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การทําความสะอาดสายสวนปสสาวะชนิดสวนดวยตนเอง  
 

1.  ตรวจสภาพของสายสวนกอนตมสายทุกครั้งดวยการมองหาความผิดปกติ  เชน  รอยหัก 
รอยชํารุด  หรือรอยเปอนที่ผิดปกติลางออกไดยาก  เปนตน  หลังจากนั้นใหรูดสายสวน
ดวยนิ้วโปงและนิ้วชี้ไปรอบๆ  สาย  เพื่อหารอยสะดุดหรือรอยหัก  ถาพบใหรีบรายงาน
หัวหนาเวรเพื่อเปลี่ยนสายหรือเบิกสายใหม 

 

2.  ตมเฉพาะสายที่ใชสวนปสสาวะในน้ําเดือดประมาณ  3 – 5 นาที  ทุก  3  วัน 
 

3.  ทําความสะอาดจุกสีฟาของสายสวนและปลอกใสสายสวนดวยการลางสบู  และน้ําให
สะอาด  สลัดน้ําออกและทิ้งไวใหแหง  หลังจากนั้น ใสแอลกอฮอล  70 % ในปลอกสาย
สวนตามขีดที่กําหนด   แลวจึงนําสายสวนปสสาวะที่ตมและทิ้งไวจนเย็นพอสมควรมา
เก็บใหเรียบรอย 

 

4.   เปลี่ยนแอลกอฮอล 70%  ที่ใชแชสายสวนทุกวันตอนเชากอนผูปวยสวนปสสาวะ 
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วิธีสวนปสสาวะชนิดสวนดวยตนเอง 
(คูมือสําหรับผูปวย) 

 

การทําความสะอาดสายสวนปสสาวะ 
1. ตรวจสภาพของสายสวนกอนตมสายทุกครั้งดวยการมองหาความผิดปกติเชน  รอยหกั  รอยชํารุด  หรือ

รอยเปอนที่ผิดปกติ  ลางออกไดยาก  เปนตน  หลังจากนัน้ใหรูดสายสวนดวยนิว้โปงและนิว้ช้ีไปรอบๆ  
สาย  เพื่อหารอยสะดุดหรือรอยหัก  ถาพบใหรีบเปลี่ยนสายใหมหรือมาเบิกสายใหมที่สถานพยาบาล  
ใกลบาน 

2. ตมเฉพาะสายที่ใชสวนปสสาวะในน้ําเดือดประมาณ  3 – 5 นาที  ทุก  3  วัน 
3. ทาํความสะอาดจุกสีฟาของสายสวนและปลอกใสสายสวนดวยการลางสบูและน้ําใหสะอาด  สลัดน้ําออก

และทิ้งไวใหแหง  หลังจากนัน้ ใสแอลกอฮอล  70 % ในปลอกสายสวนตามขีดที่กําหนด   จึงนําสายสวน
ปสสาวะที่ตมและทิ้งไวจนเย็นพอสมควรมาเก็บใหเรียบรอย  (หามใชปากคีบขณะสายยังรอนอยูจะทําให
สายเปนรอยได) 

4. เปล่ียนแอลกอฮอลแชสายสวนทุกวนัตอนเชากอนสวนปสสาวะ 
 

น้ํายาสําหรับแชสายสวนปสสาวะ 
 ใหใชแอลกอฮอล  70%  สําหรับทําแผลเทานั้น  ไมควรใชน้ํายาฆาเชื่อโรคชนิดอื่นๆ  เนื่องจากจะทาํใหเกดิ
อาการระคายเคืองของทอปสสาวะและกระเพาะปสสาวะ 
 

การดูแลตนเองเมื่อใชวิธีสวนปสสาวะดวยตนเอง 
1. ควรดื่มน้ําในปริมาณที่เหมาะสม  (ประมาณ  200 - 400 ซีซี)  มีระยะหางเทาๆ กัน (ทกุ  2  ช.ม.) 

