
การพัฒนาสูตรอาหารทางสายยางในผูปวยติดเตียง
เพื่อแกไขปญหาทองผูก กรณีศึกษา ๖ ราย 

ปยะฉัตร สะอาดเอี่ยม, พิศมัย ศุกรนันทน, สุดคะนึง โรคจนชีวาคม 

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลทาแร จังหวัดสกลนคร 



ที่มาของปญหา 
u สังคมผูสูงอายุ รอยละ 15.19, LTC ผูปวยติดเตียง 29 ราย, ระยะสุดทาย 17 
ราย: NG Feed รอยละ 21.74 

u ผูปวยที่ไดรับอาหารทางสายยาง ทำหัตถการ EVAC 2.5 ครั้ง/ เดือน/ คน 

u แนวโนมทองผูก รอยละ 32-87 (กิติพล นาควิโรจน, 2560) กระทบผูปวย 
(Total Suffering) : CPG Constipation colic (ศรีเวียง ไพโรจนกุล, 
2560., Gayatri Palat and Odette Spruyt, 2015)  

วัตถุประสงค 
1. ศึกษาสูตรอาหารทางสายยางเพื่อแกไขปญหาทองผูกในผูปวยติดเตียง 

2. ศึกษาผลของการใชสูตรอาหารทางสายยางเพื่อแกไขปญหาทองผูกในผูปวยติดเตียง 
ตอผูปวย ผูดูแลหลัก 



วิธีการทำวิจัย 
u Case Study ม.ค. – พ.ค. 60 ประชากร: ผูปวยติดเตียง (สปสช., 2559) 
ผูดูแลหลัก ที่พักอาศัยใน ต.ทาแร: สื่อสารได ยินดีใหขอมูล สมัครใจ 8 ราย 

u พัฒนาเครื่องมือ 
u สัมภาษณประสบการณผูดูแล รายที่ 1-4 

u พัฒนาสูตรอาหารใหม ปรึกษานักโภชนาการ: ‘ผักครึ่งหนึ่งอยางอื่นครึ่ง
หนึ่ง’, ‘ซุปสมุนไพร’, อาหารธรรมชาติ 

u นำสูตรอาหารใหมไปใชในผูปวยรายที่ 4-8 ระวังขอหามโรคหลัก ติดตาม
ผลดานลบ บันทึกผลทุก 2 สัปดาห นาน 2 เดือน  

u วิเคราะหขอมูล ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และวิเคราะหเชิงเนื้อหา 



ผลการศึกษา สวนที่ 1 ตัวอยางสูตรอาหารรายกรณ:ี อาหารสูตร 1:1 (400 ซี.ซี. X 4 Feed) 
สวนผสม  สูตร 1,000 ซี.ซี.  ปรับ สูตร 400 ซี.ซี. (ปนมื้อตอมื้อ) 

1. ไขไกตม (100 กรัม)  ทั้งฟอง 2 ฟอง 
มื้อเชา ไขตมทั้งฟอง 1 ฟอง, มื้อกลางวัน เย็น ดึก ไขขาวตม มื้อละ 2 ฟอง 

2. เนื้ออกไก/ เนื้อหมูไมติดมัน/ ตับ  120 กรัม (ดิบ)/ 8 ชอนโตะ 
เนื้อปลานิล/ ปลาซาบะ/ ปลาทู 40 กรัม (ดิบ)/ 3 ชอนโตะ 

3. ฟกทอง/ แครอท   60 กรัม (ดิบ)/ 4 ชอนโตะ 
ฟกทอง และแครอท รวม 40 กรัม (ดิบ)/ 2 ชอนโตะ + 1 ชอนชา 

4. ผักใบเขียวตางๆ  ไมมี 
ผักโขม ตำลึง ผักหวาน 50 กรัม (ดิบ)/ 1 ทัพพี  

5. น้ำตาลทราย  100 กรัม/ 6 ชอนโตะ + ½ ชอนชา 
2 ชอนชา 

6. กลวยน้ำวาสุก  2 ผล/ 100 กรัม/  
6 ชอนโตะ + ½ ชอนชา 

45 กรัม/ 1 ผล ถาไมถายอุจจาระหลายวัน ปรับเปนกลวยน้ำวาสุกครูดเอาแตเนื้อ 2 ผล/ 
มะละกอสุก 4 - 8 ชิ้น ตามการขับถาย 

