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บทคัดย่อ
การท�ำความสะอาดมือเพื่อลดจ�ำนวนเชื้อที่อยู่บนมือของบุคลากร จะช่วยลดความ
เสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อระหว่างบุคคล คือผู้ป่วย และบุคลากรสุขภาพ วัตถุประสงค์ของการ
ศึกษาในครั้งนี้เพื่อศึกษาอัตราการท�ำความสะอาดมือของบุคลากรทีมสุขภาพหน่วยตรวจผู้ป่วย
ฉุกเฉินของโรงพยาบาลรามาธิบดี ก่อนและหลังการติดตั้งสิ่งประดิษฐ์เสาใส่ขวดแอลกอฮอล์
ท�ำความสะอาดมือและประเมินความพึงพอใจต่อสิง่ ประดิษฐ์นโี้ ดยเก็บข้อมูลการท�ำความสะอาด
มือในบุคลากรทีมสุขภาพหน่วยตรวจผู้ป่วยฉุกเฉินก่อนใช้เป็นระยะเวลา 3 เดือน และหลังการใช้
เป็นระยะเวลา 3 เดือนในกลุม่ ตัวอย่างทัง้ หมด 170 ราย เครือ่ งมือทีใ่ ช้ประกอบด้วย แบบสอบถาม
ความพึงพอใจต่อการใช้สิ่งประดิษฐ์เสาใส่ขวดแอลกอฮอล์ท�ำความสะอาดมือและแบบสังเกต
พฤติกรรมการท�ำความสะอาดมือของบุคลากรในระหว่างการปฏิบตั งิ าน  วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติ
เชิงบรรยาย การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสัดส่วนการท�ำความสะอาดมือภายหลังการใช้
สิ่งประดิษฐ์ ผลการศึกษาพบว่า ร้อยละ 85.71 มีความพึงพอใจในภาพรวมของสิ่งประดิษฐ์อยู่ใน
ระดับมากและมากที่สุด และร้อยละ 86.51 เห็นด้วยว่าการใช้สิ่งประดิษฐ์ช่วยส่งเสริมให้มีการ
ท�ำความสะอาดมือเพิม่ ขึน้ และอัตราการท�ำความสะอาดมือเพิม่ ขึน้ อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ จาก
ร้อยละ 19.65 เป็น 57.05 จากการศึกษาครั้งนี้พบว่า การจัดให้มีแอลกอฮอล์ทำ� ความสะอาดมือ
ทีส่ ะดวกในการใช้งานเป็นปัจจัยส�ำคัญในการทีท่ ำ� ให้บคุ ลากรมีการท�ำความสะอาดมือเพิม่ ขึน้ อย่าง
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Abstract

Performing hand hygiene to minimize the number of pathogenic
microorganisms on healthcare personnel’s hands can reduce the risk of interpersonal
spreading of the organisms among patients and healthcare personnel. The purpose of
this study was to explore the hand hygiene adherence among healthcare personnel in an
emergency unit of Ramathibodi Hospital at 3 months pre- and post-installation of the
alcohol-based hand rub bottle holder, and to evaluate their satisfaction with this invention.
A total of 170 healthcare personnel participated in this study. The instruments consisted
of a questionnaire about satisfaction with using alcohol-based hand rub bottle holders,
and an observation form of hand hygiene of healthcare personnel while working.
Descriptive statistics were used to analyze the data. The results revealed that 85.71%
of the sample were satisfied with the invention in overall as the high- and highest level,
and 86.51% agreed that using this invention helps them promote more hand hygiene
activities. The hand hygiene adherence rate significantly increased from 19.65% to
59.05%. This study demonstrated that providing easy access to alcohol hand rub is an
important factor that can significantly increase hand hygiene adherence.

Keywords: Hand hygiene, Alcohol-based hand rub bottle holder, Invention, Healthcare
personnel
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การประเมินผลการใช้เสาใส่ขวดแอลกอฮอล์ท�ำความสะอาดมือใน
บุคลากรทีมสุขภาพหน่วยตรวจผู้ป่วยฉุกเฉิน

