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แนวปฏิบัติการพยาบาลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง 
ที่มีปญหาการควบคุมการขับถายอุจจาระ 

(CNPG Poststroke Rehabilitation: Fecal incontinence) 
 
คําที่พบบอย 
              Fecal Incontinence  และ  Bowel incontinence 
คําจํากัดความ 
 อาการกลั้นอุจจาระไมได  หมายถึง  ภาวะที่บุคคลไมสามารถควบคุมการขับถายได
ตามปกติ  ทําใหมีการเล็ดหรอืราดของอุจจาระ  ในเวลาและสถานที่ที่ไมเหมาะสม  (1)   

อาการกลั้นอุจจาระไมได  แบงยอยๆ ไดดงันี้(2) 

1. Passive incontinence  หมายถึง  การมีอุจจาระเล็ด/ราด หรือลม  ผานทางทวาร
หนักโดยไมรูตัวและไมสามารถกลั้นได 

2. Urge incontinence  หมายถึง  ความตองการขับถายอุจจาระในทันที  และรูสึกวา  
จะมีอุจจาระเลด็ราดและตองใชความพยายามอยางมากในการกลั้นอุจจาระ  

3. Faecal seepage  หมายถึง  การมีอุจจาระเลด็จํานวนนอยๆ  โดยไมรูสึกตัวหรือมี
อุจจาระเปอนเสื้อผาหลังจากการขับถายตามปกติ  

อาการและอาการแสดง 
การควบคุมการขับถายอุจจาระในผูปวยโรคหลอดเลือดสมองที่เกิดการสูญเสียไป  มักพบ

อาการทองผูก (Constipation) หรือการอัดแนนของกอนอุจจาระในลําไสใหญ  (Fecal impaction) 
มากกวาการกลั้นอุจจาระไมได  เฉพาะสภาวะของบุคคลที่ไมสามารถขับถายอุจจาระไดเนื่องจาก

ลําไสขาดการควบคุม  หรือมีการขับถายอุจจาระ  ≤   2 คร้ัง/ สัปดาห  หรือ  1  ใน  4  คร้ัง  ของการ
ขับถายที่ลําบาก  ตองมีการลวงอุจจาระและอุจจาระมีลักษณะแหง  แขง็(3-6)   
    
ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 

อาการกลั้นอุจจาระไมได หรือ อาการอุจจาระเล็ดราด  (Fecal incontinence: FI)  เปน
อาการแทรกซอนที่มักพบหลังจากเกิดโรคหลอดเลือดสมอง   แตการศกึษาคนควาปจจัยที่เกีย่วของ
มีนอยมาก  จากการศึกษาของ Harari, D. และคณะในป  2003   พบผูปวยโรคหลอดเลือดสมองที่
เปนคร้ังแรก  มีอาการกลั้นอจุจาระไมไดหลังจากเกิดโรคภายใน  7 - 10  วัน ประมาณ  30%  ภายใน 
3  เดือนถึง 1 ปพบ  11%  และภายใน  3  ปพบ  15% (7)  ปจจัยที่เกี่ยวกบัความรุนแรงของโรคหลอด
เลือดสมองในผูปวยที่มีอาการภายใน  3  เดอืน  เชน  อาการกลั้นปสสาวะไมได  Visual field 
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deficit,  Dysphasia  และ  Neglect (sensory and visual)  มีความสัมพันธกับอาการกลั้นอุจจาระ
ไมไดอยางมนียัสําคัญ  (p < 0.0001)  รวมถึงความบกพรองของการทํางานของรางกายที่ทําใหผูปวย
กลุมนี้ตองไดรับความชวยเหลือในการใชหองน้ํา  การเคลื่อนยายตวั  และการใชบนัได  เปนตน(7) 

