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แนวปฏิบัติการพยาบาลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง 
ที่มีปญหาการควบคุมการขับถายปสสาวะ 

(CNPG Poststroke Rehabilitation: Urinary incontinence) 
 

คําที่พบบอย 
              Urinary Incontinence 
คําจํากัดความ 
 อาการกลั้นปสสาวะไมได  (Urinary incontinence: UI) หมายถึง การรัว่ไหลของปสสาวะ
ออกมาโดยไมตั้งใจและควบคุมไมไดในปริมาณ เล็กนอย ถึง พอควร ซ่ึงทําใหเกดิปญหาในเรื่อง
สุขภาพ อนามยัสวนบุคคล และสังคม  (พญ. สิรินทร ฉันศิริกาญจน, หนวยเวชศาสตรผูสูงอายุ, 
คณะแพทยศาสตร, โรงพยาบาลรามาธิบดี)  
 

ความเปนมาและความสําคญั 
อาการกลั้นปสสาวะไมได  (Urinary incontinence: UI) เปนอาการที่พบไดบอยในผูปวย

โรคหลอดเลือดสมอง  สถิติอัตราการเกิดพบถึง  32-79% ของผูปวยโรคหลอดเลือดสมองระยะแรก
ที่รักษาอยูในโรงพยาบาล  25-28%  เมื่อจําหนาย  และมีผูปวยประมาณ 12-19%  ที่ยังมีอาการนี้อีก
หลายเดือนหลังจากเปนโรคหลอดเลือดสมอง (1)  จากการศึกษาของ  Patel et al.  พบวา  มีผูปวยโรค
หลอดเลือดสมองที่เปนมานาน 1  ป   ยังมอีาการกลั้นปสสาวะไมไดถึง  1 ใน 3 ของผูปวยทั้งหมด  
(2)   การพยากรณโรคของผูปวยภายใน 7 วนัแรกของการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง  ถาผูปวยมี
อาการกลั้นปสสาวะไมไดจะพบวา  ผูปวยเกินกวาครึ่งมกัเสียชีวติภายใน  6  เดือน  และในผูปวยที่
ยังคงพบอาการนี้ภายหลังเปนโรคหลอดเลือดสมองนาน  3  สัปดาห  จะมีอาการแทรกซอนของโรค
อ่ืนๆ  สูงขึ้นและโอกาสในการฟนฟูสมรรถภาพดานการเคลื่อนไหวจะลดลง  (3)   
  ปญหาการควบคุมการขับถายปสสาวะในผูปวยโรคหลอดเลือดสมองแบงออกเปน  2  
ชนิดใหญๆไดแก  อาการกลัน้ปสสาวะไมไดและมเีล็ดราด (UI)  และอาการกลั้นปสสาวะไมได
ชนิด Urge urinary incontinence (Urge UI / ปสสาวะถี่หรือบอย (Frequency)  ซ่ึงสวนมากผูปวย
มักจะมีอาการ Urge UI  ขณะที่ปญหาอาการปสสาวะลําบากหรือการคั่งของปสสาวะพบไดนอย
กวามาก  (3-5)   อาการนี้เกิดจากสมองสวนทีค่วบคุมการขับถายปสสาวะ (Cerebral micturition 
center) ถูกทําลาย หรือมีการขัดขวางการควบคุมของกระแสประสาท  (Neural pathway) ระหวาง
กระเพาะปสสาวะและสมองสวนที่ควบคุมการขับถายปสสาวะ  ทําใหกลามเนื้อของผนังกระเพาะ
ปสสาวะมีการทํางานผิดปกตแิบบ  Uninhibited bladder  ซ่ึงกระเพาะปสสาวะจะมกีารบีบตัวจนมี
การถายปสสาวะในขณะที่มจีํานวนปสสาวะเพียงเล็กนอย  โดยที่ผูปวยอาจไมมีความรูสึกปว
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ปสสาวะเลย  หรือบางครั้งอาการปวดปสสาวะเกดิเกือบทันทีกับการมปีสสาวะไหลเล็ดราด  
นอกจากนี้  โรคหลอดเลือดสมองยังมีผลกระทบตอการแปรผลและความเขาใจของสมอง  ซ่ึงตอง
ใชการทํางานรวมกันของสมองหลายสวนเมื่อรางกายตองการขับปสสาวะ  รวมถึงความสามารถใน
ปฏิบัติตามขั้นตอนที่จําเปนและถูกกาลเทศะในการถายปสสาวะ  โรคหลอดเลือดสมองยังมี
ผลกระทบตอความสนใจ  สมาธิ  ดุลพินิจ  และการตัดสนิใจ  ซ่ึงทั้งหมดนี้มีสวนลดความ สามารถ
ของความรูสึกหรือการตอบสนองตอการขับถายปสสาวะของผูปวย (3-5)  Brittain และ คณะ สรุปวา  
ความผิดปกตขิองกลามเนื้อกระเพาะปสสาวะที่พบบอยในผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง ไดแก  ภาวะ 
Hyperreflexia และ Hyporeflexia  โดยที่ภาวะ  Hyperreflexia เกิดจากโรคหลอดเลือดสมองโดยตรง  
ความจุของกระเพาะปสสาวะและการขับถายปสสาวะขึ้นอยูกับการสงของกระแสประสาทสูไขสัน
หลังที่มีผลตอการตอบสนองของกระเพาะปสสาวะ  ดังนัน้  สมองที่ถูกทําลายจึงทําใหกระเพาะ
ปสสาวะทํางานมากเกนิไป (Bladder overactivity)  เนื่องจากการลด Suprapontine inhibition เปนที่
นาสังเกตวา  มักไมพบอาการผิดปกติของหูรูดกระเพาะปสสาวะชนิด  Detrusor sphincter 
dyssynergia  ซ่ึงถามีอาการนี้มักไมพบความเกี่ยวของกบัพยาธิสภาพในสมอง(6)  Sakihabara  และ
คณะ พบวา  ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองสวนมากมี  Detrusor hyperreflexia จากการตรวจการ
ทํางานของกระเพาะปสสาวะแบบ  Urodynamic study (7) 
 จากการศึกษาของ  Petterson  และคณะ ในป 2007  พบวา  กลุมที่ศึกษามีอาการ  Impaired 
awareness urinary incontinence: IA-UI  มากกวา  Urge UI  (38/27)  โดยผูปวยจะมีความบกพรอง
ของการรับรูความรูสึกปวดปสสาวะ  ความตองการถายปสสาวะ  และรูสึกตัวเมื่อมีอาการเล็ดราด  
ซ่ึงกระทบตอผลของการฟนฟูสมรรถภาพของรางกายของผูปวยกลุมนี้อยางมาก  (8) 
 ปจจัยรวมอื่นๆ ที่มีผลตอการควบคุมการขับถายปสสาวะในผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง
ประกอบ  ดวยปจจัยรวมทางดานรางกาย  จติใจ  Perception and cognitive deficits   และ
ส่ิงแวดลอม  ปจจัยทางดานรางกายเกดิจากพยาธิสภาพของกระเพาะปสสาวะและทางเดินปสสาวะ  
ทําใหการทํางานของหูรูดผิดปกติ  ความจขุองกระเพาะปสสาวะลดลง  เกิดการตดิเชือ้ของระบบ
ทางเดินปสสาวะ หรือจากความบกพรองทางกายและการเคลื่อนไหวที่ทําใหผูปวยไมสามารถใช
หองน้ําหรือขับถายปสสาวะในทาที่เหมาะสม  ทําใหถายปสสาวะไมหมด(5, 6)   Petterson และคณะ  
ศึกษาพบวา  ภาวะความสนใจบกพรองครึ่งซีก (Visual/spatial neglect) ทําใหผูปวยทีม่ี Urge UI ไม
สามารถใชหองน้ําไดทันเวลาและเหมาะสม  เนื่องจากสญูเสียการรับรูอาการปวดปสสาวะและการ
เล็ดราดของปสสาวะ (5)  ปจจัยดานจิตใจและการรับรูมีผลอยางมาก  โดยเฉพาะในผูปวยที่มภีาวะ
ซึมเศราและการสื่อสารบกพรอง  ทําใหผูปวยขาดความตระหนกัและไมสามารถบอกความตองการ
ของตนเองไดเมื่อตองการขับถาย  ปจจัยทางดานสิ่งแวดลอมมีความสําคัญมากเชนกนั  เนื่องจาก
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ผูปวยมีความบกพรองของการเคลื่อนไหวและเสีย่งตอการพลัดตกหกลม  จึงตองมีการจัดการความ
สะดวกของการใชหองน้ํา  ความเปนสวนตวั  อุปกรณทีจ่าํเปนและการใหความชวยเหลืออยาง
เหมาะสมแกผูปวยแตละราย เพื่อสงเสริมใหมีการขับถายใกลเคียงภาวะปกติที่สุด  นอกจากนี้  
ทัศนคติของเจาหนาที่สาธารณสุขและผูดูแลที่คิดวา  ปญหาการควบคุมการขับถายเปนเรื่องที่
หลีกเลี่ยงไมไดเมื่อมีความพกิารก็เปนสวนหนึ่งที่มีผลกระทบตอการขบัถายของผูปวย  (4, 9, 10) 
 ยาบางกลุมมีผลตออาการกลั้นปสสาวะไมได  เชน α  adrenoreceptor blocking ทําใหมี
อาการออนแรงของหูรูดกระเพาะปสสาวะมากขึ้น  ในขณะทีย่าประเภท Anticholinergic drugs จะ
ทําใหอาการคัง่คางของปสสาวะแยลง  และยาขับปสสาวะอาจทําใหกลามเนื้อกระเพาะปสสาวะบีบ
ตัวมากขึ้น  เนือ่งจากมีการเพิม่ของปสสาวะอยางรวดเร็ว   
 การจัดการกับปญหาการควบคุมการขับถายปสสาวะประกอบไปดวย  3  สวนใหญ  ๆ ไดแก  การปรับ
พฤติกรรมรวมกับการใชอุปกรณ/ ผลิตภัณฑ  การใชยา  และการรักษาโดยการผาตัด  วิธีที่นิยมใชในการฝกและ
ปรับพฤติกรรมการขับถายปสสาวะ  ไดแก  Timed voiding,  prompted voiding, bladder retraining, pelvic floor muscle 
training  เปนตน(11)  ระดับความสําเร็จของการฝกขับถายปสสาวะขึ้นอยูกับแรงจูงใจและการยอมรับการฝกของ
ผูปวย  โดยทั่วไปตองใชเวลาในการฝกขับถายปสสาวะอยางนอย  6  สัปดาห  จึงจะพบวาปญหาการขับถาย
ปสสาวะลดลง  หรือ  3  ถึง  6  เดือน  เพื่อใหปญหาลดลงอยางถาวร(12) 
 ผลิตภัณฑ  อุปกรณและเครื่องนุงหมที่ใชกบัปญหาการควบคุมการขับถายปสสาวะแบง
ออกเปน 3  กลุมไดแก (13, 14)   

