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i. ผลลพัธ ์

เปา้หมาย/ประเดน็คณุภาพทีส่ าคญั: เหมาะสม ปลอดภยั ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ 

ขอ้มลู/ตวัชีว้ดั  เปา้ห

มาย 
25
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25
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25

62 

(ม.ี

ค.) 

อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล 

ต่อพันวันนอน 
< 

0.5% 

0 0 0 0 0 0.

28 

อัตราการติดเชื้อในทารกแรกเกิด 

(neonatal sepsis) 

< 

0.5% 

0 0 0 0 0 0 

อัตราการติดเชื้อจากการให้สารน้ าทางห

ลอดเลือดด าต่อพันวันให้สารน้ า 
< 

0.5% 

0 0 0 0 0 0 

อัตราการติดเชื้อ episiotomy < 

0.5% 

0 0 0 0 0 0 

อัตราการติดเชื้อทีต่าทารกแรกเกิด < 

0.5% 

0 0 0 0 0 0 

อัตราการติดเชื้อที่สะดอืทารกแรกเกิด < 

0.5% 

0 0 0 0 0 0 

อุบัติการณ์เจ้าหน้าท่ีตดิเชื้อ TB 

จากการปฏิบัติงาน 

0 0 0 0 0 0 0 

อัตราการล้างมือถูกตอ้งตามขั้นตอน  70% 43 60 70.

59 

86.

66 

78.

68 

76

.5 

จ านวนบุคคลากรได้รบัอุบัติเหตุจากเขม็

ทิ่มต า 
0 0 3 1 1 1 3 

ประสิทธิภาพการท าให้ปราศจากเชื้อใน

โรงพยาบาลดว้ย Spore test 

100 10 10 10 10 10 10
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ii. บรบิท 

จ านวนเตียง จ านวนผูร้ับบรกิาร: โรงพยาบาลปางศิลาทอง เป็นโรงพยาบาลขนาด 

30 เตียง ให้บรกิารรกัษาโรค ส่งเสริมสขุภาพ ป้องกันโรคและฟื้นฟูสภาพ 

จ านวนผูร้ับบรกิารผู้ปว่ยนอกเฉลี่ย 222 คน/วัน  ผู้ป่วยในเฉลี่ย  15.17  คน/วัน 

จ านวนวันทีผู่้ป่วยนอนเฉลี่ย 2.69 วัน/คน ให้บริการตรวจโรคทัว่ไป คลินกิ NCD 

คลินิกผู้ติดเชื้อ HIV คลินิกวัณโรค คลินกิฝากครรภ ์คลินิกเดก็สุขภาพดี 

บริการแพทย์แผนไทย กายภาพบ าบัด คลนิิกทันตกรรม นอกจากนี้ยังรบั Refer 

ผู้ป่วยกลับจากโรงพยาบาลก าแพงเพชร 

เพ่ือมาให้ยาปฏิชวีนะตอ่หรือบางครั้งเป็นผูป้่วยทีต่้องกลับมารักษาแบบประคับประ

คอง 

บริการที่มีความเสี่ยงตอ่การติดเชื้อและลกัษณะของการติดเชื้อ: 

จากการวิเคราะห์ข้อมลูความเส่ียงต่อการติดเชื้อในโรงพยาบาลปางศิลาทอง 

พบว่าบรกิารหรือหัตถการที่เสีย่งต่อการติดเชื้อคือ การสวนปัสสาวะ 

การเจาะเลือดเพาะเชือ้ การให้สารน้ าทางหลอดเลือดด า เย็บแผลฝีเย็บ 

บริการคัดดกรองผู้ป่วยนอก การดูแลผู้ปว่ยที่นอนนาน การดูแลทารกแรกเกิด 

การติดเชื้อส าคัญ:  

โอกาสรับผู้ปว่ยตดิเชือ้จากสถานพยาบาลอืน่: 

จากการวิเคราะห์โอกาสในการรับผู้ปว่ยติดเชื้อจากโรงพยาบาลอืน่ 

พบว่ามีการรบักลับผู้ปว่ยติดเชื้อจากโรงพยาบาลอื่นมารับการรกัษาดูแลต่อได้แก่ 

ผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยา ผูป้่วย Sepsis แผลติดเชื้อรับยาปฏชิีวนะต่อ และ TB ต่อเน่ือง  

การติดเชื้อดื้อยา: จากข้อมลูของโรงพยาบาล พบผู้ป่วยติดเชื้อดือ้ยาเพิ่มขึ้น  

ร้อยละ15.3 , 15.4 , 27.7 ต่อป ี2558 2559 และป ี2560 ตามล าดับ 

ทั้งน้ีพบเชื้อดื้อยาเพ่ิมจ านวนมากขึ้นทกุปี 

โดยส่วนใหญ่รับผู้ป่วยกลับมารักษาต่อจากโรงพยาบาลทัว่ไป 

การติดเชื้อจากชมุชน และตรวจพบในผู้ป่วยที่นอนติดเตยีงเป็นเวลานานๆ 

จ านวน ICN และการศึกษาอบรม:  

 ICN part time 1 คน 

ได้รับการฝกึอบรมหลกัสูตรการพยาบาลควบคุมและป้องกันการตดิเชื้อ 

ระยะเวลา 2 อาทิตย์ ส าหรับการฟื้นฟูวิชาการในปี 2559-2561 

ได้รับการฟื้นฟูเรื่อง 
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- ประชุมวิชาการเรื่อง การควบคมุและป้องกนัการติดเชื้อ 

