
ระบบการปูองกันและควบคุมการติดเชื้อ 
 

(Infection  Prevention and Control Program) 
 



วิสัยทัศน ์

รพ.สูงเนิน 

คุณภาพ 
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น 

คนสูง
เนิน

สุขภาพ
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ส่วน
ร่วม 

 

1. HAP  

2.  CAUTI 

3.  Episiotomy inf 

4.  SSI 

5.  MDR  

 

 

พัฒนาระบบงาน IC  

รพสต  ติดดาว 

 

1. HCW 

    - TB 

    - Sharp  injury 

2.  HH   

 

: ผู้ปุวย/บุคลากร
ปลอดภัยจากการติดเชื้อ 

: ภาคีมีส่วนร่วม 

ระบบ IC 

 Hand hygiene 
 SSI : clean wound  
        with implant 

 TB in HCW/Flu 
 Sharp injury in 

HCW 

วิสัยทัศน์โรงพยาบาล สู่ ระบบงาน IC  



บรบิท (Context) 

         โรงพยาบาลชมุชน 

) 
ขนาด 90 เตียง รับผู้ป่วยจริง122 เตียง  
ระดับ F1 (First level ทุติยภูม)ิ  
ปี63ยอดผู้ป่วยรับบริการผู้ป่วยนอก  
เฉลี่ย   672  คน/วัน  
 ผู้ป่วยในเฉลี่ย  540 รายต่อเดือน 
 อัตราการครองเตียงเฉลี่ย 97 

Device 

Foley 's catheter(เฉลี่ย 81วัน/เดือน) 
คลอด เฉลี่ย 236 คน/ปี 
ผ่าตัดเฉลี่ย 54 คน/ปี 
ไม่มีผู้ป่วยใช้เครื่องช่วยหายใจ 
 



เป้าหมาย 
ลดอัตราการ
ตดิเชือ้ในร.พ 

บุคลากรปลอดภยั
จากการท างาน 

สิ่งแวดล้อม
ปลอดภยั 

พัฒนา งาน 
IC ในชุมชน 

Purpose 



          Catheter Associated  UTI 

Episiotomy  infection 
           Surgical  Site  Infection 

Neonatal   Sepsis 

MDR 

นโยบายทีส่ าคญั 

   Hand     hygiene 

   Hospital Acqired Pneumonia 



1 มรีะบบการบรหิารจดัการขอ้มลูดา้นก าลงัคนอยา่งมี
ประสทธภิาพ 

การบรหิารต 
าแหนง่ 

พนกังาน  
ราชการ  
54 ตน. 

จดุเนน้การพฒันา ปี59-64 
1.ปูองกันการแพร่กระจายเชื้อโรคระบบทางเดินหายใจ 

2.ติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะลดลง 

3.อุบัติการณ์เกิดอุบัติเหตุของมีคมทิ่มต าขณะปฏิบัติงานลดลง 

4.การปูองกันการแพร่กระจายเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาล 

5.การปูองกันการเกิดปอดอักเสบในโรงพยาบาล 

6. การติดเชื้อแผลฝีเย็บลดลง 



คณะกรรมการ 



1 มรีะบบการบรหิารจดัการขอ้มลูดา้นก าลงัคนอยา่งมี
ประสทธภิาพ 

การบรหิารต 
าแหนง่ 

พนกังาน  
ราชการ  
54 ตน. 

ก.ระบบการป้องกนัและควบคมุการตดิเชือ้ 

ประชุม Round เชงิรุก 



1 มรีะบบการบรหิารจดัการขอ้มลูดา้นก าลงัคนอยา่งมี
ประสทธภิาพ 

การบรหิารต 
าแหนง่ 

พนกังาน  
ราชการ  
54 ตน. 

