คลังความรู้สรุปการประชุมวิชาการ IC Forum ครั้งที่ 14 ปี 2563 ณ โรงแรมดิเอมเพรส เชียงใหม่
การนาเสนอ Oral Presentation
เรื่องที่สนใจ
1.การเตรียมความพร้อม โดยหัวหน้าหอผู้ปุวย และความพร้อมของพยาบาลวิชาชีพในการดูแลผู้ปุวย
ที่มีภาวะติดเชื้อดื้อยาจุลชีพที่รับกลับโรงพยาบาลชุมชนในภาคใต้
สรุป การเตรียมความพร้อมของหัวหน้าหออยู่ในระดับดี ส่งผลให้พยาบาลวิชาชีพมีความ
พร้อมระดับดี เช่นกัน การวิจัยนี้ ผู้บริหารสามารถนาไปใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจบริหารทรัพยากร
วางแผนกลยุทธ์ พัฒนาระบบงานได้
2.ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความรู้ในการปฏิบัติการปูองกันและการแพร่กระจายเชื้อแบบมาตรฐาน
(Standard Precaution ) ของผู้ช่วยพยาบาลและพนักงานผู้ช่วยพยาบาล ศูนย์ศีรพัฒน์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สรุป ความรู้ของผู้ช่วยพยาบาลและพนักงานผู้ช่วย มีความรู้ในระดับปานกลาง สัมพันธ์เชิง
บวกกับอายุการทางานและประสบการณ์การทางาน ดังนั้น ควรเน้นการอบรม กับผู้ทีมีอายุและประสบการณ์
การทางานน้อย
Poster Presentation
1.เปรียบเทียบผลการให้ความรู้4 วิธี เรื่องการปฏิบัติตัวเมื่อปุวยเป็นวัณโรครายใหม่ ที่เข้ารับการรักษา
ในงานโรคปอด โรงพยาบาลราชวิถี
สรุป การให้ความรู้แก่ผู้ปุวยวัณโรครายใหม่ เสมหะบวกด้วยโปสเตอร์ ร่วมกับกระตุ้นเตือนโดยส่ง
ข้อความ และวิดิทัศน์ ร่วมกับกระตุ้นเตือนโดยส่งข้อความ ทาให้ผู้ปุวยประสบความสาเร็จในการรักษา โดย
ประสบความสาเร็จ ร้อยละ 90%
นวัตกรรม
1.นวัตกรรมบอร์ดจัดเก็บ MASK N95 โรงพยาบาลนครปฐม
หลักวิขาการ การให้บริการผู้ปุวยวัณโรค การปฏิบัติกิจกรรมพยาบาลที่เข้าห้องแยกโรคคือต้อง
สวมPPE mask N95 โดยแนวทางแนะนาจาก CDC แนะนาให้ใช้ได้ไม่เกิน 5 ครั้ง เพราะยางยืด
เสื่อม รัดไม่FIT / การนากลับมาใช้อีกควรเก็บในที่ที่มีการระบายความชื้นออกจากหน้ากากได้
หรืออาจแขวนให้ถูกแดด(UV ) ได้เลย หากทาไม่ได้ ให้เก็บในถุงกระดาษ แยกหน้ากากแต่ละอัน
และเก็บไม่เกิน 1 วัน

