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การป้องกนัการติดเชื้อใน โรงพยาบาล

15 กุมภาพนัธ์ 2566 13.30 น.

ภาวินี ต ัง้ปัญญาวงศ์

ส าหรบั พยาบาล



ดแูลผูป่้วย

1. ป้องกนัการตดิเชื้อในผูป่้วย

2. ป้องกนัการแพร่กระจายเชื้อของผูป่้วย

3. ดแูลใหค้วามรูแ้ก่ผูป่้วยและญาติ



การแยกผูป่้วย

การลา้งมือ

การดแูลเครือ่งมืออปุกรณท่ี์ใชก้บัผูป่้วย

การจดัการผา้เป้ือน

การจดัการขยะในโรงพยาบาล

ป้องกนัการติดเชื้อในผูป่้วย



ประกอบดว้ย 2 มาตรการ คอื 

- Standard Precaution 

- Transmission Based Precaution

การแยกผูป่้วย



Standard Precautions

หลกัการ 

- ผูป่้วยทุกรายมีเชื้อโรคท่ีสามารถแพร่สู่ผูอ้ืน่ผ่านทางเลอืดหรอืสารคดัหล ัง่

- เชื้อโรค HIV , HBV , HCV ส่วนมากไม่มีอาการ 

- ผูป่้วยอาจอยู่ในระยะwindow periodยาวนานได ้3 สปัดาห ์ 6 เดอืน 1 ปี 

ใชใ้นการดแูลผูป่้วยทุกรายไม่ว่าจะมีการติดเชื้อหรอืไม่ 

ใชใ้นการป้องกนัการติดเชื้อจากเลอืดหรอืสารคดัหล ัง่จากผูป่้วย



การปฏบิตัิ :
- ลา้งมือก่อน หลงัสมัผสัผูป่้วย

- สวมอุปกรณ ์ป้องกนัร่างกายตามความเหมาะสม 

- ระวงั การเกดิอุบตัิเหตุจากของมีคม

- ท าความสะอาดสิง่แวดลอ้ม

- เครื่องมืออุปกรณท่ี์ใชก้บัผูป่้วยตอ้งท าลายเชื้อ / ท าใหป้ราศจากเชื้อ

Standard Precautions



เป็นวิธีการป้องกนัการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อในผูป่้วยท่ี  

ทราบ การวินิจฉยัแลว้ โดยป้องกนัตามกลวิธีการติดต่อ ดงันี้ 

- Airborne precautions 

- Droplet precautions

- Contact precautions

Transmission-based precaution 



Airborne precautions

การป้องกนัเชื้อโรคทีแ่พร่ทางอากาศทีม่ีขนาดเล็กกวา่ 5 ไมครอน ไดแ้ก่ 

o วณัโรค  (TB) 

o หดั  (Measles) 

o สุกใส  (Chickenpox) 

o งูสวดัและเริมแบบแพรก่ระจาย (Disseminated herpes zoster 

and     Disseminated herpes simplex) 

o โรคทางเดินหายใจเฉียบพลนัรุนแรง (Severe Acute Respiratory  

Syndrome ;   SARS) 

o และโรคไขห้วดันก  (Avian Influenza)



Droplet precautions

เป็นวิธีการป้องกนัการแพร่กระจายเชื้อโรคจากละอองฝอยเสมหะ ท่ีมีขนาด  

ใหญ่กว่า 5 ไมครอน นอกจากนี้ยงัติดต่อจากการสมัผสั เยือ่บุตา เยือ่บุปาก 

และจมูกไดแ้ก่ 

➢หดัเยอรมนั (Rubella) 

➢คางทูม (Mumps) 

➢ไอกรน (Pertussis) 

➢ไขห้วดัใหญ่ (Influenza) 

➢ไขก้าฬหลงัแอ่น (Meningococcal infection) 



