หลักการและเหตผล
ุ
การเกิด การติดเชื้อทางเดินปสสาวะจากการใสสายสวนปสสาวะ ( CAUTI ) เปนการ
ติดเชื้อในโรงพยาบาลที่พบเปนลําดับตน ๆ สําหรับในหอผููปวยสามัญหญิ
ญง อัตราการติดเชื้อการ
เกิด CAUTI ปงบประมาณ 2551 = 5.45 ครั้งตอ 1,000 วันใสสายสวนปสสาวะคา
การพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง ( CQI ) เปนกลวิธกี ารพัฒนาประสิทธิภาพการ
ทํางานที่มง เนนการปรบเปลยนระบบการทางาน
ทางานทมุ
เนนการปรับเปลี่ยนระบบการทํางาน และทศนคตของบุ
และทัศนคติของบคลากรในองค
คลากรในองคกร
กร สงเสรมให
สงเสริมให
บุคลากรมีความรู และนําวิธกี ารตางๆ มาใชในการปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนองความตองการของ
ผูรับบริการและลดคาใชจา ยขององคกร หอผูปวยสามัญหญิง ตระหนักถึงความสําคัญดังกลาว
ึไ  ํ ิ
จงไดนากจกรรมการพฒนาคุ
ั
ณภาพอยางตอเนองมาใชเปนกลยุ
  ื่ ใ  ป
ทธในการดาเนนงาน
ใ
ํ ิ
ลดอตรา
ั
การเกิด CAUTI

วัตถุประสงค

- เพือ่ พัฒนาระบบการเฝาระวังการติดเชื้อใน หอผูปว ยสามัญหญิง
- เพอใหบุ
เพื่อใหบคลากรในหอผ
คลากรในหอผูปววยสามญหญง
 ยสามัญหญิง มความรู
มีความรความเขาใจของ
วามเขาใจของ
หลักการใชกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนือ่ งปองกันการเกิด
กาiติดเชื้อทางเดิน ปสสาวะจากการใสสายสวนปสสาวะ ( CAUTI )
- เพือื่ ลดอัตราการเกิด CAUTI
- เพื่อเปนเครือ่ งชี้วดั คุณภาพของการควบคุมการติดเชื้อในหอผูปว ยสามัญหญิง

เปาหมาย

ดาเนนการจดทากจกรรมพฒนาคุ
ณภาพตอเนอง
ดําเนินการจัดทํากิจกรรมพัฒนาคณภาพต
อเนือ่ ง
ลดอัตราการเกิด CAUTI ในหอผูปวยสามัญหญิง

ระยะเวลาการ
ดําเนินงาน
ดาเนนงาน

ดําเนินงานตั้งแต เดือน กรกฎาคม 2552 – กันยายน 2552

การติดตามและประเมินผล

อัตั ราการเกิิดการติดิ เชือื้ ทางเดินิ ปสสาวะจากการใส
ใ 
สายสวนปสสาวะ ((CAUTI ) < 5 ครั้ง /1,000
, วันใสสาย
สวนปสสาวะคา

แบบจดทะเบียนกิจกรรม CQI
เลขทะเบียนกิจกรรม ..…..........................

ชื่อกลม
1.1 ชอกลุ
2. หนวยงาน
3. คําขวัญ
4. สัญลักษณกลุม
5. ปญหาเรื่อง
6.6 หวขอกจกรรม
หัวขอกิจกรรม
7. รายชื่อสมาชิก
7.1 หัวหนากลุม
7.2 รองหัวหนากลุม
7.3 เลขานุการกลุม
7.4 สมาชกกลุ
สมาชิกกลม
7.5 สมาชิกกลุม
7.6 สมาชิกกลุม
7.7 สมาชิกกลุม
7.8 สมาชิกกลุม
7.9 สมาชิกกลุุม
7.10 สมาชิกกลุม
7.11 สมาชิกกลุม
7.12 สมาชิกกลุม
8. ผูจัดการกลุม
9. ที่ปรึกษากลุม
10. กรรมการCQI ที่ปรึกษา (ถามี)
11. จดทะเบียนตั้งกลุมเมื่อ
……………………………..
(......................................................)
ผูขอจดทะเบียน
....../......./.........
หมายเหตุ *หัวหนาตึก /หัวหนาหนวย/หัวหนางาน
** ผูตรวจการ/หัวหนากลุมงาน/ฝาย /ภาควิชาฯ

