นโยบาย
นโยบายและวิธปี ฏิบัติเลขที่ : WI–IC-………………..
โรงพยาบาลท่าแซะ
เรื่อง : ข้อแนะนาแนวปฏิบัติการปูองกันและควบคุมโรคติด แก้ไขครั้งที่........2.......
เชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะที่สัมพันธ์กับการใส่สายสวน
วันที่ :
มกราคม 2565
ปัสสาวะ (Catheter-associated Urinary Tract Infection)
แผนก : งานปูองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
แผนกที่เกี่ยวข้อง : ทุกแผนกที่ให้การ
รักษาพยาบาลผู้ปุวยใน รพ.ท่าแซะ
คณะผู้จัดทา : ………………………………………………
(นางสาวจิรวรรณ อินทนา)
เลขานุการงานปูองกันและควบคุมการติดเชื้อ
ในโรงพยาบาลท่าแซะ

ผู้อนุมัติ : ……………………………………..
(นายระติ ชูรักษ์)
เภสัชกรชานาญการพิเศษ รักษาการในตาแหน่ง
ผู้อานวยการโรงพยาบาลท่าแซะ

นโยบาย
เจ้าหน้าที่ทุกคนในโรงพยาบาล จะต้องปฏิบัติตามแนวทางการปูองกันและควบคุมโรคติดเชื้อในระบบทางเดิน
ปัสสาวะที่สัมพันธ์กับการใส่สายสวน ปัสสาวะ (Catheter-associated Urinary Tract Infection)
วิธีปฏิบัติ
การติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะที่สัมพันธ์กับการใส่สายสวนปัสสาวะ (Catheter-associated Urinary
Tract Infection) หมายถึง การติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะโดยผู้ปุวยต้องมีการคาสายสวนปัสสาวะมามากกว่า 2 วัน
ปฏิทิน และมีอาการหรืออาการแสดงในขณะคาสายสวนปัสสาวะ หรือถอดสายสวนปัสสาวะออกไปไม่เกิน 1 วัน
ระบาดวิทยาการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะที่สัมพันธ์กับการใส่สายสวนปัสสาวะ
การติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะที่สัมพันธ์กับการใส่สายสวนปัสสาวะ เป็นการติดเชื้อในโรงพยาบาลที่พบได้
บ่อย เนื่องมาจากการใส่สายสวนปัสสาวะเป็นหัตถการที่ทาบ่อย และคาสายสวนปัสสาวะไว้เป็นเวลานาน
เชื้อก่อโรคของการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะส่วนใหญ่เป็นเชื้อแบคทีเรียทรงแท่งกรัมลบ เช่น
Escherichia coli, Klebsilla pneumoniae และ Pseudomonas aeruginosa ฯลฯ
ชุดการดูแลเพื่อป้องกันการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะที่สัมพันธ์ กับการใส่สายสวนปัสสาวะ
ชุดการดูแล (bundle of care) เพื่อปูองกันการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะที่สัมพันธ์กับการใส่สายสวน
ปัสสาวะ ประกอบด้วย
1. ใส่สายสวนปัสสาวะเฉพาะในรายที่มีข้อบ่งชี้
2. ใช้เทคนิคปลอดเชื้อขณะใส่สายสวนปัสสาวะ
3. ดูแลผู้ปุวยที่คาสายสวนปัสสาวะตามแนวปฏิบัติ
4. ประเมินความจาเป็นในการใส่สายสวนปัสสาวะทุกวันและถอดออกทันที เมื่อหมดข้อบ่งชี้

ข้อบ่งชี้ในการใส่สายสวนปัสสาวะ
1. มีภาวะอุดกั้นระบบทางเดินปัสสาวะ
2. เกิดภาวะวิกฤตจาเป็นต้องบันทึกปริมาณปัสสาวะ เช่น ผู้ปุวยช็อค
