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แนวทางการเก็บขยะติดเชื้อในชุมชนไปที่โรงพยาบาลวานรนิวาส  (PCC) 

                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ 

   1.พนักงานเก็บขยะร.พ. จะเก็บขยะ  2 ครั้ง / วัน 

    

 

 

 

 

 

ขยะติดเชื้อในชุมชน 

 

           ขยะติดเชื้อจากการท าแผล  

1. ให๎ใสํถุงพลาสติกแล๎วรัดปากถุงให๎แนํนใสํ
ถุงแดงใสํถังมีฝาปิด รอน าสํงไป ร.พ. 2  ครั้ง/
สัปดาห์ 

2. กรณีเผาเองให๎เผาในหลุมหรือทํอซีเมนต์/
ถังเหล็กแล๎วใช๎สุํมปิดปูองกันสัตว์คุ๎ยเข่ีย 

 

ขยะติดเชื้อจากการฉีดยาเข็มไซริ้งค์ให๎ทิง้ลงใน
ขวดทันที  ขวดต๎องแข็งแรงปูองกันการแทงทะลุ
ได๎ และให๎น าไปฝากทิ้งที่คลินิกเบาหวาน
โรงพยาบาลวานรนิวาส 

-น้ าล๎างท๎องที่ออกจากตัวผู๎ปุวยให๎เทลงโถส๎วมแล๎วราดส๎วมให๎สะอาด  

น าถุงรวบรวมใสํถุงแดง รอน าสํงไป รพสต. 2  ครั้ง/สัปดาห์   แตํถ๎าจะ
น าถุงไปขายต๎องล๎างให๎สะอาด  ตากแดด 2-3 ครั้ง  จัดเก็บใสํถุงรอขาย 
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แนวทางการเก็บขยะติดเชื้อในชุมชนไปที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ 

   1. การขนย๎ายขยะติดเชื้อมายังรพ.สต.ให๎น าสํงเฉพาะขยะติดเชื้อเมื่อเสร็จสิ้นให๎ล๎างท าความสะอาดรถทันที 

 

 

 

 

 

 

        

ขยะติดเชื้อในชุมชน 

 

           ขยะติดเชื้อจากการท าแผล  

1.ให๎ใสํถุงพลาสติกแล๎วรัดปากถุงให๎แนํนใสํถุง
แดงใสํถังมีฝาปิด รอน าสํงไป รพ.สต. 2  ครั้ง/
สัปดาห์ 

2.กรณีเผาเองให๎เผาในหลุมหรือทํอซีเมนต์ใช๎
สุํมปิดปูองกันสัตว์คุ๎ยเข่ีย 

ขยะติดเชื้อจากการฉีดยาเข็มไซริ้งค์ให๎ทิ้งลงใน
ขวดทันที  ขวดต๎องแข็งแรงปูองกันการแทงทะลุ
ได๎ และให๎น าไปฝากทิ้งที่คลินิกเบาหวาน
โรงพยาบาลวานรนิวาส 

-น้ าล๎างท๎องที่ออกจากตัวผู๎ปุวยให๎เทลงโถส๎วมแล๎วราดส๎วมให๎สะอาด  

น าถุงรวบรวมใสํถุงแดง รอน าสํงไป รพ.สต. 2  ครั้ง/สัปดาห์   แตํถ๎าจะ
น าถุงไปขายต๎องล๎างให๎สะอาด  ตากแดด 2-3 ครั้ง  จัดเก็บใสํถุงรอขาย 
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แนวทางการเก็บขยะติดเชื้อในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ 

1. รพ.สต.จัดเก็บขยะติดเชื้อในถังพักขยะติดเชื้อแยกเฉพาะ  มีฝาปิดถังมิดชิด  ปูองกันสัตว์ แมลงไปค๎ุยเขี่ย  
2. รถ ร.พ.ไปรับขยะติดเชื้อ  2 ครั้ง / สัปดาห์โดยให๎พนักงานขับรถ ขับรถไปรับขยะติดเชื้อ ณ จุดรับขยะติด
เชื้อและเปิดประตูรถ เจ๎าหน๎าที่รพ.สต.น าถุงขยะติดเชื้อใสํเข๎าไปในรถ พนักงานขับรถปิดประตูรถ 
3. พนักงานรพ.สต.หลังเสร็จสิน้การจัดเก็บขยะให๎ถอดชุดอุปกรณ์ปูองกันออก  น าไปซักให๎สะอาดตากแดดแล๎ว
ให๎ล๎างมือด๎วยน้ ากับสบูํ 
4. การขนย๎ายขยะติดเชื้อมายังโรงพยาบาลวานรนิวาส เมื่อเสร็จสิ้นให๎ล๎างท าความสะอาดรถทันที 

 

 

 

            ขยะติดเชื้อในรพสต. 
 

           ขยะติดเชื้อ 

1. บุคลากรจัดเก็บขยะติดเชื้อให๎ใสํอุปกรณ์ปูองกันคือหน๎ากาก
อนามัย บูธ เสื้อกาวน์กันน้ า หมวกคลุมผม แวํนตา ถุงมือ
Disposable แล๎วตามด๎วยถุงหนา 

2. จัดเก็บทุกวัน  หลังเสร็จสิ้นการเก็บขยะทั่วไป  โดยให๎มัดปากถุง
ให๎แนํนเขียนปูายชื่อระบุหนํวยงาน  ใสํรถเข็นน าขยะติดเชื้อไว๎ที่พัก
ขยะติดเชื้อ 

       รถโรงพยาบาลวานรนิวาสไปรับขยะติดเชื้อ 2ครั้ง/สัปดาห์
โดยให๎คนงานของรพสต.ใสํชุดอุปกรณ์ปูองกัน จับขยะติดเชื้อใสํใน
รถ 
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แนวทางการด าเนินงานเฝูาระวังการติดเชื้อใน รพ.สต. 

                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ 

1. กรณีมีการติดเชื้อให๎วางแผนแก๎ปัญหาและเยี่ยมตํอเนื่องจนผู๎ปุวยหายจากอาการติดเชื้อ  ให๎สรุป case 
พร๎อมลงบันทึกที่สิ้นสุดการเยี่ยม  

2. กรณีมีการติดเชื้อที่รุนแรงจนต๎องสํงไปรักษาตํอเนื่องต๎องมีระบบการสํงตํอบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร   

3. ผลการเฝูาระวังการติดเชื้อในปี2560 ให๎สรุปเป็นรายเดือนตั้งแตํ ต.ค. 59 - ปัจจุบัน  และสรุปรายเดือน 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มผู้ปุวยที่ต้องเฝูาระวังการติดเชื้อคือ        1. กลุ่มแม่และเด็ก 

   2. ผู้ปุวยหลังผ่าตัด   3.CAPD     4. HD    5.ODOD/OTOP 

เยี่ยมผู๎ปุวยตามเกณฑ์ของแตํละกลุํมผู๎ปุวย  หรืออยํางน๎อยเดือนละ 

1 ครั้ง  พร๎อมประเมินอาการที่ตรวจพบขณะเยี่ยมติดเชื้อหรือไมํติดเชื้อ 

น าข๎อมูลที่ได๎บันทึกในทะเบียนเฝูาระวัง  สรุปและวิเคราะห์ผลเป็นราย
เดือน 
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แนวทางการด าเนินงานเฝูาระวังการติดเชื้อใน PCC. 

                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ 

1. กรณีมีการติดเชื้อให๎วางแผนแก๎ปัญหาและเยี่ยมตํอเนื่องจนผู๎ปุวยหายจากอาการติดเชื้อ  ให๎สรุป case 
พร๎อมลงบันทึกที่สิ้นสุดการเยี่ยม  
2. กรณีมีการติดเชื้อที่รุนแรงจนต๎องสํงไปรักษาตํอเนื่องต๎องมีระบบการสํงตํอบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร   
3. ผลการเฝูาระวังการติดเชื้อในปี 2560 ให๎สรุปเป็นรายเดือนตั้งแตํ ต.ค. 59- ปัจจุบัน  และสรุปรายเดือน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มผู้ปุวยที่ต้องเฝูาระวังการติดเชื้อคือ        1. กลุ่มแม่และเด็ก 

   2.ผู้ปุวยหลังผ่าตัด   3.CAPD     4. HD    5.ODOD/OTOP 

เยี่ยมผู๎ปุวยตามเกณฑ์ของแตํละกลุํมผู๎ปุวย  หรืออยํางน๎อยเดือนละ 

1 ครั้ง  พร๎อมประเมินอาการที่ตรวจพบขณะเยี่ยมติดเชื้อหรือไมํติดเชื้อ 

น าข๎อมูลที่ได๎บันทึกในทะเบียนเฝูาระวัง  สรุปและวิเคราะห์ผลเป็นรายเดือน 
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ขั้นตอนการเก็บขยะในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

                                                                              

 

 

 

 

 

      ใสํอุปกรณ์ปูองกัน มี หมวกคลมุผม แวํนตา หน๎ากากอนามยั เสื้อ
กาวน์กันน้ า ถุงมือdisposableและใสํถุงมอืแมบํ๎านทับอีกช้ัน รองเท๎าบู๏ธ 

เก็บขยะทั่วไปกํอนให๎เสร็จสิ้น จึงเก็บขยะติดเชื้อ 
น าขยะไปเก็บที่พักขยะแตํละประเภท 

ซักท าความสะอาดชุดอปุกรณ์ปูองกัน  ตากให๎แห๎ง ล๎างมอื 7 ขั้นตอน 

(ถุงมือแมํบ๎านให๎ทดสอบการรั่วซึมทุกครั้ง ถ๎าพบวํามีการรั่วซมึให๎ทิ้ง) 

วิธีเก็บขยะให๎มัดปากถุงให๎แนํน เขียนระบุขยะและชื่อหนํวยงาน 
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                              การปูองกันการติดเชื้อในห้องปฏิบัติการ 

1. วัตถุประสงค์ 
  1.1 เพื่อการปฏิบัติตํอสิ่งสํงตรวจอยํางเหมาะสม 
  1.2 ลดความเสี่ยงตํอการติดเชื้อ 
  1.3 ปูองกันการแพรํกระจายเชื้อ 

2. ขอบข่าย 
  2.1 งานห๎องปฏิบัติการ 
  2.2 เจ๎าหน๎าท่ีผู๎เกี่ยวข๎อง 

3. ค าจ ากัดความ 
  -การปฏิบัติตํอสิ่งสํงตรวจหมายถึง การเก็บ  การรับ การตรวจวิเคราะห์และการท าลายสิ่ง
สํงตรวจ 

 

                                                    วธิีปฏิบัต ิ

1. การปฏิบัติต่อสิ่งส่งตรวจ 

  ก. หนํวยงาน 

1. สิ่งสํงตรวจบรรจุในภาชนะท่ีมีฝาปิดผนึกแนํน 
2. ปิดฝาให๎สนิท บรรจุในถุงพลาสติกถุงละ 1 ตัวอยําง 
3. ใสํตะกร๎าท่ีตั้งตรงตลอดเวลาของการขนสํง 

  ข. ห๎องปฏิบัติการ 

1. สวมถุงมือใช๎ครั้งเดียวท้ิง 
2. สวมเครื่องปูองกันเชํนแวํนตา  ผ๎ากันเปื้อน  ผ๎าปิดปาก-จมูก  ปูองกันการกระเด็นจากสิ่งสํง
ตรวจ 
3.ขณะสวมถุงมือปฏิบัติงาน ห๎ามสัมผัสอุปกรณ์อื่นท่ีไมํเกี่ยวข๎อง 
4.เปลี่ยนถุงมือทุกครั้งท่ีมีการเปื้อนสิ่งสํงตรวจ 
5. ตรวจดูภาชนะที่บรรจุส่ิงสํงตรวจไมํมีการร่ัวหรือแตก  ฝาปิดสนิทไมํเปื้อนผิวนอกของภาชนะ
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กํอนตรวจ 
6. เปิด/ปิดภาชนะบรรจุสิ่งสํงตรวจด๎วยความระมัดระวังไมํให๎หกหรือกระเด็น 
7. การปฏิบัติอาจมีการฟุูงกระจายควรใสํ N -95 
8. ท าความสะอาดสิ่งแวดล๎อม  อุปกรณ์ใช๎งานด๎วยแอลกอฮอล์ 70%ทุกวัน 
9. ถ๎าถุงมือขาดให๎ถอดถุงมือท้ิง  แล๎วล๎างมือ 7 ขั้นตอนแล๎วใสํถุงมือใหมํ 
10. ถอดอุปกรณ์ปูองกันทุกชิ้นกํอนออกจากห๎องตรวจหลังเสร็จส้ินการปฏิบัติงาน 

2.การปฏิบัติเมื่อมีสิ่งสง่ตรวจหกราด 
  2.1 สวมถุงมือใช๎ผ๎าหรือกระดาษทิชชูเช็ดคราบสิ่งสํงตรวจออกท้ิงในขยะติดเชื้อ 
  2.2 เช็ดตามด๎วยน้ าผงซักฟอกพื้นแห๎งเช็ดตามด๎วย 70%แอลกอฮอล์ 

3.การปฏิบัติต่อบุคลากรหลังการสัมผัสสารคัดหลัง่หรือเกิดอุบัติเหตุจากการท างาน 
  3.1 ปฏิบัติตามข๎อแนะน าตามคูํมือการปฏิบัติเมื่อสัมผัสสารคัดหลั่งหรือของมีคมท่ิมต า 

4.การท าลายสิ่งส่งตรวจหลังการตรวจวิเคราะห์แล้ว 
  4.1 ก าจัดสิ่งสํงตรวจท้ังหมดลงในถังขยะติดเชื้อ 
  4.2 ภาชนะท่ีต๎องการน ากลับมาใช๎ใหมํให๎ล๎างท าความสะอาดด๎วยน้ าผงซักฟอกตากให๎แห๎ง
น าไป Autoclave   หรือแชํในน้ ายา  0.5% hypochlorite หรือน้ ายาท าลายเชื้อระดับ High 
level อยํางน๎อย 30 นาที น าไปล๎างน้ ากํอนน ามาใช๎ซ้ า 
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แนวทางปฏิบัติการนึ่งไอน้ าเครื่องรุ่นSA-300H (NEW PANEL with re-dry function)  
เพ่ือท าให้ปราศจากเชื้อ 

1. วัตถุประสงค์ 
  1.1 เพ่ือให๎การท าให๎ปราศจากเชื้อมีประสิทธิภาพมาก 
  1.2 ลดความเสี่ยงตํอการติดเชื้อ 
  1.3 ปูองกันการแพรํกระจายเชื้อ 

2. ขอบข่าย 
  2.1 งานจํายกลาง 
  2.2 เจ๎าหน๎าที่ผู๎เกี่ยวข๎อง 

3. ค าจ ากัดความ 
  -การท าให๎ปราศจากเชื้อ  หมายถึง ขบวนการท าให๎เครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ปราศจาก
เชื้อทุกชนิดรวมถึงอุปกรณ์ของแบคทีเรีย 

