ผลงานประกอบการพิจารณาประเมินบุคคล
เพือ่ แต่ งตั้งให้ ดาํ รงตําแหน่ งประเภทวิชาการ

ตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพชํานาญการ (ด้านการพยาบาล)

เรื่องทีเ่ สนอให้ ประเมิน
1. ผลงานที่เป็ นผลการดําเนินงานที่ผา่ นมา
เรื่ อง การพยาบาลผูป้ ่ วยติดเชื้อทางเดินปั สสาวะ
2. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรื อปรับปรุ งงานให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
เรื่ อง แผนการสอนเรื่ องการดูแลผูป้ ่ วยที่ใส่ คาสายสวนปั สสาวะ

เสนอโดย
นางสาวแวววิมล คงดี
ตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบตั ิการ
(ตําแหน่งเลขที่ รพท. 182)
กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ ายการพยาบาล
โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศกั ดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ สํานักการแพทย์

ผลงานทีเ่ ป็ นผลการดําเนินงานทีผ่ ่ านมา
1. ชื่อผลงาน การพยาบาลผูป้ ่ วยติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ
2. ระยะเวลาที่ดําเนินการ 3 วัน (ตั้งแต่วนั ที่ 31 กรกฎาคม 2555 ถึง 2 สิ งหาคม 2555)
3. ความรู้ทางวิชาการหรือแนวคิดทีใ่ ช้ ในการดําเนินการ
ความรู้ทางวิชาการ
การติดเชื้อทางเดินปั สสาวะ (Urinary Tract Infection) หรื อเรี ยกย่อว่า ยูทีไอ (UTI) คือโรคหรื อ
ภาวะที่เกิดจากอวัยวะในระบบทางเดินปั สสาวะเกิดการอักเสบจากการติดเชื้อ ซึ่ งเกือบทั้งหมดเป็ นการติด
เชื้อแบคทีเรี ยโดยจะมีอาการหรื อไม่มีอาการก็ได้ การติดเชื้อจะเกิดขึ้นที่ใดก็ได้ เช่น ไต กระเพาะปั สสาวะ
หรื อท่อปัสสาวะ และสามารถแพร่ กระจายไปยังส่ วนอื่นได้ อาจเป็ นได้อย่างเฉี ยบพลันหรื อเรื้ อรัง
การติดเชื้อระบบทางเดินปั สสาวะแบบไม่ซบั ซ้อน (uncomplicated UTI) คือการติดเชื้อในผูป้ ่ วยที่มี
สุ ขภาพแข็งแรงโดยมีหน้าที่หรื อโครงสร้างของระบบทางเดินปั สสาวะปกติ ส่ วนใหญ่ของผูป้ ่ วยเหล่านี้ จะ
เป็ นผูห้ ญิงซึ่ งมีกระเพาะปั สสาวะติดเชื้อหรื อกรวยไตอักเสบ เชื้อโรคที่เป็ นสาเหตุมกั จะไวและถูกกําจัดได้
โดยการรับประทานยาปฏิชีวนะระยะสั้น
การติดเชื้อระบบทางเดินปั สสาวะแบบซับซ้อน (complicated UTI) คือการติดเชื้อในผูป้ ่ วยที่อ่อนแอ
หรื อมี โครงสร้ างและหน้าที่ ของระบบทางเดิ นปั สสาวะผิดปกติ ที่ทาํ ให้มีโอกาสติ ดเชื้ อเพิ่มขึ้ นหรื อลด
ประสิ ทธิภาพการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะ
อุบตั ิการณ์และระบาดวิทยา
ระบบทางเดินปั สสาวะอักเสบพบบ่อยมากในผูห้ ญิงมากกว่าผูช้ ายเนื่ องจากท่อปั สสาวะผูห้ ญิงสั้น
กว่าผูช้ าย ส่ วนใหญ่เกิดจากเชื้อแบคทีเรี ยและผูป้ ่ วยที่เคยมีการอักเสบสามารถเกิดการติดเชื้อได้อีก ในการติด
เชื้อใหม่เป็ นสาเหตุจากแบคทีเรี ยต่างชนิดกันมากกว่าชนิดเดิม
พยาธิสรี รวิทยา
เชื้อแบคทีเรี ยสามารถเข้าสู่ระบบทางเดินปัสสาวะได้ 3 ทางคือ
1.การติดเชื้อย้อนกลับขึ้นไปจากท่อปั สสาวะ (ascending infection) แบคทีเรี ยส่ วนใหญ่เข้าสู่ ระบบ
ทางเดินปั สสาวะจากบริ เวณทวารหนักย้อนกลับขึ้นไปที่ท่อปัสสาวะแล้วเข้าไปในกระเพาะปั สสาวะ
2.เชื้ อโรคกระจายตัวมาทางกระแสเลือด (hematogenous route) การติดเชื้ อของไตโดยเชื้ อโรค