งดหรือดื่มในปริมาณที่นอยลงหลัง  20.00 น.  จํานวนน้ําในแตละวันประมาณ  2000  ซีซี 
2. งดเครื่องดื่มทกุชนิดที่มีสวนผสมของคาเฟอีน ไดแก  น้ําชา  กาแฟ  น้ําอัดลมที่มีสีดํา เครื่องดื่มบํารุง

กําลังตางๆ  (ยกเวนน้ําเกลือแร)   และแอลกอฮอลทุกชนิด    เนื่องจากมีฤทธิ์ในการขับปสสาวะ ทําใหมี
ปสสาวะคั่งในกระเพาะปสสาวะมากเกนิไปกอนถึงเวลาสวนปสสาวะ 

3. ระมัดระวังการรับประทานผลไมที่มีน้ํามาก เชน  แตงโม  สับปะรด  เปนตน  ไมควรรับประทานใน
ปริมาณมากๆ  จะทําใหมีปริมาณของปสสาวะมากกอนถึงเวลาสวน 

4. ใหสังเกตความผิดปกติ  เชน  ปสสาวะมีสีขุน  มีตะกอนมากผิดปกติ  มีกลิ่นฉุนผิดปกติ  อาจรูสึกแสบ
หรือปวดบริเวณหวัเหนา  หรือเร่ิมมีไขรวมดวย  เปนตน  อาจมีการติดเชื้อของกระเพาะปสสาวะ  ให
รีบปรึกษาแพทย 

5. ควรตรวจปสสาวะทุก  6  เดือน  และตรวจหาการทนของปสสาวะไปที่ทอไต  ปละครั้ง 
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ผูชาย 

การทําความสะอาดอวยัวะสืบพันธุกอนสวนปสสาวะดวยตนเอง 
1. ใหใชสบูอาบน้ําทั่วไปและน้ําสะอาด   
2. ใหฟอกสบูบริเวณสวนปลายสุดและหนังหุมปลายขององคชาติกอน หลังจากนั้นถูที่ตวัองคชาติลงมาที่

บริเวณฐานและบริเวณโดยรอบ  (หามลางจากฐานไปทีส่วนปลายซ้ําไปมา) ใชน้ําลางสบูออกจนหมด      
ไมจําเปนตองเช็ดใหแหง 

 

วิธีสวนปสสาวะดวยตนเอง  (ผูชาย) 

1. เตรียมของใชในการสวนปสสาวะใหพรอม  และวางในทีท่ี่หยิบไดงาย 
2. ลางบริเวณอวยัวะสืบพันธุใหสะอาดดวยสบูและน้ํา  โดยเฉพาะตรงปลายเปดและหนังหุมปลาย 
3. จัดทาทางสําหรับการสวนปสสาวะ 
4. ลางมือตามขั้นตอนดวยสบูและน้ําใหสะอาด 
5. จับสายสวนปสสาวะที่โคนสายใกลจุกปดใหมากที่สุดดวยมือที่ถนัด   นําสายสวนมาลางผานน้ําสะอาด  

หลังจากนัน้ใหใชสารหลอล่ืน (เค-วาย  เจลลีหรืออ่ืนๆ) เคลือบทั้งสาย  ตองถือสายอยางระมัดระวังไมให
สายแกวงและปนเปอน 

6. ใชมอือีกขางจบัโคนอวัยวะสืบพันธุใหตั้งตรง  เอนเขาหาตัวเล็กนอย   
7. ใสสายสวนปสสาวะอยางนิม่นวลและชาๆ  จนเกือบสุดสาย  ถารูสึกติดหรือมีอาการเกร็ง  ใหรอสักครู  

พยายามหายใจลึกๆ  และผอนคลาย  หลังจากนั้นคอยๆ  ดันสายสวนเบาๆ  ตอไปจนเกือบสุดสาย   
8. รอจนปสสาวะออกจนหมดจึงคอยๆ  ดึงสายออกชาๆ  ถาปสสาวะยังไหลอยูใหหยุดไวกอน       รอจนหยุด

จึงเลื่อนสายตอไป  พยายามกดสายสวนลงต่ําเพื่อปองกันปสสาวะไหลยอนกลับ 
9. ลางสายสวนปสสาวะดวยสบูและน้ําใหสะอาด สลัดสายจนเกือบแหง  และจึงเก็บในปลอก 
10. ควรสังเกตลักษณะ สี กล่ิน และตะกอนของปสสาวะ   ตวงจํานวนปสสาวะทุกครั้งและลงบันทึก  เพื่อ

