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II-4 การป้องกนัและควบคมุการติดเช้ือ 
เป้าหมาย/ประเดน็คณุภาพท่ีส าคญั: ปลอดภยั ประสทิธภิาพ 

ข้อมูล/ตวัช้ีวดั  เป้าหมาย 2555 2556 2557 2558 2559 

อตัราการตดิเชือ้ในโรงพยาบาล ( :1,000 
patient day) 

< 0.3 : 
1000 

0.01 0.06 0 0 0.09 

อตัราการตดิเชือ้แผลฝีเยบ็ 0.3 0 0 0 0 0 
อตัราการตดิเชือ้แผลผ่าตดั 0.3 0 0 0 0 0 
อตัราการตดิเชือ้สะดอืทารก 0.3 0 0 0 0 0.38 
อตัราการอกัเสบของบรเิวณการใหส้ารน ้า
ทางหลอดเลอืดด าส่วนปลาย 

0.3 0.01 0.07 0 0 0 

อตัราการใช ้PPE เหมาะสม (%) 85 97.41 99.74 98.4 97.06 98.5 
ประสทิธภิาพการเฝ้าระวงั 95 100 100 100 100 100 
 

บริบท: 
จ านวนเตยีง จ านวนผูร้บับรกิาร: เป็นโรงพยาบาลชุมชน ระดบั F1 ขนาด 60 เตยีง ในปีงบประมาณ 2559  
จ านวนผูร้บับรกิารผูป่้วยนอกเฉลีย่ 613 คน/วนั ผูป่้วยใน 70 คน/วนั วนันอนเฉลีย่ 2.23 วนั/คน 
บรกิารทีม่คีวามเสีย่งต่อการตดิเชือ้:  
งานอุบตัเิหตุฉุกเฉิน, หอผูป่้วยใน, การใหบ้รกิารมารดาและทารก, งานหอ้งผ่าตดั, คลนิิกวณัโรค, งาน
ชนัสตูรทางหอ้งปฏบิตักิาร, งานทนัตกรรม, งานจา่ยกลางและซกัฟอก, งานแพทยแ์ผนจนี กจิกรรมทีม่ ี
ความเสีย่งสงู ไดแ้ก่การใส่ท่อช่วยหายใจทีง่านอุบตัเิหตุฉุกเฉิน, การใหบ้รกิารแก่ผูป่้วย HIV PTB HBV 
HCV, การท าความสะอาดเครือ่งมอืปนเป้ือน 
ความรุนแรงของผูป่้วย:  
พบผูป่้วยทีม่โีอกาสแพรก่ระจายเชือ้ทางระบบทางเดนิหายใจ โดยความรนุแรงสงูทีพ่บคอืผูป่้วยวณัโรคซึง่ 
พบผูป่้วยรายใหมเ่ฉลีย่ 57 ราย/ปี  ปัจจบุนัม ีMDR PTB จ านวน 1 รายซึง่อยูใ่นการดูแล และในรอบปีที่
ผ่านมาไมพ่บการตดิเชือ้ของบุคลากร 
โอกาสรบัผูป่้วยตดิเชือ้จากสถานพยาบาลอื่น:  
การส่งต่อผูป่้วยในเครอืขา่ยจากโรงพยาบาลศูนยม์ารบัการรกัษามอีย่างต่อเนื่องไดแ้ก่ผูป่้วยเชือ้ดือ้ยา 7 
รายในจ านวนน้ีมวีณัโรคเชือ้ดือ้ยา 2 ราย และผูป่้วยวณัโรคเฉลีย่ 2 ราย/ปี  
การตดิเชือ้ส าคญัทีม่โีอกาสแพรก่ระจายในสถานพยาบาล :   
วณัโรค, MERS CoV, ตาแดง, สุกใส, HFM และหดั  
จ านวน ICN และการศกึษาอบรม:  
บุคลากรในงานป้องกนัและควบคุมการตดิเชือ้ในโรงพยาบาล ประกอบดว้ย ICN ทีผ่่านการอบรมหลกัสตูร 
เฉพาะทางการพยาบาลผูป่้วยโรคตดิเชือ้และควบคุมการตดิเชือ้ (4 เดอืน) จ านวน 1 คน พยาบาลวชิาชพี 
ทีผ่่านการอบรมหลกัสตูรการป้องกนัและควบคุมการตดิเชือ้ระยะสัน้ 2 สปัดาห ์จ านวน 6 คน และ ICWN  
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ทีเ่ป็นพยาบาลวชิาชพีทีผ่่านการอบรมดา้น IC ทีเ่กีย่วขอ้งจากภายนอกและภายในทุกคน  
กระบวนการ: 
การออกแบบระบบ 
วตัถุประสงคแ์ละกลยทุธข์องงาน IC 
 วิสยัทศัน์ “เป็นโรงพยาบาลทีผู่ม้ารบับรกิารปลอดภยัจากการตดิเชือ้ในโรงพยาบาลทีด่ทีีสุ่ดในจงัหวดัตรงั” 
พนัธกิจ 
1. ก าหนดนโยบาย แผนงาน มาตรการ ระเบยีบปฏบิตัวิธิกีารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการป้องกนัและ 
  ควบคุมการตดิเชือ้ในโรงพยาบาล 

2. เฝ้าระวงัการตดิเชือ้ทัง้ในผูร้บับรกิาร บุคลากรและสิง่แวดลอ้มในโรงพยาบาล 
3. รวบรวม และวเิคราะหข์อ้มลูการเฝ้าระวงัการตดิเชือ้ใน โรงพยาบาล พรอ้มทัง้รายงานผลต่อ  
    หน่วยงานเกี่ยวขอ้ง 
4. สอบสวนหาสาเหตุของการระบาด และควบคุมการระบาดในโรงพยาบาลอยา่งทนัท่วงท ี
5. ส่งเสรมิการดแูลสุขภาพดา้นการป้องกนัการตดิเชือ้ทัง้ในบุคลากรและผูร้บับรกิาร  
6. ใหค้ าปรกึษา ค าแนะน า และความรูใ้นดา้นการป้องกนัและควบคุมการตดิเชือ้ในโรงพยาบาลแก่ 
    บุคลากรทัง้ในและนอกโรงพยาบาล 
7. พฒันางานป้องกนัและควบคุมการตดิเชือ้ทัง้ในดา้นการดแูลผูร้บับรกิาร การดแูลบุคลากร และการ

จดัการสิง่แวดลอ้มอยา่งต่อเนื่อง 
8. ด าเนินการวจิยัและส่งเสรมิการน าผลการวจิยัมาใช ้พฒันางานดา้นการป้องกนัและควบคุมการตดิเชือ้ 
    ในโรงพยาบาล 
เป้าหมาย  
- ผูร้บับรกิาร ผูป่้วยและผูม้าเยอืน ปลอดภยัจากการตดิเชือ้ในโรงพยาบาล 
- บุคลากรปลอดภยัจากการตดิเชือ้ในโรงพยาบาลและมสีุขภาพด ี
- สิง่แวดลอ้มในโรงพยาบาลปลอดภยั ไมเ่ป็นแหล่งแพรเ่ชือ้สู่ชุมชน 

วตัถปุระสงค ์
- ผูม้ารบับรกิารผูป่้วยในไดร้บัการเฝ้าระวงัการตดิเชือ้ในโรงพยาบาลทุกราย 
- ผูม้ารบับรกิารผูป่้วยนอก, ผูร้บับรกิารทีไ่ดร้บัการส่งต่อการรกัษา, ผูม้าเยอืน ไดร้บัการดแูลคดักรอง 

แยกโรค และป้องกนัโรคตดิเชือ้อยา่งเหมาะสม 
- บุคลากรไดร้บัการดแูลสุขภาพ และเฝ้าระวงัการเจบ็ป่วยจากการปฏบิตังิาน 
- บุคลากรมคีวามรูแ้ละทกัษะทีท่นัสมยัในการป้องกนัการแพรก่ระจายเชือ้ในโรงพยาบาล 
- มกีารเฝ้าระวงัการแพรก่ระจายเชือ้จากสิง่แวดลอ้มในโรงพยาบาลสู่ชุมชน 

กลยทุธ์ 
- ลดความเสีย่งจากการแพรเ่ชือ้โรคส าคญัในโรงพยาบาล 
- ส่งเสรมิการปฏบิตัติามแนวทางIC เพิม่ประสทิธภิาพในการปฏบิตั ิและพฒันาความรูอ้ยา่งต่อเนื่อง 
- สิง่แวดลอ้มปลอดภยัต่อ บุคลากร ผูร้บับรกิารและชุมชน 
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- ดแูลสุขภาพบุคลากรทัง้ในดา้นส่งเสรมิสุขภาพ รกัษา และป้องกนัโรค 
การตดิเชือ้ทีเ่ป็นจดุเน้นของการป้องกนัและควบคุม 
- การตดิเชือ้ทีจ่ะเป็นจุดเน้นของการป้องกนัและควบคุม   

1. เดมิมกีารก าหนดการตดิเชือ้ทีจ่ะเป็นจดุเน้นของการป้องกนัและควบคุมในผูป่้วยและบุคลากรไดแ้ก่ 
Pulmonary TB, เอดส,์ ไวรสัตบัอกัเสบบ,ี ซึง่จากการก าหนดแนวทางการปฏบิตั ิการเฝ้าระวงัและยงัไมพ่บ
อุบตักิารณ์ และเพิม่ประเดน็การป้องกนัและควบคุมการตดิเชือ้ในผูป่้วย ไดแ้ก่การการป้องกนัการตดิเชือ้ใน
ผูป่้วยภูมติ ่า การเฝ้าระวงัและการใหก้ารดแูลผูป่้วยตดิเชือ้ในกระแสเลอืดซึง่มอีตัราตายสงู หลงัจากการ
ด าเนินการในปี 2557 – 2559 พบอตัราตายลดลง และการดแูลป้องกนัการแพรก่ระจายเชือ้ในผูป่้วยตดิเชือ้
ดือ้ยาซึง่รบั Refer กลบัจากรพ.ศูนยต์รงั 
2. การตดิเชือ้ทีเ่ฝ้าระวงัตามต าแหน่ง ตามบรบิทของโรงพยาบาล คอืการตดิตามต าแหน่งใหส้ารน ้าทาง 
หลอดเลอืดด า, การตดิเชือ้ทางสายสวนปัสสาวะ, การตดิเชือ้จากการผ่าตดัทัว่ไป, การตดิเชือ้แผลฝีเยบ็, 
การตดิเชือ้สะดอืทารกแรกคลอด   
 