II-4.1 ระบบการปูองกันและควบคุมการติดเชื้อ 
 

การจัดการทรัพยากร 

 
                 มี ICN  ที่รับผิดชอบงาน  1 คน และ ICWN  10   คน 

ผ่านการอบรมกลักสูตร 2 สัปดาห์ 
อบรมหลักสูตรเฉพาะทาง  4 เดือน 



1 มรีะบบการบรหิารจดัการขอ้มลูดา้นก าลงัคนอยา่งมี
ประสทธภิาพ 

การบรหิารต 
าแหนง่ 

พนกังาน  
ราชการ  
54 ตน. 

ระบบการเฝูาระวังโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล 
 

เฝูาระวังการติดเชื้อใน ร.พ และมีการสอบสวนควบคุมระบาด 

เน้นการเฝูาระวังแบบเฉพาะเจาะจง ในกลุ่มเสี่ยง  

ICWN และ ICN  ท าหน้าที่เฝูาระวังการติดเชื้อ 

รวบรวมวิเคราะหผ์ลการติดเชื้อ ทุกเดือน 



การวนิจิฉัยการตดิเชือ้ 



ผลการด าเนนิงาน 



อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล  
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-การเฝ้าระวังในกลุ่มเสี่ยง COPD ,AWS  สับสน
Sepsisให้ NPO ไว้ เฝ้าระวังการส าลัก 
( มีStanding order) 
-กินไม่ได้ ให้ใส่ NG feed ลดการส าลัก 
และ Consult โภชนาการ 
-กระตุ้น Mouth care (ตามมาตรฐานก่อนใหอ้าหาร 59-60 

-ทบทวนหาปัจจัยเสี่ยงและแนวทาง 
  แก้ไข + KM    
-ส่งConsult ทันตกรรม ในผู้ป่วยท่ีมี
สุขภาพฟันไม่ดี 
- ประเมินการปฏิบัติ HAP prevention 
+ feed back + สนับสนุนส่วนขาด 

- อบรมเกณฑ์การวินิจฉัยฯ แบบใหม่ 
- ปรับ NI ตาม RIT 
- ประเมินการปฏิบัติ HAP  
   prevention + feed back +  
   สนับสนุนส่วนขาด 

61 

62 

HAP rate 

-ทบทวนแนวทางการดูแลผู้ปุวยขณะ On 
Tracheostomy Tube 
-การประเมิน Sedation score ใน AWS 
 63 
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CAUTI rate 

- น า evidence based practice มาใช้ 
- ประเมินการปฏิบัติ CAUTI prevention +                
  feed back 
-จัดท าแผ่นพับค าแนะน าการปฏิบัติ  
   ผู้ปุวย& ญาติ 
- จัดโครงการรณรงค์การล้างมือ  

-หน่วยงานที่พบ CAUTI เกินเกณฑ์  
  ทบทวนหาปัจจัยเสี่ยงและแนวทางแก้ไข 
-ป้ายสื่อสาร,เตือน การใส่Foley 's cath ติดหน้าChart 
-สร้างระบบยืนยันการใส่ Foley 's cath เตือนแพทย์
ทุก3 วันถามIndication  
- รับ refer back  จากร.พ.อื่นๆ ให้ถามแพทย ์
-Prolong cathเปลี่ยนสายสวน 14 วัน 

- อบรมเกณฑ์การวินิจฉัยฯแบบใหม่ 
-น า CAUTI bundle +รับนิเทศร.พ.แม่ข่าย  
-ปรับการวินิจฉัย NI ตาม RIT 
- ประเมินการปฏิบัติ CAUTI 
   prevention + feed back +  
   สนับสนุนส่วนขาด 59-60 

61-62 

63 
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Surgical Site Infection 
SSI / ปี ปี 59 ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 

การติดเชื้อ(ราย)
จ านวนผ่าตัด 

2 

223 

1 

174 

0 

138 

0 

18 

0 

54 
การผ่าตัด/ 
การติดเชื้อ  

-TR 2  ราย        
 
 

-TR 1 ราย 
 

    - - - 

1. Skin preparation ก่อนส่ง OR 2 ช.ม. 
2. TR ลงมีดที่ Subumbilical ไม่ใกล้สะดือ 
3.Tegaderm ปิดแผล 
4. ท า Pressure dressing 
5.ปรับแบบประเมินความรู้  