 ปจจัยเส่ียงและปจจยัอ่ืนๆที่เกี่ยวของ  ยังไมมีการศึกษาวจิัยเพื่อช้ีชัด  มบีทความและ
งานวิจยัที่สรุปวา  อาการทองผูก  ความบกพรองทางการเคลื่อนไหว  และภาวะพึ่งพิงในการปฏิบัติ
กิจวัตรประจําวัน อาจเปนสาเหตุเบื้องตนของอาการอุจจาระเล็ดราด  ปจจัยรวมอ่ืนๆ  ที่เกิดจากกลุม
อาการของโรคหลอดเลือดสมองที่มีผลทางรางกายดานตางๆ ตอผูปวย  เชน  Impaired dexterity, 
vision, sensation,  communication,  perception and cognitive เปนตน  กลุมผูปวยโรคหลอดเลือด
สมองมีแนวโนมที่จะเกิดอาการทองผูกเนือ่งจากภาวะ Delayed colonic transit ซ่ึงสัมพันธกับภาวะ 
slow-transit constipation  ทําใหมีอุจจาระแข็งอัดแนนในลําไส  (Fecal impaction)  และทําใหเกดิ
อาการอุจจาระเล็ดราดชนิด  Overflow incontinence  อาการแสดงคือ มีอุจจาระคลายมูกไหลตลอด
ติดเปอนเสื้อผา ปจจัยที่สงเสริมใหมีอาการทองผูกที่พบบอยในผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง  ไดแก 
ความบกพรองทางการเคลื่อนไหว  ภาวะขาดน้ํา  การไดรับยาหลายชนดิ  และอาหาร  เปนตน  
รวมถึงปญหาของหองน้ําที่ไมเหมาะสมและไมสะดวกตอการใชงาน  ทําใหผูปวยไมสามารถ
ขับถายไดตามตองการ  ดังนัน้  ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองที่มีอาการกลั้นอุจจาระไมไดควรไดรับ
การประเมินอาการอุจจาระเล็ดราดเนื่องจากทองผูกดวย(7) 
  Lam, R. และ Jones-Roberts, A. ไดพัฒนารูปแบบการดแูลผูปวยกลุมนี้  แสดงบทบาท
สําคัญของพยาบาลในการประเมินอาการ  ใหขอมูลและสนับสนุนใหผูปวยแสวงหาความชวยเหลือ
เพื่อรักษา(8) 
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แนวปฏิบัติการพยาบาล 
 

Assessment Intervention Outcome 
1.  ประเมินระดับความ
รุนแรงของอาการกลั้น
อุจจาระไมไดหรืออาการ
ทองผูก โดย 
     -  ประเมินลําไส
สวนลางและทวารหนกั 
     -  ประเมินอุปนิสัยใน
การขับถายและการใชยา 
     -  ประเมินการ
รับประทานอาหารและ
ดื่มน้ํา 
     -  ประเมินลักษณะ
ของอุจจาระ  
     -  ประเมิน
ความสามารถในการทํา
กิจกรรมฯ 
     -  ประเมินความ
ผิดปกติหรือปจจัยอ่ืนๆ  
ที่เกี่ยวของ  ไดแก  การ
ใชยา  อาชีพ  ส่ิงแวดลอม 
ญาติ/ผูดูแล  (ความ
สะดวกของการใช
หองน้ํา   สภาพบาน 
ฯลฯ)  เปนตน 

1.1  พยาบาลประเมินอาการกลั้นอุจจาระ
ไมได 
หรืออาการทองผูก  โดย 
       -  ใชแบบประเมินการขบัถายในผูปวย
โรคหลอดเลือดสมอง  (Bowel Assessment 
Form)  (ภาคผนวก ก) 
       -  ตรวจทวารหนกัดวยวธีิ  Digital anal 
examination [Level B(5), D (9-12) ] 
       -  ใชแบบประเมินความสามารถในการ
ทํากิจกรรมของผูปวย / ผูพกิารฯ   
(SNMRC Functional Assessment) (13)  
(ภาคผนวก ข) 
       -  ศึกษาผลการตรวจวนิจิฉัยของแพทย 
       -  เก็บแบบประเมินและลงบันทึกผล
การประเมินลงในแฟมผูปวย 