ฝุ่นทีม่องเห็นดว้ยตาเปลา่มีขนาดตัง้แต ่50ไมครอนขึ้นไป

1  µ  =  0.001  mm



Contact precautions

เป็นการป้องกนัการแพร่กระจายเชื้อโรคท่ีติดต่อไดโ้ดยการสมัผสัท ัง้  

ทางตรงและทางออ้ม

Infectious diarrhea

Infectious wound 

Abscess 

Viral conjunctivitis 

Scabies



ผูป่้วยทกุราย

การสมัผสั 

Contact precautions 

ละอองขนาดใหญ่

Droplet precautions 

ละอองขนาดเล็ก

Airborne precaut

มาตรการขัน้พื้นฐาน

standard precautions

เพ่ิมมาตรการพิเศษ 

ตามการแพร่กระจายเชื้อโรค

Transmission based precautions 



การลา้งมือ 

หนา้-หลงั-ป้ัน-โป้ง-ปลาย- ขอ้

Standard Precautions



ล้างมือ  7 ขั้นตอน  ดงันี ้  :    

1) ฝ่ามือถูกกนั              

2) ฝ่ามือถูฝ่ามือและนิว้ถูซอกนิว้

3) ฝ่ามือถูหลงัมือและซอกนิว้มือ  สลบักนั 2 ข้าง          

4) หลงันิว้มือถูฝ่ามือ    สลบักนั 2ข้าง 

5) ปลายนิว้ถูฝ่ามือ สลบักนั  2 ข้าง            

6) ถูนิว้หัวแม่มือโดยรอบ                

7) ถูรอบข้อมือ ทั้ง 2 ข้าง



การแบ่งประเภทอุปกรณท์างการแพทย์

1. Critical item        - อุปกรณเ์ครือ่งมือท่ีตอ้งสอดใส่เขา้สู่เนื้อเยีอ่ หรอืกระแสโลหิต                        

เช่น เครือ่งมือผ่าตดั เข็มเยบ็ Set คลอด Set สวนปัสสาวะ

2. Semi critical item  - อุปกรณเ์ครือ่งมือท่ีสมัผสัเยือ่บุร่างกาย เช่น  

เครือ่งช่วยหายใจ ดมยาสลบ และ ปรอทวดัไข ้

3. Noncritical item   - เครือ่งมือ อุปกรณท่ี์สมัผสัผวิหนงัท่ีปรกติ  เช่น

หมอ้นอน เครือ่งวดัความดนั เครือ่งผา้ ภาชนะใส่อาหาร    

การดแูลเครือ่งมืออปุกรณท่ี์ใชก้บัผูป่้วย



การท าใหป้ราศจากเชื้อ

2 การอบแกส๊    EO   คอื   เครือ่งอบฆ่าเชื้อดว้ยแกส๊ Ethylene Oxide  ซึง่เป็นแกส๊

อุณหภูมิต า่   จงึใช ้กบัอุปกรณ ์ประเภทยาง  พลาสติก   ได ้

แต่ไม่ใชก้บั   ผา้  เพราะ   ผา้ ดูดซบัแก็สได ้มาก  

1.  การอบไอน า้ Autoclave    เป็นหมอ้อดัความดนัไอน า้แรงสงู โดยใชไ้อน า้รอ้น
และอยู่ในระบบปิด    เพือ่ใหเ้กิดแรงดนัอากาศสงู   ใชก้บัอุปกรณท่ี์ทนรอ้นได ้

