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Bowel Elimination 

วตัถปุระสงค์
๑. บอกความหมาย กายวภิาคและสรรีวทิยาของการขบัถา่ย
๒. บอกถงึลกัษณะและสาเหตขุองความผดิปกตขิองการขบัถา่ย

อจุจาระ



กายวภิาคและสรรีวทิยาของ
การขบัถา่ยอจุจาระ

มี

• ความสมัพนัธต์อ่เนือ่งโดยตรงกบั
ระบบทางเดนิอาหารสว่นตน้ 
ประกอบดว้ยอวยัวะในชอ่งปาก และ
ตอ่มน า้ลาย

• อาหารจะถกูยอ่ยและดดูซมึทีล่ าไส้
เล็ก

• กากอาหารและน า้ยอ่ยทีเ่หลอืจะผา่น
ลงสูล่ าไสใ้หญ่



ล าไสใ้หญ่

๑.Cecum
๒.Colon

๑. Ascending colon
๒. Transverse colon
๓. Descending colon/

sigmoid colon

๓.Rectum
๔.Anal canal





การขบักากอาหารของล าไสใ้หญ่

• Haustral  churning เป็นการเคลือ่นไหวของล าไสใ้หญท่ีท่ าให้
chyme ถกูผลกัไปและกลบั ท าใหอ้าหารจบัเป็นกอ้น และน า้ถูก
ดดูซมึกอ่น

• Peristalsis movement เป็นการเคลือ่นไหวแบบบบีไล ่ท าให้
กากอาหารเคลือ่นทีไ่ปขา้งหนา้

• Mass movement เป็นการเคลือ่นไหวแบบบบีไลร่นุแรงท าให้
กากอาหารเคลือ่นทีม้าก เกดิขึน้ ๒-๓ คร ัง้ ภายใน ๑ ช ัว่โมง

• เมือ่กากอาหารบางสว่นเคลือ่นลงไปในล าไสต้รงพรอ้มทีจ่ะขบั
ออกทิง้เป็นอจุจาระ จะท าใหเ้กดิความรูส้กึอยากถา่ยอจุจาระ
ตามมาดว้ย



หนา้ทีข่องล าไสใ้หญ่

๑. ดดูซมึน า้และอเิล็คโตรลยัตจ์ากอาหารทีถ่กูยอ่ยแลว้ รวมท ัง้
วติามนิบางอยา่งทีส่รา้งจากแบคทเีรยี ซึง่อาศยัอยูใ่นล าไสใ้หญ ่
เชน่ วติามนิB และ K

๒. ถา่ยระบายกากอาหาร (waste product)ออกจากรา่งกาย

๓. เก็บอจุจาระไวจ้นกวา่จะถงึเวลาทีจ่ะถา่ยออกจากรา่งกาย



อจุจาระปกต ิ1ใน4 สว่น
จะแข็ง และ3 ใน4 สว่น
จะเป็นน า้



ลกัษณะปกตขิองอจุจาระ(Normal Characteristics of stool)

๑. ปรมิาณ ขึน้กบัปรมิาณและประเภทอาหารทีก่นิ

• ถา่ยเหลวจ านวนมาก เกดิจากล าไสใ้หญส่ว่นAscending 
colon มปีญัหา

• อจุจาระบอ่ยและปวดทนัททีนัใด อาจมคีวามผดิปกตขิองล าไส้
สว่น Descending colon และ Rectum

๒. ส ี สขีองอจุจาระขึน้กบัชนดิของอาหารทีก่นิ  ปกตเิด็กเล็ก สี
เหลอืง ผูใ้หญ ่สนี า้ตาล 

๓. ความนุม่  ปกตนิุม่ก ึง่แข็งเป็นกอ้น

๔. รปูรา่ง  ปกตมิขีนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลางประมาณ ๑ นิว้



ลกัษณะปกตขิองอจุจาระ(Normal Characteristics of stool)ตอ่

๕. จ านวนคร ัง้  ปกตมิคีวามแตกตา่งกนัเกดิจากการเคลือ่นไหวของ
ล าไส้

๖. องคป์ระกอบอืน่ๆ  

• มเีลอืดปนมาในอจุจาระ

• การอกัเสบและการตดิเชือ้ ท าใหอ้งคป์ระกอบผดิไปจาก
ปกต ิเชน่ หนอง เลอืด  ไขมนั พยาธ ิ ไขพ่ยาธ ิ และเมอืก



