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ผลการวิจยัหลายรายงานยืนยนั 
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ผ ูป่้วยติดเช้ือในโรงพยาบาล 

Why, When & How of Hand Hygiene for Healthcare_(360p).mp4
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Year Hospital setting 

Increase of  

hand hygiene 

compliance Reduction of HCAI rates Follow-up Reference 

1989 From 14% to 73% 

(before pt contact) 

HCAI rates: from 33% to 10% 6 years Conly et al 

2000 Hospital-wide From 48% to 66% HCAI prevalence: from 16.9% to 9.5% 8 years Adult ICU 

2004 NICU From 43% to 80% HCAI incidence: from 15.1 to 10.7/1000 patient-

days 

2 years Won et al 

2005 Adult ICUs From 23.1% to 64.5% HCAI incidence: from 47.5 to 27.9/1000 patient-

days 

21 months Rosenthal  

et al 

2005 Hospital-wide From 62% to 81% Significant reduction in rotavirus infections 4 years Zerr et al 

2007 Neonatal unit From 42% to 55% HCAI incidence: overall from 11 to 8.2 

infections/1000 patient-days) and in very low 

birth weight neonates from 15.5 to 8.8 infections 

/1000 patient-days 

27 months Pessoa-

Silva  

et al 

2007 Neurosurgery NA SSI rates: from 8.3% to 3.8% 2 years Thu et al 

2008 1) 6 pilot health-care 

facilities 

2) all public health-care 

facilities in Victoria 

(Aus)  

1) from 21% to 48% 

2) from 20% to 53% 

MRSA bacteraemia:  

1) from 0.05 to 0.02/100 patient-discharges per 

month; 2) from 0.03 to 0.01/100 patient-

discharges per month  

1) 2 years 

2) 1 year 

Grayson et 

al 

2008 NICU NA HCAI incidence: from 4.1 to 1.2/1000 patient-days 18 months Capretti et al 

ผลการวจิัยหลายรายงานยืนยัน 

การเพิ่มการท าความสะอาดมือช่วยลดอัตราการตดิเชือ้ในโรงพยาบาลลง 



Hand hygiene is the single most  

effective measure to reduce HAIs 
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World Alliance for 
 Patient Safety programmes  

Health care-associated infection ถูกเลือก
ใหเ้ป็น the first Global Patient Safety 
Challenge โดยมุ่งเนน้ที่ Clean Care is 
Safer Care    
  

 



( Handwashing ) ( Alcohol-Based Handrub ) 

มือเป้ือนส่ิงสกปรกชัดเจน มือไม่เป้ือนส่ิงสกปรกอย่างเห็นได้ชัด 
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Systematic Review of Studies on Compliance with Hand Hygiene 
Guidelines in Hospital Care 

Review:96 studies published before January 1, 2009 

Results: 

Overall median compliance rate of 40% 

Unadjusted compliance rates were  

lower in intensive care units (30%-40%) than in other 
settings (50%-60%), 

lower among physicians (32%) than among nurses (48%),  

lower before (21%) rather than after (47%) patient contact.  
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(Erasmus V. & et al. Infect Control Hosp Epidemiol 2010;31(3):283-294)  



อุปสรรคตอ่การท าความสะอาดมือ 

 skin irritation 

 inaccessible supplies 

 patient needs perceived as priority 

 wearing gloves 

 forgetfulness 

 ignorance of guidelines  

 insufficient time 

 high workload and understaffing  

 lack of scientific information demonstrating impact of 

improved hand hygiene on hospital infection rates 

 inconveniently located or insufficient numbers of sinks  

 low risk for acquiring infection from patients  

 belief that glove use obviates need for hand hygiene 

 ignorance of or disagreement with guidelines and protocols 
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(Pittet D. http://wwwnc.cdc.gov/eid/article/7/2/70-0234) 



หากเช้ือจลุชีพท่ีปนเป้ือน

บนมือมีขนาดใหญ่ท่ี

มองเห็นก็อาจท าให้

บคุลากรสขุภาพท า

ความสะอาดมือ 100% 

พฤติกรรมการท าความสะอาดมือ 

ของบคุลากรสขุภาพเป็นเรือ่งท่ีซบัซอ้น  

มีปัจจยัเก่ียวขอ้งหลายอยา่ง 
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Multimodal Intervention 
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( Naikoba S & Haywaed A. J Hosp Infect 2001;47:173-80) 
(Huis A, et al.  Implementation Science 2012; 7:92-106) 



1. System change 
2. Training and education 
3. Evaluation and feedback 
4. Reminder in the 

workplace 
5. Institutional safety climate 



Comparative efficacy of interventions to promote 

hand hygiene in hospital:  

systematic review and network meta-analysis 

(Luangasanatip N., et al. BMJ 2015;351:h3728 ) 
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Review: 41 studies covering the period up  

  to February 2014 

Results:   

 There is strong evidence that the WHO-5 

intervention can lead to substantial, 

rapid, and sustained improvements in 

compliance with hand hygiene among 

healthcare workers in hospital settings.  

