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คู่มือกำรดูแลตนเองเม่ือมีทวำรใหม่ของระบบทำงเดินปัสสำวะ 

จัดท�ำขึ้น เพื่อให้เป็นข้อมูลควำมรู้ ประกอบกำรเรียนรู้วิธ ี

กำรดูแลตนเองของผู้ป่วยผ่ำตัดทวำรใหม่ ซึ่งมีควำมส�ำคัญ

ในกำรป้องกันภำวะแทรกซ้อนท่ีป้องกันได้และลดค่ำใช้จ่ำยจำก 
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ได้จัดพิมพ์เอกสำรนี้ เป็นครั้งที่ 3 จ�ำนวน 500 เล่ม และ 

มุ่งหวังให้ผู้ป่วยและผู้ดูแล สำมำรถกลับไปดูแลตนเองที่บ้ำน และ

จัดกำรกับภำวะสุขภำพได้อย่ำงเหมำะสม สำมำรถดูแลตนเองได้  
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การผ่าตัดเพื่อเปิดช่องขับถ่ายของเสียบริเวณหน้าท้องหรือที่เรียกว่า  

ทวารใหม่ เป็นวิธีการรักษาผู้ป่วยบางรายท่ีมีโรคหรือความผิดปกติเก่ียวกับ

ล�าไส้ หรืออวัยวะสืบพันธ์ุและทางเดินปัสสาวะ ภายหลังผ่าตัดผู้ป่วยสามารถ

ด�าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้เหมือนคนปกติทั่วไป

ทวารใหม่ของระบบทางเดินปัสสาวะ

 

 

•  ทวารใหม่ หรือ ทวารเทียม หรือเรียกทับศัพท์ว่า “ออสโตมี”  เป็นการน�า

ล�าไส้มาเปิดออกทางหน้าท้อง เพื่อขับถ่ายของเสีย 

•  ทวารใหม่ระบบทางเดนิปัสสาวะ  เป็นช่องเปิดของล�าไส้สู่ผนงัหน้าท้องเพือ่

น�าน�้าปัสสาวะออกสู่ภายนอก ท�าหน้าที่แทนท่อปัสสาวะ 

•  ปกติ จะมีสีแดงหรือสีชมพู ผิวมันเรียบลักษณะชุ่มชื้น ไม่มีเส้นประสาทไป

เล้ียง จึงไม่มีความรู้สึกสัมผัส หากถูกกระทบกระแทกและใช้ความรุนแรง  

จะท�าให้เลือดออกได้  ขณะการท�าความสะอาด อาจมีเลือดออกได้เล็กน้อย 

ควรระมัดระวังและท�าด้วยความนุ่มนวล  

•  ทวารใหม่ จะมีขนาดเล็กลงหลังผ่าตัดไปแล้ว ประมาณ 2 เดือน

สำรบัญ
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กำรท�ำงำนของระบบทำงเดินปัสสำวะ
ไต ท�าหน้าที่กรองของเสียจากเลือดผ่านออกมาในรูปของน�้าปัสสาวะ   

โดยปัสสาวะจะผ่านมาตามท่อไต ทั้งซ้ายและขวา เพื่อน�ามาเก็บไว้ที่กระเพาะ

ปัสสาวะ จนถึงเวลาสมควรจึงจะขับออกจากร่างกายทางท่อปัสสาวะ

 

การผ่าตัดกระเพาะปัสสาวะ

•  การตดักระเพาะปัสสาวะทิง้ท้ังหมด เป็นการผ่าตดัเอากระเพาะปัสสาวะออก

ทิ้ง และเปลี่ยนทางระบายน�้าปัสสาวะใหม่โดยใช้ล�าไส้จากส่วนต่างๆ มาท�า

กระเพาะปัสสาวะใหม่ เพือ่ให้ปัสสาวะออกสูภ่ายนอก และท�าช่องทางเปิดท่ี

หน้าท้อง โดยจะต้องมีถุงรองรับน�้าปัสสาวะ

เหตุที่ท�ำผ่ำตัด ในกรณีที่มีการกระทบกระแทกรุนแรง ท�าให้ทางเดินปัสสาวะ

ฉกีขาด, หรอืมีการอดุตนัในระบบทางเดินปัสสาวะจากมะเร็งของระบบปัสสาวะ

ก่อนผ่าตัด ท่านจะได้รับข้อมูลการผ่าตัดจากแพทย์และพยาบาลผู้ดูแล ควร

ซักถามข้อสงสัย เพื่อความมั่นใจมากขึ้น  
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กำรเตรียมล�ำไส้ก่อนผ่ำตัด
ก่อนผ่าตัด จะมีการเตรียมล�าไส้และสวนอุจจาระ เพื่อให้ล�าไส้สะอาดและ

ลดจ�านวนเชื้อแบคทีเรียในล�าไส้ โดย 

1. จ�ากัดอาหาร โดยให้รับประทานอาหารที่มีกากน้อย จนถึงวันก่อนผ่าตัด 

จะให้อาหารเหลวใส เพื่อลดกากอาหาร   

2. สวนล้างล�าไส้จนสะอาดด้วยน�้าเกลือ หรือให้ยาระบายที่ออกฤทธิ์เร็ว 

ท�าให้ถ่ายอุจจาระจนใส  

3. บางรายอาจให้ยาปฏิชีวนะชนิดรับประทาน ในวันก่อนผ่าตัด

กำรก�ำหนดต�ำแหน่งของล�ำไส้ การผ่าตัดทวารใหม่ แพทย์จะเลือก

ต�าแหน่งบริเวณกล้ามเนื้อหน้าท้อง ด้านที่ผู ้ป่วยถนัดและมีผิวหนังเรียบ  

มองเห็นได้ชัดขณะท�าความสะอาด หลีกเลี่ยงบริเวณแนวเข็มขัด รอยแผลเป็น  

ปุ่มกระดูก บริเวณที่มีหน้าท้องย้วยมากในคนอ้วน 

จะบอกแพทย์อย่ำงไรเมื่อปวด
การบอกความรู้สึกปวด เป็นสิ่งจ�าเป็น เป็นบันไดขั้นแรก สู่ความส�าเร็จใน

การบ�าบัดอาการปวด การใช้มาตรวัด จะท�าให้ผู้ดูแลทราบถึงความรู้สึกปวด

อย่างคร่าวๆ จงึไม่ต้องกลัวผดิถกู ตวัเลขทีบ่อกเป็นค่าประมาณความรูส้กึปวด

ที่มี เป็นตัวเลขระหว่าง 0 - 10 โดยสมมติว่าความปวดที่ทนไม่ได้มีค่าเต็ม 10 

คะแนน หากไม่ปวดเลย ให้มีค่าเป็น 0 คะแนน  
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สภาพทั่วไปหลังผ่าตัด

