
สวนที่ 1 สําหรับเจาหนาที่โรงพยาบาลดอยเตา 

เรียน  เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ 

ชื่อ – สกุล ผูปวย.....................................................

อายุ......................HN……………………..................... 

รับการรักษา รพ.ดอยเตา วันที่................................ 

ถึงวันที่............................ 

หัตถการที่ไดรับ 

1............................................. วันที่........................ 

2............................................. วันที่........................ 

โรงพยาบาลดอยเตาจึงใครขอใหทานใหบริการแก

ผูปวย ดังนี้  

1.  ลางแผลวันละ......................... ครั้ง 

2.  ตัดไหมวันที่......................................... 

3  ............................................................. 

4  ............................................................. 

5  ............................................................... 

 

กรุณาสงแบบฟอรมนี้คืนงาน ปองกันและควบคุม

การติดเชื้อโรงพยาบาลดอยเตา 

ขอขอบคุณในความรวมมือมา ณ โอกาสนี้ 
 

 

 

สวนที่ 2   สําหรับเจาหนาที่สถานบริการ

สาธารณสุขที่ดูแลแผล 

อาการของผูปวยเมื่อไปรับบริการจากสถานบริการ

ของทาน 

1.ไข อุณหภูมิ > 38  ํC  (  ) มี เมื่อ..................... 

   (  ) ไมมี 

2.แผลบวมแดง  (  ) มี เมื่อ...................... 

   (  ) ไมมี 

3.แผลมีหนอง  (  ) มี เมื่อ...................... 

   (  ) ไมมี 

4.แผลแยก  (  ) มี เมื่อ...................... 

   (  ) ไมมี 

5.มีหนองบริเวณรอบ stitch เล็กนอย 

   (  ) มี  เมื่อ..................... 

   (  ) ไมมี 

การรักษาที่ให.......................................................... 

................................................................................ 

ลงชื่อผูรายงาน........................................................ 

ตําแหนง.................................................................. 

หนวยงาน................................................................ 

 

 

 

 

สวนที่ 3 สําหรับผูปวย 

คําแนะนําเกี่ยวกับการดูแลแผล 

1.ทําแผลทุกวัน วันละ 1 ครั้ง หรือตามที่แพทย

แนะนํา ที่โรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพตําบลใกลบาน 

2.ระวังอยาใหแผลเปยกน้ํา เปอนฝุนหรือสิ่งสกปรก 

3.หามจับตองหรือแกะ เกาแผล 

4.อยานํายาใดๆ โรยแผล หรือเปดแผลเอง 

5.รับประทานอาหารไดทุกชนิดไมมีของแสลง

อาหารที่สงเสริมการหายของแผล คือเนื้อสัตว ถั่ว 

นม ไข 

6.รับประทานยาตามแพทยสั่ง ( ถามี ) ไมควรหยุด

ยาหรือซื้อยามารับประทานเอง หากพบปญหาใน

การรับประทานยาใหมาปรึกษาแพทยและเภสัชกร 

7.สังเกตอาการผิดปกติ เชน ปวดแผลมาก แผล

บวม แดง มีหนอง มีไข ใหรีบมาพบแพทย 



8.หากตองไดรับวัคซีนบาดทะยักใหมาฉีดใหครบ

ตามนัด 

9.ตัดไหมตามนัดที่โรงพยาบาลหรือโรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตําบลใกลบาน  

 

 

 

 

สวนที่ 4 สําหรับผูปวย 

 

 

ชื่อ...........................................HN…………………… 

ใบนัดวัคซีนบาดทะยัก 

เข็มที่ 1  วันที่ .............................ผูฉีด.................. 

เข็มที่ 2  วันที่ .............................ผูฉีด.................. 

เข็มที่ 3  วันที่ .............................ผูฉีด.................. 

