
ID 525 การพฒันางานป้องกนัและควบคุมการตดิเช้ือในโรงพยาบาล(IC) 
ขยายผลสู่ระบบสุขภาพอ าเภอ (DHS) 

อ าเภอป่าติว้ จังหวดัยโสธร 

สมหญงิ อุ้มบุญ และคณะ อ าเภอป่าติว้ จังหวัดยโสธร 





IC 
รพ 

IC 
DHS 

อย่างไร 

พฒั
นา
ระ
บบ

 



มีติดเชือ้ที่สะดือ
เดก็ 4 ราย 

ติดเชือ้ที่สายสวน 
1 ราย 

เปลี่ยนสายสวย
ถ่ีมาก 

ใช้ยา
ปฏิชีวนะ
สงูขึน้ 

แม่วยัรุ่นไม่
กล้าเชด็
สะดือ 

เคร่ืองน่ึงกช็ ารุด 
มีหยดน า้ด้วย 

ขอนึง่ Set 
อาบน า้เดก็ 

ท าแบบติดตาม
เชด็สะดือ 



ปี 2556

รพ.แม่ข่าย 

ทั่วไป,ศูนย์ 

บ้าน ชุมชน 

รพ.สต.  

รพ.ป่าติ้ว การส่งต่อข้อมูล ผู้ป่วย 

การดูแลเฉพาะ/แผลใหญ่ขนาด 

62.5 % เกินศักยภาพ รพ.สต. 

อุปกรณ์ เครื่องมือ 

ความรู้เทคนิค การดแูล 

GAP 

เป้าหมาย เพ่ือ ประชาชนคนป่าต้ิว ให้ ปลอดภยัจากการติดเช้ือ  

แม่ข่ายส่งตรง ลง รพ.สต. ชุมชน      
ไม่พร้อม รับแผลใหญ่ 

จาก อุบตักิารณ์ 
 โอกาสพัฒนา,GAP 

ปี 2550 ตดิเชือ้ที่สะดือ  
0.73:1000 วันนอน 

4%ของเดก็มีชีพ 

ปี 2551 ตดิเชือ้  
ที่ใส่สายสวยคาปัสสาวะ 
9.17:1000  วันใส่ 



องคก์รสร้างความมัน่ใจว่ามีกระบวนการและทรพัยากรท่ีเหมาะสมส าหรบัการ
ป้องกนัการติดเช้ือในสถานบริการสาธารณสขุ 

Overall Req. 

Multiple Req. 

II – 4.2  ปฏิบติัการ ป้องกนั การติดเชื้อ 

กลยทุธ์เพ่ือลดความ
เส่ียงจากการติดเช้ือ 1 

การติดเช้ือ 
ต า่ท่ีสดุ 

    Standard Precaution 
Clean/disinfect/sterilization 
    Infectious waste 
   Hand hygiene 

อากาศ, โครงสร้างอาคาร
, น ้า, น ้ายาท าลายเช้ือ ควบคมุส่ิงแวดล้อม 2 

ออกแบบระบบ 

จดัการ ห้องท าแผล  ฉีดยา , ห้อง
ท าฟัน , บริเวณซกัล้าง
ผ้า เคร่ืองมือ  มูลฝอย
ซกัฟอก, จ่ายกลาง, ครวั, 
กายภาพบ าบดั, เกบ็ศพ 

ป้องกนัและควบคมุการ
ติดเช้ือในพืน้ท่ีเส่ียง 3 

แผลเยบ็, สะดือ, สาย
สวน , หลงัคลอดผ่าตดั ป้องกนัการติดเช้ือส าคญั 4 

โรคติดเช้ือด้ือยา, การ
ติดเช้ืออบุติัใหม่, แผล
เรือ้รงั 

การดแูลผูป่้วย 
ท่ีมีความซบัซ้อน 

5 

ทรพัยากรสนับสนุน 

ติดตามประเมินผล 



กระบวนการในการด าเนินการท า  
R2R IC ในโรงพยาบาล 

ได้
นวตักรรม 

ปัญหา Set Exp. 

