของโรคทางระบบประสาทที่
รับไวรกั ษาในโรงพยาบาล ผูร อดชีวติ มักมีความพิการและ
เปนภาระในการดูแล โรคหลอดเลือดสมองจัดอยูใน 20
อันดับสาเหตุของภาระความพิการในประเทศไทย และเปน
สาเหตุการตายที่สําคัญในป 2553 พบวามีผูเสียชีวิตจาก
โรคนี้จํานวน 17,540 คน คิดเปนอัตราตาย 27.5 คนตอ
ประชากร 100,000 คน และเปนสาเหตุของการเสียชีวิต
ลําดับที่ 4 รองจากโรคมะเร็ง อุบัติเหตุ โรคหัวใจและ
หลอดเลือด (สํานักนโยบายและยุทธศาสตร, 2553) ผูป ว ย
กลุมนี้ตองไดรับการดูแลรักษาที่เรงดวน การประเมินและ
การปองกันความเสีย่ งในการเกิดภาวะแทรกซอน โดยเฉพาะ
ปญหาการสําลักซึ่งพบบอยและมีความสําคัญ กอให
เกิดภาวะพรองออกซิเจน ผูปวยอาจตองไดรับการใสทอ
ชวยหายใจ โดยเฉพาะอยางยิ่งอาจนําไปสูการเกิดภาวะ
ปอดอักเสบจากการสําลัก สงผลตอการติดเชื้อในกระแส
เลือด และเสียชีวิตได (นิจศรี ชาญณรงค, 2550; วันเพ็ญ
ภิญโญภาสกุล, รัตนาภรณ คงคา, และ วิชชุดา เจริญกิจการ,
2553)
การสําลัก (Aspiration) หมายถึง การที่มีอาหาร
หรือนํ้าและ/ หรือสารคัดหลั่งในปากเขาสูหลอดลมและ
ปอด เกิดขึน้ จากปฏิกริ ยิ าของรางกายในการปองกันความ

วัตถุประสงคการศึกษา
สังเคราะหความรูจากหลักฐานเชิงประจักษ และ
พัฒนาแนวปฏิบตั กิ ารพยาบาลในการการปองกันการเกิด
ปอดอักเสบจากการสําลักในผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง
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ระยะเฉียบพลัน

พยาบาล และฟนฟูไดอยางรวดเร็วเหมาะสมกับผูปวย
สามารถลดอุบัติการณการเกิดการสําลักและการติดเชื้อ
ในปอดจากการสําลักได (Martino et al., 2009; Trapl
et al., 2007) การคัดกรองความเสีย่ งตอการเกิดการสําลัก
และปอดอักเสบจากการสําลัก ควรกระทําตั้งแตแรกรับ
และตอเนือ่ งในชวง 24 ชัว่ โมงแรกของการเขารับการรักษา
หรือรับไวในความดูแล โดยประเมินกอนใหอาหารและนํา้
ทุกชนิดทางปากแกผูปวยโรคหลอดเลือดสมองทุกราย
(Martino et al., 2009; Trapl et al., 2007; Westergren,
2006; Yeh et al., 2011) ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. ซักประวัตเิ กีย่ วกับการกลืนลําบาก ครอบคลุม
ถึงระยะเวลาที่มีปญหาการกลืน ปจจัยที่มีผลตอการกลืน
ลําบาก ประวัตกิ ารติดเชือ้ ระบบทางเดินหายใจ โรคประจําตัว
การไดรบั ยาซึง่ สัมพันธกบั ความเสีย่ งของการกลืนลําบาก
เชน ยากันชัก ยาลดเกร็ง (Martino et al., 2009; Trapl
et al., 2007; Metheny, Jackson & Stewart, 2010;
Westergren, 2006; Yeh et al., 2011)
2. ประเมินปจจัยสงเสริมใหเกิดการสําลัก และ
ปอดอักเสบจากการสําลักในผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง
ไดแก มีประวัตกิ ารสําลัก ภาวะกลืนลําบากหรือการไหลยอน
การอาเจียน การใสทอชวยหายใจ ระดับความรูสึกตัว
ลดลง มีปญหาสุขภาพชองปาก อายุมาก ทางเดินอาหาร
ผิดปกติ การผาตัดศีรษะและคอ รวมทั้งยาที่ทําใหการ
บีบตัวใหอาหารจากกระเพาะอาหารไปสูลําไสเล็กชาลง
