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สำขำวิชำโรคติดเชื้อ ภำควิชำอำยุรศำสตร ์

คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี 
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Outline 

 ประเด็นส ำคัญในแผนยุทธศำสตร์เชื้อดื้อยำแห่งชำติ 

  เชื้อดื้อยำ มผีลกระทบขนำดไหน 

 จะได้อะไรจำกกำรควบคุมเชื้อดื้อยำ 

 จะเสียอะไรจำกกำรควบคุมเชื้อดื้อยำ 

 โครงสร้ำงพื้นฐำนส ำหรับกำรควบคุมเชื้อดื้อยำ: คุณพร้อม

หรือยัง 

 Personal protective equipment: what’s new? 



แผนยุทธศำสตร์กำรจัดกำรกำรดื้อยำต้ำนจุลชีพ 

 วิสัยทศัน ์(Vision)  

 กำรป่วย กำรตำย และกำรสูญเสียทำงเศรษฐกิจ

จำกเชื้อดื้อยำลดลง 

 พันธกิจ (Mission)  

 ก ำหนดนโยบำยและกลไกควำมร่วมมือระดับชำติ

ภำยใต้แนวคิดสุขภำพหนึ่งเดียวในกำรจัดกำร

กำรดื้อยำต้ำนจุลชีพ 

 พัฒนำระบบกำรจัดกำรกำรดื้อยำต้ำนจุลชีพที่

เข้มแข็งและยั่งยืน 
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แผนยุทธศำสตร์กำรจัดกำรกำรดื้อยำต้ำนจุลชีพ 

 เป้ำประสงค ์(Goals): ภำยในปี 2564 

 กำรป่วยจำกเชื้อดื้อยำลดลง ร้อยละ 50 

 ปริมำณกำรใช้ยำต้ำนจุลชีพส ำหรับมนุษย์ลดลง ร้อยละ 20  

 ปริมำณกำรใช้ยำต้ำนจุลชีพส ำหรับสัตว์ลดลง ร้อยละ 30 

 ประชำชนมีควำมรู้เรื่องเชื้อดื้อยำและตระหนักในกำรใช้ยำ

ต้ำนจุลชีพอย่ำงเหมำะสมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 20 

 ระบบจัดกำรกำรดื้อยำต้ำนจุลชีพมีสมรรถนะตำมเกณฑ์

สำกล ไมต่่ ำกว่ำระดับ 4* 
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*มีกำรด ำเนินงำนบำงส่วนตำมแผนระดับชำติในหน่วยงำนที่ได้รับมอบหมำย 

หรือพื้นท่ีท่ีก ำหนดอย่ำงครบถ้วน ติดต่อกันอย่ำงน้อย 1 ปี  



ผลส ำเร็จในระยะสั้น 

 ภำยในระยะ 3 เดือน  

 มี ‘คณะกรรมกำรบูรณำกำรงำนด้ำนกำรดื้อยำ

ต้ำนจุลชีพแห่งชำติ’ 

 มี ‘นโยบำยโรงพยำบำลส่งเสริมกำรใช้ยำสม

เหตุผล’ ที่ครอบคลุมเรื่องยำต้ำนจุลชีพ 

 ภำยในระยะ 6 เดือน 

 มี ‘ประกำศฯ ยกเลิก ยำต้ำนจุลชีพ จำกกำรเป็น 

ยำสำมัญประจ ำบ้ำน’ จ ำนวน 1 ฉบับ 

5 



ผลส ำเร็จในระยะสั้น 

 ภำยในระยะ 12 เดือน 

 มี ‘หน่วยน ำร่องระบบกำรเฝ้ำระวังเชื้อดื้อยำต้ำน

จุลชีพแบบบูรณำกำร’ ในโรงพยำบำลอย่ำงน้อย 

2 แห่ง 

 มี ‘กำรน ำร่องระบบมำตรฐำนกำรจัดกำรกำรดื้อ

ยำต้ำนจุลชีพในโรงพยำบำลศูนย์และ

โรงพยำบำลทั่วไป’ จ ำนวน 24 แห่ง ใน 12 เขต

สุขภำพ  
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ผลส ำเร็จในระยะสั้น 