เลขทะเบียนกลม ..............................................................................
คูคโบต
โบตาา
เลขทะเบยนกลุ
หอผูปวยสามัญหญิง
สามัคคี คือพลัง
รถไถนา
อัตราการติดเชื้อระบบทางเดินปสสาวะในผูปวยที่คาสายสวนปสสาวะ
ลดอัตราการติดเชื้อระบบทางเดินปสสาวะในผปววยทคาสายสวนปสสาวะ
ลดอตราการตดเชอระบบทางเดนปสสาวะในผู
ยที่คาสายสวนปสสาวะ
พยาบาลตึกหอผูปวยสามัญหญิง
นางสาวสาวิตรี
เอี่ยมสอาด
หนวยงานหอผูปวยสามัญหญิง
นางอภิวาภรณ
ไลยนอก
หนวยงานหอผูปวยสามัญหญิง
นางสาวพรนิภา
สกุลดี
หนวยงานหอผูปวยสามัญหญิง
นางสาวอมพร
เอยมสอาด
หนวยงานหอผู
นางสาวอัมพร
เอี่ยมสอาด
หนวยงานหอผปววยสามญหญง
ยสามัญหญิง
นางสาวกิ่งกาญจน
สิทธิขันแกว
หนวยงานหอผูปวยสามัญหญิง
นางสาวเบญจวรรณ
ถาทุมมา
หนวยงานหอผูปวยสามัญหญิง
นางกัลยานี
หวังประโยชน
หนวยงานหอผูปวยสามัญหญิง
นางอัญชลี
ฐิติพรรณกุล
หนวยงานหอผูปวยสามัญหญิง
นางสาวผุุสดี
พุุฒดี
หนวยงานหอผููปวยสามัญหญิ
ญง
นางสาวกาญจนา
มิ่งเชื้อ
หนวยงานหอผูปวยสามัญหญิง
นางสาวทิพวรรณ
วงศนอต
หนวยงานหอผูปวยสามัญหญิง
นางสาวศศิวิมล
ประเวช
หนวยงานหอผูปวยสามัญหญิง
นางนิภา
สรอยเงิน
นางสาวน้ําคาง
วองเกษฎา
……………………………..
(......................................................)
ผูรับจดทะเบียน
....../......./.........

แบบบันทึกการทํากิจกรรม CQI
ชื่อกลุม :
คูโบตา
หนวยงาน :
หอผูปวยสามัญหญิง
สัญลักษณกลุม:
รถไถนา
( เอกลักษณ จํางาย สื่อความหมายในทางที่ดี)
คําขวัญ
คาขวญ:
สามัคคี คืคอพลง
สามคค
อพลัง
(จูงใจ สะทอนอุดมการณ จํางาย สื่อความหมายในทางที่ดี )
จํานวนสมาชิก 12 คน
1. นางสาวสาวิตรี
เอี่ยมสอาด
2. นางอภิวาภรณ
ไลยนอก
3. นางสาวพรนิภา
สกุลดี
4. นางสาวอัมพร
เอี่ยมสอาด
5. นางสาวกิ่งกาญจน
สิทธิขันแกว
6. นางสาวเบญจวรรณ
ถาทุมมา
7. นางกัลยานี
หวังประโยชน
8. นางอัญชลี
ฐิติพรรณกุล
9. นางสาวผุสดี
พุฒดี
10.นางสาวกาญจนา
มิ่งเชื้อ
11.นางสาวทิพวรรณ
วงศนอต
12 นางสาวศศิวิมล
12.นางสาวศศวมล
ประเวช
คุณสมบัติ
1.การศึกษา ปริญญาตรี คณะพยาบาลศาสตร วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย
2.อายุ (เฉลี่ย) 28 ป
3.ประสบการณทํางาน (เฉลี่ย) 4 ป
ผูจัดการกลุม
นางนิภา
สรอ ยเงิน
ที่ปรึกษากลุม
นางสาวน้ําคาง
วองเกษฎา
กรรมการCQI ที่ปรึกษา (ถามี)
หนวยงานที่เกี่ยวของ ไมมี
จดทะเบียนตั้งกลุุมเมื่อ
ทะเบียนกลุมเลขที่………/…………….
หมายเหตุ * หัวหนาตึก /หัวหนาหนวย/หัวหนางาน
** ผูตรวจการ/หัวหนากลุมงาน/ฝาย /ภาควิชาฯ

