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บทคัดย่อ 

ช่ือผลงาน   การพฒันาระบบการป้องกนัและควบคุมการติดเช้ือใน รพ.สต.เครือข่ายโรงพยาบาลหว้ยพลู 

ช่ือผู้วจัิย   ภคปภา  รัตนภกัดี   ต  าแหน่ง  พยาบาลวชิาชีพช านาญการ   

  เบอร์โทรศพัทมื์อถือ  081-4212140  อีเมล ์ pakapapa@hotmail.com   

 สถานท่ีปฏิบติังาน  งานป้องกนัและควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล  โรงพยาบาลหว้ยพลู 

บทน า 

การป้องกนัและควบคุมการติดเช้ือในสถานบริการเป็นงานท่ีส าคญั เน่ืองจากเป็นการป้องกนัความรุนแรงการเกิด
ภาวะแทรกซอ้นจากการรักษาพยาบาล และลดอตัราการตายดว้ยการติดเช้ือในสถานพยาบาล การป้องกนัและควบคุมการติด
เช้ือไม่ไดมี้เพียง  ผูรั้บบริการ ผูใ้หบ้ริการ แต่รวมถึงการควบคุมการแพร่กระจายเช้ือในส่ิงแวดลอ้มดว้ย  โดยปัญหาท่ีพบใน
โลก คือ การติดเช้ือจากกการรับบริการในสถานพยาบาล ส่งผลใหเ้กิดการเสียชีวติ พิการ เสียรายได ้ ปัญหาท่ีพบในประเทศ
ไทยก็เช่นกนั ส าหรับในจงัหวดันครปฐมมีนโยบายระดบัจงัหวดัในการพฒันาระบบการป้องกนัการติดเช้ือในสถานพยาบาล 
ในเร่ือง การท าใหป้ราศจากเช้ือ การลา้งมือ โดยเร่ิมตั้งแต่ปี 2551 – 2555 ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีพบในเครือข่ายหว้ยพลูท่ีมีรพ.สต. 
จ านวน 12 แห่ง จึงไดน้ านโยบายของโรงพยาบาลลงสู่การปฏิบติั โดยทางโรงพยาบาลจะเป็นผูส้นบัสนุนดา้นวชิาการ  การ
จดับริการรับส่งเคร่ืองมือมาท าใหป้ราศจากเช้ือ และการรับขยะติดเช้ือมาก าจดั โดยบริษทัเอกชนตั้งแต่ ปี 2552 เป็นตน้มา แต่
พบวา่รพ.สต.แต่ละแห่งยงัปฏิบติัไม่เหมือนกนั และไม่ไดต้ามมาตรฐานการป้องกนัและควบคุมการติดเช้ือ ในเร่ืองการใชผ้า้
ห่อเคร่ืองมือขาดมีรู ผา้ไหม ้  การจดัเก็บเคร่ืองมือปราศจากเช้ือไม่ถูกตอ้ง  การน าซองพลาสติกกลบัมาใชใ้หม่หลายคร้ัง การ
แช่น ้ายาท าลายเช้ือโดยท่ีไม่มีความรู้ และรพ.สต.ท่ีมีเคร่ืองน่ึงเองยงัไม่มีการทดสอบประสิทธิภาพการท าใหป้ราศจากเช้ือโดย
การท า Spore test  และในประเด็นการจดัการขยะติดเช้ือของรพ.สต. ท่ีมีปริมาณขยะติดเช้ือเฉล่ีย 2 กิโลกรัม/สัปดาห์ ปัญหาท่ี
พบคือ เร่ืองการแยกประเภทไม่ถูกตอ้ง ภาชนะรองรับไม่เหมาะสม ผูว้จิยัจึงไดพ้ฒันาระบบการจดัการท าใหป้ราศจากเช้ือ 
และการจดัการขยะติดเช้ือ โดยการเป็นพี่เล้ียง สนบัสนุนส่วนขาด และด าเนินการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2555 –30 กนัยายน 
2557 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
พฒันาระบบการป้องกนัและควบคุมการติดเช้ือใน รพ.สต. เครือข่ายโรงพยาบาลหว้ยพลู 

ระเบียบวธีิวจัิย 
 เป็นการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม กลุ่มตวัอยา่งเจา้หนา้ท่ีในรพ.สต.ในเครือข่ายโรงพยาบาลหว้ยพลูทั้ง 12 
แห่ง ระยะเวลา พฤษภาคม 2555 – 30 กนัยายน 2557 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั มี 3 ช้ินคือ แบบบนัทึกการปฏิบติัตามแนวทาง 
การป้องกนัและควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล แบบบนัทึกน ้าหนกัขยะติดเช้ือ และกลอ้งถ่ายรูป 
 การเกบ็ข้อมูลวจัิย ด าเนินการดงัน้ี คณะผูว้จิยัเป็นผูเ้ก็บขอ้มูลเอง โดยเก็บ 3 ระยะ  

1. ก่อนการพฒันาระบบ  โดยวางแผนการลงเยีย่มหน่วยงานทั้ง 12 แห่งเพื่อหาส่วนท่ียงัขาดของมาตรฐาน 
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2. ระหวา่งการพฒันาระบบ ในเดือน สิงหาคม 2555 ไดส้นบัสนุนผา้ห่อเคร่ืองมือ 140 เส้น ขนาก 24x24 ใหร้พ.สต.
ละ 50 ผนื การใหค้วามรู้ท่ีหนา้งานในประเด็นท่ีพบปัญหา และวางระบบร่วมกนักบัหน่วยงานการจดัท าคู่มือ 
การป้องกนัและควบคุมการติดเช้ือท่ีจ  าเป็นส าหรับ รพ.สต. ในเดือน มกราคม 2556  