3.การอบ  ไฮโดรเจนเพอรอ์อ๊กไซดพ์ลาสม่า

เป็นเครือ่ง อบฆ่าเชื้อ   ส าหรบัอุปกรณท่ี์ไม่สามารถทนความรอ้นสงู  ท างานดว้ยระบบ

ไฮโดรเจนเพอรอ์อ๊กไซดพ์ลาสม่า ชนิดความเขม้ขน้ 58-59% ท่ีอุณหภูมิต า่ ประมาณ 42-

50 ° C โดยใชเ้วลาในการอบฆ่าเชื้อประมาณ 24-72 นาที



อ

วสัดท่ีุใชห่้ออปุกรณ์

2 การอบแกส๊  EO             ใชซ้องกระดาษ ซองซลี

1. การอบไอน า้ Autoclave ใชผ้า้    ซองกระดาษ  ซองซลี ห่อ

หมอ้กอ๊ส กล่องเหลก็    อลูมิเนียม   แต่ตอ้งมีรใูหไ้อน า้เขา้

3.การอบ  ไฮโดรเจนเพอรอ์อ๊กไซดพ์ลาสม่า      ใชซ้องกระดาษ ซองซลี



หลกัการ เลอืกห่ออปุกรณเ์พือ่ท าใหป้ราศจากเชื้อ

1.วสัดนุ ัน้ตอ้งยอมใหไ้อน า้ หรอื แกส๊ ผ่านได ้

2.วสัดนุ ัน้สามารถป้องกนัไม่ใหเ้ชื้อจุลชพีเขา้ไปภายในห่อได ้

3.วสัดนุ ัน้ตอ้งทนต่อกระบวนการท าใหป้ราศจากเชื้อ



การเกบ็รกัษา - ตู ้กล่อง     ปิดประตู ปิดฝา 

เรยีงซอ้น  อดัแน่น   กระดาษยบั 

- FIFO

ปราศจากเชื้อ  - จรงิไหม ?   - ดอูย่างไร 

วนัหมดอายุ    - ดอูย่างไร

การดแูลเครือ่งมืออปุกรณท่ี์ใชก้บัผูป่้วย



การตรวจสอบการท าใหป้ราศจากเชื้อ

ทางกายภาพ  - Sterilizer วา่สมบูรณห์รอืไม่

ทางเคมี       - หอ่อุปกรณไ์ดผ้า่นการท าใหป้ราศจากเชื้อแลว้

ทางชวีภาพ   - ชี้ใหเ้ห็นวา่อุปกรณป์ราศจากเชื้อ



ด ูมาตรวดัความดนั

มาตรวดัอณุหภมิู

ดเูวลา 

โปรแกรมการท างานของเครือ่ง

กระดาษกราฟ  จากเครือ่ง

การตรวจสอบทางกายภาพ



การตรวจสอบทางเคมี 

ใชส้ารเคมีเคลอืบ หรอืใส่ไว ้ในแผ่นตรวจ 

ภายนอก  - ติดนอกห่อ

ภายใน   - ใส่ภายในห่อ



หลงั  อบไอน า้ก่อน อบไอน า้

การ ตรวจสอบ Autoclave tape



การตรวจสอบ ซองซีล อบแกส๊ EO

ก่อน  EO หลงั  EO



หลงั  อบพลาสม่า

กา๊ซไฮโดรเจนเปอรอ์อกไซด ์ 

ก่อน อบพลาสม่า

กา๊ซไฮโดรเจนเปอรอ์อกไซด ์ 

การ ตรวจสอบ ซองซีล



ตวับ่งชี้ทางเคมีภายใน (Internal chemical indicator)



เชือ่ถอืไดม้ากท่ีสดุ ซึง่เรยีกว่า    spore test 

โดยใช ้ Spore ของเชื้อจุลชพีท่ีทนทานมากท่ีสดุ ใส่ใน

หลอด  แลว้น าไปใส่ในเครือ่งนึง่ฆ่าเชื้อ หรอื เครือ่งอบแกส๊  

ท าการอบ    

การตรวจสอบทางชีวภาพ 

(Biological Monitoring)



วิธี   Sterile  เชื้อท่ีทดสอบ

Steam Geobacillus Stearothemophilus

Hydrogen Peroxide Geobacillus Stearothemophilus

Ethylene Oxide B.atrophacus

Hot Air Oven B.atrophacus (Formerly B.subtilis)

การตรวจสอบทางชวีภาพ (Biological Monitoring)



spore test 



ระยะเวลาการเก็บอุปกรณ์ปราศจากเชื้อ

ระยะเวลาการเกบ็อุปกรณป์ราศจากเชื้อ

ลกัษณะการห่ออปุกรณ์ วิธีการท าใหป้ราศจากเชื้อ ระยะเวลาเก็บ

ใชผ้า้ท่ีเยบ็  2  ทบ   ห่อ  2  ช ัน้ นึ่งไอน า้ 7 วนั

ห่อดว้ยซองซลิ    1 ช ัน้  ปิดดว้ยความรอ้น  นึ่งไอน า้ 1 เดือน

ห่อดว้ยผา้   ใสซ่องซลิ 1 ช ัน้  ปิดดว้ยความรอ้น  นึ่งไอน า้ 6 เดือน

ห่อดว้ยซองซลิ   2 ช ัน้  ปิดดว้ยความรอ้น นึ่งไอน า้ 6 เดือน

ห่อดว้ยซองซลิ   1   ช ัน้  ปิดดว้ยความรอ้น อบดว้ย 6 เดือน

Gas  Ethylene  Oxide

ไฮโดรเจนเปอรอ์อกไซคพ์ลาสมา   

R-ICS-003 ( แกไ้ขคร ัง้ท่ี 08- 23/12/66)



