
ยทุธศาสตร์การด าเนินงานดา้น
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1.1 โครงสร  ้างคณะอน้  กรรมการด  ้านการป  ้องก้  นและควบค้  มโรคต  ้ดเช  ้้ อในโรงพยาบาล

คณะกรรมการโรคต  ้ดต  ้อแห  ้งชาต  ้

4





แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ด้านการป้องกนัและควบคุมการตดิเช้ือใน
โรงพยาบาลระดับชาติ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)



แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ด้านการป้องกนัและควบคุมการตดิเช้ือใน
โรงพยาบาลระดับชาต ิระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)



แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ด้านการป้องกนัและควบคุมการตดิเช้ือใน
โรงพยาบาลระดับชาต ิระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)



ตัวช้ีวดัผลลพัธ์ (ภายในปี 2570)

1

3

4

5

ลดอตัราการตดิเช้ือในโรงพยาบาล

ลดอตัราการตดิเช้ือในโรงพยาบาลรายต าแหน่ง (รพศ. และ รพท.)

โรงพยาบาลเครือข่ายร้อยละ 80 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการด าเนินงานด้าน IPC

บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ปฏิบัตงิานด้าน IPC ร้อยละ 80
ผ่านการอบรมหลกัสูตรตามมาตรฐานที่ก าหนด

ผู้รับบริการในโรงพยาบาลร้อยละ 80 มีความตระหนักรู้ เร่ืองการป้องกนัและควบคุมโรคตดิเช้ือในโรงพยาบาล 

2

- รพศ., รพท. < 1.5 คร้ัง/1,000 วนันอน
- รพช. < 0.35 คร้ัง/1,000 วนันอน

- VAP < 3.5 คร้ัง/1,000 วนัใช้เคร่ืองช่วยหายใจ
- CAUTI < 1.5 คร้ัง/1,000 วนัคาสายสวนปัสสาวะ 
- CLABSI < 1.5 คร้ัง/1,000 วนัคาสายสวนหลอดเลือดด า
- SSI < 0.5 คร้ัง/100 รายผ่าตดั
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เครือข่ายการด าเนินงานด้าน IPC  

คณะอนุกรรมการดา้นการป้องกนัและควบคุม
โรคติดเช้ือในโรงพยาบาล 

สถาบันบ าราศนราดูร
กรมควบคุมโรค 

ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 1-12
และสถาบนัป้องกนัควบคุมโรคเขตเมือง



จดัท ำส่ือควำมรู้ (รปูแบบแผน่พบั) 
ถ่ำยทอดแผนปฏิบติักำรเชิงยทุธศำสตรด้์ำน IPC จ ำนวน 3,500 แผน่ 

วำงแผนจดัท ำท ำส่ือควำมรู้ (รปูแบบส่ือวิดีโอ) ถ่ำยทอดแผนปฏิบติักำรเชิงยทุธศำสตรด้์ำน IPC



● วนัองัคำรท่ี 20 ธนัวำคม 2565 เวลำ 08.00–16.30น 
● ณ โรงแรม ไมด้ำงำมวงศว์ำน จงัหวดันนทบรีุ
● คณะกรรมกำรพฒันำศกัยภำพและเสริมสร้ำงควำมเข้มแขง็

ของเครือข่ำยเพ่ือกำรป้องกนัและควบคมุโรคติดต่อ/โรคติดเช้ือ
● ผูเ้ข้ำร่วม รวมจ ำนวนทัง้ส้ิน 47 คน 

○ สคร. 12 แห่งและ สสจ. จ ำนวน 17 คน
○ ICN จำกรพ.  จ ำนวน 30 คน   

ประชุมเครือข่ำยเพ่ือถ่ำยทอดกำรบริหำรจดักำรด้ำน IPC 



1.1 กำรประเมินผลกำรปฏิบติัตำมกฎอนำมยัระหว่ำงประเทศ (International Health 
Regulations Joint External Evaluation (IHR-JEE)) วนัท่ี 2 พฤศจิกำยน 2565

P4.3 Antimicrobial Resistance: prevention of MDRO transmission in health care facilities 
R4. Infection Prevention and control

IPC programmes

HCAI surveillance

Safe environment
in health facilities



กำรประเมินผลกำรปฏิบติัตำมกฎอนำมยัระหว่ำงประเทศ (International Health Regulations Joint External Evaluation (IHR-JEE))