1. ผลิตภัณฑและอุปกรณเพื่อปองกันอาการปสสาวะเล็ดราด  เชน  เกาอ้ีนัง่ถาย  และ
กระบอกปสสาวะ  เปนตน 

2. ผลิตภัณฑและอุปกรณเพื่อปองกันอาการปสสาวะเล็ดราด  เชน  Artificial sphincter, 
implantable nerve stimulators, enuresis alarms  เปนตน 

3. ผลิตและอุปกรณเพื่อจดัการกับอาการปสสาวะเล็ดราดหรือเก็บปสสาวะ  เชน  ผาออม
สําเร็จรูป  แผนซึมซับ  สายสวนปสสาวะ  Penile sheaths and legbags  เปนตน(13, 14) 

ผูปวยควรไดรับคําแนะนําในการเลือกใชผลิตภัณฑที่เหมาะสม โดยคํานึงถึงคุณสมบัติ ไดแก
การใชงาน ขนาด  การควบคมุกลิ่นที่ไมพึงประสงค  ปลอดภัยจากการติดเชื้อ  ไมระคายเคืองตอผิวหนัง  
และมีราคาที่เหมาะสม(13, 14)  

 ในผูปวยที่มีปจจัยรวมอื่น  ๆ ที่มีผลตอการควบคุมการขับถายปสสาวะนอกเหนือจากที่กลาวขางตน  
ควรไดรับการประเมินอยางครอบคลุมและมีการจัดการกับปจจัยเหลานั้นอยางเปนระบบ  เชน  มีการปรับ
ส่ิงแวดลอม  เส้ือผา  อุปกรณเครื่องใชใหสอดคลองกับความบกพรองทางกายและการรับรู  หรือการใหความ
ชวยเหลือผูปวยกลุมนี้ในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันอยางเหมาะสม   
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การนําแนวปฏบิัติไปใชในคลนิิก 
ปญหาการควบคุมการขับถายปสสาวะที่พบบอยในผูปวยโรคหลอดเลือดสมองแบง

ออกเปน  3  ชนิดไดแก 
1. Urge Incontinence  (Urge UI) หรือ  Overactive bladder  พบไดบอยที่สุด  ผูปวยจะมีอาการ

ปวดปสสาวะมากและมีความตองการปสสาวะในทันที  ไมสามารถกลั้นปสสาวะเพือ่ใหมี
การถายปสสาวะอยางเหมาะสม  ทําใหมีปสสาวะเล็ดราด  ผูปวยมกัมปีสสาวะบอยและ
ปสสาวะมากผดิปกติเวลากลางคืน (Nocturia) (3, 9, 15)  โดยมีความรูสึกตองการถายปสสาวะ
ทันที  (Urgency)  ระหวางวนัอยางนอย  1  คร้ัง  และมีการขับถายปสสาวะอยางนอย  8  
คร้ังตอวัน(16)  

2. Functional incontinence  ทีพ่บในผูปวยโรคหลอดเลือดสมองเกิดจากความบกพรอง
ทางการเคลื่อนไหว  การสื่อสาร  Perception and cognition  ภาวะซึมเศรา  และสิ่งแวดลอม
ที่ไมเหมาะสม ทําใหระดับความ สามารถในการชวยเหลือตนเองลดลง  ผูปวยไมสามารถ
ไปหองน้ําไดทันตามความตองการ  มีปญหาในการใชชักโครกและการเคลื่อนยายตวัใน
หองน้ํา  การจดัการกับเสื้อผา  และความตองการการชวยเหลือจากผูดแูล  โดยที่ผูปวย
อาจจะไมมีความผิดปกติเกีย่วกับการทํางานของกระเพาะ ปสสาวะและการควบคุมการ
ขับถายปสสาวะ (3, 9, 15) 

3. Overflow incontinence หรือ Urinary retention   ที่พบในโรคหลอดเลือดสมองเกิดจาก
กลามเนื้อของกระเพาะปสสาวะทํางานนอยผิดปกติ (Bladder hypotonia and underactive 
detrusor)  ไมสามารถบีบตัวขับปสสาวะออกไดหมด  อาการแสดงไดแก  Postvoid residual 
urine ปริมาณมาก (> 150 cc)  ปสสาวะเลด็บอยๆ  (Dribbling)  หรือมีปสสาวะเล็ดขณะที่
กมหรือหมุนตวั  ปสสาวะออกไดนอยในแตละครั้ง  ทําใหตองปสสาวะบอยๆ  รูสึก
ปสสาวะไมสุด  คลํากระเพาะปสสาวะไดทางหนาทอง(3, 7, 9, 15, 17, 18) 
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แนวทางการปฏิบัติการพยาบาล 
 

