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บทคัดยอ
การวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาระบบ

การปองกันและควบคุมการแพรกระจายเชื้อดื้อยาควบคุมพิเศษและศึกษาผลการพัฒนา กลุมตัวอยาง
เปนผูปวยท่ีตรวจพบเชื้อดื้อยาควบคุมพิเศษ จํานวน 30 ราย และพยาบาลท่ีปฏิบัติงานในหอผูปวยในท่ี
ใหการรักษาพยาบาลผูปวยท่ีตรวจพบเชื้อดื้อยาควบคุมพิเศษ จํานวน 56 ราย กระบวนการพัฒนามี
4 ระยะ ประกอบดวย 1 รวบรวมขอมูลปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะจากผูปฏิบัติ 2 พัฒนาแนวทาง
ปฏิบัติ 3 ปฏิบัติการและพัฒนาสิ่งสนับสนุน ระยะท่ี 4 ประเมินผลการพัฒนา เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย
1 แนวปฏิบัติในการปองกันและควบคุมการแพรกระจายเชื้อดื้อยาควบคุมพิเศษ 2 แบบบันทึกขอมูล
ผูปวย 3 แบบติดตามการปฏิบัติของพยาบาล 4 แบบสอบถามความพึงพอใจของพยาบาลตอระบบท่ี
พัฒนาข้ึน การเก็บขอมูล เก็บขอมูลผูปวยทุกรายท่ีตรวจพบเชื้อดื้อยาควบคุมพิเศษ ท่ีเขารับการรักษาใน
หอผูปวยใน ประเมินการปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติของพยาบาล ระหวางวันท่ี 16 พฤษภาคม 2561
ถึง 31 พฤษภาคม 2562 สอบถามความคิดเห็นของพยาบาลเก่ียวกับระบบท่ีพัฒนาข้ึน ในเดือน
พฤษภาคม 2562 วิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา ทดสอบความแตกตางคะแนนการปฏิบัติดวย
chi square test , fisher exact test และindependent t test อัตราการติดเชื้อตอ 1000 วันนอน

ผลการศึกษา
1 ไดแนวทางปฏิบัติในการปองกันและควบคุมการแพรกระจายเชื้อดื้อยาควบคุมพิเศษ

ประกอบดวย การสื่อสาร การจัดสถานท่ีแยก การปฏิบัติเพ่ือปองกันการติดเชื้อจากการสัมผัส การ
ปฏิบัติเพ่ือปองกันการแพรกระจายเชื้อจากอุปกรณและสิ่งแวดลอม การลดปริมาณเชื้อบนรางกาย
การจําหนายผูปวย

2 ผลการประเมินหลังหลังพัฒนาระบบ อัตราการติดเชื้อดื้อยาควบคุมพิเศษระยะพัฒนา 0.73
ตอ 1000 วันนอน หลังการพัฒนาลดลงเหลือ 0.231 ตอ 1000 วันนอน การปฏิบัติเพ่ือปองกันและ
ควบคุมการแพรกระจายเชื้อของพยาบาล คะแนนสูงข้ึนเกือบทุกกิจกรรม และคะแนนเฉลี่ยสูงข้ึนเกือบ
ทุกดาน ยกเวนเรื่องการจําหนายผูปวย แตเม่ือทดสอบความแตกตางคะแนนเฉลี่ยรายดานพบวามีเพียง
การลดปริมาณเชื้อบนรางกายท่ีคะแนนสูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี p<0.05 สวนการสื่อสาร การ
จัดสถานท่ีแยก การปฏิบัติเพ่ือปองกันการติดเชื้อจากการสัมผัส การปฏิบัติเพ่ือปองกันการแพรกระจาย
เชื้อจากอุปกรณและสิ่งแวดลอม คะแนนเพ่ิมข้ึนอยางไมมีนัยสําคัญ ความพึงพอใจของพยาบาลหลัง
พัฒนาระบบ คะแนนความพึงพอใจอยูในระดับพึงพอใจมากทุกดาน

สรุป การพัฒนาการปฏิบัติการปองกันการติดเชื้อดื้อยาควบพิเศษ ควรใหผูปฏิบัติมีสวนรวมใน
การพัฒนา ใชวิธีการท่ีหลากหลาย เหมาะสมกับบริบทของโรงพยาบาลและสนับสนุนทรัพยากรในการ
ดําเนินการใหเพียงพอ

คําสําคัญ ระบบการปองกันและควบคุมการแพรกระจายเชื้อ  เชื้อดื้อยาควบคุมพิเศษ
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
เชื้อดื้อยาปฏิชีวนะกําลังเปนปญหาสาธารณสุขท่ีสําคัญท่ัวโลก เนื่องจากมีการกระจายของเชื้อ

ดื้อยาปฏิชีวนะเพ่ิมมากข้ึนอยางรวดเร็ว กอใหเกิดผลเสียหายในวงกวาง การท่ีพบเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะ
มากข้ึน สงผลเสียท้ังทางดานสุขภาพท่ีกอใหเกิดความยากลําบากในการเลือกใชยาตานจุลชีพ ความ
รุนแรงของการเจ็บปวยมากข้ึน อาจเปนอันตรายถึงชีวิตได ท้ังทําใหมีการใชยาตาน จุลชีพมากข้ึน ใชยา
ราคาแพงข้ึน ระยะเวลาในการใชยานานข้ึน ทําใหเสียคาใชจายสูงในการใหการรักษาพยาบาล

