รายงานการประเมิ นตนเอง (SA2011) รพ.
II-4 การป้ องกันและควบคุมการติ ดเชื้อ
เป้ าหมาย/ประเด็นคุณภาพที่สาคัญ: ปลอดภัย ประสิทธิภาพ
ข้อมูล/ตัวชี้วดั
เป้ าหมาย

อัตราการติดเชือ้ ในโรงพยาบาล ( :1,000
patient day)
อัตราการติดเชือ้ แผลฝีเย็บ
อัตราการติดเชือ้ แผลผ่าตัด
อัตราการติดเชือ้ สะดือทารก
อัตราการอักเสบของบริเวณการให้สารน้ า
ทางหลอดเลือดดาส่วนปลาย
อัตราการใช้ PPE เหมาะสม (%)
ประสิทธิภาพการเฝ้ าระวัง

< 0.3 :
1000
0.3
0.3
0.3
0.3
85
95

2555

2556

2557

2558

2559

0.01

0.06

0

0

0.09

0
0
0
0.01

0
0
0
0.07

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0.38
0

97.41
100

99.74
100

98.4
100

97.06
100

98.5
100

บริ บท:
จานวนเตียง จานวนผูร้ บั บริการ: เป็ นโรงพยาบาลชุมชน ระดับ F1 ขนาด 60 เตียง ในปี งบประมาณ 2559
จานวนผูร้ บั บริการผูป้ ่ วยนอกเฉลีย่ 613 คน/วัน ผูป้ ่ วยใน 70 คน/วัน วันนอนเฉลีย่ 2.23 วัน/คน
บริการทีม่ คี วามเสีย่ งต่อการติดเชือ้ :
งานอุบตั เิ หตุฉุกเฉิน, หอผูป้ ่ วยใน, การให้บริการมารดาและทารก, งานห้องผ่าตัด, คลินิกวัณโรค, งาน
ชันสูตรทางห้องปฏิบตั กิ าร, งานทันตกรรม, งานจ่ายกลางและซักฟอก, งานแพทย์แผนจีน กิจกรรมทีม่ ี
ความเสีย่ งสูง ได้แก่การใส่ท่อช่วยหายใจทีง่ านอุบตั เิ หตุฉุกเฉิน, การให้บริการแก่ผปู้ ่ วย HIV PTB HBV
HCV, การทาความสะอาดเครือ่ งมือปนเปื้ อน
ความรุนแรงของผูป้ ่ วย:
พบผูป้ ่ วยทีม่ โี อกาสแพร่กระจายเชือ้ ทางระบบทางเดินหายใจ โดยความรุนแรงสูงทีพ่ บคือผูป้ ่ วยวัณ โรคซึง่
พบผูป้ ่ วยรายใหม่เฉลีย่ 57 ราย/ปี ปั จจุบนั มี MDR PTB จานวน 1 รายซึง่ อยูใ่ นการดูแล และในรอบปี ท่ี
ผ่านมาไม่พบการติดเชือ้ ของบุคลากร
โอกาสรับผูป้ ่ วยติดเชือ้ จากสถานพยาบาลอื่น:
การส่งต่อผูป้ ่ วยในเครือข่ายจากโรงพยาบาลศูนย์มารับการรักษามีอย่างต่อเนื่องได้แก่ผปู้ ่ วยเชือ้ ดือ้ ยา 7
รายในจานวนนี้มวี ณ
ั โรคเชือ้ ดือ้ ยา 2 ราย และผูป้ ่ วยวัณโรคเฉลีย่ 2 ราย/ปี
การติดเชือ้ สาคัญทีม่ โี อกาสแพร่กระจายในสถานพยาบาล :
วัณโรค, MERS CoV, ตาแดง, สุกใส, HFM และหัด
จานวน ICN และการศึกษาอบรม:
บุคลากรในงานป้ องกันและควบคุมการติดเชือ้ ในโรงพยาบาล ประกอบด้วย ICN ทีผ่ ่านการอบรมหลักสูตร
เฉพาะทางการพยาบาลผูป้ ่ วยโรคติดเชือ้ และควบคุมการติดเชือ้ (4 เดือน) จานวน 1 คน พยาบาลวิชาชีพ
ทีผ่ ่านการอบรมหลักสูตรการป้ องกันและควบคุมการติดเชือ้ ระยะสัน้ 2 สัปดาห์ จานวน 6 คน และ ICWN
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ทีเ่ ป็ นพยาบาลวิชาชีพทีผ่ ่านการอบรมด้าน IC ทีเ่ กีย่ วข้องจากภายนอกและภายในทุกคน
กระบวนการ:
การออกแบบระบบ
วัตถุประสงค์และกลยุทธ์ของงาน IC
วิ สยั ทัศน์ “เป็ นโรงพยาบาลทีผ่ มู้ ารับบริการปลอดภัยจากการติดเชือ้ ในโรงพยาบาลทีด่ ที ส่ี ุดในจังหวัดตรัง ”
พันธกิ จ
1. กาหนดนโยบาย แผนงาน มาตรการ ระเบียบปฏิบตั วิ ธิ กี ารทีเ่ กีย่ วข้องกับการป้ องกันและ
ควบคุมการติดเชือ้ ในโรงพยาบาล
2. เฝ้ าระวังการติดเชือ้ ทัง้ ในผูร้ บั บริการ บุคลากรและสิง่ แวดล้อมในโรงพยาบาล
3. รวบรวม และวิเคราะห์ขอ้ มูลการเฝ้ าระวังการติดเชือ้ ใน โรงพยาบาล พร้อมทัง้ รายงานผลต่อ
หน่วยงานเกี่ยวข้อง
4. สอบสวนหาสาเหตุของการระบาด และควบคุมการระบาดในโรงพยาบาลอย่างทันท่วงที
5. ส่งเสริมการดูแลสุขภาพด้านการป้ องกันการติดเชือ้ ทัง้ ในบุคลากรและผูร้ บั บริการ
6. ให้คาปรึกษา คาแนะนา และความรูใ้ นด้านการป้ องกันและควบคุมการติดเชือ้ ในโรงพยาบาลแก่
บุคลากรทัง้ ในและนอกโรงพยาบาล
7. พัฒนางานป้ องกันและควบคุมการติดเชือ้ ทัง้ ในด้านการดูแลผูร้ บั บริการ การดูแลบุคลากร และการ
จัดการสิง่ แวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
8. ดาเนินการวิจยั และส่งเสริมการนาผลการวิจยั มาใช้ พัฒนางานด้านการป้ องกันและควบคุมการติดเชือ้
ในโรงพยาบาล
เป้ าหมาย
- ผูร้ บั บริการ ผูป้ ่ วยและผูม้ าเยือน ปลอดภัยจากการติดเชือ้ ในโรงพยาบาล
- บุคลากรปลอดภัยจากการติดเชือ้ ในโรงพยาบาลและมีสุขภาพดี
- สิง่ แวดล้อมในโรงพยาบาลปลอดภัย ไม่เป็ นแหล่งแพร่เชือ้ สู่ชุมชน
วัตถุประสงค์
- ผูม้ ารับบริการผูป้ ่ วยในได้รบั การเฝ้ าระวังการติดเชือ้ ในโรงพยาบาลทุกราย
- ผูม้ ารับบริการผูป้ ่ วยนอก, ผูร้ บั บริการทีไ่ ด้รบั การส่งต่อการรักษา, ผูม้ าเยือน ได้รบั การดูแลคัดกรอง
แยกโรค และป้ องกันโรคติดเชือ้ อย่างเหมาะสม
- บุคลากรได้รบั การดูแลสุขภาพ และเฝ้ าระวังการเจ็บป่ วยจากการปฏิบตั งิ าน
- บุคลากรมีความรูแ้ ละทักษะทีท
่ นั สมัยในการป้ องกันการแพร่กระจายเชือ้ ในโรงพยาบาล
- มีการเฝ้ าระวังการแพร่กระจายเชือ้ จากสิง่ แวดล้อมในโรงพยาบาลสู่ชุมชน
กลยุทธ์
- ลดความเสีย่ งจากการแพร่เชือ้ โรคสาคัญในโรงพยาบาล
- ส่งเสริมการปฏิบตั ติ ามแนวทางIC เพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิ และพัฒนาความรูอ้ ย่างต่อเนื่อง
- สิง่ แวดล้อมปลอดภัยต่อ บุคลากร ผูร้ บั บริการและชุมชน
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ดูแลสุขภาพบุคลากรทัง้ ในด้านส่งเสริมสุขภาพ รักษา และป้ องกันโรค
การติดเชือ้ ทีเ่ ป็ นจุดเน้นของการป้ องกันและควบคุม
- การติดเชือ้ ทีจ่ ะเป็ นจุดเน้นของการป้ องกันและควบคุม
1. เดิมมีการกาหนดการติดเชือ้ ทีจ่ ะเป็ นจุดเน้นของการป้ องกันและควบคุมในผูป้ ่ วยและบุคลากรได้แก่
Pulmonary TB, เอดส์, ไวรัสตับอักเสบบี, ซึง่ จากการกาหนดแนวทางการปฏิบตั ิ การเฝ้ าระวังและยังไม่พบ
อุบตั กิ ารณ์ และเพิม่ ประเด็นการป้ องกันและควบคุมการติดเชือ้ ในผูป้ ่ วย ได้แก่การการป้ องกันการติดเชือ้ ใน
ผูป้ ่ วยภูมติ ่า การเฝ้ าระวังและการให้การดูแลผูป้ ่ วยติดเชือ้ ในกระแสเลือดซึง่ มีอตั ราตายสูง หลังจากการ
ดาเนินการในปี 2557 – 2559 พบอัตราตายลดลง และการดูแลป้ องกันการแพร่กระจายเชือ้ ในผูป้ ่ วยติดเชือ้
ดือ้ ยาซึง่ รับ Refer กลับจากรพ.ศูนย์ตรัง
2. การติดเชือ้ ทีเ่ ฝ้ าระวังตามตาแหน่ ง ตามบริบทของโรงพยาบาล คือการติดตามตาแหน่ งให้สารน้ าทาง
หลอดเลือดดา, การติดเชือ้ ทางสายสวนปั สสาวะ, การติดเชือ้ จากการผ่าตัดทัวไป,
่ การติดเชือ้ แผลฝีเย็บ,
การติดเชือ้ สะดือทารกแรกคลอด
-