Assessment Intervention Outcome 

1.  ประเมินระดับความรุนแรง
ของอาการกลั้นปสสาวะไมได
หรืออาการปสสาวะเล็ดราด
โดย 
 -  ประเมินความผิดปกติของ
การขับถาย ปสสาวะ 
 -  ประเมินอาการทองผูกและ
การคั่งคางของอุจจาระ 
 -  ประเมินความสามารถใน
การทํากิจกรรมฯ 
 -  ประเมินความผิดปกติหรือ
ปจจัยอื่นๆ  ที่เกี่ยวของ ไดแก  
การติดเชื้อของระบบ 
ทางเดินปสสาวะ  การใชยา  
อาชีพ   
สิ่งแวดลอม  ญาติ/ผูดูแล  
(ความสะดวกของการใช
หองน้ํา  สภาพบาน ฯลฯ)  
เปนตน 

1.1  พยาบาลประเมินอาการกลั้นปสสาวะไมไดหรือ
อาการปสสาวะเล็ดราดโดย 
-  ใชแบบประเมินการขับถายปสสาวะในผูปวยโรค
หลอดเลือดสมอง (Urinary Assessment Screening 
Tool)   
(ภาคผนวก ก) 
-  แบบบันทึกการขับถายปสสาวะ (Voiding Diary) 
7  วัน (ภาคผนวก ก)  
[Level A(19), C(16) ] 
-  ตรวจทวารหนักดวยวิธี Digital anal examination 
[Level B(20)] 
-  ใชแบบประเมินความสามารถในการทํากิจกรรม
ของผูปวย / ผูพิการฯ   
(SNMRC Functional Assessment) (21)  (ภาคผนวก 
ข) 

   -  แบบประเมินภาวะสมองผูสูงอายุ 
  ไทย (Thai Mental State Examination: 
  TMSE)  (ภาคผนวก ข) 

-  ศึกษาผลการตรวจวินิจฉัยของแพทย 
-  เก็บแบบประเมินและลงบันทึกผลการประเมินลง
ในแฟมผูปวย 
 

-  ผูปวยไดรับการประเมิน
ปจจัยตางๆ  ที่เกี่ยวของ  เพื่อ
เตรียมความพรอมและจัด
โปรแกรมในการฝกขับถาย
ปสสาวะ 
-  ผูปวยไดรับการประเมิน
อาการกลั้นปสสาวะไมได
หรืออาการปสสาวะเล็ดราด 
-  ผูปวยไดรับการประเมิน
ความผิดปกติของการขับถาย
ปสสาวะและความผิดปกติ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
-  ผูปวยไดรับการประเมิน
ความ สามารถในการทํา
กิจกรรม 
-  ผูปวยไดรับการประเมิน
ปจจัยอื่นๆ  ที่เกี่ยวของ 
 

2.  ประเมินรูปแบบของการ
ขับถายปสสาวะของผูปวย  
โดยใช  Voiding diary  นาน 
3-5  วัน   

2.1 ใหความรูในการลงบันทึก  
Voiding diary  [Level A (22)]   (ภาคผนวก ค) 
2.2   แปลผลขอมูลและสรุปผลการประเมินลงใน
แฟมผูปวย 

-  ผูปวยสามารถลงบันทึก
การขับถายปสสาวะ และการ
ดื่มน้ํา   
ไดอยางครบถวน  
-   สามารถนําแบบแผนการ
ขับถายปสสาวะ และการดื่ม
น้ํามาใชในการวางแผนการ
พยาบาลได 
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Assessment Intervention Outcome 

3.  ประเมินความรูเกี่ยวกับ
การขับถายปสสาวะ และ
การปฏิบัติตัว  เพื่อลดการ
เล็ดราดของปสสาวะ โดย
สนับสนุนและสงเสริมให
ผูปวยคงไวซึ่งแบบ
แผนการปสสาวะที่ปกติ 
  3.1 ประเมิน 
  -  ความสามารถในการ
ทํากิจกรรมของผูปวย / ผู
พิการฯ  (SNMRC 
Functional Assessment)  
ไดระดับ  2 ขึ้นไป  

     -  แบบประเมินภาวะ 
  สมองผูสูงอายุไทย (Thai  
Mental  State 
Examination: MSE)   

  ไดคะแนน > 23  คะแนน 
 
                                        

3.1  แนวปฏิบัติการพยาบาลเมื่อมีอาการกลั้นปสสาวะ
ไมไดชนิด Urge UI 
   ก.  ใหขอมูลเกี่ยวกับอาการกลั้นปสสาวะไมไดใน
ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองชนิด Urge UI   แกผูปวย
และญาติ  [Level A (22)] 
   ข. ฝกเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการขับถาย
ปสสาวะดวยวิธี  Prompted voiding (PV)  โดยใชเวลา  
3 – 8  สัปดาห [Level A(23) B(24), C(25)]  ดังนี้ 
   -  กําหนดระยะหางของการปสสาวะเทาๆ กัน ปกติ
กําหนดทุก 2 ช่ัวโมง   (ยกเวนต้ังแต  20.00- 6.00 น.) 
   -  เขาพบผูปวยและรอประมาณ  5  วินาที  เพื่อให
ผูปวยบอกความตองการขับถายปสสาวะดวยตนเอง 
   -  ใหถามผูปวยวา  มีการเล็ดราดของปสสาวะหรือไม 
   -  พยาบาล/ผูดูแลตรวจสอบการเล็ดราด  ใชคําพูดเชิง
บวกถาไมมีการเล็ดราดและไมใชคําพูดหรือแสดงทาที
เชิงลบถามีการเล็ดราด 
   -  เสนอใหการชวยเหลือในการขับถายปสสาวะดวย

วิธีที่เหมาะสม แกผูปวยแตละราย  ถาผูปวยตองการ

ปสสาวะ ใหการชวยเหลืออยางเหมาะสม    ถาผูปวยไม

ตองการปสสาวะ ใหยืนยันคําตอบอีกครั้ง และใหขอมูล
ผูปวยเกี่ยวกับเวลาของการปสสาวะครั้งตอไป   รวมทั้ง
ใหกําลังใจผูปวยใน 
การกลั้นปสสาวะจนถึงเวลาที่กําหนด  

- มีการชมเชยและใหกาํลังใจอยางสม่ําเสมอ  ถา
ไมมีการเล็ดราด  

3.  ถาผูปวยขับถายปสสาวะไดตามเวลาที่กําหนด  แต
ไมสามารถกลั้นปสสาวะไดนานพอที่จะมีการขับถาย
อยางเหมาะสม  ควรใชรวมกับ  Bladder retraining  

                  (คูมือ ก-2) 
 

 
 
-  ผูปวยและญาติรับทราบ 
 
 
-  ผูปวยและญาติสามารถ
ปฏิบัติเพื่อลดอาการเล็ดราด  
โดยผูปวยไดการฝกตามที่
กําหนด 
-  ผูปวยมีการรับรูความรูสึก
ตองการขับถายปสสาวะไดดี
ขึ้น    
-  ผูปวยมีการเล็ดราดของ
ปสสาวะลดลงสามารถ
ขับถายปสสาวะไดตามเวลา
ที่กําหนด 
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Assessment Intervention Outcome 

3.2  ประเมิน 
  -  ความสามารถในการ
ทํากิจกรรมของผูปวย / 
ผูพิการฯ  (SNMRC 
Functional Assessment) 
ไดระดับ 1, 2  หรือ 3  

    -  แบบประเมินภาวะ      
   สมองผูสูงอายุไทย 
     (Thai Mental State 
    Examination: (TMSE) 
    ไดคะแนน > 23  

 คะแนน 
 
 