•  ใส่สายระบายน�้าย่อยจากกระเพาะอาหาร จนกระทั่งการท�างานของล�าไส้

เป็นปกติ

•  ใส่สายดามท่อไตกับกระเพาะปัสสาวะเทียม ลกัษณะสายสีใส โดยใส่ไว้นาน 

14 วัน เพื่อให้ระบายปัสสาวะได้ดีในระยะแรก 

•  มีท่อระบายเลือดและน�า้เหลืองจากแผลภายในช่องท้อง 2 ด้าน ซึง่จะดึงออก

เมื่อพบว่าไม่มีเลือดหรือน�้าเหลืองออกเพิ่ม 

•  ลักษณะปัสสาวะที่ออกมา  น�้าปัสสาวะจะไหลต่อเนื่องตลอดเวลา มีสีแดง

จาง จนเหลอืง  อาจปนเย่ือเมอืกท่ีล�าไส้เล็กส่วนท่ีน�ามาท�ากระเพาะปัสสาวะ

เทียมผลิตขึ้นออกมาปน จึงควรดื่มน�้ามากๆ 8 - 12 แก้ว เพื่อลดความเข้ม

ข้นของปัสสาวะ ลดการท�าลายผิวหนังหน้าท้องและป้องกันการติดเชื้อของ

ทางเดินปัสสาวะ

อุปกรณ์ส�ำหรับรองรับสิ่งขับถ่ำย
อปุกรณ์รองรับมีทัง้แบบชิน้เดียว และแบบ 2 ช้ิน นยิมใช้ถงุชนดิปลายเปิด 

ท่ีมีช่องระบายน�้าปัสสาวะออกและสามารถต่อลงถุงรองรับได้ในเวลากลางคืน   

โดยถุงต้องป้องกันการไหลย้อนกลับได้

   

 

 

ถุงรองรับแบบชิ้นเดียว   แบบ 2 ช้ิน : ถงุรองรับและแป้น

           ส�าหรับติดกับผิวหนัง

กำรตัดสินใจในกำรเลือกอุปกรณ์
ขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละบุคคล ความพอใจ และสภาพเศรษฐกิจ 

และยังต้องค�านึงถึง ความสามารถในการใช้มือ การมองเห็น การเคล่ือนไหว   

ความสามารถในการรบัรู้ และความสามารถในการจดจ�าอกีด้วย ท่านควรเลือก

อุปกรณ์ที่ท่านใช้แล้วสะดวก ไม่มีอาการแพ้ ส่วนประกอบของแป้น

กำรถ่ำยเทของเสียและกำรท�ำควำมสะอำดถุงรองรับสิ่งขับถ่ำย

•  โดยปกตเิม่ือปัสสาวะมีปริมาณ 1/2 หรือ 1/3 ของถงุ ควรถ่ายเทปัสสาวะออก

เพื่อป้องกันถุงหลุดจากการถ่วงน�้าหนักของของเสีย 

•  รายที่ใช้ถุงแบบชิ้นเดียวปลายเปิด แนะน�าให้ผู้ป่วยนั่งบนโถส้วมหรือเก้าอี้

แยกขาออกปล่อยปลายถงุลงช่องระหว่างขาพร้อมทัง้เปิดปลายถงุ เทลงใน

โถส้วมหรือภาชนะที่เตรียมรองรับไว้

•  เม่ือถ่ายเทปัสสาวะออกเสร็จแล้ว ล้างปลายถุงให้สะอาด และเช็ดด้วย

กระดาษช�าระให้สะอาดก่อนปิดถุงอีกครั้ง  
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•  กรณีใช้ถุงระบบ 2 ชิ้น อาจจะปล่อยของเสียออกแบบเดียวกันก็ได้หรือเปิด

ถุงออกจากแป้นรอง แล้วจึงปล่อยของเสียลงในโถส้วม พร้อมท้ังท�าความ

สะอาดถุงโดยการใช้น�้าฉีดล้างจากด้านบนถุงลงไปจนสะอาด แล้วจึงปิดถุง

ไว้เช่นเดิม

•  ท�าความสะอาดถุงด้วยน�้ายาล้างจาน สบู่เหลว หรือแชมพูจนสะอาด ผึ่งลม

ให้แห้ง แล้วจึงน�ามาใช้ใหม่

กำรท�ำควำมสะอำดทวำรใหม่และเปลี่ยนถุงรองรับ 
การท�าความสะอาดทวารใหม่ ร่วมกับการใช้อุปกรณ์รองรับ จะช่วยลด

กลิ่นหมักหมมของส่ิงขับถ่าย มีสุขอนามัยที่ดี และช่วยให้ตรวจพบความผิด

ปกติต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรก แก้ไขความผิดปกติได้ง่ายและ

ได้ผลดี โดยมีขั้นตอน ดังนี้

1.  ลอกหรือถอดอุปกรณ์รองรับ ออกจากผิวหนัง เมื่อรั่วซึม 

    

2. ท�ำควำมสะอำดทวำรใหม่และผิวหนังโดยรอบ ด้วยน�้า/น�้าสบู่อ่อน แล้ว

เช็ดหรือล้างคราบออกให้หมดด้วยน�้าสะอาด ซับผิวหนังโดยรอบทวารใหม่

ให้แห้ง 

3.  กำรตดิแป้น/ ถงุรองรบัใหม่ โดย เลือกแป้นทีมี่ขนาดวงพลาสตกิกว้างกว่า

ขนาดของทวารใหม่ประมาณ 1/2 นิ้ว และถุงรองรับที่เข้าชุดกัน

ตัดแป้นที่อยู่ในวงพลาสติกให้เป็นช่องขนาดใหญ่กว่าทวารใหม่ ประมาณ 

1 - 2  มิลลิเมตร โดยเทยีบขนาดกับแบบวดัหรอืลอกขนาดทวารใหม่ลงบนแผ่น

พลาสติกใสก่อน แล้วจึงน�าไปเป็นแบบในการตัด(ดังรูป)
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วัดขนาดของช่องทวารใหม่ ทุกคร้ังที่เปล่ียนอุปกรณ์ และขนาดของ

ทวารใหม่จะเล็กลงและจะคงที่หลังผ่าตัด 6 - 8 สัปดาห์

ในกรณีผิวหนังโดยรอบทวารใหม่ไม่เรียบ  

ให ้ปรับระดับผิวหนังโดยทากาว(paste)  

รอบทวารใหม่ ดังรูป    

ใช้ส�าลีชุบน�้าสะอาดบีบหมาด แล้วปรับ

แต่งกาวบนผิวหนังรอบทวารใหม่ รอจน

กาวแห้ง ระหว่างนี้ คอยซับปัสสาวะจาก

ทวารใหม่ เป็นระยะ 

เม่ือแน่ใจว่าผิวหนังรอบ

ทวารใหม่แห้งดีแล้ว ลอก

กระดาษกาวด้านหลังออก 

แล้วปิดแป้นครอบทวาร

ใหม่     

เร่ิมติดที่ส่วนล่างของทวารใหม่ก่อนและรีดให้ตัวแป้นแนบสนิทกับผิวหนัง 

โดยรอบ    

ติดถงุรองรบั โดยให้ถงุเอยีงท�ามุม 45 องศา ต่อปลายถงุกบัถงุรองรบัปัสสาวะ 

เพื่อให้ระบายปัสสาวะลงถุงรองรับสะดวก 

อาการผิดปกติของทวารใหม่และผิวหนังโดยรอบ
การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ  

อาการและอาการแสดงของการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ ได้แก่ ปัสสาวะ

สีขุ่น เข้ม มีกลิ่นฉุน รุนแรง มีอาการปวดหลังบริเวณไต มีไข้ อุณหภูมิสูงกว่า 

37.5 องศาเซลเซียส เบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน

รอยนูนของผิวหนังรอบทวารใหม่

เกิดจากการท่ีมีปัสสาวะมีสัมผัสกับผิวหนังชั้นนอก 

รอบๆ ทวารใหม่บ่อยๆ ท�าให้ผิวหนังหนาตัวขึ้น  

แก้ไขโดย   

•  วดัขนาดทวารใหม่และทากาวรอบทวารใหม่ก่อน

ปิดแป้น
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มีผลึกปัสสาวะค้างรอบทวารใหม่ เกิดจากสาร