ความผดิปกตขิองการขบัถา่ยอจุจาระ

๑. ภาวะทอ้งผกู (Constipation)

เกดิจากการทีล่ าไสม้กีารเคลือ่นไหว ลดลง มอีจุจาระแหง้แข็ง 
อดัแนน่ มอีาการถา่ยล าบาก ใชเ้วลาเบง่มาก มอีาการปวดทอ้งและ
แนน่อดึอดัทอ้ง(abdominal distention) ถา้ถา่ยอจุจาระนอ้ยกวา่ 
๓ คร ัง้ตอ่สปัดาห ์ถอืวา่ทอ้งผกู

๒. อจุจาระอดัแนน่ (Fecal impaction) เป็นการอดัแนน่ของ
อจุจาระในล าไส ้สว่นsigmoid และrectum พบไดใ้นผูป่้วยไม่
รูส้กึตวั สบัสน ไมรู่ส้กึอยากถา่ยอจุจาระ จะมอีจุาระเหลวไหลซมึ
ออกมาเอง



ความผดิปกตขิองการขบัถา่ยอจุจาระ (ตอ่)

๓. ทอ้งรว่งหรอืทอ้งเสยี (Diarrhea) เกดิจากการตดิเชือ้ใน
ทางเดนิอาหาร  มพียาธ ิ ความเครยีด  การแพอ้าหาร 

๔. การกล ัน้อจุจาระไมไ่ด ้(Incontinence) การไมส่ามารถควบคมุ
อจุจาระและแกส๊ สาเหตเุกดิจากความผดิปกตขิองการควบคมุ
กลา้มเนือ้หรูดูทวารหนกั (internal/external anal sphincter)

๕. การมแีกส๊หรอืลมในล าไส ้(Flatulence) จากการกลนือากาศ 
หรอืการยอ่ยสลายกากอาหารในล าไสใ้หญ ่เกดิวนัละ ๑ ลติร จะถกู
ดดูซมึบางสว่น  การเรอ และการผายลม

๖. รดิสดีวงทวาร(Hemorrhoid) เป็นการยดืขยายอยา่งถาวรของ
หลอดเลอืดด าทีท่วารหนกั อยูภ่ายในของล าไสต้รง(internal 
hemorrhoid) อยูส่ว่นปลายของชอ่งทวารหนกั(external 
hemorrhoid)



การประเมนิปจัจยัพืน้ฐานทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัการถา่ยอจุจาระ

การซกัประวตั ิ(History taking)
• ระยะเวลาของการขบัถา่ย

• การใชย้าระบาย/ยาเหน็บ/การสวนอจุจาระ

• การเปลีย่นแปลงลกัษณะอจุจาระ

• สขุนสิยัในการรบัประทานอาหาร/ประวตักิารแพอ้าหาร

• การออกก าลงักาย

• มโีรคเรือ้รงั

• ประวตักิล ัน้อจุจาระไมไ่ด ้จากภาวะพรอ่งของระบบประสาท



การประเมนิปัจจัยพืน้ฐานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการถา่ยอจุจาระ(ตอ่)

การประเมนิสภาพรา่งกาย(Physical assessment)
• สงัเกตรปูรา่งของหนา้ทอ้งเมือ่นอนหงาย

• ฟงัการเคลือ่นไหวของล าไส ้(Bowel sound)

• เคาะหาเสยีงแกส๊ในล าไส้

• คล าอยา่งเบามอืหากอ้นหรอือาการกดเจ็บรอบๆหนา้ทอ้ง



การประเมนิปัจจัยพืน้ฐานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการถา่ยอจุจาระ(ตอ่)

การวนิจิฉยัการพยาบาล(Nursing diagnosis) อาจเขยีนไดด้งันี้
▪ทอ้งผกูเนือ่งจากมกีารเคลือ่นไหวของล าไสน้อ้ย
▪ทอ้งเสยีเนือ่งจากแพอ้าหารบางชนดิทีร่บัประทาน
▪มกีารกล ัน้อจุจาระไมอ่ยู ่เนือ่งจากกลา้มเนือ้หรูดูทวารหนกัควบคมุ
ไมไ่ด้

▪ปวดเนือ่งจากมอีาการไมส่ขุสบายในทอ้ง
▪การดแูลตนเองบกพรอ่ง เนือ่งจากสขุภาพไมแ่ข็งแรง
▪มผีลกระทบตอ่ภาพลกัษณ์(body image) เนือ่งจากการกล ัน้
อจุจาระไมไ่ด ้หรอืมกีารเปิดล าไสอ้อกทางหนา้ทอ้ง