3. ผู้ปุวยที่ได้รับการผ่าตัดในระบบทางเดินปัสสาวะ การผ่าตัดระบบอวัยวะสืบพันธุ์ที่อยู่ใกล้เคียงกับ ระบบ
ทางเดินปัสสาวะ การผ่าตัดที่ใช้เวลานาน การผ่าตัดที่มีการให้ยาขับปัสสาวะขณะผ่าตัด การผ่าตัดที่ต้องบันทึก ปริมาณ
ปัสสาวะขณะผ่าตัด
4. ผู้ปุวยที่มีแผลบริเวณฝีเย็บหรือบริเวณก้นกบ และกลั้นปัสสาวะไม่ได้
5. ผู้ปุวยที่จาเป็นต้องจากัดการเคลื่อนไหวเป็นเวลานาน เช่น ผู้ปุวยที่มีภาวะบาดเจ็บรุนแรงบริเวณ กระดูกสัน
หลัง ผู้ปุวยที่ได้รับบาดเจ็บหลายอวัยวะ ฯลฯ
ในกรณีที่ต้องระบายปัสสาวะเป็นเวลานาน อาจใช้วิธีการสวนเป็นครั้งคราว (intermittent catheterization)
หรือใช้วิธีการอื่นแทนการคาสายสวนปัสสาวะ เพื่อช่วยลดอัตราการติดเชื้อ
ไม่ควรใส่สายสวนปัสสาวะในกรณี :
1. เพื่อทดแทนการพยาบาลผู้ปุวยหรือผู้ที่อาศัยในสถานดูแลที่กลั้นปัสสาวะไม่ได้
2. เพื่อเก็บปัสสาวะส่งตรวจเพาะเชื้อหรือส่งตรวจเพื่อการวินิจฉัยอย่างอื่น กรณีที่ผู้ปุวยสามารถถ่าย ปัสสาวะได้
เอง
ข้อ พิจ ารณาการเลื อกใช้วิ ธีก ารอื่น แทนการสวนคาสายสวนปัส สาวะ ให้ พิจ ารณาตามความเหมาะสม
ดังนี้
1. ใช้ถุงยางอนามัยรองรับ ในผู้ปุวยชายที่ไม่มีภาวะปัสสาวะอุดกั้นของระบบทางเดินปัสสาวะ
2. การสวนเป็นครั้งคราว (intermittent catheterization)
ในผู้ปุวยที่จาเป็นต้องคาสายสวนปัสสาวะ ปูองกันการติดเชื่อได้โดยการทาหัตถการและการดูแลที่ถูกต้อง
การใส่สายสวนปัสสาวะต้องกระทาโดยผู้ที่ได้รับการฝึกอบรม
การปูองกันการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะที่สัมพันธ์กับการใส่สายสวนปัสสาวะ แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ
1. การใส่สายสวนปัสสาวะ
2. การดูแลสายสวนและระบบระบายน้าปัสสาวะ
การสวนปัสสาวะ
การสวนปัสสาวะในสถานพยาบาล ใช้เทคนิคปลอดเชื้อ
1. ล้างมือแบบ hygienic handwashing ก่อนการจัดเตรียมชุดสวนปัสสาวะ
2. เตรียมชุดทาความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอกและอุปกรณ์สะอาดที่จาเป็นอื่นๆสาหรับการใส่สวนปัสสาวะ
เช่น ถุงมือสะอาด ผ้าปิดตาผู้ปุวย สบู่ น้ากลั่น ชามรูปไต และพลาสเตอร์ เป็นต้น
3. อธิบายให้ผู้ปุวยทราบก่อนใส่สายสวนปัสสาวะ
4. จัดท่านอนผู้ปุวย โดยผู้ปุวยชาย นอนหงาย เท้าราบ แยกขาออก และผู้ปุวยหญิง นอนหงาย ชันเข่า
5. ล้างมือด้วยน้าและสบู่ (normal handwashing) หรือน้ากับน้ายาฆ่าเชื้อ (hygienic handwashing) สวมถุง
มือสะอาด เช็ดทาความสะอาดบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์ด้วยน้าและสบู่ และเช็ดรูเปิดท่อปัสสาวะด้วยน้าปราศจากเชื้อ
6. ถอดถุงมือสะอาดออก

7. ล้างมือแบบ hygienic handwashing
8. เตรียมอุปกรณ์สวนปัสสาวะปราศจากเชื้อโดยใช้เทคนิคปลอดเชื้อ ได้แก่ สายสวนปัสสาวะปราศจากเชื้อ ขนาด
เหมาะสมกับผู้ปุวย เพื่อลดการบาดเจ็บที่ท่อปัสสาวะ (เพศชาย 14-16 Fr. เพศหญิง 12-14 Fr. ผู้ปุวย สูงอายุ 22-24 Fr.