ปัญหาผ้าเป็นรู 

ปัญหาซองซีล มหียดน ้า 



ผลลัพธ์ IC ใน รพ. 

ไม่มสีะดอืตดิเช้ือ 

(2553-ปัจจุบัน) 

CSSDมมีาตรฐาน 

เกดินวตักรรม, R2R 

Set Exp. OR=0 

(ปี 2556-2559) 



 พ่ีแก้ว ขอซือ้ Set 

Set ไม่
พอใช้พ่ีโอ 

มีแผล 
เบาหวาน
เยอะขึน้ 

มีนอกเขตด้วยค่ะ 

ท าไม รพ.สต ไม่ท าเอง 

จะลองออกไป 
ดูรพ.สต. 

แผลใหญ่
รพ.สต   

ไม่กล้าท า 



กระบวนการในการด าเนินการท า  
R2R IC ใน DHS 

การพฒันางานป้องกนัและควบคมุการติดเช้ือ  IC  ขยายผลสู่ระบบสขุภาพอ าเภอ DHS 

IC FCT 

ระบบส่งต่อ IC 



งานพฒันาระบบป้องกนัและควบคมุการติดเช้ือในโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต าบล 

IC จ่ายกลาง ขยะ มาตรฐาน มี ICN รบัผิดชอบ 7 แห่ง  



ศนูยด์แูลต่อเน่ือง ส่งต่อ ติดตาม เรือ่งการติดเช้ือ   

กลุ่มเสีย่ง114 ไมต่ดิเชือ้ แผลใหญ่ สายสวนปลอดภยั  



 
 

เสริมศกัยภาพทีมหมอครอบครวั FCT ด้านป้องกนัการติดเชื้อ  

กลุ่มเสีย่ง114 ไมต่ดิเชือ้ แผลใหญ่ สายสวนปลอดภยั  

57 นกับรบิาล พยาบาล  คนงาน  ครบ  7  แหง่  



กิจกรรมหน่วยจ่ายกลางเชิงรกุ ออกเย่ียมบา้น จดัการ ชดุท าแผล แบบพอเพียง 

ลดเงิน เดินทางลง1,453 / 140 รอบ ลดส าลี กอ๊ส    



ผล
ลพั

ธ์ I
C 
ใน
 รพ

.ส
ต.

 IC CSSD ขยะ มีมาตรฐาน  

ผ่านระดับดีจาก 37เป็น 82 %  

ท าแผลใหญ่ 3 ราย 

ลดเดินทาง 1,460 รอบ 

ม ีCG 57 คน ช่วยดูแล  

กลุ่มเส่ียง 114 ราย ไม่ติดเช้ือ 

Train IC CG 57 หมู่บ้าน 

 ICN คนงาน 7  แห่ง 



รพ.แม่ข่าย 

ทั่วไป,ศูนย์ 

บ้าน , ชุมชน 

/รพ.สต.  

รพ.ป่าต้ิว 

การส่งต่อข้อมูล ผู้ป่วย 

การดูแลเฉพาะ/แผลใหญ่
ขนาดแผล 

อุปกรณ์ เคร่ืองมือ 

ความรู้เทคนิค การดูแล 
GAP 

พฒันาระบบ IC จ่ายกลาง ขยะ ใน รพ.สต. 