                                                    วิธีปฏิบัติการนึ่งไอน้ า 

ปฏิบัติตามคํูมือปฏิบัติของบริษัทที่มาพร๎อมกับตัวเครื่องและปฏิบัติเพิ่มเติมดังนี้ 
  1. เติมน้ ากลั่น (หากใช๎น้ าชนิดอืน่ต๎องเปลี่ยนถํายบํอยๆ) 4-5 ลิตร (ชํอง 1) หรือตรงจุด   warning  
คือระดับน้ าขวามือ ( ทํอ2)  ต๎องอยูํระหวํางขีดต่ าสุด – สูงสุด ให๎ใช๎แถบสีเหลืองเป็นตัวบอกระดับการเติมน้ า 
   -หากระดับน้ าในทํอวัดระดับด๎านขวาไมํสูงขึ้น  แสดงวํามีอากาศค๎างทํอ  ต๎องถํายน้ าเล็กน๎อยเพื่อ
ปรับระดับ 
  -ด๎านหน๎าเครื่องต๎องสูงกวําด๎านหลังเล็กน๎อย  และด๎านหลังต๎องหํางผนัง  ประมาณ  3-5 ซ.ม. 
  2. เปิดห๎องนึ่ง  เปิดวาล์ว ตรงจุด  Filling  water  switch  โดยหมุนมาต าแหนํง   OPEN   ให๎น้ าเข๎า
ทํวมขดลวด  (ปุุม 3)  แล๎วปิดวาล์ว   วางแผํนรอง  ใสํเครื่องมือ   จัดเรียงในตะแกรงไมํให๎อัดแนํนเกินไปและ
อยําให๎หํอเครื่องมือชนกับผนังห๎องนึ่ง 
  3. ปิดห๎องนึ่งใสํสลักและหมุนเกลียวไปด๎านClose  จนแนํน 
  4. ปรับอุณหภูมิ 121 ◦C (ปุุม 4) เวลาฆําเชื้อโรค (ปุุม 5) แบบหํอหุ๎ม 30 นาที/ ไมํหํอหุ๎ม 15 นาที 
  -ปรับอุณหภูมิ 134 ◦C (ปุุม 4) เวลาฆําเชื้อโรค ( ปุุม 5 ) แบบหํอหุ๎ม 15 นาที/ ไมํหํอหุ๎ม 4 นาที
(เครื่องถูกปรับตั้งด๎วยโปรแกรมอุณหภูมิ 121 ◦C เวลาฆําเชื้อโรค  แบบหํอหุ๎ม 30 นาทีจากโรงงาน) 
  5. หมุนปุุม DRY   TIMER  (ปุุม 6 )  = 15 นาที (หากต๎องการให๎แห๎งมาก  สามารถเพ่ิมได๎ ) 
  6. เสียบปลั๊กไฟที่ผนังเดี่ยวๆ 
  7. เปิด สวิตช์  ON  POWER (ปุุม7) จะมีไฟสีเขียวโชว์ กดปุุม START (ปุุม 8) สวิตช์จะเด๎งกลับที่เดิม 
  8. เครี่องจะ RUN  ตามระบบ จนครบ CYCLE จะมีเสียงเตือน ตรงปุุม Complete   
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         9. เปิดห๎องนึ่ง ต๎องน าเครื่องมือออกภายในเวลา 15 นาที เครื่องมือจะแห๎งดี จึงน าเครื่องมือไปเก็บในตู๎
เก็บเครื่องมือปราศจากเชื้อ 
  10. หากต๎องการท าแห๎งซ้ า  กดปุุม  RE-DRY  (ปุุม 11)   (ท าได๎เฉพาะเมื่อเครื่องท างานเสร็จ  
Complete)   
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การปูองกันการติดเชื้อที่ต าแหน่งแผล CAPD 

การปูองกันการติดเชื้อที่ต าแหนํง CAPD ในการเปลี่ยนสาย 
1. การเตรียมสถานที่/อุปกรณ์การท า CAPD ที่บ้าน 

วัตถุประสงค ์เพ่ือเตรียมความพร๎อมของสถานที่อุปกรณ์ให๎พร๎อม, เหมาะสมในการท า CAPD  

การเตรียมสถานที่ 
  1. ห๎องส าหรับเปลี่ยนน้ ายาล๎างไตหรือมุมสงบในบ๎าน ต๎องสะอาด ไมํมีฝุุน ปิดหน๎าตํางและพัดลมขณะ
เปลี่ยนน้ ายาทุกครั้ง 
  2. ห๎องหรือพ้ืนที่ส าหรับเก็บน้ ายาล๎างไต ควรสะอาด ไมํเปียกชื้น ไมํถูกแสงแดด อากาศถํายเทสะดวก    
  3. ห๎องน้ า ส าหรับทิ้งน้ ายาล๎างหน๎าท๎องที่ออกจากท๎องลงโถส๎วม / ราดน้ าท าความสะอาด  
  4. ก๏อกน้ าแบบหางปลา / อํางล๎างมือ ส าหรับล๎างมือ 
  5. ส๎วมชักโครก (แบบไมํนั่งยองๆ) 

อุปกรณ์ส าหรับการท า CAPD ที่ต้องเตรียมที่บ้าน 
  1. โต๏ะส าหรับวางของขณะเปลี่ยนน้ ายา (โต๏ะสามารถเช็ดด๎วยแอลกอฮอล์ได๎) 
  2. เสาน้ าเกลือหรือตะขอแขวน หรือตะปูส าหรับแขวนถุงน้ ายา 
  3. เครื่องชั่งน้ าหนักแบบแขวน ส าหรับชั่งน้ ายาขนาด 5 กิโลกรัม  
  4. ผ๎าปิดปากปิดจมูก 3-6 อัน ซักสะอาดเก็บใสํกลํองมีฝาปิด  
  5. ผ๎าเช็ดมือผ๎าขนหนูผืนเล็ก 4 โหล ซักสะอาดเก็บใสํกลํองมีฝาปิด  
  6. กลํองพลาสติกมีฝาปิดจ านวน 2 กลํอง (ส าหรับเก็บผ๎าเช็ดมือและผ๎าปิดปากปิดจมูก 1 กลํอง / ใสํ
อุปกรณ์ 1 กลํอง) 
  7. ตะกร๎าโปรํง ส าหรับใสํผ๎าเช็ดมือที่ใช๎แล๎ว  
  8. ถังส าหรับวางถุงน้ ายา ขณะปลํอยน้ ายาออก  
  9. กรรไกร 2 อัน (ส าหรับตัดพลาสเตอร์ท าแผล 1 อัน / ตัดถุงน้ ายา 1 อัน) 
  10. 70 % แอลกอฮอล์ส าหรับเช็ดโต๏ะ  
  11. ขวดหัวปั้มเปลํา  
  12. ขวดสเปรย์เปลํา 2 ขวด  
  13. สบูํเหลวหัวปั้มส าหรับล๎างมือเปียก  
  14. อุปกรณ์การจดบันทึก ปากกา น้ ายาลบค าผิด ไม๎บรรทัด  
  15. ถังขยะมีฝาปิดมิดชิด , ถุงด า  
  16. นาฬิกาแขวนผนัง 
  17. กระเป๋าเก็บสายหน๎าท๎อง  
  18. กระโปรงคลุมแผลอาบน้ า  
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
  1. ในระยะ Break in พยาบาล CAPD เยี่ยมบ๎านผู๎ปุวยเพื่อรํวมแสดงความคิดเห็นในการปรับเปลี่ยน
สถานที่และเตรียมอุปกรณ์ให๎เหมาะสมในการท า CAPD  
  2. ผู๎ปุวยและครอบครัวปรับเปลี่ยนสถานที่และเตรียมอุปกรณ์ในการท า CAPD ให๎พร๎อม  
  3. พยาบาล CAPD ประเมินหลังการ Training สิ้นสุด และเริ่มท า CAPD เองที่บ๎าน  
  4. สํงตํอเครือขํายเยี่ยมบ๎านประเมินทุก 6 เดือน  
  5. ประเมินและบันทึกค าแนะน าทุกครั้ง  

การดูแลหลังเข้ารับการรักษาด้วยการล้างไตทางช่องท้อง 
  1. การดูแลหลังใส่สายท่อล้างไต 2 สัปดาห์แรกหลังการผ่าตัด (ระยะ Break in) 
  เพ่ือปูองกันภาวะแทรกซ๎อนจากการติดเชื้อในระยะยาว การดูแลหลังผําตัดใสํสายทํอล๎างไต จึงเป็นสิ่ง
ที่ส าคัญเพ่ือปูองกันการเจริญเติบโตของแบคทีเรียบริเวณแผลผําตัดและแผลหน๎าท๎อง  เพ่ือให๎แผลบริเวณผนัง
หน๎าท๎องแห๎ง สมานกันดี ปูองกันการรั่วซึมของน้ ายาล๎างไต 

แนวทางการดูแล 
  1.1 ห๎ามไมํให๎แผลเปียกน้ า เนื่องจากเสี่ยงตํอการติดเชื้อจุลชีพที่ปนมากับน้ า 
  1.2 ปิดแผลให๎สนิท ในลักษณะที่ปูองกันการเคลื่อนไหวของสายล๎างชํองท๎อง โดยปิดแผลครั้งแรก           
นาน 1 สัปดาห์ภายหลังผําตัดใสํสายล๎างไตทางชํองท๎อง (ไมํต๎องเปิดแผล 1 สัปดาห์)  ยกเว้น  มีปัญหาที่บํง
บอกถึงการติดเชื้อ เชํน ปวดแผล แผลเปียกแฉะ มีเลือดหรือหนองซึม หากจ าเป็นต๎องเปิดแผลให๎ท าความ
สะอาดแผลที่โรงพยาบาลโดยบุคลากรที่ได๎รับการอบรม 
  1.3 หลังผําตัดใสํสายทางชํองท๎อง ครบ 7-10 วัน ควรมาพบแพทย์ตามนัดเพ่ือตัดไหม หากมีการ
อักเสบของแผล อาจรอจนครบ 14 วันหรือจนกวําแผลจะหายดี  
  1.4 หลีกเลี่ยงการดึง/หนีบสะเก็ดเลือด สะเก็ดน้ าเหลืองออกจากแผล  กรณีที่มีสะเก็ดเลือดหรือ 
สะเก็ดน้ าเหลืองให๎ใช๎ก๏อซชุบน้ าเกลือนอร์มัล วางแปะไว๎บริเวณแผลประมาณ 5-10 นาที ให๎สะเก็ดอํอนตัวแล๎ว
ปลํอยให๎หลุดเอง  
  1.5 หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ท าให๎เกิดการเสียดสี ดึงรั้งหรือบิดหมุนของสายล๎างไตทางชํองท๎อง เพราะจะ
ท าให๎เกิดการอักเสบของบาดแผลและติดเชื้องําย 
  1.6 หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่สํงผลให๎เกิดแรงดันในชํองท๎องสูง ซึ่งอาจท าให๎เกิดการเลื่อนออกของสายหน๎า
ท๎องได๎ เชํน การอ๎ุมหรือยกของหนักเกิน 10 กิโลกรัม  การออกแรงเบํงในชํองท๎อง รวมทั้งท๎องผูก 
  1.7 หากมีสิ่งผิดปกติอยํางใดอยํางหนึ่งตํอไปนี้ต๎องรีบมาพบแพทย์ที่โรงพยาบาลโดยดํวน เชํน แผลมี
เลือดออก น้ ารั่วซึมจากแผล เจ็บที่แผลมาก สายยางหน๎าท๎องเลื่อนออกมา 

  2. การดูแลการล้างไตทางช่องท้องต่อเนื่อง ( หลังครบระยะ  Break in ) 
  การดูแลตํอเนื่องระยะยาว เพื่อให๎ทํอล๎างไตและแผลหน๎าท๎องอยูํในสภาพดี ใช๎งานได๎นาน 
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แนวทางการดูแล 
  2.1 ดูแลรักษาความสะอาดของรํางกายอยูํเสมอ โดยเฉพาะมือ เล็บมือและหน๎าท๎องรวมทั้งความ
สะอาดของเสื้อผ๎า  ผ๎าเช็ดตัว  ผ๎าปูที่นอน  เครื่องนุํงหํม ที่อาจสัมผัสกับแผลหน๎าท๎องและสิ่งแวดล๎อม ในห๎องที่
ท าความสะอาดแผล 
  2.2 ไมํควรคลุกคลีใกล๎ชิดกับสัตว์เลี้ยงภายในบ๎าน โดยเฉพาะสัตว์ปีก ที่อาจเป็นแหลํงน าเชื้อของโรค
ระบบทางเดินหายใจ  
  2.3 หลีกเลี่ยงงานหรือกิจกรรมที่ต๎องสัมผัสกับดินโดยตรง หากจ าเป็นต๎องรักษาความสะอาดของมือ
และเล็บอยํางเครํงครัด 
  2.4 ห๎ามเลํนหรือแชํน้ าในบึง คลอง หรือสระน้ า สํวนการอาบน้ าแพทย์และพยาบาลจะต๎องประเมิน
กํอนวําสามารถอาบน้ าได๎โดยใช๎ฝักบัวหรือขันตักอาบได๎ ( เริ่มอาบน้ าได๎หลังผําตัดประมาณ 2 เดือน) 
  2.5 ห๎ามใช๎โลชั่น  ครีมทาผิว  น้ ามัน แปูง หรือผงยาตํางๆ ทาหรือโรยผากแผลหรือใกล๎ๆปากแผล 
  2.6 หากมีโรคผิวหนังบริเวณหน๎าท๎อง  มือ  เล็บมือ หรือสํวนอื่นๆ ควรรีบพบแพทย์เพ่ือรับกรรักษาให๎
หายโดยเร็วและปูองกันการแพรํเชื้อมาสูํแผลหน๎าท๎อง 
  2.7 หลีกเลี่ยงแรงดันที่สํงผลให๎เกิดแรงดันในชํองท๎องสูง ซึ่งอาจท าให๎เกิดการเลื่อนออกของสายยาง
หน๎าท๎องได๎ เชํน การอ๎ุมหรือยกของหนัก การออกแรงเบํงในชํองท๎อง เป็นต๎น 
  2.8 ตรึงสายยางหน๎าท๎องให๎แนํนอยูํตลอด หลีกเลี่ยงกิจกรรมหรือสิ่งที่จะท าให๎เกิดการเสียดสีของแผล  
การดึงรั้งหรือหมุนบิดของสายยางหน๎าท๎อง เชํน การใสํเข็มขัด  ขอบกางเกงหรือกระโปรงกดรัดตรงกับระดับ
แผล  
  2.9 ห๎ามใช๎กรไกรหรือของมีคมตัดพลาสเตอร์ใกล๎กับสายยางหน๎าท๎องและสายสํงน้ ายา 
  2.10 บันทึกปัญหาหรือสิ่งผิดปกติท่ีเกิดกับแผลหน๎าท๎อง ลงในสมุดบันทึกการเปลี่ยนน้ ายาล๎างไต เชํน 
ได๎รับอุบัติเหตุแผลมีเลือดออก กดเจ็บที่ปากแผล เป็นต๎น และน าสมุดมาทุกครั้งที่มาพบแพทย์หรือพยาบาล 
  2.11 ไมํควรแกะหรือดึงคราบน้ าเหลืองหรือคราบเลือดที่ติดแนํนบริเวณปากแผล เพราะจะมีผลตํอ
เซลล์หรือหลอดเลือดข๎างใต๎แผลที่ก าลังสมานตัว ท าให๎เลือดหรือน้ าเหลืองใหมํซึมออกเรื่อยๆ ปากแผลจะแฉะ
และเกิดการติดเชื้อได๎ ควรใช๎ก๏อซชุบน้ าเกลือนอร์มัล แปะไว๎ 5-10 นาที ให๎คราบอํอนตัวแล๎วเช็ดท าความ
สะอาดแผล ท าซ้ าเชํนนี้ทุกวัน จนคราบคํอยๆหลุดออก 
  2.12 กรณีท่ีมีการเปลี่ยนผู๎ดูแลหรือเปลี่ยนผู๎ท าความสะอาดแผลให๎ผู๎ปุวย ไมํวําจะเป็นการกระท า
ชั่วคราวหรือถาวร ผู๎ดูแลควรได๎รับการการตรวจสอบวิธีปฏิบัติจากพยาบาลผู๎สอนกํอนที่จะท าแผลให๎ผู๎ปุวย 
เพ่ือปูองกันการติดเชื้อ 
  2.13 หากมีการติดเชื้อ จ าเป็นต๎องได๎รับยาปฏิชีวนะอยํางตํอเนื่อง จะต๎องรับประทานยาให๎ครบถ๎วน 
ถูกต๎องตามวัน เวลาที่แพทย์สั่ง หากมีอาการผิดปกติหลังรับประทานยาหรือแพ๎ยา ให๎ติดตํอพยาบาลหรือ
แพทย์ที่ดูแลเพ่ือรับการวินิจฉัยและพิจารณาปรับเปลี่ยนการรักษาท่ีเหมาะสม 
  2.14 ท าความสะอาดแผลหน๎าท๎องและข๎อตํอระหวํางสายยางหน๎าท๎องกับสายสํงน้ ายาเป็นประจ าหลัง
อาบน้ าและทุกครั้งที่แผลเปียกน้ า โดยปฏิบัติตามข้ันตอนที่สอนอยํางเครํงครัด (ข๎อตํอระหวํางสายยางหน๎าท๎อง
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กับสายสํงน้ ายา : Transfer  set  ปกติต๎องได๎รับการเปลี่ยนทุก 6 เดือน) 
  2.15 ห๎ามใช๎สารเคมี เชํน แอลกอฮอล์และสารที่มรคลอรีนประกอบ (Chlorinated  substances) ใน
การท าความสะอาดแผลหน๎าท๎องหรือทํอล๎างไต สารเคมีอาจท าให๎ทํอล๎างไตทะลุได๎ หากทํอล๎างไตรั่วจะต๎อง
เปลี่ยนทํอล๎างไตและอาจเกิดดารติดเชื้อในชํองท๎องได๎ 
  2.16 หลีกเลี่ยงภาวะท๎องผูก เพ่ือให๎ต าแหนํงของปลายสายทํอล๎างไตในชํองท๎องอยูํในต าแหนํงที่
เหมาะสม 
  2.17 ฝึกการขับถํายอุจจาระให๎เป็นเวลาทุกวัน ดูแลไมํให๎ท๎องผูก หลีกเลี่ยงการเบํงถํายอุจจาระ การ
นั่งยอง หากมีอาการท๎องผูก ต๎องปรึกษาแพทย์ เพ่ือปูองกันสายล๎างไตในชํองท๎องอยูํผิดต าแหนํงหรืออุดตัน 