บทเรียนการนา scientific evidence มาใช้ในงาน IC
- หลังจากพบอุบตั กิ ารณ์การติดเชือ้ ทีห
่ ลอดเลือดดาจากการให้สารน้ า ได้ปรับปรุงการปฏิบตั ดิ า้ นการ
ป้ องกันและเฝ้ าระวังการติดเชือ้ โดยเปลีย่ นจากพลาสเตอร์ยดึ ตรึงสาย IV เป็ นแผ่นปิ ดปราศจากเชือ้
ชนิดใส เพื่อให้สามารถเฝ้ าระวังอาการติดเชือ้ ได้ง่ายขึน้ อ้างอิงจากสมาคมป้ องกันและควบคุมการ
ติดเชือ้ และ CDC
- จากการคัดกรองแรกรับผูป้ ่ วย Sepsis ภายในระยะ 1 ชัวโมงพบว่
่
าไม่ได้ตามเกณฑ์ทก่ี าหนด ได้ใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์จากงานวิจยั หลายงานวิจยั นามาพัฒนาการดูแลผูป้ ่ วย Sepsis ในการ Early
Detection เพื่อให้ผปู้ ่ วยได้รบั การวินิจฉัยแรกรับใน 1 ชม.ทีร่ วดเร็ว เหมาะสมกับระยะความวิกฤติ
ของโรคเพื่อลดอัตราตาย
- วางระบบการติดตามและการดูแลผูแ้ สวงบุญในอาเภอกันตังทีไ่ ปประกอบพิธฮี จั จ์และครอบครัว ซึง่
เสีย่ งต่อการติดเชือ้ และเสีย่ งต่อการแพร่กระจายเชือ้ MERs CoV ตามแนวทาง WHO
- การนาวิชาการเรือ่ งการบันทึกทางการพยาบาล มาปรับเพื่อติดตามการบันทึกทางการพยาบาลด้าน
การป้ องกันและควบคุมการติดเชือ้ ในหอผูป้ ่ วยให้บนั ทึกได้ดขี น้ึ ตามมาตรฐาน QA
- สนับสนุ นให้บุคลากรทีป่ ฏิบตั งิ านกับผูป
้ ่ วยต้องได้รบั วัคซีนทีจ่ าเป็ นในบุคลากรทางการแพทย์ตาม
แนวทางกระทรวงสาธารณสุข ตามประวัตกิ ารได้รบั วัคซีนเดิมและความสมัครใจ เพื่อป้ องกันการติด
เชือ้ จากผูป้ ่ วยและแพร่กระจายเชือ้ ในโรงพยาบาล
- การติดตามเยีย่ มบ้านผูป
้ ่ วย Pulmonary TB เชือ้ ดือ้ ยา โดยทีมสหวิชาชีพ เพื่อติดตามการดูแล
ตนเองและปฏิบตั ติ นตามแนวทางในป้ องกันการแพร่กระจายเชือ้ Pulmonary TB เชือ้ ดือ้ ยาในชุมชน
บทเรียนในการขยายพืน้ ทีง่ าน IC .ให้ครอบคลุมพืน้ ทีต่ ่างๆ
ความเสีย่ งต่อการติดเชือ้ ในพืน้ ทีต่ ่างๆ ทีส่ าคัญ และมาตรการป้ องกันการติดเชือ้ เพิม่ เติมในปี 2557 2560 ดังนี้
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-

-

-

-

-

เพิม่ ตัวชีว้ ดั IC ในการเฝ้ าระวังการการดูแลเพื่อป้ องกันการติดเชือ้ ผูป้ ่ วยมีแผลกดทับ และผูป้ ่ วยภูม ิ
ต้านทานต่าทีเ่ ข้ารับการรักษาแบบผูป้ ่ วยใน
เนื่องจากอาเภอกันตังมีผปู้ ่ วย Pulmonary TB รายใหม่เฉลีย่ 50-60 รายต่อปี และเกิดอุบตั กิ ารณ์ม ี
การ Admit เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลพร้อมกัน ทาให้หอ้ งแยกผูป้ ่ วยติดเชือ้ Airborne ไม่เพียงพอ
ในการใช้งาน จึงได้เพิม่ ห้องแยกแบบ Negative Pressure 1 ห้อง และห้องสารองห้องแยก 2 ห้อง
ซึง่ เป็ นห้องทีไ่ ม่ใช้เครือ่ งปรับอากาศ เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้แยกผูป้ ่ วย Pulmonary TB
การติดตามประวัตผิ ปู้ ่ วย Pulmonary TB รายใหม่ พบความสัมพันธ์ของการเกิดโรค Pulmonary
TB กับการมีประวัตโิ รคเรือ้ รังเพิม่ ขึน้ จึงร่วมกับคลินิกโรคเรือ้ รังตรวจเฝ้ าระวังโรค Pulmonary TB
ใน 4 กลุ่มโรคเรือ้ รังทีพ่ บอุบตั กิ ารณ์ได้แก่ DM COPD Asthma และ CKD
ประเมินความรูผ้ ปู้ ่ วยและผูด้ แู ล Pulmonary TB รายใหม่ในประเภทผูป้ ่ วยใน และประเมินความพึง
พอใจในการให้บริการและการให้ขอ้ มูล เพื่อปรับปรุงการดูแลให้ดยี งิ่ ขึน้ ติดตามการปฏิบตั โิ ดยทีม
เยีย่ มบ้านของคลินิก Pulmonary TB หรือรพ.สต.ในพืน้ ทีค่ วามรับผิดชอบของผู้ป่วย
จากพบอุบตั กิ ารณ์ความผิดพลาดในการคัดแยกผูป้ ่ วยติดเชือ้ ทีแ่ ผนกผูป้ ่ วยนอกมีอย่างต่อเนื่อง จึง
เพิม่ มาตรการปฏิบตั เิ พื่อป้ องกันการแพร่กระจายเชือ้ ได้แก่ การกาหนดแนวทางในการคัดแยก
ผูป้ ่ วยโรคติดเชือ้ , การให้ความรูแ้ ก่บุคลากรทีเ่ กีย่ วข้อง, การกาหนดบุคลากรทาหน้าทีใ่ นการคัด
กรอง, การใช้ช่องทางด่วน, การดูแลให้ผปู้ ่ วยได้รบั PPE ทีเ่ หมาะสม, การดูแลให้มอี ุปกรณ์และ
สถานทีต่ รวจรักษาทีเ่ หมาะสมไม่แพร่กระจายเชือ้ และการติดตามอุบตั กิ ารณ์อย่างต่อเนื่อง แจ้งแก่
คณะกรรมการ IC ทุกเดือนเพื่อปรับปรุงการปฏิบตั ิ
เพื่อให้เกิดการส่งต่อข้อมูลในผูป้ ่ วยโรคติดเชือ้ ทีส่ าคัญคือโรค Pulmonary TB และผูป้ ่ วยเชือ้ ดือ้ ยา
ในป้ องกันการแพร่กระจายเชือ้ ได้กาหนดให้ทา Pop up ในระบบ Hos-XP เพื่อแจ้งเตือนแก่
หน่วยงานทีร่ บั ผูป้ ่ วยตามระยะเวลาทีใ่ ช้ในการรักษา และติดสติก๊ เกอร์สเี ตือนทีแ่ ฟ้ มผูป้ ่ วยในกรณีท่ี
เป็ นผูป้ ่ วยติดเชือ้ ดือ้ ยา

ผลการตรวจติดตามการปฏิบตั เิ พื่อป้ องกันการแพร่กระจายเชือ้
ในรอบปี ทผ่ี ่านมา ผลการสารวจ IC Round ในพืน้ ทีท่ ุกหน่วยงานในโรงพยาบาล ผลในการติดตามการ
ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานงานป้ องกันและควบคุมการติดเชือ้ ในปี 2559 ร้อยละ 92.9 พบสิง่ ทีต่ อ้ งปรับปรุงตาม
แนวทาง IC จานวน 6 เรือ่ งได้แก่
ปั ญหา
การจัดการระบบระบายอากาศ

แนวทางการปรับปรุง
- ซ่อมแซมระบบระบายอากาศทีช่ ารุดทีง่ านอุบตั เิ หตุและ
ฉุกเฉิน
- มีการตรวจสอบระบบการทางานของพัดลมดูดอากาศ
รวมทัง้ ติดตามปริมาณการใช้งานตามอายุหลอด UV ในทุก
หน่วยงานทีม่ ผี ปู้ ่ วยเสีย่ งต่อการแพร่กระจายเชือ้ โรคติดเชือ้
ระบบทางเดินหายใจ
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การล้างมือ
การจัดการเครือ่ งมือSterile ไม่
เหมาะสม
การจัดการขยะในรพ. และ
เครือข่าย รพ.สต. ไม่ถูกต้อง

การไม่ระบุวนั หมดอายุของน้ายาที่
เปิ ดใช้ในหน่วยงานตามทีก่ าหนด
การป้ องกันการปนเปื้ อนในงาน
โภชนาการ

- รณรงค์การล้างมืออย่างสม่าเสมอ
- และจัดเตรียมอุปกรณ์ลา้ งมือให้พร้อมใช้งาน
- เน้นยา้ การจัดการเครือ่ งมือ การ FIFO ในหน่วยงาน โดย
ควรจัดผูต้ รวจสอบประจาวัน
- ICWN ตรวจสอบการปฏิบตั สิ ม่าเสมอ
- แจกแนวทางเป็ น Flow Chart ทีด่ งู า่ ยเน้นการทิง้ ทีถ่ ูกต้อง
- จัดหาถังขยะแต่ละประเภทเพียงพอแก่การใช้งาน
- จัดหารถเข็นขยะติดเชือ้ ประจาวัน และผูร้ บั ผิดชอบ
ประจาวันทีช่ ดั เจน
- ใช้นวตกรรม ถังแดงแยกขยะ
- รณรงค์และให้ความรูเ้ รือ่ งการคัดแยกขยะอย่างต่อเนื่องและ
ติดตามประเมินการปฏิบตั โิ ดย ICWN และ IC Round
- ให้ความรู้ การทาความสะอาดรถรับส่งขยะในเครือข่ายแก่
ผูป้ ระกอบการ
- ปรับปรุงจุดล้างรถขยะติดเชือ้ ไม่ให้น้ าไหลออกนอกจุดล้าง
- เน้นยา้ การระบุวนั หมดอายุของน้ ายาในหน่วยงาน โดยควร
จัดผูต้ รวจสอบประจาวัน
- ICWN ตรวจสอบการปฏิบตั สิ ม่าเสมอ
-ทบทวนมาตรฐานงานโภชนาการแก่แม่ครัวและผูแ้ จกอาหาร
ลงตรวจสอบตามมาตรฐานทุก 2 เดือน