-  ผูปวยไดรับการ
ประเมินอาการกลั้น
อุจจาระไมไดหรือ
อาการทองผูก  
-  ผูปวยไดรับการ
ประเมินความผิดปกติ
ของทวารหนกั 
-  ผูปวยไดรับการ
ประเมินความ สามารถ
ในการทํากจิกรรม 
-  ผูปวยไดรับการ
ประเมินปจจัยอ่ืนๆ  ที่
เกี่ยวของ 
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Assessment Intervention Outcome 
2.  ประเมินรูปแบบ
ของการขับถายของ
ผูปวยโดยใชแบบ
บันทึกการขับถาย
ประจําวนั(Stool 
diary)  นาน 3  
สัปดาห 

2.1 ใหความรูในการลงบันทึกการขับถาย
ประจําวนั  (Stool diary) (Level D (14)] 

       (ภาคผนวก ค) 
2.2  ใหความรูแกผูปวยในการลงบันทึกลักษณะ
ของอุจจาระ  โดยใช Bristol Stool Form Scale 
2.3  แปลผลและสรุปผลการประเมินลงในแฟม
ผูปวย 

-  ผูปวยสามารถลง
บนัทึกการขับถายและ
การรับประทานอาหาร  
รวมถึงอาการผิดปกติ 
ตางๆ  ไดอยาง
ครบถวน  
-  ผูปวยสามารถบอก
ลักษณะของอุจจาระได
อยางถูกตอง  
[Level C (15, 16)] 
-   สามารถนําแบบ
แผนการขับถายและ
การรับประทาน
อาหารของผูปวยมาใช
ในการวางแผนการ
พยาบาลได 

3.  ประเมินผลการ
ตรวจรางกาย  แบบ
แผนการขับถาย  
และการวินิจฉยัของ
แพทย  เพื่อคนหา
การคั่งคางของ
อุจจาระ  (Fecal 
impaction) 

3.1 รายงานแพทย 
3.2 ใหยาระบาย / สวนอุจจาระ  ตามคําส่ังแพทย 
3.3 บนัทึกปริมาณ  ลักษณะ  และอาการรวมอืน่ๆ  

ของผูปวย  ในแฟมผูปวย 
3.4 สังเกตและติดตามการขับถายอุจจาระของ

ผูปวย  ไดแก  มีการเล็ดราด  (Soiling)  ผูปวย
มีอาการทองอืด / แนนทอง  สามารถคลําได
กอนอุจจาระตามแนวลําไส  หรือมีอาการหนา
ทองตึง  (Abdominal  distention)  ซ่ึงอาจ
แสดงวา ยังมีการคั่งคางของอุจจาระหลงเหลือ
อยู  [Level D (17-20)] 

-  ผูปวยมกีารคั่งคาง
ของอุจจาระลดลง 
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Assessment Intervention Outcome 
 

4.  ประเมินความรู
เกี่ยวกับการขับถาย
อุจจาระและการ
ปฏิบัติตัว  เพื่อลดการ
เล็ดราดของอุจจาระ
หรืออาการทองผูก 
โดยสนับสนุนและ
สงเสริมใหผูปวย
คงไวซ่ึงแบบแผนการ
ขับถายอุจจาระ 
ที่ปกติ 
                                   

 