3.2  แนวปฏิบัติการพยาบาลเมื่อมีอาการกลั้นปสสาวะไมได
ชนิด ชนิด Urge UI  โดยใชการฝกการขับถายดวยวิธี  
Bladder retraining  [Level A:(31)]   
  ก.  ฝกเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการขับถายปสสาวะ
ดวยวิธี  Bladder retraining โดยใชเวลา 6 - 12  สัปดาห 
  -  เริ่มหลังตื่นนอนตอนเชา โดยใหผูปวยปสสาวะกอน  
หลังจากนั้นใหกระตุนผูปวยปสสาวะทุก  2 – 3 ช.ม. (ตาม
ตารางที่กําหนด) โดยไมจําเปนวา  ผูปวยปวดปสสาวะ
หรือไม   
   - ในกรณีที่ผูปวยมีความตองการปสสาวะกอนเวลาที่
กําหนด  ใหผูปวยหัดกลั้นปสสาวะโดยใชเทคนิคดังนี้ 
   - ใหนัง่ทาสบายๆ  หายใจเขา – ออก ลึกๆ  ชาๆ  และ
พยายามผอนคลายกลามเนื้อ   
   -  ทําการขมิบชองคลอด/ทวารหนัก (ถาทําได)  
   - ใหผูปวยหัดกลั้นปสสาวะเมื่อรูสึกอยากปสสาวะ  โดย
เริ่มที่ประมาณ 5  นาที  และเพิ่มระยะเวลาในการกลั้น
ปสสาวะเมื่อผูปวยรูสึกปวดใหไดสัปดาหละ 30  นาที  จนมี
ชวงหางของการปสสาวะแตละครั้ง ประมาณ  3 – 4  ช.ม 
  ถาผูปวยรูสึกปวดปสสาวะมากไมสามารถกลั้นได  ให
ชวยเหลือผูปวยปสสาวะอยางเหมาะสม  และใหกําลังใจถามี
ปสสาวะเล็ดราด   
   -  ควรงดฝกในเวลากลางคืน  อาจใหผูปวยปสสาวะเอง
ตามความตองการ   หรือใชผลิตภัณฑสําเร็จรูปรองรับ
ปสสาวะ  เพื่อใหผูปวยไดพักผอน 
อยางเพียงพอ 
  ง.  พยาบาล / ผูดูแลใหความชวยเหลือผูปวยในการขับถาย
อยางเหมาะสม 
  จ.  ลงบันทึกผลการขับถายแตละครั้งลงใน  Voiding diary  
  ฉ.  รวบรวมขอมูลและประเมินผลการฝกขับถายปสสาวะทุก
สัปดาห    
หมายเหตุ  ควรใชรวมกับ  Prompted voiding     

-  ผูปวยมีการเล็ดราด
ของปสสาวะลดลง   
สามารถขับถายปสสาวะ
ไดตามเวลาที่กําหนด 
-  ผูปวยมีการเล็ดราด
ของปสสาวะลดลง 
-  ไมมีอุบัติเหตุ 
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Assessment Intervention Outcome 

3.3  ประเมิน 
 -  ความสามารถในการ
ทํากิจกรรมของผูปวย / 
ผูพิการฯ  (SNMRC 
Functional Assessment)  
ไดระดับ 1, 2  หรือ 3  

    -  แบบประเมินภาวะ      
   สมองผูสูงอายุไทย 
   (Thai Mental State 
    Examination: (TMSE) 
    ไดคะแนน > 23  

 คะแนน 
 

3.3  แนวปฏิบัติการพยาบาลเมื่อมีอาการกลั้นปสสาวะไมได
ชนิด Functional  Incontinence      [Level D(9, 19, 30, 32-38) ]  ดังนี้ 
  ก. ใหขอมูลเกี่ยวกับอาการกลั้นปสสาวะไมไดในผูปวยโรค
หลอดเลือดสมองชนิด  Functional incontinence   แกผูปวย
และญาติ 
  ข. ใหคําแนะนําในการใชอุปกรณเครื่องชวยคนพิการ เพื่อ
สงเสริมการใชหองน้ําอยางปลอดภัยแกผูปวยและญาติ ไดแก  
การใชรถเข็นอาบน้ํา และเกาอี้นั่งถายที่เหมาะสมกับผูปวย  
และการใชราวจับในหองน้ํา 
  ค. ใหคําแนะนําในการเลือกใชเสื้อผาใหเหมาะสมกับความ
บกพรองทางกายและการเคลื่อนไหวของผูปวย 
ง.  พยาบาล / ผูดูแลใหความชวยเหลือผูปวยในการขับถาย
อยางเหมาะสม 
  จ.  ลงบันทึกผลการขับถายแตละครั้งลงใน  Voiding diary  
  ฉ.รวบรวมขอมูลและประเมินผลการฝกขับถายปสสาวะทุก
สัปดาห           
หมายเหตุ  ควรใชรวมกับ Prompted voiding  หรือ Timed 
voiding(38) (ในผูปวยที่มี  Severe perception and cognitive 
impairment) 

-  ผูปวยมีการเล็ดราด
ของปสสาวะลดลง
สามารถขับถายปสสาวะ
ไดตามเวลาที่กําหนด 
-  ผูปวยมีการเล็ดราด
ของปสสาวะลดลง 
-  ไมมีอุบัติเหตุ-  ผูปวยมี
การเล็ดราดของปสสาวะ
ลดลงสามารถ  ขับถาย
ปสสาวะไดตามเวลาที่ 
กําหนด 
-  ผูปวยมีการเล็ดราด
ของปสสาวะลดลง 
-  ไมมีอุบัติเหตุ 

3.4  ประเมินการมี
ปสสาวะคั่งคาง  หลัง
การขับถาย  ดวยการ
คลําความตึงตัวของ
กระเพาะปสสาวะ
หรือสวนปสสาวะทิ้ง
เปนครั้งคราว  
(Intermittent 
Catheterization)     

   -  PVR  ≥ 150 ml หรือ
มากกวาหลังขับถาย
ปสสาวะแสดงวาเริ่มมี
การคั่งคางของปสสาวะ 
(Level C: (18)) 

3.4  แนวปฏิบัติการพยาบาลเมื่อมีอาการกลั้นปสสาวะไมได
ชนิด Overflow  incontinence  หรือ  Urinary retention  
[Level D(4, 8-10, 37)]  ดังนี้ 
  ก. ใหขอมูลเกี่ยวกับอาการกลั้นปสสาวะไมไดในผูปวยโรคหลอดเลือด
สมองชนิด Overflow incontinence   แกผูปวยและญาติ 
  ข. หลังการถายปสสาวะทุกครั้ง ใหใชเทคนิค Doubled 
voiding 
  -  ชวยใหผูปวยยืนขึ้นหรือเดินสัก 2-3 กาวในหองน้ําและ
กลับมานั่งที่โถสวมใหม ทั้งผูหญิงและผูชาย 
  -  โนมตัวมาขางหนา  และเพิ่มแรงกดเล็กนอยบริเวณกระเพาะ 
ปสสาวะเพื่อใหมีการปสสาวะอีกครั้งหนึ่ง  และหามเบง
ปสสาวะ 
  -  ในกรณีที่ผูปวยยืนและเดินไมได  ใหผูปวยนั่งรอบนเกาอี้
นั่งถายหรือชักโครก  เพื่อปสสาวะอีกครั้งหนึ่ง 

-  ผูปวยมีการเล็ดราด
ของปสสาวะลดลง
สามารถขับถายปสสาวะ
ไดตามเวลาที่กําหนด 
-  ผูปวยไมมีอาการ
แทรกซอน  เชน  ติด
เช้ือทางเดินปสสาวะ  
เปนตน 
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   -  จํานวนปสสาวะที่
มากกวาหรือเทากับ  
400  ซีซี  แสดงวามี
การคั่งคางของ
ปสสาวะในระดับ
รุนแรง  (Level C:(18)) 

  -  PVR ≥ 400 ml จะ
มีการติดเชื้อระบบทาง 
เดินปสสาวะเพิ่มขึ้นถึง
ประมาณ 40%   
(Level C: (18)) 