 Addition of goal setting, reward 

incentives, and accountability strategies 

can lead to further improvements.  



Status of the implementation of 

the World Health Organization 

multimodal hand hygiene strategy 



เป็นเครือ่งมือท่ีใชใ้นการวิเคราะหส์ถานการณข์องการ

สง่เสรมิและการปฏิบติัการท าความสะอาดมือในสถาน

บรกิารสขุภาพ 

ประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบ (WHO Multimodal 
Hand Hygiene Improvement Strategies)  

 และ 27 ตวัช้ีวดั รวม 500 คะแนน 
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Level of progress 

(HHSAF score) 

University 

Hospital 

(n=8) 

Center 

Hospital 

(n=14) 

Regional 

 Hospital 

(n=37) 

Total 

(n=59) 

Advanced 

 (> 375) 

4 (50.00%) 3 (21.43%) 3 (8.11%) 
10 (16.95%) 

Intermediate  

(251-375) 

3 (37.50%) 8 (57.14%) 25 (67.57%) 
36 (61.02%) 

Basic  

(≤ 125) 

1 (12.50%)  3 (21.43%) 9 (24.32%)  
13 (22.03%) 

Mean =315.17 

Range=162.50 - 440.00 

Level of progress in hand hygiene implementation in Thai 

hospitals in the World Health Organization Hand Hygiene 

Self-Assessment Framework survey (2016) 

(Payuk K, Picheansathian W, Viseskul N, 2016)       



 

• การปฏิบัตแิละการส่งเสริมการท าความสะอาดมือ
ยังไม่ดี ต้องการพัฒนาเพิ่มขึน้. 

Inadequate: 

• มีผลการด าเนินการบางประเดน็ แต่ยังไม่ผ่านการ

ประเมิน ต้องการการพัฒนาเพิ่มขึน้ 
Basic: 

 

• กลยุทธ์การส่งเสริมและท าให้การปฏิบัตกิารท า
ความสะอาดมือพัฒนาขึน้ แต่ต้องวางแผนพัฒนา
ระยะยาวเพื่อให้แน่ใจว่า การพัฒนานัน้จะมีความ
ยั่งยืน 

 

Intermediate: 

Advanced: 

การปฏิบัตแิละการส่งเสริมการท าความสะอาดมือ
พัฒนาขึน้และหรือมีความยั่งยืน ท าให้เกิดวัฒนธรรม
ของความปลอดภยัในสถานบริการสุขภาพ 



(Payuk K, Picheansathian W, Viseskul N, 2016) 



% 

(Payuk K, Picheansathian W, Viseskul N, 2016) 



Compliance rates ส่วนใหญ่ < 70% และพฤตกิรรมเปลี่ยนไม่ยัง่ยนื 

1.7 

10.2 

20.3 
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Compliance  with Hand Hygiene  

among HCWs in Thailand 

(Payuk K, Picheansathian W, Viseskul N, 2016) 



อุปสรรค ในการด าเนินงานส่งเสริม 
การท าความสะอาดมือ 

 ไมต่ระหนกัถึง

ความส าคญัของ

การท าความสะอาด

มือ 

 ละเลยต่อการท า

ตามแนวปฏิบติั – 

แพทย ์

• ไดร้บัการสนบัสนนุการ

ด าเนินงานไมต่่อเน่ือง 

• งบประมาณส าหรบัด าเนินงาน

ไมเ่พียงพอ 

• ไมมี่การลงโทษบคุลากรท่ีไม่

ปฏิบติัตาม หรอื ใหร้างวลั

บคุลากรท่ีปฏิบติัตาม 

• ขาดการนิเทศ/ติดตามงานจาก

ผ ูน้ าหรือ IC team 

• ขาดตวัแบบ 

• บคุลากรไมเ่พียงพอ งานย ุง่  
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บุคลากร ระบบการบริหารจัดการ อุปกรณ์สนับสนุน 
o Alcohol-based handrub 