กระจายตัวมาทางกระแสเลือดพบได้ไม่บ่อยในคนปกติทวั่ ไป
3.เชื้อโรคกระจายมาทางกระแสนํ้าเหลือง (lymphatic route) เป็ นการกระจายโดยตรงของแบคทีเรี ย
จากอวัยวะข้างเคียง การกระจายทางกระแสนํ้าเหลืองพบน้อยมาก เช่นการติดเชื้อของลําไส้อย่างรุ นแรงหรื อ
การเป็ นหนองบริ เวณหลังเยือ่ บุช่องท้อง
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ภาวะแทรกซ้อน
ถ้าได้รับการรักษาทันทีและเหมาะสมภาวะแทรกซ้อนจะมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก แต่ถา้ ไม่ได้รักษา
อาจมีความรุ นแรงของโรคมากขึ้น เช่นการติดเชื้อใหม่ การติดเชื้อเป็ นๆหายๆ กรวยไตอักเสบเรื้ อรัง ฝี ของ
ไต ฝี รอบไต หรื ออาจลุกลามเข้ากระแลเลือด กลายเป็ นภาวะโลหิ ตเป็ นพิษซึ่งอาจเป็ นอันตรายร้ายแรงได้
อาการและอาการแสดง
ผูป้ ่ วยส่ วนมากจะมีอาการปั สสาวะแสบขัด ปั สสาวะเป็ นเลือด ปั สสาวะขุ่นเป็ นหนองปั สสาวะแสบ
ขัด การถ่ายปัสสาวะบ่อย มีไข้หนาวสัน่ มีอาการปวดซึ่งจะสัมพันธ์กบั พยาธิสรี รวิทยา หรื ออาจมีอาการปวด
อื่นๆเช่น ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน
การตรวจวินิจฉัยโรค
1.การซักประวัติ ผูป้ ่ วยมักมีไข้ ปวดท้อง ปวดหลัง ปั สสาวะบ่อย เป็ นหนอง ปั สสาวะขุ่น ปั สสาวะ
แสบขัด คลื่นไส้อาเจียน ประวัติการมีเพศสัมพันธ์
2.การตรวจร่ างกาย จากการสัญญาณชีพจะพบว่ามีไข้ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อทัว่ ตัว การตรวจภายใน
ในผูห้ ญิง การตรวจทวารหนักในผูช้ ายเพื่อตรวจคลําต่อมลูกหมาก
3.การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบตั ิการ (urine analysis) พบเม็ดเลือดขาวในนํ้าปั สสาวะ ความ
ถ่วงจําเพาะของนํ้าปัสสาวะตํ่า การเพาะเชื้อนํ้าปัสสาวะจะให้ผลบวกเมื่อพบเชื้อ
4.การตรวจทางรังสี เช่น KUB,IVP หรื อ RP อาจพบนิ่วที่เป็ นต้นเหตุของการอุดกั้นทําให้เกิดการติด
เชื้อ หรื อลักษณะความผิดปกติ เช่น กรวยไตมีรูปร่ างเปลี่ยนแปลงไป ไตขนาดไม่เท่ากัน กระเพาะปั สสาวะ
ขนาดเล็กลง
การรักษา
แนวทางการรักษาการติดเชื้อระบบทางเดินปั สสาวะคือการให้ยาปฏิชีวนะโดยชนิ ด ขนาดยา และ
ระยะเวลาที่ใช้ยาขึ้นอยูก่ บั ความรุ นแรงของอาการ เชื้อที่เป็ นสาเหตุซึงควรให้ยาตาม bacteria sensitive และมี
การตรวจติดตามผลการตรวจปัสสาวะซํ้าเพื่อประเมินว่ายาที่ไห้ได้ผลตามที่ตอ้ งการ ร่ วมกับการให้ยาแก้ปวด
ลดไข้ ยาบรรเทาอาการคลื่นไส้อาเจียน การให้สารนํ้าอย่างเพียงพอ
การพยาบาล
1.การซักประวัติ เกี่ยวกับอายุ อาการ สาเหตุของการเจ็บป่ วย
2.ดูแลให้ได้ยาปฏิชีวนะตามแผนการรักษา
3.วัดและบันทึกสัญญาณชี พทุก 4 ชัง่ โมง และทุกครั้งที่มีไข้ดูแลเช็ดตัวลดไข้ ให้ยาลดไข้และ
ประเมินอุณหภูมิร่างกายซํ้าหลังเช็ดตัว หลังให้ยาลดไข้ 30 นาที
4.ดูแลให้สารนํ้าทางหลอดเลือดดําตามแผนการรักษาของแพทย์
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5.ดูแลให้ได้รับสารอาหารอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับโรค ซึ่ งต้องศึกษาผลการตรวจเลือดและ
ผลการตรวจปั สสาวะประกอบด้วย
6.แนะนําให้ผปู ้ ่ วยดื่มนํ้าให้มากอย่างน้อยวันละ2500-3000 มิลลิลิตรต่อวัน เพื่อเป็ นการกําจัดเชื้อ