จัดโดยโรงพยาบาลก าแพงเพชร ระยะเวลา 2 วัน 

           -  ประชุมวิชาการเรื่องการป้องกันและควบคุมการตดิเชื้อในจ่ายกลาง 

จัดโดยชมรมจ่ายกลาง ระยะเวลา 5 วัน 

 ICWN มีทั้งหมด 5 คน ได้รับการฟื้นฟวูิชาการในป ี2559-2560 

ได้รับการฟื้นฟูเรื่อง 

-  ประชุมวชิาการเรื่อง การควบคมุและป้องกันการติดเชื้อ 

จัดโดยโรงพยาบาลก าแพงเพชร ระยะเวลา 2 วัน จ านวน 1 คน 

iii. กระบวนการ 

II-4.1 ก. ระบบการป้องกันและควบคมุการตดิเชื้อ 

(1) คณะกรรมการก ากับดูแล การตัดสินใจที่ส าคัญ 

 การออกแบบระบบ 

 วัตถุประสงคแ์ละกลยทุธ์ของงาน IC : เพ่ือให้ผู้ป่วย บุคลากร สิ่งแวดล้อมใน 

รพ. และชมุชนมีความปลอดภัยจากการติดเชื้อในโรงพยาบาล 

 กลยุทธ ์

 ด้านการเฝ้าระวังอตัราการติดเชื้อในผู้ป่วยเป็น Targeted Surveillance 

มีระบบการติดตามเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาลทั้งหมด 5 

รายการไดแ้ก ่การเฝา้ระวังการติดเชื้อแผลฝเีย็บ การเฝ้าระวังการติดเชื้อ 

Phlebitis การเฝ้าระวงัการติดเชื้อ CAUTI การเฝ้าระวังการติดเชือ้ตาทารก 

การเฝ้าระวังการติดเชือ้ที่สะดือทารก 

 ด้านการเฝ้าระวังในบุคลากร สถิตปิี 58-61 

1. จ านวนบุคลากรถกูเข็มทิ่มต าและสัมผัสสิง่คัดหลั่ง 2,1,1,2 รายตามล าดับ 

แต่ไม่พบว่ามีการตดิเชื้อภายหลังการสัมผัสและทบทวนร่วมกับ RM 

เรื่องการป้องกัน:จัดหาภาชนะทิ้งหัวเข็มชนดิพิเศษให้กับทุกหน่วยงาน 

2. ไม่พบว่ามรีายงานโรคติดเชื้อ TB HBV HIV ในบุคลากร 

3. บุคลากรกลุม่เส่ียงได้รับวัคซีน Hepatitis ไข้หวัดใหญ่ ครบ 100 % โดย 

IC จะด าเนินงานร่วมกับ ENV และฝ่ายสขุาภิบาล 

 ด้านการเฝ้าระวังในส่ิงแวดล้อม : 

ไม่พบมีการปนเป้ือนของเชื้อก่อโรคในหน่วยงานกลุ่มเส่ียงที่เฝ้าระวังเป็นส่ว

นใหญ่ผ่านเกณฑ์ทีก่ าหนด 

1. งาน Central Sterile Services Department : 

ด้านการท าลายเชื้อและท าให้ปราศจากเชื้อ 
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มีคุ่มือเป็นลายลกัษณอ์ักษรชัดเจนเรื่องการท าความสะอาดการท าลายเชื้อแ

ละท าให้ปราศจากเชื้อของเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย ์

มีการควบคุมและติดตามตัวชี้วัดโดยการนิเทศจากคระกรรมการ IC  

มีการตรวจสอบเครื่องมือท าให้ปราศจากเชือ้ใน CSSD 

ผลการทดสอบทางชีวภาพ Sportest Neggative 

และไม่พบอุบตัิการณก์ารติดเชื้อทีม่ีการปนเปื้อนของเชื้อก่อโรคในอุปกรณ์

ที่ผ่านการท าให้ปราศจากเชื้อ 

2. งานซักฟอก มีการแยกผ้าเปื้อนและผ้าไม่เป้ือน ณ จุดบริการผูป้่วย 

มีการประเมินการป้องกันและแพร่กระจายเชือ้จากคณะกรรมการ IC 

ผลการประเมินเจ้าหนา้ที่ปฏิบัติได้ตามแนวทางที่ก าหนด 

3. การก าจัดขยะมูลฝอยในโรงพยาบาล 

มีการปฏิบตัิตามขั้นตอนการคัดแยก การจัดเก็บ การน าส่ง 

โดยขยะไม่ตดิเชื้อน าไปทิ้งที่เทศบาลเมืองก าแพงเพชรทกุ 2 

สัปดาห์หรือเมื่อขยะเตม็ ส าหรับขยะติดเชื้อบริษัทจะมารับทกุสัปดาห์ 

(2) 

การวิเคราะห์ความเสีย่งเพ่ือก าหนดการตดิเชื้อที่เป็นจุดเน้นของการป้องกันและ

ควบคุม 

 การคดักรองโรคติดเชือ้ทางเดินหายใจ ในกลุ่มผู้ปว่ยทีม่ีอาการสงสัยโรคติดต่อ 

เช่น โรควณัโรค ,MERS ,ไข้หวัดนก 

มีจุดคัดแยกในรายที่สงสัยเพื่อรอการวินิจฉยั 

รวมทั้งมีจุดให้บรกิารตรวจรกัษาแยกจากผูป้่วยอื่นที่เฉพาะ 

มีสถานที่เก็บเสมหะทีไ่ด้มาตรฐาน ส าหรับรายที่ต้องนอนรักษาตัวแบบผู้ปว่ยใน 

มีห้องแยกโรคที่เป็นระบบปิด (Negative Pressure) 