7. เกลือปน (ไอโอดีน)  1/8 ชอนชา 
นิดหนอย 

8. ขาวกลองสุก  ไมมี 
ขาวไรซเบอรี่/ ขาวกลอง สุก 15 กรัม/ 1 ชอนโตะ 

9. น้ำตมสุก  700 ซี.ซี. 
น้ำสตอคปลา/ น้ำซุปผัก ตมใส หอมหัวใหญ ขา ตะไคร ใบมะกรูด 300 ซี.ซี. (ตัดโหรพา) 

10. น้ำมันพืช  20 กรัม/ 4 ชอนชา  น้ำมันมะกอก/ น้ำมันมะพราว/ น้ำมันรำขาว 5 กรัม/ 1 ชอนชา 

11. อื่นๆ  ไมมี  กระเทียม หอมแดง ขิง กระชาย ถามี อยางละนิดหนอย 



ผลการศึกษา สวนที่ 2 ขอมูลผูปวย	

ผลการศึกษา  สูตรอาหารเดิม  สูตรอาหารใหม 

ADL   0 – 4 คะแนน  0 – 6 คะแนน 

การขับถายอุจจาระ เฉลี่ย   1.2 ครั้ง/ สัปดาห  3.4 ครั้ง/ สัปดาห 

ลักษณะอุจจาระตามการจำแนกของ 
บริสตอล (Patricia A Potter et al., 
2017) 

ระดับ 1 เปนขี้แพะ กอนเล็กและแข็ง 
ระดับ 6 เหลว ไมคงรูปราง 
ระดับ 7 เปนน้ำ 

ระดับ 4 เปนแทงยาว นิ่ม ผิวเรียบ สวน
ปลายแหลมเหมือนหางงู 
ระดับ 5 นิ่มมาก แตยังคงรูปรางได 

EVAC เฉลี่ย  2.5 ครั้ง/ เดือน  0 ครั้ง/ เดือน 

ลักษณะทั่วไป: ผิวพรรณทั่วไป, ผิวหนัง
บริเวณกนและสะโพก 

รอยแดงรอบรูทวาร รอยแดงบริเวณกนกบ  ผิวพรรณทั่วไปสดใส เยื่อบุตาใส ผมดำ มัน 
ผิวบริเวณกนและสะโพกแหง ไมมีรอยแดง 

การเกิดแผลกดทับ  1 ราย ระดับ 1  ไมมี 

u  ผูปวย 6 ราย ปวยป 2556 – 2560 อายุเฉลี่ย 83 ป 1.5 เดือน เปนโรคเรื้อรัง 5 ราย 
อุบัติเหตุจราจร 1 ราย 



ผลการศึกษา สวนที่ 3 ขอมูลผูดูแลหลัก	

ผลการศึกษา  สูตรอาหารเดิม  สูตรอาหารใหม 

ตนทุนอาหารตอมื้อ  80 บาท  100 บาท 

เวลาที่ใชในการใหอาหารทางสายยาง  15 – 20 นาที  45 – 60 นาที 

แพมเพิรส แผนรองซับ เฉลี่ย  30 ชิ้น/ สัปดาห  21 ชิ้น/ สัปดาห 

ระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการขับ
ถายของผูปวย 5 ระดับ 

3 ปานกลาง  5 พึงพอใจมาก 

ระดับความพึงพอใจผูรับบริการใน
ชุมชน 

รอยละ 92.24  รอยละ 93 

u  ผูดูแลหลัก 6 ราย อายุเฉลี่ย 53 ป 2 เดือน เปนบุตร (รอยละ 66.68) ภรรยา และมารดา 
เทากัน (รอยละ 16.66) ทำหนาที่ชวงติดเตียง 2 เดือน – 8 ป เฉลี่ย 3 ป 3.5 เดือน  





การนำไปใชประโยชน 
u นำไปใชในผูปวยรายอื่นๆในตำบลไดงาย 

u ขยายผลในผูปวยติดเตียงเขตอำเภอเมืองสกลนคร 2 ราย 

u ใชไดดีกับ นวัตกรรมชุมชน ‘ไมหนีบอิ่มอุน’ 

u การศึกษารายกรณ:ี เขาใจอยางลึกซึ้ง Tacit Knowledge ศักยภาพ  

u การดูแลตอเนื่องที่บาน: wean NG ฟนฟูตามศักยภาพ 