ดแูลเจา้หนา้ท่ี

1. ป้องกนัการติดเชื้อในเจา้หนา้ท่ี 
2. สนบัสนุนอปุกรณ ์ป้องกนัการติดเชื้อใหเ้พยีงพอ
3. ดแูลใหค้วามรูแ้ก่เจา้หนา้ท่ี



สิง่แวดลอ้ม

1. ช่วยวางระบบการดแูลเครือ่งมืออุปกรณใ์หป้ราศจากเชื้อ

2. ช่วยวางระบบการจดับรกิารผูป่้วยเพือ่ป้องกนัการ

แพร่กระจายเชื้อ

3. ดแูลการจดัการขยะติดเชื้อและไม่ติดเชื้อ

4. ดแูลสิง่แวดลอ้มใหถู้กสขุลกัษณะ



โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล

Nosocomial Infection( NI )

Hospital acquired Infection

Hospital associated Infection (HAI)



หมายถงึ โรคติดเชื้อท่ีเกดิขึ้นภายหลงัจากท่ีผูป่้วยเขา้รบัการรกัษา

ในโรงพยาบาล โดยท่ีผูป่้วยไม่มีการติดเชื้อมาก่อนและไม่ไดอ้ยู่ใน

ระยะฟักตวัของโรค (CDC 2012) 

หมายเหตุ : โรคติดเชื้อในโรงพยาบาลอาจเกดิจากเชื้อท่ีมาจาก 

endogenous หรอืexogenous sources

โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล



1. การติดเชื้อในทารกแรกเกดิท่ีผ่านทางรก และแสดงอาการ

ภายใน 48 ชม. หลงัคลอด เช่น หดัเยอรมนั  ซฟิิลสิ เริม    

HIV เป็นตน้ ไม่ถอืเป็นการติดเชื้อในโรงพยาบาล

2.     การติดเชื้อท่ีสมัพนัธ์กบัโรคแทรกซอ้น หรือ การติดเชื้อท่ีมี

มา  ต ัง้แต่แรกรบัไม่ถอืเป็นการติดเชื้อในโรงพยาบาล

ขอ้ส าคญัในการพจิารณา



Sing Symptum

Laboratory

Diagnosis

ติดเชื้อ

CI NI

ไม่ติดเชื้อ

Inflammation

Colonization

Contaminate

แนวทางการวินจิฉยั



การเฝ้าระวงัการติดเชื้อใน รพ.

การเฝ้าระวงั ทัง้โรงพยาบาล      (Hospital wide surveillance)
เป็นการเฝ้าระวงัทุกราย ทุกหอผูป่้วย ทุกต าแหน่งการตดิเชื้อ

การเฝ้าระวงั  แบบจ าเพาะเจาะจง  (Targeted surveillance) 
เป็นการเฝ้าระวงัเฉพาะกลุม่



วิธีคดิ       รอ้ยละ  

ตวัต ัง้   - จ านวนคร ัง้ของการติดเชื้อในรพ.  ในเดอืนน ัน้     

ตวัหาร  - จ านวน   ผป. Admit / Discharge ในเดอืนน ัน้

การเฝ้าระวงั  ท ัง้โรงพยาบาล

X 1000

วิธีคดิ    ต่อ 1000   วนันอน 

ตวัต ัง้   - จ านวนคร ัง้ของการติดเชื้อในรพ. ในเดอืนน ัน้     

ตวัหาร  - จ านวนวนันอนของ ผป.    ในเดอืน น ัน้ๆ 

X 100

X 1000



ตวัอย่าง    1000 วนันอน   

ในเดอืนนี้ มี    ติดเชื้อ 1 คน       จ านวนวนันอนทัง้หมดในเดอืน นี้ 2112

การเฝ้าระวงั  ท ัง้โรงพยาบาล

อตัราการติดเชื้อ             1  x 1000

2112

= 0.47   ต่อ 1000 วนันอน

ตวัอย่าง    รอ้ยละ  

ในเดอืนนี้ มี    ติดเชื้อ 1 คน       กลบับา้นท ัง้หมดในเดอืน นี้ 566

อตัราการติดเชื้อ             1  x 100 

566 
= 0.18 %



การเฝ้าระวงัแบบจ าเพาะเจาะจง (Targeted surveillance) 