dispensers ในบรเิวณท่ี

ปฏิบติังานทัว่ทัง้โรง 

     พยาบาลมีนอ้ย/ไมมี่ 

o อ่างลา้งมือมีนอ้ย หรอื 

ตัง้ในบรเิวณท่ีไม่

สะดวก 

o วสัดอุปุกรณไ์ม่

เพียงพอ เช่น ผา้/

กระดาษเช็ดมือ น ้ายา

ลา้งมือ alcohol-based 

handrub 



ขอ้เสนอแนะการด าเนินการส่งเสรมิการท าความ

สะอาดมือในประเทศไทยตอ่ไป 
ทกุโรงพยาบาลควรใหค้วามส าคญัและด าเนินการสง่เสรมิ

อยา่งต่อเน่ืองต่อไป โดยมีทีมงานรบัผิดชอบ 

สนบัสนนุงบประมาณและวสัด ุอปุกรณใ์นการท าความ

สะอาดมือใหเ้พียงพอ อยา่งสม ่าเสมอ 

บคุลากรสขุภาพทกุสาชาวิชาชีพและทกุคนควรตระหนกั

ถึงความส าคญัและรว่มมือปฏิบติัตามอยา่งยัง่ยืน 

ติดตามประเมินผลการด าเนินงานและแกไ้ขปัญหา

อปุสรรคต่างๆ 

วดัประเมินผลอยา่งถกูตอ้งและใหข้อ้มลูยอ้นกลบั 

24 



25 

ข้อคดิเห็น
เพิม่เติม 



ตอ้งใชก้ลยทุธอ่ื์นเพ่ิม เช่น 

กลยทุธก์ารใหผ้ ูป่้วยมีสว่นรว่มในการกระต ุน้ 

ใหบ้คุลากรสขุภาพท าความสะอาดมือ 

ข้อคิด 



การใชถุ้งมือแทนการท าความสะอาดมือ 

 ไม่ท าความสะอาดมือทัง้กอ่นและหลงัถอดถงุมือ 

 ไม่เปลี่ยนถงุมือ  

 ถแูอลกอฮอลบ์นถงุมือ 
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ควร 

ปรบัเปลี่ยน 

ข้อคิด 



การประเมินผลและใหข้อ้มูลยอ้นกลบั 

การท าความสะอาดมือแก่บุคลากรสุขภาพ 
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 ไม่ได้อบรมผู้สังเกต 
 ผลการสังเกตที่เกิด Hawthrone effect 
 ไม่ได้ตรวจสอบ Reliability ในการสังเกต 
 ข้อมูลรวมการท าความสะอาดมือที่ไม่ถูกต้องด้วย 

ข้อคิด 



การรวมเอาการท าความสะอาดมือ 

ที่ไม่ถูกตอ้งไวใ้นขอ้มูลที่ประเมินผลดว้ย 

• บคุลากรยงัเขา้ใจผิดว่าตนเองท าถกูตอ้งแลว้ 

• บคุลากรฝ่าย IC / ผ ูบ้ริหารร ูส้ึกสบายใจท่ี

ตวัเลขอตัราการท าความสะอาดมือสงูดี 
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การแพรก่ระจายเช้ือยงัอาจเกิดข้ึนต่อไป 

อตัราการติดเช้ือในโรงพยาบาลจะยงัไม่ลดลง 

ท าให้ 



วิธีการประเมินผลการท าความสะอาดมือ 
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 Direct observation  
 Self-reporting 

 Monitoring the usage of hand hygiene products 

 Automated/electronic systems 

 ใชเ้ครือ่งมือท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกนั 

 อบรมผ ูเ้ก็บรวบรวมขอ้มลู 

 ตรวจสอบ Reliability 

ส่ิงทีค่วรท า 

เป็น Gold  
standard 
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 ท าเป็นระยะ  

 ใหเ้ป็นรายบคุคล 

ท าใหเ้ป็นพฤติกรรมท่ีเป็นนิสยั 



การมีวสัด ุอปุกรณท์ าความสะอาดมือ 

ไม่เพียงพอ ในทกุเวลา  

32 

ขอ้คิด 

สนับสนุนงบประมาณ และจัดหาให้มีใช้อย่างเพียงพอ ทุกเวลา 



The next step  

in infection prevention 
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39%  ของมือผู้ป่วยมีการปนเป้ือนเชือ้จุลชีพอย่างน้อย 1 ชนิด 
8%   ของผู้ป่วยมีการปนเป้ือนเชือ้จุลชีพ 2 ชนิดขึน้ไปใน  48 ชม.หลังเข้ารับการ
 รักษา 

การแพรก่ระจายเช้ือโดยผ ูป่้วย 

(Istenes N et al. Am J Infect Control 2013; 41: 793-8) 

ผ ูป่้วยมีค่ามธัยฐานคะแนนปฏิบติัการท าความสะอาดมือ

เท่ากบั 28 คะแนนจากคะแนนเต็ม 45 คะแนน ซ่ึงเป็น

การปฏิบติัถกูตอ้งในระดบัปานกลาง 

ตอ้งสง่เสรมิการท าความสะอาดมือของผ ูป่้วย 

(สมรรถเนตร ตะริโย, วิลาวัณย์ พเิชียรเสถียร, นงคราญ วิเศษกุล, 2559)  



การแพรก่ระจายเช้ือโดยผูเ้ขา้เยีย่ม 

ตรวจพบเช้ือจลุชีพบนมือของผ ูเ้ขา้เยีย่ม 
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(Birnbach DJ. et al. J Infect Public Health 2015;434) 
(Wolfe R et al. AJIC 2012:40: 899-901)  

 Hand hygiene compliance among visitors was  

0.5-11% at the main entrance, 9-35% at general and surgical units, 

and 7-94% at an intensive care unit. 

ตอ้งสง่เสรมิการท าความสะอาดมือ 

ของผ ูเ้ขา้เยีย่ม 

(Compton DM et al. , 2017) 
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