สรุปกิจกรรมที่ควรเลี่ยง 
 

กิจกรรมที่ควรเลี่ยง เหตุผล 

กิจกรรมที่เพ่ิมแรงดันในชํองท๎องเชํนยกน้ าหนัก น้ ายารั่ว (pericatheter leakage) 
อ๎ุมเด็กอํอน เลํนกับสัตว์เลี้ยง อาจเกิดการดึงรั้งสายโดยบังเอิญ 
เกาผิวหนังบริเวณชํองทางออกของสาย ติดเชื้อบริเวณชํองทางออกของสาย 
สวมเสื้อหรือกางเกงที่คับเกินไป กดทับบริเวณชํองทางออกของสาย 
โรยแปูงบริเวณชํองทางออกของสาย ติดเชื้อบริเวณชํองทางออกของสาย 
ปูายหรือทายาที่แพทย์ไมํได๎แนะน า ติดเชื้อและระคายเคืองบริเวณชํองทางออกของสาย 
วํายน้ าหรือแชํน้ าตามแหลํงน้ าธรรมชาติ ยกเว๎นน้ าทะเล ติดเชื้อบริเวณชํองทางออกของสาย 

เกร็งกล๎ามเนื้อหน๎าท๎อง เชํน sit-up บาดเจ็บบริเวณชํองทางออกของสาย 
เลํนกีฬาที่มีการกระแทกอยํางรุนแรง บาดเจ็บบริเวณชํองทางออกของสาย 

 
การตรวจสอบการท างานของท่อล้างไต 

 ปกติต าแหนํงของปลายสายทํอล๎างไตต๎องชี้ลงด๎านลํางของชํองท๎องและน้ ายาล๎างไตต๎องไหล เข๎า/ออกได๎
สะดวก 

 การผําตัดเพื่อวางต าแหนํงของสายทํอล๎างไตด๎านนอก ควรชี้ลงด๎านลํางของผนังชํองท๎องเพ่ือลดการติดเชื้อ 

          Up ward Down ward 
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การตรวจสอบการท างานของท่อล้างไต 
ท าได๎โดยการทดลองปลํอยน้ ายาเข๎า/ออก จากชํองท๎อง  

 ปกติการปลํอยน้ ายาเข๎าชํองท๎องใช๎เวลาประมาณ  10 นาที เรียกชํวงนี้วําระยะปลํอยน้ ายาเข๎า  (Fill  
time)   

 การปลํอยน้ ายาออกจากชํองท๎องใช๎เวลาประมาณ 20 นาที เรียกชํวงนี้วําระยะปลํอยน้ ายาออก  (Drain  
time)   

 หากพบวําการปลํอยน้ ายาเข๎า/ออก ใช๎เวลานานกวําปกติ อาจเกิดความผิดปกติ ให๎ติดตํอหนํวยไตเทียม
ทันที 

ข้อปฏิบัติตัวก่อนการผ่าตัดวางสายหน้าท้อง   (Bed  side) 

 ยื่นบัตรหน๎าห๎องตรวจ  มาตรวจห๎องล๎างไตวันที่.......................... 
 งดน้ าและอาหารกํอนวางสาย 6 ชั่วโมง 
  - ท าชํวงเช๎างดหลังเที่ยงคืน  
  - ท าชํวงบํายให๎กินข๎าวและยามื้อเช๎า 
 ห๎ามท๎องผูก กินยาระบายในวันกํอนวางสาย 2 วัน เวลา 2 ทุํม 
 อาบน้ า สระผม ท าความสะอาดรํางกายและบริเวณสะดือ  
 งดยาปูองกันการแข็งตัวของเลือดแบบกินกํอนท า 7 วัน และหลัง 7 วัน เริ่ม..........ถึง................... 
 งดยาปูองกันการแข็งตัวของเลือดแบบฉีดเข๎าเส๎นระหวํางฟอกเลือด กํอนท า 24 ชั่วโมง                   

(ต๎องแจ๎งห๎องฟอกเลือด) 
 น ายากินทั้งหมดมาด๎วย  
 หลังวางสายหน๎าท๎องเสร็จ สามารถกลับบ๎านได๎ (ไมํมีภาวะแทรกซ๎อน) 

ข้อปฏิบัติหลังการผ่าตัดวางสายหน้าท้อง 

 สังเกตเลือดออกท่ีแผล ต๎องมาเปลี่ยนแผลที่โรงพยาบาลใกล๎บ๎าน 
 ห๎ามให๎แผลเปียกน้ า 
 ห๎ามท๎องผูก 
 ห๎ามยกของหนัก  
 ห๎ามนั่งยอง ๆ  
 นัดดูแผล/ตัดไหมวันที่.......................................................ใหเ๎อากระเป๋าหน๎าท๎องที่ซักแล๎วมาด๎วย 
 พักท๎อง 2 สัปดาห์ นัดสอน ........................................................... 
 สิ่งที่ต๎องน ามาในวันเรียน  

1. ผู๎ปุวย และผู๎ดูแล 2 คน 
2. ผ๎าเช็ดมือ ผ๎าปิดปากปิดจมูก ที่ซักแล๎วใสํกลํองพลาสติกมีฝาปิด (ใสํกลํอง1) ที่สะอาดมาทั้งหมด  
3. ขวดสเปรย์ 1 ขวด (ล๎างสะอาด/แห๎ง) ไม๎หนีบ 3 ตัว กรรไกร 1 อัน แวํนตาถ๎าต๎องใช๎ (ใสํกลํอง

2) 
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4. สมุด ปากกา ส าหรับจดข๎อมูล 
5. น ายากินทั้งหมดมาด๎วย 

ข้อปฏิบัติตัวเมื่อกลับบ้าน 
1. เปลี่ยนน้ ายาอยํางถูกขั้นตอน ใสํผ๎าปิดปากปิดจมูกและลางมือทุกครั้งที่เปลี่ยนน้ ายา 
2. การเตรียมสถานที่เปลี่ยนน้ ายาต๎องสะอาด แห๎ง เป็นสัดสํวน ปิดพัดลม ปิดประตู ปิดหน๎าตําง เปิดไฟ       

ไมํมีสัตว์เลี้ยงรบกวน 
3. การรับประทานอาหาร 

3.1 รับประทานโปรตีนเยอะๆ เชํนไขํขาว วันละ 4-6 ฟอง ปลาน้ าจืด เนื้อสัตว์  
3.2 หลีกเลี่ยงอาหารที่มีฟอสฟอรัสสูง เพราะจะท าให๎กระดูกพรุน เชํน เครื่องในสัตว์ทุกชนิด เค๎ก 

พิซซํา ช็อกโกแลต เม็ดถั่วและผลิตภัณฑ์จากถั่วตํางๆ ไมโล โอวัลติน น้ าอัดลม กาแฟ 
3.3 หลีกเลี่ยงอาหารไขมัน จ าพวกแปูง น้ าตาลรวมทั้งผลไม๎ที่มีรสหวาน 
3.4 ถ๎ามีอาการแนํนท๎องหลังรับประทานอาหาร ให๎แบํงมื้อรับประทานอาหารน๎อยๆแตํบํอยครั้ง 

4. ระวังไมํให๎ท๎องผูก ให๎รับประทานยาระบาย รับประทานผักและผลไม๎ทุกวัน 
5. ควรออกก าลังกายอยํางสม่ าเสมอ วันละ 30 นาที ( อยํางน๎อย 3 วัน/สัปดาห์) 
6. การค านวณน้ าดื่ม = ก าไรสุทธิในน้ ายาทั้งวัน + ปริมาณปัสสาวะทั้งวัน + 500 ซีซี 
7. ท าความสะอาดแผลหน๎าท๎องและข๎อตํอทํอล๎างไตด๎วย น้ าเกลือล๎างแผลทุกวัน วันละ 1 ครั้ง 
8. เมื่อมีอาการปวด บวมแดง มีหนองหรือน้ าเหลืองไหลออกจากแผลหน๎าท๎อง ให้มาพบแพทย์ทันที 
9. เมื่อมีอาการบวมบริเวณปลายมือ ปลายเท๎า  ใบหน๎า เปลือกตา ให้จ ากัดน้ าดื่มและงดอาหารเค็ม       

หากไมํดีขึ้น  มีอาการหายใจเหนื่อยหอบ นอนราบไมํได๎  ให๎โทรศัพท์หาเจ๎าหน๎าที่ทันที (คุณมงคล)              
เบอร์โทร 088-5485324 เพ่ือพิจารณาให๎ใช๎น้ ายาที่มีความเข๎มข๎นสูง ถ้าไม่ดีขึ้นให้มาพบแพทย์ทันที  

10. เมือ่น้ ายาขุํนและผู๎ปุวยปวดท๎อง ให๎ปลํอยน้ ายา เข๎า-ออกตํอเนื่องติดตํอกัน 3 ถุง โดยไมํต๎องพักสาย      
และไปพบแพทย์ท่ีโรงพยาบาลทันที ให้น าน้ ายาที่ปล่อยออกถุงแรกไปด้วยทุกครั้ง 

11. เมื่อใสํน้ ายาเข๎าท๎องได๎ แตํปลํอยไมํออกหรือขาดทุน มากกวํา50% (ออกไมํถึงครึ่ง)ของน้ ายาที่ใสํเข๎า
ท๎อง ให๎สงสัยวําสายเปลี่ยนต าแหนํง สายลอย ให๎มาติดตํอเจ๎าหน๎าที่ทันที (โทรศัพท์หาเจ้าหน้าที่ก่อน
ทุกครั้ง) 

12. เปลี่ยนสายวาล์วทํอล๎างไต ทุก6 เดือน และมาตรวจตามแพทย์นัดทุกครั้ง 
13. ไมํอนุญาตให๎บุคคลอื่นที่ไมํได๎รับการฝึกการล๎างไตทางชํองท๎องกับพยาบาลผู๎ฝึก (คนไม่ได้มาฝึกที่

โรงพยาบาล) เป็นคนเปลี่ยนน้ ายาโดยเด็ดขาด เพราะอาจเกิดการติดเชื้อในชํองท๎องรุนแรงและ
เสียชีวิตได๎ 

14. มาตรวจตามแพทย์นัดทุกครั้ง ตามวันและเวลา อยํางเครํงครัดหากมาตรวจตามวันนัดไมํได๎ ให๎โทร
แจ๎งลํวงหน๎า อยํางน๎อย 1 วัน 
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การมาตรวจตามนัด 
 วันมาตรวจตามนัด -  เจาะเลือด 
 ตรงกับวันพุธ  08.00 – 12.00 น.  (ต้องมาก่อนเวลา 8.30 น.) 
 บัตรนัดตรวจ สีชมพู 
    : ครั้งแรก    ในครั้งแรกของการนัด ยื่นใบนัดที่ห๎องไตเทียม พร๎อมถํายเอกสารบัตรประชาชน  

ถ๎าเป็นบัตรทองโรงพยาบาลอื่น ต๎องถํายเอกสารใบสํงตัวมาด๎วย  
    : ครั้งต่อไป  ยื่นใบนัดอยํางเดียวที่ห๎องตรวจเลือด เมื่อตรวจเลือดเสร็จไมํต๎องรอผลเลือด ให๎น าบัตรนัดมา

ตรวจที่ห๎องไตเทียม , ตรวจสอบหนังสือสํงตัวกํอนมาตรวจทุกครั้ง 
      ถ๎าหนังสือสํงตัวหมดอายุ ต๎องไปตํอมาใหมํ (ถ๎าใบสํงตัวหมดอายุต๎องช าระคํารักษาเอง) 
 ข้อปฏิบัติตัวในการมาตรวจตามนัด 
     - งดน้ าละอาหารหลังเที่ยงคืนเพ่ือมาตรวจเลือดตามนัด 

- น าบัตรนัดสีชมพูมาด๎วยทุกครั้ง และยื่นบัตรนัดที่ห๎องตรวจเลือดเพ่ือตรวจเลือดกํอนทุกครั้ง 
- น ายามื้อเช๎ามารับประทานหลังเจาะเลือด 
- น าสมุดจดบันทึกน้ ายาการล๎างทางชํองท๎อง  ใสํไว๎ในถุงผ๎ามาด๎วย  
- น าผ๎าปิดปากปิดจมูกมาด๎วยทุกครั้ง  
- น ากระเป๋าใสํยาฉีดและเจลน้ าแข็ง มาเพ่ือรับยาฉีดกลับบ๎าน 
- เจาะเลือดเสร็จ  ตรวจแผลหน๎าท๎อง  ประเมินอาการและผลของการล๎างทางชํองท๎อง 
- นับเม็ดยาที่เหลือเขียนไว๎หน๎าซอง น ายาที่เหลืออยูํทั้งหมด ใสํกระเป๋าผ๎ามาด๎วยทุกครั้ง  
- จดจ านวนอุปกรณ์ ชุดท าแผล น้ าเกลือล๎างแผล พลาสเตอร์  ที่เหลือ มาด๎วยทุกครั้ง           

 การมาตรวจฉุกเฉิน 
- โทรแจ๎งพยาบาลที่ดูแลเรื่องการล๎างไตทางชํองท๎องทราบทุกครั้ง  
- ถ๎าต๎องนอนโรงพยาบาล ให๎น าอุปกรณ์และน้ ายาล๎างไตทางชํองท๎อง รวมทั้งยากิน ยาฉีด  
  ที่บ๎านมาให๎พอ  
- ขณะอยูํที่โรงพยาบาลจะต๎องเปลี่ยนน้ ายาล๎างไตเอง (เจ๎าหน๎าที่ตึกผู๎ปุวยไมํเปลี่ยนให๎) 
- ผู๎ปุวยสิทธิล๎างไตทางชํองท๎องบัตรทองไมํมีสิทธิเบิกน้ ายาจากคลังโรงพยาบาลมาใช๎ได๎  
  ถ๎าไมํน ามาเองจากบ๎านจะต๎องช าระคําใช๎จํายเอง 

ขั้นตอนการล้างมือ 
การล้างมือ 

การล๎างมือเปียกด๎วยน้ า และการล๎างมือแห๎งด๎วยแอลกอฮอล์เจล  การล๎างมือทั้ง 2 วิธี ต๎องท าให๎ครบ
ทั้ง 7 ขั้นตอน ใช๎เวลาอยํางน๎อย 30 วินาที ในการดูแลผู๎ปุวย แตํละครั้ง ถ๎ายังไมํเคยล๎างมือแบบเปียก ไมํ
อนุญาตให๎ล๎างมือแบบแห๎ง(จะล๎างมือแบบแห๎งเมื่อเคยล๎างมือแบบเปียกแล๎ว)   

    ผ๎าเช็ดมือ ใช๎ครั้งเดียว  ไมํน ามาใช๎เช็ดซ้ าอีก ผ๎าเช็ดมือ ,ผ๎าปิดปาก – ปิดจมูก ที่ใช๎แล๎วเก็บรวบรวม 
น ามาซัก ท าความสะอาด ตากให๎แห๎ง แล๎วเก็บพับใสํกลํองพลาสติกท่ีมีฝาปิด 
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อุปกรณ์การล้างมือ 
1. สบูํเหลว หรือแอลกอฮอล์เจล 
2. ผ๎าเช็ดมือสะอาดหรือกระดาษทิชชู 
3. ถังท้ิงผ๎าเช็ดมือที่ใช๎แล๎ว 
4. อํางล๎างมือพร๎อมก๏อกน้ าหางปลา (ระบบน้ าไหล) 