หัวหนากลุม
รองหัวหนากลุม
เลขานุการกลุม
สมาชิกกลุม
สมาชิกกลุม
สมาชิกกลุม
สมาชิกกลุุม
สมาชิกกลุม
สมาชิกกลุม
สมาชิกกลุม
สมาชิกกลุม
สมาชิกกลม
สมาชกกลุ

หนวยงานหอผูปวยสามัญหญิง
หนวยงานหอผูปวยสามัญหญิง
หนวยงานหอผูปวยสามัญหญิง
หนวยงานหอผูปวยสามัญหญิง
หนวยงานหอผูปวยสามัญหญิง
หนวยงานหอผูปวยสามัญหญิง
หนวยงานหอผููปวยสามัญหญิ
ญง
หนวยงานหอผูปวยสามัญหญิง
หนวยงานหอผูปวยสามัญหญิง
หนวยงานหอผูปวยสามัญหญิง
หนวยงานหอผูปวยสามัญหญิง
หนวยงานหอผปวยสามญหญง
วยสามัญหญิง
หนวยงานหอผู

ขั้นตอนที่ 1 หาปญหา/โอกาสพัฒนา
การจัดลําดับความสําคัญของปญหา
หัวขอปญหา
1.อัตราการติดเชื้อทางเดินปสสาวะใน
ผููปวยทีค่ าสายสานปสสาวะเพิม่
2.อัตราการเกิดแผลกดทับเพิ่ม
3.การบันทึกทางการพยาบาลยังไม
ครอบคลุม
4.ความคลาดเคลื่อนในการบริหารยา
ทางการพยาบาล
5.ผูปวย Re-admit ภายใน 28 วัน ดวยกลุม
อาการระดับน้ําตาลในเลือดไมสมดุลโดย
ไมไดวางแผน

4

คะแนน
รวม

36

48

126

36
18

48
48

120
114

36

36

48

120

18

36

48

ความเปนไปได
ความเปนไปได
1

2

3

4

18

24

36
36

12

ความรนแรง
ความรุ
นแรง
1

2

12

3

ความถี่
ความถ
4

1

2

3

ปญหาที่กลุมเลือก อัตราการติดเชื้อทางเดินปสสาวะในผูปวยที่คาสายสวนปสสาวะ
หัวขอกิจกรรมเรื่องลดอัตราการติดเชื้อทางเดินปสสาวะในผูปวยที่คาสายสวนปสสาวะ

114

กิจกรรมของกลุมครั้งที่ 1

มูลเหตุจูงใจที
ใ เ่ี ลือื กทํํากิิจกรรมนีี้
1.พบมาก
2.สามารถปปองกันั และแกไขให
ใ ด ีได
3.เมื่อภาวการณติดเชื้อลดลงหรือไมมี ทําใหผูปวยมีความสุขสบายมากขึน้
4.เพือื่ ลดคา ใช
ใ จายและระยะเวลาในการรั
ใ
กั ษา
5.เพื่อเปนการกระตุนใหเจาหนาทีต่ ระหนักในการดูแลผูปวยใหดยี ิ่งขึ้น
ระยะการทํากิจิ กรรม

ปฏิทินงาน (Gantt chart)
ปฏทนงาน
ระยะเวลา
(สปดาห)
(สั
ปดาห)
ขั้นตอน

1

2

เริ่ม กรกฎาคม 2552 สิ้นสุด กันยายน 2552
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ….