กำรประเมินผลกำรปฏิบติัตำมกฎอนำมยัระหว่ำงประเทศ (International Health Regulations 
Joint External Evaluation (IHR-JEE)) วนัท่ี 2 พฤศจิกำยน 2565

13.00 – 14.30 small group discussion กบั Dr. Anthony Twyman
ผูเ้ข้ำร่วม: IPC สถำบนับ ำรำศนรำดรู, รศ.นพ.ยงค ์รงคร์ุ่งเรือง, นพ.ฐิติพงษ์ ย่ิงยง กอง
ระบำดวิทยำ, ผูแ้ทนจำกกรมอนำมยั



Score Infection Prevention and Control: Proposed Indicators Score

R4.1. IPC programmes R4.2. HCAI surveillance R4.3. Safe environment in health facilities

Level 1 An active national IPC programme or operational plan according to the WHO minimum 

requirements is not available or is under development

No national HCAI surveillance programme or national strategic plan for HCAIs surveillance, 

including pathogens that are antimicrobial resistant and/ or prone to outbreaks is available or 

under development

National standards and resources for safe built environment107 e.g., WASH, screening, isolation 

areas and sterilization services in health care facilities,108 including appropriate infrastructure, 

materials and equipment for IPC; as well as standards for reduction of overcrowding and for 

optimization of staffing levels in health care facilities are not available or under development

Level 2 An active national IPC programme or operational plan according to WHO minimum 

requirements exists but is not fully implemented. National IPC guidelines/standards exist but 

are not fully implemented

A national strategic plan for HCAIs surveillance (including pathogens that are antimicrobial 

resistant and/or prone to outbreaks) is available but not implemented

National standards and resources for a safe built environment e.g., WASH, screening, isolation 

areas and sterilization services in health care facilities, including appropriate infrastructure, 

materials and equipment for IPC; as well as standards for reduction of overcrowding and 

optimization of staffing levels in health care facilities, according to WHO minimum requirements, 

exist but they are not fully implemented through a national plan

Level 3 An active national IPC programme exists, and a national IPC operational plan according to 

the WHO minimum requirements is available including role of IPC in outbreaks and pandemic. 

National guidelines/standards for IPC in health care are available and disseminated. Selected 

health facilities are implementing guidelines using multimodal strategies, including health 

workers’ training and monitoring and feedback

A national strategic plan for HCAIs surveillance (including pathogens that are antimicrobial 

resistant and/or prone to outbreaks) is available and implemented through a national programme

and system for data collection, analysis and feedback. Selected secondary and tertiary health care 

facilities are conducting HCAIs surveillance (as specified above) and provide timely and regular 

feedback to senior management and health workers

National standards and resources for safe built environment, e.g., WASH, screening, isolation 

areas and sterilization services in health care facilities, including appropriate infrastructure, 

materials and equipment fort IPC; as well as standards for reduction of overcrowding and 

optimization of staffing levels in health care facilities, according to WHO minimum requirements, 

exist and are implemented in selected health care facilities at a national level according to a 

national plan

Level 

4

An active national IPC programme is available 

according to WHO IPC core components guidelines 

and is leading implementation of the national IPC 

operational plan and guidelines nationwide using 

multimodal strategies, including health workers’ 

training and monitoring and feedback in place. 

National IPC programme is actively engaged in 

health care outbreaks and pandemic planning. 

More than 75% of health care facilities meet WHO 

minimum requirements for IPC programmes, 

guidelines, training, and monitoring/feedback

A national strategic plan for HCAIs surveillance 

(including pathogens that are antimicrobial resistant 

and/or prone to outbreaks) is available and 

implemented nationwide in all secondary and tertiary 

health care facilities through a national system 

according to the WHO recommendations on IPC core 

components. Regular reports are available for 

providing feedback

National standards and resources for safe built 

environment, e.g., WASH, screening, isolation areas 

and sterilization services in health care facilities, 

including appropriate infrastructure, materials and 

equipment for IPC; as well as standards for reduction 

of overcrowding and optimization of staffing levels in 

health care facilities, according to WHO minimum 

requirements, are implemented at national and 

intermediate levels according to a national plan

Level 

5

IPC programmes are in place and functioning at 

national and health facility levels according to the 

WHO IPC core components and their compliance 

and effectiveness are exercised (as applicable), 

reviewed, evaluated and published or available. 