บทเรียนในการเชื่อมประสานระบบงาน IC กับระบบงานพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย
- การเชื่อมประสานระบบงานเพื่อความปลอดภัยและผลงานทีเ่ กิดขึน้ ในปี 2557-2560
1.ระบบการพัฒนาคุณภาพ
- กาหนดการเฝ้ าระวังและตัวชีว้ ดั โดยกาหนดให้เป็ นตัวชีว้ ดั ทุกหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการติดเชือ้
เฉพาะตาแหน่งทีก่ าหนด
- ประเมินการปฏิบตั ติ ามมาตรฐานงาน IC โดยให้เป็ นตัวชีว้ ดั หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการดูแลผูป้ ่ วย
ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตรวจเยีย่ ม IC Round
- พัฒนาการการป้ องกันและควบคุมการติดเชือ้ ในโรงพยาบาลโดยตามมาตรฐาน QA
ผลการดาเนิ นงานที่เกิ ดขึ้น
- ทุกหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง มีการเฝ้ าระวังและดูแลป้ องกันการติดเชือ้ เฉพาะตาแหน่งทีห่ น่วยงาน
รับผิดชอบ มีการรายงานผลการปฏิบตั ทิ ุกเดือนอย่างสม่าเสมอ และไม่พบอัตราการติดเชือ้ เกินกว่าเกณฑ์ท่ี
กาหนด
- ทุกหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ได้รบั การประเมินตรวจเยีย่ ม IC Round ทุก 2 เดือน มีการชีแ้ จง
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อุบตั กิ ารณ์ทพ่ี บในทีป่ ระชุม ICC เพื่อการพัฒนาหน่วยงานในการปฏิบตั ติ ามมาตรฐานงาน IC ให้ดขี น้ึ
- ดาเนินการปรับปรุงการดูแลผูป้ ่ วย โดยเพิม่ การเฝ้ าระวังการติดเชือ้ ในผูป้ ่ วย Low immune ผูป้ ่ วยมี
แผลกดทับ ให้ความสนใจในการประเมินความพึงพอใจผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียในโรคสาคัญได้แก่ Pulmonary
TB ก่อนกลับบ้านเพื่อการปรับปรุงการดูแล และการพิทกั ษ์สทิ ธิ ์ใน 3 กลุ่มสาคัญได้แก่ ผูป้ ่ วยเด็ก ผูส้ งู อายุ
ผูพ้ กิ าร ตามมาตรฐาน QA ซึง่ ปั จจุบนั อยูใ่ นระหว่างดาเนินการ
2.ด้านระบบบริหารความเสีย่ ง
- Patient Safety Goal ด้านการป้ องกันและควบคุมการติดเชือ้ คือ การป้ องกันสารคัดหลังและเข็
่
มตา
การล้างมือ การทาปราศจากเชือ้ เครือ่ งมือ และการจัดการอุปกรณ์สอดใส่ในร่างกายผูป้ ่ วย ซึง่ ได้ทาการ
รณรงค์ ประเมินติดตามการดาเนินงาน วิเคราะห์ขอ้ มูล และได้ปรุงปรุงพัฒนาการปฏิบตั อิ ย่างต่อเนื่องทุกปี
เช่นการลดอุบตั กิ ารณ์สมั ผัสเลือดและสารคัดโดยเน้นการสวม PPE ในการทาหัตการ การทบทวนผูป้ ่ วยติด
เชือ้ ดือ้ ยาทางเดินปั สสาวะในการคาสายสวน และ การพัฒนาลดอุบตั กิ ารณ์ความผิดพลาดในการจัดการ
อุปกรณ์แหลมคมร่วมกับงานทันตกรรมเป็ นต้น
- มีการทบทวนการวินิจฉัย NI และผูป้ ่ วยติดเชือ้ ดือ้ ยาของรพ.ทุกราย เพื่อนาผลไปพัฒนาการป้ องกัน
การติดเชือ้ ในโรงพยาบาล
- จากการพบอุบตั กิ ารณ์ความผิดพลาดในการคัดแยกผูป้ ่ วยติดเชือ้ ทีแ่ ผนกผูป้ ่ วยนอกอย่างต่อเนื่อง จึง
เพิม่ มาตรการปฏิบตั เิ พื่อป้ องกันการแพร่กระจายเชือ้ ได้แก่ การกาหนดแนวทางในการคัดแยกผูป้ ่ วยโรคติด
เชือ้ , การให้ความรูแ้ ก่บุคลากรทีเ่ กีย่ งข้อง, การกาหนดบุคลากรทาหน้าทีใ่ นการคัดกรอง, การใช้ช่องทาง
ด่วน, การดูแลให้ผปู้ ่ วยได้รบั PPE ทีเ่ หมาะสม, การดูแลให้มอี ุปกรณ์และสถานทีต่ รวจรักษาทีเ่ หมาะสมไม่
แพร่กระจายเชือ้ และการติดตามอุบตั กิ ารณ์อย่างต่อเนื่อง แจ้งแก่คณะกรรมการ IC ทุกเดือนเพื่อปรับปรุง
การปฏิบตั ิ
3.ด้านการจัดการสิง่ แวดล้อมและความปลอดภัย
- ต่อเติมจุดรอตรวจในผูป้ ่ วยโรคติดเชือ้ ทางเดินหายใจ Airborne ทีแ่ ผนกผูป้ ่ วยนอก เพื่อใช้แยกจาก
ผูป้ ่ วยทัวไปได้
่
ชดั เจน
- ติดตามประเมินระบบระบายอากาศ ในห้องแยกทีส่ าคัญเช่น คลินิก TB, ห้องทันตกรรม และงาน
อุบตั เิ หตุฉุกเฉิน เพื่อคงประสิทธิภาพการระบายอากาศให้ดอี ยูเ่ สมอ
- เพิม่ ห้องแยกโรค Negative Pressure ทีห่ อผูป้ ่ วยในอีก 1 ห้อง เพื่อรองรับผูป้ ่ วยประเภท Airborne
Precaution
- ปรุงปรุงการจัดการขยะติดเชือ้ ทัง้ ในโรงพยาบาลและชุมชน ได้แก่ การจัดรถเข็มรับขยะติดเชือ้ ใน
โรงพยาบาล การให้ความรูใ้ นการปฏิบตั ขิ องผูข้ นส่งขยะในเครือข่าย การปรับปรุงลานล้างรถขนส่งขยะติด
เชือ้ เป็ นต้น
- แยก Zone อาหารสดของงานโภชนาการ และ Zone รับของปนเปื้ อนของงานจ่ายกลางซึง่ เดิมเป็ น
พืน้ ทีโ่ ล่ง อยูใ่ นบริเวณเดียวแต่คนละฝั ง่ อาคาร ให้แยกออกจากกันอย่างชัดเจนโดยทาเป็ นห้องปฏิบตั งิ านที่
ปิ ดมิดชิด เพื่อป้ องกันการปนเปื้ อนเชือ้ ถึงกันผ่านทางอากาศ และน้าทีไ่ หลถึงกันได้
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4.ด้านการดูแลผูป้ ่ วย
- หลังจากพบอุบตั กิ ารณ์การติดเชือ้ ทีห
่ ลอดเลือดดาจากการให้สารน้ าได้ปรับปรุงการปฏิบตั ดิ า้ นการ
ป้ องกันและเฝ้ าระวังการติดเชือ้ จากการให้สารน้าทางหลอดเลือดดาโดยใช้แผ่นปิ ดปราศจากเชือ้ ชนิดใส
เพื่อให้สามารถเฝ้ าระวังการติดเชือ้ ทีต่ าแหน่ง IV ได้งา่ ยขึน้
- มีระบบรายงานผลเชือ้ ดือ้ ยาของงานชัณสูตรทางห้องปฏิบตั กิ ารมายัง ICN และหอผูป้ ่ วย, ทีม ICC
ติดตามการดูแลผูป้ ่ วยเชือ้ ดือ้ ยา เช่นการคัดแยกตัง้ แต่แรกรับจนถึงหอผูป้ ่ วยใน, การให้การพยาบาล, การ
เก็บ Specimen, การล้างมือ, การแจ้งเตือนแก่สหสาขาวิชาชีพโยใช้สติก๊ เกอร์ส,ี การติดตามประเมินการ
ปฏิบตั ติ ามแนวทางดูแลผูป้ ่ วยเชือ้ ดือ้ ยา, และชีแ้ จงผลแก่ทมี ICC และหน่วยงานทีเ่ กีย่ งข้อง
- เพิม่ การเฝ้ าระวังการการดูแลเพื่อป้ องกันการติดเชือ้ ในผูป
้ ่ วยมีแผลกดทับ และผูป้ ่ วยภูมติ า้ นทาน
ต่า ทีเ่ ข้ารักษาแบบผูป้ ่ วยใน
- เฝ้ าระวังโรค Pulmonary TB ใน 4 กลุ่มโรคเรือ้ รังทีเ่ สีย่ งได้แก่ DM COPD Asthma และ CKD
- ประเมินความรูผ้ ป
ู้ ่ วยและผูด้ แู ล Pulmonary TB รายใหม่ในประเภทผูป้ ่ วยใน และประเมินความพึง
พอใจในการให้บริการและการให้ขอ้ มูล เพื่อปรับปรุงการดูแลให้ดยี งิ่ ขึน้ ติดตามการปฏิบตั โิ ดยทีมเยีย่ ม
บ้านของคลินิก Pulmonary TB หรือรพ.สต.ในพืน้ ทีค่ วามรับผิดชอบของผูป้ ่ วย และการติดตามเยีย่ มบ้าน
ผูป้ ่ วย Pulmonary TB เชือ้ ดือ้ ยา โดยทีมสหวิชาชีพของโรงพยาบาลกันตัง เพื่อติดตามการดูแลปฏิบตั ติ น
ตนและช่วยแก้ไขเมือ่ มีปัญหาอุปสรรคในระหว่างการรักษาต่อเนื่อง
บทเรียนจากการติดตามการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันการติดเชือ้ ทีส่ าคัญ
- มาตรการสาคัญในหน่ วยงานต่างๆ ใช้การติดตามประเมินการปฏิบตั โิ ดยหัวหน้าหน่ วยงาน และ
ICWN ของหน่วยงาน รวมทัง้ การประเมิน IC Round ทุก 2 เดือน โดยเรือ่ งทีต่ ดิ ตามประกอบด้วย ร้อยละ
การปฏิบตั ติ ามแนวทางการเย็บแผลฝีเย็บ ,การใส่สายสวนปั สสาวะ ,การป้ องกันสะดือ อักเสบ ,การให้สาร
น้าทางหลอดเลือดดา ,การล้างมือตาม 5 moments ,การใช้ PPE ,การจัดการขยะ ,การปฏิบตั ติ าม
มาตรฐานหน่วยงานซักฟอก , การปฏิบตั ติ ามมาตรฐานหน่วยงานโภชนาการ ,การปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน
หน่วยงานจ่ายกลาง, และการปฏิบตั ติ ามมาตรฐานงาน IC โดยพบว่าส่วนใหญ่มผี ลการดาเนินงานเกินกว่า
เกณฑ์ทก่ี าหนด สิง่ ทีย่ งั พบอุบตั กิ ารณ์การปฏิบตั ไิ ม่ถูกต้องได้แก่
- การจัดการยาและสารน้ าทีใ่ ช้แบบ Multi dose