P
- หาปญหา / โอกาสพัฒนา
- ศึกษาระบบงาน / เปาหมาย
- ประเมินสถานการณกอน
ปรับปรุง
- วิเคราะหสาเหตุ
- วิเคราะหทางเลือก
D
- ทดลองทางเลือก
C
- ศึกษาผล
A
- ทําใหการปรับปรุงมี
มาตรฐาน

คิดเปนการประชุม
ครั้งละ
1
ปฏิบัติจริง

8
ครั้ง
ชัว่ โมง

<- - - - - - - - - - - ->

แผนปฏิบัติ
ระยะเวลาการทํํากิิจกรรม 12 สัปั ดาห

ขันั้ ตอนทีี่ 2

ศึกษาระบบงาน / เปาหมาย
ศึกษาระบบงานกอนแกปญหา ( Flow chart)

เรมตน
เริ่มตน
แพทย orderใหคาสายสวนปสสาวะ
แพทย
orderใหคาสายสวนปสสาวะ
อธิบาย / เตรียมผูปวย
YES

รักษาตามแผนการรักษา

NO

ถอดสายสวนปสสาวะ
ถอดสายสวนปสสาวะ

เตรียมอุปกรณ
วิธีการใสสายสวนปสสาวะ
การดูแลระหวางใสยสวนปสสาวะสา
แพทยวินิจฉัย
ภาวะ UTI

สิ้นสุุด

ขั้นตอนที3
่

ประเมินสถานการณกอนปรับปรุง

กําหนดตัวชีว้ ัด ลดอัตราการติดเชือ้ ทางเดินปสสาวะในผูปวยทีค่ าสายสวนปสสาวะ
เกณฑในการเก็บขอมูล
•การคัดเลือกผูปวยในการเก็บขอมูล
1 เก็บขอมลในรายที
ไ่ ดรับการใสสายสวนปสสาวะใหมที่ตึกสามัญหญิง
1.เกบขอมู
ลในรายทไดรบการใสสายสวนปสสาวะใหมทตกสามญหญง
2.ผูปวยหลังจากถอดสายสวนปสสาวะภายใน 7 วัน
3.ผูปวยไมมีอาการและอาการแสดงของการติดเชื้อทางเดินปสสาวะกอน การใสสายสวนปสสาวะในครั้งนี้
•การคัดผูปวยออกจากการเก็บขอมูล
1.ผูปวยที่มีปญหากายวิภาค และสรีระวิทยา ทําใหมีการอุดกั้นระบบทางเดินปสสาวะ
2.ผูปวยมีปญหา Neurogenic bladder ทําใหมี Bladder dysfunction
3.ผูปวยที่มี Retention of urine
4 ผปวยทม
4.ผู
วยที่มี Perineum injury หรอ
หรือ Urethral injury และไดรบการผาตด
และไดรับการผาตัด
•การแปลขอมูล
1.รวมกับICN วินิจฉัยการติดเชื้อในโรงพยาบาลโดยใชนิยามการติดเชื้อในโรงพยาบาลเปนคูมือ
2.คํานวณโดย
ตัวตัง้ : แจงนับจํานวนครั้งของการติดเชือื้ ระบบทางเดินปสสาวะในผูปวยที่คาสายสวนปสสาวะในเดืือน 1 เดืือน เฉพาะทีใ่ สทีห่ อผูปวย
สามัญหญิง
ตัวหาร : แจงนับจํานวนวันที่ผูปวยกลุมเปาหมายแตละรายที่คาสายสวนปสสาวะในเดือน 1 เดือนเดียวกัน แลวรวมจํานวนวันของการคาสาย
สวนปสสาวะทัง้ หมด
สวนปสสาวะทงหมด
ระยะการเก็บขอมูลตั้งแต 1 กรกฎาคม 2552 - 30 กันยายน 2552

ขอมลก
ขอมู
ลกอนการปรบปรุ
อนการปรับปรงง
งป.
ป พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ี ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย.
ิ
51 51 51 52 52 52 52 52 52
อัตราการเกิดการ 5.45 13.5 9.01
ติดเชื้อระบบ
1
ทางเดินิ ปปสสาวะ
ในผูปวย
ที่ใสสายสวน
ทใสสายสวน
ปสสาวะคา
( หนวย:ครั้งตอ
1000 วัน
ใสสายสวน
ปส สาวะ)

0

5.10 10.2 18.4 21.7
1 2 4

0

ขั้นตอนที่ 4

ขั้นตอนที่ 5 และขั้นตอนที่ 6
วิเคราะหทางเลือก ( วางแผนแกปญ
 หา) และทดลองทางเลือก( ลงมือปฏิบัติ)
สาเหตุของปญหา

