
 

 

 
 
โรงพยาบาลหางดง 
   กลุมการพยาบาล 

ขอกําหนดวิธีปฏิบัติ 
(Work  Instruction) 

เรื่อง การใสสายสวนปสสาวะ 
วัตถุประสงค : 

1. เพื่อใหผูปวยไดรับการใสสายสวนปสสาวะอยางถูกวิธี ปลอดภัย  และไมมีภาวะแทรกซอน 
ขอบเขต : 
 ผูปวยทุกรายท่ีไดรับการใสสายสวนปสสาวะท่ีมารับบริการในทุกแผนกของโรงพยาบาล  
ข้ันตอนการปฏิบัติ : 

การเตรียมอุปกรณ 
1. ถาดสําหรับวางอุปกรณ/รถเข็น 
2. Set สวนปสสาวะ 
3. ถุงมือ Sterile 
4. สายสวนปสสาวะ(Foley’s catheter), Urine Bag 
5. พลาสเตอรปดแผลแบบผา 
6. Syringe Sterile Water 10 cc. ( เทานั้น ) หามใช  NSS  เด็ดขาด 
7. บีบ  Lubricate  jell  ลงบน ก็อส ใน set สวนปสสาวะ 
8. ภาชนะสําหรับใสปสสาวะ สงตรวจ 
9. เท  NSS สําหรับทําความสะอาดในถวยสําลี 

ข้ันตอนการปฏิบัติการ 
1. ตรวจสอบแผนการรักษา และอธิบายใหผูปวยหรือผูดูแลเขาใจถึงเหตุผลของการสวนปสสาวะ วิธีการทํา

พอสังเขป รวมท้ังวิธีปฏิบัติตัวของผูปวย 
2. นําอุปกรณท่ีเตรียมไวไปท่ีเตียงผูปวย 
3. เตรียมสถานท่ีใหมิดชิด โดยปดประตูหรือกั้นมาน 
4. เตรียมผูปวย โดยใชผาปดตาผูปวย จัดทานอนใหผูปวยโดย 

- ผูปวยหญิง ใหนอนหงายชันเขา 
- ผูปวยชาย ใหนอนหงายราบ ขากางออกเล็กนอย 

5. ลางมือใหสะอาดแบบ Hygienic hand Washing 
6. พยาบาลใสถุงมือปลอดเช้ือ ใช  NSS  ท่ีเตรียมไว ทดสอบ  Bowl  cup  ดูวามีรอยรั่วหรือไม และดูดน้ํา

กลับออกมาทํา 2 ครั้ง   
7. Lubricate  Jell  ท่ีปลายสาย foley’s catheter Jelly  ยาวประมาณ 2 นิ้ว 
8. ทําความสะอาดอวัยวะสืบพันธดวยสําลีชุบ NSS 
9. ปูผาส่ีเหล่ียมเจาะกลาง 
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10. ใสสายสวน ผูปวยชายรั้งองคชาตใหต้ังฉากกับลําตัวผูปวยดวยนิ้วช้ีและนิ้วกลางของมือซาย สอดสายสวน
เขาในทอปสสาวะชาๆ จนปสสาวะไหลออกสะดวกดี ผูปวยหญิงใชนิ้วหัวแมมือและนิ้วช้ีของมือซายแหวก 
Labia แลวจึงคอยๆ สอดสายสวนเขาเชนเดียวกัน 

11. ถาจะคาสายสวนปสสาวะใหฉีดน้ําเขาลูกโปงสายสวน 10  มล. แลวคอยๆ ดึงสายสวนออกจนลูกโปงตรึง
กระชับกับสวนลางของกระเพาะปสสาวะพอดี กรณีใสสายสวนปสสาวะท้ิงขณะน้ําปสสาวะไหล ใชมือ
แหวก Labia เล่ือนมาจับสายสวนปสสาวะใหอยูกับท่ี แลวปลอยใหปสสาวะไหลออกจนหมด เมื่อปสสาวะ
หยุดไหล คอยๆ ดึงสายสวนปสสาวะ โดยพับสายสวนกอนดึงออก 

12. กรณีตองคาสายสวนปสสาวะให ตอสายสวนปสสาวะเขากับทอท่ีตอลงถุงเก็บปสสาวะท่ีเตรียมไวกอนแลว 
13. ตรึงสายสวนปสสาวะดวยพลาสเตอร ในผูปวยหญิงใหตรึงสายสวนปสสาวะท่ีโคนขาดานใน สวนผูปวยชาย