 การเฝ้าระวังการติดเชือ้ในโรงพยาบาล 

ได้มีระบบการติดตามเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาลทั้งหมด 5 

รายการไดแ้ก ่การเฝา้ระวังการการติดเชื้อแผลฝีเย็บ การเฝ้าระวังการติดเชื้อ 

Phlebitis การเฝ้าระวงัการติดเชื้อ CAUTI การเฝ้าระวังการติดเชือ้ตาทารก 

การเฝ้าระวังการติดเชือ้ที่สะดือทารก 

(3)(4) การน าความรูท้างวิชาการมาใช้ในการป้องกันและควบคมุการติดเชื้อ 

การก าหนดนโยบายและเกณฑ์ปฏิบัติ 

แนวทางการเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล ได้จัดท าแนวทางดังน้ี 

1. ด้านการแยกผู้ปว่ย (Isolation & Precautions)  

ไดม้ีการคัดแยกผ้ป่วยที่มีความเส่ียงต่อการแพรก่ระจายเชื้อตั้งแต่เข้ามารั



รายงานการประเมนิตนเอง (SAR 2018) รพ.ปางศลิาทอง   

ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน)  5 

SAR 2018 version 1.0 

 

Date: 

01/05/2562 บบริการในโรงพยาบาล โดยคัดแยกผู้ปว่ยติดเชื้อในกลุ่ม Airborn 

precaution  Droplet precaution  และ Contact precaution 

เพ่ือป้องกันการแพรก่ระจายเชื้อในโรงพยาบาล 

2. สารน้ าและสารคัดหลัง่จากร่างกาย หมายถงึ 

เลือดและส่วนประกอบของเลือด ได้มีการจัด 

สถานที่ส าหรับก าจัดสารคัดหลั่ง 

รวมถึงการล้างท าความสะอาดอุปกรณท์ี่สัมผัสกับสารคัดหลั่งมีจุดส าหรับ

ท าความสะอาดลงสู่ทอ่บ าบัด เพื่อป้องกันการแพรก่ระจายเชื้อในบคุลากร 

และชุมชน  

3. เครื่องป้องกันร่างกาย ได้แก ่หมวก  แว่นตาปอ้งกันตา ผ้าปดิปากและจมูก 

ถุงมือ เสื้อคุม ผา้กันเปือ้น รองเท้า  

ได้มีการจัดสรรอุปกรณ์ไว้แต่ละหน่วยงานเพื่อให้พร้อมต่อการใช ้

และจดัสรรเพ่ือให้เบิกได้ในหน่วยงานของฝา่ยส่งเสริมสขุภาพ  

การวินิจฉัยการติดเชือ้ในโรงพยาบาล 

ใช้หลักการวินิจฉัยของสถาบันบ าราศนราดรู 

ไมพ่บการติดเชื้อในโรงพยาบาล 

 (5)(6) การประสานงาน IPC ทั่วทั้งองค์กร ความครอบคลุมพื้นที ่

การเชื่อมประสานระบบงาน IPC กับระบบงานพัฒนาคุณภาพและความปลอดภยั 

 ไดก้ าหนดให้การติดเชื้อใน รพ.เป็นโปรแกรมหนึ่งของระบบความเส่ียงของ รพ.  

และก าหนดให้ Hand hygiene เป็น Patient Safety Goal ของรพ. 

 ได้จัดตั้งคณะกรรมการป้องกันการติดเชื้อโดยตัวแทนของแตล่ะหน่วยงาน 

เพ่ือร่วมวิเคราะห์ความเส่ียงในพื้นที่ 

และร่วมกันวางนโยบายการป้องกันการติดเชื้อ การควบคุมเชื้อดื้อยา 

โรคติดเชื้ออุบัติใหม ่อบุัติซ้ า  ผู้ป่วยที่มภีูมิตา้นทานต่ า 

บุคลากรที่สัมผัสโรคตดิต่อ  และการให้วัคซนี ทั้งในด้านของผู้ป่วย บุคลากร 

ผู้มาเยือน และด้านสิ่งแวดล้อม  ท าการเฝ้าระวังแบบเชิงรกุ 

การประสานกับระบบรายงานโรคตามกฎหมาย  การวินิจฉยัการตดิเชื้อ 

การให้ข้อมลูการเฝ้าระวังแก่ผู้ปว่ย และผู้ให้การดแูล บ่งชี้การระบาดของโรค 

ปรับปรงุระบบ IPC ปรับปรุงแนวทางปฏิบตัิ ให้ความรู ้

เพ่ือจัดการและควบคมุการระบาดของโรค ผลลัพธ์คือ 

อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาลต่ า 

(7) การสนับสนุนทรัพยากร บุคลากร ระบบสารสนเทศ 

 สนับสนุนอุปกรณ์โดยฝ่ายส่งเสริสขุภาพร่วมกับพยาบาลควบคุมการติดเชื้อในก

ารจัดสรรอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานในแตล่ะหน่วยงาน 
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กรณีที่เกิดโรคอุบัติใหม่หรือโรคอุบตัิซ้ าไดม้กีารจดัสรรให้เบิกให้เพียงพอต่อกา

