
งานป้องกนัและควบคมุการตดิเช้ือในโรงพยาบาล

INFECTION PREVENTION AND CONTROL
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การพฒันาตามขอ้เสนอแนะ
ข้อเสนอแนะ กิจกรรมการพัฒนา การติดตาม สิ่งที่ต้องการให้ทีมบริหารช่วย

ควรน าข้อมูลสุขภาพของ
ผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องของการ
ปนเปื้อนและแพร่กระจายเชื้อ
ที่มารับบริการมาวิเคราะห์เพื่อ
ค้นโอกาสเสี่ยงต่อการ
แพร่กระจายเชื้อมาสู่การ
จัดระบบในการป้องกันและ
ควบคุมการติดเชื้อใน
โรงพยาบาลให้มีความ
ครอบคลุมมากขึ้น ได้แก่ 
pneumonia ที่มีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้น เด็กที่ได้รับวัคซีนไม่
ครบ เป็นต้น เพื่อสร้างความ
มั่นใจในระบบที่ครอบคลุม
มากขึ้น

1. ประชุมชี้แจงคณะกรรมการป้องกันและควบคุมการ
ติดเชื้อเพื่อวางแผนการออกแบบระบบ
2. ทบทวนข้อมูลผู้รับบริการที่มีความเสี่ยงต่อการ
แพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาลจากระบบสารสนเทศ
3. วิเคราะห์ข้อมูลผู้รับบริการ ข้อ 2
4. จัดกลุ่มผู้รับบริการที่มีความเสี่ยงต่อการ
แพร่กระจายเชื้อออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเด็กที่
ได้รับวัคซีนไม่ครบ กลุ่มโรคทางเดินหายใจ และกลุ่ม
ผู้ป่วยวัณโรค
5. จัดท าแนวทางการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อของ
ผู้ป่วยทั้ง 3 กลุ่ม โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ครอบคลุมบริการในโรงพยาบาลและใน
ชุมชน
6. น าเสนอแนวทางต่อคณะกรรมการป้องกันและ
ควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล และคณะกรรมการ
ดูแลผู้ป่วย
7. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ งานเวชกรรม
สังคม ,กลุ่มการพยาบาล ,ศูนย์การดูแลต่อเนื่อง ,
องค์กรแพทย์ เพื่อรับทราบแนวทางปฏิบัติ
8. น าเสนอแผนการปรับปรุงห้องตรวจโรคทางเดิน
หายใจ เพื่อรองรับผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการ
แพร่กระจายเชื้อต่อคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
9. ติดตามและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดต่อที่เข้า
รับการรักษาในโรงพยาบาล และประสานการดูแล
ต่อเนื่องในชุมชน โดยใช้เครือข่ายงานระบาด ศูนย์
การดูแลต่อเนื่อง และหน่วยปฐมภูมิในเครือข่าย

1. ติดตามข้อมูล ILI รายสัปดาห์
2. ติดตามประสิทธิภาพการคัดกรอง
โรคติดต่อที่แผนกผู้ป่วยนอกทุกเดือน
3. ติดตามการปฏิบัติตามแนวทางการ
ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อแผนก
ผู้ป่วยในทุกเดือน
4. ติดตามอุบัติการณ์การแพร่กระจาย
เชื้อในโรงพยาบาล
5. ติดตามอุบัติการณ์การเกิดโรคจาก
สาเหตุการแพร่กระจายเชื้อใน
โรงพยาบาล (second generation)

1.ห้องแยกความดัน
ลบแผนกผู้ป่วยนอก 
(ตามค าแนะน าของ 
สบส.,สคร.)
2.วัคซีนที่จ าเป็น
ส าหรับเจ้าหน้าที่
(ชมรมควบคุมโรค
ติดเชื้อใน
โรงพยาบาลแห่ง
ประเทศไทย 2559) 

รหสัเอกสาร IC – WI - 002 ฉบบัที่ : 1

เรื่อง : แนวทางการป้องกนัการ
แพร่กระจายเช้ือโรคตดิตอ่ที่ป้องกนัได้

ดว้ยวคัซีน

วนัที่ประกาศใช ้ 1 มีนาคม 

2562

รหสัเอกสาร IC – WI - 004 ฉบบัที่ : 1

เรื่อง : แนวทางการป้องกนัการ
แพร่กระจายเช้ือโรคตดิตอ่ทางการ

หายใจกลุม่อาการคลา้ยไขห้วดัใหญ่

วนัที่ประกาศใช ้ 1 มีนาคม 

2562

รหสัเอกสาร IC – WI - 003 ฉบบัที่ : 1

เรื่อง : แนวทางการป้องกนัการ
แพร่กระจายเช้ือวณัโรค

วนัที่ประกาศใช ้ 1 มีนาคม 

2562



ตวัช้ีวดั

34 ตัวชี้วัด
- ระดับทีม 32 ตัวชี้วัด
- ระดับร.พ. 2 ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

อัตราการติดเชื้อใน
โรงพยาบาล

≤ 0.5 ครั้ง:1000
วันนอนร.พ.

0.51
(13ครั้ง)

0.54
(12ครั้ง)

0.30 
(7ครั้ง)

0.74
(16ครั้ง)

ประสิทธิภาพการท า
ปราศจากเชื้อ ผ่านเกณฑ์ 
3 ด้าน

ร้อยละ 100 100 100 99.82 100
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ปี2560

ปี2561

ปี2562

ปี2563

อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล
สาเหตุ
- ยางขอบประตูเสื่อมสภาพ
- Heater ช ารุด

เป้าหมาย

MDRO

รอซ่อม



แผนพฒันาปี 63-64

MDRO

จดัหาสิง่สนบัสนุนในการปฏบิตังิาน

1. Hand Hygiene
2. PPE
3. น ้ายาท าลายเช้ือ

4. เครื่องมือ

5. การจดัการสิง่แวดลอ้ม

อปุกรณ์

สนบัสนุน

แนวปฏบิตัิ

นโยบาย

WPการป้องกนัการแพรก่ระจายเช้ือด้ือยา

ความรู ้ ใหค้วามรูแ้กผู่ป้ฏบิตักิารพยาบาลหนา้งาน

ก าหนดนโยบายการป้องกนัการแพรก่ระจาย

เช้ือด้ือยาระดบัโรงพยาบาล

ก าหนดวธิปีฏบิตักิารป้องกนัการแพรก่ระจายเช้ือด้ือยา

ที่ครอบคลมุหน่วยงานที่ใหก้ารดูแลผูป่้วย

จดัหาชุดกนัน ้ าเพือ่ใชใ้นการดูแลผูป่้วย

จดัประชุมเจา้หนา้ที่เรือ่งการป้องกนัการแพรก่ระจายเช้ือด้ือ

ยาใหค้รอบคลมุเจา้หนา้ที่ในหน่วยงานที่ใหก้ารดูแลผูป่้วย

จดัหาม่านพลาสตกิก ัน้ระหวา่งเตยีงผูป่้วยติดเช้ือด้ือยา**

สือ่สารนโยบายทัง้องคก์ร “ทกุหน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง

ปฏบิตัเิพือ่ป้องกนัการแพรก่ระจายเช้ือด้ือยา

จดัท าป้ายสือ่สารผูป่้วยติดเช้ือด้ือยาระหว่างหน่วยงาน
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