ตรึงท่ีโคนขาดานหนาหรือหนาทองก็ได 
14.  จัดสายสวนใหลาดลงจากทอปสสาวะสูถุงเก็บปสสาวะท่ีแขวนไวตํ่ากวาระดับกระเพาะปสสาวะ 
15.  เก็บอุปกรณ  จัดเตียงผูปวยใหเรียบรอย 
16. สงตัวอยางน้ําปสสาวะตรวจ  Urine Examination 
17.  บันทึก วันเวลา  ลักษณะ  ปริมาณน้ําปสสาวะ ช่ือผูปฏิบัติ ในแบบฟอรมของแตละหนวยงาน 
การดูแลสายสวนปสสาวะในระหวางผูปวยนอนในโรงพยาบาลโดยพยาบาลวิชาชีพ 
1. ดูแลสายสวนปสสาวะใหอยูในตําแหนงท่ีเหมาะสม ตรึงสายสวนไวใหคงท่ี ไมขยับไปมาหรือเล่ือนข้ึนลง

หลังจากท่ีสวนคาไว โดยผูหญิงติดพลาสเตอรไวบริเวณหนาขาและผูชายติดไวเหนือหัวเหนา 
2. ดูแลไมใหสายสวนปสสาวะหัก พับงอ หรือดึงรั้งทอปสสาวะ 
3. ดูแลชุดระบายน้ําปสสาวะใหเปนระบบปด 
4. ใหความรูเรื่องการปฏิบัติตัวขณะไดรับการคาสายสวนปสสาวะโดยการสอนหรือแจกแผนพับ 
5. ประเมินการปฏิบัติตัวของผูปวยและการดูแลของญาติ 
7. กระตุนใหด่ืมน้ํามากๆ อยางนอยวันละ 2,500 – 3,000 cc หากไมมีการจํากัดน้ําด่ืม 
8. เมื่อมีการคาสายปสสาวะควรเปล่ียนท้ังชุดเมื่อครบ 2 สัปดาห 
9. เก็บตัวอยางปสสาวะสงตรวจทําดวยเทคนิคปราศจากเช้ือโดยใชสําลีชุบแอลกอฮอล 70 % เช็ดสายสวน

และใชเข็มปราศจากเช้ือดูดปสสาวะ 
การดูแลสายสวนปสสาวะในระหวางผูปวยนอนโรงพยาบาลโดยผูชวยเหลือคนไข 

1. ลางมือแบบ Normal hand Washing กอนและหลังสัมผัสสายสวนทุกครั้ง 
2. ดูแลสายสวนปสสาวะใหเปนระบบปดตลอดเวลาและใหปสสาวะไหลลงสูถุงรองรับปสสาวะไดสะดวก

ตําแหนงของถุงปสสาวะตองอยูตํ่ากวาระดับเอวผูปวย สายตอไมพับงอหรืออุดตัน ถามีการเคล่ือนยาย
ผูปวยใหหนีบสายสวนปสสาวะ 

3. ทําความสะอาดบริเวณอวัยวะสืบพันธดวยน้ําและสบู เชา – เย็น และหลังถายอุจจาระทุกครั้ง 
4. ตรวจสอบการยึดตรึงของสายสวนท่ีหนาขา/หนาทองเพื่อปองกันการเล่ือนเขาออก 

ตัวช้ีวัด : 
1. อัตราการติดเช้ือในผูปวยใสสายสวนปสสาวะ นอยกวา 2 % 
2. รอยละของการประเมิน โดยใชแบบ Check List การปองกันการติดเช้ือสําหรับผูปวย   คาสายสวน

ปสสาวะ 
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  ท้ังนี้ ใหยึดถือปฏิบัตินับต้ังแตวันท่ี  31   เดือน   มกราคม  พ.ศ. 2562     เปนตนไป  

 
 

                                                   ลงช่ือ   
                                                            (นางอุบล   สิงหแกว) 

                                                                                                หัวหนากลุมการพยาบาล 
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โรงพยาบาลหางดง 
แบบ Check List การปองกันการติดเช้ือสําหรับผูปวยคาสายสวนปสสาวะ 

วันท่ีใส .................. วันท่ีเปลี่ยน ................... / วันท่ีใส ...................... วันท่ีเปลี่ยน ...................... 
วันท่ีใส .................. วันท่ีเปลี่ยน ................... / วันท่ีใส ...................... วันท่ีเปลี่ยน ...................... 