ค.  ควรสวนปสสาวะเปนครั้งคราวใหผูปวยถาคลําพบการ
ตึงตัวของกระเพาะปสสาวะ และผูปวยยังไมมีการปสสาวะ
ภายใน  6 – 8 ช่ัวโมง   
ง.  ลงบันทึกผลการขับถายแตละครั้งลงใน  Voiding diary  
จ. รวบรวมขอมูลและประเมินผลการฝกขับถายปสสาวะทุก
สัปดาห           
หมายเหตุ  ควรใชรวมกับ  Prompted voiding 
 

 

 3.5  ใหความรู / คําแนะนําในการรับประทานอาหารและการ
ดื่มน้ํา  เพื่อปองกันทองผูกและการเกิดกอนอุจจาระแข็งคาง
ในลําไส  ดังนี้ 
  -  ควรไดรับน้ําอยางนอยวันละ  1.5 - 2  ลิตรตอวัน  หรือ
มากกวา  (ยกเวนกรณีที่จํากัดน้ําดื่มตามคําสั่งแพทย)  [Level 
C(26), D(26, 27)] 
   -  ควรไดรับเสนใยอาหารอยางนอยวันละ  25  กรัมตอวัน  
[Level A(39), B(40, 41)] 
3.6  ใหผูปวยงดดื่มเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของแอลกอฮอล  
และคาเฟอีน เชน  ชา  กาแฟ  เปนตน  [Level C (28, 29)] 
3.7  ควรมีการใชผลิตภัณฑรองกันเปอนอยางเหมาะสม เพื่อ
สงเสริมความมั่นใจแกผูปวย   
[Level D (13, 42-44)] โดย 
-   ควรมีขนาด ชนิด ลักษณะที่เหมาะสม  ใชงานงาย   
  -   มีสารชวยดับกลิ่น  และไมระคายเคืองตอผิวหนัง   
  -   มีราคาที่เหมาะสม   
  -   ใชระหวางที่ผูปวยมีกิจกรรมตางๆ  เชน  การฝก
กายภาพบําบัด / ออกกําลังกาย  หรือกิจกรรมทางสังคม  เปน
ตน 
3.8  มีการดูแลผิวหนังบริเวณขาหนีบและรอบๆ  อยาง
เหมาะสม  (ตามแนวทางการปองกันและดูแลแผลกดทับ) 

-  ผูปวยไมมีอาการ
ทองผูก 
-  ผูปวยไดรับปริมาณน้ํา
และกากใยอาหารอยาง
เพียงพอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  ผูปวยมีความพรอมใน
การทํากิจกรรมตางๆ 
 
 
 
 
 

-  ผูปวยมีสุขภาพผิวหนัง
ที่ดี  และไมมีแผลกดทับ 
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ภาคผนวก  ก  

 
1. คูมือฝกการขับถายปสสาวะในผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง 

  Prompted voiding 
 Bladder retraining 
  Timed voiding 

                   2. แบบบันทึกการขับถายปสสาวะ  (Voiding diary) 
                         3. แบบประเมินการขับถายปสสาวะ  (Continence Assessment Form) 
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ขั้นตอนการฝกขับถายปสสาวะในผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง 
 

                                                                  ประเมินอาการกลั้นปสสาวะไมได 
 
 
 
 
 
 

                                                                
 
 
 

แบบประเมินการขับถายปสสาวะ 
(Urinary Assessment Screening Tool) 

แบบบันทึกการขับถายปสสาวะ 5 วัน 
(Bladder Diary) 

แบบประเมินภาวะสมองผูสูงอายุไทย  
(Thai Mental State Examination)      (TMSE) 

แบบประเมินความสามารถ

ในการทํากิจกรรมฯ 

(SNMRC Functional 

Assessment Form)  

การใชเทคนคิ  Prompted Voiding ในผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง 

                     
 
 
 
 
 
                                                       
 

    การใหความรูแกผูปวย / ผูดูแล 

1.  ชนิด  ปริมาณของเครื่องดื่มแลน้ํา 

2.  งดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลและ 

     คาเฟอีน 

3.  ลดน้ําดื่มกอนนอน  2  ชั่วโมง 

ประเมินผลโดยใชแบบบันทึกการขับถายปสสาวะ 7 วัน 

การจัดการกับส่ิงแวดลอม 

1. หองน้ําและอุปกรณเครื่องชวยฯ   

2. เส้ือผา 

3. ผลิตภัณฑรองกันเปอนหรือเก็บ   

    ปสสาวะ 

กระตุนใหผูปวยขับถายปสสาวะ

ตามตารางเวลาที่กําหนด  โดยใช  

Prompted voiding protocol  อยาง

ตอเนื่อง  3 – 8 สัปดาห 

 
ผูปวยมีขับถายปสสาวะเมื่อมีการกระตุนตามเวลาที่

กําหนด (แตมีความบกพรองของความจําและการรับรู) 
 
 

ผูปวยมีความตองการขับถายปสสาวะเอง 

แตกล้ันปสสาวะไมไดนาน 

 

  ใชรวมเทคนิค Bladder retraining 

ตามคูมือ  ก-2 

ใชรวมกับเทคนิค Timed voiding ตามคูมือ  

ก-3  และการใชผลิตภัณฑรองกันเปอน 
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คูมือ  ก-1  การฝกขับถายปสสาวะวิธี  Prompted voiding 
 
Prompted voiding  เปนเทคนิคการฝกขับถายปสสาวะโดยใชวิธีการปรับพฤติกรรม 

(Behavioral modification)  ดวยการเพิ่มความตระหนกัของผูปวยใหผูปวยถายปสสาวะเปนระยะๆ  
ใกลเคียงเวลาที่กําหนด  โดยใชสัญญาณคาํพูดและทาทางในการชวยเหลือผูปวยขับถายในหองน้ํา
หรืออุปกรณชวยขับถายอ่ืนๆ  ที่เหมาะสม  ซ่ึงจะชวยลดความรุนแรงของอาการกลั้นปสสาวะไมได  
จํานวนครั้งของการเล็ดราด  และอาการถายปสสาวะบอย  เนื่องจากผลการฝกวิธีนี้จะชวยให
ปริมาณปสสาวะในแตคร้ังของการขับถายเพิ่มขึ้น  ลดการคั่งคางของปสสาวะ สวนมากใชในผูปวย
ที่มีปญหากลั้นปสสาวะไมได แบบ  Urge incontinence และ Functional incontinence  มีปสสาวะ
เล็ดราดอยางนอย  2  ครั้งตอวัน  ไดผลดีในผูปวยที่ปญหาของความจาํและการรับรู  หรือ Dementia 
ผูปวยควรมีผูดูแลและผูดแูลควรไดรับการฝกใชเทคนิคนี้อยางถูกตอง   
  

ขอบงชี ้
1. ผูปวยมีความรูสึกปวดปสสาวะ 
2. สามารถแสดงความตองการไปปสสาวะในหองน้ําไดบางครั้ง 
3. สามารถถายปสสาวะในหองน้ําไดเมื่อไดรับการชวยเหลือ 
4. มีความจําและการรับรูดีพอควร 
5. สามารถเขาใจขั้นตอนการฝกขับถายปสสาวะ 
6.   ไมมกีารตดิเชื้อของระบบทางเดินปสสาวะ 