0.9 
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เปูา  0.5 Process 



Episiotomy infection  
ปี 59 ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 

คลอด
  

376 380 180 170 236 
ติดเชื้อ 2 2 0 2 1 

1. เน้นการให้ค าแนะน ามารดา 
2. ทบทวนเกณฑ์การให้ ATB  ในกลุ่มเสี่ยง เช่นเย็บแผลนาน 
3. จัดท าป้ายสื่อสาร ภาษาพม่า และจัดท าคู่มือการคลอด เป็น
ภาษาพม่า 
4.เสริมทักษะการเย็บแผล จนท.ใหม ่
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อุบัติเหต ุSharp injury/สารคดัหลั่ง 
2559 2560 2561 2562 2563 

แพทย์/ทันตะ 1/3 0/2 2/1 1/0 2/0 

พยาบาล 4 5 3 9 2 

จนท. อ่ืนๆ 2 5 4 6 5 

•ทบทวนข้อมูล ในบุคลากรพยาบาล 
  - sharp injury เกิดในช่วงเวรเช้ามากที่สุด    
ตามปริมาณหัตถการ &  กิจกรรมการพยาบาล ที่มี
มากในเวรเช้า  
  - ลักษณะการเกิดกิจกรรมมาจากภาระงานที่เร่งรีบ 
  - หน่วยงานที่พบสูง :ลท.2=12 ER =8 ทันตะ=8 

ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่หน่วยงาน 
ทบทวน + หาแนวทางแก้ไข 

สร้างความตระหนัก 

•      -ประเมินการปฏิบัติ & 
•        Feed back ข้อมูล 
• - สนับสนุนส่วนขาด เช่น 

Flow chart ต่างๆ  

• จัดหาภาชนะรองรับ 
• ของมีคม 
• จัดหา PPE  
• ทบทวนแนวปฏิบัติ                 

 
•     การทบทวน & วิเคราะห์   
•         Feed back ข้อมูล 

 
 

• ปฐมนิเทศ จนท.ใหม่            
เพิ่มในกลุ่มแพทย์ & น.ศ 

• ทบทวน จนท. เก่า +KM 
• เฝูาระวัง/ติดตาม            

post exposure 
• ติดตามการได้รับยา  

คน ข้อมูล 

 ประเมิน 
& 

ติดตาม  

ของ
ใช ้
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TB /Influenzaในบุคลากร 

สถานที ่

• IPD : ห้องแยกโรค/การจัด zone 
• การระบายอากาศในหน่วยงาน 
• OPD : One stop TB clinic 

คน 

 
 

• ปฐมนิเทศ จนท.ใหม่  
• คัดกรอง CXR จนท. ใหม่ 100%+CXR ตรวจสุขภาพประจ าป ี
• วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง จนท. ปุวย TB ทุกราย  
• เฝูาระวัง & ติดตามภาวะสุขภาพ เพื่อนร่วมงานและคนร่วมบ้าน  
• เน้นการสวม PPE & Hand hygiene 

 
 

อุปกรณ์ 

 
•จัดหา N95 / Fit test for N95 mask & Surgical mask 
•จัดหา bacteria filter 
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Flu

TB

& ARI 



ทีม 

• คณะกรรมการ ICC/คณะท างาน AMR /                   
คณะท างาน DUE /PTC 

สื่อสาร 
• การก าหนดแนวปฏิบัติ/ใช้สัญลักษณ์    

การปูองกันและควบคุมเชื้อการแพร่กระจาย  
เชื้อดื้อยาต้านจุลชีพหลายขนาน (MDR) 

พัฒนา
ศักยภาพ 

 
 
 
• จัดประชุมฟื้นฟูความรู้ 
• รณรงค์การล้างมือ+เช้ือดื้อยา 
• ประเมินการปฏิบัติและให้ข้อมูลย้อนกลับ 
 