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัยตรวจสิ่งสงตรวจจากผูปวยท่ีเขารักษาในโรงพยาบาลพบเชื้อดื้อยา
ปฏิชีวนะมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนทุกป จากขอมูลในป 2558-2560 พบเชื้อดื้อยาในสิ่งสงตรวจของผูปวย
โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ป 2558 จํานวน 670 ครั้ง ป 2559 จํานวน 674 ครั้ง และป 2560 จํานวน
773 ครั้ง และตรวจพบเชื้อดื้อยาควบคุมพิเศษในป 2559- 2561 จํานวน 17, 30 และ 35 ครั้ง (ศรีสังวร
สุโขทัย, 2561) มีแนวโนมเพ่ิมข้ึนทุกป ถึงแมโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัยจะมีแนวทางในการปฏิบัติเพ่ือ
การปองกันการติดเชื้อดื้อยาแลวก็ตาม แตก็ยังพบการติดเชื้อดื้อยาและเชื้อดื้อยาควบคุมพิเศษใน
โรงพยาบาลเพ่ิมข้ึน จากการติดตามการปฏิบัติในการปองกันและควบคุมการติดเชื้อดื้อยาควบคุมพิเศษ
ยังพบปญหา/อุปสรรคจากการท่ีแนวทางการปฏิบัติท่ียังไมครอบคลุมการปฏิบัติเพ่ือปองกันการติดเชื้อ
ดื้อยาควบคุมพิเศษทุกข้ันตอน ซึ่งมีวิธีการปฏิบัติท่ีมีรายละเอียดแตกตางไปจากเชื้อดื้อยาอ่ืนๆ และ
ระบบงานบางสวนยังไมอ้ืออํานวยในการปฏิบัติ ผูวิจัยซึ่งปฏิบัติงานเปนพยาบาลปองกันและควบคุมการ
ติดเชื้อในโรงพยาบาล จึงมีแนวคิดท่ีจะพัฒนาระบบการปองกันและควบคุมการแพรกระจายเชื้อดื้อยา
ควบคุมพิเศษในโรงพยาบาลใหครอบคลุมการปฏิบัติท่ีสําคัญและเหมาะสมกับบริบทของโรงพยาบาล
เพ่ือลดการแพรกระจายเชื้อดื้อยาควบคุมพิเศษในโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย
วัตถุประสงค

1 เพ่ือพัฒนาระบบการปองกันและควบคุมการแพรกระจายเชื้อดื้อยาควบคุมพิเศษ
2 เพ่ือศึกษาผลการพัฒนาระบบการปองกันและควบคุมการแพรกระจายเชื้อดื้อยาควบคุม

พิเศษ
ประโยชนท่ีไดรับ

1 โรงพยาบาลมีระบบในการปองกันและควบคุมการแพรกระจายเชื้อดื้อยาควบคุมพิเศษ
2 ลดการแพรกระจายเชื้อดื้อยาควบคุมพิเศษ สาเหตุจากการรักษาพยาบาล
3 ผูปวยปลอดภัย ลดความเสี่ยงตอการติดเชื้อดื้อยาควบคุมพิเศษในโรงพยาบาล

ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาระบบและศึกษาผลการพัฒนาระบบการปองกันและควบคุม

การแพรกระจายเชื้อดื้อยาควบคุมพิเศษ ศึกษาในพยาบาลท่ีใหการรักษาพยาบาลและมีสวนรวมในการ
ใหบริการผูปวยท่ีตรวจพบเชื้อดื้อยาควบคุมพิเศษท่ีเขารับรักษาตัวในหอผูปวยใน 14 หอผูปวย ไดแก
หองผูปวยหนัก หอผูปวยอายุรกรรมชาย หอผูปวยอายุรกรรมหญิง หอผูปวยศัลยกรรมชาย หอผูปวย
ศัลยกรรมหญิง หอผูปวยศัลยกรรมอุบัติเหตุ สูติกรรม พิเศษเฉลิมพระเกียรติชั้น 1 ถึง 4 หอผูปวย
หลอดเลือดสมอง หอผูปวยกุมารเวชกรรม หอผูปวยทารกวิกฤต ตั้งแต 16 พฤษภาคม 2561 ถึง 31
พฤษภาคม 2562
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นิยามศัพท
เชื้อดื้อยาควบคุมพิเศษ หมายถึง เชื้อกลุม Enterococci ท่ีดื้อตอยา Vancomycin

(Vancomycin resistant Enterococci:VRE) และเชื้อกลุม Enterobactereceae ท่ีดื้อตอยากลุม
Carbapenem (Carbapenem resistant Enterobactereceae :CRE) ท่ีพบในผูปวยท้ังท่ีเปนการ
ติดเชื้อหรือเปนเชื้อกอนิคม (colonized)

