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บทคัดย่อ
การติดเชื้อที่ระบบทางเดินปัสสาวะเป็นปัญหาส�ำคัญของผู้ป่วยที่มีภาวะจ�ำกัดการเคลื่อนไหว วัตถุประสงค์ของบทความวิชาการนี้
เพื่อทบทวนถึงบทบาทของพยาบาลชุมชนในการป้องกันการติดเชื้อที่ ระบบทางเดินปัสสาวะในผู้ป่วยเหล่านี้ ส�ำหรับสาเหตุของการ
ติดเชือ้ เกิดจากเชือ้ แบคทีเรียเอสเชอร์เชียโคไลส่งผลให้เชือ้ ดือ้ ยาปฏิชวี นะและมีผลต่อการรักษา ค่าใช้จา่ ยสูงและเสียชีวติ จากการติดเชือ้
ในกระแสโลหิต ผู้ป่วยที่มภี าวะจ�ำกัดการเคลื่อนไหวจะมีความเสี่ยงในการติดเชื้อสูงเนื่องจากผู้ป่วยส่วนใหญ่จะอยู่ติด เตียงไม่สามารถ
ช่วยเหลือตัวเองได้ มีการขับถ่ายผิดปกติ ปัสสาวะล�ำบากและกลัน้ ปัสสาวะไม่ได้ทำ� ให้ ปัสสาวะราดออกมาเกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง
เพิ่มโอกาสเสี่ยงในการติดเชื้อ ผู้ป่วยบางรายต้องได้รับ การคาสายสวนปัสสาวะซึ่งยิ่งเพิ่มโอกาสในการติดเชื้อที่ระบบทางเดินปัสสาวะ
มากยิ่งขึ้น
ดังนั้นพยาบาลชุมชนจึงมีบทบาทส�ำคัญในการป้องกันการติดเชื้อที่ระบบทางเดินปัสสาวะในผู้ป่วย ที่มีภาวะจ�ำกัดการเคลื่อนไหว
ด้วยการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อ โดยการให้ความรู้และสนับสนุน การจัดการเมื่อเกิด
ภาวะฉุกเฉินและประสานงานระหว่างทีมสหสาขา เพื่อร่วมหาแนวทางในป้องกันการติดเชื้อในผู้ป่วยที่มีภาวะจ�ำกัดการเคลื่อนไหว
เมื่อต้องกลับไปใช้ชีวิตต่อใน ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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บทความทั่วไป
Roles of community health nurses in prevention of urinary tract infection in patients with
limited mobilization
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Urinary tract infection (UTI) is a significant problem of patients with limited mobilization. The purpose of this article
is to review about roles of community health nurses in prevention of urinary tract infection in these patients.
Bacteriuria caused by Escherichia Coli (E. coli) leads to one of the most antibiotic resistance for UTI; consequently,
affecting treatment prognosis, medical expenses and mortality from disease progression and bacteremia. Urinary
leakage causes skin irritation, eventually progresses to UTI. The high risk for this condition mostly occurs in
bed-ridden patients who have digestive disorders, urinary incontinence and urinating difficulty, such as in patients
requiring long-term urinary catheters.
Therefore, community health nurses have a role in prevention of urinary tract infection in patients with limited
mobilization by providing health promotion and prevention through education and supporting, emergency care
management. In addition, coordinating to multidisciplinary teams is crucial to optimize appropriate guidelines for
UTI prevention for this population especially when they are discharged from hospitals and return back to their
community.
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บทน�ำ
ติดเชือ้ ที่ ระบบทางเดินหายใจ อีกทัง้ ผูป้ ว่ ยทีเ่ คยมีอาการ
ติดเชือ้ ดังกล่าวยังสามารถเกิดเป็นซ�ำ้ ขึน้ ได้อกี ส่งผลให้
ผู้ป่วยต้องกลับเข้ามารักษาตัวต่อในโรงพยาบาลด้วย
เชื้อดื้อยาและโรคมีความรุนแรงจนเกิดการติดเชื้อ
ในกระแสโลหิตหรือเกิดเป็นโรคไตเรื้อรังได้3 ผู้ป่วยที่มี
ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อที่ระบบทางเดินปัสสาวะและ
การกลับเป็นซ�ำ้ คือผูป้ ว่ ยทีม่ ภี าวะ จ�ำกัดการเคลือ่ นไหว
(Limited mobilization)4 เช่น ผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมองหรื อ ผู ้ ที่ ไ ด้ รั บ บาดเจ็ บ บริ เ วณกล้ า มเนื้ อ และ
กระดูกไขสันหลังเนือ่ งจากผูป้ ว่ ยเหล่านีส้ ว่ นใหญ่จะอยู่
ติดเตียงไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ มีการขับถ่าย
ผิดปกติ ปัสสาวะล�ำบากและกลั้นปัสสาวะไม่ได้ท�ำให้
ปัสสาวะราดออกมาเกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังเพิม่
โอกาสเสี่ยงในการติดเชื้อส่งผลให้ผู้ป่วยเหล่านี้ต้อง
ได้รับการคาสายสวนปัสสาวะซึ่งยิ่งเพิ่มโอกาสในการ
ติดเชือ้ ทีร่ ะบบทางเดินปัสสาวะมากยิง่ ขึน้ 5