▪ขาดความรู ้เนือ่งจาก เกดิภาวะทอ้งผกูจากการรบัประทานอาหารที่
มกีากนอ้ย
การเขยีนขอ้วนิจิฉยัจะสมบรูณ ์เมือ่มขีอ้มลูสนบัสนนุทีเ่ป็นเหตปุจัจยั
ของผูป่้วย

























Urinary Elimination 

การขบัถา่ยปสัสาวะเป็นการรกัษาความสมดลุของเหลว 
เกลอื-แร ่และสารทีเ่ป็นประโยชนต์อ่รา่งกาย เป็นการ
ท างานรว่มกนัของ ไต ทอ่ไต กระเพาะปสัสาวะ ทอ่ปสัสาวะ 
ระบบประสาททีอ่ยูท่างทอ่ไต ลงสูก่ระเพาะปสัสาวะ



ลกัษณะปกตขิองปสัสาวะ

๑. ส ี(color) แตกตา่งตามปรมิาณสารน า้ทีร่บัเขา้สู่
รา่งกาย

๒.ปรมิาณ (volume) แตกตา่งกนัตามวยั ผูใ้หญ ่
ประมาณ ๒๕๐-๔๐๐ cc ตอ่คร ัง้ ถา้ปรมิาณปสัสาวะนอ้ย
กวา่ ๓๐ ccตอ่ช ัว่โมง บง่บอกวา่มเีลอืดไหลเวยีนทีไ่ต
นอ้ยลง

๓. ความใส (clarity) ปกตจิะใสไมม่ตีะกอนขุน่

๔.กลิน่(odor) กลิน่แอมโมเนยี แตก็่ข ึน้กบัยาและอาหารที่
รบัประทานเขา้ไป







ปจัจยัทีม่ผีลตอ่การขบัถา่ยปสัสาวะ

๑. การเตบิโตและพฒันาการ เป็นไปตามวยั ต ัง้แตแ่รก
คลอดจนถงีวยัชรา อาจมี residual urine (๑๐๐ cc)
มากกวา่ปกติ

๒.ปจัจยัดา้นอารมณ์ จติใจ ความวติกกงัวล และ
ความเครยีด

๓. นสิยัสว่นบคุคล เลอืกสถานที ่ ความสะอาด
๔.ความแข็งแรงของกลา้มเนือ้ชว่ยในการขบัถา่ยปสัสาวะ
๕.ปรมิาณสารน า้ทีร่บัเขา้สูร่า่งกาย
๖. ปรมิาณน า้ทีส่ญูเสยีออกจากรา่งกาย



ปัจจัยทีม่ผีลตอ่การขบัถา่ยปัสสาวะ(ตอ่)

๗. พยาธสิภาพของโรค 
▪การมไีข้
▪การบาดเจ็บไขสนัหลงั
▪การอดุก ัน้การไหลของปสัสาวะ
▪การตดิเชือ้ในระบบทางเดนิปสัสาวะ

๘.การต ัง้ครรภ์

๙. ยา บางชนดิท าใหส้ปีสัสาวะเปลีย่น



ความผดิปกตเิกีย่วกบัการขบัถา่ยปสัสาวะ

• Urinary retention

• Urinary tract infection

• Urinary incontinence
• Total incontinence

• Functional incontinence

• Stress incontinence

• Dysuria

• Polyuria

• Hematuria

• Pyuria

• Urinary frequency



การสง่เสรมิการท าหนา้ทีข่องระบบทางเดนิปัสสาวะ

๑. ไดร้บัสารน า้อยา่งเพยีงพอ อยา่งนอ้ยวนัละ ๒ ลติร

๒. การท าความสะอาดอวยัวะสบืพนัธุภ์ายนอก เพศหญงิเช็ด
จากดา้นหนา้ไปดา้นหลงัและซบัใหแ้หง้ ไมก่ล ัน้ปสัสาวะ

๓.สรา้งความแข็งแรงตงึตวัของกลา้มเนือ้อุง้เชงิกราน โดยการ
ขมบิกน้ (ขมบิกน้คา้งไว ้๓วนิาทแีลว้ผอ่นคลาย ๓ วนิาที
สลบักนัไป ๑๕ คร ัง้นบัเป็น ๑ รอบ ควรท าทกุวนัตอ่เนือ่งกนั

