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สาระของการบรรยาย

1. วิวัฒนาการ
- ประเทศไทย
- สากล

2. สิ่งที่ได้ท าแล้วในประเทศไทย
- กิจกรรม
- ผลลัพธ์

3. สถานะการณ์ I.C.ในปัจจุบันในประเทศไทย

4. การพัฒนา I.C. ในประเทศไทยในอนาคต



Dr. William A. Sawyer

ผู้ร่วมก่อตัง้ Microbiology Dept. คณะวิทย์ ฯ ม. มหดิล

ได้ก าหนด “ โรคตดิเชือ้ในโรงพยาบาล” เป็นโรคตดิเชือ้ที่ส าคัญ

พ.ศ. 2515



พ.ศ. 2516

คณะอนุกรรมการควบคุมการตดิเชือ้ในโรงพยาบาล

นพ. สมพนธ์ บุญยคุปต์ ประธาน
นพ. สมศักดิ์  โลห์เลขา เลขานุการ

ร.พ. รามาธิบดี



วิวัฒนาการที่ส าคัญของ I.C.



Ignac F. Semmelweiss

- Hands

- Hand hygiene

พ.ศ. 2390



Dr. William Stewart Halsted 

Rubber Gloves

พ.ศ. 2432



Antibiotic  : Penicillin

Sir Alexander Fleming

พ.ศ. 2487
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พ.ศ. 2492

Outbreaks  of S. aureus infection

In many countries 

More awareness in I.C.



พ.ศ. 2363 – 2435

Florence Nightingale

Nurse epidemiologist



พ.ศ.  2397

Dr. John Snow 

Cholera in London



I.C. ในประเทศไทย

Rehabilitation

Health Promotion

Disease Prevention

Therapy

Sirindhorn National Medical 
Rehabilitation Center



พระมหากรุณาธิคุณ

เฉพาะด้าน

I.C.



พ.ศ.  2445
สมเดจ็พระศรีสวรินทริาบรมราชเทวี
พระพันวัสสาอัยยกิาเจ้า ทรงก่อตัง้หน่วยแพทย์เคล่ือนที่
รักษาข้าราชบริพารและประชาชนละแวกศรีราชา

14



สมเดจ็พระศรีสวรินทริา
และพระราชโอรส สมเดจ็พระราชบดิา
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พ.ศ. 2498
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั

พระราชทานเรือ 
“ เวชพาห์ ” 

และหน่วยแพทย์เคล่ือนที่รักษาประชาชน
ริมฝ่ังคลอง
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พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัทรงเจมิเรือ 
“  เวชพาห์ ”

17

ประชาชนที่มารับบริการ



พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัพระราชทาน
หน่วยแพทย์เคล่ือนที่ทางบก
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พ.ศ. 2509
สมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ทรงก่อตัง้มูลนิธิ พอ.สว. 
เพื่อตรวจรักษาประชาชนที่อยู่ ห่างไกล

19



พระราชกรณียกิจใน พอ.สว.
20



พระราชกรณียกิจใน พอ.สว. 21



พระราชกรณียกิจใน พอ.สว.
สมเดจ็ย่าทรงเตรียมยาแก่ผู้ป่วย

22



พ.ศ. 2538
สมเดจ็พระเจ้าพี่นางเธอ
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงสงขลานครินทร์
ทรงสืบทอดเป็นประธาน 
พอ.สว ต่อจากสมเดจ็ย่า

23



พ.ศ. 2551

สมเดจ็พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
ทรงสืบทอดเป็นประธาน พอ.สว. ต่อจากสมเดจ็กรมหลวง ฯ
และทรงพระกรุณา ฯ   เสดจ็เปิดการประชุมเชงิปฏบิัตกิาร
งานประชุมเชงิปฏบิัตกิารเร่ือง“การป้องกันการตดิเชือ้ในโรงพยาบาล”
ที่จังหวัดสุโขทัยและจังหวัดกาญจนบุรี

24



โครงการโรคเรือ้น



Dr. McKean   ชาวอเมริกันก่อตัง้

ที่พกัส าหรับผู้ป่วยโรคเรือ้นที่เชียงใหม่

26

พ.ศ. 2451



ที่พักผู้ป่วยโรคเรือ้นที่ก่อตัง้เร่ิมแรก พ.ศ.  2451
27



ที่พักผู้ป่วยโรคเรือ้นในระยะต่อมา
28



พ.ศ. 2464

สมเดจ็พระศรีสวรินทริา ฯ ทรงก่อตัง้
โรงพยาบาลโรคเรือ้นที่พระประแดง
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พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกล้าฯพระราชทาน
พระราชทรัพย์บ ารุงโรงพยาบาลโรคเรือ้น
ในระยะต่อมา