สรุป เพื่อลดการเบิก MASK N 95 จึงจัดทา นวัตกรรมบอร์ด N95 ทาบอร์ดด้วย Future
board มีล็อคที่บอร์ด แต่ละล็อค ระบุชื่อพยาบาลทุกคน จากนั้น N95 ชนิดสีเทาแบน หลังใช้
แล้วเก็บใส่ถุงกระดาษ ที่พับเป็นรูป เรือ นา MASK N95 ยัดใส่ในกระดาษรูปเรือ ลงในล็อค ชื่อ
พยาบาลแต่ละคน เก็บในร่ม ปูองกันการExpose ด้วย ทาให้ลดการเบิกจ่าย N 95 ได้ 18 ชิ้น
ต่อวัน แต่เพิ่มการทิ้ง Surgical Mask 24 ชิ้นต่อวัน
CQI ที่น่าสนใจ
เรื่องที่ 1.การพัฒนาการดูแลผู้ปุวยและบุคลากรที่ติดเชื่อวัณโรคปอด ของตึกอายุรกรรม
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
การดาเนินการที่น่าสนใจ
1.PLAN : กาหนดเปูาหมาย วางแผนดาเนินการ
2.DO :ชี้แจงแนวทางการดูแลผู้ปุวยวัณโรค ปรับสถานที่ แยกโซนให้ชัดเจน ให้อากาศเข้าถึง
แสงแดด เข้าถึง จัดพยาบาลเฉพาะให้การพยาบาลโรคปอด / เวร จัดกิจกรรม 3 อ 2 ส
ตรวจร่างกาย บุคลากร
3.CHECK : สรุปผลและวิเคราะห์
4.ACT : ปรับปรุงและพัฒนาต่อเนื่อง
สรุป
การปฏิบัติตามแนวทางการดูแลผู้ปุวยวัณโรคปอดอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง ส่งผลลัพธ์ ที่ดีต่อ
ผู้รับบริการและบุคลากร บุคลากรไม่มีการติดเชื้อที่ปอดเพิ่มขึ้น ( 2 P Safety)
เรื่องที่ 2. การใส่อุปกรณ์ปูองกันอย่างถูกต้อง และการถอดอุปกรณ์อย่างปลอดภัย ของ
โรงพยาบาลทับคล้อ
ยึดเทคนิค
1. การใส่ PPE: กาวน์ – MASK – แว่น – หมวก – มือ
2. การถอด PPE : มือ - แว่น - กาวน์ - หมวก - MASK
3. ฝึกใส่และถอดอุปกรณ์ให้คุ้นเคย
4. ติดปูาย รูปภาพ จุดที่มีการใส่ PPE และถอด PPE
สรุป การใส่และถอดถูกต้อง จะทาให้ลดการปนเปื้อนเชื้อโรคได้ ผู้ปุวย เจ้าหน้าที่ สิ่งแวดล้อม
ปลอดภัย

เรื่องที่ 3 การพัฒนารูปแบบการจัดการเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุของมีคมทิ่มตาและสัมผัสสิ่งคัด
หลั่งของบุคลากร
กลวิธี ที่น่าสนใจ
1.วิเคราะห์ทบทวนอุบัติการณ์เพื่อหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุของมีคมทีมตา และสิ่งคัดหลัง
วิเคราะห์ร่วมกับ
หน่วยงาน
2.ทบทวนวิธีการและแนวทางปฏิบัติในการปูองกันการเกิดอุบัติเหตุ
3.สื่อสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
4.เพิ่มหัวข้อ นี้ในการปฐมนิเทศ พนักงานใหม่ และหน่วยงานที่มีความเสี่ยงสูง
5.จัดทาสื่อเพื่อใช้ในการสื่อสาร การเกิดและสาเหตุ อุบัติการณ์การเกิดของมีคม
6.ค้นหาเชิงรุก พื้นที่ที่มีความเสี่ยง จัดหาPPE สนับสนุนให้เพียงพอ
ผลการดาเนินงานและสรุปผล
การพัฒนารูปแบบการจัดการนี้ ลดการเกิดอุบัติเหตุ ของมีคมและสิ่งคัดหลั่งได้ ลดลง 2 ปี
ติดต่อกันตามลาดับ ทาให้บุคลากร เกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน ลดลง