 

 

หลังตัดไหมตัดตามเสนใหผูปวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนที่ 5 สําหรับเจาหนาที่ 

รหัส ICD  การติดเชื้อแผลเย็บ 

1.ผูปวยมาตัดไหมกรุณาลงรหัสคู 

Z48.0 Attention to surgical dressing and 

suture 

97.84 Removal of sutures from trunk, not 

elsewhere classified 

2.พบผูปวยติดเชื้อที่แผลผาตัดกรุณาลงรหัสคู 

T81.4 Infection following a procedure, not 

elsewhere classified 

Y83.8 Other surgical procedures 

 

**** ผูปวยติดเชื้อที่แผลเย็บกรุณาลงรหัส T81.4 

และ Y83.8 เฉพาะครั้งที่ที่พบการติดเชื้อเทานั้น 

ครั้งตอไปในผูปวยรายเดียวกันใหลงรหัส Z48.0 

ตามปกติ เพื่อทาง IC จะไดนําขอมูลมาวิเคราะหได

อยางมีประสิทธิภาพตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบเฝาระวังการติดเชื้อหลังจําหนายผูปวย 

โรงพยาบาลดอยเตา 

จังหวัดเชียงใหม 
 

 



 

 

 

 

โทร 053 - 833189 – 190 

งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน ตอ 116 , 119 

 

การสวนปสสาวะ 

: การใสทอยาหรือทอพลาสติกขนาดเล็ก

ผานทางรูเปดของทอปสสาวะเขาไปยังกระเพาะ

ปสสาวะเพื่อเปนทางใหปสสาวะไหลออกมา 

 

วัตถุประสงค 

 เพื่อลดการคั่งคางของปสสาวะใน

กระเพาะปสสาวะของผูปวยและในรายที่ไม

สามารถขับถายปสสาวะไดเอง 

 

ขอบงชี้ในการใสสายสวนปสสาวะ 

1.ในภาวะที่มีการคั่งคางของน้ําปสสาวะ 

2.ภาวะที่การอุดตันของทางเดินปสสาวะ 

3 เมื่อตองการวัดปริมาณน้ําปสสาวะ 

4.ในผูปวยเรื้อรังที่ไมสามารถควบคุมการขับถายได 

5.รักษาภาวะประสาทกระเพาะปสสาวะพิการ 

6.มีแผลกดทับและไมสามารถควบคุมการขับถาย

ได 

7.ในภาวะปสสาวะราด ควบคุมปสสาวะไมไดและมี

การระคายเคืองของผิวหนัง 

 

การดูแลผูปวยที่ใสคาสายสวนปสสาวะที่บาน 

 ในผูปวยบางรายมีความจําเปนตองคาสาย

สวนปสสาวะตอเนื่องจากโรงพยาบาลกลับไปที่

บาน การดูแลผูปวยที่คาสายสวนปสสาวะอยาง

ถูกตอง จะชวยปองกันการอุดตันของสายสวน

ปสสาวะ และปองกันการติดเชื้อในระบบทางเดิน

ปสสาวะ 

 

ขั้นตอนการดูแลผูปวยที่ใสสายสวนปสสาวะ 

1.ดูแลใหสายสวนปสสาวะอยูต่ํากวาบริเวณ

กระเพาะปสสาวะของผูปวยเสมอ เพื่อปองกันการ

ไหลยอนกลับของปสสาวะเขาสูกระเพาะปสสาวะ 

ซึ่งอาจกอใหเกิดการติดเชื้อได ถาจําเปนตองยกถุง

ปสสาวะใหสูงกวาระดับกระเพาะปสสาวะดังกลาว 

จะตองพับสายสวนปสสาวะกอนชั่วคราว โดยการ

ใชมือพับ หรือใชยางรัดสายสวนปสสาวะแลวรีบ

คลายออก เมื่อจัดวางใหอยูสภาพเดิม 

 

