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ดูแลผูปวยหลังผาตัดหัวใจและหลอดเลือดแดงใหญในระยะวิกฤตอยางไร  

ใหปลอดภัยจากการติดเช้ือที่สัมพันธกับการใสอุปกรณทางการแพทย  

(Device-Associated Infection) 

พว.บุปผา อินทรัตน                                                                     

หออภิบาลผูปวยศัลยกรรมหัวใจ ทรวงอกและหลอดเลือด (ICU-CVT)  

โรงพยาบาลสงขลานครินทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

หออภิบาลผูปวยศัลยกรรมหัวใจ ทรวงอกและหลอดเลือด (ICU-CVT)  โรงพยาบาลสงขลานครินทร 
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 1. บทสรุปของผูบริหาร 

2. ขอมูลเกี่ยวกับองคกรและหนวยงาน 

3. การเรียนรูความตองการและความคาดหวัง ของ "ลูกคาของกระบวนการท่ีนําเสนอ"  

4. กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต  

5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติท่ีไดปรับปรุงใหม   

6. การวัดและวิเคราะหคุณภาพของผลการทํางาน และประโยชนท่ีไดรับ 

7. ปญหา อุปสรรค และแนวทางในการแกไข 

8. ความทาทายตอไป  
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1.บทสรุปของผูบริหาร 

หออภิบาลผูปวยศัลยกรรมหัวใจ ทรวงอกและหลอดเลือด (ICU-CVT)  โรงพยาบาลสงขลานครินทร 
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2. ขอมูลเก่ียวกับองคกรและหนวยงาน 

o เปนสวนหนึ่งของศูนยผาตัดหัวใจ 99 ป รัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท  

o ใหการดูแลผูปวยผูใหญศัลยกรรมหัวใจและหลอดเลือดแดงใหญในระยะวิกฤต                   

รอยละ 90 เปนกลุมผูปวยหลังผาตัดหัวใจและหลอดเลือดแดงใหญ 

o ใหบริการ 9 เตียง มีจํานวนบุคลากร 59 คน แพทยศัลยกรรมหัวใจจํานวน 5 คน 

หออภิบาลผูปวยศัลยกรรมหัวใจ ทรวงอกและหลอดเลือด (ICU-CVT)  โรงพยาบาลสงขลานครินทร 
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3. การเรียนรูความตองการและความคาดหวัง ของ 

“ลูกคาของกระบวนการท่ีนําเสนอ”  

หออภิบาลผูปวยศัลยกรรมหัวใจ ทรวงอกและหลอดเลือด (ICU-CVT)  โรงพยาบาลสงขลานครินทร 



6 หออภิบาลผูปวยศัลยกรรมหัวใจ ทรวงอกและหลอดเลือด (ICU-CVT)  โรงพยาบาลสงขลานครินทร 

  Ventilator Associated Pneumonia (VAP) 

Central Line Associated Blood Stream Infection (CLABSI) 

Catheter-Associated Urinary Tract Infection (CAUTI) 

4. กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต (1)  



7 หออภิบาลผูปวยศัลยกรรมหัวใจ ทรวงอกและหลอดเลือด (ICU-CVT)  โรงพยาบาลสงขลานครินทร 

4. กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต (2)  

การติดเช้ือที่สัมพันธกับการใสอุปกรณทางการแพทย มีการเทียบเคียงในระดับ

โรงพยาบาล ใชตัวช้ีวัดเปน 50% National Healthcare Safety Network (NHSN)  

1.  VAP ≤  0.9 คร้ังตอ 1000 วันที่ใสเคร่ืองชวยหายใจ  

2. CLABSI ≤ 0.9 คร้ังตอ 1000 วันที่ใสสายสวนทางหลอดเลือดดําสวนกลาง 

3. CAUTI ≤  2.2 คร้ังตอ 1000 วันที่ใสสายสวนปสสาวะ 



8 หออภิบาลผูปวยศัลยกรรมหัวใจ ทรวงอกและหลอดเลือด (ICU-CVT)  โรงพยาบาลสงขลานครินทร 

4. กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต (3)  

  Guideline ; Ventilator Associated Pneumonia (VAP) 



9 หออภิบาลผูปวยศัลยกรรมหัวใจ ทรวงอกและหลอดเลือด (ICU-CVT)  โรงพยาบาลสงขลานครินทร 

4. กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต (4)  

Guideline ; Central Line Associated Blood Stream Infection (CLABSI) 



10 หออภิบาลผูปวยศัลยกรรมหัวใจ ทรวงอกและหลอดเลือด (ICU-CVT)  โรงพยาบาลสงขลานครินทร 

4. กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต (5)  

Guideline ; Catheter-Associated Urinary Tract Infection (CAUTI) 



11 หออภิบาลผูปวยศัลยกรรมหัวใจ ทรวงอกและหลอดเลือด (ICU-CVT)  โรงพยาบาลสงขลานครินทร 

5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติท่ีไดปรับปรุงใหม (1)  

  Guideline ; Ventilator Associated Pneumonia (VAP) 



12 หออภิบาลผูปวยศัลยกรรมหัวใจ ทรวงอกและหลอดเลือด (ICU-CVT)  โรงพยาบาลสงขลานครินทร 

5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติท่ีไดปรับปรุงใหม (2)  

  Guideline ; Ventilator Associated Pneumonia (VAP) 



13 หออภิบาลผูปวยศัลยกรรมหัวใจ ทรวงอกและหลอดเลือด (ICU-CVT)  โรงพยาบาลสงขลานครินทร 

Guideline ; Central Line Associated Blood Stream Infection (CLABSI) 

5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติท่ีไดปรับปรุงใหม (3)  



14 หออภิบาลผูปวยศัลยกรรมหัวใจ ทรวงอกและหลอดเลือด (ICU-CVT)  โรงพยาบาลสงขลานครินทร 

Guideline ; Central Line Associated Blood Stream Infection (CLABSI) 

5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติท่ีไดปรับปรุงใหม (4)  

  



15 หออภิบาลผูปวยศัลยกรรมหัวใจ ทรวงอกและหลอดเลือด (ICU-CVT)  โรงพยาบาลสงขลานครินทร 

Guideline ; Central Line Associated Blood Stream Infection (CLABSI) 

5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติท่ีไดปรับปรุงใหม (5)  

  



16 หออภิบาลผูปวยศัลยกรรมหัวใจ ทรวงอกและหลอดเลือด (ICU-CVT)  โรงพยาบาลสงขลานครินทร 

5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติท่ีไดปรับปรุงใหม (6)  

Guideline ; Catheter-Associated Urinary Tract Infection (CAUTI) 



17 หออภิบาลผูปวยศัลยกรรมหัวใจ ทรวงอกและหลอดเลือด (ICU-CVT)  โรงพยาบาลสงขลานครินทร 

5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติท่ีไดปรับปรุงใหม (7)  

Guideline ; Catheter-Associated Urinary Tract Infection (CAUTI) 



18 หออภิบาลผูปวยศัลยกรรมหัวใจ ทรวงอกและหลอดเลือด (ICU-CVT)  โรงพยาบาลสงขลานครินทร 

5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติท่ีไดปรับปรุงใหม (8)  

Promotion Hand Hygiene 5 Moment 



19 หออภิบาลผูปวยศัลยกรรมหัวใจ ทรวงอกและหลอดเลือด (ICU-CVT)  โรงพยาบาลสงขลานครินทร 

5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติท่ีไดปรับปรุงใหม (9)  

Promotion Hand Hygiene 5 Moment 

o Knowledge management (KM) ใหกับพยาบาลทุกคนเพ่ือเพ่ิมความตระหนักรู (situation awareness) 

o Standardize การเก็บขอมูล HH 5 Moment กําหนดใหพยาบาลทุกคนสังเกตการลางมือของบุคลากร และ

เก็บขอมูล HH 5 Moment คนละ 10 โอกาสการลางมือตอเดือน โดยใช QR code ของโรงพยาบาล  

o จากการเก็บขอมูลในไตรมาสท่ี 1 พบวา อัตราการลางมือในบาง moment 1 และ 5 ยังไมไดตามเปาหมาย 

(> รอยละ 80) จึงมาทบทวนสรุป (PDCA) เพ่ิมมาตรการกระตุนเตือนใหมีการลางมือ (remind) ในรูปแบบ

ของ verbal พรอมกับพัฒนาการเก็บขอมูล เพ่ิมในสวนของกิจกรรมการ remind และผลลัพธของการ 

remind (ไตรมาส 4) จนไดผลลัพธดีขึ้น   



20 หออภิบาลผูปวยศัลยกรรมหัวใจ ทรวงอกและหลอดเลือด (ICU-CVT)  โรงพยาบาลสงขลานครินทร 

5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติท่ีไดปรับปรุงใหม (10)  

Promotion  

Hand Hygiene 5 Moment   



21 หออภิบาลผูปวยศัลยกรรมหัวใจ ทรวงอกและหลอดเลือด (ICU-CVT)  โรงพยาบาลสงขลานครินทร 