ความเป็นมาและความส�ำคัญ
การติดเชือ้ ในโรงพยาบาลเป็นปัญหาทีส่ ำ� คัญทาง
สาธารณสุขของทุกประเทศรวมทั้งประเทศไทย ซึ่งการ
ติดเชื้อในโรงพยาบาลพบได้ร้อยละ 4-9 ของผู้ป่วยที่
เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล1,2 กลไกการแพร่กระจาย
เชื้อที่พบบ่อยที่สุด คือ การแพร่กระจายเชื้อจากผู้ป่วย
รายหนึง่ ไปยังผูป้ ว่ ยอีกรายหนึง่ ผ่านมือของบุคลากรทีม
สุขภาพ1 มาตรการควบคุมการแพร่กระจายเชื้อเหล่านี้
ที่ส�ำคัญคือ การท�ำความสะอาดมือ ดังนั้นการท�ำความ
สะอาดมือของบุคลากรทีมสุขภาพที่ถูกต้องจะช่วยลด
การติดเชือ้ ในโรงพยาบาลลงได้2 เพราะจะช่วยลดจ�ำนวน
เชื้อที่อยู่บนมือท�ำให้ลดความเสี่ยงในการแพร่กระจาย
เชื้อไปสู่ผู้ป่วย ลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ
ระหว่างผู้ป่วย และลดความเสี่ยงในการน�ำเชื้อโรคเข้าสู่
ตนเอง  
วิธีการท�ำความสะอาดมือท�ำได้ 2 วิธี คือ การ
ท� ำ ความสะอาดมื อ ด้ ว ยน�้ ำ และสบู ่ ห รื อ น�้ ำ ยาฆ่ า เชื้ อ
(handwashing or hand antisepsis) เมื่อมือเปื้อนสิ่ง
สกปรกอย่างเห็นได้ชัดเจน หรือการท�ำความสะอาดมือ
ด้วยแอลกอฮอล์ (alcohol-based handrubs) ใช้ทำ� ความ
สะอาดมือในกรณีที่มือไม่ได้เปื้อนสิ่งสกปรก เลือดหรือ
สารคัดหลั่งอย่างเห็นได้ชัดเจน ท�ำโดยใช้แอลกอฮอล์
ประมาณ 3-5 มิลลิลิตร ใช้เวลาประมาณ 20-30
วินาที3,4 แนวปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อให้ความ
ส�ำคัญในเรื่องของการท�ำความสะอาดมือแต่ผลการ
ศึ ก ษาหลายรายงานพบว่ า บุ ค ลากรที ม สุ ข ภาพใน
โรงพยาบาลท�ำความสะอาดมือโดยเฉลี่ยต�่ำกว่าร้อยละ
505, 6, 7
ปัญหาทีพ่ บในการท�ำความสะอาดมือของบุคลากร
ทีมสุขภาพ คือ การไม่ลา้ งมือใน 5 โอกาส  (moments for
hand hygiene) ได้แก่ การท�ำความสะอาดมือก่อนสัมผัส
ผู้ป่วย ก่อนท�ำหัตถการ หลังสัมผัสสารคัดหลั่ง หลัง
สัมผัสผู้ป่วยและหลังสัมผัสสิ่งแวดล้อมรอบตัวผู้ป่วย
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และท�ำความสะอาดมือไม่ทั่วทั้งพื้นที่ผิวมือ ส่วนปัญหา
ที่ พ บในการใช้ แ อลกอฮอล์ ท� ำ ความสะอาดมื อ คื อ
การใช้แอลกอฮอล์ในปริมาณที่น้อยเกินไป ท�ำให้ลูบไม่
ทั่วมือและไม่รอให้แอลกอฮอล์ระเหยแห้งก่อนปฏิบัติ
งานต่ อ ไป ซึ่ ง การที่ บุ ค ลากรที ม สุ ข ภาพไม่ ท� ำ ความ
สะอาดมือตามข้อก�ำหนดดังกล่าว เนือ่ งจากปัจจัยหลาย
ประการได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล เช่น ไม่มคี วามรูเ้ กีย่ วกับ
ความส� ำ คั ญ ของการท� ำ ความสะอาดมื อ ในการลด
การแพร่กระจายเชื้อและการปนเปื้อนของเชื้อจุลชีพ
บนมื อ 5,8,9 ไม่ เ ข้ า ใจในวิ ธี ก ารท� ำ ความสะอาดมื อ ที่
ถูกต้องหรือการใส่ถงุ มือแล้วท�ำให้มคี วามเชือ่ ว่าไม่ตอ้ ง
ท�ำความสะอาดมือ8 และปัจจัยในหน่วยงาน เช่น ปัญหา
เกีย่ วกับอุปกรณ์การท�ำความสะอาดมือไม่เพียงพอหรือ
ไม่เหมาะสม5 เช่น อ่างล้างมือมีน้อย หรืออยู่ไกลจาก
บริเวณที่ปฏิบัติงาน ผ้าหรือกระดาษเช็ดมือ สบู่ หรือ
น�ำ้ ยาล้างมือมีไม่เพียงพอ จ�ำนวนบุคลากรทีมสุขภาพใน
หน่วยงานมีน้อย ท�ำให้มีงานมาก ไม่มีเวลา และต้องรีบ
ช่วยผู้ป่วยก่อน8,11 เช่น ในหออภิบาลผู้ป่วยวิกฤตและ
หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกฉุกเฉิน เป็นต้น และขาดการ
กระตุน้ จากผูน้ ำ� ไม่มกี ารประเมินผลหรือให้ขอ้ มูลย้อนกลับ
หรือไม่มบี ทลงโทษ ในกรณีทไี่ ม่ทำ� หรือให้รางวัลในกรณี
ที่ทำ� ตามข้อก�ำหนด
ผู ้ วิ จั ย และคณะ พบว่ า อั ต ราของการท� ำ ความ
สะอาดมือบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ณ หน่วยตรวจผู้ป่วย
นอกฉุ ก เฉิ น มี อั ต ราของการท� ำ ความสะอาดมื อ
น้อยกว่าอัตราของการท�ำความสะอาดมือภาพรวมของ
โรงพยาบาลสาเหตุอาจเกิดจากข้อจ�ำกัดของพืน้ ทีก่ ารให้
บริการผูป้ ว่ ยท�ำให้จำ� นวนอ่างล้างมือและพืน้ ทีใ่ นการจัด
วางน�้ำยาล้างมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ไม่เพียง
พอต่อการใช้งานในบริเวณทีด่ แู ลผูป้ ว่ ย (point of care)
ซึง่ เป็นปัจจัยหนึง่ ในการส่งเสริมการท�ำความสะอาดมือ
ตามหลั ก องค์ ก ารอนามั ย โลก (World Health
Organization [WHO])4 ผู้วิจัยและคณะได้มีการจัด
เตรียมแอลกอฮอล์ท�ำความสะอาดมือให้พร้อมใช้และ
ง่ายต่อการใช้งาน โดยได้คิดสิ่งประดิษฐ์เสาใส่ขวด
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แอลกอฮอล์ทำ� ความสะอาดมือ (ภาพที่ 1) ท�ำการศึกษา
ความคิดเห็นเกีย่ วกับสิง่ ประดิษฐ์เสาใส่ขวดแอลกอฮอล์
ท�ำความสะอาดมือ และศึกษาร้อยละของการท�ำความ
สะอาดมือบุคลากรทีมสุขภาพที่ปฏิบัติงาน ณ หน่วย
ตรวจผู ้ ป ่ ว ยนอกฉุ ก เฉิ น ก่ อ นและหลั ง การติ ด ตั้ ง สิ่ ง
ประดิษฐ์เสาใส่ขวดแอลกอฮอล์ท�ำความสะอาดมือโดย

มีจุดมุ่งหมายให้บุคลากรทีมสุขภาพมีอัตราร้อยละของ
การท�ำความสะอาดมือเพิ่มขึ้น ซึ่งหลักการด�ำเนินการ
เป็ น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพงาน (R2R:Routine to
Research) อันจะส่งผลต่อการพัฒนาหน่วยงานทาง
บริการสุขภาพ และหน่วยงานทีส่ ง่ เสริมคุณภาพงานทาง
สุขภาพอย่างประสบความส�ำเร็จและเป็นรูปธรรม