(Martino et al., 2009; Metheny et al., 2010; Trapl
et al., 2007; Yeh et al., 2011)
3. ประเมินอาการทางระบบประสาท ประกอบดวย
การประเมินระดับความรูส กึ ตัว (level of consciousness)
4 ระดับ ไดแก (1) Alert, awake and oriented เปนระดับ
ที่ผูปวยรูสึกตัวดี ลืมตาไดเอง (2) Lethargic เปนระดับที่
ผูป ว ยงวงซึมมักจะหลับ แตถา ปลุกจะตืน่ งาย (3) Stuporous
เปนระดับที่ผูปวยโตตอบเฉพาะเมื่อกระตุนรุนแรง และ
(4) Comatose เปนระดับทีผ่ ปู ว ยไมรสู กึ ตัว โดยตองประเมิน

วิธีดําเนินการศึกษา
ในการคนหาหลักฐานเชิงประจักษใชวธิ กี ารสืบคน
หลักฐานเชิงประจักษตามแนวคิดของ Grace (2009)
รวมทัง้ ประเมินคุณภาพและระดับของหลักฐานเชิงประจักษ
ของ DiCenso และคณะ (2005) ผูศึกษารวบรวมงานวิจัย
และบทความเพื่อสังเคราะหและสรางขอสรุปการปองกัน
การเกิดปอดอักเสบจากการสําลักในผูป ว ยโรคหลอดเลือด
สมองระยะเฉียบพลันทีม่ ปี ระสิทธิภาพ โดยใชกรอบ PICO
(Craig, 2002)โดยพิจารณาใน 4 เรือ่ งคือ P (Population) ไดแก
ผูป ว ยโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลัน I (Intervention)
ไดแก แนวทางการปองกันการเกิดปอดอักเสบจากการ
สําลัก C (Comparison)ไมมกี ารเปรียบเทียบกับวิธกี ารอืน่
และ O (Outcome)คือผูปวยโรคหลอดเลือดสมองระยะ
เฉียบพลันไมเกิดภาวะปอดอักเสบจากการสําลัก

ผลการศึกษา
มีหลักฐานเชิงประจักษทตี่ รงกับเรือ่ งทีศ่ กึ ษา จํานวน
10 เรือ่ ง เปนงานวิจยั เชิงทดลองแบบสุม และมีกลุม ควบคุม
จํานวน 6 เรื่อง และเปนหลักฐานที่ไดจากการทบทวน
วรรณกรรมอยางเปนระบบ ของงานวิจยั ทีไ่ มใชการทดลอง
โดยมีการสังเกตปรากฏการณ จํานวน 1 เรือ่ ง และหลักฐาน
ที่ไดจากงานวิจัยเดี่ยวในการสังเกตปรากฏการณ ที่มุงให
ความสําคัญของผลลัพธที่เกิดกับผูปวย จํานวน 3 เรื่อง
ผลการศึกษา พบวา แนวทางการปองกันการเกิดปอดอักเสบ
จากการสําลักในผูป ว ยโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลัน
ประกอบดวยการคัดกรองความเสี่ยงของผูปวยและการ
ปฏิบัติการพยาบาล
การคัดกรองความเสี่ยงของผูปวยในการเกิด
การสําลักและปอดอักเสบจากการสําลัก การตรวจหา
ความผิดปกติของการกลืนลําบากเปนสิง่ จําเปนและมีความ
สําคัญ เพื่อสามารถวางแผนใหการปองกัน ดูแลรักษา
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รวมกับการประเมินสัญญาณชีพ (Metheny et al., 2010)
4. สังเกตอาการแสดงของภาวะกลืนลําบาก ไดแก
อาการเสียงแหบ พูดไมชัด รีเฟลกซการขยอนผิดปกติ ไอ
ผิดปกติ ไอขณะหรือหลังกลืน เสียงเปลี่ยนหลังกลืน หาก
พบความผิดปกติอยางนอย 2 อยาง สามารถทํานายไดวา
ผูป ว ยโรคหลอดเลือดสมองมีอาการกลืนลําบาก (Martino
et al., 2009; Trapl et al., 2007; Westergren, 2006)
5. ทดสอบการกลืนนํา้ ดวยเครือ่ งมือในการประเมิน
ซึง่ ทําไดโดยแพทยหรือพยาบาลทีไ่ ดรบั การฝกทักษะ ผูป ว ย
ทีส่ ามารถทําการทดสอบการกลืนได ตองมีความพรอมใน
การประเมิน คือ รูสึกตัวดี ทําตามบอกได หายใจไดเอง