รใช้งาน  ดา้นบุคลากรมีการให้ความรู้เกีย่วกับระบบงาน ic การลา้งมือ 

การสวมชดุ ppe เป็นต้น 

และมกีารประชาสัมพันธ์รณรงคโ์ดยการติดป้ายประกาศ 

การประชาสัมพันธ์ผ่านระบบ line 

เพ่ือให้บุคคลกรไดร้ับทราบข้อมลูขา่วสารอย่างรวดเรว็ 

และสะดวกต่อการใช้งาน 

(8) การให้ความรูแ้ละฝึกอบรมแก่บุคลากรและผู้ปว่ย 

 จากการอบรมการให้ความรูแ้ละทักษะงานการป้องกันและควบคมุการติดเชื้อขอ

งบุคคลากรพบปัญหาว่าบุคคลากรจะตระหนักในช่วง 1-2 เดือนแรก 

หลังจากไดร้ับการอบรมทีม IC 

จึงใช้ระบบการตรวจเยี่ยมหน่วยงานทุกเดือนเพื่อประเมินการท างานของบุคลาก

รและเป็นการกระตุ้นเจ้าหน้าท่ีให้ปฏิบัติตามหลักการป้องกันและควบคุมการตดิเ

ชื้อในโรงพยาบาล 

 กลุ่มเป้าหมายในการให้ข้อมูลและเสริมพลังแก่ครอบครวั/ชุมชนเพ่ือลดความเส่ี

ยงและปอ้งกันการแพร่กระจายเชื้อในครวัเรือน/ชุมน ไดแ้ก ่วณัโรคปอด 

โรคเอดส์ ได้มีการให้ความรูข้ณะอยู่โรงพยาบาล และเมื่อมารับยาที่คลินิก 

และมกีารติดตามเยีย่มบ้านเพ่ือให้ผู้ป่วยและญาติปฏิบตัิได้ถกูต้อง 

ในกลุ่มผู้ป่วยเอดส์ไดม้ีการจัดตั้งชมรมโดยแกนน าของกลุ่มเป็นผูด้ าเนินการมกี

ารชว่ยเหลือดแูลกันในกลุ่มหรือเมื่อสมาชกิในกลุ่มไม่สบายต้องนอนโรงพยาบา

ลทางแกนน าและสมาชิกได้มกีารเยี่ยมเยียนดูแลกัน 

(9)(10) ICN กลไกการด าเนินงานและประสานงาน 

 ขั้นตอนการด าเนินงานของ ICN คือ การก าหนดเป้าหมายงาน วตัถุประสงค์ขึ้น 

และก าหนดแบบฟอร์มการเฝ้าระวังการติดเชือ้ในโรงพยาบาลเพ่ือเก็บรวบรวมข้

อมูล วิเคราะห์  แปลผล 

และรายงานข้อมลูการติดเชื้อในโรงพยาบาลให้หน่วยงานและบุคคลากรไดร้ับท

ราบปัญหา  และน าข้อมูลไปแก้ปัญหาการตดิเชื้อในโรงพยาบาลต่อไป 

II-4.1 ข. การเฝ้าระวังและควบคุมการติดเชือ้ 

(1) การเฝ้าระวังแบบ active prospective surveillance หรือ targeted 

surveillance 

 ทีม IC เข้าประเมินหนว่ยงานตามแบบการเฝา้ระวัง ทกุ 3 เดือน ICWN 

จะส่งรายงานการเฝ้าระวังทกุ 1 เดือน 

มีการประชุมทีมและสรุปรายงานให้ทีมน าทุกเดือน 
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มีการประเมินประสิทธิภาพการเฝ้าระวัง ปลีะ 2 ครั้ง 

