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เรื�อง   การดูแลรักษาผู้ป่วยอุจจาระร่วง  (Diar rhea) 

นิยาม Diar rhea  หมายถึง ภาวะถ่ายอุจจาระเหลวเป็นนํ) ามากกวา่เนื)ออุจจาระ ถ่ายถี�มากขึ)น (มากกวา่     
3 ครั) ง / วนั) และอาจมีปริมาณอุจจาระมากขึ)นดว้ย, ถ่ายเป็นมูกหรือเลือดอยา่งนอ้ย F ครั) ง 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

                                                           
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Diarrhea 

ประวติั , ตรวจร่างกาย , 
ประเมินภาวะ  

 Mild  dehydration Moderate-severe dehydration 

กลบับา้น 
พิจารณารับไวใ้น 

โรงพยาบาล (Admit) 

- IV fluid : 5% D/NSS/2, 5% D/NSS  
ยกเวน้  ในรายที�สูญเสียนํ)ามากเกิดภาวะ  
Hypovolumic shock ให ้0.9%NSS load 
ก่อน 200-300 cc ใน 15 นาที   และรายงาน
แพทยท์นัที 

- ตรวจวดัสัญญาณชีพเป็นระยะ 

- ORS 
- Antibiotics  พิจารณาใหเ้ฉพาะรายที�สงสัย 

Infective diarrhea  เช่น  มีไขถ่้ายมีมูกเลือดปน  
โดยให้  Norfloxacin  (400) 1 tab bid x 3 วนั 

- ในหญิงตั)งครรภ ์ ให ้ Cotrimoxazole  2  tab 
oral  bid  pc  x  3  วนั   หรือ Erythromycin  
(250 mg)  1  cap  oral  qid  pc x hs 

- Symptomatic  treatment 

 Motilium 1 tab tid ac แกค้ลื�นไส้อาเจียน 

 Buscopan 1 tab tid pc แกป้วดมวนทอ้ง 

 Paracetamal  ( 500 mg )   2 tab oral  prn 
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การประเมิน  Dehydration 
 

ความรุนแรง Mild dehydration 
(3-5%  dehydration) 

Moderate dehydration 
(6-10% ) 

Severe dehydration 

(�9:% ) 
PR 
BP 
 
พฤติกรรม 
กระหายนํ)า 
นํ)าตา 
Urine Sp.gr. 
Urine output 
Capillary refill 

ปกติ 
ปกติ 

 
ปกติ 

เล็กนอ้ย 
มีนํ)าตา 
> F.rsr 

ปัสสาวะออกนอ้ยลง 
< s sec. 

เร็ว 
ปกติ or BP ตํ�าลง 

> 10 mmHg 
กระสับกระส่าย 

ปานกลาง 
ลดลง 

> 1.020 
< F ml/hr. 
s-u sec. 

เบา  เร็ว 
ตํ�า หรือ PP < 20 mmHg 

 
กระวนกระวายถึงซึมมาก 

มาก 
ตาลึกโหล 

> 1.030 
< 0.5 ml/hr. หรือ ไม่ออก 

u-w sec. 
เด็ก  กระหม่อมหนา้ ปกติ บุ๋มเล็กนอ้ย บุ๋มมาก 

การดูแลผู้ป่วยอุจจาระร่วง 

ข้อบ่งชี?ในการรายงานแพทย์ 
1. มีอาการแห่งการช็อค  เช่น  ความดนัโลหิต  นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั  90/60 mmHg  ชีพจรมากกว่า

หรือเท่ากบั  110  ครั) ง/นาที  หายใจเร็ว  เหงื�อออก / กระวนกระวาย สับสน 
2. Urine Out put < 0.5 kg./hr.  ปัสสาวะไม่ออกมาแลว้  4  ชั�วโมง  หรือออกนอ้ยมาก 
3. มีอาการของ  Peritonitis 
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การพยาบาล 

1. วดัและบนัทึกสัญญาณชีพตามอาการของผูป่้วยในระยะวิกฤตวดัทุก ๆ 1-2  ชั�วโมง เพื�อประมาณ
อาการ และสามารถช่วยเหลือไดท้นั โดยให้อตัราสารนํ) าตามค่าความดนัโลหิต ถา้ผูป่้วยถ่ายอุจจาระน้อยลง  
สัญญาณชีพสมํ�าเสมอจะวดัทุก 4 ชั�วโมง 