แนวปฏิบตัิการพยาบาลเมื่อมีอาการกลั้นอุจจาระ
ไมได 
4.1  ใหขอมูลเกี่ยวกับอาการกลั้นอุจจาระไมได
ในผูปวยโรคหลอดเลือดสมองแกผูปวยและญาต ิ
4.2  ใหความรู / คําแนะนําในการรับประทาน
อาหารและการดื่มน้ํา  เพื่อปองกันทองผูกและ
การเกิดกอนอุจจาระแข็งคางในลําไส  ดังนี ้
   -  ควรไดรับน้ําอยางนอยวนัละ  1.5 - 2 ลิตรตอ
วัน  หรือมากกวา(ยกเวนกรณีที่จํากดัน้ําดืม่ตาม
คําส่ังแพทย)  [Level C, D (21, 22)] 
   -  ควรไดรับเสนใยอาหารอยางนอยวันละ 25  
กรัมตอวัน   [Level A, B, B (15, 22, 23)] 
4.3  ควรใหผูปวยงดดื่มเครือ่งดื่มที่มีสวนผสม
ของแอลกอฮอล  และคาเฟอนี เชน  ชา  กาแฟ  
เปนตน  [Level B(24), C: (25, 26)] 
4.4  ผูปวยควรมีการเคลื่อนไหวและการออก
กําลังกายที่เหมาะสม  เพื่อชวยกระตุนการทํางาน
ของลําไส  [Level C: (22, 26)] 
4.5  ใหความรู / คําแนะนําในการฝกการขบัถาย  
(Bowel training)  เพื่อใหผูปวยคงไวซ่ึงแบบ
แผนการถายอจุจาระที่ปกต ิ ดังนี ้
 

 

 
 
-  ผูปวยและญาติ
รับทราบ 
-  ผูปวยและญาติ
สามารถปฏิบัติเพื่อลด 
อาการทองผูกและมี
อุจจาระแข็งคางใน
ลําไส  โดยผูปวยไดรับ
น้ําและเสนใยอาหาร
อยางเพยีงพอในแตละ
วัน 
-  ผูปวยมีลักษณะของ
อุจจาระปกติ   
ขับถายไดงาย 
-  ผูปวยไมมีความรูสึก
อยากถายอุจจาระบอยๆ 
และรูสึกเหมือนกลั้น
อุจจาระไมได 
-  ผูปวยและญาติ
สามารถปฏิบัติเพื่อลด
การเล็ดราดของ
อุจจาระ  ลักษณะ
อุจจาระปกตแิละถาย
อุจจาระไดใกลเคียง
เวลาที่   กําหนด  
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Assessment Intervention Outcome 
   -  กําหนดใหมเีวลาในการฝกขับถายใกลเคียง

กันทุกวัน  ขึ้นอยูกับกจิกรรมและความตองการ
ของผูปวย  หรือหลังจากรับประทานอาหาร
ประมาณ  1  ช่ัวโมง เนื่องจากมีการเคลื่อนไหว
ของลําไส  (Gastrocolic reflex)   [Level D (1, 3, 27, 

28)] 
  -  นวดหนาทองนานประมาณ  10 - 15 นาที  
เพื่อสงเสริมการเคลื่อนไหวของลําไสและ
กระตุนใหเกิดการขับถายที่ควบคุมได  [Level D 
(1, 20, 27, 29) ] 
  -  กระตุนทวารหนักดวยวิธี  Digital stimulation 
[Level B (5)] 
  -  จัดใหผูปวยถายอุจจาระในทานั่ง  โดยมกีาร
ใชอุปกรณเครือ่งชวยในการนั่งขับถายอยาง
เหมาะสม 
  -  ใหการชวยเหลือเพื่อลดการคางของอุจจาระ
ดวยการชวยลวงอุจจาระ  ในกรณีที่ผูปวยไม
สามารถถายออกไดหมด 
  -  มีการประเมินปริมาณและลักษณะของ
อุจจาระทุกครัง้   และจดบนัทึกเมื่อพบสิ่ง
ผิดปกติ  เพื่อปรึกษาแพทย  [Level D:(1, 20, 29)] 
4.6  ใหความชวยเหลืออยางเหมาะสมแกผูปวย
ในการจดัการกับเสื้อผา  และการใชหองน้าํ  โดย
เนนใหผูปวยมคีวามเปนสวนตัวขณะขับถายมาก
ที่สุด  
4.7  ควรมีการใชผลิตภัณฑรองกันเปอนอยาง
เหมาะสม เพื่อสงเสริมความมั่นใจแกผูปวย 
[Level D (1, 3, 20) ] โดย 