(2) การวินิจฉัยและยนืยันการติดเชื้อที่ไม่ได้ท า active prospective 

surveillance 

 การวินิจฉัยยืนยันการติดเชื้อในโรงพยาบาลที่ไม่ได้ท า prospective 

surveillance 

ได้มีการติดตามและควบคุมโดยใช้ทะเบยีนควบคุมผู้ปว่ยที่ส่งผลเพาะเชื้อขณะน

อนโรงพยาบาล และกลับบ้านก่อนผลเพาะเชื้อยังไม่ออกยืนยันผล 

เมื่อผู้ป่วยกลับบ้าน  

พยาบาลควบคุมการปอ้งกันการติดเชื้อจะมกีารนัดผู้ป่วยเพ่ือฟังผลเพาะเชื้ออีก 

1 สัปดาห์ทุกเคส 

และปรึกษาแพทย์ในการพิจารณาการวินิจฉยัและการรกัษากรณีพบว่ามีการตดิ

เชื้อในผู้ป่วยต่อไป 

หรือมีการโทรศัพท์ติดตามเมื่อผลเพาะเชื้อออกยืนยันผลก่อนวันนดัผู้ป่วย  

(3) การใช้ผลของการเฝา้ระวังเพ่ือให้ข้อมูลแก่ผู้เกี่ยวข้อง 

และเพ่ือปรับปรุงระบบงาน 

 สถานการณก์ารติดเชือ้ในโรงพยาบาลชมุชนพบได้น้อยเน่ืองจากไม่มีหัตถการ

ที่ส าคัญและซับซ้อนเช่น การผ่าตดั การใชเ้ครื่องช่วยหายใจ 

การให้สารน้ าทางหลอดเลือดด าสว่นกลาง 

การคาสายสวนปัสสาวะเป็นระยะเวลานานๆ 

และระยะวันนอนโรงพยาบาลเฉลี่ยประมาณ 2.50 วัน 

ขณะเดยีวกันการเฝ้าระวังตามตัวชี้วัดทั้ง 5 รายการ 

ได้มีการทบทวนปรับปรุงแนวทางการปฏิบัตงิาน มีการอบรมฟื้นฟคูวามรู ้ทกุปี 

มีการนิเทศติดตามและประเมินเป็นระยะ 

ท าให้ไม่พบการติดเชือ้ในผู้ป่วยที่นอนโรงพยาบาล ทีมงาน IC 

จึงมุ่งเน้นที่กระบวนการป้องกันการติดเชื้อ เช่นการใช้อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย  

การล้างมือ การปฏิบัตติามหลกั Isolation precaution 

 ส าหรับการเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาลในผู้ปว่ยหลังจ าหน่าย (Post-

discharge survellance) โรงพยาบาลได้มกีารติดตามหลังจ าหนา่ย 

โดยมรีะบบการนัดติดตามเช่น 

มารดาและเดก็หลังคลอดทางแผนกห้องคลอดจะมีการนัดติดตามอาการ 1 

อาทิตย์เพ่ือตรวจดแูผลฝีเย็บของมารดาและดูตาและสะดือของเด็ก 

(4)(5) การบ่งชีก้ารระบาดและการควบคุมการระบาด (บทเรยีนในรอบ 3 
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ปีที่ผ่านมา) 

 การระบาดของการตดิเชื้อที่พบส่วนใหญ่เป็นการติดเชื้อจากชมุชน 

เมื่อพบผู้ป่วยที่ป่วยด้วยโรคทีต่้องเฝ้าระวงัได้แก่อาหารเป็นพิษ ตาแดง สกุใส 

ไข้เลือดออก และวัณโรค ตั้งแต ่2 

รายจากชมุชนเดียวกนัหน่วยงานผู้ปว่ยนอกจะรายงานให้ทีมควบคุมโรคทราบ 

เพ่ือออกไปรณรงค์ให้ความรู ้การพ่นสารเคมีในพื้นที่ที่มีไข้เลือดออก 

โดยประสานขอความร่วมมือกับ อาสาสมัครประจ าหมู่บ้าน , 

รพสต.ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ  และทีมจาก อบต. 

ซึ่งงานสุขาภิบาลได้มแีผนการป้องกันและด าเนินการทกุปี 

II-4.2 ก. การป้องกันการติดเชื้อทัว่ไป 

(1) มาตรการป้องกันการติดเชื้อและท าให้ปราศจากเชื้อ 

 Hand hygiene:การท าความสะอาดมือ 

จากการสุ่มส ารวจการท าความสะอาดมือ พบว่าเจ้าหน้าท่ีมีการท า 

ความสะอาดมือไม่ครบทั้ง 7 ขั้นตอน ส่วนใหญ่ในขั้นตอนที่ 4-6 

และการล้างมือแบบ 5 Moment 

มักจะพบในส่วนของการล้างมือก่อนสัมผสัและการท าหัตถการให้ผู้ป่วย 

พบในกลุ่ม ของเจ้าหน้าที่แพทย์และพยาบาลเป็นส่วนใหญ่ 

จากการวิเคราะหพ์บว่าการเข้าถึงยังไม่ ครบถ้วน 

อุปกรณ์ที่อ านวยความสะดวกในการล้างมือยังไม่เพียงพอ เชน่ไม่มี 

alcohol hand rub ในบริเวณที่ใกล้มือ บริเวณอ่างล้างมือ 

มีผ้าเช็ดมอืไม่เพียงพอ จึงจัดให้มี การวางในจุดที่ ชัดเจน สะดวกใช้ 

alcohol hand rub เช่น รถท าหัตถการ และบริเวณอ่างล้างมือติดโปสเตอร์ 

กระตุ้นการล้างมือ จดัหาผ้าเช็ดมือให้เพยีงพอ 

และน าเรื่องการล้างมือเข้าในการอบรมฟื้นฟู วิชาการประจา้ปี 

ผลจากการติดตามพบว่ามีแนวโน้มที่สูงขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อย ควรมีการ 

ก ากับติดตามและกระตุ้นอย่างต่อเน่ือง 

 Isolation 

precautions:มีการก าหนดแนวทางการเฝ้าระวังผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยา 

โดยทางคณะกรรมการ IC 
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ด าเนินการจัดอบรมให้ ความรู้แก่ ICN และ ICWN 

