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การดแูลการขับถ่าย

วตัถปุระสงค ์: หลงัจบบทเรยีนน้ี นกัศกึษาสามารถ
1. ปัจจยัทีมี่ผลกระทบต่อการขบัถ่ายปัสสาวะ และอุจจาระ

2. การดูแลทีมี่ปัญหาการขบัถ่ายปัสสาวะ และอจุจาระ





เป้าหมายของการแก้ไขปัญหาการขับถ่าย



หัวข้อสอนทฤษฎี จ ำนวนชั่วโมง

บทที่ 8 การดูแลเก่ียวกับการขับถ่าย

อุจจาระ และปัสสาวะ

4  ชัว่โมง

การดแูลการขับถ่าย



การขับถ่าย
ของเสียทาง

ปอด

การขับถ่าย
ของเสียทาง
ล าไส้ใหญ่

การขับถ่าย
ของเสียทาง

ไต

การขับถ่าย
ของเสียทาง
ผิวหนัง

การขบัถ่ายในมนุษย์

การดแูลการขับถ่าย





ควบคมุสมดลุ
ปริมาณน า้ใน
ร่างกาย

สขุภาพ
อนามยั

ลดการเกิดโรค
เรือ้รัง

ลดการเกิดโรค
ริดสีดวงทวาร



การขับถ่ายของเสียทางปอด

ภาพท่ี:http://fat.surin.rmuti.ac.th/teacher/songchai/respiratory%20web/respire%20control.htm

“ปอด คือ อวยัวะท่ีท าหน้าท่ีแลกเปลี่ยนก๊าซ น า้ และ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึง่เป็นสิง่ท่ีร่างกายไม่

ต้องการ แล้วจะออกจากเซลล์แพร่เข้าไปในเส้นเลือด 
แล้วล าเลียงไปยงัปอดเกิดการแพร่ของน า้และก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์เข้าสูถ่งุลมปอด แล้วเคลื่อนผ่าน

หลอดลมออกจากร่างกายทางจมกู”
ควบคมุการขบัถ่ายโดย ต่อมใต้สมองไฮโปทาลามสั
(Hypothalamus) 



การขบัถ่ายของเสียทางล าไส้ใหญ่

ภาพท่ี:http://fat.surin.rmuti.ac.th/teacher/songchai/respiratory%20web/respire%20control.htm

“หน้าท่ีของล าไส้ใหญ่คร่ึงแรกคือดดูซมึของเหลว น า้ เกลือ
แร่และน า้ตาลกลโูคสที่ยงัเหลืออยู่ในกากอาหาร สว่นล าไส้

ใหญ่คร่ึงหลงัจะเป็นที่พกักากอาหารซึง่มีลกัษณะกึ่ง
ของแข็ง ล าไส้ใหญ่จะขบัเมือกออกมาหลอ่ลื่นเพ่ือให้

อจุจาระเคลื่อนไปตามล าไส้ใหญ่ได้ง่ายขึน้ ถ้าล าไส้ใหญ่
ดดูน า้มากเกินไป เน่ืองจากกากอาหารตกค้างอยู่ในล าไส้

ใหญ่หลายวนั จะท าให้กากอาหารแข็ง 
เกิดความล าบากในการขบัถ่าย ซึง่เรียกว่า ท้องผูก”



การขบัถ่ายของเสียทางผิวหนัง

ภาพท่ี:http://fat.surin.rmuti.ac.th/teacher/songchai/respiratory%20web/respire%20control.htm

“ขบัถ่ายของเสียออกจากร่างกายทางรูขุมขน ซึ่งสิ่งท่ี
ถูกขบัออกมาคือ เหง่ือ หง่ือท่ีถูกขบัออกมาทางต่อม
เหง่ือ ในเหง่ือประกอบด้วยน า้ประมาณ 99 เปอร์เซ็นต์ 
สารอ่ืน ๆ อีก 1 เปอร์เซ็นต์ เป็นพวกเกลือโซเดียมคลอ
ไรด์ สารอินทรีย์ พวกยูเรีย และมีน า้ตาล แอมโมเนีย 
กรดแลคตริก และกรดอะมิโนอีกเล็กน้อย  ประโยชน์
ของการระเหยของเหง่ือ คือ เป็นการปรับระดับ
อณุหภมูขิองร่างกาย โดยระบายความร้อนไปกบัเหง่ือ
ท่ีระเหย ปริมาณเหง่ือท่ีถูกขบัออกมาจะเกิดขึน้ได้ดีท่ี
อณุหภมูปิระมาณ 32 องศาเซลเซียส”



