
 

บทท่ี 14 
การพยาบาลผู้ป่วยก่อนและหลังการตรวจเพือ่การวินิจฉัยโรค 

 
 การตรวจเพื่อวินิจฉัยโรคเป็นกระบวนการค้นหาสาเหตุของความเจ็บป่วย ในบทที่ 14 นี้ 
จะกล่าวถึงการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยวิธีที่ต้องใส่เครื่องมือเข้าไปในร่างกายเพ่ือ
น้าชิ้นเนื้อหรือสารน้้าในร่างกายของผู้ป่วยออกมาส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ในบทบาทของพยาบาลจะ 
ต้องมีการอธิบายให้ผู้ป่วยทราบคร่าว ๆ เกี่ยวกับขั้นตอนการตรวจ การปฏิบัติตัวของผู้ป่วยทั้งในระยะ
ก่อนตรวจ ระหว่างตรวจ และหลังการตรวจเพ่ือวินิจฉัยโรค เพ่ือได้รับความร่วมมือจากผู้ป่วย ทั้งยังเป็น
การเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกาย และจิตใจของผู้ป่วย รวมทั้งป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนจาก
การตรวจวินิจฉัยโรค 
 

การพยาบาลผู้ป่วยก่อนการตรวจเพื่อการวินิจฉัยโรค 
 

 การพยาบาลก่อนการตรวจวินิจฉัยโรคครอบคลุมการเตรียมด้านร่างกายผู้ป่วย การเตรียม
อุปกรณ์ และการเตรียมสภาพแวดล้อม ดังนี้ 
 1. การเตรียมผู้ป่วย ในการตรวจวินิจฉัยโรคจะมีการเตรียมผู้ป่วยที่เหมือนกัน ได้แก่  

 1.1 อธิบายให้ผู้ป่วยทราบถึงวัตถุประสงค์ในตรวจ ความไม่สุขสบายจากท่าที่ใช้ใน
การตรวจ ความเจ็บปวดขณะฉีดยาชา ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจ การปฏิบัติตัวทั้งก่อนตรวจ ขณะตรวจ 
และหลังตรวจ  

 1.2 เซ็นใบยินยอมรับการตรวจ 
 1.3 ให้ผู้ป่วยถ่ายปัสสาวะก่อนท้าการตรวจ 
 1.4 ตรวจสอบสัญญาณชีพ  

1.5 ตรวจสอบประวัติการแพ้ยา 
1.6 ตรวจสภาพผิวหนังบริเวณต้าแหน่งที่จะเจาะ 

 2. การเตรียมอุปกรณ ์อุปกรณท์ี่ต้องเตรียมในทุกการตรวจทีเ่หมือนกัน ได้แก่ 
 2.1 ถุงมือปราศจากเชื้อ 
 2.2 ยาชาเฉพาะที่ ตามการรักษาของแพทย์ เช่น ไซโลเคน 1% เป็นต้น 
 2.3 น้้ายาฆ่าเชื้อ เช่น โพวิโดไอโอดิน แอลกอฮอล์ 70% เป็นต้น 
 2.4 ผ้าปิดแผลชนิดเหนียว  
 2.5 ชามรูปไต 
 2.6 ปากคีบยาวปราศจากเชื้อ 
 2.7 เก้าอ้ีนั่งส้าหรับแพทย์ 



 3. การเตรียมสภาพแวดล้อม ปฏิบัติโดย 
3.1 น้าอุปกรณไ์ปที่เตียงผู้ป่วย 
3.2 จัดสภาพแวดล้อมใหเ้ป็นสัดสว่น แสงสว่างเพียงพอ มีบรเิวณพอเหมาะในการจัดวาง

อุปกรณส์ะดวกต่อการจัดท่าผู้ป่วยและช่วยแพทย์ รวมทั้งมีเก้าอ้ีให้แพทย์นั่งขณะท้าการตรวจ 
 

การช่วยเหลือแพทย์ขณะตรวจเพ่ือการวินิจฉัยโรค 
 

 ขณะท้าการตรวจเพื่อวินิจฉัยโรคโดยทั่วไป พยาบาลจะมีบทบาท ดังนี้ 
 1. จัดวางอุปกรณ์ให้สะดวกต่อการปฏิบัติ เปิดชุดส้าหรับตรวจ และเทน้้ายาฆ่าเชื้อโดยใช้
เทคนิคปราศจากเชื้อ 

 2. ใช้ส้าลีแอลกอฮอล์ 70% เช็ดจุกขวดยาชา ส่งขวดยาชาให้แพทย์หันด้านฉลากยาให้
แพทยเ์ห็นอย่างชัดเจน แพทย์จะท้าการดูดยาชา 
 3. ใช้พลาสเตอร์ยึดมุมผ้าสี่เหลี่ยมเจาะกลางที่แพทย์คลุมบริเวณท่ีเจาะไว้ให้อยู่กับท่ี 
  

การพยาบาลผู้ป่วยหลังการตรวจเพื่อการวินิจฉัยโรค 
 

 การพยาบาลผู้ป่วยหลังการตรวจ ที่ต้องปฏิบัติในทุกการตรวจเพื่อการวินิจฉัยโรค ได้แก่  
 1. ตรวจสอบสัญญาณชีพ เพ่ือประเมินอาการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วย โดยวัดทุก 15 นาท ี
จ้านวน 4 ครั้ง วัดทุก 30 นาท ีจ้านวน 4 ครั้ง และวัดทุก 1 ชั่วโมง จนกว่าสัญญาณชีพจะคงท่ี และอยู่
ในเกณฑ์ปกติ 

 2. น้าเครื่องใช้ไปท้าความสะอาด และเก็บเข้าท่ี 
 3. บันทึกวัน เวลา ชื่อแพทย์ ชื่อของยาชา สี ลักษณะ จ้านวนของน้้าคัดหลั่ง/ ชิ้นเนื้อ
อาการ และอาการแสดงของผู้ป่วยก่อนเจาะ ขณะเจาะ และหลังเจาะ 
  