Plans and guidance are regularly updated in 

response to monitoring and feedback. National, 

intermediate and local IPC programmes actively 

coordinate and are engaged in health care 

outbreaks and pandemic planning

A national strategic plan for HCAIs surveillance 

(including pathogens that are antimicrobial resistant 

and/or prone to outbreaks) are available and 

implemented nationwide in all secondary and tertiary 

health care facilities through a national programme

and system according to the WHO recommendations 

on IPC core components. Data are shared and being 

used continuously and in a timely manner to inform 

prevention efforts. The quality and impact of the 

system are regularly evaluated, and improvement 

actions are taken accordingly

National standards and resources for safe built 

environment, e.g., WASH, screening, isolation areas 

and sterilization services in health care facilities, 

including appropriate infrastructure, materials and 

equipment for IPC; as well as standards for reduction 

of overcrowding and for optimization of staffing levels 

in health care facilities, according to WHO minimum 

requirements, are implemented at national and 

intermediate levels according to a national plan, and 

are regularly exercised (as applicable) and monitored 

and improvement actions are taken accordingly



Recommendations for priority actions 

• Promote the IPC secretariat by dedicating full-time staff to support the NICC in executing the designated 
functions and objectives of a national IPC programme, including by: 

o clearly defining roles and responsibilities for national level implementation; 

o granting authority to make decisions influencing implementation; and

o providing a dedicated, protected budget for planned activities outlined in the National Plan for HAI 
Prevention and Control 2023-2027

• Support IPC staffing at facility level by enhancing the IPC career pathway, increasing incentives and 
compensation, and providing higher staffing levels – particularly for ICN, at a ratio of at least 1 nurse per 150 
beds

• Increase the number of hospitals participating in the HAI/AMR surveillance programme, leveraging digital 
technology and innovation to ensure the quality, accuracy, completeness and timeliness of real-time data 
analysis and feedback 

• Strengthen the national IPC M&E framework by using IPC process indicators aligned with AMR initiatives (e.g. 
integrated assessment models/iAMs), using the Healthcare Accreditation group to provide tailored IPC 
interventions, and providing training to increase adherence to IPC practices



ขอบคุณครับ



ยทุธศาสตร์การด าเนินงานดา้น
การป้องกนัและควบคุมการติดเช้ือ
ในประเทศไทย
นพ. วรีวฒัน์ มโนสุทธิ
นายแพทยท์รงคุณวฒิุ กรมควบคุมโรค  
รองผูอ้  านวยการ สถาบนับ าราศนราดูร
23 มกราคม 2566





ประเภท รพ.
เป้ำหมำย 
ปี 65 ลงข้อมลู %

จ ำนวน %

รพศ. 34 100 28 82.4

รพท. 92 100 56 60.9

รพช. 620 ≥ 80 275 35.5

เอกชน - 41

ทบวง
มหำวิทยำลยั

- 4

อ่ืน ๆ - 20

รวม - 424

โรงพยำบำลทัว่ประเทศ

23

ผลกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณ 2565

โครงกำรพฒันำและปรบัปรงุระบบ
กำรเฝ้ำระวงักำรติดเช้ือในโรงพยำบำล

(IPC&AMR Surveillance Program)



โรงพยำบำล Sentinel

24

ประเภท รพ.
เป้ำหมำย ปี 65 

(จ ำนวน)
ลงข้อมลู

(ถึง 27 ธ.ค.65)
%

รพศ. 15 15

100

รพท. 20 20

รพช. 10 10

เอกชน 2 2

ทบวง
มหำวิทยำลยั

1 1

อ่ืน ๆ 2 2

รวม 50 50

เพ่ิมโรงพยำบำล Sentinel เป็น 100 แห่ง 
และลงข้อมูลครบ 100%

เป้ำหมำยปี 2566

โครงกำรพฒันำและปรบัปรงุระบบ
กำรเฝ้ำระวงักำรติดเช้ือในโรงพยำบำล

(IPC&AMR Surveillance Program)
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พย

ำบ
ำล

รพศ รพท รพช อ่ืนๆ รวม

จ ำนวนโรงพยำบำลท่ีลงข้อมลูกำรติดเช้ือใน รพ. 
(จ ำแนกตำมประเภทโรงพยำบำล พ.ศ. 2561 – 2565)