บทเรยีนการน า scientific evidence มาใชใ้นงาน IC 
- หลงัจากพบอุบตักิารณ์การตดิเชือ้ทีห่ลอดเลอืดด าจากการใหส้ารน ้า ไดป้รบัปรงุการปฏบิตัดิา้นการ

ป้องกนัและเฝ้าระวงัการตดิเชือ้ โดยเปลีย่นจากพลาสเตอรย์ดึตรงึสาย IV เป็นแผ่นปิดปราศจากเชือ้
ชนิดใส เพื่อใหส้ามารถเฝ้าระวงัอาการตดิเชือ้ไดง้่ายขึน้ อา้งองิจากสมาคมป้องกนัและควบคุมการ
ตดิเชือ้ และ CDC  

- จากการคดักรองแรกรบัผูป่้วย Sepsis ภายในระยะ 1 ชัว่โมงพบว่าไมไ่ดต้ามเกณฑท์ีก่ าหนด ได้ใช้
หลกัฐานเชงิประจกัษ์จากงานวจิยัหลายงานวจิยัน ามาพฒันาการดแูลผูป่้วย Sepsis ในการ Early 
Detection เพื่อใหผู้ป่้วยไดร้บัการวนิิจฉยัแรกรบัใน 1 ชม.ทีร่วดเรว็ เหมาะสมกบัระยะความวกิฤติ
ของโรคเพื่อลดอตัราตาย 

- วางระบบการตดิตามและการดแูลผูแ้สวงบุญในอ าเภอกนัตงัทีไ่ปประกอบพธิฮีจัจ์และครอบครวั ซึง่
เสีย่งต่อการตดิเชือ้และเสีย่งต่อการแพรก่ระจายเชือ้ MERs CoV ตามแนวทาง WHO 

- การน าวชิาการเรือ่งการบนัทกึทางการพยาบาล มาปรบัเพื่อตดิตามการบนัทกึทางการพยาบาลดา้น
การป้องกนัและควบคุมการตดิเชือ้ในหอผูป่้วยใหบ้นัทกึไดด้ขีึน้ตามมาตรฐาน QA  

- สนบัสนุนใหบุ้คลากรทีป่ฏบิตังิานกบัผูป่้วยตอ้งไดร้บัวคัซนีทีจ่ าเป็นในบุคลากรทางการแพทยต์าม
แนวทางกระทรวงสาธารณสุข ตามประวตักิารไดร้บัวคัซนีเดมิและความสมคัรใจ เพื่อป้องกนัการตดิ
เชือ้จากผูป่้วยและแพรก่ระจายเชือ้ในโรงพยาบาล  

- การตดิตามเยีย่มบา้นผูป่้วย Pulmonary TB เชือ้ดือ้ยา โดยทมีสหวชิาชพี เพื่อตดิตามการดแูล
ตนเองและปฏบิตัตินตามแนวทางในป้องกนัการแพรก่ระจายเชือ้Pulmonary TB เชือ้ดือ้ยาในชุมชน 

 

บทเรยีนในการขยายพืน้ทีง่าน IC .ใหค้รอบคลุมพืน้ทีต่่างๆ 
       ความเสีย่งต่อการตดิเชือ้ในพืน้ทีต่่างๆ ทีส่ าคญั และมาตรการป้องกนัการตดิเชือ้เพิม่เตมิในปี 2557 - 

2560 ดงันี้ 



รายงานการประเมินตนเอง (SA2011) รพ. 

ประเมนิตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบรกิารสุขภาพ 2006 สถาบนัรบัรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน)  4 

 

- เพิม่ตวัชีว้ดั IC ในการเฝ้าระวงัการการดแูลเพื่อป้องกนัการตดิเชือ้ผูป่้วยมแีผลกดทบั และผูป่้วยภมูิ
ตา้นทานต ่าทีเ่ขา้รบัการรกัษาแบบผูป่้วยใน 

- เนื่องจากอ าเภอกนัตงัมผีูป่้วย Pulmonary TB รายใหมเ่ฉลีย่ 50-60 รายต่อปี และเกดิอุบตักิารณ์มี
การ Admit เขา้รกัษาตวัในโรงพยาบาลพรอ้มกนั ท าใหห้อ้งแยกผูป่้วยตดิเชือ้ Airborne ไมเ่พยีงพอ
ในการใชง้าน จงึไดเ้พิม่หอ้งแยกแบบ Negative Pressure 1 หอ้ง และหอ้งส ารองหอ้งแยก 2 หอ้ง
ซึง่เป็นหอ้งทีไ่มใ่ชเ้ครือ่งปรบัอากาศ เพื่อใหเ้พยีงพอต่อการใชแ้ยกผูป่้วย Pulmonary TB 

- การตดิตามประวตัผิูป่้วย Pulmonary TB รายใหม ่ พบความสมัพนัธข์องการเกดิโรค Pulmonary 
TB กบัการมปีระวตัโิรคเรือ้รงัเพิม่ขึน้ จงึรว่มกบัคลนิิกโรคเรือ้รงัตรวจเฝ้าระวงัโรค Pulmonary TB 
ใน 4 กลุ่มโรคเรือ้รงัทีพ่บอุบตักิารณ์ไดแ้ก่ DM COPD Asthma และ CKD 

- ประเมนิความรูผู้ป่้วยและผูด้แูล Pulmonary TB รายใหมใ่นประเภทผูป่้วยใน และประเมนิความพงึ
พอใจในการใหบ้รกิารและการใหข้อ้มลู เพื่อปรบัปรงุการดแูลใหด้ยีิง่ขึน้ ตดิตามการปฏบิตัโิดยทมี
เยีย่มบา้นของคลนิิก Pulmonary TB หรอืรพ.สต.ในพืน้ทีค่วามรบัผดิชอบของผู้ป่วย    

- จากพบอุบตักิารณ์ความผดิพลาดในการคดัแยกผูป่้วยตดิเชือ้ทีแ่ผนกผูป่้วยนอกมอียา่งต่อเนื่อง จงึ
เพิม่มาตรการปฏบิตัเิพื่อป้องกนัการแพรก่ระจายเชือ้ไดแ้ก่ การก าหนดแนวทางในการคดัแยก
ผูป่้วยโรคตดิเชือ้, การใหค้วามรูแ้ก่บุคลากรทีเ่กีย่วขอ้ง, การก าหนดบุคลากรท าหน้าทีใ่นการคดั
กรอง, การใชช้่องทางด่วน, การดแูลใหผู้ป่้วยไดร้บั PPE ทีเ่หมาะสม, การดแูลใหม้อุีปกรณ์และ
สถานทีต่รวจรกัษาทีเ่หมาะสมไมแ่พรก่ระจายเชือ้ และการตดิตามอุบตักิารณ์อยา่งต่อเนื่อง แจง้แก่
คณะกรรมการ IC ทุกเดอืนเพื่อปรบัปรงุการปฏบิตัิ 

- เพื่อใหเ้กดิการส่งต่อขอ้มลูในผูป่้วยโรคตดิเชือ้ทีส่ าคญัคอืโรค Pulmonary TB และผูป่้วยเชือ้ดือ้ยา 
ในป้องกนัการแพรก่ระจายเชือ้ ไดก้ าหนดใหท้ า Pop up ในระบบ Hos-XP เพื่อแจง้เตอืนแก่
หน่วยงานทีร่บัผูป่้วยตามระยะเวลาทีใ่ชใ้นการรกัษา และตดิสติก๊เกอรส์เีตอืนทีแ่ฟ้มผูป่้วยในกรณีที่
เป็นผูป่้วยตดิเชือ้ดือ้ยา 

 

ผลการตรวจตดิตามการปฏบิตัเิพื่อป้องกนัการแพรก่ระจายเชือ้  
     ในรอบปีทีผ่่านมา ผลการส ารวจ IC Round ในพืน้ทีทุ่กหน่วยงานในโรงพยาบาล ผลในการตดิตามการ
ปฏบิตัติามมาตรฐานงานป้องกนัและควบคุมการตดิเชือ้ในปี 2559 รอ้ยละ 92.9 พบสิง่ทีต่อ้งปรบัปรงุตาม
แนวทาง IC จ านวน  6 เรือ่งไดแ้ก่ 
 

ปัญหา แนวทางการปรบัปรงุ 
การจดัการระบบระบายอากาศ - ซ่อมแซมระบบระบายอากาศทีช่ ารดุทีง่านอุบตัเิหตุและ

ฉุกเฉิน 
- มกีารตรวจสอบระบบการท างานของพดัลมดดูอากาศ 
รวมทัง้ตดิตามปรมิาณการใชง้านตามอายหุลอด UV ในทุก
หน่วยงานทีม่ผีูป่้วยเสีย่งต่อการแพรก่ระจายเชือ้โรคตดิเชือ้
ระบบทางเดนิหายใจ 
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การลา้งมอื - รณรงคก์ารลา้งมอือยา่งสม ่าเสมอ 
- และจดัเตรยีมอุปกรณ์ลา้งมอืใหพ้รอ้มใชง้าน 

การจดัการเครือ่งมอืSterile ไม่
เหมาะสม 

- เน้นย า้การจดัการเครือ่งมอื การ FIFO ในหน่วยงาน โดย
ควรจดัผูต้รวจสอบประจ าวนั  
- ICWN ตรวจสอบการปฏบิตัสิม ่าเสมอ 

การจดัการขยะในรพ. และ 
เครอืขา่ย รพ.สต. ไมถู่กตอ้ง 

- แจกแนวทางเป็น Flow Chart ทีด่งูา่ยเน้นการทิง้ทีถู่กตอ้ง 
- จดัหาถงัขยะแต่ละประเภทเพยีงพอแก่การใชง้าน 
- จดัหารถเขน็ขยะตดิเชือ้ประจ าวนั และผูร้บัผดิชอบ
ประจ าวนัทีช่ดัเจน 
- ใชน้วตกรรม ถงัแดงแยกขยะ 
- รณรงคแ์ละใหค้วามรูเ้รือ่งการคดัแยกขยะอยา่งต่อเนื่องและ
ตดิตามประเมนิการปฏบิตัโิดย ICWN และ IC Round 
- ใหค้วามรู ้การท าความสะอาดรถรบัส่งขยะในเครอืข่ายแก่
ผูป้ระกอบการ 
- ปรบัปรงุจุดลา้งรถขยะตดิเชือ้ไมใ่หน้ ้าไหลออกนอกจดุลา้ง 