ภาพที่ 1 เสาใส่ขวดแอลกอฮอล์ทำ� ความสะอาดมือ

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาอัตราการท�ำความสะอาดมือของ
บุคลากรทีมสุขภาพที่ปฏิบัติงาน ณ หน่วยตรวจผู้ป่วย
นอกฉุกเฉินก่อนและหลังการติดตั้งสิ่งประดิษฐ์เสาใส่
ขวดแอลกอฮอล์ท�ำความสะอาดมือ
2. เพือ่ ศึกษาความพึงพอใจในการใช้สงิ่ ประดิษฐ์
เสาใส่ขวดแอลกอฮอล์ท�ำความสะอาดมือ

กรอบแนวคิดในการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ใช้หลักการส่งเสริมการท�ำความ
สะอาดมือเพือ่ เพิม่ อัตราการปฏิบตั ติ ามของบุคลากรใน
โรงพยาบาล ตามยุทธศาสตร์ที่องค์การอนามัยโลก
(WHO) แนะน�ำ 5 ประการ ซึ่งมียุทธศาสตร์ดังกล่าว1,4
ได้แก่  1) การเปลีย่ นแปลงระบบ (system change) หมายถึง
การจั ด ระบบเพื่ อ อ� ำ นวยความสะดวกให้ บุ ค ลากร
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ท�ำความสะอาดมือได้โดยสะดวก  เช่นการเพิม่ อ่างล้างมือ
กระดาษเช็ดมือ การเพิ่มจุดบริการน�้ำยาล้างมือชนิด
ไม่ต้องล้างออกที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ส�ำหรับ
ท�ำความสะอาดมือให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย ณ จุดที่
บุคลากรให้การดูแลผู้ป่วย 2) การให้ความรู้ (training
and education) หมายถึง การฝึกอบรมบุคลากรใน
โรงพยาบาลอย่างสม�ำ่ เสมอ  3) การแจ้งเตือน (reminders
in the workplace) หมายถึง การจัดกิจกรรมประจ�ำปี
เช่น งานล้างมือโลก การติดโปสเตอร์หรือสื่อใดๆ ในที่
ท�ำงานเพื่อเป็นการกระตุ้นเตือน 4) การติดตามผล
(evaluation and feedback) หมายถึง การติดตาม
ประเมินผลการท�ำความสะอาดมือ การประเมินผลการ
ใช้นำ�้ ยาท�ำความสะอาดมือ และการส่งข้อมูลต่อผูบ้ ริหาร
และผู้ปฏิบัติการได้รับทราบข้อมูลอย่างสม�่ำเสมอและ
5) การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเรื่องความปลอดภัย
(institutional safety climate) หมายถึง การสร้าง
วั ฒ นธรรมการท�ำ ความสะอาดมื อสู ่ มาตรฐานความ
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การประเมินผลการใช้เสาใส่ขวดแอลกอฮอล์ท�ำความสะอาดมือใน
บุคลากรทีมสุขภาพหน่วยตรวจผู้ป่วยฉุกเฉิน
ปลอดภั ย ในโรงพยาบาลโดยให้ บุ ค ลากรทุ ก ระดั บ
ตระหนักถึงความส�ำคัญของการท�ำความสะอาดมือ
การศึกษาวิจัยที่ผ่านมาพบว่า การส่งเสริมการ
ท�ำความสะอาดมือโดยการให้ความรู้และการให้ข้อมูล
ย้อนกลับเพียงอย่างเดียวส่งผลให้การท�ำความสะอาด
มือของบุคลากรเพิม่ ขึน้ แต่มผี ลเกิดขึน้ ช่วงระยะสัน้ และ
ไม่ ยั่ ง ยื น 9 นอกจากนี้ ผู ้ วิ จั ย และคณะได้ ป ระเมิ น
กระบวนการการท�ำความสะอาดมือในหน่วยงานทั้ง 5
ประการในหน่ ว ยตรวจผู ้ ป ่ ว ยนอกฉุ ก เฉิ น พบว่ า
โรงพยาบาลได้มีการด�ำเนินการกระตุ้นการท�ำความ
สะอาดมือในบุคลากรอย่างต่อเนือ่ งแต่การเปลีย่ นแปลง
ระบบ (system change) ซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการ

ส่งเสริมการท�ำความสะอาดมือตามหลักองค์การอนามัย
โลกนัน้   ยงั ไม่ได้รบั การด�ำเนินการปรับปรุงในหน่วยตรวจ
ผู ้ ป ่ ว ยนอกฉุ ก เฉิ น ผู ้ วิ จั ย และคณะจึ ง ได้ จั ด เตรี ย ม
สิง่ ประดิษฐ์เสาใส่ขวดแอลกอฮอล์ทำ� ความสะอาดมือไว้
ที่เตียงผู้ป่วย (ภาพที่ 2) ซึ่งเตียงผู้ป่วยในหน่วยตรวจ
ผู้ป่วยฉุกเฉินจะมีช่องส�ำหรับใส่เสาน�้ำเกลือในบริเวณ
มุมเตียงทั้ง 4 มุมจากการสอบถามส่วนใหญ่จะใช้งาน
เพียง 1-2 มุมจึงมีที่ว่างเพียงพอต่อการน�ำสิ่งประดิษฐ์
เสาใส่ขวดแอลกอฮอล์ทำ� ความสะอาดมือในจุดทีพ่ ร้อม
ใช้และง่ายต่อการใช้งาน (point of care) อันจะส่งผลให้
บุคลากรทีมสุขภาพมีการท�ำความสะอาดมือเพิ่มขึ้น

ภาพที่ 2 ต�ำแหน่งการวางเสาใส่ขวดแอลกอฮอล์ทำ� ความสะอาดมือ

วิธีด�ำเนินการวิจัย

เครื่องมือในการวิจัย

การศึ ก ษาครั้ ง นี้ เ ป็ น การศึ ก ษาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร
(action research) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
ได้แก่ บุคลากรทีมสุขภาพที่ปฏิบัติงาน ณ หน่วยตรวจ
ผู ้ ป ่ ว ยนอกฉุ ก เฉิ น ของโรงพยาบาลรามาธิ บ ดี ในปี
พ.ศ.2557 ประกอบด้วย บุคลากรภาควิชาเวชศาสตร์
ฉุกเฉิน บุคลากรงานการพยาบาลเวชศาสตร์ฉกุ เฉิน และ
บุคลากรหน่วยรถเวรเปลรวมจ�ำนวนทั้งสิ้น 170 ราย