 การพยาบาลข้างต้น เป็นการพยาบาลโดยทั่วไปที่สามารถน้าไปปฏิบัติได้ในทุกการตรวจเพ่ือ
การวินิจฉัยโรค ในส่วนที่จะน้าเสนอต่อไปนี้จะเป็นการกล่าวถึงการพยาบาลที่ที่เฉพาะในแต่ละการตรวจ
เพ่ือการวินิจฉัยโรค  
 

การพยาบาลผู้ป่วยเจาะหลัง  
 

 การเจาะหลัง (lumbar puncture) หมายถึง การแทงเข็มผ่านช่องระหว่างกระดูกเอวที่ 3 
และ 4 หรือ 4 และ 5 เข้าไปยังช่องว่างระหว่างเยื่อหุ้มไขสันหลังใตช้ั้นอาแรคนอยด์ (subarachnoid 
space) ทีต่้าแหน่งนี้จะไม่ท้าให้เกิดอันตรายต่อไขสันหลัง เนื่องจากความยาวของไขสันหลังจะสิ้นสุดที่
ระดับกระดูกเอวที่ 2 (L2) วัตถุประสงค์ในการเจาะหลัง เพ่ือ 



 1. การวินิจฉัยโรค โดยการเจาะน้้าไขสันหลังเพ่ือตรวจวัดระดับของน้้าไขสันหลัง และ
ส่งน้้าไขสันหลังตรวจทางห้องปฏิบัติการ การฉีดสีเข้าไปเพ่ือถ่ายภาพทางรังสี 

 2. การรักษา โดยการฉีดยาหรือยาชาเข้าไขสันหลัง การระบายน้้าไขสันหลังออกเพ่ือลด
ระดับความดนัในกะโหลกศีรษะในผู้ป่วยที่มีภาวะแรงดันในกะโหลกศีรษะสูง 

 

1. การพยาบาลก่อนเจาะหลัง  
 

 การพยาบาลผู้ป่วยก่อนการเจาะหลังต้องมีการเตรียมอุปกรณ์ และการเตรียมผู้ป่วย
ที่เพ่ิมเติมจากการเตรียมผู้ป่วยเพื่อการตรวจวินิจฉัยทั่วไป ดังนี้ 

1.1 เตรียมอุปกรณ์เพ่ิม ได้แก่ ชุดเจาะหลังปราศจากเชื้อ ภายในชุดประกอบด้วย
อุปกรณ์ปราศจากเชื้อ ดังนี้  

  1) หลอดแก้วความดันน้้าไขสันหลัง (manometer) พร้อมจุกปิดเปิด 3 ทาง 
(three way stop-cock) 

  2) เข็มเจาะหลังขนาด 18-19 gauge ยาว 4-5 นิ้ว  
  3) ผ้าสี่เหลี่ยมเจาะกลาง 
  4) ผ้าก็อซ ขนาด 2 x 2 นิ้ว จ้านวน 2 ชิ้น 
  5) กระบอกสูบส้าหรับฉีดยาชาขนาด 3-5 mL 
  6) หัวเข็มขนาด 18-19 gauge และ 23-25 gauge 
  7) ถ้วยน้้ายา และส้าลี 
  8) ปากคีบ 
  9) ขวดเก็บตัวอย่างส่งตรวจพร้อมฝาปิดขนาด 5 mL จ้านวน 2 ขวด 
 

  2. เตรียมผู้ป่วย โดยจัดท่านอนตะแคงให้หลังผู้ป่วยชิดขอบเตียงด้านเดียวกับที่แพทย์
จะท้าการเจาะหลัง ให้แนวแผ่นหลังตั้งฉากกับเตียง งอเข่า อาจให้ผู้ป่วยเอามือประสากอดเข่าเอาไว้ 
ก้มศีรษะจนคางจรดเข่าในท่านี้จะท้าให้มีการแยกห่างระหว่างข้อต่อของกระดูกสันหลังบริเวณที่จะ
แทงเข็ม จะท้าให้แทงเข็มได้ง่าย และลดการเกิดอันตรายบริเวณที่แทงเข็ม พยาบาลควรใช้หมอนรอง
ระหว่างขาทั้ง 2 ข้าง ของผู้ป่วยเพ่ือป้องกันการเลื่อนของขาด้านบนขณะที่แพทย์ท้าการเจาะ  และ
เพ่ือให้แผ่นหลังตั้งฉากกับเตียง ควรใช้หมอนเล็กๆรองใต้ศีรษะผู้ป่วย  
  3. เตรียมสภาพแวดล้อม  

 

 2. การพยาบาลขณะเจาะหลัง 
 

 การพยาบาลผู้ป่วยขณะเจาะหลัง แสดงในตารางที่ 14.1  
 
 



ตารางที่ 14.1 วิธีปฏิบัติการพยาบาลขณะเจาะหลัง 
  

ล าดับ วิธีปฏิบัติ เหตุผล 

1 ดูแลให้ผู้ป่วยอยู่ในท่าเดิมตลอดเวลา นอน
นิ่ง ๆ หายใจช้า ๆ และลึก ๆ เตือนไม่ให้ไอ 

เข็มแทงเข้าไปในต้าแหน่งที่ถูกต้อง อ่านค่า
ความดันได้ถูกต้อง และป้องกันอันตรายที่อาจ
เกิดข้ึนเนื่องจากการเคลื่อนไหว การไอหรือ
การเปลี่ยนแปลงการหายใจจะเพ่ิมแรงดัน
ของน้้าไขสันหลัง ท้าให้การอ่านค่าความดัน
ผิดพลาดได ้

2 ตรวจสอบชีพจร สังเกตการหายใจ และระดับ 
ความรู้สึกของผู้ป่วย 

เพ่ือทราบการเปลี่ยนแปลงที่บ่งชี้อันตราย
จากปริมาณของน้้าไขสันหลังที่ลดลง และ
จากการฉีดยาเข้าไขสันหลัง 

3 หากต้องช่วยแพทย์จับปลายหลอดแก้ววัด
ความดันส่วนบน ระวังอย่าสัมผัสมือแพทย์
หรือหลอดแก้วส่วนล่าง 

ให้แพทย์สามารถวัดความดันได้ถูกต้อง 
บริเวณท่ีเจาะไม่เกิดการชอกช้้า และไม่เกิด
การปนเปื้อนเชื้อ 

