
1.ชื่อเรื่อง:ลดการปนเปื้อนการเพาะเช้ือจากเลือด 

2.ชื่อผู้จัดทำ: นางวรรณา ชุมสุวรรณ์  ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  ประกาศนียบัตรพยาบาล
ศาสตร์ งานป้องกันและควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล โรงพยาบาลป่าบอน 

3.บทนำ  :การเพาะเช้ือจากเลือดเป็นตัวช่วยยืนยันการวินิจฉัยโรคและเลือกใช้ยาต้านจุลชีพ แต่การ
ปนเปื้อนทำให้การวินิจฉัยผิดพลาด ปี 2560-2561 มีอัตราการปนเปื้อน เท่ากับ 50% และ 42.18%   
ซึ่งวัตถุประสงค์เพื่อลดอัตราการปนเปื้อนในการเพาะเช้ือจากเลือด  

4.วัสดุและวิธีการ ใช้กระบวนการ PDCA  และการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 

รอบท่ี 1  ตุลาคม 2561-มีนาคม 2562 มีอัตราการปนเปื้อนของ H/C ปี 2560-2561เท่ากับ 
50%,42.18% ตามลำดับ  ทำให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ล่าช้า  สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย  ซึ่งเกิดจากการล้าง
มือก่อนการเจาะเลือดร้อยละ 62.5  รอให้ 70 % Alcohol แห้งก่อนแทงเข็มร้อยละ 85 ปรับปรุงโดยใช้
กิจกรรม IC Round เพื่อส่งเสริมการล้างมือตาม 5 moments การทำลายเช้ือที่ผิวหนังอย่างถูกต้อง 
พบว่ามีอัตราการปนเปื้อนของ H/C  ตั้งแต่เดือน ต.ค. 2561- 31 มี.ค. 2562 เท่ากับ 5.68 % 

รอบที่ 2   1 เมษายน –กันยายน 2562 ทบทวนอัตราการปนเปื้อนของ H/C เดือน ต.ค. 2561- 31 มี.ค. 
2562 สาเหตุเกิดจากการใช้ 70 % Alcohol ทำลายเช้ือ  จึงเปลี่ยนมาใช้ 2%  Chlorhexidine 
gluconate in 70 % alcohol ซึ่งมีประสิทธิภาพฆ่าเช้ือสูงสุดและคงเหลือของประสิทธิภาพของยาหลัง
ทาดีกว่า Alcohol (สุรางค์ เดชศิริเลิศ,2553)  แทน 70 % Alcohol  การทำกิจกรรม IC Round อย่าง
ต่อเนื่อง สะท้อนข้อมูลกลับเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติ พบว่ามีอัตราการปนเปื้อนของ H/C  ตั้งแต่ 1 เม.ย. 
–30 ก.ย. 2562 เท่ากับ 5.31 % 

5.ผลการดำเนินงาน  

 ตัวช้ีวัด เกณฑ ์ 2560 2561 2562 2563 
อัตราการปนเปื้อน  2% 50% 42.18% 5.31% 4.06% 

6.วิจารณ์ : การพัฒนาเพื่อลดการปนเปื้อนการเพาะเช้ือจากเลือด โดยใช้ความรู้ทางวิชาการ  การทำ
กิจกรรมIC Round  เพื่อสร้างการเรียนรู้ การนิเทศติดตาม การประสานงาน  

7.สรุป: การปนเปื้อนจากการเพาะเช้ือจากเลือดมีแนวโน้มที่ลดลงแต่ยังสูงกว่าเกณฑ์ 

8.อ้างอิง: สุรางค์ เดชศิริเลิศ.2553.การเจาะเลือดเพื่อเพาะเช้ือและการเพาะเช้ือก่อโรคจากเลือด :โรง
พิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท 

 

 

 

 

 



1.ชื่อเรื่อง:ลดการปนเปื้อนการเพาะเช้ือจากเลือด 

2.ชื่อผู้จัดทำ  นางวรรณา ชุมสุวรรณ์  ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  ประกาศนียบัตรพยาบาล
ศาสตร์ งานป้องกันและควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล โรงพยาบาลป่าบอน  

3.บทนำ  : การเพาะเช้ือจากเลือดเป็นตัวช่วยยืนยันการวินิจฉัยโรคและยังเป็นข้อมูลสำหรับการรักษาใน
การเลือกยาต้านจุลชีพ ซึ่งที่สำคัญคือการปนเปื้อน ทำให้พบเช้ือโดยที่ไม่มีเช้ือนั้นในเลือด ผลการ
ดำเนินงานปี 2560-2561 พบว่ามีอัตราการปนเปื้อนจากการเพาะเช้ือจากเลือดเท่ากับ 50% และ 
42.18%   ตามลำดับ พบว่าเช้ือที่ปนเปื้อนมากที่สุดคือ  Coag- negative staphylococci ร้อยละ 55  
เช้ือ Bacillus spp. และ Strep group A ร้อยละ 9.25 ซึ่งการพัฒนาน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อลดอัตราการ
ปนเปื้อนในการเพาะเช้ือจากเลือด ให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ถูกต้อง เหมาะสมทันเวลา รวมทั้งลด
ค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาล 

