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บทที ่ 11 

มาตรฐานการบริการพยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล 

 
 การบริการพยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล  เป็นการบริการ

พยาบาลท่ีมีจุดมุ่งหมายหลักของการด าเนินงาน  คือ  การควบคุมคุณภาพการพยาบาลในด้านความ

ปลอดภัยจากการติดเชื้อของผู้ใช้บริการและบุคลากรทางการพยาบาล  การบริหารความเส่ียง

ทางการพยาบาล  และการสนับสนุนทางวิชาการด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อใน

โรงพยาบาล  เพื่อลดอัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล  โดยต้องใช้กระบวนการติดตาม  เฝ้าระวัง  

วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง  ที่จะน าไปสู่การป้องกันและควบคุมติดเชื้อใน

โรงพยาบาล  รวมท้ังประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ โดยมีพยาบาลควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล  

(Infection  Control  Nurse : ICN)  เป็นผู้รับผิดชอบหลัก  พยาบาลควบคุมการติดเชื้อใน

โรงพยาบาล นอกจากใช้ ความรู้ทางด้านการพยาบาลแล้ว  ยังต้องมีความรู้และทักษะทางระบาด

วิทยา  เพื่อให้การพยาบาลด้านป้องกันและควบคุมการติดเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 มาตรฐานการบริการพยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล

ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ  

 1. ลักษณะส าคัญของงานบริการพยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล    

ประกอบด้วย 2 หมวด คือ 

  1.1 ลักษณะของงานบริการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล            

  1.2 การปรับปรุงผลการด าเนินงาน 

 2. มาตรฐานการบริหารงานบริการพยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้อใน      

โรงพยาบาล ประกอบด้วย 7 หมวด คือ 

2.1 การน าองค์กร 

2.2 การวางแผนยุทธศาสตร์ 

2.3 การให้ความส าคัญกับผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

2.4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 

2.5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 

2.6 การจัดการกระบวนการ 
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2.7 ผลลัพธ์การด าเนินการ 
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 ส าหรับการบริหารงานบริการพยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล

นั้น สามารถใช้มาตรฐานการบริหารการพยาบาลขององค์กรพยาบาลไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางใน

การบริหารงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลได้ทั้ง 7 หมวดดังกล่าว ทั้งนี้เนื่องจาก

แนวทางการบริหารการพยาบาลขององค์กรพยาบาลกับหน่วยงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อใน

โรงพยาบาลใช้หลักการเดียวกัน ดังรายละเอียดในบทท่ี  2 

 3. มาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล 

เป็นข้อก าหนดให้พยาบาลน าไปปฏิบัติการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลท้ังระบบ  

ซึ่งแบ่งเป็น  9  มาตรฐาน  ประกอบด้วย 

  มาตรฐานที่  1 การบริหารจัดการและติดตามก ากับระบบงานป้องกันและ 

     ควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล 

  มาตรฐานที่  2 การด าเนินการและติดตามก ากับระบบการเฝา้ระวังการตดิเชื้อ 

     ในโรงพยาบาล 

     2.1 การเฝ้าระวังการติดเชื้อในผู้ป่วยและการดูแลผู้ป่วย 

     2.2 การเฝ้าระวังภาวะสุขภาพเจ้าหน้าที่ท่ีเกิดการติดเชื้อหรือ 

      เสี่ยงต่อการติดเชื้อในโรงพยาบาล 

     2.3 การเฝ้าระวังการปนเปื้อนเชือ้โรคในส่ิงแวดล้อมและ 

      ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ 

  มาตรฐานที่  3 การสอบสวนและควบคุมการระบาดของการติดเชื้อใน 

     โรงพยาบาล/โรคติดเชื้อรุนแรง  อุบัติใหม่อุบัติซ้ า 

  มาตรฐานที่  4 การพัฒนาความรู้  ทักษะและให้ค าแนะน า/ปรึกษาแก่บคุลากร 

     ทางการพยาบาล 

  มาตรฐานที่  5 การดูแลต่อเนื่อง 

  มาตรฐานที่  6 การคุ้มครองภาวะสุขภาพ 

  มาตรฐานที่  7 การให้ข้อมูลและความรู้ด้านสุขภาพ 

  มาตรฐานที่  8 การพิทักษ์สิทธิผู้ป่วย 

  มาตรฐานที่  9 การบันทึกทางการพยาบาล 
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 4. เกณฑ์ชี้วัดคุณภาพการพยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล  

เป็นผลของการปฏิบัติตามมาตรฐานการพยาบาล  ทั้งมาตรฐานการบริหารพยาบาลและมาตรฐาน

การปฏิบัติการพยาบาล ซึ่งแบ่งเป็น  4  มิติ  ประกอบด้วย 

  มิติที่  1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ 

  มิติที่  2 ด้านคุณภาพการให้บริการพยาบาล 

  มิติที่  3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติการพยาบาล 

  มิติที่  4 ด้านการพัฒนาองค์กร 
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ลักษณะส าคัญของงานบริการพยาบาล 

ด้านป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล 

 
 ลักษณะส าคัญของหน่วยงานบริการพยาบาลด้านป้องกันและควบคุมการติดเชื้อใน

โรงพยาบาล คือ ภาพรวมของงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ซึ่งเป็นส่ิงส าคัญที่

มีผลต่อการด าเนินการและการปรับปรุงผลการด าเนินงาน ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ  1) ลักษณะ

ของหน่วยงานบริการพยาบาลด้านป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล  2) การปรับปรุง

ผลการด าเนินงาน 

 

I. ลักษณะส าคัญของงานบริการพยาบาลด้านป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล 

  งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล  จะต้องอธิบายถึงสภาพแวดล้อม

ในการปฏิบัติภารกิจของงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล  ดังนี้ 

   1. งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล  ก าหนดแผนภูมิโครงสร้าง   

การบริหารการพยาบาลเป็นปัจจุบัน  ระบุหน่วยงานในความรับผิดชอบ สายการบังคับบัญชา และ

สายการประสานงานของหน่วยงานในความรับผิดชอบ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

  2. ผู้บริหารของหน่วยงานบริการพยาบาลด้านป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ      

ในโรงพยาบาล คือ พยาบาลวิชาชีพที่ผ่านการอบรมด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อใน    

โรงพยาบาลและมีความรู้ความสามารถในการบริหารการพยาบาลงานป้องกันและควบคุมการ      

ติดเช้ือในโรงพยาบาลให้บรรลุตามพันธกิจ  และนโยบายขององค์กรพยาบาล 

  3. งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล  ก าหนดลักษณะพื้นฐานของ

หน่วยงานที่ครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้ 

   3.1 วัฒนธรรมของงานหน่วยงานที่ครอบคลุมหน่วยบริการย่อยในความ      

รับผิดชอบ 

   3.2 เป้าประสงค์หลักของการบริการพยาบาลที่สอดคล้องกับวิ สัยทัศน์และ   

เป้าหมายขององค์กรพยาบาล  

   3.3 พันธกิจของงานที่สะท้อนให้เห็นถึงการบริหารและการจัดระบบบริการ

พยาบาลและกระบวนการพัฒนาของงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล 
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   3.4 ค่านิยมของงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (Value) 

ที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าในการให้บริการที่ครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ตามบริบทของหน่วยงาน  

เช่น 

   3.4.1 ผู้ใช้บริการเป็นศูนย์กลาง  (Customer Focus) 

   3.4.2 การบริการที่ปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ (Safety) 

   3.4.3 การท างานเป็นทีม  (Teamwork) 

   3.4.4 คุณธรรมและจริยธรรมการให้บริการ  (Integrity) 

   3.4.5 ความเป็นอิสระทางวิชาชีพ  (Autonomy) 

   3.4.6 องค์กรแห่งการเรียนรู้  (Learning  Organization) 

   3.4.7 การเป็นผู้น า  (Leadership) 

  4. งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล  ก าหนดขอบเขตการบริการ

ของงานที่เป็นปัจจุบันและครอบคลุมการให้บริการพยาบาล  โดยมีจุดหมายหลักของการด าเนินงาน

คือ 

   4.1 ควบคุมคุณภาพการพยาบาลด้านความปลอดภัยจากการติดเชื้อของผู้ใช้บริการ/         

ผู้ป่วยและผู้ให้บริการเพื่อลดอัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล 