และผู้ปุวยเด็ก 8-10 Fr.) ถุงรองรับปัสสาวะ ถุงมือปราศจากเชื้อ ผ้าปูปราศจากเชื้อ น้ายา ฆ่าเชื้อที่เหมาะสมสาหรับการ
ทาความสะอาดรอบๆ ท่อปัสสาวะ น้ากลั่นปราศจากเชื้อ กระบอกฉีดยาปราศจากเชื้อ และสารหล่อลื่นปราศจากเชื้อชนิด
ใช้ครั้งเดียวทิ้ง
9. สวมถุงมือปราศจากเชื้อ หล่อลื่นสายสวนด้วยสารหล่อลื่นปราศจากเชื้อ
10. ปูผ้าสี่เหลี่ยมเจาะกลางปราศจากเชื้อ
11. เช็ดทาความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์และรูเปิดท่อปัสสาวะด้วยน้าสะอาด
12. สอดใส่สายสวนปัสสาวะ
-ผู้ปุวยชาย รั้งองคชาตให้ทามุม 60-90 องศากับลาตัว จับสายสวนปัสสาวะสอดเข้าท่อ ปัสสาวะด้วย ความ
นุ่มนวล ใส่เข้าไปลึก 6-8 นิ้ว หรือจนสุดสายสวน หรือจนกว่าจะมีปัสสาวะไหลออกมา และ รอจนปัสสาวะหยุดไหล
- ผู้ปุวยหญิง ใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้แหวก labia จนเห็นรูเปิดท่อปัสสาวะ แล้วจึงสอดสายสวนปัสสาวะเข้าท่อ
ปัสสาวะด้วยความนุ่มนวล ใส่เข้าไปลึกประมาณ 2-3 นิ้ว หรือจนกว่าจะมีปัสสาวะไหลออก และรอจนปัสสาวะหยุดไหล
12.1 กรณีที่ไม่ต้องการคาสายสวนปัสสาวะ
12.1.1 ดึงสายสวนปัสสาวะออกด้วยความนุ่มนวล
12.1.2 ถอดถุงมือ แล้วล้างมือด้วยน้าและน้ายาฆ่าเชื้อ (hygienic handwashing)
12.2 กรณีที่ต้องการคาสายสวนปัสสาวะ
12.2.1 ฉีดน้าเข้าลูกโปุงสายสวนประมาณ 10-20 มล. แล้วค่อยๆ ดึงสายสวนออกจนลูกโปุง
ตรึง ติดกระชับกับส่วนล่างของกระเพาะปัสสาวะ ต่อสายสวนปัสสาวะเข้ากับท่อระบาย ลงสู่ถุงปัสสาวะ
12.2.2 ตรึงสายสวนด้วยพลาสเตอร์ สาหรับผู้ปุวยผู้ชายตรึงกับโคนขาด้านหน้าหรือหน้าท้อง
ส่วนผู้ปุวยหญิงตรึงกับโคนขาด้านใน
12.2.3 จัดสายสวนและสายต่อเข้าถุงปัสสาวะให้ลาดลงสู่ถุงปัสสาวะ
12.2.4 แขวนถุงปัสสาวะไว้ข้างเตียง ให้ถุงสูงจากพื้น และต่ากว่าระดับกระเพาะปัสสาวะเสมอ
12.2.5 ถอดถุงมือ แล้วล้างมือแบบ hygienic handwashing
การดูแลสายสวนและระบบระบายน้าปัสสาวะ
1. ล้างมือ และสวมถุงมือสะอาดก่อนจับต้องสายสวนปัสสาวะและถุงปัสสาวะทุกครั้ง
2. ทาความสะอาดบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์และรูเปิดท่อปัสสาวะด้วยน้าและสบู่อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง และ ทุก
ครั้งหลังถ่ายอุจจาระหรือเมื่อสกปรก
3. ดูแลสายสวนปัสสาวะให้เป็นระบบปิดตลอดเวลา
4. ดูแลสายสวนปัสสาวะไม่ให้หักพับงอ ให้น้าปัสสาวะไหลลงถุงได้สะดวก จัดให้ถุงปัสสาวะอยู่ต่ากว่าระดับ
กระเพาะปัสสาวะ ไม่วางถุงรองปัสสาวะไว้บนพื้น