ส่ ว นที่ 1 ข้ อ ค� ำ ถามเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของ
บุคลากร ประกอบด้วย ค�ำถามปลายปิดซึ่งมีคำ� ตอบให้
เลือกตอบ ได้แก่   เพศ อายุ ประเภทบุคลากร และอายุ
งาน
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้
สิ่งประดิษฐ์เสาใส่ขวดแอลกอฮอล์ท�ำความสะอาดมือ
ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นเอง เป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้าง
(structured questionnaire) เพือ่ ประเมินความพึงพอใจ
ต่ อ การใช้ เ สาใส่ ข วดน�้ ำ ยาล้ า งมื อ ที่ มี ส ่ ว นผสมของ

200

Rama Nurs J • May-August 2018

สุมาวดี สกุนตนิยม และคณะ
แอลกอฮอล์และการท�ำความสะอาดมือของบุคลากร
ทีมสุขภาพ ก่อนและหลังการใช้สงิ่ ประดิษฐ์ มีขอ้ ค�ำถาม
เกี่ยวกับระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งาน รวมทั้งหมด
5 ข้อค�ำถาม เกี่ยวกับความพึงพอใจต่อสิ่งประดิษฐ์
เสาใส่ขวดแอลกอฮอล์ทำ� ความสะอาดมือ  โดยใช้มาตรวัด
แบบลิเคิร์ท 5 ระดับ (5–Point Likert Scale) ดังนี้
มากที่สุด (5 คะแนน) มาก (4 คะแนน) ปานกลาง
(3 คะแนน) น้อย (2 คะแนน) น้อยที่สุด (1 คะแนน)
เกณฑ์การให้คะแนนค่าเฉลีย่ แบบสเกลการวัดความคิดเห็น
5 ระดับ โดยค่าเฉลี่ย 4.50–5.00 หมายถึง เห็นด้วย
มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 3.50–4.49 หมายถึง เห็นด้วยมาก
ค่าเฉลี่ย 2.50–3.49 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50–2.49 หมายถึง เห็นด้วยน้อย ค่าเฉลี่ย
1.00–1.49 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด10
ผูว้ จิ ยั และคณะได้นำ� แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการใช้สิ่งประดิษฐ์เสาใส่ขวดแอลกอฮอล์ท�ำความ
สะอาดมือไปตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (content
validity) กับผู้เชี่ยวชาญจ�ำนวน 3 คน ประกอบด้วย
อาจารย์พยาบาล 1 คน และพยาบาลผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการ
ป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ 2 คน เพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้องตามเนื้อหาและความถูกต้องของภาษาที่
ใช้มาค�ำนวณหาค่าดัชนีความตรงเชิงเนื้อหา (content
validity index: CVI) ได้ค่า CVI เท่ากับ .80 และผู้วิจัย
น�ำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไขเพือ่ ให้เกิดความมัน่ ใจ
ได้ว่าแบบสอบถามที่ใช้ศึกษานี้มีคุณภาพในการวัดค่า
หรื อ ศึ ก ษาตรงตามวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละกรอบแนวคิ ด
ที่ศึกษารวมถึงการหาความเที่ยง (reliability) ของ
แบบสอบถามโดยสอบถามบุ ค ลากรที ม สุ ข ภาพ
หน่ ว ยงานอื่ น จ� ำ นวน 20 รายที่ ไ ม่ ใ ช่ บุ ค ลากรที่
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เป็นกลุ่มตัวอย่าง ณ หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกฉุกเฉินโดย
ค� ำ นวณหาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ อั ล ฟาของครอนบาค
(Cronbach’s alpha coefficient) ได้เท่ากับ .70
2. การเก็บข้อมูลการท�ำความสะอาดมือใช้แบบ
สังเกตตามหลักขององค์การอนามัยโลก (WHO)1,4  โดย
สังเกตพฤติกรรมการท�ำความสะอาดมือของบุคลากรใน
ระหว่างการปฏิบัติงานโดยมีวิธีการลงข้อมูลการสังเกต
แยกออกเป็น 5 โอกาสในการท�ำความสะอาดมือ (5
moments for hand hygiene) ได้แก่ การท�ำความสะอาด
มือก่อนสัมผัสผู้ป่วย ก่อนท�ำหัตถการ หลังสัมผัสสาร
คัดหลั่ง หลังสัมผัสผู้ป่วยและหลังสัมผัสสิ่งแวดล้อม
รอบตัวผูป้ ว่ ยโดยระบุตำ� แหน่งอาชีพ และวิธกี ารล้างมือ
ได้แก่ การล้างด้วยน�ำ้ และสบูห่ รือน�ำ้ ยาฆ่าเชือ้   (handwashing
or hand antisepsis) การล้างด้วยน�้ำยาล้างมือที่มีส่วน
ผสมของแอลกอฮอล์ชนิดไม่ต้องล้างออก (alcoholbased handrubs) และบุคลากรทีไ่ ม่มกี ารท�ำความสะอาด
มือตามหลักการท�ำความสะอาดมือ 5 โอกาสดังกล่าว
เพื่อน�ำมาค�ำนวณอัตราการล้างมือโดยพยาบาลงาน
ป้องกันและควบคุมการติดเชือ้ จ�ำนวน 2 คน

การพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง
ข้อมูลที่น�ำมาวิเคราะห์เป็นข้อมูลที่ได้จากงาน
ประจ�ำ และผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรม
ในคนของโรงพยาบาลที่ ศึ ก ษาว่ า เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ
โครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพงาน อย่างไรก็ตาม ผู้
วิจัยได้ท�ำการปกปิดข้อมูลความเป็นส่วนตัวของผู้ร่วม
วิจัยจึงมิปรากฏชื่อ-สกุล แต่ใช้กลุ่มบุคลากรแทนการ
แสดงตน
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การประเมินผลการใช้เสาใส่ขวดแอลกอฮอล์ท�ำความสะอาดมือใน
บุคลากรทีมสุขภาพหน่วยตรวจผู้ป่วยฉุกเฉิน