การไมร่ะบุวนัหมดอายุของน ้ายาที่
เปิดใชใ้นหน่วยงานตามทีก่ าหนด 

- เน้นย า้การระบุวนัหมดอายขุองน ้ายาในหน่วยงาน โดยควร
จดัผูต้รวจสอบประจ าวนั  
- ICWN ตรวจสอบการปฏบิตัสิม ่าเสมอ  

การป้องกนัการปนเป้ือนในงาน
โภชนาการ 

-ทบทวนมาตรฐานงานโภชนาการแก่แมค่รวัและผูแ้จกอาหาร 
ลงตรวจสอบตามมาตรฐานทุก 2 เดอืน 

 
 

บทเรยีนในการเชื่อมประสานระบบงาน IC กบัระบบงานพฒันาคุณภาพและความปลอดภยั 
- การเชื่อมประสานระบบงานเพื่อความปลอดภยัและผลงานทีเ่กดิขึน้ในปี 2557-2560 
 

1.ระบบการพฒันาคุณภาพ 
     - ก าหนดการเฝ้าระวงัและตวัชีว้ดัโดยก าหนดใหเ้ป็นตวัชีว้ดัทุกหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตดิเชือ้
เฉพาะต าแหน่งทีก่ าหนด  
     - ประเมนิการปฏบิตัติามมาตรฐานงาน IC โดยใหเ้ป็นตวัชีว้ดัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดแูลผูป่้วย 
ตอ้งผ่านเกณฑก์ารประเมนิตรวจเยีย่ม IC Round 
     - พฒันาการการป้องกนัและควบคุมการตดิเชือ้ในโรงพยาบาลโดยตามมาตรฐาน QA  
      ผลการด าเนินงานท่ีเกิดขึ้น  
       -  ทุกหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง มกีารเฝ้าระวงัและดแูลป้องกนัการตดิเชือ้เฉพาะต าแหน่งทีห่น่วยงาน
รบัผดิชอบ มกีารรายงานผลการปฏบิตัทิุกเดอืนอย่างสม ่าเสมอ และไมพ่บอตัราการตดิเชือ้เกนิกว่าเกณฑท์ี่
ก าหนด  
     -  ทุกหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ไดร้บัการประเมนิตรวจเยีย่ม IC Round ทุก 2 เดอืน มกีารชีแ้จง
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อุบตักิารณ์ทีพ่บในทีป่ระชุม ICC เพื่อการพฒันาหน่วยงานในการปฏบิตัติามมาตรฐานงาน IC ใหด้ขีึน้  
-  ด าเนินการปรบัปรงุการดูแลผูป่้วย โดยเพิม่การเฝ้าระวงัการตดิเชือ้ในผูป่้วย Low immune ผูป่้วยมี

แผลกดทบั ใหค้วามสนใจในการประเมนิความพงึพอใจผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีในโรคส าคญัไดแ้ก่ Pulmonary 
TB ก่อนกลบับา้นเพื่อการปรบัปรงุการดแูล และการพทิกัษ์สทิธิใ์น 3 กลุ่มส าคญัไดแ้ก่ ผูป่้วยเดก็ ผูส้งูอาย ุ
ผูพ้กิาร ตามมาตรฐาน QA ซึง่ปัจจุบนัอยูใ่นระหว่างด าเนินการ 

 

2.ดา้นระบบบรหิารความเสีย่ง  
- Patient Safety Goal ดา้นการป้องกนัและควบคุมการตดิเชือ้ คอื การป้องกนัสารคดัหลัง่และเขม็ต า 

การลา้งมอื การท าปราศจากเชือ้เครือ่งมอื และการจดัการอุปกรณ์สอดใส่ในร่างกายผูป่้วย ซึง่ไดท้ าการ
รณรงค ์ประเมนิตดิตามการด าเนินงาน วเิคราะหข์อ้มลู และไดป้รงุปรงุพฒันาการปฏบิตัอิยา่งต่อเนื่องทุกปี 
เช่นการลดอุบตักิารณ์สมัผสัเลอืดและสารคดัโดยเน้นการสวม PPE ในการท าหตัการ การทบทวนผูป่้วยตดิ
เชือ้ดือ้ยาทางเดนิปัสสาวะในการคาสายสวน และ การพฒันาลดอุบตักิารณ์ความผดิพลาดในการจดัการ
อุปกรณ์แหลมคมรว่มกบังานทนัตกรรมเป็นต้น  
    - มกีารทบทวนการวนิิจฉยั NI และผูป่้วยตดิเชือ้ดือ้ยาของรพ.ทุกราย เพื่อน าผลไปพฒันาการป้องกนั
การตดิเชือ้ในโรงพยาบาล 

- จากการพบอุบตักิารณ์ความผดิพลาดในการคดัแยกผูป่้วยตดิเชือ้ทีแ่ผนกผูป่้วยนอกอยา่งต่อเนื่อง จงึ
เพิม่มาตรการปฏบิตัเิพื่อป้องกนัการแพรก่ระจายเชือ้ไดแ้ก่ การก าหนดแนวทางในการคดัแยกผูป่้วยโรคตดิ
เชือ้, การใหค้วามรูแ้ก่บุคลากรทีเ่กีย่งขอ้ง, การก าหนดบุคลากรท าหน้าทีใ่นการคดักรอง, การใชช้่องทาง
ด่วน, การดแูลใหผู้ป่้วยไดร้บั PPE ทีเ่หมาะสม, การดแูลใหม้อุีปกรณ์และสถานทีต่รวจรกัษาทีเ่หมาะสมไม่
แพรก่ระจายเชือ้ และการตดิตามอุบตักิารณ์อยา่งต่อเนื่อง แจง้แก่คณะกรรมการ IC ทุกเดอืนเพื่อปรบัปรงุ
การปฏบิตั ิ

 

3.ดา้นการจดัการสิง่แวดลอ้มและความปลอดภยั 
-  ต่อเตมิจดุรอตรวจในผูป่้วยโรคตดิเชือ้ทางเดนิหายใจ Airborne ทีแ่ผนกผูป่้วยนอก เพื่อใชแ้ยกจาก
ผูป่้วยทัว่ไปไดช้ดัเจน 
-  ตดิตามประเมนิระบบระบายอากาศ ในหอ้งแยกทีส่ าคญัเช่น คลนิิก TB, หอ้งทนัตกรรม และงาน

อุบตัเิหตุฉุกเฉิน เพื่อคงประสทิธภิาพการระบายอากาศใหด้อียูเ่สมอ 
-  เพิม่หอ้งแยกโรค Negative Pressure ทีห่อผูป่้วยในอกี 1 หอ้ง เพื่อรองรบัผูป่้วยประเภท Airborne 

Precaution 
-  ปรงุปรงุการจดัการขยะตดิเชือ้ทัง้ในโรงพยาบาลและชุมชน ไดแ้ก่ การจดัรถเขม็รบัขยะตดิเชือ้ใน

โรงพยาบาล การใหค้วามรูใ้นการปฏบิตัขิองผูข้นส่งขยะในเครอืขา่ย การปรบัปรงุลานลา้งรถขนส่งขยะตดิ
เชือ้ เป็นตน้ 

-  แยก Zone อาหารสดของงานโภชนาการ และ Zone รบัของปนเป้ือนของงานจ่ายกลางซึง่เดมิเป็น
พืน้ทีโ่ล่ง อยูใ่นบรเิวณเดยีวแต่คนละฝัง่อาคาร ใหแ้ยกออกจากกนัอย่างชดัเจนโดยท าเป็นหอ้งปฏบิตังิานที่
ปิดมดิชดิ เพื่อป้องกนัการปนเป้ือนเชือ้ถงึกนัผ่านทางอากาศ และน ้าทีไ่หลถงึกนัได้ 
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4.ดา้นการดแูลผูป่้วย  
- หลงัจากพบอุบตักิารณ์การตดิเชือ้ทีห่ลอดเลอืดด าจากการใหส้ารน ้าได้ปรบัปรงุการปฏบิตัดิา้นการ

ป้องกนัและเฝ้าระวงัการตดิเชือ้จากการใหส้ารน ้าทางหลอดเลอืดด าโดยใชแ้ผ่นปิดปราศจากเชือ้ชนิดใส 
เพื่อใหส้ามารถเฝ้าระวงัการตดิเชือ้ทีต่ าแหน่ง IV ไดง้า่ยขึน้ 
- มรีะบบรายงานผลเชือ้ดือ้ยาของงานชณัสตูรทางหอ้งปฏบิตักิารมายงั ICN และหอผูป่้วย, ทมี ICC 

ตดิตามการดแูลผูป่้วยเชือ้ดือ้ยา เช่นการคดัแยกตัง้แต่แรกรบัจนถงึหอผูป่้วยใน, การใหก้ารพยาบาล, การ
เกบ็ Specimen, การลา้งมอื, การแจง้เตอืนแก่สหสาขาวชิาชพีโยใชส้ติก๊เกอรส์,ี การตดิตามประเมนิการ
ปฏบิตัติามแนวทางดแูลผูป่้วยเชือ้ดือ้ยา, และชีแ้จงผลแก่ทมี ICC และหน่วยงานทีเ่กีย่งขอ้ง  
- เพิม่การเฝ้าระวงัการการดแูลเพื่อป้องกนัการตดิเชือ้ในผูป่้วยมแีผลกดทบั และผูป่้วยภมูติา้นทาน

ต ่า ทีเ่ขา้รกัษาแบบผูป่้วยใน 
-  เฝ้าระวงัโรค Pulmonary TB ใน 4 กลุ่มโรคเรือ้รงัทีเ่สีย่งไดแ้ก่ DM COPD Asthma และ CKD 
- ประเมนิความรูผู้ป่้วยและผูด้แูล Pulmonary TB รายใหมใ่นประเภทผูป่้วยใน และประเมนิความพงึ

พอใจในการใหบ้รกิารและการใหข้อ้มลู เพื่อปรบัปรงุการดแูลใหด้ยีิง่ขึน้ ตดิตามการปฏบิตัโิดยทมีเยีย่ม
บา้นของคลนิิก Pulmonary TB หรอืรพ.สต.ในพืน้ทีค่วามรบัผดิชอบของผูป่้วย และการตดิตามเยีย่มบา้น
ผูป่้วย Pulmonary TB เชือ้ดือ้ยา โดยทมีสหวชิาชพีของโรงพยาบาลกนัตงั เพื่อตดิตามการดแูลปฏบิตัติน
ตนและช่วยแกไ้ขเมือ่มปัีญหาอุปสรรคในระหว่างการรกัษาต่อเนื่อง 
  

บทเรยีนจากการตดิตามการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัการตดิเชือ้ทีส่ าคญั 
- มาตรการส าคญัในหน่วยงานต่างๆ ใชก้ารตดิตามประเมนิการปฏบิตัโิดยหวัหน้าหน่วยงาน และ

ICWN ของหน่วยงาน รวมทัง้การประเมนิ IC Round ทุก 2 เดอืน โดยเรือ่งทีต่ดิตามประกอบดว้ย รอ้ยละ
การปฏบิตัติามแนวทางการเยบ็แผลฝีเยบ็ ,การใส่สายสวนปัสสาวะ ,การป้องกนัสะดอือกัเสบ ,การใหส้าร
น ้าทางหลอดเลอืดด า ,การลา้งมอืตาม 5 moments ,การใช ้ PPE ,การจดัการขยะ ,การปฏบิตัติาม
มาตรฐานหน่วยงานซกัฟอก , การปฏบิตัติามมาตรฐานหน่วยงานโภชนาการ ,การปฏบิตัติามมาตรฐาน
หน่วยงานจ่ายกลาง, และการปฏบิตัติามมาตรฐานงาน IC โดยพบว่าส่วนใหญ่มผีลการด าเนินงานเกนิกว่า
เกณฑท์ีก่ าหนด สิง่ทีย่งัพบอุบตักิารณ์การปฏบิตัไิมถู่กตอ้งไดแ้ก่  
- การจดัการยาและสารน ้าทีใ่ชแ้บบ Multi dose  
- การปฏบิตัติามมาตรฐานหน่วยงานโภชนาการ  
- การจดัการขยะ 
- การจดัเกบ็เครือ่งมอืปลอดเชือ้ในหน่วยงาน  

ซึง่มแีผนในการรณรงค ์การใหค้วามรู ้และตดิตามประเมนิการปฏบิตัอิย่างต่อเนื่อง  
 

การจดัการและทรพัยากร 
การตดัสนิใจทีส่ าคญัของคณะกรรมการ IC รวมทัง้การตอบสนองต่อการประเมนิผลระบบ IC 
- คณะกรรมการ IC มกีารประชุมเพื่อการตดัสนิใจรว่มกนัทุกเดอืนในวนัศุกรท์ี ่2 ของเดอืน มกีาร

ทบทวนความรูด้า้นระบาดวทิยาและดา้นการตดิเชือ้ มกีารน าขอ้มลูจากการวเิคราะหม์าก าหนด
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นโยบายและมาตรการ การวางแผน การปฏบิตังิาน ดงันี้ 
1. คณะกรรมการจากสหสาขาวชิาชพี ก าหนดนโยบายและมาตรการ การวางแผน การวเิคราะหข์อ้มลู 
การตดิตามการประเมนิจากขอ้มลูยอ้นหลงั 3 ปี พบอตัราการตดิเชือ้ต ่าตามบรบิทโรงพยาบาลชุมชน 
จงึเน้นกระบวนการปฏบิตัเิพื่อป้องกนัการตดิเชือ้ในโรงพยาบาล  มกีารตดิตามก ากบัการตดิเชือ้และการ
ปนเป้ือนในสิง่แวดลอ้ม รวบรวมตรวจสอบวเิคราะหข์อ้มลูการเฝ้าระวงัการตดิเชือ้ในโรงพยาบาลทุก
เดอืน แปลผลขอ้มลู น าเสนอขอ้มลูต่อคณะกรรมการ IC ทุกเดอืน ตดิตามก ากบัการปฏบิตัติามแนวทาง
และ IC Round ทุก 2 เดอืน  
2. อตัราการตดิเชือ้ในโรงพยาบาล พบอตัราการตดิเชือ้ทางหลอดเลอืดด า จ านวน 1 ครัง้ คดิเป็น 0.09 : 
1,000 วนันอนในปี 2559 ทีป่ระชุมคณะกรรมการ IC ไดก้ าหนดการดแูลผูป่้วยไดร้บัสารน ้าโดยการเฝ้า
ระวงัและเปลีย่นต าแหน่งเมื่อในระดบั II ใชน้ ้ายาเตรยีมผวิหนงัต าแหน่งใหส้ารน ้าทีเ่หมาะสม และ
เปลีย่นใชว้สัดุใสปราศจากเชือ้ปิดบรเิวณใหส้ารน ้าเพื่อใหส้งัเกตการอกัเสบไดง้า่ยขึน้ หลงัจากนัน้ยงัไม่
พบอตัราการตดิเชือ้ทางหลอดเลอืดด า 
3. พฒันาการดแูลผูป่้วย Sepsis เพื่อลดอตัราตาย มกีารตดิตามการปฏบิตัติามแนวทางอย่างต่อเนื่อง 
โดยหากตวัชีว้ดัตกลง มกีารประเมนิหาสาเหตุและแกไ้ขปัญหานัน้ในทมี ICC และน าขอ้มลูลงชีแ้จงใน
หน่วยงาน ผลการประเมนิการดแูลผูป่้วย Sepsis เพิม่ขึน้ จาก รอ้ยละ 95.2 ในปี 2558 เป็น 96.9  ในปี 
2559 และอตัราตายในผูป่้วย Sepsis ลดลงจาก รอ้ยละ 37 เป็นรอ้ยละ 32 และเป็นรอ้ยละ 28 ในปี 
2557 2558 และ 2559 ตามล าดบั 

ตวัอยา่งการตดัสนิใจของคณะกรรมการ IC ทีม่คีวามส าคญัในรอบปีทีผ่่านมา 
1. Sepsis ใชแ้นวทางการประเมนิทีป่รบัปรงุขึน้โดยใชฐ้านขอ้มลูโรงพยาบาลกนัตงั รว่มกบัการใช ้
QSOFA ตามแนวทางการดูแลผูป่้วย SEPSIS เพื่อใหส้ามารถ Early Detection ผูป่้วยไดอ้ยา่งรวดเรว็
แมน่ย ามากขึน้  
2. การตดิตามอุบตักิารณ์เชือ้ดือ้ยา ปรบัปรงุระบบการส่งกลบัจาก รพ.ตรงัทีศู่นย ์refer รพ.กนัตงั ใหม้ี
การส่งต่อขอ้มลูการตดิเชือ้ดือ้ยาทีพ่บ ระยะเวลาทีใ่หย้า และปรมิาณยาทีไ่ดร้บั เพื่อใหก้ารรกัษาได้
ถูกตอ้งเหมาะสม และรายงานต่อหอผูป่้วยเพื่อเตรยีมสถานทีไ่ดเ้หมาะสม ส าหรบัผูป่้วยในเมือ่มกีาร
ตรวจพบเชือ้ดือ้ยา งานชนัสูตรจะรายงาน ICN เพื่อลงตดิตามการไดร้บัการดแูลรกัษาและการปฏบิตัิ
ทางการพยาบาลทีถู่กตอ้งเหมาะสม ในชุมชมมกีารลงเยีย่มบา้นผูป่้วย PTB เชือ้ดือ้ยาเพื่อใหค้ าแนะน า
รว่มแกปั้ญหาทีผู่ป่้วยพบในระหว่างการรกัษาเพื่อใหผู้ป่้วยสามารถรกัษาไดค้รบตามระยะเวลา และหาย
ไมแ่พรก่ระจายเชือ้ในชุมชน 
3. ในปี 2558 พบการเขา้รกัษาพรอ้มกนัของผูป่้วย PTB ระยะ Active บ่อยครัง้ จากขอ้มลูดงักล่าวทมี 
IC จงึขอปรบัปรุงหอ้งพเิศษเดมิของหอผูป่้วยชาย เป็นหอ้งแยกโรคชนิด Negative Pressure 1 หอ้ง
และหอ้งส ารองหอ้งแยกซึง่ไมใ่ชเ้ครือ่งปรบัอากาศอกี 2 หอ้ง เพื่อใชก้บัผูป่้วย PTB  ใหม้เีพยีงพอ 
4. ในปี 2558 พบอุบตักิารณ์ สารคดัหลัง่กระเดน็เขา้ตาตาผูท้ าหตัการบ่อยครัง้ จงึไดก้ าหนดเป็น
แนวทางปฏบิตัสิ าหรบับุคลากรผูป้ฏบิตังิานตอ้งสวม PPE ทีเ่หมาะสมทุกครัง้ในการปฏบิตังิาน และ
สนบัสนุน Face shield เพิม่เตดิมแก่หน่วยงานทีม่ปีรมิาณการปฏบิตังิานบ่อยครัง้อยา่งเพยีงพอ หลงั
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ด าเนินการพบว่าอุบตักิารณ์ลดลง จาก 8 ราย เป็น 1 ราย มภีาพรวมลดลง จาก 12 รายเป็น 8 ราย ใน
ปี 2558 และ ปี 2559 ตามล าดบั  