3. หลงัจากพฒันาระบบแลว้เสร็จในช่วงเดือน มิถุนายน 2556 ลงตรวจเยีย่มโดยทีมระบบงานส าคญั โดยตรวจสอบ
ความครบถว้น และความถูกตอ้งของขอ้มูลท่ีเก็บทุกรายการ ก่อนน ามาวเิคราะห์ 

การวเิคราะห์ข้อมูลการวจัิย ผูว้จิยัและคณะกรรมการเป็นผูเ้ก็บขอ้มูลท่ีไดรั้บการตรวจสอบความถูกตอ้งแลว้น าไป
วเิคราะห์โดยคิดเป็นร้อยละ 
ผลการศึกษา  

พบวา่รพ.สต.จ านวน 12 แห่ง ส่วนใหญ่มีการปฏิบติัไดร้้อยละ 100 มีทั้งหมด 7 เร่ือง  ไดแ้ก่ น ้ายา Antiseptic ท่ีแบ่ง
ออกใชง้านแลว้ ตอ้งเปล่ียนอยา่งนอ้ยสัปดาห์ละ 1 คร้ัง ,มีการระบุวนัผลิตและวนัหมดอายุ,  บุคลากรทุกระดบัทราบ Flow 
การจดัการ แยก/เก็บ/ขนยา้ยขยะมูลฝอยทุกประเภท, มีภาชนะใส่ของแหลมคมท่ีเหมาะสม และระบุประเภท “ภาชนะใส่ของ
แหลมคม”, ทิ้งเขม็ในภาชนะทิ้งของมีคมโดยเฉพาะ, ทิ้ง Lanset, Hct. Tube,  ใบมีด ท่ีใชแ้ลว้ในภาชนะทิ้งของมีคม และพบวา่
โอกาสพฒันาส่วนใหญ่ไม่ปฏิบติัในเร่ืองน ้ายา NSS ท่ีเปิดใชแ้ลว้ ใหเ้ปล่ียนทุก 24 ชัว่โมง ร้อยละ 100 รองลงมาในเร่ืองน ้ายา
ท าลายเช้ือมีการระบุช่ือน ้ายาและวนัหมดอายุตามระยะเวลาท่ีก าหนด ร้อยละ 66.66  และในเร่ืองมีการตรวจสอบวนัหมดอายุ
ของอุปกรณ์ท าใหป้ราศจากเช้ือตามก าหนดเวลา, จดัสถานท่ีเก็บเคร่ืองมือปราศจากเช้ือเป็นสัดส่วน สะอาด ไม่มีฝุ่ นหรือคราบ
สกปรก ร้อยละ 25   
 การน าผลงานวจัิยไปใช้ประโยชน์ในงานประจ า 

ผลการศึกษาในคร้ังน้ีท าใหท้ราบวา่ รพ.สต.บางแห่งมีการพฒันาระบบการป้องกนัและควบคุมการติดเช้ืออยูใ่น
เกณฑท่ี์ดี ถือวา่การให้ความรู้ ประจ าปี การนิเทศ และการสอนหนา้งานท าใหบุ้คลากรเขา้ใจมากข้ึน ถึงแมย้งัไม่สามารถท าให้
ทุกรพ.สต.พฒันาไดใ้นระดบัเดียวกนัก็ตาม โอกาสพฒันาในคร้ังต่อไปคือตอ้งพิจารณาส่วนขาดเฉพาะ รพ.สต.นั้นๆ เพื่อ
วางแผนปฏิบติัการในการช่วยเหลือท่ีเหมาะสมกบัแต่ละหน่วยงาน  

บทเรียนทีไ่ด้รับ 
การมีส่วนร่วมของผูป้ฏิบติัในการพฒันามีส่วนส าคญั และความชดัเจน  การสนบัสนุนจริงจงั และต่อเน่ืองของ

โรงพยาบาลแม่ข่ายมีส่วนส าคญัในการพฒันาระบบคุณภาพต่างๆได ้การสอนหนา้งานจะไดแ้กไ้ขปัญหาเฉพาะหน่วยงานได้
ดี และการร่วมกนัปฏิบติัเพื่อแกไ้ขปัญหาท่ีรวดเร็ว 
 ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
ความตั้งใจท่ีจะท างานวิจยัโดยศึกษาปัญหาจากงานประจ า ครอบคลุมทั้งเครือข่ายในบริบทของโรงพยาบาลชุมชน สู่การ
คน้หาค าตอบดว้ยกระบวนการทางวทิยาศาสตร์และการพฒันาระบบใหไ้ดต้ามมาตรฐานตามความเหมาะสมของ
หน่วยงาน  เพื่อท่ีจะน ามาพฒันาดูแลผูป่้วยให้ดีข้ึน 
 การสนับสนุนทีไ่ด้รับจากผู้บริหารและหน่วยงาน/องค์กร 
ผูบ้ริหารสนบัสนุนใหบุ้คลากรในหน่วยงานมีการเรียนรู้ ใหแ้รงเสริม แรงบนัดาลใจในการท าวจิยั อีกทั้งการท างานเป็นทีม
ของคณะกรรมการทุกท่าน 

เอกสารอ้างองิ 
1. นโยบายส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครปฐมเร่ืองบริการสะอาด 2551-2555  
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2. สมหวงั ด่านชยัวจิิตร. วธีิปฏิบติัเพื่อป้องกนัและควบคุมโรคติดเช้ือในโรงพยาบาล. สมหวงั ดานชยัวจิิตร 
บรรณาธิการ พิมพ ์คร้ังท่ี 1 กรุงเทพ : โรงพิมพ ์อก์ษรสมยั 2548. 

 