 
 บริหาร

จัดการ 

• ห้องแยก ward / การจัด zone 
• ผู้บริหารสนับสนุน ; PPE / alcohol hand rub,  น้ ายาฆ่าเชื้อ 
• เฝูาระวังฯ DUE, AMR, sens. biogram 
• การนิเทศ ติดตาม , การรายงาน 
• ประเมินการปฏิบัติและให้ข้อมูลย้อนกลับ 

•Antibiotic Stewardship Program     
มาตั้งแต่ปี 2553 

•ปรับเกณฑ์การใช้ยา controlled 
antibiotics รัดกุม เข้มข้นข้ึน                  

อย่างต่อเนื่อง 
•PTCก ากับติดตาม องค์กรแพทย์รับรู้ 

พยาบาลเข้าใจ 
•ต่อยอด ขยายทีมงาน จาก IC สู่ทีม AMR 

เชื่อมโยงข้อมูล ท างานร่วมกัน 
•พัฒนา IT : MWEB เห็นผลเพาะเชื้อ

ออนไลน์  / line alert lab  
•เผยแพร่ antibiogram 

•จัดท าและเผยแพร่ Antibiotics of 
Choice อ้างอิง antibiogram รพ.พิจิตร 

•ฟอร์ม DUE : Phichit only การจัดท าแนวปฏิบัติกรณี MDR ร่วมกันทั้งจังหวัด 

  CP 



การเตรียมรับสถานการณ์โรคอุบัติใหม่-ซ้ า 

 
 

 ความรู้/ทักษะ 
 การซ้อมแผน รพ. /จังหวัด 
 การจัดตารางเวร on call  
         ให้พร้อมปฏิบัติเมื่อมี case สอบสวน 
  

 

คณะกรรมการ 

บุคลากร 

สถานที/่อุปกรณ์ 

ประชาสัมพันธ์ 

การซ้อมแผน รพ. /จังหวัด 

คณะกรรมการระดับจังหวัด 

Flow การส่งต่อผู้ปุวยจากเครือข่าย 

เครือข่าย 
ในโรงพยาบาล 



OPD /ER 
Triage + คัดกรองที่เข้มข้น 

 PPE 

        IPD 
Modifiled AIIR /Cohort/ 

Isolate room 

          ทีมผู้ดูแล 

การเตรียมรับสถานการณ์ COVID-19  



COVID-19 



สร้างเสริมสุขภาพบุคลากร จนท.จ านวน  300 คน 

วัคซีน เปูาหมา
ย 

ปี2559 
 

ปี2560 
 

ปี2561 
 

ปี2562 
 

ปี2563 
 

บุคลากรได้รับการตรวจ
สุขภาพ 

100% 100 97.0  100 100 100 

บุคลากรกลุ่มเสี่ยงได้รับ
วัคซีนป้องกันตับอักเสบ 

100% 
 

100 100 100 100 100 

บุคลากรได้รับ 
วัคซีนป้องกัน 
ไข้หวัดใหญ ่

100% 
 

88.36 87.93 99.13 100 100 



                  จัดเก็บข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์ 
                        โปรแกรม Excess  SN Tool  

           THIP 

B  

ระบบสารสนเทศขององค์กรที่สนับสนุนงาน IC 



การฝึกอบรมบุคลากร 
 

 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัด เปูาหมาย ปี2559 ปี2560 ปี2561 
 

ปี2562 
 

ปี2563 
 

บุคลากรได้รับการ
อบรม IC  

100% 87.45 88.66 89 90.2 ซ้อม COVID-19 



การดแูลตอ่เนือ่งทีบ่า้น 
 

      ไม่พบตดิเชือ้แลฝีเยบ็ 
     ไม่พบ ตดิเชือ้ระบบทางเดนิปัสสาวะ 

     ไม่พบกลุ่มตดิเชือ้ CAPD 



การเสริมพลังชุมชน 
การปูองกันวัณโรคในชุมชน 
ฝึกอบรมบุคลากรใน PCU , และอสม. ให้เป็นMr.TB  ต าบล 
 
 