• การประเมนิผลระบบป้องกนัและควบคุมการตดิเชือ้ รวมทัง้การปฏบิตัติามมาตรการต่างๆ และการ 
ตอบสนองของคณะกรรมการ IC 
1. การตดิตามการตดิเชือ้ปี 2557 – 2559 พบการตดิเชือ้ต าแหน่งสะดอืทารกหลงัคลอด 1 ครัง้ และการ
ตดิเชือ้ CAUTI 1 ครัง้ คดิอตัราการตดิเชือ้ เป็น 0, 0, และ 0.09 : 1,000 วนันอน ในปี 2557,2558,2559 
ตามล าดบั / การตดิตามPost D/C เพิม่ขึน้จาก รอ้ยละ 96.4 ในปี 2557 เป็น 98.7 ในปี 2559  
2. การตดิตาม IC round พบว่าบุคลากรสามารถปฏบิตัไิดถู้กตอ้งคดิเป็นรอ้ยละ 92.9 ซึง่เรือ่งทีม่ ี
แผนพฒันาต่อเนื่องไดแ้ก่การลา้งมอื ,การจดัการเครือ่งมอืSterile ไมเ่หมาะสม ,การไมร่ะบุวนัหมดอายุ
ของน ้ายาทีเ่ปิดใชใ้นหน่วยงาน, การใช ้PPE, การจดัการสิง่แวดลอ้ม และการท าความสะอาด  
3. การบนัทกึการพยาบาลดา้น IC เป็นเรือ่งทีพ่ฒันาขึน้ในปี 2558 โดยมกีารใหค้วามรูใ้นการประชุม
ฟ้ืนฟูความรูด้า้น IC ประจ าปี ก าหนดตวัชีว้ดัในการตดิตามประเมนิการปฏบิตังิานซึง่พบว่าการบนัทกึ
เกีย่วกบัการเฝ้าระวงั IV site แผล Episiotomy และ การเฝ้าระวงัตาสะดอืทารกแรกคลอด ท าไดใ้น
เกณฑท์ีด่ขี ึน้ โดยเรือ่งทีว่างแผนปรบัปรงุพฒันาเพิม่เตมิไดแ้ก่ การบนัทกึการพยาบาลดา้น IC แผล 
Bed sore และ ผูป่้วย On Foley’s cath ซึง่ไดค้ะแนนการประเมนิ < รอ้ยละ 50  
4. การตรวจประเมนิสิง่แวดลอ้มและอาชวีอนามยั พบว่ามกีารพฒันาการจดัการแบ่งพืน้ทีใ่หบ้รกิาร
ทัว่ไป พืน้ทีใ่หบ้รกิารผูป่้วย มกีารจดัการขยะตามขอ้ก าหนดงาน IC และมกีารจดัการสนับสนุน PPE 
และแยกผูป่้วยในบรเิวณทีม่อีากาศถ่ายเทดใีนผูป่้วย Airborne Precaution ซึง่เป็นผลมาจากการ
ประเมนิดา้น IC ปีละ 1 - 2 ครัง้ รว่มกบัทมีสหวชิาชพี  
5. ในปี 2558 ไดเ้ริม่พฒันาการพทิกัษ์สทิธด์า้นการตดิเชือ้ในผูป่้วย 3 กลุ่มไดแ้ก่ ผูป่้วยเดก็ ผูป่้วย
สงูอาย ุและผูป่้วยพกิาร ซึง่ผลการด าเนินการใหค้วามรูผู้ป่้วยหรอืผูด้แูลผูป่้วยกลุ่มดงักล่าวเพื่อป้องกนั
การตดิเชือ้ยงัไดต้ ่ากว่าเกณฑท์ีก่ าหนด กล่าวคอื ผูป่้วยเดก็รอ้ยละ 54.5 และ ผูป่้วยสงูอายุ รอ้ยละ 
37.12 ซึง่อยูใ่นแผนพฒันาปีถดัไป 
 

จดุเน้นในการท างานของ ICN ในแต่ละปี ใน 3 ปีท่ีผ่านมา 
ปีงบประมาณ จดุเน้น ผลการด าเนินงาน 
2557 - การพฒันาบุคลากรดา้น IC ตาม 

QA เช่นการบนัทกึทางการพยาบาล 
 
 
 
- การพทิกัษ์สทิธิผ์ูป่้วย 
 
 

- ใหค้วามรูบุ้คลากรในการบนัทกึทางการ
พยาบาลดา้น IC แก่บุคลากรทางการ
พยาบาล 100%  
- ตดิตามประเมนิการปฏบิตัทิุก 1 เดอืน
โดยทมี Audit เวชระเบยีนและ IC  
- ประเมนิการพทิกัษ์สทิธิผ์ูป่้วย 3 กลุ่ม
ส าคญัในการป้องกนัการตดิเชือ้ไดแ้ก่ 
ผูป่้วยเดก็ ผูส้งูอาย ุและผูพ้กิาร และน า
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 ผลมาพฒันาต่อเนื่อง 
ปีงบประมาณ จดุเน้น ผลการด าเนินงาน 
 2557 - การลา้งมอืตาม 5 Moments 

 
 
-การพฒันาบุคลากรดา้น IC 

- ตดิตามผลการด าเนินการลา้งมอืทุก 1 
 - ICWN ไดร้บัการพฒันาเดอืนละ 1 
เรือ่ง 
- ส่ง ICWN ฟ้ืนฟูอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

2558 - การป้องกนัการแพรก่ระจายเชือ้ TB 
ในโรงพยาบาลและชุมชน 
- การเตรยีมความพรอ้มรบัโรคอุบตัิ
ใหม ่อุบตัซิ ้า 
 
 
 
 
- MERS Co-V 
 
 
- Sepsis 
 
 
-การพฒันาบุคลากรดา้น IC 

- คดักรอง PTB ในโรคเรือ้รงั 
- Pop Up Hos XP 
-จดัพืน้ทีใ่หป้ลอดภยัจากการแพรเ่ชือ้ทุก
พืน้ที ่เพิม่หอ้งแยก Negative Pressure 
ใหเ้พยีงพอต่ออตัราผูป่้วย 
- วางระบบการจดัการเยีย่มบา้นรว่มกบั 
คลนิิก TB  
- บุคลากรไดร้บัวคัซนีทีจ่ าเป็น 
- รว่มวางระบบการจดัการผูเ้ดนิทางไป
แสวงบุญพธิฮีจัจ ์เพื่อป้องกนัการ
แพรก่ระจายเชือ้ MERS Co-V 
- การอบรมใหค้วามรูบุ้คลากร  
- ประชุมชีแ้จงการปฏบิตัติามแนวทาง 
การตดิตามตวัชีว้ดัการพฒันางาน 
-ส่ง ICWN อบรมหลกัสตูร 2 สปัดาห ์1 
คน 
- ส่ง ICWN ฟ้ืนฟูอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

2559 การเตรยีมความพรอ้มรบัโรคอุบตัิ
ใหม ่อุบตัซิ ้า เช่น  MERS Co-V 
และ Diphtheria 
- Sepsis 
- เชือ้ดือ้ยา 
 
 
 
 
-การพฒันาบุคลากรดา้น IC 

- บุคลากรไดร้บัวคัซนีทีจ่ าเป็น 
 
 
- พฒันาการการดแูลผูป่้วย Sepsis 
-การตดิตาม PTB เชือ้ดือ้ยาแบบสห
วชิาชพี 
- งานชณัสตูรมรีะบบรายงานผลเชือ้ดือ้ยา
แก่ ICN  
- ใชส้ติก๊เกอร ์เชือ้ดือ้ยา 
- ส่ง ICWN ฟ้ืนฟูอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้  
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บทเรียนในการปรบัปรงุทรพัยากรท่ีจ าเป็นส าหรบัระบบ IC 
    มกีารส ารวจการมหีรอืการเขา้ถงึทรพัยากรทีจ่ าเป็นและการปรบัปรงุทีเ่กดิขึน้อยา่งต่อเนื่องดงันี้ 
- ผลการส ารวจการมหีรอืการเขา้ถงึ PPE และอุปกรณ์ทีจ่ าเป็น จากการส ารวจความพงึพอใจพบว่า

สามารถเขา้ถงึไดง้า่ยแต่มไีมเ่พยีงพอพรอ้มใชใ้นบางช่วงระยะเวลา หรอืบางหน่วยงาน เช่น ผา้เชด็
มอื แอลกอฮอลเ์จล Face shield เป็นตน้ ซึง่มสีาเหตุจากไมเ่หน็ความส าคญั หรอืส ารองไม่เพยีงพอ
ในคลงั ไดเ้รง่รดัการจดัซือ้ การส ารองวสัดุอุปกรณ์ทีจ่ าเป็นเพื่อมใีชง้านไดอ้ยา่งต่อเนื่อง และเน้นย ้า
ความส าคญัในการใชก้บับุคลากร  

- หอ้งแยก Airborne มไีมเ่พยีงพอต่อผูป่้วย เดมิไดส้ ารองหอ้งพเิศษมาใช ้ มพีดัลมตดิผนงัซึง่ส่ายไป
มาเสีย่งต่อการท าใหเ้กดิการฟุ้งกระจายของเชือ้ และไม่มเีครือ่งดดูอากาศ หรอืเครือ่งฟอกอากาศ 
ซึง่ไดป้รบัปรงุเพื่อหอ้ง Negative Pressure แลว้ในปัจจุบนั 

- มกีารตดิตามความเหมาะสมการใชง้าน เพื่อเป็นการใชท้รพัยากรอย่างคุม้ค่า และประหยดัรายจา่ย
ของโรงพยาบาล  

 

ระบบสารสนเทศท่ีพฒันาขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ในระบบ IC 
- ใชร้ะบบสารสนเทศทีพ่ฒันาขึน้เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชใ้นระบบ IC โดยใช ้Folder เพื่อ

รายงานการตดิเชือ้จากหน่วยงานทางระบบคอมพวิเตอร ์เพื่อใหห้น่วยงานส่งขอ้มลูและผูร้บัผดิชอบ
สามารถรวบรวมขอ้มลูไดง้า่ยและสะดวกมากขึน้ 

- ในปี 2559 เปลีย่นใชโ้ปรแกรม Excel ในการท าตารางเกบ็ขอ้มลูเพื่อใหส้ามารถสรุปผลขอ้มลูไดง้า่ย 
- ในปี 2559 มกีารเพิม่ขอ้มลูตวัชีว้ดั เช่น IC Round การพทิกัษ์สทิธผ์ูป่้วย การเกบ็ตวัชีว้ดัหวัหน้า

งาน เพื่อใหท้มีสามารถใชข้อ้มลูไดง้า่ยขึน้ 
- แจง้ขอ้มลูสถานการณ์การตดิเชือ้ในโรงพยาบาลแก่ ICC ในทีป่ระชุมทุกเดอืน 

 
 

บทเรียนในการฝึกอบรมบคุลากรเก่ียวกบังาน IC 
- ความเชื่อมโยงระหว่างปัญหาทีพ่บจากการปฏบิตังิาน, training need, การฝึกอบรม, การ 

         ประเมนิผล, และการปรบัปรงุรปูแบบการฝึกอบรมในปี 2557-2559 ดงันี้ 
- มคีวามเชื่อมโยงระหว่างปัญหาทีพ่บจากอุบตักิารณ์การปฏบิตังิาน การส ารวจความตอ้งการความรู้

แนวทางใหมท่ีพ่ฒันา Update ขึน้ โดยน ามาวางแผนการอบรมแบบมสี่วนรว่ม ฝึกปฏบิตั ิและ
สอดแทรกกจิกรรมทีส่นุก เพื่อใหผู้ป้ระชุมตื่นตวั สามารถจดจ ารายละเอยีด และความส าคญัในแต่
ละหวัขอ้เรือ่ง โดยมกีารประเมนิผลการฝึกอบรม และการปรบัปรงุรปูแบบการฝึกอบรมใหต้อบสนอง
ความตอ้งการผูเ้ขา้รบัการอบรมอยา่งต่อเนื่องทุกปี  

