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ส่วนที่ 1 
คํานิยามที่ควรทราบ 

 
  การติดเชื้อในโรงพยาบาล  (Nosocomial Infection)  หมายถึง  การติดเชื้ออันเป็นผลมาจากการที่ 
ผู้ปุวยได้รับเชื้อจุลชีพขณะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล  ซึ่งเชื้อจุลชีพนั้นอาจเป็นเชื้อที่อยู่ในตัวผู้ปุ วยเอง 
(Endogenous organism)  หรือเป็นเชื้อจากภายนอกร่างกายผู้ปุวย (Exogenous organism)  โดยขณะที่
ผู้ปุวยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล  ผู้ปุวยไม่มีโรคติดเชื้อนั้นอยู่  ไม่มีอาการของการติดเชื้อนั้นมาก่อน  หรือ
ไม่ได้อยู่ในระยะฟักตัวของโรคใดๆ  ส่วนอาการของการติดเชื้อนั้นอาจปรากฎขณะที่ผู้ปุ วยกําลังอยู่ใน
โรงพยาบาลหรือออกจากโรงพยาบาลไปแล้ว  โดยยังอยู่ในระยะฟักตัวของโรคดังกล่าว  
  การติดเชื้อจากชุมชน  (Community - acquired infections)  หมายถึง  การได้รับเชื้อจุลชีพจาก
ชุมชนก่อนเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลโดยอาจเกิดอาการและอาการแสดงขณะอยู่ในชุมชน  หรือเมื่อเข้า
รับการรักษาในโรงพยาบาลไม่เกิน 48 ชั่วโมง  หรือตามระยะฟักตัวของเชื้อแต่ละชนิด 
  การเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล  (Nosocomial infections Surveillance) หมายถึง  
การติดตามสังเกตการณ์การติดเชื้อในโรงพยาบาลอย่างมีระบบและต่อเนื่อง เพ่ือให้ทราบลักษณะการเกิดและ
การกระจายของการติดเชือ้ในโรงพยาบาล ทําให้ทราบสถานการณ์และแนวโน้มของการติดเชื้อในโรงพยาบาล 
  Infection control  :  IC  หมายถึง  การปูองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล 
  Infection control Committee  :  ICC  หมายถึง  คณะกรรมการปูองกันและควบคุมการติดเชื้อ
ใน โรงพยาบาล 
  Infection control nurse : ICN หมายถึง พยาบาลปูองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล 
  Infection control ward nurse : ICWN หมายถึง พยาบาลปูองกันและควบคุมการติดเชื้อใน 
โรงพยาบาลประจําตึกผู้ปุวย  
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ส่วนที่ 2 
หลักการปฏิบัติเร่ืองการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อแบบมาตรฐาน (Standard precaution) 
 
  สถานพยาบาลเป็นแหล่งที่ทําให้ผู้รับบริการมีความเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อและติดเชื้อ ดังนั้นจึงต้องมี 
หลักการที่ใช้ปูองกันการแพร่กระจายเชื้อ ซึ่งเรียกว่า Standard precautions ซึ่งเป็นหลักที่เน้นปูองกันการ
ติดเชื้อจากเลือด สารคัดหลั่งในร่างกายทุกชนิด (body fluids) นํ้าที่หลั่งออกจากอวัยวะ (secretions) สิ่ง
ขับถ่าย(excretions) ยกเว้นเหงื่อ โดยไม่คํานึงถึงว่าจะมีเลือดปนสิ่งต่างๆเหล่านี้หรือไม่ ผิวหนังที่มีรอยแยก 
และเยื่อบุ  เพ่ือลดการแพร่กระจายเชื้อโรคทั้งจากแหล่งที่ทราบและไม่ทราบในสถานพยาบาล ดังนั้นบุคลากร
จึงควรปฏิบัติตามหลักการดังนี้  

1. การทําความสะอาดมือ  เป็นการปฏิบัติที่ดีที่สุดเพ่ือกําจัดเชื้อโรค ก่อน-หลัง สัมผัสผู้ปุวยทุกครั้ง
หรือก่อนทําหัตถการฉีดยา ทําแผล ฯลฯ ให้ถูกต้องตามกิจกรรมที่ปฏิบัติ โดยมีหลักดังนี้  

1.1 ล้างมือด้วยนํ้าและสบู่ก่อนและหลังใส่ถุงมือและเมื่อให้การพยาบาลผู้ปุวยทั่วไป มือไม่
สัมผัสเชื้อโรค 

1.2 ล้างมือด้วยน้ํายาทําลายเชื้อหรือ Alcohol hand rub ก่อนทําหัตถการในหอผู้ปุวยหรือ
ก่อนการดูแลผู้ปุวยที่ไวต่อการติดเชื้อ และล้างมือด้วยนํ้ายาทําลายเชื้อหลังจากทํากิจกรรมที่สัมผัสเลือดสารคัด
หลั่งจากอวัยวะภายในร่างกายและสิ่งขับถ่ายจากร่างกายผู้ปุวย 
  2. การสวมถุงมือ  ถุงมือใช้เพ่ือปูองกันตัวเองและผู้ปุวยไม่ให้เกิดการติดเชื้อ ข้อควรระวัง ล้างมือทุก
ครั้งหลังถอดถุงมือ ใช้ถุงมือเพ่ือดูแลผู้ปุวยเฉพาะรายและเฉพาะกิจกรรม และถอดออกทันทีเมื่อเสร็จกิจกรรม 
ถุงมือแบ่งเปน็ 3 ชนิด 
  2.1 ถุงมือสะอาด  ใช้เมื่อปฏิบัติกิจกรรมที่คาดว่าจะสัมผัสเลือดสารคัดหลั่งจากอวัยวะภายใน 
ร่างกายและสิ่งขับถ่ายของผู้ปุวย ปูองกันบุคลากรติดเชื้อ 
  2.2 ถุงมือปราศจากเชื้อ  ใช้เมื่อทํากิจกรรมหรือหัตถการที่สัมผัสกับบริเวณที่ปราศจากเชื้อ 
หรือเยื่อบุภายในร่างกายผู้ปุวย ปูองกันผู้ปุวยติดเชื้อ  
  2.3 ถุงมือยางชนิดหนา  ใช้เมื่อทํากิจกรรมที่อาจสัมผัสเชื้อก่อโรคจากวัสดุอุปกรณ์ภายหลัง
การใช้กับผู้ปุวยแล้ว สถานที่หรือสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เช่น สวมขณะเก็บมูลฝอย เช็ด/ถูพ้ืนที่สกปรก  
ล้างเครื่องมือ มีการเปลี่ยนถุงมือเมื่อพบถุงมือรั่ว / ขาดทันที  และเมื่อเปลี่ยนกิจกรรมหรือให้การพยาบาล
ผู้ปุวยรายต่อไป และหลังจากเสร็จกิจกรรมถอดถุงมือด้วยความระมัดระวัง 
  3. การสวมเสื้อคลุม  เพ่ือปูองกันร่างกายจากการกระเด็นของเลือดและสารคัดหลั่ง และปูองกันการ
นําเชื้อโรคสู่ผู้ปุวย สวมเสื้อคลุมถูกต้องตามกิจกรรม สวมเสื้อคลุมสําหรับให้การพยาบาลผู้ปุ วยเฉพาะราย 
เปลี่ยนเสื้อคลุมทันทีเมื่อสงสัยว่ามีการรั่วซึมของเลือด สารคัดหลั่งจากอวัยวะภายในร่างกายและสิ่งขับถ่ายมา 
สัมผัสร่างกายของบุคลากรและถอดเสื้อคลุมทิ้งลงถังผ้าติดเชื้อเมื่อเสร็จกิจกรรม เสื้อคลุมแบ่งเป็น 3 ชนิด 
   3.1 สวมเสื้อคลุมสะอาด ขณะปฏิบัติกิจกรรมที่คาดว่าจะสัมผัสเลือด สารคัดหลั่งจากอวัยวะ 
ภายในร่างกายสิ่งขับถ่ายของผู้ปุวย  
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  3.2 สวมเสื้อคลุมปราศจากเชื้อ ขณะทํากิจกรรม หรือหัตถการที่ต้องสัมผัสเยื่อบุหรือบริเวณที่ 
ปราศจากเชื้อจากร่างกายผู้ปุวย เช่น การทําแผลไหม้ การทําคลอด  
  3.3 สวมผ้ากันเปื้อนพลาสติก ขณะทํากิจกรรมที่คาดว่าจะมีการสัมผัสเลือด สารคัดหลั่งจาก
อวัยวะภายในร่างกายปริมาณมาก หรือขณะล้างอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ที่ใช้กับผู้ปุวยแล้ว 
  4. การใช้แว่นปูองกันตาและผ้าปิดปากและจมูก  ได้ถูกต้องกับกิจกรรมที่ปฏิบัติงาน สวมแว่นปูองกัน
ตา และผ้าปิดปากและจมูกชนิด surgical mask เมื่อให้การพยาบาลผู้ปุวยที่คาดว่าจะมีการกระเด็นของเลือด 
สารคัดหลั่งจากอวัยวะภายในร่างกายของตัวผู้ปุวยสู่ใบหน้า ปาก จมูก ตา ของบุคลากรสุขภาพและสวมผ้าปิด
ปากและจมูกเพ่ือปูองกันการแพร่กระจายเชื้อโรคจากบุคลากรสู่ตัวผู้ปุวย  

 
  การใช้ผ้าปิดปากและจมูกที่ถูกต้องขณะปฏิบัติงาน เพ่ือปูองกันการรับเชื้อโรคจากบุคลากรสู่ตัวผู้ปุวย
หรือตัวผู้ปุวยสู่บุคลากร และเพ่ือปูองกันการแพร่กระจายเชื้อสู่สิ่งแวดล้อม โดยสวมผ้าปิดปากและจมูกปิดทั้ง
บริเวณปากและจมูก ไม่แขวนผ้าปิดปากและจมูกไว้ที่คอแล้วนํากลับมาใช้ใหม่ และเมื่อเสร็จกิจกรรม ถอดผ้า
ปิดปากและจมูกทิ้งลงถังมูลฝอยติดเชื้อ/ภาชนะที่รองรับก่อนส่งไปทําความสะอาด ชนิดของผ้าปิดปาก-จมูกมี
หลายชนิดที่ใช้บ่อยในโรงพยาบาล/สถานบริการพยาบาลทั่วไป มีดังนี้  
  4.1 ผ้าปิดปาก-จมูกชนิดธรรมดา (surgical mask) บุคลากรและญาติที่เข้าใกล้ผู้ปุวยที่
แพร่กระจายเชื้อทางฝอยละออง ทําจากวัสดุหลายชนิด เช่น ผ้า กระดาษ เส้นใยสังเคราะห์ มีประสิทธิภาพ
การดักจับอนุภาคขนาด 1-5 ไมครอน ได้เพียงร้อยละ 15-75  
  4.2 ผ้าปิดปาก-จมูกชนิดประสิทธิภาพสูง (Disposable particulate respirator) ใช้เพื่อ
ปูองกันการรับเชื้อที่แพร่กระจายได้ทางอากาศ สวมขณะให้การดูแลผู้ปุวยที่สามารถแพร่กระจายเชื้อทาง
อากาศ เช่น วัณโรคปอด ไวรัสสุกใส มีประสิทธิภาพการดักจับอนุภาคขนาด 0.1-0.3 ไมครอน  ได้ไม่ตํ่ากว่า
ร้อยละ 95 
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  5. การทําความสะอาดอุปกรณ์และสิ่งของที่ใช้กับผู้ปุวยในสถานพยาบาลอย่างถูกต้อง  
   5.1 ล้ า ง อุ ป ก ร ณ์ แ ล ะสิ่ ง ข อ ง ที่ ใ ช้ กั บ ผู้ ปุ ว ย โ ร ค ทั่ ว ไ ป ด้ ว ย นํ้ า แ ล ะผ ง ซั ก ฟอ ก 
   5.2 ล้างอุปกรณ์และสิ่งของที่ใช้กับผู้ปุวยโรคติดต่อเชื้อที่เปื้อนเลือด สารคัดหลั่งจากอวัยวะ
ภายในร่างกายและสิ่งขับถ่าย โดยการนําอุปกรณ์ล้างในนํ้าผสมสารขัดล้าง หรือนํ้าผสมเอ็นไซม์ผสมสารขัดล้าง 
(Enzymatic detergent หรือ Detergen zyme) กรณีที่มีเครื่องล้างอุปกรณ์ นําอุปกรณ์เข้าเครื่องด้วยความ 
ระมัดระวัง ควบคุมอุณหภูมิมากกว่า 80 องศาเซลเซียส ใช้เวลานาน 1 นาที สวมอุปกรณ์ปูองกันร่างกายก่อน
ล้างอุปกรณ์ เครื่องมือที่เปื้อนเลือด สารคัดหลั่งจากอวัยวะภายในร่างกายและสิ่งขับถ่าย สําหรับอุปกรณ์
เครื่องมือแพทย์ชนิดนํากลับมาใช้ซํ้าที่เปือ้นเลือด / สารคัดหลั่ง ให้ล้างด้วยนํ้าและสารขัดล้างก่อนส่งไปทําลาย
เชื้อ / ทําให้ปราศจากเชื้อ 
  6. การจัดสิ่งแวดล้อมในสถานที่ตรวจรักษาโดยผู้ปฏิบัติสวมอุปกรณ์ปูองกัน เช่น เสื้อคลุมสะอาด 
ถุงมือชนิดหนา 
   6.1 การจัดหอผู้ปุวยให้เป็นระเบียบและสะอาด 
   6.2 มีการถ่ายเทอากาศโดยการเปิดประตูหน้าต่าง  
   6.3 ทําความสะอาดพ้ืนด้วยวิธีม๊อบพื้นแห้ง/เปียก กรณีใช้เครื่องดูดฝุุนต้องเปลี่ยนถุงกักฝุุน
ทุกวัน      
   6.4 เช็ดพ้ืนหรือบริเวณท่ีเปื้อนเลือด/สารคัดหลั่งด้วยกระดาษออกให้มากที่สุด ทิ้งกระดาษลง
ถังมูลฝอยติดเชื้อ แล้วราดบริเวณท่ีเปื้อนด้วยนํ้ายาทําลายเชื้อ 0.5% sodium hypochlorite หรือ 2% lysol 
ทิง้ไว้ 30 นาที กรณีเร่งด่วนและพ้ืนที่เปื้อนไม่มากเช็ดด้วย 70% alcohol นาน 15 นาท ี 
   6.5 ทําความสะอาดบริเวณอ่างนํ้า ห้องนํ้าเจ้าหน้าที่/ผู้ปุวย ด้วยนํ้าและผงซักฟอกทุกวัน 
และเมื่อสกปรกไม่ใช้ผ้าวางรอบๆ อ่างล้างมือหรือนําอุปกรณ์กันนํ้ากระเด็นมาสวมบริเวณก๊อกนํ้า  
  7. การแยกประเภทขยะเป็น  4  ประเภท  1. ขยะทั่วไป  2. ขยะติดเชื้อ  3. ขยะอันตราย  4. ขยะรี
ไซเคิล ในสถานพยาบาลมีการปฏิบัติตามแนวทางได้ถูกต้อง  
   7.1 ทิ้งกระดาษพลาสติกที่ไม่เปื้อนเลือด/สารคัดหลั่ง เศษอาหารลงถังมูลฝอยทั่วไป 
   7.2 ทิง้ผ้ากอ๊สทําแผล ชิ้นเนื้อของผู้ปุวยลงถังมูลฝอยติดเชื้อ สําหรับเข็ม/ของคมทิ้งในภาชนะ
ทีแ่ข็งแรงปอูงกันการแทงทะลุ  
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   7.3 ทิง้กากของสารเคมี กากยาอันตราย สารปรอท ลงถังขยะอันตราย  
   7.4 ทิง้กระดาษ วัสดุที่นํากลับมาใช้ใหม่ได้ ลงในขยะรีไซเคิล  
  8. การแยกประเภทผ้าเปื้อนเป็นผ้าติดเชื้อ ได้แก่ เปื้อนเลือด / สารคัดหลั่ง อุจจาระ /ปัสสาวะ และมี
ภาชนะใส่ผ้าเปื้อนที่มีลักษณะเหมาะสม โดยภาชนะใส่ผ้าเปื้อนแข็งแรงปูองกันการฉีกขาดปูองกันการรั่ว/ ซึม
ผ่านของสารเหลวทุกชนิด และมีปูายติดภาชนะสําหรับทิ้งผ้าติดเชื้อชัดเจน และมีการแยกผ้าเปื้อนหงื่อไคล
ต่างหาก  
  9. การปอูงกันอุบัติเหตุจากของมีคมทิ่มแทงขณะปฏิบัติงาน ไม่สวมปลอกเข็มคืน ปลดและทิ้งเข็มใน
ภาชนะท่ีมีอุปกรณ์ช่วยปลดเข็ม กรณีท่ีไม่มีอุปกรณ์ช่วยปลดเขม็ให้สวมปลอกเข็มคืนด้วยมือข้างเดียว (one-
hand method) และวางเข็ม/ของมีคมลงบนภาชนะ ก่อนส่งให้ผู้อ่ืน (no touch technique) ไม่ส่งจากมือสู่
มือโดยตรง one-hand method no touch technique  
 

 
   
 

10. การแยกผู้ปุวยที่สงสัยหรือผู้ปุวยโรคติดเชื้ออย่างถูกต้อง  ตามวิธีการแพร่กระจายของเชื้อโรค 
   10.1 จัดระยะห่างระหว่างเตียงผู้ปุวยทั่วไปอย่างน้อย 90 เซนติเมตร  

10.2 มีการล้างมือ ใส่ถุงมือ และเครื่องปู องกันร่างกายตามความเหมาะสม  
    10.3 การเคลื่อนย้ายผู้ปุวย ให้เคลื่อนย้ายจําเป็นเท่านั้น ถ้าจําเป็นต้องเคลื่อนย้ายให้ผู้ปุวย
สวม ผ้าปิดปากปดิจมูกด้วย เพ่ือปูองกันการแพร่กระจายจากการไอ จาม 
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หลักการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อตามลักษณะวิธีการกระจายของเชื้อโรค (transmission – based 
precaution) 
  การปูองกันตามวิธีการแพร่กระจายเชื้อโรค เป็นการปูองกันการแพร่กระจายทางอากาศจากการ
หายใจ ทางฝอยละอองจากการไอ จาม และจากการสัมผัสทางตรงโดยมือของบุคลากร และการสัมผัสทางอ้อม 
ผ่านอุปกรณ์เครื่องใช้ของผู้ปุวย เมื่อเราทราบหรือสงสัยว่าผู้ปุวยรายนั้นเป็นโรคที่แพร่กระจายเชื้อวิธีใด ควรใช้
หลักการปูองกันโดยตรงและใช้ร่วมกับการปูองกันการแพร่กระจายเชื้อแบบมาตรฐาน  

1. การปอ้งกันการแพร่กระจายเชื้อทางอากาศ (Airborne precautions)  
เน้นเรื่องการแยกผู้ปุวยออกจากคนอ่ืน เนื่องจากสามารถแพร่กระจายได้ทางลมหายใจ (อนุภาคเล็ก

กว่า 5 ไมครอน) โดยการจัดผู้ปุวยแยกตรวจจากผู้ปุวยทั่วไป จัดเข้าห้องแยก (กรณี Admit ในโรงพยาบาล) 
การจัดการไหลเวียนอากาศภายในหน่วยงาน โดยจัดตําแหน่งการนั่ง/เตียง ให้ผู้ปุวยอยู่ทิศใต้ลม จํากัดผู้เข้า
เยี่ยมหรือบุคลากรที่มีความไวรับการติดเชื้อต้องใช้ผ้าปิดปาก-จมูกที่มีประสิทธิภาพ การดักจับเชื้อโรคสูง เช่น 
N95 ผู้ปุวยสวมผ้าปิดปาก-จมูกชนิดธรรมดา (surgical mask) ทุกครั้ง เมื่ออยู่กับบุคคลอ่ืน โรคที่แพร่กระจาย
เชื้อทางอากาศ เช่น วัณโรค หัด สุกใส งูสวัด ฯลฯ  

2. การปอ้งกันการแพร่กระจายเชื้อทางฝอยละออง (Droplet precautions)  
เน้นเรื่องการจัดระยะห่างของผู้ปุวยอย่างน้อย 3 ฟุต เพ่ือปูองกันการรับเชื้อโรคที่เกิดจากการไอ จาม 

ผู้เข้าเยี่ยมใช้ผ้าปิดปาก- จมูกชนิดธรรมดา ผู้ปุวยสวมผ้าปิดปาก-จมูกชนิดธรรมดา (surgical mask) ทุกครั้ง
เมื่ออยู่กับบุคคลอ่ืน โรคที่แพร่กระจายเชื้อทางฝอยละออง เช่น ปอดบวม ไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก คางทูม ไอ
กรน ไข้ สมองอักเสบฯลฯ  

3. การปอ้งกันการแพร่กระจายเชื้อทางการสัมผัส (Contact precautions) 
เน้นเรื่องการใช้อุปกรณ์ปูองกันร่างกายให้เหมาะสมตามกิจกรรม เช่น ถุงมือ เสื้อคลุม และถอด

ทันทีเมื่อเสร็จกิจกรรม และการหลีกเลี่ยงสัมผัสผ้าเปื้อน/ขยะติดเชื้อของผู้ปุวย แยกอุปกรณ์ของใช้จากผู้ปุวย
รายอ่ืน ถ้าต้องใช้ร่วมกันต้องได้รับการทําความสะอาด/ทําลายเชื้อก่อนนําไปใช้กับผู้ปุวยรายต่อไป ล้างมือทุก
ครั้งหลังถอดถุงมือและสัมผัสผู้ปุวย/เชื้อโรค ควรจัดสถานที่ให้ผู้ปุวยติดเชื้อแยกจากผู้ปุวยทั่วไปหรือผู้ปุวยภูมิ
ต้านทานตํ่า โรคที่แพร่กระจายเชื้อทางการสัมผัส เช่น หิด, เริม, เชื้อดื้อยา, ผิวหนังพุพองฯลฯ  
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การป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อ 
    

 
มาตรการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อและการติดเชื้อดื้อยา 
           เนื่องจากในสถานการณ์ปัจจุบันการติดเชื้อดื้อยามีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้น ส่วนใหญ่มักพบใน 
โรงพยาบาลขนาดใหญ่ พบมากในแผนก ICU โดยเฉพาะ VAP : Ventilater associated pneumonia 
(ปอดอักเสบจากการติดเชื้อ จากการใช้เครื่องช่วยหายใจ) , แผลไฟไม้นํ้าร้อนลวก หรือระบบทางเดิน
ปัสสาวะ เนื่องจากโรงพยาบาลขนาดใหญ่มีผู้ปุวยที่ต้องดูแลเป็นจํานวนมาก การปูองกันการแพร่กระจาย
ของเชื้อดื้อยาทําได้ยาก จึงมักพบว่าผู้ปุวยที่ Refer มาจากโรงพยาบาลศูนย์ส่วนใหญ่จะติดเชื้อดื้อยา 
ดังนั้นผู้ปุวยที่ Refer มาจากรพ.ศูนย์ การดูแลผู้ปุวยให้ปฏิบัติเสมือนว่าเป็นผู้ปุวยติดเชื้อดื้อยาทุกราย 
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  นอกจากนี้ยังพบว่า ได้มีการจําหน่ายผู้ปุวยกลับชุมชนเร็วขึ้น ทั้งที่บางรายยังรักษาเชื้อดื้อยาไม่หายดี 
ผู้ปุวยจึงเป็นพาหะที่สามารถแพร่เชื้อให้ผู้อ่ืนได้ ดังนั้นเราจึงอาจพบผู้ปุวยติดเชื้อดื้อยามาจากชุมชนได้ 
  บุคลากรที่ให้การดูแลผู้ปุวยมักพบมีเชื้อดื้อยาอยู่ที่โพรงจมูก รักแร้ ขาหนีบ หลังดูแลผู้ปุวยจะพบมาก
ที่มือ,ถุงมือ บุคลากรจึงอาจเป็นพาหะที่สามารถแพร่เชื้อให้ผู้ปุวยและผู้อ่ืนได้ การใส่อุปกรณ์ปู องกันที่
เหมาะสม และการล้างมืออย่างถูกต้องเป็นสิ่งจําเป็นในการปูองกันการแพร่กระจายเชื้อ 
เชื้อดื้อยาที่พบบ่อยในโรงพยาบาล  
         - MRSA (Methicillin– resistant Staphylococcus aureus)  
เป็นเชื้อ Staphylococcusaureus แบคทีเรียชนิดแกรมบวก ซึ่งเป็นแบคทีเรียที่อยู่ที่ผิวหนัง รูจมูก เยื่อบุ
ผิว ซึ่งเป็นเชื้อก่อโรคและเป็นเชื้อประจําถิ่นในคน และดือ้ต่อยาปฏิชีวนะกลุ่มเพนนิซิลิน เมธิซิลิน  
ออกซาซิลิน นาฟซิลิน คลอกซาซิลินและไดคลอกซาซิลิน 
            - E.Coli (ESBL) , VRE , Enterobacteriaceae , Klebsiela spp. , P. aeruginosa , 
Enterobacter spp. , Acinetobacter spp. , Mycobacterium tuberculosis  

  การแพร่กระจายของเชื้อดื้อยา แพร่ได้ทั้งทางอากาศ, ละอองเสมหะ นํ้ามูก นํ้าลายแต่ส่วน
ใหญ่มักพบแพร่กระจายทางการสัมผัส  
การปฏิบัติการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อดื้อยา 

1. ผู้ปุวยที่ Refer มาจาก รพ.จังหวัด/รพ.ศูนย์ และมีประวัติ Admit การดูแลผู้ปุวยให้ปฏิบัติ
เหมือนเป็นผู้ปุวยติดเชื้อดื้อยา 
 2. แยกอุปกรณ์ที่จะใช้กับผู้ปุวยเฉพาะผู้ปุวยรายเดียวไม่ปะปนกับผู้ปุ วยรายอ่ืน เช่น ปรอท 

เครื่องวัดความดัน ในกรณีที่อุปกรณ์บางอย่างต้องใช้ร่วมกัน ต้องทําความสะอาดและทําลายเชื้อก่อนนําไปใช้
กับผู้ปุวยรายอื่น เช่น หูฟังใช้สําลีชุบแอลกอฮอล์ 70% เช็ดบริเวณท่ีสัมผัสผู้ปุวย , เช็ดปรอทด้วย Alcohol 

3. สวมอุปกรณ์ปูองกันตามหลักการ standard precaution และ Contact precaution ตาม
ความจําเป็น ได้แก่ สวมถุงมอื ใช้ถุงมือเมื่อให้การดูแลผู้ปุวย เมื่อมีการสัมผัสเลือด สารนํ้า สารคัดหลั่ง สิ่ง
ขับถ่าย อุปกรณ์ที่ปนเปื้อน ต้องถอดถุงมือหลังการดูแลผู้ปุวย และล้างมือทุกครั้ง โดยใช้นํ้าและนํ้ายา 4% 
chlorhexidine หรือ Alcohol handrub ล้างมือ  สวมเสือ้คลุมเมื่อคาดว่าจะมีเลือด สารนํ้า สารคัดหลั่งหรือ
สิ่งขับถ่ายปนเปื้อน สวมผ้าปดิปาก-จมูก เมื่อต้องดูแลผู้ปุวยใกล้ชิด และต้องล้างมือก่อนใส่และหลังถอด
อุปกรณ์เหล่านี้ 
  4. ล้างมือทันทีหลังการสัมผัสเลือด สารนํ้า สารคัดหลั่ง สิ่งขับถ่าย อุปกรณ์ที่ปนเปื้อนและผู้ปุวยที่มี
การติดเชื้อดื้อยา (ดีที่สุดคือ ล้างด้วยนํ้ากับนํ้ายาฆ่าเชื้อ  รพ. ใช้ 4% chlorhexidine แต่ถ้าอยู่ไกลอ่างล้างมือ
ใช้ Alcohol Handrub แทนได้ )  

5. การย้ายผู้ปุวยไปรับบริการต่อที่สถานบริการอ่ืน เช่น ส่งต่อมาโรงพยาบาล ต้องระบุในใบส่งต่อว่า
เป็นผู้ปุวยที่มีประวัติติดเชื้อดื้อยาจากโรงพยาบาลอะไร เป็นเชื้อชนิดใหน เพ่ือที่สถานบริการที่จะต้องให้การ
ดูแลผู้ปุวยต่อจะได้มีการปูองกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ (หลังดูแลผู้ปุ วยต้องทําความสะอาดเตียง 
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อุปกรณ์ทุกอย่างที่สัมผัสผู้ปุวยทุกครั้ง ) แจ้งรถที่นําส่งผู้ปุวยขณะเคลื่อนย้ายระมัดระวังเรื่องการแพร่กระจาย 
เชื้อ และการทําความสะอาดรถหลังส่งผู้ปุวยทุกครั้ง  
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ส่วนที่ 3 
เทคนิคการปฏิบัติเพ่ือป้องกันการแพร่กระจายเช้ือ 

 
3.1 การล้างมือ  

  การล้างมือเป็นวิธีปฏิบัติที่สามารถปูองกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อโรค เป็นสิ่งที่บุคลากร
ทางการแพทย์ควรคํานึงถึงและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตามข้ันตอนต่อไปนี้ 

1. ล้างมือตามข้อบ่งชี้ในกรณีต่อไปนี้ 
1.1 ก่อนและหลังปฏิบัติในแต่ละกิจกรรมต่อไปนี้ 
  - การดูแลผู้ปุวยที่ ไวต่อการติดเชื้อ เช่น ทารก ผู้ปุ วยสูงอายุ  ผู้ที่มีภูมิต้านทานตํ่ า 
  - ก่อนและหลังดูแลผู้ปุวยที่มีเชื้อดื้อยา 
  - การรักษาพยาบาลที่ใช้เทคนิคปราศจากเชื้อ เช่น ทําแผลหรือสัมผัสแผลเปิด ก่อนการทํา

หัตถการต่างๆ เช่น การใส่สายสวนต่างๆ การดูดเสมหะ การเย็บแผล  
  1.2 หลังสัมผัสเลือดและสารคัดหลั่งจากร่างกายหรือวัสดุที่ปนเปื้อนเชื้อโรค 
  1.3 ก่อนสวมและหลังถอดถุงมือ 
2. เลือกวิธีการล้างมือให้เหมาะสมกับกิจกรรมที่จะปฏิบัติ ดังนี้  

  2.1 การล้างมือทั่วไป (Normal hand washing) : เป็นการล้างมือเพ่ือสุขอนามัยที่ดี เช่น ก่อนหยิบ
และรับประทานอาหาร ก่อนปูอนอาหารให้ผู้ปุวย หลังออกจากห้องนํ้าหรือมือเปื้อน การล้างมือทั่วไปจะใช้นํ้า
และสบู่ธรรมดา โดยล้างมือตาม 7 ขั้นตอนจนครบ ใช้เวลาในการฟอกมือ 10 วินาที เช็ดด้วยผ้าที่สะอาด แห้ง 
สามารถขจัดเชื้อโรคที่อยู่ชั่วคราวบนผิวหนังออกไปได้ง่าย 
  2.2 การล้างมือเพ่ือทําหัตถการเล็ก (Hygienic handwashing) : เป็นการล้างในกรณีสัมผัสสิ่ง
ปนเปื้อนเชื้อโรค หรือเพ่ือทําหัตถการเล็กๆ ต้องการกําจัดเชื้อโรคที่อยู่ชั่วคราวและอยู่ประจําบนผิวหนังให้
ลดลงอย่างรวดเร็ว โดยล้างด้วยนํ้าสบู่ผสมนํ้ายาฆ่าเชื้อ เช่น 4% Chlorhexidine , 7.5% Iodophor ฟอกมือ
นาน 30 วินาที ล้างออกด้วยนํ้าสะอาด เช็ดด้วยผ้าที่แห้ง สะอาด จะใช้ในกรณ ี 
  - ภายหลังสัมผัสเลือด สารคัดหลั่งจากร่างกาย ของเสียที่ร่างกายขับออกมา เครื่องมือที่ปนเปื้อนหรือ
สิ่งปนเปื้อนเชื้อโรค 
  - ก่อนปฏิบัติการรักษาพยาบาลที่ใช้เทคนิคปราศจากเชื้อ  
  - ดูแลผู้ปุวยที่ไวต่อการติดเชื้อ เช่น ทารก ผู้ที่มีภูมิต้านทานตํ่า  
  - ก่อนและหลังดูแลผู้ปุวยที่ติดเชื้อดื้อยา  
  - ทํา Invasive Proceder (ทําหัตถการ) เช่น การใส่สายสวนต่างๆ การเย็บแผล 
  - ทันทีหลังจากถอดถุงมือ  
  2.3 การล้างมือเพ่ือเตรียมทําหัตถการในห้องผ่าตัดและการทําคลอด (Surgical hand washing) โดย
ใช้นํ้าสบู่ผสมนํ้ายาฆ่าเชื้อเช่น 4% Chlorhexidine, 7.5% Iodophor ฟอกมือตามขั้นตอน 7 ขั้นตอนจนถึง
ข้อศอกนาน 3 - 5 นาที ล้างออกด้วยนํ้าสะอาด แล้วเช็ดด้วยผ้าสะอาด ปราศจากเชื้อ 
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3. ล้างมืออย่างถูกต้องตามข้ันตอนต่อไปนี้  
  3.1 ก่อนการล้างมือควรถอดแหวนหรือเครื่องประดับต่างๆ ออกก่อน  
  3.2 เปิดนํ้าราดมือทั้ง 2 ข้างถึงข้อมือ ถ้าก๊อกนํ้าเป็นแบบก๊อกหางปลา ไม่ควรใช้มือเปิดก๊อก ควรใช้
ศอกเปดิ และระวังอย่าให้นํ้ากระเด็นแรงเกินไป 
  3.3 กดสบู่ใส่มือ ฟอกสบู่ให้ทั่ว ฟอกมือตามข้ันตอน 7 ขั้นตอน ดังนี้ 
  ท่าท่ี 1 ใช้ฝุามือถูฝุามือ คือหันฝุามือเข้าหากัน ฟอกถูฝุามือให้ทั่ว  
  ท่าท่ี 2 ใช้ฝุามือถูหลังมือและนิ้วถูซอกนิ้ว คือ ฝุามือข้างหนึ่งถูหลังมืออีกข้างหนึ่งและกางนิ้วมือเพ่ือถู
ง่ามนิว้มือ 
  ท่าที่  3 ใช้ฝุามือถูฝุ ามือและนิ้วถูซอกนิ้ ว คือ หันฝุามือเข้าหากันและถูระหว่างซอกนิ้วมือ  
  ท่าที่ 4 ใช้หลังนิ้วมือถูฝุามือ คือ ทํามือลักษณะจับล็อคกัน ใช้ฝุามือถูหลังนิ้วมือและนิ้วมือถูนิ้วมือ 
  ท่าที่ 5 ถูนิ้วมือหัวแม่มือโดยรอบด้วยฝุามือ คือ มือข้างหนึ่งกํารอบหัวนิ้ว มืออีกข้างหนึ่งถูวนรอบๆ 
ฟอกหมุนไปมา 
  ท่าท่ี 6 ใช้ปลายนิ้วถูขวางฝุามือ คือ ฟอกปลายนิ้วมือทั้ง 5 นิ้ว ถูวนรอบเส้นฝุามือ  
  ท่าท่ี 7 มือถูรอบข้อมือ คือ มือข้างหนึ่งกํารอบข้อมืออีกข้างหนึ่ง ถูวนรอบๆ 
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ทําทุกข้ันตอน 5 ครั้ง และสลับกันทั้ง มือซ้ายและมือขวา 
 3.4 ล้างสบู่ออกด้วยนํ้าที่ไหลผ่านตลอด โดยล้างจากปลายนิ้วมือไปข้อมือพร้อมขัดถูมือให้ทั่วทุกด้าน

หลังจากล้างสบู่ออกจากมือหมดแล้ว ให้ชูปลายนิ้วมือเพ่ือปูองกันนํ้าไหลย้อนจากบริเวณสกปรกมาสะอาด  
3.5 ซับมือให้แห้งด้วยกระดาษหรือผ้าเช็ดมือ  
3.6 ใช้กระดาษหรือผ้าเช็ดมือเดิมจับก๊อกปิดก๊อกนํ้า 

4. การใช้แอลกอฮอล์ (Alcohol handrub) ล้างมือ ในกรณีที่มือไม่เปื้อนเลือดหรือสารคัดหลั่งของผู้ปุวยที่
มองเห็นด้วยสายตาภายหลังทํากิจกรรมต่างๆให้ผู้ปุวยและสถานที่ไม่เอ้ืออํานวยในการล้างมือด้วยนํ้าและนํ้ายา
ทําลายเชื้อ หรือความรีบเร่งในการปฏิบัติงาน ให้ล้างมือโดยใช้นํ้ายาฆ่าเชื้อที่มีแอลกอฮอล์ (Alcohol 
handrub) ประมาณ 3 – 5 ซีซี ถูมือ 2 ข้างให้ทั่ว ฟอกมือให้ครบ 7 ขั้นตอนจนนํ้ายาแห้ง แต่การล้างมือแบบนี้
มือจะต้องแห้งและไม่เปื้อนมาก รวมทั้งจะเป็นวิธีการที่ใช้ชั่วคราวเท่านั้น ไม่ใช่เป็นสิ่งทดแทน การล้างมือด้วย
นํ้าอยา่งถาวร  

5. การเตรียมสบู่ , สบู่เหลวหรือนํ้ายาฆ่าเชื้อและอุปกรณ์ในการล้างมือ สบู่เหลวหรือนํ้ายาฆ่าเชื้อควรใส่ใน
ภาชนะท่ีสามารถใช้ข้อศอก หรือข้อมือกดให้นํ้ายาไหลออกมาได้ และควรเตรียมนํ้ายาให้เพียงพอ  สําหรับการ
ใช้ใน 7 วันเท่านั้น ก่อนเติมนํ้ายาลงไปใหม่จะต้องล้างภาชนะให้สะอาดและผึ่งให้แห้งก่อน สบู่ก้อนให้ใส่ใน
ภาชนะท่ีไม่ขังนํ้า และล้างทําความสะอาดเสมอ อุปกรณ์เช็ดมือให้ใช้กระดาษหรือผ้า 1 ผืนต่อการเช็ดมือ  
1 ครั้ง 

สิ่งท่ีไม่ควรปฏิบัติสําหรับการล้างมือ ได้แก่ 
1) ไม่ใช้ผ้าเช็ดมือผืนใหญ่ร่วมกัน เพราะความชื้นในผ้าเช็ดมือจะเป็นแหล่งสะสมของเชื้ อโรคและ

แพร่กระจายเชื้อต่อไปได ้ 
2) ถ้ามือเปื้อนสิ่งสกปรกหรือสารคัดหลั่งจากร่างกายที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ใช้ Alcohol handrub ถู

มือไม่ได้ผล ต้องล้างมือโดยใช้นํ้าและนํ้ายาทําลายเชื้อเท่านั้น  
3) การใช้ถุงมือไม่ใช่แทนการล้างมือ  

  3.2 การทําลายเชื้อและการทําให้ปราศจากเชื้อ  
การทําความสะอาด หมายถึง การขจัดอินทรียสาร สิ่งสกปรก ฝุุนละอองและสิ่งปนเปื้อนต่างๆ ออก

จากอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์และสิ่งแวดล้อม การทําความสะอาดทําได้โดยการใช้นํ้าและสารขัดล้าง  
  การทําลายเชื้อ (Disinfection) หมายถึง การทําลายเชื้อจุลชีพทุกรูปแบบ ยกเว้น สปอร์ของ
แบคทีเรีย ซึ่งการทําลายเชื้อที่มีใช้ทั่วไป 2 วิธีคือ การต้มเดือด และการใช้นํ้ายาทําลายเชื้อ  

การทําให้ปราศจากเชื้อ (Sterilization) หมายถึง การทําลายเชื้อจุลชีพทุกชนิด รวมทั้งสปอร์ของเชื้อ
แบคทีเรีย การทําให้ปราศจากเชื้อที่มีใช้ในรพ.สต. คือการอบไอนํ้าภายใต้ความดัน 