การเก็บรวมรวบข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูล

ผูว้ จิ ยั และคณะด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
ตนเองโดยเก็ บ ข้ อ มู ล การท� ำ ความสะอาดมื อ ของ
บุคลากรทีมสุขภาพที่ปฏิบัติงาน ณ หน่วยตรวจผู้ป่วย
นอกฉุกเฉิน จ�ำนวนบุคลากรทั้งหมด 170 ราย สังเกต
พฤติกรรมการท�ำความสะอาดมือของบุคลากรแบบสุ่ม
ส�ำรวจโดยประเมินการท�ำความสะอาดมือแยกออกเป็น
5 โอกาสในการท�ำความสะอาดมือ โดยท�ำการเก็บข้อมูล
การท�ำความสะอาดมือก่อนใช้สงิ่ ประดิษฐ์เป็นระยะเวลา
3 เดือน ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมีนาคม พ.ศ. 2558  
และหลั ง การใช้ สิ่งประดิษฐ์เป็นระยะเวลา 3 เดือน
ระหว่างเดือนเมษายน ถึงมิถนุ ายน พ.ศ. 2558 รวมเป็น
ระยะเวลา 6 เดือน ท�ำการเก็บรวบรวมข้อมูลสัปดาห์ละ
2 วันเป็นระยะเวลา 20-30 นาทีต่อวัน
ผู้วิจัยด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง
โดยประสานงานกับเจ้าหน้าที่บริหารงานที่ประจ�ำภาค
วิ ช าและประสานงานกั บ หั ว หน้ า หน่ ว ยงาน โดยใช้
แบบสอบถามแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้
“เสาใส่ขวดแอลกอฮอล์ทำ� ความสะอาดมือ” ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้
แจกแบบสอบถาม จ�ำนวน 170 ชุด เพื่อเก็บรวบรวม
ข้อมูล ในการศึกษาครั้งนี้ได้รับกลับคืนจ�ำนวน 126 ชุด
คิดเป็นร้อยละ 74.12

ผู ้ วิ จั ย วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล โดยใช้ โ ปรแกรม
คอมพิวเตอร์สำ� เร็จรูป เพื่อการวิเคราะห์ทางสถิติ
1. การวิเคราะห์ข้อมูล เพื่ออธิบายลักษณะทั่วไป
ของประชากรใช้ ส ถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา (descriptive
statistics) การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละเพื่อวิเคราะห์
ข้อมูลทัว่ ไปและการท�ำความสะอาดมือของบุคลากรทีม
สุขภาพที่ปฏิบัติงาน ณ หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกฉุกเฉิน
2. ศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสัดส่วนการ
ท�ำความสะอาดมือก่อนและหลังใช้สิ่งประดิษฐ์เสาใส่
ขวดแอลกอฮอล์ท�ำความสะอาดมือ (Pearson chisquare test) ของบุคลากรทีมสุขภาพที่ปฏิบัติงาน ณ
หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกฉุกเฉิน
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ผลการวิจัย
ข้อมูลทัว่ ไปของกลุม่ ตัวอย่างผูต้ อบแบบสอบถาม
เป็ น ผู ้ ป ฏิ บั ติง าน ณ หน่ วยตรวจผู ้ ป ่ วยนอกฉุ กเฉิ น
จ�ำนวน 126 ราย ได้ตอบแบบสอบถามจากการส�ำรวจ
พบว่ากลุม่ ตัวอย่างเป็นเพศชายร้อยละ 61.90 อายุเฉลีย่
29.70 ปี (SD = 30.67) ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอายุต�่ำ
กว่า 30 ปี (ร้อยละ 61.9) อายุการท�ำงานเฉลี่ย 4.89 ปี
(SD = 6.64) ส่วนใหญ่มีอายุการท�ำงานต�่ำกว่า 5 ปี
(ร้อยละ 71.4) กลุ่มตัวอย่างเป็นแพทย์ร้อยละ 17.46
พยาบาลร้อยละ 34.92 และพนักงานเวรเปลร้อยละ
47.62 (ดังตารางที่ 1)
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ตารางที่ 1 จ�ำนวนและร้อยละของข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม (N = 126)
ข้อมูลทั่วไป
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
ต�ำ่ กว่า 30 ปี
31 – 40 ปี
41 – 50 ปี
51 ปีขึ้นไป
อายุการท�ำงาน
ต�ำ่ กว่า 5 ปี
6 – 10 ปี
11 – 15 ปี
16 ปีขึ้นไป
อาชีพ
แพทย์
พยาบาล
พนักงานเวรเปล
ด้านความพึงพอใจของผู้ใช้งานต่อการใช้เสาใส่
ขวดแอลกอฮอล์ท�ำความสะอาดมือของบุคลากรทีม
สุขภาพที่ปฏิบัติงาน ณ หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกฉุกเฉิน
พบว่ า ผู ้ ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ มี ร ะดั บ ความ
พึงพอใจในภาพรวมของสิ่งประดิษฐ์อยู่ในระดับมาก
ถึงมากที่สุด ทั้งความเหมาะสมของขนาดและรูปแบบ
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จ�ำนวน

