II-4 การป้ องกันและควบคุมการติดเชื้อ
เป้าหมาย/ประเด็นคุณภาพที่สาคัญ: ปลอดภัย ประสิ ทธิภาพ
ข้ อมูล/ตัวชี้วดั
เป้าหมาย
2553
อัตราการติดเชื้ อในโรงพยาบาล
<0.3
0.16
ต่อ 1000 วันนอน
อัตราการติดเชื้ อที่แผลฝี เย็บ
<1%
0

0.4

2555
0.42

2556
0.53

2557
0.63

-

2.1
0

0.9
0

1.36
0

0
0

1.17

0

0.6

0.5

0.86

0.07

0.15

0.13

0.37

0.53

< 0%

0

0

0

0

0

80%

N/A

N/A

N/A

40.35

72.00

100%

100

100

100

100

100

>90%

92.8

95.6

98.4

94.63

83.68

ผ่าน

ผ่าน
15

ผ่าน
17

ผ่าน
10

ผ่าน
18/12

ผ่าน
12/23

อัตราการติดเชื้ อ VAP/1000 vent 0ครั้ง/1000วัน
day
อัตราการติดเชื้ อ CAUTI/1000 0.6ครั้ง/1000วัน
cath day
0.3 ครั้ง/1000
-อัตราการเกิดหลอดเลือดดา
ส่ วนปลายอักเสบจากการให้สาร วัน
น้ า (/1000 วันให้สารน้ า)
อัตราการติดเชื้ อ ผ่าตัดตา
ต้อกระจก
อัตราการล้างมือถูกต้อง
ตามขั้นตอน
ประสิ ทธิภาพการทาให้
ปราศจากเชื้ อ sport testเป็ นลบ
บุคลากรได้รับการตรวจสุ ขภาพ
ประจาปี
คุณภาพน้ าเสี ย(BOD < 20)

2554

บริบท:
จานวนเตียง จานวนผู้รับบริ การ:โรงพยาบาลขนาด 60 เตียงผูป้ ่ วยในเฉลี่ย 50 คนต่อวัน ประเภทผูป้ ่ วยเฉลี่ย
ดังนี้ ประเภท 1= 7.30 คน(14.6%) , ประเภท 2 = 21.10 คน (42.2%) , ประเภท 3=19.61 คน (39.22% ), และ
ประเภท 4 = 1.85 ราย (3.68%)

บริการทีม่ ีความเสี่ ยงต่ อการติดเชื้อ:
 ผูป้ ่ วยใส่ สายสวนปั สสาวะ , ให้สารน้ าทางหลอดเลือดดา แผลฝี เย็บ, แผลผ่าตัดตาต้อกระจก
โอกาสรับผู้ป่วยติดเชื้อจากสถานพยาบาลอืน่
 ผูป้ ่ วยรับ Refer กลับมีภาวะติดเชื้อดื้อยาจากโรงพยาบาลศูนย์ MRSA ,E.coli(ESBL),
Enterobacteraerogenes, Acinetobacter,Pseudomonasaeruginosa ในรอบปี ยังไม่พบเชื้ อดื้อยา
ความรุ นแรงของผู้ป่วย :
 ผูป้ ่ วยที่รับส่ งต่อกลับจากโรงพยาบาลศูนย์ใส่ เครื่ องช่วยหายใจ , ผูป้ ่ วยภาวะดื้อยาเพิ่มขึ้น
การติดเชื้อสาคัญทีม่ ีโอกาสแพร่ กระจายในสถานพยาบาล :
 วัณโรคปอด ไข้หวัดใหญ่ เชื้อดื้อยา
บริการทีม่ ีความเสี่ ยงต่ อการติดเชื้อ:
 ใส่ สายสวนปั สสาวะ , ให้สารน้ าทางหลอดเลื อดดา แผลฝี เย็บ, แผลผ่าตัดตาต้อกระจก ผูป้ ่ วยรั บ
Refer กลับมีภาวะติดเชื้อดื้อยาจากโรงพยาบาลศูนย์ MRSA ,E.coli(ESBL),Enterobacteraerogenes,
Acinetobacter,Pseudomonasaeruginosa ในรอบปี ยังไม่พบเชื้อดื้อยา
จานวน ICN และการศึกษาอบรม:
 ICN อบรมหลักสู ตรเฉพาะทาง 2 สัปดาห์ 2 คน(ปฏิบตั ิงานจริ งผูป้ ่ วยใน , วิสัญญีพยาบาล)
กระบวนการ:
การออกแบบระบบ
วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ ของงาน IC
1) ป้ องกันและควบคุมการติดเชื้ อแก่ผปู ้ ่ วยบุคลากรผูร้ ับบริ การและสิ่ งแวดล้อมให้ปลอดภัย
2) พัฒนาและควบคุมให้ปฏิบตั ิตามแนวทางการป้ องกันและควบคุมการติดเชื้อ
กลยุทธ์ ของงาน IC
1) มีคณะกรรมการ IC เป็ นผูก้ าหนดนโยบายและควบคุมกากับโดยมี ICN เป็ นผูเ้ ชื่อมโยงนโยบาย
2) นาหลัก Isolation Precaution มาใช้ในการป้ องกันการแพร่ กระจายเชื้อในโรงพยาบาล
3) พัฒนาประสิ ทธิภาพการล้างมือ
4) พัฒนากระบวนการทาลายเชื้ อและการทาให้ปราศจากเชื้ออย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
5) พัฒนาองค์ความรู ้ดา้ นการป้ องกันการติดเชื้อในบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