การแบ่งประเภทของอุปกรณ์ทางการแพทย์  
  การเลือกวิธีการทําความสะอาด การทําลายเชื้อและการทําให้ปราศจากเชื้อ ควรพิจารณาให้เหมาะสม

กับประเภทและชนิดของอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมทั้งวัตถุประสงค์ในการนําไปใช้เพ่ือความปลอดภัยโดยแบ่ง
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อุปกรณ์ทางการแพทย์ตามระดับของความเสี่ยงต่อการทําให้เกิดการติดเชื้อจากการใช้อุปกรณ์สัมผัสกับเนื้อเยื่อ
และอวัยวะของร่างกายออกเป็น 3 ประเภท  

  1. อุปกรณ์ท่ีทําให้เกดิความเสี่ยงต่อการเกิดการติดเชื้อสูง Critical items เป็นอุปกรณ์ที่ผ่านเข้า หรือ
สัมผัสกับหลอดเลือด หรือเนื้อเยื่อของร่างกายที่ไม่มีเชื้อโรคอยู่ในยามปกติ ได้แก่ เครื่องมือผ่าตัด สายสวน
หัวใจ อวัยวะเทียม ชุดทําแผล ชุดเย็บแผล ชุดทําคลอด สายสวนปัสสาวะ เข็มเย็บแผล กระบอกฉีดยา เข็มฉีด
ยา และผ้าปิดแผล เป็นต้น อุปกรณ์เหล่านี้ จะต้องทําให้ปราศจากเชื้อเท่านั้นก่อนนําไปใช้ 

  2. อุปกรณ์ที่ทําให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดการติดเชื้อปานกลาง Intermediaten items หรือ 
Semi-Critical items เป็นอุปกรณ์ที่ไม่สัมผัสกับเนื้อเยื่อโดยตรง แต่สัมผัสกับเยื่อบุของร่างกาย ได้แก่ กล้อง
ส่องตรวจอวัยวะภายในต่างๆ อุปกรณ์ที่ใช้กับทางเดินหายใจ ปรอทวัดไข้ และไม้กดลิ้น เป็นต้น อุปกรณ์เหล่านี้ 
ต้องไม่มีเชื้อกอ่โรค จึงควรได้รับการทําลายเชื้อก่อนนําไปใช้ 

 3. อุปกรณ์ที่ทําให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดการติดเชื้อตํ่า Non-critical items เป็นอุปกรณ์ที่สัมผัส
กับผิวหนังปกติ หรือไม่สัมผัสกับผู้ปุวยโดยตรง ได้แก่ หูฟัง หม้อนอน ผ้าพันแขนสําหรับวัดความดันโลหิต 
ไม้ค้ํายัน เตียง ผ้าปูที่นอน เครื่องนอน ภาชนะใส่อาหาร เป็นต้น อุปกรณ์เหล่านี้ ควรได้รับการทําความสะอาด
ก่อนใช้   

 การล้างทําความสะอาด  
      การล้างทาํความสะอาดอุปกรณ์ทางการแพทย์ เป็นกรรมวิธีขั้นแรกในกระบวนการลดจํานวนเชื้อ ซึ่ง
จะลดเชื้อลงได้เกือบหมด และยังกําจัดสารอินทรีย์ รวมทั้งสิ่งสกปรกต่างๆ ที่ปนเปื้อนอยู่บนอุปกรณ์เหล่านั้น
ออกด้วย เนื่องจากสารเหล่านั้นจะทําให้ประสิทธิภาพในการทําลายเชื้อและปราศจากเชื้อลดลง  

หลักในการล้างทําความสะอาด ดังนี้  
     1. บุคลากรควรสวมอุปกรณ์ปูองกัน ได้แก่ แว่นตา ผ้าปิดปากและจมูก ถุงมือยางยาวถึงข้อศอกอย่าง

หนา ผ้ากันเปื้อนพลาสติก และรองเท้าบู๊ท ในกรณีที่พ้ืนเปียก  
  2. ควรทําความสะอาดอุปกรณ์ทางการแพทย์หลังจากใช้งานทันที เพราะล้างออกได้ง่าย  และลด

โอกาสแพร่กระจายเชื้อ การแช่อุปกรณ์ที่เปื้อนในนํ้ายาทําลายเชื้อก่อนนําไปทําความสะอาดไม่มีความจําเป็น 
เพราะสิ่งสกปรกหรือสารอินทรีย์ที่ติดมาเป็นตัวขัดขวางไม่ให้นํ้ายาทําลายเชื้อสัมผัสกับเชื้อที่ติดอยู่พ้ืนผิวของ
อุปกรณ์ จึงไม่สามารถทําลายเชื้อได้  

  3. ใช้กระดาษเช็ดสิ่งสกปรกออก หรือถ้าเป็นหม้อนอนต้องเทอุจจาระหรือปัสสาวะออกลงในโถส้วม 
เพ่ือกําจัดสิ่งสกปรกออกให้เหลือน้อยที่สุด ก่อนนําอุปกรณ์ไปล้างทําความสะอาดต่อไป ในกรณีที่ไม่สามารถทํา
ความสะอาดได้ทันที ให้เช็ดคราบเลือด/สารคัดหลั่งออกจากอุปกรณ์เหล่านั้นให้มากที่สุด แยกเข็ม/ของมีคม
ออกและเก็บในภาชนะท่ีแข็งแรงและมีฝาปิดมิดชิด  

  4. หลังจากชําระสิ่งสกปรกออกแล้ว ให้ล้างอุปกรณ์ด้วยนํ้าผสมสารขัดล้าง จะช่วยลดความตึง ผิว
ของนํ้าและนํ้ามัน ทําให้สิ่งสกปรกที่ติดอยู่ออกง่าย และควรมีอ่างล้างเครื่องมือโดยเฉพาะแยกจากอ่างล้างมือ  
  5. อุปกรณ์ท่ีเป็นช่อง ซอกมุมเล็ก ให้ใช้แปรงปัดออกจึงจะสะอาด การขัดล้างควรขัดใต้นํ้า  ด้วยความ
ระมัดระวัง เพ่ือปูองกันการแพร่กระจายเชื้อ 
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   6. หลังจากการล้างด้วยนํ้าผสมสารขัดล้าง จะต้องล้างด้วยนํ้าสะอาดหลายๆ ครั้งจนสะอาด เพราะ
สารขัดล้างจะทําลายฤทธิ์ ของนํ้ายาทําลายเชื้อได้ และขณะล้างควรล้างในภาชนะไม่ล้างใต้นํ้าไหล เพราะจะทํา
ให้เชื้อโรคปนออกมากับละอองนํ้ามาสัมผัสผู้ล้าง ผู้อื่นและปนเปื้อนสิ่งแวดล้อมได้  

  7. ขณะล้างอุปกรณ์ หากจําเป็นต้องหยิบจับสิ่งของอ่ืนๆ ต้องล้างมือก่อนทุกครั้ง   
  ขั้นตอนการล้างทําความสะอาดด้วยมือ มีข้ันตอนดังนี ้ 
  1. เช็ดสิ่งสกปรกหรือสิ่งปนเปื้อนออกจากอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ให้เหลือน้อยที่สุด  
  2. ถอดชิ้นส่วนต่างๆ ของอุปกรณ์ท่ีจะล้างในส่วนที่ถอดได้  
  3. แช่อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ลงในนํ้าผสมสารขัดล้าง หรือนํ้าผสมเอ็นไซม์ผสมสารขัดล้าง 

(Enzymatic detergent หรือ Detergen zyme)   
 4. ใช้แปรงหรือวัสดุขัดล้าง ขัดล้างอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ทีละชิ้น โดยขณะใช้แปรงขัดล้าง

ต้องให้แปรงและอุปกรณ์เครื่องมืออยู่ใต้ระดับนํ้า (ขัดใต้นํ้า) การขัดล้างต้องระมัดระวัง และขัดล้างอย่างทั่วถึง
ทุกซอกทุกมุมของเครื่องมือ อุปกรณ์เครื่องมือที่มีรูเป็นท่อกลวง ขัดล้างด้วยแปรงที่มีขนาดพอเหมาะ หรือใช้วิธี
ฉีดนํ้าเข้าไป เพ่ือล้างภายในท่อหรือสายให้สะอาด เครื่องมือที่มีส่วนประกอบหลายชิ้น ควรแยกส่วนประกอบ
แต่ละชิ้นเพื่อขัดล้าง  

  5. ล้างสารขัดล้างและสิ่งสกปรกหลังการขัดล้างให้ออกจากอุปกรณ์เครื่องมือด้วยนํ้าสะอาดจนสะอาด  
  6. เช็ดด้วยผ้าสะอาด หรือผึ่งอุปกรณ์เครื่องมือให้แห้งก่อนนําไปทําลายเชื้อ หรือทําให้ปราศจากเชื้อ
ต่อไป  
  7. ล้างทําความสะอาดอ่างล้างเครื่องมือและอุปกรณ์ช่วยล้างต่าง ๆ ให้สะอาดและปล่อยให้แห้ง  
   
 
การทําลายเชื้อด้วยนํ้ายาทําลายเชื้อ  
  น้ํายาทําลายเชื้อ เป็นสารเคมีที่ใช้ทําลายเชื้อจุลชีพที่ทําให้เกิดโรค สารเคมีเหล่านี้จะทําให้เกิด
อันตรายต่อผิวหนังและเยื่อเมือกโดยตรง แต่ส่วนใหญ่ไม่สามารถทําลายสปอร์ของแบคทีเรีย ดังนั้นจึงใช้กับ
สิ่งไม่มีชีวิต ได้แก่ อุปกรณ์ทางการแพทย์เท่านั้น ซึ่งการปฏิบัติการทําลายเชื้อด้วยนํ้ายาทําลายเชื้อมี ขั้นตอน
ดังนี้  
  1. การจัดระดับของนํ้ายาทําลายเชื้อ นํ้ายาทําลายเชื้อมีความสามารถในการทําลายเชื้อในระดับ
ต่างกัน การแบ่งโดยวิธีนี้ สามารถแบ่งนํ้ายาทําลายเชื้อได้ 3 ระดับ คือ  
   1.1 นํ้ายาทําลายเชื้อระดับสูง คือ สารเคมีที่สามารถทําลายสปอร์ของแบคทีเรีย  และจุลชีพ
อ่ืนๆ ทุกชนิด จึงเหมาะสําหรับการทําลายเชื้อในอุปกรณ์ชนิด critical items สารเคมีกลุ่มนี้ ได้แก่ ฟอร์มาลิน 
20-40 % กลูตารัลดีไฮด์ 2 % รวมทั้งไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 6 % และกรดเพอราซิติก แต่ ต้องใช้เวลา
มากกว่า 24 ชั่วโมงในการทําลายสปอร์ของแบคทีเรีย  
   1.2 นํ้ายาทําลายเชื้อระดับกลาง คือ สารเคมีที่มีความสามารถในการทําลาย แบคทีเรียและ
จุลชีพที่สําคัญ เช่น เชื้อวัณโรคและไวรัสที่ไม่มีไขมันเป็นส่วนประกอบ เป็นต้น แต่ไม่สามารถทําลายสปอร์ของ
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แบคทีเรีย จึงเหมาะสมกับการทําลายเชื้อในอุปกรณ์ชนิด semi-critical items สารเคมีกลุ่มนี้ ได้แก่ 
แอลกอฮอล์ 70% ไลโซล2 % ทิงเจอร์ไอโอดีน 1% และโซเดียมไฮโปคลอไรท์ 0.5-1% 20  
   1.3 นํ้ายาทําลายเชื้อระดับตํ่า คือ สารเคมีที่สามารถทําลายเชื้อแบคทีเรียระยะ เจริญพันธุ์ 
และไวรัสชนิดที่ไม่มีไขมันเป็นส่วนประกอบ แต่ทําลายเชื้อราได้ไม่ค่อยดี และไม่สามารถทําลายสปอร์ของ
แบคทีเรียและเชื้อวัณโรคได้ สารเคมีเหล่านี้จะเปลี่ยนแปลงเป็นนํ้ายาทําลายเชื้อระดับปานกลางได้ ถ้ามีความ
เข้มข้นสูง แต่ถ้ามีความเข้มข้นตํ่าจะเป็นนํ้ายาทําลายเชื้อระดับตํ่า จึงเหมาะสําหรับการทําลายเชื้อ ในอุปกรณ์
ชนิด noncritical items สารเคมีกลุ่มนี้ ได้แก่ ฮิบิเทน 1:100 และเซฟลอน 1:30 ส่วน สารเคมีบางชนิดไม่ว่า
จะเพ่ิมความเข้มข้นมากเพียงใดก็เป็นนํ้ายาทําลายเชื้อระดับตํ่า ได้แก่ คลอเฮกซิดิน และเบนซาลโคเนียมคลอ
ไรด์ เป็นต้น  

ความสามารถในการทําลายเชื้อของนํ้ายาทําลายเชื้อ  
ชนิด คุณสมบัติ สารเคมีในกลุ่ม 

1. high - level 
Disinfectant 
 
 

ทําลายสปอร์ของแบคทีเรีย และ 
จุลชีพอ่ืนๆ ทุกชนิด 
 

- Formalin 20-40% 
- Glutaraldehyde 2% 
- Ethylene oxide gas, 
- 6% H2O2 
 

2. intermediate - level 
disinfectant 

ทําลายแบคทีเรีย, เชื้อวัณโรค, ไวรัส 
และเชื้อราได้แต่ทําลายสปอร์และ
เชื้อไวรัสได้ไม่ด ี

- Ethyl alcohol 70% 
- Lysol 2%, Tr Iodine, 
Chlorox 

3. low – level 
disinfectant 

ทําลายเชื้อแบคทีเรียที่เป็น 
vegetative form รวมทั้ง 
susceptible bacteria 
บางชนิดนั้น และ lipophilic virus 
และสปอร์ของเชื้อแบคทีเรีย ไม่
สามารถทําลายเชื้อวัณโรคได้ 

- Chlorhexidine glulconate 
(Savlon, Hibitane) 
- 7.5-10% Povidone iodine 
- 1-3% Phenol group 
- Benzakonium chloride  

 
2. การผสมนํ้ายาทําลายเชื้อ  วิธีการผสมและการเก็บนํ้ายาที่ถูกต้องจะทําให้คุณสมบัติของนํ้ายาคงอยู่

และมีประสิทธิภาพในการทําลายเชื้อต่อไป ซึ่งหลักการผสมและเก็บนํ้ายา มีดังนี้  
 2.1.1 บริเวณที่ผสมนํ้ายาทําลายเชื้อ ควรจัดไว้เฉพาะและรักษาความสะอาดสมํ่าเสมอ  

   2.1.2 นํ้าที่ใช้ผสมนํ้ายาทําลายเชื้อควรเป็นนํ้ากลั่น นํ้าต้มใหม่ๆ อุณหภูมิประมาณ 60 องศา
เซลเซียส หรือนํ้ากรองที่ผ่านการตรวจสอบการปนเปื้อนของเชื้อจุลชีพแล้ว ที่เก็บไว้ไม่เกิน 24 ชั่วโมง และไม่
ควรใช้นํ้ ากระด้าง เนื่องจากไอออนของโลหะจะทําให้ ประสิทธิภาพของนํ้ ายาทําลายเชื้ อลดลง  
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      2.2 เครื่องมือและภาชนะที่ใช้เตรียมต้องสะอาดหรือปราศจากเชื้อ และในการผสมต้องใช้เทคนิ  
การเตรียมที่ปราศจากเชื้อ (aseptic technique)   

    2.3 การผสมนํ้ายาทําลายเชื้อที่ถูกต้องเพ่ือให้ได้ความเข้มข้นที่ต้องการ จะต้องคํานวณอัตราส่วนใน
การผสมนํ้ายาทําลายเชื้อ ซึ่งสูตรที่ใช้ในการคํานวณมีดังนี ้เปอร์เซนต์ที่ต้องการ / เปอร์เซนต์เดิม = จํานวนนํ้า
ยาที่ต้องหา / จํานวนนํ้ายาที่จะผสม  

    2.4 ภาชนะที่ใช้บรรจุ ถ้าเป็นพลาสติกอาจเกิดการสลายหรือดูดซับ ทําให้ประสิทธิภาพของนํ้ายา
ทําลายเชื้อลดลง รวมทั้งการทําความสะอาดยาก เป็นแหล่งที่เชื้อสามารถเจริญเติบโตได้ แต่ถ้าเป็นพลาสติก 
ประเภทโพลิเอทิลินจะดูดซับนํ้ายาทําลายเชื้อได้น้อย ปูองกันแสงได้ดีพอสมควร และมีนํ้าหนักเบา ขนส่งได้
ง่าย ส่วนขวดแก้วใสหรือสีชาจะทําความสะอาดและทําให้ปราศจากเชื้อได้ง่าย แต่ควรระวังการแทรกซึมของ
ด่างจากเนื้อแก้ว ทําให้นํ้ายาทําลายเชื้อเป็นด่างมากขึ้น ดังนั้น การเลือกใช้ภาชนะบรรจุขึ้นอยู่กับคุณสมบัติ
ทางกายภาพและเคมีของนํ้ายาทําลายเชื้อ รวมทั้งจํานวนและวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ ซึ่งภาชนะก่อนบรรจุนํ้ายา
ทําลายเชื้อต้องผ่านการทําความสะอาดและทําลายเชื้อแล้ว  

    2.5 การเขียนวันหมดอายุของนํ้ายาทําลายเชื้อ เมื่อทําการเจือจางนํ้ายาหรือเปิดใช้ควรเขียนระบุ
วันหมดอายุไว้ให้ชัดเจน เนื่องจากนํ้ายาทําลายเชื้อแต่ละชนิดมีระยะเวลากําหนดถึงประสิทธิภาพในการทําลาย
เชื้อหลังจากการผสมหรือเปิดใช้ ยกเว้นในกรณีที่ใช้แช่อุปกรณ์บ่อย ๆ หรือแช่อุปกรณ์ที่ปนเปื้อนมาก อาจทํา
ให้อายุของนํ้ายาทําลายเชื้อหมดเร็วกว่ากําหนดได้ รวมทั้งการขุ่นหรือการเปลี่ยนสี เป็นการแสดงว่านํ้ายา
ทําลายเชื้ออาจหมดอาย ุ 

    2.6 การเก็บรักษานํ้ายาทําลายเชื้อ นํ้ายาทําลายเชื้อหลายชนิดที่ถูกทําลายฤทธิ์โดยแสงและบาง
ชนิดมีเชื้อปนเปื้อนสามารถเจริญเติบโตได้ ดังนั้น การเก็บภาชนะที่บรรจุนํ้ายาทําลายเชื้อควรเก็บไว้ในตู้หรือ
ชั้นที่สะอาดและปิดมิดชิดไม่ให้ถูกแสง รวมทั้งสถานที่ที่เก็บควรมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก ไม่อับชื้นและได้รับ
การทําความสะอาดอยู่เสมอ 

3. การทําลายเชื้อด้วยการแช่นํ้ายาทําลายเชื้อ นํ้ายาทําลายเชื้อแต่ละชนิดมีคุณสมบัติและกลไกการ
ออกฤทธิ์ที่แตกต่างกัน และใช้ระยะเวลาในการทําลายเชื้อไม่เท่ากัน หลักในการแช่อุปกรณ์ทางการแพทย์ในนํ้า
ยาทําลายเชื้อ มีดังนี้      
        3.1 จัดเตรียมนํ้ายาทําลายเชื้อที่ผสมตามอัตราส่วนที่ถูกต้อง ใส่ในภาชนะสําหรับแช่อุปกรณ์ท่ี
สะอาด ปราศจากเชื้อและมีฝาปิด ปูองกันฝุุนละอองหรือเชื้อโรคลงไป และปูองกันการระเหยของนํ้ายาทําลาย
เชื้อ  
        3.2 ล้างอุปกรณ์ที่ต้องการแช่ให้สะอาดและเช็ดให้แห้ง เพราะนํ้ายาที่เปียกอุปกรณ์จะทําให้ความ
เข้มข้นของนํ้ายาทําลายเชื้อเปลี่ยนไป  
        3.3 การแช่อุปกรณ์แต่ละประเภทควรแยกภาชนะกัน เช่น โลหะและพลาสติก เป็นต้น  
        3.4 แช่อุปกรณ์ในนํ้ายาทําลายเชื้อ โดยปริมาณนํ้ายาทําลายเชื้ อต้องท่วมอุปกรณ์ จํานวน
อุปกรณ์ต้องไม่มากเกินไป และพยายามให้นํ้ายาทําลายเชื้อสัมผัสทุกส่วนของอุปกรณ์ อุปกรณ์ที่มีล็อคต้องปลด
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ล็อคออก ส่วนอุปกรณ์ที่มีลักษณะเป็นท่อหรือสายยาง ให้ใช้กระบอกฉีดยาที่ปราศจากเชื้อดูดนํ้ายาทําลายเชื้อ
ฉีดผ่านเข้าไปในท่อหรือสายยาง และทําให้จมอยู่ในนํ้ายาทําลายเชื้อ  
        3.5 กําหนดระยะเวลาในการทําลายเชื้อตามชนิดของนํ้ายาทําลายเชื้อแต่ละชนิด ซึ่งใช้ระยะเวลา
ในการทําลายเชื้อแตกต่างกัน ต้องมีการเขียนระบุระยะเวลาในการแช่อุปกรณ์ตามชนิดของนํ้ายาทําลายเชื้อ
และ วัตถุประสงค์ของการทําลายเชื้อ เช่น นํายากลูตารัลดีไฮด์ ใช้เวลา 30 นาทีในการทําลายเชื้อ และใช้เวลา 
10 ชั่วโมงในการทําให้ปราศจากเชื้อ เป็นต้น การแช่อุปกรณ์ในน้ํายาทําลายเชื้อไม่ครบตามระยะเวลาจะทําให้
การทําลายเชื้อไม่สมบูรณ์ นอกจากนี้ยังต้องกําหนดการเปลี่ยนนํ้ายาตามวันหมดอายุของน้ํายาทําลายเชื้อแต่
ละชนิด หรือเปลี่ยนเมื่อน้ํายาทําลายเชื้อขุ่นหรือเปลี่ยนสี  
       3.6 หากต้องแช่อุปกรณ์โลหะนานเกิน 8 ชั่วโมง ควรเติมโซเดียมไนไตรท์ 0.4 -1% เพ่ือปูองกัน
สนิมในนํ้ายาทําลายเชื้อกลุ่มแอลกอฮอล์  
       3.7 ล้างนํ้ายาทําลายเชื้อเมื่อครบกําหนดในการแช่ทําลายเชื้อแล้ว อุปกรณ์ชนิด noncritical 
items ให้นําอุปกรณ์ที่แช่ทําลายเชื้อแล้วล้างด้วยนํ้าประปาจนหมดกลิ่นนํ้ายา แล้วผึ่งให้แห้ง โดยระมัดระวังมิ
ให้เกิดการปนเปื้อน ส่วนอุปกรณ์ชนิด critical items ให้ล้างนํ้ายาทําลายเชื้อออกด้วยนํ้ากลั่นให้หมด แล้วเข้า
ตู้เปุาใหแ้ห้ง หรือเช็ดด้วยผ้าปราศจากเชื้อจนแห้ง และห่อด้วยกระดาษหรือผ้าปราศจากเชื้อ เก็บไว้ในตู้สะอาด
และปดิมิดชิด เพ่ือรอการใช้งานต่อไป กระบวนการทําให้ปราศจากเชื้อด้วยนํ้ายาทําลายเชื้อมีโอกาสสัมผัสเชื้อ
ได้ง่าย ดังนั้น จึงต้องใช้หลักการปราศจากเชื้อที่ถูกต้องอย่างแท้จริง และควรใช้วิธีการทําให้ปราศจากเชื้อด้วย
วิธีการอ่ืนแทน  

4. การปูองกันตัวของบุคลากร บุคลากรผู้ปฏิบัติการทําลายเชื้อด้วยนํ้ายาทําลายเชื้อจะต้อง  
        4.1 ศึกษาคุณสมบัติของนํ้ายาทําลายเชื้อ ข้อห้ามและข้อควรระวังในการใช้นํ้ายาทําลายเชื้อแต่
ละชนิด  

      4.2 ล้างมือก่อนและหลังการเตรียมนํ้ายาทําลายเชื้อ และการปฏิบัติการทําลายเชื้อด้วยนํ้ายา
ทําลายเชื้อ  

       4.3 สวมอุปกรณ์ปูองกันขณะปฏิบัติงาน ได้แก่ แว่นตา ผ้าปิดปากและจมูก ผ้ายางกันเปื้อน 
และถุงมือยางอย่างหนา เนื่องจากนํ้ายาทําลายเชื้อบางชนิด เช่น 2% glutaraldehyde สามารถแทรกซึมผ่าน
ถุงมือบางได้ และเพ่ือปูองกันอันตรายจากสารเคมีอันเกิดจากการสูดดม การซึมผ่านผิวหนัง หรือกระเด็นใส่  
เนื่องจากนํ้ายาทําลายเชื้อเป็นสารเคมีท่ีเป็นพิษต่อร่างกาย  

การทําให้ปราศจากเชื้อด้วยการอบไอนํ้าร้อนภายใต้ความดัน  
          การทําให้ปราศจากเชื้อด้วยการอบไอนํ้าร้อนภายใต้ความดัน (steam under pressure) เป็นวิธีการ
ทําลายจุลชีพทุกชนิด รวมทั้งสปอร์ของเชื้อแบคทีเรีย โดยการใช้ไอนํ้าร้อนภายใต้ความดัน ซึ่งทําให้อุณหภูมิ
ของไอนํ้าสูงกว่า 100 องศาเซลเซียส ไอนํ้าจะแทรกซึมผ่านเข้าไปสัมผัสอุปกรณ์ได้อย่างทั่วถึง เมื่อไอน้ําสัมผัส
กับพ้ืนผิวที่เย็นของวัสดุจะเกิดการกลั่นตัวเป็นหยดนํ้าและคายความร้อนแฝงออกมา ความร้อนที่คายออกมา
จะมีค่าเพ่ิมขึน้เรื่อยๆ จนกระทั่งเท่ากับอุณหภูมิของไอนํ้าที่ทําให้เชื้อตายได้ โดยความร้อนจะทําให้เอนไซม์และ
โครงสร้างของโปรตีนในโมเลกุลของเชื้อเกิดการตกตะกอนรวมกันเป็นก้อน หรือเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมไม่
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สามารถเกิดปฏิกิริยาเมตาบอลิซึมได้ ซึ่งการปฏิบัติในการทําให้ปราศจากเชื้อด้วยการอบไอนํ้าร้อน ภายใต้
ความดันมีขั้นตอนดังนี้  
  1. ทําความสะอาดอุปกรณ์ทางการแพทย์ก่อนนึ่ง การทําความสะอาดเป็นขั้นตอนที่สําคัญในการลด
จํานวนจุลชีพสารอินทรีย์และสิ่งสกปรกที่อยู่บนพื้นผิวของอุปกรณ์ให้สะอาดทุกส่วน เนื่องจากการมี
สารอินทรีย์หรือสิ่งสกปรกหลงเหลือจะทําให้การทําให้ปราศจากเชื้อไม่ได้ผลดี และเม่ือล้างทําความสะอาด
อุปกรณ์เสร็จแล้วจะต้องทําให้อุปกรณ์แห้ง  
  2. การเตรียมและห่ออุปกรณ์ทางการแพทย์  
   2.1 ตรวจสอบทําความสะอาด ลักษณะและสภาพของอุปกรณ์ว่าอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี
หรือไม่ ถ้าพบไม่สะอาดต้องทําความสะอาดใหม่ และถ้าพบชํารุดสึกหรอ ควรซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดี หรือถ้า
ซ่อมแซมไม่ได้ให้จัดหาใหม่ทดแทน  
   2.2 การห่ออุปกรณ์เพ่ือเตรียมการทําให้ปราศจากเชื้อ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือคงสภาพ
ปราศจากเชื้อภายหลังการทําให้ปราศจากเชื้อแล้วจนกว่าจะเปิดใช้ โดยมีวิธีการจัดห่ออุปกรณ์ตามวัสดุที่ใช้ห่อ 
ดังนี้  
    2.2.1 ผ้า การห่อด้วยผ้าควรห่อด้วยผ้าที่เย็บจากผ้าดิบไม่ฟอก ความหนาแน่นของ
เส้นใยที่ใช้ทอ ทอแน่นด้วยเส้นใย 140-160 เส้นต่อตารางนิ้ว เย็บติดกัน 2 ชั้น และเย็บเฉพาะริมผ้า ไม่แนะนํา
ให้เย็บผ่ากลางผืน การเลือกขนาดผ้าสําหรับห่ออุปกรณ์มีดังนี้  
    - การห่อของขนาดเล็ก ใช้ขนาด 12*12 นิ้ว  
    - ห่อถุงมือชั้นนอก 22*22 นิ้ว  
    - ห่อถุงมือชั้นใน 10*20 นิ้ว  
    - ห่อชุด treatment tray 30*30 นิ้ว  
    - ห่อชุดมีกาละมัง 36*36 นิ้ว  
    - ชุดห่อผ้า 46*46 นิ้ว  
    - ชุดห่อผ้าผ่าตัดใหญ่ 60*60 นิ้ว  
  ห่อด้วยผ้า 2 ชั้นจํานวน 1 ผืน (เนื่องจากรพ.สต.ใช้หม้อนึ่งที่มีความชื้นสูง) มีวิธีการห่อดังนี้ 
 ก. วิธีการห่อแบบ Square Fold หรือ straight Method มีข้ันตอน ดังนี้ 
   1) ปูผ้าที่จะใช้ห่อตามแนวยาว นําเครื่องผ้าหรือเครื่องมือที่จะห่อไว้ตรงกลางผ้า 
   2) พับผ้าที่ใช้ห่อเข้ามาปิดครึ่งหนึ่งของถาดเครื่องมือ หรือเครื่องผ้าแล้วตลบกลับ  
  3) พับผ้าอีกด้านหนึ่งให้พันผ้าที่พับครั้งแรก แล้วตลบกลับ  
  4) พับผ้าทางด้านซ้ายมือเข้ามา แล้วตลบปลายเล็กน้อย  
  5) พับผ้าส่วนทางด้านขวามือมาปิดผ้าที่พับมาทางด้านซ้ายมือ  
  6-8) การห่อชั้นที่สอง ทําเช่นเดียวกับการห่อผ้าชั้นแรก  
  9) ติดเทปกาวเพื่อกันมิให้หลุด 
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รูปแสดงการห่อแบบ Square Fold 

 
ข. วิธีการห่อแบบ Envelope Fold หรือ Diagonal Method มีข้ันตอน ดังนี้  
  1) ใช้ผ้าสี่เหลี่ยมจตุรัสวางบนโต๊ะ ให้ปลายหรือมุมผ้าด้านหนึ่งชี้ไปทางหัวโต๊ะ วางอุปกรณ์
เครื่องมือหรือเครื่องผ้าไว้ตรงกลางผ้าที่ใช้ห่อ  
 2) พับมุมผ้าด้านล่างขึ้นมาปิดอุปกรณ์ แล้วพับตลบปลายลง เพ่ือใช้สําหรับหยิบเวลาเปิดห่อ
อุปกรณ ์ 
  3) พับชายผ้าด้านซ้ายเข้ามาปิดอุปกรณ์ แล้วพับตลบปลายผ้า 
  4) พับชายผ้าด้านขวามาปิด และพับตลบปลายผ้า  
  5) ปิ ดผ้าด้านบนลงมา สอดปลายผ้าไว้ด้านล่าง เพ่ือสะดวกในการเปิดห่อ  
  6) ผ้าห่อชั้นที่สอง ห่อเช่นเดียวกับการห่อผ้าชั้นแรก  
  7) ปิดห่ออุปกรณ์ด้วยกระดาษกาว  
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รูปแสดงการห่อแบบ Envelope Fold 

 
   2.2.2 ซองพลาสติก – กระดาษ (peel pouch) เหมาะสําหรับบรรจุอุปกรณ์เป็นชิ้น เพ่ือ
สะดวกในการนําไปใช้ เมื่อบรรจุอุปกรณ์ต้องปิดซองด้วยความร้อน  
    2.2.3 ภาชนะบรรจุอุปกรณ์ที่ทําด้วยวัสดุแข็งหรือกล่อง (Rigid containers) ออกแบบมาเพ่ือ
ใช้ในการบรรจุเครื่องมือผ่าตัดปูองกันเครื่องมือเสียหายและคงสภาพปราศจากเชื้อได้ ระบุรายละเอียดบน
ห่ออุปกรณ์ เมื่อห่ออุปกรณ์ด้วยวัสดุที่เหมาะสมแล้วต้องมีการระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทอุปกรณ์  
วันที่ทําให้อุปกรณ์ปราศจากเชื้อ และชื่อผู้เตรียมห่ออุปกรณ์ โดยติดปูายระบุลงบนห่อก่อนที่จะนําห่อ
อุปกรณ์แต่ละห่อเข้าเครื่องนึ่ง ทั้งนี้ เ พ่ือปูองกันการผิดพลาด โดยสามารถแสดงตัวอย่างการระบุ
รายละเอียด ดังนี้ 
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  3. การบรรจุห่ออุปกรณ์ในเครื่องอบไอนํ้า การบรรจุห่ออุปกรณ์ต่างๆ ลงในเครื่องจะต้องพยายาม
จัดเรียงให้มีช่องว่าง ไม่แน่นจนเกินไป โดยคํานึงถึงจุดประสงค์ คือ สามารถให้ไอนํ้าแทรกซึมผ่านได้ดี สามารถ
ไล่ไอนํ้าออกจากห่อของและหม้อนึ่งได้ดี สามารถให้หยดนํ้าไหลออกได้ง่าย และสามารถทําให้หยดนํ้าระเหย
กลายเป็นไอได้ง่าย เพื่อทําให้การนึ่งมีประสิทธิภาพในการทําให้ปราศจากเชื้อ การวางอุปกรณ์ต้องห่างกัน โดย
ห่อขนาดใหญ่ห่างกัน 2-4 นิ้ว ขนาดเล็กห่างกัน 1-2 นิ้ว กรณีที่มีของจํานวนมากอาจใช้การสอดมือเข้าไป
ระหว่างของแต่ละชิ้นและรู้สึกหลวม ๆ ก็เพียงพอ ห่อที่เล็ก ๆ สามารถวางซ้อนกันในลักษณะสับหว่างได้  ไม่
ควรวางห่อให้ติดผนัง พ้ืน หรือเพดานของเครื่อง เพ่ือให้ไอนํ้ากระจายได้ทั่วถึง  

การควบคุมดูแลการทํางานของเครื่องอบไอนํ้า 
  การทําให้ปราศจากเชื้อโดยวิธีนึ่งด้วยไอนํ้าจะมีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับองค์ประกอบที่สําคัญ 4 

ประการ คือ ความดัน อุณหภูมิ เวลาและความชื้น ดังนั้น เพ่ือให้การทําให้ปราศจากเชื้อนั้นมีประสิทธิภาพ 
จะต้องควบคุมดูแลการทํางานของเครื่องเป็นไปตามกําหนด ดังนี้ 

   4.1 เครื่องนึ่งไอน้ํา การทํางานของเครื่องเป็นระบบอัตโนมัติควบคุมโดยปุุมควบคุมต่างๆทีอุ่ณหภูมิ
134 องศาเซลเซียส จะใช้เวลาสัมผัส 10 นาที ครบกระบวนการใช้เวลา 20 นาที และที่อุณหภูมิ 121 องศา
เซลเซียส จะใช้เวลาสัมผัส 22 นาที ครบกระบวนการใช้เวลา 30 นาที ข้อควรระวังในการใช้เครื่องนึ่งชนิดนี้ 
คือ ต้องเติมนํ้ากลั่นเข้าเครื่องให้อยู่ระดับสูงตามที่กําหนดทุกครั้งที่จะนึ่ง และห้ามใช้นึ่งของเหลวเพราะจะทํา
ให้เกิดการระเบิดได้ 
   4.2 หม้อนึ่งไอนํ้าขนาดเล็ก การทํางานของหม้อนึ่งไอนํ้าใช้หลักการแทนที่อากาศภายในหม้อนึ่งด้วย
ไอนํ้าเนื่องจากไอนํ้ามีความหนาแน่นน้อยและเบากว่าอากาศ เมื่อนํ้าในหม้อนึ่งชั้นนอกได้รับความร้อนจากเตา
จนเดือดกลายเป็นไอ จะกระจายอยู่ภายในหม้อนึ่งชั้นนอกและกระจายเข้าหม้อนึ่งชั้นในจากบริเวณด้านบน
และแทรกซึมเข้าไปในอุปกรณ์ท่ีอยู่ภายในหม้อนึ่ง พร้อมทั้งผลักดันอากาศภายในหม้อนึ่งที่เย็นกว่าออกไปทาง
ด้านล่างของหม้อนึ่งและระบายออกทางท่อระบายอากาศด้านล่างไปสู่ภายนอกบริเวณฝาครอบของหม้อนึ่ง
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ด้านบน เมื่อพบว่ามีไอนํ้าพุ่งออกมาอย่างแรงเป็นเวลาประมาณ 4 นาที แสดงว่าอากาศภายในหม้อนึ่งถูก
แทนที่ด้วยไอนํ้าหมดแล้ว จึงปิดปุุมควบคุมความดันโดยการโยกปุุมปรับให้อยู่ในแนวนอน ความดันจะกระจาย
อยู่ภายในหม้อนึ่งและปรากฏออกมาที่มาตรวัดความดัน เมื่อความดันถึง 17-19 ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว เวลาที่ใช้
ในการสัมผัสอย่างน้อย 35 นาที  

ข้อควรจํ า เกี่ ย วกับการทํ าลาย เชื้ อและการทํ า ให้ปราศจากเชื้ อ ใน อุปกรณ์ทางก ารแพทย์  
  - การทําความสะอาดเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์ จะต้องผ่านขั้นตอนการลดการปนเปื้อนของ
เชื้อโรคก่อนนําไปทําลายเชื้อและทําให้ปราศจากเชื้อด้วยวิธีที่เหมาะสม ตามประเภทการใช้งานของ
เครื่องมือเครื่องใช้ต่อไป  
  - การเลือกใช้วิธีการทําลายเชื้อและการทําให้ปราศจากเชื้อสําหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ ควรเริ่มต้น
ด้วยวิธีที่ง่าย สะดวกท่ีสุด และมีประสิทธิภาพดี เชื่อถือได้  
  - การเลือกวิธีการทําให้ปราศจากเชื้อต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ชนิดของสิ่งของที่ต้องทําให้
ปราศจากเชื้อหรือความพร้อมในเรื่องงบประมาณ อย่างไรก็ตามสิ่งที่ต้องคํานึงถึงเป็นอันดับแรกก็คือ 
ประสิทธิภาพของการทําลายเชื้อที่ต้องการ ซึ่งแตกต่างกันตามชนิดของเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์  
 การประเมินประสิทธิภาพของการทําให้ปราศจากเชื้อ  
  วัตถุประสงค์เพ่ือให้มั่นใจว่าอุปกรณ์เครื่องมือปราศจากเชื้อการตรวจสอบประสิทธิภาพของการทําให้ 
ปราศจากเชื้อ  
  1. การตรวจสอบโดยใช้ spore ของเชื้อ Bacillus ที่ทนกว่าเชื้อจุลชีพชนิดอ่ืนๆ หากสปอร์ถูกทําลาย
ย่อมแสดงให้เห็นว่าเชื้อจุลชีพอ่ืนๆ ก็โดนทําลายระหว่างผ่านขบวนการทําให้ปราศจากเชื้อด้วย โดยเครื่อง
นึ่งไอนํ้าใช้สปอร์ของเชื้อ Bacillus stearothermophilus โดยนําหลอดทดสอบไว้ที่ชั้นล่างของเครื่องนึ่ง 
บริเวณที่อยู่เหนือช่องระบายนํ้า (จุดที่ทําให้ปราศจากเชื้อยากที่สุด) โดยทดสอบความสามารถการทําให้
อุปกรณ์ปราศจากเชื้อ 1 ครั้ง/วัน  
   2. การใช้ Comply Test เป็นการตรวจสอบว่าสารที่เป็นตัวทําให้ปราศจากเชื้อ ได้แก่ ไอนํ้าได้ สัมผัส
และแทรกซึมเข้าไปในห่ออุปกรณ์หรือไม่ ซึ่งสามารถตรวจสอบโดยดูจากการเปลี่ยนสีของตัวบ่งชี้ทางเคมี 
(chemical indicator) ที่อยู่ภายนอกและภายในห่อ ซึ่งตัวบ่งชี้ทางเคมสีามารถตรวจสอบความผิดพลาดที่
มีผลจากการห่ออุปกรณ์ การจัดเรียงอุปกรณ์ไม่ถูกวิธี  
  3. การใช้ Autoclave Test Tape เป็นแถบกระดาษกาวที่มีสีหรือสารเคมีไว้บนกระดาษ มักใช้ติดห่อ
อุปกรณ์เพ่ือกันการหลุดลุ่ยความยาวที่ใช้ 3-5 ริ้ว และแสดงว่าอุปกรณ์ได้ผ่านขบวนการทําให้ปราศจาก
เชื้อแต่ไม่สามารถใช้ยืนยันความปราศจากเชื้อของอุปกรณ์ที่อยู่ในห่อได้ พร้อมทั้งระบุ ชนิดเครื่องมือ, วัน
ผลิต ,วันหมดอายุ ความยาวของ Tape อย่างน้อยให้เห็น 3 แถบเต็ม  
การเก็บของปราศจากเชื้อ  
  สถานที่เก็บของปราศจากเชื้อ ควรมีลักษณะดังนี้  
  1. บริเวณท่ีเก็บควรเป็นบริเวณที่ปิดมิดชิด ไม่มีคนพลุกพล่าน ไม่มีลมพัดผ่าน เพราะอากาศที่ พัดผ่าน
เข้ามาอาจมีเชื้อโรคปนเปื้อน  
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  2. บริเวณท่ีเก็บควรสะอาด อยู่ใกล้กับบริเวณที่ทําให้ปราศจากเชื้อ ไม่มีแมลงกัดแทะ มด ยุง และฝุุน
ละออง 
  3. อากาศบริเวณท่ีเก็บควรมีระบบหมุนเวียนอากาศ 6 รอบต่อชั่วโมง  
  4. บริเวณที่เก็บควรอยู่ห่างจากท่อประปา หรือบริเวณอ่างล้างต่างๆ เพราะอาจทําให้นํ้าหยดถูกห่อ
อุปกรณ์ท่ีปราศจากเชื้อได้ และควรอยู่ห่างจากบริเวณรับของสกปรก หรือบริเวณเก็บของอ่ืนๆ เช่น แหล่ง
เก็บอาหาร แหล่งเก็บอุปกรณ์ทําความสะอาด  
  5. ควรทําความสะอาดบริเวณท่ีเก็บ โดยการใช้ผ้าชุบนํ้าหมาดๆ เช็ดทําความสะอาด หรือใช้เครื่องดูด
ฝุุนไม่ควรกวาด และขณะทําความสะอาดต้องไม่สัมผัสกับห่ออุปกรณ์ที่ปราศจากเชื้อ  

