
การดูแลผู้ป่วยท่ีได้รับการผ่าตัดเปิดล าไส้ออกทางหน้าท้อง (Stoma  Care) 

ค าจ ากัดความ (Definition) 
หมายถึง การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปิดล าไส้ออกทางหน้าท้อง ซึ่งเป็นการผ่าตัดให้มีช่องเปิด 

(stoma) ออกทางหน้าท้อง เพื่อเป็นทางผ่านให้ อุจจาระ/ปัสสาวะออกภายนอก ในกรณีที่ อุจจาระ /ปัสสาวะ
ไม่สามารถหรือไม่สมควรผ่านออกสู่ภายนอกตามช่องทางปกติ อาจเป็น แบบถาวร หรือชั่วคราว ขึ้นกับ
แผนการรักษาและสภาวะโรค ส่วนใหญ่มักเกิดจากการอุดตันทางเดินอาหารจากโรคมะเร็ง การอักเสบของ
ล าไส้ใหญ่ ติ่งเนื้อในล าไส้ โรคทางพันธุกรรม อุบัติเหตุบริเวณช่องท้องจนท าให้ล าไส้แตก จากการกระทบ
กระแทกรุนแรงที่ท าให้ล าไส้ฉีกขาด หรือมีการอุดตันในระบบทางเดินอาหารแต่ก าเนิดหรือเกิดภายหลัง 
และผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดกระเพาะปัสสาวะออก  

หลังผ่าตัดสัปดาห์แรก รอยแผลรอบรูเปิดยังไม่หายและการหายของแผลยังไม่ดีพอ การท าความ

สะอาดควรใช้น้ าเกลือล้างแผลที่สะอาดปราศจากเชื้อ เมื่อแผลรอบรูเปิดหายสนิทดีแล้ว แนะน าให้ผู้ป่วยท า

ความสะอาดด้วยน้ าสะอาด เช็ดผิวหนังรอบรูเปิดด้วยส าลี กระดาษช าระที่นุ่ม หรือผ้าที่นุ่มให้แห้ง 

การท าความสะอาดและเปลี่ยนอุปกรณ์รองรับของอุจจาระ/ปัสสาวะควรท าในเวลาที่เหมาะสมดังนี้ 
1) เมื่อมีการร่ัวซึมของอุจจาระ/ปัสสาวะทุกคร้ัง 
2) เมื่อมีอุจจาระ/ปัสสาวะมากกว่าคร่ึงหรือ หนึ่งในสามของถุง 
3) เมื่อมีอุจจาระ/ปัสสาวะ เปื้อนซึม หรือท าความสะอาดพร้อมกับการอาบน้ า 

วัตถุประสงค์ (Objective) เพื่อ 
1. ท าความสะอาดและเปลี่ยนถุงอุจจาระ/ปัสสาวะได้ 

2. ประเมินความผิดปกติของช่องเปิดล าไส้ 
อุปกรณ์ (Equipment) 

1. น้ าเกลือ (0.9% normal saline) 

2. ส าล ี

3. ถุงมือสะอาด 

4. ถุงโคลอสโตมีชนิดชิ้นเดียวหรือ 2 ชิ้น 

5. Stoma guide หรือ พลาสติกใส 

6. ปากกา 

7. อุปกรณ์ตัดถุง (กรรไกรหรืออุปกรณ์เลาะด้าย) 

8. ถุงขยะ 



การประเมิน (Assessment) 
1. ประเมินสภาพทั่วไปของช่องเปิดล าไส้  

2. ประเมินผิวหนังรอบช่องเปิดล าไส้ 

ข้อวินิจฉัยการพยาบาล (Nursing diagnosis) 

1. ผู้ป่วยและญาติขาดความรู้ในการดูแลตัวเองขณะกลับไปอยู่บ้าน 

2. มีโอกาสเกิดภาวะไม่ยอมรับในการเจ็บป่วย เน่ืองจากมีการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ 

3. มีโอกาสเกิดการระคายเคืองของผิวหนังรอบ ๆ รูเปิดทวารเทียม 

ขั้นตอนการปฏิบัติ (Implementation) 