1. การติดเชื้อปอดอกัเสบ 

VAP

HAP

2. การติดเชื้อทางเดนิปัสสาวะ 

CAUTI

UTI

3.  Phlebitis

4.  CLABSI

5.  ติดเชื้อ สะดอื เดก็

6.  ติดเชื้อ ตา



การเฝ้าระวงัแบบจ าเพาะเจาะจง (Targeted surveillance)    ตอ่

7. การติดเชื้อ แผล ผ่าตดั   (  รอ้ยละ )

แผล C/S

แผล Appenditomy

แผล TR

แผล TAH

ผ่าตดั Ortho

แผล Episiotomy



วิธีคดิ

ตวัต ัง้          จ านวนคร ัง้ของการติดเชื้อ ...... ในรพ.     

ตวัหาร         วนันอน   หรือ  วนัใสส่ายใสอุ่ปกรณ์

การเฝ้าระวงัแบบจ าเพาะเจาะจง (Targeted surveillance) 

การวดัผล         อตัราการติดเชื้อ   .......     ในรพ. 

หน่วย             ต่อ 1000 วนันอน   หรือ  วนัใสสายใสอุ่ปกรณ์

หรือ  รอ้ยละ ของการผ่าตดั ชนดิ  น ัน้ๆ

X 1000



ตดิเชื้อปอดอกัเสบ จากการใสเ่ครือ่งชว่ยหายใจ

Ventilator Associated pneumonia ( VAP )

ความหมาย   :   

เกิด Pneumonia  ในผป. ที ่ ใสเ่ครือ่งชว่ยหายใจนานกวา่ 

48 ชม.   และหรอื ถอดเครือ่งชว่ยหายใจ ไมเ่กิน 48 ชม

ตวัต ัง้  - pneumonia   ในผป. ใส่เครือ่ง

ตวัหาร - จ านวนวนัท่ีผป. On Ventilator 
วิธีคดิอตัราการติดเชื้อ

วิธีเกบ็ ตวัหาร       เท่ียงคนื     นบัผป. ใส่เครือ่ง  ทุกคนื



ติดเชื้อปอดอกัเสบ จากการใส่เครือ่งช่วยหายใจ   VAP

= 7.96  ต่อ 1000   วนัใส่ Device day

1  x  1000 

130
= 7.96  ต่อ 1000 วนัใส่ VentilatorVAP   = 

ตวัอย่าง       ติดเชื้อ  VAP   1   คร ัง้

วนัใสเ่ครื่องช่วยหายใจในเดอืน น ัน้   = 130



วิธีคดิ       pneumonia   ในผป. ไม่ไดใ้สเ่ครื่อง

จ านวนวนัท่ีผป.นอน  รพ. ในเดอืนน ัน้

วิธีเกบ็   เท่ียงคนื     นบัผป. ท่ีนอนทุกคนทุกคนื

ติดเชื้อปอดอกัเสบ ในผป. ท่ีไม่ไดใ้สเ่ครื่องช่วยหายใจ

Hospital Associated pneumonia ( HAP )

ความหมาย   :   

เกดิ Pneumonia  ในผป. ท่ี ไม่ไดใ้สเ่ครื่องช่วยหายใจ และ

หรือ ถอดเครื่องช่วยหายใจ เกนิ 48 ชม   

x 1000 



ตวัอย่าง    ติดเชื้อ  HAP   2   คร ัง้

วนันอนในเดอืน     น ัน้   = 877 

HAP   = 2  x  1000 

877
= 2.28  ต่อ 1000 วนันอน

ติดเชื้อปอดอกัเสบ  ในผป. ท่ี ไม่ไดใ้ส่ใส่เครือ่งช่วยหายใจ

= 2.28     ต่อ 1000 วนันอน



CAUTI   ติดเชื้อทางเดนิปัสสาวะจาการใส่สาย Cath

ความหมาย   :   

เกิด UTI   ในผป. ที ่ ใส ่   Cath   นานกวา่ 48 ชม.    