และบุคลากรในโรงพยาบาล รับทราบแนวทางการปฏิบัติในการเฝ้าระวงั 

โดย มีการแยกเครื่องใช้อุปกรณ์ ซึ่งทางผู้ป่วยใน 

สามารถด าเนินการได้อย่างเหมาะสม 

มีการจัดหอ้งส าหรับแยกผู้ป่วยที่ติดเชื้อดือ้ยา 

และห้องแยกส าหรับผู้ป่วยวัณโรค สุกใส มือเท้าปาก งูสวัด เปน็ต้น  

โดยไดก้ าหนดการท ากิจกรรมการพยาบาลเป็นรายสุดท้าย 

 Standard precaution อื่นๆ:ทางหน่วยงาน ENVร่วมกับงาน IC 

ได้ด าเนินการขออนุมัติปรับปรงุโรงเรือนพักขยะใหม่ในปี 2560 

ขึ้นบริเวณตึกผู้ป่วยใน  

และได้ชี้แจงแนวทางในการเคลื่อนย้ายขยะมูลฝอยต่าง ๆ 

รวมทั้งขยะติดเชื้อไปยังเรือนพักขยะ  

แก่ผู้ปฏิบัติและด าเนินการจัดท าแนวทางขนส่งและการก าจัดขยะติดเชื้อใน  

รพ.สต ผลการ ด าเนินงาน 

พบว่าได้รับความร่วมมือด้านการเคลื่อนย้ายขยะได้ถูกต้องตามแนวทางกา

รปฏิบัต ิ แต่ยังพบว่าผู้ปฏิบัติยังไม่ปฏิบตัิด้านการคัดแยกขยะที่ชัดเจน 

การทิ้งขยะมีการปนกันระหว่างขยะทั่วไปกับขยะติดเชื้ออยู่ 

ส่งผลให้ทางโรงพยาบาลได้สูญเสียค่าใช้จ่ายในด้านการก าจัดขยะจากบริ

ษัทเอกชนมีมูลค่าเพิ่มขึ้นทุกปี  จึงต้องท าการประชุมชี้แจง แนวทางใหม่ 

พื่อควบคุมก ากับตั้งแต่กระบวนการคัดแยกขยะก่อนท้ิง  

 การท าความสะอาด ท าลายเชื้อ ท าให้ปราศจากเชื้อ  

     การท าความสะอาดอุปกรณ์ที่ใช้งานแลว้กับผู้ป่วย 

ถูกน าส่งมายังหน่วยจา่ยกลางอย่างเหมาะสม 

โดยบุคคกรสวมอุปกรณ์ป้องกันอยา่งถกูต้องขณะปฏิบัติงาน 

การล้างท าความสะอาดเครื่องมือ 

โดยการแยกอุปกรณท์ี่มีความแหลมคมออกก่อน ตรวจสภาพเครื่องมือก่อนล้าง 

และล้างอุปกรณ์ในอ่างล้างพบว่าอ่างล้างมขีนาดเล็กไมต่รงตามมาตรฐาน 



รายงานการประเมนิตนเอง (SAR 2018) รพ.ปางศลิาทอง   

ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน)  10 

SAR 2018 version 1.0 

 

Date: 

01/05/2562 
จึงไม่สามารถลา้งอุปกรณ์ใต้น้ าได้ 

ส าหรับอุปกรณ์ที่มที่อกรวงหรือรูพบว่าแรงดนัน้ าไม่แรงพอในการท าความสะอา

ดอุปกรณ์ และหน่วยจา่ยกลางยังไม่ไดแ้ยก Zoning ที่ชัดเจน 

เส่ียงต่อการปนเป้ือนเชื้อโรค แก้ไขโดยการก าหนดเขตขึ้นมาเอง ในพื้นที่นั้นๆ 

ก าลังอยู่ในชว่งด าเนินการขอจัด zoning ที่ชัดเจนต่อไป 

     การท าลายเชื้อและท าให้ปราศจากเชื้อ มี 2 แบบคือ การนึ่งไอน้ า 

และการอบแก๊ส ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่เหมาะส าหรับการท าลายเชื้อแบบน้ันๆ 

โดยจะมตีัวทดสอบทางเคมี ทางชีวภาพ 

เพ่ือยืนยันการท าลายเชื้อที่มีประสิทธิภาพ 

พบว่ากระบวนการท าลายเชื้อชนิดอบแก๊ส 

บุคลากรยขัาดทกัษะและความรู้ในการปฏิบตัิเน่ืองจากเป็นอุปกรณ์ที่ได้มกีารน า

มาใช้ใหม่จากของเดมิไม่มี ทั้งนี้ได้เป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายในการทดสอบ 

sportest ให้กับ รพ.สต 

เดือนละครั้งเพื่อทดสอบประสิทธิภาพด้านการท าลายเชื้อเดือนละ 1 ครั้ง 

พบว่าผลเป็น negative  

 การจดัการกับวัสดุหมดอายุและ single-use device reprocessing: 

        

การจดัการกับวัสดุโดยการก าหนดเก็บเครือ่งมือและการหยิบใช้เครื่องมอืตา

มหลัก FIFO แบ่งวันหมดอายุต่างกันตามอัตราการใช้ ใช้ซอง Peel 

pouch แทนถุงพลาสติก และตรวจสอบวนัหมดอายุ 

ของเครื่องมือน าเครือ่งมือใกล้หมดอายุไปยังหน่วยบริการที่จ าเป็นต้องใช้

พบว่าอัตราการ re-sterile ลดลงจากเดิม และยังพบว่า หน่วยงานต่างๆ 

เตรียม เครื่องมือไม่เหมาะสมกับบริบท 

ภาระงานมากไม่สามารถตรวจเช็คเครื่องมืออย่างต่อเน่ือง ป ี2560 จึง 

ส ารวจเครื่องมือและจัดจ านวนเครื่องมือให้เหมาะสมกับหน่วยงาน 

จัดท ารายการของหมดอายุ 

เพื่อให้ทราบการหมดอายุของเครื่องมือในแต่ละวันและดูล่วงหน้า  

ท าให้เราสามารถบรหิารเครือ่งมือต่างๆได้   

ส าหรับเครื่องมือที่ไมไ่ด้ใช่บ่อยน ามาซิลซองทุก set 

โดยเฉพาะห้องคลอดและห้องผ่าตดั แตยั่งพบการ re-sterile ใน 
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01/05/2562 ห้องคลอดสูง เน่ืองจากผู้ป่วยมีน้อย ผู้ป่วยไม่มาตามนัด 