  -  ผูปวยมีความพรอม
ในการทํากจิกรรมตางๆ 
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Assessment Intervention Outcome 
   -  เลือกผลิตภณัฑที่มีขนาด สารชวยดับ

กล่ิน  และราคาที่เหมาะสม    
-  ใชระหวางทีผู่ปวยมีกจิกรรมตางๆ  เชน  
การฝกกายภาพบําบัด / ออกกําลังกาย  
หรือกิจกรรมทางสังคม  เปนตน 
4.8  การทําความสะอาดหลังขับถายผิวหนงั
บริเวณขาหนบีและรอบๆ  อยางเหมาะสม   
 -  ควรทําความสะอาดหลังการขับถาย
อุจจาระทันททีุกครั้ง  ดวยน้าํและสบูที่มีคา
ความกรดดางที่เปนกลาง  เพื่อลดความ
ระคายเคืองของผิวหนังจากการ 
ทําความสะอาดบอย 
 -  หลังทําความสะอาดควรใชผลิตภัณฑ
ดูแลผิวหนังทกุครั้ง  เชน  ปโตรเลียมเจล  
(วาสลีน)  น้ํามันสําหรับทาผิว (Baby oil, 
น้ํามันมะกอก) เปนตน 
[Level D(30-32) ] 
4.9 มกีารดูแลผิวหนังเพื่อปองกันและดูแล

แผลกดทับ  (ตามแนวทางการพยาบาล
เพื่อปองกันและดูแลแผลกดทับ) 

 

 
 
 
 
 
-  ผูปวยมีสุขภาพผิวหนังที่
ดี  และไมมแีผลกดทับ 
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ภาคผนวก  ก  
 

   1.  แบบประเมินการขบัถายอุจจาระ  (Bowel Assessment Form) 
                        2.  แบบบนัทึกการขับถายอุจจาระ  (Bowel diary) 
                        3.  Bristol Stool Form Scale 

                              4.  คูมอืการกระตุนทวารหนัก 
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แบบประเมินการขับถายอุจจาระ  (Bowel Assessment Form) 

ชื่อ-สกุล ......................................................  อายุ ......... ป  H.N. ..............  ผูประเมิน ............................ วันที่ประเมิน  ............................... 

อาการปจจุบัน         Constipation        Fecal Incontinence         Diarrhea 
Medical History 
     Diabetes                       CVA                     SCI                      Multiple Sclerosis          
     Parkinson’s Disease         Dementia              Alzheimer              ริดสีดวงทวาร 
    Other......................................................................................................................... 

Surgical History 
     Hysterectomy       Bladder surgery      Bowel surgery (ระบุ)..................................................................... 

          วันที่ทําผาตัด ..............................    ผลการผาตัด ......................................................................................................................................... 
ยาที่ใชเปนประจํา  (ระบุ)   1. .......................................................................................................................................    
2...........................................................................................................................................  3. ................................................................................................................    
4. .......................................................................................................................................  5. ................................................................................................................. 
การขับถายอุจจาระและปญหาที่พบ 
อุปนิสัยการขับถาย       ถายทุกวัน  วันละ ................... ครั้ง     ไมถายทุกวัน (ระบุจํานวนวัน) ..........................................    
 วิธีชวยการขับถาย  (ตอบไดมากกวา  1  ขอ)        สวนอุจจาระ (ระบุ)  ................................................................................................  
    ชวยลวงอุจจาระ       รับประทานยาระบาย (ระบุ) ...............................................................................................................................   
    ใชยาเหน็บ (ระบุ)  ...........................................................................         นวดหนาทอง / กระตุนรอบทวารหนัก       
    ฝกขับถายเปนเวลา(ระบุ) .................................................................................................... 
ความถี่ในการใช    ยาระบาย    ยาเหน็บ      สวนอุจาระ  (ระบุความถี่) ........................................................................... 
ระยะเวลาที่มีปญหาการขับถาย  (Onset of bowel symptoms) โดยประมาณ 
           ....................... สัปดาห              .......................  เดือน                     .......................   ป          
อาการรบกวนขณะถายอุจจาระ                      ไมพบ                           กลั้นไมได                        เบงถาย  
                                                                                             ไมรูสึกเวลาถาย              รูสึกถายไมสุด 