 การเฝ้ าระวังการติดเชื้อในผู้รับบริ การแบบ Targeted Surveillance ได้แก่การติดเชื้ อในผูป้ ่ วยใส่
สายสวนคาปั สสาวะ ,การติดเชื้อในผูป้ ่ วยใส่ สายให้สารน้ าทางหลอดเลือดดา ส่ วนปลาย, การติด
เชื้ อแผลฝี เย็บ การติดเชื้ อที่ตา ที่สะดือทารกแรกเกิ ด (ติดตาม Post discharge) , การติดเชื้ อแผล
ผ่าตัดตา (ติดตามPost discharge)
 การเฝ้ าระวังการติดเชื้ อในผู้ให้ บริ การได้จดั อุปกรณ์ การป้ องกันให้ ความรู ้ และการรณรงค์ให้
ปฏิบตั ิตามหลักการป้ องกันการติดเชื้ ออย่างต่อเนื่ อง พบว่ายังมีจานวนบุคลากรถูกเข็มทิ่มตาและ
สัมผัสสิ่ งคัดหลัง่ 3 รายในปี 2556 และเพิ่มขึ้น 5 รายในปี 2557 บุคลากรกลุ่มเสี่ ยงได้รับวัคซี น
ครบ อัตราการล้างมือถูกต้องตามขั้นตอน 72 .00%
 การเฝ้ าระวังการติดเชื้อในสิ่ งแวดล้ อมได้เฝ้ าระวังในงานจ่ายกลางผลการทดสอบทางชี วภาพ
Spore test Negative 100% งานซักฟอก การแยกผ้าก่อนนาไปซัก งานโภชนาการไม่มีการ
ปนเปื้ อนอาหารที่ปรุ งเสร็ จ การกาจัดขยะมีการแยกขยะจากต้นกาเนิ ดได้ถูกต้อง มีการส่ งกาจัด
ขยะติดเชื้อกับบริ ษทั เอกชน
การติดเชื้อทีเ่ ป็ นจุดเน้ นของการป้องกันและควบคุม
1) การติดเชื้อในผูป้ ่ วยใส่ สายสวนคาปั สสาวะ
2) การติดเชื้อในผูป้ ่ วยใส่ สายให้สารน้ าที่หลอดเลือดดาส่ วนปลาย
3) การติดเชื้อแผลผ่าตัดตาต้อกระจก
4) การติดเชื้อแผลฝี เย็บ
5) การติดเชื้อที่ตา ที่สะดือทารกแรกเกิด
บทเรียนการนา scientific evidence มาใช้ ในงาน IC
1. ใช้หลักเกณฑ์การวินิจฉัยการติดเชื้ อของกรมการแพทย์สานักพัฒนาระบบบริ การสุ ขภาพกรม
สนับสนุนบริ การสุ ขภาพและศูนย์ป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อสหรัฐอเมริ กา (CDC) เป็ นแนวทางใน
การเฝ้ าระวังและวินิจฉัยการติดเชื้ อในโรงพยาบาลให้กบั งานผูป้ ่ วยในและหน่วยงานในโรงพยาบาล
ชุมแสง
2. มีการจัดทาและทบทวนแนวทางปฏิบตั ิในการป้ องกันและควบคุมการติดเชื้อโดยอ้างอิงจากสมหวัง
ด่านชัยวิจิตร และสถาบันบาราศนราดูร กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุ ข 2550 และ
แนวทางการป้ องกันปอดอักเสบจากการใช้เครื่ องช่วยหายใจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาเป็ นมาตรฐาน
ในการดูแลผูป้ ่ วยเช่นการดูแลผูป้ ่ วยใส่ เครื่ องช่วยหายใจการดูแลผูป้ ่ วยคาสายสวนปั สสาวะ การ
ดูแลผูป้ ่ วยผ่าตัด