การขับถ่ายของเสียทางไต

ภาพท่ี:http://fat.surin.rmuti.ac.th/teacher/songchai/respiratory%20web/respire%20control.htm

“ในขณะท่ีสารซึง่ร่างกายไมไ่ด้ใช้ประโยชน์และน า้บางสว่น
จะถกูผลติออกจากไตในรูปของปัสสาวะ และถกูขบัออกมา
จากไตไปเก็บยงักระเพาะปัสสาวะผ่านท่อไต เมื่อปริมาณ
ของน า้ปัสสาวะภายในกระเพาะมีมากพอระบบประสาทที่
ควบคมุการขบัถ่ายปัสสาวะจะกระตุ้นให้ร่างกายมีการขบัน า้
ปัสสาวะออกมาทางท่อปัสสาวะต่อไป เมื่อร่างกายของ
คนเราน าน า้เข้าสูร่่างกายน้อย จะสง่ผลให้การท างานของ
ระบบขบัถ่ายปัสสาวะด้อยประสทิธิภาพลง เพราะไตจะไม่มี
น า้ท่ีน าเข้าไปให้ขบัออกมา จงึต้องใช้น า้ในร่างกาย ซึง่อาจ
เป็นน า้เลือดท่ีไตดงึออกมาเพ่ือจะได้มีการขบัถ่ายที่ปกติ 
ดงันัน้เราจงึเห็นว่าปัสสาวะท่ีขบัออกมาจะมีสีเหลืองเข้ม”



โรคทีพ่บบ่อยจากปัญหาการขบัถ่าย

O โรคน่ิว และการอดุกัน้ทางเดินปัสสาวะ

O การถ่ายปัสสาวะล าบาก

O ปัสสาวะน้อย

O ท้องผกู

O ล าไส้อดุกัน้

O ล าไส้ตีบตนั



การขบัถ่ายปัสสาวะ



ปกติผู้ใหญ่จะขบัถ่ายปัสสาวะประมาณ ครัง้ละ 250 – 400 มล. 
และ ปัสสาวะทัง้วนัประมาณ 1,200 – 1,500 มล.



ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การขบัถ่ายปัสสาวะ

ปริมาณน า้ท่ี
ได้รับ

การติดเชือ้
ความดนั
โลหิตต ่า

การรบาดเจ็บ
ของระบบ
ประสาท

การ
รับประทาน

ยา



ลกัษณะปัสสาวะปกติ
O ปัสสาวะจะมีสีเหลืองจางๆ และใส กลิ่นแอมโมเนียอ่อนๆ 

O มีความถ่วงจ าเพาะ 1,003-1,032 

O เป็นส่วนประกอบของน ้า 90-95% 

O ของเสียจ าพวกที่มีส่วนประกอบของสารไนโตรเจน ได้แก่ ยูเรีย ครีตินิน กรด
ยูริคฯลฯ ประมาณ 3.7% 

O ของเสียจ าพวก โซเดียมคลอไรด์ แมกนีเซียม แอมโมเนีย ฯลฯ อิเล็คโทรลัยต์
ฮอร์โมน สารสี และสารพิษประมาณ 1.3% 

O ส่วนประกอบที่เจือปนได้เล็กน้อย คือ เม็ดเลือดขาว เซลล์บุผิว ผลึกของเกลือ
รูปต่างๆ แต่ไม่ควรพบโลหิต หนองไข่ขาว หรืออัลบูมิน น  าตาล อซีโตน สาร
น  าดี อยู่ด้วยหากพบแสดงว่าอาจเกิดความผิดปกติ