 ภำยในระยะ 12 เดือน 

 มี ‘ประกำศฯ ปรับประเภทยำต้ำนจุลชีพ 

(reclassification)’ จ ำนวน 1 ฉบับ 

 มี ‘ประกำศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่อง 

ควบคุมกำรผลิต ขำย ใช้ ยำผสมลงในอำหำร

สัตว์’ จ ำนวน 1 ฉบับ 

 มี ‘กำรน ำร่องระบบในกำรควบคุมก ำกับดูแลกำร

ใช้ยำต้ำนจุลชีพอย่ำงเหมำะสมในโรงพยำบำล

สัตว์เลี้ยง’ อย่ำงน้อย 2 แห่ง  
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ระบบมำตรฐำนกำรจัดกำรเชื้อดือ้ยำต้ำนจุลชีพ

ในโรงพยำบำล 

 กำรเฝ้ำระวังเชื้อดื้อยำในโรงพยำบำล 

 กำรมีห้องปฏิบัติกำรที่ได้มำตรฐำนในกำรวินิจฉัย

เชื้อก่อโรค 

 กำรป้องกันและควบคุมกำรติดเชื้อในโรงพยำบำล 

 กำรดูแลให้กำรใช้ยำต้ำนจุลชีพเป็นไปอย่ำง

เหมำะสม  

 กำรเคลื่อนย้ำยและส่งต่อผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยำ  

 กำรแจ้งเตือนเชื้อดื้อยำระดับจังหวัด ระดับเขต

สุขภำพ และระดับประเทศ 
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ตัวอย่ำงรำยกำรเชื้อแบคทีเรียดื้อยำที่ส ำคญัทีใ่ช้

เป็นสัญญำณเตอืนระดับประเทศ 

เชื้อ ยำ 

Acinetobacter baumannii Carbapenem 

Pseudomonas aeruginosa Colistin 

Klebsiella pneumoniae  3
rd

 Gen. Cephalosporin (ESBL) 

Escherichia coli* Carbapenem (CRE) 

Colistin 

Enterococcus –(VRE) Vancomycin 

Staphylococcus aureus Methicillin (MRSA) 

Vancomycin 

S. pneumoniae Penicillin 

Ceftriaxone or Cefotaxime 

Salmonella spp. 3
rd

 Generation Cephalosporin (ESBL) 

Fluoroquinolone 

Colistin 
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MDRO Surveillance 

 Metric? 

 Duplicate or non-duplicate 

 Infection, colonization, or both 

 Denominator 

 Case, DDD, or DOT/1000 patient-day 

 Case, DDD, or DOT/1000 admission 
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Attributable mortality of nosocomial 

Acinetobacter bacteremia 

 1,000-bed teaching hospital in Israel. 

 75,000 patients are admitted/year 

 Study population: nosocomial Acinetobacter BSI 

 Time frame: January 1, 2001, and December 31, 2003 

 Case: patient ≥16 years old with BSI @ >48 hrs after 

hospital admission 

 Control: a patient similar to a case patient but without 

evidence of Acinetobacter BSI 

Grupper M., et al. Infect Control Hosp Epidemiol 2007; 28:293-298 



Attributable mortality of nosocomial 

Acinetobacter bacteremia 

 Resistant pattern of the 52 Acinetobacter 
isolates 

 38 (73%) amikacin 

 23 (44%) minocycline 

 18 (35%) ampicillin-sulbactam 

 34 (63%) imipinem 

 48 (96%) piperacillintazobactam 

Grupper M., et al. Infect Control Hosp Epidemiol 2007; 28:293-298 



Cumulative survival curves for patients 

with Acinetobacter BSI 

Case = solid line and matched 

control patients = broken line, 

P =.001; log rank test. 