3. มีการทบทวน/วิเคราะห์ปัญหา ICC อัตราการติดเชื้อสู งเท่ากับ 0.3 ครั้ง/1000วัน
4. ติดตามประเมินผล( CA-UTI ,Phlebitis )

บทเรียนในการขยายพืน้ ที่งาน IC .ให้ ครอบคลุมพืน้ ทีต่ ่ างๆ
1. คณะกรรมการ ICC แพทย์เป็ นที่ปรึ กษา มีพยาบาลควบคุมการติดเชื้อเป็ นประธานและ, ICWN
ประจาในหน่วยบริ การพยาบาลมีคณะทางานครอบคลุมทุกหน่วยงานมีหน้าที่รับผิดชอบและ
ดาเนินงานIC ตามบทบาทหน้าที่ ประสานงานกับ ICN
2. ประสานความร่ วมมือกับงานอาชีวอนามัยเพื่อป้ องกันการติดเชื้ อในบุคลากรโดยการฉี ดวัคซี น
ป้ องกันโรคติดเชื้ อในกลุ่มเสี่ ยงและเฝ้ าระวังการติดเชื้ อในบุคลากรทุกตาแหน่งในโรงพยาบาล
3. ประสานความร่ วมมือกับคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมเพื่อเฝ้ าระวังการปนเปื้ อนในสิ่ งแวดล้อมใน
โรงพยาบาล
4. จัดทาแนวทางปฏิบตั ิดา้ น IC ประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบตั ิ เพื่อนาไปปฏิบตั ิในหน่วยงานต่างๆที่
เกี่ยวข้อง
บทเรียนในการเชื่อมประสานระบบงาน IC กับระบบงานพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย
1. ดาเนินการตอบสนองนโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลตัวชี้วดั ด้าน IC เป็ นตัวชี้วดั
คุณภาพและใช้ในการวางแผนพัฒนาในปี ต่อไป
2. ส่ งบุคลากรเข้าร่ วมอบรมประเด็นคุณภาพทั้งภายในและนอกโรงพยาบาลทุกปี
3. ควบคุมระบบ IC ในด้านความปลอดภัยต่อการติดเชื้ อในโรงพยาบาลทั้งในผูป้ ่ วยบุคลากรผูม้ ารับ
บริ การและป้ องกันไม่ให้มีการแพร่ กระจายเชื้ อสู่ สิ่งแวดล้อม
พบปัญหาเรื่อง
1. มีอุปกรณ์ปนไปกับผ้าที่ส่งซัก
2. การแยกประเภทผ้าไม่เหมือนกัน IC สรุ ปให้แต่ละหน่วยงานแยกประเภทผ้าเปื้ อนเป็ น
2.1 ผ้าติดเชื้ อ
2.2 ผ้าเปื้ อนทัว่ ไปได้จดั ให้มีการแยกประเภทผ้า เป็ น
- ผ้าห่ม
- เสื้ อผ้า ผ้าขวาง
- ผ้าปูที่นอน
ผลลัพธ์
- มีการปนของประเภทผ้า พบเครื่ องมือหรื ออุปกรณ์ปนมากับผ้าที่ส่งซัก จึงได้นามาทบทวน ทาให้มี