  6. ชั้นเก็บอุปกรณ์ที่ปราศจากเชื้อจะต้องมีช่องว่างห่างจากพ้ืน 8-10 นิ้ว ห่างจากเพดาน 18-20 นิ้ว 
และห่างจากผนัง 6-8 นิ้ว ได้รับการทําความสะอาดและดูแลให้แห้งอยู่เสมอ  
  7. ในบริเวณเก็บไม่ควรใช้กล่องกระดาษลูกฟูกและตู้บรรจุอุปกรณ์จากภายนอกสําหรับใส่  อุปกรณ์
ปราศจากเชื้อ เนื่องจากมีฝุุนมาก และอาจมีการปนเปื้อนของเชื้อได้สูง  
  8. สําหรับสถานีอนามัยควรใช้ตู้เหล็กสําหรับเก็บเครื่องมือ sterile เนื่องจากตู้ไม้มีความชื้นสูง อาจ
เกิดเชื้อราได้ง่าย กรณีท่ีไม่มีตู้เหล็กอาจพิจารณาใช้กล่องพลาสติก มีฝาปิดมิดชิด  

การเก็บของปราศจากเชื้อ ควรปฏิบัติดังนี้  
  1. ในกรณีที่นึ่ งด้วยหม้อนึ่ งไอนํ้า ไม่ควรเปุ าด้วยพัดลม ควรผึ่ งให้แห้งก่อนนําไปเก็บ  
  2. เมื่อเสร็จสิ้นการทําให้ปราศจากเชื้อแล้ว ให้เก็บห่ออุปกรณ์โดยการจับต้องน้อยที่สุด  
  3. การเก็บห่อควรเก็บเรียงลําดับตัวอักษรที่นําหน้าชื่ออุปกรณ์ และเรียงลําดับวันที่ทําให้  ปราศจาก
เชื้อหลังสุดไว้ด้านใน  
  4. กําจัดไม่ให้คนที่ไม่มีหน้าที่เข้าออก เนื่องจากคนอาจนําเชื้อโรคโดยเชื้อที่อยู่ในร่างกายหรือ
เครื่องนุ่งห่ม นอกจากนี้ ผู้ปฏิบัติงานจะต้องล้างมือก่อนหยิบห่ออุปกรณ์  
  5. ควรจะคลุมชั้นเก็บของปราศจากเชื้อด้วยพลาสติกหนา หรือเก็บในตู้ที่มีฝาปิดมิดชิดเพ่ือปูองกันฝุุน
ละอองและความชื้น ระยะเวลาที่เก็บวัสดุปราศจากเชื้อด้วยการอบไอนํ้า 

วิธีการห่อ 
ระยะเวลาที่ปราศจากเชื้อเก็บอุปกรณ์ในตู้ มิดชิด 

สูงจากพื้น  8  นิ้ว 
ห่อผ้า 2 ชั้น 1 ผืน 7 วัน 
ห่อผ้า 2 ชั้น 2 ผืน 1เดือน 
ห่อด้วยผ้า 2 ชั้น 2 ผืน บรรจุในถุงพลาสติก 3 เดือน 
พลาสติกกระดาษ ปิดผนึกด้วยความร้อน ซอง seal 1 ปี 
ชุดเครื่องมือกลุ่มSemi-Critical อบแห้ง60 องศา 
แล้วseal แล้วอบความร้อนแห้ง60องศา 2 ช.ม 

1 ปี 
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 แนวทางการทําให้อุปกรณ์ปราศจากเชื้อ 
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การจําแนกประเภท
การปฏิบัติ 

เครื่องมือ/เครื่องใช้/สถานที่ 
การกําจัดเชื้อ

โรค 
วิธีปฏิบัติ หมายเหตุ 

1 .  เ ค รื่ อ ง มื อ ที่ ต้ อ ง
ปราศจากเชื้ออย่างยิ่ง 
(Certical items) เป็น
กลุ่มเครื่องมือที่มีความ
เสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อ
เค รื่ อ งมื อ เหล่ านี้ จ ะ
สัมผัสกับอวัยวะภายใน
เนื้อเยื่อส่วนลึกๆ หรือ
สอดเข้า ในเส้นเลือด 
ภ า ช น ะ ที่ ใ ช้ บ ร ร จุ
อุ ป ก ร ณ์  เ ค รื่ อ ง มื อ  
เ ค รื่ อ ง ใ ช้ ที่ ต้ อ ง
ปราศจากเชื้อ 

1. เครื่องมือเครื่องใช้ที่เป็นโลหะ 
1.1 ชุดทําแผล 
1.2 ชุดเย็บแผล 
1.3 ชุดทําคลอด 
1.4 เข็มเย็บแผล 
1.5 เข็มฉีดยา 
1.6 ชุดผ่าตัดเล็ก 
1.7 Tray บรรจุเครื่องมือปราศจากเชื้อ 
1.8 อับสําลีอับก๊อส 
1.9 กรรไกรตัดไหม/เนื้อ 
1.10 กระปุกใส่ Transfer forcepsและ 
Forceps  
1.11 เครื่องมือตรวจภายใน  
1.12 หม้อก๊อส/สําลี  
1.13 เข็มดูด,ผสมยา (เข็มเหล็ก) 
2. เครื่องมือเครื่องใช้ที่เป็นพลาสติก 
2.1 สายสวนปัสสาวะ 
2.2 ถุงมือปราศจากเชื้อ 
2.3 ลูกยางแดง 
3.เครื่องมือ เครื่องใช้ที่เป็นแก้ว  
- ขวดนํ้ายาทําแผล 

 1. เช็ดสิ่งสกปรกหรือสิ่งปน
เปื้อออกจากอุปกรณ์เครื่องมือ
แพทย์ให้เหลือน้อยทีสุ่ด 
2.  ล้ าง ให้สะอาดด้วยสาร
detergen(น้ํายาล้างจาน,เอน
ไซด์) 
3. ผึ่งให้แห้ง 
4. ทําให้ปราศจากเชื้อด้วย
การอบไอน้ํา (ห่อด้วยผ้า 2 
ชั้น) 
(ส่งที่งานจ่ายกลาง) 

- กระปุกใส่ Transfer forceps 
และ Forceps ปิดด้วยกรวย
กระดาษปูองกันฝุุนละออง และ
ต้ อ ง เ ป ลี่ ย น ทุ ก  4  ชั่ ว โ ม ง 
- อับสําลี อับก๊อส เปลี่ยนทุก 8
ชั่วโมง 
- เปลี่ยนและทําความสะอาด
ขวดแบ่งน้ํายาทุก 24 ชั่วโมง 
(อาจใช้ขวดยาปากกว้างกรณีที่
ฝาเป็นโลหะต้องไม่มีสนิม) 

2. เครื่องมือท่ีต้อง
ปราศจากเชื้อปานกลาง 
(Semi-critical or 
Intermediate items) 

2.1 ปรอทวัดไข้ 
- วัดทางรักแร้ 
- วัดทางทวารหนัก 
- ปรอท Digital 

   

การจําแนกประเภทการปฏิบัติในการทําลายเชื้อการทําให้ปราศจากเชื้อตามการแบ่งกลุ่มประเภทเครื่องมือ 
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เครื่องมือเหล่านี้ไม่ได ้ 2.2 ไม้กดลิ้น 
การจําแนกประเภท

การปฏิบัติ 
เครื่องมือ/เครื่องใช้/สถานที่ 

การกําจัดเชื้อ
โรค 

วิธีปฏิบัติ หมายเหตุ 

สั ม ผั ส กั บ เ นื้ อ เ ยื่ อ
โดยตรงแต่มีเยื่อเมือก
กั้น 

2.3 ที่ครอบปากและจมูกต่อกับถุงลมบีบ 
(Mask & Salf inflating lung bag) ที่ครอบ
ปากและจมูกชนิดลมวิ่งทางเดียว (Pocket 
mask) 

   

3 . เ ค รื่ อ ง มื อ ที่ ไ ม่
จําเป็นต้องปราศจาก
เ ชื้ อ  ( Non-cristical  
items) 

3.1 หม้อนอน, ชามรูปไต, ภาชนะรับสิ่งขับถ่าย,
กระโถนบ้วนนํ้าลาย 
 
 

 1.เทสิ่งขับถ่ายออกแล้วล้าง
ด้ วยนํ้ า และผงซั กฟอกให้
สะอาด  
2.ผึ่งให้แห้งรอใช้งานต่อไป 

 
 
 
 

3.2 เตียง,โต๊ะข้างเตียง, เก้าอ้ี, ตู้ข้างเตียง,
รถเข็น, เปลหาม, เสาแขวนนํ้าเกลือ,พ้ืนห้อง 
 
 
 
 
 
 

  1. เช็ดถูเมื่อสกปรก หรือเมื่อ
จํ า ห น่ า ย ผู้ ปุ ว ย ด้ ว ย นํ้ า
ผงซักฟอก  
 2. ผึ่งให้แห้งรอใช้งานต่อไป 
 
 
 
 

- กรณีที่เปื้อนเลือดหรือสารคัด
หลั่ง ต้อง Clean First โดยใช้
เศษผ้าเช็ดวนรอบนอกเข้าไป
ด้านในสุดและขยุ้มตรงกลาง  
- ใช้ผ้าชุบ Alcohol 70% เช็ด
วนรอบนอกเข้าไปด้านใน โดย
เช็ดให้หมาด 

3.3 หมอน, ที่นอน, เบาะเด็ก (ที่หุ้มด้วย
พลาสติก), ผ้าขวางเตียง  
 

 1. เช็ดถูเมื่อสกปรก หรือเมื่อ
จํ า ห น่ า ย ผู้ ปุ ว ย ด้ ว ย นํ้ า
ผงซักฟอก  
2. ผึ่งให้แห้งรอใช้งานต่อไป 

- ขั้นตอนการทําลายเชื้อผู้
ปฏิบัติต้องสวมอุปกรณ์ปูองกัน
ให้เหมาะสม เช่น ถุงมือยาง 
ผ้ายางกันเปื้อน เป็นต้น  
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3.3 น้ํายาทําลายเชื้อ 
  แนวทางการปฏิบัติในการใช้น้ํายาทําลายเชื้อ  
  1. ศึกษาคุณสมบัติและวิธีการใช้นํ้ายาทําลายเชื้อแต่ละชนิด  
  2. ใช้อุปกรณ์ปูองกันการสัมผัสกับสารเคมี การกระเด็นเข้าเยื่อบุ ชนิดของนํ้ายาที่มีประสิทธิภาพการ ทําลายเชื้อสูงมักมีพิษต่อร่างกาย  
  3. ทําความสะอาดอุปกรณ์อย่างทั่วถึง อุปกรณ์ต้องแห้งก่อนแช่นํ้ายาเพื่อปู องกันความเข้มข้นของนํ้ายา เปลี่ยน  
  4. การแช่ต้องให้นํ้ายาท่วม และสัมผัสอุปกรณ์ทุกส่วน คีม กรรไกรต้องกางขาออก อุปกรณ์ ที่เป็นท่อ รู ต้องให้นํ้ายาผ่านเข้าไปได้  
  5. แช่อุปกรณ์ในนํ้ายาตามระยะเวลาที่กําหนดอย่างเคร่งครัด  
  6. ควรใช้นํ้ายาที่เตรียมใหม่ เพราะระยะท่ีเตรียมไว้นานมีผลต่อประสิทธิภาพของการทําลายเชื้อ 
  7. อุปกรณ์ท่ีแช่นํ้ายาทําลายเชื้อแล้ว จะต้องล้างนํ้ายาด้วยนํ้ากลั่นปราศจากเชื้อออกให้หมด และทําให้แห้ง และระมัดระวังการปนเปื้อนเชื้อซํ้า 

 แสดงคุณสมบัติของนํ้ายาทําลายเชื้อท่ีใช้บ่อย  
ชนิด การใช้ ข้อดี ข้อจํากัด ประสิทธิภาพ 

-Alcohol (60-
90%) 

เป็นการทํ าลาย เชื้ อ
ร ะ ดั บ ตํ่ า แ ล ะ
ระดับกลาง เหมาะ
สํ าหรับ พ้ืนผิ วขนาด 
เล็กและการทําลายเชื้อ
ที่  ผิ ว หนั ง 
 -70% มีฤทธิ์ ในการ 
ทําลายเชื้ อได้ดีที่สุ ด 
ลดความตึงผิวได้ดี 

ออกฤทธิ์ เ ร็ ว ไม่มี
สารตกค้าง ไม่มีสี 

-ระเหยเร็วทําให้ ประสิทธิภาพลดลง 
- ติดไฟง่าย 
-เสื่อมประสิทธิภาพเมื่อสัมผัสกับ
อินทรีย์สาร 
-ทําให้เครื่องยางแข็ง และทําให้กาวที่
ติด อุปกรณ์เสื่อมสภาพ 
-แช่เครื่องมือต้องใช้ ภาชนะท่ีมีฝาปิด
มิดชิด เพราะระเหยได้ง่าย 

-ทําลายเชื้อแบคทีเรียทั้ง แกรมบวก
และแกรมลบใช้ เวลา 1 – 5 นาที 
-เชื้อTBในเสมหะได้ในเวลา ประมาณ 
1 นาที 
- เชื้อรา ใช้เวลา 20 นาท ี
- เชื้อ HBVใช้เวลา 10 นาท ี
-เชื้อ HIV ใช้เวลา 5 นาท ี
ไม่สามารถทําลายสปอร์ของ
แบคทีเรียได้ 
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ชนิด การใช้ ข้อดี ข้อจํากัด ประสิทธิภาพ 
Chlorines 
(สารฟอกขาว 
รวมโซเดียมไฮ 
โปคลอไรท์ และ
โซเดียมได คลอ
โรไอโซซา ยานู
เรท) (100-
1000 ppm 
free chlorine) 

- เป็นการทําลายเชื้อระดับตํ่าและ
ระดับกลางใช้ทําลายเชื้อสระว่าย
นํ้า เหมาะกับการใช้ดูแล ผู้ปุวยที่
บ้านเพราะหาซื้อ ได้ง่าย 
-0.5%ทําลายเชื้อบริเวณที่เปื้อน
เลือด/สารคัดหลั่ง หลังจากที่เช็ด
คราบเลือดออกแล้ว 0.1%ทําลาย
เชื้อบริเวณห้อง lab  
-0.5-1%ใช้ทําลายเชื้อ HIV และ 
HBV ในเครื่องมือที่มีสิ่งปนเปื้อน 
(องค์การอนามัยโลกกําหนด) 

-ราคาถูก 
-ออกฤทธิ์เร็ว 
-หาซื้อง่าย  
-มีหลายรูปทั้งเป็น
นํ้า เม็ด และผง 

-กัดกร่อนโลหะ 
-เสื่อมประสิทธิภาพเมื่อสัมผัส
กับอินทรีย์สาร 
-ระคายเคืองต่อเยื่อบ ุผิวหนัง  
-เสื่อมประสิทธิภาพเมื่อถูก
แสง 
-ไม่คงตัวหากทําให้เจือจาง
อายุการใช้งานสั้น 

ความเข้มข้น 100 ppM ของ 
available chlorine  
- เชื้อราใช้เวลา 1 ชม.  
-แบคทีเรียใช้เวลา 10 นาที ความ
เข้มข้น 500 ppM 
 -เชื้อ HBV/HIV ใช้เวลา 10 นาที  
-อาจมีฤทธิ์ในการทําลายสปอร์แต่มัก
ไม่มีการใช้เพื่อ วัตถุประสงค์นี้ เพราะ
เชื่อถือไม่ได้ 

Chlorhexidine 
เ ช่ น  Hibitane 
Hibiscrub 

-เป็นการทําลาย 
เชื้อระดับตํ่าถึงปานกลาง 

-ทํ าลาย เชื้ อบน 
ผิวหนัง 

-มีกลิ่นเหม็น ระคาย เคือง
เนื้อเยื่อ  
-กัดกร่อนโลหะทําให้เป็นสนิม  
- ระเหยง่าย 

-ทําลายแบคทีเรีย 
แกรมบวกได้ดีกว่าแกรมลบ  
-ยับยั้ง TB แต่ไม่มีผลฆ่า  
-ค ว า ม เ ข้ ม ข้ น ตํ่ า ๆ  ยั บ ยั้ ง ก า ร
เจริญเติบโตของเชื้อ  
-ความเข้มข้นสูงมีฤทธิ์ ฆ่าเชื้อ  
-ฆ่าเชื้อราและไวรัสได้ไม่ดี  
-Pseudomonas sp. ดื้อต่อนํ้ายานี้ 
ได้บ่อย  
-ไม่ทําลายสปอร์ 
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ชนิด การใช้ ข้อดี ข้อจํากัด ประสิทธิภาพ 
Glutaraldehyd
e เช่น cidex, 
Aldecyde 28 

- เป็นการทําลายเชื้อระดับสูง 
ใช้ทําลายเชื้อกล้อง ส่องตรวจ
อวัยวะ ภายในอุปกรณ์ที่ 
ไม่ได้สอดเข้าไปใน ผิวหนัง
หรือตัดชิ้น เนื้อจากเยื่อบุและ
สามารถทนต่อ อุณหภูมิ/
ความดันสูงได้ 

- ใช้ระยะเวลาสั้น
ปลอดภัยสํ าหรับ 
เ ค รื่ อ ง มื อ แ ล ะ 
อุปกรณ์ส่วนใหญ่ 

- ระคายเคืองต่อเยื่อบุ ผิวหนัง
และทางเดิน หายใจอาจเกิด
การแพ้ -อุปกรณ์ต้องได้รับการ
ทําความสะอาดก่อน  
- ใช้เวลาทําปราศจาก เชื้อ 6-
10 ชม. 

-ทําลายเชื้อแบคทีเรียระยะเจริญ
พันธุ์ได้ภายใน 5 นาท ี
- HBV/HIVได้ภายใน 10 นาท ี 
-TB ใช้เวลา 1 ชั่วโมง  
- สปอร์ได้ภายใน 3-10 ชม. 

Hydrogen 
peroxide 

3% เป็นนํ้ายา ทําลายเชื้อ
ระดับตํ่าใช้ทําความสะอาด  
-6% เป็นนํ้ายา ทําลายเชื้อ 
ระดับกลางใช้กับ อุปกรณ์
เครื่องช่วย หายใจ ถ้าใช้ 6% 
นาน30นาทีเป็นการทําลาย
เชื้อระดับสูง 

- ออกฤทธิ์เร็ว - อ า จ กั ด ก ร่ อ น อ ลู มิ เ นี ย ม 
ทองเหลืองทองแดง และ Zinc 
aluminum 

- ทําลาย Lipophilic, enveloped 
viruses เชื้อ แบคทีเรียบางชนิด ไม่
สามารถทําลายสปอร์ที่ความเข้มข้น
ของนํ้ายานี้ได้ ยกเว้นผสมกับ 
peracetic acid 

Iodophors 
(30-50ppm 
free iodine) 
เช่น 
providone-
iodine หรือ 
betadine 

- เป็นนํ้ายาทําลาย เชื้อ
ระดับตํ่าใช้ทํา ความสะอาด 
สิ่งแวดล้อม  
- ระดับกลางใช้ทําลายเชื้อใน
อ่าง บําบัด  
-2%สามารถทํ าลาย เชื้ อที่
ผิวหนังได ้

- ออกฤทธิ์เร็ว ไม่มี
พิษและไม่ทําให้เกิด
การระคายเคือง 

- อาจทําให้เนื้อเยื่อไหม ้ 
- อ า จ กั ด ก ร่ อ น โ ล ห ะ  
- ยับยั้งการ healing ของแผล  
- เสื่อมประสิทธิภาพเมื่อสัมผัส
กับอินทรีย์สาร  
–เก็บไว้ ในขวดปิดสนิทสี ชา  
-ติดสีบนผ้า 

- ทําลายเชื้อแบคทีเรีย ส่วนใหญ่  
- ไม่สามารถทําลายสปอร ์
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ชนิด การใช้ ข้อดี ข้อจํากัด ประสิทธิภาพ 
Phenolics 
compounds(2%) 
เช่น Lysol 

-เป็นการทําลายเชื้อระดับตํ่า
และ ระดับกลางส่วนใหญ่ใช้
ทําความสะอาด สิ่งแวดล้อม
และ เครื่องมือ  
- 2% ใช้แช่หรือ ทําลายเชื้อ
จากสิ่ง ขับถ่ายของผู้ปุวย โรค
ติดเชื้อ เช่น วัณโรค อหิวาห์ 
ไข้รากสาด ไทฟอยด์ -ใช้แช่
เครื่องมือที่ ติดเชื้อก่อนล้าง
ทํา ความสะอาด 

ทําให้เกิด residual 
film เมื่อเปียกจะ 
reactivate อาจ ใช้
ในกระบวนการ ล้าง/ 
การทําลายเชื้อหาก
ผสมกับสารขัดล้างที่
เหมาะสม  

ไม่ควรใช้ในหน่วย ทารกแรกเกิด
ทําให้ 
บิลิรูบินสูง  
-ไม่ควรใช้บริเวณที่ เตรียมอาหาร
อาจดูด ซึมเข้าสู่บริเวณผิวหนัง  
-ไม่ใช้แช่อุปกรณ์ที่ นําไปใช้กับ
เนื้อเยื่อ ผู้ปุวยทําให้ระคายเคือง
ต่อเยื่ อบุผิ วหนั งและทางเดิน
หายใจ 
 -มีฤทธิ์กัดกร่อนยาง และ
พลาสติก 

-ทําลายเชื้อแบคทีเรียส่วน
ใหญ่แต่ประสิทธิภาพการ
ทําลายเชื้อไวรัสตํ่า 

Quatenary 
ammonium 
compounds เช่น 
Zephiran 

เป็นการทําลายเชื้อ ระดับตํ่า
และ ระดับกลางส่วนใหญ่ใช้
ทํ า ค ว า ม ส ะ อ า ด พ้ื น ผิ ว
สิ่งแวดล้อม และเครื่องมือ 

- มีคุณสมบัติเป็นสาร
คัดล้างที่ด ี
 -ไม่ ทํ า ให้ เ กิ ดกา ร
ระคายเคือง 

ออกฤทธิ์ ในการทําลายเชื้อจุลชีพ
แ ค บ  แ ต่ ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พอ า จ 
เพ่ิมขึ้นหากผสมกับ tincture 
solution 

- ทําลายเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส
ได้บางชนิด  
-ทําลายเชื้อ TB ไม่ได ้

 
 
 
 
 
 



31 

 

 
มาตรฐานการใช้นํ้ายาฆ่าเชื้อในรพ.สต. 

นํ้ายา ความแรง ข้อบ่งใช้ ความคงตัวหลังเปิดใช้ 
1. Alcohol 70% Intermidiate level 

disinfectant 
- ใช้ทําลายเช็ดฆ่าเชื้อท่ีผิวหนังก่อนฉีดยา  
-ใช้แช่เครื่องมือที่ต้องการฤทธิ์ฆ่าเชื้อ ระดับปาน
กลาง เช่น TB, HIV, HBV ใช้ เวลา 10 นาท ี 
- เช็ดคราบสารคัดหลั่งที่หกรดพ้ืน 

1 เดือน 

2. Alcohol 95% Intermidiate level 
disinfectant 

- แช่ slide เนื้อเยื่อหลังตรวจภายในเพ่ือส่ง
ตรวจมะเร็งปากมดลูก 
 

1 เดือน 

3. Alcohol hand rub Intermidiate level 
disinfectant 

- ฟอกทําความสะอาดมือที่เปื้อนสิ่ง สกปรกจาก
ผู้ปุวยและไม่มีการสัมผัสสิ่งปนเปื้อน เช่น เลือด 
หรือสารคัดหลั่ง อย่างชัดเจน 

6 เดือน 

4. Chlorhexidine 
scrub 4% (Hibi scru) 

Low level 
disinfectant 

- ใช้ scrub ผิวหนัง มือก่อนผ่าตัด  
-ฟอกทําความสะอาดมือที่เปื้อนสิ่งสกปรกจาก
ผู้ปุวย 

1 เดือน 

5. Glutaraldehyde 2% 
(Cidex) 

High level 
disinfectant 

-แช่เครื่องมือที่เป็นพลาสติกของห้องทันตกรรม  
- แช่ tube เลือด, กระป๋อง U/A ของห้อง Lab 

28 วันหลังผสม 

6. Povidone iodine 
7.5% 

Low level 
disinfectant 

- ใช้ทําลายเชื้อบนผิวหนังก่อนทําหัตถการ 
excision, I&D, ทําแผล, ก่อนผ่าตัด, ก่อนทํา
คลอด, แผลฝีเย็บ 

1 เดือน 

 



32 

 

 
การคงความปราศจากเชื้อของภาชนะ Sterile , อายุนํ้ายาและยาต่างๆ หลังเปิดใช้ 

ภาชนะSterile,นํ้ายาและยาต่าง ๆ ระยะเวลาการคงความปราศจากเชื้อ หมายเหตุ 
1. กระปุก Forceps, อับสําลี  เปลี่ยนทุก 4 ชั่วโมง   
2. ขวดนํ้ายาสีชา ( นํ้ายาที่เหลือห้ามเทใส่ขวดที่เปิดใช้ใหม่ให้เท
ทิ้ง การเทนํ้ายาให้เทแค่พอใช้ ในเวร ) 

24 ชั่วโมง  
 

 

3. NSSทําแผล, ล้างตา, พ่นยา, On plug, PV  24 ชั่วโมง   
4. Sterile water เติมอ็อกซิเจน 5. ยาพ่น  24 ชั่วโมง   
6. ยาชาหยอดตา (Tetracaine Hydrochloride )  1 เดือน    
7. ยาชา (Lidocaine1%, 2%) วิธีการเตรียมยาแบบ Aseptic 
technique ทุกครั้งที่มีการใช้ยา ควรเก็บยาไว้ในตู้เย็นที่อุณหภูมิ
2 - 8 องศาตลอดเวลา)  

14 วัน  
 

 

8. Insulin  28 วัน   
9. นํ้ายา Glutaraldehyde หรือ Cidex  
 

28 วัน หลังผสม  
 

Glutaraldehyde/ Cidex อายุการ
ใช้งาน: แม้ว่าบริษัทจะบอกว่ามีอายุ 
28 วันหลังการผสมแต่กรณีที่มี การ
ใช้แช่เครื่องมือบ่อยๆ อาจ มีผลทําให้
ความเข้มข้นลดลง หรือทําให้สกปรก 
ดังนั้น เครื่องมือที่แช่จะต้องค่อนข้าง 
สะอาดและแห้ง ควรเปลี่ยนนํ้ายา
เมื่อนํ้ายาเปลี่ยนเป็นสีขุ่น  

10. Alcohol (ขวด 450 ซีซี) ขวดไม่แบ่ง 1 เดือน  
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ภาชนะSterile,นํ้ายาและยาต่าง ๆ ระยะเวลาการคงความปราศจากเชื้อ หมายเหตุ 

11. 4% Chlorhexidine Scrub, Providine Solution ( 
ขวด 450 ซีซี, ขวดปอนด์ )  

1 เดือน ใช้ได้จนกว่าจะหมด  
 

 

12. Alcohol handrub ขวดที่ซื้อมาจากบริษัทฯ ไม่ได้แบ่ง
บรรจุ * ถ้าแบ่งบรรจุไว้ท้ายเตียงผู้ปุวยหรือไว้บนรถ Refer  

1 เดือน  

13. K –Y jelly  1 เดือน  
14. Ketalar (เก็บไว้ที่อุณหภูมิ2 - 8 องศา )  1 เดือน  
15. Teramycin ปูายตา  
 

1 เดือน -Teramycin ปูายตา ให้ใช้ไม้
พันสําลีปูายยาแล้วจึง ไปปูาย
ที่ตา 

16. Boric acid  1 เดือน  
17. Hydrogenperoxide 21 วัน  
18. สบู่เหลว 7 วัน  

       
หมายเหตุ:  

- ให้เขียน วัน เดือน ปี เวลาที่เปิดใช้และ วัน เดือน ปี เวลาที่หมดอายุ  ติดไว้ที่ขวดยา, นํ้ายาและของ Sterile ที่เปิดใช้ทุกครั้ง  
- การเปิดใช้นํ้ายาและยาต่างๆ ต้องยึดหลัก aseptic technique ทุกครั้ง  
- Alcohol handrub ขวดที่ซื้อมาจากบริษัทฯ ไม่ได้แบ่งบรรจุให้มีอายุการใช้งานใช้ได้จนกว่าจะหมด (แต่ไม่เกิน 6 เดือน) เนื่องจากได้สอบถามจาก
บริษัทฯ ผู้ผลิตแล้วเรื่องคุณภาพของนํ้ายาและขวด Pump ที่ บรรจุตัวนํ้ายามีความคงตัวไม่มีการระเหยออกได้และขวดจะ Pump นํ้ายาออกมาข้าง
นอกเชื้อ โรคไม่สามารถเข้าไปได ้ 
- ส่วน Alcohol handrub ที่แบ่งบรรจุอายุจะสั้นลงเนื่องจากอาจมีการระเหยหรือปนเปื้อนขณะ แบ่งบรรจุให้มีอายุ 1 เดือน 
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3.4 การจัดการผ้าเปื้อน 
1. วัตถุประสงค์ 

       เพ่ือให้บุคลากรที่เก่ียวข้องทราบและปฏิบัติในการจัดการผ้าเปื้อนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
  2. คําจํากัดความ  

     1. ผ้าเปื้อนธรรมดา ได้แก่ ผ้าที่เปื้อนเหงื่อไคล อาหาร คราบสกปรกธรรมดาทั่วไป ผ้าชนิดนี้ถือเป็นผ้า
ไม่ติดเชื้อ  

      2. ผ้าปนเปื้อนเชื้อโรคหรือผ้าติดเชื้อ ได้แก่ผ้าที่เปื้อนเลือด สารนํ้าหรือสารคัดหลั่งจากร่างกาย เช่น 
หนอง เสมหะ อุจจาระ ปัสสาวะ เป็นต้น  

      3. สารนํ้าและสารคัดหลั่งจากร่างกาย หมายถึง นํ้าไขสันหลัง นํ้าในช่องท้อง (ascitis fluid) นํ้าใน
ช่องเยื่อหุ้มปอด (pleural fluid) นํ้าในช่องเยื่อหุ้มหัวใจ (pericardial fluid) นํ้าครํ่า (amniotic fluid) นํ้าในข้อ 
(synovial fluid) นํ้าอสุจิ (semen) สารคัดหลั่งในช่องคลอด (vaginal secretion) นํ้าลาย หนอง เสมหะ อุจจาระ 
และปัสสาวะ  

1. การแยกประเภทของผ้าเปื้อน  
1.1 แยกประเภทของผ้าเปื้อนที่แหล่งกําเนิดของผ้าที่ใช้แล้วเป็นผ้าเปื้อนธรรมดาและผ้าเปื้อนเชื้อโรค

โดย ไม่มีการตรวจนับ 
1.2 บรรจุผ้าเปื้อนแต่ละประเภทใส่ถุงตามที่กําหนด ในกรณีที่มีก้อนอุจจาระ ก้อนเลือด อาเจียน ให้

ขจัด ออกให้มากท่ีสุดก่อนใส่ถุงโดยไม่ต้องซักล้าง  
1.3 ตรวจสอบว่าไม่มีสิ่งแหลมคมหรือวัตถุแปลกปลอมอ่ืนติดไปกับผ้าเปื้อนก่อนรวบผ้าเปื้อนใส่ใน

ภาชนะท่ีกําหนดให้  
2. การขนส่งผ้าเปื้อน  

2.1 ผู้รับและส่งผ้าเปื้อนสวมเครื่องปูองกันร่างกายที่ถูกต้องเหมาะสม ได้แก่ ผ้าปิดปาก-จมูก ผ้ากัน
เปื้อน สวมถุงมือยางหนา  

2.2 ขนย้ายผ้าเปื้อนตามเวลาและเส้นทางที่กําหนด  
3. การซักผ้า  

3.1 ผู้ซักผ้าสวมเครื่องปูองกันร่างกายที่ถูกต้องเหมาะสม ได้แก่ หมวกคลุมผม แว่นปูองกันตา ผ้าปิด
ปาก 

- จมูก ผ้ากันเปื้อน สวมถุงมือยางหนา  
 3.2 ปฏิบัติตามข้อกําหนดของประเภทผ้าเปื้อน  
 3.3 หลีกเลี่ยงการเทผ้าเปื้อนลงบนพื้น  

4. การจัดเก็บผ้าสะอาด  
  4.1 พ้ืนที่พับผ้าควรยกพ้ืนสูงหรืออยู่บนโต๊ะที่สะอาดและแห้ง  
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  4.2 ผ้าที่ผ่านการซัก และทําให้แห้งแล้วให้เก็บในตู้หรือชั้นผ้าที่สะอาดและปิดมิดชิด  
5. การขนส่งผ้าสะอาด  
  ขนส่งผ้าสะอาดโดยการหีบห่อและ/หรือรถขนส่งที่ปิดมิดชิดตามความเหมาะสม  
3.5 การจัดการและการควบคุมการแพร่กระจายเชื้อจากสิ่งปฏิกูลและขยะจากการรักษาพยาบาล   
  การกําจัดขยะในรพ.สต.นับเป็นเรื่องที่สําคัญอีกประการหนึ่ง ในการจัดการสุขาภิบาลเพ่ือปูองกันการ
แพร่กระจายของเชื้อโรค โดยกระบวนการสําคัญในการกําจัดขยะประกอบด้วย  
  1. การแยกประเภทขยะ  
  2. การจัดเก็บและการขนส่งขยะ  
  3. การทําลายขยะ  
  การแยกประเภทของขยะ  แบ่งออกเป็ น 4 ประเภทคือ  
  1. ขยะทั่วไป ประกอบด้วย  
  - ขยะเปียก  
  - ขยะแห้ง  
  2. ขยะติดเชื้อ เป็นขยะที่เกิดจากการให้บริการรักษาพยาบาลผู้ปุวย ประกอบด้วย  

  - เลือดและสารนํ้าจากร่างกายของผู้ปุวย เช่น นํ้าลาย เสมหะ ปัสสาวะ อุจจาระรวมทั้งเนื้อเยื่อ  
 - วัสดุที่ใช้ในการรักษาพยาบาลที่ปนเปื้อนเลือดหรือสารนํ้าจากร่างกายของผู้ปุวย ได้แก่  สําลี 

และอุปกรณ์การแพทย์ที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง เช่น เข็มฉีดยา เข็มเย็บแผล กระบอกฉีดยา ใบมีดผ่าตัด ท่อยางต่างๆ  
  - วัคซีนที่ทําจากเชื้อโรคที่มีชีวิต และภาชนะที่บรรจุ ได้แก่ วัคซีนปูองกันวัณโรคโปลิโอ  วัคซีนไข้

รากสาดน้อยชนิดรับประทาน วัคซีนปูองกันหัด หัดเยอรมันและวัคซีนปูองกันโรค  คางทูม  
  3. ขยะอันตราย ประกอบด้วย  

  - สารเคมีที่ใช้ในการชันสูตร  
  - ยาหมดอาย ุ 
  - ขยะกัมมันตรังสี  
  - ถ่านไฟฉายแบตเตอรี่ หลอดไฟฟลูออเรสเซ็น ปรอทแตก ฯลฯ  
 4. ขยะ Recycle  จัดเก็บและคัดแยกประเภทเช่นพลาสติก  กระดาษ  อื่นๆ นําไปขายที่ธนาคารขยะ 

การจัดเก็บและการขนส่งขยะ  
  - สําหรับขยะทั่วไปใส่ถุงดํานําไปให้เทศบาลหรืออบต.กําจัด   ส่วนขยะอินทรีย์นําไปทําปุ๋ยหมัก 
  - ขยะติดเชื้อ 
    1. ภาชนะที่บรรจุขยะควรจะมีฝาปิดมิดชิด ทําจากวัสดุที่ทําความสะอาดได้ง่าย มีถุงพลาสติกสี
แดง รองรับขยะอยู่ภายใน  
    2. เลือกใช้ขยะท่ีมีความจุเพียงพอสําหรับขยะไม่เกิน 1 วัน  
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    3. ขยะติดเชื้อ ให้ใส่ถุงขยะสีแดง ควรมีรูปหัวกระโหลกไขว่และมีข้อความติดข้างถุงว่า “ มูลฝอย
ติดเชื้อห้ามนํากลับมาใช้อีก”  
    4. ขยะติดเชื้อที่เป็นของแหลมหรือมีคม เช่น เข็ม ใบมีด ต้องทิ้งในภาชนะที่มีความแข็งแรง
ปูองกันการทะลุทะลวง และปิดฝาให้แน่นก่อนที่จะท้ิงรวมในถุงขยะติดเชื้อ  
  **** ห้ามเก็บขยะมารวมกัน แล้วมาแยกประเภททีหลัง เพราะทําให้เชื้อโรคแพร่กระจายและอาจเกิด 
อุบัติเหตุจากของแหลมคมได้  
    5. รถขนขยะควรทําด้วยวัสดุผิวเรียบปิดมิดชิดแข็งแรง สามารถล้างทําความสะอาดได้ไม่รั่วซึม  
    6. สถานที่เก็บหรือเรือนพักขยะต้องเป็นที่มิดชิด ผนังพ้ืนเรียบ ทําความสะอาดง่าย เข้า -ออกได้
เฉพาะเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเท่านั้น และสามารถปูองกันสัตว์และแมลงได้  ,มีระบบการถ่ายเทอากาศ 

 
 Flow Chart  การกําจัดมูลฝอยท่ัวไปในรพ.สต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

นําไปทิ้งที่บ่อกําจัดมลู
ฝอยท่ัวไป 

ใส่ถังที่มีฝาปิดมิดชิดนําไปท่ีพักมูลฝอยท่ัวไป 

มูลฝอยทั่วไป(หน่วยงานคัดแยก ณ แหล่งท่ีเกิด) 

ทิ้งในถังมูลฝอยท่ัวไปทีมีถุงสีดาํ 

บรรจไุม่เกิน2ใน3 ของถุงใช้เชือกมัดให้แนน่ 

พนักงานเก็บรวบรวม 
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                        Flow Chart  การจัดการมูลฝอยรีไซเคิลใรพ.สต. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

มลูฝอยรีไซเคิล 

(หนว่ยงานคดัแยก ณ แหลง่ที่เกิด) 

ทิง้ในถงัมลูฝอยรีไซเคิลทีมีถงุสดี า 

บรรจใุห้เตม็ถงุใช้เชือกมดัให้แนน่ 

แตล่ะหนว่ยงานรวบรวม/จดัเก็บ 

น าไปขายที่ธนาคารขยะ 
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Flow Chart  การจัดการขยะติดเชื้อในรพ.สต. 
 