ที่อยู่ในปัสสาวะรวมตัวกัน กลายเป็นผลึกสีขาวใส 

บนทวารใหม่ ผิวหนังรอบทวารใหม่ 

แก้ไขโดย   

•  ใช้ส�าลีชุบน�้าผสมน�้าส้มสายชู 1 : 4 วางบริเวณผลึกนาน 5 นาที แล้วค่อยๆ 

เช็ดออก

•  การดื่มน�้ามากๆ 

•  รับประทานวิตามิน ซี วันละ 2 กรัม

อาการผิดปกติของทวารใหม่และผิวหนังที่พบบ่อย
ผิวหนังเป็นรอยแดง เป็นผืน่แพ้หรือลอก

เป็นแผลตื้นๆ มีอาการคันจากการแพ้กาวของ

อุปกรณ์รองรับ หรือการลอกแป้นออกแรงหรือ

บ่อยเกินไป

ผิวหนังเป็นตุ่มอักเสบหรือตุ่มหนอง มักเกิด

จากการอักเสบของรูขุมขน จากการลอกแป้น

แรงเกินไป เกิดร่วมกับการขังของสิ่งขับถ่าย

การมีเลือดออกจากทวารใหม่  มักเกิดจาก

การเช็ดบริเวณทวารใหม่แรงเกินไป หรือได้รับ

บาดเจ็บโดยไม่รู้ตัว ถ้ามีเลือดออกจากทวารใหม่

มากเกินปกติควรปรึกษาแพทย์

ผิวหนังเป็นแผลตื้นๆ รอบทวารใหม่ เกิดจาก

การระคายเคืองของผิวหนังจากการรั่วของแป้น 

เกิดร่วมกับการขังของสิ่งขับถ่าย

อาการผิดปกติที่ต้องเฝ้าระวัง คือ มีการรั่วเกิดขึ้น ผิวหนังรอบทวารใหม่

เปลี่ยนสี ปัสสาวะเป็นเลือด รวมทั้งภาวะทวารใหม่มีขนาดโตขึ้นกว่าเดิม

อำหำรส�ำหรับผู้ป่วย

•  ไม่ต้องจ�ากัดจ�านวนและมื้ออาหาร 

 หรือระมัดระวังเกี่ยวกับอาหาร 

•  ในการรับประทานอาหาร

 ควรรับประทานให้สมดุล ครบ 5 หมู่

•  ดื่มน�้ามากๆ เพื่อหลีกเลี่ยงภาวะติดเชื้อ

 ในระบบทางเดินปัสสาวะ 

อาหารที่ท�าให้เกิดกลิ่นฉุน ได้แก่ อาหารรสจัด 

สะตอ หน่อไม้ฝรั่ง 
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วิธีการลดกลิ่นและแบคทีเรีย

•  อาหารที่ช่วยลดกลิ่นของปัสสาวะ คือ น�้าผลไม้แครนเบอรี่ โยเกิร์ต  

บัตเตอร์มิลค์  

•  เติมน�้าส้มสายชูผสมน�้าเท่าตัว ประมาณ 30 - 60 ซีซี ลงในถุงปัสสาวะ

•  ท�าความสะอาดถุงทุกครั้งที่มีการเปลี่ยน จะช่วยให้หมดความกังวลใจเรื่อง

กลิ่นได้มาก 

กำรปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวัน 
การออกก�าลังกาย

หลังผ่าตัด 6 สัปดาห์แรก สามารถใช้ชีวิตประจ�าวันได้ 

ทั้งเรื่องงานอาชีพ เล่นกีฬา เร่ิมจากกีฬาเบาๆ เล่ียงกีฬา

ประเภทที่ใช้กล้ามเนื้อหน้าท้องหรือมีการปะทะ  

ท่านอาจใช้เข็มขัดหรือผ้าพันหน้าท้องเจาะช่องเปิด

ทวารใหม่ไว้ เพือ่ป้องกันการร่ัวซมึขณะเล่นกฬีา หรือในขณะ

ท�ากิจกรรมท่ีต้องการความแน่นกระชับของถุงรองรับ แต่

ต้องระวังไม่ควรยกของหนกัเพือ่ป้องกนัไส้เล่ือนและล�าไส้ยืน่

การมีเพศสัมพันธ์  

เม่ือมีสภาพร่างกายแข็งแรง ท่านสามารถมีเพศสัมพนัธ์

ได้ตามปกติ เตรียมตัวโดยระบายส่ิงขับถ่าย การท�าความ

สะอาด หรือเปล่ียนอุปกรณ์รองรับก่อนการมีเพศสัมพันธ์ 

รวมท้ังการใช้ผ้าพันรอบล�าตัวปิดทวารใหม่จะช่วยให้ม่ันใจ

เพิม่ข้ึน ท่านสามารถขอรับค�าปรึกษาจากแพทย์และพยาบาล

ผู้ดูแลได้

การอาบน�้า  

ควรใช้วธิีตกัอาบหรอือาบด้วยฝกับวั โดยปิดอปุกรณ์

รองรับหรือไม่ปิดก็ได้ หลังอาบน�้าให้รีบซับทุกส่วนของ

อุปกรณ์รองรับที่ปิดอยู่เดิมให้แห้งหรือรีบปิดอุปกรณ์

รองรับชุดใหม่

 การแต่งกาย  

ควรสวมเส้ือผ้าที่หลวมเล็กน้อย ใช้เสื้อก๊ัก เสื้อ

คลุม กระโปรง หรือกางเกงที่มีจีบด้านหน้า ช่วยพรางตา 

สามารถใช้กางเกงในตัวหลวมท่ีคลุมถุงรองรับสิ่งขับถ่าย 

หรือใช้กางเกงในท่ีมีขอบเอวอยูใ่ต้ถงุรองรับส่ิงขับถ่ายก็ได้

ตามชอบ

การเดินทาง

ท่านสามารถเดินทางไปท่ีต่างๆ ได้ เพียงแต่เตรียม

อุปกรณ์รองรับส�ารองไปด้วย 2 - 3 ชุด เพื่อให้พร้อมใช้

งานเมื่อมีความจ�าเป็น

การเข้าสังคมและการท�างาน 

การใช้ชีวิตในสังคม แรกๆ ท่านอาจรู้สึกมีผลกระทบ

บ้าง แต่ความรู้ความเข้าใจ รวมทัง้แรงสนบัสนนุจากบุคคล

ใกล้ชิด จะช่วยสร้างก�าลังใจที่ดี ท�าให้รับรู้ว่ายังเป็นที่รัก

และต้องการของบุคคลรอบข้าง จะช่วยให้ปรับตัวได้ดีขึ้น

ในการท�างาน ท่านอาจเตรียมอุปกรณ์ท�าความสะอาดไว้ เพื่อดูแลทวาร

ใหม่เมื่อจ�าเป็น นอกจากนี้ท่านสามารถใช้ถุงรองรับชนิดปลายปิดในสถานที่ที่

ไม่สะดวกในการท�าความสะอาดอุปกรณ์ เพื่อช่วยเพิ่มความมั่นใจ 
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ก่อนกลับบ้านผู้ป่วยและญาติ ควรได้ฝึกปฏิบัติ ดังนี้

•  เปลี่ยนแป้นหรือถุงรองรับด้วยตนเอง

•  ได้รับการนดัหมายในการกลบัมารับการตรวจจากแพทย์ และสถานท่ีบริการ

สุขภาพในชุมชน เช่น ศูนย์บริการต่างๆ แหล่งชื้ออุปกรณ์ และชนิดของ

อุปกรณ์ที่ใช้

•  ฝึกสังเกต เรียนรู้เกี่ยวกับ ทวารใหม่ และการขอความช่วยเหลือจากแพทย์

และพยาบาล

แหล่งที่ท่านสามารถหากลุ่มเพื่อน ค�าแนะน�าและความช่วยเหลือ

ได้แก่ ชมรมจิตอาสาทวารเทียม ออสโตมี คลินิก โรงพยาบาลราชวิถี  

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า   

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ศิริราชพยาบาล และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่าน

อุปกรณ์ที่ใช้ปัจจุบัน

ชนิดแป้น ............................................................................ ยีห้่อ .....................................................