ระบบการปองกันและควบคุมการแพรกระจายเชื้อดื้อยาควบคุมพิเศษ หมายถึง แนวทางและ
ระบบสนับสนุนในการดูแลผูปวยท่ีไดจากการทบทวนความรู จากหลักฐานเชิงประจักษ และปรับปรุงให
เหมาะสมตามบริบทของโรงพยาบาล ใชเปนแนวทางในการการดูแลผูปวย ประกอบดวย การสื่อสาร
ผูเก่ียวของ การจัดสถานท่ีแยกผูปวย การปฏิบัติเพ่ือปองกันการติดเชื้อจากการสัมผัส (Contact
precaution) การปฏิบัติเพ่ือปองกันการแพรกระจายเชื้อจากอุปกรณและสิ่งแวดลอม การลดปริมาณ
เชื้อท่ีปนเปอนบนรางกาย การจําหนายผูปวย
ระเบียบวิธีวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) เพ่ือพัฒนาระบบและ
ศึกษาผลการพัฒนาระบบการปองกันและควบคุมการแพรกระจายเชื้อดื้อยาควบคุมพิเศษ
กลุมตัวอยาง

1 ทีมพัฒนาระบบประกอบดวย พยาบาลปองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
2 ทาน (Infection control nurse: ICN)

2 พยาบาลท่ีปฏิบัติงานในหอผูปวยในท่ีใหการรักษาพยาบาลและมีสวนรวมในการใหบริการ
ผูปวยท่ีตรวจพบเชื้อดื้อยาควบคุมพิเศษ ระหวาง 16 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2562
คัดเลือกกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง รอยละ 25 จากพยาบาลในหอผูปวยท่ีพบผูปวยติดเชื้อดื้อยา
ควบคุมพิเศษ จํานวน 56 ราย

3 ผูปวยท่ีตรวจพบเชื้อดื้อยาควบคุมพิเศษท่ีเขารับการรักษาตัวในหอผูปวยใน 14 หอผูปวย
ท้ังท่ีพบเปนการติดเชื้อหรือเชื้อกอนิคม (colonized) ตั้งแต 16 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม
2562 คํานวณขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตร Finite population proportion ของ Application N4
studies ไดกลุมตัวอยางจํานวน 17 ราย ในการศึกษานี้กลุมตัวอยางกอนการพัฒนาจํานวน 13 ราย
หลังการพัฒนา 17 ราย

ข้ันตอนการเก็บขอมูล การพัฒนาระบบแบงเปน 4 ระยะ
ระยะท่ี 1 ระยะเตรียมการพัฒนา เก็บรวบรวมขอมูลปญหา อุปสรรค ขอจํากัดและ

ขอเสนอแนะ ศึกษาเอกสาร งานวิจัยและหลักฐานเชิงประจักษ (16 พฤษภาคม 2561 - 15 มิถุนายน
2561)

1 สรางทีมพัฒนาระบบ โดยเชิญพยาบาลปองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
((Infection control nurse: ICN) เขารวมทีมพัฒนา เพ่ือรวบรวมขอมูลปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ
และทบทวนเอกสาร งานวิจัย และหลักฐานเชิงประจักษ ท่ีเก่ียวกับการปองกันการติดเชื้อดื้อยาควบคุม
พิเศษ

2 ผูวิจัยเขาพบหัวหนาหอผูปวย เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงคการทําวิจัยและขอความรวมมือใน
ประชุมผูเก่ียวของเพ่ือรวมพัฒนาและปฏิบัติตามแนวการปองกันและควบคุมการแพรกระจายเชื้อดื้อยา
ควบคุมพิเศษท่ีพัฒนาข้ึนและเฝาระวังการติดเชื้อดื้อยาควบคุมพิเศษ
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3 รวบรวมขอมูลปญหา/อุปสรรค ขอจํากัดในการปฏิบัติการปองกันและควบคุมการ
แพรกระจายเชื้อดื้อยาควบคุมพิเศษ โดยการสังเกต สอบถามผูปฏิบัติ

4 ประชุมกลุมพยาบาลปองกันและควบคุมการติดเชื้อประจําหนวยงาน (Infection control
ward nurse: ICWN) ทํา group discussion หาปญหา อุปสรรค ขอจํากัดและโอกาสพัฒนาในการ
ดําเนินการปองกันและควบคุมการแพรกระจายเชื้อดื้อยาควบคุมพิเศษ

5 สรุปและวิเคราะหผล ปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะในการปฏิบัติเพ่ือปองกันและ
ควบคุมการแพรกระจายเชื้อดื้อยาควบคุมพิเศษ

6 ผูวิจัยและทีมพยาบาลปองกันและควบคุมการติดเชื้อโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ศึกษา
เอกสาร งานวิจัย หลักฐานเชิงประจักษเรื่องการปองกันและควบคุมการแพรกระจายเชื้อดื้อยาควบคุม
พิเศษ

ระยะท่ี 2 ระยะพัฒนาระบบ (15มิถุนายน-31 สิงหาคม 2561)
1 ผูวิจัยรวมกับทีมพยาบาลปองกันและควบคุมการติดเชื้อ จัดทํารางแนวทางปฏิบัติในการ

ปองกันและควบคุมการแพรกระจายเชื้อดื้อยาควบคุมพิเศษ เนื้อหาประกอบดวย
ก การสื่อสารผูเก่ียวของ ไดแก เจาหนาท่ี หองปฏิบัติการ ผูปวย ผูดูแล
ข การจัดสถานท่ี หองแยก พ้ืนท่ีแยก
ค การปฏิบัติเพ่ือปองกันการติดเชื้อจากการสัมผัส (Contact precaution) การจัด