ลักษณะอาการกลั้นอุจจาระไมได            ผายลม            มีถายเล็ดราดเล็กนอย            ถายเหลว      
            ถายเปนกอน           พบบอยเวลา          เวลากลางวัน             เวลากลางคืน             ทั้ง  2  เวลา    
ความถี่ของอาการที่พบ     ....................... ครั้ง/วัน       .......................  ครั้ง/สัปดาห     ....................... ครั้ง/เดือน    
ลักษณะของอุจจาระตามปกติของผูปวย   (ประเมินโดยใช  BRISTOL STOOL FORM SCALE)         
                  ชนิดที่ 1       ชนิดที่ 2      ชนิดที่ 3        ชนิดที่ 4       ชนิดที่ 5       ชนิดที่ 6         ชนิดที่ 7                      

การใชผลิตภัณฑรองกันเปอน                ใช             ไมใช  จํานวนที่ใชตอวัน (ระบุ)  .....................................................ช้ิน 
การใชหองน้ํา 
การเคลื่อนไหว          ปกติ               ตองมีผูชวยเหลือ           ใชรถเข็น             เคลื่อนไหวเองไมไดเลย 
วิธีการขับถาย        ใช ชักโครก             ใชเกาอี้นั่งถาย             ใช หมอนอน             ชวยขับถายบนเตียง 
ระดับการชวยเหลือตนเองในการขับถายและทําความสะอาดหลังขับถาย  (ประเมินโดยใช  SNMRC score) 
ระบุระดับ ............................................................................. 
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การรับประทานอาหารและปริมาณน้ําดื่ม   
การดื่มน้ํา       ปกติ (1.5-2 ลิตร/วัน)      มาก (> 2 ลิตร/วัน)      นอย (< 1 ลิตร/วัน)   

                             จํากัดปริมาณ .......................... ลิตร/วัน 
อุปนิสัยการรับประทานอาหาร      ตรงเวลา     ไมตรงเวลา       ชอบรับประทานจุบจิบ      
                                                    ปกติรับประทานวันละ ......................... มื้อ   
รส / ชนิดอาหารที่ชอบรับประทาน         รสจัด             รสจืด           รสเผ็ด              รสเปรี้ยว  
การรับประทานผัก (โปรดระบุปริมาณตอวัน: 1 ถวย = 100 กรัม) ................................................................................................... 
การรับประทานผลไม         เกือบทุกมื้อ            อยางนอยวันละ  1  มื้อ          สัปดาหละ .............. ครั้ง    
  .................................................................................................................................................  
 
ขอมูลอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวของ 
ปญหาการขับถายปสสาวะ          ไมม ี               มี (ระบุ)  ..................................................................................................................      
โรค / อาการรบกวนอื่นๆ       Irritable bowel syndrome    อื่นๆ 1 .............................................................  
2 ...................................................................  
ลักษณะของผิวหนังทั่วไป       ปกติ            ผิวแหง         มีผื่น / รอยแดง    บริเวณ ....................................................... … 

   มีแผลกดทับ  บริเวณ .......................................................  ขนาด ...........................  ระดับที่  ................  ลักษณะแผล .......................        
ลักษณะผิวหนังบริเวณขาหนีบและฝเย็บ         ปกติ       ผิวแหง       มีผื่น / รอยแดง (ระบุ)  ...........................................        
 

การตรวจทางทวารหนัก  (Digital anal examination) 
    Ability to contract anus              Normal             Diminished             
    Ability to relax anus                      Normal             Diminished  
    Sphincter tone                                   Normal             Diminished 
    Sphincter status at rest           Closed              Relaxed                  Gaping 
    Rectum empty       ไมใช                 ใช (ระบุปริมาณและลักษณะของอุจจาระ)  ……………………….……………………...   
 