30



พ.ศ. 2496
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั
พระราชทานนามตกึ ราชประชาสมาศัย
ในโรงพยาบาลโรคเรือ้น

31



พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั
และสมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
เสดจ็เปิดตกึราชประชาสมาศัย

32



พ.ศ.  2503
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั ทรงก่อตัง้มูลนิธิ
ราชประชาสมาศัยเพื่ออบรมผู้ดแูลผู้ป่วย
และวจิัยโรคเรือ้น

33



พ.ศ. 2509

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั
พระราชทานโรงเรียนส าหรับบุตรหลาน
ผู้ป่วยโรคเรือ้น

34



การสาธารณสุข



พ.ศ. 2459

สมเดจ็พระราชบดิาทรงเร่ิม
กจิการสาธารณสุขในประเทศไทย

36



พ.ศ. 2532
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั
และสมเดจ็พระเทพรัตน์ราชสุดา เสดจ็ ร.พ. ศิริราช
ทรงวางแนวทางแก้ไขน า้ท่วม หลังจากนัน้น า้ไม่ท่วม 
ร.พ. ศิริราช

37



โครงการวัณโรค
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พ.ศ. 2463
สมเดจ็พระราชบดิา ทรงนิพนธ์ เร่ือง 
ทุเบอร์คูโลสิส ลงในหนังสือที่ระลึกงาน
ถวายพระเพลิงพระบรมศพ เจ้าฟ้าจักร
พงศ์ภวูนารถ

39



ทรงนิพนธ์ตอนหน่ึงว่า 

“ เม่ือไอ ควรปิดปาก- จมูก เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชือ้ 
และให้ล้างมือบ่อยๆ เพื่อป้องกันการแพร่เชือ้เม่ือจับต้องสิ่งของ”
สอดคล้องกับการสอนของ Dr. Semmelweiss

40



พ.ศ. 2493

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั 

ทรงเร่ิมให้ผลิตวัคซีน B.C.G.

41



ตกึผลิตวัคซีนที่สภากาชาดไทย

42



พ.ศ. 2529
สมเดจ็พระเจ้าพี่นางเธอ กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์ประทานตกึผู้ป่วย
วัณโรคที่เชียงใหม่

43



ตกึที่ประทานให้ผู้ป่วย
วัณโรคได้พัก

44



พ.ศ. 2544
สมเดจ็พระเจ้าพี่นางเธอ กรมหลวงสงขลานครินทร์
ทรงก่อตัง้มูลนิธิต่อต้านวัณโรคดือ้ยา

45



โครงการโรคเมืองร้อน
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พ.ศ. 2462
สมเดจ็พระราชบดิา
เสดจ็ทรงตรวจโครงการมาลาเรียที่เชียงใหม่

47



พ.ศ. 2531
สมเดจ็พระเจ้าพี่นางเธอ กรมหลวงสงขลานครินทร์

ทรงก่อตัง้มูลนิธิต่อต้านโรคเมืองร้อน 

48



ตกึรักษา - วิจัย
โรคเมืองร้อน ที่จังหวัดกาญจนบุรี
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โครงการโปลิโอ

50
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พ.ศ. 2493
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั พระราชทาน 
“  ปอดเหล็ก ” 3 เคร่ืองเพื่อรักษาผู้ป่วยโปลิโอที่
ร.พ. พระมงกุฏเกล้า
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พ.ศ. 2497 
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั
พระราชทานธาราบ าบัด เพื่อฟ้ืนฟู
ผู้ป่วยโปลิโอที่ร.พ. พระมงกุฎเกล้า
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ธาราบ าบัดส าหรับผู้ป่วยโปลิโอ
53



พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั 
ทรงป้อนวัคซีนโปลิโอ
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โครงการอหวิาตกโรค
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พ.ศ. 2501
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั 
ทรงสนับสนุนการผลิตน า้เกลือ 
รักษาผู้ป่วยอหวิาตกโรคที่ระบาดขณะนัน้
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การรักษา
ผู้ป่วยอหวิาตกโรค
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โครงการโรคเอดส์
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พ.ศ. 2538
พระองค์เจ้าโสมสวลี 