 
 
 

                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     หมายเหต:ุ พขร.ขบัรถไปรับขยะติดเชือ้ที่พกัขยะ

ติดเชือ้แตใ่ห้เจ้าหน้าที่รพ.สตน าขยะติดเชือ้ขึน้รถ 

ขยะติดเชือ้ 

คดัแยกขยะตดิเชือ้ ณ แหลง่ก าเนิด 

ขยะติดเชือ้ไมม่ีคม 

เลอืด  หนอง  ปัสสาวะ     

อจุจาระ สารคดัหลัง่ตา่งๆ 

ขยะติดเชือ้มีคม เช่น เข็ม ใบมีด 

ใสก่ลอ่งที่แขง็แรงทนตอ่การแทงทะลุ

และมีฝาปิดมดิชิด 

Syring  สายน า้เกลอื ถงุมือ ไหมเย็บ 

ขวดวคัซีน  ก๊อส  ส าลแีละอื่นๆท่ีเปือ้น  

เลอืดและสารคดัหลัง่ 

บรรจไุมเ่กิน 3ใน 4 ของกลอ่งที่บรรจปิุด 

ฝาให้มิดชิด  ทิง้ใสถ่งุแดงขยะตดิเชือ้ 

เจ้าหน้าที่เก็บขยะตดิเชือ้ใสถ่งัทีม่ีฝาปิด

มิดชิดน าไปท่ีโรงพกัขยะติดเชือ้ 

ใสถ่งุขยะติดเชือ้ สแีดง  ถงุไมร่ั่วซมึ

หรือไมซ่ีกขาด 

บรรจไุมเ่กิน 2 ใน 3  ของถงุ ใช้

เชือกปิดปากถงุให้แนน่  ติดป้าย

ช่ือรพ.สต. 

บอ่เกรอะ/

ห้องน า้ 

ร.พสง่ให้บริษัทเอกชนไปก าจดั 

 รอรถร.พไปรับ 2 ครัง้/ สปัดาห์ 
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3.6 การป้องกันการติดเชื้อจากศพ 
1. วัตถุประสงค์: เพ่ือปูองกันการแพร่กระจายเชื้อจากศพไปสู่บุคคลหรือสิ่งแวดล้อม  

1. การทําความสะอาดศพ  
   1.1 สวมถุงมือสะอาด และผ้าปิดปาก-จมูก ขณะทําความสะอาด  
   1.2 ทําความสะอาดศพเช่นเดียวกับเช็ดตัวผู้ปุวย  
   1.3 ใช้สําลีอุดจมูกและทวารเพื่อปูองกันการไหลของสารคัดหลั่งจากศพ  
   1.4 ระบุชื่อ สกุล และทรัพย์สินของศพติดกับศพ ก่อนเคลื่อนย้าย  
   1.5 กรณีท่ีมีเลือดสารนํ้าจากศพหกหรือเปื้อนสิ่งแวดล้อม เช่น เตียง ไม้กั้นเตียง ฯลฯ ให้เช็ดออก

ให้มาก ที่สุดด้วยนํ้าและผงซักฟอก และใช้ผ้าชุบนํ้ายาทําลายเชื้อ 70 % alcohol เช็ดถูให้หมาดๆ และให้ทั่วทุก
พ้ืนที่ ทิ้งไว้นาน 20 วินาที  

   1.6 เมื่อทําความสะอาดเสร็จให้ล้างมือทุกครั้งภายหลังจากถอดถุงมือ  
   1.7 ตามพนักงานเคลื่อนย้ายศพมารับศพ  

2. การทําความสะอาดเปลเข็นศพ  
   2.1 สวมถุงมือยางหนา ผ้ากันเปื้อน ผ้าปิดปาก-จมูก และรองเท้าบู๊ท ขณะทําความสะอาด  

   2.2 ทําความสะอาดเปลเข็นศพด้วยนํ้าและผงซักล้าง อย่างน้อยวันละครั้งและทุกครั้งที่สกปรก   
   2.3 กรณีที่มีเลือดสารนํ้าจากศพหกหรือเปื้อนบนเปลเข็นศพ ให้เช็ดออกให้มากที่สุดด้วยนํ้าและ
ผงซักฟอก และใช้ผ้าชุบนํ้ายาทําลายเชื้อ 70 % alcohol เช็ดถูให้หมาดๆ และทั่ว ทิ้งไว้นาน 20 วินาที  
   2.4 เมื่อทําความสะอาดเสร็จให้ล้างมือทุกครั้งภายหลังจากถอดถุงมือ  

การป้องกันการติดเชื้อจากศพที่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง 
1. การทําความสะอาดศพ  
2. พยาบาลที่ทําหน้าที่จัดการตกแต่งศพต้องสวมเครื่องปูองกันร่างกาย ได้แก่ N - 95 mask, 

disposable gloves, เสื้อคลุม, ผ้ากันเปื้อนพลาสติก, แว่นปูองกันตา, หมวกคลุมศีรษะ (ตามความจําเป็นและ
เหมาะสม) ตกแต่งศพตามปกติ ห่อหุ้มศพด้วยผ้าพลาสติก 2 ชั้น และปิดผนึกด้วยแถบกาว ตามพนักงานมา
เคลื่อนย้ายศพ  
      2. การปฏิบัติของพนักงานเคลื่อนย้ายศพ  

 พนักงานเคลื่อนย้ายศพต้องสวมเครื่องปูองกันร่างกาย ได้แก่ surgical mask, disposable 
gloves, 46 ผ้ากันเปื้อนพลาสติก ขณะทําการขนย้ายศพ เก็บศพในตู้เย็นแช่ศพ ใส่ศพในโลงที่ผนึกอย่างแน่นหนา
ก่อนเคลื่ อนย้ ายศพออกจากโรงพยาบาล  และแนะนํา ให้ดํ า เนินการ เผาหรือฝั งศพโดยเร็ ว  
        3. การทําความสะอาดเปลเข็นศพ :   ทําเช่นเดียวกับเปลเข็นศพทั่วไป   
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ส่วนที่ 4 
การเฝ้าระวังการติดเช้ือในบุคลากรผู้ให้บริการ 

 
ความเสี่ยงจากการทํางานของบุคลากร 

 บุคลากรของโรงพยาบาลมีความเสี่ยงที่จะสัมผัสโรคติดเชื้อนานาชนิด ซึ่งอาจทําให้บุคลากรเกิดการ  
เจ็บปุวยหรือสามารถแพร่กระจายเชื้อสู่ผู้ร่วมงานและผู้ปุวย กลุ่มงานอาชีวอนามัยซึ่งประสานงานใกล้ชิดกับ  
หน่วยควบคุมการติดเชื้ออาจลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นโดยการบันทึกข้อมูลที่จําเป็น การให้วัคซีนแก่บุคลากรให้
ความรู้แก่บุคลากรเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและการปูองกัน มีการบริหารจัดการเมื่อบุคลากรสัมผัสเชื้อ 
และสอบสวนหาสาเหตุ  
การดูแลสุขภาพบุคลากร  
วัตถุประสงค ์ 
  1. สรรหาบุคลากรที่มีสุขภาพดีเข้าปฏิบัติงาน  
  2. ปูองกันการติดเชื้อในบุคลากรทางการแพทย์  
  3. ประเมินปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพบุคลากร 
  4. ให้การดูแลแก่สุขภาพบุคลากร  
  5. เพ่ิมศักยภาพในทํางาน  
  6. ลดความสูญเสียของทั้งโรงพยาบาลและบุคลากร  
บุคลากรเสี่ยงต่อการติดเชื้อ  
  1. ลักษณะการทํางานใกล้ชิดกับผู้ปุวยติดเชื้อ ทํางานกับของแหลมคม สัมผัสกับอุปกรณ์หรือของใช้ที่มี  
การปนเปื้อนเชื้อโรค  
  2. สิ่งแวดล้อมท่ีปนเปื้อนเชื้อโรค 
โรคติดเชื้อที่พบในบุคลากร  
  1. Air-borne diseases – Aerosol (ฝอยละอองขนาดเล็ก) โรคที่แพร่เชื้อทางอากาศ ได้แก่ 
Tuberculosis (วัณโรค), Measles (หัด), Chicken pox (สุกใส)  
  2. Droplets ± aerosol โรคที่แพร่เชื้อทางละออง เสมหะ นํ้ามูก นํ้าลาย ได้แก่ Respiratory virus เช่น 
SARS, Avian flu (ไข้หวัดนก), ไข้หวัดใหญ่  
  3. Contact โรคที่แพร่เชื้อทางการสัมผัส ได้แก่ เชื้อดื้อยา, เริม, หิด  
  4. Blood- and body fluid-borne diseases โรคที่แพร่เชื้อทางเลือด/สารนํ้า/สารคัดหลั่ง ได้แก่ HBV  
(ไวรัสตับอักเสบบี ), HCV (ไวรัสตับอักเสบซี ), HIV (เอดส์)  
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 การติดเชื้อทางเดินหายใจที่พบบ่อยในบุคลากร [Thai Healthcare Workers (HCWs)]  
ได้แก่ Tuberculosis VZV Measles Influenza เชื้อที่เป็นปัญหาที่สําคัญที่สุดสําหรับบุคลากรในโรงพยาบาล 
คือวัณโรค 

การติดเชื้อจากการสัมผัส : Staphylococcus aureus, MRSA (เชื้อดื้อยา ), การติดหิด  
การติดเชื้อทางเดินอาหาร : เชื้อที่พบบ่อย คือ Salmonella, Shigella, Vibriocholerae  

 

ผลกระทบเมื่อเกิดการติดเชื้อ  
- เกิดการเจ็บปุวย อุบัติเหตุเข็มท่ิมตํา ติดเชื้อ ติดเชื้อดื้อยา  
- เสียชีวิต 
 - ต้องหยุดงานไม่สามารถปฏิบัติงานได้  
- เสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล  
- สูญเสียทางด้านเศรษฐกิจของโรงพยาบาลและของประเทศ  

องค์ประกอบท่ีสําคัญในการดูแลสุขภาพบุคลากร  
   1. ประเมินความเสี่ยงต่อการติดเชื้อของบุคลากรและจัดลําดับความสําคัญในการปูองกัน  
   2. ให้ความรู้แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยและการปูองกันการติดเชื้อจากการ 
ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยง  

 3. ประเมินความไวรับต่อโรคที่ปูองกันได้ด้วยวัคซีน และกําหนดแผนการให้วัคซีนที่เหมาะสมแก่
บุคลากร  
  4. สอบสวนหาสาเหตุการสัมผัสโรคหรือเชื้อ รวมทั้งทบทวนวิธีการดูแลบุคลากรที่สัมผัสเชื้อ  
  5. เฝูาระวังการสัมผัสเลือด/สารคัดหลั่งจากการทํางาน และกําหนดแนวทางปูองกันสําหรับ
กิจกรรมหรือ  



42 

 

หน่วยงานที่มีความเสี่ยงสูง  
หลัการของ IC ในการป้องกันการติดเชื้อ 
(บุคลากร/ผู้ป่วย) Host  
1. การส่งเสริมให้ Host มีความต้านทานโรค 
1.1 เสริมสร้างความต้านทานไม่จําเพาะ  
เช่น บํารุงร่างกาย ออกกําลังกาย  
พักผ่อนให้เพียงพอ สร้างสุขนิสัยที่ดี  
ให้ภูมิคุ้มกันโรค  

(เชื้อก่อโรค) Agent  
2. กําจัดแหล่งโรคไม่ให้แพร่เชื้อไป  
2.1 ค้นหาผู้ปุวยเพื่อการรักษา ปูองกัน  
2.2 แยกกักผู้ปุวยและผู้ต้องสงสัยไม่ให้มีโอกาสแพร่
เชื้อ  
2.3 กําจัดแหล่งโรคที่เป็นสัตว์ เช่น หน ูแมลงสาบ ยุง  

(สิ่งแวดล้อม) Environment  
3. ตัดการถ่ายทอดเชื้อโรค  
3.1 จัดหานํ้าสะอาดสําหรับดื่มและใช้  
3.2 จัดการกําจัดของเสียให้ถูกสุขลักษณะ  

3.3 จัดสุขาภิบาลอาหารและนม  
3.4 ควบคุมสัตว์และแมลงนําโรค  
3.4 จัดการทําลายเชื้อในอากาศ เช่น  
เปิดหน้าต่างให้เชื้อโรคถูกแดดทําลาย  

 
 มาตรการทั่วไปในการป้องกันการติดเชื้อ  
  1. รวบรวมข้อมูลการเจ็บปุวยจากการทํางานของบุคลากรอย่างถูกต้อง  
  2. คัดกรองบุคลากรที่ปฏิบัติงานใหม่ เพื่อทราบประวัติการเจ็บปุวยด้วยโรคติดต่อ การได้รับวัคซีนปูองกัน
โรค  
  3. บันทึกข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุจากการถูกเข็ม/ของมีคมทิ่มตําและการบาดเจ็บอ่ืนๆ และควรวิเคราะห์ 
ข้อมูลเป็นระยะๆ เพื่อปรับปรุงการทํางานและค้นหาความเสี่ยงที่สามารถปูองกันได้  
  4. ประเมินและกําหนดแนวทางการจํากัดการทํางานสําหรับบุคลากรที่มีการติดเชื้อหรือสัมผัสเชื้อ  
  5. ดูแลเพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรที่มีบาดแผลที่ผิวหนัง ปกปิดบาดแผลอย่างมิดชิดด้วยผ้าปิดแผลที่
ปูองกันนํ้าซึมได้  

ความหมายของวิธีการแพร่กระจายเชื้อ (Definitions for Modes of Transmission)  
Contact : รวมการสัมผัสทางตรงจากคนสู่คน (ได้แก่ เลือดของผู้ปุวยเข้าสู่บาดแผลของบุคลากรโดยตรง) 

และการสัมผัสทางอ้อม (เชื้อแพร่กระจายจากบุคลหนึ่งสู่ผู้อ่ืนผ่านตัวกลาง เช่น จากมือของบุคลากร หรือ  จาก
อุปกรณ์ เช่น เข็ม )  

Droplet : เกิดขึ้นเมื่อผู้ที่มีการติดเชื้อและผู้ที่มีความไวรับอยู่ใกล้ชิดกันในระยะ 3 ฟุต ฝอยละอองนํ้ามูก 
นํ้าลาย อาจเข้าตาหรือเยื่อบุจากการไอ จามไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม จากพ้ืนผิวที่ปนเปื้อนและมีการ
สัมผัสโดยผู้อ่ืนภายหลัง    

Airborn : เกิดการแพร่กระจายเชื้อทางอากาศจาก droplet nuclei (อนุภาคที่มีขนาดเล็กกว่า 5 
ไมครอน) ซึ่งสามารถล่องลอยอยู่ในอากาศได้เป็นเวลานาน 
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Common vehicle transmission : เชื้อจุลชีพแพร่กระจายจากการปนเปื้อนใน อาหาร นํ้า ยา 
อุปกรณ์ และ เครื่องมือ  

Vector borne transmission : มีสัตว์พาหะ ได้แก่ ยุง แมลงวัน หนู และสัตว์อ่ืนๆ เป็นตัวนําเชื้อ  
มาตรการขั้นตํ่าในการป้องกันบุคลากรและผู้ป่วย  

  ในการปูองกันการแพร่กระจายเชื้อ ต้องตัดวงจรการติดเชื้อ ได้แก่ การตัดหนทางการแพร่กระจายเชื้อ  
Contact :  
-  ล้างมือเมื่อมือเปื้อน และก่อนให้การดูแลผู้ปุวยแต่ละราย อาจใช้ alcohol handrub ถูมือ เว้นเสียแต่
ว่ามือเปื้อนเลือด/สารคัดหลั่งที่มองเห็นชัดเจน ให้ล้างด้วยนํ้าและสบู่นํ้ายาฆ่าเชื้อ  
-  สวมถุงมือสะอาด เมื่อต้องสัมผัสเยื่อบุของร่างกายหรือผิวหนังที่ไม่ปกติ  
-  สวมถุงมือปราศจากเชื้อเม่ือสัมผัสส่วนของร่างกายที่ปราศจากเชื้อ  
-  สวมอุปกรณ์ปูองกันที่เหมาะสมกับกิจกรรมที่จะปฏิบัติได้แก่ สวมแว่น เพ่ือปูองกันการกระเด็น สวม ถุง

มือเมื่อสัมผัสสารคัดหลั่งจากร่างกาย  
-  ทําลายเชื้ออุปกรณ์ทุกชนิดระหว่างการใช้กับผู้ปุวยแต่ละราย  
-  หยิบจับสิ่งส่งตรวจทุกชนิดด้วยความระมัดระวัง  
-  หลีกเลี่ยงไม่ให้ผิวหนังสัมผัสผ้าเปื้อนและมูลฝอยติดเชื้อ  
Airborn : 
 -  จํากัดบุคลากรที่มีความไวรับไม่ให้สัมผัสเชื้อเป็นวิธีการที่ดีที่สุดและเป็นมาตรการปูองกันเพียง มาตรการ 

เดียวในการปูองกันการแพร่กระจายเชื้อทางอากาศ  
- สวม N 95 เมื่อให้การดูผู้ปุวยที่แพร่เชื้อทางอากาศ เช่น วัณโรค หัดหรือสุกใส การใช้surgical mask  

ปูองกันได้น้อย 
Blood borne :  
- บุคลากรอาจสัมผัสเชื้อไวรัสตับอักเสบบีที่มีอยู่ในเลือดของผู้ปุวย บุคลากรทุกคนที่สัมผัสเลือดและสารคัด 

หลั่งของผู้ปุวยควรได้รับวัคซีนไวรัสตับอักเสบบี  
- กําหนดแนวทางปฏิบัติและการรายงานการสัมผัสเลือด/สารคัดหลั่ง การเฝูาระวังการสัมผัสเลือด/สารคัด 

หลั่งจากการทํางานช่วยให้ได้ข้อมูลนําไปสู่การกําหนดแนวทางการปูองกัน 
 - การศึกษาในหน่วยงานที่มีความเสี่ยงต่อการสัมผัสเลือดจากการทํางานสูง พบว่าบุคลากรสามารถลด 
ความเสี่ยงลงได้มากกว่าครึ่งโดยเปลี่ยนพฤติกรรมและสวมเครื่องปูองกันเพ่ิมขึ้น 
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การติดเชื้อ วิธีแพร่กระจายเชื้อ 

ความเสี่ยงในการ
แพร่กระจายเชื้อ มาตรการเพื่อลดความเสี่ยง 

 บุคลากร 
สู่ผู้ป่วย 

ผู้ป่วย 
สู่บุคลากร 

Chickenpox (สุกใส)  
and disseminated 
zoster (งูสวัด)  
 

- สัมผัสกับตุ่มพอง (vesicle),  
ทางฝอยละอองนํ้ามูก นํ้าลาย  
หรือทางอากาศจากระบบทางเดิน
หายใจของผู้ปุวย  

สูง สูง ให้วัคซีนปูองกันสุกใสสําหรับบุคลากรที่มีความไวรับ varicella 
zoster immune globulin (VZIG) สําหรับผู้ที่มีภูมิคุ้มกันตํ่าที่
สัมผัสผู้ปุวย ผู้ที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ ผู้ใหญ่หรือผู้ที่มีภูมิคุ้มกันตํ่า 
ผู้ปุวยที่เปลี่ยนไขกระดูกมีความเสี่ยงสูงสุด  

Conjunctivitis, 
viral  
(ตาแดง)  
(e.g.adenovirus) 

สัมผัสสิ่งคัดหลั่งจากตาและ  
อุปกรณ์ท่ีสัมผัสกับสิ่งคัดหลั่ง  

สูง ปานกลาง  
(ความเสี่ ยง
จากการถูก
เข็มทิ่มตําไม่
ทราบ)  

ค้นหาและกําจัดสิ่งที่เป็นรังโรค  
จํากัดบุคลากรที่ติดเชื้อ เน้นการล้างมือและการทําลายเชื้ออุปกรณ์ที่
ใช้ตรวจตา  

Hepatitis A  
( ไวรัสตับอักเสบเอ )  

แพร่กระจายจากคนสู่คนจากเชื้อใน
อุจจาระเข้าปาก  
การแพร่กระจายจากการได้รับเลือดพบ
น้อยมาก ผู้ประกอบอาหารที่ติดเชื้อซึ่งมี
สุขวิทยาส่วนบุคคลไม่ดีสามารถทําให้
อาหารเกิดการปนเปื้อนได้  

พบน้อย พบน้อย - ระมัดระวังการสัมผัสผ้าอ้อมและอุจจาระ  
สวมถุงมือและล้างมืออย่างเหมาะสม ให้  
Immune serum globulin เพ่ือปูองกันเมื่อมีการสัมผัสรุนแรง ให้
วัคซีนปูองกันไวรัสตับอักเสบเอแก่บุคลากรในหน่วยโภชนาการ การ
ระบาดในโรงพยาบาลมักเกิดจากผู้ปุวยที่ไม่ได้รับการวินิจฉัย  

ความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อและมาตรการในการลดความเสี่ยงสําหรับบุคลากรสู่ผู้ป่วยและผู้ป่วยสู่บุคลากร 
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การติดเชื้อ วิธีแพร่กระจายเชื้อ 

ความเสี่ยงในการ
แพร่กระจายเชื้อ มาตรการเพื่อลดความเสี่ยง 

 บุคลากร 
สู่ผู้ป่วย 

ผู้ป่วย 
สู่บุคลากร 

Hepatitis B virus 
( ไวรัสตับอักเสบบี ) 

- การถูกเข็มตํา การสัมผัสเยื่อบุและ
ผิวหนังที่ไม่ปกติ สัมผัสเลือด นํ้ากาม 
สารคัดหลั่งจากช่องคลอดและสารคัด
หลั่งที่มีเลือดปน  
 

ตํ่า ปานกลาง  
( ความเสี่ยง
จากการถูก
เข็มตํา  
6 – 35%)  

ให้วัคซีนปูองกันไวรัสตับอักเสบบีแก่บุคลากรที่เสี่ยงต่อการสัมผัส
เลือด, เน้นการหยิบจับเข็ม / ของมีคมด้วยความระมัดระวัง, สวมถุง
มือ/อุปกรณ์ปูองกันและล้างมืออย่างถูกวิธี ให้ hepatitis B 
immune globulin (HBIG) prophylaxis กรณีท่ีสัมผัสอย่างมากใน
บุคลากรที่มีความไวรับ  

Hepatitis C virus 
( ไวรัสตับอักเสบซี ) 

เช่นเดียวกับเชื้อไวรัสตับอักเสบบ  
 

ตํ่า ตํ่า ( ความ
เสี่ยงจากการ
ถูกเข็มตํา 1 
- 7% )  

เน้นการหยิบจับเข็มและของมีคมด้วยความระมัดระวัง , สวมถุงมือ
และอุปกรณ์ปูองกันอื่นๆ และล้างมืออย่างเหมาะสม  
 

Herpes simplex 
(เริม) 
 

สัมผัสเชื้อไวรัสในนํ้าลายของผู้ที่ เป็น
พาหะ สัมผัสกับนํ้าภายในตุ่มพอง  
 

พบน้อย ตํ่า - เพ่ือปูองกันบุคลากร สวมถุงมือเมื่อสัมผัสกับนํ้าลายและตุ่มพุพอง  
- เพ่ือปูองกันผู้ปุวย บุคลากรควรปกปิดบริเวณท่ีมีบาดแผลหรือสวม
ถุงมือ อาจจํากัดไม่ให้บุคลากรที่ติดเชื้อดูแลผู้ปุวย  

Human 
immunodeficiency 
Virus ( HIV ) 
โรคเอดส์ 

- อุปกรณ์ที่เปื้อนเลือดทิ่มตํา เยื่อบุและ
ผิวหนังที่ไม่ปกติสัมผัสเลือด นํ้ากาม 
สารคัดหลั่งจากช่องคลอด  
- สารนํ้าในร่างกายที่มีเลือดปนพบการ
แพร่กระจายเชื้อน้อย  

พบน้อย
มาก 

พบน้อย  
( ความเสี่ยง
จากการถูก
เข็มตํา  
0.03% )  

- ระวังการหยิบจับเข็ม / ของมีคม  
สวมถุงมือและอุปกรณ์ปูองกันและล้างมืออย่างถูกวิธี ให้ยาปูองกัน
หลังการสัมผัสตามแนวทางที่ทันสมัย  
- บุคลากรที่ทราบหรือสงสัยว่าตนเองติดเชื้อ HIV หรือพบ HbeAg 
ควรขอคําปรึกษาและไม่ควรทํากิจกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดการสัมผัส
เลือด  
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การติดเชื้อ วิธีแพร่กระจายเชื้อ 

ความเสี่ยงในการ
แพร่กระจายเชื้อ มาตรการเพื่อลดความเสี่ยง 

 บุคลากร 
สู่ผู้ป่วย 

ผู้ป่วย 
สู่บุคลากร 

Influenza  
(ไข้หวัดใหญ่)  

- แพร่กระจายทางอากาศ 
การสัมผัสโดยตรงและการ
สัมผัสละอองนํ้ามูก นํ้าลาย  

ปานกลาง ปานกลาง ให้วัคซีนปูองกันไข้หวัดใหญ่สําหรับบุคลากรและผู้ปุวยที่มีความเสี่ยง
สูงให้ Amantadine Prophylaxis เมื่อสัมผัส Influenza A ตาม
ความเหมาะสม  

Measles (หัด)  
 

- แพร่กระจายทางอากาศ, 
การสัมผัสโดยตรงและการ
สัมผัสละอองนํ้ามูก นํ้าลาย
ของผู้ติดเชื้อ  

สูง สูง ได้รับภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติหรือวัคซีนปูองกันโรคหัดสําหรับ
บุคลากรของโรงพยาบาล มีรายงานการระบาดในหน่วยงานที่มีการ
ระบายอากาศไม่ดี สถานพยาบาลหลายแห่งจะพิจารณาการมี
ภูมิคุ้มกันต่อโรคหัดเมื่อรับบุคลากรเข้าทํางาน  

Meningococcal  
infecttion  

สัมผัสนํ้าลายโดยตรง  
 

ไม่มีรายงาน พบน้อย สวมถุงมือและล้างมืออย่างถูกวิธี การให้ยาต้านจุลชีพเพ่ือปูองกัน 
ให้เมื่อบุคลากรสัมผัสกับนํ้าลายของผู้ปุวยเท่านั้น (เช่น การช่วยชีวิต
โดยวิธี mouth to mouth)  

Mumps (คางทูม)  
 

สัมผัสฝอยละอองนํ้ามูก  
นํ้าลายหรือสัมผัสกับนํ้าลาย
โดยตรง  

ปานกลาง ปานกลาง วัคซีนปูองกันโรคคางทูมได้ผลดีทั้งกับบุคลากรและผู้ปุวย ผู้ใหญ่อาจ
เกิดภาวะแทรกซ้อน  
 

Pertussis (ไอกรน)  
สัมผั สฝอยละอองนํ้ ามูก  
นํ้าลายหรือสัมผัสกับนํ้ามูก
โดยตรง  

สัมผัสฝอยละอองนํ้ามูก  
นํ้าลายหรือสัมผัสกับนํ้ามูก
โดยตรง  
 

ปานกลาง ปานกลาง สวมถุงมือและอุปกรณ์ปูองกันและล้างมืออย่างถูกวิธี ให้ยาต้านจุล
ชีพเพ่ือปูองกันสําหรับบุคลากรที่สัมผัสผู้ปุวย มีรายงานการระบาด
ในโรงพยาบาล  
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การติดเชื้อ วิธีแพร่กระจายเชื้อ 

ความเสี่ยงในการ
แพร่กระจายเชื้อ มาตรการเพื่อลดความเสี่ยง 

 บุคลากร 
สู่ผู้ป่วย 

ผู้ป่วย 
สู่บุคลากร 

Respiratory syncytial  
Virus  

สัมผัสฝอยละอองนํ้ามูก  
นํ้าลายหรือสัมผัสกับนํ้ามูก
โดยตรง  

ปานกลาง ปานกลาง สวมถุงมือและอุปกรณ์ปูองกันและล้างมืออย่าง  
ถูกวิธี การสวมแว่นตาอาจช่วยลดการสัมผัสจากมือที่เปรอะเปื้อนของ
ตนเอง  

Rotavirus  
 

แพร่กระจายจากคนสู่คนจากเชื้อ
ในอุจจาระเข้าปาก  

ปานกลาง ปานกลาง สวมถุงมือและอุปกรณ์ปูองกันและล้างมืออย่าง  
ถูกวิธี มีรายงานการระบาดในผู้ปุวยผู้ใหญ่และเด็ก  

Rubella  
(หัดเยอรมัน)  

สัมผัสฝอยละอองนํ้ามูก นํ้าลาย
หรือสัมผัสกับนํ้ามูกโดยตรง, ไม่
พบการแพร่กระจายทางอากาศ  

ปานกลาง ปานกลาง ได้รับภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติหรือวัคซีนปูองกันโรคหัดเยอรมันสําหรับ
บุคลากรของโรงพยาบาล ให้วัคซีนแก่ผู้ปุวยเมื่อเหมาะสม  
สถานพยาบาลหลายแห่งต้องการให้บุคลากรได้รับวัคซีนปูองกันโรค
หัดเยอรมัน  

Salmonella หรือShigella 
(บิดไม่มีตัว, บิดมีตัว)  
 

แพร่กระจายจากคนสู่คนจากเชื้อ
ในอุจจาระเข้าปาก, จากการ
ปนเปื้อนเชื้อในอาหารหรือนํ้า, ผู้
ประกอบอาหารที่มีการติดเชื้อซึ่ง
มีสุขวิทยาส่วนบุคคลไม่ดีสามารถ
ทําให้อาหารเกิดการปนเปื้อนได้ 

ตํ่า ตํ่า ล้างมือโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อออกจากห้องนํ้าและก่อนเตรียมอาหาร 
สวมถุงมือและล้างมืออย่างเหมาะสมเมื่อให้การดูแลผู้ปุวยที่กลั้น
อุจจาระไม่ได้ ได้รับเชื้อ Shigella เพียง  
10 – 100 ตัวก็ปุวยได้และเชื้อแพร่กระจายได้ง่าย เชื้อ Salmonella 
ต้องได้รับเชื้อมากกว่าและมักพบเชื้อในไข่และสัตว์ปีก 

Scabies (หิด)  
 

สัมผัสผิวหนังของผู้ปุวยโดยตรง  
 

ตํ่า ตํ่า ค้นหาผู้ปุวยที่เป็นหิด ใช้นํ้ายาทําลายเชื้อสวมถุงมือและอุปกรณ์
ปูองกันและล้างมือการระบาดมักเกี่ยวข้องกับผู้ปุวยบุคลากรและญาติ  
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การติดเชื้อ วิธีแพร่กระจายเชื้อ 

ความเสี่ยงในการ
แพร่กระจายเชื้อ มาตรการเพื่อลดความเสี่ยง 

 บุคลากร 
สู่ผู้ป่วย 

ผู้ป่วย 
สู่บุคลากร 

Streptococcus  
Group A  

สัมผัสฝอยละอองนํ้ามูก นํ้าลาย 
หรือสัมผัสทางตรงกับนํ้าลายหรือ
หนองจากแผลที่ติดเชื้อ  

พบน้อย ไม่มีข้อมูล สวมถุงมือและอุปกรณ์ปูองกัน และล้างมืออย่างถูกวิธี ให้การรักษาผู้ที่
มีอาการหรือผู้ที่แพร่เชื้อด้วยยาต้านจุลชีพ  
 

Staphylococcus  
aureus (Includes 
wound and skin 
infection)  

สัมผัสทางตรงและทางอ้อม  
 

พบน้อย ไม่มีข้อมูล สวมถุงมือและอุปกรณ์ปูองกัน และล้างมืออย่างถูกวิธี เชื้อ S. aureus 
พบเจริญตามผิวหนัง และในจมูก 2 – 30% ของประชากร มักพบการ
แพร่กระจายจากผู้ปุวยสู่ผู้ปุวย การให้ยาเพ่ือขจัดการเจริญของเชื้อยัง
ไม่มีข้อสรุป  

Syphilis (ซิฟิลิส)  
 

สัมผัสแผลของผู้ปุวยทั้ง primary 
และ secondary syphilis  

ไม่มีข้อมูล พบน้อย สวมถุงมือเมื่อสัมผัสบริเวณที่มีแผล สวมอุปกรณ์ปูองกันอ่ืนๆ ตาม
ความเหมาะสม และล้างมืออย่างถูกวิธี  
 

Tuberculosis : TB  
(วัณโรค)  

แพร่กระจายเชื้อทางอากาศจาก
ผู้ปุวยวัณโรคปอด หรือกล่องเสียง
ที่อยู่ในระยะแพร่เชื้อ ผู้ที่มีความ
ไวรับต้องสูดหายใจเอาเชื้อใน
อากาศเข้าไปจึงจะติดเชื้อ  

ต่ําถึงสูง ต่ําถึงสูง ค้นหาผู้ที่สงสัยว่าปุวยเป็นวัณโรค จัดให้มีการระบายอากาศที่ดีใน
บริเวณท่ีให้การดูแลผู้ปุวย  
ปูองกันการแพร่กระจายเชื้อทางอากาศ บุคลากรสวมอุปกรณ์ปูองกัน
ระบบทางเดินหายใจ ดูแลและให้ยาผู้ติดเชื้อรายใหม่  
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การติดเชื้อที่บุคลากรสาธารณสุขอาจได้รับจากผู้ป่วย  
โรคและระยะเวลาที่สามารถกลับเข้าทํางานได้ในบุคลากรที่ป่วยเป็นโรคติดต่อ 

โรค ระยะเวลาที่กลับเข้าทํางานได 

สุกใส  จนกว่าตุ่มจะแห้งและตกสะเก็ด  
หัดเยอรมัน  จนกว่าผื่นจะหาย ( อย่างน้อยที่สุด 5 วัน )  
ไวรัสตับอักเสบ เอ  อย่างน้อย 7 วัน หลังจากอาการตัวเหลืองหายไป  
ไวรัสตับอักเสบ บี  
 

เมื่ออาการดีขึ้น แต่ควรสวมถุงมือหากต้องปฏิบัติ
กิจกรรมที่อาจทําให้เกิด tissue trauma หรือต้อง
สัมผัสเยื่อบุของร่างกาย  

หัด  เมื่อผื่นหาย อย่างน้อยที่สุด 4 วัน 
หิด  หลังจากได้รับการรักษาแล้วอย่างน้อย 24 ชั่วโมง 
เจ็บคอ คออักเสบจากเชื้อ Streptococcus gr.A  
 

หลังจากได้รับการรักษาแล้ว 24 ชั่วโมง และ หรือไม่มี
อาการแล้ว 

วัณโรค ระยะ Active  
 
 

จนกว่าจะได้รับการรักษาท่ีเหมาะสมเป็นเวลานาน 2 
สัปดาห์ และอาการดีข้ึน และผลการตรวจเสมหะเป็น
ลบติดต่อกัน 3 ครั้ง  

เอดส์  
 

ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของหน่วยบริการสุขภาพและ
คณะกรรมการควบคุมการติดเชื้อ  

ฝีมีหนอง  จนกว่าจะหาย ถ้าบุคลากรต้องสัมผัสกับผู้ปุวย 
อุจจาระร่วงจากเชื้อ Salmonella , Shigella  
 

แล้วแต่บุคคล ขึ้นอยู่กับอาการและผลการตรวจเพาะ
เชื้อรวมทั้งการประเมินของหน่วยบริการสุขภาพ  

Herpes zoster  
 

หากทํางานได้อนุญาตให้ปฏิบัติงานได้ แต่ต้องไม่สัมผัส
ผู้ปุวย และไม่ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่มีความเสี่ยงสูง  
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ระยะเวลาในการแยกผู้ป่วยด้วยโรคต่างๆ 

ชื่อโรค ระยะเวลาในการแยกผู้ป่วย 

Diphtheria ( คอตีบ )  ตลอดระยะเวลาที่ยังพบเชื้อจากจมูกและคอของผู้ปุวย  
Chickenpox ( สุกใส )  ตั้งแต ่5 วันก่อนผื่นขึ้นจนถึงประมาณ 6 วันหลังจากผื่นขึ้น  
Herpes zoster ( งูสวัส )  ตลอดระยะเวลาที่ปุวย 
Acute viral respiratory infection ( การติดเชื้อ
ทางเดินหายใจ )  

ตลอดระยะเวลาที่โรคอยู่ในระยะ active  
 

Gonococcal Conjunctivitis  หลังจากได้รับยาต้านจุลชีพ 24 ชั่วโมง 
Cutaneous diphtheria  
 

หลังจากหยุดยาแล้ว ทําการเพาะเชื้อ 2 ครั้ง ห่างกัน 24 
ชั่วโมง ให้ผลลบ  

Group A Streptococcal Endometritis  
( มดลูกอักเสบ )  

ในรายที่ไม่ได้รับการรักษาตั้งแต่ 10 -21 วัน หลังจากมี
อาการ รายที่ได้รับการรักษาแยกหลังจากได้รับยาต้านจุล
ชีพ 24 - 48 ชั่วโมง  

Herpes simplex ( เริม )  ตลอดระยะเวลาที่ปุวย  
impetigo ( ผื่นแพ้ )  ตลอดระยะเวลาที่ปุวย  
Influenza ( ไข้หวัดใหญ่ ) ในทารกและเด็กเล็ก  ภายใน 3 วัน หลังจากเริ่มมีอาการปุวย 
Rabies ( โรคพิษสุนัขบ้า )  ตลอดระยะเวลาที่ปุวย  
Congenital rubella  
( หัดเยอรมัน )  

ตั้งแต่ 1 สัปดาห์ก่อนมีผื่นขึ้นจนถึง 4 วันหลังจากผื่นขึ้น
แล้ว ในทารกแรกคลอดจะยังแพร่เชื้อผ่านทาง 
nasopharyngeal secretions ได้นานเป็นเดือน  

 
การติดเชื้อจากเลือดและสารคัดหลั่ง  

- ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีจากการถูกเข็มทิ่มตําเท่ากับ ร้อยละ 0.3 (Tokars, Marcus & Culver, 1993) 
- ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีคือ ร้อยละ 2 – 4 
- ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี ร้อยละ 1.2 -10 (Gerberding, 1995)  
- ไวรัสตับอักเสบบีสามารถมีชีวิตอยู่รอดได้นานในหยดเลือดแห้งแล้วนานถึง 7 วัน (Jagger, Caril, Perry, & 

