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การพยาบาลระบบหายใจทีนํ่ามาแลกเปลีย่นเรียนรูในวนัน้ีประกอบดวยเรื่อง การพนยา  

( Aerosal therapy)  การลางจมูก (Nasal irrigation) และการทํา EzPAP ซ่ึงเปนการพยาบาลที่พบไดบอยใน 
หอผูปวยเด็ก มีรายละเอียดที่นาสนใจ ดังน้ี  
การพนยา ( Aerosal therapy)  มีหลายวิธีดังน้ี 
 1.  Jet nebulizer (small volume nebulizer)  

เปนการพนยาแบบฝอยละออง โดยการตอกับทอออกซิเจน การเตรียมยาจะผสมกับ Normal Saline 
0.9% ใหไดปริมาณ 3-4 ซีซี (ตามแผนการรักษา) และเปดออกซิเจน 6-8 ลิตร/นาที ยาที่นิยมใชคือยาขยาย
หลอดลม เชน Salbutamol, Combivent หรือ Pulmicort   set ที่ใชพนยาสามารถใชซํ้าไดภายใน 24 ชั่วโมง   

ขอควรระวงั คือ ขณะพนยาไมควรใหฝอยละอองเขาตาโดยเฉพาะยาที่มีสวนผสมของ Steroid  
เชน Combivent  
               มีประเด็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู  คือ ควรsuction กอนพนยาหรือหลังพนยา     มีการแสดง
ความคิดเห็นหลากหลาย สรุปวา ตองประเมินกอนวาผูปวยมีเสมหะหรือไม ถาผูปวยมีเสมหะมาก ควรดูด
เสมหะกอนเพ่ือทําใหทางเดินหายใจโลงแลวจึงพนยาเพื่อใหยาสามารถเขาไปจับกับหลอดลมและออกฤทธิ์ใน
การขยายหลอดลมไดเต็มที่  แตถาผูปวยมีเสมหะไมมาก ขับออกยากหรือขณะนั้นมีการหดเกร็งของหลอดลม
มาก ควรพนยากอน เม่ือทางเดินหายใจไดรับความชืน้จากฝอยละอองของ Normal Saline จะชวยใหเสมหะ
จะออนตัว ขับออกไดงายขึ้น หากประเมินวามีเสมหะแลวจึงดูดเสมหะ 
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2. การพนยาแบบ Ultrasonic nebulizer 
เปนการพนยาชนิดฝอยละอองโดยใชเคร่ืองทําฝอยละอองซึ่งอาศัยพลังงานไฟฟา (ดังในภาพ) โดย
ไมตองใชออกซิเจน จึงเหมาะกับการใชทีบ่าน 

           

 
 
3. Meterer dose inhaler (MDI) เปนเคร่ืองที่ใหละอองยาโดยผานทาง hand-held nebulizer ซ่ึงใช

แรงอัดกาซภายในอุปกรณ นิยมใชในเด็กโต วิธีการพนยามีดังน้ี  
วิธีใชยาพนชนิด Metered dose inhaler (MDI) 

1.  เปดฝาครอบยา 
2.  เขยากระบอกยา 4-5 คร้ัง 
3.  ตั้งกระบอกยาหางจากปาก 2 น้ิวมือหายใจเขาและออกเต็มที่แลวอาปาก หรือ อมในปาก ในทายืน

หรือน่ังเอนไปขางหลังเล็กนอย ใหหายใจออก 
4. ใหกดยาทีละ puff  โดยกดยาพรอมกับหายใจเขาทางปาก และหายใจเขาชาๆจนสุดแลวกลั้นหายใจ 

10 วินาที นํากระบอกยาออกจากปากแลวหายใจออกชาๆ 
5. ถาตองใชยามากกวา 1 puff ใหเวนระยะหางประมาณ 30-60 วินาท ี

*กรณีที่พนยากลุมคอรติโคสตีรอยด ใหเด็กบวนปากภายหลังพนยาทุกคร้ังเพ่ือปองกันการเกิดเชื้อราในปาก* 
วิธีใชยาพนชนิด MDI with spacer 

1.  เปดฝาครอบยา 
2.  เขยากระบอกยา 4-5 คร้ัง 
3.  ตอกระบอกยากับ spacer โดยการใชคร้ังแรกตองใชวธิี priming โดยการพนยาเขาไป 