   4.2 บริหารความเส่ียงทางการพยาบาลด้านการติดเชื้อในโรงพยาบาล 

   4.3 สนับสนุนทางวิชาการด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล 

  5. งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ก าหนดขอบเขตการ

บริหารงานครอบคลุมการให้บริการพยาบาล  ในประเด็นต่อไปนี้ 

   5.1 การก าหนดนโยบายและทิศทางการจัดบริการ 

   5.2 การก าหนดนโยบายและแผนพัฒนาคุณภาพการบริการ 

   5.3 การจัดการและการพัฒนาก าลังคนด้านการพยาบาล 

   5.4 การจัดการทรัพยากรเกี่ยวกับอุปกรณ์  เครื่องมือ  สถานที่และงบประมาณ 

   5.5 บริหารจัดการต้นทุนด้านการพยาบาล 

   5.6 การติดตาม ก ากับการปฏิบัติงานของพยาบาลที่อยู่ในความรับผิดชอบตาม

มาตรฐานที่ก าหนด 

   5.7 การจัดการความปลอดภัยจากการติดเชื้อในโรงพยาบาล 
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   5.8 การวิจัยและพัฒนาวิชาการพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ

ในโรงพยาบาล 

   5.9 การสนับสนุนการท างานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ 

   5.10 การสนับสนุนการน าภูมิปัญญาไทยมาใช้ 

   5.11 การสร้างการมีส่วนร่วมกับองค์กรในชุมชนและสังคม 

   5.12 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงาน 

  6. งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล  ก าหนดแนวทางและ

กระบวนการให้บริการพยาบาลแก่ผู้ใช้บริการที่ครอบคลุมการบริการพยาบาล  ทั้งในโรงพยาบาล

และการ   ดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องในชุมชน 

  7. งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ระบุลักษณะโดยรวมของ

บุคลากรทางการพยาบาลตามความเป็นจริงในปัจจุบัน ตามภาระงาน  และครอบคลุมงานบริการ

พยาบาลพิเศษ เพื่อให้มองเห็นภาพรวมของงาน โดยก าหนดให้ครอบคลุมประเด็นต่าง  ดังต่อไปนี้ 

   7.1 จ านวนช่วงอายุ  เพศ  วุฒิการศึกษา 

   7.2 ความหลากหลายของบุคลากรในสายงานและหน้าที่  เช่น  ความแตกต่าง

ทางด้านวัฒนธรรมและสายงานต่าง ๆ  ซึ่งอาจจะมีผลต่อการปฏิบัติงาน 

   7.3 ข้อก าหนดพิเศษทางด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และอื่นๆ  เช่น  

บุคลากรที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เส่ียง  จ าเป็นต้องได้รับการประกันชีวิต  เป็นต้น 

  8. งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล  ก าหนดทรัพยากรด้านการ 

จัดการที่ส าคัญที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานบริการในความรับผิดชอบของงาน   ให้

ครอบคลุมประเด็นต่าง  ๆ  ต่อไปนี้ 

   8.1 สถานที่เฉพาะในการให้บริการ 

   8.2 จุดทีใ่ห้บริการต่าง ๆ  อุปกรณ์ที่ส าคัญต่าง ๆ 

   8.3 เครื่องใช้ส านักงาน  และเครื่องคอมพิวเตอร์ 

   8.4 เครื่องมือพิเศษทางการแพทย์ 

   8.5 เทคโนโลยีและส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ 

   8.6 ทรัพยากรด้านการจัดการอื่น ๆ  ที่ส าคัญของแต่ละแห่ง 
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  9. งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ก าหนดกฎระเบียบ ข้อบังคับ 

ที่ส าคัญ  รวมทั้งกฎหมายต่าง ๆ  ที่หน่วยงานใช้เป็นกฎระเบียบพิเศษ และมีความส าคัญต่องาน

หลักของหน่วยงาน  (ไม่รวมกฎระเบียบทั่วไปที่บังคับกับทุกส่วนราชการ)  โดยครอบคลุม         

กฎระเบียบ  ข้อบังคับที่ส าคัญ  ได้แก่ 

   9.1 พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ฉบับที่ 2 

พ.ศ.2540 

   9.2 แนวทางปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพของบุคลากรทางการ

พยาบาล 

   9.3 แนวทางปฏิบัติด้านสิทธิผู้ป่วยส าหรับบุคลากรทางการพยาบาล 

   9.4 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการโรคอุบัติใหม่  อุบัติซ้ า 

   9.5 ระเบียบและข้อบังคับอื่น ๆ  ที่ส าคัญส าหรับการประกอบวิชาชีพการ

พยาบาลของแต่ละแห่ง 

 

II. การปรับปรุงผลการด าเนินงานของงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล 

   1. งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ก าหนดแนวทางในการ      

ปรับปรุงการด าเนินการของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง  เช่น  การปรับปรุงกระบวนการท างานโดยใช้  

Public Sector Management Quality Award(PMQA),  Nursing 

Quality Assurance(QA) เป็นต้น 

   2. งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ก าหนดแนวทางการประเมิน

และปรับปรุงกระบวนการท างานหลักอย่างเป็นระบบ เช่น การวัดจากจุดคุ้มทุน การวัดความ       

พึงพอใจของผู้ใช้บริการ การลดค่าใช้จ่ายโดยยังคงรักษาระดับคุณภาพ  เป็นต้น 

   3. งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล  ก าหนดแนวทางในการเรียนรู้

และแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายในองค์กร (Learning Organization) อย่างเป็นระบบ เช่น 

แนวทาง    การจัดการความรู้ภายในองค์กร  (Knowledge  Management)  การ

ทบทวนผลการด าเนินงานที่มีปัญหาต่าง ๆ เป็นต้น 

 

 



บ
ทที่ 11 งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล

 

ส ำนักกำรพยำบำล  กรมกำรแพทย์ 343 

 

 

 

 

 

มาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล 

 
 การบริหารจัดการและติดตามก ากับระบบงานป้องกันและควบคุมการ 

 ติดเชื้อในโรงพยาบาล 

 
 พยาบาลควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลร่วมกับคณะกรรมการป้องกันและควบคุม

การติดเชื้อในโรงพยาบาล  วางแผนออกแบบระบบงานบริหารจัดการ และติดตามก ากับงานป้องกัน

และควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 

 

 แนวทางปฏิบัติ 

 1. ประเมิน วิ เคราะห์ ปัญหา และสถานการณ์ความเส่ียงต่อการติดเชื้อใน         

โรงพยาบาล  ความต้องการ  ความคาดหวัง  ความพึงพอใจของผู้ป่วย/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ 

หน่วยงาน  อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  เพื่อก าหนดทิศทาง  เป้าประสงค์  แผนงาน    

โครงการแก้ปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธกิจ และนโยบายของ       

โรงพยาบาล 

 2. ก าหนดมาตรการและจุดเน้นของการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อใน         

โรงพยาบาล  ซึ่งอยู่บนพื้นฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย  เป็นที่ยอมรับและเป็นไปตาม   

ข้อก าหนดทางกฎหมาย  ให้บุคลากรทุกคนน าไปปฏิบัติทั่วท้ังองค์กรหรือในชุมชนเชิงรุก 

 3. บริหารจัดการให้มีการใช้มาตรฐานการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อสู่     

มาตรฐานวิธีปฏิบัติการพยาบาล/แนวทางปฏิบัติ  (Guidelines)  และร่วมมือกับหัวหน้าหน่วยงาน/

พยาบาลควบคุมการติดเชื้อในหอผู้ป่วย  (ICWN)  และพยาบาลประจ าการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

ในการพัฒนาการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่ก าหนด  ดังนี้ 

มาตรฐานที่  1 
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  3.1 ด าเนินการป้องกันและลดอัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล  โดยเฉพาะใน

ต าแหน่งการติดเชื้อที่ส าคัญและเป็นปัญหาของโรงพยาบาล  เช่น  การติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะ

จากการคาสายสวนปัสสาวะ  ปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ  เป็นต้น 

  3.2 จัดการกับปัญหาและสถานการณ์การติดเชื้อในโรงพยาบาลท่ีซับซ้อน     

ยุ่งยาก  ที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้น หรือภาวะการระบาดของการติดเชื้อที่รุนแรงอย่างมีประสิทธิภาพ 

