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1.   วัตถุประสงค 
2.  ขอบขาย 
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1. วัตถุประสงค/เปาหมาย/จุดเนน  
1.1 เพ่ือปองกันและลดอัตราการติดเชื้อในผูปวยและผูมาเยือน  
1.2 เพ่ือปองกันการติดเชื้อจากการปฏิบัติงานของบุคลากร 
1.3 เพ่ือปองกันการแพรกระจายเชื้อในสถานบริการ 

2. ขอบขาย  
2.1 วิธีปฏิบัติงานตามเอกสารคุณภาพฉบับนี้ใชสําหรับ บุคลากร ในโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ  

3. คําจํากัดความ 
3.1 การเฝาระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล คือ  การเก็บ รวบรวม วิเคราะหขอมูล การแปรผลและการ 

นําไปปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษทางวิทยาศาสตรและกระทําเปนระบบ 
3.2 การติดเชื้อในโรงพยาบาล คือ การติดเชื้อท่ีผูปวยไดรับเชื้อขณะรับการตรวจ/รักษาในสถานพยาบาล  

หลังพักรักษาตัวในโรงพยาบาล3วันปฏิทิน และการติดเชื้อของบุคลากรทางการแพทยอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงาน 
4. ข้ันตอน/แนวทางปฏิบัติ 

4.1 การเฝาระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล โดยพยาบาลวิชาชีพ สหสาขาวิชาชีพท่ีเก่ียวของ  
4.2 เฝาระวังในผูปวยกลุมเสี่ยงของแตละหนวยงานตามบริบท (Target surveillance)  โดยทําการ 

เฝาระวังแบบ  Prospective active surveillance และทําการเฝาระวังอัตราชุก (prevalence survey)            
ปละ 1 ครั้ง 

4.3 ปฏิบัติการเพ่ือปองกันการติดเชื้อตามแนวปฏิบัติท่ีกําหนด 
4.4 ใชขอมูลการเฝาระวังจาก  

4.4.1 การตรวจเยี่ยมอาการ อาการและอาการแสดง รวมกับความคิดเห็นของผูใหการรักษา  
4.4.2 เวชระเบียน 
4.4.3 ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ หรือผล Investigationอ่ืน 

4.5 สํารวจวามีการติดเชื้อในโรงพยาบาลหรือไม โดยการสํารวจขอมูลดังนี้  
4.5.1 อาการท่ีพบเกิดหลังนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลมากกวา 3 วันปฏิทิน 
4.5.2 มีอาการไข > 38 องศาเซลเซียส  WBC > 12,000 < 4,000 ผลตรวจอ่ืนๆ 
4.5.3 ถาติดเชื้อเปนติดเชื้อตําแหนงไหน  เชื้อกอโรคเปนเชื้ออะไร 
4.5.4 ใชเกณฑวินิจการติดเชื้อตามแบบใน  Google form IC   
4.5.5 รายงาน ICN ทันท่ีเมือพบการติดเชื้อ เพ่ือรวมทบทวน 

4.6 นําขอมูล ผลการทบทวนปรับระบบ 
4.7 วิธีปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับงานปองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล มีดังนี้  