ข้อปฏิบัติก่อนการล้างมือ 
1. ควรตัดเล็บให๎สั้น ถอดเครื่องประดับตํางๆ เชํน แหวน นาฬิกา สร๎อยข๎อมือ 
2. ผ๎าเช็ดมือต๎องแห๎ง สะอาด เก็บแยกเป็นสัดสํวน  
3. ผ๎าเช็ดมือมีปริมาณเพียงพอ ไมํควรใช๎ผ๎าเช็ดมือผืนเดียวแขวนไว๎ใช๎ทั้งวัน 
4. ควรสวมหน๎ากากอนามัยทุกครั้งกํอนการล๎างมือ 

ขั้นตอนการล้างมืออย่างมีประสิทธิภาพ 
1. ถอดเครื่องประดับกํอนการล๎างมือ 
2. สวมผ๎าปิดปากและจมูก 
3. ควรยืนหํางจากอํางล๎างมือพอควร 
4. ล๎างมือด๎วยน้ าสะอาดให๎มือเปียกให๎ทั่ว 
5. ใช๎สบูํเหลว ประมาณ 3-5 ซีซี ฟอกมือ ตามข้ันตอน ( ดังภาพ) 

ทําท่ี 1 ถูฝุามือเข๎าด๎วยกัน 10 ครั้ง 
ทําท่ี 2 ถูฝุามือและงํามนิ้วมือด๎านหน๎า 10 ครั้ง 
ทําท่ี 3 ถูหลังมือและงํามนิ้วมือด๎านหลัง 10 ครั้ง ท าทั้ง 2 มือ 
ทําท่ี 4 ถูนิ้วและข๎อนิ้วมือด๎านหลัง 10 ครั้ง ท าทั้ง 2 มือ 
ทําท่ี 5 ถูนิ้วหัวแมํมือจากโคนนิ้วถึงปลายนิ้ว 10 ครั้ง ท าทั้ง 2 มือ 
ทําท่ี 6 ถูปลายนิ้วและลายเส๎นฝุามือ 10 ครั้ง ท าทั้ง 2 มือ 
ทําท่ี 7 ถูรอบข๎อมือ 10 ครั้ง ท าทั้ง 2 มือ 

6. ใช๎ข๎อศอกเปิดน้ า ล๎างคราบสกปรกออก โดยตั้งมือให๎ปลายนิ้ว ชี้ขึ้นด๎านบน  น้ าชะล๎างจากปลายนิ้ว
มือ ไหลลงมาที่ข๎อมือ 

7. หยิบผ๎าเช็ดมือคลี่ออก แล๎วแบํงผ๎าเช็ดมือเป็น 2 สํวน  คือสํวนบน กับลําง  สํวนบนเช็ดมือข๎างหนึ่งให๎
แห๎งโดยเริ่มจากนิ้วมือทีละนิ้ว และคํอย ๆ เลื่อนลงมาที่ฝุามือด๎านหน๎าด๎านหลังมือ ข๎อมือและแขน 
ห๎ามเช็ดย๎อนไปมา จากนั้นหยิบมุมผ๎าด๎านลําง เช็ดตามขั้นตอนเดิม 

8. ทิ้งผ๎าเช็ดมือในตะกร๎ารองผ๎าเช็ดมือที่ใช๎แล๎ว (ยกมือทิ้งสูงๆ) 
9. หลังการล๎างมือให๎ยกมือทั้ง 2 ข๎างไว๎ที่ระดับอกโดยมือไมํสัมผัสสิ่งอื่นแล๎วเดินไปท่ีบริเวณที่เปลี่ยน

น้ ายาหรือท าแผล 
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แบบประเมินขั้นตอนการล้างมือ  
หน่วยบริการล้างไตทางช่องท้อง (CAPD) โรงพยาบาลวานรนิวาส 

 
ชื่อ-สกุลผู๎ปุวย.................................................................. ........วัน/เดือน/ปี เริ่มวางสาย...................................... 
ผู๎ถูกประเมิน..............................................................................ผู๎ประเมิน............................................................ 

หมายเหตุ        0   = ไมํได๎ปฏิบัติ        X   = ปฏิบัติไมํถูกต๎อง           =  ปฏิบัติถูกต๎อง 
เกณฑ์ผ่าน คือ  ต้องปฏิบัติทุกข้อ 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  
 
 

ที ่ สิ่งที่ต๎องประเมิน วันที่ 
    

1. ปิดปากปิดจมูก กํอนเริ่มล๎างมือ     
2. เตรียมผ๎าเช็ดมือให๎พร๎อมใช๎     
3. เปิดก๏อกน้ าล๎างมือให๎เปียกชุํม กดสบูํใสํมือพอประมาณ  

ขนาดเทํา เหรียญ 5 บาท 
    

4 ทําท่ี 1 ถูฝุามือเข๎าด๎วยกัน 10 ครั้ง      
5 ทําท่ี 2 ถูฝุามือและงํามนิ้วมือด๎านหน๎า 10 ครั้ง      
6 ทําท่ี 3 ถูหลังมือและงํามนิ้วมือด๎านหลัง 10 ครั้ง ท าทั้ง 2 มือ     
7 ทําท่ี 4 ถูนิ้วและข๎อนิ้วมือด๎านหลัง 10 ครั้ง ท าทั้ง 2 มือ     
8 ทําท่ี 5 ถูนิ้วหัวแมํมือจากโคนนิ้วถึงปลายนิ้ว 10 ครั้ง ท าทั้ง 2 มือ     
9 ทําท่ี 6 ถูปลายนิ้วและลายเส๎นฝุามือ 10 ครั้ง ท าทั้ง 2 มือ     
10 ทําท่ี 7 ถูรอบข๎อมือ 10 ครั้ง ท าทั้ง 2 มือ     
11 ใช๎ข๎อศอกเปิดน้ า ล๎างคราบสกปรกออก โดยตั้งมือให๎ปลายนิ้ว 

ชี้ขึ้นด๎านบน  น้ าชะล๎างจากปลายนิ้วมือ ไหลลงมาท่ีข๎อมือ 
    

12 หยิบผ๎าเช็ดมือคลี่ออก แล๎วแบํงผ๎าเช็ดมือเป็น 2 สํวน  คือสํวนบน กับลําง  
สํวนบนเช็ดมือข๎างหนึ่งให๎แห๎งโดยเริ่มจากนิ้วมือทีละนิ้ว และคํอย ๆ 
เลื่อนลงมาที่ฝุามือด๎านหน๎าด๎านหลังมือ ข๎อมือและแขน ห๎ามเช็ดย๎อนไป
มา จากนั้นหยิบมุมผ๎าด๎านลําง เช็ดตามข้ันตอนเดิม 

    

13 ทิ้งผ๎าเช็ดมือในตะกร๎ารองผ๎าเช็ดมือที่ใช๎แล๎ว (ยกมือทิ้งสูงๆ)     
14 หลังการล๎างมือให๎ยกมือทั้ง 2 ข๎างไว๎ที่ระดับอกโดยมือไมํสัมผัสสิ่งอื่นแล๎ว

เดินไปท่ีบริเวณที่เปลี่ยนน้ ายาหรือท าแผล 
    



20 
 

บทที่ 3 
การเปลี่ยนน้ ายาล้างไต 

และการจดบันทึก 
ขั้นตอนการเปลี่ยนน้ ายา 

การเปลี่ยนน้ ายาถือเป็นหัวใจส าคัญของการล๎างไตทางชํองท๎อง เนื่องจากหากมีการฝึกปฏิบัติผู๎ปุวย
และญาติในการเปลี่ยนน้ ายาล๎างไตทางชํองท๎องที่ถูกต๎อง จะท าให๎ปูองกันการติดเชื้อในเยื่อบุชํองท๎องที่เกิดจาก
เทคนิคได๎ ซึ่งจะท าให๎ผู๎ปุวยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ไมํเกิดการ drop out จากโปรแกรม   รัฐบาลไมํเสียงบประมาณ
ในการแก๎ไขภาวะแทรกซ๎อน มีงบประมาณเพียงพอในการดูแลผู๎ปุวยรายใหมํได๎เพ่ิม 

 
 

 

 

ขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายถุงน้ ายาระบบ   Twin  bag  “ Baxter ” 

1. การเตรียมสถานที่ 
1.  ตรวจสอบความสะอาดของรํางกาย  เสื้อผ๎า กํอนท าเสมอ  
2. ปิดประตู , ปิดหน๎าตําง , ปิดพัดลม , เปิดไฟ 
3. สวมผ๎าปิดปาก ปิดจมูกทั้งผู๎ปุวยและผู๎ดูแล 

2. การเตรียมอุปกรณ์  
1.  Alcohol  70 % (เช็ดโต๏ะ) ,    Alcohol rub (กรณีผู๎ปุวยท าเอง) 
2. ส าลี (เช็ดโต๏ะ) 
3. ตัวหนีบสีน้ าเงิน (Out port Clamp) 
4. จุกปิดปลอดเชื้อ (Mini cap ) 
5. ถุงน้ ายาล๎างไตใหมํ (เช็ดด้วยผ้ารอบนอกถุง) 
6. ตาชั่ง , ถาดรองถุงน้ ายาล๎างไต , ถังขยะ 

 3. ขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ ายา 
1. ล๎างมือถูกต๎องตามข้ันตอน  ครั้งที่ 1 
2. เช็ดโต๏ะ และขอบโต๏ะด๎วย Alcohol   เช็ดไปในทางเดียวกันอยํางตํอเนื่อง 
3. เช็ดตัวหนีบสีน้ าเงินด๎วย Alcohol แล๎ววางบนโต๏ะ 
4. หยิบจุกปิดปลอดเชื้อวางบนโต๏ะ (มีการเช็คดูวันหมดอายุด้วย) 

 
5. ตรวจสอบน้ ายาล๎างไต 5 ขั้นตอน 

ผู้ที่ท าความสะอาดแผลและเปลี่ยนน้ ายาล้างไตทางช่องท้องให้กับผูปุ้วย 
ต้องเป็นบุคคลที่ได้รับการฝึกอบรมการล้างไตทางช่องท้องกับพยาบาลเท่าน้ัน 

ไม่อนุญาตให้ผู้ปุวยและญาติสอนกันเองโดยเด็ดขาด 
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 อํานปริมาตรของน้ ายา 

 อํานความเข๎มข๎นของน้ ายา 

 อํานวันหมดอายุ (ขานว่ายังไม่หมดอายุ) 

 กดดูถุงน้ ายารั่วหรือไมํ 

 ตรวจสี และความใสของน้ ายา ยกสํองไฟ (ขานว่าใส) และตรวจดูอีกครั้งเมื่อฉีกถุง 
6. ฉีกถุงน้ ายาหยิบน้ ายาล๎างไตออกจากถุงน าไปวางบนโต๏ะ (มีการระวังไม่โดนเสื้อผ้า) 
7. คลี่สายโดยระวังไมํให๎ปลายที่จะ Connect ตกหลํน และคลี่ถุงรองน้ ายา ( ถุงเปล่า ) 
8. หนีบตัวหนีบสีน้ าเงินที่สายถุงรองน้ ายา   ( มีการเช็คดูการหนีบ ) 
9. หักเดือยพลาสติกสีเขียวที่ถุงน้ ายา (มีการเช็คว่าเดือยขาดออกจากกัน) 
4. การเตรียมสายต่อท่อล้างไต 
1. กรณีผู้ดูแลท าให้  

 หยิบผ๎าสะอาดปูรองไว๎ 

 เปิดท๎องผู๎ปุวยแล๎วหยิบสายตํอทํอล๎างไตจากกระเป๋าออกมาวางที่ผ๎าสะอาด 
2. กรณีผู้ปุวยท าเอง 

 หยิบผ๎าสะอาดมาปูรองที่หน๎าตักตนเอง  

 เปิดท๎องแล๎วหยิบสายตํอทํอล๎างไตออกจากกระเป๋าวางบนผ๎าปูที่รองไว๎ 
5. การต่อระบบ 
   1.  กรณีผู๎ดูแลท าให๎    ล้างมืออย่างถูกวิธีครั้งที่ 2 
         กรณีผู๎ปุวยท าเอง   ล้างมือด้วย Alcohol rub 

2.  จับปลายสายถุงน้ ายาใหมํ บริเวณสีน้ าเงิน ( ไม่จับเกินที่กั้นสีน้ าเงิน ) ด๎วยมือข๎างที่ถนัดแล๎วใช๎นิ้วชี้และ
นิ้วหัวแมํมือจับ และใช๎สามนิ้ว    ที่เหลือก าสายยางให๎แนํน ลักษณะคว่ ามือ 

3.  ใช๎นิ้วก๎อยมือที่ถือสายทํอล๎างไตเกี่ยวหํวงดึง ดึงจุกปิดปลายสาย(หํวงสีเขียว)ออก แล๎วใช๎นิ้วชี้และ
นิ้วหัวแมํมือดึงจุกปิดสีขาวออก ( มือจับสีฟูาอ่อนไม่เกินที่กั้น )   ตํอสายถุงน้ ายาใหมํเข๎ากับสายตํอทํอ
ล๎างไต หมุนให๎แนํน ( หมุนด้านสีน้ าเงิน) ระหวํางตํอระบบมีความระมัดระวังการสัมผัสกับสิ่งอ่ืน *** 
เก็บหํวงสีเขียวไว๎ 

6. การปล่อยน้ ายาออกจากท้อง 
1. หมุนเปิดวาล์วสายตํอทํอล๎างไต ( จับสีฟูาหมุนสีขาว ) เพ่ือปลํอยน้ ายาออกจากท๎องลงถุงรองน้ ายา 

สังเกตวํามีน้ ายาออกจากท๎องดูสีและ ความใส 
2. ดูเวลา และลงบันทึกเวลาที่น้ ายาเริ่มออกจากท๎อง 

7. การดูแลระหว่างปล่อยน้ ายาออกจากช่องท้อง 
1. มีการสังเกตการไหลของน้ ายา , ลักษณะ, สี ความขุํนใส 
2. มีการเปลี่ยนทําผู๎ปุวย พลิกตะแคงตัวเมื่อน้ ายาไหลออกช๎า เพ่ือให๎น้ ายาออกเพ่ิมขึ้น 
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3. มีการประเมินวําน้ ายาไหลออกหมดแล๎ว ได๎แกํ ไมํมีน้ ายาไหลออก สายยางเย็นไมํอํุน 
4. เมื่อน้ ายาออกหมดปิดวาล์วสายตํอทํอล๎างไต ( จับสีฟูาหมุนสีขาว ) 
5. ดูเวลาและบันทึกเวลาที่น้ ายาออกหมด    (น้ ายาออกหมดใช๎เวลา ประมาณ 20 - 30 นาท ี) 

8. การล้างสาย    ( flush  ก่อน  fill ) 
กํอนเอาน้ ายาใหมํใสํเข๎าท๎องต๎องล๎างสายเพ่ือไลํฟองอากาศและน้ ายาเกําที่ค๎างระหวํางรอยตํอในสายน้ า

ยา  ลงถุงน้ าทิ้ง ใช๎เวลาประมาณ  5  วินาที 
1. มีการนับ  1 และ 2 และ 3 และ 4 และ 5 ขณะเริ่มนับปลดตัวหนีบสีน้ าเงินจากสายถุงน้ ายาใหมํ 
2. มีการใช๎ตัวหนีบ( Clamp) หนีบถุงของน้ ายาที่ปลํอยออก ทันทีที่นับถึง5 (มีการเช็ค Clamp หนีบดี หรือ 

ไมํ ) 
9. การปล่อยน้ ายาเข้าช่องท้อง 
1. เปิดวาล์วสายตํอทํอล๎างไต ( จับสีฟูาหมุนสีขาว ) เพ่ือปลํอยน้ ายาเข๎าชํองท๎อง 
2. สังเกตการไหลของน้ ายา ( ดูที่หักเดือย , ถุงแฟบ , ตาชั่งเลื่อนขึ้น , ผู้ปุวยรู้สึกเย็นท้อง หรือตึงท้อง ) 
3. ดูเวลา ลงบันทึก เวลาที่น้ ายาเริ่มเข๎า 
4. เมื่อน้ ายาเข้าหมดมีการปิดวาล์วสายตํอทํอล๎างไต ( จับสีฟูาหมุนสีขาว ) 
5. มีการใช๎ ตัวหนีบสีน้ าเงิน ตัวที่ 2 หนีบที่สายถุงน้ ายาใหมํ ( ถุงท่ีแขวนอยู ่) และมีการเช็ค การหนีบ  