เคลือบประมาณ 15-20 puff หรือใชวิธลีาง spacer ใหมดวยน้ําสบูหรือนํ้ายาลางจานที่เจือจาง(นํ้ายา 1 หยด 
ตอนํ้า 1 ลิตร)และลางนํ้าออกแลวผึ่งใหแหงกอนนํามาใชโดยหามขัดถู เพ่ือลดไฟฟาสถิตภายใน spacer ทํา
ใหละอองยามาติดที่ผนัง 
 4. พนยา ทีละ puff  นับ 1-10  พักสักครูแลวคอยพนอีก 1 puff (กรณีที่สั่ง 2 puff) 
 5. แนะนําใหลาง spacer ประมาณเดือนละครั้งโดยใชวิธีเดียวกับขอ 3 
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การลางจมูก(nasal irrigation) 
เปนวิธีการทาํความสะอาดชองจมูก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การลางจมูก  
   เปนการใชกระบอกฉีดยา ลูกยางแดง หรืออุปกรณอ่ืน เพ่ือหยอดนํ้าเกลือนอรมัลเขาไปในชองจมูก  

ควรลางอยางนอยวันละ 2 คร้ังชวงตื่นนอนและกอนเขานอนหรือกอนใชยาพนจมูก และควรทําในชวงทอง
วางเพ่ือปองกันการอาเจียน   

     ประโยชนของการลางจมูก 
1. ทําใหใหทางเดินหายใจโลง 
2. ใหความชุมชืน้แกเยื่อบุจมูก 
3. ชวยใหโพรงจมูกสะอาด 
4. บรรเทาอาการอาการแนนจมูก ลดการระคายเคืองในจมูกและลดอาการไอที่เกิดจาก Postnasal drip 
5. ชวยระบายหนองจากไซนัสชวยลดจํานวนเชื้อโรค ของเสีย สารกอภูมิแพ 
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6. การลางจมูกกอนใชยาพนจมูกจะชวยใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
7. ปองกันการลุกลามของเชื้อไปสูทางเดินหายใจสวนลาง 
 
 
 
 
 
วิธีการลางจมูก มีหลายวิธี (ดูจากภาพ) 

  

 



 5

 
 

 
EzPAP 

   เปน positive airway pressure system  ใหแรงดันบวกเพื่อเพ่ิมแรงดันในถุงลมปอด ทั้งชวงการ
หายใจเขาและการหายใจออก อาศัยหลักการของ coanda effect ในการเพิ่ม input flow ดวยการดูดอากาศ
รอบๆ เขามาในระบบทําให total flow เพ่ิมเปน 4 เทาของ input flow  
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อุปกรณในการทํา EzPAP ประกอบดวย 

1. pressure monitoring port 
2. gas inlet port 
3. ambient air inlet (ดานขอบเปนคลื่น) 
4. mouthpiece หรือ soft mask 
5. สายออกซิเจน 
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หลักการปฏิบัต ิ
• เด็กเล็กให ใช mask ครอบ บริเวณจมูกและปากใหสนิท ถาครอบถกูตองจะไดยินเสียงลมตามจังหวะ

การหายใจเขา-ออกของผูปวย  
• เปดอัตราการ ไหลของออกซิเจนหรืออากาศเร่ิมตนที่  5 ลิตร/นาทีแลวคอยๆ เพ่ิมจนได (expiratory 

airway pressure) ตามที่ตองการหรือปรับจนกวาจะไดยินเสียงลมหายใจเขา-ออกในปอดสวนที่แฟบ  
• แรงดันในชวง หายใจออกที่เหมาะสมอยูใน ชวงประมาณ 5-8 ซม.นํ้า 

วิธีใช EzPAP 
ใหหายใจผาน EzPAP คร้ังละประมาณ 2-3 นาที แลวเปด EzPAP ออกเพ่ือใหหายใจตามปกติ ทํา

เชนนี้ทุก 1-2 ชั่วโมงในเวลาตื่น  
ประโยชน 
  ชวยปองกันภาวะปอดแฟบ นํามาบําบดัผูปวยเด็กทีมี่ภาวะปอดแฟบไดและ ใชรวมกับการให

กายภาพบําบดัทรวงอกเพ่ือชวยกระตุนการไอ 
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