4.วัสดุและวิธีการ : การพฒันาระบบใช้กระบวนการ PDCA และการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 

รอบท่ี 1  ตุลาคม 2561-มีนาคม 2562 มีอัตราการปนเปื้อนของ H/C ปี 2560-เท่ากับ 50% และ 
42.18%   ตามลำดับ  การปนเปื้อนนำไปสู่การวินิจฉัยผิดพลาด การรักษาไม่เหมาะสม การใช้ยาต้านจุล
ชีพเกินความจำเป็นและอันตรายที่จะเกิดแก่ผู้ป่วยตามมา  รวมทั้งทำให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย  จากการ
ทบทวนพบว่าบุคลากรล้างมือก่อนการเจาะเลือดร้อยละ 62.5  รอให้ 70 % Alcohol แห้งก่อนแทงเข็ม
ร้อยละ 85 รวมทั้งความรีบเร่งในให้บริการผู้ป่วย การหาเส้นเลือดยาก จึงมีการปรับปรุงโดยใช้กิจกรรม 
IC Round ส่งเสริมการล้างมือตาม 5 moments แนะนำการทำลายเช้ือที่ผิวหนังอย่างถูกต้อง ผลพบว่า
มีอัตราการปนเปื้อนของ H/C  ตั้งแต่เดือน ต.ค. 2561- 31 มี.ค. 2562 ร้อยละ 5.68  

รอบท่ี 2   1 เมษายน –กันยายน 2562  มีอัตราการปนเปื้อนของ H/C เดือน ต.ค. 2561- 31 มี.ค. 
2562 เท่ากับ 5.68 %  ซึ่งสาเหตุเกิดจาก การทำลายเช้ือบนผิวหนังโดยใช้ 70 % Alcohol ซึ่งตาม
ข้อกำหนดการเจาะเลือดเพาะเช้ือแนะนำให้ใช้ 2% Chlorhexidine gluconate in 70 % alcohol  
เนื่องจากมีประสทิธิภาพในการลดการปนเปื้อนได้ดีเทยีบเท่า Providine-iodine แต่ความไวในการรอให้
แห้ งและระยะเวลาที่ มีประสิทธิภาพการฆ่าเช้ือสูงสุด(maximum antiseptic effect) ของ2% 
Chlorhexidine gluconate in 70 % alcohol  จะใช้ระยะเวลาในการรอให้แห้งและออกฤทธ์ิสูงสุด
เพียง 30 นาทีนอกจากนั้นระยะเวลาทีม่ีประสทิธิภาพการฆ่าเช้ือสงูสดุแล้วการคงเหลือของประสิทธิภาพ
ของยาหลั งทา(residual activity) ของ  Chlorhexidine gluconate นั้นดีกว่าแอลกอฮอล์หรือ 
Providine-iodine (สุ ราง ค์  เดช ศิริ เลิ ศ ,2553) จ าก เห ตุ ผ ลดั งกล่ าว จึ งใช้ เป ลี่ ย นมาใช้  2% 
Chlorhexidine gluconate in 70 % alcohol 



แทน 70 % Alcohol  ร่วมกับการทำกิจกรรม IC Round อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างการเรียนรู้ การให้
คำแนะนำรวมทั้ง การสะท้อนข้อมูลกลบัสูห่น่วยงานเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติ พบว่ามีอัตราการปนเปื้อน
ของ H/C  ตั้งแต่ 1 เม.ย. –30 ก.ย. 2562 เท่ากับ 5.31 % 

5.ผลการดำเนินงาน  

 ตัวช้ีวัด เกณฑ ์ 2560 2561 2562 2563 
อัตราการปนเปื้อน  2% 50% 42.18% 5.31% 4.06% 

 

6.วิจารณ์ : การพัฒนาเพื่อลดการปนเปื้อนการเพาะเช้ือจากเลือด โดยใช้ความรู้ทางวิชาการ  การทำ
กิจกรรมIC Round  เพื่อสร้างการเรียนรู้ การนิเทศติดตาม การประสานงาน มีผลให้อัตราการปนเปื้อน
การเพาะเช้ือจากเลือดลงได้  

7.สรุปผล: อัตราการปนเปื้อนการเพาะเช้ือจากเลือดมีแนวโน้มที่ลดลงแต่ยังสูงกว่าเกณฑ์ 

8.อ้างอิง: สุรางค์ เดชศิริเลิศ.2553.การเจาะเลือดเพื่อเพาะเช้ือและการเพาะเช้ือก่อโรคจากเลือด: 

โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