Grupper M., et al. Infect Control Hosp Epidemiol 2007; 28:293-298 



Independent predictors of mortality 

(multivariate analysis) 

• Older age (HR, 1.03; 95% CI, 

1.01-1.06; P = .016) 

• Receipt of mechanical ventilation 

(HR, 3.17; 95% CI, 1.54-6.54; P = 

.002)renal failure (HR, 4.01; 95% 

CI, 1.29-12.53; P = .017),  

• Acinetobacter bacteremia (HR, 

4.41; 95% CI, 1.98-9.87; P = 

.001) 

Median LOS 

• Case patients 11.5 days 

• Control patients 6.5 days 

P = .06 

Grupper M., et al. Infect Control Hosp Epidemiol 2007; 28:293-298 



Risk factors and clinical 

outcomes of CRE infection 

 The CRE group: patients infected with strains either 

meropenem or imipenem resistant during hospitalization 

 The carbapenem susceptible: patients infected with CSE 

strains 

 The control group: all patients infected with organisms 

other than Enterobacteriaceae during their 

hospitalization 

Wang Q., et al. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2016 



Clinical outcomes and risk factors 

CRE (n=94) CSE (n=93) Control (n=93) CRE 

VS CSE 

CRE VS 

Cont 

30-day mortality 33 (35.1) 11 (11.8) 16 (17.2) 0.008 <0.001 

In-hospital mortality 54 (57.4) 15 (16.1) 16 (17.2) <0.001 <0.001 

Presentation with 

septic shock 

18 (19.1) 5 (5.4) 11 (11.8) 0.146 0.003 

ICU length of stay, 

median (IQR) 

5.5 (0–30.5) 0 (0–4) 0 (0–11.5) 0.018 <0.001 

LOS, median (IQR) 40 (24–66.25) 26 (14.5–41) 27 (15–51.5) 0.001 0.010 

Wang Q., et al. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2016 

CRE infection risk factors as determined by multivariable analysis, compare 

with control 

Odds Ratio p 

Prior 3
rd

 or 4
th

 generation cephalosporins use 4.557 (1.971–10.539) <0.001 

Prior carbapenem use 4.058 (1.753–9.397) 0.001 



Prevalence of XDR-A. baumannii per 

1000 admission 
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CRAB control in Korea 

18 

Oh-Hyun Cho, et al. American Journal of Infection Control 42 (2014) 976-9 



The Effect of Contact Precautions on 

Frequency of Hospital Adverse Events 

19 

Lindsay D. Croft, et al. Infect. Control Hosp. Epidemiol. 2015 



Resource used in MDRO control 

 Microbiology laboratory 

 MDR detection and identification 

 Clinical or active surveillance culture 

 Personal protective equipment 

 Plastic gown 

 Glove 

 Patient care item 

 Single-use material 

 Dedicated reusable material 
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เรื่องของถุงมือ 
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เรื่องของถุงมือ 
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Allmers H., et al. Business Briefing : Hospital Engineering & Facilities Management 2005; 

J Allergy Clin Immunol 2002;110:318-23 



เรื่องของถุงมือ 
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 Association between starch particles and 

bacterial colonies 

 Dust was found to be present in a variety of 

high dependency areas 

 Potential for corn starch to act as a food 

source for bacteria and a vector for their 

spread 

Dave J., et al. Journal of Hospital Infection (1999) 42: 283–285 



เรื่องของถุงมือ 
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 In animal models, corn starch promotes the 

development of wound infection and delays 

wound healing 

 In the presence of powder, the number of 

organisms required to induce infection is 

reduced tenfold 

Dave J., et al. Journal of Hospital Infection (1999) 42: 283–285 



Gown 

 Cloth? 

 Plastic? 

 Re-use? 

25 



Implementing MDRO Control Policy: Are 

you ready? 

 Administrative support 

 Financial support 

 Resource 

management 

 Hand hygiene practice 

 Environment 

 Antimicrobial 

stewardship 

 Microbiology laboratory 

 Basic services 

 MDRO-related task 

 Strengthening IC team 

 HCW education and 

training 

 Monitoring of practice 

and outcome 
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นโยบำยลดค่ำใช้จ่ำยด้ำนห้องปฏิบัติกำร: จ ำกัดกำร

ทดสอบทำงห้องปฏิบัติกำรจุลชีววิทยำ 



Thank you for your attention 
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