ตัวชี้วัด ปี2559 ปี2560 ปี2561 
 

ปี2562 
 

ปี2563 
 

จ านวนผู้ปุวยTB รายใหม ่ 71 73 72 84 64 

Cure rate 90 89.55 96.77 90.76 92.75 

Conversion rate 84.62 86.67 87.80 88.89 96.42 



เครือข่าย IC เขตนครชัยบุรินทร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

แหล่งศกึษาดูงาน 



II-4.2 ปฏิบัติการปูองกันการติดเชื้อ 
Standard  Precaution 



         การสง่เสรมิการลา้งมอื 



 
 
 
1.ขาดความตระหนัก หรือ ไม่คุ้นเคย 
2.ขาดการกระตุ้นติดตามนิเทศ 

 

 
1.จัดท าปูายสื่อสาร โปสเตอร์การล้างมือ ให้ทุกหน่วยงาน 
2.จัดท าโครงการประกวด “สูงเนินมือสะอาด”  มอบรางวัล  โล่ 
3..สื่อประชาสัมพันธ์ เสียงตามสายการล้างมือ & Screen saver   
5.ติดตามประเมินผล โดยICWN /ICN ทุกเดือน 
 

การประเมนิผล 
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การป้องกนัแพรก่ระจายเชือ้ระบบทางเดนิหายใจ 

Isolation 



Isolation  Room 

 

Modify AIIR 

ER Isolation Room 



กระบวนการท าลายเชือ้และท าใหป้ราศจากเชือ้ 



การควบคมุคณุภาพ 

ไม่พบการ
ระบาดซ้ า 

Bowie Dick test Spore test 

Ethylene Oxide 



ผลการทดสอบประสิทธิภาพการท าให้ปราศจากเชื้อ 

การทดสอบ เปูาหมาย ปี2559 ปี2560 ปี2561 ปี2562 ปี2563 
 

Bowie’ dickTest ผ่าน 100% 100% 100% 100% 
 

100% 
 

100% 
 

Spore test ให้ผลลบ100% 100% 
 

100% 
 

100% 
 

100% 
 

100% 
 

Comply test ผ่าน 100% 
 

100% 
 

100% 
 

100% 
 

100% 
 

100% 
 



คณุภาพน า้ 

RO 



ข้อมูล/ตัวชี้วัด เปูาหมาย ปี2559 ปี2560 ปี2561 ปี2562 
 

ปี2563 
 

ร้อยละของน้ าดื่มใน
โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 
 

100% 16/16 
(100% 

17/17 
(100% 

17/17 
(100%) 

 

17/17 
(100%) 

 

18/18 
(100%) 

 

-อัตราการสุ่มตรวจอาหาร
ภาชนะและมือผู้ปรุง
อาหาร 
-จ านวนตย.ที่พบเชื้อ 
-จ านวนตย.ที่สุ่มเพาะเชื้อ 

0% 0% 
(10/10) 

0% 
(10/10) 

 

0% 
(5/5) 

 

0% 
(10/10) 

 

0% 
(10/10) 

 

คุณภาพน า้ดื่มอุปโภค บริโภค 



 

                                                                     

Flow Chart  การจัดการขยะโรงพยาบาลสูงเนิน 

                   
 
 

ขยะที่สามารถน ากลับมาใช้
ใหม่ เช่น กระดาษ,โลหะ ,
พลาสติก,ขวดพลาสติก
,ขวดน้ าเกลือที่ไม่มียา ATB 

ผสม,ขวดยาน้ า,กระป อง
น้ าอัดลม, แอมโมเนยี 

 
 

-เ ษอาหาร ,ใบไม้, เ ษ
กระดาษ, เ ษพลาสติกช้ิน
เล็กๆ, ถุงบรรจุอาหาร ,
ซองวัสดุทางการแพทย์ ,  
Amp ยาไม่ใช่ วัคซีน 

ขยะห้องน้ าผู้รับบริการ
และจนท. 