ถุง .......................................................................................... ยีห้่อ .....................................................

อุปกรณ์ช่วยติด ............................................................... ยีห้่อ .....................................................

ออสโตมี คลินิก โรงพยำบำลรำชวิถี  

•  เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 16.00 น.

โดยให้บริการพยาบาลแก่ ผู้มีทวารใหม่ ทั้งใน และนอกโรงพยาบาล เป็น

ทีป่รึกษาในการปรบัตวัท้ังทางด้านร่างกายและจติใจ การป้องกันการเกิดภาวะ

แทรกซ้อนเฉพาะภายหลงัผ่าตดัทวารใหม่ ความรู้และค�าแนะน�าเพือ่ส่งเสรมิการ

ดูแลตนเอง ภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นหลังผ่าตัดทวารใหม่ แหล่งบริการ

อื่น รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ออสโตมี   

ติดต่อ โทร 02-3548108-37 ต่อ 3818 

ด้วยความปรารถนาดีจาก 

ออสโตมี คลินิก โรงพยาบาลราชวิถี

 ปรับปรุงครั้งที่ 2 โดย   

น.ส.บุญชื่น อิ่มมาก   พยาบาลวิชาชีพช�านาญการพิเศษ

     ด้านการพยาบาล

ออสโตม ี    ทีมงานการพยาบาลศัลยกรรม 

     โรงพยาบาลราชวิถี

สนับสนุนโดย  

นพ.สมเกียรติ ลลิตวงศา     ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลราชวิถี

นางศรีรัตน์ บวรโกศล      รองผู้อ�านวยการด้านการพยาบาล

นพ.วรพจน์ ชุนหคล้าย , นพ.ธเนศ ไทยด�ารงค์ , พว.เอมอร สุวิสุทธิเกษม  

และหอผู้ป่วยศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ 
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แผนกำรเรียนรู้ส�ำหรับผู้ป่วยผ่ำตัดทวำรใหม่  
ออสโตมี คลินิก รพ.รำชวิถี

เรื่องที่ให้ความรู้/สอนสาธิต ผู้แนะน�า/วันที่

การท�าความสะอาด/สังเกตอาการผิดปกติของ

ทวารใหม่/ผิวหนังโดยรอบ

การเตรียมและติดถุงรองรับสิ่งขับถ่าย

การถ่ายเทของเสียและการท�าความสะอาดถุง

รองรับสิ่งขับถ่าย

การเลือกใช้ถุงรองรับสิ่งขับถ่าย

การเตรียมตัวก่อนผ่าตัด/การเตรียมล�าไส้

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทวารใหม่

อุปกรณ์รองรับสิ่งขับถ่าย

การดูแลความสะอาดร่างกายทั่วไป

การจัดการความปวด

การแต่งกาย

การควบคุมการขับถ่าย

อาหารและพฤติกรรมการรับประทานที่เหมาะสม

อาการผิดปกติที่ควรปรึกษาแพทย์/ET nurse

เรื่องที่ให้ความรู้/สอนสาธิต ผู้แนะน�า/วันที่

การควบคุมกลิ่น

การเตรียมพร้อมเมื่อเริ่มท�างาน

การเดินทาง

การเล่นกีฬา/การออกก�าลังกาย

แหล่งให้บริการด้านอุปกรณ์/ค�าแนะน�าเกี่ยวกับ

ออสโตมี

การแก้ปัญหาเบื้องต้นเมื่อมีปัญหา เช่น 

ปัสสาวะขุ่น มีกลิ่น ออกน้อย

การนัดติดตามผลการรักษาหลังผ่าตัด

หมำยเหตุ เอกสารหน้านี้ส�าหรับผู้ป่วย ลงบันทึกเรื่องที่ได้รับค�าแนะน�า 

ประเมินความเข้าใจของท่าน

โดยให้คะแนน ดังนี้คะแนน   

3 : เข้าใจดี  

2 : พอเข้าใจ  

1 : ไม่เข้าใจ  

แผนกำรเรียนรู้ส�ำหรับผู้ป่วยผ่ำตัดทวำรใหม่  
ออสโตมี คลินิก รพ.รำชวิถี



จุดรับ-ส่งผู้ป่วย

http://www.rajavithi.go.th   E-mailaddress : crm@rajavithi.go.th       Facebook : facebook.com/PR.Rajavithi

เลขที่ 2 ถ.พญาไท ทุ่งพญาไท 
ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 02-354-8108-37 ต่อ 3421, 3422 
โทรสาร 02-3548145

แผนผังโรงพยาบาลราชวิถี (Rajavithi Hospital)

อาคาร
นันทนาการ

ตึกพัสดุ

ตึก
เภสัชกรรม

ตึก
ซักฟอก

ตึก
เครื่องใช้
กลาง

ศูนย์อาหาร
Food Centerศูนย์อาหาร

Food Center

หอพัก 3

หอพัก 6 ชั้น

งานช่าง

อาคาร
บ�าบัดน�้าเสีย 

อาคารเรียนรวม
คณะแพทยศาสตร์

ม.รังสิต

สถาบัน
ร่วมผลิตแพทย์
กรมการแพทย์

ม.รังสิต

ตึก
ซักฟอก

วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี กรุงเทพ

ลานอนุสาวรีย์
สมเด็จย่า

A
อาคาร

ศูนย์การแพทย์ราชวิถี
ก�าลังอยู่ในระหว่างก่อสร้าง

K
ตึกวาศอุทิศG

ตึกสอาด ศิริพัฒน์
(สถาบันโรคหัวใจ)

ศูนย์กู้ชีพนเรนทร

ประตู 2

ตึกMRI

B
ตึกสิรินธร

ประตู 4

C
อาคาร

เฉลิมพระเกียรติ
6 รอบ พระชนมพรรษา

A   อาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี 
 Rajavithi Medical Center

B   ตึกสิรินธร
 Sirindhorn Building

C อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
 His Majesty The King’s 6th Cycle Birthday 

 Anniversary Building

D ตึกอ�านวยการ
 Administrative Building

E ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน EMS
 Emergency Building

F ตึกอายุรกรรม
 Medicine Building

G ตึกสอาด ศิริพัฒน์ (สถาบันโรคหัวใจ)
 Saard Siriphat Building 

 (Institute of Cardiovascular Diseases)