การประเมิน

วินิจฉัยทางการพยาบาล

การวางแผนการพยาบาล

การปฏบิัตกิารพยาบาล

การประเมินผล



1
• มีปัญหาในการถ่ายปัสสาวะหรือไม่

2
•ปริมาณปัสสาวะปกติหรือไม่

3
•กลัน้ปัสสาวะไม่ได้หรือไม่

4 • รู้สกึปวดปัสสาวะเวลาขบัถ่ายหรือไม่

• มีปัสสาวะเลด็เม่ือไอ จาม หรือไม่

• มีประวตัิการเจ็บป่วยในอดีตเก่ียวข้องกบัทางเดินปัสสาวะหรือไม่

การประเมินปัญหา



การขบัถ่ายอจุจาระ



ปกติผู้ ใหญ่จะขบัถ่ายอจุจาระประมาณวนัละครัง้ แตบ่าง
คนอาจถ่ายอจุจาระ 2 – 3 ครัง้ ตอ่สปัดาห์ ร่วมกบัไม่พบ
ลกัษณะที่ผิดปกติของอจุจาระ



ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การขบัถ่ายอจุจาระ

นิสยัการ
ขบัถ่าย

อาหาร
และน า้

กิจกรรม
การไมม่ี
กิจกรรม

สภาวะ
จิตใจ
และ

อารมณ์

ยาที่
ได้รับ

การ
ตรวจ
พิเศษ

การ
ผา่ตดั

ความ
ปวด



1
• มีปัญหาในการถ่ายอจุจาระหรือไม่

2
•จ านวนครัง้ของการขบัถ่ายอจุจาระปกติหรือไม่

3
•ลกัษณะอจุจาระปกติหรือไม่

4
•มีอาการท้องผกู (Constipation) ท้องอืด (Flatulence) ท้องเดิน 

(Diarrhea) กลัน้อจุจาระไม่ได้หรือไม่ (Bowel or Fecal 

incontinence)

การประเมินปัญหา



คงไว้ซึ่งการขับถ่ายที่ปกติ

ปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อน

เป้าหมายของการแก้ไขปัญหาการขับถ่าย



หัวข้อสอนปฏิบัติ

Urinal Caring for Suprapubic

Urinary Catheter

Offering and Removing a Bedpan or Urinal

Administering a Cleaning Enema



การท าความสะอาดอวยัวะภายนอก



O

การท าความสะอาดอวยัวะภายนอก

https://www.youtube.com/watch?v=C5h3SlWxyDQ



การท าความสะอาดอวยัวะภายนอก

อุปกรณ์เคร่ืองใช้
O เหยือกน า้ขนาด 500 ซีซี บรรจนุ า้สะอาด

O ชามรูปไต หรือขนัใสส่ าลีแห้ง
O น า้สบู ่หรือน า้ยาท าความสะอาด

O ถงุมือ 1 คู ่หรือปากคีบ 1 อนั
O ภาชนะใสก่ระดาษช าระ เช่น ถงุขยะแดง กระโถน เป็นต้น

O ผ้ายาง ผ้ายางรองก้น ผ้าปิดตา



ขัน้ตอนการท าความสะอาด
1. ล้างมือให้สะอาด
2. เตรียมอุปกรณ์ท าความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอกให้
พร้อม และน าไปที่เตียงผู้ป่วย
3. แจ้งให้ผู้ป่วยทราบ
4. จัดสิ่งแวดล้อมให้มิดชิดและปิดตาถ้าผู้ป่วยต้องการ
5. สวมถุงมือ
6. จัดท่าให้ผู้ป่วยนอนหงาย แยกขาเล็กน้อยแล้วใช้ผ้ารองซับน  า
สอดใต้สะโพก และใช้ผ้าคลุมขาและเท้า



O 7. ท าความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอกตามขั นตอนดังต่อไปนี 
7.1 จับส่วน penis ขึ น ร่นหนังหุ้มปลายลง ใช้ forceps คีบ