การติดเชือ้ ทีร่ ะบบทางเดินปัสสาวะ Urinary tract
infections (UTI) เป็นปัญหาส�ำคัญในระบบ สาธารณสุข
ของประเทศไทยท�ำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่อันตราย
ถึงแก่ชีวิต โดยร้อยละ 75-90 เกิดจากการติดเชื้อ
แบคทีเรียในกลุ่มแกรมลบเป็นเชื้อ Escherichia coli.
(E.Coli) ซึ่งเชื้อดังกล่าวหากเกิดการดื้อยาจะส่งผลต่อ
การรั ก ษาท� ำ ให้ มี ค ่ า ใช้ จ ่ า ยสู ง อี ก ทั้ ง ยั ง เป็ น สาเหตุ
ส�ำคัญที่ท�ำให้เกิดการติดเชื้อในกระแสโลหิตส่งผลให้
เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตในที่สุด1
สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศ
สหรัฐอเมริกา (American Urological Association)
รายงานว่าปี 2015 พบผู้ป่วยติดเชื้อที่ระบบทางเดิน
ปัสสาวะมากถึง 150 ล้านคนทั่วโลกและต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสูงถึง 6 ล้านเหรียญ
ดอลลาร์สหรัฐ2 ส�ำหรับประเทศไทยนัน้ พบว่าอัตราการ
ติดเชื้อที่ ระบบทางเดินปัสสาวะเป็นภาวะแทรกซ้อน
ที่พบบ่อยในโรงพยาบาลเป็นอันดับสองรองจากการ
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(acute uncomplicated pyelonephritis) มักมีอาการ
ดังกล่าวร่วมกับมีไข้สูง หนาวสั่น คลื่นไส้ อาเจียน
ปวดท้ อ งและปวดเอวบริ เ วณ Costophrenic
angle ถ้ามีอาการมากขึ้นอาจเกิดภาวะติดเชื้อใน
กระแสโลหิต (bacteremia) ท�ำให้ความดันโลหิตต�่ำ
ไม่รู้สึกตัว ไตวายเฉียบพลันและอันตรายถึงแก่ชีวิต8