ขั้นตอนการฝก 
     -  กําหนดระยะหางของการปสสาวะเทาๆ กัน ปกติกําหนดทกุ 2 ช่ัวโมง (หรือตามแพนเทนิที่
ไดจากการลงบนัทึก Voiding diary)   (ยกเวนตั้งแต  20.00 - 6.00 น.) 
     -  เขาพบผูปวยและรอประมาณ  5  วินาที  เพื่อใหผูปวยบอกความตองการขับถายปสสาวะ
ดวยตนเอง          
     -  ใหถามผูปวยวา  มีการเล็ดราดของปสสาวะหรือไม 
     -  พยาบาล/ผูดูแลตรวจสอบการเล็ดราด  ใชคําพูดเชงิบวกถาไมมีการเล็ดราดและไมใชคําพูด
หรือแสดงทาทีเชิงลบถามีการเล็ดราด        
     -  เสนอใหการชวยเหลือในการขับถายปสสาวะดวยวธีิที่เหมาะสม แกผูปวยแตละราย  ถา

ผูปวยตองการปสสาวะ  ใหการชวยเหลืออยางเหมาะสม  ถาผูปวยไมตองการปสสาวะ ใหยนืยนั
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คําตอบอีกครั้ง และ ใหขอมูลผูปวยเกีย่วกบัเวลาของการปสสาวะครั้งตอไป   รวมทั้งใหกําลังใจ
ผูปวยในการกลั้นปสสาวะจนถึงเวลาที่กําหนด  
     -  มกีารชมเชยและใหกําลังใจอยางสม่ําเสมอ  ถาไมมีการเล็ดราด 
     -  ลงบันทึกผลการขับถายแตละครั้งลงใน  Voiding diary เพื่อติดตามความกาวหนาของผล
การฝก 
     -  ชวงที่ไมไดฝกผูปวยใหผูปวยใชผลิตภัณฑรองรับปสสาวะอยางเหมาะสม 
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คูมือ  ก-2  การฝกขับถายปสสาวะวิธี  Bladder retraining 

 

การฝกขับถายปสสาวะโดยวธีิ  Bladder retraining เปนการฝกเพื่อปรับพฤติกรรมในการ
ขับถายรวมกับการกําหนดตารางเวลาในการใชหองน้ํา (Scheduled toileting) มีวัตถุประสงค  ดังนี ้

1. เพิ่มระยะหางระหวางการขบัถายปสสาวะแตละครั้ง 
2. เพิ่มความจุของกระเพาะปสสาวะ 
3. ลดความรูสึกตองการปสสาวะอยางรุนแรงกอนการถายปสสาวะ และ/หรือ มีปสสาวะเล็ดราด  

 
ขั้นตอนการฝก 

1. ใหลงขอมูลการขับถายปสสาวะและการดื่มในบันทกึการขับถายปสสาวะ (Voiding 
diary)  เพื่อติดตามแบบแผนการขับถายปสสาวะ  และประเมินความกาวหนาของ
ปญหาการควบคุมการขับถายปสสาวะ 

2. เริ่มหลังตื่นนอนตอนเชา  โดยใหผูปวยปสสาวะกอน  หลังจากนั้นใหกระตุนผูปวยปสสาวะทุก 2 – 
3 ช.ม. (ตามตารางที่กําหนด)  โดยไมจําเปนวา  ผูปวยปวดปสสาวะหรือไม   

3. ในกรณีที่ผูปวยมีความตองการปสสาวะกอนเวลาที่กําหนด  ใหผูปวยหดักลั้นปสสาวะ
โดยใชเทคนิคดังนี ้

- ใหนั่งทาสบายๆ   หายใจเขา – ออก ลึกๆ   ชาๆ   และพยายามผอนคลายกลามเนื้อ   
- ทาํการขมิบชองคลอด/ทวารหนัก (ถาทําได)  

4. ใหผูปวยหดักลั้นปสสาวะเมือ่รูสึกอยากปสสาวะ  โดยเริม่ที่ประมาณ  5  นาที  และ
เพิ่มระยะเวลาในการกลั้นปสสาวะเมื่อผูปวยรูสึกปวดใหไดสัปดาหละ  30  นาที  จนมี
ชวงหางของการปสสาวะแตละครั้งประมาณ  3 – 4  ช.ม. 

5. ถาผูปวยรูสึกปวดปสสาวะมากไมสามารถกลั้นได  ใหชวยเหลือผูปวยปสสาวะอยาง
เหมาะสม  และใหกําลังใจถามีปสสาวะเล็ดราด 

6. ฝกใหผูปวยกลั้นปสสาวะจนสามารถขับถายปสสาวะในที่ๆ  เหมาะสม  ควรฝกขับถาย
อยางตอเนื่องอยางนอย  6 – 12  สัปดาห 

7. ควรงดฝกในเวลากลางคืน  อาจใหผูปวยปสสาวะเองตามความตองการ  หรือใช
ผลิตภัณฑสําเร็จรูปรองรับปสสาวะ  เพื่อใหผูปวยไดพกัผอนอยางเพยีงพอ 

8. ผูปวยควรไดรับน้ําอยางนอยวันละ  2000 – 2500 ซี.ซี.  และจํากัดน้ําดื่มกอนนอนอยาง
นอย  2  ช.ม. เพื่อลดอาการปสสาวะบอยเวลากลางคืน 

9. ผูปวยไมควรมีอาการทองผูก 

www.sn
mri.g

o.t
h



CNPG Poststroke Rehabilitation                                                                                                                 Urinary incontinence / 201    

คูมือ  ก-3  ขั้นตอนการฝกขบัถายปสสาวะวิธี  Timed voiding 
 

 การฝกขับถายปสสาวะโดยใชเทคนิค  Timed voiding  เปนการฝกเพื่อปรับพฤติกรรมใน
การขับถายปสสาวะในผูปวยที่มีปญหากลั้นปสสาวะไมไดชนิด Functional incontinence   และใน
ผูสูงอายุที่มีปญหาเกี่ยวกับการรับรูและความจํา  และมีความบกพรองทางการเคลื่อนไหว   มี
วัตถุประสงคเพื่อลดการเล็ดราดของปสสาวะโดยใหผูปวยมีการขับถายปสสาวะตามเวลาที่กําหนด  
สวนมากแบบแผนการปสสาวะของผูปวยจะไดมาจากการประเมินแบบบันทึกการปสสาวะ (Voiding 
diary) ซ่ึงเปนการจัดการใหผูปวยมีการขับถายปสสาวะอยางเหมาะ สมและไมเนนการฝกหรือปรับ
พฤติกรรมใหผูปวยสามารถกลั้นปสสาวะได  ควรมีการประยุกตใชอุปกรณชวยการขับถาย  เชน  
Bedside commode  รถเข็นสําหรับถาย  ตามความจําเปนของผูปวยแตละราย  
  
ขอบงชี ้

 ใชไดดกีับผูทีม่ีความบกพรองทางการเคลื่อนไหวและความจําที่ใหความรวมมือ 
 
ขั้นตอนการฝก 

1. กําหนดระยะหางของการปสสาวะเทาๆ กนั เชน ทุก 2 - 3 ช่ัวโมง   
2. หรือ  มีการกําหนดระยะหางของการปสสาวะตามมื้ออาหาร การดื่ม และการใหยา 

โดยไมใหมีการเล็ดราดของปสสาวะระหวางการปสสาวะแตละครั้ง 
3. ผูปวยควรไดรับการประเมินการใชผลิตภณัฑรองรับปสสาวะที่เหมาะสม  และไดรับ

การดูแลผิวหนังอยางสม่ําเสมอ 
4. ผูปวยควรไดรับน้ําอยางนอยวันละ  2000 – 2500 ซี.ซี.  และจํากัดน้ําดื่มกอนนอนอยาง

นอย  2  ช.ม. เพื่อลดอาการปสสาวะบอยเวลากลางคืน   
5. ควรงดฝกเวลากลางคืน  และดูแลใหผูปวยใชผลิตภัณฑรองรับปสสาวะอยางเหมาะสม  

เพื่อให ผูปวยไดพักผอนอยางเพียงพอ  
6. ผูปวยไมควรมีอาการทองผูก 
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คูมือการใชแบบบันทึกการขับถายปสสาวะ (Voiding Diary) 
 