Ippolito, 2003)  
ลักษณะการเกิดอุบัติเหตุ  

- เข็มทะลุปลอกขณะสวมปลอกเข็ม  
- ขณะทําหัตถการ 
- ขณะปลดหัวเข็ม/Fix หัวเข็มๆทิ่มทะลุปลอกเข็ม 
- สวมปลอกเข็มแบบ 2-handed (ใช้มือ 2 ข้างสวมเข้าหากัน)  
- เข็มไม่สวมปลอกถูกทิ้งไว้ตามท่ีต่างๆ  
- ขณะเก็บขยะ จากผู้อื่น เช่น ติดมากับผ้าที่ส่งซัก 
- สถานที่ไม่เอ้ืออํานวยต่อการปฏิบัติงานเช่น มืด ออกรับบริจาคโลหิต ปฏิบัติหน้าที่ในรถEMS 
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การเกิดอุบัติเหตุขณะปฏิบัติงานก่อให้เกิดผลกระทบทั้งต่อผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการทําให้มีโอกาสเกิด การ
ติดเชื้อได้ แม้ว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจะไม่ทําให้เกิดการติดเชื้อทั้งหมด เช่น ถูกแก้วบาด เข็มปราศจากเชื้อทิ่มตํา แต่ก็
เป็นสาเหตุทําให้เกิดบาดแผลซึ่งจะเพ่ิมความเสี่ยงต่อการติดเชื้อหากเกิดการสัมผัสเลือด หรือสารคัดหลั่งจาก
ร่างกายผู้ติดเชื้อในขณะที่แผลยังไม่หายดี นอกจากนี้ ยังทําให้เกิดผลกระทบทางด้านจิตใจต่อผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับ
อุบัติเหตุเป็นอย่างมาก  
  วิธีการปูองกันที่ดีที่สุดคือ การฝึกทักษะในการทําหัตถการต่างๆ ให้ชํานาญ รวมทั้งปฏิบัติงานด้วยความ
ระมัดระวังเพ่ือความปลอดภัย และกระตุ้นให้บุคลากรมีจิตสํานึกท่ีจะปูองกันอุบัติเหตุตลอดเวลา  

สาเหตุของอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน  
  - การสวมเข็มที่ใช้แล้วเข้าปลอก โดยใช้มือข้างหนึ่งจับเข็มแล้วใช้มืออีกข้างหนึ่งจับปลอกเข็มสวมเข้าหากัน   
  - การส่งเครื่องมือที่แหลมคมจากมือของผู้ส่งสู่มือผู้รับโดยตรง  
  - การเย็บแผลโดยผ่านใต้ระหว่างนิ้วมือที่กดแผล  
  - การไม่ใช้อุปกรณ์ปูองกันร่างกายท่ีเหมาะสมเช่น ไม่สวมแว่นปูองกันตาขณะเย็บแผลที่อาจมีเลือดพุ่งกระเด็น
ทําให้เลือดกระเด็นเข้าตาได้  
  - แสงสว่างในขณะปฏิบัติงานไม่เพียงพอทําให้มองเห็นไม่ชัดเจนขณะปฏิบัติงาน  
  - สภาพร่างกายผู้ปฏิบัติงานอ่อนเพลียเมื่อยล้าหรือสายตาผิดปกติ  
  - ผู้ปฏิบัติงานมีความเครียดหรือวิตกกังวลทําให้ขาดสมาธิในขณะปฏิบัติงาน  
  - การจัดหาอุปกรณ์ปอูงกันร่างกายไม่เพียงพอหรือไม่มีคุณภาพ  

 แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากของแหลมคมทิ่มตํา  
การฉีดยาและการเจาะเลือด  

สวมถุงมือทุกครั้ง ห้ามสวมปลอกเข็มโดยใช้มือจับปลอกเข็ม หากมีความจําเป็นต้องสวมปลอกเข็ม ต้องใช้
อุปกรณ์หรือเครื่องมือช่วยจับปลอกเข็มให้ตรึงกับที่ เพ่ือสะดวกต่อการใส่เข็มเข้าในปลอกอย่างปลอดภัยไม่เปรอะ
เปื้อน และไม่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ หากไม่จําเป็นต้องสวมปลอกเข็มให้ทิ้งเข็มที่ใช้แล้วลงในภาชนะที่เข็มไม่สามารถ
แทงทะลุได ้ 
การจัดการเข็มที่ใช้แล้ว  

เข็มที่ใช้แล้วให้ปลดออกทันที ด้วยวิธีที่ปลอดภัยโดยใช้เทคนิคมือเดียวในการสวมปลอกเข็มกลับหรือ อาจใช้
อุปกรณ์ช่วยปลดเข็ม  

- เข็มที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง รวมทั้ง scalp vein หรือเข็มที่ติดกับ iv set ให้ปลดเข็มหรือ scalp vein ทิ้งในภาชนะ
ที่เข็ม ไม่สามารถแทงทะลุได้นําไปเผาทําลาย  
การเย็บแผล  
  - ไม่จับเข็ม ให้ใช้คีมจับเข็ม (Needle holder) จับทุกครั้ง  
  - ระหว่างที่มีการใช้เข็มเย็บ ขณะพักเข็มให้ซ่อนปลายเข็มเพ่ือปูองกันอุบัติเหตุเข็มตําตนเองและผู้อ่ืนเช่น ใช้
คีม จับเข็มจับใกล้ปลายเข็มแล้วควํ่าไว้  
  - เข็มเย็บแผลที่ใช้แล้ว ควรทิ้งในภาชนะท่ีจัดไว้เฉพาะสําหรับทิ้งของมีคม  
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  - การเย็บแผลไม่ควรใช้นิ้วมือข้างใดข้างหนึ่งกดแผลไว้ แล้วเย็บผ่านหว่างนิ้วมือ ควรใช้คีมจับ (Forcep) แทน
การใช้นิ้วกด ของมีคมอ่ืนๆ เช่นใบมีด กรรไกร เข็ม  
  - ถอดใบมีดออกจากด้าม โดยใช้คีมจับ (Clamp) ดึงมีดออก  
  - ทิ้งใบมีดที่ใช้แล้วลงในภาชนะสําหรับทิ้งของมีคม  
  - ห้ามส่งของมีคมจากมือคนหนึ่งไปสู่มืออีกคนหนึ่ง  
  - ห้ามวางหรือหงายส่วนแหลมคมข้ึน หรือยื่นออกมานอกภาชนะรองรับ  
หลอดยา Ampule  

- หักหลอดยา โดยใช้ผ้าสะอาด หรือสําลีรองเพ่ือปูองกันอุบัติ เหตุจากเศษแก้วทิ่มตําหรือบาดมือ  
  - ทิ้งหลอดยาที่ใช้แล้วลงในภาชนะท่ีไม่สามรถแทงทะลุผ่าน  
หลอด Hematocrit tube  

- ต้องทิ้ ง ในภาชนะที่ทิ้ งของมีคม และทําความสะอาดเครื่ องปั่น ฮีมาโตคริตที่ เปื้อนคราบเลือด   
  - ห้ามทิ้งของมีคมหรือของแหลมคมลงในขยะทั่วไปหรือถุงขยะ  
การเก็บและรวบรวม Specimen ส่งตรวจ  
  - ต้องสวมถุงมือทุกครั้งที่สัมผัสสิ่งส่งตรวจ ไม่ควรสัมผัสสิ่งส่งตรวจโดยตรง  
  - บรรจุสิ่งส่งตรวจในภาชนะท่ีปิดฝามิดชิด  
  - ห้ามวางสิ่งส่งตรวจหรืออุปกรณ์ท่ีปนเปื้อนสิ่งส่งตรวจบนโต๊ะการพยาบาล  
  - นําส่งสิ่งส่งตรวจที่เก็บแล้วทันที ถ้าไม่สามารถทําได้ให้นําสิ่งส่งตรวจเก็บในที่ปลอดภัย   

การป้องกันการติดเชื้อเอช ไอ วี สําหรับบุคลากรทางการแพทย์ หลังได้รับอุบัติเหตุในขณะปฏิบัติงาน  
(Occupational Postexposure Prophylaxis for Human Immunodeficiency Virus) 
  เนื่องจากการติดเชื้อเอช ไอ วี สามารถติดต่อได้ทางเลือด บุคลากรทางการแพทย์มีความเสี่ยงที่จะเกิด 
อุบัติเหตุในขณะปฏิบัติงาน ซึ่งมักเกิดจากการถูกเข็มตํา ของมีคมบาด การสัมผัสเลือดหรือสารคัดหลั่งของผู้ติด  
เชื้อเอช ไอ วี ผ่านผิวหนังที่มีแผล หรือเยื่อบุ บุคลากรที่ปฏิบัติงานและไม่ปฏิบัติตามหลักของ Standard 
precaution มีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะเกิดอุบัติเหตุและอาจเกิดการติดเชื้อตามมา อย่างไรก็ตามในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ 
และให้ปฏิบัติตามแนวทางเมื่อได้รับอุบัติเหตุถูกเข็มทิ่มตําและสัมผัสสารคัดหลั่งดังต่อไปนี้ 

การปฏิบัติของบุคลากรเม่ือเกิดอุบัติเหตุสัมผัสเลือดหรือสารคัดหลั่งจากผู้ป่วย 
   1. วัตถุประสงค์ เพ่ือให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน มีแนวทางในการปฏิบัติที่ถูกต้อง เพ่ือปูองกันการติดเชื้อจาก
การปฏิบัติงานเมื่อเกิดอุบัติเหตุสัมผัสเลือดและสารคัดหลั่งจากผู้ปุวย  
  2. ขอบข่าย สถานบริการพยาบาล หอผู้ปุวย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการตรวจรักษาพยาบาล
ผู้ปุวย  
  3. คําจํากัดความ  
    1. High risk หมายถึง  
     1.1 การสัมผัสเลือดหรือสารคัดหลั่งบริเวณ mucous membrane หรือผิวหนังที่มีบาดแผล 
/ อักเสบ จํานวนมาก ระยะเวลานาน หรือเป็นเข็มตันที่สัมผัสเลือด / สารคัดหลั่งแทงทะลุผิวหนัง และผู้ปุวยมีผล
เลือดบวก หรือมีพฤติกรรมเสี่ยงที่น่าสงสัยว่าจะติดเชื้อเอดส์  
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    1.2 ถูกของมีคมหรือเข็มลักษณะกลวงที่สัมผัสเลือดหรือสารคัดหลั่งแทงทะลุผิวหนังลึก หรือ
เป็นเข็มท่ีใช้แทงเส้นเลือดแดงหรือเส้นเลือดดําผู้ปุวยมาก่อน และผู้ปุวยมีผลเลือดบวก หรือมีพฤติกรรมเสี่ยงที่น่า
สงสัยว่าจะติดเชื้อเอดส์  
   2. Low risk หมายถึง  
     2.1 การสัมผัสเลือดหรือสารคัดหลั่งบริเวณ mucous membrane หรือผิวหนังที่มีบาดแผล /
อักเสบ จํานวนเล็กน้อย ระยะเวลาสั้น และผู้ปุวยมีผลเลือดบวก หรือมีพฤติกรรมเสี่ยงที่น่า  สงสัยว่าจะติดเชื้อเอดส์ 
ถูกเข็มลักษณะตันที่สัมผัสเลือด/สารคัดหลั่งแทงทะลุผิวหนังชั้นตื้น และผู้ปุวยมีผลเลือดบวก หรือมีพฤติกรรมเสี่ยงที่
น่าสงสัยว่าจะติดเชื้อเอดส์พฤติกรรมเสี่ยงที่น่าสงสัยว่าจะติดเชื้อเอดส์  หมายถึง พฤติกรรมที่ทําให้มีโอกาสได้รับเชื้อ
เอดส์ได้ เช่น พฤติกรรมรักร่วมเพศ สําส่อนทางเพศ มีอาชีพให้บริการทางเพศ เปลี่ยนคู่นอนบ่อยหรือเคยมีสามี/
ภรรยามาแล้วหลายคน และสามี/ภรรยาตายโดยน่าสงสัย ได้ว่าจะเป็นเอดส์ตายเป็นบุตรที่บิดาหรือมารดาปุวยหรือ
ตายด้วยโรคเอดส์ เคยได้รับการให้เลือดมาก่อน มีประวัติหรือพฤติกรรมติดสารเสพติดโดยการฉีด เป็นต้น  

แนวทางการปฏิบัติ  
1. เมื่อบุคลากรเกิดอุบัติเหตุของมีคมที่เปื้อนเลือดหรือสารคัดหลั่งบาด ทิ่มแทง กระเด็นเข้าปาก ตาหรือบาดแผล 

ให้ปฏิบัติดังนี้  
1.1 กรณีถูกของมีคมที่เปื้อนเลือดหรือสารคัดหลั่งบาด ทิ่มแทง หรือผิวหนังที่มีบาดแผล สัมผัสเลือดหรือสาร

คัดหลั่ง ให้รีบล้างแผลด้วยนํ้าสะอาดและนํ้าสบู่ เช็ดด้วย 70% alcohol  
1.2 กรณีกระเด็นเข้าปาก ให้บ้วนนํ้าลายทิ้งโดยเร็ว แล้วล้างกลั้วปากด้วยนํ้าสะอาดจํานวนมากที่สุด   
1.3 กรณีกระเด็นเข้าตา ให้ล้างตาด้วยนํ้าสะอาดหรือ normal saline ให้มากที่สุด 

 2. พิจารณาความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์หรือไวรัสตับอักเสบบี จากการเกิดอุบัติเหตุสัมผัสเลือด สารคัดหลั่ง 
โดยพิจารณาจาก 

- ผลเลือดผู้ปุวย ถ้าพบ HIV positive ให้นับเป็นกรณี มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์ ต้องปฏิบัติตามข้อ 3 
- ถ้าผลเลือดผู้ปุวย พบ HIV negative ให้พิจารณาพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์ของ ผู้ปุวยว่ามีหรือไม่ 

หากมีพฤติกรรมที่น่าสงสัยว่าเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์ในช่วง 3 – 6 เดือนที่ผ่านมา ให้ถือเสมือนผลเลือดผู้ปุวย พบ HIV 
positive ต้องปฏิบัติตามข้อ 3 

- ในกรณีที่ยังไม่ทราบผลการตรวจหาเชื้อเอดส์ของผู้ปุวยให้ขอเจาะเลือดผู้ปุวยหา  anti - HIV ,HBsAg 
,anti–HCV สําหรับ anti - HIV ให้ขอผลด่วน ในเวลาราชการส่งตรวจที่ห้องชันสูตร สําหรับนอกเวลาราชการปฎิบัติตาม
แนวทางท่ีกําหนด (ให้เจาะเลือดผู้ปุวยเพียงครั้งเดียว ณ เวลาที่เกิดเหตุการณ์ )  

3. การรายงาน ในกรณีที่พิจารณาแล้วว่ามีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์จากการสัมผัสเลือดสารคัดหลั่งดังกล่าว
ให้รายงาน ดังนี้  

เครือข่ายโรงพยาบาลชุมชน (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล )  ประสานกับโรงพยาบาลวานรนิวาส  
 ในเวลาราชการรายงานหัวหน้าหน่วยงานทราบและมาทําบัตรตรวจที่ OPD ตามข้ันตอน ของโรงพยาบาล พยาบาล OPD 
แจ้งพยาบาลควบคุมการติดเชื้อ (ICN) นอกเวลาราชการ รายงานหัวหน้าหน่วยงานทราบและมาทําบัตรตรวจที่ห้องฉุกเฉิน
เข้า ระบบของโรงพยาบาลนอกเวลาราชการ  จากนั้นพยาบาลควบคุมการติดเชื้อหรือพยาบาลเวรจะรายงานแพทย์
ผู้รับผิดชอบเพื่อพิจารณาการ ให้ยาปูองกันต่อเนื่องต่อไป  
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4. การรับประทานยา stat dose ต้องรับประทานยาต้านไวรัสเอดส์ ภายใน 1 – 2 ชั่วโมง ในกรณีที่พิจารณาแล้ว
ว่ามีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์จากการสัมผัสเลือดและสารคัดหลั่ง โดย (อาจได้รับยา protease inhibitor ตัวอ่ืน
ขึ้นอยู่กับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข)  

 กรณี High risk จะได้รับยา   AZT (100 มก.) 1 tab ʘ q 12 hr.  
               3TC (150 มก. ) 1 tab ʘ q 12 hr 
                                               EFV (600) 1 tab ʘ q 24 hr  
  กรณี Low risk จะได้รับยา  AZT (100 มก.) 3 tab ʘ q 12 hr.  
               3TC (150 มก. ) 1 tab ʘ q 12 hr  
   เป็นเวลา 4 สัปดาห์ หรืออาจไม่ได้รับยาทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 
กรณีผลเลือดผู้ปุวย HBs Ag positive และบุคลากรยังไม่มีภูมิคุ้มกันต่อไวรัสตับ อักเสบบี ทั้งยังไม่เคยได้รับ Vaccine 
Hepatitis B มาก่อน ให้ฉีด Hepatitis B immunoglobulin 1 เข็ม ภายใน 7 วัน ตามด้วย Hepatitis B vaccine 
อีก 3 เข็ม  

5. การเขียนบันทึกการเกิดอุบัติเหตุสัมผัสเลือด สารคัดหลั่งของผู้ปุวย และการติดตามเฝูาระวังการติดเชื้อของ
บุคลากร เป็นการเขียนบันทึกเหตุการณ์ ลักษณะการสัมผัสเลือดสารคัดหลั่งจากผู้ปุวยความเสี่ยงต่อการติดเชื้อการ 
ปฏิบัติเพื่อปูองกันการติดเชื้อและผลการติดตามเฝูาระวังการติดเชื้อของเจ้าหน้าที่ผู้สัมผัสเลือดสารคัดหลั่ง และเป็น
หลักฐานที่จะใช้ในการสอบสวนการติดเชื้อเอดส์จากการปฏิบัติงานของบุคลากรดังกล่าวเพ่ือรับการชดเชยใน กรณีที่เกิด
การติดเชื้อเอดส์จากการปฏิบัติงานขึ้น  
  การเขียนใบบันทึกในเวลาราชการเขียนที่งานควบคุมและปูองหันโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล,นอกเวลา ราชการ
เขียนที่ห้องฉุกเฉิน  
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           แนวทางการปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุของมีคมทิ่มตําหรือสารคัดหลั่งกระเด็นเข้าตา-เข้าปาก 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ถกูเข็ม/ของมีคมที่เป้ือนเลือด/

สารคดัหลัง่ของผู้ ป่วยต า

หรือบาด 

เลือด/สารคดัหลัง่ของผู้ ป่วย

กระเด็นถกูผิวหนงั 

เลอืด/สารคดัหลัง่ของผู้ ป่วย

กระเด็นเข้าตา/สมัผสัเย่ือเมือกตา่ง 

เลือด/สารคดัหลัง่ของผู้ ป่วย

กระเด็นเข้าปาก 

บ้วนน า้ลายออกล้างปาก  

กลัว้คอ  ด้วยน า้สะอาดหลาย 

ๆ  ครัง้ 

ล้างด้วยน า้สะอาดหลาย  ๆ  

ครัง้ (อาจใช้0.9NSSล้างอีกครัง้) 

ล้างบริเวณผิวหนงัด้วยน า้

สะอาดและสบูใ่ห้สะอาดเซ็ด

ตามด้วย  70 %  Alcohol 

รีบช าระบาดแผลด้วยน า้และ

สบู ่ จากนัน้เช็ดด้วย  70 %  

Alcohol 

บนัทึกรายงานการได้รับอบุติัเหต ุ แจ้งผู้บงัคบับญัชา

ขัน้ต้นทราบ 

1.บนัทึกอบุติัการณ์        2.รายงานIC เพื่อสอบสวนสาเหต ุ   3สง่จนท.มาท่ีร.พในเวลา(OPD)นอกเวลา(ER)        4..รับ

ค าปรึกษาท่ีงานเอดส์     5. พบแพทย์ 

ที่มีหน้าที่ให้ค าปรึกษา  หรือ  หรือ  แพทย์เวช 

ถ้าผู้ ป่วยติดเชือ้  HIV ไมแ่น่ใจวา่ผู้ ป่วยติดเชือ้  HIV 
ผู้ ป่วยมีผลการตรวจหาภมูิคุ้มกนัต่อเชือ้  HIV  เป็นลบ  

และไมม่ีประวติัเสี่ยง 

ไมต้่องเจาะเลอืดบคุลากร 

บคุลากรยินยอมเจาะเลอืด บคุลากรไมย่อมรับยา 

1.  เจาะเลือด  ทันที, 
2.  เจาะ CBC,Anti  HIV  เมื่อครบ  1,1½,3  และ 1 ป ี
3.  เจาะ  เลือด  CBC,Anti  HIV,HBsAg,HBcAg,Ag   เมื่อครบ 6 
เดือน และ 1 ปี   

1.  เจาะเลือดCBC,AntiHIV,HBsAg,HBcAg,Ag ทันที2.  เจาะ  
CBC  หลังรับยา  วันที่  0,1,4,28 … 
3.เจาะ เลือด  CBC,Anti  HIV,HBsAg,HBcAg,Ag   เมื่อครบ
กําหนด  6  เดือนและ 1 ปี 

 

ใสถ่งุยางเมื่อมีเพศสมัพนัธ์  งดบริจาคโลหิตหรือตัง้ครรภ์ งานเอดส์ รวบรวมรายงานและติดตามผล 

บคุลากรยินยอมรับยาต้าน

ไวรัสเอดส์  ภายใน  1 – 

2 วนั  หลงัเกิดเหต ุ

บคุลากรไมยิ่นยอมเจาะเลือด

ตรวจ 
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การทําความสะอาด การทําลายเชื้อ การทําให้ปราศจากเชื้อ จําแนกตามประเภทของกิจกรรมเครื่องมือเครื่องใช้ ดังนี้  
1. ผิวหนัง เยื่อบุผิว 

กิจกรรม/อุปกรณ์ การกําจัดเชื้อโรค วิธีปฏิบัติ หมายเหตุ 
1.การล้างมือ 
1.1 การล้างมือทั่วไป 
 (normal 
Handwashing) 
 
1.2 การล้างมือเพ่ือ 
ทําหัตถการหรือให้ 
การพยาบาลผู้ปุวยที่ 
เ สี่ ย ง ต่ อ ก า ร ติ ด เ ชื้ อ
(hygienic 
Handwashing) 
 

- สบู่ก้อน/สบู่เหลว 
 
 
- Hibiscrub 
 
(4% 
Chlorhexidine) 
 
- alcohol hand 
rub 

เน้นเรื่องระยะเวลาการฟอกมือให้ทั่ว 
 

1.ล้างมือก่อนและหลังให้การพยาบาลทุกครั้ง
ด้วยสบู่ ฟอกมืออย่างน้อย 10 วินาที 
2. เช็ดมือด้วยผ้าที่แห้ง สะอาด 
1. ล้างมือก่อนและหลังให้การพยาบาล 
ทุกครั้งด้วยนํ้ายานาน 30 วินาที 
2. เช็ดมือด้วยผ้าที่แห้ง สะอาด 
 
- ใช้กรณีมือไม่เปื้อนเลือด/สารคัดหลั่ง กดนํ้ายา
มากกว่า 3 ซีซี.ถูมือจนแห้งประมาณ 30 วินาที 

- ภาชนะท่ีใส่สบู่ 
ต้องโปร่งไม่มีนํ้าขัง 
-ขัดล้างภาชนะที่ใส่สบู่
และตากแห้ง 
 
 
- ภาชนะท่ีใส่นํ้ายา 
และตากแห้งก่อนบรรจุ
นํ้ายาใหม่ 
- ไม่ควรบรรจุนํ้ายา 
ปริมาณการใช้เกิน7วัน 
- ภาชนะที่ใส่นํ้ายาล้าง
และผึ่งให้แห้งก่อนบรรจุ
นํ้ายาใหม่ 
 
 

2. ผิวหนังผู้ป่วย 
2.1 ก่อนฉีดยาเข้า
กล้ามเนื้อ 

- 70% alcohol เน้นเรื่องการรอให้นํ้ายาออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อบน
ผิวหนังรอจนนํ้ายาแห้ง(time contact) 

 

- เ ช็ ด ผิ วหนั ง บ ริ เ วณที่ จ ะ ฉี ด ย าด้ ว ย สํ า ลี 
ปราศจากเชื้อชุบ 70% alcohol กว้าง ประมาณ 
3 ซม. ให้สะอาด รอจนผิวหนังแห้ง (ห้ามพัดหรือ
เปุาด้วยปาก) จึงฉีดยา 

- เปลี่ยนอับสําลีชุบ 
alcohol ทุก 24 ชม. 
- ภาชนะที่ใช้บรรจุส่งทํา
ให้ปราศจากเชื้อด้วยการ
อบไอนํ้า 

2.2 ก่อนฉีดยาใน  
ผู้ปุวยภูมิคุ้มกันตํ่า/  
เจาะเลือด 

- 70% Alcohol  
-0.5-2% 
Chlorhexidine  
in Alcohol

 

ประสิทธิภาพการ
ทําลายเชื้อดีมีฤทธิ์
คงค้างบนผิวหนัง  
30 นาที 

1. ใช้ไม้พันสําลีที่ปราศจากเชื้อชุบ  70% 
Alcohol เช็ดบริเวณที่จะแทงเข็มกว้างประมาณ 
3 ซม. เช็ดผิวหนังซํ้าบริเวณเดิมอีกครั้ง ด้วยไม้
พันสําลีที่ปราศจากเชื้ออันใหม่ รอจนแห้ง แล้ว
จึงแทงเข็ม 

- กรณีใช้ Chlorhexidine วิธีการเหมือนข้อ 1 
เช็ดผิวหนัง 2 รอบ 
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กิจกรรม/อุปกรณ์ การกําจัดเชื้อโรค วิธีปฏิบัติ หมายเหตุ 
2.3 ให้สารนํ้าทางหลอดเลือด
ดํา 

- 0.5- 2% 
Chlorhexidine 
in alcohol 
- 70% alcohol 

1. ใช้ไม้พันสําลีที่ปราศจากเชื้อชุบนํ้ายาทําลายเชื้อ 
เช็ดบริเวณท่ีจะแทงเข็มกว้างประมาณ3 ซม. รอจน
แห้ง 
2.ปฏิบัติซํ้าเหมือนข้อ 1 อีกครั้ง 
3. ปิดบริเวณที่แทงเข็มด้วยก๊อสที่ปราศจากเชื้อ
แล้วปิดทับด้วยพลาสเตอร์ให้แน่น 
4. ตรวจสอบตําแหน่งที่ให้สารนํ้าทุกวันถ้าพบมี
ลักษณะอักเสบเปลี่ยนตําแหน่งให้ใหม่ 

 

2.4 ก่อนการทํา  
หัตถการ เช่น ผ่าฝี  
เย็บแผล เป็นต้น 

-4% 
chlorhexidine  
Scrub  
- NSS  
-povidine 
solution 

1. ใส่ถุงมือ Sterile ใช้ก๊อสปราศจากเชื้อชุบ  
4% chlorhexidine Scrub เช็ดทําความสะอาด
บริเวณท่ีจะทํากว้างประมาณ 3 นิ้ว ให้สะอาด เช็ด
ตามด้วย NSS 
2.ใช้สําลีปราศจากเชื้อชุบ providine solution
เช็ดซํ้าบริเวณเดิม แล้วรอจนแห้ง จึงทําหัตถการ 
3. หลังทําหัตถการ ปิดบริเวณที่ได้รับการ เจาะ
เลือดหรือผ่าตัดด้วยก๊อสปราศจากเชื้อและปิดทับ
ด้วยพลาสเตอร์ให้แน่น 

 

3.การทําความสะอาด
อวัยวะสืบพันธุ์ 
3.1 ทําความสะอาดอวัยวะ
สืบพันธุ์สตรีก่อนตรวจภายใน 

- hibitane 1: 10
หรือ NSS 

1. เทนํ้ายาไว้ใน set flush 
2.ใช้ Forceps คีบสําลีที่ปราศจากเชื้อชุบนํ้ายาทํา
ความสะอาดบริ เวณอวัยวะสืบพันธุ์ ให้สะอาด  
3.ทําความสะอาดทุกครั้งก่อนตรวจภายใน 

 

3.2 ทําความสะอาด อวัยวะ
สืบพันธุ์ก่อนสวนปัสสาวะ 

- hibitane 1: 10 
หรือ NSS  
- ใช้ povidine 
solution เช็ดรู
เปิดท่อปัสสาวะ 
รอให้แห้ง เช็ด
ตามด้วย NSS 

- เทนํ้ายา ลงใน set สวนปัสสาวะ  
ทําความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์ ตามมาตรฐานการ
ทําความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์จึงทําการสวน
ปัสสาวะ 

 

3.3 ทําความสะอาด อวัยวะ
สืบพันธุ์ประจําวัน ในกรณีคา
สายสวนปัสสาวะ หรือใส่ 
condom 

- hibitane 1: 10  
หรือ NSS ในกรณี
ผู้ปุวยลุกเดินไม่ได้  
- นํ้ากับสบู่ กรณี
ผู้ปุวยลุกเดินเข้า
ห้องนํ้าเองได้ 

1. เทนํ้ายาใส่ set Flush  
2. ใช้ Forceps ที่ปราศจากเชื้อ คีบสําลีปราศจาก
เชื้อ ทําความสะอาดบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์ ตาม
มาตรฐานการทําความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์ และ
สายสวนให้สะอาดวันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น และทุก
ครั้งที่ถ่ายอุจจาระ ในกรณีผู้ปุวยลุกเดินไม่ได้ 
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2.เครื่องมือทางการแพทย์ 
กิจกรรม/อุปกรณ์ การกําจัดเชื้อโรค วิธีปฏิบัติ หมายเหตุ 

1.ปรอทวัดไข ้
 1.1 วัดทางรักแร้ 

- นํ้ายาล้างจาน 
- 70% alcohol 

1. ล้างด้วยนํ้าและนํ้ายาล้างจาน 
2.เช็ด ผึ่งให้แห้ง 
3.เช็ดตามด้วย 70% alcohol 

- ปรอทวัดทาง  
รักแร้และวัดทาง
ทวารแยก Trayใน
การเก็บ 

1.2 วัดทางทวารหนัก  - นํ้ายาล้างจาน  
- 70% alcohol 

1. ล้างด้วยนํ้าและนํ้ายาล้างจาน 
2. เช็ด ผึ่งให้แห้ง 
3. เช็ดตามด้วย 70% alcohol 

 

2.เครื่องมือปราศจาก
เชื้อหลังผ่านการใช้งาน
กับผู้ปุวย 

-ใ ส่ ถั ง ที่ มี ฝ า ปิ ด
มิดชิด 

-ฉีดน้ําให้เล็กน้อยเพ่ือปูองกันไม่ให้เครื่องมือแห้งรอ
หน่วยงานจ่ายกลางขึ้นไปรับเพ่ือมาทําให้ปราศจาก
เชื้อ 

 

 
    3.การทําความสะอาดและการทําลายเชื้อสําหรับของใช้ของผู้ป่วย 
กิจกรรม/อุปกรณ์  การกําจัดเชื้อโรค  วิธีปฏิบัติ  หมายเหตุ  
1. ใบมีด  - ใช้ครั้งเดียวท้ิง -ทิ้งในภาชนะท่ีปูองกันการทิ่มทะลุ-  
2. หม้อนอน ชามรูปไต 
หรือภาชนะรับสิ่งขับถ่าย
กระโถนบ้วนนํ้าลาย 

- ผงซักฟอก 1.เทสิ่งขับถ่ายออกแล้วล้างด้วยนํ้าและ 
ผงซักฟอกให้สะอาด 
2. ผึ่งให้แห้งรอใช้งานต่อไป 

-สําหรับผู้ปุวยโรคติดต่อให้ เทสิ่ ง
ขับถ่ายออกล้างนํ้าแล้วแช่ด้วยไฮ
เตอร์ 1.2 นาน 30 นาทีแล้วล้าง
ตามปกติ 

 
   4. การทําความสะอาดและการทําลายเชื้อ สําหรับเครื่องใช้รอบเตียงผู้ป่วยและสถานที่ 
กิจกรรม/อุปกรณ์  การกําจัดเชื้อโรค  วิธีปฏิบัติ  หมายเหตุ  
1.เตียงโต๊ะข้างเตียง เก้าอี้, 
ตู้ข้างเตียง,รถเข็น, เปลหาม
,เสาแขวนนํ้าเกลือ 

- ใช้ผงซักฟอก  1. เช็ดถูเมื่อสกปรก หรือเมื่อจําหน่าย ผู้ปุวย ด้วยนํ้า
ผงซักฟอก 
2. ผึ่งให้แห้ง รอการใช้งานต่อไป 

- ควรดูแลอุปกรณ์/
สิ่ ง ข อ ง ต่ า ง ๆ เ ป็ น
ประจํ า เ พื่ อล ดกา ร 
สะสมของเชื้อโรค 

2. หมอน, ที่นอนเบาะเด็ก 
(ที่หุ้มด้วย พลาสติก) 

- ใช้ผงซักฟอก 1. เช็ดทําความสะอาด เมื่อสกปรกหรือเมื่อจําหน่ายผู้ปุวย  
2. ผึ่งให้แห้ง รอการใช้งานต่อไป 

 

3. ถังขยะ - ใช้ผงซักฟอก 1.ทําความสะอาดถังขยะด้วยผงซักฟอกเมื่อสกปรก 
ตากแดดให้แห้ง  (ควรหมุนเวียนแต่ละถังในหน่วยงาน) 
2.ทําความสะอาด 1 ครั้ง/ สัปดาห์ 
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ส่วนที่ 5 
การป้องกันการติดเชื้อจากการดูแลสุขภาพที่บ้าน 

(Preventionof infection in home health care) 
 

ในปัจจุบันมีผู้ปุวยด้วยโรคเรื้อรังจํานวนมากที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลระยะหนึ่งแล้ว ผู้ปุวยต้อง
กลับไปรับการดูแลต่อที่บ้าน ผู้ปุวยได้รับการสอดใส่อุปกรณ์การแพทย์เข้าสู่ร่างกาย ที่สําคัญคือ สายสวน ปัสสาวะ 
สายให้อาหารทางจมูก สายให้สารนํ้าทางหลอดเลือด 

ผู้ปุวยที่ได้รับการดูแลที่บ้านอาจปุวยด้วยโรคติดต่อ การเจ็บปุวยอาจส่งผลให้ผู้ปุวยมีภูมิต้านทาน  ลดลง 
ผู้ปุวยเองมีความเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อและเกิดการติดเชื้อ บุคคลในครอบครัวและผู้ให้การดูแลผู้ปุวยที่บ้าน  อาจเสี่ยง
ต่อการติดเชื้อจากการดูแลผู้ปุวย หรืออาจเป็นผู้แพร่กระจายเชื้อสู่ผู้ปุวย การปูองกันการติดเชื้อภายใน  บ้าน เป็น
มาตรการในการปูองกันแบบปฐมภูมิที่ได้ผลดี ช่วยลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อ และการติด เชื้อภายใน
บ้าน เป็นมาตรการที่มีความจําเป็นทั้งต่อผู้ปุวยและต่อบุคคลในครอบครัวของผู้ปุวย  
สาเหตุที่ทําให้ผู้ป่วยเสี่ยงต่อการติดเชื้อ  

  1. การเจ็บปุวยของบุคคลในครอบครัว ผู้ปุวยที่รักษาที่บ้านมีความเสี่ ยงต่อการติดเชื้อจากชุมชน 
(Community acquired infection) โดยเฉพาะการติดเชื้อที่ระบบทางเดินหายใจ เช่น ไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัด และ
การติดเชื้อจากการสัมผัส เนื่องจากขาดการล้างมือและสุขวิทยาส่วนบุคคลไม่ดี  

  2. การสอดใส่อุปกรณ์การแพทย์เข้าสู่ร่างกาย ผู้ปุวยที่ได้รับการรักษาที่บ้านได้รับการสอดใส่อุปกรณ์ต่างๆ 
เข้าสู่ร่างกายเพ่ือการรักษา ได้แก่ การสอดใส่สายสวนหลอดเลือด การสวนคาสายสวนปัสสาวะ การได้รับ อุปกรณ์
เครื่องช่วยหายใจ การทําแผล ทําให้ผู้ปุวยมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อซึ่งเกี่ยวข้องกับการใส่อุปกรณ์ขณะอยู่ที่บ้าน 
การติดเชื้อเกิดขึ้นในลักษณะนี้ เรียกว่า “ Nosohusial Infection”  

  3. การได้รับยาหรือสารเคมี ผู้ปุวยซึ่งได้รับยาสเตียรอยด์ หรือ neoplastic therapy มีความไวรับ 
(susceptible) ต่อการติดเชื้อขณะอยู่ที่บ้าน เนื่องจากภูมิต้านทานลดลง  

ปัจจัยท่ีส่งเสริมให้ผู้ป่วยท่ีได้รับการดูแลที่บ้านเกิดการติดเชื้อ  
1. ปัจจัยเกี่ยวกับผู้ปุวย 
ปัจจัยเกี่ยวกับผู้ปุวยที่เพ่ิมความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ทําให้ผู้ปุวยมีความไวรับต่อการติดเชื้อเพ่ิมขึ้น มีทั้ง  

ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในตัวผู้ปุวยเอง ปัจจัยภายในตัวผู้ปุวย ได้แก่ 
    - อายุ 
    - โรคที่ผู้ปุวยเป็น 
    - สภาวะโภชนาการ 
    - ความต้านทานของร่างกาย 
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   - การปุวยเป็นพิษสุราเรื้อรัง หรือติดยาเสพติด  
   - การบาดเจ็บ  
   - การตั้งครรภ์  

ปัจจัยภายนอกซึ่งเก่ียวข้องกับตัวผู้ปุวย ได้แก่  
   - สถานะทางเศรษฐกิจ  
   - การใช้อุปกรณ์การแพทย์ในการรักษา  
   - อาชีพ  

  - สถานภาพสมรส 
- การผ่าตัด  

  - การได้รับรังสีรักษา และเคมีบําบัด  
  2. ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม  
  สิ่งแวดล้อมภายในบ้านมีทั้งสิ่งแวดล้อมที่มีชีวิต ได้แก่ บุคคลในครอบครัว และสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีชีวิต  
ได้แก่ สภาพที่อยู่อาศัย สิ่งแวดล้อมท่ีมีผลทําให้ผู้ปุวยเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ได้แก่  
  - สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดี  
  - มีการปนเปื้อนเชื้อในอุปกรณ์การแพทย์ที่ใช้กับผู้ปุวย  
  - มีสัตว์กัดแทะ และแมลงภายในบ้าน  
  - บุคคลในครอบครัวมีการเจ็บปุวยด้วยโรคติดเชื้อ  
  3. สภาพจิตใจของผู้ปุวยและผู้ดูแล  

ความเครียดของผู้ดูแลผู้ปุวยอาจส่งผลให้คุณภาพในการดูแลผู้ปุวยลดลง ทําให้ผู้ปุวยเสี่ยงต่อการติดเชื้อ
เพ่ิมข้ึน  

เชื้อจุลชีพและแหล่งที่มาของเชื้อภายในบ้าน  
  เชื้อจุลชีพหลายชนิดสามารถแพร่กระจายสู่สิ่งแวดล้อมภายในบ้านได้ จากบุคคลในครอบครัวที่ปุวย ด้วย

โรคติดเชื้อหรือเป็นพาหะของเชื้อ จากการสอบสวนพบว่าเชื้อ Sulmonella Shigella sonnei rotavirus 
rhinovirus influenza virus และ hepatitis A virus สามารถแพร่กระจายในบ้านได้ สัตว์เลี้ยงเป็นแหล่งของเชื้อ
ภายในบ้าน แมวและสุนัขที่เลี้ยงไว้เป็นรังโรคของเชื้อ Salmonella Campylobacter และเชื้อก่อโรคในลําไส้อ่ืนๆ  

  เชื้อโรคที่มากับอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Salmonella Campylobacter Escherichia coli และ 
Listeria มั กพบปนเปื้ อนในอาหารดิบ  ไ ด้ แก่  ไข่  เป็ ด  ไก่  เนื้ อ  ปลา  หอย  ผลไม้  และผั ก  
  เชื้อแบคทีเรียและเชื้อราที่มีในอากาศ อาจทําให้เกิดการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ หรือเกิดโรค  ภูมิแพ้ 
หากภายในบ้านมีความชื้น การระบายอากาศไม่ดี   

  ในการปูองกันการติดเชื้อที่บ้าน บุคลากรผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลสุขภาพผู้ปุวยที่บ้าน ควรมี 
ความรู้เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ต่อไปนี้  
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  1. การพยาบาล (Nursing) ควรมีความรู้และเข้าใจกิจกรรมการพยาบาลที่มีความเกี่ยวข้องกับการติดเชื้อ
เป็นอย่างดี สามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง ได้แก่ การแยกผู้ปุวย (Isolation Precautions) เทคนิคปราศจากเชื้อ 
(Aseptie technique)การใช้ อุปกรณ์ปูองกัน การใช้ อุปกรณ์การแพทย์ การทําลายเชื้อ เป็นต้น  
  2. จุลชีววิทยา (Microbiology) ความมีความรู้เกี่ยวกับเชื้อชนิดต่าง ๆ ธรรมชาติของเชื้อ และ วิธีการ
แพร่กระจายเชื้อ  