( หนีบดีหรือไม่)และตรวจสอบวําปิดระบบครบทั้ง 3 ทาง 
6. ดูเวลาและบันทึกเวลาที่น้ ายาเข๎าหมด    (น้ ายาเข๎าหมด ใช๎เวลา ประมาณ 10 นาที ) 

10. การปิดระบบ 
1. ล๎างมืออยํางถูกวิธี ครั้งที่ 3 ( กรณีผู้ดูแล ) หรือใช๎ Alcohol rub ( กรณีผู้ปุวยท าเอง ) 
2. เปิดซองจุกปิดปลอดเชื้อ ( ด้วยความระมัดระวังการปนเปื้อน ) 
3. ปลดสายถุงน้ ายาออกจากวาล์วสายตํอทํอล๎างไต ลักษณะคว่ ามือ ( จับสีฟูาหมุนสีน้ าเงิน)  

 * * * มีความระมัดระวังการสัมผัสสิ่งอ่ืนที่ไมํปลอดเชื้อ 
4.   หยิบจุกปิดปลอดเชื้อ หงายฝาขึ้น  ( ตรวจสอบฟองน้ า และน้ ายาฆ่าเชื้อว่ามีหรือไม่ ) 
5.   ปิดปลายสายตํอทํอล๎างไตด๎วยจุกปิดปลอดเชื้อ หมุนเกลียวให๎แนํน (ท าช้าๆ ระมัดระวังการสัมผัสสิ่งท่ี

ไม่ปลอดเชื้อ) 
6.   เก็บสายทํอล๎างไตเข๎ากระเป๋าหน๎าท๎องให๎เรียบร๎อย 
7.   ชั่งน้ าหนักถุงน้ ายาที่ปลํอยออกจากชํองท๎อง 
8.  บันทึกลงในสมุดบันทึกน้ ายา ได๎ถูกต๎องครบถ๎วน ( ทุกช่อง ) 

11. การก าจัด ถุงน้ ายา 
1. ปิดปลายถุงน้ ายาด๎วยจุกปิดสีเขียว 
2. หักสายและมัดด๎วยยางให๎แนํน 
3. น าถุงน้ ายาไปตัด เทน้ ายาทิ้งที่ส๎วม 
4. ถุงน้ ายาเปลํา ก าจัดโดยการฝังหรือเผาหรือฝากท้ิงที่สถานีอนามัย 
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วิธีการเปลี่ยนน้ ายา Baxter  

1. การเตรียมสถานที่ และอุปกรณ์                       2. ตรวจสอบน้ ายาอย่างละเอียด 5 ขั้นตอน 
 สวมผ้าปิดปากปิดจมูกและล้างมือ                          

      

 
3.  เตรียมสายTransfer  set                             4.  ใช้ตัวหนีบสีน้ าเงิน หนีบสายน้ ายาใหม่ 
                                                                     และหักแท่งพลาสติกสีเขียว 

           
5. ใช้มือขวาจับปลายสายข้อต่อของน้ ายา                6. มือที่ไม่ถนัดหยิบสายต่อท่อล้างไต 

 และดึงจุกปิดน้ ายาใหม่ออก                               และหมุน จุกปิด(mini cap) ออกจากสาย 
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7. ต่อสายท่อล้างไตกับสายน้ ายา                      8.  แขวนถุงน้ ายาใหม่บนที่แขวนและ 

                                                             วางถุงน้ าทิ้ง ลงในภาชนะท่ีสะอาด 

            
9. เปิดวาล์วท่อล้างไตเพื่อปล่อยน้ ายาในช่องท้องออก  (ใช้เวลาประมาณ15-20นาที)  

 เมื่อปล่อยน้ ายาออกหมดปิดวาล์วท่อล้างไต 

 
 

10. Flush  Phase (ล้างสาย)โดยเปิดตัวหนีบสีน้ าเงินด๎านสายน้ ายาใหมํ  นับ 1-5 ช๎าๆ 
  แล๎วปิดตัวหนีบสีน้ าเงินที่สายปลํอยน้ ายาทิ้ง 
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11. Fill  Phase (เติมน้ ายาใหม่) เปิดวาล์วที่ท่อล้างไตเพื่อปล่อยน้ ายาใหม่เข้าช่องท้อง (ใช้เวลา5-10
นาที) เมื่อปล่อยน้ ายาใหม่เข้าหมดแล้วปิดวาล์วท่อล้างไตและปิดตัวหนีบสีน้ าเงินที่สายน้ ายาใหม่  
(ปิดระบบท้ัง 3 ทาง) 

     
 

12. เปิดซองจุกปิดอันใหม่สีขาวและตรวจสอบ                13. ปลดสายน้ ายากับสายต่อท่อล้างไตและ
ปิด    
ฟองน้ าด้านในว่ามีเบต้าดีนชุ่มอยู่                          จุกให้แน่น เก็บสายต่อท่อล้างไตใส่กระเป๋า
หน้าท้อง 

   

 
14. และตรวจเช็คดูสี ปริมาณน้ ายาที่ปล่อยออกและช่ังน้ าหนัก น าอุปกรณ์ที่ใช้แล้วไปท้ิง 
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15. บันทึกผลในสมุดจดบันทึกน้ ายา 

                   
 

ขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายถุงน้ ายาระบบ   Twin  bag  “ Andy  Disc ” 

1. การเตรียมสถานที่ 
1.  ตรวจสอบความสะอาดของรํางกาย  เสื้อผ๎า กํอนท าเสมอ  
2. ปิดประตู , ปิดหน๎าตําง , ปิดพัดลม , เปิดไฟ 
3. สวมผ๎าปิดปาก ปิดจมูกทั้งผู๎ปุวยและผู๎ดูแล 

2. การเตรียมอุปกรณ์  
 1.   Alcohol  70 % (เช็ดโต๏ะ) ,    Alcohol rub (กรณีผู๎ปุวยท าเอง) 
 2.   แทํนยึด  (Organizer) 
3   ฝาจุกปิดอันใหมํ  (Disinfection  cap ) 

4. น้ ายาล๎างไตระบบANDY DISC  ถุงใหมํ (เช็ดด้วยผ้ารอบนอกถุง) 
5.  ส าลี (เช็ดโต๏ะ) 

6. ตาชั่ง , ถาดรองถุงน้ ายาล๎างไต , ถังขยะ 
 

ขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ ายา 
1. ล้างมือถูกต้องตามขั้นตอน  ครั้งที่ 1 
2. เช็ดโต๏ะ และขอบโต๏ะด๎วย Alcohol   เช็ดไปในทางเดียวกันอยํางตํอเนื่อง 
3. เช็ดแทํนยึดด๎วยแอลกอฮอล์ 70% ยึดแทํนยึดไว๎บนขอบโต๏ะ 
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4. หยิบจุกปิดปลอดเชื้อวางบนโต๏ะ (มีการเช็คดูวันหมดอายุด้วย) 
5. ตรวจสอบน้ ายาล๎างไต 5 ขั้นตอน 

 อํานปริมาตรของน้ ายา 

 อํานความเข๎มข๎นของน้ ายา 

 อํานวันหมดอายุ (ขานว่ายังไม่หมดอายุ) 

 กดดูถุงน้ ายารั่วหรือไมํ 

 ตรวจสี และความใสของน้ ายา ยกสํองไฟ (ขานว่าใส) และตรวจดูอีกครั้งเมื่อฉีกถุง 
6. ฉีกถุงหุ๎มน้ ายาภายนอกออก(จับถุงชั้นนอกให๎น๎อยที่สุด) หยิบน้ ายาล๎างไตออกจากถุงน าไปวางบนโต๏ะ (มี

การระวังไม่โดนเสื้อผ้า) 
7. วางจานหมุนลงบนแทํนยึด ให๎หัวจุกพ๎นขอบโต๏ะ คลี่สายโดยระวังไมํให๎จานหมุนตกหลํน และคลี่ถุงรอง

น้ ายา ( ถุงเปล่า ) วางลงในถังรองรับน้ ายาล๎างไต และน าถุงน้ ายาใหมํขึ้นแขวน 
8. น าข๎อตํอสายทํอล๎างไตของผู๎ปุวยออกมา เสียบพักไว๎ที่ด๎านขาวของแทํนยึดให๎ลึกที่สุด  
9. ล๎างมือครั้งที่ 2 ตามขั้นตอน 
10. ถอดฝา ปิดปลายทํอออกจากจานหมุน วางบนโต๏ะ หมุนข๎อตํอสายสํงน้ ายา ล๎างไตผู๎ปุวยออกจากฝาปิด

อันเกํา แล๎วน าไปหมุนตํอเข๎ากับหัวจุกของจานหมุนให๎แนํน 
11. น าฝาปิดสายจานหมุน มาปิดจุกปิดอันเกําท้ิงไป 
12. เปิดตัวหนีบที่สายสํงน้ ายา เข็มข้ีของจานหมุนจะอยูํในต าแหนํง จุดที่หนึ่ง “   ” น้ ายาจากท๎องจะไหล

ออกลงสูํถุงน้ าทิ้ง 
13. ลงบันทึกเวลา น้ ายาเริ่มออก 
14. ตรวจสอบให๎มั่นใจวําน้ ายาออกจากชํองท๎องหมดแล๎ว หมุนเข็มชี้ของจานหมุนตามเข็มนาฬิกาไปยัง

ต าแหนํงสองจุด “       ” เพ่ือให๎น้ ายาจากถุงใหมํชะล๎างสายน้ ายา และไหลลงสูํถุงน้ าทิ้ง ประมาณ    5 
วินาที (นับ 1 และ 2 และ 3 และ 4 และ 5 ) 

15. หมุนเข็มชี้ของจานหมุนตามเข็มนาฬิกา ไปจนถึงต าแหนํงสามจุด “           ” เพ่ือใสํน้ ายาเข๎าท๎อง 
โดยสามารถควบคุมอัตราการไหลของน้ ายาให๎ช๎าหรือเร็ว โดยการหมุนเข็มไปยังต าแหนํงที่ต๎องการดังนี้ 
      น้ ายาไมํไหล 
      น้ ายาไหลเข๎าด๎วยความเร็วปานกลาง 
      น้ ายาไหลเข๎าด๎วยความเร็วเต็มที่ 

16. ลงบันทึกเวลาน้ ายาออกหมด ชั่งน้ าหนักของน้ ายาที่ปลํอยออกจากท๎อง พร๎อมลงบันทึกจ านวนที่ออก 
และก าไรที่ได๎ ตรวจสอบลักษณะน้ ายาวําผิดปกติหรือไมํ พร๎อมลงบันทึก   

17. ลงบันทึกเวลาน้ ายาเริ่มเข๎า เวลาเข๎าหมด จ านวนที่เข๎า 
18. หมุนเข็มชี้ของจานหมุน ไปที่จุดสุดท๎ายของต าแหนํงจุดที่สี่ “               ” เพ่ือปิดระบบ ปิดตัวหนีบที่

สายสํงน้ ายา  
19.  ล๎างมือครั้งที่ 3 
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20. เปิดซองฝาจุกปิดอันใหมํ ไมํให๎มือสัมผัสจุกปิดโดยตรง ใช๎ซองจับน าไปเสียบไว๎ที่แทํนยึดด๎านซ๎ายมือ ดัน
เข๎าไปให๎ลึกท่ีสุด 

21. หมุนฝาครอบฝาปิดอันใหมํออก 
22. หมุนข๎อตํอสายสํงน้ ายาล๎างไตออกจากจานหมุน จะเห็นแกนพลาสติกสีน้ าเงินติดมากับปลายสาย        

สํงน้ ายา   
23. หมุนข๎อตํอสายสํงน้ ายาเข๎ากับฝาปิดปลอดเชื้ออันใหมํ(ซึ่งอยูํในชํองด๎านซ๎ายของผู๎ปุวย) 
24. ดึงสายสํงน้ ายาออกจากชํองของแทํนยึด  ม๎วนเก็บสายสํงน้ ายาล๎างไตเข๎ากับกระเป๋าหน๎าท๎องของผู๎ปุวย

ให๎เรียบร๎อย 
25. เทน้ ายาที่ใช๎แล๎วใสํชักโครก ถุงพลาสติกและขยะอ่ืนๆทิ้งในถังขยะ 

 
วิธีการเปลี่ยนน้ ายาระบบ   “ Andy  Disc ” 

1. การเตรียมสถานที่ และอุปกรณ์                       2. ตรวจสอบน้ ายาอย่างละเอียด 5 ขั้นตอน 
 สวมผ้าปิดปากปิดจมูกและล้างมือ                          

                                                             
 

3. การตํอระบบโดยวางจานหมุนลงในแทํนยึด           4. เปิด Clamp เพ่ือปลํอยน้ ายาเกําออกจากชํองท๎อง 
   และเสียบสายตํอทํอล๎างไตเข๎ากับแทํนยึด              จนหมด (ใช๎เวลาประมาณ 15-20 นาที) 

            
5.  การล๎างสาย                                               6. การเติมน้ ายาใหมํใสํในชํองท๎อง  
หมุนเข็มไปที่        นับ 1 –5 ช๎าๆ                           โดยหมุนเข็มไปที่          จนเสรจ็ (ใช๎เวลา10 นาที) 
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7. การปิดระบบ 

โดยหมุนเข็มไปที่                                             โดยปิดClamp สายหน๎าท๎อง 

           
8.  การปลดสายออกจากระบบ 

 เปิดฝาปิดปลอดเชื้อตัวใหมํเสียบแทํนยึดจานด๎านซ๎ายให๎ลึกที่สุด  หมุนฝาครอบฝาปิดอันใหมํออก 

 หมุนข๎อตํอสายสํงน้ ายาล๎างไตออกจากจานหมุน จะเห็นแกนพลาสติกสีน้ าเงินติดมากับปลายสาย        
สํงน้ ายา   

 หมุนข๎อตํอสายสํงน้ ายาเข๎ากับฝาปิดปลอดเชื้ออันใหมํ(ซึ่งอยูํในชํองด๎านซ๎ายของผู๎ปุวย) 
 ดึงสายสํงน้ ายาออกจากชํองของแทํนยึด  ม๎วนเก็บสายสํงน้ ายาล๎างไตเข๎ากับกระเป๋าหน๎าท๎องของ

ผู๎ปุวยให๎เรียบร๎อย 

             
 

9.  และตรวจเช็คดูสี ปริมาณน้ ายาที่ปล่อยออกและช่ังน้ าหนัก น าอุปกรณ์ที่ใช้แล้วไปท้ิง 
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10. บันทึกผลในสมุดจดบันทึกน้ ายา 

                   
 

การจดบันทึกน้ ายาเข้า - น้ ายาออก 
      การบันทึกน้ ายาเข๎า – น้ ายาออกมีความส าคัญและเป็นประโยชน์แก๎ผู๎ปุวยมาก เพราะสามารถคาดเดา
ถึงความผิดปกติของสายล๎างไตทางชํองท๎อง   แก๎ไขสาเหตุของความผิดปกตินั้นๆได๎รวดเร็ว  สามารถ
ประเมินความสมดุลของน้ าในรํางกายผู๎ปุวยได๎ ชํวยลดภาวะแทรกซ๎อนจากการขากน้ าหรือน้ าเกิน 

ขั้นตอนและวิธีการบันทึก 
1.   เตรียมวัสดุ  อุปกรณ์  ประกอบด๎วย สมุดบันทึก   ปากกา  น้ ายาลบค าผิด 
2.   เริ่มบันทึกตามหัวเรื่องในสมุดบันทึก ตั้งแตํเริ่มล๎างไตถุงแรก  ดังนี้ 

 วันที่   หมายถึง  วันที่ท าการล๎างไตทางชํองท๎อง 
 รอบ   หมายถึง  ล าดับครั้งที่ใสํน้ ายาเข๎าชํองท๎องในวันนั้นๆ 
 ความเข้มข้นของน้ ายา   หมายถึง ความเข๎มข๎นของน้ ายา เด็กโตรส  ในน้ ายาล๎างไต ตํอปริมาตร

น้ ายาล๎างไต 100 มิลลิลิตร  เชํน  1.5 %  dextrose , 2.5 %  dextrose , 4.25 %  dextrose   
 การบันทึกน้ ายาเข้า 

 เวลาเริ่ม   หมายถึง  เวลาที่เริ่มปลํอยน้ ายาเข๎าสูํชํองท๎อง  บันทึกเวลา ที่ ชั่วโมงและนาที 
 เวลาหมด หมายถึง  เวลาที่จ านวนน้ ายาใสํ เข๎าไปในชํองท๎อง ครบทั้งหมดตามที่ต๎องการ บันทึก