โรคออกโดยธรรมชาติ ไม่กลั้นปั สสาวะ ทําความสะอาดอวัยวะทุกครั้งหลังถ่ายปั สสาวะโดยทําความสะอาด
จากข้างหน้าไปข้างหลัง
7.เก็ บปั ส สาวะส่ ง ตรวจทางห้อ งปฏิ บ ัติ ก ารเพื่ อ ประเมิ น การติ ด เชื้ อ รวมถึ ง การสัง เกตลัก ษณะ
ปริ มาณ สี กลิ่นของปั สสาวะ
8.จัดให้ผปู ้ ่ วยพักผ่อนอย่างเพียงพอ
9.ดูแลทางด้านจิตใจ เปิ ดโอกาสให้ผปู ้ ่ วยและญาติซกั ถามข้อสงสัยพร้อมทั้งตอบข้อสงสัยต่างๆเพื่อ
คลายความวิตกกังวล ให้ขอ้ มูลด้านอาการ อาการแสดง และแผนการรักษาของแพทย์ให้ผปู ้ ่ วยและญาติทราบ
เป็ นระยะๆ
เภสัชวิทยา
เซฟไตรอะโซน(Ceftriaxone)
สรรพคุณ ใช้รักษาโรคการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่ วนล่าง หู ช้ นั กลางอักเสบจากการติดเชื้ อ
แบคทีเรี ย โรคติดเชื้อที่ผวิ หนัง โรคติดเชื้อที่กระดูกและข้อ โรคติดเชื้อในช่องท้องและทางเดินปั สสาวะ การ
อักเสบในอุง้ เชิงกราน หนองใน โรคติดเชื้อในกระแสโลหิ ต และโรคติดเชื้อในสมอง นอกจากนี้ ยงั ใช้ในการ
ป้ องกันการติดเชื้อก่อนและหลังผ่าตัด
การพยาบาล ถามประวัติการแพ้ยา สังเกตอาการผิดปกติเช่น การเกิดผื่นบริ เวณผิวหนัง เกิดอาการ
ท้องเสี ย ติดตามระดับเอนไซม์ที่ตบั และไต ถ้ามีอาการรี บรายงานแพทย์ทนั ที
นอร์ฟอกซาซิน(Norfloxacin)
สรรพคุ ณ เป็ นยาต้า นเชื้ อ แบคที เ รี ย ใช้ใ นการรั ก ษาโรคหนองใน โรคติ ด เชื้ อ ในระบบทางเดิ น
ปั สสาวะรวมไปถึงการติดเชื้อระบบทางเดินอาหาร
การพยาบาล ถามประวัติการแพ้ยา สังเกตอาการไม่สบายในกระเพาะอาหารและลําไส้ ผืน่ คัน ปวด
ศีรษะ วิงเวียน คลื่นไส้อาเจียน กล้ามเนื้ออ่อนแรงหรื ออาการชักกระตุก ถ้ามีอาการรี บรายงานแพทย์
4. สรุปสาระสํ าคัญของเรื่องและขั้นตอนการดําเนินการ
สรุปสาระสํ าคัญของเรื่อง
การติดเชื้อทางเดินปั สสาวะเป็ นโรคที่พบบ่อยมาก พบเกิดได้ในทุกอายุต้ งั แต่เด็ก (พบได้ประมาณ
ร้อยละ 10 ของโรคนี้) จนไปถึงผูส้ ูงอายุ โดยทัว่ ไปมักพบในช่วงอายุ 16-35 ปี เป็ นโรคพบในผูห้ ญิงบ่อยกว่า
ในผูช้ ายประมาณ 4 เท่า โดยประมาณร้อยละ 60 ของผูห้ ญิงต้องเคยเกิดโรคนี้ อย่างน้อย 1 ครั้งในชีวิตเป็ น
โรคที่เกิดซํ้าได้บ่อยโดยพบว่าประมาณร้อยละ 50 เมื่อเกิดโรคแล้วจะเกิดโรคซํ้าภายใน 1 ปี โดยทัว่ ไปเมื่อ
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พบแพทย์ได้เร็ ว การติดเชื้อระบบทางเดินปั สสาวะจะไม่รุนแรง อาจจะดีข้ ึนหรื อหายได้ภายใน 2-3 วัน แต่
ถ้าพบแพทย์ชา้ หรื อมีการเกิดเป็ นซํ้าบ่อยๆ (พบได้ประมาณร้อยละ 25 ของผูป้ ่ วยโดยเฉพาะในผูห้ ญิง) อาจ
ส่ งผลให้เชื้อดื้อยา และโรครุ นแรงจนเกิดการติดเชื้อในกระแสโลหิ ตได้หรื อเกิดเป็ นโรคไตเรื้ อรังได้
ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ศึกษาค้นคว้าข้อมูลด้านวิชาการเกี่ยวกับโรคติดเชื้อระบบทางเดินปั สสาวะจากสื่ อวิชาการเกี่ยวกับ
สุ ขภาพ วารสารทางการแพทย์และการพยาบาลและจากอินเตอร์เน็ต
2.เลือกกรณี ศึกษาเฉพาะรายเป็ นผูป้ ่ วยหญิงไทย อายุ 18 ปี มาโรงพยาบาลด้วยมีไข้สูง ปวดหลัง
ปวดท้อง ปั สสาวะแสบขัด แพทย์วินิจฉัยว่ามีการติดเชื้อระบบทางเดินปั สสาวะ รับไว้รักษาในโรงพยาบาล
ที่หอผูป้ ่ วยหญิงสามัญ วันที่ 31 กรกฎาคม 2555 HN 9457/55 AN 3121/55
3.ประเมินสภาพร่ างกายทุกระบบ จิตใจ อารมณ์ สังคม ซักประวัติเกี่ยวกับการเจ็บป่ วยในปั จจุบนั