- การปฏิบตั ติ ามมาตรฐานหน่ วยงานโภชนาการ
- การจัดการขยะ
- การจัดเก็บเครือ่ งมือปลอดเชือ้ ในหน่ วยงาน
ซึง่ มีแผนในการรณรงค์ การให้ความรู้ และติดตามประเมินการปฏิบตั อิ ย่างต่อเนื่อง
การจัดการและทรัพยากร
การตัดสินใจทีส่ าคัญของคณะกรรมการ IC รวมทัง้ การตอบสนองต่อการประเมินผลระบบ IC
- คณะกรรมการ IC มีการประชุมเพื่อการตัดสินใจร่วมกันทุกเดือนในวันศุกร์ท่ี 2 ของเดือน มีการ
ทบทวนความรูด้ า้ นระบาดวิทยาและด้านการติดเชือ้ มีการนาข้อมูลจากการวิเคราะห์มากาหนด
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รายงานการประเมิ นตนเอง (SA2011) รพ.
นโยบายและมาตรการ การวางแผน การปฏิบตั งิ าน ดังนี้
1. คณะกรรมการจากสหสาขาวิชาชีพ กาหนดนโยบายและมาตรการ การวางแผน การวิเคราะห์ขอ้ มูล
การติดตามการประเมินจากข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี พบอัตราการติดเชือ้ ต่าตามบริบทโรงพยาบาลชุมชน
จึงเน้นกระบวนการปฏิบตั เิ พื่อป้ องกันการติดเชือ้ ในโรงพยาบาล มีการติดตามกากับการติดเชือ้ และการ
ปนเปื้ อนในสิง่ แวดล้อม รวบรวมตรวจสอบวิเคราะห์ขอ้ มูลการเฝ้ าระวังการติดเชือ้ ในโรงพยาบาลทุก
เดือน แปลผลข้อมูล นาเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการ IC ทุกเดือน ติดตามกากับการปฏิบตั ติ ามแนวทาง
และ IC Round ทุก 2 เดือน
2. อัตราการติดเชือ้ ในโรงพยาบาล พบอัตราการติดเชือ้ ทางหลอดเลือดดา จานวน 1 ครัง้ คิดเป็ น 0.09 :
1,000 วันนอนในปี 2559 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการ IC ได้กาหนดการดูแลผูป้ ่ วยได้รบั สารน้าโดยการเฝ้ า
ระวังและเปลีย่ นตาแหน่งเมื่อในระดับ II ใช้น้ายาเตรียมผิวหนังตาแหน่งให้สารน้าทีเ่ หมาะสม และ
เปลีย่ นใช้วสั ดุใสปราศจากเชือ้ ปิ ดบริเวณให้สารน้ าเพื่อให้สงั เกตการอักเสบได้งา่ ยขึน้ หลังจากนัน้ ยังไม่
พบอัตราการติดเชือ้ ทางหลอดเลือดดา
3. พัฒนาการดูแลผูป้ ่ วย Sepsis เพื่อลดอัตราตาย มีการติดตามการปฏิบตั ติ ามแนวทางอย่างต่อเนื่อง
โดยหากตัวชีว้ ดั ตกลง มีการประเมินหาสาเหตุและแก้ไขปั ญหานัน้ ในทีม ICC และนาข้อมูลลงชีแ้ จงใน
หน่วยงาน ผลการประเมินการดูแลผูป้ ่ วย Sepsis เพิม่ ขึน้ จาก ร้อยละ 95.2 ในปี 2558 เป็ น 96.9 ในปี
2559 และอัตราตายในผูป้ ่ วย Sepsis ลดลงจาก ร้อยละ 37 เป็ นร้อยละ 32 และเป็ นร้อยละ 28 ในปี
2557 2558 และ 2559 ตามลาดับ
ตัวอย่างการตัดสินใจของคณะกรรมการ IC ทีม่ คี วามสาคัญในรอบปี ทผ่ี ่านมา
1. Sepsis ใช้แนวทางการประเมินทีป่ รับปรุงขึน้ โดยใช้ฐานข้อมูลโรงพยาบาลกันตัง ร่วมกับการใช้
QSOFA ตามแนวทางการดูแลผูป้ ่ วย SEPSIS เพื่อให้สามารถ Early Detection ผูป้ ่ วยได้อย่างรวดเร็ว
แม่นยามากขึน้
2. การติดตามอุบตั กิ ารณ์เชือ้ ดือ้ ยา ปรับปรุงระบบการส่งกลับจาก รพ.ตรังทีศ่ ูนย์ refer รพ.กันตัง ให้ม ี
การส่งต่อข้อมูลการติดเชือ้ ดือ้ ยาทีพ่ บ ระยะเวลาทีใ่ ห้ยา และปริมาณยาทีไ่ ด้รบั เพื่อให้การรักษาได้
ถูกต้องเหมาะสม และรายงานต่อหอผูป้ ่ วยเพื่อเตรียมสถานทีไ่ ด้เหมาะสม สาหรับผูป้ ่ วยในเมือ่ มีการ
ตรวจพบเชือ้ ดือ้ ยา งานชันสูตรจะรายงาน ICN เพื่อลงติดตามการได้รบั การดูแลรักษาและการปฏิบตั ิ
ทางการพยาบาลทีถ่ ูกต้องเหมาะสม ในชุมชมมีการลงเยีย่ มบ้านผูป้ ่ วย PTB เชือ้ ดือ้ ยาเพื่อให้คาแนะนา
ร่วมแก้ปัญหาทีผ่ ปู้ ่ วยพบในระหว่างการรักษาเพื่อให้ผปู้ ่ วยสามารถรักษาได้ครบตามระยะเวลา และหาย
ไม่แพร่กระจายเชือ้ ในชุมชน
3. ในปี 2558 พบการเข้ารักษาพร้อมกันของผูป้ ่ วย PTB ระยะ Active บ่อยครัง้ จากข้อมูลดังกล่าวทีม
IC จึงขอปรับปรุงห้องพิเศษเดิมของหอผูป้ ่ วยชาย เป็ นห้องแยกโรคชนิด Negative Pressure 1 ห้อง
และห้องสารองห้องแยกซึง่ ไม่ใช้เครือ่ งปรับอากาศอีก 2 ห้อง เพื่อใช้กบั ผูป้ ่ วย PTB ให้มเี พียงพอ
4. ในปี 2558 พบอุบตั กิ ารณ์ สารคัดหลังกระเด็
่
นเข้าตาตาผูท้ าหัตการบ่อยครัง้ จึงได้กาหนดเป็ น
แนวทางปฏิบตั สิ าหรับบุคลากรผูป้ ฏิบตั งิ านต้องสวม PPE ทีเ่ หมาะสมทุกครัง้ ในการปฏิบตั งิ าน และ
สนับสนุ น Face shield เพิม่ เติดมแก่หน่วยงานทีม่ ปี ริมาณการปฏิบตั งิ านบ่อยครัง้ อย่างเพียงพอ หลัง
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ดาเนินการพบว่าอุบตั กิ ารณ์ลดลง จาก 8 ราย เป็ น 1 ราย มีภาพรวมลดลง จาก 12 รายเป็ น 8 ราย ใน
ปี 2558 และ ปี 2559 ตามลาดับ
• การประเมินผลระบบป้ องกันและควบคุมการติดเชือ้ รวมทัง้ การปฏิบตั ติ ามมาตรการต่างๆ และการ
ตอบสนองของคณะกรรมการ IC
1. การติดตามการติดเชือ้ ปี 2557 – 2559 พบการติดเชือ้ ตาแหน่งสะดือทารกหลังคลอด 1 ครัง้ และการ
ติดเชือ้ CAUTI 1 ครัง้ คิดอัตราการติดเชือ้ เป็ น 0, 0, และ 0.09 : 1,000 วันนอน ในปี 2557,2558,2559
ตามลาดับ / การติดตามPost D/C เพิม่ ขึน้ จาก ร้อยละ 96.4 ในปี 2557 เป็ น 98.7 ในปี 2559
2. การติดตาม IC round พบว่าบุคลากรสามารถปฏิบตั ไิ ด้ถูกต้องคิดเป็ นร้อยละ 92.9 ซึง่ เรือ่ งทีม่ ี
แผนพัฒนาต่อเนื่องได้แก่การล้างมือ ,การจัดการเครือ่ งมือSterile ไม่เหมาะสม ,การไม่ระบุวนั หมดอายุ
ของน้ายาทีเ่ ปิ ดใช้ในหน่วยงาน, การใช้ PPE, การจัดการสิง่ แวดล้อม และการทาความสะอาด
3. การบันทึกการพยาบาลด้าน IC เป็ นเรือ่ งทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ในปี 2558 โดยมีการให้ความรูใ้ นการประชุม
ฟื้ นฟูความรูด้ า้ น IC ประจาปี กาหนดตัวชีว้ ดั ในการติดตามประเมินการปฏิบตั งิ านซึง่ พบว่าการบันทึก
เกีย่ วกับการเฝ้ าระวัง IV site แผล Episiotomy และ การเฝ้ าระวังตาสะดือทารกแรกคลอด ทาได้ใน
เกณฑ์ทด่ี ขี น้ึ โดยเรือ่ งทีว่ างแผนปรับปรุงพัฒนาเพิม่ เติมได้แก่ การบันทึกการพยาบาลด้าน IC แผล
Bed sore และ ผูป้ ่ วย On Foley’s cath ซึง่ ได้คะแนนการประเมิน < ร้อยละ 50
4. การตรวจประเมินสิง่ แวดล้อมและอาชีวอนามัย พบว่ามีการพัฒนาการจัดการแบ่งพืน้ ทีใ่ ห้บริการ
ทัวไป
่ พืน้ ทีใ่ ห้บริการผูป้ ่ วย มีการจัดการขยะตามข้อกาหนดงาน IC และมีการจัดการสนับสนุ น PPE
และแยกผูป้ ่ วยในบริเวณทีม่ อี ากาศถ่ายเทดีในผูป้ ่ วย Airborne Precaution ซึง่ เป็ นผลมาจากการ
ประเมินด้าน IC ปี ละ 1 - 2 ครัง้ ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ
5. ในปี 2558 ได้เริม่ พัฒนาการพิทกั ษ์สทิ ธ์ดา้ นการติดเชือ้ ในผูป้ ่ วย 3 กลุ่มได้แก่ ผูป้ ่ วยเด็ก ผูป้ ่ วย
สูงอายุ และผูป้ ่ วยพิการ ซึง่ ผลการดาเนินการให้ความรูผ้ ปู้ ่ วยหรือผูด้ แู ลผูป้ ่ วยกลุ่มดังกล่าวเพื่อป้ องกัน
การติดเชือ้ ยังได้ต่ ากว่าเกณฑ์ทก่ี าหนด กล่าวคือ ผูป้ ่ วยเด็กร้อยละ 54.5 และ ผูป้ ่ วยสูงอายุ ร้อยละ
37.12 ซึง่ อยูใ่ นแผนพัฒนาปี ถดั ไป
จุดเน้ นในการทางานของ ICN ในแต่ละปี ใน 3 ปี ที่ผ่านมา
ปี งบประมาณ
จุดเน้ น
ผลการดาเนิ นงาน
2557
- การพัฒนาบุคลากรด้าน IC ตาม
- ให้ความรูบ้ ุคลากรในการบันทึกทางการ
QA เช่นการบันทึกทางการพยาบาล พยาบาลด้าน IC แก่บุคลากรทางการ
พยาบาล 100%
- ติดตามประเมินการปฏิบตั ทิ ุก 1 เดือน
โดยทีม Audit เวชระเบียนและ IC
- การพิทกั ษ์สทิ ธิ ์ผูป้ ่ วย