อุปกรณในหองแยก การลางมือ การใชอุปกรณปองกัน การสนับสนุนอุปกรณปองกันแกเจาหนาท่ีอ่ืนๆ
การเคลื่อนยายผูปวย การจัดการอาหาร น้ําดื่ม สําหรับผูปวยแยกโรค

ง การลดปริมาณเชื้อท่ีปนเปอนบนรางกาย
จ การปฏิบัติเพ่ือปองกันการแพรกระจายเชื้อจากอุปกรณ ประกอบดวย การทําความ

สะอาด การทําลายเชื้อ การทําใหปราศจากเชื้อในอุปกรณ
ฉ การจัดการสิ่งแวดลอม ไดแก การจัดการขยะ การจัดการผาเปอน การทําความ

สะอาดหองแยก อุปกรณ การใชอุปกรณปองกันของพนักงานทําความสะอาด
ช การจําหนาย การยกเลิกการแยกผูปวย การลดปริมาณเชื้อกอนจําหนาย

การสื่อสารผูเก่ียวของหลังจําหนาย หรือสงตอ การแจงเตือนเม่ือกลับมารักษาซ้ํา
2 นํารางแนวทางปฏิบัตใินการปองกันและควบคุมการแพรกระจายเชื้อดื้อยาควบคุมพิเศษให

ผูทรงคุณวุฒิชวยตรวจสอบความตรงดานเนื้อหา
3 ผูวิจัยและคณะกรรมการปองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลและพยาบาลปองกัน

และควบคุมการติดเชื้อประจําหอผูปวย รวมทบทวนแนวทางปฏิบัติฯและปรับปรุงใหเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติ

4 ผูวิจัยประเมินการปฏิบัติในการปองกันและควบคุมการแพรกระจายเชื้อดื้อยาควบคุมพิเศษ
กอนพัฒนาระบบ
ระยะท่ี 3 ระยะปฏิบัติการและพัฒนาสิ่งสนับสนุน (1 กันยายน 2561- 31 มกราคม 2562)

4.1 ระยะปฏิบัติการ (1 กันยายน 2561- 30 พฤศจิกายน 2561)
1 ประชุมหัวหนาหอผูปวยและพยาบาลปองกันและควบคุมการแพรกระจายเชื้อประจําหอ

ผูปวย ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติ วิธีการใช แนวทางการรายงานผลตรวจทางหองปฏิบัติการ และแจก
แนวทางการปฏิบัติ
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2 ผูวิจัยประสานงานหนวยงานท่ีเก่ียวของแจงแนวทางการปฏิบัติท่ีเก่ียวของแตละหนวย เชน
กลุมงานพยาธิวิทยาคลินิก ศูนยจายกลาง ซักฟอก โภชนาการ งานผลิตยา

3 ผูวิจัยชี้แจงแนวปฏิบัติในท่ีประชุมหอผูปวยท่ีพบผูปวยติดเชื้อดื้อยาควบคุมพิเศษ
4 ระหวางดําเนินการพยาบาลปองกันและควบคุมการติดเชื้อประจําหนวยงาน (ICWN)

ติดตามใหคําแนะนําการปฏิบัติของเจาหนาท่ีในหนวยงาน
5 ผูวิจัยติดตามการปฏิบัติผูเก่ียวของพรอมใหขอแนะนําเม่ือพบผูปวยเชื้อดื้อยาควบคุมพิเศษ
6 ระหวางการพัฒนาผูวิจัยและพยาบาลปองกันและควบคุมการติดเชื้อประจําหนวยงานเฝา

ระวังการติดเชื้อดื้อยาควบคุมพิเศษในหอผูปวย
7 ผูวิจัยประเมินการปฏิบัติเพ่ือปองกันและควบคุมการแพรกระจายเชื้อดื้อยาควบคุมพิเศษ โดย

การสังเกต สอบถาม ติดตามขอมูลจากเอกสารในเวชระเบียน  และระบบ intranet ของโรงพยาบาล
3.2 ระยะพัฒนาสิ่งสนับสนุน (1 ธันวาคม 2561- 31 มกราคม 2562)
1 ผูวิจัยสอบถามผูปฏิบัติเก่ียวกับปญหา ขอจํากัดและขอเสนอแนะหลังจากพัฒนาระบบ
1 ประชุมกลุมพยาบาลปองกันและควบคุมการติดเชื้อประจําหนวยงาน(ICWN) ทํา group

discussion หลังพัฒนาระบบ เพ่ือหาปญหา ขอจํากัดและขอเสนอแนะ
2 ปรับปรุงระบบและแนวทางปฏิบัติใหเหมาะสมตามปญหาท่ีพบ ตามขอเสนอแนะจาก

ผูปฏิบัติและทีมพยาบาลปองกันและควบคุมการติดเชื้อประจําหนวยงาน (ICWN)
3 จัดทําเครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาระบบ เชน

- Flow สรุปแนวปฏิบัติอยางงาย แบบติดตามการปฏิบัติสําหรับหนวยงาน
โปสเตอร สติกเกอรเตือน คูมือการทําความสะอาด การทําลายเชื้อในอุปกรณและสิ่งแวดลอม

- แนวทางการรายงานดวนเม่ือตรวจพบเชื้อดื้อยาควบคุมพิเศษ
- จัดทําสติกเกอรเตือนสําหรับติดเวชระเบียนและใบนัดแบบ online
- จัดทําระบบแจงเตือนในระบบ Intranet (pop up) เม่ือพบผูปวยเชื้อดื้อยา