การเจ็บป่ วยในอดีต รวมทั้งการเจ็บป่ วยของบุคคลในครอบครัว
4.วินิจฉัยการพยาบาล เพื่อวางแผนให้การพยาบาลตามภาวะของโรค
5.ปฏิบตั ิกิจกรรมพยาบาล และให้การรักษาพยาบาลตามแผนการรักษาของแพทย์ ประเมินผลการ
ปฏิบตั ิการยาบาล และวางแผนการพยาบาลต่อไปจนกระทัง่ จําหน่าย พร้อมทั้งให้คาํ แนะนํา ให้ความรู ้ในการ
ปฏิบตั ิตนอย่างถูกต้อง
6.สรุ ปผลการศึกษาผูป้ ่ วยเฉพาะรายมาจัดทําเอกสาร นําไปปรึ กษาผูเ้ ชี่ ยวชาญเพื่อชี้ แนะแนวทาง
ตรวจสอบความถูกต้องของผลงาน และนําเสนอตามลําดับ
5. ผู้ร่วมดําเนินการ
ไม่มี
6. ส่ วนของงานทีผ่ ้ ูเสนอเป็ นผู้ปฏิบัติ เป็ นผูด้ าํ เนินการทั้งหมด ร้อยละ 100 โดยดําเนินการดังนี้
ผูป้ ่ วยหญิงไทยอายุ 18 ปี สถานภาพสมรสโสด มาโรงพยาบาลมีอาการไข้สูง ปวดหลัง ปวดท้อง
ปั สสาวะแสบขัด ปฏิเสธประวัติการเจ็บป่ วยเดิม ปฏิเสธโรคประจําตัว ปฏิเสธการแพ้ยา แรกรับที่หอ้ งตรวจ
ผูป้ ่ วยนอก ผูป้ ่ วยรู ้สึกตัวดี ถามตอบรู ้เรื่ อง วัดสัญญาณชีพ อุณหภูมิร่างกาย 38.1 องศาเซลเซี ยส อัตราการ
เต้นของหัวใจ 82 ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ 20 ครั้งต่อนาที ความดันโลหิ ต 124/80 มิลลิเมตรปรอท ส่ ง
ตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ ได้แก่ ตรวจเกลือแร่ ในร่ างกาย (Electrolyte) ผลการตรวจปกติ ตรวจโลหิ ตวิทยา
(Complete blood count : CBC) ผลการตรวจพบเม็ดเลือดขาว12.1เซลล์ต่อลูกบาศก์มิลลิลิตร(ค่าปกติ 4-11
เซลล์ต่อลูกบาศก์มิลลิลิตร) ตรวจการตั้งครรภ์ (Pregnancy test) ผลการตรวจไม่พบการตั้งครรภ์ ตรวจ
ตัวอย่างปั สสาวะ (Urine exam) พบว่าเม็ดเลือดขาว 50-100 เซลล์ต่อไฮเพาเวอร์ฟิล (ค่าปกติ 0-0 เซลล์ต่อไฮ
เพาเวอร์ฟิล) เม็ดเลือดแดง 0-1 เซลล์ต่อไฮเพาเวอร์ฟิล (ค่าปกติ 0-0 เซลล์ต่อไฮเพาเวอร์ฟิล) อิพิทิเลียลเซลล์
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30-50 เซลล์ต่อไฮเพาเวอร์ ฟิล (ค่าปกติ 0-0 เซลล์ต่อไฮเพาเวอร์ ฟิล) แบคทีเรี ย few (ค่าปกติ 0-0 เนกาทีฟ)
แพทย์วินิจฉัยว่าเป็ นโรคติดเชื้อทางเดินปัสสาวะและรับไว้รักษาในโรงพยาบาล
การพยาบาล
วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2555 เวลา 16.00 นาฬิกา แรกรับผูป้ ่ วยไว้ในความดูแลที่หอผูป้ ่ วยหญิง
สามัญ ผูป้ ่ วยนอนอยูบ่ นเตียง รู ้สึกตัวดี ท่าทางอ่อนเพลีย ปวดหลัง ปวดท้องด้านขวา pain score 5 ปั สสาวะ
แสบขัด สัญญาณชีพแรกรับ อุณหภูมิร่างกาย 38.1 องศาเซลเซียส อัตราการเต้นของหัวใจ 86 ครั้งต่อนาที
อัตราการหายใจ 20 ครั้งต่อนาที ความดันโลหิ ต 130/90 มิลลิเมตรปรอท ผูป้ ่ วยไม่สุขสบายเนื่องจากมีไข้
38.1 องศาเซลเซี ยส เช็ดตัวลดไข้ (Tepid Sponge) โดยใช้น้ าํ ธรรมดา ใช้ผา้ ชุบนํ้าพอหมาดๆ ลูบเบาๆใน
ทิศทางเดียวกัน แล้ววางไว้ที่หน้าผาก ซอกคอ ซอกรักแร้ แผ่นหลัง แผ่นอก นาน 15 นาที ให้ยาพาราเซตา
มอล (Paracetamal) ขนาด 500 มิลลิกรัม 2 เม็ด และประเมินสัญญาณชี พหลังเช็ดตัวลดไข้ ให้ยาลดไข้ 30
นาที อุณหภูมิร่างกายลดลงเหลือ 37.1 องศาเซลเซียส ผูป้ ่ วยมีภาวะติดเชื้อในระบบทางเดินปั สสาวะ ตัวอย่าง
ปั สสาวะ (Urine exam) พบว่าเม็ดเลือดขาว 50-100 เซลล์ต่อไฮเพาเวอร์ ฟิล (ค่าปกติ 0-0 เซลล์ต่อไฮเพาเวอร์