เวลา ที่ ชั่วโมงและนาที 
 ปริมาณ  หมายถึง ปริมาณน้ ายาล๎างไตที่ไหลเข๎าชํองท๎อง ณ เวลานั้น 

  การบันทึกน้ ายาออก 

 เวลาเริ่ม   หมายถึง  เวลาเริ่มปลํอยน้ ายาออกจากชํองท๎อง  บันทึกเวลา ที่ ชั่วโมงและนาที 
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 เวลาหมด หมายถึงเวลาที่น้ ายาถูกปลํอยออกจากชํองท๎องหมด บันทึกเวลา ที่ชั่วโมงและนาที 
 ปริมาณ  หมายถึง ปริมาณน้ ายาล๎างไตที่ไหลออกจากชํองท๎อง ณ เวลานั้น 
 ก าไร – ขาดทุน  หมายถึง ปริมาณน้ ายาล๎างไตที่ออกจากชํองท๎องทั้งหมด ณ ชํวงเวลานั้น   ลบ

ด้วย   ปริมาณน้ ายาที่ใสํเข๎าไปในชํองท๎องทั้งหมด  ณ ชํวงเวลาเดียวกัน 
       (ก าไร คือ มีปริมาณน้ ายาล๎างไตออกจากชํองท๎อง มากกว่าน้ ายาล๎างไตที่ใสํเข๎าไปในชํองท๎อง ) 
       (ขาดทุน คือมีปริมาณน้ ายาล๎างไตออกจากชํองท๎องน้อยกว่าน้ ายาล๎างไตที่ใสํเข๎าไปในชํองท๎อง) 

 สุทธิ  หมายถึง ผลรวมของก าไร  ลบด๎วย ขาดทุน ในวันนั้นๆ ( 24 ชั่วโมง) 
 ลักษณะน้ ายา หมายถึง ความขํุน  ใส  หรือลักษณะอื่นๆที่ปรากฏให๎เห็น ของน้ ายาที่ออกจาก

ชํองท๎อง ณ ชํวงเวลานั้นๆ 
 น้ าหนัก  หมายถึง  น้ าหนักของผู๎ปุวยภายหลังจากปลํอยน้ ายาออกจากชํองท๎องทั้งหมด              

(ควรชั่งน้ าหนักทุกวัน วันละ 1 ครั้งในเวลาเดียวกัน ) 
 ความดันโลหิต  หมายถึง ความดันโลหิตของผู๎ปุวย ณ เวลานั้น ควรวัดในทํานั่งหรือทํานอน (วัน

ละครั้ง ในเวลาเดียวกัน ) 
 หมายเหต ุ หมายถึง กรณีอ่ืนๆ นอกจากหัวข๎อที่ก าหนด 

การก าจัดน้ ายาล้างไตที่ใช้แล้ว      
ใช๎กรรไกรตัดถุงน้ ายาที่ใช๎แล๎วเทลงส๎วมซึม  ถุงเปลําเก็บรวบรวมเพ่ือน าไปเผา 
การตวงน้ าดื่มและปัสสาวะใน 24 ชั่งโมง เพ่ือน ามาค านวณน้ าที่ควรบริโภคในวันถัดไป โดยคิดจาก 
ปริมาณน้ าที่ควรบริโภคใน 1 วัน = น้ าปัสสาวะใน 24 ชั่วโมง (เม่ือวาน) + ก าไรที่ได๎ในน้ ายา 24 ชั่วโมง(เมื่อ
วาน) + 500  ซี.ซี. (น้ าที่สูญเสียออกทางเหงื่อ  ทางผิวหนังและลมหายใจ) 
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แบบประเมินขั้นตอนการเปลี่ยนน้ ายา ระบบ Baxter  ของผู้ปุวยและญาติ  
ชื่อผู้ปุวย......................................................................HN ………………….วันที่เริ่มเรียน ............................. 
ผู้ถูกประเมิน............................................................... ผู้ประเมิน................................................................. 

 การประเมิน วันที่ 
 การเตรียมสถานที่       

1. ปิดประตู , ปิดหน๎าตําง , ปิดพัดลม , เปิดไฟ      
2. สวมผ๎าปิดปาก ปิดจมูกทั้งผู๎ปุวยและผู๎ดูแล      

  เตรียมอุปกรณ์      
- Alcohol  70 % (เช็ดโต๏ะ) ,    Alcohol rub (กรณีผู๎ปุวยท าเอง)       
- ส าลี (เช็ดโต๏ะ)      
- ตัวหนีบสีน้ าเงิน (Out port Clamp)      
- จุกปิดปลอดเชื้อ      
- ถุงน้ ายาล๎างไตใหมํ (เช็ดด้วยผ้ารอบนอกถุง)      
- ตาชั่ง , ถาดรองถุงน้ ายาล๎างไต , ถังขยะ      

 ขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ ายา      
1.  ล้างมือถูกต้องตามขั้นตอน  ครั้งท่ี 1      
2. เช็ดโต๏ะ และขอบโต๏ะด๎วย Alcoholเช็ดไปในทางเดียวกันอยํางตํอเนื่อง       
3. เช็ดตัวหนีบสีน้ าเงินด๎วย Alcohol แล๎ววางบนโต๏ะ      
4. หยิบจุกปิดปลอดเชื้อวางบนโต๏ะ (มีการเช็คดูวันหมดอายุด้วย)      
5. ตรวจสอบน้ ายาล๎างไต 5 ขั้นตอน      
- อํานปริมาตรของน้ ายา      
- อํานความเข๎มข๎นของน้ ายา      
- อํานวันหมดอายุ (ขานว่ายังไม่หมดอายุ)      
- กดดูถุงน้ ายารั่วหรือไมํ      
- ตรวจสี และความใสของน้ ายา ยกสํองไฟ (ขานว่าใส) และตรวจดูอีกครั้ง

เมื่อฉีกถุง 
     

6. ฉีกถุงน้ ายาหยิบน้ ายาล๎างไตออกจากถุงน าไปวางบนโต๏ะ (มีการระวังไม่
โดนเสื้อผ้า) 

     

7. คลี่สายโดยระวังไมํให๎ปลายที่จะตํอ ตกหลํนและคลี่ถุงรองน้ ายาเปลํา       
8. หนีบตัวหนีบสีน้ าเงินที่สายถุงรองน้ ายา   ( มีการเช็คดูการหนีบ )      
9. หักเดือยพลาสติกสีเขียวที่ถุงน้ ายา (มีการเช็คว่าเดือยขาดออกจากกัน)      

 การเตรียมสายต่อท่อล้างไต      
     1  กรณีผู๎ดูแลท าให๎      

1.1  หยิบผ๎าสะอาดปูรองไว๎      
     1.2   เปิดท๎องผู๎ปุวยแล๎วหยิบสายตํอทํอล๎างไตจากกระเป๋าออกมาวางที่ผ๎า
สะอาด 
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      2 กรณีผู๎ปุวยท าเอง      
2.1  หยิบผ๎าสะอาดมาปูรองที่หน๎าตักตนเอง      
2.2  เปิดท๎องแล๎วหยิบสายตํอทํอล๎างไตออกจากกระเป๋าวางบนผ๎าปูที่รอง

ไว๎ 
     

 การต่อระบบ      
     1  กรณีผู๎ดูแลท าให๎    ล้างมืออย่างถูกวิธีครั้งที่ 2      
         กรณีผู๎ปุวยท าเอง   ล้างมือด้วย Alcohol rub      
     2. จับปลายสายถุงน้ ายาใหมํ บริเวณสีน้ าเงิน(ไม่จับเกินที่กั้นสีน้ าเงิน ) ด๎วย

มือข๎างที่ถนัดแล๎วใช๎นิ้วชี้ และนิ้วหัวแมํมือจับและใช๎สามนิ้วที่เหลือก าสายยาง
ให๎แนํน ลักษณะคว่ ามือ 

     

     3.ใช๎นิว้ก๎อยมือที่ถือสายทํอล๎างไตเกี่ยวหํวงดึง ดึงจุกปิดปลายสายออก(หํวงสี
เขียว) แล๎วใช๎นิ้วชี้และนิ้วหัวแมํมือดึงจุกปิดสีขาวออก ( มือจับสีฟูาอ่อนไม่
เกินที่กั้น )   ตํอสายถุงน้ ายาใหมํเข๎ากับสายตํอทํอล๎างไต หมุนให๎แนํน ( 
หมุนด้านสีน้ าเงิน) ระหวํางตํอระบบมีความระมัดระวังการสัมผัสกับสิ่งอื่น 
*** เก็บหํวงสีเขียวไว๎ 

     

 การปล่อยน้ ายาออกจากท้อง      
1. หมุนเปิดวาล์วสายตํอทํอล๎างไต ( จับสีฟูาหมุนสีขาว ) เพ่ือปลํอยน้ ายา

ออกจากท๎องลงถุงรองน้ ายา สังเกตวํามีน้ ายาออกจากท๎องดูสีและ ความ
ใส 

     

2. ดูเวลา และลงบันทึกเวลาที่น้ ายาเริ่มออกจากท๎อง      
 การดูแลระหว่างปล่อยน้ ายาออกจากช่องท้อง      

1. มีการสังเกตการไหลของน้ ายา , ลักษณะ, สี ความขุํนใส      
2. มีการเปลี่ยนทําผู๎ปุวย พลิกตะแคงตัวเมื่อน้ ายาไหลออกช๎า เพ่ือให๎น้ ายา

ออกเพ่ิมข้ึน 
     

3. มีการประเมินวําน้ ายาไหลออกหมดแล๎ว ได๎แกํ ไมํมีน้ ายาไหลออก สาย
ยางเย็นไมํอํุน (น้ ายาออกหมดใช๎เวลา ประมาณ 20 - 30 นาที )    

     

4. เมื่อน้ ายาออกหมดปิดวาล์วสายตํอทํอล๎างไต (จับสีฟูาหมุนสีขาว )      
5. ดูเวลาและบันทึกเวลาที่น้ ายาออกหมด       

 การล้างสาย    (flush  ก่อน  fill ) กํอนเอาน้ ายาใหมํใสํเข๎าท๎องต๎องล๎าง
สายเพ่ือไลํฟองอากาศและน้ ายาเกําท่ีค๎างระหวํางรอยตํอในสายน้ ายาลงถุงน้ าทิ้ง 
ใช๎เวลาประมาณ  5  วินาที 

     

1. มีการนับ  1 และ 2 และ 3 และ 4 และ 5 ขณะเริ่มนับปลดตัวหนีบสีน้ า
เงินจากสายถุงน้ ายาใหมํ 

     

2. มีการใช๎ตัวหนีบ( Clamp) หนีบถุงของน้ ายาที่ปลํอยออก ทันทีที่นับถึง 5  
( มีการเช็ค Clamp หนีบดี หรือ ไมํ ) 

     

 การปล่อยน้ ายาเข้าช่องท้อง      
1. เปิดวาล์วสายตํอทํอล๎างไต ( จับสีฟูาหมุนสีขาว ) เพ่ือปลํอยน้ ายาเข๎า      
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ชํองท๎อง 
2. สังเกตการไหลของน้ ายา ( ดูที่หักเดือย ,ถุงแฟบ ,ตาชั่งเลื่อนขึ้น , ผู้ปุวย

รู้สึกเย็นท้อง หรือตึงท้อง ) 
     

3. ดูเวลา ลงบันทึก เวลาที่น้ ายาเริ่มเข๎า      
4. เมื่อน้ ายาเข้าหมดมีการปิดวาล์วสายตํอทํอล๎างไต  

( จับสีฟูาหมุนสีขาว ) 
     

5. มีการใช๎ ตัวหนีบสีน้ าเงิน ตัวที่ 2 หนีบที่สายถุงน้ ายาใหมํ(ถุงที่แขวน) 
และมีการเช็ค การหนีบ( หนีบดีหรือไม่) และตรวจสอบวําปิดระบบครบ
ทั้ง 3 ทาง  

     

6. ดูเวลาและบันทึกเวลาที่น้ ายาเข๎าหมด (น้ ายาเข๎าหมดใช๎เวลา ประมาณ 
10 นาที ) 

     

 การปิดระบบ      
1. ล๎างมืออยํางถูกวิธี ครั้งที่ 3 ( กรณีผู้ดูแล ) หรือใช๎ 

 Alcohol rub ( กรณีผู้ปุวยท าเอง ) 
     

2. เปิดซองจุกปิดปลอดเชื้อ ( ด้วยความระมัดระวังการปนเปื้อน )      
3. ปลดสายถุงน้ ายาออกจากวาล์วสายตํอทํอล๎างไต ( จับสีฟูาหมุนสีน้ าเงิน) 

** มีความระมัดระวังการสัมผัสสิ่งอ่ืนที่ไมํปลอดเชื้อ    
     

4. หยิบจุกปิดปลอดเชื้อ หงายฝาขึ้น  ( ตรวจสอบฟองน้ า และน้ ายาฆ่าเชื้อ
ว่ามีหรือไม่ ) 

     

5. ปิดปลายสายตํอทํอล๎างไตด๎วยจุกปิดปลอดเชื้อ หมุนเกลียวให๎แนํน (ท า
ช้าๆ ระมัดระวังการสัมผัสสิ่งที่ไม่ปลอดเชื้อ) 

     

6. เก็บสายทํอล๎างไตเข๎ากระเป๋าหน๎าท๎องให๎เรียบร๎อย      
7. ชั่งน้ าหนักถุงน้ ายาที่ปลํอยออกจากชํองท๎อง      
8. บันทึกลงในสมุดบันทึกน้ ายา ได๎ถูกต๎องครบถ๎วน ( ทุกช่อง )      

 การก าจัดถุงน้ ายา      
1. ปิดปลายถุงน้ ายาด๎วยจุกปิดสีเขียว      
2. หักสายและมัดด๎วยยางให๎แนํน      
3. น าถุงน้ ายาไปตัด เทน้ ายาทิ้งที่ส๎วม      
4. ถุงน้ ายาเปลํา ก าจัดโดยการฝังหรือเผาหรือฝากท้ิงที่สถานีอนามัย      
 
หมายเหตุ           = ไม่ได้ปฏิบัติ           X  =  ปฏิบัติไม่ถูกต้อง            =  ปฏิบัติถูกต้อง 
เกณฑ์ผ่าน  คือ  ปฏิบัติทุกข้อ 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
...................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ...................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
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แบบประเมินขั้นตอนการเปลี่ยนน้ ายาระบบ Andy Disc 
 งานล้างไตทางช่องท้อง หน่วยไตเทียม โรงพยาบาลวานรนิวาส 

ชื่อ-สกุลผู๎ปุวย............................................................................................วัน/เดือน/ปี.......... ................. 
ญาติผู๎ดูแล..........................................................................ผูป๎ระเมิน................................................................ 