2.ดูแลสายสวนปสสาวะและถุงปสสาวะใหเปน

ระบบปดเสมอ โดยตองไมมีรอยแตก รั่วซึม ซึ่งจะ

เปนชองทางนําเชื้อโรคเขาสูระบบได 

3.ดูแลสายสวนปสสาวะไมใหเลื่อนเขา – ออก หรือ

เกิดการดึงรั้งของสาย โดยผูหญิงยึดสายสวน

ปสสาวะติดกับหนาขาดวยพลาสเตอร ในผูชายยึด

สายสวนปสสาวะติดบนหนาทองเหนือหัวเหนาและ



ไมดึงสายสวนปสสาวะออกเอง เพราะอาจเกิด

อันตรายตอทอปสสาวะ 

 
4.ไมควรนั่งทับสายสวนปสสาวะ หรือนั่งทับถุง

รองรับน้ําปสสาวะ ดูแลสายสวนปสสาวะไมใหเกิด

การอุดตัน โดยการคลึงบริเวณสายสวนปสสาวะ 

และหมั่นสังเกตวาปสสาวะไหลลงถุงรองรับน้ํา

ปสสาวะไดสะดวก 

5.เทปสสาวะออกจากถุงวันละ 2 – 3 ครั้งอยาง

นอยทุก 8 ชั่วโมง 

6.ทําความสะอาดรูเปดของทอปสสาวะดวย สําลี

ชุบ 70 % แอลกอฮอล หรือน้ํายาฆาเชื้อ 10 % โพ

วีดินกอนและหลังเทปสสาวะออก 

7.ดื่มน้ําใหเพียงพอกับความตองการของรางกาย

อยางนอยวันละ 8 – 12  แกวหรือปริมาณน้ําตาม

คําแนะนําของแพทย – พยาบาล และควรมีการ

เปลี่ยนอิริยาบถเสมอ เพื่อปองกันการตกตะกอน

ของปสสาวะ 

8.ทําความสะอาดบริเวณอวัยวะสืบพันธและรูเปด

ของทอปสสาวะทุกวัน วันละ  2 ครั้ง เชา – เย็น 

ดวยสบูและน้ํา ขยับสายสวนปสสาวะหมุนไปมา

เล็กนอยเพื่อใหปลายสายไมอุดตัน 

9.สามารถอาบน้ําทําความสะอาดไดตามปกติและ

ไมควรโรยแปงบริเวณอวัยวะสืบพันธ 

 

 
 

10.สังเกตจํานวนปสสาวะในแตละวัน เพื่อดู

ปริมาณของปสสาวะ และสังเกตหากมีอาการ

ผิดปกติ เชน ปสสาวะสีแดง มีหนอง ขุน เปน

ตะกอน ปวดทอง ปสสาวะมีกลิ่นเหม็นปวดแสบ

รอนบริเวณทอปสสาวะ หนาวสั่น มีไข ควรรบี

ปรึกษาแพทย 

11.แนะนําใหรับประทานอาหารที่ทําใหปสสาวะ

เปนกรด จะชวยลดโอกาสเกิดการเจริญเติบโตของ

เชื้อแบคทีเรีย อาหารที่ทําใหปสสาวะเปนกรด

ไดแก เนื้อสัตว ไข ถั่ว ขนมปง ลูกพรุน น้ําสม น้ํา

กระเจี๊ยบแดง อาหารพวกธัญพืช พบวาการดื่มน้ํา

ผลไมจํานวนมาก จําพวกน้ํา น้ําลูกพรุน และ

วิตามิน จะชวยลดการติดเชื้อแบคทีเรียในปสสาวะ

ของผูสูงอายุได 

12.สังเกตและซักถามอาการและอาการแสดงออก

ของการติดเชื้อระบบทางเดินปสสาวะไดแก มีไข 

หนาวสั่น ปสสาวะขุน มีตะกอน กลิ่นฉุน เปนตน 

ถาพบใหมาตรวจกอนนัด 

13.ควรเปลี่ยนสายสวนปสสาวะตามนัด หรือเร็ว

กวานี้ในรายที่มีการอุดตันหรือเกิดความผิดปกติ

โดยไปพบแพทยเมื่อมีอาการผิดปกติดังกลาว 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

     การปฏิบัติตัวขณะใสสายสวนปสสาวะที่บาน 

 

 

 
 

 

 

งานปองกันและควบคุมการติดเชื้อใน

โรงพยาบาล 

 

โรงพยาบาลดอยเตา 

053 – 833189 – 190  

นัดเปลี่ยนสายสวนปสสาวะครั้งตอไป 

 

 

วันที่.................................................................... 

 


