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                                                    เอกสารน้ีเป็นสมบติัของโรงพยาบาลศรีเมืองใหม่     ห้ามน าออกไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ไดร้ับอนุญาต
  

1. วัตถุประสงค์ 
       1.1 เพ่ือให้บุคลากรทราบถึงหลกัการป้องกนัการติดเช้ือและการแพร่กระจายเช้ือในโรงพยาบาล 
       1.2  เพ่ือลดความเส่ียงต่อการติดเช้ือในระบบทางเดินปัสสาวะ 
2. ขอบข่าย 
       หลกัปฏิบตัิในการสวนปัสสาวะ  ใชเ้ป็นแนวทางส าหรับบุคลากรสาธารณสุขในสถานบริการเครือข่าย
บริการสาธารณสุขที่เก่ียวขอ้งในการสวนปัสสาวะ 
3. ค าจ ากัดความ  
       การสวนปัสสาวะ   หมายถึง  การสอดใส่สายสวนปัสสาวะที่ปราศจากเช้ือเขา้ไปในท่อปัสสาวะจนถึง
กระเพาะปัสสาวะดว้ยวิธีการที่ปราศจากเช้ือเพ่ือให้น ้าปัสสาวะไหลออกมา 
4.  เอกสารอ้างอิง 
             พูนทรัพย ์ โสภารัตน์. (2548). การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาในการขับถ่ายปัสสาวะ. โครงการต ารา
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่. 
5.  นโยบาย 
 เพ่ือลดและป้องกนัความเส่ียงในเร่ืองการติดเช้ือในผูป่้วยและบุคลากร  ตามนโยบาย Patients Safety 
Goals ให้บุคลากรที่เก่ียวขอ้งทุกคนปฏิบติัตามแนวทางในระเบียบปฏิบติัน้ีอยา่งเคร่งครัด 
6. ความรับผิดชอบ 
 6.1 คณะกรรมการป้องกนัและควบคมุการแพร่กระจายเช้ือในโรงพยาบาล 

6.1.1  ทบทวนมาตรฐานการสวนปัสสาวะ/แนวทางการปฏิบตัิให้มีความทนัสมยัสอดคลอ้ง
กบัหลกัวิชาการดา้นการป้องกนัและควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล 

6.1.2 สรุปประเมินผลการปฏิบติัพร้อมทั้งหามาตรการส่งเสริม กระตุน้ สร้างบรรยากาศให้
เกิดการปฏิบติัในการป้องกนัและควบคุมการแพร่กระจายเช้ือในโรงพยาบาลอยา่งมีประสิทธิภาพ 

  6.1.3 ส่งเสริมการเรียน รู้และการสร้างนวัตกรรมด้านการป้องกันและควบคุมการ
แพร่กระจายเช้ือ ในโรงพยาบาลและเครือข่ายสถานบริการสาธารณสุข    อ  าเภอศรีเมืองใหม่ 
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6.2  ICN และ ICWN 
  6.2.1 ติดตามนิเทศ ควบคุมก ากบั  ให้เกิดการปฏิบติัตามหลกัการป้องกนัการติดเช้ือ จาก
การให้บริการสาธารณสุข ( Universal  Precaution ;Ups ) ในการท าหัตถการ  อยา่งเหมาะสม / ถูกตอ้ง 
  6.2.2 ประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการปฏิบตัิตามแนวการปฏิบตัิตามหลกัการ

ป้องกนัการติดเช้ือ จากการให้บริการสาธารณสุข ( Universal  Precaution ;Ups ) ของบุคลากรในหน่วยงาน 
พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินงาน พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคที่พบ ในหน่วยงานให้  ICC ทราบ 

6.3 บุคลากรสาธารณสุข 
  6.3.1 ปฏิบัติตามแนวการปฏิบัติตามหลักการป้องกันการติดเช้ือ จากการให้บริการ
สาธารณสุข  ( Universal  Precaution ;Ups )  อย่างเหมาะสม ถูกต้อง เพ่ือป้องกันการแพร่กระจายเช้ือใน
โรงพยาบาล 
7. วิธีปฏิบัติ 