และทันเหตุการณ์  เพื่อควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ 

  3.3 น าเทคนิคและวิธีการสอนใหม่ ๆ มาประยุกต์ในการสอนผู้ป่วย ครอบครัว

และทีมสหสาขาวิชาชีพ โดยเฉพาะผู้ป่วยท่ีมีปัญหาการติดเชื้อ/เสี่ยงต่อการติดเชื้อที่ยุ่งยาก ซับซ้อน 

 4. ร่วมกับองค์กร/คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  เชื่อมประสานงาน  

ป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลเข้ากับระบบงานคุณภาพและก าหนดตัวชี้วัดคุณภาพ 

 5. สนับสนุนให้มีการจัดระบบปอ้งกันและควบคุมการติดเชื้อในสิ่งแวดล้อมและ 

พื้นที่เส่ียงของหน่วยบริการสนับสนุนอย่างถูกต้องตามมาตรฐาน 

 6. ก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อใน   

หอผู้ป่วยและหน่วยงานบริการตามแผนที่ก าหนด  พร้อมทั้งรายงานต่อ องค์กรพยาบาล          

คณะกรรมการบริหารของโรงพยาบาล  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

 ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 

 1. งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล  มีมาตรการด้านการป้องกัน

และควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล  ท่ีครอบคลุมปัญหาและความต้องการ 

 2. เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล     

ได้อย่างถูกต้อง  และสามารถดูแลตนเองได้ในกรณีที่อยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการติดเชื้อ  หรือได้รับ 

อุบัติเหตุจากของมีคม  และ/หรือสัมผัสสารคัดหลั่ง  หรือเลือดของผู้ป่วย 

 

 การด าเนินการและติดตามก ากับระบบการเฝ้าระวังการติดเชื้อใน 

 โรงพยาบาล 

 

 2.1 การเฝ้าระวังการติดเชื้อในผู้ป่วยและการดูแลผู้ป่วย 

มาตรฐานที่  2 
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  ทีมพยาบาลควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล  เฝ้าระวังการติดเชื้อในผู้ป่วย

อย่างเหมาะสม  เพื่อให้ได้ข้อมูลการติดเชื้อในโรงพยาบาลที่มีคุณภาพ  น าไปใช้ประโยชน์ในการ  

แก้ไขปัญหาการติดเชื้อได้ทันต่อสถานการณ์ 

 

  แนวทางปฏิบัติ 

  1. ก าหนดกลุ่มผู้ป่วย  หน่วยบริการพยาบาล  เป้าหมาย  และกลวิธีด าเนินการ     

เฝ้าระวังการติดเชื้อในผู้ป่วยอย่างเหมาะสมกับสภาพปัญหาและสถานการณ์ความเส่ียงต่อการ     

ติดเช้ือ  รวมท้ังทรัพยากรของโรงพยาบาล 

  2. ร่วมกับเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการเฝา้ระวังการติดเชื้อในผู้ป่วย     

ครอบคลุมผู้ป่วยนอก  ผู้ป่วยใน และผู้ป่วยที่จ าหน่าย  ได้แก่  ผู้ป่วยที่มาท าแผล  ท าหัตถการ     

ได้รับการตรวจและสอดใส่เครื่องมือพิเศษ  หรือผู้ป่วยในที่เคยรักษาตัวในโรงพยาบาล  ซึ่งมาพบ

แพทย์ตามนัด  โดยเฉพาะกรณีมีภาวะเสี่ยงต่อการติดเชื้อ  ผู้ป่วยท่ีได้รับการผ่าตัด  ใส่อวัยวะเทียม  

เป็นต้น 

  3. ร่วมกับเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง  ค้นหาผู้ป่วยที่มีภาวะเส่ียงต่อการติดเชื้อใน      

โรงพยาบาล  โดยใช้กระบวนการเฝ้าระวังท่ีท าให้ได้ข้อมูลถูกต้อง  เชื่อถือได้และทันเวลา 

  4. ร่วมกับพยาบาลประจ าหน่วยบริการ  เย่ียมตรวจผู้ป่วยและร่วมประชุม

ปรึกษา  (Case  Conference)  เพื่อค้นหาผู้ป่วยที่มีภาวะเสี่ยงต่อการติดเชื้อ  และ/หรือผู้ป่วยที่    

ติดเช้ือ  มีปัญหาซับซ้อน  ยุ่งยากในการดูแลและควบคุมป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล 

  5. ร่วมก าหนดแผนการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาการติดเชื้อที่รุนแรง  และ/หรือมี

ปัญหายุ่งยาก  ซับซ้อน  ตั้งแต่แรกรับจนจ าหน่ายออกจากโรงพยาบาล  ตลอดจนเข้าร่วมหรือ     

จัดการการดูแลผู้ป่วยแบบสหสาขาวิชาชีพ 

  6. บันทึกข้อมูลการเฝ้าระวังและการดูแลผู้ป่วยตามแนวทางการบันทึก 

  7. รวบรวม  ตรวจสอบ วิเคราะห์และแปลผลข้อมูลการเฝ้าระวังการติดเชื้อ    

ในโรงพยาบาลอย่างถูกต้อง  ครบถ้วน  ทันเวลา  และจัดท าตัวชี้วัดด้านการป้องกันการติดเช้ือใน

โรงพยาบาล 

  8. ร่วมพิจารณาก าหนด/ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติการพยาบาลให้ทันสมัย  

เพื่อให้หน่วยงานพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลดูแลผู้ที่เส่ียงต่อการติดเชื้อได้อย่างต่อเนื่อง  ได้แก่     
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ผู้ป่วยโรคติดเชื้อรุนแรง  ผู้ป่วยติดเชื้อจุลชีพดื้อยา  ผู้ป่วยที่มีความเส่ียงต่อการติดเชื้อระบบต่าง ๆ  

เป็นต้น 

  9. ติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์ แนวโน้มของข้อมูลการเฝ้าระวังการติดเชื้อใน

โรงพยาบาล  และร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ/หรือองค์กรการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ

ในโรงพยาบาล  วางแผนและด าเนินการแก้ไขปัญหา 

  10. รายงานข้อมูลการเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล  ความสัมพันธ์ของ   

ข้อมูลที่มีปัจจัยเส่ียงที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อในโรงพยาบาล  ให้ผู้บริหารทางการพยาบาล        

คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 

  11. ให้ข้อมูลข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อผู้บริหาร/คณะกรรมการและผู้ที่    

เกี่ยวข้อง 

 

  ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 

  1. ผู้ป่วยท่ีมารับบริการในโรงพยาบาลได้รับการเฝ้าระวังปัจจัยเส่ียงที่เกี่ยวข้อง

กับการติดเชื้อและค้นหาปัญหาการติดเชื้อในโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งได้รับการดูแลตาม

แนวทาง/มาตรฐานการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพ 

  2. ผู้ป่วยที่มีภาวะเสี่ยงต่อการติดเชื้อในโรงพยาบาล  ได้รับการเฝา้ระวังและ   

ดูแลตามแนวทางที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด  เมื่อเกิดปัญหาสามารถแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วทันต่อ

สถานการณ ์

 

 2.2 การเฝ้าระวังภาวะสุขภาพเจ้าหน้าที่ที่เกิดการติดเชื้อหรือเสี่ยงต่อการติดเชื้อ

ในโรงพยาบาล 

  ทีมพยาบาลควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล เฝ้าระวังภาวะสุขภาพเจ้าหน้าที่   

ที่เกิดการติดเชื้อหรือเส่ียงต่อการติดเชื้อในโรงพยาบาลตามแนวทางปฏิบัติ  เพื่อให้ได้ข้อมูลการ 

เฝ้าระวังท่ีมีคุณภาพ  น าไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาการติดเชื้อได้ทันต่อสถานการณ์ 

 

  แนวทางปฏิบัติ 

  1. ด าเนินการเฝา้ระวังภาวะสุขภาพเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล  จากข้อมูลการ

ตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่ท่ีเข้าปฏิบัติงานใหม่ทุกรายและการตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่ระหว่างประจ าการ  
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โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานในหน่วยงานที่มีความเส่ียงต่อการติดเชื้อสูงและจากรายงานประวัติ

สุขภาพรายบุคคล 

  2. ค้นหาเจ้าหน้าที่กลุ่มเส่ียงต่อการติดเชื้อและเจ้าหน้าที่ท่ีติดเชื้อ  รวมท้ังให้  

การปรึกษา แนะน าการปฏิบัติตน  การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค และการใช้อุปกรณ์ปอ้งกันร่างกาย