จากการศึ ก ษาถึ ง มาตรการและแนวทางการ
ป้องกันการติดเชื้อที่ระบบทางเดินปัสสาวะในผู้ป่วยที่
มีภาวะจ�ำกัดการเคลือ่ นไหวคือการให้ผปู้ ว่ ยและญาติมี
ความรู้ ตลอดจนทักษะในการดูแลผูป้ ว่ ยทีถ่ กู ต้อง การ
จัดสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมตามหลักการควบคุมการ
ติดเชื้อย่อมสามารถลดอุบัติการณ์การติดเชื้อที่ระบบ
ทางเดิ น ปั ส สาวะได้ 6 นอกจากนี้ จ ากการทบทวน
วรรณกรรมอย่ า งเป็ น ระบบในต่ า งประเทศพบว่ า
มาตรการในการลดการติดเชือ้ ทีร่ ะบบทางเดินปัสสาวะ
ในผู้ป่วยที่มีภาวะจ�ำกัดการเคลื่อนไหวนั้นจะให้ความ
ส�ำคัญในเรื่องของการล้างมือ การสวนปัสสาวะอย่าง
สะอาด หลีกเลี่ยงการคาสายสวนปัสสาวะในผู้ป่วยที่มี
ปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะ7
ดั ง นั้ น พยาบาลชุ ม ชนเป็ น ผู ้ มี ส ่ ว นเกี่ ย วข้ อ งที่
ส�ำคัญในการป้องกันและลดปัจจัยเสีย่ งของการติดเชือ้
ที่ระบบทางเดินปัสสาวะในผู้ป่วยเหล่านี้เมื่อต้องกลับ
มาใช้ชีวิตต่อในชุมชน ตลอดจนป้องกันการติดเชื้อ
ซ�้ ำ ซึ่ ง เป็ น เหตุ ใ ห้ ผู ้ ป ่ ว ยต้ อ งกลั บ มารั ก ษาตั ว ต่ อ ใน
โรงพยาบาล ดังนัน้ บทความวิชาการนีจ้ งึ มีวตั ถุประสงค์
เพื่ อ ทบทวนถึ ง บทบาทของพยาบาลชุ ม ชนในการ
ป้องกันการติดเชื้อที่ระบบทางเดินปัสสาวะในผู้ป่วยที่
มีภาวะจ�ำกัดการเคลื่อนไหวเพื่อให้ผู้ป่วยและญาติมี
ความรูต้ ลอดจนทักษะในการดูแลผูป้ ว่ ยเหล่านีเ้ มือ่ ต้อง
กลับไปฟืน้ ฟูภาวะสุขภาพต่อทีบ่ า้ นอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยเนื้อหาในบทความนี้จะกล่าวถึงความหมายและ
อาการของการติดเชื้อที่ระบบทางเดินปัสสาวะ สาเหตุ
ปัจจัยเสี่ยง ผลกระทบและบทบาทพยาบาลชุมชนใน
การป้องกันการติดเชือ้ ทีร่ ะบบทางเดินปัสสาวะในผูป้ ว่ ย
ที่มีภาวะจ�ำกัดการเคลื่อนไหว

สาเหตุของการติดเชือ้ ทีร่ ะบบทางเดินปัสสาวะในผู้
ป่วยที่มีภาวะจ�ำกัดการเคลื่อนไหว
สาเหตุของการติดเชื้อที่ระบบทางเดินปัสสาวะใน
ผูป้ ว่ ยทีม่ ภี าวะจ�ำกัดการเคลือ่ นไหวมีดงั ต่อไปนี9้
1. ระบบภูมคิ มุ้ ร่างกายลดลง เช่น ผูป้ ว่ ยสูงอายุ
ทีม่ ปี ญ
ั หาในเคลือ่ นไหวร่างกายได้นอ้ ยลงหรือไม่ได้เลย
จะมีโอกาสติดเชื้อที่ระบบทางเดินปัสสาวะได้ง่ายขึ้น
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาต่างๆ ของ
ร่างกายโดยเฉพาะด้านภูมิคุ้มกันที่ส่งผลต่อความ
เป็นกรดในปัสสาวะลดลงท�ำให้ผู้ป่วยมีโอกาสติดเชื้อ
ได้มากขึ้น10
2. ความผิ ด ปกติ ข องกระเพาะปั ส สาวะ
ผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั บาดเจ็บบริเวณกระดูกสันหลังจะถูกจ�ำกัด
การเคลื่อนไหวเพื่อป้องกันไม่ให้ไขสันหลังและราก
ประสาทถูกกดทับหรือบาดเจ็บมากขึ้น กว่าเดิมส่งผล
ให้เกิดมีการคั่งค้างของปัสสาวะในกระเพาะปัสสาวะ
เกิดภาวะ Over distension และ Uretero reflux ท�ำให้
เกิดการติดเชื้อที่ระบบทางเดินปัสสาวะได้ในที่สุด11
3. ผู ้ ป ่ ว ยที่ ไ ด้ รั บ การคาสายสวนปั ส สาวะ
การคาสายสวนปัสสาวะท�ำให้เกิดความเสีย่ งในการติด
เชือ้ ทีร่ ะบบทางเดินปัสสาวะเนือ่ งจากสายสวนปัสสาวะ
ท�ำให้เกิดการระคายเคืองต่อเยื่อบุ กระเพาะปัสสาวะ
โดยเชื้อแบคทีเรียจะเจริญเติบโตที่ท่อปัสสาวะท�ำให้
เกิดการติดเชื้อได้ง่ายโดยเชื้อแบคทีเรียจะเข้าทางสาย
สวนปัสสาวะ12