ส าลีชุบน  าสบู่เช็ด ดังนี 
7.1.1 ท าความสะอาดบริเวณรอบๆ meatus โดยเช็ดให้เป็น

วงกลมไม่ย้อนไปมา เช็ดบริเวณ penis part ลงมา
7.1.2 เช็ดบริเวณ scrotum ด้านบนและด้านล่างให้ทั่ว
7.1.3 เช็ดบริเวณหัวเหน่าและขาหนีบด้านไกลตัว
7.1.4 เช็ดบริเวณหัวเหน่าและขาหนีบด้านใกล้ตัว
7.1.5 กรณีคาสายสวนปัสสาวะ เช็ดสายสวนปัสสาวะตั งแต่

meatus ลงมาตามสายประมาณ 3-5 นิ ว

ขัน้ตอนการท าความสะอาด



7.2 เมื่อเช็ดด้วยน  าสบู่เสร็จแล้ว คีบส าลีชุบน  าสะอาด เช็ด meatus และ 
penis part แล้วดึงหนังหุ้มปลาย penis กลับเข้าที่เดิม หลังจากนั นเช็ด
ส่วนที่เหลือให้หมดฟองสบู่ แล้วคีบส าลีแห้งเช็ดให้แห้ง
8. จัดท่านอนให้ผู้ป่วย
9. เก็บเครื่องใช้ ถอดถุงมือ ล้างมือ และจัดสิ่งแวดล้อมให้เรียบร้อย
5.3 แบบตรวจสอบข้อปฏิบัติ

ขัน้ตอนการท าความสะอาด



1. ล้างมือให้สะอาด
2. เตรียมอุปกรณ์ท าความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอกให้
พร้อม และน าไปที่เตียงผู้ป่วย
3. แจ้งให้ผู้ป่วยทราบ
4. จัดสิ่งแวดล้อมให้มิดชิดและปิดตาถ้าผู้ป่วยต้องการ
5. สวมถุงมือ
6. จัดท่าให้ผู้ป่วยนอนหงาย แยกขาเล็กน้อยแล้วใช้ผ้ารองซับน  า
สอดใต้สะโพก และใช้ผ้าคลุมขาและเท้า

ขัน้ตอนการท าความสะอาด



7. ท าความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอกตามขั นตอนดังต่อไปนี 

7.1 ส าลีก้อนที่ 1 เช็ดบริเวณหัวเหน่าจากซ้ายไปขวาแล้วทิ ง
ส าลีลงในถุงกระดาษ

7.2ส าลีก้อนที่ 2 , 3 เช็ดแคมใหญ่ด้านไกลตัวก่อน 1 ก้อน และ
ใกล้ตัว 1 ก้อน โดยเช็ดจากด้านบนลงด้านล่าง
การเช็ดดังนี  จะช่วยป้องกันมิให้เชื อโรคจากทวารหนัก เข้าสู่บริเวณปาก
ช่องคลอด และรูเปิดของท่อปัสสาวะ

7.3 ส าลีก้อนที่ 4 , 5 เช็ดแคมเล็กด้านไกลตัว และใกล้ตัว
บริเวณละ 1 ก้อน จากด้านบนลงล่าง

7.4 ก้อนที่ 6 เช็ดตรงกลางจนถึงทวารหนัก

ขัน้ตอนการท าความสะอาด



7.2 ส าลีทุกก้อนเมื่อเช็ดเสร็จให้ทิ งลงในถุงเทน  าสบู่หรือน  ายาที่เหลือลง
บนอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอกสิ่งสกปรก หรือสิ่งคัดหลั่งต่างๆ จะถูกชะล้างลงไป
ในหม้อนอนจนสะอาด
8. จัดท่านอนให้ผู้ป่วย
9. เก็บเครื่องใช้ ถอดถุงมือ ล้างมือ และจัดสิ่งแวดล้อมให้เรียบร้อย
5.3 แบบตรวจสอบข้อปฏิบัติ

ขัน้ตอนการท าความสะอาด



1. ดแูลให้ปัสสาวะไหลสะดวก
O ดแูลให้ผู้ ป่วยที่ไม่จ ากดัน า้กระตุ้นด่ืมน า้มากๆ อย่างน้อยวนัละ 1500 ซีซี
O ดแูลไมใ่ห้สายสวนปัสสาวะหกั พบั หรือดงึรัง้ ควรอยู่ต ่ากวา่กระเพาะปัสสาวะเสมอ