  3. โรคติดเชื้อ (Infectious diseases) ควรมีความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อในชุมชน เชื้อที่เป็นสาเหตุ ระยะฟัก
ตัว อาการและอาการแสดง ระยะติดต่อของโรค การปูองกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในครอบครัว   
  4. สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม (Environmental sciences) ควรมีความรู้เกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อมให้ 
ปลอดภัยไม่เป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อ ได้แก่ การทําลายเชื้อในสิ่งแวดล้อม การดูแลรักษาความสะอาด  
สิ่งแวดล้อม การกําจัดสัตว์และแมลงนําโรค การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ  

  นอกจากนี้ บุคลากรที่ให้การดูแลผู้ปุวยที่บ้านควรมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับวงจรการติดเชื้อเพ่ือ 
สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปูองกันการติดเชื้อ ซึ่งอาจเกิดขึ้นกับผู้ปุวยเมื่อผู้ปุวยกลับไปอยู่บ้าน  รวมทั้ง
สามารถให้คําอธิบายและแนะนําญาติในการปู องกันการติดเชื้อได้อย่างเหมาะสม  

 การป้องกันการติดเชื้อจากการดูแลสุขภาพที่บ้าน (Prevention of Infections in Home Health Care)  
  กิจกรรมที่ควรดําเนินการเพ่ือปูองกันการติดเชื้อจากการดูแลสุขภาพที่บ้าน ดังนี้  
  1. การให้ความรู้และคําแนะนําแก่ผู้ปุวย บุคคลในครอบครัว และผู้ดูแลผู้ปุวย (Education & 

Supervision)  
  2. การเฝูาระวังการติดเชื้อ (Surveillance) 
   3. การแยกผู้ปุวย (Isolation Precautions)  
  4. การล้างมือ (Handwashing)  
  5. การทําลายเชื้อ (Disinfection)  
  6. การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ (Infectious waste management)  
  7. การควบคุมสิ่งแวดล้อม (Environmental Control)  
  8. การปูองกันการติดเชื้อจากการสอดใส่อุปกรณ์การแพทย์ (Prevention of infections associated 

with invasive procedures)  
  9. การปูองกันการติดเชื้อวัณโรค (TB prevention)  
  10. การปูองกันอุบัติเหตุขณะให้การพยาบาลผู้ปุวย (Accident prevention)  
  11. การดูแลสุขภาพบุคลากร และผู้ให้การดูแลผู้ปุวยที่บ้าน (Employee and Care give Health)  
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การให้ความรู้และคําแนะนําแก่ผู้ป่วย บุคคลในครอบครัว และผู้ดูแลผู้ป่วย  
  การให้ความรู้และคําแนะนําแก่ผู้ปุวยและครอบครัว เพ่ือให้สามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง ขณะรับการรักษา ที ่
บ้าน ความรู้ที่ควรให้มีดังนี ้
   1. ข้อมูลเกี่ยวกับการรักษา ได้แก่ 
   - การใช้ยา ขนาดและวิธีใช้ยา รวมทั้งผลข้างเคียงจากการใช้ยา  
  - วิธีการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ  
      2. การปูองกันการติดเชื้อที่เกิดอาจเกิดขึ้นและผู้ปุวยอยู่ที่บ้าน วิธีการจะช่วยลดการแพร่กระจายเชื้อ

ภายในครอบครัว เพ่ือปูองกันมิให้ผู้ปุวยได้รับเชื้อจากบุคคลในครอบครัว และในกรณีที่ผู้ปุวย  ปุวยด้วยโรคติดเชื้อ 
สามารถปูองกันมิให้เชื้อแพร่กระจายสู่บุคคลในครอบครัว ความรู้ที่ควรให้แก่ผู้ปุวยและ  ญาติ ได้แก่  
  - การล้างมือ 

  -การดูแลสุขวิทยาส่วนบุคคล  
  - เทคนิคปลอดเชื้อ  
  - อาการและอาการแสดงของการติดเชื้อ  
  - การทําความสะอาด และการทําลายเชื้ออุปกรณ์การแพทย์  
  - วิธีการแพร่กระจายเชื้อ และการปูองกันการแพร่กระจายเชื้อ  
  - วิธีการเก็บสิ่งส่งตรวจ 
  - การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ  
  - การดูแลสิ่งแวดล้อมภายในบ้าน  

  ควรจัดเตรียมเอกสาร ข้อมูลต่างๆที่จําเป็นสําหรับผู้ปุวยและผู้ดูแลผู้ปุวย เพ่ือให้ศึกษา ทบทวน
หลังจากท่ีได้ให้คําแนะนําไปแล้ว  

  บุคลากรควรประเมินความรู้ของผู้ปุวยและผู้ดูแลผู้ปุวยเป็นระยะๆว่าสามารถจดจําความรู้ที่ให้  
และปฏิบัติตามได้ถูกต้องหรือไม่ โดยการเยี่ยมครอบครัว สังเกตการณ์ดูแลผู้ปุวยของผู้ดูแล สภาพแวดล้อม 
การเยี่ยมครอบครัว ช่วยเหลือ ลดความวิตกกังวลของผู้ดูแลในการปฏิบัติ ซึ่งต้องใช้อุปกรณ์ต่างๆ ได้ และช่วย
ให้ผู้ดูแลเกิดความมั่นใจยิ่งขึ้น นอกจากนี้บุคลากรควรสังเกตสภาวะจิตของผู้ปุ วยและผู้ดูแลด้วยว่ามี
ความเครียด มีความกังวลมากน้อยเพียงใด ซึ่งจะสังเกตได้จาก  

  - อาการและอาการแสดงของภาวะซึมเศร้า  
  - การปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง คุณภาพการดูแลผู้ปุวยที่ลดลง  
  - ภาวะแทรกซ้อนซึ่งเกิดข้ึนกับผู้ปุวย  
  - การขาดความสนใจที่จะเรียนรู้วิธีการดูแลผู้ปุวย  
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 การเฝ้าระวังการติดเชื้อ  
  การติดเชื้อที่เกิดขึ้นในผู้ปุวยที่ได้รับการดูแลที่บ้าน อาจเป็นการติดเชื้อในโรงพยาบาล (nosocomial 

infection) หรือเป็นการติดเชื้อที่เกิดขึ้นที่บ้าน (Home health-associated infections) บุคลากรผู้ให้การดูแล
ผู้ปุวยควรมีความรู้ในการวินิจฉัยการติดเชื้อ ซึ่ งเป็นผลมาจากการที่ผู้ปุวยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล เพ่ือ
สามารถให้ข้อมูลแก่โรงพยาบาล เพ่ือหามาตรการในการปูองกันได้อย่างเหมาะสม การเฝูาระวังการติดเชื้อที่บ้าน
และการรายงานให้หน่วยงานIC ทราบมีความสําคัญ เพราะช่วยลดปัญหาการติดเชื้อในโรงพยาบาลลงได้ ดังนั้นเมื่อ
บุคลากรพบปัญหาการติดเชื้อเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการติดเชื้อในโรงพยาบาลหรือการติดเชื้อที่เกิดขึ้นที่บ้านควรมี
การบันทึกข้อมูล และนําข้อมูลที่พบไปใช้ในการวางแผนปูองกันการติดเชื้อต่อไป  

     การเฝูาระวังการติดเชื้อในผู้ปุวยที่ได้รับการดูแลที่บ้าน ช่วยให้ทราบลักษณะการเกิดการติดเชื้อในกลุ่ม
ผู้ปุวยเฉพาะกลุ่มนี้ ใช้ประเมินคุณภาพการดูแลผู้ปุวยทั้งของบุคลากรและญาติของผู้ปุวย ส่งผลให้การดูแลผู้ปุวยดี
ขึ้น ผู้ปุวยปลอดภัยไม่เกิดการติดเชื้อ การบันทึกข้อมูลการติดเชื้อ ควรมีข้อมูลเกี่ยวกับผู้ปุวย ได้แก่ ชื่อ – สกุล เพศ 
อายุ โรค ข้อมูลเกี่ยวกับการติดเชื้อ เช่น ตําแหน่งที่พบการติดเชื้อ วันที่เริ่มมีอาการ อาการและอาการแสดงของ
การติดเชื้อ หากสามารถเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการได้ ควรดําเนินการ เพ่ือให้ทราบเชื้อที่เป็นสาเหตุ
และสามารถให้ยาต้านจุลชีพที่ตรงตามชนิดของเชื้อ เพ่ือให้ผู้ปุวยหายจากการติดเชื้อโดยเร็ว  

  การวินิจฉัยการติดเชื้อจากการดูแลสุขภาพที่บ้าน  
  Home health-associated infections หมายถึง การติดเชื้อซึ่งเกิดขึ้นในผู้ปุวยที่ได้รับการดูแลที่บ้าน ซึ่ง
การติดเชื้อไม่ได้ปรากฏมาก่อนหรือไม่ได้อยู่ในระยะฟักตัวของเชื้อขณะผู้ปุวยเริ่มรับการรักษาที่บ้าน โดยทั่วไป
ไม่พบการติดเชื้อเกิดขึ้นภายใน 48-72 ชั่วโมงหลังจากเริ่มมารักษาที่บ้าน แต่อย่างไรก็ตามหากผู้ปุวยเกิดการ
ติดเชื้อ จะต้องพิจารณาระยะฟักตัวของเชื้อร่วมด้วย ในการวินิจฉัยการติดเชื้อจากการรักษาที่บ้าน อาการไข้
จะใช้เกณฑ์ตัดสินว่าผู้ปุวยมีไข้เม่ือพบว่าผู้ปุวยมีอุณหภูมิของร่างกายสูงกว่า 38 องศาเซลเซียส 
   แนวทางการวินิจฉัยการติดเชื้อที่ระบบต่าง ๆ มีดังนี้  
  1. การวินิจฉัยการติดเชื้อที่ระบบทางเดินปัสสาวะ (Urinary tract infection) การวินิจฉัยการติดเชื้อที่
ระบบทางเดินปัสสาวะแบบมีอาการ (Symptomatic urinary tract infection) มีแนวทางในการวินิจฉัยได้ 2 
แบบ คือ  
   1. ผู้ปุวยมีอาการหรืออาการแสดง อย่างน้อย 3 ใน 4 อาการต่อไปนี้  
    ก. มีไข้ (อุณหภูมิ > 38º c) หรือ หนาวสั่น  
    ข. ปวดบริเวณใต้ชายโครง หรือบริเวณเหนือหัวเหน่าหรือกดเจ็บ  
    ค. สับสน  
    ง. ปัสสาวะมีลักษณะผิดปกติ เช่น มีเลือดปน มีกลิ่นเหม็น มีตะกอน และไม่มี การตรวจ
ปัสสาวะหรือส่งเพาะเชื้อ  
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    2. ผู้ปุวยมีอาการอย่างน้อย 2 ใน 4 อาการข้างต้น ร่วมกับผลการตรวจข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้  
     2.1 ผลการตรวจปัสสาวะ พบปัสสาวะเป็นหนอง พบ wbc ≥ 10 wbc/mm3 หรือ ≥ 3 
wbc/high power field ในปัสสาวะที่ไม่ได้ปั่น และ พบ nitrite และ/หรือ leukocyte esterase  
     2.2 ผลการตรวจเพาะเชื้อ พบเชื้อ ≥ 105 cfu/ml และพบเชื้อไม่เกิน 2 ชนิด  
2. การวินิจฉัยการติดเชื้อท่ีระบบทางเดินหายใจ (Respiratory tract infections)  
  การติดเชื้อที่ระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง และ/หรือปอดอักเสบ วินิจฉัยจากอาการและอาการแสดง
ผู้ปุวยไม่ได้รับการถ่ายภาพรังสีทรวงอก ผู้ปุวยมีอาการ 3 อย่างจากอาการและอาการแสดง 7 อย่างต่อไปนี้  
  1) เริ่มมีอาการไอ หรือ ไอมากขึ้น  
  2) เริ่มมีเสมหะ หรือ มีเสมหะมากขึ้น  
  3) เริ่มมีเสมหะเป็นหนอง หรือ เสมหะเป็นหนองมากขึ้น  
  4) มีไข ้ 
  5) เจ็บหน้าอก (pleuritic chest pain)  
  6) เริ่มมีอาการ หรือการฟังปอดพบอาการมากข้ึน เช่น rales rhonchi หรือ  
  7) ผู้ปุวยเริ่มมีอาการหายใจเร็ว หรือมีอาการสับสน หรืออาการเหล่านี้ เป็นมากขึ้น ปอดอักเสบอาจ
วินิจฉัยจากการตรวจพบข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้  

  7.1 การตรวจปอด พบ rales หรือ dullness ร่วมกับ การตรวจพบอย่างน้อย 1 อย่าง ต่อไปนี้  
    ก. ผู้ปุวยเริ่มมีอาการเสมหะเป็นหนอง หรือ ลักษณะเสมหะเปลี่ยนไป หรือ  
    ข. พบเชื้อในเลือด  

 
   7.2 การถ่ายภาพรังสีทรวงอก พบ infiltration consolidation cavitaiton หรือ pleural  

effusion ร่วมกับการตรวจพบอย่างน้อย 1 อย่าง ต่อไปนี้  
   ก. ผู้ปุวยเริ่มมีอาการเสมหะเป็นหนองหรือลักษณะเสมหะเปลี่ยนไป หรือ  
   ข. พบเชื้อในเลือด  
3. การติดเชื้อที่กระแสโลหิตแบบปฐมภูมิ (Primary bloodstream infection)  

  การติดเชื้อที่กระแสโลหิตแบบปฐมภูมิประกอบด้วย laboratory-confirmed bloodstream infection 
และ clinical sepsis  
  การวินิจฉัย Laboratory-confirmed bloodstream infection อาการและผลการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการของผู้ปุวย เข้าได้กับเกณฑ์การวินิจฉัยอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้  
  1) แยกเชื้อได้จากเลือดและเชื้อนั้นไม่สัมพันธ์กับการติดเชื้อที่ตําแหน่งอ่ืน  
  2) ผู้ปุวยมีอาการและอาการแสดง 1 อย่างต่อไปนี้ : ไข้ (≥ 38º c) หนาว หรือ ความดัน โลหิตตํ่าร่วมกับ 
การตรวจพบอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้  
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   ก. ตรวจพบเชื้อจากผิวหนังในตัวอย่างเลือด 2 ตัวอย่างที่เก็บต่างเวลากันและเชื้อที่พบไม่เกี่ยว
ของกับการติดเชื้อที่ตําแหน่งอื่นของร่างกาย หรือ  
   ข. ตรวจพบเชื้อจากผิวหนังใบตัวอย่างเลือดจากผู้ปุวยที่ได้รับการใส่สายสวนหลอด  เลือด และ 
แพทย์ให้ยาต้านจุลชีพเพ่ือรักษา  
  การวินิจฉัย Clinical sepsis ผู้ปุวยมีอาการ 1 อย่างของอาการต่อไปนี้ โดยไม่ทราบสาเหตุ : ไข้ (≥ 38º 
c) ความดันตํ่า (ความดันซิสโตลิค ≤ 99 มม. ) หรือ มีปัสสาวะออกน้อย ( < 20 ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อชั่วโมง) 
ร่วมกับทุกข้อต่อไปนี้  
  ก. ไม่มีการตรวจเพาะ หรือ ตรวจไม่พบเชื้อในเลือด  
  ข. ไม่มีการติดเชื้อที่ตําแหน่งอื่นของร่างกาย  
  ค. แพทย์ให้ยาด้านจุลชีพเพ่ือรักษา  
4. การติดเชื้อที่ผิวหนัง (Skin infection)  
  การติดเชื้อที่ผิวหนังประกอบด้วย cellulitis soft tissue infection, wound infection และdecubitus 
ulcer การวินิจฉัยการติดเชื้อเหล่านี้ ผู้ปุวยต้องมีอาการเข้าได้กับเกณฑ์ต่อไปนี้ อย่างน้อย 1 อย่าง  
  1. พบหนองที่แผล ผิวหนัง หรือ soft tissue และ/หรือ  
  2. มีอาการอย่างน้อย 2 อย่างต่อไปนี้ โดยไม่พบสาเหตุอื่น  
   2.1 มีอาการสับสน  
   2.2 มีอาการปวดหรือกดเจ็บ  
   2.3 มีอาการบวมเฉพาะที่  
   2.4 บริเวณท่ีเป็นมีอาการแดง  
   2.5 บริเวณท่ีเป็นมีอาการร้อน และตรวจพบอย่างน้อย 1 อย่างต่อไปนี้  
    ก. พบเชื้อจากการตรวจเพาะเชื้อบริเวณท่ีมีอาการ หรือ  
    ข. ตรวจพบเชื้อในเลือด  

5. การติดเชื้อที่ตา หู จมูกและปาก (Eye, Ear, Nose and Mouth infection)  
  Conjunctivitis ผู้ปุวยมีอาการ 1 อย่างต่อไปนี้ : มีหนองที่ตา หรือ ตาแดง อาจมีหรือไม่มีอาการคัน และ
เจ็บ ตา  

การติดเชื้อที่หูผู้ปุวยมีอาการต่อไปนี้ : มีหนองไหลจากหู ปวดหู หรือเยื่อแก้วหูแดง หรือแพทย์วินิจฉัยว่า
ติด เชื้อ  
Sinusitis วินิจฉัยได้จากเกณฑ์หนึ่งเกณฑ์ใดต่อไปนี้  
  1. แพทย์วินิจฉัยว่าเป็น sinusitis  
  2. เพาะเชื้อจากหนองที่ได้จากโพรงจมูก พบเชื้อ หรือ   
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  3. ผู้ปุวยมีอาการหรืออาการแสดงอย่างน้อย 1 อย่างต่อไปนี้ โดยไม่พบสาเหตุอ่ืน ไข้ ปวดหรือกดเจ็บ
บริเวณโพรงจมูก ปวดศีรษะ มีหนองหรือมีการอุดตันที่จมูกและ ตรวจพบอย่างน้อย 1 อย่าง ต่อไปนี้ : ตรวจ
พบความผิดปกติจากการส่องกล้อง หรือ จากการตรวจทางรังสี  
6. การติดเชื้อที่ระบบทางเดินอาหาร (Gastrointestinal tract infection) Gastroenteritis ผู้ปุวยมีอาการ
หรือผลการตรวจอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้  
  1. ถ่ายเหลว ตั้งแต่ 2 ครั้งข้ึนไปใน 24 ชั่วโมง 
  2. อาเจียนตั้งแต่ 2 ครั้งข้ึนไป 24 ชั่วโมง หรือ  
  3. ตรวจอุจจาระพบเชื้อก่อโรค และผู้ปุวยมีอาการและอาการแสดงเข้าได้กับการติดเชื้อที่ระบบทางเดิน
อาหาร (คลื่นไส้ อาเจียน ปวดหรือกดเจ็บที่ท้อง หรือท้องเสีย)  
การแยกผู้ป่วย (Isolation Precautions)  
  Isolation Precautions หมายถึง การปฏิบัติเพ่ือปูองกันการแพร่กระจายเชื้อจุลชีพจากผู้ปุวย ผู้ติดเชื้อ 
หรือผู้ที่มีเชื้ออยู่แต่ไม่ปรากฏอาการ (Carrier หรือ colonized) ไปสู่บุคลากรหรือญาติ หรือบุคคลใน
ครอบครัวของผู้ปุวย วิธีการที่มีความเป็นไปมากที่สุด คือ การปูองกันการแพร่กระจายเชื้อจากแหล่งโรค  ซึ่ง
อาจทําได้หลายวิธี ได้แก่ การแยกผู้ปุวย การล้างมือ การทําลายเชื้อบนอุปกรณ์การแพทย์ด้วยวิธีการที่
เหมาะสม เป็นต้น 

Isolation Precautions หมายถึง การแยกผู้ปุวยให้อยู่ในห้องแยก การใช้ผ้าปิดปากและจมูก การใช้เสื้อ 
คลุม การสวมถุงมือ การล้างมือ การปฏิบัติตามหลัก Isolation Precautions มีวิธีการปฏิบัติตั้งแต่มากที่สุดถึง 
น้อยที่สุดขึ้นอยู่กับวิธีการแพร่กระจายของเชื้อแต่ละชนิด โดยทั่วไปการแยกผู้ปุวยอย่างเหมาะสม เมื่อสงสัยว่า
ผู้ปุวยเป็นโรคติดต่อ จะก่อให้เกิดผลดีต่อผู้ปุวยและญาติ 
 หลักในการแยกผู้ปุวย ควรพิจารณาว่าผู้ปุวยเป็นโรคติดเชื้อใด มีความจําเป็นต้องแยกผู้ปุวยหรือไม่ วิธีการ
แพร่กระจายของเชื้อ รวมทั้งพาหะหรือสิ่งที่อาจนําเชื้อสู่ผู้อ่ืน เนื่องจากเชื้อแต่ละชนิดมีวิธีการแพร่กระจาย
หรือวิธีการติดต่อ มีธรรมชาติและรังโรคแตกต่างกัน การเลือกวิธีการแยกผู้ปุวยอย่างถูกต้อง เหมาะสม จะช่วย
ให้การปูองกันการแพร่กระจายเชื้อมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
  ศูนย์ควบคุมและปูองกันโรคสหรัฐอเมริกา (Centers of Disease Control and Prevention) และ The 
Hospital Infection Control Practices Advisory Committee (HICPAC) ได้แบ่ง 
วิธีการปฏิบัติในการแยกผู้ป่วย ออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ  
  1. Standard Precautions เป็นการปฏิบัติในการดูแลผู้ปุวยทุกราย ไม่ว่าผู้ปุวยจะมีการติดเชื้อหรือไม่ 
หรือได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคใด Standard Precautions เกิดขึ้นจากการนําแนวทางการปฏิบัติของ 
Universal Precautions ซึ่งเป็นการปูองกันการแพร่กระจายเชื้อจากเลือดและการคัดหลั่งของร่างกาย และ 
Body Substance Isolation มาใช้กับผู้ปุวยทุกราย Standard Precautions ใช้กับเลือด สารนํ้าของร่างกาย 
สารคัดหลั่งทุกชนิด อุจจาระ ปัสสาวะ ผิวหนังที่มีบาดแผลและเยื่อบุของร่างกาย (mucous membrane)  
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  2. Transmission-Based Precautions ใช้ในกรณีที่ทราบว่าผู้ปุวยเป็นโรคใด หรือสงสัยว่า ผู้ปุวยมี
การติดเชื้อหรือมีเชื้อเจริญอยู่ตามร่างกายของผู้ปุวย ซึ่งเชื้อสามารถแพร่กระจายทางอากาศทางฝอย  ละออง
นํ้ามูกนํ้าลายหรือโดยการสัมผัส ผู้ปุวยที่ติดเชื้อหรือสงสัยว่าติดเชื้อที่สามารถแพร่กระจายได้ง่าย หรือ เป็นเชื้อ
ที่ก่อให้เกิดปัญหารุนแรง ควรได้รับการดูแลโดยใช้ Standard Precautions ร่วมกับ Transmission-Based 
Precautions เพ่ือตัดหนทางการแพร่กระจายเชื้อ 
  Transmission-Based Precautions แบ่งออกได้เป็น 3 วิธี คือ 
  2.1 Airborne Precaution มีวัตถุประสงค์เพ่ือลดแพร่กระจายของเชื้อทางอากาศ ซึ่งเกิดจากฝอยละออง
นํ้ามูกนํ้าลายที่มีขนาดเล็ก ซึ่งล่องลอยอยู่ในอากาศเป็นเวลานาน หรือฝุุนละอองที่มีเชื้อโรคอยู่ ผู้ที่อยู่ภายใน
ห้องเดียวกัน อยู่ในบริเวณใกล้เคียงหรืออยู่ไกลออกไปอาจสุดหายใจ เอาเชื้อที่มีอยู่เหล่านี้เข้าไป ทําให้เกิดการ
ติดเชื้อได้ Airborne Precautions ในผู้ปุวยที่ทราบว่าสามารถ 
  2.2 Droplet Precautions เป็นการปฏิบัติเพ่ือปูองกันการแพร่กระจายเชื้อจากฝอยละออง นํ้ามูกและนํ้า
ลาย การสัมผัสเชื้อบริเวณเยื่อบุตา ฝอยละอองนํ้ามูกนํ้าลายนี้ เกิดจากผู้ปุวยที่มีเชื้อโรคอยู่หรือ เกิดขึ้นขณะมี
การดูดเสมหะ การแพร่กระจายเชื้อโดยวิธีนี้ เกิดจากการสัมผัสใกล้ชิดระหว่างแหล่งโรคกับผู้สัมผัส ทั้งนี้
เนื่องจากฝอยละอองมีขนาดใหญ่ จึงลอยอยู่ในอากาศได้ไม่นาน และมักลอยอยู่ภายในระยะทางไม่ เกิน 3 ฟุต
จากแหล่งโรค droplet Precautions ใช้กับผู้ปุวยหรือผู้ที่สงสัยว่าติดเชื้อที่แพร่กระจายทางฝอยละออง  
นํ้ามูก นํ้าลาย 
  2.3 Contact Precautions เป็นการปฏิบัติเพ่ือละการแพร่กระจายเชื้อซึ่งเกิดจากการสัมผัส ทั้งทางตรง 
และทางอ้อม การแพร่กระจายเชื้อจากกา รสัมผัสทางตรง ได้แก่  การสัมผัสผิวหนังที่มีบาดแผล  
การแพร่กระจายเชื้อจากบุคลากรหรือญาติที่เป็นพาหะไปสู่ผู้ปุวยขณะพลิกตัวให้ผู้ปุวย การสัมผัสทางอ้อมเกิด
จากการสัมผัสสิ่งของเครื่องใช้ที่ปนเปื้อนเชื้อ  
  แนวปฏิบัติในการใช้อุปกรณ์ป้องกัน  
  1. ควรสวมถุงมือ และอุปกรณ์ปูองกันอ่ืนๆ เมื่อคาดว่าอาจสัมผัสเลือด สารคัดหลั่ง หรือสิ่งขับถ่ายจาก
ร่างกายผู้ปุวย 
    2. ควรสวมถุงมือเมื่อจะให้สารนํ้าทางหลอดเลือดแก่ผู้ปุวยที่ไม่ให้ความร่วมมือ หรือเมื่อทําแผลที่มี 
discharge ซึมมาก  
  3. ควรสวมผ้าปิดปากและจมูก เมื่อให้การดูแลผู้ปุวยที่มีอาการไอมาก ผู้ปุวยที่เป็นวัณโรคระยะแพร่เชื้อ 
ผู้ปุวยเป็นไข้หวัดใหญ่ หัดเยอรมัน หัด สุกใส หรือไอกรน  
  4. ควรสวมเสื้อคลุมเมื่อคาดว่าเสื้อผ้าอาจเปรอะเปื้อนเลือด สารคัดหลั่งจากร่างกายผู้ปุวย   
  5. ควรสวมถุงมือยางอย่างหนา เมื่อล้างอุปกรณ์การแพทย์ที่ใช้กับผู้ปุวย เมื่อทําความสะอาดบริเวณที่
เปรอะเปื้อนเลือด สารคัดหลั่งหรือสิ่งขับถ่ายจากร่างกายผู้ปุวย  
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การล้างมือ 
  มือมักปนเปื้อนเชื้อต่างๆ ทั้งเชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัสจากผู้ปุวยที่ติดเชื้อ หรือมีเชื้อเจริญอยู่หรือจาก
สิ่งแวดล้อม การล้างมือเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการลดการแพร่กระจายเชื้อจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งหรือสู่บุคคล
อ่ืนๆ การล้างมืออย่างถูกวิธีก่อนให้การพยาบาลผู้ปุวย ก่อนสัมผัสผู้ปุวย หลังจาสัมผัสเลือด  สารคัดหลั่ง หรือ
อุปกรณ์ท่ีปนเปื้อนเชื้อ เป็นองค์ประกอบที่สําคัญในการปูองกันการติดเชื้อ 
  การล้างมือด้วยนํ้าหรือสบู่โดยใช้เวลาประมาณ 10 วินาที สามารถปูองกันการแพร่กระจายเชื้อได้ 
บุคลากรที่ให้การดูแลผู้ปุวยที่บ้านอาจนํา Alcohol hand rub ติดตัวไปด้วยเมื่อให้การดูแลผู้ปุวยที่บ้าน เพ่ือ
ความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงาน และปูองกันการแพร่กระจายเชื้อจากการสัมผัส  
  การทําลายเชื้อ 
  อุปกรณ์การแพทย์ที่ใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ปุวยที่บ้าน จะต้องได้รับการทําความสะอาด ทําลายเชื้อหรือ
ทําให้ปราศจากเชื้อด้วยวิธีการที่ถูกต้อง เพ่ือปูองกันการแพร่กระจายเชื้อและเพ่ือให้ผู้ปุวยปลอดภัยเมื่อต้องใช้
อุปกรณซ์ํ้ากับผู้ปุวยอีก ผู้ปุวยอาจได้รับเชื้อและเกิดการติดเชื้อหากอุปกรณ์ที่ใช้กับผู้ปุวยมีเชื้ อจุลชีพปนเปื้อน
อยู่ การทําลายเชื้อในสิ่งของเครื่องใช้หรืออุปกรณ์บางชนิดอาจทําโดยการต้ม การแช่หรือการเช็ดด้วยนํ้ายา
ทําลายเชื้อ เช่น 70 % แอลกอฮอล์  3% hydrogen peroxide หรือ Lysol ขึ้นอยู่กับประเภทของอุปกรณ์ 
อุปกรณ์การแพทย์บางชนิดต้องนําไปจากโรงพยาบาล เมื่อใช้กับผู้ปุวยแล้วหากจําเป็นต้องทําให้ปราศจากเชื้อ  
ควรนํากลับไปบริหารจัดการที่โรงพยาบาล โดยบรรจุในภาชนะหรือถุงที่มิดชิดเพ่ือปูองกันการกระจายเชื้อ  
บุคลากรที่ให้การดูแลผู้ปุวยที่บ้าน ควรให้ความรู้แก่ญาติถึงวิธีการที่ถูกต้องในการทําลายเชื้ออุปกรณ์
การแพทย์ เครื่องผ้าที่เปรอะเปื้อนเลือดสารคัดหลั่ง และสิ่งแวดล้อมของผู้ปุวย รวมทั้งวิธีการเตรียมและ
อัตราส่วนที่ถูกต้อง ในการเตรียมนํ้ายาทําลายเชื้อ  
  การทําลายเชื้อเป็นกิจกรรมที่มีความสําคัญที่ช่วยให้สิ่งแวดล้อมปลอดภัยต่อผู้ปุวย ก่อนการทําลายเชื้อ
อุปกรณ์ท่ีใช้กับผู้ปุวย ควรล้างอุปกรณ์ด้วยนํ้าและสารขัดล้างก่อน โดยผู้ล้างสวมถุงมืออย่างหนา นํ้ายาทําลาย
เชื้อที่แนะนําให้ใช้ที่บ้าน ได้แก่ สารฟอกขาว ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ นํ้าเดือดและแอลกอฮอล์  
  การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 
  มูลฝอยที่เกิดจากการรักษาพยาบาลผู้ปุวยควรมีการจัดการอย่างถูกต้อง เพ่ือมิให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อ
สู่สิ่งแวดล้อม บุคลากรควรให้ความรู้แก่ญาติหรือผู้ดูแลผู้ปุวยในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ  ผูกปากถุงให้มิดชิด
ก่อนนําไปเผาโดยกําหนดบริเวณเผาให้มีภาชนะปิดปูองกันสัตว์มาขุ้ยเขี่ยหรือนําส่งไปที่รพ.สตๆนําส่งไปกําจัด
ที่โรงพยาบาล สารคัดหลั่งที่ออกจากร่างกายผู้ปุวยเทลงในชักโครกด้วยความระมัดระวัง มิให้เกิดการกระเด็น
หลังจากนั้นทาํความสะอาดชักโครกโดยเฉพาะน้ําสารคัดหลั่งจากการล้างไตที่บ้าน  
  การควบคุมสิ่งแวดล้อม 
  สิ่งแวดล้อมเป็นองค์ประกอบสําคัญองค์ประกอบหนึ่งที่เก่ียวข้องกับการติดเชื้อ สิ่งแวดล้อมอาจเป็นสาเหตุ
โดยตรงที่ทําให้ผู้ปุวยเกิดการติดเชื้อจากเชื้อที่มีอยู่ในสิ่งแวดล้อมหรือ สิ่งแวดล้อมอาจส่งเสริมให้เชื้อจุลชีพเพ่ิม
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จํานวน และแพร่กระจายสู่ผู้ปุวยได้ นอกจากนี้สิ่งแวดล้อมยังส่งผลต่อผู้ปุวยทั้งร่างกายและจิตใจ การควบคุม
สิ่งแวดล้อมควรดําเนินการเกี่ยวกับการรักษาความสะอาด การระบายอากาศ การจัดให้แสงสว่างได้ทั่วถึง  
การกําจัดแมลงและสัตว์นําโรค รวมทั้งการดูแลสัตว์เลี้ยงภายในบ้านเพ่ือลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อ
ภายในบ้าน บุคลากรควรประเมินสภาพแวดล้อมของผู้ปุวยรวมทั้งพฤติกรรมของญาติผู้ที่จะให้การดูแลผู้ปุวย
ใกล้ชิดเกี่ยวกับ สุขวิทยาส่วนบุคคล การล้างมือ การทําความสะอาดสิ่งแวดล้อมภายในบ้าน การจัดการมูล
ฝอยที่เปรอะเปื้อนเลือด สารคัดหลั่ง สิ่งขับถ่ายจากร่างกายผู้ปุวย เพ่ือให้สามารถให้คําแนะนําเพ่ือให้มีการ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมให้ดีข้ึน  
  การป้องกันการติดเชื้อจากการสอดใส่อุปกรณ์การแพทย์  
  ผู้ปุวยที่ได้รับการรักษาที่บ้านมีทั้งผู้ปุวยที่ได้รับสารนํ้า สารอาหารรวมทั้งยาด้านจุลชีพทางหลอดเลือด 
ได้รับการใส่ท่อช่วยหายใจ ได้รับการสวนคาสายสวนปัสสาวะ ได้รับการล้างไตที่บ้าน ได้รับการให้อาหารทาง
สายยาง หรือได้รับการทําแผล แม้ว่าการสอดใส่อุปกรณ์ต่างๆ เข้าสู่ร่างกายจะเป็นสิ่งที่มีความจําเป็นและ
สามารถช่วยให้ผู้ปุวยมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้น มีความสุขสบายขึ้น แต่หากการสอดใส่อุปกรณ์มีความผิดพลาดหรือมี
การละเมิดเทคนิคปลอดเชื้อ อาจทําให้ผู้ปุวยได้รับอันตรายเกิดการติดเชื้อ ทําให้ผู้ปุวยเสียชีวิต ได้ จาก
การศึกษาพบว่า การติดเชื้อที่กระแสโลหิตในผู้ปุวยที่รักษาที่บ้านเกี่ยวข้องกับการสอดใส่สายสวนทางหลอด
เลือด ซึ่งการติดเชื้อที่เกิดข้ึนมักพบว่า ผู้ปุวยเกิด sepsis หรือมีไข้ โดยไม่มีอาการเฉพาะที่ปรากฏให้เห็น ผู้ปุวย
ที่ได้รับการทํา continuous ambulatory peritoneal dialysis (CAPD) พบว่า ประมาณร้อยละ 50 เกิดการ
ติดเชื้อในช่วงปีแรกการเกิด peritonitis เป็นปัญหาสําคัญที่ทําให้การ CAPD ล้มเหลว ประมาณร้อยละ 70 
ของเชื้อ แบคทีเรียที่ทําให้เกิดการติดเชื้อในช่องท้อง เกิดจากเชื้อแบคทีเรียกรัมบวก โดยเฉพาะเชื้อ 
Coagulase – negative staphylococci และเชื้อ Staphylococcus aureus ซึ่งชี้ให้เห็นว่าเชื้อประจําถิ่นที่
ผิวหนังมีผลทําให้เกิดปัญหาการติดเชื้อได้ ในการปูองกันการติดเชื้อที่เกิดขึ้น บุคลากรควรมีข้อมูลที่แสดง
ขนาดปัญหา และสาเหตุที่ทําให้เกิดการติดเชื้อ เพ่ือกําหนดแนวทางการปูองกันได้อย่างเหมาะสม และเฝูา
ระวังการติดเชื้อเพ่ือประเมินความสําเร็จของการปูองกัน  
  การติดเชื้อที่สําคัญที่พบได้ ในการดูแลผู้ปุ วยที่บ้าน คือ การพบเชื้อแบคทีเรียในกระแสโลหิต 
(Bacteremia) จากการใส่สายสวนหลอดเลือด การติดเชื้อที่ระบบทางเดินปัสสาวะจากการสวนคาสาย  สวน
ปัสสาวะ การเกิดปอดอักเสบซึ่งเกี่ยวข้องกับการใส่สายให้อาหารทางจมูก การใส่ท่อช่วยหายใจ การเกิด  
peritonitis จากการทํา peritoneal dialysis (ตารางที่ 1) 
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Infection                                    Associated condition or device 
Bacteremia                                Intravenous access device 
Urinary tract infection                Bladder catheters 
Pneumonia                                Nasogastric tube  
                                                 Tracheostomy tube 
 
