
SHIP: Bundle of care พิชิตเช้ือดื้อยา 

 

ศศิธร แสนศักด์ิ, ระวีวรรณ ทิพเหลือง และ เสาวรักษ ศรีอัชชา  

หอผูปวยศัลยกรรมกระดูกและขอชาย 2 โรงพยาบาลขอนแกน 

 

บทคัดยอ 

 

ผูปวยศัลยกรรมกระดูกและขอ มีปจจัยที่ทําใหเกิดการติดเช้ือด้ือยา ไดแก แผลจากกระดูกหัก แผล

กระดูกติดเช้ือ ผูปวยบางรายตองใชเครื่องชวยหายใจนาน บางรายติดเช้ือซ้ําซอน เกิดการติดเช้ือด้ือยา 

โรงพยาบาลขอนแกนมีอัตราการติดเช้ือด้ือยา (MDROs Infection) ป 58, 59 เทากับ 0.94 และ 1.56 ครั้ง 

ตอ 1000 วันนอน มีแนวโนมเพิ่มข้ึน การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาคุณภาพการควบคุมและปองกันการ

ติดเช้ือด้ือยา โดยใช MDROs Bundle: SHIP ในหอผูปวยศัลยกรรมกระดูกและขอชาย 2 วิธีการศึกษา ศึกษา

ระหวาง ต.ค.59 ถึง ก.ย. 60 แบงเปน 3 ระยะ โดยใชแนวคิด P-D-C-A 4 ข้ันตอน ดังน้ี ข้ันตอนที่ 1 Plan: 

ศึกษาบริบทการดูแลผูปวยติดเช้ือด้ือยา และออกแบบระบบ ข้ันตอนที่ 2 ดําเนินการพัฒนา โดยใช MDROs 

Bundle: SHIP ประกอบดวย S: Single (ใชคนเดียว ไมใชรวมกัน) H: Hand hygiene (มือสะอาด) I: 

Isolation (แยกหองผูปวย  แยกอุปกรณ) และ P: Promotion (สงเสริมใหรูจริง  ทําจริง) ข้ันตอนที่ 3 

ประเมินผล โดยประเมินอัตราการติดเช้ือด้ือยา กลุมตัวอยาง เปนผูปวยที่ผลเพาะเช้ือระบุวามีการติดเช้ือด้ือยา 

ไดรับการวินิจฉัยและรักษาการติดเช้ือด้ือยา เปนการสุมแบบเจาะจง จํานวน 16 คน และข้ันตอนที่ 4 สะทอน

ผลการปฏิบัติ และปรับระบบการดูแล เพื่อนําสู P-D-C-A ในระยะที่ 2 และ 3 วิเคราะหขอมูล ใชสถิติเชิง

พรรณนา  ผลการศึกษา มีผูปวยติดเช้ือด้ือยา 16 ราย อัตราการติดเช้ือด้ือยา ในระยะที่ 1, 2 และ 3 คิดเปน 

1.4, 1.2 และ 0.7 ครั้ง ตอ จํานวนวันนอนรวม1000 วัน ซึ่งมีแนวโนมลดลง โดยตําแหนงที่พบติดเช้ือบอยที่สุด 

คือ การติดเช้ือ VAP สรุปและขอเสนอแนะ การใช MDROs Bundle: SHIP รวมกับการประเมินและสะทอน

ผลการปฏิบัติ อยางตอเน่ือง สม่ําเสมอ แกทีมบุคลากรที่เกี่ยวของ มีการปรับระบบการดูแล โดยใชวงลอ P-D-

C-A ตอเน่ือง สงผลใหการติดเช้ือด้ือยาลดลงได  แตปจจัยดานความแออัดผูปวยยังเปนความทาทายที่พัฒนา

ตอไป 
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บทนํา  

อัตราการติดเช้ือด้ือยา (MDROs Infection) โรงพยาบาลขอนแกน ป 2558 และ 2559 พบ 0.94 

และ 1.56 ครั้ง ตอ จํานวนวันนอนรวม 1000 วัน มีแนวโนมเพิ่มข้ึน จึงไดกําหนดเปนนโยบายในการพัฒนา

คุณภาพการบริการ หอผูปวยศัลยกรรมกระดูกและขอชาย2 ใหบริการผูปวยที่มีพยาธิสภาพทางดานกลามเน้ือ 

กระดูกและขอ ผูปวยบางรายตองใชเครื่องชวยหายใจ บางรายมีแผลจากกระดูกหัก แผลจากการผาตัด แผล

กดทับ แผลกระดูกติดเช้ือเรื้อรัง แผลเบาหวานติดเช้ือ เปนตน ซึ่งมีทั้งประเภทแผลสะอาด แผลกึ่งปนเปอน 

แผลปนเปอน และแผลสกปรก บางรายมีการติดเช้ือกอนมาโรงพยาบาล บางรายติดเช้ือในโรงพยาบาล ผูปวย

กลุมน้ีเฉลี่ย 8-10รายตอวัน จึงไดวิเคราะหลักษณะของผูปวย พบวาผูปวยไดรับการทําหัตถการ ไดรับยา

ปฏิชีวนะ นอนรักษาในโรงพยาบาลนาน ดานบุคลากร พบวา ละเลยการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการพยาบาล ใช

อุปกรณปองกันไมเหมาะสม ขาดการทําความสะอาดพื้นผิวและอุปกรณที่ถูกตอง  ดานผูดูแลขาดความรูในการ

ดูแลผูปวยที่ถูกตอง ทําใหผูปวยมีโอกาสเกิดการติดเช้ือไดงายหรือเพิ่มข้ึน จากการทบทวนวรรณกรรมพบวา 