 
 

1.วัสดุโลหะหนัก เช่น ถ่านไฟฉาย 
หลอดไฟ ,ตลับหมึก, แบตเตอรี่ โทร
 ัพท์,ปรอทแตก, แผ่นซีดี เป็นต้น 
2. สารเคมีหมดอาย,ุขวดน้ ายาล้าง
ห้องน้ า,กระป องสเปรย์,ขวดฟอรม์า
ลีน,ขวดโซดาลามย ์
3.ขวด ATB, ขวดน้ าเกลือทีผ่สม ATB,
วัตถุกัมมัตรังสี,สารกัมมันตรังสี,ขยะ
เคมีบ าบัด,ยาหมดอายุทุกชนิด 

ขวดฟอร์มาลิน,โซดาไลม ์

 
 

1.ของเหลวต่างๆที่ออกจากตัวผู้ป่วยให้ท้ิงลงถังทิ้งสารคัดหลั่ง เช่น 
เลือด ปัสสาวะ อุจจาระ น้ าไขสันหลัง เสมหะ เป็นต้น 
2.ช้ินเนื้อ, เนื้อเยื่อ, กระดูก ,รก , อวัยวะจาการท าหตัถการตา่งๆ 

3.วัคซีนทุกชนิด เช่น วัณโรค โปลโิอ หัด หัดเยอรมัน คางทูม 
บาดทะยัก พิษสุนัขบ้า  ล  

4.วัสดุที่ใช้ในการบริการทางการแพทย์ เช่น ส าลี, ก็อส ,กระบอก
ฉีดยาพลาสติก (Syring) ,ท่อยาง, ถุงใส่ปัสสาวะ ,ถุงเลือด/ถุงสารคดั
หลั่ง, อุปกรณล์้างไตและผลิตภณัฑ์ของเลือด,Set IV พร้อมกระเปาะ 
5.ผ้าอ้อมส าเร็จรูป ผ้าอนามยัและกระดาษช าระในห้องน้ า(โซนดื้อ
ยาและห้องแยกโรค) 
6.เครื่องป้องกันร่างกายต่างๆ เช่น  หมวกคลมุผม, Mask ,ถุงมือ 
 

 
 

ของมีคมที่ใช้ในการพยาบาล เช่น 
ใบมีด, หลอดแก้ว , เขม็ Air ใน set IV 

เข็มฉีดยา ,เข็มเย็บแผล ,สไลด์ แผน่
กระจก  เป็นต้น 

ถุงด า ถุงแดง ถุงฟูา ถังใส่ของมีคม 

ขยะรีไซเคิล 
 

ขยะทั่วไป ขยะอันตราย ขยะติดเชื้อ 
 

ขยะติดเชื้อมีคม 
 

โรงพักขยะทั่วไป 

ธนาคารขยะ
เฉพาะ Recycle 

สวัสดิการ รพ. 

เทศบาลสูง
เนินมารับวัน 
จ ,พ ,ศ ก าจัด

โดยเผา 

โรงพักขยะอันตราย 

บริษัท ส. เรืองโรจน์ มารับสัปดาห์ละ 2 คร้ัง น าไป
ก าจัดที่ จ.อยุธยา 

โรงพักขยะติดเชื้อ 

หมายเหตุ  - Amp ยาฉีดทิ้งใส่วัสดุที่แข็งแรง 



เพิ่มรถขยะ รพ.สต การจดัการขยะ 

ให้ความรู้ 

ท าความสะอาด ที่พักขยะ 

คัดแยกขยะ 



บรษิทัเอกชนจา้งเหมาก าจดัขยะ 



ระบบบ าบัดน า้เสีย 

ถังเกรอะกรองแบบไร้อากาศ 80 % เติมอากาศ 20 %
บึงประดิษฐ์ พืชลอยน้ า 

            



พารามิเตอร์ เกณฑ์ งวดที่ 1 /60 
(ต.ค.62) 

งวดที่ 2/60 
(ก.พ.63) 

งวดที่ 3 /60 
(มิ.ย.63) 

ค่า pH 5-9 7.4 8.2 7.6 
ค่า SS ไม่เกิน 30 2 2 4 
ค่า TDS ไม่เกิน 500 (ค่าTDS ประปา) 407 336 394 