                 จุดประสงค์            หลักการพืน้ฐาน             แนวทางการปฏิบัติ 
1. เพื่อระบายเอาน ้าปัสสาวะออก 
ผูป่้วยที่ไม่สามารถปัสสาวะเองได ้
2.  เพื่อช่วยให้กระเพาะปัสสาวะว่างในผูป่้วยที่
ตอ้งการท าการผ่าตดัในช่องทอ้งในระบบทางเดิน
ปัสสาวะหรือเพื่อให้การคลอดสะดวกขึ้นและ
ส่งเสริมการซ่อม 
แซมแผล 
 

1.1  สวนปัสสาวะในผูป่้วยที่มีขอ้ 
บ่งช้ีในการสวน 
1.2  เลือกใชส้ายสวนปัสสาวะ 
1.2.1.  การสวนคา  ใชส้ายสวนที่มีบอลลูนส่วนปลายชนิด 2  
ทาง(ทางหน่ึงส าหรับใส่น ้า  อีกทางหน่ึงส าหรับใส่สวน
ปัสสาวะ)หรือ 3  ทาง (หางหน่ึงส าหรับ 

การสวนปัสสาวะผูป่้วยหญิง 
1.  เตรียมชุดอุปกรณ์สวนปัสสาวะจดัเตรียม
สถานที่ให้มิดชิด 
2.  อธิบายให้ผูป่้วยเขา้ใจถึงความจ าเป็นในการสวนปัสสาวะและ
จดัท่าผูป่้วย 
3.  ช าระอวยัวะสืบพนัธ์ให้สะอาด 
ดงัน้ี 
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                 จุดประสงค์            หลักการพืน้ฐาน             แนวทางการปฏิบัติ 
3.  เพื่อตรวจสอบจ านวน
ปัสสาวะที่เหลือคา้งในการะ
เพาะปัสสาวะ 
4.  เพ่ือเก็บน ้าปัสสาวะส่ง
เพาะเช้ือ 
5.  เพื่อใส่ยาในกระเพาะ
ปัสสาวะ 
6.  เพื่อศึกษาความผิดปกติ
ของท่อปัสสาวะ 
7.  เพ่ือตรวจสอบจ านวนน ้า 
ปัสสาวะที่ขบัออกในผูป่้วย
อาการหนกั 
 
 
 
 

ใส่น ้า  อีกหางหน่ึงส าหรับสวน 
ปัสสาวะและอีกหางเป็นทางใส่น ้าไหลเขา้ 
สู่กระเพาะยอ้นออกมา 
ทางท่อกลาง เป็นการสวนลา้งกระเพาะ 
ปัสสาวะ 
1.2.2.  การสวนปัสสาวะทิ้งเลือก 
แบบ simple  urethra  catheterชนิด1รู หรือ  
2 รู (สายสวนสีแดง) 
1.3  การเลือกเบอร์สายสวนปัสสาวะเลือก 
ตาม เส้นผ่าศูนย ์กลางภายนอกของสาย 
สวน   
   (Fr: French gauge)  ดงัน้ี 
1.3.1  เด็กชาย       ขนาด  6-8  Fr. 
1.3.2  เด็กหญิง      ขนาด      8 Fr. 
1.3.3  ผูใ้หญ่ชาย  ขนาด14-16 Fr. 
1.3.4  ผูใ้หญ่หญิง ขนาด14-6 Fr. 
1.3.5  ผูท้ี่มีปัญหา  Heamaturia   
 (กอ้นเลอืดในปัสสาวะ) ตอ้งการระบาย 
ปัสสาวะออกใชข้นาดใหญ่กว่า  18  Fr.1.4   
 

3.1  พยาบาลลา้งมือให้สะอาด 
เช็ดมือให้แห้ง  ใส่ถุงมือปราศจากเช้ือ 
3.2  ใช่ forceps  คีบส าลีชุบน ้า  
Normal saline ท้ิงในขยะติดเช้ือ 
ดงัน้ี 
   กอ้นท่ี 1 เช็ดบริเวณหัวเหน่า 
   กอ้นท่ี 2 เช็ดบริเวณขาหนีบจนถึงตน้ขาดา้น
ไกลตวั 
   กอ้นท่ี 3 เช็ดบริเวณขาหนีบจนถึง 
ตน้ขาดา้นใกลต้วั 
   กอ้นท่ี 4 เช็ด Labia  ดา้นไกลตวั 
   กอ้นท่ี 5 เช็ด Labia  ดา้นใกลต้วั 
   กอ้นท่ี 6 เช็ด clitoris ผ่านลงมาท่ี 
ทวารหนกั     ราดน ้าท่ีเหลือจาก หัวเหน่าลง
ไปถึงทวารหนกั 
3.3  ผูช่้วยวางชามรูปไตไวป้ลายเทา้ 
ผูป่้วย 
3.4  พยาบาลถอดถุงมือ และลา้งมือ 
ให้สะอาด เช็ดมือให้แห้งใส่ถุงมือ 
ปราศจากเช้ือ 
3.5  ปูผา้ส่ีเหลี่ยมเจาะกลางโดยให้ของผา้ช่อง
แนบเน้ือผูป่้วยทุกดา้น 
3.6  จดัวางอุปกรณ์  พร้อม แยกผา้กอ๊ส และ
ส าลีออกจากถว้ย 
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                 จุดประสงค ์            หลกัการพ้ืนฐาน             แนวทางการปฏิบตัิ 