ปกติ สามารถควบคุมศีรษะและลําตัวในทานั่งตรงได
ตัวอยางเครื่องมีอที่ใชการทดสอบการกลืน
5.1 แบบประเมิน Gugging swallowing
screen (GUSS) มีระดับคะแนนรวมจากการประเมินเทากับ
20 คะแนน แบงเปน 4 ระดับ ตามความรุนแรงของปญหา
การกลืนลําบาก โดยระดับคะแนน 0-9 หมายถึงผูปวยมี
อาการกลืนลําบากระดับรุนแรง และมีความเสี่ยงสูงของ
การสําลัก ระดับคะแนน 10-14 หมายถึงผูปวยมีอาการ
กลืนลําบากระดับปานกลาง และมีความเสีย่ งของการสําลัก
ระดับคะแนน 15-19 หมายถึงผูปวยมีอาการกลืนลําบาก
ระดับเล็กนอย และมีความเสี่ยงตํ่าของการสําลัก ระดับ
คะแนน 20 หมายถึงผูปวยไมมีภาวะกลืนลําบาก (Trapl
et al., 2007)
5.2 แบบประเมิน Toronto bedside swallowing
test (TOR-BSST) เปนการใชนาํ้ 5 มิลลิลติ รใหผปู ว ยคอยๆ
จิบจากชอนชา ประกอบกับการสังเกตอาการทางคลินิก
คือ เสียงกอนกลืน การเคลื่อนไหวของลิ้นบกพรอง ไอ
ระหวางหรือภายหลังการกลืน เสียงแหบ นํา้ รัว่ มุมปาก หาก
พบอาการใดอาการหนึ่งดังกลาว แสดงวาผูปวยมีความ
เสี่ยงตอการสําลัก (Martino et al., 2009)
การปฏิบตั กิ ารพยาบาลเพือ่ ปองกันการสําลัก
และภาวะปอดอักเสบจากการสําลัก การดูแลเพือ่ ปองกัน

การสําลัก มีความสําคัญในการลดความเสีย่ งของการเกิด
ปอดอักเสบจากการสําลัก โดยแบงการดูแลตามระดับความ
รุนแรงของการกลืนลําบาก และความเสี่ยงของการสําลัก
ดังนี้ (Trapl et al., 2007)
1. ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองที่มีการกลืนปกติ
สามารถเริ่มรับประทานอาหารปกติ หรืออาหารธรรมดา
ตามแผนการรักษาของแพทย (Trapl et al., 2007) โดย
พยาบาลจะตองเฝาระวังและสังเกตอาการผิดปกติของการ
กลืนขณะรับประทานอาหาร โดยเฉพาะในชวง 24-48
ชั่วโมงภายหลังรับไวในความดูแล อยางไรก็ตามจะตองมี
การประเมินการกลืนซํ้ากอนเริ่มใหอาหารและนํ้าทุกชนิด
ทางปากแกผูปวย (Martino et al., 2009; Trapl et al.,
2007; Westergren, 2006)
2. ผูป ว ยโรคหลอดเลือดสมองทีม่ ภี าวะกลืนลําบาก
ระดับเล็กนอย และมีความเสี่ยงตํ่าของการสําลัก ผูปวย
สามารถรับประทานอาหารทางปากได โดยอาจพิจารณา
ปรับความเขมขนของอาหารใหเหมาะสมกับความสามารถ
ในการกลืนของผูปวยแตละราย (Trapl et al., 2007;
Westergren, 2006; Yeh et al., 2011) เชน จัดอาหาร
ประเภทบด ปนขน เชน มันบด กลวยบด โยเกริ์ต สังขยา
และควรระวังอาหารเหลวหรือเหลวขน เนื่องจากมีความ
เสีย่ งในการสําลักสูง รวมทัง้ อาหารแข็งและของแหง เนือ่ งจาก
ผูปวยเคี้ยวและกลืนลําบาก ซึ่งทําใหเสี่ยงตอการสําลัก
นอกจากนี้ควรดูแลผูปวย ดังนี้
2.1 จัดทาใหนงั่ ตัวตรง ลําตัวและศีรษะอยูใ น
แนวกลางลําตัว กมหนาลงใหคางชิดอก (Chin tuck) เพื่อ
ชวยลดการเปดกลองเสียง ทําใหอาหารไมตกเขาไปในชอง
ทางเดินหายใจ และปองกันการสําลัก (Carnaby, Hankey,
& Pizzi, 2006; Huang, Zhang, Yao, Xia, & Fan, 2006;
Westergren, 2006)
2.2 ไมเรงใหผปู ว ยเคีย้ วและกลืน กรณีผปู ว ย
ใชเวลาในการรับประทานอาหารนานกวา 45 ถึง 60 นาที