ฟิ ล) เก็บนํ้าปั สสาวะไปเพาะเชื้อ(urine culture)ให้ยาเซฟไตรอะโซน ขนาด 2 กรัม ฉี ดทางหลอดเลือดดํา
โดยเจือจางกับ 0.9%NSS 100 มิลิลิตรให้ยาเป็ นเวลา 45 นาที และสังเกตอาการไม่พึงประสงค์จากยาเช่น
คลื่นไส้ อาเจียน ผื่นคันตามตัวหลังจากให้ยา แนะนําผูป้ ่ วยไม่กลั้นปั สสาวะ กระตุน้ ให้ผปู ้ ่ วยดื่มนํ้ามากกว่า
2500 มิลลิลิตรต่อวัน แนะนําให้รักษาความสะอาดของอวัยวะสื บพันธ์โดยเช็ดจากข้างหน้าไปข้างหลัง ผูป้ ่ วย
ยังมีปัสสาวะแสบขัด ปวดท้องด้านขวาลดลง pain score 3 ผูป้ ่ วยดื่มนํ้า 1500 มิลลิลิตร ปั สสาวะ 900
มิลลิลิตร สี เหลืองเข้ม ผูป้ ่ วยและญาติมีความวิตกกังวล มีสีหน้าเคร่ งเครี ยด หน้านิ่ วคิ้วขมวด และสอบถาม
อาการหลายครั้ ง สร้ างสัมพันธภาพที่ ดีกับผูป้ ่ วยและญาติ ด้วยท่าที เ ป็ นมิ ตร อธิ บายการดําเนิ นของโรค
ขั้นตอนการรั กษา การปฏิบตั ิ ตน โดยใช้คาํ พูดที่เข้าใจง่าย เปิ ดโอกาสให้ผูป้ ่ วยและญาติสอบถามอาการ
แผนการรักษาของแพทย์ เมื่อมีขอ้ สงสัย รับฟั งปั ญหาของผูป้ ่ วยด้วยความสนใจและช่วยแก้ไขปั ญหา ก่อน
ให้การพยาบาลทุกครั้งอธิบายให้ผปู ้ ่ วยและญาติทราบ หลังได้รับคําแนะนําแล้ว ผูป้ ่ วยและญาติมีสีหน้า
สดชื่นขึ้นสอบถามเกี่ยวกับอาการและการรักษาลดลง
วันที่ 1 สิ งหาคม พ.ศ.2555 เวลา 10.00 นาฬิ กา ผูป้ ่ วยนอนอยู่บนเตียง รู ้ สึกตัวดี วัดสัญญาณชี พ
อุณหภูมิร่างกาย 36.8 องศาเซลเซียส อัตราการเต้นของหัวใจ 70 ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ 18 ครั้งต่อนาที
ความดันโลหิ ต 100/70 มิลลิเมตรปรอท เก็บตัวอย่างปั สสาวะตรวจซํ้า ผลการตรวจปั สสาวะยังมีการติดเชื้อ
ระบบทางเดิ น ปั สสาวะอยู่ พบเม็ด เลื อดขาว 3-5 เซลล์ต่อ ไฮเพาเวอร์ ฟิ ล เม็ด เลื อ ดแดง 0-1 เซลล์ต่อไฮ
เพาเวอร์ ฟิล อิพิทิเลียลเซลล์ 1-2 เซลล์ต่อไฮเพาเวอร์ฟิล แบคทีเรี ย few ให้ยาเซฟไตรอะโซน 1 กรัมฉี ดทาง
หลอดเลือดดําทุก 12 ชัว่ โมงและสังเกตอาการไม่พึงประสงค์จากการให้ยา เช่นท้องเสี ย คลื่นไส้ อาเจียน
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ผืน่ คันหลังการให้ยา ปวดท้องเล็กน้อย pain score 1-2 ผูป้ ่ วยดื่มนํ้าได้ 2800 มิลิลิตร ปั สสาวะ 2500 มิลลิลิตร
สี เหลืองใสไม่มีปัสสาวะแสบขัด
วันที่ 2 สิ งหาคม พ.ศ.2555 เวลา 10.00 นาฬิกา ผูป้ ่ วยนัง่ บนเตียง รู ้สึกตัวดี ไม่มีปวดท้อง ไม่มี
ปั สสาวะแสบขัด มีสีหน้าสดชื่น ยิม้ แย้มแจ่มใส วัดสัญญาณชีพ อุณหภูมิร่างกาย 36.2 องศาเซลเซี ยส อัตรา
การเต้นของหัวใจ 74 ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ 20 ครั้งต่อนาที ความดันโลหิ ต 100/60 มิลลิเมตรปรอท
แพทย์ตรวจอาการและให้ผปู ้ ่ วยกลับบ้านได้ จากการสอบถามผูป้ ่ วยและญาติมีความวิตกกังวลเนื่องจากขาด
ความรู ้ในการปฏิบตั ิตนที่เหมาะสมเมื่อกลับบ้าน หลังจากประเมินพฤติกรรมและอาการวิตกกังวลของผูป้ ่ วย
และญาติ ได้แนะนําการปฏิบตั ิตวั ดังนี้ ดื่ มนํ้าสะอาดวันละ 6-8 แก้ว หลีกเลี่ยงการกลั้นปั สสาวะ ทําความ
สะอาดผิวหนังบริ เวณอวัยวะขับถ่ายหลังถ่ายปั สสาวะทุกครั้งโดยล้างจากข้างหน้าไปข้างหลัง และให้สังเกต
สี จํานวน ลักษณะ กลิ่นของปั สสาวะที่ออกมา แนะนําการรับประทานยาต่อที่บา้ น หลังให้คาํ แนะนําผูป้ ่ วย
และญาติมีความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตนเพิ่มขึ้นประเมินโดยการทวนสอบแล้วผูป้ ่ วยและญาติตอบได้
ถู ก ต้อ ง เวลา 16.30 นาฬิ ก า แพทย์อ นุ ญ าตให้ก ลับ บ้า นได้ โดยแพทย์นัด มาดู อ าการอี ก ครั้ ง ในวัน ที่ 8
สิ งหาคม พ.ศ.2555 เวลา 9.00 นาฬิกา ที่แผนกผูป้ ่ วยนอก ให้ตรวจปั สสาวะซํ้าก่อนพบแพทย์ และฟังผลการ
เพาะเชื้อปั สสาวะ(urine culture) มียารับประทานเมื่อกลับบ้านได้แก่ โอมิพาโซน (Omeprazole) ขนาด 20
มิ ลลิ กรั ม 1 เม็ด รั บประทานวันละ 2 ครั้ ง ก่ อนอาหารเช้า-เย็น นอร์ ฟอกซาซิ น (Norfloxacin) ขนาด 400
มิลลิกรัม 1 เม็ด รับประทานวันละ 2 ครั้ง ก่อนอาหารเช้า-เย็น ก่อนกลับบ้านเน้นยํ้าการปฏิบตั ิตวั และการ
รับประทานยาแก่ผูป้ ่ วยและญาติ ผูป้ ่ วยและญาติเข้าใจและสามารถบอกถึงวิธีการรับประทานยาและการ
ปฏิบตั ิตวั ได้ถูกต้อง
7. ผลสํ าเร็จของงาน
จากการศึกษาเกี่ยวกับผูป้ ่ วยเฉพาะราย ผูป้ ่ วยหญิงไทย อายุ 18 ปี สถานภาพสมรสโสด อาชีพรับจ้าง
เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย มาโรงพยาบาลด้วยมีไข้ ปวดหลัง ปวดท้อง ปัสสาวะแสบขัดมา 2 วันก่อนมา
โรงพยาบาล วัดสัญญาณชีพ อุณหภูมิร่างกาย 38.1 องศาเซลเซี ยส อัตราการเต้นของหัวใจ82 ครั้ง/นาที
อัตราการหายใจ 20 ครั้ง/นาที ความดันโลหิ ต 124/80 มิลลิเมตรปรอท ผลการตรวจปั สสาวะพบ เม็ด
เลือดขาว (White blood cell) 50 - 100 เซลล์ต่อไฮเพาเวอร์ ฟิล เม็ดเลือดแดง (Red blood cell) 0-1 เซลล์
ต่อไฮเพาเวอร์ ฟิล อิพิทิเลียลเซลล์ (Epithelial cells) 30 - 50 เซลล์ต่อไฮเพาเวอร์ ฟิล แบคทีเรี ย(Bacteria)
few แพทย์จึงให้นอนพักรักษาตัวที่หอผูป้ ่ วยหญิง แพทย์วินิจฉัยว่าเป็ นโรคติดเชื้อทางเดินปัสสาวะจึงรับ
ไว้รักษาในโรงพยาบาลวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2555 เวลา 13.40 นาฬิกา ดูแลเก็บปัสสาวะไปเพาะเชื้อ(urine
culture) ให้ยาปฏิชีวนะตามแผนการรักษาของแพทย์ เช็ดตัวลดไข้ แนะนําการดื่มนํ้ามากกว่า 2500 มิลลิลิตร
ต่อวัน รวมถึงการดําเนินการของโรค ขั้นตอนการรักษาและการปฏิบตั ิตน วันที่ 1 สิ งหาคม 2555 ส่ ง
ปั สสาวะตรวจซํ้าพบว่าการติดเชื้อลดลง ดูแลให้ยาปฏิชีวนะต่อเนื่องตามแผนการรักษาของแพทย์
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ในวันที่ 2 สิ งหาคม 2555 แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้ แนะนําการรับประทานยากลับบ้าน การปฏิบตั ิตนใน
การดูแลตนเองป้ องกันการกลับมาเป็ นซํ้า รวมระยะเวลารักษาตัวในโรงพยาบาล 3 วัน และแพทย์นดั มาดู
อาการ ตรวจปัสสาวะซํ้า และฟังผลการเพาะเชื้อปั สสาวะ (urine culture) ในวันที่ 8 สิ งหาคม 2555 เวลา 9.00
นาฬิกา ที่แผนกผูป้ ่ วยนอก
8. การนําไปใช้ ประโยชน์
เป็ นการพัฒนาตนเอง เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิและวางแผนการพยาบาลดูแลผูป้ ่ วยติดเชื้อ
โรคระบบทางเดินปั สสาวะให้มีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
9. ความยุ่งยาก ปัญหา อุปสรรคในการดําเนินการ
ผูป้ ่ วยและญาติมีความวิตกกังวลมาก เนื่องจากขาดความรู ้เกี่ยวกับโรคและการปฏิบตั ิตนเมื่อกลับไป