- ทมี ICC ประชุมวชิาการทุกเดอืน 
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บทเรียนในการให้ข้อมลูและเสริมพลงัแก่ครอบครวั/ชุมชนเก่ียวกบั IC ( การพิทกัษ์ การเย่ียมบ้าน 
PTB เช้ือด้ือยา ) 
    กลุ่มเป้าหมายส าคญัและแนวทางการใหข้อ้มลูไดม้กีารปรบัปรงุดงันี้ 
- ในผูป่้วยใน เน้นการตดิตามผูป่้วย 2 รปูแบบ ไดแ้ก่ 

1. การพทิกัษ์สทิธ ์คอื ผูป่้วยเดก็ ชรา ผูป่้วยพกิาร และในผูป่้วย PTB พทิกัษ์สทิธิค์รอบคลุมไปถงึ
ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี 

2. การจดัการผูป่้วยตามหลกั Transmission based precaution ตดิตามการแยก แบ่ง Zone และ
การใหค้ าแนะน าและอุปกรณ์ทีเ่หมาะสม  

- ผูป่้วยนอก มกีารวางระบบการเยีย่มบา้นรว่มกบังานคลนิิก TB โดยรว่มกบั รพ.สต.เจา้ของพืน้ที ่ใน
กรณผีูป่้วยเชือ้ดือ้ยารายงานแพทยเ์พื่อพจิารณารกัษาส่งต่อ และส าหรบัผูป่้วยมกีารลงเยีย่มบา้น
ผูป่้วย PTB เชือ้ดือ้ยาเพื่อใหค้ าแนะน ารว่มแก้ปัญหาทีผู่ป่้วยพบในระหว่างการรกัษาเพื่อใหผู้ป่้วย
สามารถรกัษาไดค้รบตามระยะเวลา และหายไมแ่พรก่ระจายเชือ้ในชุมชน 

 

การป้องกนัการติดเช้ือ 
การปฏบิตัติามมาตรการทีส่ าคญัและการปรบัปรงุทีเ่กดิขึน้ 
วธิกีารเฝ้าระวงัการตดิเชือ้ทีเ่หมาะสมกบับรบิทของโรงพยาบาล   
- ใชเ้กณฑก์ารวนิิจฉัยการตดิเชือ้ทีเ่ป็นมาตรฐานซึง่อา้งองิจากชมรมโรคตดิเชือ้ในโรงพยาบาล

รว่มกบักรมสนบัสนุนบรกิารสุขภาพ โดยมกีารเฝ้าระวงัดว้ยแบบประเมนิ Target surveillance โดย
หอผูป่้วย และ เฝ้าระวงัแบบกึง่ Hospital wide โดย ICN รวบรวมขอ้มลูเป็นรายเดอืนรายงานแก่ 
คณะกรรมการ ICC 

- มกีารทบทวนในผูป่้วยทีส่งสยัตดิเชือ้ในโรงพยาบาลรว่มกนัระหว่าง แพทย ์IC ICN และหอผูป่้วย 
โดยใชข้อ้มลูระหว่างการดแูลและเวชระเบยีนมาประกอบการวนิิจฉยัการตดิเชือ้ซึง่ในปี 2559 พบ 2 
รายไดแ้ก่การตดิเชือ้ต าแหน่งสะดอืทารก และ CAUTI นอกจากนี้ยงัทบทวนตดิตามในรายพบการ
ตดิเชือ้ดือ้ยา และเฝ้าระวงัภาวะ Sepsis ในผูป่้วยกลุ่มเสีย่งเพื่อใหผู้ป่้วยไดร้บัการรกัษาทีเ่หมาะสม
ป้องกนัอตัราการพกิาร และอตัราตายทีอ่าจเกดิขึน้ โดยโครงการพฒันาการดแูลผูป่้วย Sepsis อยู่
ในระหว่างด าเนินการ R2R   

ผลการประเมนิผลการปฏบิตัติามแนวทาง 
ล าดบั แนวทางปฏบิตั ิ ผลการปฏบิตัติามแนวทาง 

2555 2556 2557 2558 2559  

1. การลา้งมอื 6 ขัน้ตอน - - - - 82.5 

2. การลา้งมอืตาม 5 moments 81.31 89.65 91 90.66 89.38 

3. การใหส้ารน ้าทางหลอดเลอืดด า 96.78 97.9 98.4 97.37 96.42 

4. การใสส่ายสวนปัสสาวะ 97.58 98.42 98.9 99.34 99  

5. การเยบ็แผลฝีเยบ็ 100 100 100 100  100 
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6. การดแูลสะดอืทารก 99.1 100 100 100 100  

7. กระบวนการท าความสะอาดปราศจากเชือ้ 94.8 96 95.4 98  96.5 

8. การคดัแยกขยะในหน่วยงาน 98.30 91.18 84.72 94.3 95.1  

9. การใช ้PPE 97.41 99.74 98.4 97.06  98.5 
10. การจดัการผา้เป้ือน (ซกัฟอก) 91.79 86.93 86.9 91.83 87.8 
11. มาตรฐานโภชนาการ (โภชนาการ) 89.95 83.87 83.9 91.05 81.6 

  
 

บทเรียนในการปรับปรุงและควบคุมส่ิงแวดล้อม  

การปรบัปรงุทีไ่ดด้ าเนินการไปแลว้เพิม่เตมิในปี 2557-2560 
-  ต่อเตมิจดุรอตรวจในผูป่้วยโรคตดิเชือ้ทีแ่ผนกผูป่้วยนอก ให้แยกจากผูป่้วยทัว่ไปไดช้ดัเจน 
-  ตดิตามประเมนิระบบระบายอากาศ ในหอ้งแยกทีส่ าคญัเช่น คลนิิก TB หอ้งทนัตกรรม และงาน
อุบตัเิหตุฉุกเฉิน เพื่อคงประสทิธภิาพการระบายอากาศใหด้อียูเ่สมอ 
-  เพิม่หอ้งแยกโรค Negative Pressure ทีห่อผูป่้วยในอกี 1 หอ้ง เพื่อรบัผูป่้วยประเภท Airborne 
Precaution 
-  ปรงุปรงุการจดัการขยะตดิเชือ้ทัง้ในโรงพยาบาลและชุมชน ไดแ้ก่ การจดัรถเขม็รบัขยะตดิเชือ้ใน
โรงพยาบาล การปรบัปรงุคุณภาพผูข้นส่งขยะในเครอืข่าย การปรบัปรงุลานลา้งรถขนส่งขยะตดิเชือ้ 
เป็นตน้ 
-   อบรมพนกังานท าความสะอาดปีละ 1 ครัง้ จดัท าขอ้มลูวธิกีารท าความสะอาดอาคารสถาน การแต่ง
กายทีเ่ขา้ใจไดง้า่ยและมรีปูภาพประกอบชดัเจน  และประเมนิการปฏบิตัติามแนวทางทุก 2 เดอืนครัง้ 

 

บทเรียนในการลดความเส่ียงต่อการติดเช้ือในพื้นท่ีต่างๆ  
- การตรวจสอบการปฏบิตัติามแนวทางเพื่อลดความเสีย่งต่อการตดิเชือ้ในหน่วยงานต่างๆ 

 โดยการท า IC Round เพื่อลดความเสีย่งต่อการตดิเชือ้ ดงันี้   
 

หน่วยงาน ผลการตรวจสอบและการพฒันาปรบัปรงุ 
งานซกัฟอก 
 

-    การดแูลบรเิวณทีร่บัผา้เป้ือน และการสวม PPE ป้องกนับุคลากรทีต่อ้ง
สมัผสัผา้เป้ือน รวมทัง้การลา้งมอืหลงัจากสมัผสักบัผา้เป้ือน 

-    การใชน้ ้ายาท าความสะอาดและโปรแกรมทีเ่หมาะสม 
งานจา่ยกลาง - การมพีืน้ทีแ่ยกเฉพาะในบรเิวณส่งเครือ่งมอืปนเป้ือน  

- มกีารตดิตามประสทิธภิาพของการเตรยีมอุปกรณ์และการท าใหป้ราศจาก
เชือ้อยา่งต่อเนื่อง 

โรงครวั  
 

- มกีารด าเนินงานภายใตม้าตรฐานงานสุขาภบิาลอาหารของกรมอนามยัและ
ครวัฮาลาล มกีารตรวจสอบการปฏบิตัอิย่างต่อเนื่องทุก 2 เดอืน 

- มกีารดแูลสุขอนามยัของเจา้หน้าที ่และใหว้คัซนีทีเ่หมาะสม 
- การใหค้วามรูแ้ก่เจา้หน้าทีเ่กีย่วกบัการเตรยีมอาหารและสุขอนามยัส่วน
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บุคคลปีละ 1 ครัง้ 

กายภาพ 
บ าบดั 

- การลา้งมอื และการท าความสะอาดอุปกรณ์ออกก าลงักายทีใ่ชอุ้ปกรณ์
รว่มกนัในผูร้บับรกิาร  

หอ้งเกบ็ศพ     -      มกีารด าเนินงานภายใตแ้นวปฏบิตัโิดยตอ้งท าความสะอาดทนัทเีมือ่มกีาร
ใชง้าน หากไมใ่ชง้านใหดู้แลความสะอาดเดอืนละ 1 ครัง้  

ระบบบ่อบ าบดั - ตดิตามควบคุมก ากบัการปฏบิตัติามแนวทางในการเตมิคลอรนี ทัง้ในกรณี
ปกต ิและกรณทีีม่นี ้าปรมิาณมากเช่นหน้าฝน   

แพทยแ์ผนจนี - ปฏบิตัติามแนวทางในการป้องกนัสมัผสัเลอืดและสารคดัหลัง่ รวมทัง้ทิง้เขม็
ทีใ่ชแ้ลว้อยา่งถูกตอ้ง  

แมบ่า้น - มกีารด าเนินงานตามแนวทางการจดัการขยะ และการท าความสะอาด
สถานทีข่องโรงพยาบาล และสอบการปฏบิตัอิย่างต่อเนื่องทุกเดอืน 

- มกีารดแูลสุขอนามยัของเจา้หน้าที ่และใหว้คัซนีทีเ่หมาะสม 
- การใหค้วามรูแ้ก่บุคคลปีละ 1 ครัง้ 

 