1. ควรใหความรูและคําแนะนําแกผูปวย / ญาติ / ผูดูแล ในการใชแบบบันทึกการขับถาย
ปสสาวะ 

2. ใหมกีารลงบันทึกอยางตอเนือ่งประมาณ  5 – 7 วัน 
3. ในกรณีที่ผูปวยไดรับการฝกขับถายปสสาวะ  ควรมีการลงบันทึกอยางตอเนื่องเพื่อตดิตาม

ความกาวหนาของการฝกขับถายปสสาวะ  
4. ผูปวยควรไดรับน้ําประมาณ  2000 – 2500 ซีซี. ตอวัน  และงดเครื่องดืม่ที่มีสวนผสมของ

แอลกอฮอลและคาเฟอีน  
5. ไมควรใชในผูปวยที่มกีารติดเชื้อของระบบทางเดินปสสาวะ   
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ตัวอยาง  แบบบันทึกการขับถายปสสาวะ (Voiding Diary) 

แบบประเมินการขับถายปสสาวะ  (Continence Assessment Form) 
 

ช่ือ-สกุล ....................................................................  อายุ ................... ป  H.N........................ AN……..….......    
ผูประเมิน .................................................. วันที่ประเมิน  ........................................... 
 

1. Medical History 
           Medical Conditions 
     Diabetes        CVA      Arthritis       Multiple Sclerosis     Parkinson’s Disease   
     Dementia        Alzheimer      Fractured Hip       UTI    Other.............................................. 

           Previous Surgery 
     Vaginal Hysterectomy       Bladder Repair     Trans Urethral Prostatectomy (TURP)  
          วันที่ทําผาตัด ............................................................   ผลการผาตัด .................................................................................................... 
                   Childbirth and menstruation 
  การมีบุตร          ไมมี             มี  ระบุจํานวน .................... คน               

   วิธีการคลอด      

             การผาตัดคลอด                    ใช               ไมใช   

             การคลอดทางชองคลอด           ปกติ             ผิดปกติ ระบุ ................................................................                               

2.  ยาที่ใชเปนประจํา  (ระบุ)   1. .......................................................................... .............    2. ...................................................................................... 

     3. ............................................................................................   4. ....................................................................  5. ......................................................................... 
3.  การขับถายปสสาวะและปญหาที่พบ 

    3.1 อาการผิดปกติชนิด Urge incontinence 
           รูสึกปวดปสสาวะมาก รอไมไดกอนมีการเล็ด/ราด  (Hesitancy)           มี       ไมมี           ไมทราบ    

               ปสสาวะบอย  (Frequency)                                                                                           มี       ไมมี           ไมทราบ   

               ปสสาวะเวลากลางคืน  มากกวา  2 ครั้ง (Nocturia)                                      มี       ไมมี           ไมทราบ    

               มีปสสาวะเล็ด/ราด  กอนมีการถายปสสาวะอยางเหมาะสม                    มี       ไมมี           ไมทราบ    

               ปสสาวะเล็ด/ราด  จํานวนปานกลางถึงมาก                                                       มี       ไมมี           ไมทราบ    

               ปสสาวะเล็ด/ราด โดยไมรูสึกตัว  (Enuresis)                                                       มี       ไมมี           ไมทราบ    

      

 3.2 อาการผิดปกติชนิด Overflow incontinence 

               เบงถาย / กดเวลาถาย  (Straining/manual expression)                                 มี       ไมมี           ไมทราบ    

                ปสสาวะไมคอยออกเมื่อเริ่มถายปสสาวะ                                            มี       ไมมี           ไมทราบ    

               ปสสาวะไหลไมคลอง  หรือ ไหลบางหยุดบาง  (Poor stream)                 มี       ไมมี           ไมทราบ    

           ใชเวลานานในการถายปสสาวะแตละครั้ง (Prolonged voiding)               มี       ไมมี           ไมทราบ    

           มีปสสาวะไหลเปนหยดๆ หลังปสสาวะแลว (Post-void dribbling)            มี       ไมมี           ไมทราบ    

               รูสึกเหมือนยังมีปสสาวะอยู  หลังจากถายปสสาวะแลว                               มี       ไมมี           ไมทราบ                    
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         ถายปสสาวะออกนอยและบอย                                                                                    มี       ไมมี           ไมทราบ                  

         Postvoid residual urine > 150 ml. (พบ  2 ครั้ง)                                                  มี       ไมมี           ไมทราบ     
3.3 อาการผิดปกติชนิด Functional incontinence 

             ผูปวยมีความบกพรองทางการเคลื่อนไหว / การชวยเหลือตนเอง            มี       ไมมี           ไมทราบ                   
         ผูปวยมีอาการปวดเวลาเคลื่อนไหว                                                             มี       ไมมี           ไมทราบ                    

         ไดรับยากลุม  Sedatives, hypnotic, CNS depressant, diuretic,                    มี       ไมมี           ไมทราบ                        

Anticholinergic, alpha-adrenergic antagonist etc.  

     3.4 อาการผิดปกติชนิด Stress incontinence 

               มีปสสาวะเล็ดราดเวลาไอ จามหรือมีกิจกรรมตางๆ                               มี       ไมมี           ไมทราบ                     
          ปสสาวะเล็ดราดตอครั้งมีจํานวนนอย  (เปนหยดๆ / รูสึกชื้นๆ)                  มี       ไมมี           ไมทราบ                  
          ไมมีปสสาวะบอย/เล็ดราดเวลากลางคืน                                                      มี       ไมมี           ไมทราบ                   
          ไมรูสึกวา  มีปสสาวะเล็ด                                                                    มี       ไมมี           ไมทราบ          

3.5  ประเมินความสามารถ 
           รูสึกตัววา  ตองการปสสาวะ                                                     ใช       ไมใช       บางครั้ง       ตอบไมได   

               สามารถบอกทางไปหองน้ําได                                                 ใช       ไมใช       บางครั้ง       ตอบไมได          
 เขาใจการกระตุนใหถายปสสาวะ                                                           ใช       ไมใช       บางครั้ง       ตอบไมได          

 สามารถขอความชวยเหลือในการถายปสสาวะ                            ใช       ไมใช       บางครั้ง       ตอบไมได          

 สามารถถอดเสื้อผาเพื่อถายปสสาวะ                                                  ใช       ไมใช       บางครั้ง       ตอบไมได          
 สามารถนั่งถายปสสาวะบนโถสวม / ใชกระบอกปสสาวะ         ใช       ไมใช       บางครั้ง       ตอบไมได          

 มีแรงจูงใจไมใหมีปสสาวะเล็ดราด                                                        ใช       ไมใช       บางครั้ง       ตอบไมได          
 มีความตระหนักในการถายปสสาวะอยางเหมาะสม                      ใช       ไมใช       บางครั้ง       ตอบไมได          

 การชวยเหลือตนเองในการขับถายและทําความสะอาดหลังขับถาย  (ประเมินโดยใช  SNMRC score)   
      ระดับ ....................................... 

4.  ขอมูลการติดเช้ือระบบทางเดินปสสาวะ  
          มีอาการปวด / แสบ / ขัด เวลาปสสาวะ (Dysuria)                     มี                    ไมมี                  ไมทราบ  

          ปสสาวะมีกล่ินผิดปกติ / มีตะกอน / ปนเลือด                              มี                    ไมมี                  ไมทราบ   

                         ผลการตรวจทางหองทดลอง 

         Urine examination ……………………………………………………….…………………………วันที่ …………………..………… 

             Urine culture &sensitivity …………………………………………… …………………………..วันที่ ………………………………. 