การใช MDROs Bundle: SHIP จะทําใหสามรถควบคุมหรือปองกันการแพรกระจายเช้ือด้ือยาได ดังน้ัน คณะผู

ศึกษาจึงสนที่จะลดการติดเช้ือด้ือยาในหอผูปวยศัลยกรรมกระดูกและขอชาย2 โดยใช MDROs Bundle: SHIP 

วิธีการศึกษา 

 ศึกษาระหวางเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนกันยายน 2560 แบงเปน 3 ระยะ โดยใชแนวคิด P-D-C-A  

ใน 4 ข้ันตอน ดังน้ี ข้ันตอนที่ 1 Plan: ศึกษาบริบทการดูแลผูปวยติดเช้ือด้ือยา และออกแบบระบบ ข้ันตอนที่ 

2 ดําเนินการพัฒนา โดยใช MDROs Bundle: SHIP ประกอบดวย S: Single (ใชคนเดียว ไมใชรวมกัน) H: 

Hand hygiene (มือสะอาด) I: Isolation (แยกหองผูปวย  แยกอุปกรณ) และ P: Promotion (สงเสริมใหรู

จริง  ทําจริง) ข้ันตอนที ่3 ประเมินผล โดยประเมินอัตราการติดเช้ือด้ือยา กลุมตัวอยาง เปนผูปวยที่ผลเพาะ

เช้ือระบุวามีการติดเช้ือด้ือยา ไดรับการวินิจฉัยและรักษาการติดเช้ือด้ือยา เปนการสุมแบบเจาะจง จํานวน 16 

คน และข้ันตอนที่ 4 สะทอนผลการปฏิบัติ และปรับระบบการดูแล เพื่อนําสู P-D-C-A ในระยะที่ 2 และ 3 

วิเคราะหขอมูล ใชสถิติเชิงพรรณนา  

ผลการศึกษา 



 ผูปวยติดเช้ือด้ือยา ทั้งหมด 16 ราย อายุเฉลี่ย 41 ป อายุมากที่สุด 74 ป นอยที่สุด 17 ป ปจจัยเสี่ยง 

ไดแก ไดรับอุบัติเหตุ เปนผูสูงอายุ มีโรครวม และไดรับการทําหัตถการทุกราย อัตราการติดเช้ือด้ือยา ในระยะ

ที่ 1, 2 และ 3 คิดเปน 1.4, 1.2 และ 0.7 ครั้ง ตอ จํานวนวันนอนรวม1000 วัน ซึ่งมีแนวโนมลดลง จําแนก

เปนอัตราการติดเช้ือตามตําแหนงตางๆ ดังน้ี อัตราการเกิดปอดอักเสบจากการใชเครื่องชวยหายใจ 

(Ventilator - Associated Pneumonia) คิดเปน 16.4  ครั้ง ตอ จํานวนวันที่ผูปวยใชเครื่องชวยหายใจ 

1,000 วัน อัตราการติดเช้ือแผลผาตัดสกปรก (SSI-4)  คิดเปน 1.7 ครั้ง ตอ จํานวนการผาตัดแผลสกปรก100 

แผล, อัตราการติดเช้ือแผลผาตัดปนเปอน (SSI-3) คิดเปน 0.5 ครั้ง ตอ จํานวนการผาตัดแผลปนเปอน 100 

แผล และ อัตราการติดเช้ือแผลกดทับ คิดเปน 0.2 ครั้ง ตอ จํานวนวันนอนรวม 1,000 วัน ตําแหนงที่เกิดการ

ติดเช้ือจากมากไปหานอย ไดแก แผลสกปรก, แผลกดทับ, แผลปนเปอน  และ ปอดอักเสบ คิดเปนรอยละ 

56.3, 18.8, 12.5 และ 12.5 ตามลําดับ  

อภิปราย สรุป และ ขอเสนอแนะ 

ผูปวยบาดเจ็บกระดูกและขอสวนใหญ มีบาดแผล รวมกับ มีปจจัยเสี่ยง อาทิเชน ไดรับการทํา

หัตถการ เปนผูสูงอายุ มีโรครวม ทําใหผูปวยมีโอกาสเกิดการติดเช้ือไดงายหรือเพิ่มข้ึน หรือติดเช้ือด้ือยา ทําให

การรักษามีความยุงยากซับซอนย่ิงข้ึน การใช MDROs Bundle: SHIP ในการปฏิบัติการพยาบาลของบุคลากร

ทุกระดับ เพื่อปองกันการแพรกระจายเช้ือด้ือยาในโรงพยาบาล มีการประเมิน และสะทอนผลการปฏิบัติ อยาง

ตอเน่ือง สม่ําเสมอ แกทีมบุคลากรที่เกี่ยวของ และรวมกันปรับระบบการดูแล เพื่อนําสู P-D-C-A ในระยะที่ 2 

และ 3 สงผลใหการติดเช้ือด้ือยาลดลงได  ถึงแมวา ตําแหนงที่เกิดการติดเช้ือมากที่สุดไดแก แผลผาตัด จะยัง

ไมสามารถควบคุมการติดเช้ือด้ือยาไดดีนัก เน่ืองจากปจจัยดานสิ่งแวดลอมที่แออัดจากปริมาณผูปวยที่มาก  จึง

เปนสิ่งทาทายที่ตองหาโอกาสพัฒนาตอเน่ือง และ นําไปสูการวางแผนเพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติตามหลักฐานเชิง

ประจักษในการปองกันการติดเช้ือที่แผลผาตัดตอไป เพื่อชวยใหบุคลากรไดรับความรูที่ถูกตองทันสมัยและเกิด

ความมั่นใจในการปฏิบัติงาน เพิ่มประสิทธิผลของการพยาบาล และลดผลกระทบตอ ผูปวยและญาติ บุคลากร 
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