ค่าSettleable solids ไม่เกิน0.5 ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ 

ค่า Nitrogen ไม่เกิน 35 20 4 18 

ค่า Sulfide ไม่เกิน 1 <0.005 <0.005 
 

<0.005 
 

ค่า BOD ไม่เกิน 20 6 4 11 
ค่า Grease&oil ไม่เกิน 30 1 1 1 
ค่า Coliform bacteria        ไม่เกิน 5000 1.8 1.8 1.8 

    
  
  

สรุปผล ปี 60 
สรุปผล ปี 63 

 

ไม่ผ่านเกณฑ์ด้าน SS เนื่องจาก
ระบบเครื่องเติมออกซิเจน ยังมี

ปัญหาไม่เสถียรภาพ 
ผ่านเกณฑ์ 

ไม่ผ่านเกณฑ์ด้าน BOD เนื่องจาก
ระบบเครื่องเติมออกซิเจนช ารุด 

จากระบบไฟฟูาช๊อต 
ผ่านเกณฑ์ 

 

ผ่านเกณฑ์ ด้าน BOD  
แต่พบค่า Settleable solids เกิน

เล็กน้อย 
 

ผ่านเกณฑ์ 
 

ผลตรวจคุณภาพน้ าทิ้ง 3 ครั้งสุดท้าย(ล่าสุด 18 มิ.ย.63) 



II-4.3 การเฝูาระวัง ติดตามก ากับ และควบคุมการระบาด 

ก.การเฝูาระวังและก ากับติดตาม 
เตรียมความพร้อมรับโรคอุบัตใิหม่ 



การประเมนิความเหมาะสม DUE 



II-4.3 การเฝูาระวัง ติดตามก ากับ และควบคุมการระบาด 

II-4.3 การเฝูาระวัง ติดตามก ากับ และควบคุมการระบาด 

ข.การควบคุมการระบาด 
ระบบการายงาน 

ในร.พ. ในชุมชน 



  ติดตามผลการตรวจเพาะเชือ้(Antibiogram)ปี63 

 :      ผลไม่พบเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาล 
Specimen จ านวนส่งตรวจ Positive Negative ชนิดของเชือ้ 

Hemoculture 634 65 569 Escherichia coli  
Escherichia coli ESBL  
Klebsiella pneumoniae  
 

Sputum 
 

242 92 150 Pseudomonas aeruginosa  
Klebsiella pneumoniae  
Acinetobacter baumannii  
 

Pus 143 134 9 Staphylococcus aureus 
Escherichia coli 
Pseudomonas aeruginosa 

Urine 
 

255 86 169 
Escherichia coli ESCR 
Escherichia coli 
Enterococcus faecalis 

Stool 
 

168 18 150 
Salmonella gr.C 
Salmonella gr.E 
Vibrio parahaemolyticus 

Body fluid 89 4 85 
Streptococcus suis 
Salmonella gr.C 
Streptococcus pasteurianus 

 ติดตามผลการตรวจเพาะเชื้อ(Antibiogram)ปี63 



ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา แนวทาง 

ควรส่งเสริมความเข้าใจและการติดตาม
ก ากับการปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนดไว้
โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยง/กลุ่มเสี่ยงและน า
ข้อมูลจากการเฝูาระวังมาใช้วางแผน เพื่อ
ปรับปรุงออกแบบระบบงานให้รัดกุมและควร
ประเมินประสิทธิภาพ การเฝูาระวังอย่าง
สม่ าเสมอรวมทั้งควรทบทวนระบบการเฝูา
ระวังและควบคุมการติดเชื้อดื้อยาเพื่อรองรับ
การส่งกลับ (Refer back) ที่มีแนวโน้ม
สูงขึ้น 
 