ผลการตรวจวินิจฉัยอ่ืนๆ    

1. Abdominal palpation findings:       Soft/no palpable stool         Palpable stool left colon 
 

2. ผลการประเมินระดับความสามารถในการทํากิจกรรม  (SNMRC score)  ระดับที่ ...................................................... 
 
3. Plain X-ray 

.......................................................................................................................................................................................................................................... 
 

4. Proctoscopy 
.......................................................................................................................................................................................................................................... 

 

5. อื่นๆ 
..........................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................... 
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การวินิจฉัยทางการพยาบาล (Nursing Diagnosis) 

               Fecal incontinence                    Constipation              Fecal impaction          Normal                         
 แผนปฏิบัติการพยาบาล  (Nursing intervention)                   
            1.   การฝก / ปรับพฤติกรรมขับถายอุจจาระ            

                     Bowel training program          เริ่ม ............................................................................................                
                     ไมสามารถฝกขับถายอุจจาระได   เหตุผล  ................................................................................................................................. 

..........................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................... 

          2.  การใหความรู 
                       การฝกขับถายอุจจาระ 

                       การดูแลผิวหนัง                                                                           การรับประทานอาหารและการดื่ม 
                 การใชอุปกรณเสริม/ชวยในการขับถาย                           การใชผลิตภัณฑรองกันเปอน 

   การสังเกตอาการผิดปกติ / อาการแทรกซอน                       
 ...........................................................................................................   

                     ...............................................................................................................................   
        3.  แผนการดูแลตอเนื่อง 
                 การวางแผนจําหนาย                           
                   1............................................................................................................................................................................................................................ 
                            2............................................................................................................................................................................................................................                 
                   3............................................................................................................................................................................................................................ 
                   4............................................................................................................................................................................................................................ 
 
                 การสงตอ 
                                    
.......................................................................................................................................................................................................................................................... 
            
.......................................................................................................................................................................................................................................................... 
         
.......................................................................................................................................................................................................................................................... 
    
.......................................................................................................................................................................................................................................................... 
                            
.......................................................................................................................................................................................................................................................... 
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แบบบันทึกการขับถายอุจจาระ  (Bowel Diary) 
 สัปดาหที่ 
 -----/----- 

ถายอุจจาระ 
ลักษณะของ   
   อุจจาระ 

 การออกกําลังกาย 
ชนิดอาหาร 

(โปรดระบุ) 
 ปริมาณน้ําดื่ม/วัน 
          (ซีซี.) 

วิธีรักษาอาการทองผูก อาการรวมอื่นๆ 

วันจันทร    ใช       ไมใช     ใช       ไมใช      ใช            ไมใช  

วันอังคาร    ใช       ไมใช  
   ใช       ไมใช 

     ใช            ไมใช  

วันพุธ    ใช       ไมใช  
   ใช       ไมใช 

     ใช            ไมใช  

วันพฤหัส    ใช       ไมใช  
   ใช       ไมใช 

     ใช            ไมใช  

วันศุกร    ใช       ไมใช  
   ใช       ไมใช 

     ใช            ไมใช  

วันเสาร    ใช       ไมใช  
   ใช       ไมใช 

     ใช            ไมใช  

วันอาทิตย    ใช       ไมใช  
   ใช       ไมใช 

     ใช            ไมใช  

หมายเหตุ   1.    ควรมีการลงบันทึกอยางนอย  3  สัปดาห                                                                                                                                           
2. ใหระบุลกัษณะของอุจจาระ  โดยใช  Bristol Stool Form Scale 
3. ใหระบุรายละเอียดของชนิดอาหารที่รับประทานในแตละวันอยางละเอียด 
4. ใหระบุวิธีหรือยาที่ใชเพื่อชวยการขับถายในแตละครั้งอยางละเอียด 
5. ใหระบุอาการรวมอื่นๆ  เชน  ถายกระปวดเบงเวลาถาย  ทองอืด  ผายลมบอย  มีปญหาริดสีดวงทวาร (มเีลือดออก  มีการอักเสบ  ปวดหนวงๆ รอบทวารหนัก
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                                    แบบประเมินลักษณะของอุจจาระ  (Bristol Stool Form Scale) 
  