ความหมายและอาการของติดเชื้อที่ระบบทางเดิน
ปัสสาวะ
การติดเชือ้ ทีร่ ะบบทางเดินปัสสาวะ คือ การอักเสบ
บริเวณระบบทางเดินปัสสาวะจากการติดเชือ้ ส่วนใหญ่
ที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชื่อ Escherichia coli อาการ
ของการติดเชื้อขึ้นอยู่กับส่วนใดในระบบของทางเดิน
ปัสสาวะ หากติดเชือ้ ทีก่ ระเพาะปัสสาวะ (cystitis) ผูป้ ว่ ย
มักมีอาการปัสสาวะบ่อย แสบขัด หรือปัสสาวะเป็นเลือด
ปวดและกดเจ็บบริเวณท้องน้อย ปัสสาวะเหมือนไม่สดุ
ปัสสาวะไม่ค่อยออก ส่วนถ้ามีการติดเชื้อขึ้นไปถึงไต

ผลกระทบจากการติดเชื้อที่ระบบทางเดินปัสสาวะ
ในผู้ป่วยที่มีภาวะจ�ำกัดการเคลื่อนไหว
จากการทบทวนวรรณกรรมที่ ผ ่ า นมาพบว่ า
ผลกระทบทีเ่ กิดจากการติดเชือ้ ทีร่ ะบบทางเดินปัสสาวะ
ในผูป้ ว่ ยทีม่ ภี าวะจ�ำกัดการเคลือ่ นไหวโดยแบ่งเป็นราย
ด้านมีดังต่อไปนี้
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บทความทั่วไป
ปัสสาวะในผูป้ ว่ ยทีม่ ภี าวะจ�ำกัดการเคลือ่ นไหว โดยการ
ให้ความรู้ ค�ำแนะน�ำและการเป็นที่ปรึกษาตลอดจน
การให้ ก� ำ ลั ง ใจเมื่ อ ผู ้ ป ่ ว ยเกิ ด ปั ญ หา การประสาน
ความร่วมมือระหว่างบุคลากรทีมสุขภาพให้มสี ่วนร่วม
ในการรั ก ษาและดู แ ลตนเองอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
นอกจากนี้ ยั ง มี แ นวทางจากการศึ ก ษาและทบทวน
วรรณกรรมต่างๆ น�ำมาปรับใช้เพื่อเป็นแนวทางการ
พัฒนาบทบาทพยาบาลชุมชนในการป้องกันการติดเชือ้
ซึ่งมีหลายบทบาทดังต่อไปนี18้

ด้านผู้ป่วย
ผูป้ ว่ ยจะอาการไม่สขุ สบายเนือ่ งจากมีไข้ ปากแห้ง
ปวดบั้นเอว ในบางรายมีการติดเชื้อที่รุนแรงเข้าสู่
กระแสโลหิตส่งผลให้อันตรายถึงแก่ชีวิตได้13 ผลของ
การเจ็บป่วยส่งผลให้ผปู้ ว่ ย เกิดความเครียด วิตกกังวล
เพราะถ้ามีการติดเชื้อและอักเสบเรื้อรังหรือกลับเป็น
ซ�้ำผู้ป่วยจะต้องกลับมารักษาในโรงพยาบาล ต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายในการรักษาสูงรวมทั้งมีโอกาสเกิดไตวายได้
ท�ำให้เพิ่มความเครียดมากขึ้นอีกด้วย14
ด้านครอบครัว
ดังเห็นได้จากการศึกษาวิจยั ในผูด้ แู ลผูป้ ว่ ยพิการ
ทางการเคลื่อนไหวที่ไม่สามารถควบคุมการขับถ่ายได้
บางรายต้องคาสายสวนปัสสาวะโดยพบว่าผูด้ แู ลผูป้ ว่ ย
เหล่านี้มีระดับ ความเครียดในระดับสูงถึง ร้อยละ 72
เนื่องจากคนในครอบครัวต้องปรับตัวเพราะการดูแล
ผู้พิการท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเวลาท�ำงานหรือ
กิจวัตรประจ�ำวันท�ำให้ไม่มเี วลาเป็นส่วนตัว นอกจากนี้
ยั ง ท� ำ ให้ ต ้ อ งเปลี่ ย นแผนการท� ำ งาน ต้ อ งปฏิ เ สธ
ไม่สามารถไปเที่ยวหรือธุระส่วนตัวได้15
ด้านเศรษฐกิจและสังคม
เช่น ผูป้ ว่ ยทีม่ กี ารติดเชือ้ ทีร่ ะบบทางเดินปัสสาวะ
จากการคาสายสวนปัสสาวะพบว่ามี ค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาลต่อปีเพิ่มขึ้นถึง 0.4-0.5 ล้านดอลลาร์
สหรัฐรวมถึงค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ ในการดูแลผูป้ ว่ ยตลอดจน
การสูญเสียแรงงานจากการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร
ท�ำให้ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ16