H ตึกหลวงช�านาญเนติศาสตร์
 Luang Chamnan Building

 I ตึกเจริญ พูลวรลักษณ์
 Charoeng Poolvoralak Building

 J ตึกวิเคราะห์โรคหัวใจ
 Cardiological Diagnostic Building

K ตึกวาศอุทิศ
 Was-U-Tit Building

 ศูนย์กู้ชีพนเรนทร 
 Narenthorn EMS Center

 ทางเดินภายใน Walking Path

 ทางรถยนต์ Road Traffic

 ห้องน�้า Toilet

 เอ ที เอ็ม A T M

 ธนาคารไทยพาณิชย์ SCB Bank

 ลิฟท์ Lift

 ห้องอาหาร Food center

 เซเว่น-อีเลฟเว่น 7-Eleven

 โทรศัพท์ Telephone

 คอฟฟี่ ช้อป Coffee Shop

 ติดต่อ-สอบถาม Information

 

J
ตึกวิเคราะห์โรคหัวใจ

E
ตึกอุบัติเหตุ
และฉุกเฉิน

EMS
I

ตึกเจริญ 
พูลวรลักษณ์

F
ตึกอายุรกรรม

D
ตึกอ�านวยการ

อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
Victory Monument

ประตู 3

สถาบันพยาธิสถาบันโรคผิวหนัง หอพัก
วิทยาลัยพยาบาล เตาเผาขยะ

หอพัก 1

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ATM

ATM

ATM

ATM

ATM

H
ตึกหลวงช�านาญ

เนติศาสตร์

สถานีรถไฟฟ้า อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
Victory Monument Station

ลานพระพุทธ
เมตตา

หอพัก 18 ชั้น

ประตู 1

ถน
นร

าช
วิถ

 ีR
aj

av
ith

i R
d.

ถนนพญาไท Phayathai Rd.

ถนนโยธี Yotee Rd.

หอพัก 2

ลานจอดรถ

ลานจอดรถ

จุดรับ-ส่งผู้ป่วย

ตลาดนัดคนเดิน

ชั้น2

ติดต่อสอบถาม
02-3548108-37 ต่อ 3037

ติดต่อสอบถาม (จองห้องพิเศษ)
02-3548108-37 ต่อ 2115, 2118 
หรือ 02-3548107

ห้องฉุกเฉิน
02-3548108-37 ต่อ 6111, 6115, 6138

ขอบัตรตรวจโรคทางโทรศัพท์
02-3548108-37 ต่อ 2236, 2243



การดูแลตนเองเมื่อมีทวารใหม่ของระบบทางเดินปัสสาวะ การดูแลตนเองเมื่อมีทวารใหม่ของระบบทางเดินปัสสาวะ24 25

1

2

3

4

บัตรประจ�ำตัวประชำชน

ส�ำเนำทะเบียนบ้ำน สูติบัตร (เด็กต�่ำกว่ำ 7 ปี)

บัตรประกันสุขภำพแรงงงำนต่ำงด้ำว

หนังสือส่งตัว (ใหม่และเก่ำ)

เอกสารที่ต้องยื่นตรวจสอบสิทธิ
หน่วยทะเบียนรับ-ส่งต่อ

เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ที่อยู่ใกล้ตัวท่าน

1

2

3

4

บัตรประจ�ำตัวประชำชน

ส�ำเนำทะเบียนบ้ำน สูติบัตร (เด็กต�่ำกว่ำ 7 ปี)

บัตรประกันสุขภำพแรงงงำนต่ำงด้ำว

หนังสือส่งตัว (ใหม่และเก่ำ)

เอกสารที่ต้องยื่นตรวจสอบสิทธิ
หน่วยทะเบียนรับ-ส่งต่อ

เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ที่อยู่ใกล้ตัวท่าน

1

2

3

4

บัตรประจ�ำตัวประชำชน

ส�ำเนำทะเบียนบ้ำน สูติบัตร (เด็กต�่ำกว่ำ 7 ปี)

บัตรประกันสุขภำพแรงงงำนต่ำงด้ำว

หนังสือส่งตัว (ใหม่และเก่ำ)

เอกสารที่ต้องยื่นตรวจสอบสิทธิ
หน่วยทะเบียนรับ-ส่งต่อ

เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ที่อยู่ใกล้ตัวท่าน

ค่าธรรมเนียม/ค่าบริการ (ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562)

รายละเอียด
ค่าธรรมเนียม :

ค่าบริการทางการแพทย์ 

การท�าแผลแห้ง/
แผลเย็บ

การท�าแผลเปิด/
แผลติดเชื้อ

การท�าแผล
เปิดขนาดใหญ่ 

(>15นาที)

บัตรทอง 120 140 270

ประกันสังคม 120 140 270

กรมบัญชีกลาง 70 140 270

จ่ายเงินเอง 120 140 270

รัฐวิสาหกิจ 120 140 270

ค่าธรรมเนียม : ค่าบริการทางการแพทย์ ในเวลาราชการ 100 บาท 
(เบิกจ่ายได้ตามสิทธิการรักษา)

ช่องทางช�าระเงิน : ช�าระด้วยเงินสด, ช�าระด้วยบัตรเครดิต (ยอดขั้นต�่า 500 บาท)

1. ห้องยาชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

2. ห้องยาชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ



การดูแลตนเองเมื่อมีทวารใหม่ของระบบทางเดินปัสสาวะ การดูแลตนเองเมื่อมีทวารใหม่ของระบบทางเดินปัสสาวะ26 27

ขัน้ตอนรับบริการ ออสโตมี คลินิก ช้ัน 8 ตึกสิรินธร โรงพยาบาลราชวิถี
(กรณีผู้ป่วยนอก)

ขัน้ตอนรับบริการ ออสโตมี คลินิก ช้ัน 8 ตึกสิรินธร โรงพยาบาลราชวิถี
(กรณีผู้ป่วยใน)ขัน้ตอนรับบริการ ออสโตมี คลินิก ช้ัน 8 ตึกสิรินธร โรงพยาบาลราชวิถี

(กรณีผู้ป่วยนอก)
ขัน้ตอนรับบริการ ออสโตมี คลินิก ช้ัน 8 ตึกสิรินธร โรงพยาบาลราชวิถี

(กรณีผู้ป่วยใน)



การดูแลตนเองเมื่อมีทวารใหม่ของระบบทางเดินปัสสาวะ การดูแลตนเองเมื่อมีทวารใหม่ของระบบทางเดินปัสสาวะ28 29

หน่วยงานที*รับผดิชอบ : งานการพยาบาลศลัยกรรม กลุ่มภารกิจดา้นการพยาบาล โรงพยาบาลราชวถีิ 

กลุ่มและจาํนวนผู้ใช้บริการ  กลุ่มผูป่้วยที=มีทวารใหม่ ที=มารับบริการจาก ออสโตมีคลินิก โรงพยาบาลราชวถีิ  

มีผูรั้บบริการจาํนวน 2,214 ราย เฉลี=ย 135 ราย/เดือน (สถิติ ปี 2561 รพ.ราชวถีิ ) 

ช่องทางและรูปแบบการให้บริการ :  

1 ประเภทช่องทาง :  2 วนัที*เปิดให้บริการ : 

รูปแบบการให้บริการ: ผูป่้วยนอก ผูป่้วยใน  

1.1.ตดิต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงานบริการ 

อาคารสิรินธร ชัMน 8 ขึMนลิฟทต์วัที= 1,2,3 

1.2.เวป็ไซต์และช่องทางออนไลน์:  

ปรึกษาผ่านwww.ostomythai.com/ostomy 

facebook.com/PR.Rajavithi 

1.3.โทรศัพท์ : 02-6447000 ต่อ 3818 

1.4. อเีมล์ : bcaimmak@hotmail.com 

                 crm@rajavithi.go.th 

1.5.ไปรษณย์ี : เลขที= 2 รพ.ราชวถีิ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี10400 

1.6. Application Line : 0993535165 

Rจนัทร์ RองัคารRพธุ Rพฤหสับดี Rศุกร์  

□เสาร์ □อาทิตย ์ 

□ไม่เวน้วนัหยดุราชการ 

 

3 เวลาที*เปิดให้บริการ 

□บริการตลอด 24 ชั=วโมง 

R 08.30 – 16.30 น. 