การแก้ไขปั ญหาที่สาเหตุแท้จริ ง และเกิดมาตรการป้ องกันความเสี่ ยงอย่างเป็ นระบบโดยอาศัยความ
ร่ วมมือจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- การทาลายเชื้อของสายออกซิ เจนที่นากลับมาใช้ใหม่ มีจานวนมาก และกระบวนการทาลายเชื้อใช้
แช่Hypochloriteใช้เวลานาน 30 นาที ล้างทาความสะอาด และอบด้วยความร้อน 70 องศา ทาให้
สายอ่อนตัวและขับน้ า สายแห้งเร็ วขึ้น ทาให้แห้งโดยเป่ าออกซิ เจน
บทเรียนจากการติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อทีส่ าคัญ
 เกิด Phlebitis จากสาเหตุที่สารน้ ามีความเข้มข้นสู ง Leak , ภูมิตา้ นทานต่า , มีนโยบายให้มีการ
ตรวจสอบตาแหน่ง กรณี มีอาการเจ็บให้เปลี่ยนตาแหน่งทันที มีการประเมินทุกเวร ติดสติ๊กเกอร์
อายุการเปลี่ยน 96 ชัว่ โมง เวรเช้า ICN ตรวจเยีย่ มนิเทศติดตาม ชี้ แจงในหน่วยงานให้เห็น
ความสาคัญในการประเมินผิวหนังบริ เวณที่ให้สารน้ าทุกเวร
 CAUTIพบในผูป้ ่ วยที่นอนนานและติดเชื้ อจากบ้าน ทบทวนแนวทางปฏิบตั ิผปู ้ ่ วยคาสายสวนทั้ง
ในโรงพยาบาลและที่บา้ นโดยประสานการดูแลต่อเนื่ องกับ ร.พ.ส.ต
 การปฏิบตั ิตามแนวทางการปฏิบตั ิสาหรับบุคลากรที่ของมีคมบาดเข็มทิ่มตาเยือ่ บุสัมผัสสารคัดหลัง่
เสี่ ยงต่อการติดเชื้ อ HIV และHBV ระหว่างปฏิบตั ิงานตั้งแต่ปี2552-2555 บุคลากรปลอดภัยไม่พบผู ้
ติดเชื้ อจากการปฏิบตั ิงาน
บทเรียนจากการติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อทีส่ าคัญ
 เกิด Phlebitis จากสาเหตุที่สารน้ ามีความเข้มข้นสู ง Leak , ภูมิตา้ นทานต่า , มีนโยบายให้มีการ
ตรวจสอบตาแหน่ง กรณี มีอาการเจ็บให้เปลี่ยนตาแหน่งทันที มีการประเมินทุกเวร ติดสติ๊กเกอร์
อายุการเปลี่ยน 96 ชัว่ โมง เวรเช้า ICN ตรวจเยีย่ มนิเทศติดตาม ชี้ แจงในหน่วยงานให้เห็น
ความสาคัญในการประเมินผิวหนังบริ เวณที่ให้สารน้ าทุกเวร
 CAUTIพบในผูป้ ่ วยที่นอนนานและติดเชื้ อจากบ้าน ทบทวนแนวทางปฏิบตั ิผปู ้ ่ วยคาสายสวนทั้ง
ในโรงพยาบาลและที่บา้ นโดยประสานการดูแลต่อเนื่ องกับ ร.พ.ส.ต
 การปฏิบตั ิตามแนวทางการปฏิบตั ิสาหรับบุคลากรที่ของมีคมบาดเข็มทิ่มตาเยือ่ บุสัมผัสสารคัดหลัง่
เสี่ ยงต่อการติดเชื้ อ HIV และHBV ระหว่างปฏิบตั ิงานตั้งแต่ปี2553-255 บุคลากรปลอดภัยไม่พบผู ้
ติดเชื้ อจากการปฏิบตั ิงาน
การจัดการและทรัพยากร
การตัดสิ นใจที่สาคัญของคณะกรรมการ IC รวมทั้งการตอบสนองต่อการประเมินผลระบบ IC
สิ่ งทีป่ ฏิบัติ
 ซักฟอกมีการแยกโซนสกปรกและโซนสะอาดและโซนพับผ้า รวมทั้งแยกคนทางานตามโซน จัด
จราจรแบบไหลทางเดียว การเคลื่อนย้ายผ้าเปื้ อนโดยใช้รถที่ปิดมิดชิด
 ปรับปรุ งหน่วยจ่ายกลางจัดพื้นที่ลา้ งเครื่ องมือปรับโซนตามมาตรฐาน