ส่วนบุคคลให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

  3. ก าหนดแนวทางปฏิบัติเมื่อเจ้าหน้าที่เกิดการติดเชื้อหรือเป็นพาหะน าโรค  

ได้แก่  การบ าบัดรักษา  การปฏิบัติตนขณะเจ็บป่วย  การป้องกันการติดเชื้อจากการปฏิบัติงาน 

  4. ก าหนดแนวทางการเฝ้าระวังการติดเชื้ออันเนื่องจากการเกิดอุบัติเหตุจาก

การปฏิบัติงาน  และการรายงานที่ทันต่อเหตุการณ์ให้กับพยาบาลควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล  

รวมท้ังออกแบบระบบ  วางแผน  และก าหนดวิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน 

  5. ให้ค าแนะน าหรือบริการปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ทางการพยาบาลหรือทีม       

สหสาขาเกี่ยวกับปัญหาการติดเชื้อในโรงพยาบาล  และกรณีเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน 

  6. ร่ วมกับหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องในการให้ภูมิคุ้ มกันโรคแก่ เจ้ าหน้ าที่  ตาม             

นโยบายของโรงพยาบาลได้อย่างครอบคลุม  ตามความเส่ียงต่อการได้รับเชื้อ  สภาวะสุขภาพและ

ประวัติการได้รับภูมิคุ้มกันโรค  วัคซีนที่ควรได้รับ  ได้แก่  วัคซีนป้องกันโรคหัดเยอรมัน  ไวรัสตับ

อักเสบบี  เป็นต้น 

  7. วิเคราะห์  ติดตามสถานการณ์  และหาสาเหตุของการติดเชื้อในเจ้าหน้าที่  

การเกิดอุบัติเหตุ  การสัมผัสเชื้อโรคที่มีอันตราย  รวมท้ังการระบาดของโรคในเจ้าหน้าที่ 

  8. ค้นหาปัจจั ยที่ท าให้ เจ้ าหน้ าที่ เส่ียงต่อการติ ดเชื้ อจากการปฏิบัติ งาน หา                 

แนวทางแก้ไขและป้องกันที่เหมาะสม 

  9. รายงานผลการเฝ้าระวังการติดเชื้อในเจ้าหน้าที่ให้แก่คณะกรรมการบริหาร

โรงพยาบาล  ผู้บริหารทางการพยาบาล  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 

  10. ให้ข้อมูลเสนอแนะเชิงนโยบายต่อผู้บริหาร/คณะกรรมการและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

 

  ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 

  1. เจ้าหน้าที่ปลอดภัยจากการติดเชื้อในโรงพยาบาล  ลดความเส่ียงต่อการ   

ติดเชื้อขณะปฏิบัติงานจากของมีคมและ/หรือสัมผัสเลือด/สารคัดหล่ังของผู้ป่วย  รับทราบภาวะ  

สุขภาพและปฏิบัติตัวได้ถูกต้อง  กรณีเสี่ยงต่อการติดเชื้อ หรือติดเชื้อ 
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  2. เจ้าหน้าที่ท่ีได้รับอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานได้รับการเฝา้ระวังตามแนวทาง

ปฏิบัติ  และตามภาวะสุขภาพ 

  3. เจ้าหน้าที่ที่ป่วยไม่แพร่กระจายเชื้อหรือเป็นพาหะสู่ผู้ป่วย  ผู้ร่วมงาน   

ครอบครัว  และส่ิงแวดล้อม 

 

 

 

 2.3 การเฝ้าระวังการปนเปื้อนเชื้อโรคในสิ่งแวดล้อมและป้องกันการแพร่กระจาย

เชื้อ 

  ทีมพยาบาลควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล  เฝ้าระวังการปนเปื้อนเชื้อโรค   

ในสิ่งแวดล้อมและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อตามแนวทางปฏิบัติ  เพื่อให้ได้ข้อมูลการเฝ้าระวังท่ีมี  

คุณภาพและน าไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาการติดเชื้อได้ทันต่อสถานการณ์ 

 

  แนวทางปฏิบัติ 

  1. ก าหนดเป้าหมาย  วัตถุประสงค์ และแนวทางปฏิบัติการเฝ้าระวังการ      

ปนเปื้อนเชื้อโรคในสิ่งแวดล้อม 

  2. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือองค์กร/คณะกรรมการป้องกันและควบคุม

การติดเชื้อในโรงพยาบาล  วิเคราะห์สาเหตุและหาแนวทางปรับปรุงการปฏิบัติให้ได้มาตรฐานตาม

หลัก  Isolation  Precautions  ได้แก่  การท าลายเชื้อและการท าให้ปราศจากเชื้อ  การจัดสุขาภิบาล

อาหาร  การจัดการของเสีย  (ขยะ  ผ้าเปื้อน  สารคัดหล่ัง  น้ าเสีย)  การใช้ยาต้านจุลชีพและน้ ายา

ท าลายเชื้อในโรงพยาบาล  การปฏิบัติต่อสิ่งส่งตรวจ  เป็นต้น 

  3. ติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรฐานกระบวนการ  หรือการตรวจสอบการ 

ปนเปื้อนเชื้อโรคในสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามก าหนดอย่างต่อเนื่อง  เกี่ยวกับ 

   3.1 คุณภาพน้ าดื่ม  น้ าใช้ 

   3.2 คุณภาพการระบายอากาศในหน่วยงาน 

   3.3 คุณภาพการปราศจากเชื้อของอุปกรณ์  เครื่องมือทางการแพทย์ 

   3.4 คุณภาพน้ ายาท าลายเชื้อ  น้ ายาฆ่าเชื้อ รวมท้ังยาและสารน้ าที่ผลิตใน

โรงพยาบาล 
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   3.5 คุณภาพการบ าบัดน้ าเสีย 

   3.6 การก าจัดขยะ 

   3.7 สุขาภิบาลอาหารในโรงพยาบาล 

   3.8 การก าจัดพาหะน าโรค 

   3.9 คุณภาพการปฏิบัติต่อสิ่งส่งตรวจ 

   3.10 การจัดห้องแยกโรคและห้องผ่าตัด 

 

  ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 

  ผลการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามมาตรฐานกระบวนการ  หรือการปนเปื้อนเชื้อโรค

ในสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

 

   การสอบสวนและควบคุมการระบาดของการติดเชื้อในโรงพยาบาล/ 

 โรคติดเชื้อรุนแรง  อุบัติใหม่อุบัติซ้ า 

 

 พยาบาลควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลร่วมกับคณะกรรมการป้องกันและควบคุม

การติดเชื้อในโรงพยาบาล  ก าหนดแนวทางในการด าเนินการสอบสวนการระบาดของการติดเชื้อใน

โรงพยาบาล  เพื่อหาสาเหตุและก าหนดแนวทางปฏิบัติควบคุมการระบาดของการติดเชื้อใน       

โรงพยาบาล/โรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ าที่เกิดขึ้นได้ทันที 

 

 แนวทางปฏิบัติ 

 1. ก าหนดทีมสอบสวนการระบาดของการติดเชื้อในโรงพยาบาล  ซึ่งประกอบด้วย  

เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่เกิดการระบาดและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  ได้แก่  แพทย์ผู้รักษา  หัวหน้าหอผู้ป่วย 

ICN  และ  ICWN 

 2. ก าหนดแนวทางในการสอบสวนการระบาดของการติดเชื้อในโรงพยาบาล 

 3. ด าเนินการสอบสวนการระบาดของการติดเชื้อในโรงพยาบาล  ดังนี้ 

  3.1 เก็บรวบรวมข้อมูล  (Data  Collection)  จากเวชระเบยีนของผู้ป่วยที่มี

อาการ  และสอบถามผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

มาตรฐานที่  3 
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  3.2 การยืนยันการระบาด  โดยเริ่มจากการตั้งนิยามการเป็นโรคระบาด  หา   

อุบัติการณ์ทางระบาดวิทยา  จากนั้นจึงตั้งสมมติฐานและทดสอบสมมติฐานการระบาด  สุดท้าย   

ท าการสรุปผลการสอบสวนการระบาดและจัดท ารายงานไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 

 4. ร่วมกับองค์กร/คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล     

หาแนวทางควบคุมแก้ไขระงับเหตุการณ์การระบาดท่ีจะลุกลาม  พร้อมทั้งก าหนดมาตรการป้องกัน