อตัรำกำรติดเช้ือในโรงพยำบำล แบง่ตำมประเภทโรงพยำบำล พ.ศ. 2561 - 2565

รพศ. รพท. รพช. รพ.ทบวง รพ.เอกชน อ่ืนๆ
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อตัรำกำรติดเช้ือตำมต ำแหน่ง ข้อมลูปี พ.ศ.2561 - 2565
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VAP (ครัง้/1,000 ventilator days)

CAUTI (ครัง้/1,000 catheter days)

CLABSI (ครัง้/1,000 central line days)

SSI (ครัง้/100 รำยผำ่ตดั)
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อตัรำกำรติดเช้ือตำมต ำแหน่ง แบง่ตำมประเภทโรงพยำบำล (2561 – 2565)
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รพศ. รพท. รพช. รพ.มหำวิทยำลยั รพ.เอกชน อ่ืนๆ
VAP (ครัง้/1,000 ventilator days)

CAUTI (ครัง้/1,000 catheter days)

CLABSI (ครัง้/1,000 central line days)

SSI (ครัง้/100 รำยผำ่ตดั)

28
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อตัรำกำรติดเช้ือตำมต ำแหน่งในโรงพยำบำลศนูย/์โรงพยำบำลทัว่ไป (2561-2565)

VAP (ครัง้/1,000 ventilator days)

CAUTI (ครัง้/1,000 catheter days)

CLABSI (ครัง้/1,000 central line days)

SSI (ครัง้/100 รำยผ่ำตดั)



อตัรำกำรเกิดปอดอกัเสบจำกกำรใช้เครือ่งช่วยหำยใจ (VAP) 
ใน โรงพยำบำลศนูยแ์ละโรงพยำบำลทัว่ไป พ.ศ.2561 - 2565
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4.34.5
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2561 2562 2563 2564 2565
รพศ. รพท.

ค่ำเป้ำหมำย ≤ 5ครัง้/ 1,000 วนัใช้เคร่ืองช่วยหำยใจ

30



ข้อมลูเช้ือดื้อยำในระบบฐำนข้อมลู (IPC & AMR Surveillance Program) 

เช้ือกลุ่มเป้ำหมำยด้ือยำ กลุ่มยำ
รอ้ยละของการดือ้ยา

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

Acinetobacter baumannii Carbapenem 69.5 70.2 76.0 75.5 82.6
Colistin 1.1 1.7 4.2 2.2 4.6

Klebsiella pneumoniae Carbapenem 31.0 29.9 31.9 40.4 42.5
Colistin 2.3 3.1 4.9 4.1 7.1

Escherichia coli Carbapenem 10.4 13.7 15.3 17.6 15.6
Colistin 0.1 1.4 2.0 1.1 4.1

Pseudomonas aeruginosa Carbapenem 19.1 24.7 28.7 34.3 35.2
Colistin 0.6 0.6 1.7 1.0 3.6

Enterococcus faecium Vancomycin 19.9 14.2 13.3 16.3 24.5

31





สรุปสาระส าคัญการด าเนินงาน คณะท างานที่ 2 คณะท างานการพัฒนาองค์ความรู้และบุคลากรด้านการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล

การพัฒนาองค์ความรู้คู่มือแนวทาง 

ด าเนินงานผ่านโครงการพัฒนาและปรับปรุงคู่มือปฏิบัติด้าน
การป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อและเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาล 
มีการด าเนินการจัดท าคู่มือเป็นประจ าทุกปีอย่างต่อเนื่อง 
ในปีงบประมาณ 2565 ได้จัดท าคู่มือเรื่อง 
• การจัดการความท้าทายด้านการป้องกันและควบคุม

การติดเชื้อในโรงพยาบาลของประเทศไทย 
(Addressing the challenges of hospital 
infection prevention and control in Thailand.)