กิจกรรม เหตุผล 
1. อธิบายให้ผู้ป่วยทราบถึงวัตถุประสงค์และ
วิธีการเปลี่ยนถุงรองรับอุจจาระ 
2. ประเมินช่องเปิดล าไส้ 
3. เตรียมถุงให้พร้อมในการใช้ อาจจะใช้ชนิดชิ้น
เดียวหรือสองชิ้นตัดขนาดของถุงให้มีขนาดใหญ่
กว่ารูเปิดทวารเทียมเล็กน้อย ประมาณ 2-3 มม.โดย
การใช้แผ่นกระดาษใสหรือแผ่นพลาสติกเป็น
รูปแบบการวัดกับขนาดของรูทวารเทียมจริง วาด
ขนาดที่วัดได้ลงบนแผ่นแป้นที่จะติดครอบรูทวาร
เทียมให้มีขนาดเท่ากัน 
4. เตรียมเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ไปที่เตียงผู้ป่วย 
5. ปิดม่านให้มิดชิด 
6. ล้างมือหรือใช้ waterless 20 -30 วินาที ก่อน
เปลี่ยนถุงรองรับอุจจาระ 
7. ใส่ถุงมือสะอาด 
8. ลอกถุงหรือแป้นเก่าออกอย่างนุ่มนวล 

 
 
 
 

- เคารพในสิทธิของผู้ป่วยและลดความวิตก
กังวล 

- เพื่อเตรียมอุปกรณ์ให้ถูกต้องและเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ป้องกันการเปิดเผยผู้ป่วย 
- ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค 

 
 
- เพื่อให้ผู้ป่วยไม่ได้รับอันตรายจากผิวหนัง
เป็นแผลถลอกและเกิดการเจ็บปวดมาก โดย
การใช้นิ้วมือข้างหนึ่งกดผิวหนังบริเวณที่ติดกับ
แป้นไว้ แล้วใช้มืออีกข้างหนึ่งค่อย ๆ ลอกแป้น
ออกจากผิวหนัง ลอกแป้นจากขอบด้านบนของ



กิจกรรม เหตุผล 
 
 
 

9. ล้างรูทวารเทียมด้วยน้ าสะอาด ใช้กระดาษ
ช าระที่อ่อนนุ่ม ส าลีหรือผ้านุ่ม ๆ เช็ดผิวหนังรอบ
ช่องเปิด 
10. ในผู้ป่วยที่ใช้ skin barrier paste จะมี paste ติด
อยู่ บ ริ เวณผิวหนั งรอบช่อง เปิดให้ เช็ ดคราบ 
ปลาสเตอร์ หรือ skin barrier paste ที่ติดค้างด้วย
น้ าอุ่น หรือ skin wipes ออกให้หมด  
11. เช็ดรูทวารเทียมและผิวหนังรอบ ๆ ให้แห้ง 
 
12. วัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางหรือลอกลายให้
เท่ากับเส้นผ่าศูนย์กลางของล าไส้ และตัดขอบของ
แป้นหรือถุงห่างจากล าไส้ประมาณ 2-3 มิลลิเมตร 

13. ติดแป้น/ถุงรองรับอุจจาระ/ปัสสาวะ โดยติด
จากด้านล่างขึ้นด้านบน 
14. กรณีใช้แบบ 2 ชิ้น ติดถุงรองรับอุจจาระ /
ปัสสาวะ เข้ากับแป้น ตรวจสอบการยึดติดกันได้
แน่นหรือไม่ 
15. ปิดปลายถุง 
16. แจ้งให้ผู้ป่วยทราบหลังติดอุปกรณ์ จัดเสื้อผ้า
ผู้ป่วยให้เรียบร้อย จัดสิ่งแวดล้อมให้เรียบร้อยและ
ปลอดภัย 
17. ถอดถุงมือ 
18. เก็บอุปกรณอ์ย่างถูกต้อง 
19. ล้างมือหรือใช้ waterless 20 -30 วินาท ี
20. บันทึกลักษณะของอุจจาระ/ปัสสาวะ ผิวหนัง
รอบรูเปิด สิ่งผิดปกตใินบันทึกทางการพยาบาล 