   
 เพื่อให้บุคลากรปฏบิัตติามมาตรฐาน 

 
  ทบทวนและก าหนดแนวปฏิบตัิในการดูแลผู้ปุวยMDR      ระดับจังหวัดร่วมกับ 
รพช. และขยายต่อในรพ.สต  
     * รวมถึงการสื่อสารภายในจังหวัดกรณีการส่งตวั รพช. และ รพ.สต 
 ปรับระบบการรายงานผลเพาะเชื้อ ให้ รพช. สามารถเข้าถึงข้อมูลได้งา่ย รวดเร็ว
ผ่าน ระบบ hos.XP 
ปรับระบบการแจ้งผลเพาะเชื้อทางไลน์แบบ real time ..ทีมรับรู้ข้อมูลทันที 
ติดตามมาตรการตา่งๆได้อย่างรวดเร็ว 
  เน้นเฝูาระวังในกลุ่มที่ on device ต่างๆ  
 

 
 เชิงปริมาณ : การปฏิบัติตามแนวทางการดแูลผู้ปุวย MDR 
 อัตราการติดเชื้อดื้อยารายใหม่ในร.พ. 

Process 

Performance 

Purpose 



ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา แนวทาง 

ควรทบทวนโครงสร้าง การจัดพื้นที่ให้
เป็นไปตามมาตรฐาน IC เพื่อ
สิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย เช่น ER , 
Ward , NCD คลินิก และทันตกรรม 
  
 

  
เพ่ือความปลอดภัยบุคลากรและผู้รับบริการ (2P safety) 
                
 ER  มีโซนแยกตรวจโรคตดิเชือ้เชือ้และตดิตัง้พัดลมระบายอากาศ 1 ตัว 
OPD มีระบบการคัดกรองผู้ป่วยและญาตทิกุรายและจัดตัง้ ARI คลินิก คัด
กรองกลุ่มเสี่ยง COVID-19 

 ทันตกรรมปรับปรุงหอ้งท าหัตถการปอูงกันฟุูงกระจาย 
ปรับโซนแยก Cohort ward ปรับปรุงห้อง Negative  Pressure ให้
ได้มาตรฐาน และสร้างห้อง Negative  Pressure เพิ่ม 1 ห้อง  
 แผนขยายสร้าง NCD ใหม่ 

 
 อัตราการติดเชื้อในร.พ.ลดลง 
อัตราบุคลากรติดเชื้อจากการปฏิบตัิงาน 

 

Purpose 

Process 

Performance 



ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา แนวทาง 

แนวโน้มจ านวนผู้ปุวยวัณโรครายใหม่ใน
ชุมชนสูงขึ้น จึงควรใช้ข้อมูลจากการตาม
รอยระบบการดูแลรักษาทั้งในโรงพยาบาล
และเครือข่ายบริการและและที่บ้าน/ชุมชน 
น ามาวางมาตรการในการเฝูาระวังปูองกัน
วัณโรคให้รัดกุมเพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อ
ในชุมชน เช่น ครอบครัวกลุ่มเสี่ยง โรงงาน
อุตสาหกรรม กลุ่มแรงงานต่างด้าว เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

  เพ่ือค้นหาโอกาสเกิดการตดิเชื้อในผู้ปุวยแต่ละรายได้ชัดเจนมากขึ้น  
 
 
 
ระบบการค้นหาคดักรองผู้ ป่วย รายใหม่ และกลุ่มเส่ียงในชมุชนให้ครอบคลมุและส่ง
ต่อ ร.พ.ให้ได้รับการตรวจเสมหะ หรือ CXR ให้บริการแบบ ก าหนดช่องทางด่วน เน้น 
one stop service  
ด าเนินการคดักรองในกลุ่มแรงงานต่างชาติโดยอสต.(อาสาสมคัรแรงงานต่างด้าว) ใน
พืน้ท่ีและจดัอบรมให้ความรู้ จดัท าส่ือประชาสมัพนัธ์  และมีการตรวจสขุภาพ X-ray 
ทกุ 1 ปี กรณีผลตรวจ TB ท าให้ได้รักษาก่อนเข้างาน 
 
 
 
 อัตราผู้ปุวย TB รายใหม่ลดลง 

Purpose 

Process 

Performance 