การปรบัเปล่ียนต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นเพ่ือลดอตัราการติดเช้ือท่ีส าคญั  
ในปี 2558 พบการตดิเชือ้ ในต าแหน่งใหส้ารน ้าทางหลอดเลอืดด า  
- เปลีย่นใชก้ารปิดต าแหน่งใหส้ารน ้าจากใชพ้ลาสเตอร ์sterile ปิด เปลีย่นเป็นใชแ้ผ่นปิดแผลปราศจากเชือ้
ชนิดใส ซึง่ท าใหส้งัเกตอาการบวม แดง อกัเสบของต าแหน่งใหส้ารน ้าไดง้า่ยขึน้ ยกเวน้ในรายทีม่เีหงือ่อก
มาก ผูป่้วยเดก็ซึง่ม ีActivity ตลอด และผูป่้วยทีม่กีารแขง็ตวัของเลอืดผดิปกต ิซึง่อาจเกดิการอบัชืน้
หมกัหมมที ่Site IV ส่งเสรมิใหเ้กดิการตดิเชือ้ไดง้า่ยขึน้ 
ในปี 2559 พบการตดิเชือ้ ใน 2 ต าแหน่งไดแ้ก่ สะดอืทารกหลงัคลอด และ UTI ในผูป่้วยใส่สายสวน
ปัสสาวะและนอนรพ.เป็นเวลานาน  
 - พบทารกหลงัคลอด 3 วนั กลบัมาพบแพทยด์ว้ยมอีาการสะดอืแฉะแพทยว์นิิจฉยัว่ามกีารตดิเชือ้ทีส่ะดอื
และใหก้ารรกัษาโดยใหย้าปฏชิวีนะ โดยในรายนี้ไมไ่ดต้รวจอาการซ ้าเพื่อวนิิจฉัยตามหลกั IC โดย ICWN 
หรอื ICN แต่นบัเป็นการตดิเชือ้ตามแพทยว์นิิจฉัย มกีารตดิตามอตัราการตดิเชือ้ในหอผูป่้วยเพื่อเฝ้าระวงั 
เน้นย ้าการใหสุ้ขศกึษามารดาหลงัคลอด และตดิตามอตัราการตดิเชือ้ต่อเนื่อง โดยหลงัจากนัน้ยงัไมพ่บการ
ตดิเชือ้บรเิวณสะดอืทารกหลงัคลอด 
- พบผูป่้วย Bed ridden ซึง่ On Urine Catheter ไดม้าตรวจรกัษาดว้ยอาการ UTI ต่อเนื่อง 2 ครัง้ และพกั
รกัษาตวัในโรงพยาบาล นอนนานกว่า 48 ชม. หลงัเขา้รบัการรกัษาไดร้บัยาปฏชิวีนะทางหลอดเลอืดด า 
ผลพบมกีารตดิเชือ้ดือ้ยาในทางเดนิปัสสาวะ และพบอาการ Sepsis ตอ้งส่งตวัไปรกัษาต่อ โรงพยาบาล
ศูนย ์จงึไดป้ระสานองคก์รแพทยห์าแนวทางตรวจรกัษาโดยไดข้อ้สรุปในรายทีเ่ขา้รบัการรกัษา UTI 
ต่อเนื่อง 2-3 ครัง้แลว้อาการไมทุ่เลาควรไดร้บัการส่งเพาะเชือ้ในทางเดนิปัสสาวะ เพื่อการวนิิจฉยัและให้
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การรกัษาทีถู่กตอ้งเหมาะสมป้องกนัการตดิเชือ้ในกระแสเลอืดต่อไป 
- พบอตัราการคดักรองภาวะ Sepsis ใน 1 ชม.ล่าชา้ จงึไดอ้อกแบบใบการเฝ้าระวงั ภาวะ Sepsis โดยใช้
องคป์ระกอบของผูป่้วยทีเ่สี่ยงต่อการเกดิ Sepsis จากฐานขอ้มลูของรพ.กนัตงั รว่มกบัแนวทางการคดั
กรอง Sepsis อยา่ง Early Detection : QSOFA และตดิตามการปฏบิตัอิยา่งต่อเนื่องทุกเดอืน   
 

บทเรียนในการดแูลผู้ป่วยท่ีติดเช้ือซ่ึงติดต่อได้ทางโลหิต ผู้ป่วยท่ีมีภมิูต้านทานต า่ การติดเช้ือท่ีด้ือ
ยาและเช้ืออบุติัใหม่ 

- ผูป่้วยโรคเอดสค์วรไดร้บัการดแูลรกัษาดว้ยหวัใจความเป็นมนุษยเ์ช่นเดยีวผูป่้วยทัว่ไป ควบคู่ไปกบั
การใช ้PPE อยา่งถูกตอ้งเหมาะสม และมกีารพทิกัษ์สทิธิใ์นการไมเ่ปิดเผยขอ้มลูการตดิเชือ้และการรกัษา
ของผูป่้วย  

- ในผูป่้วยภูมติ ่า ไดก้ าหนดการจ าแนกผูป่้วยอย่างชดัเจนเพื่อแยกผูป่้วยเขา้หอ้งพเิศษโดยไมค่ดิค่าหอ้ง
เพื่อป้องกนัการตดิเชือ้จากผูป่้วยทัว่ไป เช่น ผูป่้วยโรคมะเรง็ซงึไดร้บัการรกัษาโดย Chemotherapy , 
ผูป่้วยไตวายระดบั 5 หรอืผูป่้วยเอดสร์ะยะตดิเชือ้ฉวยโอกาส เป็นตน้ โดยผูป่้วยตอ้งมอีาการทัว่ไปคงที ่
มใิช่กลุ่มเฝ้าระวงัภาวะวกิฤต ิ
    - ในการดแูลผูป่้วยเชือ้ดือ้ยา โรงพยาบาลกนัตงัพบผูป่้วยเชือ้ดือ้ยาเพิม่ขึน้อยา่งต่อเนื่อง ทัง้จากการส่ง
เชือ้ไปเพาะเชือ้ทีโ่รงพยาบาลศูนย ์และการรบัผูป่้วยเชือ้ดือ้ยากลบัมารกัษาทีโ่รงพยาบาล โดยเมือ่พบ
ผูป่้วยเชือ้ดือ้ยา ไดก้ าหนดใหส้ื่อสารในโรงพยาบาลซึง่ถอืเป็นสิง่ส าคญัในการดแูลและป้องกนัการ
แพรก่ระจายเชือ้ เช่น การรายงาน ICN และหอผูป่้วยทนัททีีท่ราบผลจากงานหอ้งตรวจชนัสตูรทาง
การแพทย,์ ส่งต่อขอ้มลูเชือ้และยาทีไ่ดร้บัจากศูนย ์referแก่หน่วยงานทีร่บัผูป่้วย, การใชส้ติก๊เกอรส์ ีMDR 
เพื่อตดิเตอืนเมือ่ส่งผูป่้วยไปจดุบรกิารต่างๆ, การท าระบบ Note โชวท์ีห่น้าจอ Hos X-P เพื่อแจง้ผูป้ฏบิตัิ
ในการเครง่ครดัการปฏบิตัติามแนวทางป้องกนัเชือ้ดือ้ยา, การแยกผูป่้วย, และการตดิตามเยีย่มบา้นเพื่อ
ตดิตามการมารบัยาต่อเนื่องและการปฏบิตัตินเพื่อป้องกนัการแพรก่ระจายเชือ้ในชุมชน 
     - ในระยะ 3-5 ปี พบการระบาดของโรคอุบตัใิหม ่อุบตัซิ ้า ทัง้ในต่างประเทศ และในประเทศไทยเอง 
เช่น Ebola, Zika virus disease, MERs CoV หรอื Diphtheria เป็นตน้ งานป้องกนัและควบคุมการตดิเชือ้
ตอ้งตดิตามขา่วสารอยา่งต่อเนื่อง ตอบสนองต่อนโยบายภาครฐั ใหค้วามรูอ้ยา่งเหมาะสมไมใ่หเ้กดิความ
ตระหนกในบุคลากรและชุมชน ก าหนดแนวทางปฏบิตั ิการคดักรอง และจดัหาวสัดุอุปกรณ์ใหเ้พยีงพอ 
สอดคลอ้งทนัท่วงทกีบัสถานการณ์ปัจจุบนั รวมทัง้ตอ้งใหค้วามรูก้บัเครอืขา่ยในชุมชน เพื่อการป้องกนัการ
แพรก่ระจายเชือ้ทีเ่หมาะสม ซึง่ตอ้งใชก้ารประสานงาน และความยดืหยุน่อยา่งสงูในการปฏบิตังิาน  
           

การเฝ้าระวงัและติดตามก ากบั 
แนวทางการเฝ้าระวงัแบบ active prospective surveillance และวธิกีารเพื่อใหไ้ดข้อ้มลูทีค่รอบคลุม 
-  อตัราการตดิเชือ้ในต าแหน่งทีม่กีารเฝ้าระวงั และโอกาสเกดิ under report 

1) การเฝ้าระวงัการตดิเชือ้ในหอผูป่้วย ใชก้ารเฝ้าระวงัทุกรายตาม target surveillance โดยใชใ้บเฝ้าระวงัที่
หอผูป่้วย และหากมผีูป่้วยสงสยัสามารถปรกึษา ICN ทัง้ทาง application Line และการโทรศพัท ์ 
2) การเฝ้าระวงัแบบกึง่ Hospital wide โดย ICN ท าในวนัเวลาราชการ โดยเฝ้าระวงัในกลุ่มเสีย่ง เช่น 
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ผูป่้วยสงูอาย ุและผูป่้วยภูมติ ่าเป็นตน้  
    ซึง่ในระยะแรกของการปฏบิตัไิดร้บัความรว่มมอืค่อนขา้งน้อย เนื่องจากบุคลากรรูส้กึมภีาระเพิม่ขึน้ใน
การปฏบิตังิานเพิม่ขึน้ ไดม้กีารปรบัปรงุใบเฝ้าระวงัใหง้่ายขึน้ในการปฏบิตัิซึง่ท าใหผ้ลในการเฝ้าระวงั
สมบรูณ์ขึน้ โดยผลการรายงานจะเกบ็รวบรวมโดย ICWN ประจ าหอผูป่้วย 
  

 บทเรียนในการรบัรู้การติดเช้ือท่ีไม่ได้มี active prospective surveillance 
- จากการตดิตามประเมนิโดย ICWN และ ICN ยงัไมพ่บอตัราการเกดิ NI อื่นๆในโรงพยาบาลจาก

การเฝ้าระวงัขอ้มลูการตดิเชื้อในต าแหน่งทีไ่มไ่ดเ้ป็นเป้าหมายของการเฝ้าระวงัในขอ้ 2)   
 

แนวโน้มการใช้ยาต้านจลุชีพท่ีส าคญั แนวโน้มการด้ือยา และการตอบสนองท่ีเกิดขึ้น  
- อตัราการใชย้าปฏชิวีนะยงัพบมกีารใชส้งู แต่ในกลุ่มโรคเช่น URI Diarrhea และแผล มกีารใชอ้ยา่ง

