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1. วัตถุประสงค/เปาหมาย/จุดเนน
1.1 เพื่อติดตามสถานการณ การเกิดและการกระจายของการติดเชื้อในโรงพยาบาลที่เกิดขึ้นกับผูปวยที่
นอนพักรักษาตัว ในหอผูปวยใน ทั้งผูปวยในสามัญ ผูปวยในพิเศษ และผูปวยหองคลอด
1.2 เพื่อใหผูปวย/ผูรับบริการไดรับปองกันผูปวยติดเชื้อจากการใหบริการขณะพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
2. คําจํากัดความ
2.1 การเฝาระวังการติดเชื้อในหอผูปวยใน หมายถึง ติดตามสถานการณ การเกิดและการกระจาย
ของการติดเชื้อในโรงพยาบาลที่เกิดขึ้นกับผูปวยที่นอนพักรักษาตัวในหอผูปวยใน ทั้งผูปวยในสามัญ ผูปวยในพิเศษ
และหองคลอด เริ่มตนตั้งแตผูปวยในเขานอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล เฝาระวังการติดเชื้อจนกระทั่งจําหนาย
ออกจากโรงพยาบาลแบบ Hospital wide และ Target surveillances เริ่มวินิจฉัยการติดเชื้อในโรงพยาบาลหลัง
3 วันปฏิทินที่ผูปวยนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล ตามนิยามการติดเชื้อ พยาบาลควบคุมการติดเชื้อประจําหอผูปวย
(ICWN) เก็บรวบรวมขอมูล จํานวนผูปวยจําหนาย จํานวนวันนอน ในแตละเดือน ในแตละหอผูปวยรวบรวมและ
วิเคราะหขอมูลการติดเชื้อ ประเมินและรายงานผลการเฝาระวังการติดเชื้อในหอผูปวยผูปวยใน เสนอพยาบาล
ควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (ICN) ทุกเดือน
2.2 แพทยเจาของไข หมายถึง แพทยทชี่ วยวิเคราะหโรคใหคําปรึกษาและรวมกันวิเคราะหสาเหตุของการ
ติดเชื้อในโรงพยาบาล ตัดสินใจสงตรวจทางหองปฏิบัติการ ในการวินิจฉัยโรงติดเชื้อในโรงพยาบาล
2.3 พยาบาลหัวหนาเวร หมายถึง พยาบาลวิชาชีพที่ดูแลการปฏิบัติงานของทีมการพยาบาลแตละเวรให
มีการสรุปแบบบันทึกการเฝาระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาลของผูปวยแตละรายที่จําหนายในเวร ถาเขาCriteria
ใหลงแบบรายงาน การติดเชื้อตามตําแหนงนั้นๆ และลงในรายงานความเสี่ยง
3. ขั้นตอน/แนวทางปฏิบัติ
ขั้นตอนการดําเนินการเฝาระวังการติดเชื้อในหอผูปวยใน
3.1 พยาบาลควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลกําหนดหลักการวินิจฉัยโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลเพื่อ
ใชเปนแนวทางในการวินิจฉัยโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลสําหรับพยาบาลควบคุมการติดเชื้อประจําหอผูปวยและทีม
การพยาบาล
3.2 อบรมชี้แจงทีมการพยาบาลทุกคนในหอผูปวยในใหเขาใจเรื่องการเฝาระวังการติดเชื้อใน
โรงพยาบาลและหลักการวินิจฉัยโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล และใหปฏิบัติตามขั้นตอนการดําเนินการเฝาระวังการ
ติดเชื้อในหอผูปวยใน
3.3 เมื่อรับผูปวยเขานอนโรงพยาบาล ทีมการพยาบาลเฝาระวัง หลังครบ 3 วันปฏิทิน ที่นอน
โรงพยาบาล เมื่อมีอาการเปลี่ยนแปลงที่แสดงถึงการติดเชื้อพยาบาลผูพบเห็นอาการเปลี่ยนแปลงคนแรกเปน
ผูบันทึกอาการที่เปลี่ยนแปลงใน แบบบันทึกทางการพยาบาล แจงพยาบาลควบคุมการควบคุมการติดเชื้อประจํา
เอกสารนี้เปนสมบัติของโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ หามนําออกไปใชภายนอกหรือทําซ้ําโดยไมไดรับอนุญาต
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หอผูปวย/พยาบาลหัวหนาเวร/ทีมการพยาบาล ปรึกษาแพทย เพื่อวินิจฉัยวาผูปวยมีการติดเชื้อในโรงพยาบาล
โดยใชเกณฑการวินิจฉัย ตามหลักการวินิจฉัยโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลกําหนดไว

HAI
SSI
- แสดงอาการภายใน 30 วันหลังผาตัด :
Appendix, C/S TAH TR Explor
- แสดงอาการภายใน 90 วัน หลังผาตัด
: ใสอวัยวะเทียม Breast surgery
Herniorrhaphy
: ไข > 38°
: แผลบวมแดงรอน แผลผาตัดแยก
: แพทยตั้งใจตัดไหม แพทยวินิจฉัย

HAP/VAP
• Admit > 3 วันปฎิทิน
• ไข ไอ หายใจเร็ว
• Oxygen room air <
95%
• CXR พบ
: Consolidation
: New infiltration
: Cavity
• VAP : ใสเครื่องชวยหายใจ
> 48 ชม. หรือหลังถอด
ไมเกิน 48 ชม.

SST
- Cellulitis NF Myositis
- Admit > 3 วันปฏิทิน
: ไข > 38°
: ปวด บวม แดงรอน ผิวหนังเนื้อเยื่อ
บริเวณแผล
: culture พบเชื้อกอโรค

UTI/CAUTI
• Admit > 3 วันปฏิทิน
• ไข > 38°
• ปสสาวะบอย
กระปริดกระปรอย หรือ
ลําบาก กดเจ็บบริเวณ
หัวหนาว
• UA : WBC > 10/mm
• U/C : พบเชื้อกอโรค
> 105/ml ไมเกิน 2 ชนิด
• CAUTI : ใสสายสวน
ปสสาวะ > 48 ชม. หรือ
หลังถอดไมเกิน 48 ชม.

ดื้อยา MDRs
• Admit > 3 วันปฏิทิน
• มีอาการแสดงของการติด
เชื้อในตําแหนงใดตําแหนง
หนึ่ง (HAP, CAUTI, SST,
SSI, BSI)
• สงเพาะเชื้อสิ่งสงตรวจ พบ
เชื้อกอโรคที่เปนเชื้อดื้อยา

เอกสารนี้เปนสมบัติของโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ หามนําออกไปใชภายนอกหรือทําซ้ําโดยไมไดรับอนุญาต
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3.4 ในกรณีที่ไมใชการติดเชื้อในโรงพยาบาล ทีมการพยาบาลและพยาบาลหัวหนาเวรทําการสรุปแบบ
บันทึกการเฝาระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาลเมื่อแพทยจําหนายผูปวย
3.5 ในกรณีที่เปนการติดเชื้อในโรงพยาบาล
3.5.1 ทีมการพยาบาลผูตรวจพบการติดเชื้อในโรงพยาบาลในครั้งนั้น คนหาสาเหตุของการติดเชื้อ
3.5.2 ทําการบันทึกขอมูลการติดเชื้อในแบบบันทึกการเฝาระวังการติดเชื้อตามตําแหนงของการ
ติดเชื้อใน Google form IC เปนระยะ ๆ พรอมทั้งรายงานให ICN รับทราบทันทีทางแอพพลิเคชั่นไลน กลุม IC
เมื่อมีการติดเชื้อในโรงพยาบาลตําแหนง VAP HAP MDRs SSI CAUTI เพื่อรวมทบทวนใหทันเวลา และสรุปแบบ
บันทึกการเฝาระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาลเมื่อแพทยจําหนายผูปวย
3.6 ใหพยาบาลควบคุมการติดเชื้อในหอผูปวย ลงขอมูลใน Google form IC ใหครบถวนทุก
สิ้นเดือน ภายในสิ้นเดือนและลงในรายงานความเสี่ยง
3.7 พยาบาลควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลเก็บบันทึกคุณภาพงานปองกันและควบคุมการติดเชื้อ
ในโรงพยาบาลทั้งหมดตามขั้นตอนการปฏิบัติ
4. ตัวชี้วัด
4.1 อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล
5. เอกสารอางอิง
5.1 คูมือปฏิบัติการปองกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล
6. ภาคผนวก
6.1 แบบฟอรมตางๆ ที่เกี่ยวของ
6.1.1 ขั้นตอนการลงรายงานตางๆ ของ IC ในเว็บไซดโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระ
เกียรติ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CoBk2OeMnhMxG91XDImWzO
v_ihPKTZ2TNhomscg12C0/edit?usp=sharing
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