Peritonitis                                  Peritoneal dialysis catheter 
 
Surgical site infection                  Recent surgery 
 

 
   :ที่มา Smith, P.W. & Roccaforte, J.S. (1997). Epidemiology and Prevention of Infection in 
Home Health Care, In Mayhall C.G. (Ed) Hospital Epidemiology and Infection Control. 
Baltimore : Williams &Wilkins.p.1171  
  ในการปูองกันการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ ควรทําความสะอาดบริเวณที่ใส่ท่อช่วยหายใจอย่างน้อยวัน
ละ 2 ครั้ง ท่อช่วยหายใจควรทําความสะอาดโดยใช้ไม้พันสําลีชุบ 3% ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซค์เช็ด ผ้าก็อซที่ใช้
รองบริเวณที่ใส่ท่อช่วยหายใจและเชือกที่ใช้ผูกท่อช่วยหายใจ ท่อช่วยหายใจชั้นในควรล้างทําความสะอาด 
และต้มในนํ้าเดือด การดูดเสมหะใช้เทคนิคสะอาด สายที่ใช้ดูดเสมหะอาจใช้ได้นาน 8 ชั่วโมง  
  นํ้าที่ใช้ใส่ใน humidifier หรือ nebulizer ควรใช้นํ้ากลั่นปราศจากเชื้อ หรือนํ้าต้มสุกใหม่และควรเททิ้ง 
ทุก 24 ชั่วโมง 
  เพ่ือปูองกันการสําลัก ซึ่งอาจทําให้ผู้ปุวยเกิดปอดอักเสบได้ ควรตรวจดูว่าสายให้อาหารอยู่ที่กระเพาะ
อาหาร และขณะให้อาหารเหลวควรให้ผู้ปุวยอยู่ในท่าที่ศีรษะสูง และให้อยู่ในลักษณะนี้ ประมาณ 1 ชั่วโมง 
หลักให้อาหารทางสายยางเรียบร้อยแล้ว อาหารเหลวที่เตรียมที่บ้านไม่ควรนานเกิน 8 ชั่วโมง การดูแลผู้ปุวยที่
ติดเชื่อเอชไอวีที่บ้านควรเน้นการล้างมือ การสวมถุงมือและการจัดการมูลฝอยติดเชื้อและของมีคม  การทํา
ความสะอาดบริเวณท่ีเปื้อนเลือดและสารคัดหลั่ง       
การป้องกันการติดเชื้อวัณโรค 
  ผู้ที่ให้การดูแลผู้ปุวยวัณโรคมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อวัณโรค โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะที่ผู้ปุวยอยู่ในระยะ
แพร่เชื้อ บุคลากรใส่N-95 และญาติให้ใส่หน้ากากอนามัยขณะให้การดูแลผู้ปุวย และควรแนะนําให้ผู้ปุวยปิด
ปากและจมูกเวลาไอจามทุกครั้ง บ้วนเสมหะในภาชนะที่จัดไว้ ดูแลให้ผู้ปุวยได้รับยาครบถ้วนตามคําสั่งการ
รักษาของแพทย์อย่างเคร่งครัดให้กําลังใจผู้ปุวย จัดสิ่งแวดล้อมภายในบ้านให้มีแสงสว่างได้ทั่วถึง มีการระบาย
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อากาศดีแสงอาทิตย์สามารถทําลายเชื้อวัณโรค การนําสิ่งของเครื่องใช้ของผู้ปุวยไปผึ่งแดด จึงเป็นวิธีที่สะดวก
ที่สุดในการทําลายเชื้อวัณโรค หากญาติหรือผู้ดูแลผู้ปุวยมีอาการสงสัยว่าอาจเป็นวัณโรค เช่น มีไข้ตํ่าๆ 
อ่อนเพลีย เป็นๆ หายๆ ไอแห้งๆ ต่อมามีเสมหะ นํ้าหนักลด มีเหงื่อออกใน เวลากลางคืน ควรไปพบแพทย์เพ่ือ
ตรวจวินิจฉัย 
  การดูแลผู้ปุวยวัณโรคที่บ้านควรให้ความรู้แก่ผู้ปุวย ครอบครัวและผู้ ให้การดูแลผู้ปุวยเกี่ยวกับ  
  1. ความสําคัญของการได้รับยาครบตามคําสั่งการรักษา วิธีการรับประทานยา การสังเกต  อาการจาก
ผลข้างเคียงของยา 
  2. การดูแลสุขวิทยาส่วนบุคคล 
  3. การแพร่กระจายเชื้อวัณโรคและวิธีปูองกัน ได้แก่ การปิดปากจมูกเวลาไอจาม การบ้วน เสมหะใน
ภาชนะท่ีจัดไว้ การล้างมือ 
  4. การดูแลสิ่งแวดล้อมภายในบ้าน เน้นการถ่ายเทอากาศ การเปิดหน้าต่างให้แสงแดดส่อง  เข้าภายใน
บ้าน 
  5. การเก็บเสมหะส่งตรวจ   
  การป้องกันอุบัติเหตุขณะให้การพยาบาลผู้ป่วย 
  ในขณะที่ให้การดูแลผู้ปุวย บุคลากรรวมทั้งญาติหรือผู้ดูแลผู้ปุวยอาจได้รับอุบัติเหตุจากการถูกเข็ ม หรือ
ของมีคมที่ใช้กับผู้ปุวยทิ่มแทง หรือสารนํ้า การคัดหลั่งจากร่างกายผู้ปุวยกระเด็นเข้าตา จมูก ปาก  บุคลากร
ควรให้ความรู้แก่ญาติหรือผู้ที่ให้การดูแลผู้ปุวยให้ทราบวิธีการในการปูองกันการเกิดอุบัติเหตุ โดยปฏิบัติดังนี้   
  1. ขณะให้การพยาบาลผู้ปุวยควรระมัดระวังการสัมผัสเลือด และสารคัดหลั่งจากร่างกายผู้ปุวยควรสวมถุง
มือก่อนการสัมผัส หากมือมีบาดแผลควรใช้พลาสเตอร์ปิดแผลให้มิดชิด 

2. ระมัดระวังการถูกเข็มหรือของมีคมที่ใช้กับผู้ปุวยทิ่มแทงหรือบาด 
  3. ทิ้งเข็มของมีคมในภาชนะท่ีกันการทิ่มทะลุได้และนําไปกําจัดอย่างเหมาะสม  

การดูแลสุขภาพบุคลากรและผู้ให้การดูแลผู้ป่วยท่ีบ้าน 
  ผู้ให้การดูแลผู้ปุวยที่บ้านและญาติของผู้ปุวยมีโอกาสรับเชื้อจากผู้ปุวยขณะดูแลผู้ปุวยจากสิ่งของ เครื่องใช้
ของผู้ปุวยและจากอุปกรณ์การแพทย์ หากขาดความรู้ในการปูองกัน หรือบุคลากรหรือญาติเกิดการเจ็บปุวย
ด้วยโรคติดเชื้อ ทําให้เชื้อแพร่กระจายสู่ผู้ปุวยได้ การดูแลสุขภาพผู้ให้การดูแลผู้ปุวยจึงเป็นกิจกรรมหนึ่งที่มี
ความสําคัญในการปูองกันการติดเชื้อในผู้ปุวย วัตถุประสงค์สําคัญในการดูแลสุขภาพผู้ให้การดูแลผู้ปุวยที่บ้าน 
คือ การส่งเสริมสุขภาพให้เข็งแรง เพ่ือสามารถให้การดูแลผู้ปุวยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ค้นหาปัจจัยที่ทําให้
บุคลากรหรือผู้ดูแลผู้ปุวยเสี่ยงต่อการติดเชื้อ และเพ่ือให้การดูแลญาติที่มีปัญหาการเจ็บปุวยได้อย่างเหมาะสม 
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ ได้แก่ การประเมินสุขภาพของญาติผู้ที่จะให้การดูแลผู้ปุวย ว่ามีความสมบูรณ์
แข็งแรงเพียงใด มีโรคหรือภาวะความเจ็บปุวยที่อาจส่งผลให้ได้รับอันตรายขณะให้การดูแลผู้ปุวยหรือไม่ 
คว ามรู้ ข อ งญาติ ในการดู แลผู้ ปุ ว ย  กา รปู อ งกันการติ ด เ ชื้ อ และการ ได้ รั บ วั คซี นปู อ งกั น โ รค        
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  การปูองกันการติดเชื้อเป็นกิจกรรมที่มีความจําเป็นในการดูแลสุขภาพท่ีบ้านไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการ ให้การ
พยาบาลผู้ปุวย บุคลากรที่เกี่ยวข้องควรให้ความสําคัญและมีการปฏิบัติในการปูองกันการติดเชื้อตลอด  
ระยะเวลาที่ให้การดูแลผู้ปุวยที่บ้านควบคู่ไปกับการให้การพยาบาลผู้ปุวย รวมทั้งควรให้ความรู้แก่ญาติในการ 
ปูองกันการติดเชื้ออย่างถูกต้อง เพ่ือให้ผู้ปุวยและญาติปลอดภัย ผู้ปุวยไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการพยาบาล 

การป้องกันการติดเชื้อของระบบทางเดินปัสสาวะ 
1.วัตถุประสงค์ 
  ลดอัตราการติดเชื้อของระบบทางเดินปัสสาวะที่สัมพันธ์กับการคาสายสวนปัสสาวะ  
2. คําจํากัดความ 
  การติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะในโรงพยาบาล [nosocomial urinary tract infections (UTIs)] 
หมายถึง การติดเชื้อของระบบทางเดินปัสสาวะหลังจากที่อยู่ในโรงพยาบาลแล้ว ไม่ตํ่ากว่า 48-72 ชั่วโมง โดย 
อาจจะมีอาการ (symptomatic UTIs) หรือไม่มีอาการ (asymptomatic UTIs) 

1. การติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะที่มีอาการ วินิจฉัยโดย 
 1.1 มีอาการอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้ ได้แก่ ไข้ ปัสสาวะบ่อย ปัสสาวะกระปริดกระปรอย  
ปัสสาวะลําบากหรือปวดบริเวณหัวเหน่าร่วมกับผลการตรวจเพาะเชื้อในปัสสาวะพบเชื้อ  >105นิคม/มล. 
  1.2 มีอาการ 2 อย่างขึ้นไปต่อไปนี้ ได้แก่ ไข้ ปัสสาวะบ่อย ปัสสาวะกระปริดกระปรอย ปัสสาวะ
ลําบาก หรือปวดบริเวณหัวเหน่าร่วมกับข้อหนึ่งข้อใดต่อไปนี้ 
   1.พบเม็ดเลือดขาว >10 เซลล์/มล 
   2.พบเม็ดเลือดขาว >3 เซลล์high-power field ในปัสสาวะที่ไม่ได้ปั่น 
   3.พบเชื้อจากการทํา gram stain ในปัสสาวะที่ไม่ปั่น 
   4.เพาะเชื้อในปัสสาวะที่เก็บโดยการสวน 2 ครั้ง พบเชื้อชนิดเดียวกัน >102 นิคม/มล. 
 2. การติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะที่ไม่มีอาการ หมายถึง การติดเชื้อของทางเดินปัสสาวะโดย ผู้ปุวยไม่
มีอาการใดๆของการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ  แต่ผลการเพาะเชื้อจากปัสสาวะพบเชื้อแบคทีเรียมากกว่า
105 นิคม/มล.   
การปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะ 

ปัจจัยส่งเสริมที่ทําให้เกิดการติดเชื้อ 
  การติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 
ด้านผู้ป่วย 
  1. เพศ : เพศหญิงพบการติดเชื้อมากกว่าเพศชาย 2.5 - 3.7 เท่า เพราะเพศหญิงท่อทางเดินปัสสาวะสั้น
กว่าเพศชาย (ประมาณ 2-3 นิ้ ว) 
  2. อายุ ผู้ปุวยกลุ่มเสี่ยงคือกลุ่มผู้ปุวยที่มีอายุมากกว่า60 ปี 
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  3. โรคประจําตัวและการรักษา เช่น ผู้ปุวยได้รับยากดภูมิคุ้มกัน ผู้ปุวยภูมิคุ้มกันบกพร่อง ผู้ปุวยเบาหวาน  
มีความเสี่ยงต่อการเกิดการติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะมากกว่าผู้ปุวยปกติ 2.2–2.3  เท่า เป็นต้น 
ด้านเชื้อก่อโรค 
  จากการศึกษาของ National Healthcare Safety Network ปี ค.ศ. 2008 เชื้อก่อโรคในระบบทางเดิน
ปัสสาวะที่พบบ่อย ได้แก่ E. coli (21.4 %) Candida spp. (21.0 %) Enterococcus spp. (4.1 %) P. 
aeruginosa (10.0 %) K. pneumonia (7.7 %) และ Enterobacter spp (4.1 %) โดยส่วนใหญ่มักพบการ
แพร่กระจายเชื้อผ่านทางมือของบุคลากร 
ด้านสิ่งแวดล้อม 
  สิ่งแวดล้อม ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ปุวยอ่ืน ญาติผู้ปุวย เครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ อ่างนํ้า 
ห้องนํ้า ก๊อกนํ้า (อนุชา อภิสารธนรักษ์, 2551 และอะเคื้อ อุณหเลขกะ, 2551 และ CDC, 2009)  
  การป้องกันการติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะ 
  วิธีปฏิบัติในการปูองกันการติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะ และการติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะที่  
สัมพันธ์กับการคาสายสวนปัสสาวะ จากการทบทวนหลักฐานเชิงประจักษ์และแนวปฏิบัติ พบว่าการปฏิบัติเพ่ือ
ปูองกันการติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะที่ดีที่สุดครอบคลุมการปฏิบัติดังนี้ 
  1. ด้านบุคลากร 
  2. ข้อบ่งชี้ ในการใส่สายสวนปัสสาวะ 
  3. การใส่สายสวนปัสสาวะ  
  4. การทําความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์และการดูแลผู้ปุวยคาสายสวน 
  5. การเทปัสสาวะ 
  6. การสวนล้างกระเพาะปัสสาวะ 
  7. การถอดสายสวนปัสสาวะ  
  8. สิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติในการดูแลผู้ปุวยใส่คาสายสวนปัสสาวะ 
       1. ด้านบุคลากร 
  1. บุคลากรควรได้รับการอบรมเกี่ยวกับการดูแลผู้ปุวยเพ่ือปูองกันการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ (Category 
IB) 
  2. บุคลากรควรได้รับการอบรมเพ่ือทบทวนความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการใส่คาสายสวนปัสสาวะ  (Category 
IB)  
  3. บุคลากรควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่บุคลากรอ่ืนเมื่อพบการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามแนวปฏิบัติ (Category 
II)  
  4. บุคลากรทุกคนควรมีความรู้ และตระหนักในการปูองกันและควบคุมการติดเชื้อในระบบทางเดิน 
ปัสสาวะ 
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  5. บุคลากรควรให้ความสําคัญกับการเฝูาระวังการติดเชื้ อระบบทางเดินปัสสาวะตามเกณฑ์วินิจฉัย  
การติดเชื้อ (Category IB)  
  2. ข้อบ่งชี้ในการใส่สายสวนปัสสาว 
  ควรพิจารณาใส่สายสวนปัสสาวะแก่ผู้ปุวยตามข้อบ่งชี้ (Category IB) ดังต่อไปนี้ 
  1. มีภาวะอุดตันของระบบทางเดินปัสสาวะเฉียบพลัน 
  2. เกิดภาวะวิกฤตจําเป็นต้องบันทึกปริมาณปัสสาวะ 
  3. ไม่ต้องใส่สายสวนในผู้ปุวยผ่าตัดทุกราย ยกเว้นการผ่าตัดในระบบทางเดินปัสสาวะ หรือการผ่าตัด
เวลานาน 
  4. มีแผลบริเวณอุ้งเชิงกรานหรือบริเวณก้นกบ 
  5. มีภาวะบาดเจ็บรุนแรงบริเวณไขสันหลังทําให้มีข้อจํากัดในการเคลื่อนไหวในระยะแรก   
หมายเหตุ : ผู้ปุวยคาสายสวนปัสสาวะเพ่ือทําการผ่าตัด ภายหลังการผ่าตัดควรถอดสายสวนปัสสาวะออกอย่างเร็ว
ที่สุดภายใน 24 ชั่วโมง กรณีที่ไม่มีข้อบ่งชี้ (Category IB) 

 3. การใส่สายสวนปัสสาวะ 
1. เตรียมชุดสวนปัสสาวะโดยเทคนิคปราศจากเชื้อ (Category IB) ประกอบด้วย  
- ชุดสวนปัสสาวะที่ปราศจากเชื้อ ประกอบด้วย 

    • ชุดสําหรับสวนปัสสาวะของโรงพยาบาล 
    • สายสวนที่ปราศจากเชื้อ 1 เส้น เลือกใช้สายสวนปัสสาวะตามความเหมาะสมกับผู้ปุวย 
ดังนี้  

                                - ผู้ปุวยเพศชายใช้ขนาด 16 – 18 Fr 
                                - ผู้ปุวยเพศหญิง ใช้ขนาด 14 -16 Fr  
                                - ผู้ปุวยสูงอายุ ใช้ขนาด 18 -24 Fr 
                                - ผู้ปุวยเด็ก ใช้ขนาด 8 – 10 Fr  
                                - ผู้ปุวยเด็กโต ใช้ขนาด 12 Fr  

 
   • ถุงรองรับปัสสาวะปราศจากเชื้อ 1 ชุด 

    • ถุงมือปราศจากเชื้อตามความเหมาะสมของผู้ทําการสวนปัสสาวะ 2 คู ่ 
    • กระบอกฉีดยาพร้อมนํ้ากลั่นปราศจากเชื้ อ 10 – 20 ml 
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    • สารหล่อลื่นชนิดปราศจากเชื้อแบบใช้ครั้งเดียว  
    • NSS ปราศจากเชื้ อ 1 ขวด 

2. บุคลากรผู้ทําการสวนปัสสาวะต้องยึดหลัก standard precautions ได้แก่การใส่ถุงมือ
ปราศจากเชื้อ การสวมหน้ากากอนามัยและใส่สายสวนปัสสาวะโดยเทคนิคปราศจากเชื้อ (aseptic technique) 
(Category IB) 

 3. ขั้นตอนการสวนปัสสาวะ 
            3.1 ปิดประตูหรือก้ันม่านให้มิดชิด  
           3.2 เลื่อนผู้ปุวยมาริมเตียงด้านที่ผู้สวนจะยืนสวนได้ถนัด  
               3.3 ใช้ผ้าห่มคลุมตัวแล้วจัดท่าดังนี้ 
                        - สําหรับผู้ปุวยหญิง เลื่อนผ้านุ่งขึ้นถึงเอวจัดให้นอนหงายชันเข่า แยกขาให้กว้าง  
ที่สุด ถ้าผู้ปุวย ตั้งขา 2 ข้างไม่ได้ ให้ใช้หมอนรองใต้เข่าท้ังสองข้าง เปิดเฉพาะบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์ 
                       - สําหรับผู้ปุวยผู้ชาย ให้นอนหงาย จัดเสื้อให้เรียบร้อย พับชายขึ้นแค่ระดับสะดือ ดึง 
กางเกงลงแค่เข่า แยกขาเปิดผ้าห่มเฉพาะบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์  
            3.4 ล้างมือเพ่ือทําหัตถการ ( hygienic hand washing ) ก่อนเปิดชุดสวนปัสสาวะ 
            3.5 นําชุดสวนปัสสาวะ วางไว้ที่ปลายเตียง เปิดชุดสวนปัสสาวะอย่างถูกเทคนิค
ปราศจากเชื้อ โดย 

   - รินนํ้ายาระงับเชื้อลงในถ้วยใส่นํ้ายา ( สบู่เหลวใส่ในถ้วย Scrub, NSSใส่ใน
ถ้วย สําหรับ Flush 

   - บีบสารหล่อลื่น K –Y Jelly ลงบนผ้าก๊อส ใช้แบบ Single dose 
    - เปิดซองสายสวนปัสสาวะ เตรียมสายใส่ไว้ในชุดสวนปัสสาวะ  
             3.6 เปิดผ้าคลุมบริเวณอวัยวะลืบพันธุ์ให้เห็นชัดเจน  
            3.7 สวมถุงมือ sterile  
              3.8 หล่อลื่นปลายสายสวนปัสสาวะประมาณ 1 ½ - 2 นิ้ว สําหรับหญิง , 6 – 8 นิ้ว สําหรับ
ชายจัดวางในภาชนะท่ีอยู่ในชุดสวนปัสสาวะ  
              3.9 ยกถ้วยที่มีนํ้ายา Scrub ทําความสะอาดบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์ให้สะอาด แล้วใช้ผ้า
สี่เหลี่ยม ธรรมดา Sterile ซับให้แห้ง  
            3.10 ถอดถุงมือ ล้างมือ ใส่ถุงมือคู่ใหม่ (ใช้ Alcohol Hand rub )  
             3.11 คลี่ผ้าสี่เหลี่ยมเจาะกลางออกคลุมบนอวัยวะสืบพันธุ์จนถึงหน้าขา โดยวางผ้าสี่เหลี่ยม
ให้ ติดต่อกับผ้าห่อชุดสวนปัสสาวะที่เลื่อนไปวางหว่างขา  
           3.12 Flush บริเวณอวัยวะสืบพันธุ์โดยการคีบสําลีชุบนํ้ายา เช็ดทําความสะอาดดังนี้ 
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  ผู้หญิง 
                              ก้อนที่ 1 บริเวณหัวหน่าว 
                              ก้อนที่ 2 แคมใหญ่ด้านไกลตัว 
                              ก้อนที่ 3 แคมใหญ่ด้านใกล้ตัว 
                              ก้อนที่ 4 แคมเล็กด้านไกลตัว 
                              ก้อนที่ 5 แคมเล็กด้านใกล้ตัว  
                              ก้อนที่ 6 ใช้มือข้างที่ไม่ถนัดแหวกดึงแคมเล็กทั้งสองข้างขึ้นบนและเปิดอ้าออก 

ใช้สําลีเช็ดบริเวณรูเปิดท่อทางเดินปัสสาวะเบาๆ จากบนลงล่างและไม่ปล่อยมือจนกว่าจะสอดสายสวนเสร็จ  ลําลี
แตล่ะก้อนเช็ดได้ครั้งเดียวแล้วทิ้งในชามรูปไตนอกบริเวณปลอดเชื้อ  

 

 
                       
                 ผู้ชาย  
        ใช้มือข้างที่ไม่ถนัดหยิบก๊อสหุ้ม penis จับยกขึ้นและร่นหนังหุ้มปลายลง มือข้างที่ถนัดจับปากคีบ 

คีบสําลีจุ่มนํ้ายา บิดให้หมาดๆ แล้วเริ่มเช็ดวนจากช่องปัสสาวะปลาย penis ให้ทั่ว เช็ดเป็นวงกลมจากรู ทางเดิน
ปัสสาวะ ติดต่อกันออกไปจน ลงไปหาโคน penis ประมาณ 3 – 4 ครั้ง ทั้งหัวหน่าว ขาหนีบ อัณฑะ ฝี เย็บ และ
ทวารหนักโดยเช็ดลงทางเดียวห้ามเช็ดกลับไปกลับมา  

           เลื่อนภาชนะรองรับปัสสาวะเข้าไปใกล้ ใช้ forceps อีกอันหนึ่ง คีบสายสวนให้อีกปลายหนึ่งอยู่ 
ในภาชนะรองรับ ค่อย ๆ สอดสายเข้ารูปัสสาวะ 

                  ผู้หญิง 
  - ให้ดึงมือที่แหวกแคมเล็กขึ้นเล็กน้อย สอดสายสวนปัสสาวะประมาณ 1 ½ - 2 นิ้ว หรือจนกว่า

ปัสสาวะจะไหลแล้วปล่อยมือ  
                  ผู้ชาย  
- สอดสายสวนลึก 6 – 8 นิ้ว โดยยก penis ทํามุม 60 - 90 ֹ ทําให้ท่อปัสสาวะง่ายในการใส่ 
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  3.13 ถ้าต้องการเก็บปัสสาวะส่งตรวจ ให้รอปัสสาวะตอนช่วงกลางใส่ภาชนะที่เตรียมไว้ 
  3.14 เมื่อปัสสาวะหยุดไหลแล้วค่อยๆ ดึงออกช้าๆ 
ถ้ากรณีต้องการคาสายสวนปัสสาวะไว้  
  - เมื่อสอดใส่สายสวนปัสสาวะเข้าไปจนเห็นปัสสาวะไหลออกมาแล้ว ต้องสอดใส่สายเข้าลึกอีก  
1–2 นิ้ว จึงค่อยโปุงบอลลูนด้วยนํ้ากลั่น 8 -10 มิลลิลิตร 

 - ค่อย ๆ ดึงสายสวนปัสสาวะกลับคืนออกมาเบาๆ จนรู้สึกติดตึงมือแสดงว่าปลายสายสวน
ปัสสาวะได้ตรึงด้วยบอลลูนไว้ที่ bladder neck และต่อปลายสายสวนเข้ากับปลายสายของถุงรองปัสสาวะโดย
ลอดใต้ผ้าสี่เหลี่ยมเจาะกลาง  

  - ยึดสายสวนปัสสาวะ ด้วยพลาสเตอร์เพศชายให้ติดบริเวณโคนขาด้านหน้าหรือหน้า ท้องเพศ
หญิงให้ติดโคนขาด้านใน  

  - จัดสายสวนปัสสาวะไม่ให้หักพับงอ แขวนถุงปัสสาวะให้อยู่ในระดับตํ่ากว่ากระเพาะปัสสาวะ ไม่
ควรวางถุงปัสสาวะไว้บนพื้น 

  3.15 ใช้สําลีเช็ดบริเวณรูเปิดท่อปัสสาวะอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอกให้สะอาด  
  3.16 ถอดถุงมือเก็บของใช้ออกจากเตียงผู้ปุวย  
  3.17 จัดท่าผู้ปุวยให้อยู่ในท่าที่สุขสบาย  
  3.18 เก็บของใช้ไปทําความสะอาด 
  3.19 บันทึกข้อมูลการประเมินปัญหาเกี่ยวกับการสวนปัสสาวะ ลักษณะ สี กลิ่น และ จํานวน
ปัสสาวะ  
4. การทําความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์และการดูแลผู้ป่วยคาสายสวนสวนปัสสาวะ 
          1. ทําความสะอาดบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์ด้วยนํ้าและสบู่อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง (เช้า – เย็น) และ

ทุกครั้งหลังถ่ายอุจจาระ (Category IB)  
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         2. ดูแลสายสวนปัสสาวะให้เป็นระบบปิด ในกรณีต้องการเก็บปัสสาวะเพ่ือทําการตรวจควรใช้หลัก
ปราศจากเชื้อ (Category IB)  

         3. ดูแลสายสวนปัสสาวะไม่ให้หักพับงอ จัดให้ถุงปัสสาวะอยู่ตํ่ากว่าระดับกระเพาะปัสสาวะ ไม่
ควรวางถุงรองปัสสาวะไว้บนพื้น (Category IB)  

           4. ยึดตรึงสายสวนปัสสาวะให้อยู่ในตําแหน่งที่เหมาะสมและถูกต้อง เพ่ือปูองกันการเลื่อนและ
การดึงรั้งของ สายสวนปัสสาวะ ตําแหน่งการยึดตรึงสายสวนปัสสาวะในผู้ปุวยเพศชาย คือบริเวณโคนขาด้านหน้า
หรือหน้าท้อง และผู้ปุวยเพศหญิงบริเวณโคนขาด้านใน  

 

 
           5. ดูแลผู้ปุวยคาสายสวนปัสสาวะโดยใช้หลัก standard precautions โดยพิจารณาใส่เครื่อง 

ปูองกันตามความเหมาะสม เช่น ถุงมือ หน้ากากอนามัย เป็นต้น (Category IB) 
           6. ในการเคลื่อนย้ายผู้ปุวยไม่จําเป็นต้อง clamp สายสวนปัสสาวะ แต่ต้องดูแลให้ถุงรองรับ

ปัสสาวะอยู่ตํ่ากว่าระดับกระเพาะปัสสาวะเสมอ (Category IB) กรณีที่ไม่สามารถให้ถุงปัสสาวะอยู่ตํ่ากว่าระดับ
กระเพาะปัสสาวะต้อง clamp สายสวนปัสสาวะ 

            7. ไม่แนะนําให้ใส่ยาต้านจุลชีพหรือนํ้ายาทําลายเชื้อในระบบสายสวนปัสสาวะ (Category II)  
           8. ในกรณีที่มีการอุดตันของสายสวนปัสสาวะ ไม่แนะนําให้สวนล้างกระเพาะปัสสาวะ 

(Category II) ควรเปลี่ยนสายสวนปัสสาวะทั้งระบบ (Category IB)  
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           9. การเก็บปัสสาวะส่งตรวจ  
                   9.1 กรณีต้องการตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะ (urine examination) หรือตรวจเพาะเชื้อ 

(urine culture) clamp สายสวนปัสสาวะตํ่ากว่าข้อต่อสายสวนปัสสาวะประมาณ 1 – 2 นิ้ ว โดยเช็ดบริเวณที่จะ
แทงสายสวนปัสสาวะ (sampling port) ด้วยนํ้ายาทําลายเชื้อระดับปานกลาง (intermediate level) เช่น 10 % 
povidone-iodine, 70 % Alcohol เป็นต้น และดูดปัสสาวะจากบริเวณที่เช็ดทําความสะอาดด้วยเข็มขนาดเล็ก 
(Category IB)  

 
                  9.2 กรณีต้องการปริมาณปัสสาวะจํานวนมากเพ่ือส่งตรวจ ให้เทจากถุงรองรับปัสสาวะโดย
ใช้เทคนิคปราศจากเชื้อ (Category IB) 
           10. ในผู้ปุวยที่คาสายสวนปัสสาวะไว้นาน ควรพิจารณาสวนปัสสาวะแบบครั้งคราว 

(intermittent catheterization) หรือการคาสายโดยการเจาะกระเพาะปัสสาวะ (suprapubic catheters) เมื่อ
ไม่พบข้อบ่งชี้ที่กําหนด (Category II) 

 5. การเทปัสสาวะ 
            1. เทปัสสาวะเมื่อพบจํานวนของปัสสาวะมีปริมาณ ¾ ของถุงรองรับปัสสาวะ 
             2. เทปัสสาวะออกจากถุงรองรับปัสสาวะด้วยเทคนิคปราศจากเชื้อ โดยใช้นํ้ายาฆ่าเชื้อในระดับ

ปานกลาง ได้แก่ 70 % Alcohol เช็ดบริเวณปลายเปิดถุงรองรับปัสสาวะทั้งก่อนและหลังเทนํ้าปัสสาวะ 
(Category IB)  

3. ไม่ควรใส่นํ้ายาทําลายเชื้อในภาชนะรองรับปัสสาวะ ตามแนวปฏิบัติของ the Society for  
Healthcare Epidemiology of America ปี 2008 (Evelyn L.et.al, 2008) 

6. เทคนิคการสวนล้างกระเพาะปัสสาวะ 
            การสวนล้างกระเพาะปัสสาวะไม่ควรปฏิบัติเป็นประจําในกรณีที่ไม่มีข้อบ่งชี้ทางการรักษา เมื่อ

จําเป็นต้องสวนล้างกระเพาะปัสสาวะเพ่ือการรักษา ควรสวนล้างกระเพาะปัสสาวะด้วยระบบปิด โดยใช้หลัก
ปราศจากเชื้อ (Category II)  

   7. การถอดสายสวนปัสสาวะ  
             1. ควรถอดสายสวนปัสสาวะออกทันทีเมื่อหมดข้อบ่งชี้ (Category IB) 
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             2. ใช้หลัก standard precautions โดยพิจารณาใส่เครื่องปูองกันตามความเหมาะสม เช่น ถุง
มือ หน้ากากอนามัย เป็นต้น (Category IB) 

            3. ทําความสะอาดมือด้วยนํ้าและสบู่และสวมถุงมือปราศจากเชื้อ และเตรียมชุดทําความ
สะอาดอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอก พร้อมอธิบายให้ผู้ปุวยทราบก่อนถอดสายสวนปัสสาวะ เพ่ือให้ผู้ปุวยให้ความ
ร่วมมือ  

           4. ทําความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอกด้วยสบู่และนํ้า 
            5. flush perineum ด้วยสําลี 6 ก้อนชุบ NSS ปราศจากเชื้อตามหลักทําความสะอาด 
            6. ใช้ 70 % alcohol เช็ดบริเวณโดยรอบของทางเปิดสําหรับดูดนํ้าออกจากบอลลูน และใช้

กระบอกฉีดยา ปราศจากเชื้อดูดนํ้าออกเท่าที่ปริมาตรที่มีอยู่ในบอลลูน  
          7. บีบหรือหักพับสายสวนปัสสาวะแล้วดึงสายสวนปัสสาวะออกเบาๆ สังเกตปลายสายว่ามีหนอง

หรือสิ่งผิดปกติหรือไม ่ 
8. สิ่งท่ีไม่ควรปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยใส่คาสายสวนปัสสาวะ 

 สิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติในการดูแลผู้ปุวยใส่คาสายสวนปัสสาวะมีดังนี้  
          1. เปลี่ยนสายสวนปัสสาวะโดยไม่จําเป็น 
  2. กําหนดระยะเวลาการเปลี่ยนถุงรองรับปัสสาวะเป็นประจําโดยไม่มีข้อบ่งชี้  
          3. ตัดปลายสายสวนปัสสาวะส่งตรวจเพาะเชื้อหลังถอดสายสวนปัสสาวะ ( routine 
surveillance culture)       
          หมายเหตุ : ควรเปลี่ยนสายสวนปัสสาวะในกรณีต่อไปนี้  
                         • ชุดสายสวนปัสสาวะรั่วซึม อุดตัน  
                         • เมื่อพบปัสสาวะขุ่น มีตะกอน หรือเป็นหนอง  

    การป้องกันการติดเชื้อผู้ป่วยใส่ท่อหลอดลมคอหลังการเจาะคอ Tracheostomy Tube Care  
ท่อหลอดลมคอ (tracheostomy tube) คือท่อที่ใส่เข้าไปในหลอดลมคอ (trachea) (รูปที่ 1) ภายหลัง

การเจาะคอ (tracheostomy) โดยใส่ผ่านผิวหนังและกล้ามเนื้อคอ เพ่ือให้อากาศสามารถผ่านเข้าสู่หลอดลมและ
ปอดโดยไม่ต้องผ่านช่องจมูกและลําคอส่วนบน และยังเป็นทางให้ผู้ปุวยไอเอาเสมหะออกจากหลอดลม หรือดูด
เสมหะออกจากหลอดลมได้ 

ลักษณะของท่อหลอดลมคอ  เป็นท่อโค้ง 2 ชั้น ประกอบด้วย ท่อชั้นนอก (outer tube) และท่อ
ชั้นใน (inner tube) (รูปที่ 2) สวมซ้อนกัน สามารถถอดแยกออกจากกันได้ ท่อชั้นในสามารถถอด และล้างเสมหะ
ออกได้ เพ่ือปูองกันการอุดตันของเสมหะ เมื่อต้องใส่ระยะยาว 

ชนิดของท่อหลอดลมคอ ท่อหลอดลมคอแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่ ชนิดพลาสติก และชนิดโลหะ (รูป
ที ่2) 
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จะดูแลท่อหลอดลมคอหลังการเจาะคออย่างไร 
      1. ภายหลังการเจาะคอ จะมีเสมหะ หรือเมือกเหลวออกมา ทําให้หายใจไม่สะดวก ต้องดูดออกโดยใช้ลูกยาง
แดงที่ผ่านการล้างทําความสะอาดแล้ว โดยทั่วไป ถ้าเป็นเด็ก อาจเลือกลูกยางแดงเบอร์ 1 หรือ 2    ถ้าเป็นผู้ใหญ่ 
ควรเลือกลูกยางแดงเบอร์ 3  บีบลมออกจากลูกยางแดงจนแบน แล้วใส่ปลายลูกยางแดงเข้าไปในหลอดลมคอให้
ลึกประมาณ 1 นิ้ว ปล่อยมือที่บีบลูกยางแดงออก พร้อมกับให้ผู้ปุวยไอเอาเสมหะออกมา ลูกยางแดงที่ใช้แล้ว ควร
ทําความสะอาดด้วยน้ําสะอาด กับสบู่, น้ํายาล้างจาน หรือผงซักฟอก  หลังจากนั้นนํามาล้างและดูดล้างภายในด้วย
น้ําร้อนจัด   ไม่ควรดูดเสมหะภายหลังรับประทานอาหารทันที เพ่ือปูองกันการอาเจียน    ถ้ามีการสําลัก หรือ
อาเจียน ให้ใช้ลูกยางแดงดูดเศษอาหาร หรือน้ําลายออกจากท่อหลอดลมคอทันทีจนหมด  
        2. การปูองกันเสมหะอุดตันในท่อหลอดลมคอ 
          - ถอดหลอดลมคอชั้นใน (inner tube) ออกล้างทําความสะอาดทุก 4-6 ชั่วโมง หรืออย่างน้อยวันละ 2-
3 ครั้ง ขึ้นกับว่ามีเสมหะมาก หรือเหนียว หรือไม่ และควรถอดออกล้างทุกครั้งที่รู้สึกหายใจไม่สะดวก  (ดูวิธีทํา
ความสะอาดท่อหลอดลมคอ ในภาคผนวก ก) 
            - ภายหลังทําความสะอาดท่อหลอดลมคอชั้นในเสร็จแล้ว จะต้องนํามาใส่ให้กับผู้ปุวยทันที เพราะการ
ถอดท่อหลอดลมคอชั้นในทิ้งไว้นานๆ ทําให้เสมหะแห้งกรัง อุดตันปลายท่อหลอดลมคอชั้นนอก จนทําให้ใส่ท่อ
หลอดลมคอชั้นในกลับลําบาก และเป็นสาเหตุของการหายใจไม่สะดวก 
            - ดื่มน้ําอุ่นๆ วันละ 8-10 แก้ว ในผู้ใหญ่ และ 4-6 แก้วในเด็ก เพ่ือให้เสมหะอ่อนตัว และขับออกมาได้
ง่าย 
            - รับประทานยาละลายเสมหะ หรือขับเสมหะตามแพทย์สั่ง 
       3. ควรทําความสะอาดแผลเจาะคอ (ดูวิธีทําความสะอาดแผลเจาะคอ ในภาคผนวก ข) หมั่นเปลี่ยนผ้าก๊อสร
องแผล เมื่อมีสิ่งคัดหลั่งออกจากแผลจํานวนมาก ทําให้เปียกแฉะ  เปื้อนหรือสกปรก หรือภายหลังอาบน้ํา อย่าง
น้อยวันละ 2 ครั้ง   
       4. บริหารการหายใจเพ่ือให้ปอดขยายตัว จะได้มีการแลกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจนมากขึ้น โดยทําวันละหลายๆ 
ครั้ง ดังนี้ 
            -นอนหงายราบ ชันเข่าทั้งสองข้างขึ้น หายใจเข้าลึกๆ เต็มที่จนท้องโปุงและกลั้นหายใจไว้ประมาณ3 
วินาที 
            - หายใจออกทางปากช้าๆ ทําปากห่อคล้ายผิวปาก เพ่ือให้อากาศออกจากปอดมากที่สุด 
            - ทําบ่อยๆ ประมาณ 8-10 ครั้ง/ ทุก 2 ชั่วโมง 
       5. ไออย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือช่วยขับเสมหะออกจากหลอดลมและปอด ทําวันละหลายๆ ครั้ง ดังนี้ 
            - นั่งในท่าโน้มตัวไปข้างหน้า หรือครึ่งนั่ง ครึ่งนอน 
            - ก่อนไอ หายใจเข้า – ออกลึกๆ ประมาณ 4-5 ครั้ง  สูดลมหายใจเข้าเต็มที่ กลั้นไว้แล้วหายใจออก
พร้อมกับไอแรงๆ 2-3 ครั้ง 
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       6. ภายหลังการเจาะคอ ผู้ปุวยจะไม่มีเสียงพูดเหมือนปกติ ดังนั้นเมื่อต้องการสื่อสารกับผู้อ่ืน สามารถทําได้
ดังนี้ 
            - เขียนบอกในกระดาษ 
            - ผู้ปุวยสามารถออกเสียง หรือพูดเป็นประโยคสั้นๆโดยใช้นิ้วมืออุดรูท่อหลอดลมคอไว้ขณะพูดหรือ
สื่อสาร เป็นระยะเวลาช่วงสั้นๆ ให้มีเสียงเปล่งเป็นคําๆ ออกมา แต่อาจไม่สามารถพูดคุยตามปกติได้นาน หรือเป็น
ประโยค เพราะต้องเปิดท่อบ้างเพ่ือรับอากาศหายใจ   
            - ใช้ภาษามือ ประกอบการใช้ริมฝีปากเวลาพูด 
       หากหมดสาเหตุของโรคแล้ว สามารถหายใจได้ทางจมูก ก็จะพูดได้ตามปกติ  ยกเว้นในผู้ปุวยโรคมะเร็งกล่อง
เสียง ที่มีการตัดกล่องเสียงออก  หรือผู้ปุวยที่หลอดลมส่วนบนตีบสนิท   
       1. ควรใช้ผ้าบางๆ หรือผ้าเช็ดหน้าปิดคอ หรือพันคอไว้ เมื่อออกจากบ้าน หรือในขณะที่เด็กดูดนมและ
รับประทานอาหาร เพ่ือปูองกันแมลง ฝุุนละออง เศษอาหารหรือสิ่งแปลกปลอมเข้าท่อหลอดลมคอ และควร
หลีกเลี่ยงการใช้แปูงฝุุน 
       2. ควรดูแลสุขภาพให้สมบูรณ์แข็งแรง  รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบทุกประเภท รวมทั้งผักและ
ผลไม้ (ครบ 5 หมู่)    หลีกเลี่ยงการอยู่ในสิ่งแวดล้อม หรือชุมชนที่แออัด  มีฝุุนละออง  ควัน  สารเคมี  มลพิษ ที่
ซึ่งมีอากาศเย็น หรือแห้งจัด   ควรดูแลร่างกายให้อบอุ่น  หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอากาศอย่าง
รวดเร็ว   ควรอยู่ในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก  ออกกําลังกายให้สม่ําเสมอทุกวัน หรือเล่นกีฬาเป็นประจํา    นอน
หลับพักผ่อนให้เพียงพอ อย่างน้อยวันละ 6 - 8 ชั่วโมง  อย่าอดนอน  พยายามอยู่ห่างจากผู้ที่ไม่สบาย 
       3. ควรแปรงฟันหรือกลั้วคอ ก่อนและหลังรับประทานอาหาร และพบทันตแพทย์ เพ่ือตรวจสภาพฟัน และ
รับการรักษาทุก 6 เดือน เนื่องจากการที่มีสุขภาพฟันที่ไม่ดีเช่น มีฟันผุ   มีคราบหินปูน หรือโรคเหงือก อาจเป็น
แหล่งสะสมของเชื้อโรคในช่องปาก ทําให้มีการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจบ่อย หรือ เป็นๆ หายๆ 
       4. ผู้ปุวยสามารถอาบน้ํา สระผมได้ตามปกติ แต่ต้องระวังไม่ให้น้ํากระเด็นเข้าหลอดลมคอ งดอาบน้ําด้วย
ฝักบัว  งดการลงสระว่ายน้ํา หรือเล่นน้ําทุกชนิด (เช่นการสาดน้ํากัน) งดอาบน้ําในแม่น้ําลําคลอง และไม่ควร
เดินทางทางน้ํา เช่นโดยสารเรือ  หลีกเลี่ยงการออกจากบ้านเวลาฝนตก เพราะถ้าน้ําเข้าหลอดลมคอ จะทําให้สําลัก
น้ํา เนื่องจากกลั้นหายใจไม่ได้ และอาจเกิดอันตรายจนถึงแก่ชีวิต และ ในเด็กเล็ก ถ้าจะอาบน้ําในอ่าง ควรใส่น้ําแต่
น้อย และไม่เอนตัวเด็กลงไปจนน้ําท่วมเข้าหลอดลมคอ เพราะน้ําจะเข้าไปท่วมปอดและเสียชีวิตได้ 
       5. ผู้ปุวยสามารถไปโรงเรียน หรือทําภารกิจนอกบ้านได้ตามปกติ โดยต้องเตรียมท่อชั้นในที่ทําความสะอาด
แล้วไปด้วย เพื่อสลับเปลี่ยนในช่วงเวลาที่อยู่นอกบ้าน 
       6. ผู้ปุวยสามารถรับประทานอาหารได้ตามปกติ เพราะท่อหลอดลมคอ และหลอดอาหารแยกกันคนละส่วน 
จึงไม่มีปัญหาแต่อย่างใด เพียงแต่ต้องระมัดระวังไม่ให้อาหาร หรือน้ํากระเด็นหลุดลงไป โดยใช้ผ้าบางๆ ที่อากาศ
สามารถผ่านได้ มาคลุมปิดปากท่อไว้ ในขณะรับประทานอาหาร ในเด็กเล็กขณะดูดนม ควรผูกผ้ากันเปื้อนไว้ใต้คาง 
เพ่ือปูองกันการไหลของนมลงหลอดลมคอ 
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       7. การเปลี่ยนเชือกผูกท่อหลอดลมเอง ต้องทําด้วยความระมัดระวัง อย่าให้ท่อชั้นนอกหลุด ถ้าไม่แน่ใจควร
มาเปลี่ยนที่โรงพยาบาล กรณีท่อหลอดลมคอชั้นนอก หรือในหลุดหาย หรือท่อหลอดลมคอทั้งชุดหลุดออกจากคอ 
ต้องรีบไปพบแพทย์ หรือไปสถานพยาบาลโดยด่วน เพ่ือใส่ท่อหลอดลมคอใหม่ มิฉะนั้นอาจเกิดอันตรายจนถึงแก่
ชีวิต 
       8. แพทย์จะถอดท่อหลอดลมคอออก หลังจากรักษาสาเหตุของโรคที่ทําให้ต้องเจาะคอแล้ว และประการ
สําคัญคือผู้ปุวยสามารถหายใจได้ทางจมูกสะดวกดี 
       9. ควรมาพบแพทย์ตามกําหนดนัด อาการผิดปกติที่ต้องมาพบแพทย์ก่อนวันนัด ได้แก่  
            - ท่อหลอดลมคอหลุด  ท่อชั้นในหาย หรือใส่เข้าไม่ได้ 
            - หายใจลําบาก หอบเหนื่อย  แม้ว่าจะดูดเสมหะ หรือถอดล้างท่อชั้นในแล้วก็ตาม 
            -  มีการติดเชื้อที่แผลเจาะคอเช่น มีไข้สูง  ปวด  บวม  แดง  มีหนองออกจากแผล 
            - มีเลือดออกจากท่อหลอดลมคอ หรือจากรอบๆท่อ 
            - มีการติดเชื้อในปอด หรือหลอดลม เช่น ไอมาก เสมหะข้น มีสีเขียว สีเหลืองและมีกลิ่นเหม็น และมีไข้
ร่วมด้วย 