ควบคุมพิเศษ
4 ระหวางการพัฒนาผูวิจัยและพยาบาลปองกันและควบคุมการติดเชื้อประจําหนวยงาน

เฝาระวังการติดเชื้อดื้อยาควบคุมพิเศษในหอผูปวย
5 ประชุมพยาบาลปองกันการติดเชื้อในหอผูปวย ชี้แจงแนวปฏิบัติท่ีปรับปรุงเพ่ิมเติมและ

แนวทางการประสานงาน หนวยงานท่ีเก่ียวของ พรอมแจกเครื่องมือสนับสนุนการปฏิบัติท่ีจัดทําข้ึน
7 ผูวิจัยติดตามการปฏิบัติและใหคําแนะนําเม่ือพบผูปวยติดเชื้อดื้อยาควบคุมพิเศษ

ระยะท่ี 4 ประเมินผลการพัฒนา (1 กุมภาพันธ 62- 31 พฤษภาคม 2562)
1 ผูวิจัยประเมินการปฏิบัติในการปองกันและควบคุมการแพรกระจายเชื้อดื้อยาควบคุมพิเศษ

หลังการพัฒนาระบบ
2 สอบถามความคิดเห็นของพยาบาลหลังพัฒนาระบบ

เครื่องมือเก็บขอมูล ประกอบดวย
1 แนวทางปฏิบัติในการปองกันและควบคุมการแพรกระจายเชื้อดื้อยาควบคุมพิเศษ

ประกอบดวย การสื่อสารผูเก่ียวของ การจัดสถานท่ีแยกผูปวย การปฏิบัติเพ่ือปองกันการติดเชื้อจากการ
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สัมผัส (Contact precaution) การปฏิบัติเพ่ือปองกันการแพรกระจายเชื้อจากอุปกรณและสิ่งแวดลอม
การลดปริมาณเชื้อท่ีปนเปอนบนรางกาย การจําหนายผูปวย

2 แบบบันทึกขอมูลผูปวยประกอบดวย เพศ อายุ โรค หอผูปวย ผลการตรวจทาง
หองปฏิบัติการ ชนิดของเชื้อดื้อยาควบคุมพิเศษ ชนิดสิ่งสงตรวจ วันท่ีพบเชื้อ

3 แบบติดตามการปฏิบัติการปองกันและควบคุมการแพรกระจายเชื้อดื้อยาควบคุมพิเศษของ
พยาบาล ประกอบดวย รายการประเมินกิจกรรมท่ีดําเนินการ เชน การสื่อสาร การจัดสถานท่ีแยก การ
ปฏิบัติเพ่ือปองกันการติดเชื้อจากการสัมผัส การปฏิบัติเพ่ือปองกันการแพรกระจายเชื้อจากอุปกรณและ
สิ่งแวดลอม การลดปริมาณเชื้อท่ีปนเปอนบนรางกาย การจําหนายผูปวย การประเมิน ประเมินจาก
กิจกรรมท่ีกําหนดใหปฏิบัติ การใหคะแนน

- ปฏิบัติ หมายถึง ปฏิบัติไดถูกตองตามขอกําหนด ได 1 คะแนน
- ไมปฏิบัติ หมายถึงไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามขอกําหนด ให 0 คะแนน
- ไมมีกิจกรรม หมายถึง  ผูปวยไมมีกิจกรรมท่ีตองปฏิบัติตามท่ีระบุไวในแบบประเมิน
4 แบบสอบถามความคิดเห็นของพยาบาลตอการพัฒนาระบบการปองกันและควบคุมการ

แพรกระจายเชื้อดื้อยาควบคุมพิเศษ ประกอบดวย สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม เพศ
อายุ สถานท่ีปฏิบัติงาน ระยะเวลาปฏิบัติงาน ประสบการณในการดูแลผูปวยติดเชื้อดื้อยาควบคุมพิเศษ
สวนท่ี 2 ความคิดเห็นตอระบบท่ีพัฒนาข้ึน เปนแบบแรทติงสเกล 3ระดับ

- พึงพอใจมาก คะแนน 3 คะแนน
- พึงพอใจปานกลาง คะแนน 2 คะแนน
- พึงพอใจนอย คะแนน 1 คะแนน
สรุปผลการประเมิน เม่ือไดคาเฉลี่ยของคะแนนแตละขอแลวนํามาเปรียบเทียบกับเกณฑการ
ประเมินผลซึ่งมีการแปรผลตามระดับคาเฉลี่ยจากอันตรภาคชั้นดังนี้

คะแนน 2.34 - 3 หมายถึงความพึงพอใจมาก
คะแนน 1.67 - 2.33 หมายถึงความพึงพอใจปานกลาง
คะแนน 1 - 1.66 หมายถึงความพึงพอใจนอย

การควบคุมคุณภาพเครื่องมือ
การหาความตรงดานเนื้อหา (Content Validity)

1 แนวทางปฏิบัติในการการปองกันและควบคุมการแพรกระจายเชื้อดื้อยาควบคุมพิเศษ ผูวจิัย
นําไปตรวจสอบความตรงดานเนื้อหาจากผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน ประกอบดวย อายุรแพทย 1 ทาน
พยาบาลปองกันและควบคุมการติดเชื้อ 2 ทาน ตรวจสอบแกไขและใหขอเสนอแนะ ผูวิจัยปรับแกตาม
ขอเสนอแนะ