4 แพทย์อาจให้ช่วยกดหลอดเลือดบริเวณคอ 
(internal jugular vein) ทั้ง 2 ข้าง เป็นเวลา 
ประมาณ 10 วินาที และพัก 10 วินาที เรียก
การปฏิบัตินี้ว่า Queckenstedt’s test 

เป็นการตรวจสอบการอุดตันของช่องทางผ่าน 
ของน้้าไขสันหลัง 

5 ช่วยแพทย์ในการเก็บตัวอย่างส่งตรวจ โดย
ระวังการปนเปื้อนเชื้อโรค 

ช่วยให้ได้ผลการตรวจที่ตรงกับความเป็นจริง 

  

 3. การพยาบาลหลังเจาะหลัง  
 

  ภายหลังการเจาะหลังเสร็จ ควรจัดสภาพแวดล้อมให้เงียบสงบ เพ่ือผู้ป่วยได้พักผ่อน 
หากผู้ป่วยมีอาการแทรกซ้อนเกิดข้ึนได้ เช่น งุนงง อาเจียน ชีพจรช้า ปวดศีรษะ เป็นต้น ให้รายงาน
แพทย์ การพยาบาลส้าหรับผู้ป่วยภายหลังได้รับการตรวจเพ่ือการวินิจฉัยโรคด้วยการเจาะหลัง มีดังนี้ 
  3.1 จัดท่าผู้ป่วย โดยจัดให้นอนราบไม่หนุนหมอน เป็นเวลาประมาณ 6-12 ชั่วโมง 
เพ่ือป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น เนื่องจากการรั่วซึมของน้้าไขสันหลังตามต้าแหน่งที่แทงเข็ม 
ไม่ให้ผู้ป่วยยกศีรษะ แต่อนุญาตให้พลิกตัวตะแคงซ้ายขวาได้ แพทย์อาจอนุญาตให้ผู้ป่วยนอนศีรษะสูง
ได้ไม่เกิน 30 องศา 
  3.2 ประเมินการเปลี่ยนแปลงของระบบประสาทส่วนกลาง (neurological signs) เช่น 
ระดับความรู้สึกตัว การเปลี่ยนแปลงของรูม่านตา เป็นต้น  

 3.3 ตรวจสอบอาการของระบบประสาทส่วนปลาย เช่น ความรู้สึกเจ็บชาบริเวณขา 
ความสามารถในการขับถ่ายปัสสาวะได้เองภายหลังการเจาะ เป็นต้น 



 3.4 ตรวจดูบริเวณที่เจาะ หากมีการรั่วซึมของน้้าไขสันหลังหรือมีเลือดออก ให้รายงาน
แพทย์ และท้าการเปลี่ยนผ้าก็อซบ่อย ๆ  

 3.5 ถ้าไม่มีการจ้ากัดปริมาณสารน้้าเข้า กระตุ้นให้ผู้ป่วยดื่มน้้ามาก ๆ ประมาณ 3 ลิตร 
ในช่วง 24-48 ชั่วโมงแรก หลังการเจาะหลัง เพ่ือเพ่ิมอัตราการสร้างน้้าไขสันหลังทดแทน 

 
การพยาบาลผู้ป่วยเจาะท้อง 

 

 การเจาะท้อง (abdominal paracentesis) หมายถึง การแทงเข็มเพ่ือใส่ของเหลว และ 
หรือดูดของเหลวออกจากช่องว่างระหว่างเยื่อบุช่องท้อง (peritoneal cavity) ต้าแหน่งที่ใช้เจาะอยู่
ระหว่างสะดือกับหัวเหน่า มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

 1. การวินิจฉัยโรค เช่น การเก็บตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์หาเซลล์มะเร็ง หรือหาชนิดของ
เชื้อโรค หรือเลือดในช่องท้อง เป็นต้น   

 2. เพ่ือบรรเทาอาการ โดยลดความดันในช่องท้องในผู้ป่วยที่มีน้้าขังในช่องท้อง   
  

 1. การพยาบาลก่อนเจาะท้อง 
 

 การพยาบาลผู้ป่วยก่อนการเจาะท้องมีการเตรียมอุปกรณ์ การเตรียมผู้ป่วยที่เพ่ิมเติม
จากการเตรียมผู้ป่วยเพื่อการตรวจวินิจฉัยทั่วไป ดังนี้ 

1.1 เตรียมอุปกรณเ์พ่ิม ได้แก่ ขวดปราศจากเชื้อขนาด 1 ลิตร ส้าหรับใส่ของเหลวที่
ออกจากเยื่อบุช่องท้อง (อุปกรณ์เสริม) ผ้าพันหน้าท้อง (อุปกรณ์เสริม) และชุดเจาะท้องปราศจากเชื้อ 
ภายในชุดเจาะท้อง ประกอบด้วยอุปกรณ์ปราศจากเชื้อ ดังนี้ 

 1) เข็มโทรคาร ์และท่อแคนนูลา (trocar และ cannula) หรือเข็มเจาะท้อง 
 2) ท่อพลาสติกหรือท่อยาง 
 3) ผ้าสี่เหลี่ยมเจาะกลาง 
 4) จุกปิดเปิด 3 ทาง (three way stopcock) 
 5) ถ้วยใส่น้้ายา ส้าลี  
 6) ปากคีบ  
 7) ปากคีบชนิดจับหลอดเลือด (artery forceps) 
 8) กรรไกร มีด พร้อมด้ามมีด 
 9) เข็มเย็บ และไหมเย็บ 
 10) กระบอกสูบ ขนาด 3-5 mL ส้าหรับฉีดยาชา 
 11) หัวเข็มขนาด 18-19 gauge และขนาด 23-25 gauge 
 12) กระบอกสูบขนาด 50 mL 
 13) ผ้าก็อซ ขนาด 2 x 2 นิ้ว จ้านวน 2 ชิ้น 



 14) ขวดเก็บตัวอย่างส่งตรวจพร้อมฝาปิด 
 1.2 เตรียมผู้ป่วยโดยจัดท่านอนท่าศีรษะสูงเล็กน้อย หรือท่านอนตะแคง  
 1.3 เตรียมสภาพแวดล้อม 
 