จ่ายกลางเชิงรกุ เย่ียมบา้น จดั Set แบบพอเพียง 

การพฒันางานป้องกนัและควบคมุการติดเชื้อ  IC  ขยายผลสู่ระบบสขุภาพอ าเภอ 
 DSH - PCA & FCT – CoC 

ศนูยด์แูลต่อเน่ือง ส่งต่อ ติดตาม เร่ืองการติดเช้ือ 

เสริมศกัยภาพทีมหมอครอบครวัด้าน  IC  

กิจกรรมการ
พฒันา 

เป้าหมาย เพ่ือ ประชาชนคนป่าต้ิว ให้ ปลอดภยัจากการติดเชื้อ  

IC จ่ายกลาง ขยะ มาตรฐาน ม ีICN 7 แห่ง  

ลดเงนิ เดนิทางลง1,453 / 140 รอบ ลดส าล ีก๊อส    

กลุ่มเสีย่ง114 ไมต่ดิเชือ้ แผลใหญ่ สายสวนปลอดภยั  

57 นกับรบิาล พยาบาล  คนงาน  ครบ  7  แหง่  แม่ข่ายส่งตรง ลง รพ.สต. ชุมชน      
ไม่พร้อม รับแผลใหญ่ 



ระยะที่1 

 พฒันาระบบ IC 
ใน โรงพยาบาล 

ปี 2553-2555 

ระยะที่2 
พฒันาระบบ 
ศักยภาพ IC     
จ่ายกลาง ขยะ    
ใน รพ.สต. 

ปี 2556 

ระยะที่3 
พฒันาศักยภาพทมี
หมอครอบครัว    
นักบริบาล  

ระบบส่งต่อ เร่ือง 
IC 

ปี 2558 

การพฒันางานป้องกนัและควบคมุการติดเชื้อ  IC  ขยายผลสู่ระบบสขุภาพอ าเภอ 
 DSH - PCA & FCT – CoC 

ผลลพัธ์ ผลลพัธ์ ผลลพัธ์ 



บทเรียนชีวติ สู่การเปล่ียนวธีิคดิตนเอง 



คุณค่า 
และการ

เปล่ียนแปลง 

เหน็ทุกข์ยิ่งกว่า 

สร้างบุญใหญ่ได้ในงานประจ า 

ท าเพื่อผู้อ่ืน สุขยิ่งกว่า 

การพัฒนาใช่ว่า แค่ในหน่วยงาน 





ผลลพัธ์รวม 
                 วางระบบป้องกนัการติดเช้ือรอบด้าน ตั้งแต่ ปี2553-ปัจจุบัน ไม่พบ

การติดเช้ือทีส่ะดือทารกแรกเกดิ พบการท าปราศจากเช้ือไม่ผ่านมาตรฐาน เป็น
จุดเร่ิมต้นการพฒันาคน พฒันาระบบ เกดิ R2R หลายเร่ือง ปี2554 ใช้นวตักรรม
ไส้หมอนขดิน่ึงซองซีลไม่เปียกช้ืนคดิเป็นร้อยละ0 ปี2554-2556 ไม่พบเคร่ืองมอื
หมดอายุในห้องผ่าตัด ปี2556-2559 พฒันาระบบงานป้องกนัการติดเช้ือและ
จัดการมูลฝอยติดเช้ือในรพ.สต.มอีาคารจ่ายกลาง ระบบท าปราศจากเช้ือตัวช้ีวดั
ผ่าน คะแนนประเมนิรวมก่อนพฒันาเพิม่จากร้อยละ 37.6 เป็น 82 ปี2557 ติดตาม
ผ้าห่อเคร่ืองมอื จนเกดิเป็นรูเมือ่ใช้ 80 รอบ ก าหนดเปลีย่นผ้ายกชุดมแีนวทางลด
การสัมผสัแสงจ้าขณะส่องตรวจผ้า ปี2557 พฒันาศักยภาพทมีหมอครอบครัว
ระบบดูแลต่อเน่ืองเร่ืองติดเช้ือ สามารถดูแลแผลขนาดใหญ่ได้ 3 ราย ลดการ
เดินทางมาท าแผล 1,460 รอบ มนัีกบริบาล 57 คนดูแลกลุ่มเส่ียง 141 คนและ 
ผู้ป่วยใส่สายสวนคาปัสสาวะ 2 รายไม่ตดิเช้ือ  