5.  การรับประทานอาหารและปริมาณน้ําดื่ม   
    5.1 การดื่มน้ํา      ปกติ (1.5-2 ลิตร/วัน)         มาก (> 2 ลิตร/วัน)       นอย (< 1 ลิตร/วัน)        จํากัด    
          ปริมาณ .................................... ลิตร/วัน 
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5.2 การดื่มเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของคาเฟอีน (ชา  กาแฟ น้ําอัดลมบางชนิด)   
                       ไมดื่ม             ดื่มบางครั้ง           ดื่มเปนประจํา             ปริมาณที่ดื่มตอวัน .........................  แกว     
    5.3 การดื่มเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของแอลกอฮอล   
                       ไมดื่ม             ดื่มบางครั้ง           ดื่มเปนประจํา             ปริมาณที่ดื่มตอวัน ..........................  แกว                           
    5.4 อุปนิสัยการรับประทานอาหาร      ตรงเวลา     ไมตรงเวลา      ชอบรับประทานจุบจิบ     
          ปกติรับประทานวันละ ........................... ม้ือ   
    5.5 รส / ชนิดอาหารที่ชอบรับประทาน         รสจัด             รสจืด           รสเผ็ด              รสเปรี้ยว  

    5.6 การรับประทานผัก (โปรดระบุปริมาณตอวัน: 1 ถวย = 100 กรัม) ................................................................................. 

    5.7 การรับประทานผลไม      เกือบทุกมื้อ      อยางนอยวันละ  1  ม้ือ      สัปดาหละ..........................ครั้ง    
6.  ขอมูลอื่นๆ  ที่เกี่ยวของ 
    6.1 ปญหาการขับถายอุจจาระ          ไมมี               Constipation           Fecal incontinence         
    6.2 โรค / อาการรบกวนอื่นๆ       Irritable bowel syndrome    อื่นๆ 1 ......................................................  

         2 ...................................................................  
    6.3 ลักษณะของผิวหนังทั่วไป       ปกติ        ผิวแหง     มีผ่ืน / รอยแดง    บริเวณ .....................................................   

     6.4 มีแผลกดทับ  บริเวณ ................................................  ขนาด .............  ระดับที่  ........   ลักษณะแผล ...........................................        

    6.5 ลักษณะผิวหนังบริเวณขาหนีบและฝเย็บ     ปกติ       ผิวแหง    มีผ่ืน / รอยแดง (ระบุ)  ................................. 

      6.6 การใชผลิตภัณฑรองรับปสสาวะ      ผาออมสําเร็จรูป        แผนรองกันเปอน     

                 Condom & Urine bag    ..............................................................................................................  
 7.  การวินิจฉยัทางการพยาบาล (Nursing Diagnosis) 

               Stress            Urge           Mixed (Urge & Stress)       Overflow                Functional    
 8.  แผนปฏิบัติการพยาบาล  (Nursing intervention)                   
            8.1   การฝก / ปรับพฤติกรรมขับถายปสสาวะ            

                     Prompted voiding                           Bladder training                Timed voiding/Scheduled training                         
                     ไมสามารถฝกขับถายปสสาวะได   เหตุผล
.................................................................................................................................................................................. .......................................................................                           
.......................................................................................................................................................................................................................................................... 

          8.2  การใหความรู 
                       การฝกขับถายปสสาวะแบบ ....................................................................................................................................... 

                       การดูแลผิวหนัง                                                                                การรับประทานอาหารและการดื่ม 
                การใชอุปกรณเสริม/ชวยในการขับถาย                               การใชผลิตภัณฑรองรับปสสาวะ 
                การสังเกตอาการผิดปกติ / อาการแทรกซอน                      ..........................................................................   
                     ...............................................................................................................................   
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8.3  แผนการดูแลตอเนื่อง 
                 การวางแผนจําหนาย   
                    1. ............................................................................................................................................................................................................. 

                                2. ................................................................................................................................................................................................................ 
                      3. ................................................................................................................................................................................................................                        
                    4. ................................................................................................................................................................................................................ 
                การสงตอ           
..........................................................................................................................................................................................................................................................  
                           
..........................................................................................................................................................................................................................................................                  
                           
.......................................................................................................................................................................................................................................................... 
 

.......................................................................................................................................................................................................................................................... 
  
.......................................................................................................................................................................................................................................................... 
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ตัวอยาง  แบบบันทึกการขับถายปสสาวะ (Voiding Diary) 

ชื่อ-นามสกุล............................................................................         วนัที ่...........................................................                                                                     แผนที่......../7 

แบบบันทึกการขับถายปสสาวะ (Voiding Diary) 
    กรุณาลงบันทึกใหครบ  7  วัน  ใช 1  แผนตอ 1 วัน ขั้นตอนการลงบันทึก   

   ใสเครื่องหมาย   ตามเวลาที่มีการถายอุจจาระ    1. ลงบันทึกจํานวนปสสาวะและเครื่องดื่มเปน ซีซ.ี  

 ผูปวยใช    ผาออมสําเร็จรูป      ถุงยาง + ถุงปสสาวะ    2. จาํนวนปสสาวะเล็ดราดใหลงบันทึกตามระดับ(1, 2, 3)  หรือตามที่ชั่งไดจากผาออมสําเร็จรูป/แผนรองกันเปอน 

                   ……………………………………………….……….    3. ใหใสเครื่องหมาย   เมื่อมีอาการปวดปสสาวะอยางรุนแรงนํามากอนการถายปสสาวะ 

จํานวนปสสาวะเล็ด/ราด  (ซีซ)ี 

หรือ   1 = เล็กนอย / รูสึกชื้นๆ เวลา 
 

ปสสาวะ 
(ซีซี) 2 = รูสึกเปยก  3 = เปยกชุม/ปสสาวะราด 

 
กิจกรรมขณะที่มี 
ปสสาวะเล็ดราด 

มีอาการปวดปสสาวะ 
อยางรุนแรงหรือไม?  ( ) 
มี                            ไมมี 

 
เครื่องดื่ม 

(จํานวน ซีซี / ชนิด) 
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ตัวอยางการลงบันทกึ 
 

ชื่อ-นามสกุล ... นางเย็น   ใจดี ..............................         วันที่ .....1  ก.พ.  2551................................                                                                                     แผนที่...1...../7 

แบบบันทึกการขับถายปสสาวะ (Voiding Diary) 
    กรุณาลงบันทึกใหครบ  7  วัน  ใช 1  แผนตอ 1 วัน ขั้นตอนการลงบันทึก   

   ใสเครื่องหมาย   ตามเวลาที่มีการถายอุจจาระ    1. ลงบันทึกจํานวนปสสาวะและเครื่องดื่มเปน ซีซี.  

ผูปวยใช    ผาออมสําเร็จรูป      ถุงยาง + ถุงปสสาวะ    2. จํานวนปสสาวะเล็ดราดใหลงบันทึกตามระดับ(1, 2, 3)  หรือตามที่ชั่งไดจากผาออมสําเร็จรูป/แผนรองกันเปอน 

                  ………………………………….    3. ใหใสเครื่องหมาย   เมื่อมีอาการปวดปสสาวะอยางรุนแรงนํามากอนการถายปสสาวะ 

จํานวนปสสาวะเล็ด/ราด  (ซีซ)ี มีอาการปวดปสสาวะ 

  หรือ 1 = เล็กนอย / รูสึกชื้นๆ (1-2 ชอนชา) อยางรุนแรงหรือไม?  ( ) เวลา 
 

ถายปสสาวะ 
(ซีซี) 2 = รูสึกเปยก   3 = เปยกชุม/ปสสาวะราด 

กิจกรรมขณะที่มี 
ปสสาวะเล็ดราด 

มี                  ไมมี 

 
เครื่องดื่ม 

(จํานวน ซีซี / ชนิด) 

6.10    3  (ในหองน้ํา)                      อาบน้ํา                                                                  
7.30          นม 250 ซีซี    น้ํา 150 ซีซี 

10.15     250  ซีซ ี                     2  (25 ซีซี) ฝกกายภาพบําบัด             100 ซีซี 
11.30    3  (90 ซีซี) นั่งบนรถเข็น               
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