 จัดทาสถานที่ลา้ งรถที่เปื้ อนปนสารคัดหลัง่
 ผูป้ ่ วยนอกจัดพื้นที่แยกสาหรับผูป้ ่ วยไอ จาม
 ผูป้ ่ วยใน คัดกรองประเมินผูป้ ่ วย ที่มีการแพร่ กระจายเชื้อทางอากาศเข้าห้องแยก เข้ารับการรักษา
โดยมีแนวทางปฏิบตั ิดา้ นการจัดเตรี ยมพื้นที่ , การเตรี ยมอุปกรณ์แยกในกรณี เชื้อดื้อยา
 ชันสู ตรมีการตรวจ AFB วิเคราะห์สาเหตุโอกาสเกิดการติดเชื้ อวัณโรคสู ง ในห้องมีการจัด zone จัด
รับสิ่ งส่ งตรวจ ,จุดตรวจ ใส่ PPE ตามมาตรฐาน
 พบปั ญหาในเรื่ องการระบายอากาศในพื้นที่ที่มีความเสี่ ยงจากการได้รับการติดเชื้อจากการปฏิบตั ิงาน
เช่น หน่วยงาน ห้องอุบตั ิเหตุ ฉุกเฉิน เนื่องจากโครงสร้าง มีการปรับเปลี่ยนบริ เวณให้บริ การ เน้น
เรื่ องการระบายอากาศ ประสานกับทีมงานสิ่ งแวดล้อม กั้นห้องจัดพื้นที่การบริ การออกเป็ นจุดรับ
วิกฤติ, จุดตรวจ, จุดหัตถการ และส่ วนสานักงาน และมีมาตรการให้บุคลากรใช้อุปกรณ์ป้องกันส่ วน
บุคคล (PPE) อย่างเคร่ งครัด
 รณรงค์ให้บุคลากรและญาติผปู ้ ่ วยล้างมือก่อนและหลังสัมผัสผูป้ ่ วยโดยการใช้ Alcohol hand rub
จัดไว้ให้ทุกจุดบริ การและปลายเตียงของผูป้ ่ วยกลุ่มเสี่ ยงเพื่อความสะดวกในการล้างมือ

จุดเน้ นในการทางานของ ICN ในแต่ ละปี ใน 3 ปี ทีผ่ ่านมา
1. กาหนดการใช้น้ ายาทาลายเชื้ อ , จัดทาหน่วยจ่ายกลาง เป็ นศูนย์รวมล้าง ห่ อนึ่งปราศจากเชื้อ , จัด
เส้นทาง one way และ จัดเวลา เนื่องจากใช้พ้นื ที่ร่วมกับซักฟอก
2. หน่วยซักฟอก กระบวนการเรื่ องผ้า , สถานที่ให้เป็ น one way , ให้ความรู้บุคลากร จัดระบบเวร
3. กาหนด Target การเฝ้ าระวัง ระบบการเฝ้ าระวังการติดเชื้ อ การสอบสวนโรค การประเมิน
ประสิ ทธิภาพการเฝ้ าระวังในโรงพยาบาลชุมแสง
- กาหนดนโยบายให้ครอบคลุมทุกหน่วยงาน (ลดการแพร่ กระจายเชื้อใน ผูป้ ่ วย เจ้าหน้าที่
สิ่ งแวดล้อม ในโรงพยาบาล)
- ส่ งเสริ มการล้างมือ / การใช้เครื่ องป้ องกันร่ างกาย
- คัดแยกประเภทขยะที่หน่วยงาน (ลดต้นทุน ที่ตน้ ทาง)
- พัฒนาศักยภาพหน่วยจ่ายกลาง ทั้งบุคลากร และ เครื่ องมือ
- พัฒนาศักยภาพบุคลากร IC ด้านความรู้
- กาหนดแนวทางปฏิบตั ิ เครื่ องมือปราศจากเชื้อ กาหนดการจัดส่ ง – จัดเก็บ (อายุงาน ลดการ
Re-sterile) ลดการแช่น้ ายาทุกหน่วยงาน
- การตรวจสุ ขภาพประจาปี การประสานงานให้บุคลากรได้รับวัคซี นไข้หวัดใหญ่ ตับอักเสบ
- ประสานงานด้านอาชีวอนามัย ในบุคลากร

