
การดูแลแผลเปิดล าไส้ทางหน้าท้อง 

Ostomy care 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา ศิริเจริญวงศ์ 

วัตถุประสงศ์ 

1. ป้องกันการท าลายผิวหนังรอบแผลเปิดล าไส้ทางหน้าท้อง 
2. ป้องกันการติดเชื้อและภาวะแทรกซ้อน 
3. ส่งเสริมความสุขสบายและอัตมโนทัศน์ที่ดี 

อุปกรณ์ 

1. ถุงรองรับอุจจาระ(ostomy/colostomy bag) มี 2 แบบ: 1 ชิ้น(one piece) 2  ชิ้น(two pieces) 
2. ถุงมือสะอาด 2 คู่ (ก าจัด-ท าความสะอาดถุงอุจจาระ 1 คูแ่ละท าแผล 1 คู)่ 
3. ชุดท าความสะอาดแผล 1 ชุด 
4. น้ าเกลือนอร์มอล 0.9% หรือน้ าสะอาด 
5. ยาทาผิวหนังป้องกันการระคายเคือง (skin barrier paste) 
6. กรรไกร แผ่นวัดขนาดล าไส้เปิดหน้าท้อง ปากกา 
7. พลาสเตอร์เหนียวกันน้ าและติดคงทน  
8. ถุงพลาสติกก าจัดสิ่งสกปรก 

วิธีปฏิบัติ รายละเอียดแสดงดังตาราง 

วิธีปฏิบัติ เหตุผล 
1.บอกวัตถุประสงค์ขั้นตอนให้ผู้ป่วยและผู้ดูแลทราบ 
2  สวมถุงมือ ลอกถุงรองรับอุจจาระเก่าและทิ้งลงถุง
ก าจัดสิ่งสกปรก 
3.สังเกตความผิดปกติของแผลเปิดหน้าท้องและ
ผิวหนังโดยรอบแผล  

4.ล้างมือและเปลี่ยนถุงมือ 

5.ท าความสะอาดแผลเปิดล าไส้และผิวหนังโดยรอบ
ด้วยส าลีชุบน้ าเกลือนอร์มอล 0.9% หรือน้ าสะอาด 

6.วัดขนาดและรูปร่างของล าไส้เปิดโดยใช้แผ่นวัด
ขนาด 

1.  เพ่ือเคารพสิทธิผู้ป่วย 
2.  เพ่ือป้องกันการติดเชื้อ 
 
3..เพ่ือติดตามภาวะแทรกซ้อน 
 
 
4. เพ่ือป้องกันการติดเชื้อ 
 
5.  เพ่ือป้องกันการติดเชื้อ 
 
 
6. เพ่ือสวมถุงรองรับอุจจาระไดพ้อดีกับ
แผลเปิดหน้าท้อง   



 

7.ตัดแป้นให้เท่ากับขนาดที่วัดได้และเขียนวันที่
เปลี่ยนบนถุงรองรับอุจจาระ 

8.ใช้ skin barrier paste ทาผิวหนังรอบแผลบางๆ
เพ่ือป้องกันการระคายเคืองและรอให้ผิวหนังแห้ง 

9.ปิดถุงรองรับอุจจาระ ให้ล าไส้เปิดอยู่กลางแป้น
รองรับอุจจาระ ใช้มือกดให้แน่นกับผนังหน้าท้อง
ประมาณ 30 วินาที 

10. เก็บอุปกรณ์ ก าจัดสิ่งสกปรกและล้างมือ 

11.  บันทึกวัน  เวลา จ านวน ลักษณะและกลิ่นของ
อุจจาระ ระบุลักษณะของผิวหนังและแผลเปิดล าไส้
ลงในบันทึก พร้อมเซ็นชื่อก ากับในบันทึกการ
พยาบาล 

12. การให้ความรู้แก่ผู้ดูแลเด็กในการดูแลด้วย
ตนเอง** 

 
 
7. เพ่ือป้องกันการรั่วซึมของอุจจาระ 
 
8.เพ่ือป้องกันการระคายเคืองของผิวหนัง
รอบแผลเปิด 
 
9.เพ่ือป้องกันการรั่วซึมของอุจจาระ 
 
 
 
10.เพ่ือป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ 
 
11. เพ่ือประเมินผู้ป่วยและใช้เป็น
หลักฐานทางกฎหมาย 
 
 
12. เพ่ือสามารถดูแลเด็กได้อย่างมี
คุณภาพ 

**การให้ความรู้แก่ผู้ดูแลเด็กในการดูแลด้วยตนเอง 

1. ความรู้ทั่วไป 
1.1 เปลี่ยนถุงรองรับอุจจาระทุก 1 วัน หรือทุกครั้งที่มีการรั่วซึมของถุงรองรับอุจจาระ 
1.2 กรณีใช้ถุงรองรับอุจจาระชนิด 2 ชิ้น สามารถน าถุงมาล้างให้สะอาดด้วยน้ าสบู่หรือน้ ายาล้างจาน 

ผึ่งให้แห้งเพ่ือน ากลับมาใช้ซ้ า 
1.3 ควรเปลี่ยนถุงรองรับอุจจาระก่อนรับประทานอาหารหรือหลังรับประทานอาหาร 2 ชั่วโมง เพ่ือ

ลดการท างานของล าไส้และลดปริมาณอุจจาระ ท าให้สะดวกในการเปลี่ยนถุง 
1.4 ลดการรับประทานอาหารที่ท าให้เกิดกลิ่นและแกส๊ เช่น หัวหอม กระเทียม กระหล่ าปลี ควร

รับประทานโยเกิร์ตเพ่ือช่วยย่อยอาหารและลดแก๊ส 
1.5 อาหารประเภทธัญพืช ต้องเคี้ยวหรือบดให้ละเอียด เพราะท าให้อุดตันได้ 
1.6 ยาเม็ดเคลือบไม่สามารถดูดซึมได้ ควรบดให้ละเอียด 
1.7 ควรก าจัดอุจจาระในถุงรองรับเมื่อมีปริมาณอุจจาระประมาณ 1/3 ของถุงเพ่ือป้องกันการรั่วซึม

และติดเชื้อในล าไส้ 

 

 



2.  ภาวะแทรกซ้อน 

1. การระคายเคืองของผิวหนัง 
2. ล าไส้ปลิ้นออกมา 
3. ล าไส้ตีบตัน 
4. เลือดออกซึมๆ 

3.  การสังเกตอาการผิดปกติที่ควรพบแพทย์ 

1. เลือดออกทางแผลเปิดล าไส้หรือออกบริเวณผิวหนังรอบแผลจ านวนมาก 
2. ล าไส้เปิดมีสีม่วงคล้ าหรือซีดลงมากผิดปกติ 
3. การขับถ่ายผิดปกติ เช่น อุจจาระเป็นน้ ามากหรือไม่มีอุจจาระออกทางล าไส้เปิด 3 วัน 
4. ล าไส้เปิดบวมมากข้ึนหรือล าไส้เปิดยุบตัวลงไปต่ ากว่าระดับผิวหนัง 
5. หน้าท้องนูนออกมากผิดปกติ 
6. มีไข้ ตัวร้อน 
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