การป้องกันการติดเชื้อจากการก่อสร้างโรงพยาบาลหรือสถานบริการสาธารณสุข
วัตถุประสงค์
1. เพื่อลดการติดเชื้อ เนื่องจากมีผู้ปุวย ซึ่งมักจะมีภูมิต้านทานต่า ที่ตอบสนองเร็ว
2.การก่อสร้างมี ฝุุน เชื้อล่องลอยในอากาศ สารเคมีจากการทาสี ผสมสี การสั่นสะเทือน
สะสมในสิ่งแวดล้อม ล่องลอยในอากาศ สะสมในแอร์
3.ผู้ปุวยวิกฤติในสถานพยาบาล ไม่สามารถหยุดการรักษาได้ การก่อสร้างรบกวนระบบ น้า ไฟฟูา
ระบบอากาศดีๆ ทาให้เกิดผลกระทบกับผู้ปุวย จึงต้องมีการปูองกัน
หากจะก่อสร้าง ต้องคุยกันและยึดหลัก guidelines Controle Infectios
Standard มาตรฐาน ต้องทาตามมาตรฐานเท่านั้น

Guidelines แนวทางปฏิบัติ ไม่ทาก็ได้ แต่ต้องทาตามบริบทของตนเอง ก่อนการก่อสร้างใน
Health Care ( Construction in hospital ) ต้องมีการคุยกัน ประชุมปรึกษา ไม่ต้องตาม
แก้ไขภายหลัง ในด้านIC เช่นต้องคุยกัน อ่างลึกเท่าไร แบบไหน ก๊อกน้าแบบไหน ต้องกาหนด
คุณลักษณะไว้
ความรับผิดชอบร่วมกันก่อนก่อสร้าง
1.ICC : กาหนดนโยบาย และวางแผนร่วมกับหน่วยงาน ไม่เข่นนั้น สร้างแล้ว จะต้องได้แก้ไข
กาหนด กากับดูแล ร่วมเป็นทีมนา และกากับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด
2.ICN : ร่วมวางแผน บริหารจัดการด้าน การปูองกันการติดเชื้อร่วมกับทีม ดูแลให้ไปตาม
มาตรฐาน IC
3.ENV : จัดทา IC RA ดูและและควบคุมความสะอาดของพื้นที่ แจ้งบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
4.อาชีวอนามัย : ร่วมตรวจสอบประเมิน ควบคุมสิ่งคุกคามทางกายภาพ (ความร้อน เสียงดัง
ความมืด แสงสว่าง ความชื้น) ร่วมจัดทา ICRA (Infectious Controls Risk Management )

ICRA (Infectious Controls Risk Management )
1.Identify harzard
2. มีความเสี่ยงอะไรบ้างบริเวณกว้างๆ
3.ประเมินความเสี่ยงทาแนวทางแก้ไขให้ชัดเจน
4.บันทึกสิ่งที่เกิดขึ้น ตรงแนวทาง หรือไม่ตรงแนวทาง เพื่อปรับปรุงแก้ไข
การป้องกันในพื้นที่ก่อสร้าง
1.ย้ายผู้ปุวยออกก่อน การก่อสร้าง
2.ปิดกั้นพื้นที่ดาเนินการก่อสร้าง เพื่อปูองกันการฟุูงกระจาย ใช้แผ่นพลาสติกที่ฝุนฟุูงผ่านไม่ได้
ปิดผนึกไม่ให้ฟุูงผ่าน
3.ห้ามมิให้ผู้เกี่ยวข้องผ่าน และต้องถูเปี่ยก ดูดซับฝุุน
4.ดูและระบบไหลเวียนอากาศจากอากาศสะอาด ไปหา สกปรก ปนเปื้อน