และเครื่องมอืบางประเภทจ าเป็นต้องมสี ารองเมือ่ เกิดเหตุฉุกเฉิน 

เพื่อให้เครื่องมือมีความพร้อมใช้ เช่น set cutdown เป็นต้น 

ดังน้ันจึงส่งผลให้อัตราการ re-sterile เกิดขึ้นได้ 

แนวทางการพัฒนาจะติดสเีพื่อก าหนดเดอืนหมดอายุส าหรับเครื่องมือที่ไม่

ได้ใช้บ่อย เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการ check list 

อุปกรณ์เพื่อการน าสูก่ระบวนการปราศจากเชื้อเมื่อเครื่องมอืหมดอายุต่อไป 

(2) 

การปรับปรุงและควบคุมสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดความเส่ียงในการแพรก่ระจายเชื้อโร

คและการปนเป้ือนในสิ่งแวดล้อม 

 ผลการตรวจสอบ 

การจดัสถานทีท่ างานพบบริเวณใช้งานไม่ได้แบ่งพ้ืนที่การใช้งานบริเวณที่สะอา

ดกับบริเวณที่ปนเป้ือนออกจากกันเช่น บริเวณส านักงานมถีังมลูฝอยติดเชื้อ 

มีสิ่งส่งตรวจ มีผ้าและเครื่องมือที่ปนเปื้อน 

การจดัเก็บของปราศจากเชื้อปะปนกับของไม่ปราศจากเชื้อ 

การปรับปรุงได้มีการทบทวนแนวทางการก าหนดพ้ืนที่ใช้งานให้ชัดเจน 

แบ่งออกเป็น เขตปราศจากเชื้อไดแ้ก ่ห้องท าคลอด 

ห้องเก็บของปราศจากเชื้อที่จ่ายกลาง เขตสะอาดได้แก่ 

บริเวณส านักงานในหน่วยต่างๆ เขตปนเปื้อนได้แก่บริเวณที่มีของปนเป้ือนเช่น 

มูลฝอย ผ้าเปื้อน 

บริเวณที่ให้บริการผูป้ว่ยโดยแบ่งให้บรกิารผู้ป่วยติดเชื้อและไม่ตดิเชื้อ 

ผู้ป่วยติดเชื้อทางเดินหายใจแยกออกจากผูป้่วยตดิเชื้ออ่ืน 

 จากการคัดกรองผู้ป่วยที่มีปัญหาการติดเชื้อโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น  

TB,Chicken 

pox ,Measle,เดิมไม่มีพื้นที่คัดแยกผู้ปว่ยทีต่ิดเชื้อทางเดินหายใจได้จัดให้มีพื้น

ที่คัดแยกผู้ปว่ยทีต่ิดเชื้อทางเดินหายใจเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ 

(3) การลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อในพื้นที่ต่างๆ  

 ผลการตรวจสอบการปฏิบัตติามแนวทางเพ่ือลดความเส่ียงต่อการติดเชื้อที่งานชั

นสูตรพบว่าห้องมีความคับแคบระบบระบายอากาศไม่ดีไดย้้ายห้องชันสูตรให้กว้

างขวางขึ้น ตดิระบบระบายอากาศเพื่อป้องกนัการแพรก่ระจายเชื้อ 

 ผลการตรวจสอบการปฏิบัตติามแนวทางเพ่ือลดความเส่ียงต่อการติดเชื้อที่จ่ายก

ลางพบพ้ืนที่ใช้งานไมเ่ป็นสัดส่วน  

ห้องล้างเครื่องมือปนกบัห้องจัดเตรียมอปุกรณ์จึงปรับปรุงอาคารแยกโซนล้างออ
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01/05/2562 กจากห้องเตรียมอุปกรณ ์จัดระบบเป็นแบบ one way 

II-4.2 ข. การป้องกันการติดเชื้อในกลุ่มเฉพาะ 

(1) การด าเนินการเพ่ือลดความเส่ียงของการติดเชื้อที่ส าคัญขององค์กร 

 การด าเนินงานที่ลดความเสี่ยงของการติดเชื้อในโรงพยาบาล 

ได้มีการคัดแยกกลุม่ผูป้่วยที่เสี่ยงต่อการตดิเชื้อตั้งแต่ระบบของ opd 

ได้มีการคัดกรองผู้ปว่ยที่มีความเส่ียงด้านระบบทางเดินหายใจ คดัแยกไว้ใน 

zone แยกผูป้่วยพร้อมทั้งสวม mask เพ่ือป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ 