แผนภูมทิ ่ี 1. แสดงถึงบทบาทของพยาบาลชุมชนในการ
ป้องกันการติดเชือ้ ทีร่ ะบบทางเดินปัสสาวะในผูป้ ว่ ยทีม่ ี
ภาวะจ�ำกัดการเคลื่อนไหว
ด้านการส่งเสริมสุขภาพ (Role in health promotion)
คือการส่งเสริมสุขภาพและให้ความรู้ผู้ป่วยและ
ครอบครัวในการดูแลสุขภาพตนเองเพื่อป้องกันการ
ติดเชือ้ ทีร่ ะบบทางเดินปัสสาวะ ดังเห็นได้จากการศึกษา
เพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้ป่วยพิการและญาติผู้ดูแล
ในการสวนปั ส สาวะแบบสะอาดเพื่ อ ลดความเสี่ ย ง
ต่อการติดเชื้อจากการคาสายสวนปัสสาวะเมื่อผู้ป่วย
กลับไปอยู่บ้าน ตลอดจนเป็นการลดภาระญาติและ
ลดค่าใช้จา่ ยในการน�ำผูป้ ว่ ยมาโรงพยาบาลเพือ่ เปลีย่ น
สายสวนปัสสาวะอีกด้วย19

บทบาทพยาบาลชุมชนในการป้องกันการติดเชื้อ
ที่ระบบทางเดินปัสสาวะในผู้ป่วยที่มีภาวะจ�ำกัด
การเคลื่อนไหว
จากทฤษฎีระบบการพยาบาลของโอเร็มได้อธิบาย
ไว้ว่าระบบการพยาบาลเป็นระบบของการกระท�ำเพื่อ
พัฒนาความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ป่วยและ
ผู้ดูแล เมื่อผู้ป่วยสามารถกระท�ำการดูแลตนเองได้
อย่างต่อเนื่องจะส่งผลให้บุคคลมีความรู้สึกพึงพอใจ
ในภาวะสุ ข ภาพและการด� ำ เนิ น ชี วิ ต หรื อ มี คุ ณ ภาพ
ชีวิตที่ดี17 ส�ำหรับบทบาทพยาบาลชุมชนโดยใช้ระบบ
การพยาบาลแบบสนั บ สนุ น และให้ ค วามรู ้ จึ ง เป็ น
แนวทางหนึง่ ในการป้องกันการติดเชือ้ ทีร่ ะบบทางเดิน

ด้านการป้องกันโรค (Role in disease and injury
prevention)
บทบาทในการให้ความรูแ้ ละค�ำปรึกษาถึงแนวทาง
เพื่ อ ลดปั จ จั ย เสี่ ย งในการป้ อ งกั น การติ ด เชื้ อ ที่
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ลั ก ษณะสี ข องปั ส สาวะ ตลอดจนน� ำ ปั ญ หาที่ พ บ
มาปรึกษากับทีมสหสาขาเพื่อร่วมกันวางแผนในการ
แก้ไขและบันทึกข้อมูลเพื่อเฝ้าระวัง ดังเห็นได้จากผล
การวิจัยในต่างประเทศเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการส่ง
ปัสสาวะส่งตรวจกรณีที่สงสัยว่าผู้มีการติดเชื้อที่ระบบ
ทางเดินปัสสาวะในกลุ่มผู้ป่วยที่คาสายสวนปัสสาวะ
เป็นระยะเวลานาน ผู้ป่วยกลุ่มนี้จะได้รับการเปลี่ยน
สายปัสสาวะก่อนแล้วถึงเก็บปัสสาวะส่งตรวจทั้งนี้
เพื่อผลการวินิจฉัยที่ถูกต้องเป็นต้น23