วัณโรค
วัณโรคเจริญเติบโต ช้า จึงตรวจพบได้ยาก ลักษณะเชื้อที่แพร่กระจาย Air born ขนาด 1-5
ไมครอน
ติดต่อ โดยการ ไอ จาม พูดดังๆ ร้องเพลง เชื้อที่ออกมาจะติดเชื้อเพียง 10-30 % ดังนั้น ต้อง
ดูแลตนเองให้แข็งแรง จึงจะไม่เป็นวัณโรค
วัณโรคปอด 90% ไม่แสดงอาการอาจจะจนแก่ตัว จึงแสดงอาการ อีก 10 % Active TB ซึง่
เป็นแล้วผู้ติดเชื้อจะมี ตาย และหายจากโรค.
การแพร่เชื้อทางอากาศ
1.Site ถ้าเป็นที่ปอดแพร่เชื้อได้ง่าย โดยเฉพาะ 1+ 2+ 3+ เชื้อมาก ติดง่าย ถ้าเป็นที่ต่อม
น้าเหลืองติดต่อได้น้อย
2.สภาวะแวดล้อม ถ้าระบบระบายอากาศดี ติดเชื้อน้อย ถ้ามีการกรองอากาศ เอาเชื้อออก ติด
เชื้อน้อย ถ้ามีแสงแดด เชื้อตายเร็ว ติดเชื้อน้อย
3.HOST

-นอนมุ้งเดียวกัน อยู่ด้วยกัน ใกล้ชิดกัน ติดต่อได้
-ระยะเวลาที่สัมผัส อยู่แปล๊บเดียว อยู่ด้วยกันนาน
-ระบบภูมิคุ้มกัน แข็งแรง ติดต่อยาก ภูมิต่า ผู้สูงอายุ เด็ก เคยติดเชื้อมาก่อน

ถ้ามีการติดเชื้อ จะมี 2 ระยะ กลุ่ม Latent และ Active
การติดเชื้อที่ปอด
เม็ดเลือดขาวเก็บกินเชื้อโรค TB จะไม่ย่อย เชื้อจะสร้าง Granuloma จะมีเม็ดเลือดขาวมา
หุ้มไว้เป็นแผ่นไว้ เมื่อภูมิต้านทานต่า กรอบที่ล้อมรอบเชื้อนั้น แตกออก ...Active TB…
Factor ที่ควบคุมได้คือ ภูมิต้านทานซึ่งจะมีทั้ง สูงและต่า ภูมิต้านทานสูง ไม่ติดเชื้อ
ภูมิต้านทานต่าได้แก่ ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก ผู้ติดเชื้อไวรัสเอดส์ โรคอื่นๆ เจ้าหน้าที่มีภูมิต้านทานต่า
ก็ติดเชื้อได้ เนื่องจากอยู่ในแหล่งของวัณโรค เจ้าหน้าที่จะต้องดูแลร่างกายให้แข็งแรงและปูองกัน
ตนเอง

การControls
1.Adminitrative controls ปูองกันเจ้าหน้าที่และผู้ปุวยรับเชื้อซึ่งกันและกัน ต้องจัดการไม่ให้ ผู้
เป็นวัณโรคได้ใกล้ คนดี ที่ไม่ปุวย ต้องแยกไว้ส่วนใดส่วนหนึ่ง
2.Environtment controls ต้องควบคุมอากาศ การไหลเวียนของอากาศ ลดปริมาณเชื้อใน
อากาศ ภายในพื้นที่ตรวจ สัมผัสให้น้อย เจ้าหน้าที่เข้าไปดูต้องสวมอุปกรณ์ปูองกันตนเอง
3.Respiratory Protective controls จะต้องใส่ PPE ลดความเสี่ยงโดยการลดสัมผัส
การป้องกัน
1.Early Detection
2.แยกผู้ปุวยออก
3.รักษาเชื้อให้ลดลง
หลักการFAST
1.Finding TB ค้นหา คัดกรอง
2.Active cause finding Focus ไปที่เรื่อง ไอ ไข้ น้าหนักลด
3.Separate safety แยกผู้ปุวย ไม่ให้คนปุวย เจอคนไม่ปุวย ปูองกันการแพร่เขื้อ
4.Treatment ให้เชื้อลดลง
Environment controlled ลดDroplet nuclei
local ventilation
General ventilation Airchang rate /hour หรือ ACH การเปิดไหลเวียนธรรมชาติดีที่สุดถ้า
ไม่มีตึกกั้น