สมเหตุผล ส าหรบัผูป่้วยเชือ้ดือ้ยาพบมเีพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่องทุกปี ทัง้จากการส่งเชือ้ไปเพาะเชือ้ที่
โรงพยาบาลศูนย ์และการรบัผูป่้วยเชือ้ดือ้ยากลบัมารกัษาทีโ่รงพยาบาล โดยเมือ่พบผูป่้วยเชือ้ดือ้ยา ได้
ก าหนดใหม้กีารสื่อสารในโรงพยาบาลซึง่ถอืเป็นสิง่ส าคญัในการดแูลและป้องกนัการแพรก่ระจายเชือ้ เช่น 
การรายงาน ICN และหอผูป่้วยทนัททีีท่ราบผลจากงานหอ้งตรวจชนัสตูรทางการแพทย,์ ส่งต่อขอ้มลูเชือ้
และยาทีไ่ดร้บัจากศูนย ์referแก่หน่วยงานทีร่บัผูป่้วย, การใชส้ติก๊เกอรส์ ีMDR เพื่อตดิเตอืนเมือ่ส่งผูป่้วย
ไปจดุบรกิารต่างๆ, การท าระบบ Note โชวท์ีห่น้าจอ Hos X-P เพื่อแจง้ผูป้ฏบิตัใินการเครง่ครดัการ
ปฏบิตัติามแนวทางป้องกนัเชือ้ดือ้ยา, การแยกผูป่้วย, การแยกอุปกรณ์ทีใ่ชง้าน, การท าลายเชือ้และท า
ความสะอาดอาคารสถานที ่รวมถงึการตดิตามเยีย่มบา้นเพื่อตดิตามการมารบัยาต่อเนื่องและการปฏบิตัิ
ตนเพื่อป้องกนัการแพรก่ระจายเชือ้ในชุมชน 

 

สรปุความรู้เก่ียวกบัสถานการณ์การติดเช้ือท่ีได้จากการวิเคราะหข้์อมลู และการปรบัปรงุ
ระบบงานท่ีเกิดขึ้น 
-  จากขอ้มลูอตัราการตดิเชือ้ในต าแหน่งของการใหบ้รกิาร พบมอีตัราการตดิเชือ้ในโรงพยาบาลต ่า 
แต่พบการตดิเชือ้ในชุมชนสูงขึน้ ซึง่ท าใหเ้กดิอนัตรายต่อผูป่้วยถงึพกิารหรอืเสยีชวีติได ้เช่นการตดิเชือ้
ในกระแสเลอืด และการตดิเชือ้ดือ้ยาจากการไดร้บัการรกัษาจากหลายโรงพยาบาลและไมไ่ดร้บัการ
รกัษาต่อเนื่อง จากสถานการณ์ดงักล่าวคณะกรรมการ ICC จงึมุง่เน้นระบบงานในการดแูลผูป่้วยโดยให้
ความส าคญัในการวนิิจฉยั คดักรอง เฝ้าระวงัภาวการณ์ตดิเชือ้ และSepsis เพื่อใหก้ารส่งต่อผูป่้วยไป
รกัษาทีโ่รงพยาบาลศูนยอ์ย่างทนัท่วงท ีนอกจากนี้ในการดแูลรกัษาต่อเนื่อง เช่นผูป่้วยตดิเชือ้ทีม่า
รกัษาต่อเนื่อง 2-3 ครัง้ แต่อาการไมห่ายขาดหรอืไมทุ่เลากอ็าจส่งผลใหเ้กดิการตดิเชือ้ในกระแสเลอืด
เช่นเดยีวกนั คณะกรรมการ ICC รว่มกบัองคก์รแพทยใ์นวางระบบการส่งเชือ้ไปเพาะเชือ้ทีโ่รงพยาบาล
ศูนย ์หรอืส่งผูป่้วยไปรกัษาต่อทีโ่รงพยาบาลศูนยซ์ึง่มศีกัยภาพทีส่งูกว่า เพื่อวนิิจฉัยเชือ้ดือ้ยาและส่ง
ผูป่้วยไปรบัการรกัษาและรบัยาทีเ่หมาะสมกบัเชือ้ก่อโรคต่อไป   

 

บทเรียนในการท างานร่วมกบัส่วนราชการ องคก์รอ่ืน และชุมชน  
- เนื่องดว้ย อ าเภอกนัตงั มผีูน้บัถอืศาสนาอสิลามเป็นจ านวนมาก ในทุกปีจะมผีูไ้ปแสวงบุญพธิฮีจัญ์
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ทีเ่มอืงเมกกะ ประเทศซาอุดอิาราเบยีซึง่เป็นแหล่งแพร่กระจายเชือ้โรค MERs CoV  ทีส่ าคญั 
คณะกรรมการ ICC ไดร้ว่มกบัหน่วยงานภาครฐัในหลายหน่วยงาน วางระบบการดูแลผูป่้วยและ
ครอบครวัในชุมชน ทัง้การคดักรองสุขภาพก่อนเดนิทาง การใหค้วามรูก้ารป้องกนัตนเองจากโรค 
MERs CoV ของผูแ้สวงบุญ การใหค้วามรูบุ้คลากรในเครอืขา่ยและการลงไปใหค้วามรูค้รอบครวัผูแ้สวง
บุญในชุมชนในช่วงการเฝ้าระวงั 14 วนัหลงักลบั วางระบบการดแูลรกัษาทีโ่รงพยาบาลในทุกๆ
หน่วยงานเพื่อป้องกนัการแพรก่ระจายเชือ้ และการเตรยีมทมีเพื่อส่งต่อเมือ่ผูป่้วยมภีาวะวกิฤต ิโดย
พบว่าการประสานขอ้มลู ความรว่มมอืรว่มใจของทุกหน่วยงานและการมุง่เน้นผลส าเรจ็ทีถ่อืประโยชน์
ของโรงพยาบาลและชุมชนเป็นส าคญั สามารถท าใหก้ารด าเนินงานในการป้องกนัการแพรก่ระจายเชือ้ 
MERs CoV  ส าเรจ็ลุล่วงไปไดด้ว้ยด ี

- ในปี 2559 คลนิิก PTB พบผูป่้วย PTB เชือ้ดือ้ยาซึง่ส่งกลบัมารกัษาต่อจากโรงพยาบาลศูนย ์
คลนิิก TB จงึรว่มกบั ทมี IC เภสชักร และรพ.สต.ในชุมชน รว่มลงเยีย่มผูป่้วย ซึง่ในระยะแรกพบผูป่้วย
มปัีญหาจากการรบัประทานยา, การด าเนินตามแนวทาง DOT, ฐานะทางเศรษฐกจิทีต่อ้งท างานเพื่อหา
เลีย้งครอบครวั ความกงัวลเรือ่งการแพรก่ระจายเชือ้ไปยงัครอบครวัและความรงัเกยีจของเพื่อนบา้น 
จากปัญหาดงักล่าว ทมีพบว่าความรูใ้นการปฏบิตังิานไม่สามารถน ามาใชก้ าหนดใหผู้ป่้วยตอ้งปฏบิตัิ
ตามแนวทางใหถู้กตอ้งไดท้ัง้หมด ตอ้งอาศยัการปรบัเพื่อใหส้อดคลอ้งต่อสภาวะทางเศรษฐกจิ สงัคม
และกจิวตัรของผูป่้วยดว้ย หลงัจากไดล้งเยีย่มทมีไดร้ว่มกนัช่วยแกปั้ญหาในเรือ่งการรบัประทานยา 
การด าเนินตามแนวทาง DOT, การตดิตามผูส้มัผสั และใหค้ าปรกึษาในการป้องกนัการแพรก่ระจายเชือ้
ทีเ่หมาะสมตามกจิวตัรการด าเนินชวีติของผูป่้วย และลงเยีย่มต่อเนื่องเพื่อตดิตามผล พบว่าผูป่้วยมี
รบัประทานยาถูกตอ้งต่อเนื่อง เขา้รบัการรกัษาตามนดัสม ่าเสมอ ส่งผลใหก้ารตรวจ Sputum เป็นลบ
ต่อเนื่องกนั 3 ครัง้  ผูป่้วยมทีศันคตทิีด่แีละอาการทีด่ขี ึน้ตามล าดบั 

 

- การควบคมุการระบาด 
บทเรยีนในการควบคุมการเพิม่ทีผ่ดิปกตหิรอืการระบาดของการตดิเชือ้ในรอบ 3 ปีทีผ่่านมา 
- การบ่งชีก้ารเพิม่ทีผ่ดิปกตหิรอืการระบาดของการตดิเชือ้ในรอบ 3 ปีทีผ่่านมา 
ไมพ่บการระบาดภายในโรงพยาบาลในรอบ 3 ปี ทีผ่่านมา 
 

ผลการพฒันาท่ีส าคญั: 
- การป้องกนัการแพรก่ระจายเชือ้ในโรงพยาบาล PTB ในโรงพยาบาล 
- การพฒันาการบนัทกึทางการพยาบาลดา้น IC 
- CQI พฒันาการดแูลผูป่้วย Sepsis 
- CQI การจดัการป้องกนัอุบตักิารณ์เขม็ทิม่ต า 
- นวตักรรมถงัแดงแยกขยะ 
- การพฒันาการดแูลผูป่้วยเชือ้ดือ้ยา 
- การจดัการป้องกนัการแพร่กระจายเชือ้ในบรเิวณรบัส่งเครือ่งมอืปนเป้ือนงานจา่ยกลาง  
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มาตรฐาน Score ประเดน็ในแผนการพฒันา 1-2 ปีข้างหน้า 
46. การออกแบบระบบป้องกนัและ

ควบคุมการตดิเชือ้ 
  - 

47. การจดัการและทรพัยากร    - 
48. การป้องกนัการตดิเชือ้    การป้องกนัการสมัผสัเลอืดและเขม็ทิม่ต าในการ

ปฏบิตังิาน 
49. การเฝ้าระวงัการตดิเชือ้และ

ตดิตามก ากบั 
   การเฝ้าระวงัการตดิเชือ้ในกระแสเลอืด และการ

ป้องกนั ดแูล เฝ้าระวงัผูป่้วยตดิเชือ้ดือ้ยา 
  การพฒันาการพทิกัษ์สทิธด์า้น IC ในผูป่้วยกลุ่ม 
เดก็ สงูอาย ุและพกิาร  

50. การควบคุมการระบาดของการตดิ
เชือ้ 

  - 

 