แผ่นลงมาด้านล่างตรงข้ามกัน พยายามไม่ให้มี
การดึง ร้ังแป้นข้างเดียว จะช่วยลดการเกิด
อันตรายต่อผิวหนังได้ 
-  เพื่อให้ผิวหนังรอบทวารเทียมสะอาด ไม่เกิด
อันตรายต่อผิวหนัง 

 
- เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดคราบแข็งติดผิวหนัง 
ซึ่งจะเป็นสาเหตุให้ผิวหนังแตกเป็นแผล 

 
 
- เพื่อให้ถุงหรือแป้นติดผิวหนังได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
- ป้องกันไม่ให้อุจจาระหรือปัสสาวะกัด
กร่อนผิวหนังรอบ ๆ ล าไส้และป้องกันไม่ให้
อุปกรณ์เสียดสีล าไส้ท าให้เกดิแผล 
- เพื่อให้อุปกรณ์ติดแน่นป้องกันการร่ัวซึม
จากด้านล่างของแป้น/ถุงเก็บสิ่งขับถ่าย 
- เพื่อให้เกิดความมั่นใจ 

 
 
- เพื่อเก็บอุจจาระ/ปัสสาวะไม่ให้ร่ัวซึม 
- ผู้ป่วยสุขสบายและปลอดภัย 

 
 
 
 
- เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค 
- เพื่อเป็นหลักฐานทางการพยาบาลและ
สื่อสารเกี่ยวกับสภาพของรูเปิด รวมทั้งเฝ้าระวัง
สิ่งผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น 

 



 

การประเมินผล (Evaluation) 

เกณฑ์การประเมินผล ใช่ ไม่ใช่ 
เชิงโครงสร้าง 

1. ผู้เปลี่ยนถุงรองรับอุจจาระ/ปัสสาวะ คือพยาบาลหรือผู้ช่วยพยาบาล 
2. ผู้ป่วยได้รับการดูแลและท าความสะอาดรูเปิด เมื่อมีการร่ัวซึมของ

อุจจาระ/ปัสสาวะ   

  

เชิงกระบวนการ 
1. แจ้งให้ผู้ป่วยทราบก่อนและหลังเปลี่ยนอุปกรณ์ทุกคร้ัง 
2. ล้างมือหรือใช้ waterless 20 -30 วินาท ีก่อนและหลังเปลี่ยนอุปกรณ์ทุก

คร้ัง 
3. เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมก่อนเปลี่ยนอุปกรณ์ 
4. จัดสิ่งแวดล้อมให้มิดชิดและจัดท่าผู้ป่วยให้เหมาะสมก่อนเปลี่ยน

อุปกรณ์ 
5. ใช้เทคนิคปราศจากเชื้อทุกขั้นตอนของการเปลี่ยนอุปกรณ์ 
6. จัดเสื้อผ้าผู้ป่วยให้เรียบร้อย จัดสิ่งแวดล้อมให้เรียบร้อยและปลอดภัย

ทุกคร้ังหลังเปลี่ยนอุปกรณ์ 
7. จัดเก็บอุปกรณ์เคร่ืองใช้หลังเปลี่ยนอุปกรณ์ โดยทิ้งขยะติดเชื้อ และ

แยกอุปกรณ์และรอการท าลายเชื้ออย่างถูกต้องและเหมาะสม 
8. บันทึกลักษณะและความก้าวหน้าของรูเปิดในแบบบันทึกทางการ

พยาบาล (Nurse’s note) 

  

เชิงผลลัพธ ์
1. ผู้ป่วยได้รับแจ้งและได้รับการอธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนอุปกรณ์

รองรับอุจจาระ/ปัสสาวะ ลักษณะรูเปิดก่อนและหลังเปลี่ยนอุปกรณ์ 
2. ผู้ป่วยได้รับการเปลี่ยนอุปกรณ์ อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
3. มีบันทึกลักษณะ สิ่งผิดปกติของรูเปิดและผิวหนังรอบรูเปิด ในแบบ

บันทึกทางการพยาบาล 
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