วิธีแก

ผูรับผิดชอบ

1. พยาบาลขาดความรูและประสบการณในการดูแล ผูปวยที่
ใสสายสวนคาปสสาวะ
2.2 พยาบาลขาดความรอบคอบในการเฝาระวงผู
พยาบาลขาดความรอบคอบในการเฝาระวังผปวยทใสสาย
วยที่ใสสาย
สวนปสสาวะ
3. พยาบาลไมปฏิบตั ติ ามแนวทาง /ปฏิบัตติ ามแนวทางการ
ปองกันการติดเชื้อไมถูกตอง
4. พยาบาลขาดความตระหนักในผลกระทบตอผูรับบริการ
และองคกร
5. ผูปวยมีการติดเชื้ออยางรุนแรง / ติดเชื้อในระบบอื่นๆ
รวมดวย
6. ภูมิตานทานต่ํา
7. ผูปวยดึงสายสวนปสสาวะทําใหเกิดการอักเสบ
8. อุปกรณสายสวนปสสาวะไมสะอาด / หมดอายุ
9. น้ํายาฆฆาเชื้อไมสะอาด / หมดอายุ
10. สาย Foley,s cath และถุงรองรับปสสาวะไมไดมาตรฐาน
(เมื่อตอเขาดวยกันแลวหักพับงอ)
11. วิธีการใสสายสวนปสสาวะไมถูกวิธี
12.วิธีการดูแลผูปวยที่ใสสายสวนปสสาวะไมถูกวิธี เชน ถุง
ปสสาวะอยูต่ํากวาตัวผูปวย มีการ stap สายสวนปสสาวะดึง
ั้
ิ ไป ํ ใ  ิ
รงมากเกนไปทาใหเกดการ
t
tramar
ตอระบบทางเดน

ิ
ปสสาวะ
13. การเก็บปสสาวะไมถูกตอง
14. การสื่อสาร/ประชาสัมพันธชี้แนวทางในการประกัน
คุณภาพยังไมดีพอ
15.ไมมีการนิเทศกํากับ
16. ติดตามและประเมินผลยังไมเพียงพอ
17. ขาดการประสานงานในทีมสุขภาพ

- มีการฟนฟูความรูบุคลากรทุกคนเกี่ยวกับการดูแลผูปวยที่ใส
สายสวนปสสาวะ
มีการประเมินเฝาระวังผปวยทใสสายสวนปสสาวะคา
วยที่ใสสายสวนปสสาวะคา
- มการประเมนเฝาระวงผู
- สรางความตระหนักใหเห็นถึงความสําคัญในการดูแลผูปวย
ที่ใสสายสวนปสสาวะคาและผลกระทบที่เกิดขึ้นตอผูรบั บริการ
และองคกร
- สงเสริมฟนฟูสภาพรางกายผูปวยใหมีสุขภาพแข็งแรง
โดยเร็ว
- ใหขอมูลและความรูแกผูปวยขณะไดรบั การใสสายสวน
ปสสาวะคาในรายที่รูสึกตัว
- มีการจัดเก็บและใชอุปกรณน้ํายาโดยใชหลัก First in – First
out
- มีการตรวจสอบวันหมดอายุของอุปกรณ / น้ํายาฆาเชื้อ
- จัดซื้อบริษัทใหม
- รวมกับคณะกรรมการการปองกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล
วางแนวทางการปฏิบัตใิ นการดูแลผูปวยที่ใสสายสวนปสสาวะคา
และวิธีการเก็บปสสาวะสงตรวจ
- ปฏิบตั ติ ามแนวทางปฏิบัติ
- ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ
ี ิ
  ื่ ใ ื่
ใ 
ป
- มการนเทศงานอยางตอเนองในเรองการใสสายสวนปสสาวะ
การดูแลผูปวยขณะใสสายสวนปสสาวะ การเก็บปสสาวะสง
ตรวจ
- มีการประชุมชี้แจงปญหาในหนวยงานทราบเพื่อรวมแกไข