และหรอื ถอด สาย Cath   ออกไมเ่กิน 48 ชม

วิธีคดิ

ตวัต ัง้       จ านวนคร ัง้ของการติดเชื้อ   CAUTI ในรพ.     

ตวัหาร          วนัใสส่ายใส ่    Cath ในเดอืน  น ัน้
X 1000



ตวัอย่าง    ติดเชื้อ  CAUTI      1    คร ัง้

วนัใสส่ายสวนปัสสาวะ ในเดอืน น ัน้   = 598

อตัราการติดเชื้อ CAUTI

= 1.67     ต่อ 1000 วนัใส่สาย Cath

อตัราการติดเชื้อ  CAUTI     =        1 x  1000

598

= 1.67     ต่อ 1000   Cath -Day



Hospital  days ( วนันอนรพ. )  

คอื   จ านวนวนั ท่ีผูป่้วยนอนอยู่ในหอผูป่้วยแต่ละวนั

นบัจ านวนคนไขท่ี้อยู่ในหอผูป่้วยแต่ละวนั   ณ   เวลาเดยีวกนัทุกวนั 

โรงพยาบาลก าหนด    ณ 24.00 น. แลว้รวมรวม ทัง้เดอืน



Device days คอื   จ านวนวนัท่ีใชอุ้ปกรณก์ารแพทย์ เช่น

Central line days,  Ventilator days. Cath days 

เป็นการนบัและบนัทึก 

1.  จ านวน วนั คาสายสวนหลอดเลอืดสว่นกลาง

2 . จ านวนคนไข ้  ท่ีใสเ่ครื่องช่วยหายใจ 

3.  จ านวนคนไข ้ท่ีคาสายสวนปัสสาวะ

นบัจ านวนคนไขท่ี้อยู่ในหอผูป่้วยแต่ละวนั   ณ   เวลาเดยีวกนัทุกวนั 

โรงพยาบาลก าหนด    ณ 24.00 น. แลว้รวมรวม ทัง้เดอืน



Phlebitis

ตวัอย่าง    ติดเชื้อ  Phlebitis      1    คร ัง้

วนัใส่ IV /Hep. Lock  ในเดอืน น ัน้   = 1000

อตัราการติดเชื้อ Phlebitis     =        1 x  1000

1000

= 1    ต่อ 1000 วนัใส่ IV



จ านวนคร ัง้ของการ ติดเชื้อแผลเยบ็

จ านวนผูป่้วยท่ีมีแผล   Episiotomy

การติดเชื้อแผล Episiotomy (  รอ้ยละ )

อตัราการติดเชื้อแผล Episiotomy =

X 100



วันที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 28 29 30 31 รวม

1. จ ำนวน ผูป่้วยใส ่เครือ่งช่วยหำยใจ ใหม่

2. จ ำนวน วัน ใส่ เครื่องชว่ยหำยใจ

3. จ ำนวน ผูป่้วย ใส่ Cath ใหม่

4. จ ำนวน วัน ใส่  Cath

5. On  ICD

6.จ ำนวน  คน  เสี่ยงตอ่ Bed sore

7.วันนอนผูป่้วยเสี่ยงตอ่ Bed sore

8. เกิด Bed  sore

9. เกิด  Phlebitis

10. แผลแยกมีหนอง

11.จ ำนวน  ผูป่้วย ใส ่ JV  , SCV, CD

12.จ ำนวน  วัน   ใส ่ JV  , SCV, CD

13.จ ำนวน  ต ำแหน่ง  ที่ On IV , Hep. Lock

ทะเบยีบเฝ้าระวังการติดเชือ้ ในโรงพยาบาล  ประจ าเดือน ...........................  พ.ศ ..................