 การเทน ้าปัสสาวะออกจากถุงรองรับปัสสาวะปฏิบติั
ดงัน้ี 
1.4.1  ลา้งมือกอ่นและหลงัการ 
เปิดถุง และสวมถุงมือสะอาด 
1.4.2   เช็ดปลายเปิดถุงดว้ยน ้ายา 
ฆ่าเช้ือ เช่น  แอลกอฮอล ์70 % หรือ โพวิโน
ไอโอดีน 2% กอ่นและหลงัเปิดถุงทุกครั้ ง   
1.4.3 ขณะเปิดถุง  ไม่ยกถุงสูงเกินกว่ากระเพาะ
ปัสสาวะ เพ่ือป้องกนัการไหลยอ้นกลบัของปัสสาวะ 
 1.4.4   ใชอุ้ปกรณ์ท่ีสะอาด  รองรับน ้าปัสสาวะท่ีจะ
เทออกมาจากถุงรองรับปัสสาวะเสมอ 
1.5  การถอดสายสวนปัสสาวะ 
1.5.1  ก่อนถอดสายสวนปัสสาวะ 
พยาบาลตอ้งแนะน าให้ผูป่้วยฝึกขมิบกน้ เพ่ือช่วยให้
กลา้มเน้ือท่ีใชใ้นการขบัถ่ายลดการตึงตวัเอง 
1.5.2   จดัสถานท่ีให้มิดชิด  จดัท่าให้ผูป่้วยนอน
หงาย (ชาย) หรือนอนหงายชนัเข่า(หญิง) 
1.5.3  แกะเอาพลาสเตอร์ออกโดยใชน้ ้ามนัเบนซิน
เช็ดคราบและเช็ดเบนซินออกดว้ยแอลกอฮอล ์

3.7  ผูช่้วยบีบสารหล่อลื่นใส่บนก๊อส  ริน
น ้ายา 7.5 % Providone iodine  ใส่ถว้ยอีก 
1 ใบ 
3.8  พยาบาลทาสารหลอ่ลื่นท่ีปลายสาย
สวนปัสสาวะ 
3.9  โดยใช ้forceps  คีบส าลีชุบ   7.5 % 
Providone iodine  เช็ดอวยัวะสืบพนัธุ์
ภายนอก ตามขอ้ 3.2  ให้สะอาด  มือซ้าย
แหวก labia ให้กวา้งจนเห็นรูเปิดท่อ
ปัสสาวะ เช็ดดว้ย   7.5 %   Providone 
iodine  อีก 1 กอ้นให้สะอาด เสร็จแลว้วาง 
forceps ลงบนชามรูปไต  โดยมือซ้ายยงัคง  
แหวก labia อยู ่
3.10 ใชมื้อขวาเท 7.5 % Providone iodine  
ท้ิงแลว้วางลงบนผา้ส่ีเหลี่ยม 
3.11 ใช ้forceps  ท่ีเหลือคีบสายสวน
ปัสสาวะให้มัน่โดยให้ปลายเปิดดา้นโคน
ของสายสวนวางอยู่ในภาชนะรองรับน ้า
ปัสสาวะ และขยบัมือซ้ายขึ้นเล็กนอ้ย 
3.12  คอ่ยๆสอดสายสวนปัสสาวะเชา้ไป
ในรูเปิดช่องท่อปัสสาวะลึก2-3 น้ิวหรือ
จนกว่าน ้าปัสสาวะจะไหล ให้ดนัสายเขา้
ไปจนสุดสาย 

 



 

 

โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ 
หน่วยงาน งานป้องกนัและควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล  
ระเบียบปฏิบตัิ : PR - ICC- 008 

          หนา้ 5: /9 
ฉบบัท่ี  ก  แกไ้ขครั้ งท่ี  4 
ส าเนาฉบบัท่ี............. 
วนัท่ี 1   ตุลาคม2560 

  เอกสารควบคุม          เอกสารไม่ควบคุม       

เร่ือง :  การสวนปัสสาวะ ผูท้บทวน : ประธานคณะกรรมการป้องกนัและควบคุมการติดเช้ือใน
โรงพยาบาล   

ผูจ้ดัท า : คณะกรรมการป้องกนัและควบคุมการติดเช้ือ
ในโรงพยาบาล   

ผูอ้นุมตัิ : ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ 

 

เอกสารน้ีเป็นสมบติัของโรงพยาบาลศรีเมืองใหม่     ห้ามน าออกไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ไดร้ับอนุญาต 

 
 
 
 
 

จุดประสงค ์            หลกัการพ้ืนฐาน             แนวทางการปฏิบตัิ 
 1.5.4  ลา้งมือและสวมถุงมือสะอาดท าความ

สะอาดสายสวนปัสสาวะโดยรอบทางเปิดท่ีดูด
น ้าจากบอลลูนดว้ยส าลีชุบแอลกอฮอล ์70 % 
1.5.5  ใชก้ระบอกฉีดยาดูดเอาน ้ากลัน่ออกจน
ไม่มีน ้าอยู่ในบอลลูน 
1.5.6  ค่อยๆ ดึงสายสวนออกเบาๆวางสายสวน
ลงบนชามรูปไตสังเกตปลาย สวนว่ามีหนอง
หรือส่ิงผิดปกติอื่นๆ หรือไม่ 
1.5.7 ช าระอวยัวะสืบพนัธ์ภายนอกตามวิธีท า
ความสะอาดก่อนสวมปัสสาวะ 
1.5.8  ท าความสะอาดเคร่ืองมือและเคร่ืองใช ้ 
ลา้งมือหลงัปฏิบตัิกิจกรรม 
1.6  การพยาบาลผูป่้วยท่ีใส่คาสายสวน
ปัสสาวะ 
       1.6.1  ประเมินความจ าเป็นในการคาสาย
สวนปัสสาวะ  หากไม่จ าเป็นให้เอาสายสวน
ออกโดยเร็วท่ีสุด 
       1.6.2  หลกีเหลี่ยงการเปิดระบบระบาย
แบบปิดโดยไม่จ าเป็น 

3.13  ยา้ยมือซ้ายมาจบัสายสวนให้แน่น มือขวา
หยิบsyringe  ฉีด น ้ากลัน่เขา้ไปในรูส าหรับใส่
น ้า 8-10 ซี.ซี. ดึงสายสวนเบาๆ เพ่ือให้แน่ใจว่า
ไม่มีการเลื่อนหลุดต่อปลายสายสวนปัสสาวะ
เขา้กบัถุงปัสสาวะ 
3.14  ใชผ้า้ก๊อส เช็ดสายสวน 
ปัสสาวะแห้ง วางสายสวนท่ีหนา้ขาผูป่้วยติดพ
ลาสเตอร์ให้แน่นเพ่ือป้องกนัการเลือ่นหลุด 
3.15  จดัท่าผูป่้วยให้สบาย เก็บอุปกรณ์ไปลา้ง
ท าความสะอาด 
 
 
 
การสวนปัสสาวะในผูป่้วย 
1. เตรียมชุดอุปกรณ์สวนปัสสาวะ 
จดัเตรียมสถานท่ีมิดชิด 
2.  อธิบายให้ผูป่้วยเขา้ใจถึงความจ าเป็นในการ
สวนปัสสาวะและจดัท่าผูป่้วย 
3.  ช าระอวยัวะสืบพนัธ์ให้สะอาดดงัน้ี 
      3.1  พยาบาลลา้งมือให้สะอาด  เช็ดมือให้
แห้ง  ใส่ถุงมือสะอาด 



 

 

โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ 
หน่วยงาน งานป้องกนัและควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล  
ระเบียบปฏิบตัิ : PR - ICC- 008 