- ประเมินการพิทกั ษ์สทิ ธิ ์ผูป้ ่ วย 3 กลุ่ม
สาคัญในการป้ องกันการติดเชือ้ ได้แก่
ผูป้ ่ วยเด็ก ผูส้ งู อายุ และผูพ้ กิ าร และนา
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รายงานการประเมิ นตนเอง (SA2011) รพ.
ผลมาพัฒนาต่อเนื่อง
ปี งบประมาณ
จุดเน้ น
ผลการดาเนิ นงาน
2557
- การล้างมือตาม 5 Moments
- ติดตามผลการดาเนินการล้างมือทุก 1
- ICWN ได้รบั การพัฒนาเดือนละ 1
เรือ่ ง
-การพัฒนาบุคลากรด้าน IC
- ส่ง ICWN ฟื้ นฟูอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
2558
- การป้ องกันการแพร่กระจายเชือ้ TB - คัดกรอง PTB ในโรคเรือ้ รัง
ในโรงพยาบาลและชุมชน
- Pop Up Hos XP
- การเตรียมความพร้อมรับโรคอุบตั ิ -จัดพืน้ ทีใ่ ห้ปลอดภัยจากการแพร่เชือ้ ทุก
ใหม่ อุบตั ซิ ้า
พืน้ ที่ เพิม่ ห้องแยก Negative Pressure
ให้เพียงพอต่ออัตราผูป้ ่ วย
- วางระบบการจัดการเยีย่ มบ้านร่วมกับ
คลินิก TB
- บุคลากรได้รบั วัคซีนทีจ่ าเป็ น
- MERS Co-V
- ร่วมวางระบบการจัดการผูเ้ ดินทางไป
แสวงบุญพิธฮี จั จ์ เพื่อป้ องกันการ
แพร่กระจายเชือ้ MERS Co-V
- Sepsis
- การอบรมให้ความรูบ้ ุคลากร
- ประชุมชีแ้ จงการปฏิบตั ติ ามแนวทาง
การติดตามตัวชีว้ ดั การพัฒนางาน
-การพัฒนาบุคลากรด้าน IC
-ส่ง ICWN อบรมหลักสูตร 2 สัปดาห์ 1
คน
- ส่ง ICWN ฟื้ นฟูอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
2559
การเตรียมความพร้อมรับโรคอุบตั ิ
- บุคลากรได้รบั วัคซีนทีจ่ าเป็ น
ใหม่ อุบตั ซิ ้า เช่น MERS Co-V
และ Diphtheria
- Sepsis
- พัฒนาการการดูแลผูป้ ่ วย Sepsis
- เชือ้ ดือ้ ยา
-การติดตาม PTB เชือ้ ดือ้ ยาแบบสห
วิชาชีพ
- งานชัณสูตรมีระบบรายงานผลเชือ้ ดือ้ ยา
แก่ ICN
- ใช้สติก๊ เกอร์ เชือ้ ดือ้ ยา
-การพัฒนาบุคลากรด้าน IC
- ส่ง ICWN ฟื้ นฟูอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
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รายงานการประเมิ นตนเอง (SA2011) รพ.
บทเรียนในการปรับปรุงทรัพยากรที่จาเป็ นสาหรับระบบ IC
มีการสารวจการมีหรือการเข้าถึงทรัพยากรทีจ่ าเป็ นและการปรับปรุงทีเ่ กิดขึน้ อย่างต่อเนื่องดังนี้
- ผลการสารวจการมีหรือการเข้าถึง PPE และอุปกรณ์ทจ่ี าเป็ น จากการสารวจความพึงพอใจพบว่า
สามารถเข้าถึงได้งา่ ยแต่มไี ม่เพียงพอพร้อมใช้ในบางช่วงระยะเวลา หรือบางหน่วยงาน เช่น ผ้าเช็ด
มือ แอลกอฮอล์เจล Face shield เป็ นต้น ซึง่ มีสาเหตุจากไม่เห็นความสาคัญ หรือสารองไม่เพียงพอ
ในคลัง ได้เร่งรัดการจัดซือ้ การสารองวัสดุอุปกรณ์ทจ่ี าเป็ นเพื่อมีใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง และเน้นย้า
ความสาคัญในการใช้กบั บุคลากร
- ห้องแยก Airborne มีไม่เพียงพอต่อผูป้ ่ วย เดิมได้สารองห้องพิเศษมาใช้ มีพดั ลมติดผนังซึง่ ส่ายไป
มาเสีย่ งต่อการทาให้เกิดการฟุ้งกระจายของเชือ้ และไม่มเี ครือ่ งดูดอากาศ หรือเครือ่ งฟอกอากาศ
ซึง่ ได้ปรับปรุงเพื่อห้อง Negative Pressure แล้วในปั จจุบนั
- มีการติดตามความเหมาะสมการใช้งาน เพื่อเป็ นการใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า และประหยัดรายจ่าย
ของโรงพยาบาล
ระบบสารสนเทศที่พฒ
ั นาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ในระบบ IC
- ใช้ระบบสารสนเทศทีพ
่ ฒ
ั นาขึน้ เพื่อตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้ในระบบ IC โดยใช้ Folder เพื่อ
รายงานการติดเชือ้ จากหน่วยงานทางระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อให้หน่วยงานส่งข้อมูลและผูร้ บั ผิดชอบ
สามารถรวบรวมข้อมูลได้งา่ ยและสะดวกมากขึน้
- ในปี 2559 เปลีย่ นใช้โปรแกรม Excel ในการทาตารางเก็บข้อมูลเพื่อให้สามารถสรุปผลข้อมูลได้งา่ ย
- ในปี 2559 มีการเพิม่ ข้อมูลตัวชีว้ ดั เช่น IC Round การพิทกั ษ์สทิ ธ์ผป
ู้ ่ วย การเก็บตัวชีว้ ดั หัวหน้า
งาน เพื่อให้ทมี สามารถใช้ขอ้ มูลได้งา่ ยขึน้
- แจ้งข้อมูลสถานการณ์การติดเชือ้ ในโรงพยาบาลแก่ ICC ในทีป่ ระชุมทุกเดือน
บทเรียนในการฝึ กอบรมบุคลากรเกี่ยวกับงาน IC
- ความเชื่อมโยงระหว่างปั ญหาทีพ
่ บจากการปฏิบตั งิ าน, training need, การฝึกอบรม, การ
ประเมินผล, และการปรับปรุงรูปแบบการฝึกอบรมในปี 2557-2559 ดังนี้
- มีความเชื่อมโยงระหว่างปั ญหาทีพ
่ บจากอุบตั กิ ารณ์การปฏิบตั งิ าน การสารวจความต้องการความรู้
แนวทางใหม่ทพ่ี ฒ
ั นา Update ขึน้ โดยนามาวางแผนการอบรมแบบมีส่วนร่วม ฝึกปฏิบตั ิ และ
สอดแทรกกิจกรรมทีส่ นุก เพื่อให้ผปู้ ระชุมตื่นตัว สามารถจดจารายละเอียด และความสาคัญในแต่
ละหัวข้อเรือ่ ง โดยมีการประเมินผลการฝึกอบรม และการปรับปรุงรูปแบบการฝึกอบรมให้ตอบสนอง
ความต้องการผูเ้ ข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่องทุกปี
- ทีม ICC ประชุมวิชาการทุกเดือน
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รายงานการประเมิ นตนเอง (SA2011) รพ.
บทเรียนในการให้ข้อมูลและเสริ มพลังแก่ครอบครัว/ชุมชนเกี่ยวกับ IC ( การพิ ทกั ษ์ การเยี่ยมบ้าน
PTB เชื้อดื้อยา )
กลุ่มเป้ าหมายสาคัญและแนวทางการให้ขอ้ มูลได้มกี ารปรับปรุงดังนี้
- ในผูป้ ่ วยใน เน้นการติดตามผูป้ ่ วย 2 รูปแบบ ได้แก่
1. การพิทกั ษ์สทิ ธ์ คือ ผูป้ ่ วยเด็ก ชรา ผูป้ ่ วยพิการ และในผูป้ ่ วย PTB พิทกั ษ์สทิ ธิ ์ครอบคลุมไปถึง
ผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย
2. การจัดการผูป้ ่ วยตามหลัก Transmission based precaution ติดตามการแยก แบ่ง Zone และ
การให้คาแนะนาและอุปกรณ์ทเ่ี หมาะสม
- ผูป้ ่ วยนอก มีการวางระบบการเยีย่ มบ้านร่วมกับงานคลินิก TB โดยร่วมกับ รพ.สต.เจ้าของพืน้ ที่ ใน
กรณีผปู้ ่ วยเชือ้ ดือ้ ยารายงานแพทย์เพื่อพิจารณารักษาส่งต่อ และสาหรับผูป้ ่ วยมีการลงเยีย่ มบ้าน
ผูป้ ่ วย PTB เชือ้ ดือ้ ยาเพื่อให้คาแนะนาร่วมแก้ปัญหาทีผ่ ปู้ ่ วยพบในระหว่างการรักษาเพื่อให้ผปู้ ่ วย
สามารถรักษาได้ครบตามระยะเวลา และหายไม่แพร่กระจายเชือ้ ในชุมชน
การป้ องกันการติ ดเชื้อ
การปฏิบตั ติ ามมาตรการทีส่ าคัญและการปรับปรุงทีเ่ กิดขึน้
วิธกี ารเฝ้ าระวังการติดเชือ้ ทีเ่ หมาะสมกับบริบทของโรงพยาบาล
- ใช้เกณฑ์การวินิจฉัยการติดเชือ้ ทีเ่ ป็ นมาตรฐานซึง่ อ้างอิงจากชมรมโรคติดเชือ้ ในโรงพยาบาล
ร่วมกับกรมสนับสนุ นบริการสุขภาพ โดยมีการเฝ้ าระวังด้วยแบบประเมิน Target surveillance โดย
หอผูป้ ่ วย และ เฝ้ าระวังแบบกึง่ Hospital wide โดย ICN รวบรวมข้อมูลเป็ นรายเดือนรายงานแก่
คณะกรรมการ ICC
- มีการทบทวนในผูป
้ ่ วยทีส่ งสัยติดเชือ้ ในโรงพยาบาลร่วมกันระหว่าง แพทย์ IC ICN และหอผูป้ ่ วย
โดยใช้ขอ้ มูลระหว่างการดูแลและเวชระเบียนมาประกอบการวินิจฉัยการติดเชือ้ ซึง่ ในปี 2559 พบ 2
รายได้แก่การติดเชือ้ ตาแหน่ งสะดือทารก และ CAUTI นอกจากนี้ยงั ทบทวนติดตามในรายพบการ
ติดเชือ้ ดือ้ ยา และเฝ้ าระวังภาวะ Sepsis ในผูป้ ่ วยกลุ่มเสีย่ งเพื่อให้ผปู้ ่ วยได้รบั การรักษาทีเ่ หมาะสม
ป้ องกันอัตราการพิการ และอัตราตายทีอ่ าจเกิดขึน้ โดยโครงการพัฒนาการดูแลผูป้ ่ วย Sepsis อยู่
ในระหว่างดาเนินการ R2R
ผลการประเมินผลการปฏิบตั ติ ามแนวทาง
ลาดับ