2 แบบติดตามการปฏิบัติการปองกันและควบคุมการแพรกระจายเชื้อดื้อยาควบคุมพิเศษผูวิจัย
นําไปตรวจสอบความเท่ียงตรงดานเนื้อหา (Content validity) จากผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน ประกอบดวย
พยาบาลปองกันและควบคุมการติดเชื้อ 3 ทาน คาความตรงตามเนื้อหา (Index of item objective:
IOC) เทากับ 0.98

3 แบบสอบถามความคิดเห็นของพยาบาลตอระบบการปองกันและควบคุมการแพรกระจายเชื้อ



6

ดื้อยาควบคุมพิเศษ นําไปตรวจสอบความเท่ียงตรงดานเนื้อหาจากผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน ประกอบดวย
พยาบาลปองกันและควบคุมการติดเชื้อ 3 ทาน ไดคาความตรงตามเนื้อหา(Index of item objective:
IOC) เทากับ 0.94 หาความเชื่อม่ันเครื่องมือ (Reliability) โดยนําแบบสอบถามไปทดลองใชในพยาบาล
จํานวน 10 ราย นํามาหาคาความเชื่อม่ันเครื่องมือดวยวิธี Alpha of cronbach ไดคาความเชื่อม่ัน
เทากับ 0.96
การวิเคราะหขอมูล

1 ขอมูลท่ีไดจากการสังเกต สัมภาษณ และประชุมกลุม group discussion ปญหา ขอจํากัด
นํามาแยกเปนหมวดหมู นําเสนอในรูปแบบตาราง และบรรยาย

2 ขอมูลท่ัวไป ขอมูลประเมินการปฏิบัติและขอมูลความคิดเห็นของพยาบาลตอระบบฯท่ี
พัฒนาข้ึน วิเคราะหดวยความถ่ี รอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ขอมูลความแตกตางของคะแนนการ
ปฏิบัติกอน หลังการพัฒนา ทดสอบดวย chi square test หรือ fisher exact test และIndependent
t test อัตราการติดเชื้อคํานวณตอ 1000 วันนอน
ผลการวิจัย
1 ขอมูลผูปวยท่ีตรวจพบเช้ือดื้อยาควบคุมพิเศษ

ในชวงการศึกษาพบผูปวยท่ีตรวจพบเชื้อดื้อยาควบคุมพิเศษจํานวน 33 ราย ระยะพัฒนาระบบ
อัตราการติดเชื้อ 0.730 ตอ 1000 วันนอน หลังการพัฒนาระบบอัตราการติดเชื้อลดลงเหลือ 0.231 ตอ
1000 วันนอน ดังแสดงในตาราง ท่ี 1
ตาราง 1 จํานวนและอัตราการติดเชื้อผูปวยท่ีตรวจพบเชื้อดื้อยาควบคุมพิเศษ

ระยะการพัฒนา

จํานวน
ผูปวยท่ี
พบเชื้อ
ดื้อยาฯ

จํานวน
วันนอน

อัตราการ
ติดเชื้อ

(ราย) (วัน) (1000วัน)
ระยะ 1 เตรียมการพัฒนา: 16-15มิถุนายน 2561 2 7309 0.273
ระยะท่ี 2 ระยะพัฒนา :16มิถุนายน- 31 สิงหาคม 2561 13 17804 0.730
ระยะ 3 ปฏิบัติการและพัฒนาสิ่งสนับสนุน 13 34185 0.380
3.1 ระยะปฏิบัติการ:1 กันยายน 2561- 30 พฤศจิกายน 2561 10 21183 0.472
3.2 พัฒนาสิ่งสนับสนุน:1 ธันวาคม61-31 มกราคม62 3 13002 0.231
ระยะ 4 ประเมินผล :1 กุมภาพันธ 2562- 31 พฤษภาคม 2562 5 24861 0.231

รวม 33 84,159 0.392

2 ผลการประเมินการปฏิบัติเพื่อปองกันและควบคุมการแพรกระจายเช้ือดื้อยาควบคุมพิเศษ
ผลการประเมินการปฏิบัติฯ คะแนนเฉลี่ยการปฏิบัติหลังการพัฒนาระบบพบวาคะแนนสูงข้ึน

เกือบทุกขอ และคะแนนเฉลี่ยรายดานสูงข้ึนเกือบทุกดาน ยกเวนเรื่องการจําหนายผูปวย แตเม่ือทดสอบ
ความแตกตางคะแนนเฉลี่ยรายดาน การลดปริมาณเชื้อบนรางกายคะแนนสูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ี p<0.05 สวนการสื่อสาร การจัดสถานท่ีแยก การปฏิบัติการปองกันการติดเชื้อจากการสัมผัส
การจัดการอุปกรณและสิ่งแวดลอม เพ่ิมข้ึนอยางไมมีนัยสําคัญ รายละเอียดดังตารางท่ี 2
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ตาราง 2 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนการปฏิบัติระยะพัฒนาและหลังการพัฒนาระบบปองกันและ
ควบคุมการแพรกระจายเชื้อดื้อยาควบคุมพิเศษจําแนกรายดาน