ผูป ว ยมีโอกาสเสีย่ งสําลักได เนือ่ งจากกลามเนือ้ ทีใ่ ชในการ
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เคีย้ วและกลืนออนแรง ควรแบงมือ้ อาหารเพิม่ ขึน้ (Westergren,
2006)
2.3 ใชเทคนิคกระตุน การกลืนแบบ supraglottic
swallowing โดยใหผูปวยหายใจเขาลึกๆ กลั้นหายใจและ
กลืนอาหาร จากนั้นใหผูปวยไอหรือกระแอมเพื่อเอาเศษ
อาหารทีต่ กคางออก การฝกเทคนิคดังกลาวควรอยูภ ายใต
การดูแลของผูเ ชีย่ วชาญดานการพูด หรือพยาบาลทีไ่ ดรบั
การฝกความเชีย่ วชาญเพือ่ สงเสริมการกลืนอยางปลอดภัย
(Carnaby et al., 2006; Huang et al.,, 2006)
2.4 เฝาระวังการสําลักและความผิดปกติ
ระหวางการรับประทานอาหาร โดยสังเกตอาการไอ การ
สําลัก เสียงเปลี่ยนหลังรับประทานอาหาร หากพบอาการ
ผิดปกติ 1 อาการ ใหประสานงานกับทีมสหสาขาวิชาชีพ
เพื่อปรับความเขมขนของอาหาร (Takahata et al., 2011;
Westergren, 2006)
3. ผูป ว ยโรคหลอดเลือดสมองทีม่ ภี าวะกลืนลําบาก
ระดับปานกลางถึงรุนแรง และมีความเสีย่ งสูงของการสําลัก
ผูป ว ยกลุม นีค้ วรไดรบั อาหารทางสายอยางถูกวิธี (Lee et al.,
2010) โดยมีการใหความรูแ ละฝกผูด แู ลผูป ว ยเกีย่ วกับการ
ใหอาหารทางสาย การฟนฟูการกลืน การกระตุนการทํา
หนาที่ของการเคี้ยวและการกลืน ทีมสุขภาพควรมีการ
ติดตามประเมินความเสี่ยงของการสําลักและปอดอักเสบ
จากการสําลัก และหนาทีก่ ารกลืน จนกระทัง่ ผูป ว ยสามารถ
ทีจ่ ะรับประทานอาหารทางปากได หรือระดับความรุนแรง
ของการกลืนลําบากลดลงสูระดับเล็กนอย (Huang et al.,
2006; Lee et al., 2010; Martino et al., 2009; Metheny
et al.,, 2010; Trapl et al., 2007) ทั้งนี้ ในการใหอาหาร
ทางสายยาง พยาบาลควรปฏิบัติดังนี้
3.1 จัดเตรียมอาหารปนผสม สําหรับใหทาง
สายใหอาหารสําหรับผูปวยตามแผนการรักษา โดยมีการ
ประสานงานกับแพทยและโภชนากร (Lee et al., 2010;
Trapl et al., 2007)
3.2 ดูดเสหะกอนการใหอาหาร ผูปวยที่ไม

สามารถไอเอาเสมหะออกไดเอง จัดใหผูปวยอยูทานั่ง
ลําตัวและศีรษะอยูในแนวกลางลําตัวหรือยกระดับเตียง
ใหศีรษะสูงมากกวา 30 องศา (Lee et al., 2010)
3.3 ทําความสะอาดชองปากอยางละเอียด
ถี่ถวน กอนใหอาหาร หลังใหอาหาร และกอนนอน โดยจัด
ใหผปู ว ยอยูใ นทาตะแคงกึง่ นัง่ และทําการแปรงฟน เหงือก
ลิ้น เพดานปากและเยื่อบุกระพุงแกมโดยใชยาสีฟนที่มี
ฟลูออไรดสูตรเปนเวลา 5 นาที และลางทําความสะอาด
ดวยนํ้าปริมาณ 100 มิลลิลิตร และใชสายยางดูดนํ้าหรือ
สิง่ คัดหลัง่ ในปากออกเพือ่ ปองกันผูป ว ยสําลัก หรือใชสาํ ลี
ชุบนํ้ายาบวนปาก เช็ดทําความสะอาดชองปาก เพื่อลด
เชื้อแบคทีเรียในชองปาก
3.4 ตรวจตําแหนงของสายใหอาหารกอนการ
ใหอาหารทุกมือ้ โดยการใสอากาศ 5 มล. เขาไปในกระเพาะ
อาหาร และใชเครื่องหูฟงเสียงลมในกระเพาะอาหารที่
ตําแหนง xyphoid และทําการดูดปริมาณเหลือคางของ
อาหารในกระเพาะอาหาร ถามีมากกวา 100 มล. ใหเลื่อน
เวลาในการใหอาหารมือ้ ถัดไป 1 ชัว่ โมง ถามีนอ ยกวา 100 มล.