แนวทางปฏิบตั ิ

ผลการปฏิบตั ติ ามแนวทาง
2556
2557
2558
-

2559
82.5

1.

การล้างมือ 6 ขัน้ ตอน

2555
-

2.

การล้างมือตาม 5 moments

81.31

89.65

91

90.66

89.38

3.

การให้สารน้าทางหลอดเลือดดา

96.78

97.9

98.4

97.37

96.42

4.

การใส่สายสวนปั สสาวะ

97.58

98.42

98.9

99.34

99

5.

การเย็บแผลฝีเย็บ

100

100

100

100

100
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รายงานการประเมิ นตนเอง (SA2011) รพ.
6.

การดูแลสะดือทารก

99.1

100

100

100

100

7.

กระบวนการทาความสะอาดปราศจากเชือ้

94.8

96

95.4

98

96.5

8.
9.
10.
11.

การคัดแยกขยะในหน่วยงาน
การใช้ PPE
การจัดการผ้าเปื้ อน (ซักฟอก)
มาตรฐานโภชนาการ (โภชนาการ)

98.30

91.18

84.72

94.3

95.1

97.41
91.79
89.95

99.74
86.93
83.87

98.4
86.9
83.9

97.06
91.83
91.05

98.5
87.8
81.6

บทเรี ยนในการปรับปรุ งและควบคุมสิ่ งแวดล้ อม
การปรับปรุงทีไ่ ด้ดาเนินการไปแล้วเพิม่ เติมในปี 2557-2560
- ต่อเติมจุดรอตรวจในผูป้ ่ วยโรคติดเชือ้ ทีแ่ ผนกผูป้ ่ วยนอก ให้แยกจากผูป้ ่ วยทัวไปได้
่
ชดั เจน
- ติดตามประเมินระบบระบายอากาศ ในห้องแยกทีส่ าคัญเช่น คลินิก TB ห้องทันตกรรม และงาน
อุบตั เิ หตุฉุกเฉิน เพื่อคงประสิทธิภาพการระบายอากาศให้ดอี ยูเ่ สมอ
- เพิม่ ห้องแยกโรค Negative Pressure ทีห่ อผูป้ ่ วยในอีก 1 ห้อง เพื่อรับผูป้ ่ วยประเภท Airborne
Precaution
- ปรุงปรุงการจัดการขยะติดเชือ้ ทัง้ ในโรงพยาบาลและชุมชน ได้แก่ การจัดรถเข็มรับขยะติดเชือ้ ใน
โรงพยาบาล การปรับปรุงคุณภาพผูข้ นส่งขยะในเครือข่าย การปรับปรุงลานล้างรถขนส่งขยะติดเชือ้
เป็ นต้น
- อบรมพนักงานทาความสะอาดปี ละ 1 ครัง้ จัดทาข้อมูลวิธกี ารทาความสะอาดอาคารสถาน การแต่ง
กายทีเ่ ข้าใจได้งา่ ยและมีรปู ภาพประกอบชัดเจน และประเมินการปฏิบตั ติ ามแนวทางทุก 2 เดือนครัง้
บทเรียนในการลดความเสี่ยงต่อการติ ดเชื้อในพื้นที่ต่างๆ
- การตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามแนวทางเพื่อลดความเสีย่ งต่อการติดเชือ้ ในหน่ วยงานต่างๆ
โดยการทา IC Round เพื่อลดความเสีย่ งต่อการติดเชือ้ ดังนี้
หน่วยงาน
งานซักฟอก

-

งานจ่ายกลาง

-

โรงครัว

-

ผลการตรวจสอบและการพัฒนาปรับปรุง
การดูแลบริเวณทีร่ บั ผ้าเปื้ อน และการสวม PPE ป้ องกันบุคลากรทีต่ อ้ ง
สัมผัสผ้าเปื้ อน รวมทัง้ การล้างมือหลังจากสัมผัสกับผ้าเปื้ อน
การใช้น้ ายาทาความสะอาดและโปรแกรมทีเ่ หมาะสม
การมีพน้ื ทีแ่ ยกเฉพาะในบริเวณส่งเครือ่ งมือปนเปื้ อน
มีการติดตามประสิทธิภาพของการเตรียมอุปกรณ์และการทาให้ปราศจาก
เชือ้ อย่างต่อเนื่อง
มีการดาเนินงานภายใต้มาตรฐานงานสุขาภิบาลอาหารของกรมอนามัยและ
ครัวฮาลาล มีการตรวจสอบการปฏิบตั อิ ย่างต่อเนื่องทุก 2 เดือน
มีการดูแลสุขอนามัยของเจ้าหน้าที่ และให้วคั ซีนทีเ่ หมาะสม
การให้ความรูแ้ ก่เจ้าหน้าทีเ่ กีย่ วกับการเตรียมอาหารและสุขอนามัยส่วน
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รายงานการประเมิ นตนเอง (SA2011) รพ.
บุคคลปี ละ 1 ครัง้
กายภาพ
บาบัด
ห้องเก็บศพ
ระบบบ่อบาบัด

- การล้างมือ และการทาความสะอาดอุปกรณ์ออกกาลังกายทีใ่ ช้อุปกรณ์
ร่วมกันในผูร้ บั บริการ
- มีการดาเนินงานภายใต้แนวปฏิบตั โิ ดยต้องทาความสะอาดทันทีเมือ่ มีการ
ใช้งาน หากไม่ใช้งานให้ดูแลความสะอาดเดือนละ 1 ครัง้
- ติดตามควบคุมกากับการปฏิบตั ติ ามแนวทางในการเติมคลอรีน ทัง้ ในกรณี
ปกติ และกรณีทม่ี นี ้าปริมาณมากเช่นหน้าฝน

แพทย์แผนจีน

-

แม่บา้ น

-

ปฏิบตั ติ ามแนวทางในการป้ องกันสัมผัสเลือดและสารคัดหลัง่ รวมทัง้ ทิง้ เข็ม
ทีใ่ ช้แล้วอย่างถูกต้อง
มีการดาเนินงานตามแนวทางการจัดการขยะ และการทาความสะอาด
สถานทีข่ องโรงพยาบาล และสอบการปฏิบตั อิ ย่างต่อเนื่องทุกเดือน
มีการดูแลสุขอนามัยของเจ้าหน้าที่ และให้วคั ซีนทีเ่ หมาะสม
การให้ความรูแ้ ก่บุคคลปี ละ 1 ครัง้