ส่วนผู้ป่วยทีมีความเสีย่งของวณัโรค ได้จดั Zone 

แยกผู้ป่วยให้ห่างอกจากผู้ปว่ยอื่น 

โดยมีเส้นทางการคดัแยกด้านข้างของโรงพยาบาลเพ่ือลดการสัมผัสกับผู้ป่วยอื่

น ให้การดูแลรกัษา แบบ case management 

ส าหรับผู้ป่วยเชื้อดื้อยาจะให้การดูแลแบบเรง่ด่วน จดั Zone 

แยกจากผู้ป่วยอื่นอย่างชัดเจน ลดการสัมผัส 

เพ่ือป้องกันการแพรก่ระจายเชื้อต่อไป ส าหรับตกึผู้ปว่ยใน 

ได้มีห้องแยกส าหรับผุป้่วยตดิเชื้อดื้อยา และมีห้อง Modifiled 

ส าหรับแยกผู้ปว่ยวัณโรคและไข้หวัดนก 

(2) การดแูลผู้ป่วยที่ตดิเชื้อซึ่งตดิต่อได้ทางโลหิต ผู้ปว่ยที่มภีูมติ้านทานต่ า 

การติดเชื้อทีด่ื้อยาและเชื้ออุบัติใหม ่

 กลุ่มผู้ป่วยติดเชื้อที่ต้องดุแลดว้ยความระมัดระวังเป็นพิเศษ ได้แก ่ผูป้่วยตดิเชื้อ 

HIV ,ได้มีการใช้อุปกรณ์แบบ Single  use ,ทบทวนหลักการ Isolation 

precaution ในการปฏิบัตกิับผู้ปว่ยทกุคน 

ทบทวนแนวทางปฏิบตัิที่ปลอดภยัต่อการติดเชื้อ เช่น 

การไม่สวมปลอกเขม็คืนด้วยมือ 2 ข้าง 

มีการดูแลบุคลากรเมื่อได้รับอุบัติเหตุจากการท างาน ฉีด Vaccine 

เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้บุคลากร 

พิจารณาให้ยาเพ่ือป้องกันการติดเชื้อและมกีารติดตามผลเลือด ส าหรับในปี 58 

พบว่ามีจ านวนผู้ป่วยตดิเชื้อดื้อยาส่งตัวกลับมารักษาต่อเนื่องจาก 

โรงพยาบาลก าแพงเพชรมากขึ้น ทางทมี IC 

จึงได้พัฒนาระบบแนวทางการดูแลผู้ปว่ยกลุม่นี้หลังจากถูกส่งกลับ 

ผลลัพธ์มีแนวทางในการดูแลต่อในผู้ป่วยดื้อยา 

และไมม่ีการกระจายเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาล 

(3) การดแูลเจ้าหน้าท่ีที่สัมผัสเลือด/สารคัดหลั่ง หรือเจ็บป่วยจากการท างาน 
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 เจ้าหน้าท่ีเกิดอุบัติเหตจุากการท างาน สัมผัสเลือด/สารคัดหลัง่ 

มีระบบการรายงานและแนวปฏิบัติทีช่ัดเจน 

จากการปฏิบัตติามแนวทางการปฏิบัติเมื่อบคุลากรเกิดอบุตัิหตุจากการท างาน 

สัมผัสเลือด/สารคัดหลัง่ ไดม้ีการติดตามอาการ และผลการตรวจ 

ไมพ่บผู้ติดเชื้อจากการปฏิบตัิงาน 

 ได้มีการส ารวจความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้น และเกิดการเจ็บป่วยจากการท างาน 

จากการส ารวจความเสี่ยงในองค์กรที่เกิดขึน้จะมีระบบการส ารวจความเส่ียง 

( RISK ) ที่เกิดขึ้นทั้งทางด้านบุคคล อุปกรณ์ 

สิ่งแวดล้อมที่มีความเสีย่งต่อการเจ็บปว่ยจากการท างาน 

ได้มีการรวบรวมข้อมลูความเส่ียง  

เพ่ือวางแนวทางการปอ้งกันและควบคมุการติดเชื้อที่อาจเกิดขึ้นในกลุ่มบุคลากร   

พบความเส่ียงจากบุคคลกรไม่สวมอุปกรณป์้องกันร่างกาย 

จึงก่อให้เกิดอุบัติเหตขุณะการท างาน 

แก้ไขโดยการกระตุ้นเพื่อให้บุคลากรเห็นความส าคัญของการสวมอุปกรณ์ป้องกั

นร่างกายเมือต้องท าหัตถการกับผู้ปว่ยทกุครัง้ 

iv. ผลการพฒันาทีโ่ดดเดน่และภาคภมูใิจ 

v. แผนการพฒันา 

 Scor

e 

DA

LI 

Gap 

ประเดน็พฒันาใน 1-2 ป ี

46. ระบบป้องกันและควบคุ

มการติดเชื้อ 
3 L  การพฒันาระบบสารสนเทศในก

ารเฝ้าระวังการติดเชื้อ 

47. การเฝ้าระวังและควบคุม

การติดเชื้อ 
3 L  การติดตามแนวโน้มการดื้อยาต้

านจลุชีพ  

 การประเมินตดิตาม 

ก ากับการปฏิบัตตามหลักSIMPL

E 

48. การป้องกันการตดิเชือ้ทั่

วไป 
3 L  การติดตามและให้บุคลากรตระห

นักในการใช ้PPE 

และการล้างมือ อยา่งเหมาะสม 

49. การป้องกันการตดิเชือ้ใ

นกลุ่มเฉพาะ 
3 L  การเฝ้าระวังการแพรก่ระจายเชื้

อTB ในบุคลากรและในชุมชน   
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