□พกัเที=ยง 12.00–13.00 น. 

R 16.30 – 20.00 น. 

□อื=นๆ 

หลกัเกณฑ์ วธีิการ เงื*อนไขในการขอรับบริการ 

หลกัเกณฑ์การให้บริการ 

ออสโตมีคลินิก ใหบ้ริการประชาชนผูที้=มีทวารใหม่ ทัMงเพศชาย เพศหญิง ไม่จาํกดัอาย ุทัMงผูม้ารับบริการทัMงใน

โรงพยาบาลและนอกโรงพยาบาล  ใหไ้ดรั้บการดูแลอยา่งมีคุณภาพ ถูกตอ้งตามมาตรฐานวชิาชีพ ผูรั้บบริการพงึพอใจและมี

คุณภาพชีวติที=ดี 

เงื*อนไขในการขอรับบริการ 

1. ผูที้=ไดรั้บการรักษาโดยการผา่ตดัเปลี=ยนทางเดินใหม่ของระบบทางเดินอาหาร และทางเดินปัสสาวะ 

2. ผูมี้ทวารใหม่ และมีภาวะแทรกซอ้นของทวารใหม่ 

3. ผูมี้ทวารใหม่ ที=ตอ้งไดรั้บการติดตามดูแลอยา่งต่อเนื=อง หลงัจาํหน่ายออกจากโรงพยาบาล 

4. ผูมี้ทวารใหม่ ที=มีปัญหาการปรับตวัหลงัผา่ตดัทวารใหม่ ทัMงไดรั้บการส่งต่อจากโรงพยาบาลต่างๆ ทัMงในเครือข่าย

และนอกเครือข่าย 

5. รับปรึกษาปัญหาการดูแลทวารใหม่ ผูป่้วยที=มีแผลเรืMอรัง แผลรูทะลุ และผูที้=มีปัญหาผวิหนงัอกัเสบ จากภาวะกลัMน

อุจจาระ ปัสสาวะ ไม่ได ้ทัMงในโรงพยาบาลและโรงพยาบาลเครือข่าย 

คู่มือกำรให้บริกำร : กระบวนการดูแลผู้มีทวารใหม่ คู่มือกำรให้บริกำร : กระบวนการดูแลผู้มีทวารใหม่หลังจาก “หลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขในการขอรับบริการ” 
 
ขอบเขตการให้บริการ 
สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ  ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
1. ห้องตรวจศัลยกรรม  

อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 9   
โทร. 02-644-7000 ต่อ 2122   

 จันทร์ - ศุกร์ 
เวลา 08.00 – 16.00 น. 
(เว้นวันหยุดราชการ) 

2. ห้องตรวจศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ  
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 9   
โทร. 02-644-7000 ต่อ 2130 

 จันทร์ - ศุกร์ 
เวลา 08.00 – 16.00 น. 
(เว้นวันหยุดราชการ) 

3. ห้องตรวจนรีเวช  
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 10   
โทร. 02-644-7000 ต่อ 2105,2125 

 จันทร์ - ศุกร์ 
เวลา 08.00 – 16.00 น. 
(เว้นวันหยุดราชการ) 

4. ออสโตมีคลินิก 
อาคารสิรินธร ชั้น 8   
โทร. 02-644-7000 ต่อ 3818 

 จันทร์ - ศุกร์ 
เวลา 08.00 – 16.00 น. 
(เว้นวันหยุดราชการ) 

5. เว็ปไซต์และช่องทางออนไลน์  
- www.ostomythai.com/ostomy 
- facebook.com/PR.Rajavithi 
- อีเมล์ : bcaimmak@hotmail.com 
- Application Line : 0993535165 
 
 
 
 
 
 

 สามารถติดต่อได้ทุกวัน 
ตลอด 24 ชั่วโมง 
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คู่มือกำรให้บริกำร : กระบวนการดูแลผู้มีทวารใหม่ คู่มือกำรให้บริกำร : กระบวนการดูแลผู้มีทวารใหม่

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ที่. ขั้นตอน เป้าหมาของการบริการ ระยะเวลาการ

ให้บริการ 
หน่วยเวลา 

 
หน่วยงาน  
ที่รับผิดชอบ 

1.  รับปรึกษาจาก ห้องตรวจ / หอ
ผู้ป่วย /ผู้ป่วยมาขอรับบริการ
ด้วยตนเอง 

ผู้ป่วยได้รับการประเมินปัญหาความ

ต้องการที่สอดคล้องกับสภาพ/แผนการ
รักษา 

8.00 – 16.00 น. 5 นาที/ราย ออสโตมี คลินิก 

2.  ประเมินสภาพ ผู้ป่วยได้รับการประเมินปัญหาความต้องการ

ท่ีสอดคล้องกับสภาพ/แผนการรักษา 
8.00 – 16.00 น. 15 นาที/ราย ออสโตมี คลินิก 

3.  บริการปรึกษา ก่อนผ่าตัด ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดทวารเทียมทุกราย 
ได้รับการปรึกษาก่อนผ่าตัด 

8.00 – 16.00 น. 15-30  
นาที/ราย 

ออสโตมี คลินิก 

4.  กำหนดตำแหน่งทวารเทียม 
ก่อนผ่าตัด 

ผู้ป่วยทุกรายที่จะรับการผ่าตัดทวารเทียม

ได้รับการกำหนดตำแหน่งทวารเทียมก่อน

ผ่าตัด 

8.00 – 16.00 น. 10– 30 
นาที/ราย 

หอผู้ป่วย/ออสโตมี คลินิก 

5.  ดูแลทวารเทียม หลังผ่าตัด 24 -
72 ชม.แรก  

Early detection หลังผ่าตัด วันที่ 1  
สิ่งขับหลั่งไม่เข้าแผลผ่าตัด	

8.00 – 16.00 น. 30 - 60 
นาที/ราย 

หอผู้ป่วย/ออสโตมี คลินิก 

6.  ดูแลทวารเทียมหลังผ่าตัด 72
ชม.แรก–7 วัน  

ผู้ป่วยหลังผ่าตัดทวารเทียม ทุกราย ได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์รองรับ	

8.00 – 16.00 น. 30 - 60 
นาที/ราย 

ออสโตมี คลินิก/ 
หอผู้ป่วย 

7.  จัดการภาวะแทรกซ้อน มีการภาวะแทรกซ้อนประกอบด้วย  
- ภาวะแทรกซ้อนของทวารเทียม 

8.00 – 16.00 น. 40 – 120 
นาที/ราย 

ออสโตมี คลินิก 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ที่. ขั้นตอน เป้าหมาของการบริการ ระยะเวลาการ