การปรับเปลี่ยนต่างๆ ที่ เกิ ดขึ้นเพื่อลดอัตราการติ ดเชื้อที่สาคัญ
ในปี 2558 พบการติดเชือ้ ในตาแหน่งให้สารน้าทางหลอดเลือดดา
- เปลีย่ นใช้การปิ ดตาแหน่งให้สารน้าจากใช้พลาสเตอร์ sterile ปิ ด เปลีย่ นเป็ นใช้แผ่นปิ ดแผลปราศจากเชือ้
ชนิดใส ซึง่ ทาให้สงั เกตอาการบวม แดง อักเสบของตาแหน่งให้สารน้ าได้งา่ ยขึน้ ยกเว้นในรายทีม่ เี หงือ่ อก
มาก ผูป้ ่ วยเด็กซึง่ มี Activity ตลอด และผูป้ ่ วยทีม่ กี ารแข็งตัวของเลือดผิดปกติ ซึง่ อาจเกิดการอับชืน้
หมักหมมที่ Site IV ส่งเสริมให้เกิดการติดเชือ้ ได้งา่ ยขึน้
ในปี 2559 พบการติดเชือ้ ใน 2 ตาแหน่งได้แก่ สะดือทารกหลังคลอด และ UTI ในผูป้ ่ วยใส่สายสวน
ปั สสาวะและนอนรพ.เป็ นเวลานาน
- พบทารกหลังคลอด 3 วัน กลับมาพบแพทย์ดว้ ยมีอาการสะดือแฉะแพทย์วนิ ิจฉัยว่ามีการติดเชือ้ ทีส่ ะดือ
และให้การรักษาโดยให้ยาปฏิชวี นะ โดยในรายนี้ไม่ได้ตรวจอาการซ้าเพื่อวินิจฉัยตามหลัก IC โดย ICWN
หรือ ICN แต่นบั เป็ นการติดเชือ้ ตามแพทย์วนิ ิจฉัย มีการติดตามอัตราการติดเชือ้ ในหอผูป้ ่ วยเพื่อเฝ้ าระวัง
เน้นย้าการให้สุขศึกษามารดาหลังคลอด และติดตามอัตราการติดเชือ้ ต่อเนื่อง โดยหลังจากนัน้ ยังไม่พบการ
ติดเชือ้ บริเวณสะดือทารกหลังคลอด
- พบผูป้ ่ วย Bed ridden ซึง่ On Urine Catheter ได้มาตรวจรักษาด้วยอาการ UTI ต่อเนื่อง 2 ครัง้ และพัก
รักษาตัวในโรงพยาบาล นอนนานกว่า 48 ชม. หลังเข้ารับการรักษาได้รบั ยาปฏิชวี นะทางหลอดเลือดดา
ผลพบมีการติดเชือ้ ดือ้ ยาในทางเดินปั สสาวะ และพบอาการ Sepsis ต้องส่งตัวไปรักษาต่อ โรงพยาบาล
ศูนย์ จึงได้ประสานองค์กรแพทย์หาแนวทางตรวจรักษาโดยได้ขอ้ สรุปในรายทีเ่ ข้ารับการรักษา UTI
ต่อเนื่อง 2-3 ครัง้ แล้วอาการไม่ทุเลาควรได้รบั การส่งเพาะเชือ้ ในทางเดินปั สสาวะ เพื่อการวินิจฉัยและให้
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รายงานการประเมิ นตนเอง (SA2011) รพ.
การรักษาทีถ่ ูกต้องเหมาะสมป้ องกันการติดเชือ้ ในกระแสเลือดต่อไป
- พบอัตราการคัดกรองภาวะ Sepsis ใน 1 ชม.ล่าช้า จึงได้ออกแบบใบการเฝ้ าระวัง ภาวะ Sepsis โดยใช้
องค์ประกอบของผูป้ ่ วยทีเ่ สี่ยงต่อการเกิด Sepsis จากฐานข้อมูลของรพ.กันตัง ร่วมกับแนวทางการคัด
กรอง Sepsis อย่าง Early Detection : QSOFA และติดตามการปฏิบตั อิ ย่างต่อเนื่องทุกเดือน
บทเรียนในการดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อซึ่งติ ดต่อได้ทางโลหิ ต ผู้ป่วยที่มีภมู ิ ต้านทานตา่ การติ ดเชื้อที่ดื้อ
ยาและเชื้ออุบตั ิ ใหม่
- ผูป้ ่ วยโรคเอดส์ควรได้รบั การดูแลรักษาด้วยหัวใจความเป็ นมนุษย์เช่นเดียวผูป้ ่ วยทัวไป
่ ควบคู่ไปกับ
การใช้ PPE อย่างถูกต้องเหมาะสม และมีการพิทกั ษ์สทิ ธิ ์ในการไม่เปิ ดเผยข้อมูลการติดเชือ้ และการรักษา
ของผูป้ ่ วย
- ในผูป้ ่ วยภูมติ ่า ได้กาหนดการจาแนกผูป้ ่ วยอย่างชัดเจนเพื่อแยกผูป้ ่ วยเข้าห้องพิเศษโดยไม่คดิ ค่าห้อง
เพื่อป้ องกันการติดเชือ้ จากผูป้ ่ วยทัวไป
่ เช่น ผูป้ ่ วยโรคมะเร็งซึงได้รบั การรักษาโดย Chemotherapy ,
ผูป้ ่ วยไตวายระดับ 5 หรือผูป้ ่ วยเอดส์ระยะติดเชือ้ ฉวยโอกาส เป็ นต้น โดยผูป้ ่ วยต้องมีอาการทัวไปคงที
่
่
มิใช่กลุ่มเฝ้ าระวังภาวะวิกฤติ
- ในการดูแลผูป้ ่ วยเชือ้ ดือ้ ยา โรงพยาบาลกันตังพบผูป้ ่ วยเชือ้ ดือ้ ยาเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง ทัง้ จากการส่ง
เชือ้ ไปเพาะเชือ้ ทีโ่ รงพยาบาลศูนย์ และการรับผูป้ ่ วยเชือ้ ดือ้ ยากลับมารักษาทีโ่ รงพยาบาล โดยเมือ่ พบ
ผูป้ ่ วยเชือ้ ดือ้ ยา ได้กาหนดให้ส่อื สารในโรงพยาบาลซึง่ ถือเป็ นสิง่ สาคัญในการดูแลและป้ องกันการ
แพร่กระจายเชือ้ เช่น การรายงาน ICN และหอผูป้ ่ วยทันทีทท่ี ราบผลจากงานห้องตรวจชันสูตรทาง
การแพทย์, ส่งต่อข้อมูลเชือ้ และยาทีไ่ ด้รบั จากศูนย์ referแก่หน่วยงานทีร่ บั ผูป้ ่ วย, การใช้สติก๊ เกอร์ส ี MDR
เพื่อติดเตือนเมือ่ ส่งผูป้ ่ วยไปจุดบริการต่างๆ, การทาระบบ Note โชว์ทห่ี น้าจอ Hos X-P เพื่อแจ้งผูป้ ฏิบตั ิ
ในการเคร่งครัดการปฏิบตั ติ ามแนวทางป้ องกันเชือ้ ดือ้ ยา, การแยกผูป้ ่ วย, และการติดตามเยีย่ มบ้านเพื่อ
ติดตามการมารับยาต่อเนื่องและการปฏิบตั ติ นเพื่อป้ องกันการแพร่ก ระจายเชือ้ ในชุมชน
- ในระยะ 3-5 ปี พบการระบาดของโรคอุบตั ใิ หม่ อุบตั ซิ ้า ทัง้ ในต่างประเทศ และในประเทศไทยเอง
เช่น Ebola, Zika virus disease, MERs CoV หรือ Diphtheria เป็ นต้น งานป้ องกันและควบคุมการติดเชือ้
ต้องติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองต่อนโยบายภาครัฐ ให้ความรูอ้ ย่างเหมาะสมไม่ให้เกิดความ
ตระหนกในบุคลากรและชุมชน กาหนดแนวทางปฏิบตั ิ การคัดกรอง และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอ
สอดคล้องทันท่วงทีกบั สถานการณ์ปัจจุบนั รวมทัง้ ต้องให้ความรูก้ บั เครือข่ายในชุมชน เพื่อการป้ องกันการ
แพร่กระจายเชือ้ ทีเ่ หมาะสม ซึง่ ต้องใช้การประสานงาน และความยืดหยุน่ อย่างสูงในการปฏิบตั งิ าน
การเฝ้ าระวังและติ ดตามกากับ
แนวทางการเฝ้ าระวังแบบ active prospective surveillance และวิธกี ารเพื่อให้ได้ขอ้ มูลทีค่ รอบคลุม
- อัตราการติดเชือ้ ในตาแหน่ งทีม่ กี ารเฝ้ าระวัง และโอกาสเกิด under report
1) การเฝ้ าระวังการติดเชือ้ ในหอผูป้ ่ วย ใช้การเฝ้ าระวังทุกรายตาม target surveillance โดยใช้ใบเฝ้ าระวังที่
หอผูป้ ่ วย และหากมีผปู้ ่ วยสงสัยสามารถปรึกษา ICN ทัง้ ทาง application Line และการโทรศัพท์
2) การเฝ้ าระวังแบบกึง่ Hospital wide โดย ICN ทาในวันเวลาราชการ โดยเฝ้ าระวังในกลุ่มเสีย่ ง เช่น
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ผูป้ ่ วยสูงอายุ และผูป้ ่ วยภูมติ ่าเป็ นต้น
ซึง่ ในระยะแรกของการปฏิบตั ไิ ด้รบั ความร่วมมือค่อนข้างน้อย เนื่องจากบุคลากรรูส้ กึ มีภาระเพิม่ ขึน้ ใน
การปฏิบตั งิ านเพิม่ ขึน้ ได้มกี ารปรับปรุงใบเฝ้ าระวังให้ง่ายขึน้ ในการปฏิบตั ิซง่ึ ทาให้ผลในการเฝ้ าระวัง
สมบูรณ์ขน้ึ โดยผลการรายงานจะเก็บรวบรวมโดย ICWN ประจาหอผูป้ ่ วย
บทเรียนในการรับรู้การติ ดเชื้อที่ไม่ได้มี active prospective surveillance
- จากการติดตามประเมินโดย ICWN และ ICN ยังไม่พบอัตราการเกิด NI อื่นๆในโรงพยาบาลจาก
การเฝ้ าระวังข้อมูลการติดเชื้อในตาแหน่งทีไ่ ม่ได้เป็ นเป้ าหมายของการเฝ้ าระวังในข้อ 2)
แนวโน้ มการใช้ยาต้านจุลชีพที่สาคัญ แนวโน้ มการดื้อยา และการตอบสนองที่เกิ ดขึ้น
- อัตราการใช้ยาปฏิชวี นะยังพบมีการใช้สงู แต่ในกลุ่มโรคเช่น URI Diarrhea และแผล มีการใช้อย่าง
สมเหตุผล สาหรับผูป้ ่ วยเชือ้ ดือ้ ยาพบมีเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่องทุกปี ทัง้ จากการส่งเชือ้ ไปเพาะเชือ้ ที่
โรงพยาบาลศูนย์ และการรับผูป้ ่ วยเชือ้ ดือ้ ยากลับมารักษาทีโ่ รงพยาบาล โดยเมือ่ พบผูป้ ่ วยเชือ้ ดือ้ ยา ได้
กาหนดให้มกี ารสื่อสารในโรงพยาบาลซึง่ ถือเป็ นสิง่ สาคัญในการดูแลและป้ องกันการแพร่กระจายเชือ้ เช่น
การรายงาน ICN และหอผูป้ ่ วยทันทีทท่ี ราบผลจากงานห้องตรวจชันสูตรทางการแพทย์, ส่งต่อข้อมูลเชือ้
และยาทีไ่ ด้รบั จากศูนย์ referแก่หน่วยงานทีร่ บั ผูป้ ่ วย, การใช้สติก๊ เกอร์ส ี MDR เพื่อติดเตือนเมือ่ ส่งผูป้ ่ วย
ไปจุดบริการต่างๆ, การทาระบบ Note โชว์ทห่ี น้าจอ Hos X-P เพื่อแจ้งผูป้ ฏิบตั ใิ นการเคร่งครัดการ
ปฏิบตั ติ ามแนวทางป้ องกันเชือ้ ดือ้ ยา, การแยกผูป้ ่ วย, การแยกอุปกรณ์ทใ่ี ช้งาน, การทาลายเชือ้ และทา
ความสะอาดอาคารสถานที่ รวมถึงการติดตามเยีย่ มบ้านเพื่อติดตามการมารับยาต่อเนื่องและการปฏิบตั ิ
ตนเพื่อป้ องกันการแพร่กระจายเชือ้ ในชุมชน
สรุปความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ การติ ดเชื้อที่ได้จากการวิ เคราะห์ข้อมูล และการปรับปรุง
ระบบงานที่เกิ ดขึ้น
จากข้อมูลอัตราการติดเชือ้ ในตาแหน่งของการให้บริการ พบมีอตั ราการติดเชือ้ ในโรงพยาบาลต่า
แต่พบการติดเชือ้ ในชุมชนสูงขึน้ ซึง่ ทาให้เกิดอันตรายต่อผูป้ ่ วยถึงพิการหรือเสียชีวติ ได้ เช่นการติดเชือ้
ในกระแสเลือด และการติดเชือ้ ดือ้ ยาจากการได้รบั การรักษาจากหลายโรงพยาบาลและไม่ได้รบั การ
รักษาต่อเนื่อง จากสถานการณ์ดงั กล่าวคณะกรรมการ ICC จึงมุง่ เน้นระบบงานในการดูแลผูป้ ่ วยโดยให้
ความสาคัญในการวินิจฉัย คัดกรอง เฝ้ าระวังภาวการณ์ตดิ เชือ้ และSepsis เพื่อให้การส่งต่อผูป้ ่ วยไป
รักษาทีโ่ รงพยาบาลศูนย์อย่างทันท่วงที นอกจากนี้ในการดูแลรักษาต่อเนื่อง เช่นผูป้ ่ วยติดเชือ้ ทีม่ า
รักษาต่อเนื่อง 2-3 ครัง้ แต่อาการไม่หายขาดหรือไม่ทุเลาก็อาจส่งผลให้เกิดการติดเชือ้ ในกระแสเลือด
เช่นเดียวกัน คณะกรรมการ ICC ร่วมกับองค์กรแพทย์ในวางระบบการส่งเชือ้ ไปเพาะเชือ้ ทีโ่ รงพยาบาล
ศูนย์ หรือส่งผูป้ ่ วยไปรักษาต่อทีโ่ รงพยาบาลศูนย์ซง่ึ มีศกั ยภาพทีส่ งู กว่า เพื่อวินิจฉัยเชือ้ ดือ้ ยาและส่ง
ผูป้ ่ วยไปรับการรักษาและรับยาทีเ่ หมาะสมกับเชือ้ ก่อโรคต่อไป
บทเรียนในการทางานร่วมกับส่วนราชการ องค์กรอื่น และชุมชน
- เนื่องด้วย อาเภอกันตัง มีผน
ู้ บั ถือศาสนาอิสลามเป็ นจานวนมาก ในทุกปี จะมีผไู้ ปแสวงบุญพิธฮี จั ญ์
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ทีเ่ มืองเมกกะ ประเทศซาอุดอิ าราเบียซึง่ เป็ นแหล่งแพร่กระจายเชือ้ โรค MERs CoV ทีส่ าคัญ
คณะกรรมการ ICC ได้รว่ มกับหน่วยงานภาครัฐในหลายหน่วยงาน วางระบบการดูแลผูป้ ่ วยและ
ครอบครัวในชุมชน ทัง้ การคัดกรองสุขภาพก่อนเดินทาง การให้ความรูก้ ารป้ องกันตนเองจากโรค
MERs CoV ของผูแ้ สวงบุญ การให้ความรูบ้ ุคลากรในเครือข่ายและการลงไปให้ความรูค้ รอบครัวผูแ้ สวง
บุญในชุมชนในช่วงการเฝ้ าระวัง 14 วันหลังกลับ วางระบบการดูแลรักษาทีโ่ รงพยาบาลในทุกๆ
หน่วยงานเพื่อป้ องกันการแพร่กระจายเชือ้ และการเตรียมทีมเพื่อส่งต่อเมือ่ ผูป้ ่ วยมีภาวะวิกฤติ โดย
พบว่าการประสานข้อมูล ความร่วมมือร่วมใจของทุกหน่ วยงานและการมุง่ เน้นผลสาเร็จทีถ่ อื ประโยชน์
ของโรงพยาบาลและชุมชนเป็ นสาคัญ สามารถทาให้การดาเนินงานในการป้ องกันการแพร่กระจายเชือ้
MERs CoV สาเร็จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี
- ในปี 2559 คลินิก PTB พบผูป้ ่ วย PTB เชือ้ ดือ้ ยาซึง่ ส่งกลับมารักษาต่อจากโรงพยาบาลศูนย์
คลินิก TB จึงร่วมกับ ทีม IC เภสัชกร และรพ.สต.ในชุมชน ร่วมลงเยีย่ มผูป้ ่ วย ซึง่ ในระยะแรกพบผูป้ ่ วย
มีปัญหาจากการรับประทานยา, การดาเนินตามแนวทาง DOT, ฐานะทางเศรษฐกิจทีต่ อ้ งทางานเพื่อหา
เลีย้ งครอบครัว ความกังวลเรือ่ งการแพร่กระจายเชือ้ ไปยังครอบครัวและความรังเกียจของเพื่อนบ้าน
จากปั ญหาดังกล่าว ทีมพบว่าความรูใ้ นการปฏิบตั งิ านไม่สามารถนามาใช้กาหนดให้ผปู้ ่ วยต้องปฏิบตั ิ
ตามแนวทางให้ถูกต้องได้ทงั ้ หมด ต้องอาศัยการปรับเพื่อให้สอดคล้องต่อสภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม
และกิจวัตรของผูป้ ่ วยด้วย หลังจากได้ลงเยีย่ มทีมได้รว่ มกันช่วยแก้ปัญหาในเรือ่ งการรับประทานยา
การดาเนินตามแนวทาง DOT, การติดตามผูส้ มั ผัส และให้คาปรึกษาในการป้ องกันการแพร่กระจายเชือ้
ทีเ่ หมาะสมตามกิจวัตรการดาเนินชีวติ ของผูป้ ่ วย และลงเยีย่ มต่อเนื่องเพื่อติดตามผล พบว่าผูป้ ่ วยมี
รับประทานยาถูกต้องต่อเนื่อง เข้ารับการรักษาตามนัดสม่าเสมอ ส่งผลให้การตรวจ Sputum เป็ นลบ
ต่อเนื่องกัน 3 ครัง้ ผูป้ ่ วยมีทศั นคติทด่ี แี ละอาการทีด่ ขี น้ึ ตามลาดับ
การควบคุมการระบาด
บทเรียนในการควบคุมการเพิม่ ทีผ่ ดิ ปกติหรือการระบาดของการติดเชือ้ ในรอบ 3 ปี ทผ่ี ่านมา
- การบ่งชีก้ ารเพิม่ ทีผ่ ดิ ปกติหรือการระบาดของการติดเชือ้ ในรอบ 3 ปี ทผ่ี ่านมา
ไม่พบการระบาดภายในโรงพยาบาลในรอบ 3 ปี ทีผ่ ่านมา
-