เริม่ ใหอาหารตามปกติ (Lee et al., 2010; Metheny et al.,
2010)
3.5 หลังใหอาหารเสร็จ จัดผูปวยอยูในทา
ศีรษะสูงมากกวา 30 องศาเปนเวลา 45-60 นาทีเพือ่ ปองกัน
การอาเจียนหรือการสําลัก (Lee et al., 2010; Metheny
et al., 2010)
4. ใหความรูแ ละฝกทักษะใหญาติผปู ว ยเกีย่ วกับ
การกลืนลําบาก การสําลักและปอดอักเสบจากการสําลัก
การจัดเตรียมอาหารที่เหมาะสมเชน อาหารขน การจัดทา
ศีรษะสูงอยางนอย 30 องศา การจัดสิ่งแวดลอมบนโตะ
อาหารใหนารับประทาน เทคนิคการใหอาหารที่เหมาะสม
เชนการใหอาหารทางสายยางอยางชาๆ การดูแลความ
สะอาดในชองปาก การจัดการกับการสําลัก การใชเทคนิค
กระตุนการกลืน การชวย เหลือสนับสนุนและประเมินผล
การปฏิบัติของญาติใหสามารถปฏิบัติไดถูกตอง ภายใต
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38 ํC (Lee et al., 2010; Yeh et al., 2011)
6. ประสานงานกับทีมสุขภาพเพือ่ ดําเนินการตาม
แผนการรักษา และติดตามประเมินผล (Lee et al., 2010;
Yeh et al., 2011; Summers et al., 2009)

การประสานงานกับทีมสหสาขาวิชาชีพ (Huang et al.,
2006; Lee et al., 2010; Metheny et al., 2010; Trapl
et al., 2007)
5. ประเมินภาวะปอดอักเสบจากการสําลักทุกวัน
ถึงจําหนายผูปวยจากความดูแล โดยประเมินสิ่งผิดปกติ
เชน ตรวจรางกายโดยการฟงปอดไดยินเสียง rales หรือ
crepitation หรือเคาะปอดไดเสียงทึบ ภาพถายรังสีทรวงอก
พบหลักฐานใหมของ infiltration, consolidation,
cavitation, หรือ pleural effusion เสมหะขุนขนเปนหนอง
ผลการเพาะเชือ้ ในเลือดและเสมหะใหผลบวก ปริมาณเม็ด
เลือดขาวในเลือดเพิ่มขึ้นหรือลดลง ภาวะพรองออกซิเจน
(PaO2 < 92%) หรืออุณหภูมิรางกายสูงเพิ่มขึ้นมากกวา

ขอเสนอแนะ
การนําแนวปฏิบตั กิ ารพยาบาลทีไ่ ดพฒ
ั นาไปใชใน
หนวยงานจริง ควรพิจารณาตามความเหมาะสมในผูปวย
แตละระยะ และควรมีการวิจัยเกี่ยวกับผลลัพธของแนว
ปฏิบตั กิ ารพยาบาลในการปองกันการเกิดปอดอักเสบจาก
การสําลักในผูปวย
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