ติดตามอาการผิดปกต ิ
11. ดูแลความสะอาดของอวัยวะสืบพันธุ   และลางมือตามขั้นตอนดวยสบูและน้ําใหสะอาด  
12. เกบ็ของใชใหเรียบรอย 
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ขอควรระวัง 

1. ตองสวนปสสาวะใหตรงตามเวลาที่กําหนดทุกคร้ัง  หามไมใหท้ิงระยะหางของการสวนแตละคร้ังนาน

เกิน  6  ชั่วโมง 

2. ควรคลําบริเวณหนาทองกอนถึงเวลาสวนแตละคร้ัง  ถาหนาทองเหนือหัวเหนาตึงมากหรือรูสึกตึง  

แนนทอง  หรอืมีความรูสึกปวดปสสาวะ  ใหสวนปสสาวะกอนเวลาไดเลย 
 

ปญหาที่พบบอย 
1. ถามีเลือดออกติดปลายสายหรือปนในปสสาวะเล็กนอย  อาจออกเปนเสนๆ  จํานวนเล็กนอยซ่ึงยังเปน

ภาวะปกติ   แตถาเลือดออกเกือบทุกครั้งหรือออกมากขึ้น  ใหปรึกษาแพทย 
2. ปลายสายสวนเปอนกอนการสวน  ใหลางสายสวนใหสะอาดอีกครั้งดวยสบูและน้ํา  ถาไมแนใจ 
         วาสะอาดพอ  ใหแชสายในแอลกอฮอล  70%  นาน  1  นาที  จึงใชสวนปสสาวะตามขั้นตอนตอไป 
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ผูหญิง 

การทําความสะอาดอวยัวะสืบพันธุหญิง  กอนสวนปสสาวะ 
 

1. ใหใชสบูอาบน้ําทั่วไปและน้ําสะอาด  (ไมควรใชผลิตภณัฑที่มีสวนผสมของยาฆาเชื้อโรค) 
2.  ลางอวัยวะสืบพันธุดวยสบูโดยฟอกบริเวณหวัเหนาไลลงมาจนถึงทวารหนัก  ใหเนนบริเวณแคมใหญ /   
      เล็ก  ปลายเปดของทอปสสาวะและหนาชองคลอด  หามฟอกสบูยอนจากทวารหนักหรือชองคลอดไปที่ 
      ดานหนา  ใชน้ําลางสบูออกจนหมด  ไมจําเปนตองเชด็ใหแหง 

 

วิธีสวนปสสาวะดวยตนเอง 
 

1.    เตรียมของใชในการสวนปสสาวะใหพรอม  และวางในที่ที่หยิบไดงาย 
2.    ลางบริเวณอวยัวะสืบพนัธุใหสะอาดดวยสบูและน้าํ   
3.    จัดทาทางสําหรับการสวนปสสาวะ 
4.    ลางมือตามขั้นตอนดวยสบูและน้ําใหสะอาด 
5.    จับสายสวนปสสาวะที่โคนสายใกลจกุปดใหมากที่สุดดวยมือที่ถนดั   นําสายสวนมาลางผานน้ํา 
       สะอาด  หลังจากนั้นใหใชสารหลอล่ืน (เค – วาย  เจลลีหรืออ่ืนๆ)  เคลือบทั้งสาย  ตองถือสาย 
       อยางระมดัระวังไมใหสายแกวงและปนเปอน 
6.    ใชมืออีกขางแหวกสวนนอกของอวยัวะสืบพันธุดวยนิว้ช้ีและนิว้กลาง  จนเหน็รูเปดของทอ 
       ปสสาวะ พยายามอยาเลือ่นมือไปมา 
7.    ใสสายสวนปสสาวะอยางนิ่มนวลและชาๆ  จนเกือบสุดสาย  และจบัสายใหอยูกบัที่ 
8.    รอจนปสสาวะออกจนหมดจึงคอยๆ  ดึงสายออกชาๆ  ถาปสสาวะยังไหลอยูใหหยุดเลื่อนสายไว 
       กอน  รอจนปสสาวะหยดุไหลจึงเลื่อนสายตอไป  พยายามกดสายสวนลงต่ําเพื่อปองกันปสสาวะ 
       ไหลยอนกลับ 
9.     ลางสายสวนปสสาวะดวยสบูและน้ําใหสะอาด สลัดสายจนเกือบแหง  และจึงเกบ็ในปลอก 
10.    ควรสังเกตลักษณะ  สี  กล่ิน  ตะกอนของปสสาวะ  และตวงจํานวนปสสาวะและลงบันทึกไวทุก 
         คร้ัง  เพื่อติดตามอาการผิดปกติ  
11.    ดูแลทําความสะอาดอวยัวะสืบพันธุ   และลางมือตามขั้นตอนดวยสบูและน้ําใหสะอาด 
12.    เก็บของใชใหเรียบรอย 
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ขอควรระวัง 