2. ดูแลให้ไดรั้บสารนํ) าและเกลือแร่ตามแผนการรักษา โดยในรายที�เป็นรุนแรงจะตอ้งรีบให้สารนํ) า
เขา้ทางเส้นเลือดดาํเร็วที�สุดเท่าที�จะเร็วได ้อาจใชเ้ขม็ขนาดใหญ่ เช่น เบอร์ 18, 20 

3. บนัทึกจาํนวนนํ) าที�ได้รับและขบัออกจากร่างกายในระยะแรก  ถ้าอุจจาระรุนแรง บนัทึกทุก ๆ         
1  ชั�วโมง โดยเฉพาะจาํนวนปัสสาวะ ถา้นอ้ยกวา่  30 มิลลิลิตรต่อชั�วโมง ตอ้งรายงานเพราะแสดงว่าร่างกาย
ไดรั้บนํ)าไม่เพียงพอ ไตจึงขบัถ่ายปัสสาวะออกมานอ้ย 

4. งดอาหารและนํ)า ถา้ยงัอาเจียน แต่ถา้ไม่อาเจียน ควรใหน้ํ)าเกลือแร่ดื�มแทนนํ)า และใหอ้าหารอ่อน 
5. สังเกตอาการของช็อค คือ ความดนัโลหิตตํ�ากว่าปกติ, ชีพจรเร็ว, หายใจเร็ว, เหงื�อออก, ตวัเยน็,  

กระสับกระส่าย ตอ้งรับรายงานแพทยท์นัที 
6. สังเกตและบนัทึกจาํนวนลกัษณะของอุจจาระ และอาเจียนอยา่งละเอียด 
7. ติดตามอาการของการขาดโปตสัเซียม เช่น กล้ามเนื)ออ่อนแรง, อตัราการเต้นของหัวใจช้าลง,  

ทอ้งอืด, ภาวะการขาดไบคาร์บอเนต, มีอาการหายใจหอบลึก 
8. ประเมินผลของการให้สารนํ) านั)นเพียงพอหรือไม่ สังเกตจากอาการทางคลินิก ไดแ้ก่ การเตน้ของ

ชีพจรกลบัสู่ปกติ, ผิวหนงัมีความชุ่มชื)น, ผูป่้วยรู้สึกตวัและสบายดีขึ)น, ปริมาณปัสสาวะคงที�ปกติ ภายใน          
6-12 ชั�วโมง 

9. ติดตามผลการตรวจทางหอ้งทดลองเกี�ยวกบั Electrolyte, BUN, Creatinine  
10.  ดูแลใหย้าตามแผนการรักษาของแพทย ์
11.  ใหค้าํแนะนาํแก่ผูป่้วยและญาติทราบถึงเหตุ การติดต่อ อาการ และแผนการพยาบาลตลอดจนการ

ปฏิบติัตวั ป้องกนัมิใหก้ลบัเป็นซํ) าอีก 
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Acute diar rhea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acute diarrhea 

History & Physical examination 

Acute infectious diarrhea 

Non-inflammatory diarrhea Inflammatory diarrhea 

Clinical dehydration 

 

Mild Moderate/ 
Severe 

 

Parasite 

Stool exam 

Non-Parasite 

- ผูสู้งอาย/ุCompromised host 
- Hemodynamic unstability 
- Bloody diarrhea 

ไม่มี มี 

- รักษาแบบผูป่้วยนอก 
- Oral rehydration 
- Norfloxacin 400 mg. bid x 3 

days ในกรณีตั)งครรภใ์ห้  
Ceftriaxone IV. 

- รับไวใ้นโรงพยาบาล 
- Stool exam 
- Oral/parenteral dehydration 
- Ceftriaxone IV. 

- Specific antiparasitic agent - รักษาแบบผูป่้วยนอก 
- Oral rehydration 

- รับไวใ้นโรงพยาบาล 
- Stool exam 
- Oral/parenteral  rehydration 
- Norfloxacin 400 mg.  bid x 3 

days  ในกรณีตั)งครรภใ์ห้  
Erythromycin 

Non-infectious diarrhea 

ขอ้บ่งชี)ในการรับไว้
ในโรงพยาบาล 