5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติท่ีไดปรับปรุงใหม (11)  

o มีการ Remind คิดเปนรอยละ 57.39 ของการไม

ลางมือท้ังหมด  

o มีการลางมือ ภายหลังการ Remind คิดเปนรอยละ 

94.99  

o พบวาการกระตุนเตือนใหมีการลางมือ (verbal) 

สามารถชวยใหอัตราการลางมือ HH 5 moment 

ดีขึ้น  

o แตอยางไรก็ตามการกระตุนเตือนแบบ verbal 

ขึ้นอยูกับบุคคลท้ังคน remind และคนถูก remind 

(สัมพันธภาพ ตําแหนงวิชาชีพ ลักษณะคําพูด การ

สื่อสาร) 



22 หออภิบาลผูปวยศัลยกรรมหัวใจ ทรวงอกและหลอดเลือด (ICU-CVT)  โรงพยาบาลสงขลานครินทร 

5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติท่ีไดปรับปรุงใหม (12)  

พัฒนาระบบการพยาบาลเพ่ือติดตาม นิเทศ ควบคุมคุณภาพการปฏิบัติตาม Bundle 

o มี Dashboard เพ่ือ monitoring ความเส่ียงของการติดเช้ือตางๆ 

o กํากับใหมีการปฏิบัติตาม Bundle ตางๆอยางเครงครัด โดยทีมแกนนํา

และหัวหนาหอผูปวย  

o วิเคราะหหาสาเหตุรากเหงาท่ีแทจริงใน case ท่ีมีการติดเช้ือ เพ่ือมาพัฒนา

กระบวนการดูแลตอไป 
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6. การวัดและวิเคราะหคุณภาพของผลการทํางาน  
และประโยชนท่ีไดรับ (1) 

หออภิบาลผูปวยศัลยกรรมหัวใจ ทรวงอกและหลอดเลือด (ICU-CVT)  โรงพยาบาลสงขลานครินทร 
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6. การวัดและวิเคราะหคุณภาพของผลการทํางาน  
และประโยชนท่ีไดรับ (2) 

หออภิบาลผูปวยศัลยกรรมหัวใจ ทรวงอกและหลอดเลือด (ICU-CVT)  โรงพยาบาลสงขลานครินทร 
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6. การวัดและวิเคราะหคุณภาพของผลการทํางาน  
และประโยชนท่ีไดรับ (3) 

หออภิบาลผูปวยศัลยกรรมหัวใจ ทรวงอกและหลอดเลือด (ICU-CVT)  โรงพยาบาลสงขลานครินทร 
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7. ปญหา อุปสรรค และแนวทางในการแกไข 

หออภิบาลผูปวยศัลยกรรมหัวใจ ทรวงอกและหลอดเลือด (ICU-CVT)  โรงพยาบาลสงขลานครินทร 

o Multifactorial  

o situation awareness ไมเทากัน 
o Increase situation awareness 

o Technology and Innovation  
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8. ความทาทายตอไป  

หออภิบาลผูปวยศัลยกรรมหัวใจ ทรวงอกและหลอดเลือด (ICU-CVT)  โรงพยาบาลสงขลานครินทร 

o พัฒนาตอยอด งานวิจัย เพ่ือเผยแพรแนวปฏิบัติ (process design) และ

กระบวนการควบคุมการปฏิบัติ (process control)  

o Innovation  

o Sustainability 
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9. ปจจัยแหงความสําเร็จ และความย่ังยืน  

หออภิบาลผูปวยศัลยกรรมหัวใจ ทรวงอกและหลอดเลือด (ICU-CVT)  โรงพยาบาลสงขลานครินทร 

o ยึดถือคานิยมเปนทิศทางในการปฏิบัติงาน  

 Mankind ถือประโยชนของเพ่ือนมนุษยเปนกิจท่ี   

 Excellent มาตรฐานสูงสุดเพ่ือทุกชีวิต 

 Professionalism เช่ียวชาญมีจรรยาบรรณ 

o  เปาหมายชัดเจน 

o  แนวปฏิบัติใหเหมาะสมตามบริบท และมีการจัดการขอมูลท่ีดี 

o  การตระหนักรู (situation awareness) ในความสําคัญของการดูแลผูปวยให

ปลอดภัยจากการติดเช้ือจากการใสอุปกรณทางการแพทย เนื่องจากมีผลตอความ

รุนแรงของการเจ็บปวยและอัตราตายของผูปวย 
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ถาม - ตอบ 

หออภิบาลผูปวยศัลยกรรมหัวใจ ทรวงอกและหลอดเลือด (ICU-CVT)  โรงพยาบาลสงขลานครินทร 
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