
หลักการและเหตุผล 

ก าร ติ ด เ ช้ื อ ใน โร งพ ย าบ าล  (Hospital Acquired 

Infection : HAI) เปนปญหาท่ีประสบกับโรงพยาบาลทุก

ขนาด โดยเฉพาะโรงพยาบาลขนาดใหญ นอกจากมีผูปวย

มากแลว ยังมีการรักษาท่ีชวยยืดอายุผูปวย เชน เคร่ืองชวย

หายใจ เคร่ืองกระตุนหัวใจ การรักษาท่ีทําใหภูมิคุมกันโรค

นอยลง การผาตัดใหญ ฯลฯ เปนตน ซ่ึงลวนแตเอ้ืออํานวย

ใหเกิดโรคติดเช้ือในโรงพยาบาล ทําใหผูปวยมีอัตราตายและ

ทุพพลภาพมากข้ึน โดยท่ัวไปมีอัตราตายประมาณรอยละ 3 

ถึง 7.5 ประเทศไทยมีผูปวยเขารับการรักษาในโรงพยาบาล

ประมาณปละหน่ึงลานคน จะมีผูปวยดวยโรคติดเช้ือใน

โรงพยาบาลปละหน่ึงแสนคน (รอยละ 10) และมีผูท่ีเสียชีวิต

ดวยกลุมโรคน้ีปละ 3,000 – 7,500 คน นอกจากน้ีผูปวยท่ี

เสียชีวิตในโรงพยาบาล พบวา รอยละ 30 มีการติดเช้ือท่ี

รุนแรง เชน ปอดอักเสบ ทางเดินปสสาวะอักเสบและการ 

ติดเช้ือในเลือด ผูปวยตองอยูโรงพยาบาลนานข้ึน ไดมี

การศึกษา พบวา ผูปวยท่ีมีโรคติดเช้ือในโรงพยาบาลจะตอง

อยูโรงพยาบาลนานข้ึนเฉล่ีย 4 วัน กลุมผูปวยท่ีมีการติดเช้ือ

ท่ีแผลผาตัดตองอยูโรงพยาบาลนานข้ึนอีกเกิน 10 วัน ทําให

มีผลตามมาคือ โรงพยาบาลรับผูปวยไดนอยลง ผูปวยตอง

คอยเตียงนานข้ึน โรงพยาบาลตองเสียคาใชจายมากข้ึน 

ผูปวยตองทนทุกขทรมานเพ่ิมข้ึนจากโรคเดิม ตองหยุดงาน

นานข้ึน และมีการแพรเช้ือเขาสูชุมชน สงผลใหเกิดความ

สูญเสียชีวิตของผูปวย ครอบครัว คาใชจายในการดูแลรักษา 

รวมไปถึงความส้ินเปลืองทรัพยากรตางๆ ในระบบบริการ

สุขภาพของประเทศ  

การปองกันและควบคุมการติดเช้ือโดยพยาบาล

ควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาลท่ีมีความรู ความเขาใจและ

มีประสบการณ จะช วยในการแกปญ หาการติด เช้ือ                  

ใน โรงพยาบาลได เป นอย างดี  แต ถ า เกิดการติด เช้ือ                 

ในโรงพยาบาลข้ึนแลวจะตองจํากัดการติดเช้ือและรักษา            

ผูติดเช้ือใหหายกอนจะแพรกระจายเช้ือไปสูผูอ่ืน ท้ังน้ีการ

จัดการเพ่ือจํากัดการแพรกระจายเช้ือ พยาบาลควบคุมการ

ติดเช้ือตองมีความม่ันใจในการวินิจฉัยการติดเช้ือ มีการเฝา

ระวังการติดเช้ือท่ีมีประสิทธิภาพ กรณีท่ีมีการระบาดของ

การติดเช้ือในโรงพยาบาล สามารถสอบสวนโรคและระงับ

การแพรกระจายเช้ือไดทันเวลา รวมท้ังตองมีการบริหาร

จัดการขอมูลการเฝาระวังการติดเช้ือในโรงพยาบาลท่ีมี

ประสิทธิภาพ เพ่ือใหผูเก่ียวของนําไปใชประโยชนในการ

ปองกันและควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล 

จากสภาพปญหาและขอมูลดังกลาว สมาคม

พยาบาลดานการปองกันและควบคุมโรคติดเช้ือ ชมรม

พยาบาลควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาลแหงประเทศไทย 

และภารกิจดานการพยาบาล โรงพยาบาลนครพิงค  จึงได

จั ด ทํ า โค ร งก า รอ บ รม เชิ งป ฏิ บั ติ ก า ร  “Smart HAI 

surveillance, outbreak investigation and data 

management” ข้ึน เพ่ือใหพยาบาลควบคุมการติดเช้ือใน

โรงพยาบาลไดมีโอกาสเรียนรูและทบทวนวิธีการท่ีถูกตอง  

มีการฝกการวินิจฉัยการติดเช้ือฯ ฝกเฝาระวังการติดเช้ือฯ 

และฝกบริหารจัดการขอมูลการเฝาระวังฯ เพ่ือใชประโยชน

ในการพัฒนาระบบงานปองกันและควบคุมการติดเช้ือใน

โรงพยาบาลไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

วัตถุประสงค   

1. เพ่ือใหพยาบาลควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาลมีความรู 