 

รายการตรวจสอบ / วันท่ี 
  
ด ช บ ด ช บ 

การดูแลโดยพยาบาลวิชาชีพ 
1. ดูแลสายสวนปสสาวะใหอยูในตําแหนงท่ีเหมาะสม  ตรึงสายสวนไว
ใหคงท่ีไมขยับไปมาหรือเล่ือนข้ึนลงหลังจากท่ีสวนคาไวโดยผูหญิงติด  
พลาสเตอรไวบริเวณหนาขาและผูชายติดไวเหนือหัวเหนา 

      

2. ดูแลไมใหสายสวนปสสาวะหัก พับงอ หรือดึงรั้งทอปสสาวะ       
3. ดูแลชุดระบายน้ําปสสาวะใหเปนระบบปด       
4. ใหความรูเรื่องการปฏิบัติตัวขณะไดรับการคาสายสวนปสสาวะโดย
การสอนหรือแจกแผนพับ 

      

5. ประเมินการปฏิบัติตัวของผูปวยและการดูแลของญาติ       
6. กระตุนใหด่ืมน้ํามากๆ อยางนอยวันละ 2,500 – 3,000 cc หากไมมี
การจํากัดน้ําด่ืม 

      

7. เมื่อมีการคาสายปสสาวะควรเปล่ียนท้ังชุดเมื่อครบ 2 สัปดาห       
8. เก็บตัวอยางปสสาวะสงตรวจทําดวยเทคนิคปราศจากเช้ือโดยใชสําลี
ชุบแอลกอฮอล 70 % เช็ดสายสวนและใชเข็มปราศจากเช้ือดูดปสสาวะ 

      

การดูแลโดยผูชวยเหลือคนไข 
1. ทําความสะอาดบริเวณอวัยวะสืบพันธุวันละ 2 ครั้งโดยใชน้ําและสบู 

      

2. ดูแลใหถุงรองรับปสสาวะอยูในระดับตํ่ากวากระเพาะปสสาวะเสมอ       
3. แขวนถุงเก็บปสสาวะไวกับขอบเตียงไมแขวนไวท่ีราวกั้นเตียง       
4. ปลายเปดของถุงปสสาวะอยูสูงกวาระดับพื้น       
5. เทปสสาวะทุก 8 ชม.หรือเมื่อมีน้ําปสสาวะ ¾ ของถุง       
6. ใชภาชนะรองรับปสสาวะท่ีสะอาดและใชเฉพาะราย       
7. ใชสําลีชุบแอลกอฮอลเช็ดปลายเปดของถุงปสสาวะกอนและหลังการ
เทปสสาวะทุกครั้ง 

      

8. เทน้ําปสสาวะโดยไมใหปลายเปดถุงปสสาวะสัมผัสกับภาชนะรองรับ       
หมายเหตุ      Check  /  หมายถึง ทํา 
                 Check  x  หมายถึง ไมไดทํา 
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โรงพยาบาลหางดง 
แบบ Check List WI   การใสสาย สวนปสสาวะ 

รายการตรวจสอบ  
 
ทํา ไมทํา 

1.ตรวจสอบแผนการรักษา และอธิบายใหผูปวยหรือผูดูแลเขาใจถึงเหตุผลของการสวนปสสาวะ วิธีการ
ทําพอสังเขป รวมท้ังวิธีปฏิบัติตัวของผูปวย 

  

2.นําอุปกรณท่ีเตรียมไวไปท่ีเตียงผูปวย   
3.เตรียมสถานท่ีใหมิดชิด โดยปดประตูหรือกั้นมาน   
4.เตรียมผูปวย โดยใชผาปดตาผูปวย จัดทานอนใหผูปวยโดย 

- ผูปวยหญิง ใหนอนหงายชันเขา 
- ผูปวยชาย ใหนอนหงายราบ ขากางออกเล็กนอย 

  

5.ลางมือใหสะอาดแบบ Hygienic hand Washing   
6.พยาบาลใสถุงมือปลอดเช้ือ ใช  NSS  ท่ีเตรียมไว ทดสอบ  Bowl  cup  ดูวามีรอยรั่วหรือไม และดูด
น้ํากลับออกมาทํา 2 ครั้ง   

  