 2. การพยาบาลขณะเจาะท้อง 
 

  การพยาบาลผู้ป่วยขณะเจาะท้อง แสดงในตารางที่ 14.2 
 
ตารางที่ 14.2 วิธีปฏิบัติการพยาบาลขณะเจาะท้อง 
  

ล าดับ วิธีปฏิบัติ เหตุผล 

1 ตรวจสอบอาการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วย โดย 
สังเกตชีพจร การหายใจ สีผิว เหงื่อออก และ
ระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วย 

ป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากภาวะไม่สมดุล
ของสารน้้า และเกลือแร่ในร่างกาย 

2 ช่วยแพทย์เก็บตัวอย่างส่งตรวจ โดยระมัดระวงั
การปนเปื้อนเชื้อ 

ให้ได้ผลตรงกับความเป็นจริง และไม่เกิด
การปนเปื้อนเชื้อ 

3 กรณรีะบายของเหลวออกเพ่ือบรรเทาอาการ 
จะต้องคอยดูแลผู้ป่วยอยู่ในท่าเดิม เพ่ือมิให้
ปลายเข็มแทงทะลุอวัยวะในช่องท้อง และ
สายยางเลื่อนหลุด อาจยึดเข็มให้อยู่กับที่ด้วย 
พลาสเตอร์ 

ป้องกันเข็มแทงถูกอวัยวะในช่องท้อง และ 
ป้องกันการติดเชื้อ 

4 ตรวจสอบอาการเปลี่ยนแปลง และระดับ
ความรู้สึกของผู้ป่วยเป็นระยะ ๆ โดยตรวจสอบ
ความดันโลหิต ชีพจร และการหายใจ 

เพ่ือทราบความผิดปกติ และสามารถให้
ความช่วยเหลือได้ทันท่วงที 

5 สังเกตอัตราการไหลของของเหลว ดูแลไม่ให้
ของเหลวไหลออกเร็วเกินไป และได้จ้านวน
ตามการรักษาของแพทย์ 

ป้องกันภาวะช็อค 

6 หลังจากแพทย์ดึงโทรคาร์หรือเข็มออกปิดทับ 
บริเวณรอยเจาะด้วยผ้าก็อซ และผ้าปิดแผล
ชนิดเหนียว  

ป้องกันการติดเชื้อ 

  
 
 
 



 3. การพยาบาลหลังเจาะท้อง 
 

 การพยาบาลผู้ป่วยหลังได้รับการตรวจเพ่ือวินิจฉัยโรคด้วยการเจาะท้อง นอกจากจะ
ให้การพยาบาลผู้ป่วยหลังได้รับการตรวจวินิจฉัยโดยทั่วไปแล้ว มีการพยาบาลเพิ่มเติม ดังนี้ 

 3.1 ตรวจสอบความรู้สึกของผู้ป่วย และการรั่วซึมของของเหลวจากรอยเจาะ 
 3.2 ชั่งน้้าหนักตัวหรือวัดรอบท้อง  
 3.3 เปลี่ยนผ้าก็อซปิดแผลที่เจาะ ถ้ามีของเหลวไหลซึมออกมามาก 
 3.4 อาจใช้ผ้าพันหน้าท้องพันหน้าท้องไว้ ในผู้ป่วยบางราย 
 

การพยาบาลผู้ป่วยเจาะปอด 
 

 การเจาะปอด (thoracentesis/ thoracocentesis) หมายถึง การแทงเข็มเข้าไปใน
ช่องเยื่อหุ้มปอด เพ่ือดูดของเหลวหรืออากาศออก ต้าแหน่งที่ใช้เจาะขึ้นอยู่กับสิ่งที่ต้องการดูดออก ถ้า
เป็นอากาศจะเจาะบริเวณทรวงอกด้านหน้าส่วนบน ระหว่างกระดูกซี่โครงที่ 2 และ 3 ถ้าเป็นของเหลว
เจาะบริเวณทรวงอกด้านหลัง ส่วนล่างต่้ากว่าระดับของของเหลวซึ่งอาจอยู่ระหว่างกระดูกซ่ีโครงที่ 6 
และ 7 หรือ 7 และ 8 การเจาะปอดนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ 

 1. การวินิจฉัยโรค เช่น ตัดชิ้นเนื้อปอดส่งตรวจหาเชื้อโรค ส่วนประกอบทางเคมี และ
เซลล์มะเร็ง เป็นต้น   

 2. การรักษา เช่น ลดแรงดันในเยื่อหุ้มปอด ให้ยาเข้าในช่องเยื่อหุ้มปอด ลดอาการปวด
และอาการหายใจล้าบาก เป็นต้น 

 3. ระบายของเหลวออกจากช่องเยือ่หุ้มปอด เพ่ือลดอาการอึดอัด แน่นหน้าอก หายใจล้าบาก 
และระบายหนองที่เกิดจากการติดเชื้อ 

 4. ระบายลมหรือเลือดซึ่งเกิดจากภาวะมีลมในช่องเยื่อหุ้มปอด (pneumothorax) และ
ภาวะมีเลือดออกในช่องเยื่อหุ้มปอด (hemothorax) 

 ทั้งนี้การเจาะปอดห้ามกระท้าในผู้ที่ไม่ให้ความร่วมมือ ผู้ป่วยที่มีอาการสะอึกหรือไอ ผู้ป่วย
ที่มีความผิดปกติในการแข็งตัวของเลือด และในผู้ที่มีการติดเชื้อบริเวณผิวหนังที่จะท้าการเจาะ 

 

 1. การพยาบาลก่อนเจาะปอด 
 

 การพยาบาลผู้ป่วยก่อนเจาะปอดจะมีการเตรียมอุปกรณ์ และการเตรียมผู้ป่วยเพ่ิมเติม
จากการเตรียมผู้ป่วยเพื่อการตรวจวินิจฉัยทั่วไป ดังนี้ 
 1.1 เตรียมอุปกรณเ์พ่ิม ได้แก่ ขวดปราศจากเชื้อขนาด 1 ลิตร ส้าหรับใส่ของเหลวที่
ดูดออก (อุปกรณ์เสริม) ภาพถ่ายรังสีทรวงอก และชุดเจาะปอดปราศจากเชื้อ ซ่ึงประกอบด้วย 