ผลการพัฒนาที่สาคัญ:
- การป้ องกันการแพร่กระจายเชือ้ ในโรงพยาบาล PTB ในโรงพยาบาล
- การพัฒนาการบันทึกทางการพยาบาลด้าน IC
- CQI พัฒนาการดูแลผูป้ ่ วย Sepsis
- CQI การจัดการป้ องกันอุบตั กิ ารณ์เข็มทิม่ ตา
- นวัตกรรมถังแดงแยกขยะ
- การพัฒนาการดูแลผูป้ ่ วยเชือ้ ดือ้ ยา
- การจัดการป้ องกันการแพร่กระจายเชือ้ ในบริเวณรับส่งเครือ่ งมือปนเปื้ อนงานจ่ายกลาง
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มาตรฐาน
46. การออกแบบระบบป้ องกันและ
ควบคุมการติดเชือ้
47. การจัดการและทรัพยากร
48. การป้ องกันการติดเชือ้
49. การเฝ้ าระวังการติดเชือ้ และ
ติดตามกากับ

50. การควบคุมการระบาดของการติด
เชือ้

Score

ประเด็นในแผนการพัฒนา 1-2 ปี ข้างหน้ า
 การป้ องกันการสัมผัสเลือดและเข็มทิม่ ตาในการ
ปฏิบตั งิ าน
 การเฝ้ าระวังการติดเชือ้ ในกระแสเลือด และการ
ป้ องกัน ดูแล เฝ้ าระวังผูป้ ่ วยติดเชือ้ ดือ้ ยา
 การพัฒนาการพิทกั ษ์สทิ ธ์ดา้ น IC ในผูป้ ่ วยกลุ่ม
เด็ก สูงอายุ และพิการ
-
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