7.Lubricate  Jell  ท่ีปลายสาย foley’s catheter Jelly  ยาวประมาณ 2 นิ้ว   
8.ทําความสะอาดอวัยวะสืบพันธดวยสําลีชุบ NSS   
9.ปูผาส่ีเหล่ียมเจาะกลาง   
10.ใสสายสวน ผูปวยชายรั้งองคชาตใหต้ังฉากกับลําตัวผูปวยดวยนิ้วช้ีและนิ้วกลางของมือซาย สอดสาย
สวนเขาในทอปสสาวะชาๆ จนปสสาวะไหลออกสะดวกดี ผูปวยหญิงใชนิ้วหัวแมมือและนิ้วช้ีของมือซาย
แหวก Labia แลวจึงคอยๆ สอดสายสวนเขาเชนเดียวกัน 

  

11.ถาจะคาสายสวนปสสาวะใหฉีดน้ํา Sterile water เขาลูกโปงสายสวน 10มล. แลวคอยๆ ดึงสาย
สวนออกจนลูกโปงตรึงกระชับกับสวนลางของกระเพาะปสสาวะพอดี กรณีใสสายสวนปสสาวะท้ิงขณะ
น้ําปสสาวะไหล ใชมือแหวก Labia เล่ือนมาจับสายสวนปสสาวะใหอยูกับท่ี แลวปลอยใหปสสาวะไหล
ออกจนหมด เมื่อปสสาวะหยุดไหล คอยๆ ดึงสายสวนปสสาวะ โดยพับสายสวนกอนดึงออก 

  

12.กรณีตองคาสายสวนปสสาวะให  ตอสายสวนปสสาวะเขากับทอท่ีตอลงถุงเก็บปสสาวะท่ีเตรียมไว
กอนแลว 

  

13.ตรึงสายสวนปสสาวะดวยพลาสเตอร ในผูปวยหญิงใหตรึงสายสวนปสสาวะท่ีโคนขาดานใน สวน
ผูปวยชายตรึงท่ีโคนขาดานหนาหรือหนาทองก็ได 

  

14.จัดสายสวนใหลาดลงจากทอปสสาวะสูถุงเก็บปสสาวะท่ีแขวนไวตํ่ากวาระดับกระเพาะปสสาวะ   
15. เก็บอุปกรณ  จัดเตียงผูปวยใหเรียบรอย   
16. สงตัวอยางน้ําปสสาวะตรวจ  Urine Examination   
17. บันทึก วันเวลา  ลักษณะ  ปริมาณน้ําปสสาวะ ช่ือผูปฏิบัติ ในแบบฟอรมของแตละหนวยงาน   
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โรงพยาบาลหางดง 

 

 
วิธีปฏิบัติท่ี : 

WI - NUR - 023 
 

เรื่อง :  การใสสายสวนปสสาวะ 

 
วันท่ีเร่ิมใช :   15  ธันวาคม  2553 

 
วันท่ีแกไข  31 มกราคม  2562 

 
ผูจัดทํา  : 

คณะกรรมการ 
กลุมการพยาบาล 

สําเนาฉบับที่ : 

1 

 
แกไขคร้ังท่ี :  2 

 
 

โรงพยาบาลหางดง 
 

ชื่อหนวยงาน  กลุมการพยาบาล 
 

ขอกําหนดวิธีปฏิบัติ 
(Work  Instruction) 

 
เร่ือง  การใสสายสวนปสสาวะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตนฉบับ : ศูนยควบคุมเอกสารคุณภาพ 
สําเนา :  กลุมการพยาบาล 
               
 



 
 
 
 
 
 

เร่ือง    การใสสายสวนปสสาวะ 

สําเนาสงหนวยงาน 
 

ลําดับท่ี ช่ือหนวยงาน สําเนาฉบับท่ี ช่ือผูรับ 
1.  ศูนยพัฒนาคุณภาพ 1  
2.  กลุมการพยาบาล 2  
3.  งานผูปวยพิเศษ 3  
4.  งานผูปวยในหญิง 4  
5.  งานผูปวยในชาย 5  
6.  งานหองคลอด 6  
7.  งานหองผาตัด 7  
8.  งานเวชปฏิบัติและครอบครัว 8  
9.  งานปฐมภูม ิ 9  
10.  งานหองอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 10  
11.  ศูนยเคล่ือนยายผูปวย (ศูนยเปล) 11  
12.  งาน IC 12  
13.  งานผูปวยนอก 13  
14.     
15.     
16.     
17.     
18.     
19.     
20.     
21.     
22.     
23.     
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