ได้รับการสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลก พัฒนาองค์ความรู้คู่มือแนวทาง สื่อรูปแบบต่าง ๆ 

Blueprint พิมพ์ครั้งที่ 2
จ านวน 2,000 เล่ม

แผ่นพับ และป้ายถังขยะ
อย่างละ 20,000 แผ่น

โปสเตอร์ จ านวน 5,000 แผ่น



กระจายสื่อความรู้ไปตามเขตบริการสุขภาพ และแจกให้กับผู้อบรมจากการประชุมต่าง ๆ

รายการ จ านวน
อยู่

ส่วนกลาง
สคร.12 แห่ง + สปคม. (แห่งละ) รวมที่กระจายส่วนภูมิภาค

Blueprint พิมพ์ครั้งที่ 2 2,000 เล่ม 1,285 55

40,365 ชิ้น
โปสเตอร์ 5,000 แผ่น 1,750 250

แผ่นพับ 20,000 แผ่น 1,800 1,400

ป้ายถังขยะ 20,000 แผ่น 1,800 1,400



• การจัดท าสื่อความรู้ในรูปแบบวีดีโอ เรื่องสาระความรู้ เรื่องการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล 
สามารถรับชมได้ช่องทาง YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=_FLe8vAT0Kk

https://www.youtube.com/watch?v=_FLe8vAT0Kk


หลักสูตรระดับพ้ืนฐาน ผ่านโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นขั้นพื้นฐานด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อส าหรับ
แพทย์ เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย์ และพยาบาล ครั้งที่ 16

พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ 

ภายใต้การพัฒนาความเป็นเลิศ 4 ด้าน ซึ่งหน่ึงในน้ันคือ บุคลากรเป็นเลิศ หรือ People excellence การขับเคลื่อน
ดังกล่าวด าเนินการผ่านหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุขได้ก าหนดเป้าหมายคือ 
ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพย่ังยืน

• จัดระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2564
• สรุปจ านวนผู้เข้าอบรมทั้ง 3 หลักสูตร ดังนี้ 
• หลักสูตรแพทย์ เภสัชกร 117 คน 
• หลักสูตรนักเทคนิคการแพทย์ 103 คน 
• และหลักสูตรพยาบาล 679 คน รวมทั้งหมด 899 คน 



หลักสูตรระดับกลาง ผ่านโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง 
สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการป้องกันการติดเชื้อ

• มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพให้มี
สมรรถนะการปฏิบัติการพยาบาล ในบทบาทของพยาบาล
ควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (Infectious Control Nurse: ICN)

• สถาบันบ าราศนราดูร จัดระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม - 18
พฤศจิกายน 2565 มีผู้อบรมทั้งหมด 45 คน

หน่วยงาน จ านวน

สถาบันบ าราศนราดูร รุ่น 9 45 คน

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 17 52 คน

คณะพยาบาลศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 11

41 คน

คณะพยาบาลศาสตร์ รพ.รามาธิบดี รุ่น 29 32 คน



หลักสูตรขั้นสูง ผ่านโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายโรงพยาบาลชุมชน
เพื่อการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ/โรคติดเชือ้ 

• มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขในทุกพ้ืนท่ี ได้รับ
การพัฒนาสมรรถนะ 

• อบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่องการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ/โรคติดเชื้อ (รูปแบบ Online)

• ระหว่างวันที่ 26 – 28 มกราคม 2565
• กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้รับผิดชอบงานป้องกันและควบคุมการ

ติดเชื้อในโรงพยาบาล เข้าร่วมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย



• สถาบันบ าราศนราดูร ร่วมกับ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
• จัดกิจกรรมการสอน ให้ค าแนะน า ด้านการป้องกันการติด

เชื้อในโรงพยาบาล ในสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้
มีภาวะพึ่งพิง

• จัด 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ 1 วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 และ 
• รุ่นที่ 2 วันที่ 30 มิถุนายน 2565
• ผู้ท่ีผ่านการอบรมจะไดรั้บใบประกาศ

หลักสูตรขั้นสูง ผ่านโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายโรงพยาบาลชุมชน
เพื่อการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ/โรคติดเชือ้ 



หลักสูตรขั้นสูง ผ่านโครงการสัมมนาระดับชาติ เรื่อง การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล ครั้งที่ 19

• จัดสัมมนา เรื่อง การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อใน
โรงพยาบาล ครั้งที่ 19

• ระหว่างวันท่ี 15 – 17 มิถุนายน 2565
• ด้วยรูปแบบการจัดงานแบบ hybrid ที่ผสมผสานระหว่างการ