สิ่งที่ต๎องประเมิน ปฏิบัติ ไมํปฏิบัติ 
1. ตรวจสอบความสะอากรํางกาย เสื้อผ๎า (ต๎องสะอาด ถ๎าไมํสะอาดต๎องอาบน้ า    ช าระ
รํางกายกํอนเริ่มท า CAPD ) 

  

2. เตรียมสถานที่ ปิดประตู ปิดหน๎าตําง ที่มีลมพัดเข๎า ปิดพัดลม เปิดไฟ   
3. เตรียมอุปกรณ์ 6 อยํางได๎แกํ  
     3.1 เจลล๎างมือแห๎ง 
     3.2 ขวดสเปรย์แอลกอฮอล์ 
     3.3 ฝาจุกปิดอันใหมํ 
     3.4 แทํนยึด 
     3.5 ผ๎าเช็ดโต๏ะ  (3.1 – 3.5 วางบนโต๏ะ) 
     3.6 น้ ายาล๎างไต (วางไว๎นอกโต๏ะ) 

  

4. ผ๎าปิดปากปิดจมูกทั้งผู๎ปุวยและผู๎ดูแล   
5. ล๎างมือครั้งที่ 1    
6. เช็ดแทํนยึด , เช็ดโต๏ะ ด๎วยแอลกอฮอล์ 70% (เช็ดไปในทางเดียวกัน)   
7. ยึดแทํนยึดไว๎บนขอบโต๏ะ   
8. ฉีกถุงน้ ายา(จับถุงชั้นนอกให๎น๎อยที่สุด) ใช๎มือสอดเข๎าไปหยิบถุงน้ ายาข๎างใน ออกมาวางบน
โต๏ะ คลี่สายวางจานหมุนลงบนแทํนยึด ให๎หัวจุกพ๎นขอบโต๏ะ ถุงเปลําวางลงในถังรองรับน้ ายา
ล๎างไต 

  

9. ตรวจสอบน้ ายาล๎างไต 5 อยําง ได๎แกํ  
     9.1 ดูวันเดือนปีหมดอายุ 
     9.2 ดูปริมาณน้ ายา  
     9.3 ความเข๎มข๎นของน้ าตาลในน้ ายา 
     9.4 ตะแคงถุงดูคาบความใสของน้ ายา ถ๎าใสจะมองเห็นตัวหนังสือด๎านลําง 
     9.5 ตรวจสอบรอยรั่วที่ถุงน้ ายา และปลายสายน้ ายา และน า ถุง น้ ายาขึ้นแขวน 

  

10. น าสายทํอล๎างไตของผู๎ปุวยออกมา พํนสเปรย์แอลกอฮอล์หํางประมาณ1 ฟุต 1 ครั้ง ท า
ทั้ง 2 ด๎าน น าสายล๎างไตผู๎ปุวยเสียบพักไว๎ที่ด๎านขาวของแทํนยึดให๎ลึกท่ีสุด (ถ๎าผู๎ปุวยท าเอง
ปลํอยสายห๎อยลง) พํนสเปรย์แอลกอฮอล์หํางประมาณ  1 ฟุตที่ปลายสาย    

  

11. ล๎างมือครั้งที่ 2    
12. ถอดฝา ปิดปลายทํอออกจากจานหมุน วางบนโต๏ะ หมุนข๎อตํอสายสํงน้ ายา ล๎างไตผู๎ปุวย   
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ออกจากฝาปิดอันเกํา แล๎วน าไปหมุนตํอเข๎ากับหัวจุกของจานหมุนให๎แนํน 
13. น าฝาปิดสายจานหมุน มาปิดจุกปิดอันเกําทิ้งไป   

14. เปิดตัวหนีบที่สายสํงน้ ายา เข็มขี้ของจานหมุนจะอยูํในต าแหนํง จุดที่หนึ่ง “●” น้ ายา
จากท๎องจะไหลออกลงสูํถุงน้ าทิ้ง 

  

15. ลงบันทึกเวลา น้ ายาเริ่มออก   
16. ตรวจสอบให๎มั่นใจวําน้ ายาออกจากชํองท๎องหมดแล๎ว หมุนเข็มชี้ของจานหมุนตามเข็ม
นาฬิกาไปยังต าแหนํงสองจุด “●●” เพ่ือให๎น้ ายาจากถุงใหมํชะล๎างสายน้ ายา และไหลลงสูํ
ถุงน้ าท้ิงประมาณ 5 วินาที (นับ 1 และ 2 ถึงและ 5 )  

  

17. หมุนเข็มชี้ของจานหมุนตามเข็มนาฬิกา ไปจนถึงต าแหนํงสามจุด “○○●” เพ่ือใสํน้ ายา
เข๎าท๎อง  

  

18.ลงบันทึกเวลาน้ ายาออกหมด ชั่งน้ าหนักของน้ ายาที่ปลํอยออกจากท๎อง พร๎อมลงบันทึก
จ านวนที่ออก และก าไรที่ได๎ ตรวจสอบลักษณะน้ ายาวําผิดปกติหรือไมํ พร๎อมลงบันทึก   

  

19. ลงบันทึกเวลาน้ ายาเริ่มเข๎า เวลาเข๎าหมด จ านวนที่เข๎า   

20. หมุนเข็มชี้ของจานหมุน ไปที่จุดสุดท๎ายของต าแหนํงจุดที่สี่ “●●●●” เพ่ือปิดระบบ 
ปิดตัวหนีบที่สายสํงน้ ายา 

  

21. เปิดซองฝาจุดปิดอันใหมํ ไมํให๎มือสัมผัสจุกปิดโดยตรง ใช๎ซองจับน าไปเสียบไว๎ที่แทํนยึด
ด๎านซ๎ายมือ ดันเข๎าไปให๎สุด 

  

 
เกณฑ์ผําน คือ  ต๎องปฏิบัติทุกข๎อ 

สรุป  ผลการประเมิน : ผู๎ปุวย / ผู๎ดูแลปฏิบัติได๎                   ถูกต๎อง     ไมํถูกต๎อง 
หมายเหตุ..................................................................................................................... ...................................... 
............................................................................................ .............................................................................. 
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การดูแลแผลช่องสายออก 
(Exit site) 

ความหมาย 
 แผลชํองสายออก (Exit site)   หมายถึง สํวนที่ Tenchkhoff’s  catheter โผลํออกมานอกผนังชํอง
ท๎อง รวมถึงโพรงรอบสายล๎างชํองท๎องและอุโมงค์รอบสาย (tunnel) ซึ่งเป็นบริเวณรอบสายล๎างชํองท๎องใต๎
ผิวหนัง ระหวํางคัพฟ์ใน และคัพฟ์นอก  

 
 
การดูแลแผลชํองสายออกให๎ถูกต๎องเหมาะสมโดยใช๎เทคนิคสะอาดปลอดเชื้อ เพ่ือปูองกันการติดเชื้อ

ตามผิวหนังหน๎าท๎อง ซึ่งจะท าให๎เกิดการติดเชื้อของแผลหน๎าท๎องแผล  แผล Exit site ที่ปกติ ควรแห๎งดี ไมํ
หลวม ไมํมีสะเก็ดหรือของเหลวไหลซึม การท าความสะอาดแผลเป็นประจ าเมื่อแผลหายดี จะชํวยลดจ านวน
แบคทีเรียที่สะสมในเนื้อเยื่อตํางๆไมํให๎เชื้อโรคเข๎าสูํรํางกาย ซึ่งประกอบด๎วย การประเมิน Exit site , การท า
แผล Exit site , การตรึงสายล๎างชํองท๎อง, การปูองกันไมํให๎ Exit site และ tunnel ชอกช้ า 
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การท าแผลช่องสายออก (Exit site) 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือปูองกันภาวะแทรกซ๎อน ได๎แกํ การติดเชื้อ การรั่วซึมของชํองสายออก ปูองกันการเลื่อนหลุด
ของคัพฟ ์และปูองกันภยันตรายตํอชํองสายออก 

2. เพ่ือให๎สายล๎างทางชํองท๎องมีการเคลื่อนไหวน๎อยที่สุด  สํงเสริมการหายของแผลผําตัด 
ขั้นตอนการท าแผลช่องสายออก (Exit site) 

1. เตรียมสถานที่ 
- ปิดประตู ปิดหน๎าตําง ปิดพัดลม  เปิดไฟ 
- สวมปิดปาก ปิดจมูกทั้งผู๎ปุวยและผู๎ดูแล 

2. เตรียมอุปกรณ์ 
- แอลกอฮอล์เช็ดโต๏ะ Alcohol 70 % 
- ส าลีเช็ดโต๏ะ 
- ชุดท าแผลปลอดเชื้อ 
- น้ าเกลือล๎างแผล (NSS 0.9%) 
- พลาสเตอร์ 
- ขวด Alcohol rub 
- ถังขยะ 

3.  ขั้นตอนการท าแผล ล้างมืออย่างถูกวิธี  ครั้งที่ 1 (เพื่อเช็ดโต๊ะและเตรียมอุปกรณ์พร้อมใช้) 
-   เช็ดโต๏ะและขอบโต๏ะด๎วยแอลกอฮอล์ 
- หยิบอุปกรณ์ท าแผลวางบนโต๏ะ ( ชุดท าแผล,น้ าเกลือล๎างแผล,พลาสเตอร์ ) 
- ใช๎ส าลีชุบแอลกอฮอล์ เช็ดก๎นขวด Alcohol rub แล๎ววางบนโต๏ะ 
- หยิบผ๎าสะอาดมา ผู๎ปุวยนั่งลงใช๎ผ๎าปูรองท่ีตักหยิบสายล๎างไตออกมาวางบนผ๎า 

4.   ล้างมืออย่างถูกวิธี ครั้งที่ 2   ( เพื่อเปิดแผลและประเมินแผล) 
5.   การเปิดแผล (ด๎วยความนุํมนวล)  

- แกะพลาสเตอร์และก๏อซเกําออกด๎วยความระมัดระวัง ไมํให๎สัมผัสกับแผล   
-   ระวังไมํให๎สายหน๎าท๎องถูกดึงรั้ง (อยํา กระชากแผล) 

    6.   ประเมินแผลและอุโมงค์ทางสายออก 
- ตรวจประเมินแผล โดยสังเกต รอบๆแผลและคราบที่เปื้อนก๏อซด๎านใน วําแผลอักเสบ ปวด บวม 

แดง ร๎อน มีน้ าเหลือง หนอง หรือไมํ          
- ประเมินอุโมงค์สาย โดยใชํนิ้วชี้และนิ้วกลางกดผิวหนังที่หน๎าท๎องบริเวณแผลผําตัด ไลํมาทางสาย

ออก อีกมือหนึ่งจับสายหน๎าท๎องยกขึ้น สังเกตใต๎สายบริเวณโคนแผล มี หนอง / เลือดหรือไมํ 
(ปกติจะไม่มีหนอง/เลือด) 
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7.  ล้างมืออย่างถูกวิธี ครั้งที่ 3 ( เพื่อท าความสะอาดแผล) 

-   แกะชุดท าแผล หยิบออกจากซอง (ระวังขณะหยิบ จับบริเวณปลายๆ Set ) 
-  เปิดขวดน้ าเกลือล๎างแผล เทลงบนหลุมเล็ก ในถาดชุดท าแผล 

8.  การท าความสะอาดแผล  โดยเช็ดเปียก 3 ก้าน 
- หยิบไม๎พันส าลีก๎านท่ี 1 ชุบน้ าเกลือล๎างแผลพอหมาดๆ เช็ดแผลวนเป็นวงกลมจากโคนสาย 

ออกมาด๎านนอกเรื่อยๆ (ไมํเช็ดย๎อนกลับ) แล๎วทิ้งลงถังขยะ (ยกมือทิ้งสูงๆ) 
- หยิบไม๎พันส าลีก๎านท่ี 2 ชุบน้ าเกลือล๎างแผล เช็ดแผลวนออก  (ท าเหมือนก๎านที่ 1 ) 
- หยิบไม๎พันส าลีก๎านท่ี 3 ชุบน้ าเกลือล๎างแผล เช็ดสายล๎างไตจากโคนแผล ไปทางปลายสาย เช็ด

สายทั้ง  4 ด๎าน บน / ลําง   ซ๎าย / ขวา 
9.  การท าความสะอาดแผล  โดยเช็ดแห้ง 2 ก้าน 
- หยิบไม้พันส าลีก้านที่ 4 ไมํต๎องชุบน้ าเกลือล๎างแผล เช็ดแผลให๎แห๎ง โดยเช็ดแผลวนเป็นวงกลม

จากโคนสาย ออกมาด๎านนอกเรื่อยๆ (ไม่เช็ดย้อนกลับ) แล๎วทิ้งลงถังขยะ 
- หยิบไม้พันส าลีก้านที่ 5 (ไมํต๎องชุบน้ าเกลือล๎างแผล)เช็ดสายล๎างไตให๎แห๎งโดยเช็ดจากโคนแผล 

ไปทางปลายสาย ทั้ง 4 ด๎าน บน / ลําง   ซ๎าย / ขวา 
10. การปิดแผล 

- หยิบผ้าก๊อส แผ่นที่ 1 จับมุมใดมุมหนึ่งของก๏อซ ระวังก๏อซด๎านในที่จะสัมผัสแผลใช๎  อีกมือหนึ่งยก
ปลายสายหน๎าท๎องไว๎วางผ๎าก๏อซใต๎สายหน๎าท๎องชิดแผลลักษณะพับครึ่ง 

- หยิบผ้าก๊อซ แผ่นที่ 2 ปิดทับแผล และทับบนก๏อส ชิ้นที่ 1   
- ติดพลาสเตอร์(ชิ้นเล็ก) เพ่ือ ยึดตรึงสายไมํให๎สายขยับ และไมํติดดึงรั้งแผล 
- ติดพลาสเตอร์(ชิ้นใหญํ) เพ่ือปิดแผลให๎มิดชิด ไมํปิดทับหรือชิดกับท่ียึดตรึงสาย 

11. การท าความสะอาดข้อต่อ 
- แกะก๏อซและพลาสเตอร์ที่หุ๎มข๎อตํอออกให๎หมด  ( ห๎ามใช๎ของมีคม ) 
- หยิบไม้พันส าลีก้านที่ 6 ชุบน้ าเกลือล๎างแผล เช็ดบริเวณข้อต่อในแนวยาว  จากข๎อตํอด๎านในออกไป

ด๎านนอกให๎รอบสายแล้วเช็ดสายที่ต่อออกจากข้อต่อ ออกไปด๎านนอก 
- สังเกตว่ามีการเลื่อนออกของสายข้อต่อหรือไม่ ถ๎าพบเลื่อนออกให๎ใช๎ผ๎าก๏อซสะอาด 2 ชิ้น (มือจับ

ข๎างละชิ้น) แล๎วหมุนข๎อตํอเข๎าหากันเหมือนเดิม 
- หยิบผ้าก๊อซแผ่นที่ 3 โดยหยิบด๎านบนแผํนก๏อซ หงายผ๎าก๏อซขึ้น ใช๎รองบริเวณข๎อตํอจับปลายผ๎าก๏อซ 

2ด๎านทบกัน แล๎วพันรอบข๎อตํอ ปิดด๎วยพลาสเตอร์ให๎แนํน ไมํให๎เลื่อนหลุดเก็บสายใสํกระเป๋าหน๎าท๎อง 
และเก็บอุปกรณ์ให๎เรียบร๎อย 

**ผู้ปุวยท าเอง** ให๎จัดโต๏ะและวางของใกล๎กับโต๏ะ เพ่ือจะไมํต๎องลุกเดินไปหยิบอุปกรณ์ 
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วิธีการท าแผลช่องสายออก (Exit site) 
1. เตรียมสถานที่ 

- ปิดประตู ปิดหน๎าตําง ปิดพัดลม  เปิดไฟ 
- สวมปิดปาก ปิดจมูกทั้งผู๎ปุวยและผู๎ดูแล 

2. เตรียมอุปกรณ์ 
- แอลกอฮอล์เช็ดโต๏ะ Alcohol 70 % 
- ส าลีเช็ดโต๏ะ 
- ชุดท าแผลปลอดเชื้อ 
- น้ าเกลือล๎างแผล (NSS 0.9%) 
- พลาสเตอร์ 
- ขวด Alcohol rub  
- ถังขยะ 

   
3.  ขั้นตอนการท าแผล  
ล้างมืออย่างถูกวิธี  ครั้งที่ 1 (เพื่อเช็ดโต๊ะและเตรียมอุปกรณ์พร้อมใช้) 

-   เช็ดโต๏ะและขอบโต๏ะด๎วยแอลกอฮอล์หยิบอุปกรณ์ท าแผลวางบนโต๏ะ 

    
- หยิบผ๎าสะอาดมาปูรอง หยิบสายล๎างไตออกมาวางบนผ๎า 

     



41 
 

 
 

4.   ล้างมืออย่างถูกวิธี ครั้งที่ 2   ( เพื่อเปิดแผลและประเมินแผล) 
5.   การเปิดแผล (ด๎วยความนุํมนวล)               6.   ประเมินแผลและอุโมงค์ทางสายออก 

                   
7.  ล้างมืออย่างถูกวิธี ครั้งที่ 3 ( เพื่อท าความสะอาดแผล) 

-   แกะชุดท าแผล หยิบออกจากซอง 

     
8.  การท าความสะอาดแผล  โดยเช็ดเปียก 3 ก้าน 
- หยิบไม๎พันส าลีก๎านท่ี 1 ชุบน้ าเกลือล๎างแผลพอหมาดๆ เช็ดแผลวนเป็นวงกลมจากโคนสาย 

ออกมาด๎านนอกเรื่อยๆ (ไมํเช็ดย๎อนกลับ) แล๎วทิ้งลงถังขยะ (ยกมือทิ้งสูงๆ) 

 
- หยิบไม๎พันส าลีก๎านท่ี 2 ชุบน้ าเกลือล๎างแผล เช็ดแผลวนออก  (ท าเหมือนก๎านที่ 1 ) 