1.    ตองสวนปสสาวะใหตรงตามเวลาที่กําหนดทุกคร้ัง  หามไมใหท้ิงระยะหางของการสวนแตละ 

      คร้ังนานเกิน  6  ชั่วโมง 

2.   ควรคลําบริเวณหนาทองกอนถึงเวลาสวนแตละคร้ัง   ถาหนาทองเหนือหัวเหนาตึงมาก  หรือ 

      รูสึกตึงแนน ทอง  หรือมีความรูสึกปวดปสสาวะ  ใหสวนปสสาวะกอนเวลาไดเลย 
 

ปญหาที่พบบอย 
1.    ถามีเลือดออกติดปลายสายหรือปนในปสสาวะเล็กนอย  อาจออกเปนเสนๆ  จํานวนเลก็นอยซ่ึงยังเปน 
       ภาวะปกต ิ  แตถาเลือดออกเกือบทุกครัง้เวลาสวนหรือออกมากขึ้น  ใหรีบปรึกษาแพทย 
2.    ปลายสายสวนเปอนกอนการสวน  เชน  สวนพลาดเขาไปในชองคลอด  เปนตน  ใหลางสายสวนให 
          สะอาดอีกครั้งดวยสบูและน้ํา  ถาไมแนใจวา  สะอาดพอ  ใหแชสายในแอลกอฮอล  70 %  นาน  1  นาที  จึงใช 
       สวนปสสาวะตามขั้นตอนตอไป 
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การเตรียมสบูสําหรับฝกสวนอุจจาระ 
 

อุปกรณการทําสบูสําหรับฝกสวนอุจจาระ 
1. สบูซันไลต  
2. น้ําสะอาด 
3. วาสลีน 
4. กระบอกฉีดยาขนาด  3  ซีซี. ตัดปลาย  1 อัน 
5. ถาดอลูมิเนียมขนาดเล็ก 1  ใบ 
6. หมอขนาดเล็ก  1  ใบ 

 
ขั้นตอนการเตรียมสบูสําหรับฝกสวนอุจจาระ 

1. หั่นสบูเปนชิ้นเล็กๆ   
2. ตมน้ํา สบู  และวาสลีนรวมกนั  โดยใชสบู  1  สวน  น้ํา  2  สวน  และวาสลีน  ½  สวน 
3. คนบอยๆ  ขณะตม  จนสวนผสมเขากันด ี
4. เทใสถาดที่เตรียมไว  ทิ้งใหเย็น  
5. ใชกระบอกฉีดยากดพิมพสบูทีละอัน   
6. เก็บสบูที่พรอมใชไวในตูเยน็ 

 
วิธีใช 

1. ใชเหน็บทวารหนักเปนเวลา  เพื่อฝกขับถายตามเวลาที่ผูปวยตองการ  สวนมากจะฝกขับถายชวงเย็น      
หลังรับประทานอาหาร 

2. ใชรวมกับการนวดหนาทองและกระตุนรอบทวารหนกัโดยใชนิ้วมือ 
3. ผูปวยควรไดรับน้ําอยางนอยวันละ  2  ลิตร  (ในกรณีที่ไมมีขอหาม) 
4. ผูปวยควรไดรับเสนใยอาหารจากผักและผลไมอยางเพียงพอ  เพื่อใหอุจจาระนิ่ม  ถายออกไดงาย 
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