4.7.1 การเฝาระวังการติดเชื้อในผูปวยนอก (การเฝาระวังหลังจําหนาย) 
4.7.2 การเฝาระวังการติดเชื้อในผูปวยใน 
4.7.3 แนวทางการแยกผูปวย 
4.7.4 การปองกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล ในผูปวยท่ีมีภาวะภูมิตานทานต่ํา 
4.7.5 การจัดทํารถฉีดยาพยาบาล 
4.7.6 แนวทางการใสเครื่องปองกันสวนบุคคลท่ีถูกตองและเหมาะสมกับกิจกรรม 
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4.7.7 การทําความสะอาดหอผูปวย 
4.7.8 การจัดการผาเปอน 
4.7.9 การทําลายเชื้อและการทําใหปราศจากเชื้อ 
4.7.10 แนวทางการคัดกรองระบบทางเดินหายใจ 
4.7.11 การทําความสะอาดผามาน 
4.7.12 การสอบสวนการติดเชื้อในโรงพยาบาล 
4.7.13 การบริหารจัดการขยะ 
4.7.14 แนวทางการทําความสะอาดรถนั่ง รถนอน 
4.7.15 การปองกันการแพรกระจายเชื้อโรคติดตอ ทางเดินหายใจ ในขณะผาตัดหรือขณะคลอด 
4.7.16 แนวทางการจัดการศพติดเชื้อดื้อยาตานจุลชีพ 
4.7.17 แนวทางการดูแลเจาหนาท่ีเจ็บปวยขณะปฏิบัติงาน 
4.7.18 แนวทางการปองกันการแพรกระจายเชื้อดื้อยา เปล 
4.7.19 แนวทางการ Reprocessing Single use to reuse 
4.7.20 แนวทางการปองกันการแพรกระจายเชื้อดื้อยารถ Refer 
4.7.21 แนวปฏิบัติในการทําลายเชื้อ Laryngoscope 
4.7.22 แนวปฏิบัติเพ่ือลดการปนเปอนในการเจาะเลือด  เพ่ือสงเพาะเชื้อ 
4.7.23 HAP Prevention 
4.7.24 แนวทางการเตรียม-ใช น้ํายา Antiseptic 
4.7.25 การลางมือ 
4.7.26 แนวทางการปองกันการติดเชื้อเอชไอวีในบุคลากรทางการแพทยหลังการสัมผัสจาก 

การทํางาน 
5. เอกสารอางอิง 

4.1 กําธร  มาลาธรรม และคณะ. คูมือปฏิบัติการปองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล. พิมพครั้งท่ี  
2  สํานักพิมพอักษรกราฟฟคแอนดดีไซน.  2560. (A)  

4.2 สํานักบําราศนราดูร กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข.  คูมือวินิจฉัยการติดเชื้อในโรงพยาบาล.  
พิมพครั้งท่ี 1.  สํานักพิมพอักษรกราฟฟคแอนดดีไซน.  2561. (B) 

6. ภาคผนวก 
6.1  Flow  chart  การปองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล เอกสารแนบทาย 1 

  

 
 
 
 
 
 

เอกสารนี้เปนสมบัติของโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ หามนําออกไปใชภายนอกหรือทําซํ้าโดยไมไดรับอนุญาต 



  

ระเบียบปฏิบัติ 
โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ 

เรื่อง   การปองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล 
รหัสเอกสาร SP-IC-01  แกไขครั้งท่ี  01 

วันท่ีบังคับใช  1  ตุลาคม 2562 หนา  5  ของ  5 
 

yes no 
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ผูปวยกลุม
เสี่ยง Admit 

มีอาการและอาการแสดงเขากับอาการของการติดเช้ือ 
(มีไข > 38°  WBC > 12,000 < 4,000 ผลตรวจอ่ืนๆ เชน ผลการตรวจ X-ray) 

สงสัย HAI 

Admit > 3 วัน 

CI 

พิจารณาตามเกณฑวินิจฉัย  
(ตรวจสอบเกณฑใน google form IC) 

บันทึกขอมูลใน google form IC) 

รายงาน ICN ทางแอพพลิเคช่ันไลนกลุม IC 

สงขอมูลใหเลขา PCT ท่ีเก่ียวของ รวมทบทวน Case /ปรับปรุงกระบวนการทํางาน 

หนวยงานลงรายงานความเสีย่งในระบบ 

สงผลการทบทวนใหศูนยคณุภาพ/
ประกาศใชแนวทางท่ีปรับปรุง 

กํากับติดตามการดําเนินงาน 

ปฏิบัติตามแนวทาง เพ่ือปองกันการติดเช้ือในผูปวยกลุมเสีย่ง 
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