- ติดตามการตรวจสอบคุณภาพน้ าทิง้ BOD < 20 (ตรวจปี และ 2 ครั้ง)
บทเรี ยนในการปรับปรุ งทรัพยากรทีจ่ าเป็ นสาหรับระบบ IC 2557
 จาก Gap analysis เยีย่ มสารวจ พบว่าอุปกรณ์ใส่ Alcohol gel อายุงานการใช้เกิน 1 อาทิตย์ ไม่
เพียงพอ จัดหา ติดตั้งตามสถานที่ต่างๆ ให้ครบถ้วนโดยที่ให้ทีมIC ประจาหน่วยเป็ นผูด้ ูแล
 การจัดหา PPE ให้เพียงพอเมื่อมีการแพร่ ระบาดของโรค ประสานความช่วยเหลือ เพื่อป้ องกันการ
ขาดแคลนของอุปกรณ์ และกาลังคนในการปฏิบตั ิงานเมื่อมีการระบาดจริ ง
 จัดระบบการทาให้ปราศจากเชื้อตามมาตรฐาน (โรงพยาบาลชุมแสง prevaccum gravity
ตรวจสอบทางชีวภาพ ทุกสัปดาห์ )
 ทาแผ่นป้ ายล้างมือ 7 ขั้นตอน ใหม่แทนของเก่า , จัดหาอุปกรณ์การใส่ น้ ายาล้างมือ ,
 การรายงานการติดเชื้อของแต่ละหน่วยงานขาดการเชื่อมโยงข้อมูล
บทเรี ยนในการฝึ กอบรมบุคลากรเกีย่ วกับงาน IC
ปี 2557
 ปฐมนิเทศงานIC บุคลากรใหม่
 ทบทวนการเฝ้ าระวังการติดเชื้อการให้สารน้ า , CAUTI งานผูป้ ่ วยใน
บทเรี ยนในการให้ ข้อมูลและเสริมพลังแก่ ครอบครัว/ชุ มชนแกีย่ วกับ IC
 เน้นการให้ขอ้ มูลและเสริ มพลังแก่ครอบครัว/ชุ มชนในการป้ องกันติดเชื้ อและการแพร่ กระจายเชื้ อ
ในครั ว เรื อ นและชุ ม ชนร่ วมกับ งานเวชปฏิ บ ัติค รอบครั วและที ม HHCเช่ น การป้ องกัน การ
แพร่ กระจายเชื้ อวัณโรค , การส่ งเสริ มให้มีการใช้หน้ากากอนามัยเวลาไอ จามหรื อ เมื่ อมีปัญหา
ระบบทางเดิ นหายใจทาลายสิ่ งคัดหลัง่ ของผูป้ ่ วยติ ดเชื้ อ HIV เมื่อกลับบ้าน, การทาความสะอาด
อุปกรณ์ ให้ออกซิ เจน, การทาแผลเองที่บา้ นและการล้างมือซึ่ งถื อเป็ นสุ ขอนามัยส่ วนบุคคล , การ
ป้ องกันและควบคุ มการติ ดเชื้ อที่ บา้ นของผูป้ ่ วย ที่ สวนปั สสาวะด้วยตนเอง หรื อการคาสายสวน
ปั ส สาวะอยู่ที่ บ ้า น ให้ก ารรั ก ษาตามแผนการรั ก ษาของแพทย์ ,การให้อาหารทางสายยาง การ
ป้ องกันแผลกดทับหรื อ aspiration
การป้องกันการติดเชื้อ
ผลการติดตามประเมินการปฏิบตั ิตามมาตรการที่สาคัญและการปรับปรุ งที่เกิดขึ้น
 Hand Hygiene, ลดการ Re sterile เครื่ องมือแพทย์, การป้ องกัน IV infection )
 ส่ งเสริ มการปฏิบตั ิเพื่อการป้ องกันการติดเชื้ อและการแพร่ กระจายเชื้ อ การใช้ isolation precautions,

standard precautions และ และ transmission precautions
 นิเทศติดตาม
 ส่ งเสริ มการทาความสะอาดมือในบุคลากรทางการแพทย์ ผูป้ ่ วยญาติผปู ้ ่ วย และผูด้ ูแล จัดให้มีสิ่ง
อานวยความสะดวกในการทาความสะอาดมืออย่างเพียงพอและสะดวกในการใช้
 มีมาตรการจากัดการใช้น้ ายาทาลายเชื้ออย่างชัดเจน มีระบบการทาให้ปราศจากเชื้อโดยมีหน่วยจ่าย
กลางเป็ นศูนย์จ่ายกลาง ให้บริ การเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ที่สะอาดปราศจากเชื้ อ