ร้อยละ

78
48

61.90
38.10

78
38
8
2

61.90
30.16
6.35
1.59

90
22
9
5

71.43
17.46
7.14
3.97

22
44

17.46
34.92

60

47.62

ต่ อ การใช้ ง าน ความแข็ ง แรง ความเหมาะสมของ
ต�ำแหน่งการจัดวางต่อการปฏิบัติงานประจ�ำวัน ความ
สะดวกต่อการใช้นำ�้ ยาล้างมือแห้ง รวมทัง้ เห็นด้วยว่าการ
ใช้สิ่งประดิษฐ์ช่วยส่งเสริมให้มีการท�ำความสะอาดมือ
เพิม่ ขึน้ ในบุคลากรทีมสุขภาพทีป่ ฏิบตั งิ าน ณ หน่วยตรวจ
ผู้ป่วยนอกฉุกเฉิน (ดังตารางที่ 2)
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การประเมินผลการใช้เสาใส่ขวดแอลกอฮอล์ท�ำความสะอาดมือใน
บุคลากรทีมสุขภาพหน่วยตรวจผู้ป่วยฉุกเฉิน
ตารางที่ 2 ความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้งานต่อการใช้เสาใส่ขวดแอลกอฮอล์ท�ำความสะอาดมือของ
บุคลากรทีมสุขภาพที่ปฏิบัติงาน ณ หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกฉุกเฉิน จ�ำแนกเป็นรายข้อ
ระดับความคิดเห็น
ข้อแบบสอบถาม
1.ความเหมาะสม
ของขนาดและรูป
แบบต่อการใช้งาน
2.ความแข็งแรง
ของ“เสาใส่ขวด
น�ำ้ ยาล้างมือแห้ง”
3. ความเหมาะสม
ของต�ำแหน่งการ
จัดวาง “เสาใส่ขวด
น�ำ้ ยาล้างมือแห้ง”
ในบริเวณเสาน�ำ้
เกลือต่อการปฏิบัติ
งานประจ�ำวัน
4. ความสะดวกต่อ
การใช้น�้ำยาล้างมือ
แห้ง
5. “เสาใส่ขวด
น�ำ้ ยาล้างมือแห้ง”
ส่งเสริมให้มีการ
ท�ำความสะอาดมือ
เพิ่มขึ้น
6.ความพึงพอใจใน
ภาพรวมของ
สิ่งประดิษฐ์
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N

มาก
ที่สุด
34

%

26.98 60.32

N

41

มาก
76
68

15

1

น้อย
ที่สุด
0

11.90

0.80

0

16

1

0
0

ปานกลาง น้อย

%

32.54 53.96

12.70

0.80

N
%

31
67
24.60 53.17

23
18.25

4
1
3.18 0.80

N

44

65

13

4

0

ค่า
คะแนน
เฉลี่ย

ส่วนเบี่ยง ระดับ
เบน
ความพึง
มาตรฐาน พอใจ

4.13

0.64

มาก

4.18

0.67

มาก

3.97

0.79

มาก

%

34.91 51.59

10.32

3.18

0

4.18

0.74

มาก

N
%

45
64
35.71 50.79

16
12.70

1
0.80

0
0

4.21

0.69

มาก

17

1

0

13.49

0.80

0

4.06

0.62

มาก

N
%

27

81

21.42 64.29
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ส่วนด้านการท�ำความสะอาดมือของบุคลากรทีม
สุขภาพ ผลการศึกษาพบว่าก่อนการใช้งานของเสาใส่
ขวดแอลกอฮอล์ทำ� ความสะอาดมือ 3 เดือน การท�ำความ
สะอาดมือของบุคลากรในภาพรวมเท่ากับร้อยละ 19.65
(จ�ำนวนการเฝ้าสังเกตเท่ากับ 173 ครั้ง) และภายหลัง
การใช้งานของเสาใส่ขวดแอลกอฮอล์ โดยท�ำการจัดวาง
ในบริเวณเสาน�ำ้ เกลือทีอ่ ยูป่ ลายเตียงผูป้ ว่ ย (ดังภาพที่ 1)
ผลการศึกษาพบว่า การท�ำความสะอาดมือของบุคลากร
ในภาพรวมเท่ากับร้อยละ 59.05 (จ�ำนวนการเฝ้าสังเกต
เท่ากับ 105 ครั้ง) และเมื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง
ร้อยละของการท�ำความสะอาดมือก่อนและหลังใช้เสาใส่
ขวดน�้ำยาล้างมือชนิดไม่ต้องล้างออกที่มีส่วนผสมของ
แอลกอฮอล์ที่ 3 เดือน พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติ (χ2 = 4.01, p= .045)

เมื่ อ จ� ำ แนกผลการท� ำ ความสะอาดมื อ ตาม
บุคลากรทีมสุขภาพเข้าปฏิบัติงาน ณ หน่วยตรวจผู้ป่วย
นอกฉุกเฉิน พบว่า พยาบาลมีอัตราการท�ำความสะอาด
มือเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 26.32 เป็นร้อยละ 60.42 (χ2
= 3.64, p = .03) ผู้ช่วยพยาบาลมีอัตราการท�ำความ
สะอาดมือเพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 12.50 เป็นร้อยละ 52.94
(χ2 = 0.16, p = .05) และพนักงานเวรเปลมีอัตราการ
ท�ำความสะอาดมือเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 25 เป็นร้อยละ
80.95 (χ2= 1.50,  p = .004) ส่วนการท�ำความสะอาด
มือในบุคลากรแพทย์นั้นไม่พบความแตกต่างของการ
ท� ำ ความสะอาดมื อ ก่ อ นและหลั ง การใช้ เ สาใส่ ข วด
แอลกอฮอล์ทำ� ความสะอาดมือ โดยมีอตั ราการท�ำความ
สะอาดมือเพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 11.36 เป็นร้อยละ 36.84
(χ2=  0.28, p = .59) (ดังกราฟที่ 1)

กราฟที่ 1 ร้อยละของการท�ำความสะอาดมือของบุคลากรทีมสุขภาพที่ปฏิบัติงาน
ณ หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกฉุกเฉิน ก่อนและหลังการใช้เสาใส่ขวดแอลกอฮอล์ทำ� ความสะอาดมือ
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การประเมินผลการใช้เสาใส่ขวดแอลกอฮอล์ท�ำความสะอาดมือใน
บุคลากรทีมสุขภาพหน่วยตรวจผู้ป่วยฉุกเฉิน
จากการเปรียบเทียบความแตกต่างของอัตราของ
การท�ำความสะอาดมือตามหลักขององค์การอนามัยโลก
5 โอกาส (moments) ก่อนและหลังการใช้เสาใส่ขวด
แอลกอฮอล์ทำ� ความสะอาดมือพบว่า อัตราร้อยละของ
การท�ำความสะอาดมือเพิ่มขึ้นทั้ง 5 โอกาสและเมื่อ
พิจารณาอัตราร้อยละของการท�ำความสะอาดมือก่อน
และหลังการใช้เสาใส่ขวดแอลกอฮอล์ท�ำความสะอาด
มือพบว่าอัตราร้อยละของการท�ำความสะอาดมือมีความ
แตกต่างกันใน 3 โอกาสดังนี้ 1) ก่อนสัมผัสผู้ป่วยซึ่ง
เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 0 เป็นร้อยละ 27.27(χ2   = 0.04,  

p = .01) 2) หลังสัมผัสผูป้ ว่ ยเพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 11.54
เป็นร้อยละ 57.69 (χ2= 0.79,  p = .001) และ3) หลัง
สัมผัสสิง่ แวดล้อมเพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 17.14 เป็นร้อยละ
67.86 (χ2= 1.59,  p =  .03) อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
แต่ในโอกาสก่อนท�ำหัตถการและหลังสัมผัสสิ่งคัดหลั่ง
พบว่ า อั ต ราร้ อ ยละก่ อ นและหลั ง การใช้ เ สาใส่ ข วด
แอลกอฮอล์ท�ำความสะอาดมือไม่มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (χ2= 1.60, p = .40 และ
χ2= 0.94,  p = .62 ตามล�ำดับ) (ดังกราฟที่ 2)