 1) กระบอกสูบส้าหรับฉีดยาชา ขนาด 3-5 mL 
 2) หัวเข็ม ขนาด 18-19 gauge และขนาด 23-25 gauge 



 3) กระบอกสูบขนาด 50 mL 
 4) หัวเข็มส้าหรับเจาะปอดขนาด 15-17 gauge ยาว 2-3 นิ้ว 
 5) ถ้วยใส่น้้ายา ส้าลี  
 6) ปากคีบ 
 7) ปากคีบจับหลอดเลือด 
 8) ผ้าก็อซขนาด 2 x 2 นิ้ว จ้านวน 2 ชิ้น 
 9) ขวดเก็บตัวอย่างส่งตรวจพร้อมฝาปิด 
 10) จุกปิดเปดิ 3 ทาง  
 11) ผ้าสี่เหลี่ยมเจาะกลาง 
 12) ท่อพลาสติกหรือท่อยาง 
 1.2 เตรียมผู้ป่วยโดย 
  1) จัดท่านั่งห้อยเท้าข้างเตียงโดยมีที่รองรับเท้า แล้วฟุบศีรษะลงบนหมอนที่

วางไว้บนโต๊ะคร่อมเตียง ยกแขนทั้งสองข้างขึ้นวางบนหมอน หรือท่านอนตะแคง ยกศีรษะสูง หัน
ล้าตัวด้านที่จะเจาะไว้ข้างบน ยกมือข้ามศีรษะมาจับหัวเตียง  

 2) ถ้าผู้ป่วยมีอาการไอต้องรายงานแพทย์ทราบ  
 3) บอกผู้ป่วยห้ามไอ ห้ามหายใจลึก ๆ และห้ามเคลื่อนไหวขณะเจาะ ถ้าจะไอ

ให้ส่งสัญญาณให้ทราบ ถ้าผู้ป่วยมีอาการไอมาก แพทย์อาจให้ยาระงับไอ 1 ชั่วโมง ก่อนเจาะ 
 1.3 เตรียมสภาพแวดล้อม  
 

2. การพยาบาลขณะเจาะปอด 
 

  การพยาบาลผู้ป่วยขณะเจาะปอดแสดงในตารางที่ 14.3 
 
ตารางที่ 14.3 วิธีปฏิบัติการพยาบาลขณะเจาะปอด 
 

ล าดับ วิธีปฏิบัติ เหตุผล 

1 ตรวจสอบอาการเปลี่ยนแปลง โดยประเมิน
ชีพจร การหายใจ สีผิว อาการเวียนศีรษะ 
เป็นลม คลื่นไส้อาเจียน เตือนผู้ป่วยไม่ให้ไอ 
และเคลื่อนไหว สังเกตสัญญาณจากผู้ป่วย 

ป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้นจากการเจาะปอด
เนื่องจากผู้ป่วยกลัวหรือการแทงเข็มทะลุ
เยื่อหุ้มปอดหรือถูกเนื้อปอด 

2 ในกรณีที่ช่วยแพทย์เก็บตัวอย่างส่งตรวจ
ต้องระมัดระวังการปนเปื้อนเชื้อ 

ให้ได้ผลตรงกับความเป็นจริง และไม่เกิด
การปนเปื้อนเชื้อ 



ตารางที่ 14.3 วิธีปฏิบัติการพยาบาลขณะเจาะปอด (ต่อ) 
 

ล าดับ วิธีปฏิบัติ เหตุผล 

3 ในกรณีที่เจาะปอดเพ่ือบรรเทาอาการหายใจ
ล้าบาก แพทย์จะดูดของเหลวออกไม่เกิน 
1.5 ลิตร และใช้เวลาไม่เกิน 30 นาที ให้
สังเกตอาการ และความรู้สึกของผู้ป่วยเป็น
ระยะ ๆ 

ป้องกันระบบไหลเวียนหยุดชั่วครู่ ปอดบวม 
อย่างเฉียบพลันหรือผนังกั้นกลางของช่องอก 
เอียงไปทางด้านตรงข้าม  

4 เมื่อแพทย์ดูดของเหลวออกได้จ้านวนตาม
ต้องการแล้ว แพทย์จะดึงเข็มออกจากนั้นปิด
บริเวณรอยเจาะให้แน่นด้วยผ้าก็อซ และ
ผ้าปิดแผลชนิดเหนียว 

ป้องกันอากาศจากภายนอกเข้าสู่เยื่อหุ้มปอด 

 
3. การพยาบาลหลังเจาะปอด 

 

 การพยาบาลผู้ป่วยหลังได้รับการตรวจเพ่ือวินิจฉัยโรคด้วยการเจาะปอด นอกจาก
การพยาบาลผู้ป่วยหลังได้รับการตรวจวินิจฉัยโดยทั่วไปแล้ว มีการพยาบาลเพ่ิมเติม ดังนี้ 

 3.1 ตรวจบริเวณที่เจาะว่ามีการรั่วซึมของของเหลวหรือไม่ ถ้ามีของเหลวไหลซึมท้า
การเปลี่ยนผ้าก็อซให้ใหม่แล้วรายงานแพทย์ 

 3.2 แพทย์อาจมีค้าสั่งให้ผู้ป่วยถ่ายภาพรังสีทรวงอก หรือเจาะเลือดตรวจหาค่าเกลือแร่ 
เพ่ือประเมินภาวะผู้ป่วยหลังเจาะปอด 

 3.3 การจัดท่า โดยให้ผู้ป่วยนอนตะแคงทับด้านที่เจาะปอดอย่างน้อย 1 ชั่วโมง เพ่ือ
ป้องกันการรั่วซึมของน้า้ในช่องเยื่อหุ้มปอด (pleural fluid) จากนั้นจึงให้ผู้ป่วยนอนในท่าที่ผู้ป่วย
สบายที่สุด 

 3.4 ประเมินภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดข้ึนภายหลังการเจาะปอด ได้แก่ สังเกต และ
ประเมินลักษณะและอัตราการหายใจ การหายใจล้าบาก เหนื่อยหอบ ลักษณะ และสีของเสมหะว่ามี
เลือดปนหรือไม่ มีอาการไออย่างควบคุมไม่ได้ หรือไอปนเลือด  