บทเรี ยนในการปรับปรุ งและควบคุมสิ่ งแวดล้ อม
 จากการตรวจเยีย่ มเรื่ องระบายอากาศจากศูนย์วศิ วกรรมที่ 8 ได้ปรับปรุ งเรื่ องระบบอากาศที่มีระดับ
คาร์ บอนได้ออกไซด์เกินปรับปรุ งให้เปิ ดระบายอากาศเป็ นเวลา วันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น ห้องVIP ห้อง
ตรวจแพทย์
 มีการจัดระบบ zoning แต่ละหน่วยงานอย่างชัดเจน, มีการกาหนดพื้นที่ เพื่อลดการแพร่ กระจายเชื้อ
 จัดสถานที่สะดวกต่อการล้างมือ / วาง Alcohol rub ให้ทวั่ ถึงทุกจุดบริ การภายในรพ.
 มีการตรวจสิ่ งแปลกปลอมปนเปื้ อนของเชื้อโรคในน้ าดื่มผลผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
 จัดหารถเข็นขยะติดเชื้อและผ้าติดเชื้ อให้ถูกต้องตามมาตรฐานการแพร่ กระจายเชื้ อโรค
 มีกาหนดเส้นทาง/ เวลา การขนย้ายขยะและผ้าเปื้ อนอย่างชัดเจน
บทเรียนในการลดความเสี่ ยงต่ อการติดเชื้อในพืน้ ทีต่ ่ างๆ
 มีการกาหนดแนวทางการปฏิบตั ิและมีการตรวจเยีย่ มทีม IC, เพื่อตรวจสอบการปฏิบตั ิตามแนวทาง
เพื่อลดความเสี่ ยงต่อการติดเชื้อในหน่วยงานต่างๆ
 มีมาตรการ คู่มือ แนวทางในการป้ องกันการแพร่ กระจายเชื้อในหน่วยงานสาคัญ เช่น ผูป้ ่ วยแยกโรค
ซักฟอก โภชนาการ ห้องศพ การจัดการขยะ
 การเยีย่ มสารวจหน่วยงานที่มีความเสี่ ยงต่อการติดเชื้อพบว่า หน่วยงานเข้าใจในประเด็นปั ญหาของ
ตนเอง ปั ญหาส่ วนใหญ่เกิดจากระบบโครงสร้างมีประสานกับงานจัดการ ดาเนินการแก้ไข โดย
ปรับปรุ งที่ระบายอากาศห้องตรวจ ,ห้องชันสู ตร ,ตรวจVIP
การปรับเปลีย่ นต่ างๆ ทีเ่ กิดขึน้ เพื่อลดอัตราการติดเชื้อทีส่ าคัญ
 IV infection มีแนวโน้มสู งขึ้น ได้ร่วมกันวิเคราะห์ ตาม CDC Guideline และได้มีการปรับปรุ งวิธี
ปฏิบตั ิร่วมกัน
- พัฒนาเทคนิ คการให้สารน้ า
- พัฒนาใช้แบบประเมินหลอดเลือดดา
- เน้นเรื่ องการล้างมือก่อนทาหัตถการ