กราฟที่ 2 สัดส่วนการท�ำความสะอาดมือจ�ำแนกตาม 5 โอกาสของการท�ำความสะอาดมือของบุคลากรทีม
สุขภาพที่ปฏิบัติงาน ณ หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกฉุกเฉิน โรงพยาบาลรามาธิบดี

การอภิปรายผล  
ผลการศึกษาการท�ำความสะอาดมือ เมื่อจ�ำแนก
การท�ำความสะอาดมือของบุคลากรทีมสุขภาพทีป่ ฏิบตั ิ
งาน ณ หน่วยตรวจผูป้ ว่ ยนอกฉุกเฉิน ตาม 5 โอกาสของ
การท�ำความสะอาดมือขององค์การอนามัยโลก1,4 ได้แก่
ก่อนสัมผัสผู้ป่วย ก่อนท�ำหัตถการ หลังสัมผัสผู้ป่วย
206

หลังสัมผัสสิง่ คัดหลัง่ และหลังสัมผัสสิง่ แวดล้อม ผลการ
ศึกษาพบว่า ร้อยละของการท�ำความสะอาดมือหลังการ
ใช้เสาใส่ขวดแอลกอฮอล์ทำ� ความสะอาดมือเพิม่ ขึน้ เมือ่
เทียบกับก่อนการใช้สิ่งประดิษฐ์ในทุกๆ โอกาสของ
การท�ำความสะอาดมือ โดยเฉพาะในโอกาสการล้างมือ
ก่อนสัมผัสผู้ป่วย หลังสัมผัสผู้ป่วย และหลังสัมผัส
สิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ส่วนโอกาสของ
Rama Nurs J • May-August 2018