ระบบทางเดินปัสสาวะ เช่นการท�ำความสะอาดอวัยวะ
สืบพันธุ์อย่างถูกต้องโดยเช็ดท�ำความสะอาดจากข้าง
หน้าไปข้างหลังไม่ปล่อยให้อับชื้น กรณีที่ผู้ป่วยได้รับ
การคาสายสวนปัสสาวะต้องมีการยึดตรึงของสายสวน
ปัสสาวะไม่ให้หักพับงอหรือตรึงมากเกินไปซึ่งเป็น
สาเหตุให้เนื้อเยื่อบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์ได้รับบาดเจ็บ
อาจท�ำให้เกิดการติดเชื้อที่ระบบทางเดินปัสสาวะได้20
ปัจจุบันมีนวัตกรรมที่สามารถลดการติดเชื้อที่ระบบ
ทางเดินปัสสาวะและสามารถพัฒนาน�ำมาประยุกต์ใช้
กับผู้ป่วยในชุมชนได้ ดังเห็นได้จากการใช้ Bundel
care CAUTI ซึง่ เป็นนวัตกรรมทีใ่ ช้ในหอผูป้ ว่ ยส�ำหรับ
ยึ ด ตรึ ง สายสวนปั ส สาวะไม่ ใ ห้ พั บ งอและสามารถ
ปรับกระชับตามต้นขาผู้ป่วยไม่ให้สายสวนเคลื่อนหรือ
ตึงมากเกินไป21 เป็นต้น

ด้านการประเมินภาวะสุขภาพประชาชน (Role in
population health assessment)
พยาบาลชุ ม ชนมี ห น้ า ที่ ใ นการเก็ บ บั น ทึ ก และ
รวบรวมอุบัติการณ์การเกิดโรคติดเชื้อที่ระบบทางเดิน
ปัสสาวะในผู้ป่วยที่มีภาวะจ�ำกัดการเคลื่อนไหวโดยน�ำ
ข้อมูลจากการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้านหรือในชุมชน
น�ำมารายงานเป็นสถานการณ์เพื่อใช้เป็นแนวทางการ
ป้องกันการติดเชื้อที่ระบบทางเดินปัสสาวะในผู้ป่วยที่
มีภาวะจ�ำกัดการเคลือ่ นไหว ปัจจุบนั พบว่ามีการศึกษา
ในต่างประเทศโดยใช้เทคโนโลยีมาเป็นแนวทางปฏิบตั ิ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสถานการณ์กรณีผู้ป่วยที่
สงสัยว่ามีการติดเชื้อที่ระบบทางเดินปัสสาวะโดยใช้
Mobile Phone App เพื่อสะดวกต่อทีมแพทย์ในการ
วางแผนการวินิจฉัยตลอดจนเพิ่มช่องทางให้ผู้ป่วย
และญาติสามารถสอบถามปัญหาเกี่ยวกับการติดเชื้อ
ดังกล่าวกับทีมแพทย์และพยาบาลผ่านทาง Mobile
Phone App เป็นต้น24