ที่บา้ น ได้สร้างสัมพันธภาพที่ดีดว้ ยการให้คาํ แนะนําหลายๆครั้งจนกว่าผูป้ ่ วยและญาติจะเข้าใจและสามารถ
ปฏิบตั ิตนได้ถูกต้อง
10. ข้ อเสนอแนะ
1.มีการทบทวนและปรับปรุ งแนวทางการดูแลผูป้ ่ วยติดเชื้อทางเดินปั สสาวะและการดูแลผูป้ ่ วย เพื่อ
จะได้ดูแลผูป้ ่ วยเป็ นแนวทางเดียวกัน
2.มี ก ารจัด มุ ม ความรู ้ เ กี่ ย วกับ เรื่ อ งการติ ด เชื้ อ ระบบทางเดิ น ปั ส สาวะ ให้กับ ผูป้ ่ วย ญาติ และ
ประชาชนทัว่ ไป
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ข้ อเสนอ แนวคิด วิธีการเพือ่ พัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้ มีประสิ ทธิภาพมากขึน้
ของนางสาวแวววิมล คงดี
เพื่อประกอบการแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพชํานาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตําแหน่งเลขที่ รพท.182)
สังกัดกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ ายการพยาบาล โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศกั ดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ สํานักการแพทย์
เรื่อง แผนการสอนเรื่ องการดูแลผูป้ ่ วยที่ใส่ คาสายสวนปัสสาวะ
หลักการและเหตุผล
การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ (Urinary Tract Infection) หรื อเรี ยกย่อว่า ยูทีไอ (UTI) เป็ นสาเหตุที่พบ
บ่อยที่ทาํ ให้เกิดโรคแทรกซ้อนหรื อทําให้มีอตั ราการเสี ยชีวิตอย่างมีนยั สําคัญ ซึ่ งเป็ นโรคที่พบมาก 1 ใน 10
โรคสู งสุ ดของโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศกั ดิ์ ชุ ตินฺธโร อุทิศ และจากสถิติการติดเชื้ อในโรงพยาบาลปี พ.ศ.
2553 พบผูป้ ่ วยติดเชื้อระบบทางเดินปั สสาวะ 155 ราย ปี พ.ศ. 2554 พบผูป้ ่ วยติดเชื้อระบบทางเดินปั สสาวะ
163 ราย ทําให้มีการตระหนักถึงการวินิจฉัยและการรักษาอย่างระมัดระวังจะทําให้ประสบความสําเร็ จใน
การรักษาให้หายจากการติดเชื้ อ ตลอดจนการทําความเข้าใจพยาธิ วิทยา การดูแลรักษา การปฏิบตั ิตวั การ
ตอบสนองของร่ างกายและปั จจัยของแบคทีเรี ยของการติดเชื้ อทางเดิ นปั สสาวะให้มากขึ้น จะช่ วยให้ลด
จํานวนผูป้ ่ วยที่ติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะ และสามารถป้ องกันหรื อลดภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดตามมาได้
สําหรับผูป้ ่ วยที่ปัสสาวะเองไม่ได้ ต้องใส่ สายสวนปั สสาวะเข้าไปในกระเพาะปั สสาวะ เช่น ผูป้ ่ วย
ต่อมลูกหมากโต ผูป้ ่ วยอัมพฤกษ์ อัมพาต เป็ นต้น จําเป็ นต้องได้รับการใส่ คาสายสวนปั สสาวะไว้ ซึ่ งจําเป็ น
จะต้องได้รับการดูแลอย่างถูกวิธีเพื่อป้ องกันการเกิดการติดเชื้อทางเดินปั สสาวะและภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ
ที่อาจตามมาได้ และพบว่าหากมีการดูแลผูป้ ่ วยคาสายสวนปั สสาวะไม่ดีพออาจส่ งผลให้เกิดอันตรายถึงแก่
ชี วิตและเสี ยค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นได้ จึ งได้จดั ทําแผนการสอนเรื่ องการดู แลผูป้ ่ วยที่ ใส่ คาสายสวนปั สสาวะ
เพื่อให้ผปู ้ ่ วยปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อนต่างๆ และญาติสามารถดูแลผูป้ ่ วยได้อย่างถูกต้อง
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