ให้บริการ 
หน่วยเวลา 

 
หน่วยงาน  
ที่รับผิดชอบ 

- ปัญหาผิวหนังรอบทวารเทียม 
- ปริมาณสิ่งขับถ่ายมาก 

8.  ประเมินความพร้อมก่อน
จำหน่าย 

ผู้ป่วยผ่าตัดทวารเทียม สามารถเทของ
เสีย  ทราบวิธีการปฏิบัติตนเมื่ออยู่บ้านมี
ความรู้ปัญหาและการแก้ไขเบื้องต้นเมื่อมี

อาการผิดปกติ หลังจำหน่าย กลับบ้าน 

8.00 – 16.00 น. 30 - 60 
นาที/ราย 

ออสโตมี คลินิก/ 
หอผู้ป่วย 

9.  ติดตามการรักษาและดูแล
ต่อเนื่อง 

ผู้ป่วยผ่าตัดทวารเทียม ได้รับการดูแล
ต่อเนื่อง หลังจำหน่าย กลับบ้าน 

8.00 – 16.00 น. 30 - 60 
นาที/ราย 

ออสโตมี คลินิก 
 

10.  กิจกรรมกลุ่มช่วยเหลือตนเอง
ของจิตอาสาทวารเทียม 

ผู้ป่วยผ่าตัดทวารเทียม ยอมรับการมี
ทวารเทียม และมีการรับรู้คุณภาพชีวิตที่ดี 

8.00 – 16.00 น. 60-120 
นาที/กลุ่ม/
ครั้ง 

ออสโตมี คลินิก 

ระดับการให้บริการ 
คุณภาพ 
- ผู้ป่วยได้รับบริการรักษาถูกต้อง ครบถ้วน ปลอดภัย 
- ผลการสำรวจความพึงพอใจผู้มารับบริการได้คะแนนความพึงพอใจดีเยี่ยม

ไม่น้อยกว่า 85% 
เพิ่มเติมหลังจากชื่อผู้รับผิดชอบ 

1. ช่องทางรับบริการออนไลน์ 
 
 
 
 
 
 

2. ช่องทางการร้องเรียน 
- กล่องรับความคิดเห็น, ศูนย์รับร้องเรียน, เว็บไซต์ รพ.ราชวิถี 
- จดหมายร้องเรียนผ่านผู้บริหาร, Facebook, line rajavithi 

และ QR CODE 
 
 
 
 
 
 

3. การขอเลื่อนนัด ผู้รับบริการสามารถติดต่อขอเลื่อนการนัดหมาย 
โดยโทรศัพท์ติดต่อเบอร ์02-354-8108 ต่อ 3818 ล่วงหน้าก่อน 3 
วันทำการระหว่างเวลา 14.00 – 15.30 น. 

QR CODE 
การลงทะเบียนบัตรใหม่ 

QR CODE 
ตรวจสอบสิทธิล่วงหน้าท่ีบ้าน 

QR CODE 
การจองห้องพิเศษออนไลน์   

 

QR CODE 
ช่องทางการร้องเรียน 

คู่มือการให้บริการ: กระบวนการดูแลผู้มีทวารใหม่	

ช่องทางการร้องเรียน 

1.  กล่องรับความคิดเห็น 

 

2.  ศูนยรั์บร้องเรียน 

3.  เวบ็ไซตโ์รงพยาบาลราชวถีิ 

4.  Facebook 

5.  จดหมายร้องเรียนผา่นผูบ้ริหาร 

6.  Application line rajavithi 

ผู้รับผดิชอบ 

หน่วยงาน ผู้รับผดิชอบ เบอร์ตดิต่อ 

หอ้งตรวจศลัยกรรมทั=วไป น.ส.วรรณา ปดิฐพร  

น.ส.ณิชาปวณี์  มาลยั  

2122 

หอ้งตรวจศลัยกรรมทางเดินปัสสาวะ นางลาํเพย อึMงมณีภรณ์ 2130 

หอ้งตรวจนรีเวช น.ส.อรณี กนกจิราพร 2105, 2125 

ศลัยกรรมชาย น.ส.สุรียพ์ร  บุญญกริยากร 

น.ส.อจัฉรา  นวลวนัดี  

3833 

ศลัยกรรมหญิง นางประไพ  ชมชื=น 

น.ส.สุภาวดี  จิตจนัทึก 

3834 

ศลัยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ น.ส.เอมอร สุวสุิทธิเกษม 

น.ส.จนัทร์เพญ็  แผน่ทรัพย ์

3933 

พิเศษรวม 8 ก น.ส.ธาราทิพย ์ ศุภชลาทิพย ์

น.ส.ลกัษณี  ศรีม่วง 

3800 

พิเศษรวม 8 ข น.ส.บุญชื=น  อิ=มมาก 

น.ส.สุภาภรณ์  สุวรรณพชืน ์

3815 

ออสโตมีคลินิก  

 

น.ส. สุพรรณี จาํปีพนัธ์  

นางระพีพร มาศธนพนัธ์  

น.ส.บุญชื=น อิ=มมาก 

3818 และ 3814 หรือ  

094-816-4448 

5. ภาคผนวก 
1. ผลการวิเคราะห์ A-E และผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจ 
สามารถดูข้อมูลได้จาก QR CODE  

 



สายรถประจ�าทางที่ผ่านโรงพยาบาลราชวิถี
29, 34, 59, 503, 510, 522, 26, 513, 536 ทางด่วน 12, 62, 77, 140, 509, 515, 18, 63, 97, 54, 36, 36ก, 204, 551, 39
สายรถประจ�าทางที่ผ่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
510, 96, 168, 502, 18, 63, 166, 24, 529, 139, 14, 69, 74, 8, 88, 92, 93, 104
รถไฟฟ้า BTS สถานี : อนุเสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

โรงพยาบาลราชวิถีไม่มีที่จอดรถ

กรุณาอย่าน�ารถส่วนตัวมา



ระดับการให้บริการ 
คุณภาพ 
- ผู้ป่วยได้รับบริการรักษาถูกต้อง ครบถ้วน ปลอดภัย 
- ผลการสำรวจความพึงพอใจผู้มารับบริการได้คะแนนความพึงพอใจดีเยี่ยม

ไม่น้อยกว่า 85% 
เพิ่มเติมหลังจากชื่อผู้รับผิดชอบ 

1. ช่องทางรับบริการออนไลน์ 
 
 
 
 
 
 

2. ช่องทางการร้องเรียน 
- กล่องรับความคิดเห็น, ศูนย์รับร้องเรียน, เว็บไซต์ รพ.ราชวิถี 
- จดหมายร้องเรียนผ่านผู้บริหาร, Facebook, line rajavithi 

และ QR CODE 
 
 
 
 
 
 

3. การขอเลื่อนนัด ผู้รับบริการสามารถติดต่อขอเลื่อนการนัดหมาย 
โดยโทรศัพท์ติดต่อเบอร ์02-354-8108 ต่อ 3818 ล่วงหน้าก่อน 3 
วันทำการระหว่างเวลา 14.00 – 15.30 น. 