5. การเคลื่อนย้ายผู้ปุวย ต้องให้ถุงรองรับปัสสาวะอยู่ต่ากว่าระดับกระเพาะปัสสาวะเสมอ กรณีที่ไม่สามารถ
ให้ถุงปัสสาวะอยู่ต่ากว่าระดับกระเพาะปัสสาวะให้หนีบสายสวนปัสสาวะ
6. การเทปัสสาวะ ให้เทปัสสาวะเมื่อปัสสาวะมีปริมาณ ¾ ของถุงหรือตามเวลาที่กาหนด สวมถุงมือสะอาดเท

ปัสสาวะออกจากถุงรองรับปั สสาวะด้วยเทคนิคปลอดเชื้อ โดยใช้น้ายาทาลายเชื้อเช็ดบริเวณรอบปลายเปิดถุงรองรับ
ปัสสาวะก่อนและหลังเทปัสสาวะ เทน้าปัสสาวะจากถุงรองรับปัสสาวะโดยใช้ภาชนะรองรับปัสสาวะแยกกันใน ผู้ปุวยแต่
ละราย เปลี่ยนถุงมือคู่ใหม่ในการเทปัสสาวะในผู้ปุวยแต่ละรา
7. กรณีที่มีการอุดตันของสายสวนปัสสาวะ ไม่แนะนาให้สวนล้างกระเพาะปัสสาวะ ควรเปลี่ยนสายสวน ปัสสาวะ
ทั้งระบบ
8. การสวนล้างกระเพาะปัสสาวะ ไม่ควรปฏิบัติเป็นประจา เมื่อจาเป็นต้องสวนล้างกระเพาะปัสสาวะเพื่อการ
รักษา ควรสวนล้างกระเพาะปัสสาวะด้วยระบบปิด
โดยใช้เทคนิคปลอดเชื้อ
9. การเก็บปัสสาวะเพื่อส่งตรวจ ให้ใช้เทคนิคปลอดเชื้อ
9.1 กรณีต้องการตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะ (urine examination) หรือตรวจเพาะเชื้อ (urine culture)
ควรดูดปัสสาวะจากสายสวนปัสสาวะด้วยเข็มปราศจากเชื้อขนาดเล็ก (No. 23) และใช้เทคนิคปลอดเชื้อ
9.2 กรณีต้องการปริมาณปัสสาวะจานวนมากเพื่อส่งตรวจ ให้เทจากถุงรองรับปัสสาวะโดยใช้เทคนิค
ปลอดเชื้อ
10. ผู้ ปุ ว ยที่ ค าสายสวนปั ส สาวะไว้ น าน ควรพิ จ ารณาสวนปั ส สาวะแบบครั้ ง คราว (intermittent
catheterization)
11. ไม่ต้องเปลี่ยนสายสวนปัสสาวะและถุงรองรับปัสสาวะเป็นประจา ให้พิจารณาเปลี่ยนสายสวนปัสสาวะ และ
ถุงรองรับปัสสาวะในกรณีที่มีการอุดตันหรือรั่ว
การถอดสายสวนปัสสาวะ
1. ควรถอดสายสวนปัสสาวะออกทันทีเมื่อหมดข้อบ่งชี้
2. ทาความสะอาดมือด้วยน้าและสบู่ (normal handwashing) ใส่ถุงมือสะอาด
3. อธิบายให้ผู้ปุวยทราบก่อนถอดสายสวนปัสสาวะ เพื่อให้ผู้ปุวยให้ความร่วมมือ
4. ทาความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอกด้วยสบู่และน้าสะอาด
5. ดูดน้าออกจากบอลลูน
6. ดึงสายสวนปัสสาวะออกด้วยความนุ่มนวล
7. ถอดถุงมือออก และทาความสะอาดมือ (hygienic handwashing)
การเปลี่ยนสายสวนและชุดระบายน้าปัสสาวะ
เปลี่ยนสายสวน ท่อระบาย และถุงรองรับปัสสาวะ เมื่อชารุด รั่ว หรืออุดตัน
สิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติ
1. การใส่ยาต้านจุลชีพหรือน้ายาทาลายเชื้อเข้าถุงปัสสาวะ