- หัวหนา หอ
ผูปวย + ICWN
-ICWN
-หัวหนาหอผูปวย
-พยาบาลในหอ
ผูผปวย
วย
-พยาบาลในหอ
ผูปวย
-พยาบาลในหอ
ผูปวย
-หอ งยา
-ICWN
-พยาบาลในหอ
ผูปวย
-ICWN
-หัวหนาหอผูปวย

วัวนเดอนป
นเดือนป
เริ่มตน

วัวนเดอนป
นเดือนป
สิ้นสุด

1/8/52

31/8/52

พยาบาลมีความรูเพิ่มขึ้น

1/8/52

31/8/52

มีการเฝาระวังการดูแลผูปวย
ใสสายสวนคามากขึ้น

1/8/52
1/8/52

31/8/52
31/8/52

1/8/52

31/8/52

1/8/52
1/8/52
1/8/52
1/8/52
1/8/52
1/8/52
1/8/52

31/8/52
31/8/52
31/8/52
31/8/52
31/8/52
31/8/52
31/8/52

1/8/52
1/8/52
1/8/52
1/8/52
1/8/52

31/8/52
31/8/52
31/8/52
31/8/52
31/8/52

ผลการประเมิน
ผลการประเมน

ปฏิบัตติ าม / ตระหนัก
แนวทางในการดูแลผูปวย
แนวทางในการดแลผ
วย
CAUTI มากขึ้น
พยาบาลปฏิบตั ิ
ผูปวยไมดึงสาย
สวนปสสาวะ
พยาบาลปฏิ
ป ิบตั จิ ดั เก็บ็ ไได
อยางถูกตอง
พยาบาลปฏิบตั ติ รวจสอบ
กอนใชทุกครั้ง
ยังไมมีการปรับเปลี่ยนยังใช
ยี่หอเดิม
พยาบาลใสไดถูกตองตาม
มาตรฐาน
พยาบาลปฏิบตั ติ ามแนวทาง
ระมัดระวังมากขึ้น
ระมดระวงมากขน
ปฏิบัติไดอยางถูกตองตาม
มาตรฐาน

ขั้นตอนที่ 7
ขนตอนท
•ขอมูลหลังการปรับปรุง
กําลังดําเนินการเก็บขอมูล + วิเคราะหโดยใช GAP Analysis วิเคราะหสาเหตุการเกิด UTI หาปญหาอุปสรรค
ที่ทําใหไมสามารถดําเนินการตามมาตรฐานได เพื่อวางแนวทางแกไขและปฏิบัติอยางเปนระบบตอไป
เปรียบเทียบผลกอนและหลังแกไขปญหา (ดวยกราฟ/แผนภูมิ)

ม
ิ.ย
.5
2

พ
.ค
.5
2

เม
.ย
.5
2

ม
ี.ค
.5
2

ก
.พ
.5
2

ม
.ค
.5
2

ธ.
ค
.5
1

ขอมูลกอนปรับปรุง
ขอมูลหลังปรับปรุง

พ
.ย
.5
1

งป
.5
1

25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
ก.ค.52

ส.ค.52

ก.ย.52

สรุปผลการ
แกปญหา
ผลทางตรง
1.อัตราการติดเชื้อในผูปวยคาสายสวนปสสาวะ
ลดลง
ผลทางออม
•ลดระยะเวลาการนอนโรงพยาบาล
•คาใชจายในการรักษาพยาบาลลดลง
•ลดภาระงานในการดูแลรักษาของแพทยและ
พยาบาล