QR CODE 
การลงทะเบียนบัตรใหม่ 

QR CODE 
ตรวจสอบสิทธิล่วงหน้าท่ีบ้าน 

QR CODE 
การจองห้องพิเศษออนไลน์   

 

QR CODE 
ช่องทางการร้องเรียน 



การจองห้องพิเศษ
และ

อัตราค่าห้องพิเศษ
โรงพยาบาลราชวิถี

แผนผังโรงพยาบาลราชวิถี (Rajavithi Hospital)

อาคาร
นันทนาการ

ตึกพัสดุ

ตึก
เภสัชกรรม

ตึก
ซักฟอก

ตึก
เครื่องใช้
กลาง

ศูนย์อาหาร
Food Centerศูนย์อาหาร

Food Center

หอพัก 3

หอพัก 6 ชั้น

งานช่าง

อาคาร
บ�าบัดน�้าเสีย 

อาคารเรียนรวม
คณะแพทยศาสตร์

ม.รังสิต

สถาบัน
ร่วมผลิตแพทย์
กรมการแพทย์

ม.รังสิต

ตึก
ซักฟอก

วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี กรุงเทพ

ลานอนุสาวรีย์
สมเด็จย่า

A
อาคาร

ศูนย์การแพทย์ราชวิถี
ก�าลังอยู่ในระหว่างก่อสร้าง

K
ตึกวาศอุทิศG

ตึกสอาด ศิริพัฒน์
(สถาบันโรคหัวใจ)

ศูนย์กู้ชีพนเรนทร

ประตู 2

ตึกMRI

B
ตึกสิรินธร

ประตู 4

C
อาคาร

เฉลิมพระเกียรติ
6 รอบ พระชนมพรรษา

A   อาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี 
 Rajavithi Medical Center

B   ตึกสิรินธร
 Sirindhorn Building

C อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
 His Majesty The King’s 6th Cycle Birthday 

 Anniversary Building

D ตึกอ�านวยการ
 Administrative Building

E ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน EMS
 Emergency Building

F ตึกอายุรกรรม
 Medicine Building

G ตึกสอาด ศิริพัฒน์ (สถาบันโรคหัวใจ)
 Saard Siriphat Building 

 (Institute of Cardiovascular Diseases)

H ตึกหลวงช�านาญเนติศาสตร์
 Luang Chamnan Building

 I ตึกเจริญ พูลวรลักษณ์
 Charoeng Poolvoralak Building

 J ตึกวิเคราะห์โรคหัวใจ
 Cardiological Diagnostic Building

K ตึกวาศอุทิศ
 Was-U-Tit Building

 ศูนย์กู้ชีพนเรนทร 
 Narenthorn EMS Center

 ทางเดินภายใน Walking Path

 ทางรถยนต์ Road Traffic

 ห้องน�้า Toilet

 เอ ที เอ็ม A T M

 ธนาคารไทยพาณิชย์ SCB Bank

 ลิฟท์ Lift

 ห้องอาหาร Food center

 เซเว่น-อีเลฟเว่น 7-Eleven

 โทรศัพท์ Telephone

 คอฟฟี่ ช้อป Coffee Shop

 ติดต่อ-สอบถาม Information

 

J
ตึกวิเคราะห์โรคหัวใจ

E
ตึกอุบัติเหตุ
และฉุกเฉิน

EMS
I

ตึกเจริญ 
พูลวรลักษณ์

F
ตึกอายุรกรรม

D
ตึกอ�านวยการ

อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
Victory Monument

ประตู 3

สถาบันพยาธิสถาบันโรคผิวหนัง หอพัก
วิทยาลัยพยาบาล เตาเผาขยะ

หอพัก 1

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ATM

ATM

ATM

ATM

ATM

H
ตึกหลวงช�านาญ

เนติศาสตร์

สถานีรถไฟฟ้า อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
Victory Monument Station

ลานพระพุทธ
เมตตา

หอพัก 18 ชั้น

ประตู 1

ถน
นร

าช
วิถ

 ีR
aj

av
ith

i R
d.

ถนนพญาไท Phayathai Rd.

ถนนโยธี Yotee Rd.

หอพัก 2

ลานจอดรถ

ลานจอดรถ

ทางหนีไฟ
FIRE EXIT

ทางหนีไฟ
ด้านหน้า
อาคาร

ตึกสิรินธร
มีทางหนีไฟ 2 ทาง

ตึกเฉลิมพระเกียรติฯ
มีทางหนีไฟ 2 ทางทางหนีไฟ

ด้านหน้า
อาคาร

ทางหนีไฟ
ด้านหลัง
อาคาร

ทางหนีไฟ
ด้านหลัง
อาคาร



การดูแลตนเองเมื่อมีทวารใหม่ของระบบทางเดินปัสสาวะ การดูแลตนเองเมื่อมีทวารใหม่ของระบบทางเดินปัสสาวะ38 39

การให้บริการทั่วไปเพื่อความสะดวกและความพีงพอใจ
ของผู้มาใช้บริการ โรงพยาบาลราชวิถี

ศูนย์อำหำร

ร้ำนสะดวกซื้อ

ธนำคำร

 ให้บริกำร ณ อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 
ชั้น 2 เปิด 08.00 – 15.00 น.

อำคำรสิรินธร เปิดให้บริกำรทุกวัน เวลำ 6.00 น.-20.00 น., 
อำคำรอ�ำนวยกำรเก่ำ เปิดให้บริกำรทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

ธนำคำรไทยพำณิชย์

ร้ำนค้ำตลำดนัดสวัสดิกำร ร้ำนกำแฟ เบอร์เกอรี่ ร้ำนขำยของเพื่อสุขภำพ ร้ำนดอกไม้ 
ร้ำนขำยหนังสือ ร้ำนถ่ำยรูป ถ่ำยเอกสำร และอื่นๆ ที่ชั้น 1 อำคำรสิรินธร

เวลำเปิดบริกำร : คลินิกปกต ิ
จันทร์ – ศุกร์ เวลำ 06.00 – 16.00 น. 

คลินิกพิเศษนอกเวลำรำชกำร
จันทร์ – ศุกร์ เวลำ 16.00 – 20.00 น. 

โทร. 02-3548108 – 37

ธนำคำรไทยพำณิชย์ ตั้งอยู่ที่ตึกสิรินธร ชั้น 1 อยู่ข้ำงร้ำนนัดเบอร์เกอรี่ 
ตู้ ATM ธนำคำรไทยพำณิชย์ ตั้งอยู่ที่ตึกสิรินธร ชั้น 1 บริเวณบ่อปลำ , ตึกอุบัติเหตุ

ฉุกเฉิน ชั้น 1 , ตึกอำยุรกรรม ชั้น 1 บริเวณทำงเดินไปห้องยำตึกวำศอุทิศ

ติดต่อสอบถาม
02-3548108-37 ต่อ 3037

ติดต่อสอบถาม (จองห้องพิเศษ)
02-3548108-37 ต่อ 2115,2118 หรือ 
02-3548107

ห้องฉุกเฉิน
02-3548108-37 ต่อ 6111,6115,6138

ขอบัตรตรวจโรคทำงโทรศัพท์
02-3548108-37 ต่อ 2236,2243

E-mail address
crm@rajavithi.go.th

Facebook 
facebook.com/PR.Rajavithi

 เชิญรับบริการโรงพยาบาลราชวิถี

สถานที่เจาะเลือด

  **อำคำรเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 10
  **ตึกสอำด ศิริพัฒน์ ชั้น 1   
     (สถำบันโรคหัวใจ)

เอ็กซเรย์ / CT / MRI

  **อำคำรเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 9     
  (เอ็กซเรย์เฉพำะปอด)
  **ตึกสิรินธร ชั้น 1



จัดท�าโดย .....

ด้วยความปรารถนาดีจาก  

ออสโตมี คลินิก โรงพยาบาลราชวิถี