- เน้นการdilute antibiotic (Cloxacillin) route vein drip in 30 mim-1hr. Augmentin dilute
20 cc slow push , เฝ้ าระวัง ผูท้ ี่ได้รับสารน้ าได้แก่ 3% Nacl, IV.ที่ผสม Dopamin, Kcl
บทเรี ยนในการดูแลผู้ป่วยทีต่ ิดเชื้อซึ่งติดต่ อได้ ทางโลหิต ผู้ป่วยทีม่ ีภูมิต้นทานต่า การติดเชื้อทีด่ ือ้ ยาและเชื้อ
อุบัติใหม่ :
 ผูป้ ่ วยที่มีภูมิตา้ นทานต่า ให้ผปู ้ ่ วยอยูห่ อ้ งแยกหรื อห้องพิเศษ
 มีการประสานเรื่ อง การแพร่ กระจายเชื้อ , จัดเตรี ยมอุปกรณ์การแพทย์ ,การจัดการทาความสะอาด
การเฝ้ าระวังและติดตามกากับ
แนวทางการเฝ้ าระวังแบบ active prospective surveillance และวิธีการเพือ่ ให้ ได้ ข้อมูลทีค่ รอบคลุม
 มีการทา prevalence survey เป็ นประจา ปี ละ 2 ครั้ง, เฝ้ าระวัง Targeted NI ได้แก่ Phleblitis CAUTI, SSIVAP,ใช้เกณฑ์มาตรฐานจาก CDC, การวินิจฉัยการติดเชื้อร่ วมกับแพทย์เจ้าของไข้
วิเคราะห์ขอ้ มูลรายเดือน นาเสนอไว้ใน Data Center แยกตามชนิดของ Target NI และ หน่วยงาน
บริ การ รายงานผลการเฝ้ าระวังไปยังศูนย์พฒั นาคุณภาพทุก6เดือน
บทเรี ยนในการรับรู้ การติดเชื้อทีไ่ ม่ ได้ มี active prospective surveillance :
แนวโน้ มการใช้ ยาต้ านจุลชี พทีส่ าคัญ แนวโน้ มการดือ้ ยา และการตอบสนองทีเ่ กิดขึน้
 ข้อตกลงขององค์กรแพทย์ มีแนวทางการปฏิบตั ิการใช้ยาชัดเจน DUE โดยใช้ผลจาการเพาะเชื้ อ
และผ่านผูอ้ านวยการโรงพยาบาลทุกราย หลังการสั่งใช้ยามีการประเมินการใช้ยา 5 วันทาให้การ
ควบคุมการใช้ยาต้านจุลชีพควบคุมพิเศษได้
สรุ ปความรู้ เกี่ยวกับสถานการณ์ การติดเชื้อทีไ่ ด้ จากการวิเคราะห์ ข้อมูล และการปรับปรุ งระบบงาน
 ปรับปรุ งเทคนิคการเย็บแผลฝี เย็บ
 จัด One stop service คลินิก TB
 จัด Zone งานจ่ายกลาง
 การแยกประเภทผ้าเปื้ อน
บทเรี ยนในการทางานร่ วมกับส่ วนราชการ องค์ กรอืน่ และชุ มชน
 โรคอุบตั ิใหม่เช่นโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 : ทางานในทีม SRRT ร่ วมกับสสจ.,
สานักงานควบคุมโรค
 ปี 2556 ดูแลผูป้ ่ วย sCJD 1 ราย
การควบคุมการระบาด
บทเรี ยนในการควบคุมการเพิม่ ทีผ่ ดิ ปกติหรือการระบาดของการติดเชื้อในรอบ 3 ปี ที่ผ่านมา
 สามารถคัดกรองแยกผูป้ ่ วยตามแนวทางในการรักษาผูป้ ่ วยโรคทางเดินหายใจ
 มีการประสานงาน / รายงานผูป้ ่ วยไปยังงานสุ ขาภิบาล สามารถหยุดการระบาดของโรคได้

 มีทีมในการปฏิบตั ิงานชัดเจน มีแนวทางการประสานงานที่ดี และการสนับสนุนวัสดุ - อุปกรณ์ ที่
เพียงพอ
ผลการพัฒนาทีส่ าคัญ:
 ลดการRe-sterile
 ดาเนินการตามมาตรการป้ องกันการติดเชื้อใน Targeted Surveillance

มาตรฐาน
46. การออกแบบระบบป้ องกัน
และควบคุมการติดเชื้อ

Score
3.0

47. การจัดการและทรัพยากร

3.0

48. การป้ องกันการติดเชื้อ

3.5

49. การเฝ้ าระวังการติดเชื้ อและ
ติดตามกากับ

3.0

50. การควบคุมการระบาดของ
การติดเชื้อ

3.5

ประเด็นในแผนการพัฒนา 1-2 ปี ข้ างหน้ า
-การบูรณาการระหว่างงาน IC การดาเนินการตามแนว
ปฏิบตั ิต่างๆให้ต่อเนื่ องเมื่อผูป้ ่ วยกลับบ้านประสานงาน
กับรพ.สต.รวมทั้งระบบส่ งต่อระหว่างโรงพยาบาล
-เพิ่มระบบสารสนเทศต่างๆให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานที่
สังกัดทั้งในรพ.และในเครื อข่าย
- ปรับปรุ งการจัดการทรัพยากรด้านICอย่างมีระบบ
- การติดตามการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันโดยเฉพาะ
พื้นที่ที่สาคัญ
-เน้นกระบวนการป้ องกันการติดเชื้อตามมาตรฐานโดย
การนา Gap Analysis มาใช้
- มีแผนการนาอุปกรณ์สิ่งอานวยความสะดวกที่เอื้อต่อ
การป้ องกันการติดเชื้อมาใช้ให้ครอบคลุมทุกหน่วยงาน
และมีการประเมินหลังการใช้อย่างเป็ นระบบ
-มีการอบรมเชิงปฏิบตั ิการเชิงรุ กระบบสารสนเทศสร้าง
ตระหนักให้กบั บุคลากรเมื่อรับทราบการระบาดใน
หน่วยงานต่างๆให้รับทราบเพื่อเตรี ยมรับกับสถานการณ์
ได้อย่างทันท่วงที