๔. ฝึกนสิยัการขบัถา่ย ไมค่วรกล ัน้ปสัสาวะ

๕. ควรจดัหาอปุกรณ์ทีเ่หมาะสม กรณีไมส่ามารถลกุไปเขา้
หอ้งน า้ไดเ้อง







การพยาบาลผูป่้วยทีม่ปีญัหาในการขบัถา่ยปสัสาวะ

• การฝึกการขบัถา่ยปสัสาวะ(bladder training)

• การนวดกระเพาะปสัสาวะ (ต า่กวา่สะดอืเหนอืกระดกูหวัเหนา่)

• การสวนปสัสาวะ 





การสวนปัสสาวะ

หลกัการสวนปสัสาวะ

•อปุกรณเ์ครือ่งใชต้อ้งปราศจากเชือ้

•ลา้งมอืใหส้ะอาดเช็ดใหแ้หง้และสวมถงุมอื
ปราศจากเชือ้

•ปผูา้สีเ่หลีย่มเจาะกลางทีป่ราศจากเชือ้บรเิวณทีท่ า
การสวนปสัสาวะ

•ระมดัระวงัการปนเป้ือนเชือ้โรค

•ท าความสะอาดบรเิวณทีจ่ะใสส่ายสวนกอ่นท าการ
ใสส่ายสวน



การสอดหมอ้นอน



การท าความสะอาดอวยัวะเพศผูห้ญงิ





การสวนปสัสาวะทิง้เป็นคร ัง้คราว

การสวนทิง้ มวีตัถปุระสงคเ์พือ่
• เก็บปสัสาวะสง่ตรวจ

• วดัปรมิาณปสัสาวะทีค่า้งอยูใ่นกระเพาะปสัสาวะ

•ท าใหก้ระเพาะปสัสาวะวา่ง

• ใสย่าเขา้สูก่ระเพาะปสัสาวะโดยตรง



อปุกรณก์ารสวนปสัสาวะ



การสวนปสัสาวะทิง้เป็นคร ัง้คราว



การสวนคาสายสวนปัสสาวะ

การคาสายสวนปสัสาวะ มวีตัถปุระสงค์
• ตรวจสอบการท าหนา้ทีร่ะบบขบัถา่ยปสัสาวะ

• ป้องกนัและลดภาวะกระเพาะปสัสาวะยดืขยาย

• ระบายปสัสาวะอยา่งตอ่เนือ่ง

• เป็นชอ่งทางส าหรบัการสวนลา้งกระเพาะปสัสาวะ

• ท าใหก้ระเพาะปสัสาวะวา่งในกรณีผา่ตดั

• ป้องกนัการตบีตนัของทอ่กระเพาะปสัสาวะ

• ตรวจวดัจ านวนปสัสาวะในแตล่ะชว่งเวลา









ลกัษณะภายนอกอวยัวะเพศหญงิ



การสวนคาสายสวนปสัสาวะ













การพยาบาลผูป่้วยทีค่าสายสวนปสัสาวะ

๑. ดแูลใหป้สัสาวะไหลลงถงุรองรบัปสัสาวะ ระวงัสายบดิ
หกั พบั งอ

๒.ดืม่น า้วนัละ ๓ ลติร

๓. ตวงและบนัทกึ ปรมิาณน า้ทีเ่ขา้ออกรา่งกายใหถ้กูตอ้ง

๔.ดแูลชุดสวนปสัสาวะอยูใ่นระบบปิด

๕. เทปสัสาวะออกจากถงุทกุ ๘ ช ัว่โมง หรอืเมือ่มนี า้
ปสัสาวะประมาณ ๓/๔ ถงุ

๖. ดแูลถงุรองรบัปสัสาวะอยูต่ า่กวา่ระดบักระเพาะปสัสาวะ 
ไมว่างถงุฯบนพืน้



การสวนลา้งกระเพาะปสัสาวะแบบตอ่เนือ่ง





เอกสารทีนั่กศกึษาสามารถเรยีนรูเ้พิม่เตมิ

• Fundamentals  ผูแ้ตง่ Patricia M.Nugent, Barbara A. vitale  
ปี 2017

• Fundamental of Nursing ผูแ้ตง่ Potter- Perry, Stockert-Hall  
ปี 2013

• VDO Module 11 Urinary Elimination ของ Taylor’s Video 
Guide to clinical Nursing Skill

• VDO Module 10 Assisting with Urinary and Bowel 
Elimination ของ Lippincott’s Video Series for  Nursing 
Assistants



Thank you for attention