จัด ณ สถานที่ตั้ง และออนไลน์ 
• จ านวนผู้อบรม ณ สถานที่ตั้ง 229 คน และ ออนไลน์ 644 คน 
• มีผลงานวิชาการทั้งหมด 28 เรื่อง แบ่งเป็น 
• Oral presentation 3 เรื่อง และ 
• Poster presentation 25 เรื่อง



The 19th National Seminar on Infection Control
“A new era of IPC in Thailand”



หลักสูตรขั้นสูง การพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ (ปริญญาโท)

• ปี 2565 ผู้เข้ารับการศึกษา จ านวน 12 คน 
• และมีผู้ส าเร็จการศึกษา 6 คน



แผนการด าเนินงานหลักสูตร/การอบรม 
ปีงบประมาณ 2566

• หลักสูตรระยะสั้นแพทย์ เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย์ และพยาบาล ครั้งที่ 17 
ระหว่างวันที่ 23 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2566

• ส าหรับนักเทคนิคการแพทย์จะได้รับการ
รับรองจากหลักสูตรความปลอดภัยทาง
ชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ

• นอกจากนี้มีการบันทึกวีดีโอการบรรยายบาง
หัวข้อเพื่อใช้เป็นแนวทางน าร่องในการอบรม
หรือนิเทศบุคลากรใหม่ ตามข้อค าถามของ
การประเมิน IHR-JEE



แผนการด าเนินงานหลักสูตร/การอบรม 
ปีงบประมาณ 2566

• หลักสูตรระยะสั้น IPC สัญจร
• Workshop ครั้งที่ 37 “Holistic Pandemic Management” 

ระหว่างวันท่ี 24 - 26 พฤษภาคม 2566
• หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง รุ่นที่ 10 เดือนสิงหาคม ถึง 

พฤศจิกายน 2566
• อบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่าย รพศ. และ รพท.
• IC Forum
• Fellow PED
• Fellow MED
• สัมมนาระดับชาติ เรื่อง การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อใน

โรงพยาบาล ครั้งที่ 20 “Infection Prevention Issues Post-
COVID-19” ระหว่างวันที่ 26 - 30 มิถุนายน 2566



รายการ ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570

ส่งเสริมความกา้วหนา้บนัไดอาชีพ (Career Path) ของพยาบาล
ควบคุมการติดเช้ือ และการจ่ายค่าตอบแทนตามภาระงานบริการ

√ √ √ √ √

สนบัสนุนกิจกรรม/งานวจิยัดา้นป้องกนัและควบคุมการติดเช้ือใน
โรงพยาบาล

√
(งานสมัมนา)

√ √ √ √

ส ารวจความตอ้งการการเขา้รบัการอบรมหลกัสตูร และประเมิน
หลกัสตูร

√ √ √ √ √

พฒันาศกัยภาพและสมรรถนะของทีมเยี่ยมนิเทศติดตาม และจดัท า
ระบบฐานขอ้มลูผูเ้ช่ียวชาญ/ผูน้ิเทศ

√ √ √ √ √

ประกนัคณุภาพคูม่ือ เพื่อพฒันาคูม่ือใหม้ีความถกูตอ้งเหมาะสมมี
ประสทิธิภาพ

√ √ √ √ √

บคุลากรทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุเของโรงพยาบาลเครอืขา่ยเป็น
ตน้แบบ IPC

√ √ √ √ √

จดัท าวีดีทศัน ์ส าหรบัปฐมนิเทศบคุลากรทางการแพทยแ์ละ
สาธารณสขุระดบัประเทศ

√

แผนการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2566-2570





พฒันำควำมร่วมมือภำครฐั เอกชนและประชำชน

กำรส่งเสริมงำนวิจยั:
• ประกวดงำนวิจยัในงำนสมัมนำโรคติดเช้ือ 

ครัง้ท่ี 20

พฒันำระบบเครือข่ำย: Healthcare facilities
• จดัท ำข้อมูลเครือข่ำย ICN ID ผู้

ประสำนงำนในระดบัหน่วยงำน ครอบคลมุ
โรงพยำบำลทุกระดบั และทุกสงักดั

• ประเมินคณุภำพและพฒันำองคก์รต้นแบบ
ด้ำน IPC

พฒันำระบบเครือข่ำย: Non-Healthcare 
facilities 
• กำรพฒันำด้ำนกำรป้องกนัและควบคมุ