 

การพยาบาลผู้ป่วยตัดชิ้นเนื้อไต 
 

 การตัดชิ้นเนื้อไต (kidney biopsy) หมายถึง การใช้เข็มเจาะดูดชิ้นเนื้อไตออกมา ต้าแหน่ง
ที่เจาะคือ บริเวณบั้นเอวระหว่างซี่โครงซี่สุดท้ายกับกระดูกสันหลัง (costovertebral angle) ตรง
ด้านข้างต่อกับกล้ามเนื้อ lumbosacral มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 

1. วินิจฉัยโรค เช่น ตรวจดูพยาธสิภาพของเนื้อไต เป็นต้น 
2. ติดตามการด้าเนินของโรค และพยากรณ์ของโรคไต  



3. เป็นแนวทางในการรักษา 
 

 1. การพยาบาลก่อนเจาะไต 
 

 การพยาบาลผู้ป่วยก่อนการเจาะไตมีการเตรียมอุปกรณ ์และการเตรียมผู้ป่วยเพ่ิมเติม
จากการเตรียมผู้ป่วยเพื่อการตรวจวินิจฉัยทั่วไป ดังนี้ 

 1.1 เตรียมอุปกรณ์เพ่ิม ได้แก่ หมอนทราย และชุดเจาะไตปราศจากเชื้อ ซึ่งภายใน
ประกอบด้วย 

 1) กระบอกสูบ ขนาด 2 mL และขนาด 10 mL  
 2) หัวเขม็ ขนาด 18-20 gauge และขนาด 23-25 gauge 
 3) เข็มเจาะไตพร้อมแกนเจาะ (stylet) 
 4) ถ้วยใส่น้้ายา และส้าลี 
 5) ปากคีบ 
 6) ผ้าก็อซ ขนาด 2 x 2 นิ้ว จ้านวน 2 ชิ้น 
 7) ขวดเก็บตัวอย่างส่งตรวจพร้อมฝาปิด 
 8) ผ้าสี่เหลี่ยมเจาะกลาง 

 1.2 เตรียมผู้ป่วยโดยจัดให้ผู้ป่วยอยู่ท่านอนคว่้า ใช้หมอนทรายหรือผ้าหนุนใต้ท้อง
ตะแคงหน้าไปด้านใดด้านหนึ่ง และหนุนแขนไว้  
 1.3 เตรียมสภาพแวดล้อม  
  

 2. การพยาบาลขณะเจาะไต 
 

  การพยาบาลผู้ป่วยขณะเจาะไตแสดงในตารางที่ 14.4 
 
ตารางที่ 14.4 วิธีปฏิบัติการพยาบาลขณะเจาะไต 
 

ล าดับ วิธีปฏิบัติ เหตุผล 

1 ให้ผู้ป่วยอยู่ในท่าเดิม ขณะแทงเข็มให้หายใจ
เข้าลึก ๆ แล้วกลั้นไว้ ตรวจสอบสัญญาณชีพ  

ป้องกันเข็มแทงโดนอวัยวะอ่ืนภายในช่องท้อง 
หรือโดนเนื้อไต 

2 ในกรณีที่ช่วยแพทย์เก็บตัวอย่างส่งตรวจ
ต้องระมัดระวังการปนเปื้อนเชื้อ 

เพ่ือช่วยให้ได้ผลตรงกับความเป็นจริง และ
ไม่เกิดการปนเปื้อนเชื้อ 

3 เมื่อแพทย์เจาะเนื้อไตได้จ้านวนตามต้องการ
แพทย์จะดึงเข็มออก และปิดบริเวณที่เจาะให้
แน่นด้วยผ้าก็อซ และผ้าปิดแผลชนิดเหนียว 

ป้องกันเลือดออก 



 3. การพยาบาลหลังเจาะไต 
 

 การพยาบาลผู้ป่วยหลังได้รับการตรวจวินิจฉัยด้วยการเจาะไต นอกจากการพยาบาล
ผู้ป่วยหลังได้รับการตรวจวินิจฉัยโดยทั่วไปแล้ว มีการพยาบาลเพิ่มเติม ดังนี้ 

 3.1 จัดท่าให้ผู้ป่วยนอนหงายทับรอยเจาะไตนาน 2 ชั่วโมง หลังจากนั้นจึงให้ลุกนั่ง
บนเตียงเท่าที่จ้าเป็น จนครบ 24 ชั่วโมง 

 3.2 ดูแลให้ผู้ป่วยดื่มน้้า 1 แก้ว ทุก 15 นาที จ้านวน 4 ครั้ง และสังเกตสีปัสสาวะ 
ถ้ามีเลือดปนให้เก็บปัสสาวะไว้แล้วรายงานแพทย์ และงดรับประทานอาหารและน้้า 

 3.3 ให้ยาแก้ปวดตามแผนการรักษา 
 3.4 ตรวจสอบบริเวณรอยเจาะ หากมีเลือดออกเปลี่ยนผ้าก็อซ หากมีเลือดออกมาก

ผิดปกติรายงานแพทย์ 
 

การพยาบาลผู้ป่วยเจาะชิ้นเนื้อตับ 
 

 การเจาะชิ้นเนื้อตับ (liver biopsy) หมายถึง การใช้เข็มเจาะผ่านหน้าท้องเพ่ือดูดชิ้นเนื้อตับ
ออกมา ต้าแหน่งที่เจาะคือ บริเวณแนวกึ่งกลางรักแร้ ตัดกับช่องว่างระหว่างซี่โครง (intercostal 
spaces) ที่ 8-11 โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือ 

 1. วินิจฉัยโรคตับที่ไม่ทราบสาเหตุแน่นอน 
 2. ค้นหาโรคตับที่เกิดจาก systemic diseases  
 3. ติดตามการรักษาโรคตับ 
 