ความเขาใจและสามารถวินิจฉัยการติดเช้ือ การเฝาระวังการ

ติดเช้ือ และการสอบสวนการติดเช้ือในโรงพยาบาลไดอยาง

ถูกตอง 

2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของพยาบาลควบคุมการติดเช้ือใน

โรงพยาบาลในการบริหารจัดการขอมูลการติดเช้ือใน

โรงพยาบาลไดอยางมีประสิทธิภาพ 

     กลุมเปาหมาย พยาบาลวิชาชีพท่ีรับผิดชอบงาน

ควบ คุมการติด เช้ือ ใน โรงพยาบาล  (ICN, ICWN) 

จํานวน 300  คน   

     คุณสมบัติของผูเขารับการอบรม 

1. ผานการอบรมหลักสูตร IC อยางนอย 2 สัปดาห 

และ 

2. มีประสบการณการเฝาระวังการติดเช้ือใน
โรงพยาบาล อยางนอย 1 ป และ 

3. สามารถใชคอมพิวเตอรและมีประสบการณการใช
โปรแกรม Excel  

 



กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

วันจันทร'ท่ี 22 พฤษภาคม 2566 

07.30 – 08.30 น. ทดสอบระบบการประชุมทางไกล 

08.30 – 09.00 น. Pre-test / พิธีเปดการอบรม 

09.00 – 12.00 น. การเฝาระวังและวินิจฉัยการติดเช้ือ 

   ในโรงพยาบาล 

13.00 – 14.00 น. การวินิจฉัยการติดเช้ือในโรงพยาบาล 

14.00 – 16.30 น. การฝกปฏิบัติการวินิจฉัยการติดเช้ือ 

                        ในโรงพยาบาล 

วันอังคารท่ี 23 พฤษภาคม 2566 

08.30 – 12.00 น. การสอบสวนการระบาด 

13.00 – 16.30 น. การฝกปฏิบัติการวินิจฉัยการติดเช้ือ 

  ในโรงพยาบาลและสอบสวนการระบาด 

วันพุธท่ี 24 พฤษภาคม 2566 

08.30 – 12.00 น. การฝกปฏิบัติการวินิจฉัยการติดเช้ือ 

  ในโรงพยาบาลและสอบสวนการระบาด 

13.00 – 16.30 น. นําเสนอการวินิจฉัยการการติดเช้ือ 

   ในโรงพยาบาลและการสอบสวน 

   การระบาด 

วันพฤหัสบดีท่ี 25 พฤษภาคม 2566 

08.30 – 12.00 น. การบริหารจัดการขอมูลการเฝาระวัง 

  การติดเช้ือ 

13.00 – 16.30 น. ฝกปฏิบัติการบริหารจัดการขอมูล 

                       การเฝาระวังการติดเช้ือ 

วันศุกร'ท่ี 26 พฤษภาคม 2566 

08.30 – 12.00 น  ฝกปฏิบัติการบริหารจัดการขอมูล 

   การเฝาระวังการติดเช้ือ 

13.00 – 16.00 น.  การนําเสนอผลงานกลุมการบริหาร 

   จัดการขอมูล 

16.00 – 16.30 น.  Post-test / ปดการอบรม 

 

 

การสมัครเขCารับการอบรม 

สามารถศึกษารายละเอียดขCอมูลการสมัครและสมัคร

เขCาประชุมผNานเว็บไซต'ของสมาคมพยาบาลดCานการ

ปSองกันและควบคุมโรคติดเช้ือ ท่ี www.thainapci.org   

คNาลงทะเบียนเขCารับการอบรม จำนวน 300 คน 

ระหวNางวันท่ี 5 มกราคม ถึง 31 มีนาคม 2566 คนละ 

4,000 บาท 

ต้ังแตNวันท่ี 1-18 เมษายน 2566 หรือจนกวNาจะครบ

ตามจำนวน คนละ 4,500 บาท 

 

¯ไดCรับหนNวยคะแนนการศึกษาตNอเน่ือง (CNEU) ¯ 

¯  จากสภาการพยาบาล  ¯ 

 

ปฐมนิเทศ เชิญเขCากลุNมไลน' และมอบหมายงานกลุNม

ผNาน Platform Zoom จำนวน 4 คร้ัง  

ต้ังแตNวันท่ี 3 พฤษภาคม 2566 

                                                          
 

 

ขอเชิญ 

พยาบาลควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล 

ในหอผูCปyวยและผูCสนใจ 

 

เขCารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ  

หลักสูตร Intermediate training program for ICNs 

    “Smart HAI surveillance, outbreak   

investigation and data management” 

 

                รูปแบบการประชุมทางไกล 

วันท่ี 22 - 26 พฤษภาคม 2566 

 

จัดโดย 

สมาคมพยาบาลดCานการปSองกันและควบคุมโรคติดเช้ือ  

ชมรมพยาบาลควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล 

แหNงประเทศไทย และภารกิจดCานการพยาบาล 

โรงพยาบาลนครพิงค' จังหวัดเชียงใหมN 

 

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดCท่ี 

http://www.thainapci.org 