                                           
                        
                         อางอิงจาก (Carpenito, 2000; Giordano & Wexner, 2001; Irvine, 1996; Norton & Chelvanayagam, 2000) 

                 
หมายเหตุ     แบบที่  1  อุจจาระแยกเปนกอนแข็ง  (เหมือนขี้แพะ) 
                                            แบบที่  2  อุจจาระเปนกอนๆ  แตอยูรวมกัน 
                              แบบที่  3  รูปรางยาวเหมือนไสกรอก  มีรอยแตกที่ผิว 
                              แบบที่  4  รูปรางยาวเหมือนไสกรอก  มีความนุมและลื่น 
                              แบบที่  5  เปนกอน  นุม  มีขอบชัดเจน 
                              แบบที่  6  เปนกอนฟูๆ  คอนขางเละ  มีขอบยุย 
                              แบบที่  7  เปนน้ําเหลวทั้งหมด  ไมมีกอนแข็งปน 
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คูมือการกระตุนทวารหนัก 

(Digital rectal stimulation) 

การกระตุนทวารหนัก  (Digital rectal stimulation)  ใชสําหรับกระตุนการขับถายอุจจาระในผูปวยทีม่ี
ปญหาการควบคุมการขับถายเนื่องจากสมองและไขสันหลังสูญเสียหนาที่ในการยับยั้งการขับถาย  อาจ
เกิดจากโรคหลอดเลือดสมอง  การบาดเจ็บของสมอง  เนื้องอกของสมอง  หรือบาดเจ็บไขสันหลัง  ทํา
ใหเกดิอาการ  Reflexic upper motor neuron bowel ผูปวยจะไมสามารถกลั้นอุจจาระได   

อุปกรณ 

           1.   ถุงมือยาง 

2. ปโตรเลียม  เจล  (วาสลีน)  หรือสารหลอล่ืน (Water-soluble lubricant) 

ขั้นตอนการกระตุนทวารหนัก 

1. ใสถุงมือและหลอล่ืนนิ้วช้ีดวยสารหลอล่ืน  (ในกรณีทีไ่มมีถุงมือและผูปวยปฏิบัติเอง  ควร
ดูแลตัดเล็บใหส้ันและสะอาด) 

2. สอดนิ้วช้ีอยางนุมนวลใหชิดผนังของทวารหนัก  และนวดทวารหนักเปนวงกลม เพื่อขยาย
และกระตุนหรููดของทวารหนัก นานประมาณ  15 – 20  วินาที    (ไมควรนานเกิน  1  นาที) 

3. ทําซํ้าทุก  5 – 10  นาทีจนมีการขับถายอุจจาระ 

ขอสังเกต 

1. การนวดกระตุนควรใชแรงจากแขนและขอมือ  ไมใชจากนิ้วมือ 

2. ควรกระตุนหลังรับประทานอาหารประมาณ  30  นาทีถึง  1  ช่ัวโมง  เพื่อใหขับถายไดงายขึ้น
จาก Gastrocolic reflex  

3. ควรกระตุนและฝกขับถายในเวลาเดยีวกันทกุวัน  อาจเปนหลังอาหารเชาหรือเย็นตามความ
ตองการของผูปวย 

4. ในกรณีที่พบอุจจาระคางในทวารหนกั  ใหลวงอุจจาระที่คางออกกอน 

5. ใชวิธีนี้รวมกบัการนวดหนาทอง  หรือใชยาระบายในผูปวยบางราย 

6. ผูปวยควรไดรับน้ําและเสนใยอาหารตามทีก่ําหนด
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