 1. การพยาบาลก่อนเจาะตับ 
 

 การพยาบาลผู้ป่วยก่อนการเจาะตับมีการเตรียมอุปกรณ์ และการเตรียมผู้ป่วยเพ่ิม
จากการเตรียมผู้ป่วยเพื่อการตรวจวินิจฉัยทั่วไป ดังนี้ 
 1.1 เตรียมอุปกรณเ์พ่ิม ได้แก่ หมอนทราย และชุดเจาะตับปราศจากเชื้อ ภายใน
ประกอบด้วย 

 1) กระบอกสูบ ส้าหรับฉีดยาชา ขนาด 5 mL และ 20 mL 
 2) หัวเข็ม ขนาด 18-19 gauge และขนาด 23-25 gauge 
 3) หัวเข็มส้าหรับเจาะชิ้นเนื้อตับ 
 4) ใบมีดกรีดชายธง 1 เล่ม หรือ hepafix 1 ชุด (กระบอกสูบ 10 mL และ

หัวเข็มส้าหรับดูดเนื้อตับ) 
 5) ถ้วยใส่น้้ายา และส้าลี 
 6) ปากคีบ 
 7) ปากคีบจับหลอดเลือด  



 8) ผ้าสี่เหลี่ยมเจาะกลาง 
 9) ผ้าก็อซ ขนาด 2 x 2 นิ้ว จ้านวน 2 ชิ้น 
 10) ขวดเก็บตัวอย่างส่งตรวจพร้อมฝาปิด 

 1.2 เตรียมผู้ป่วยโดย 
  1) จัดให้ผู้ป่วยอยู่ในท่านอนหงายราบ โดยนอนชิดริมเตียงด้านขวาของผู้ป่วย 
ศีรษะหนุนหมอนต่้า ๆ แขนขวาวางเหนือศีรษะ หันศีรษะไปทางซ้าย 

 2) ถ้าผู้ป่วยมีอาการไอต้องรายงานแพทย์ทราบ  
 3) บอกผู้ป่วยห้ามไอ ห้ามหายใจลึก ๆ และห้ามเคลื่อนไหวร่างกายขณะเจาะ 

ถ้าจะไอให้ส่งสัญญาณให้ทราบ ถ้าผู้ป่วยมีอาการไอมาก แพทย์อาจให้ยาระงับไอ 1 ชั่วโมง ก่อนเจาะ 
 1.3 เตรียมสภาพแวดล้อม  
  

 2. การพยาบาลขณะเจาะตับ 
 

  การพยาบาลผู้ป่วยขณะเจาะตับ แสดงในตารางที่ 14.5 
 
ตารางที่ 14.5 วิธีปฏิบัติการพยาบาลขณะเจาะตับ 
 

ล าดับ วิธีปฏิบัติ เหตุผล 

1 ตรวจสอบอาการเปลี่ยนแปลง และสัญญาณชีพ ติดตามอาการแทรกซ้อนขณะเจาะตับ 

2 ให้หายใจเข้าลึก ๆ หายใจออก แล้วกลั้นไว้ใน
ขณะที่แพทย์แทงเข็มเข้าไป เมื่อแพทย์ดึงเข็ม
ออก จึงหายใจได้ตามปกติ 

ป้องกันเข็มแทงถูกปอด และท้าอันตราย
ต่อเนื้อตับ 

3 ในกรณีที่ช่วยแพทย์เก็บตัวอย่างส่งตรวจต้อง
ระมัดระวังการปนเปื้อนเชื้อ 

เพ่ือช่วยให้ได้ผลตรงกับความเป็นจริง 
และไม่เกิดการปนเปื้อนเชื้อ 

4 เมื่อแพทย์ตัดชิ้นเนื้อออกแล้ว ปิดบริเวณที่เจาะ
ให้แน่นด้วยผ้าก็อซ และผ้าปิดแผลชนิดเหนียว 

ป้องกันเลือดออก 

 
 3. การพยาบาลหลังเจาะตับ 
 

 การพยาบาลผู้ป่วยหลังได้รับการตรวจเพ่ือวินิจฉัยโรคด้วยการเจาะตับ นอกจากจะให้
การพยาบาลผู้ป่วยหลังได้รับการตรวจวินิจฉัยโดยทั่วไปแล้ว มีการพยาบาลเพ่ิมเติม ดังนี้ 

 3.1 จัดท่านอนตะแคงขวาทับหมอนทรายประมาณ 2 ชั่วโมง จากนั้นจึงให้ผู้ป่วย
นอนในท่าที่ผู้ป่วยสบาย และพักต่อจนครบ 24 ชั่วโมง  



 3.2 ตรวจสอบการเกิดเลือดออกบริเวณที่เจาะ หากมีเลือดไหลซึมเปลี่ยนผ้าก็อซให้ใหม่ 
ถ้ามีอาการผิดปกตใิห้รายงานแพทย์ ถ้าไม่มีอาการผิดปกติให้รับประทานอาหารและน้้าได้ 
 

การพยาบาลผู้ป่วยเจาะไขกระดูก  
 

 การเจาะไขกระดูก (bone marrow biopsy) หมายถึง การใช้เข็มเจาะผ่านกระดูก เพ่ือ
ดูดไขกระดูก และเนื้อเยื่ออ่ืน ๆ ออกมา ต้าแหน่งที่เจาะคือ สันกระดูกสะโพก (iliac crest) บริเวณ 
anterior และ posterior iliac crest กระดูกหน้าแข้ง และกระดูกหน้าอกระหว่างซี่โครงที่ 2-3 โดย
การเจาะเข้าที่กระดูกหน้าอกเป็นต้าแหน่งที่นิยมน้อยที่สุด เนื่องจากอาจท้าให้เกิดอันตรายจากปลายเข็ม
แทงทะลุอวัยวะส้าคัญบริเวณช่องอกได้  

 วัตถุประสงค์ในการเจาะไขกระดูก เพ่ือ 
1. ประเมินและวินิจฉัยโรคเลือด  
2. ประเมิน ติดตามผลการรักษาภายหลังได้รับยาเคมีบ้าบัด 
3. ติดตามการเปลี่ยนแปลงพยาธิสภาพของโรค 
4. การเพาะเชื้อโรคของไขกระดูก 

 