 
- หยิบไม๎พันส าลีก๎านท่ี 3 ชุบน้ าเกลือล๎างแผล เช็ดสายล๎างไตจากโคนแผล ไปทางปลายสาย เช็ด

สาย  ทั้ง  4 ด๎าน บน / ลําง   ซ๎าย / ขวา 
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9.  การท าความสะอาดแผล  โดยเช็ดแห้ง 2 ก้าน 
- หยิบไม้พันส าลีก้านที่ 4 ไมํต๎องชุบน้ าเกลือล๎างแผล เช็ดแผลให๎แห๎ง โดยเช็ดแผลวนเป็นวงกลม

จากโคนสาย ออกมาด๎านนอกเรื่อยๆ (ไม่เช็ดย้อนกลับ) แล๎วทิ้งลงถังขยะ 

    
- หยิบไม้พันส าลีก้านที่ 5 (ไมํต๎องชุบน้ าเกลือล๎างแผล)เช็ดสายล๎างไตให๎แห๎งโดยเช็ดจากโคนแผล 

ไปทางปลายสาย ทั้ง 4 ด๎าน บน / ลําง   ซ๎าย / ขวา 

          
10. การปิดแผล 
- หยิบผ้าก๊อซ แผ่นที่ 1 จับมุมใดมุมหนึ่งของก๏อซ ระวังก๏อซด๎านในที่จะสัมผัสแผลใช๎  อีกมือหนึ่งยก

ปลายสายหน๎าท๎องไว๎วางผ๎าก๏อซใต๎สายหน๎าท๎องชิดแผลลักษณะพับครึ่ง 

    
- หยิบผ้าก๊อซ แผ่นที่ 2 ปิดทับแผล                 ติดพลาสเตอร์(ชิ้นเล็ก) เพ่ือ ยึดตรึงสายไมํให๎สาย

ขยับ  
และทับบนก๏อซ ชิ้นที่ 1                               และไมํติดดึงรั้งแผล   
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- ติดพลาสเตอร์(ชิ้นใหญํ) เพ่ือปิดแผลให๎มิดชิด ไมํปิดทับหรือชิดกับท่ียึดตรึงสาย 

     
11.  การท าความสะอาดข้อต่อ 
- แกะก๏อซและพลาสเตอร์ที่หุ๎มข๎อตํอออกให๎หมด  ( ห๎ามใช๎ของมีคม ) 

  
- หยิบไม้พันส าลีก้านที่ 6 ชุบน้ าเกลือล๎างแผล เช็ดบริเวณข้อต่อในแนวยาวจากข๎อตํอด๎านในออกไป

ด๎านนอกให๎รอบสาย สังเกตว่ามีการเลื่อนออกของสายข้อต่อหรือไม่ 

    
- หยิบผ้าก๊อซแผ่นที่ 3 โดยหยิบด๎านบนแผํนก๏อซ หงายผ๎าก๏อซขึ้น ใช๎รองบริเวณข๎อตํอจับปลายผ๎าก๏อซ 

2ด๎านทบกัน แล๎วพันรอบข๎อตํอ ปิดด๎วยพลาสเตอร์ให๎แนํน ไมํให๎เลื่อนหลุด 
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- เก็บสายใสํกระเป๋าหน๎าท๎อง และเก็บอุปกรณ์ให๎เรียบร๎อย 
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แบบประเมินผลขั้นตอนการท าแผลช่องสายออกของผู้ปุวยและญาติ 
 ชื่อผู้ปุวย .................................................................HN ……………….. เริ่มเรียนวันที่ ...................................... 
 ชื่อถูกประเมิน ........................................................ ผู้ประเมิน……………………………………………………........... 
รายการประเมิน วันที่ 
1. เตรียมสถานที่   
 - ปิดประตู ปิดหน๎าตําง ปิดพัดลม  เปิดไฟ   
 - ปิดปากปิดจมูกท้ังผู๎ปุวยและผู๎ดูแล   
2. เตรียมอุปกรณ์   
 - แอลกอฮอล์เช็ดโต๏ะ Alcohol 70 %   
 - ส าลีเช็ดโต๏ะ   
 - ชุดท าแผลปลอดเชื้อ   
 - น้ าเกลือล๎างแผล (NSS 0.5%)   
 - พลาสเตอร์    
 - ถังขยะ   
3. ขั้นตอนการท าแผล   
 ล้างมืออย่างถูกวิธี  ครั้งที่ 1 (เพื่อเช็ดโต๊ะและเตรียมอุปกรณ์พร้อมใช้)   
 - เช็ดโต๏ะและขอบโต๏ะด๎วยแอลกอฮอล์    
 - หยิบอุปกรณ์ท าแผลวางบนโต๏ะ ( ชุดท าแผล,น้ าเกลือล๎างแผล,พลาสเตอร์ )   
 - หยิบผ๎าสะอาดมาปูรองสายล๎างไต   
4. ล้างมืออย่างถูกวิธี ครั้งที่ 2   ( เพื่อเปิดแผลและประเมินแผล)   
5. การเปิดแผล (ด๎วยความนุํมนวล)  

- แกะพลาสเตอร์และก๏อซเกําออกด๎วยความระมัดระวัง ไมํให๎สัมผัสกับแผล   
- ระวังไมํให๎สายหน๎าท๎องถูกดึงรั้ง (อย่า กระชากแผล) 

  

6. ประเมินแผลและอุโมงค์ทางสายออก 
- ตรวจประเมินแผล วําแผลอักเสบ ปวด บวม แดง ร๎อน มีน้ าเหลือง หนอง หรือไมํ  

โดยสังเกต รอบๆแผลและคราบที่เปื้อนก๏อซด๎านใน 
- ประเมินอุโมงค์สาย โดยใชํนิ้วชี้และนิ้วกลางกดผิวหนังที่หน๎าท๎องบริเวณแผลผําตัด          

ไลํมาทางสายออก อีกมือหนึ่งจับสายหน๎าท๎องยกข้ึน สังเกตใต๎สายบริเวณโคนแผล           
มี หนอง / เลือดหรือไมํ (ปกติจะไม่มีหนอง/เลือด) 

  

7. ล้างมืออย่างถูกวิธี ครั้งที่ 3 ( เพื่อท าความสะอาดแผล)   
8. แกะชุดท าแผล หยิบออกจากซอง (ระวังขณะหยิบ จับบริเวณปลายๆ Set )   
9. เปิดขวดน้ าเกลือล๎างแผล เทลงบนหลุมเล็ก ในถาดชุดท าแผล   
10. การท าความสะอาดแผล โดยเช็ดเปียก 3 ก้าน   

 - หยิบไม๎พันส าลีก๎านท่ี 1 ชุบน้ าเกลือล๎างแผลพอหมาดๆ เช็ดแผลวนเป็นวงกลมจากโคนสาย 
ออกมาด๎านนอกเรื่อยๆ (ไม่เช็ดย้อนกลับ) แล๎วทิ้งลงถังขยะ (ยกมือทิ้งสูงๆ) 

  

 - หยิบไม๎พันส าลีก๎านท่ี 2 ชุบน้ าเกลือล๎างแผล เช็ดแผลวนออก  (ท าเหมือนก้านที่ 1 )   
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 - หยิบไม๎พันส าลีก๎านท่ี 3 ชุบน้ าเกลือล๎างแผล เช็ดสายล๎างไตจากโคนแผล ไปทางปลายสาย 
เช็ดสายทั้ง  4 ด๎าน บน / ลําง   ซ๎าย / ขวา 

  

 การท าความสะอาดแผล โดยเช็ดแห้ง 2 ก้าน   

 - หยิบไม๎พันส าลีก๎านท่ี 4 ไมํต๎องชุบน้ าเกลือล๎างแผล เช็ดแผลให๎แห๎ง โดยเช็ดแผลวน     เปน็
วงกลมจากโคนสาย ออกมาด๎านนอกเรื่อยๆ (ไม่เช็ดย้อนกลับ) แล๎วทิ้งลงถังขยะ  

  

 - หยิบไม๎พันส าลีก๎านท่ี 5 (ไมํต๎องชุบน้ าเกลือล๎างแผล)เช็ดสายล๎างไตให๎แห๎ง โดยเช็ดจากโคน
แผล ไปทางปลายสาย ทั้ง 4 ด๎าน บน / ลําง   ซ๎าย / ขวา 

  

11. การปิดแผล   

 หยิบผ๎าก๏อส แผํนที่ 1 (จับมุมใดมุมหนึ่งของก๊อซ ระวังก๊อซด้านในที่จะสัมผัสแผล)  
ใช๎อีกมือหนึ่งยกปลายสายหน๎าท๎องไว๎ วางผ๎าก๏อซใต๎สายหน๎าท๎องชิดแผล ลักษณะพับครึ่ง 

  

 หยิบผ๎าก๏อซ แผํนที่ 2 ปิดทับแผล และทับบนก๏อส ชิ้นที่ 1     

  ติดพลาสเตอร์ยึดตรึงสาย (ไมํให๎สายขยับ และไมํติดดึงรั้งแผล)   

 ติดพลาสเตอร์ปิดแผล (ไมํปิดทับ หรือติดกันกับท่ียึดตรึงสาย)   

 การท าความสะอาดข้อต่อ    

12. - แกะก๏อซและพลาสเตอร์ที่หุ๎มข๎อตํอออกให๎หมด  ( ห๎ามใช๎ของมีคม )   
 - หยิบไม๎พันส าลีก๎านท่ี 6 ชุบน้ าเกลือล๎างแผล เช็ดบริเวณข้อต่อในแนวยาว จากข๎อตํอด๎านใน

ออกไปด๎านนอกให๎รอบสายแล้วเช็ดสายที่ต่อออกจากข้อต่อ ออกไปด๎านนอก 
  

 - สังเกตวํามีการเลื่อนออกของสายข๎อตํอหรือไมํ ถ๎าพบเลื่อนออกให๎ใช๎ผ๎าก๏อซสะอาด 2 ชิ้น 
(มือจับข๎างละชิ้น) แล๎วหมุนข๎อตํอเข๎าหากันเหมือนเดิม 

  

 -   หยิบผ๎าก๏อซแผํนที่ 3 โดยหยิบด๎านบนแผํนก๏อซ หงายผ๎าก๏อซขึ้น ใช๎รองบริเวณข๎อตํอ  จับ
ปลายผ๎าก๏อซ 2 ด๎านทบกัน แล๎วพันรอบข๎อตํอ ปิดด๎วยพลาสเตอร์ให๎แนํน ไมํให๎เลื่อนหลุด  

  

13. เก็บสายใสํกระเป๋าหน๎าท๎อง และเก็บอุปกรณ์ให๎เรียบร๎อย   

 
หมายเหตุ   0   = ไมํได๎ปฏิบัติ        X   = ปฏิบัติไมํถูกต๎อง           =  ปฏิบัติถูกต๎อง 
เกณฑ์ผําน  คือปฏิบัติทุกข๎อ 
ข๎อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……….………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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การประเมินลักษณะแผล Exit site 

 

 

Trauma 
- เกิดจากการดึงรั้งสาย หรือยึดติดสายไมํ

ดี 
- มีการฉีกขาดของเนื้อเยื่อหรือเลือดออก

ที่แผล 

- ท าแผลวันละ 2 ครั้ง   
   ด๎วย 0.9% NSS 
- ยึดติดสายให๎แนํน ไมํ

ดึงรั้งสาย 

 

Cuff โผล่  
- เกิดจากขาดสารอาหาร/ผอมลง 
- เกิดจากการดึงรั้งสาย บํอยๆ หรือยึดติด

สายไมํดี 
- ท าให๎เกิดการติดเชื้อได๎งําย 

- ท าแผลวันละ 2 ครั้ง   
ด๎วย 0.9% NSS 

- ยึดติดสายให๎แนํน ไมํ
ดึงรั้งสาย 

- ห๎ามใช๎ของมีคม

Perfect   
- สีเดียวกับผิวหนัง/มีสีคล้ าขึ้น/สีชมพ ู
- อาจพบคราบน้ าเหลืองปริมาณเล็กน๎อย หลุดลอก

งาย บนผิวหนัง หรือปนเปือ้นผ๎าก๏อซ < 1 คร้ัง/
สัปดาห ์

- ไมํมีสะเก็ดเลือด กดไมํเจ็บ ไมํบวม 

Good 
- มีสีคล้ าขึ้น/สีชมพู 
- อาจพบคราบน้ าเหลือง เกิดถีข่ึ้น /ปนเปือ้นผ๎าก๏อซ   

> 1 คร้ัง/สัปดาห์แตํไมํเกิน 3 คร้ัง/สัปดาห ์
- ไมํมีสะเก็ดเลือด กดไมํเจ็บ ไมํบวม 
 Acute infection 
- ผิวหนังสีชมพูเข๎มหรือสีแดง ขนาด Ø > 13 mm 
- พบคราบน้ าเหลืองหรือหนองติดแนํนลอกออกยากหรือ

คราบหนองแฉะบนผา๎ก๏อซ  ไมํเกิน 1 เดือน 
- มีอาการปวด บวม ร๎อน อาจพบติ่งเนื้อยื่นนูน  
- เห็นเส๎นเลือดบนผิวขนาดเล็ก ผิวบาง เลือดออกได๎งําย 
 Chronic infection 
- ผิวหนังสีชมพูเข๎มหรือสีแดง ขนาด Ø > 13 mm 
- พบคราบน้ าเหลืองหรือหนองติดแนํนลอกออกยาก หรือ

คราบหนองแฉะบนผา๎ก๏อซ ติดเชื้อเร้ือรงัเกิน 1 เดือน 
- พบติ่งเนื้อขนาดใหญํ ยื่นนูน ออกมาภายนอก 
ไมํพบอาการปวด บวม รอ๎น 

Equivocal 
- สีชมพูเข๎มหรือแดง ขนาดØ < 13 mm 
- อาจพบคราบน้ าเหลือง ขนาดใหญํ ยากตํอการลอก 

≥ 3 คร้ัง/สัปดาห์ 

- ไมํมีสะเก็ดเลือด กดไมํเจ็บ ไมํบวม 
 

- ท าแผลวันละคร้ัง  
ด๎วย 0.9% NSS 

- ท าแผลวันละคร้ัง 
ด๎วย 0.9% NSS 

 

- ท าแผลวันละคร้ัง 
  ด๎วย0.9% NSS 
- ให๎เปรียบเทียบคราบน้ าเหลอืง

จากแผลทกุวัน 
 

 

- สํงหนองจากแผลเพาะเช้ือ C/S 
- ท าแผลวันละ 2 ครั้ง   

ด๎วย 0.9% NSS และ  
10 % providine iodine 

ให๎ยาปฏิชีวนะตามแผนการ
รักษาของแพทย ์

- สํงหนองจากแผลเพาะเช้ือ C/S 
- ท าแผลวันละ 2 ครั้ง   

ด๎วย 0.9% NSS และ  
10 % providine iodine 

- ให๎ยาปฏิชีวนะตามแผนการ
รักษาของแพทย ์

 

Perfect   
- สีเดียวกับผิวหนัง/มีสีคล้ าขึ้น/สีชมพ ู
- อาจพบคราบน้ าเหลืองปริมาณเล็กน๎อย หลุดลอก

งาย บนผิวหนัง หรือปนเปือ้นผ๎าก๏อซ < 1 คร้ัง/
สัปดาห ์

- ไมํมีสะเก็ดเลือด กดไมํเจ็บ ไมํบวม 
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ลอกคัฟฟ์ออก 
 
Cuff  infection  without  Exit infection 

- สีชมพูหรือสีคล้ า 
- ไมํพบคราบน้ าเหลือง ไมํมีสะเก็ด 
- มีหนองหรือเลือดปนออกมาเรื้อรังอาจ

เป็นๆหายๆ  
- มีการหนาตัวที่บริเวณคัฟฟ์  
- อาจกดเจ็บบริเวณคัฟฟ์ 

- สํงหนองจากแผลเพาะ
เชื้อ C/S 

- ท าแผลวันละ 2 ครั้ง   
ด๎วย 0.9% NSS และ  
10 % providine 
iodine 

- ให๎ยาปฏิชีวนะตาม
แผนการ 
รักษาของแพทย์ 

 
       เอกสารอ๎างอิง :  คูํมือการดูแลผู๎ปุวยล๎างไตแบบตํอเนื่องCAPD     โรงพยาบาลวานรนิวาส  ปี 2559 

 

 

   

                                                                                                                                                               