มิให้เกิดการระบาดครั้งต่อไปของหน่วยงาน/โรงพยาบาล 

 5. สนับสนุนและจัดการให้มีการใช้มาตรการปฏิบัติการป้องกันการระบาดซ้ า 

 6. บันทึกผลการสอบสวนการระบาดของการติดเชื้อในโรงพยาบาลตามแนวทางที่

ก าหนด 

 ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 

 ผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ปลอดภัยจากการระบาดของโรค 

 

 การพัฒนาความรู้  ทักษะ  และให้ค าแนะน า/ปรึกษาแก่บุคลากร 

 ทางการพยาบาล 

 

 พยาบาลควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลด าเนินการพัฒนาความรู้  ทักษะ  และให้

ค าแนะน าปรึกษาในการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลแก่เจ้าหน้าที่ทางการพยาบาล

อย่างต่อเนื่อง 

 

 แนวทางปฏิบัติ 

 1. จัดท าแผนอบรมฟื้นฟูความรู้แก่เจ้าหน้าที่ทางการพยาบาลขณะปฏิบัติงาน  

(Inservice Training)  ตามปัญหา  ความต้องการและแนวโน้มสถานการณ์การติดเชื้อ 

 2. จดัการอบรมให้ความรู้และฝึกทักษะที่จ าเป็นแก่เจ้าหน้าที่ทางการพยาบาลทุก

ระดับในโรงพยาบาล  ให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง  โดยก าหนดขอบเขตเนื้อหา  วิธีการ  

อบรมให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่แต่ละประเภท  แต่ละระดับ 

 3. เนื้อหาการอบรมท่ีส าคัญ  อย่างน้อยควรประกอบด้วย 

  3.1 ปัญหา  ความรุนแรง และผลกระทบของการติดเชื้อในโรงพยาบาลและใน

ชุมชน 

มาตรฐานที่  4 



บ
ทที่ 11 งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล

 

ส ำนักกำรพยำบำล  กรมกำรแพทย์ 351 

  3.2 นโยบายและแนวทางการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล 

  3.3 แนวทางวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อใน         

โรงพยาบาล 

  3.4 เทคโนโลยีต่าง ๆ  ในการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล 

  3.5 การส่งเสริมสุขภาพและการดูแลสุขภาพตนเอง  เพื่อป้องกันการติดเชื้อใน

โรงพยาบาล 

  3.6 การพัฒนาเจตคติและค่านิยมของเจ้าหน้าที่ทางการพยาบาล เพื่อให้

ตระหนักถึงความรับผิดชอบในการปฏิบัติการเพื่อป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล 

 4. ปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใหม่ทุกรายเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมการ

ติดเช้ือในโรงพยาบาล 

 5. ประเมินผลความรู้และทักษะด้านการป้องกันการติดเชื้อในกลุ่มเป้าหมาย 

 6. จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล  

และจัดหา  ค้นคว้า  รวบรวมต าราเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและควบคุมการ  

ติดเช้ือในโรงพยาบาลส าหรับเจ้าหน้าท่ีทางการพยาบาลได้ใช้ศกึษาค้นคว้า 

 7. นิเทศ  สอนงาน  ให้ค าปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรฐาน  รวมท้ัง

ขณะปฏิบัติงาน  เพื่อปรับปรุงวิธีการท างานให้ถูกต้องตามมาตรฐานวิธีปฏิบัติ 

 8. สนับสนุน/จัดให้มีการประชุมวิชาการ  การประชุมเชิงปฏิบัติการหรือการประชุม

ปรึกษาหารือ  เพื่อเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ทางการพยาบาล  และเจ้าหน้าที่ทีมสุขภาพได้แลกเปลี่ยน

ความรู้  ประสบการณ์ และพิจารณาเสนอแนะแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม  และเป็นไปได้ในการ 

ป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล 

 9. จัดกิจกรรมเพื่อสร้างแรงจูงใจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ทางการ

พยาบาลและทีมสุขภาพในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม/วิธีการท างาน  เพื่อป้องกันการติดเชื้อใน  

โรงพยาบาลและการปฏิบัติตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัด 

 10. ให้การปรึกษาเจ้าหน้าที่ในการดูแลสุขภาพ  การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่เพียงพอ  

สามารถต้านทานเชื้อโรคในโรงพยาบาลได้ 

 11. ให้การปรึกษาเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติ/การดูแลตนเอง  เมื่อได้รับอุบัติเหตุ

จากของมีคม  และ/หรือสัมผัสเลือด/สารคัดหล่ัง ของผู้ป่วย 
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 12. ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  แนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อประกอบการตัดสินใจแก ่

ผู้บริหารทางการพยาบาล  องค์กร/คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล

และผู้บริหารโรงพยาบาล 

 13. ให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะ เพื่อประกอบการตัดสินใจใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  

ในการเลือกวัสดุ  อุปกรณ์ทางการแพทย์  น้ ายาท าลายเชื้อ  การท าให้ปราศจากเชื้อแก่องค์กร/ 

คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล และ/หรือคณะกรรมการบริหาร     

โรงพยาบาล 

 

 

 ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 

 1. เจ้าหน้าที่ทางการพยาบาลทุกระดับ  มีทัศนคติ  ความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับ

การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล  รวมท้ังการดูแลสุขภาพตนเองให้มีภูมิคุ้มกัน    

ที่เพียงพอ  สามารถต้านทานเชื้อโรคในโรงพยาบาลได้ 

 2. เจ้ าหน้ าที่ ทางการพยาบาลมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรม/วิ ธีการท างาน  เพื่ อ                  

ป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล 

 3. อุบัติการณ์การเกิดอุบัติเหตุหรือการติดเชื้อจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่   

ทางการพยาบาลลดลง 

 

 การดูแลต่อเน่ือง 

 

 ทีมพยาบาลควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล  วางแผนการดูแลสุขภาพผู้ป่วยอย่าง

ต่อเนื่อง  ในกรณีที่ต้องสอดใส่อุปกรณ์ทางการแพทย์เข้าร่างกายและกรณีที่เส่ียงต่อการติดเชื้อ    

ต่าง ๆ  ตามแนวทางปฏิบัติการดูแลสุขภาพต่อเนื่อง  เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ 

 

 แนวทางปฏิบัติ 

 1. ประเมินความต้องการการดูแลแก้ไขปัญหาสุขภาพของผู้ป่วยและครอบครัวอย่าง

ต่อเนื่อง  ในกรณีผู้ป่วยสอดใส่อุปกรณ์ทางการแพทย์เข้าร่างกายและกรณีเสี่ยงต่อการติดเชื้อต่าง ๆ 

มาตรฐานที่  5 



บ
ทที่ 11 งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล

 

ส ำนักกำรพยำบำล  กรมกำรแพทย์ 353 

 2. อธิบายให้ความรู้และข้อมูลด้านสุขภาพแก่ผู้ป่วยและครอบครัว  เพื่อส่งเสริมการ 

ดูแลสุขภาพตนเองทุกมิติที่เกี่ยวข้องในการดูแลต่อเนื่อง  การจ าหน่ายกลับบ้าน  รวมท้ังกรณีการ  

ส่งต่อ – เคล่ือนย้าย  ทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล 

 3. เปิดโอกาส/ช่องทางให้ผู้ป่วยและครอบครัว  รับทราบและตัดสินใจทางเลือกที่

เกี่ยวข้องกับการดูแลต่อเนื่อง ทั้งการจ าหน่ายกลับบ้าน  ส่งต่อ  เคล่ือนย้าย  ทั้งภายในและภายนอก

โรงพยาบาล/สถาบัน 

 4. ประสานข้อมูลการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องในประเด็นต่าง ๆ  ดังนี้ 

  4.1 การจัดหาแหล่งทรัพยากรด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการดูแลต่อเนื่อง    

ให้กับผู้ป่วยและครอบครัว  สอดคล้องกับสภาพชุมชน/สังคม 

  4.2 การวางแผนเตรียมพร้อมการดูแลต่อเนื่องไปยังหน่วยงาน  ทั้งกรณีส่งต่อ  

เคล่ือนย้าย  ภายในและภายนอกโรงพยาบาล  ตามแนวทาง/มาตรฐานที่ก าหนดของหน่วยงาน 

  4.3 ข้อมูลการเฝ้าระวังการติดเชื้อและดูแลรักษาพยาบาลของผู้ป่วย  เกี่ยวกับ 

   4.3.1 ข้อมูลทั่วไป  เช่น  ชื่อ  สกุล  อายุ 

   4.3.2 ข้อมูลการรักษา  การวินิจฉัยเบื้องต้น  สาเหตุ  การส่งต่อ  การ

รักษาพยาบาลท่ีได้รับ  การเตรียมพร้อมด้านทรัพยากรบริการสุขภาพ  การดูแล  สิทธิการรักษา       