ระยะพัฒนา หลังการพัฒนา
กิจกรรม จํานวนขอ

ท่ีประเมิน
คาเฉลี่ย สวน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

คาเฉลี่ย สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

P value

1 การสื่อสาร 8 6.1 2.1 6.8 1.9 .359
2 การจัดสถานท่ี 2 1.0 .00 1.1 .3 .165
3 การปฏิบัติ contact
precaution

11 8.6 2.1 8.9 2.8 .722

4 การลดปริมาณเชื้อบน
รางกาย

1 .4 .5 .8 .4 .041*

5 การจัดการอุปกรณและ
สิ่งแวดลอม

8 5.6 .2 6.1 1.9 .381

6 การจําหนายผูปวย 6 3.2 1.5 3.1 1.5 .836
*P<0.05

3 คะแนนความคิดเห็นของพยาบาลหลังการพัฒนาระบบปองกันและควบคุมการแพรกระจายเช้ือดื้อ
ยาควบคุมพิเศษ

ผลการประเมินความพึงพอใจของพยาบาลตอการพัฒนาระบบฯ ความพึงพอใจรายขอพบวา
ความพึงพอใจทุกขออยูในระดับพึงพอใจมาก คะแนนความพึงพอใจรายดานอยูในระดับมากทุกดาน
คะแนนเฉลี่ยสูงสุดดานการปฏิบัติการปองกันการติดเชื้อจากการสัมผัส (contact precaution) และ
การลดปริมาณเชื้อบนรางกาย ดังแสดงในตารางท่ี 3

ตาราง 3 คะแนนและระดับความพึงพอใจของพยาบาลตอการพัฒนาระบบการปองกันและควบคุมเชื้อ
ดื้อยาควบคุมพิเศษจําแนกรายดาน

กิจกรรม คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ระดับ

1 การสื่อสาร 2.7 .39 มาก
2 ดานสถานท่ี 2.77 .40 มาก
3 การปฏิบัติ contact precaution 2.80 .37 มาก
4 การลดปริมาณเชื้อบนรางกาย 2.80 .37 มาก
5 การจัดการอุปกรณและสิ่งแวดลอม 2.79 .38 มาก
6 การจําหนายผูปวย 2.69 .37 มาก
สรุปความคิดเห็นโดยรวม 2.68 .37 มาก
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สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
ผลการประเมินการพัฒนาระบบการปองกันและควบคุมการแพรกระจายเชื้อดื้อยาควบคุม

พิเศษ อัตราการติดเชื้อดื้อยาควบคุมพิเศษ ระยะพัฒนาระบบ อัตราการติดเชื้อ 0.730 ตอ 1000 วัน
นอน หลังการพัฒนาระบบอัตราการติดเชื้อลดลงเหลือ 0.231 ตอ 1000 วันนอน คะแนนเฉลี่ยการ
ปฏิบัติฯหลังการพัฒนาระบบท้ังรายขอและรายดาน คะแนนสูงข้ึนเกือบทุกขอ ยกเวนการจําหนายผูปวย
แตเม่ือทดสอบความแตกตางคะแนนเฉลี่ยรายดานพบวามีเพียงการลดปริมาณเชื้อบนรางกายท่ีคะแนน
สูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี p<0.05 สวน การสื่อสาร การจัดสถานท่ีแยก การปฏิบัติการปองกัน
การติดเชื้อจากการสัมผัส การจัดการอุปกรณและสิ่งแวดลอม เพ่ิมข้ึนอยางไมมีนัยสําคัญ