          หนา้ 6: /9 
ฉบบัท่ี  ก  แกไ้ขครั้ งท่ี  4 
ส าเนาฉบบัท่ี............. 
วนัท่ี 1   ตุลาคม2560 

  เอกสารควบคุม          เอกสารไม่ควบคุม       

เร่ือง :  การสวนปัสสาวะ ผูท้บทวน : ประธานคณะกรรมการป้องกนัและควบคุมการติดเช้ือใน
โรงพยาบาล   

ผูจ้ดัท า : คณะกรรมการป้องกนัและควบคุมการติดเช้ือ
ในโรงพยาบาล   

ผูอ้นุมตัิ : ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ 

 

เอกสารน้ีเป็นสมบติัของโรงพยาบาลศรีเมืองใหม่     ห้ามน าออกไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ไดร้ับอนุญาต 

                 จุดประสงค์            หลักการพืน้ฐาน             แนวทางการปฏิบัติ 

 1.6.3  ส่งเสริมการไหลของปัสสาวะให้
เป็นไปดว้ยดี  ตามหลกัแรงโนม้ถ่วงของ
โลก  โดยแขวนถุงปัสสาวะไวข้า้งเตียง
ระดบัต ่ากว่ากระเพาะปัสสาวะไมค่วร
แขวนไวท้ี่เหล็กกั้นเตียงเพ่ือป้องกนัการ
ไหลยอ้นกลบัของปัสสาวะขณะผูป่้วยลุก
เดินให้แขวนถุงน ้าเกลือไวท้ี่เอวของผูป่้วย 
1.6.4  ไม่วางถุงเก็บปัสสาวะไวบ้นพ้ืนหรือ
วางไวร้ะดบัเอวผูป่้วยเพื่อป้องกนัไหล
ยอ้นกลบัของปัสสาวะและป้องกนัการติด
เช้ือ ทางเดิน 
ปัสสาวะ 
1.6.5  อธิบายให้ผูป่้วยเอาใจใส่ในการดูแล
ความสะอาดอวยัวะสืบพนัธ์ุภายนอกอยา่ง
นอ้ยวนัละ 2 คร้ัง 

3.2 ใช ้ ส าลีชุบน ้าเกลือ  Normal  saline  
เช็ดอวยัวะสืบพนัธ์ภายนอก  จบัส่วน
ปลาย  penis  ยกขึ้น ร่นหนงัหุ้มส่วน
ปลายออกจะเห็นรูเปิดของท่อปัสสาวะ
ไดช้ดัเจน  ใช ้forceps  คีบส าลีชุบน ้าสบู่
ท าความสะอาดดงัน้ี  
    กอ้นที่ 1  ท าความสะอาดเร่ิมจาก     รู
เปิดของท่อปัสสาวะโดยเช็ดให้ 
เป็นวงกลมออกไปให้ทัว่  ไม่ยอ้ยไปมา 
    กอ้นที่ 2  เช็ดบริเวณ  penis จากส่วน
ปลายเขา้มายงัส่วนโคนโดยรอบ 
    กอ้นที่ 3 เช็ดส่วน scrotum  ซบัให้
แห้งดว้ยกระดาษช าระ 
3.3  ยกชุดสวนปัสสาวะวางไวร้ะหว่าง
ขาผูป่้วย 
3.4  พยาบาลลา้งมือให้สะอาด  เช็ดมือ 
ให้แห้ง  สวมถุงมือปราศจากเช้ือ 
3.5  จดัวางของใชบ้นผา้ห่อชุดสวน
ปัสสาวะให้พน้บริเวณที่ตอ้งเอื้อมขา้ม 
คีบผา้ก๊อสออกจากถว้ย 
3.6  ผูช่้วยบีบสารหลอลื่นกอ๊ส  ริน
น ้าเกลือ  7.5% Providone  iodineในถว้ย
ที่มีส าล ี
 



 

 

โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ 
หน่วยงาน งานป้องกนัและควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล  
ระเบียบปฏิบตัิ : PR - ICC- 008 

          หนา้ 7: /9 
ฉบบัท่ี  ก  แกไ้ขครั้ งท่ี  4 
ส าเนาฉบบัท่ี............. 
วนัท่ี 1   ตุลาคม2560 

  เอกสารควบคุม          เอกสารไม่ควบคุม       

เร่ือง :  การสวนปัสสาวะ ผูท้บทวน : ประธานคณะกรรมการป้องกนัและควบคุมการติดเช้ือใน
โรงพยาบาล   