ทรงเป็นประธานโครงการป้องกัน
การถ่ายทอดโรคเอดส์จากแม่สู่ลูก
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พระราชทานโรงพยาบาล
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พ.ศ. 2531
พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่
พระราชทานโรงพยาบาลศริิราช
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เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่สมเดจ็พระเจ้าลูกยาเธอ  เจ้าฟ้าศิริราชกกุธภณั์์
62



ท่าน า้โรงพยาบาลศิริราชเม่ือเร่ิมแรก
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โรงพยาบาลศิริราชปัจจุบัน (พ.ศ. 2556 )
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พ.ศ . 2453
สมเดจ็พระศรีสวรินทริา บรมราชเทวี
พระราชทานโรงพยาบาลพระประแดง 
ส าหรับรักษาผู้ป่วยโรคเรือ้น
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พ.ศ .2457
พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั
พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
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สิ่งที่ได้ท าในประเทศไทย

การพัฒนางาน I.C. ในประเทศไทย

พศ. 2515 Infectious Diseases Group รพ.รามาธิบดี
พศ. 2516 คณะอนุกรรมการ I.C. รพ.รามาธิบดี
พศ. 2522 I.C. รพ.ศิริราช
พศ. 2525 I.C. กระทรวงสาธารณสุข
พศ. 2530 ชมรมควบคุมการตดิเชือ้ในโรงพยาบาล
พศ. 2530 1 st Workshop I.C. 

พศ. 2546 คณะกรรมการ I.C. แห่งชาติ
พศ. 2547 1 st   National Seminar on I.C. 



กจิกรรมของ I.C. ที่ท าไปแล้ว

- วิชาการ

- บริหาร

- บริการ
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การตดิเชือ้ในโรงพยาบาลในประเทศไทย 

ผลกระทบ

♠ Morbidity 500,000/ yr.

♠ Mortality 50,000/yr.

♠ Costs ATB. 100 us $/ yr.
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การตดิเชือ้ในโรงพยาบาลในประเทศไทย พ.ศ. 2554

อัตราชุก

เฉล่ีย 7.3 %

ร.พ. ศูนย์ 7.7    %
ร.พ. มหาวิทยาลัย 7.4    %
ร.พ. ทั่วไป 6.5 %
ร.พ. ชุมชน 2.8 %
ร.พ. อื่นๆ 8.5 %
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สถานะการณ์ I.C. ในปัจจุบันของประเทศไทย

ก. มี
- ระบบงาน 
- บุคลากร

ข. ขาด
- ความจริงจังจากผู้บริหารระดบัสูง
- งบประมาณ
- จ านวน  ความสามารถและความก้าวหน้าของบุคลากร
- ความร่วมมือ - ส.ร.พ. เป็นผู้ประสาน?



อนาคตของการป้องกันและควบคุมการตดิเชือ้ในโรงพยาบาล

1. ความรู้ ข้อมูล
2. ประสบการณ์
3. เทคโนโลยี
4. เวชภณั์์   

ปัจจัยบวก

ความก้าวหน้าด้าน
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อนาคตของการป้องกันและควบคุมการตดิเชือ้ในโรงพยาบาล
ปัจจัยลบ

1. การท างานยากและมากขึน้เพราะมีการเพิ่มของ
- การตดิเชือ้
- เชือ้ดือ้ยา
- โรคอุบัตใิหม่ อุบัตซิ า้
- การก่อการร้ายทางชีวภาพ
- อุบัตภิัย

2. การเรียกร้องมากขึน้
- กฎหมาย
- สังคม

3.  ทรัพยากรลดลง
- คน
- งบประมาณ



การพัฒนา I.C. ในอนาคต

ปัจจัยที่ส่งเสริม

1. การเมือง - ภายในและนอกประเทศ
2. สังคม - ทางการแพทย์

- I.C.
- ผู้ป่วยและญาติ

3. เศรษฐกิจ



มองตรงๆ และลบนิดๆ

ปัจจัยลบ มากกว่า ปัจจัยบวก
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ยามใดที่ท้อแท้ ให้ล ารึกถงึ

พระเมตตาที่พระราชทานต่อเน่ือง
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