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การใส่สายสวนปัสสาวะ เป็ นหัตถการที่ต้องใช้ บอ่ ย ในกรณีที่ผ้ ปู ่ วยมี Urinary bladder outlet obstruction หรื อในกรณี
ที่ต้องการจะ monitor urine output ของผู้ป่วย ซึง่ นักศึกษาแพทย์ควรจะฝึ กหัตถการนี ้จนเกิดความชานาญ และปฏิบตั ไิ ด้ โดยไม่
เกิด complication
อุปกรณ์
1. Urethral catheter (โดยทัว่ ไป ผู้ชาย 16 Fr, ผู้หญิง 14 Fr)
2. Urine bag
3. ถ้ วยสาหรับใส่น ้ายาฆ่าเชื ้อ
4. สาลี ประมาณ 5 ชิ ้น
5. Non-tooth forceps
6. ผ้ าช่อง / ผ้ าสี่เหลี่ยมเจาะกลาง
7. Syringe 10 ml จานวน 2 อัน
8. Sterile water 10 ml.
9. Lubricant (K-Y gel / Xylocaine gel)
ขัน้ ตอนการทาหัตถการ
1. ทดสอบ urethral catheter balloon ด้ วย sterile water 10 ml จากนันดู
้ ดจนหมด ทดสอบเพื่อให้ มนั่ ใจว่าตอนที่เราจะ
เอาสายออกจะสามารถ deflate balloon ออกได้ หมด
2. ใช้ น ้ายาฆ่าเชื ้อทาความสะอาดบริเวณอวัยวะเพศของผู้ป่วยรวมถึง บริเวณข้ างเคียงได้ แก่ขาหนีบและ perineum โดยใช้
non-tooth forceps หยิบสาลีไปจุม่ น ้ายาฆ่าเชื ้อ จากนันเช็
้ ดทาความสะอาดจากด้ านในออกไปด้ านนอกโดยรอบ และ
ต้ องให้ บริเวณที่สะอาดกว้ างเพียงพอสาหรับทาหัตถการ
3. เมื่อเช็ดทาความสะอาดด้ วยน ้ายาฆ่าเชื ้อเรี ยบร้ อยแล้ ว จึงปูผ้าช่องโดยให้ อวัยวะเพศของผู้ป่วยอยู่กึ่งกลางช่อง
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4. นาอุปกรณ์ที่จะต้ องใช้ ในขันตอนต่
้
อไปมาเตรี ยมไว้ ในบริเวณผ้ าช่อง เพื่อความสะดวกในการทาหัตถการขันต่
้ อไป ได้ แก่
สายสวนปัสสาวะ, ขัน/ชามรูปไต, สารหล่อลื่น, syringe 10 ml, sterile water 10 ml, urine bag
5. ใช้ มือข้ างที่ไม่ถนัด จับบริเวณปลายอวัยวะเพศของผู้ป่วยยกขึ ้นและค้ างไว้ จากนันใช้
้ มืออีกข้ างหยิบสาลีที่ชบุ น ้ายาฆ่า
เชื ้อแล้ วเช็ดไปที่บริเวณปลายอวัยวะเพศ โดยเช็ดเพียงครัง้ เดียว ไม่ควรเช็ดซ ้าหลายรอบ
6. จากนันหล่
้ อลื่นปลายสายสวนปัสสาวะ และใช้ มือข้ างที่ถนัดจับปลายสายสวนปัสสาวะ ใส่เข้ าไปในท่อปัสสาวะของ
ผู้ป่วยด้ วยความนุม่ นวล จนสุดความยาวของสาย เพื่อป้องกันการบาดเจ็บต่อท่อปัสสาวะในขณะที่ blow balloon
7. เมื่อใส่สายเข้ าไปจนสุดแล้ ว ทาการ blow balloon ด้ วย sterile water 10 ml จากนันถอยสายสวนปั
้
สสาวะออกมาจน
balloon ลงมาติดบริเวณ bladder neck
8. ทดสอบว่าปลายสายอยูใ่ นกระเพาะปัสสาวะโดยการประกบปลาย syringe 10 ml เข้ ากับสายสวนปัสสาวะ จากนันดู
้ ด
แล้ วดูว่ามีปัสสาวะออกมาหรื อไม่ ถ้ ามีปัสสาวะออกมาแสดงว่าปลายสายสวนอยูใ่ นกระเพาะปัสสาวะแล้ ว
9. ต่อ urine bag เข้ ากับปลายสายสวนปัสสาวะ
10. เช็ดทาความสะอาดบริเวณอวัยวะเพศและบริเวณข้ างเคียงให้ แห้ ง
11. ทาการ strap สายสวนปัสสาวะ เพื่อป้องกันสายเลื่อนหลุด โดยใช้ transpore tape ติดเป็ นรูป omega และติดทับอีก
รอบเป็ นรูปตัว H
ข้ อควรระวัง
1. Blow balloon ในขณะที่ใส่สายสวนยังไม่สดุ อาจทาให้ เกิดอันตรายต่อ urethra ได้
2. ควรทาหัตถการภายใต้ sterile technique
3. หาก lubricate urethra ไม่เพียงพอ อาจทาให้ เกิด urethral injury ขณะใส่ได้
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