ขัน้ ตอนที8่ ทําใหการปรับปรุงเปนมาตรฐาน
มาตรฐานที่กาํ หนด
1 สงบุคลากรจบใหมในหนวยงานเขารับการอบรมการปองกันการติดเชื้อ UTI
2 สาธิตการใสสาย F/C อยางถููกตองใหกับบุุคลากรโดย ICWN
3 ทําความสะอาดบริเวณอวัยวะสืบพันธุอยางนอย 1 ครั้งตอเวร หรือทันทีที่มีการขับถายอุจจาระ
4 จัดวางน้าํ ยาลางมือแหงไวที่ปลายเตียงผูป วยที่ On F/C ,ในหองผูปว ย
5 บุคลากรลางมือทุกครั้งกอนและหลังสัมผัสผูปวย
6 ใช
ใ สายสวนปปสสาวะให
ใ เ หมาะสมกับั ผูปวย
7 ซับผิวหนังใหแหงกอนติดปลาสเตอรและติดปลาสเตอรบริเวณที่เหมาะสม
8 กรณีมีการหลุดของขอตอให Off F/C ทันที และเปลี่ยนใสใหมทั้งชุด
9 การปลดหรือเทน้ําปสสาวะใหใชสําลีชุบ 70% Alcohol เช็ดกอนและหลังปลดเททุุกครั้งใชเฉพาะในผูปู วยแตละราย
10 การเก็บปสสาวะสงตรวจใหเก็บสงทันทีหรือไมเกิน 30 นาที
11 ขณะพลิกตัวทุกครั้งใหระมัดระวังไมใหสายหลุด หัก พับ งอ
12 ใหระบุวันที่ตองเปลีย่ นสายสวนปสสาวะที่ถุงรองรับปสสาวะ
13 ในการเปลี
อ งดูลักษณะปสสาวะด
ว ยและถา สายสวนปสสาวะแลถุ
งรองรบปสสาวะสกปรก
ใ
ป ย่ี นสายสวนปสสาวะต
ป
ป
ป
ั ป
ป ควรพิจิ ารณาเปลี
ป ย่ี นกอน

ครบระยะเวลาที่กําหนด
14 การเก็บปสสาวะสงตรวจในผูปวย On F/C ตองใช 10% Povidone iodine เช็ดตามดวย70% Alcohol ทุกครั้ง
15 กรณีสงผููปว ยไปตรวจหองตรวจตางๆห
ๆ าม clamp สายสวนปสสาวะ
16 แยกภาชนะรองรับน้ําปสสาวะเฉพาะผูป วยแตละราย

อุปสรรคที่คาดวาจะเกิด (ถามี)
บุบคลากรยั
คลากรยงปฏบตไดไมครบถวนตามมาตรฐานทกาหนด
งปฏิบัติไดไมครบถวนตามมาตรฐานที่กําหนด
ติดตามผล
มีการติดตามเฝาระวังและสังเกตการณจากICWN ของหนวยงาน
มการตดตามเฝาระวงและสงเกตการณจาก
ของหนวยงาน
และมีการติดตามผลอัตราการติดเชื้อในผูปวยที่คาสายสวนปสสาวะ
เดือน
ทุทกก 1 เดอน

ขั้นตอนที่ 9 วางแผนการปรับปรุงอยางตอเนื่อง

อุุปสรรคในการทํางานของทีม
-การประชุมกลุมแตละครั้งมีการเขารวมประชุมของสมาชิกไมครบตามเกณฑเนื่องจากมี
ภารกิจและติดธุระไมสามารถเขารวม ประชุมพรอมกันได ทําใหเกิดความลาชา ไมตอเนื่อง
ในการดําเนินงาน
-อุปกรณในการรองรับน้ําปสสาวะไมเพียงพอ
-ถงรองรั
-ถุ
งรองรบนาปสสาวะยงไมไดมาตรฐาน
บน้ําปสสาวะยังไมไดมาตรฐาน
กิจกรรมที่จะตองทําตอไป
-ลดอัตราการเกิดแผลกดทับในผููปวย

เหตุผล
เนื่องจากในปจจุบันมีผูปวยจํานวนมากที่ไมสามารถชวยเหลือตนเองไดและ
เมื่อจําหนายออกจากโรงพยาบาลไปรักษาตอที่บาน ซึ่งผูปวยไดรับการดูแล
และปฏิบัติไดไมถูกตองจึงทําใหผูปวยเกิดแผลกดทับ ทําใหตอ งเขารับการ
รักษาตอในโรงพยาบาล และแตละครั้งที่เขารับการรักษาตองใชระยะเวลาใน
การนอนโรงพยาบาลนาน ซึง่ สงผลกระทบตอผูปวยและญาติทั้งทางรางกาย
และจิตใจ อีกทั้งตองเสียคาใชจายในการดูแลผุปวยแตละรายเปนจํานวนมาก
จึงทําใหเราเห็นความสําคัญในเรื่องนี้