สุมาวดี สกุนตนิยม และคณะ
การท�ำความสะอาดมือก่อนท�ำหัตถการและหลังสัมผัส
สิ่งคัดหลั่ง ในการศึกษาในครั้งนี้พบว่า ร้อยละของการ
ท�ำความสะอาดมือไม่แตกต่างกันระหว่างก่อนและหลัง
การใช้เสาใส่ขวดแอลกอฮอล์ทำ� ความสะอาดมือ โดยจาก
การเฝ้าสังเกตในโอกาสการล้างมือก่อนท�ำหัตถการ
บุคลากรมีการใช้ถุงมือเพื่อป้องกันการสัมผัสเชื้อหรือ
สารคัดหลัง่ จากผูป้ ว่ ยโดยตรง ซึง่ บุคลากรมักละเลยการ
ท�ำความสะอาดมือก่อนสวมถุงมือสะอาดและสวมใส่
ถุ ง มื อ ท� ำ กิ จ กรรมต่ อ เนื่ อ งโดยไม่ เ ปลี่ ย นถุ ง มื อ ซึ่ ง
สอดคล้องกับการศึกษาก่อนหน้าทีร่ ะบุวา่ การใช้ถงุ มือมี
ความสัมพันธ์ในการลดอัตราร้อยละของการท�ำความ
สะอาดมือในบุคลากร11,12,13,15 และในโอกาสการล้างมือ
หลังสัมผัสสิ่งคัดหลั่งบุคลากรส่วนใหญ่มีการท�ำความ
สะอาดมือเมื่อรู้สึกหรือสัมผัสสิ่งคัดหลั่งจากผู้ป่วย เช่น
เลือด หรือเสมหะ เป็นต้น จากการศึกษาทีผ่ า่ นมาพบว่า
อัตราร้อยละของการท�ำความสะอาดมือในโอกาสหลัง
สัมผัสสิ่งคัดหลั่งมีร้อยละของการท�ำความสะอาดมือ
ที่สูงกว่าร้อยละของการท�ำความสะอาดมือในโอกาส
อื่นๆ14
การท�ำความสะอาดมือในบุคลากรทีมสุขภาพที่
ปฏิบัติงาน ณ หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกฉุกเฉิน ได้แก่
พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาลและพนักงานเวรเปลมีร้อยละ
ของการท�ำความสะอาดมือที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิ ติ ภายหลั ง มี ก ารใช้ เ สาใส่ ข วดแอลกอฮอล์
ท�ำความสะอาดมือโดยเฉพาะพนักงานเวรเปลมีรอ้ ยละ
ของการท�ำความสะอาดมือเพิม่ ขึน้ อย่างมีนยั ส�ำคัญทาง
สถิติ ในส่วนของแพทย์ที่ปฏิบัติงาน ณ หน่วยตรวจ
ผู้ป่วยนอกฉุกเฉินมีร้อยละของการท�ำความสะอาดมือ
ไม่แตกต่างกันระหว่างก่อนและหลังการใช้เสาใส่ขวด
แอลกอฮอล์ท�ำความสะอาดมือ และมีร้อยละของการ
ท�ำความสะอาดมือน้อยกว่าบุคลากรอืน่ ๆ ซึง่ สอดคล้อง
กับการศึกษาทีผ่ า่ นมาโดยแพทย์มกั ละเลยการท�ำความ
สะอาดมือเพราะขาดความเข้าใจในเรื่อง 5 โอกาสของ
ท�ำความสะอาดมือและการใส่ถงุ มือท�ำกิจกรรมต่อเนือ่ ง
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โดยไม่เปลี่ยนถุงมือหรือหลังถอดถุงมือก็มักไม่มีการ
ท�ำความสะอาดมือ11,13,14
จากการประเมินผลการศึกษาครั้งนี้พบว่า การ
ส่งเสริมให้มีความพร้อมใช้ (point of care) ตามหลัก
องค์การอนามัยโลก เพิ่มความสะดวกในการใช้งานต่อ
การปฏิบัติงานประจ�ำวัน ส่งผลให้มีการท�ำความสะอาด
มือของบุคลากรเพิ่มขึน้ เนือ่ งจากมีความสะดวกใช้และ
เอือ้ ต่อการท�ำความสะอาดมือในทุกโอกาสการล้างมือ12
และพบว่าสาเหตุที่บุคลากรส่วนใหญ่มีการละเลยการ
ท�ำความสะอาดมือ เนื่องจากปริมาณผู้ป่วยในการดูแล
ความรุนแรงและความซับซ้อนของโรคผูป้ ว่ ย โดยเฉพาะ
ในหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกฉุกเฉินที่ต้องการความเร่งรีบ
ในการดูแลรักษาผู้ป่วยซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ
มูเลอร์11โดยให้รายละเอียดในข้อจ�ำกัดของหน่วยตรวจ
ผู้ป่วยนอกฉุกเฉินว่า พื้นที่ของหน่วยตรวจผู้ป่วยนอก
ฉุกเฉินมีอยู่อย่างจ�ำกัด พื้นที่เตียงผู้ป่วยอยู่ใกล้กันใน
พื้นที่เปิดโล่ง ท�ำให้มีข้อจ�ำกัดพื้นที่ส�ำหรับอ่างล้างมือ
และน�้ำยาล้างมือชนิดไม่ต้องล้างออกที่มีส่วนผสมของ
แอลกอฮอล์สำ� หรับท�ำความสะอาดมือสอดคล้องกับการ
ศึกษาครัง้ นี้ โดยผลการศึกษาร้อยละการล้างมือในระยะ
เวลาหลังการใช้เสาใส่ขวดแอลกอฮอล์ท�ำความสะอาด
มือ (เดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558) เมื่อ
เปรียบเทียบกับบุคลากรภาพรวมของโรงพยาบาลพบ
ว่า บุคลากรในหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกฉุกเฉินมีร้อยละ
ของการท�ำความสะอาดมือ ร้อยละ 59.05 ซึ่งน้อยกว่า
กับบุคลากรทีมสุขภาพโรงพยาบาลที่มีการท�ำความ
สะอาดมือร้อยละ 61.09 (จากการส�ำรวจในปี 2558
โดยพยาบาลควบคุมการติดเชือ้ โรงพยาบาลรามาธิบดี)
การศึกษาในครัง้ นีม้ กี ารส่งเสริมการเปลีย่ นแปลง
ระบบ (system change) คือ การจัดระบบเพื่ออ�ำนวย
ความสะดวกให้บุคลากรท�ำความสะอาดมือ มีความ
พร้อมใช้ในการเพิ่มจุดบริการแอลกอฮอล์ท�ำความ
สะอาดมื อ ส� ำ หรั บ ท� ำ ความสะอาดมื อ เพิ่ ม เติ ม จาก
กระบวนการทีส่ ำ� คัญทัง้ 5 ประการทีท่ างโรงพยาบาลได้
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การประเมินผลการใช้เสาใส่ขวดแอลกอฮอล์ท�ำความสะอาดมือใน
บุคลากรทีมสุขภาพหน่วยตรวจผู้ป่วยฉุกเฉิน
มีการด�ำเนินการตามหลักองค์การอนามัยโลกอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อประเมินผลการใช้เสาใส่ขวดแอลกอฮอล์
ท�ำความสะอาดมือ ทัง้ นีก้ ารจะให้บคุ ลากรทัง้ โรงพยาบาล
มีการท�ำความสะอาดมือเพิ่มขึ้นตามโอกาสของการ
ท�ำความสะอาดมือ ผู้รับผิดชอบของโรงพยาบาลควร
ส่งเสริมการท�ำความสะอาดมือตามกระบวนการทีส่ ำ� คัญ
ทั้ง 5 ประการดังกล่าวเพื่อส่งเสริมให้มีการท�ำความ
สะอาดมืออย่างยั่งยืน

ไม่เท่ากัน สถานที่ของหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกฉุกเฉินมี
ความแออัดท�ำให้การสังเกตการล้างมือมีขอ้ จ�ำกัด ข้อมูล
การท�ำความสะอาดมือในบุคลากรอาจไม่เพียงพอต่อ
การอ้างอิง ควรเพิ่มระยะเวลาและจ�ำนวนครั้งของการ
เฝ้าสังเกตในการเก็บข้อมูลการท�ำความสะอาดมือใน
บุคลากรหลังการใช้งานเสาใส่ขวดแอลกอฮอล์ทำ� ความ
สะอาดมือ เพือ่ ให้เห็นความส�ำคัญของการปฏิบตั ติ ามที่
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะในการน�ำไป

เอกสารอ้างอิง

หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกฉุกเฉินแม้มีความแออัด
ของผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษาและมีการท�ำหัตถการที่
หลากหลายและต้องการความเร่งด่วนแต่ไม่อาจใช้
เป็นเหตุผลต่อการละเลยการท�ำความสะอาดมือของ
บุคลากร  ดงั นัน้ การเปลีย่ นแปลงเชิงระบบ เช่นการจัดหา
อุปกรณ์สำ� หรับท�ำความสะอาดมือให้พร้อมใช้16 การจัด
สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานเป็นการส่งเสริม
การท� ำ ความสะอาดมื อ และเป็ น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การบริ ก ารรวมทั้ ง ความปลอดภั ย ของบุ ค ลากรใน
การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ จึงควรน�ำไปประยุกต์
ในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพกาารบริ ก ารที่ มี ลั ก ษณะ
คล้ายคลึงกัน นอกจากนีค้ วรมีกระบวนการพัฒนาวิธกี าร
ที่ส่งเสริมให้บุคลากรมีการท�ำความสะอาดมือเพิ่มขึ้น
ตลอดจนการติ ด ตามและประเมิ น ผลการท� ำ ความ
สะอาดมือของบุคลากร การให้ความรู้ และการสร้าง
ความตระหนักอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พฤติกรรมการ
ท�ำความสะอาดมือในบุคลากรเป็นการปฏิบตั ทิ เี่ ป็นปกติ
ของการปฏิบัติงานอย่างยั่งยืน
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