แนวทางการดูแลต่อเนื่อง 

 5. ดูแลให้การพยาบาลตามปัญหา  การตอบสนองต่อภาวะสุขภาพผู้ป่วย  ก่อนการ 

ส่งต่อ - เคล่ือนย้ายอีกครั้ง 

 6. บันทึกข้อมูลการส่งต่อ – เคล่ือนย้าย  เพื่อการดูแลต่อเนื่องอย่างครอบคลุม  

ตามแนวทางและมาตรฐานที่ก าหนดของหน่วยงาน  ในกรณีต่าง ๆ  ดังนี้ 

  6.1 แบบฟอร์มกรณีจ าหน่ายกลับบ้าน 

  6.2 แบบฟอร์มกรณีการส่งต่อ–เคล่ือนย้าย  ไปยังหน่วยงานภายใน

โรงพยาบาล 

  6.3 แบบฟอร์มกรณีการส่งต่อ-เคล่ือนย้าย  ไปยังโรงพยาบาล/สถาบันอื่น ๆ  

ที่อยู่ภายนอก 

 7. ติดตามการรายงานข้อมูลการเฝ้าระวังการติดเชื้อหลังจ าหน่ายร่วมกับหน่วยงาน

ทั้งภายในและนอกโรงพยาบาล 
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 ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 

 1. ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง  มีประสิทธิภาพ 

 2. ผู้ป่วยปลอดภัยจากการติดเชื้อและภาวะแทรกซ้อนที่ป้องกันได้  ระหว่างการ

จ าหน่าย/ส่งต่อ  เคล่ือนย้ายผู้ป่วย 

 

 

 

 

 

 การคุ้มครองภาวะสุขภาพ 

 

 ทีมพยาบาลควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลปฏิบัติการพยาบาลท่ีมีเป้าหมายในการ

คุ้มครองภาวะสุขภาพของผู้ป่วย  เพื่อความปลอดภัยจากการติดเชื้อของผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง 

 

 แนวทางปฏิบัติ 

 1. ค้นหาความต้องการกลุ่มผู้ป่วยที่เส่ียงต่อการติดเชื้อ  เพื่อการคุ้มครองภาวะ    

สุขภาพ 

 2. จัดกลุ่มผู้ป่วยทั่วไปและกลุ่มเฉพาะเจาะจง เช่น ผู้ติดเชื้อรุนแรง  ด้วยเครื่องมือ/

แนวทางที่ก าหนด 

 3. ประเมินความเส่ียงด้านเคมี  ชีวภาพ  กายภาพ  และส่ิงแวดล้อมทางสังคมอย่าง

ต่อเนื่อง 

 4. วางแผนจัดกิจกรรมเพื่อคุ้มครองภาวะสุขภาพให้สอดคล้องกับปัญหาการติดเชื้อ

ที่พบ  ท้ังด้านผู้ป่วย  ด้านเคมี  ชีวภาพ  กายภาพ  และส่ิงแวดล้อมทางสังคม 

 5. จัดกิจกรรมเพื่อการคุ้มครองภาวะสุขภาพ  ในขั้นตอนบริการหลักของหน่วยงาน  

เช่น  บริการตรวจรักษา  บรกิารก่อนกลับบ้าน  บริการส่งต่อ  ในกิจกรรมต่าง  ๆ  ดังนี้ 

  5.1 การจัดสิ่งแวดล้อม 

  5.2 การป้องกันการติดเชื้อโดยทั่วไป 

  5.3 การป้องกันการติดเชื้อจากการตรวจ/หัตถการ/เครื่องมือพิเศษ/ยา 

มาตรฐานที่  6 
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  5.4 การป้องกันการติดเชื้อจากการบาดเจ็บ 

  5.5 การป้องกันอันตรายจากความพิการ/หน้าที่การท างานของอวัยวะ 

  5.6 การป้องกันอันตรายคุกคามต่อชีวิต 

 6. ประเมินผลการจัดกิจกรรมเพื่อคุ้มครองภาวะสุขภาพ 

 7. บันทึกกิจกรรมการปฏิบัติการพยาบาล เพื่อการคุ้มครองภาวะสุขภาพตาม  

มาตรฐานการบันทึก 

 

 

 

 ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 

 ผู้ป่วยได้รับการคุ้มครองภาวะสุขภาพ ไม่ให้ได้รับอันตรายและการติดเชื้อหรือผลเสีย

ต่อสุขภาพอย่างเหมาะสมตามสภาพปัญหาและความต้องการ 

 

 การให้ข้อมูลและความรู้ด้านสุขภาพ 

 

 ทีมพยาบาลควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล  ให้ข้อมูลและความรู้เกี่ยวข้องกับ

ภาวะสุขภาพของผู้ป่วยตามสภาพปัญหาและความต้องการ  เพื่อส่งเสริมการดแูลสุขภาพตนเอง 

 

 แนวทางปฏิบัติ 

 1. ค้นหาความต้องการจ าเป็น  รวมท้ังประเมินความสามารถในการเรียนรู้เพื่อใช้

เป็นข้อมูลในการให้ความรู้/ข้อมูลด้านสุขภาพแก่ผู้ป่วยอย่างครอบคลุม 

 2. จัดกลุ่มผู้ป่วยตามปัญหาและความต้องการ เพื่อให้ข้อมูลและความรู้ด้านสุขภาพ

อย่างเหมาะสม  ทั้งแบบรายกลุ่ม/รายบุคคล 

 3. พัฒนาเอกสาร  ส่ือ  การให้ข้อมูล/ความรู้  ครอบคลุมกลุ่มผู้ป่วยทั่วไป  และ

กลุ่มเฉพาะเจาะจงที่ส าคัญ  ด้วยการมีส่วนร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 4. วางแผนและจัดโปรแกรมการให้ข้อมูล/ความรู้ด้านสุขภาพได้ครอบคลุมกลุ่ม    

ผู้ป่วยท่ัวไป  และกลุ่มเฉพาะเจาะจงที่ส าคัญ  เพื่อส่งเสริมการดูแลตนเองทุกมิติ 

มาตรฐานที่  7 
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 5. จัดกิจกรรมการให้ความรู้/ข้อมูลด้านสุขภาพ  เป็นผลจากการมีส่วนร่วมกับ

ทีมสหสาขาวิชาชีพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ในกิจกรรมต่อไปนี้ 

  5.1 กิจกรรมเข้าร่วมฝึกอบรม 

  5.2 กิจกรรมกลุ่ม 

  5.3 กิจกรรมผ่านส่ือ 

 6. ให้ข้อมูล/ความรู้แก่ผู้ป่วยตามปัญหาและความเส่ียงหรือติดเชื้อในโรงพยาบาล

ของปัจเจกบุคคล  ในประเด็นต่อไปนี้ 

  6.1 ขั้นตอนการรักษาพยาบาล 

  6.2 กิจกรรมทางการแพทย์และกิจกรรมพยาบาล 

  6.3 คู่มือ/ข้อแนะน า  ข้อปฏิบัติการส่งเสริมการดูแลตนเอง 

  6.4 สิทธิพึงมีและพึงได้จากโรงพยาบาลและทีมสหสาขาวิชาชีพ 

  6.5 การใช้สถานที่  ส่ิงแวดล้อม  ส่ิงอ านวยความสะดวก  และแหล่งประโยชน์

ในโรงพยาบาล 

  6.6 กฎระเบียบของโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยและครอบครัว 

  6.7 สิทธิผู้ป่วย 

 7. เปิดโอกาสและมีช่องทางการเข้าถึงการรับรู้ข้อมูลด้านสุขภาพจากบริการประเภท

ต่าง  ๆ 

  7.1 บริการส่ือบุคคล 

  7.2 บริการส่ือวัสดุ 

  7.3 บริการส่ืออุปกรณ์ 

  7.4 บริการส่ืออื่น ๆ  เช่น  โปสเตอร์  วีดีทัศน์ 

 8. ประเมินผลการตอบสนองต่อการให้ข้อมูลและความรู้ด้านสุขภาพ 

 9. บันทึกการให้ข้อมูลและความรู้ด้านสุขภาพตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด 

 

 ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 

 1. ผู้ป่วยและครอบครัว  มีความรู้  เข้าใจเกี่ยวกับการบริการ  การเจ็บป่วยและการ

รักษาพยาบาล 
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 2. ผู้ป่วยและครอบครัว  มีความรู้  ความเข้าใจการปฏิบัติตน  เพื่อการดูแลสุขภาพ

ตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 การพิทักษ์สิทธิผู้ป่วย 

 

 ทีมพยาบาลควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ให้การดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อรุนแรง  

โดยเคารพศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์  ตลอดจนการพิทักษ์สิทธิตามขอบเขต  บทบาท

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 

 

 

 แนวทางปฏิบัติ 

 1. ปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิทักษ์สิทธิผู้ป่วย  ดังนี้ 

  1.1 การให้ข้อมูล/บอกกล่าว  ยินยอมการรักษา/ข้อมูลที่จ าเป็นแก่ผู้ป่วย 

  1.2 การแจ้งชื่อ – สกุล  และประเภทของผู้ประกอบวิชาชีพที่ให้บริการ 

  1.3 การรักษาความเป็นส่วนตัวและความลับ  เกี่ยวกับ 

   1.3.1 ความลับของเวชระเบียน  ทั้งสิทธิการใช้และเข้าถึงข้อมูล       

เวชระเบียน 

   1.3.2 การเผยแพร่ข้อมูลเพื่อใช้ในการศึกษา  เรียนรู้/วิจัย 

   1.3.3 การเปิดเผยร่างกาย  จากการดูแลบริการรักษาพยาบาล 

   1.3.4 การจัดสภาพแวดล้อมที่ไม่ขัดแย้งกับความเชื่อ/วัฒนธรรม 

   1.3.5 การใช้สัญลักษณ์ติด Chart หรือห้องแยกในผู้ป่วยที่ติดเชื้อ  และ

สามารถแพร่กระจายเชื้อได้ 

  1.4 การบริจาคและรับอวัยวะทางการแพทย์ 

  1.5 การผูกยึด  ยึดตรึง 

  1.6 การดูแลกลุ่มผู้ป่วยที่เฉพาะเจาะจง  เช่น  ผู้ติดเชื้อรุนแรง  เป็นต้น 

  1.7 การดูแลผู้ป่วยในห้องแยกและตรวจพิเศษ 

  1.8 การรักษาทรัพย์สิน 

มาตรฐานที่  8 
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 2. ให้บริการด้วยความเสมอภาค  ให้เกียรติและความเท่าเทียมกัน  ค านึงถึงสิทธิ

ความเป็นมนุษย์และปัจเจกบุคคล 

 3. อธิบายและชี้แจงให้ผู้ป่วยและครอบครัว  เข้าใจก่อนยินยอมรักษา/การท า    

หัตถการที่จ าเป็น 

 4. เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยและครอบครัว ได้ซักถามประเด็นสงสัยที่เกี่ยวกับการติดเชื้อ  

ตลอดจนการมีส่วนร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับการดูแลรักษาพยาบาล  ทางเลือกการดูแลรักษาพยาบาล 

 5. กรณีผู้ป่วยไม่สมัครใจยินยอมรักษา  ต้องให้ค าแนะน าการดูแลตนเอง และ    

ทบทวนความเข้าใจเกี่ยวกับอาการผิดปกติและความจ าเป็นในการกลับเข้ามารักษาพยาบาลใน

สถานพยาบาลท่ีผู้ป่วยเลือก 

 

 

 ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 

 1. ผู้ป่วยได้รับการพิทักษ์สิทธิอย่างเหมาะสม 

 2. ผู้ป่วยได้รับการบริการจากบคุลากรทางการพยาบาล  โดยไม่มีการละเมิดสิทธิ

ของผู้ป่วย 

 

 การบันทึกทางการพยาบาล 

 

 ทีมพยาบาลควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล  บันทึกข้อมูลทางการพยาบาลและ  

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย  เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างเป็นระบบ  เพื่อสื่อสารกับทีมงานและทีม    

สหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง  และเป็นหลักฐานทางกฎหมาย 

 

 แนวทางปฏิบัติ 

 1. ก าหนดแนวทางการบันทึกทางการพยาบาลท่ีแสดงถึงข้อมูลการวินิจฉัยการ    

ติดเช้ือและปจัจยัเส่ียง  ครอบคลุมเร่ืองดังต่อไปนี้ 

  1.1 การเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาลของผู้ป่วย 

  1.2 การเย่ียมตรวจผู้ป่วยและหน่วยงาน 

  1.3 การเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาลของเจ้าหน้าที่ 

  1.4 การสอบสวนการระบาดของการติดเชื้อในโรงพยาบาล 

มาตรฐานที่  9 
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 2. บันทึกทางการพยาบาลท่ีแสดงถึงการให้บริการพยาบาล  ตามอาการทางคลินิก

และการติดเชื้อของผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง 

 3. บันทึกข้อมูลทางการพยาบาลเป็นลายลักษณ์อักษร  ลงในแบบฟอร์มท่ีก าหนด

ของหน่วยงาน 

 4. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของการบันทึก 

 5. น าผลการตรวจสอบคุณภาพการบันทึกไปพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาล 

 

 ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 

 1. มีการบันทึกข้อมูลให้บริการดูแลรักษาพยาบาล  ได้ถูกต้อง  ครบถ้วน  ชัดเจน  

ครอบคลุมกระบวนการพยาบาล  และสามารถเป็นหลักฐานทางกฎหมายได้ 

 2. บันทึกทางการพยาบาลมีประสิทธิภาพ สามารถสื่อสารระหว่างวิชาชีพที่เกี่ยวข้องได้ 

เกณฑ์ชีว้ัดคุณภาพการพยาบาลการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล 

 
   

ตัวชี้วัด เกณฑ์ แหล่งข้อมูล/วิธีตรวจสอบ/วิธีค านวณ 
   

มิติที่  1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ   

1. ร้อยละของแผนงาน/โครงการที่บรรลุ 100% 1. จ านวนแผนงาน/โครงการ 

 ตามเป้าหมาย      ที่บรรลุตามเป้าหมาย 

   จ านวนแผนงาน/โครงการ 

              ทั้งหมด 

   

มิติที่  2 ด้านคุณภาพการให้บริการ   

  พยาบาล   

1. อัตราการติดเชื้อที่ต าแหน่ง  ซึ่งเป็น   

 ปัญหาส าคัญของโรงพยาบาล   

 1.1 อัตราการติดเชื้อที่ปอดจากการ X3S

D* 

1.1-1.3 จ านวนครั้งของการติดเชื้อ 

  ใช้เครื่องช่วยหายใจ           จ านวนวันรวมท่ีผู้ป่วย 

x  100 

x 

1,000 
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 1.2 อัตราการติดเชื้อในทางเดิน X3S

D* 

        ใช้เครื่องมือนั้น ๆ หรือ 

  ปัสสาวะจากการคาสายสวน          จ านวนวันนอนรวมของ 

  ปัสสาวะ              ผู้ป่วยกลุ่มเส่ียง 

 1.3 อัตราการติดเชื้อในกระแสโลหิต X3S

D* 

 

  จากการใส่สายสวนหลอดเลือด   

 1.4 อัตราการติดเชื้อจากแผลกดทับ X3S

D* 

 1.4 จ านวนครั้งของการติดเชื้อ 

          ที่แผลกดทับ 

       จ านวนผู้ป่วยท่ีมี 

     แผลกดทับทั้งหมด 

   
   
 

* ใช้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการเปรียบเทียบ เม่ือยังไม่มีค่ากลางของประเทศ 
   

ตัวชี้วัด เกณฑ์ แหล่งข้อมูล/วิธีตรวจสอบ/วิธีค านวณ 
   

 1.5 อัตราการติดเชื้อของสายสะดือ 0%  1.5   จ านวนทารกแรกเกิด 

  ในทารกแรกเกิด  อายุต่ ากว่า      ที่อายุต่ ากว่า 30 วัน 

  30  วัน    มีการติดเชื้อที่สายสะดือ 

    จ านวนทารกแรกเกิดที่ 

      อายุต่ ากว่า 30 วัน 

            ทั้งหมด 

 1.6 อัตราการติดเชื้อของแผลฝีเย็บ 0%  1.6 จ านวนผู้คลอดที่มีการ 

      ติดเช้ือท่ีแผลฝีเย็บ 

    จ านวนผู้คลอดที่มีแผล 

         ฝีเย็บทั้งหมด 

 1.7 อัตราการติดเชื้อแผลผ่าตัด 0%  1.7 จ านวนครั้งของการ 

x 100 

x 100 

x 100 

x  100 
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  สะอาด     ติดเช้ือแผลผ่าตัด 