O ดแูลบีบรีดสายยาง (milking) บ่อยๆ ปอ้งกนัการอดุกัน้ภายในสายยาง

2. ป้องกันการตดิเช้ือ

การดแูลสายสวนปัสสาวะและอปุกรณ์



O - ท าความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์ และสายสวนปัสสาวะด้วยสบู่เวรละ 1 ครั ง หรือ
เมื่อผู้ป่วยขับถ่ายอุจจาระ หลังท าความสะอาดต้องซับให้แห้ง
O ดูแลไม่ให้สายดึงรั ง หักพับ เพื่อให้ปัสสาวะระบายได้ดี ไม่มีการคั่งค้าง

O ให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยและญาติ เพื่อขอความร่วมมือในการช่วยดูแลสายสวนปัสสาวะ
ไม่ให้สายเลื่อนขึ นลง

O ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ทุกระดับ เพื่อให้เข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของการ
ล้างมือ

การป้องกนัการติดเช้ือในทางเดินปัสสาวะจากการคาสาย
สวนปัสสาวะผูป่้วยท่ีเข้ารบัการรกัษาในไอซียอูายุรกรรม



O ก่อนและหลังสัมผัสชุดสวน/เทปัสสาวะทิ ง รวมถึงรูปแบบการพยาบาลนี 
อย่างต่อเนื่อง

O ห้ามปลดข้อต่อต่างๆ ของชุดสวนปัสสาวะ กรณีที่จ าเป็นต้องปลดข้อต่อ 
เช่น กรณีต่อกระบอกตวงปัสสาวะทุกชั่วโมง (urinovolumeter) ต้องใช้
เทคนิคปราศจากเชื อเท่านั น

O สังเกตสอบถามถึงอาการมีไข้ หนาวสั่น ปัสสาวะขาวขุ่น มีตะกอน

O บนัทึกปริมาณน าเขา้ ออกจากร่างกายภายใน 24 ชัว่โมง ปัสสาวะควรออก 
40-80 มิลลิลิตรต่อชัว่โมง

ที่มา:วารสารสภาการพยาบาล ปีที ่27 ฉบบัที ่1 มกราคม-มีนาคม 2555; เร่ือง การป้องกันการตดิเชือ้ใน
ทางเดนิปัสสาวะจากการคาสายสวนปัสสาวะผู้ป่วยท่ีเข้ารับการรักษาในไอซียูอายุรกรรม

การป้องกันการตดิเชือ้ในทางเดนิปัสสาวะจากการคาสายสวน
ปัสสาวะผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในไอซียูอายุรกรรม(ต่อ)



การถอดสายสวนอุจจาระ



O เตรียมอปุกรณ์ให้พร้อม

O มีถงุมือสะอาด

O กระบอกฉีดยา 10 มิลลิลิตร

O อธิบายเหตผุลก่อนท าการถอดสาย

O ท าความสะอาดอวยัวะสืบพนัธุ์ และตรงรูเปิดของท่อปัสสาวะให้สะอาด

O ใสถ่งุมือ ต่อกระบอกฉีดยากบัปลายสายสวนปัสสาวะทางหางท่ีเป็น
แถบสี ดดูน า้กลัน่ออกจากลกูโป่งให้หมด ผู้ ป่วยอาจมีความรู้สกึ
เจ็บป่วยขณะดงึสายออก

วิธีปฏบิัตใินการถอดสายสวนปัสสาวะ



O บอกให้ผู้ ป่วยหายใจเข้ายาวๆ ค่อยๆดงึสายออกอย่างเบามือ

O ช าระอวยัวะภายนอกอีกครัง้ ผู้ ป่วยอาจมีความรู้สกึเจ็บปวดขณะดงึสายออก

O บอกผู้ ป่วยให้หายใจยาวๆคอ่ยๆ

O ดงึสายสวนปัสสาวะออกอย่างเบามือและช าระอวยัวะสืบพนัธุ์ภายนอกอีกครัง้
หนึง่

วิธีปฏบิัตใินการถอดสายสวนปัสสาวะ

https://www.youtube.com/watch?v=FQf11ncHCpI



อุปกรณ์ที่ใช้สวนอุจจาระ

https://www.youtube.com/watch?v=zdG1ztoffu0&has_verified=1



position



Colostomy Care
https://www.youtube.com/watch?v=h8CtsPAaa5Y



การประเมิน

วินิจฉัยทางการพยาบาล

การวางแผนการพยาบาล

การปฏบิัตกิารพยาบาล

การประเมินผล