ตารางการเก็บขอ้มูล



 รายการ ม.ค. ก.พ. มี.ค. รวม เม.ย. พ.ค. มิ.ย. รวม ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม

 กลบับำ้น               

 ตำย

 Refer

 ไมส่มคัรอยู่

 ยำ้ย

 รวม

 จ  ำนวนครัง้ของ NI

 ระบบทีต่ดิเชือ้

อัตรำกำรตดิเชือ้  (%)

จ ำนวนผูป่้วยใส ่Cath 

จ ำนวน  วัน ผูป่้วยใส ่Cath 

จ ำนวนผูป่้วยใส ่Vent 

จ ำนวน  วัน  ผูป่้วยใส ่Vent   

จ ำนวน ผูป่้วย  lเสีย่งต่อ Bedsore

จ ำนวนวันนอน ผูป่้วยlเสีย่งต่อ Bedsore

จ านวนผูป่้วยใส่  JV  , SCV, CD

จ ำนวนวันใส ่ JV  , SCV, CD

จ ำนวน  วัน  ที่ On IV , Hep. Lock

วนันอน ผูป่้วย

อัตรำกำรตดิเชือ้ ตอ่ 1000 วนันอน

แบบบนัทกึยอดผูป่้วยจ าหน่าย  ตึก 1   ปีงบประมาณ  2566    โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหนิ



  รำยกำร  ผูใ้หญ่ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม

  กลบับำ้น
  ตำย
  Refer
  ไมส่มคัรอยู่
  ยำ้ย
  รวม

  ยอดคลอดปกติ
  V/E
  F/E
  ทำ่กน้
  รวม
 จ ำนวนครัง้ของ NI 
อตัรำกำรติดเชือ้ (%)
  C/S

แบบบันทึกยอดผู้ป่วยจ าหน่าย  ตึก สูติกรรม   ปีงบประมาณ.........................
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน



  รายการ เด็ก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม

  กลบับำ้น
  ตำย
  Refer
  ไมส่มคัรอยู่
  ยำ้ย
  รวม

  จ  ำนวนครัง้ของ NI
 ระบบทีต่ิด
อตัรำกำรติดเชือ้ (%)



ตารางการเก็บขอ้มูล

วันที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 27 28 29 30 31 รวม

.จ ำนวน  ต าแหน่ง  ที ่On IV ,

 Hep. Lock ผูใ้หญ่

จ ำนวนวัน  On   UVC / UVA

เดก็

จ ำนวน  ต าแหน่ง  ที ่On IV ,

 Hep. Lock   เด็ก

จ ำนวนวัน  On   UVC / UVA

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหนิ

ทะเบยีบเฝ้าระวังการติดเชือ้    IV  ,   UVC / UVA        ตึก สูติกรรม     ประจ าเดือน ...........................  พ.ศ ..................



PPE

1.  ใส่เหมาะสม – ประเภท ขนาด 

2.  ใส่ถูก

3.  ถอดแบบระวงั



แมว้า่อตัราเสีย่งโดยเฉลี่ยของการตดิเชื้อเอดสจ์าก percutaneous exposure เชน่ 

การถูกเข็มต า จะเป็นประมาณรอ้ยละ 0.3, ความแตกตา่งของ source patient และราย

- อตัราเสีย่งโดยเฉลีย่ของการติดเชื้อเอดสจ์าก การถูกเขม็ต า 

ประมาณรอ้ยละ 0.3, เยือ่บตุาอตัราการติดท่ี 0.009% 

- source patient , รายละเอยีดของอุบตัิเหตุ ท าใหอ้ตัรา

เสีย่งแตกต่างกนัไปในแต่ละราย

- ขอ้มูลเบื้องตน้จาก CDC พบว่าในบางกลุ่มของ percutaneous 

exposure อตัราเสีย่งของการติดเชื้อ อาจสงูถงึรอ้ยละ 5 หรอื

มากกว่า

อุบตัเิหตุ  เข็มต า



1.ตัง้สติ

2.ลา้ง    ดว้ยน า้ และ สบู่

ถา้เป็นเยือ่บุทีส่มัผสัใหล้า้งดว้ยน า้อยา่งเดยีว

3.ไมบ่ีบเคน้เลือด

4.รายงานผูบ้งัคบับญัชา

เม่ือเกดิอบุติัเหตุ



ดูแลสุขภาพ

1. ดา้นรา่งกาย

2. ดา้นจติใจ