ด้านการป้องกันภาวะสุขภาพ (Role in health
protection)
เช่นการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานหรือองค์กรทาง
สุ ข ภาพทั้ ง ภาครั ฐ และภาคเอกชนโดยการเผยแพร่
ประชาสั ม พั น ธ์ แ ละให้ ค วามรู ้ ใ นการป้ อ งกั น ภาวะ
สุขภาพและการควบคุมการแพร่กระจายเชือ้ จากบุคคล
สู่บุคคล ดังเห็นได้จากการมีมาตรการและแนวทาง
ปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในผู้ป่วย
ที่ ไ ด้ รั บ การคาสายสวนปั ส สาวะโดยการให้ ค วามรู ้
และความตระหนั ก ในการล้ า งมื อ ส� ำ หรั บ บุ ค ลากร
สาธารณสุ ข ตลอดจนการเสริมพลังผู้ป่ว ยและญาติ
ให้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องในการดูแล
ตนเอง มีการประเมินและจัดโปรแกรมการให้ข้อมูลที่
เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละรายด้วยการเน้นการล้างมือ
ก่อนและหลังสัมผัสผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพโดย
การสอน สาธิต ฝึกปฏิบตั ิ ผ่านคูม่ อื สือ่ การสอนญาติ
ผูป้ ว่ ย ตลอดจนการจัดสิง่ แวดล้อมทีด่ แี ละเหมาะสมย่อม
ส่งผลให้อบุ ตั กิ ารณ์การติดเชือ้ ทีร่ ะบบทางเดินปัสสาวะ
ในผูป้ ว่ ยทีม่ ภี าวะจ�ำกัดการเคลือ่ นไหวลดลงได้22

ด้านการเตรียมความพร้อมในสถานการณ์ฉุกเฉิน
(Role in Emergency Preparedness and
Response)
กรณีผู้ป่วยมีการติดเชื้อที่ระบบทางเดินปัสสาวะ
อย่างรุนแรง ผูป้ ว่ ยจะมีอาการไข้สงู หายใจเร็วขึน้ ซึมลง
และมี ค วามดั น โลหิ ต ต�่ ำ ส่ ง ผลให้ เ กิ ด อั น ตรายและ
เป็นเหตุให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ ซึ่งอาการดังกล่าวเป็น
ภาวะฉุกเฉินที่ต้องมาพบแพทย์อย่างรีบด่วน ดังนั้น
บทบาทพยาบาลชุมชนคือการให้ความรู้ในการจัดการ
ภาวะฉุกเฉินทีต่ อ้ งเฝ้าระวัง ซึง่ เมือ่ เกิดเหตุการณ์เหล่านี้
ต้ อ งมี ร ะบบการติ ด ต่ อ ส� ำ หรั บ เจ้ า หน้ า ที่ ใ ห้ ก าร
ช่วยเหลือผูป้ ว่ ยเบือ้ งต้นก่อนทีจ่ ะส่งต่อไปโรงพยาบาล
เช่น เบอร์ฉุกเฉินศูนย์เอราวัณ 1669 เป็นต้น25

ด้านการเฝ้าระวังภาวะสุขภาพ (Role in health
Surveillance)
เช่น เมื่อผู้ป่วยกลับไปอยู่บ้านพยาบาลชุมชนมี
หน้าทีใ่ นการสังเกตและติดตามอาการของผูป้ ว่ ยพร้อม
เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ขณะเยี่ ย มบ้ า นเพื่ อ น� ำ มาบั น ทึ ก
ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วย เช่น อุณหภูมิกาย
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บทความทั่วไป

สรุปและข้อเสนอแนะ

8.

การติ ด เชื้ อ ที่ ร ะบบทางเดิ น ปั ส สาวะเป็ น ภาวะ
แทรกซ้อนที่พบบ่อยของการติดเชื้อในโรงพยาบาลที่
เกิ ด ขึ้ น ในผู ้ ป ่ ว ยที่ มี ภ าวะจ� ำ กั ด การเคลื่ อ นไหว
และเมื่อผู้ป่วยเหล่านี้กลับมาฟื้นฟูสุขภาพต่อที่บ้าน
ก็ ยั ง พบว่ า เป็ น ภาวะแทรกซ้ อ นที่ ท� ำ ให้ ผู ้ ป ่ ว ยต้ อ ง
กลั บ มารั ก ษาต่ อ ที่ โ รงพยาบาลบางรายติ ด เชื้ อ
รุนแรงเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต ดังนั้นพยาบาลชุมชน
จึงต้องมีบทบาทและพัฒนาแนวทางในการป้องกัน
การติดเชื้อที่ระบบทางเดินปัสสาวะในผู้ป่วยเหล่านี้
เพือ่ ทีน่ ำ� ไปปรับใช้ในการปฏิบตั งิ านและให้คาํ แนะน�ำกับ
ผู้ป่วยและญาติซึ่งจะส่งผลให้การติดเชื้อที่ทางเดิน
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