 1. การพยาบาลก่อนเจาะไขกระดูก 
 

 การพยาบาลผู้ป่วยก่อนการเจาะไขกระดูกมีการเตรียมอุปกรณ์ และการเตรียมผู้ป่วยที่
เพ่ิมเติมจากการเตรียมผู้ป่วยเพ่ือการตรวจวินิจฉัยทั่วไป ดังนี้ 
 1.1 เตรียมอุปกรณ์ ได้แก ่หลอดทดลอง (test tube) ที่มีเฮปาริน และหลอดทดลอง 
ที่ไม่มีเฮปาริน แผ่นสไลด์ หมอนใบเล็ก และชุดเจาะไขกระดูกปราศจากเชื้อ ภายในชุดประกอบด้วย 

 1) กระบอกสูบส้าหรับฉีดยาชา ขนาด 2 mL และ 10 mL 
 2) หัวเข็ม ขนาด 23-25 gauge 
 3) เข็มเจาะไขกระดูก พร้อมแกนเจาะ  
 4) ถ้วยใส่น้้ายา ส้าลี 
 5) ปากคีบ 
 6) ผ้าสี่เหลี่ยมเจาะกลาง 
 7) ผ้าก็อซ ขนาด 2 x 2 นิ้ว จ้านวน 2 ชิ้น 
 8) ขวดเก็บตัวอย่างส่งตรวจพร้อมฝาปิด 

 1.2 เตรียมผู้ป่วย โดยจัดท่าผู้ป่วย  
 1) กรณีเจาะที่กระดูกหน้าอก ให้นอนหงาย ใช้หมอนใบเล็กรองใต้หัวไหล่ทั้ง 

2 ข้าง และปิดตาผู้ป่วย 
 2) กรณีเจาะที่สะโพกด้านหน้า ให้นอนหงายหรือตะแคงด้านที่จะเจาะขึ้นบน 



 3) กรณีเจาะที่สะโพกด้านหลัง ให้นอนคว่้าหรือตะแคงด้านที่จะเจาะข้ึนบน 
 1.3 เตรียมสภาพแวดล้อม   
  

 2. การพยาบาลขณะเจาะไขกระดูก 
 

  การพยาบาลผู้ป่วยขณะเจาะไขกระดูก แสดงในตารางที่ 14.6 
 
ตารางที่ 14.6 วิธีปฏิบัติการพยาบาลขณะเจาะไขกระดูก 
 

ล าดับ วิธีปฏิบัติ เหตุผล 

1 ตรวจสอบอาการเปลี่ยนแปลง และสัญญาณชีพ ติดตามอาการเปลี่ยนแปลงขณะเจาะ 

2 ในกรณีที่ช่วยแพทย์เก็บตัวอย่างส่งตรวจ ต้อง
ระมัดระวังการปนเปื้อนเชื้อโรค 

เพ่ือช่วยให้ได้ผลตรงกับความเป็นจริง 
และไม่เกิดการปนเปื้อนเชื้อ 

3 ปิดบริเวณที่เจาะให้แน่นดว้ยผ้าก็อซและผ้าปิดแผล
ชนิดเหนียว 

ป้องกันเลือดออก 

 
 3. การพยาบาลหลังเจาะไขกระดูก 

 

 การพยาบาลผู้ป่วยหลังได้รับการตรวจเพ่ือวินิจฉัยโรคด้วยการเจาะไขกระดูก
นอกจากการพยาบาลผู้ป่วยหลังได้รับการตรวจวินิจฉัยโดยทั่วไปแล้ว มีการพยาบาลเพ่ิมเติม ดังนี้ 

 3.1 ให้ผู้ป่วยนอนทับบริเวณท่ีเจาะ ประมาณ 1 ชั่วโมง  
 3.2 ตรวจสอบการเกิดเลือดออกบริเวณท่ีเจาะ หากมีเลือดออกเปลี่ยนผ้าปิดแผลให้ 

ถ้าผิดปกติรายงานแพทย์ ถ้าไม่มีอาการผิดปกติให้รับประทานอาหารและน้้าได้ 
 
บทสรุป 
 

 การพยาบาลผู้ป่วยที่จะท้าการตรวจเพ่ือการวินิจฉัยโรคทั้งการเตรียมทางด้านร่างกาย
การเตรียมอุปกรณ์ และการเตรียมสิ่งแวดล้อมนั้น มีแนวทางปฏิบัติที่เหมือนกัน ที่แตกต่างกันเล็กน้อย
คือการพยาบาลที่เฉพาะส้าหรับการตรวจวินิจฉัยในอวัยวะที่แตกต่างกัน ซึ่งการพยาบาลและการเฝ้าระวัง
ภาวะแทรกซ้อนก็เป็นไปตามการตรวจวินิจฉัยนั้น ๆ ส่วนด้านจิตใจนั้น การให้ข้อมูล และค้าแนะน้าใน
การปฏิบัติตัวทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการตรวจเพ่ือวินิจฉัยโรค ตลอดจนการอยู่กับผู้ป่วยตลอดเวลา
ที่ท้าการตรวจเพ่ือวินิจฉัยโรค เป็นการสนับสนุนทางด้านจิตใจช่วยลดความวิตกกังวลให้กับผู้ป่วย  
  
 
 



ค าถามทบทวน 
 

 จงตอบค้าถามทุกข้อ 
1. จงบอกแนวทางการพยาบาลผู้ป่วยก่อนการตรวจเพ่ือการวินิจฉัยโรคโดยทั่วไป 
2. จงบอกแนวทางการช่วยเหลือแพทย์ขณะตรวจเพ่ือการวินิจฉัยโรคโดยทั่วไป 
3. จงบอกแนวทางการพยาบาลผู้ป่วยหลังการตรวจเพื่อการวินิจฉัยโรคโดยทั่วไป 
4. จงบอกการพยาบาลผู้ป่วยเจาะหลัง 
5. จงบอกการพยาบาลผู้ป่วยเจาะท้อง 
6. จงบอกการพยาบาลผู้ป่วยเจาะปอด 
7. จงบอกการพยาบาลผู้ป่วยตัดชิ้นเนื้อไต 
8. จงบอกการพยาบาลผู้ป่วยเจาะชิ้นเนื้อตับ 
9. จงบอกการพยาบาลผู้ป่วยเจาะไขกระดูก 
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