2. ทาความสะอาดอวัยวะเพศด้วยน้ายาฆ่าเชื้อ
3. การส่งปัสสาวะตรวจ และ/หรือ เพาะเชื้อในผู้ปุวยที่ไม่มีอาการของการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ
4. การสวนล้างกระเพาะปัสสาวะ โดยไม่มีข้อบ่งชี้
5. การให้ยาต้านจุลชีพเพื่อปูองกันการติดเชื้อ
6. การเปลี่ยนสายสวนและชุดระบายน้าปัสสาวะเป็นประจา (routine)

7. การส่งปลายสายสวนปัสสาวะเพาะเชื้อ
การสวนปัสสาวะเป็นครั้งคราวโดยใช้เทคนิคสะอาด
การสวนปัสสาวะนอกสถานพยาบาล ในผู้ปุวยที่มีความจาเป็นต้องสวนปัสสาวะเป็นครั้ง คราว (intermittent
catheterization) เป็นระยะเวลานาน สามารถทาได้โดยใช้เทคนิคสะอาด (clean intermittent catheterization)
ประโยชน์ของการสวนปัสสาวะเป็นครั้งคราวโดยใช้เทคนิคสะอาด
1. ช่วยลดปัญหาการติดเชื้อของระบบทางเดินปัสสาวะและการเสื่อมสภาพของไตได้ดีกว่าวิธีอื่น
2. ช่วยให้การทางานของกระเพาะปัสสาวะกลับเข้าสู่สภาพปกติได้เร็วขึ้นในบางกรณี
3. หลีกเลี่ยงภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นจากการใส่คาสายสวนปัสสาวะ
4. กรณีที่ผู้ปุวยสวนปัสสาวะด้วยตนเอง จะช่วยลดภาระต่อผู้อื่น และเพิ่มกาลังใจของผู้ปุวย
5. ช่วยให้ผู้ปุวยมีคุณภาพของชีวิตดีขึ้น
การสวนปัสสาวะเป็นครั้งคราวโดยใช้เทคนิคสะอาด แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ
1. การสวนปัสสาวะโดยตัวผู้ปุวยเอง สาหรับผู้ที่สวนปัสสาวะด้วยตนเอง โดยเฉพาะผู้หญิง อาจมีความยาก
ลาบากในระยะเริ่มต้น แต่เมื่อทาบ่อยๆ ก็จะทาให้เกิดความชานาญ และทาได้ง่ายขึ้น
2. การสวนปัสสาวะโดยผู้อื่น เช่น ญาติหรือผู้ดูแล กรณีที่เป็นผู้ปุวยเด็ก พ่อแม่หรือญาติหรือผู้ดูแลจะเป็นผู้ทาให้
ในกรณีที่มีก ารอุดกั้นของทางเดินปั สสาวะส่วนล่างอาจทาให้สวนปัสสาวะลาบาก ควรรีบปรึกษาแพทย์
อุปกรณ์การสวนปัสสาวะ
1. สายสวนปัสสาวะ อาจเป็นสายยางแดง หรือสายซิลิโคน
2. สบู่ หรือน้ายาฆ่าเชื้อ เช่น เบต้าดีน หรือคลอเฮกซิดีน
3. น้าต้มสุก
4. สาลีสะอาด ประมาณ 7 ก้อน
5. สารหล่อลื่นสายสวนปัสสาวะก่อนที่จะสวนปัสสาวะ
6. ภาชนะใส่สบู่หรือน้ายาฆ่าเชื้อ และอีก 1 ใบใส่น้าปัสสาวะที่สวนออกมาจากตัวผู้ปุวย
7. กระจกเงา ก่อนจะสวนปัสสาวะให้ผู้ปุวยใช้กระจกเงาส่องดูท่อปัสสาวะ เพื่อให้เห็นชัดเจนขึ้น แต่ถ้า ผู้ปุวยสวน
ปัสสาวะชานาญแล้วไม่จาเป็นต้องใช้กระจกเงา
วิธีการสวนปัสสาวะ
1. ล้างมือให้สะอาดด้วยน้าและสบู่
2. เตรียมอุปกรณ์การสวนให้พร้อม กรณีที่สายสวนเป็นสายที่ใช้ซ้าและแช่อยู่ในน้ายา