ผูจ้ดัท า : คณะกรรมการป้องกนัและควบคุมการติดเช้ือ
ในโรงพยาบาล   

ผูอ้นุมตัิ : ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ 

 

เอกสารน้ีเป็นสมบติัของโรงพยาบาลศรีเมืองใหม่     ห้ามน าออกไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ไดร้ับอนุญาต 

 

                 จุดประสงค์            หลักการพืน้ฐาน             แนวทางการปฏิบัติ 

  3.7  พยาบาลใส่ถุงมือ  หยิบสายสวนปัสสาวะ ลูบสารหล่อลื่น 
บนผา้ก๊อสยาว 5-7 น้ิว  โดยมิให้มือสัมผสักบัสายสวน 
3.8  ใชม้ือซ้ายหยิบผา้ก๊อสรองมือจบั penis  ให้ท ามุม 90 องศา 
และร่นหนงัหุ้มปลายลง   เพื่อให้เห็นรูเปิดของท่อปัสสาวะ 
3.9  มือขวายิบผา้ส่ีเหลี่ยมเจาะกลางปูผา้ให้  penis  อยูร่ะหว่าง
ช่องกลางของผา้ส่ีเหลี่ยมเจาะกลางและคลุมมือซา้ย  มือขวาหยิบ  
forceps คีบส าลีชุบน ้าเกลือ 7.5%Providone  Iodion ท าความ
สะอาดตามขอ้ 3.2 วาง forceps  ที่ใชแ้ลว้ลงบนชามรูปไต 
3.10  คีบสายสวนปัสสาวะดว้ย  forceps อนัที่เหลือ  ให้
ปลายเปิดดา้นโคนของสายสวนปัสสาวะวางในภาชนะรองรับ
ปัสสาวะ 
3.11  ค่อยๆ สอดสายสวนปัสสาวะเขา้ไปในรูเปิดของท่อ
ปัสสาวะลึก 5-8น้ิว หรือจนกว่าน ้าปัสสาวะจะไหล  เมื่อน ้า
ปัสสาวะไหล  ให้ดนัสายสวนเขา้ไปจนสุดสาย 
3.12  ยา้ยมือซ้ายมาจบัสายสวนให้แน่นมือขวายิบ  syringe  ฉีด
น ้ากลัน่เขา้ไปในรูส าหรับใส่น ้า 8-10 ซี.ซี. ดึงสายสวนเบาๆ 
เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการเลื่อนหลุด  จดัหนงัหุ้มปลายให้อยูท่ี่เดิม
และต่อปลายสายสวนเขา้กบัถุงปัสสาวะ 
3.13  ใชผ้า้ก๊อสเช็ดสายสวนปัสสาวะให้แห้งวางสายสวนที่
ทอ้งนอ้ยผูป่้วย  ติดพลาสเตอร์ให้แน่นเพื่อป้องกนัการเลื่อนหลุด 
3.14  จดัท่าผูป่้วยให้สบายเก็บอุปกรณ์ไปลา้งท าความสะอาด 
 

 



 

 

โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ 
หน่วยงาน งานป้องกนัและควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล  
ระเบียบปฏิบตัิ : PR - ICC- 008 

          หนา้ 8: /9 
ฉบบัท่ี  ก  แกไ้ขครั้ งท่ี  4 
ส าเนาฉบบัท่ี............. 
วนัท่ี 1   ตุลาคม2560 

  เอกสารควบคุม          เอกสารไม่ควบคุม       

เร่ือง :  การสวนปัสสาวะ ผูท้บทวน : ประธานคณะกรรมการป้องกนัและควบคุมการติดเช้ือใน
โรงพยาบาล   

ผูจ้ดัท า : คณะกรรมการป้องกนัและควบคุมการติดเช้ือ
ในโรงพยาบาล   

ผูอ้นุมตัิ : ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ 

 

เอกสารน้ีเป็นสมบติัของโรงพยาบาลศรีเมืองใหม่     ห้ามน าออกไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ไดร้ับอนุญาต 