อธิบายไดวาระบบท่ีพัฒนาข้ึน ซึง่ประกอบดวยการสื่อสารผูเก่ียวของ เชน เจาหนาท่ี
หองปฏิบัติการ ผูปวย ผูดูแล การจัดสถานท่ี หองแยก พ้ืนท่ีแยก การปฏิบัติเพ่ือปองกันการติดเชื้อจาก
การสัมผัส การลดปริมาณเชื้อบนรางกาย การปฏิบัติเพ่ือปองกันการแพรเชื้อจากอุปกรณ การจัดการ
สิ่งแวดลอม การจําหนายผูปวย การยกเลิกการแยกผูปวย การสื่อสารผูเก่ียวของหลังจําหนายหรือสงตอ
การแจงเตือนเม่ือกลับมารักษาซ้ํา มีความครอบคลุมการปฏิบัติท่ีสําคัญ รวมกับมีการพัฒนาเครื่องมือ
สนับสนุนการปฏิบัติ เชน Flowแนวทางปฏิบัติอยางงาย แนวทางการรายดวนงานเม่ือพบผูปวย คูมือ
การทําลายเชื้อในอุปกรณและสิ่งแวดลอม โปสเตอรประชาสัมพันธ สติกเกอรเตือน จัดทําระบบแจง
เตือน Intranet (pop up) เพ่ิมสิ่งอํานวยความสะดวกในกระบวนการทํางาน มีระบบนิเทศติดตามและ
ใหคําปรึกษาระหวางดําเนินการ มีแบบประเมินการปฏิบัติสําหรับผูนิเทศในหนวยงาน ทําใหคะแนนการ
ปฏิบัติหลังการพัฒนามีคะแนนเพ่ิมข้ึนเกือบทุกขอ ผลการศึกษานี้สอดคลองกับการศึกษาของประจวบ
ทองเจริญ และคณะ (2558) เรื่องผลของการใชกลวิธีท่ีหลากหลายตอการปฏิบัติของบุคลากรสุขภาพใน
การปองกันการติดเชื้อแบคทีเรียดื้อยาหลายขนาน ผลการศึกษาพบวาหลังใชกลวิธีทีหลากหลาย
บุคลากรสุขภาพกลุมทดลองมีการปฏิบัติถูกตองในการปองกันการติดเชื้อดื้อยาหลายขนาน เพ่ิมข้ึนและ
ถูกตองมากกวากลุมควบคุม และการศึกษาของวัลลภา ชางเจรจา (2559) เรื่อง ผลการพัฒนาแนว
ปฏิบัติตออัตราการติดเชื้อดื้อยาท่ีตองควบคุมเปนกรณีพิเศษ โรงพยาบาลบึงกาฬ ท่ีพบวาอัตราการ
ติดเชื้อดื้อยาหลังใชแนวปฏิบัติลดลงกวากอนใชแนวปฏิบัติ อยางมีนัยสําคัญ สวนดาน การสื่อสาร การ
จัดสถานท่ีแยก การปฏิบัติเพ่ือปองกันการติดเชื้อจากการสัมผัส (contact precaution) การปฏิบัติเพ่ือ
ปองกันการแพรเชื้อจากอุปกรณและการสิ่งแวดลอม คะแนนเพ่ิมข้ึนอยางไมมีนัยสําคัญ อธิบายไดวาการ
ประเมินผลการปฏิบัติเปนการประเมินคูขนานไปกับพัฒนา ซึ่งกระบวนการพัฒนาดําเนินการไประยะ
หนึ่งแลวทําใหมีการปฏิบัติฯถูกตองเพ่ิมมากข้ึนอยูแลว เม่ือประเมินหลังการพัฒนา ซึ่งเปนการประเมิน
ขณะท่ีมีการพัฒนาตอเนื่อง ทําใหคะแนนการปฏิบัติฯจึงมีความแตกตางกันไมมาก

ผลการประเมินความพึงพอใจของพยาบาลหลังการพัฒนาระบบการปองกันและควบคุมการ
แพรกระจายเชื้อ ความพึงพอใจรายขอทุกขออยูในระดับพึงพอใจมาก และคะแนนความพึงพอใจราย
ดานอยูในระดับมากทุกดาน คะแนนเฉลี่ยสูงสุดดาน การปฏิบัติเพ่ือปองกันการติดเชื้อจากการสัมผัส
(contact precaution) และการลดปริมาณเชื้อบนรางกาย เปนเพราะการมีแนวปฏิบัติและสิ่งสนับสนุน
การปฏิบัติท่ีเพียงพอ ทําใหพยาบาลสามารถใชเปนแนวทางในการจัดการเม่ือพบผูปวยไดสะดวก
ผูปฏิบัติเกิดความม่ันใจในการปฏิบัติมากข้ึน สอดคลองกับการศึกษาของ ปยะฉัตร วิเศษศิริ และคณะ
(2558) เรื่องการพัฒนารูปแบบการสงเสริมการปฏิบัติการปองกันการติดเชื้อดื้อยาของบุคลากรพยาบาล
แผนกอายุรกรรมโรงพยาบาลตติยภูมิ  ผลการวิจัยพบวารูปแบบการสงเสริมการปฏิบัติในการปองกัน
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การติดเชื้อดื้อยาของบุคลากรพยาบาล บุคลากรพยาบาลมากกวารอยละ 90 เห็นดวยและเห็นดวยอยาง
ยิ่งเก่ียวกับวิธีการท่ีใชในการสงเสริมการปฏิบัติท้ัง 6 กิจกรรมและการศึกษาของวิไลลักษณ วงศจุลชาติ.
(2560).เรื่อง การใชวิธีหลากหลายเพ่ือสงเสริมการปฏิบัติตามแนวทางปองกันและควบคุมการแพร
กระจายเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เพ่ือสงเสริมการปฏิบัติการปองกันการแพรกระจายเชื้อดื้อ
ยาของบุคลากรโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โดยใชกลวิธีหลากหลายและศึกษาความคิดเห็นของบุคลากร
โรงพยาบาลท่ีมีตอแนวทางการปองกันและควบคุมการแพรกระจายเชื้อดื้อยา ผลการศึกษาพบวาการใช
กลวิธีหลากหลายทําใหบุคลากรมีการปฏิบัติตามแนวทางปองกันและควบคุมการแพรกระจายเชื้อดื้อยา
ไดถูกตองเพ่ิมข้ึนรอยละ 22.97 และความชุกของเชื้อดื้อยาลดลงจาก1.08เปน 0.61ครั้งตอ1000วันนอน

ขอเสนอแนะ

1 การพัฒนาระบบการปองกันและควบคุมการแพรกระจายเชื้อดื้อยาควบคุมพิเศษ ควรให
ผูปฏิบัติมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนา ใชวิธีการท่ีหลากหลาย เหมาะสมกับบริบทของหนวยงานและ
สนับสนุนทรัพยากร สิ่งอํานวยความสะดวกใหเพียงพอ
การนําผลการวิจัยไปใช

1 ควรขยายผลนําแนวทางปฏิบัติในการปองกันและควบคุมการแพรกระจายเชื้อดื้อยาควบคุม
พิเศษไปปรับใชในโรงพยาบาลท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน
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