กำรติดเช้ือในชุมชน



● ร่วมกบั กองสถำนประกอบกำรเพ่ือสขุภำพ กรมสนับสนุนบริกำรสขุภำพ
● จดัท า คูม่อืดแูลผูส้งูอายุ 420 ชัว่โมง
● จุดประสงค์

○ เพือ่ใหส้ถาบนัการศกึษา หน่วยงาน หรอืองคก์รต่างๆทีจ่ดัการเรยีนการสอน หลกัสตูร
ผูด้แูลผูส้งูอายุ 420 ทีก่รมสนบัสนุนบรกิารสขุภาพใหก้ารรบัรอง มคีู่มอืเน้ือหาวชิา
สอดคลอ้งตามโครงสรา้งหลกัสตูรกลาง ถกูตอ้งตามหลกัวชิาการและมปีระสทิธภิาพ

○ เพือ่ใหก้ารด าเนินงานกจิการการดแูลผูส้งูอายุหรอืผูม้ภีาวะพึง่พงิ เป็นไปอยา่งมี
มาตรฐานอนัเป็นการสง่เสรมิสขุภาพของประชาชนและคุม้ครองผูบ้รโิภค

○ พฒันาดา้นวชิาการ ดา้นบรหิารจดัการและการบรกิารในสถานประกอบกจิการการดูแล
ผูส้งูอายุหรอืผูม้ภีาวะพึง่พงิ 

พฒันำระบบเครือข่ำย: Non-healthcare facilities
กำรพฒันำด้ำนกำรป้องกนัและควบคมุกำรติดเช้ือในชมุชน



แนวปฏิบติัเพ่ือป้องกนัและควบคมุกำรติดเช้ือในสถำนประกอบกำร 
● การท าความสะอาดมอื 
● การใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัรา่งกาย 
● การแยกผูป่้วยโรคตดิเชือ้ 
● การป้องกนัการตดิเชือ้ในระบบทางเดนิปัสสาวะที่

สมัพนัธก์บัการใสส่ายสวนปัสสาวะ 
● การป้องกนัปอดอกัเสบ 
● การท าความสะอาดสิง่แวดลอ้ม 
● การจดัการผา้ 
● การจดัการมลูฝอยตดิเชือ้ 

กำรพฒันำด้ำนกำรป้องกนัและควบคมุกำรติดเช้ือในชมุชน



● รว่มกบั ส านกังานเขตสขุภาพที ่4 และ
วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี จ.นนทบุรี

● วนัศุกรท์ี ่23 กนัยายน 2565 เวลา 8.30-
16.30

● รปูแบบ online ผา่นระบบ zoom
● ผูเ้ขา้รว่ม 400 ราย

○ บุคคลากรสาธารณสุขทีร่พ.สต, 
โรงพยาบาลชุมชน

พฒันำระบบเครือข่ำย: Healthcare facilities 
พฒันำศกัยภำพบคุลำกรสำธำรณสขุด้ำนกำรป้องกนักำร

ระบำดจำกโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนำ 2019  



01

02

03

คดัเลือกโรงพยำบำลทัว่ไป และโรงพยำบำลศนูย์
• การประเมนิตนเองดา้น IPC มคีะแนนอยูใ่นเกณฑ ์≥ 80%
• การรายงานขอ้มลูอตัราการตดิเชือ้ในโรงพยาบาลครบถว้น

เป็นปัจจุบนั
• อตัราการตดิเชือ้ในโรงพยาบาลยอ้นหลงั 3 ปี แนวโน้มลดลง

ให้ทีมคณะกรรมกำรลงพืน้ท่ี เพ่ือ
ประเมินและให้คะแนนตำมเกณฑ ์

ประชุมคณะกรรมกำรเพ่ือ
ตดัสินผลกำรคดัเลือก

รพศ. 5 แห่ง, รพท. เขตละ 3 แห่ง 

ต้นแบบด้ำน IPC
รพศ. 3 แห่ง, 
รพท. เขตละ 1 แห่ง

พฒันำระบบเครือข่ำย: Healthcare facilities: 
ประเมินคณุภำพและคดัเลือกโรงพยำบำลต้นแบบด้ำนIPC 