 
หมายเหตุ  ถา้ตอ้งการเก็บน ้าปัสสาวะเพ่ือส่งตรวจ  ให้เตรียมอุปกรณ์ใส่น ้าปัสสาวะส่งตรวจตามหลกัการที่
ถูกตอ้งดงัน้ี 
 1.  การเก็บน ้าปัสสาวะเพ่ือส่งตรวจ ปฏิบติัดงัน้ี 
 1.1  ใช้ยางมดัสายสวนปัสสาวะ  ไวอ้ยา่งนอ้ย  15  นาที  เพ่ือให้มีปัสสาวะคัง่อยูใ่นสายสวน
ปัสสาวะ 
 1.2  ใชส้ าลีชุบน ้ายาฆ่าเช้ือ  เช่น  แอลกอฮอล ์ 70%  หรือ  โพวิโดน ไอโอดีน  2% (กรณีใช้โพวิโดน 
ไอโอดีน  ตอ้งรอหลงัเช็ดน ้ายาอยา่งนอ้ย 2 นาที  ) เช็ดสายสวนปัสสาวะที่จะเจาะ (เหนือรอยที่พบัไว)้ 
 1.3  แทงเข็มเขา้ไปในสายสวนปัสสาวะ  ระมดัระวงัห้ามแทงเขา้ไปในท่อฉีดน ้ากลัน่ 
 1.4   ดูดน ้าปัสสาวะตามที่ตอ้งการ 
 1.5  ดึงเข็มที่แทงออก เช็ดบริเวณที่แทงดว้ย  ส าลีชุบน ้ายาฆ่าเช้ือ เช่น แอลกอฮอล ์70% หรือ  โพวิ
โดน ไอโอดีน  2%   
 1.6  ดนัน ้าปัสสาวะลงในขวดโดยมิให้มีการ  contaminate เสร็จแลว้ปิดขวด  ติดช่ือผูป่้วย  น าส่ง 
ห้องปฏิบตัิตามหลกัการ



 

 

โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ 
หน่วยงาน งานป้องกนัและควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล  
กลุ่มงานการพยาบาล ระเบียบปฏิบตัิ : PR - ICC- 008 

          หนา้ : 9 /9 
ฉบบัท่ี  ก  แกไ้ขครั้ งท่ี  3 
ส าเนาฉบบัท่ี............. 
วนัท่ี    ตลุาคม 2557 

  เอกสารควบคุม          เอกสารไม่ควบคุม       

เร่ือง :  การสวนปัสสาวะ ผูท้บทวน : ประธานคณะกรรมการป้องกนัและควบคุมการติดเช้ือใน
โรงพยาบาล   

ผูจ้ดัท า : คณะกรรมการป้องกนัและควบคุมการติดเช้ือ
ในโรงพยาบาล   

ผูอ้นุมตัิ : ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ 

 

 เอกสารน้ีเป็นสมบติัของโรงพยาบาลศรีเมืองใหม่     ห้ามน าออกไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 

ผู้ถือครองเอกสาร 
 

ลำดับที่ หน่วยงาน/ช่ือ ตำแหน่ง เอกสารฉบับที ่ แก้ไขครั้งที่ 
1 องค์กรแพทย์  ก 3 
2 กายภาพบำบัด  ก 3 
3 ทันตกรรม  ก 3 
4 เภสัชกรรม  ก 3 
5 เทคนิคการแพทย์  ก 3 
6 เอกซ์เรย์  ก 3 
7 แพทย์แผนไทย  ก 3 
8 กลุ่มการพยาบาล  ก 3 
9 อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน  ก 3 
10 ห้องคลอด-ผ่าตัด  ก 3 
11 ผู้ป่วยนอก  ก 3 
12 คลินิก NCD   ก 3 
13 ยาเสพติด-จิตเวช  ก 3 
14 ผู้ป่วยในชาย  ก 3 
15 ผู้ป่วยในหญิง  ก 3 
16 จ่ายกลาง  (งานผ้าและงานเครื่องมือ)  ก 3 
17 บริหารทั่วไป-การเงิน-ธุรการ  ก 3 
18 งานรักษาความปลอดภัย  ก 3 
19 พัสดุ  ก 3 
20 ซ่อมบำรุง  ก 3 
21 หน่วยยานพาหนะ  ก 3 
22 โภชนาการ  ก 3 
23 ยุทธศาสตร์-สุขา  ก 3 
24 ห้องบัตร-สิทธิบัตร  ก 3 
25 งาน IT  ก 3 
26 เวชปฏิบัติชุมชน (นาคำ)  ก 3 
27 เวชปฏิบัติชุมชน (ฟ้าห่วน)  ก 3 

 