           สะอาด 

    จ านวนแผลผ่าตัด 

      สะอาดทั้งหมด 

2. อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล X3S

D* 

2. จ านวนครั้งของการติดเชื้อ 

 (Incident  Density  Rate)          ในโรงพยาบาล 

     จ านวนวันนอนรวมของ 

    ผู้ป่วยที่เฝ้าระวังท้ังหมด 

   

   

   

   

   

   
 

* ใช้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการเปรียบเทียบ เม่ือยังไม่มีค่ากลางของประเทศ 

 
   

ตัวชี้วัด เกณฑ์ แหล่งข้อมูล/วิธีตรวจสอบ/วิธีค านวณ 
   

3. ประสิทธิภาพการเฝ้าระวังการติดเชื้อ 80% 3.  จ านวนครั้งของการติดเชื้อ 

 ในโรงพยาบาล   ในโรงพยาบาลที่พบจากการ 

     ส ารวจความชุกท่ีตรงกับ 

      ข้อมูลจากการเฝ้าระวัง 

        ในช่วงเวลาที่ส ารวจ 

    จ านวนครั้งของการติดเชื้อ 

   ที่พบจากการส ารวจความชุก 

   ทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน 

4. การร้องเรียนของผู้ใช้บริการ/ผู้มี   

x 100 

x  100 

x 

1,000 
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 ส่วนได้ส่วนเสีย   

 4.1 จ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ 0  4.1 ตรวจสอบจากเอกสาร 

  พฤติกรรมบริการของ  ICN/    ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรม 

  ICWN    บริการของ  ICN/ICWN 

 4.2 จ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ 0  4.2 ตรวจสอบจากเอกสาร 

  การจัดการ/บริการงานจ่ายกลาง    ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการ/ 

    บริการงานจ่ายกลาง 

 4.3 ร้อยละของการแก้ไข  และ/หรือ 100%  4.3 จ านวนข้อร้องเรียน 

  การตอบกลับข้อร้องเรียนของ    ที่ได้รับการแก้ไข/ 

  ผู้ใช้บริการ         ตอบกลับ 

    จ านวนข้อร้องเรียน 

          ทั้งหมด 

   

   

   

   
 

 

   

ตัวชี้วัด เกณฑ์ แหล่งข้อมูล/วิธีตรวจสอบ/วิธีค านวณ 
   

5. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ/ 85% 5. ผลรวมคะแนนความพึงพอใจ 

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่องานป้องกันและ       ผลรวมคะแนนเต็มของ 

 ควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล            แบบสอบถาม 

   

มิติที่  3 ด้านประสิทธิภาพของการ   

  ปฏิบัติการพยาบาล   

1. สัดส่วนของ  ICN : จ านวนเตียงผู้ป่วย 1 : 

200 
1. ตรวจสอบจากจ านวน ICN ที่มีอยู่ 

 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน   จริงเปรียบเทียบกับจ านวนเตียง 

x  100 

x  100 
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   ผู้ป่วย 

2. อัตราการส่งชุดห่ออุปกรณ์ทางการ ลดลง 2.   จ านวนชุดห่ออุปกรณ์ทาง 

 แพทย์  Resterile ปีละ    การแพทย์ที่ส่ง  Resterile 

 10%    จ านวนชุดห่ออุปกรณ์ทาง 

   การแพทย์ที่ Sterile ทั้งหมด 

3. จ านวนครั้งการใช้น้ ายาท าลายเชื้อ 0 3. ตรวจสอบโดยการสังเกตและซักถาม 

 ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานการใช้น้ ายา   ผู้ปฏิบัติ 

 ท าลายเชื้อ   

4. ร้อยละของบุคลากรทางการพยาบาล 100% 4.  จ านวนบุคลากรทางการ 

 ปฏิบัติตามมาตรฐาน/แนวทางปฏิบัติ     พยาบาลท่ีปฏิบัติตาม 

 ที่ก าหนดไว้   มาตรฐาน/แนวทางปฏิบัติ 

             ที่ก าหนด 

    จ านวนบุคลากรทางการ 

        พยาบาลท้ังหมด 

   

   

   

   
 
   

ตัวชี้วัด เกณฑ์ แหล่งข้อมูล/วิธีตรวจสอบ/วิธีค านวณ 
   

มิติที่  4 ด้านการพัฒนาองค์กร   

1. ร้อยละของ  ICN/ICWN  มี

สมรรถนะ 

80% 1.  จ านวน  ICN/ICWN  ที่มี 

 ตามเกณฑ์ที่ก าหนด       สมรรถนะตามเกณฑ์ 

              ที่ก าหนด 

   จ านวน ICN/ICWN ที่ได้รับ 

   การประเมินสมรรถนะทั้งหมด 

x  100 

x  100 
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2. ร้อยละของ  ICN/ICWN  ได้รับการ 100% 2.   จ านวน  ICN/ICWN  ที ่

 อบรมเกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ   ได้รับการอบรมเกี่ยวข้องกับ 

 เฉล่ียอย่างน้อย  10 วัน/คน/ป ี       งานที่รับผิดชอบเฉล่ีย 

    อย่างน้อย 10 วัน/คน/ป ี

      จ านวน  ICN/ICWN 

               ทั้งหมด 

3. ร้อยละของบุคลากรทางการพยาบาล 100% 3.    จ านวนบุคลากรทางการ 

 ได้รับการฟื้นฟูองค์ความรู้/ทักษะการ     พยาบาลท่ีได้รับการฟื้นฟู 

 ปฏิบัติ  เพื่อการป้องกันการติดเชื้อใน   องค์ความรู้/ทักษะการปฏิบัติ 

 โรงพยาบาล/การระบาดโรคอุบัติใหม่     เพื่อการป้องกันการติดเชื้อ 

 อุบัติซ้ า  อย่างน้อย 1 ครั้ง/คน/ป ี     ในโรงพยาบาล/การระบาด 

       โรคอุบัติใหม่  อุบัติซ้ า 

      อย่างน้อย  1 ครั้ง/คน/ป ี

       จ านวนบุคลากรทางการ 

           พยาบาลท้ังหมด 

   

   

   

   

   
 
   

ตัวชี้วัด เกณฑ์ แหลง่ข้อมูล/วิธีตรวจสอบ/วิธีค านวณ 
   

4. ร้อยละของ  ICN/ICWN  ได้รับ

การ 

100% 4.  จ านวน ICN/ICWN ที่ได้รับ 

 อบรมฟื้นฟูทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพ    การฟื้นฟูทักษะการช่วยฟื้น 

 ขั้นพื้นฐาน  อย่างน้อย 1 ครั้ง/คน/ป ี   คืนชีพขั้นพื้นฐาน อย่างน้อย 

           1 ครั้ง/คน/ป ี x  

100 

x  

x  100 

x  100 
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   จ านวน ICN/ICWN ทั้งหมด 

5. จ านวนอุบัติการณ์การเกิดอบุัติเหตุ 0 5. ตรวจสอบจากเอกสารรายงาน 

 จากการปฏิบัติงานของบุคลากร   อุบัติการณ ์

 ทางการพยาบาล   

6. ร้อยละของบุคลากรทางการพยาบาล 100% 6.   จ านวนบุคลากรทางการ 

    ได้รับการเฝ้าระวังการตดิเชื้อโรคติดต่อ   พยาบาลท่ีได้รับการเฝ้าระวัง 

 ทางเลือด/น้ าเหลือง/สารคัดหล่ัง   การติดเชื้อโรคติดต่อทาง 

 หลังเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน   เลือด/น้ าเหลือง/สารคัดหลั่ง 

     หลังเกิดอุบัติเหตุจากการ 

              ปฏิบัติงาน 

       จ านวนบุคลากรทางการ 

     พยาบาลท่ีเกิดอุบัติเหตุจาก 

       การปฏิบัติงานทั้งหมด 

7. ร้อยละความพึงพอใจในงาน/ 80% 7.    ผลรวมคะแนนความ 

 บรรยากาศการท างานของบุคลากร   พึงพอใจของบุคลากรทาง 

 ทางการพยาบาล           การพยาบาล 

     ผลรวมคะแนนเต็มของ 

          แบบสอบถาม 
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