1. เพื่อให้ผปู ้ ่ วยและญาติมีความรู ้ความเข้าใจในการดูแลตนเองและสามารถนําความรู ้ไปปฏิบตั ิได้
อย่างถูกต้อง
2.เพื่อลดการติดเชื้อและป้ องกันภาวะแทรกซ้อนจากการใส่ คาสายสวนปั สสาวะ
กรอบการวิเคราะห์ แนวคิด ข้ อเสนอ
การติดเชื้อระบบทางเดินปั สสาวะเป็ นโรคที่สามารถป้ องกันได้ หากประชาชนได้รับความรู ้ในการ
ป้ องกันและตระหนักในความสําคัญและให้ความร่ วมมือในการป้ องกันโรค โดยใช้ทฤษฎีการดูแลตนเอง
ของโอเร็ ม ทฤษฎี น้ ี เน้น ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งบทบาทของผูป้ ่ วยในการดู แ ลตนเองและบทบาทของ
ครอบครั ว โดยผสมผสานกับกรอบทฤษฎี การดูแลตนเองของโอเร็ มที่กล่าวว่า “การดูแลตนเองเป็ นการ
ปฏิบตั ิกิจกรรมที่บุคคลริ เริ่ มและกระทําเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองในการดํารงไว้ซ่ ึ งสุ ขภาพและความ
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เป็ นอยู่ที่ดี” โดยทฤษฎีการดูแลตนเองเป็ นแนวคิดที่อธิ บายการดูแลตนเองของบุคคลมีการเรี ยนรู ้ในการ
กระทําและผลของการกระทําเพื่อสนองตอบความต้องการการดูแลตนเองเท่าที่จาํ เป็ น โดยการควบคุมปั จจัย
ที่ มีผลต่อหน้าที่หรื อคงไว้ซ่ ึ งชี วิต สุ ขภาพและความผาสุ ก การกระทําดังกล่าวรวมไปถึ งการกระทําเพื่อ
บุคคลที่ตอ้ งพึ่งพาซึ่ งสมาชิกในครอบครัวหรื อบุคคลอื่น เนื่องจากทฤษฎีน้ ีมีจุดเน้นของทฤษฎีสอดคล้องกับ
ผูป้ ่ วยที่ศึกษา ผูศ้ ึกษาจึงได้นาํ ทฤษฎีน้ ีมาใช้โดยเน้นการมีส่วนร่ วมของบุคคลในครอบครัว โดยให้ญาติหรื อ
ผูด้ ูแลและบุคคลในครอบครัวได้รับความรู ้เกี่ยวกับโรคการดูแลผูป้ ่ วย ให้ครอบครัวเห็นความสําคัญของการ
รั บประทานยาปฏิ ชีวนะให้ครบตามแพทย์สั่งและต่ อเนื่ อง การดู แลความสะอาดหลังผูป้ ่ วยขับถ่ ายเพื่อ
ป้ องกัน การกลับ เป็ นโรคติ ด เชื้ อ ระบบทางเดิ น ปั ส สาวะซํ้าและให้ เ ห็ น ความสํ า คัญ ของการติ ด ตาม
ผลการรักษาโดยมาตรวจตามนัดทุกครั้ง
ขั้นตอนการดําเนินการ
1.ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเรื่ องการพยาบาลผูป้ ่ วยติดเชื้อทางเดินปัสสาวะและการดูแลผูป้ ่ วยที่ใส่ คา
สายสวนปั สสาวะ
2.ขออนุญาตหัวหน้าหน่วยงานจัดทําแผนการสอนเรื่ องการดูแลผูป้ ่ วยที่ใส่ คาสายสวนปั สสาวะ
3.จัดทําแผนการสอนเรื่ องการดูแลผูป้ ่ วยที่ใส่ คาสายสวนปั สสาวะโดยมีเนื้ อหาข้อมูลเกี่ยวกับโรค
สาเหตุ การป้ องกัน การแพร่ กระจายเชื้อ อาการและอาการแสดง ภาวะแทรกซ้อนต่างๆที่อาจเกิดขึ้น
4.นําแผนการสอนไปปรึ กษาผูเ้ ชี่ยวชาญก่อนนําไปใช้กบั ผูป้ ่ วยและญาติ โดยมีการปรับเปลี่ยนแก้ไข
ตามคําแนะนําของผูเ้ ชี่ยวชาญ
5.ทดลองใช้แผนการสอนเรื่ องการดูแลผูป้ ่ วยที่ใส่ คาสายสวนปัสสาวะกับผูป้ ่ วยและญาติ
6.ประเมินผลหลังการใช้แผนการสอนเรื่ องการดูแลผูป้ ่ วยที่ใส่ คาสายสวนปั สสาวะเพื่อปรับปรุ ง
แก้ไข
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. ผูป้ ่ วยและญาติมีความรู ้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบตั ิตวั ได้อย่างถูกต้องเมื่อกลับบ้าน
2. ลดอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนของการใส่ คาสายสวนปัสสาวะ
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