ฆ่าเชื้อ ออกจากน้ายาฆ่าเชื้อ แล้วให้ล้างด้วยน้าต้มสุกก่อนที่จะนามาสวนปัสสาวะ
3. จัดท่า สาหรับการสวนปัสสาวะด้วยตนเองหรือให้ผู้อื่นสวนให้
ผู้หญิง : นั่งยองๆ แยกขา หรือนอนแยกขาออก หรือยืนโดยให้เท้าข้างหนึ่ งเหยียบบนเก้าอี้ ใช้กระจกส่องดู ท่อ
ปัสสาวะหรือใช้นิ้วมือคลา
ผู้ชาย : ยืน นอน หรือนั่ง
4. ทาความสะอาดมือด้วยน้าและน้ายาฆ่าเชื้อหรือแอลกอฮอล์ทาความสะอาดมือ
5. ทาความสะอาดบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์และรูเปิดท่อปัสสาวะด้วยน้าสะอาด

6. หล่อลื่นปลายสายสวน
7. สอดใส่สายสวนเข้าท่อปัสสาวะ ในผู้หญิงใส่เข้าไปลึกประมาณ 2-3 นิ้ว ส่วนผู้ชายใส่ลึก 6-8 นิ้ว หรือ จนสุด
สายสวน หรือจนกว่าจะมีปสั สาวะไหลออกมา ปล่อยให้ปัสสาวะไหลลงภาชนะรองรับ
8. เมือ่ ปัสสาวะหยุดไหลให้ใช้มือข้างหนึ่งจับสายสวน ส่วนมืออีกข้างหนึ่งกดเหนือหัวเหน่า อาจมีน้าปัสสาวะ ไหล
ออกมาอีก รอจนปัสสาวะหยุดไหล ให้ดึงสายสวนออกทีละนิดพร้อมกับกดเหนือหัวเหน่า ทาซ้าจนแน่ใจว่าปัสสาวะไหล
ออกหมดแล้วจึงดึงสายสวนออกจากท่อปัสสาวะ
9. ทาความสะอาดบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์และรูเปิดท่อปัสสาวะด้วยน้าสะอาดเช็ดบริเวณดังกล่าวให้แห้ง ทุกครั้ง
หลังสวนปัสสาวะเสร็จ
ข้อควรปฏิบัติ
1. จานวนครั้งของการสวนในแต่ละวัน ควรให้แพทย์เป็นผู้กาหนด
2. ควรสวนให้ตรงกับเวลาที่กาหนดทุกครั้ง
การล้างทาความสะอาดและการดูแลรักษาอุปกรณ์ที่ใช้การสวนปัสสาวะ
1. ล้างอุปกรณ์ที่ใช้สวนปัสสาวะทั้งหมดด้วยน้าและสบู่ แล้วล้างออกด้วยน้าสะอาด และเช็ดให้แห้ง
2. นาสายสวนที่ล้างสะอาดและเช็ดให้แห้งแล้ว ใส่ในหลอดพลาสติกที่บรรจุน้ายาฆ่าเชื้อจนเต็มหรือจนถึง ขีดที่
กาหนด ปล่อยให้น้ายาฆ่าเชื้อไหลเข้าไปอยู่ภายในสายสวนปัสสาวะ แล้วนาฝาจุกปิดปลายสายสวนปัสสาวะ และปิดหลอด
ท่อพลาสติกไว้ให้เรียบร้อย น้ายาฆ่าเชื้อที่ใช้แช่สายสวน เช่น แอลกอฮอล์ 70%
3. เปลี่ยนน้ายาฆ่าเชื้อที่ใช้แช่สายสวน เช่น แอลกอฮอล์ 70% ทุกวันตอนเช้าก่อนสวนปัสสาวะ
4. ควรต้มสายสวนปัสสาวะในน้าเดือดประมาณ 3-5 นาที ทุก 1 สัปดาห์
5. ตรวจสอบสภาพของสายสวนก่อนต้มและก่อนใช้สวนปัสสาวะทุกครั้ง โดยสารวจดูความผิดปกติ เช่น
รอยชารุด รอยเปือ้ น หรือคราบสกปรก เป็นต้น หลังจากนนใช้นิ้วหัวแม่มือ และนิ้วชี้รูดไปรอบๆ สาย เพื่อ หารอย
สะดุ ด หรื อ รอยหั ก ถ้ า พบว่ า สายสวนช ารุ ด ควรเปลี่ ย นสายใหม่ ทั น ที เพื่ อ ปู อ งกั น การบาดเจ็ บ จากท่ อ ปั ส สาวะ