● วนัองัคำรท่ี 20 ธนัวำคม 2565 เวลำ 08.00–16.30น 
● ณ โรงแรม ไมด้ำงำมวงศว์ำน จงัหวดันนทบรีุ
● คณะกรรมกำรพฒันำศกัยภำพและเสริมสร้ำงควำมเข้มแขง็ของ

เครือข่ำยเพ่ือกำรป้องกนัและควบคมุโรคติดต่อ/โรคติดเช้ือ
● ผูเ้ข้ำร่วม รวมจ ำนวนทัง้ส้ิน 47 รำย 

○ สคร. 12 แห่งและ สสจ. จ ำนวน 17 รำย
○ ICN จำกรพ. จ ำนวน 30 รำย    

ประชมุเครือข่ำยเพ่ือถ่ำยทอดกำรบริหำรจดักำรด้ำน IPC 



● ยทุธศาสตรก์ารด าเนินงานดา้น IPC และ
องคป์ระกอบทีส่ าคญัทีอ่งคก์ารอนามยัโลก
ก าหนด

● หลกัการประเมนิสถานพยาบาลดา้นการ
ป้องกนั ควบคุมการตดิเชือ้ในโรงพยาบาล
และการสรา้งองคก์รตน้แบบดา้น IPC

● แลกเปลีย่นประสบการณ์การด าเนินการดา้น
การป้องกนัและควบคุมโรคตดิเชือ้ใน
หน่วยงาน

● การก าหนดเกณฑใ์นการประเมนิ
สถานพยาบาลตน้แบบดา้น IPC

ประชมุเครือข่ำยเพ่ือถ่ำยทอดกำร
บริหำรจดักำรด้ำน IPC 



แบบประเมิน รพ.ต้นแบบด้ำน IPC



เผยแพร่ปัจจยัท่ีสนับสนุนกำรท ำงำนวิจยัลง website/page NICC



กรอบระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนกำรพฒันำศกัยภำพและ
เสริมสร้ำงควำมเข้มแขง็ของเครือข่ำยเพ่ือกำรป้องกนัและ

ควบคมุโรคติดต่อ/โรคติดเช้ือ

ต.ค.65 พ.ย.65 ธ.ค.65 ม.ค.66 ก.พ.66 มี.ค.66 เม.ย.66 พ.ค.66 มิ.ย.66

ประชุม คกก.

ครัง้ท่ี 1 

ประชุม คกก.

ครัง้ท่ี 2 

ประชุม
เครือข่ำย ฯ

นิเทศรพ. และคดัเลือก รพ.

ต้นแบบ IPC

จดัท ำส่ือควำมรู้

จดัอบรมด้ำน IPC และ
มอบรำงวลั รพ.ต้นแบบ

ด้ำน IPC

ก.ค.66

สรปุโครงกำร

ประชุม คกก.

ครัง้ท่ี 3 



● วนัที ่26-30 มถุินายน 2566
● ณ โรงแรมจอมเทยีนปาลม์บชี พทัยา จงัหวดัชลบุร ี
● Oral abstract presentation 1 วนั
● Poster round 4 วนั
● สนบัสนุนโดยชมรมควบคุมโรคตดิเชือ้ในโรงพยาบาล

กำรจดัประกวดงำนวิจยัในงำนสมัมนำโรคติดเช้ือระดบัชำติ ครัง้ท่ี 20



พฒันำระบบ IPC Surveillance program 
ให้ทนัสมยั ถกูต้อง และข้อมูลน่ำเช่ือถือ ร่วมกบักอง
ระบำดวิทยำ ประชุมเบือ้งต้น 2 ธนัวำคม 2565

59

- กรำฟอตัรำกำรติดเช้ือให้เป็นปัจจบุนั เข้ำถึงง่ำย
- แจ้งเตือนผู้เก่ียวข้องได้ทนัเวลำ เมื่อมีกำร

รำยงำนเช้ือท่ีเฝ้ำระวงั
- สำมำรถดขู้อมูลเป็นรำยรพ., เขตสขุภำพ, 

ภำพรวมประเทศ

ปรบัรปูแบบ IPC & AMR surveillance program: DASHBOARD
ร่วมกบักองระบำดวิทยำ



ปรบัรปูแบบ IPC & AMR surveillance program: DASHBOARD



ขอบคุณครับ
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