การดูแลท่อหลอดลมคอ 
            การทําความสะอาดท่อหลอดลมคอ 

- ทําความสะอาดแผลเจาะคอ และเปลี่ยนผ้าก๊อสทุกวัน อย่างน้อยวันละ1- 2 ครั้ง หรือเมื่อเปียกแฉะ ใน
กรณีท่ีเป็นท่อปีกนิ่มอาจไม่ต้องใส่ผ้าก๊อสรองก็ได้ 

- ทําความสะอาดท่อหลอดลมคอชั้นใน (inner tube) อย่างน้อยวันละ 2-3 ครั้ง ขึ้นกับว่าเสมหะมากหรือ
เหนียวหรือไม่ 

วิธีทําความสะอาดท่อหลอดลมช้ันใน (inner tube) 
- หมุนล๊อคท่อหลอดลมคอ แล้วถอดท่อหลอดลมคอชั้นในออก 
- เปิดน้ําให้ไหลผ่านภายในท่อหลอดลมคอ 
- ใช้แปรงหรือผ้าดันเสมหะออก 
- ใช้แปรง หรือผ้าชุบน้ํายาล้างจาน หรือสบู่ ถูไปมาทั้งภายในและภายนอก 
- ท่อโลหะ ล้างน้ําให้สะอาด ต้มให้เดือดนาน 20 นาที แล้วนําขึ้นมาวางไว้ให้หายร้อน 
- ท่อพลาสติก ล้างแล้วแช่ใน 0.5% ไฮโปคลอไรด์ (virkon) 30 นาที แล้วล้างออกด้วยน้ําสะอาดเพ่ือล้าง

สารเคมีออกไป 
- ก่อนนําไปใช้ ต้องสลัดท่อให้แห้งสนิท ไม่มีหยดน้ําค้างอยู่ในท่อเลย 
- ใส่ท่อหลอดลมชั้นในและหมุนล๊อคท่อหลอดลมคอให้เรียบร้อย ปูองกันการหลุด 
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ขั้นตอนการทําความสะอาดแผลท่อหลอดลมคอ( tracheostoma) 
- ดึงผ้าก๊อสที่รองใต้ท่อหลอดลมคอออก 
- ล้างมือให้สะอาด 
- ใช้สําลีชุบแอลกอฮอล์หรือน้ําเกลือล้างแผล เช็ดผิวหนังรอบๆท่อหลอดลมคอ 
- ใช้ไม้พันสําลีชุบน้ําเกลือหรือน้ําต้มสุก เช็ดใต้ท่อหลอดลมคอทั้งด้านบนและด้านล่างให้สะอาด 
- สอดผ้าก๊อสที่ตัดเป็นรูปตัว Y รองใต้ท่อหลอดลมคอ 
- ปิดพลาสเตอร์บริเวณชายผ้าก๊อสด้านล่าง 

ข้อควรระวังสําหรับผู้ป่วยท่ีใส่ท่อหลอดลมคอ 
1.  การเปลี่ยนเชือกผูกท่อหลอดลมเอง ต้องทําด้วยความระมัดระวัง อย่าให้ท่อชั้นนอกหลุด ถ้าไม่แน่ใจ

ควรมาเปลี่ยนที่โรงพยาบาล 
2. ถ้าท่อหลอดลมคอชั้นนอกหลุด หรีอท่อหลอดลมคอชั้นในหาย ให้มาพบแพทย์ทันที 
3. ระวังน้ําเข้าหลอดลมโดย 

      • ห้ามลงเล่นน้ําในสระหรือคลอง เพ่ือไม่ให้น้ําเข้าท่อหลอดลมคอซึ่งน้ําจะเข้าไปในปอดได้ 
       • ไม่ควรเล่นสาดน้ํากัน 
       • หลีกเลี่ยงการเดินทางโดยเรือ 
      • หลีกเลี่ยงการออกจากบ้านเวลาฝนตก 
      • ระวังในขณะ อาบน้ํา สระผม อย่าให้น้ําเข้าไปในหลอดลมคอ 
ข้อควรปฏิบัติสําหรับผู้ป่วยท่ีใส่หลอดลมคอ 

- ดื่มน้ํามากๆ 
 - ดูแลร่างกายให้อบอุ่น หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ที่มีอากาศเย็นหรือแห้งจัด 
- ไม่คลุกคลีกับคนที่เป็นหวัดหรืออยู่ในที่ชุมชนแออัด 
- ปูองกันสิ่งแปลกปลอมเข้าท่อหลอดลม โดยใช้ผ้าบางๆ หรือผ้าเช็ดหน้าปิดคอไว้เมื่อออกจากบ้าน  
- ไม่ดูดเสมหะภายหลังรับประทานอาหารทันที เพ่ือปูองกันการอาเจียน 
- สามารถออกเสียงหรือพูดโดยการใช้นิ้วปิดปากท่อไว้ขณะพูด 

อาการผิดปกติที่ต้องมาพบแพทย์ 
- ท่อหลอดลมคอหลุด  ท่อชั้นในหาย หรือใส่เข้าไม่ได้ 
- หายใจลําบาก หอบเหนื่อย 
-  มีการติดเชื้อที่แผลเจาะคอเช่น ปวด บวม แดง มีหนอง 
- มีเลือดออกจากท่อหลอดลม หรือรอบๆท่อ 
- มีการติดเชื้อในปอดหรือหลอดลม เช่น ไอมาก เสมหะข้น และมีไข้ร่วมด้วย 
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ไขข้อข้องใจบางประการ 
การผ่าตัดเจาะคอใส่ท่อหลอดลมคอนั้น มักพบว่าผู้ปุวยและญาติมีข้อสงสัยมากมายหลายประการ   

1. ผู้ป่วยจะรับประทานอาหารได้หรือไม่ 
ตอบ  ผู้ปุวยสามารถรับประทานอาหารได้ตามปกติ เพราะท่อหลอดลมคอและหลอดอาหารแยกกันคน

ละทาง  จึงไม่มีปัญหาแต่อย่างใด  เพียงแต่ต้องระมัดระวังไม่ให้อาหารหรือน้ํากระเด็นหลุดลงไป โดยใช้ผ้าบางๆ ที่
อากาศสามารถผ่านได้ มาคลุมปิดปากท่อไว้ ในขณะรับประทานอาหารเท่านั้น 
ในเด็กเล็กขณะดูดนม ควรผูกผ้ากันเปื้อนไว้ใต้คาง  เพ่ือปูองกันการไหลของนมลงหลอดลมคอ 

2. ผู้ป่วยท่ีใส่ท่อหลอดลมคอจะพูดได้หรือไม่ 
  ตอบ  ผู้ปุวยสามารถพูดได้ แต่ไม่สามารถพูดคุยตามปกติได้นาน หรือเป็นประโยคยาวๆ เพราะต้องใช้นิ้ว

มือปิดปากท่อไว้ขณะพูด และต้องเปิดท่อบ้างเพ่ือรับอากาศหายใจ หากหมดสาเหตุของโรคแล้ว สามารถหายใจได้
ทางจมูก ก็จะพูดได้ตามปกติ  ยกเว้นในผู้ปุวยโรคมะเร็งกล่องเสียง ที่มีการตัดกล่องเสียงออก  หรือผู้ปุวยที่
หลอดลมส่วนบนตีบสนิท 

3. หลังใส่ท่อหลอดลมคอแล้ว สามารถอาบน้ํา, ว่ายน้ําได้หรือไม ่
ตอบ  ผู้ปุวยสามารถอาบน้ําได้ตามปกติ แต่ต้องระวังไม่ให้น้ํากระเซ็นเข้าหลอดลมคอ จึงต้อง 

- งดอาบน้ําด้วยฝักบัว 
- งดอาบน้ําในแม่น้ําลําคลอง 
- งดลงสระว่ายน้ํา 

       หากน้ําเข้าหลอดลมคอ ผู้ปุวยจะสําลักน้ําและมีอาการเหมือนคนตกน้ําทุกประการ 
และในเด็กเล็ก ถ้าจะอาบน้ําในอ่าง ควรใส่น้ําแต่น้อย และไม่เอนตัวเด็กลงไปจนน้ําท่วมเข้าหลอดลมคอ เพราะน้ํา
จะเข้าไปท่วมปอดและเสียชีวิตได้ 

4. เมื่อไรจึงจะเอาท่อหลอดลมคอออกได้ 
 ตอบ  แพทย์จะถอดออกหลังจากรักษาสาเหตุของโรคที่เป็นแล้ว และประการสําคัญคือผู้ปุวยสามารถ

หายใจได้ทางจมูกสะดวกดี 
การพยาบาลผู้ปุวยเจาะคอ 
1.การดูดเสมหะ : การดูดเสมหะบ่อยๆช่วยให้หายใจสะดวก ปูองกันปอดแฟบ การติดเชื้อที่ปอด 
2. การทําความสะอาดแผล : ควรทําความสะอาดปากแผลอย่างน้อยวันละ1-3 ครั้งโดยใช้เทคนิค 

ปราศจากเชื้อ 
        2.1.ดูดเสมหะ หรือให้ผู้ปุวยไอขับเสมหะ 
        2.2.แกะปลาสเตอร์และกอซปิดแผลออก 
        2.3.ล้างมือให้สะอาด 
         2.4. นําถ้วยล้างแผล,เทน้ําเกลือลงในถ้วย, ใส่สําลี4-5 ก้อนลงในถ้วย 
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2.5. ใช้เหล็กคีบจับหยิบสําลี บิดสําลีให้หมาดด้วยคีม เช็ดทําความสะอาดโดย เช็ดรอบๆ ท่อ 
(เช็ดออกด้านนอก) แล้วเช็ดตัวท่อชั้นนอก จากนั้นเช็ดใต้แปูนรอบๆ ท่อเจาะคอ (แผลเจาะคอ)  

2.6. ใช้ผ้ากอซพับแล้วสอดใต้แปูนท่อเจาะคอ ปิดปลาสเตอร์ที่กอซ ปูองกันการเลื่อนหลุด 
 2.7. นําท่อชั้นในที่เย็นแล้ว นํากลับมาใส่ที่เดิม 

3. การดูแลท่อเจาะคอ :  
3.1. ล้างมือให้สะอาดหมุนปุุมล็อคขึ้นด้านบนจับปีกท่อชั้นในแล้วดึงท่อออกตามแนวโค้งของท่อ 
3.2. นําท่อแช่ใส่ชามหรือถ้วยสําหรับล้างท่อ เทน้ํายาไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์พอประมาณจนท่วม 

ท่อ  
3.3.ล้างท่อให้สะอาดด้วยไม้พันสําลีหรือแปรงล้างหรือผ้าก็อซ  
3.4. นําท่อไปต้มในน้ํา นาน 20 นาที เทน้ําทิ้ง วางท่อให้เย็น ในหม้อ ปิดฝาหม้อไว้ ปูองกันฝุุนผง 

ตกใส่แล้วนํากลับไปสวมใส่ท่อเจาะคอตามแนวโค้งเหมือนเดิมพร้อมหมุนปุุมล็อกกลับ 

    การป้องกันการติดเชื้อ  
หลังการเจาะคอ หลอดลมจะมีทางติดต่อกับอากาศภายนอกโดยตรง โดยไม่มีสิ่งใดปูองกัน เสมหะที่เกิดใน

ทางเดินหายใจก็สามารถปนเปื้อนไปที่แผลเจาะคอได้โดยตรง การใช้เทคนิคปลอดเชื้อ และเครื่องมือในการดูด
เสมหะ, การปูองกันสิ่งแปลกปลอมจากภายนอกเข้าไปในหลอดลมโดยตรง และการดูแลทําความสะอาดบริเวณ
แผลเจาะคอ และเปลี่ยนผ้าก๊อสทุกวัน อย่างน้อยวันละ 1- 2 ครั้ง หรือเมื่อเปียกแฉะ จะช่วยปูองกันการติดเชื้อ
บริเวณรอบแผลเจาะคอและในหลอดลมได้เป็นอย่างดี  

การป้องกันการติดเชื้อที่ตําแหน่งแผลผ่าตัด 
การพยาบาลผู้ปุวยหลังการผ่าตัด เริ่มต้นจากระยะเวลา…ที่เคลื่อนย้ายผู้ปุวยมาถึงตึก ผู้ปุวยภายหลังการ

ผ่าตัดเสร็จสิ้นลง จนกระทั่งผู้ปุวยกลับ บ้าน และกลับมาตรวจตามนัด ที่โรงพยาบาล เพ่ือประเมิน ผลการรักษา 
หากพยาบาลสามารถให้การพยาบาลได้ เหมาะสมถูกต้องครอบคลุม ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม
ตลอดจนช่วยให้ผู้ปุวยฟ้ืนฟูสภาพ และกลับไปอยู่ที่บ้านซึ่งผู้ปุวยเสี่ยงที่แผลผ่าตัดอาจมีการอักเสบมีการติดเชื้อได้
จึงต้องสอน ให้คําแนะนําแนะนําเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวขณะอยู่ที่บ้านดังต่อไปนี้ 

1.ไม่ให้แผลถูกน้ําถ้าแผลสกปรกถูกน้ําต้องรีบไปเปลี่ยนแผลใหม่ทันที  
2.ต้องล้างแผลตามคําแนะนําเช่น อาจวันละครั้งกรณีแผลสะอาด แต่แผลมีสารคัดหลั่งซึมล้างแผลวันละ 2 

ครั้ง 
3.อาการท่ีสงสัยว่าผู้ปุวยมีการติดเชื้อที่แผลผ่าตัดคือผู้ปุวยจะมีไข้38 องศาขึ้นไป แผลบวมแดง ร้อน แผล

มีหนอง ให้ส่งผู้ปุวยมารักษาในโรงพยาบาลและแจ้งประสานไปที่งานIC 
4.ไม่ควรทํางานหนักมาก ยกของหนัก 
5.ให้ไปตรวจตามที่ทางแพทย์นัดหมาย 
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                    การป้องกันการติดเชื้อมารดาและทารกหลังคลอด 
การเปลี่ยนแปลงของร่างกายหลังคลอด มดลูก เป็นอวัยวะที่รับภาระหนักมาตลอดเก้าเดือน จากขนาดที่

เล็กประมาณผล ชมพู่ ต้องขยายใหญ่กว่าแตงโม เพื่อรองรับทารกในครรภ์ระหว่างคลอดต้องบีบตัว ให้ทารกเคลื่อน
ออกมา รวมทั้งขับรกและของเสียต่างๆ ในมดลูกให้ออกมา หลังคลอด แล้วยังต้องบีบรัดตัวให้กลับคืนสู่สภาพเดิม 
ทําให้เกิดการเจ็บปวดบ้าง ประมาณ 2-3 วัน และอาจเจ็บเล็กน้อย ต่อไปอีก ราว 7 วัน จนมดลูกกลับเข้าสู่เชิง
กราน การดูแลอาจจะมีการประคบด้วยความร้อนบ้าง ก็จะช่วยบรรเทาความเจ็บปวด ลงได้หรือจะใช้วิธีการอยู่ไฟ
แบบแพทย์แผนไทยก็จะช่วยได้มาก ต่อมน้ํานม ท่อน้ํานม กระเปาะน้ํานม  ในช่วงนี้จะมีน้ําคาวปลาถูกขับออกมา
จากโพรงมดลูก 2-3 วันแรกจะมีสีเข้ม เหมือนเลือดเก่า และมีกลิ่นคล้ายประจําเดือน ในวันถัดมาสีจะจางลง เป็นสี
ชมพู หลังจากนั้นจะจางลง และปริมาณจะน้อยลงเรื่อยๆ จนหมดไปภายใน 4-6 สัปดาห์ หลังคลอด ฝีเย็บ เป็น
ผิวหนังที่อยู่ระหว่างอวัยวะเพศกับทวารหนัก ในการคลอดอาจจะถูก กรีดเพ่ือให้สะดวกต่อการคลอด และเย็บติด
ไว้ หลังคลอดจะรู้สึกเจ็บปวดแผลบ้าง แต่จะรู้สึกบรรเทาลงและเป็นปกติใน 5-7 วัน ระบบขับถ่าย ไม่มีผลกระทบ
เท่าใดนัก แต่วันแรกอาจจะไม่ถ่ายเพราะงดอาหาร และน้ําก่อนคลอด บางคนอาจจะกลัวเจ็บเวลาถ่ายปัสสาวะ 
หรืออุจจาระจนไม่อยาก เบ่งถ่าย แต่ส่วนมากจะเป็นปกติภายใน 6-8 ชั่วโมง เต้านม ภายหลังจากการคลอดกลไก
ใน ร่างกายจะกระตุ้นให้มีน้ํานม จึงอาจเกิดอาการ ตึงคัดควรให้ลูกดูดนมแม่ เพราะนอกจากจะช่วย ลดอาการตึง
คัดแล้ว ทารกยังได้รับสารอาหารที่มี คุณค่า รวมทั้งภูมิต้านทานที่เหมาะสมและดีที่สุด จากแม่ การให้นมลูกจะต้อง
ให้ทารกงับถึงลานนม จึงจะมีน้ํานมพุ่งออกมา อย่าเพียงแค่เอาหัวนม ใส่ปากให้ดูด เพราะน้ํานมจะไม่ออก การ
ดูแลเต้านมช่วงนี้ไม่จําเป็นต้องทําอะไร มากนอกจากการทําความสะอาด แต่ไม่ถึงกับต้องทําบ่อยจนเกินไป เพราะ
ต่อม ไขมันภายในจะผลิตไขออกมาช่วยถนอมเต้านมและหัวนมอยู่แล้ว  กล้ามเนื้อหน้าท้อง หลังคลอดอาจจะมี
อาการตึงตัวของกล้ามเนื้อหน้าท้อง โดย ปกติจะกลับคืนสู่สภาพปกติภายใน 6 สัปดาห์ แต่ถ้าบริหารสม่ําเสมอจะ
ช่วยให้ กลับคืนสู่สภาพเดิมได้เร็วขึ้น  

 คําแนะนําเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวหลังคลอด 
การดูแลรักษาความสะอาดของร่างกาย สระผมสัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง อาบน้ําอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง และ

งดเว้นการอาบแช่น้ํา ช่วงหลังคลอดอวัยวะเพศจะมีแผลจึงเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ได้ง่าย ดังนั้นควรล้างมือให้สะอาด
ก่อนสัมผัสอวัยวะเพศ ในช่วงที่มีประจําเดือน งดใช้ผ้าอนามัยแบบสอด ควรเปลี่ยนทันทีที่รู้สึกว่า  ผ้าอนามัยชุ่ม 
หรือเปลี่ยนทุก 3 ชั่วโมง และควรดึงจากทางด้านหน้าไปด้านหลัง ทั้งหมดเพ่ือปูองกันการติดเชื้อภายในช่องคลอด
ซึ่งอาจเป็นอันตรายได ้เต้านม ในช่วงหลังคลอดและให้นมลูก เต้านมจะมีขนาดและน้ําหนักเป็น 3 เท่า ของเต้านม
ปกติ ทําให้เอ็นที่พยุงเต้านมเกิดการยืด ดังนั้นควรสวมยกทรงเพ่ือช่วย พยุงไว้ปูองกันการหย่อนยาน แต่ไม่ควรสวม
ยกทรงแบบมีโครงเหล็ก เพราะอาจ จะไปกดทับท่อน้ํานม การดูแลเต้านมแค่ทําความสะอาดพร้อมการอาบน้ําใน
แต่ละวันก็เพียงพอ และ อย่าลืมล้างมือทุกครั้งก่อนที่ จะจับเต้านมและหัวนม ในการให้นมลูก การมีประจําเดือน 
ในช่วงของการให้ลูกกินนมแม่ อาจมีผลทําให้ไม่มีประจําเดือน ในช่วง 6 เดือนแรก แต่สําหรับคนที่ไม่ได้ให้ลูกกิน
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นมแม่ ประจําเดือนอาจจะมา ตามปกติภายใน 6 สัปดาห์ แต่อย่างไรก็ตามแม้จะไม่มีประจําเดือน แต่ร่างกายก็ 
พร้อมที่จะตั้งครรภ์ได้ในช่วงนี้การมีเพศสัมพันธ์ควรได้รับการคุมกําเนิดอย่างถูกวิธี  การมีเพศสัมพันธ์ เพ่ือความ
ปลอดภัยและปูองกันการติดเชื้อในโพรงมดลูก ควรงดมีเพศสัมพันธ์ในช่วง 4-6 สัปดาห์หลังคลอด ถ้าหากเลี่ยง
ไม่ได้ ควรสวม ถุงยางอนามัยทุกครั้ง ทั้งยังเป็นการปูองกันการตั้งครรภ์ ได้อีกด้วย ควรรับการตรวจร่างกาย ช่วง4-
6 สัปดาห์หลังคลอด เพ่ือตรวจดูการคืนสภาพของปากมดลูกและอาการผิดปกติท่ีต้องกลับมาพบแพทย์  

1. มีไข้และมีอาการอักเสบของอวัยวะอ่ืนร่วมด้วย  
2. ปัสสาวะแสบขัด อาจเกิดจากการติดเชื้อของทางเดินปัสสาวะ เนื่องจากดูแล  ความสะอาดช่องคลอด

และอวัยวะสืบพันธุ์ไม่ดีพอ  
3. ปวดศีรษะบ่อยและเป็นเวลานาน อาจเกิดจากความดันโลหิตสูง พักผ่อนไม่ เพียงพอหรือเครียดจาก

การคลอด 4. มีเลือดออกทางช่องคลอด ส่วนมากจะเกิดจาก แผลในโพรงมดลูกบริเวณที่รกเกาะเนื่องจากมดลูกหด 
รัดตัวไม่ดีหรือมีเศษรกตกค้างในโพรงมดลูก 
  5. น้ําคาวปลาผิดปกติสีไม่จางลง จํานวนไม่ลดลง มีก้อนเลือดออกมาหรือมีกลิ่นเหม็น  

6. มดลูกเข้าอู่ช้า หลังคลอด 2 สัปดาห์ไปแล้ว ยังสามารถคลําพบมดลูกทางหน้าท้อง 7. กรณีผ่าคลอด 
แผลที่เย็บมีอาการ อักเสบ ปวด บวม แดง 
ขั้นตอนการอาบน้ําลูก 1. ล้างมือและแขนให้สะอาด ผสมน้ําอุ่นครึ่งอ่างใช้ข้อศอกจุ่มน้ํา เพ่ือทดสอบ ความอุ่นของ
น้ําให้พอด2ี. อุ้มลูกวางบนที่นอนที่มีผ้าขนหนูผืนใหญ่ ปูรองไว้ถอดเสื้อผ้าออก ห่อตัวลูกด้วยผ้าขนหนู ให้กระชับ  

3. เช็ดใบหน้า ใบหูและซอกหู  
4. ประคองศีรษะให้อยู่ใน อุ้งฝุามือ ใช้แขนและศอกหนีบ ลําตัวลูกไว้ข้างเอวใช้นิ้วมือพับใบหู2 ข้าง เพ่ือ

ปูองกันน้ําเข้าห ู 
 5. ใช้ฟองน้ําชุบน้ําบีบให้ หมาด ลูบให้ทั่วศีรษะของลูก หยดสบู่ 1-2 หยด ใช้นิ้วนวด เบาๆ ให้ทั่ว แล้ว

ล้างออกให้ สะอาด เช็ดศีรษะให้แห้ง 
  6. นําตัวลูกลงอ่าง โดยใช้มือจับที่รักแร้เด็ก ไหล่เด็ก พาดบนแขนของแม่  

7. ลูบตัวลูกให้เปียกด้วยฟองน้ํา ใช้สบู่ลูบตัวทีละ ส่วนของร่างกาย ตั้งแต่แขน ซอกคอ ลําตัว ขา แล้ว ล้าง
ฟองสบู่ออกให้หมด  

8. ใช้มืออีกข้างจับที่หัวไหล่โดยอุ้มคว่ําให้อก พาดที่แขนแม่ลูบสบู่ให้ทั่วหลังก้นและขา แล้วล้าง ออกให้
สะอาด  

9. อุ้มลูกข้ึนจากอ่าง ซับน้ําให้แห้ง โดยเฉพาะ ตามซอก ข้อพับต่างๆ  
10. เช็ดตาของลูกจากหัวตาไป หางตาทีละข้าง ด้วยสําลีชุบน้ํา ต้มสุกท่ีเย็นแล้ว 2 ก้อน และใช้ไม้ พันสําลี

ทําความสะอาดในรูจมูก ทั้ง 2 ข้าง 30 คู่มือมารดาหลังคลอดและการดูแลทารก  
11. ทําความสะอาดสะดือลูก ด้วยสําลีชุบแอลกอฮอล์โดยเช็ด สะดือวนจากด้านในออกมา ด้านนอก 
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 12. แต่งตัวให้ลูกใส่เสื้อ ผ้าอ้อม และห่อตัวด้วยผ้าขนหนูหรือผ้าอ้อมผืนใหญ่ เพ่ือความอบอุ่นของลูก 
กรณีท่ีลูกตัวโต น้ําหนักมาก สามารถสระผมถูสบู่บนเบาะ แล้วอุ้มล้างตัวในอ่าง  
อาการตัวเหลืองในทารกแรกเกิด ตัวเหลือง เป็นลักษณะที่ผิวหนังของลูกมีสีเหลือง มักพบใน 2-3 วันแรก หลังเกิด 
ซึ่งพบได้บ่อย ถ้าไม่เหลืองมากจะไม่มีอันตราย การที่ผิวหนังมีสีเหลือง เกิดจากสารสีเหลืองที่เรียกว่า “บิลิรูบิน” 
คุณแม่จะสังเกตดูตัวเหลืองได้ โดยดูที่ตา และผิวหนังของลูก ถ้าตัวเหลืองมากจะเห็นที่ผิวหนังของทั้งตัว บิลิรูบิน
คืออะไร บิลิรูบิน คือสารที่เกิดจากเม็ดเลือดแดงท่ีหมดอายุแล้วแตกตัวเสื่อมสลายไป ซึ่ง ปกติแล้วการเปลี่ยนแปลง
นี้จะเกิดขึ้นในตับ และบิลิรูบินจะถูกขับออกมาทางลําไส้ ออกมาในอุจจาระ ในคนทั่วไปปกติจะไม่เหลือบิลิรูบินค้าง
ติดตามผิวหนัง ยกเว้น ในเด็กแรกเกิด ทําไมเด็กแรกเกิดจึงตัวเหลือง ในเด็กแรกเกิด เม็ดเลือดแดงจะอายุสั้นกว่า
เม็ดเลือดแดงของผู้ใหญ่ ทําให้มี การสร้างสาร “บิลิรูบิน” มากขึ้น ประกอบกับตับของเด็กแรกเกิดยังทํางานไม่
เต็มที ่ทําให้ขับบิลิรูบินออกได้ไม่หมด ในเด็กแรกเกิดปกติทั่วไปจะเห็นตัวเหลืองใน 2-5 วันแรกหลังเกิด และมักจะ
หายไปใน 2 สัปดาห์แรก โดยไม่มีอันตรายแต่อย่างใด ทราบได้อย่างไรว่าบิลิรูบินสูงแค่ไหน การดูด้วยสายตาจะ
บอกได้พอประมาณ ปกติตัวเหลืองมักจะเริ่มต้นเห็นได้ชัดเจน ที่ตา ใบหน้า ลามมาถึงส่วนล่างของร่างกาย คุณแม่
ลองใช้มือกดลงไปที่ผิวหนัง ของลูก จะเห็นลักษณะสีผิวของลูกว่าเหลืองหรือไม่ ถ้าสีเหลืองลามมาถึงหัวเข่า มัก
แสดงว่าเหลืองถึงขั้นต้องรักษา เพราะถ้าเหลืองระดับที่สูงมากเกินไปจะ  ทําอันตรายต่อสมอง เกิดสมองพิการใน
ระยะต่อมา ให้รีบส่งไปโรงพยาบาล เพ่ือตรวจดูระดับบิริรูบินและรับการรักษาโดยส่องไฟ การปูองกันไม่ให้ลูกตัว
เหลืองเพ่ิมจนถึงกับต้องให้การรักษาได้ โดยกระตุ้นให้ลูกดูดนมแม่ตั้งแต่หลังเกิดใหม่ให้บ่อยเกินกว่า 8 ครั้งต่อวัน 
หัวน้ํานมในวันแรกๆ จะกระตุ้น การขับถ่ายทางลําไส้ของลูก ทําให้ขับขี้เทาออกมาได้เร็ว ไม่มีสารบิลิรูบินคั่งค้าง 
ในร่างกาย  

การสังเกตอาการผิดปกติของทารกแรกเกิดและการแก้ไข 
  1. ไข้ทารกจะมีอาการผิวหนังอุ่น/ร้อน ร้องกวน งอแง ไม่ควรห่อผ้าหนา ควร ใส่เสื้อและกางเกงให้ลูก 
และเช็ดตัวด้วยน้ําอุ่น กระตุ้นให้ดูดนมมารดาทุก 2 ชั่วโมง ถ้าหากพบว่าทารกมีไข้สูง กระสับกระส่ายร่วมกับมี
อาการซึม ไม่ยอมดูดนม ให้รีบ นํามาพบแพทย ์ 

2. อาการตัวเย็น ทารกจะมีผิวหนังเย็น ซีดหรือคล้ํา ซึมไม่ดูดนม หายใจเร็ว ถ้าทารกตัวเย็นให้ห่อตัวด้วย
ผ้าหนาๆ ปรับอุณหภูมิห้องให้เหมาะสม แล้วให้รีบนํามา 36 คู่มือมารดาหลังคลอดและการดูแลทารก พบแพทย์ 
  3. อาการตัวเหลือง เป็นลักษณะที่ผิวหนังทารกมีสีเหลือง ที่มักพบได้ใน 2-3 วันแรกหลังเกิด สังเกตจาก
การดูที่ตา และผิวหนัง ถ้าไม่เหลืองมากจะไม่มีอันตราย ถ้าพบว่าตัวเหลืองมาก มองเห็นได้ชัด และเด็กมีอาการซึม
ลง ไม่ค่อยดูดนม ให้รีบ นํามาพบแพทย์จะได้รับการรักษาโดยการส่องไฟ เพื่อให้มีการขับสารตัวเหลืองออก มาทาง
อุจจาระและปัสสาวะ  
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4. การสํารอกหรืออาเจียน การแหวะนมเล็กๆ น้อยๆ เป็นภาวะปกติของทารก แรกเกิด เนื่องจากหูรูดของ
กระเพาะอาหารยังทํางานได้ไม่ดี ทําให้หูปิดไม่สนิท แต่ถ้ามีอาการสํารอกและพบว่าปลายมือ ปลายเท้าเย็น ให้รีบ
นํามาพบแพทย ์ 

5. อุจจาระ ของทารกที่ดูดนมแม่จะมีลักษณะ ค่อนข้างเละๆ สีเหลือง เนื้อ ละเอียด หลังจากการถ  ่ายขี้
เทาใน 2-3 วันแรก เด็กบางคนยิ  ่งดูดนมแม  ่บ  ่อย ยิ่งถ่ายบ่อย ถ้าเด็กดูปกติไม่ซึม น้ําหนักเพ่ิมขึ้น หรือร่างกาย
เจริญเติบโตดีถือว่า เป็นสิ่งปกติสําหรับทารกที่ได้รับนมผสม อุจจาระมักจะแข็ง และมีจํานวนมาก หลัง  การถ่าย
อุจจาระหรือปัสสาวะ ให้ทําความสะอาดก้นและอวัยวะสืบพันธ์ และเปลี่ยน ผ้าอ้อมทุกครั้ง 
  6. เยื่อบุบตาอักเสบ น้ําตาไหลหรือมีข้ีตา มาก ให้นําลูกมาพบแพทย์  

7. สะดืออักเสบ บวม แดง หรือมีหนอง และมีกลิ่นเหม็น ให้นําลูกมาพบ แพทย ์8. ผื่นแดง หรือรอยถลอก
ตามร่างกาย โดยเฉพาะบริเวณก้น ให้นําลูกมาพบ แพทย์ 9. ภาวะสะอึก อาจพบได้ในทารกปกติหลังดูดนมมารดา 
ให้อุ้มเรอในท่า ปกติหรืออาจลดปริมาณนมในแต่ละมื้อ แต่ให้บ่อยครั้งขึ้น 

การป้องกันการเกิดโรคปอดอักเสบ 
ปอดอักเสบ หรือ ปอดบวม (Pneumonia) หมายถึง การอักเสบของเนื้อปอด* ซึ่งประกอบไปด้วยถุงลม

ปอดและเนื้อเยื่อโดยรอบ ทําให้ปอดทําหน้าที่ได้น้อยลง เกิดอาการหายใจหอบเหนื่อย หายใจลําบาก ซึ่งจัดเป็น
ภาวะร้ายแรงและผู้ปุวยอาจมีอาการรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเสี่ยง เช่น เด็กเล็ก 
ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต้านทานโรคต่ํา ฯลฯ อย่างไรก็ตามถ้าตรวจพบในระยะแรกเริ่มก็มีทางเยียวยารักษาให้หาย
ได ้
กลุ่มเสี่ยง : ปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้เกิดโรคปอดอักเสบ ได้แก่ 

อายุ ในทารก เด็กเล็ก และผู้สูงอายุ เพราะร่างกายมีความบกพร่องในการปูองกันและกําจัดเชื้อโรค (ใน
ผู้สูงอายุที่มีภูมิคุ้มกันต้านทานโรคต่ํา จะมีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดโรคแทรกซ้อนจากปอดอักเสบได้สูงมาก เช่น การติด
เชื้อในกระแสเลือด หรือภาวะการหายใจล้มเหลว ซึ่งจะเป็นสาเหตุทําให้ผู้สูงอายุที่เป็นโรคนี้เสียชีวิตได้สูงถึง 50%) 
การสูบบุหรี่ ดื่มสุรา หรือรับประทานยาบางชนิด เช่น ยาสเตียรอยด์ ยารักษาโรคมะเร็ง หรือยาเคมีบําบัดเป็น
ประจํา ซึ่งจะมีผลกระทบต่อระบบภูมิคุ้มกันต้านทานโรคและการกําจัดเชื้อโรค 

การมีโรคประจําตัวบางอย่าง เช่น โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง โรคเอดส์ โรคถุงลมโปุงพอง โรค
หลอดลมพอง โรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง โรคหืดเรื้อรัง โรคไตเรื้อรัง โรคตับแข็ง โรคพิษสุราเรื้อรัง ฟันผุ เหงือก
เป็นหนอง ฯลฯ รวมถึงผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต้านทานโรคต่ํา เช่น ทารกที่คลอดก่อนกําหนด ทารกแฝด ทารกที่มีน้ําหนัก
ตัวน้อย เป็นต้น 

การไม่รักษาสุขภาพและอนามัย เช่น การขาดสารอาหาร การมีสุขภาพทรุดโทรม การอยู่อาศัยในสถานที่
ที่ไม่มีการถ่ายเทอากาศดีพอ การอยู่ที่ที่มีมลภาวะที่ต้องหายใจและสูดเอามลภาวะนั้นเข้าไปในปอด 

การสําลัก เป็นกรณีที่เกิดจากการสําลักเอาน้ําและสิ่งปนเปื้อน (ในผู้ปุวยจมน้ํา) , น้ําย่อยในผู้ปุวยโรคกรด
ไหลย้อน, สารเคมี (เช่น น้ํามันก๊าด เบนซิน) หรือเศษอาหารเข้าไปในปอด ซึ่งมักพบได้ในเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ผู้ปุวย
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อัมพาต ลมชัก หมดสติ หรือผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์จัด จึงทําให้ปอดอักเสบจากการระคายเคืองของสารเคมีหรือการติด
เชื้อ เรียกว่า “ปอดอักเสบจากการสําลัก” (Aspiration Pneumonia) ซึ่งการอักเสบนอกจากจะเกิดจากสาร
ระคายเคืองแล้ว ยังอาจเกิดจากเชื้อโรคที่มีอยู่ในช่องปากและคอหอยที่ถูกสําลักลงไปในปอดด้วย (ปอดอักเสบที่
เกิดจากการสําลักมักเป็นที่ปอดข้างขวามากกว่าข้างซ้าย เนื่องจากหลอดลมข้างขวาหักมุมน้อยกว่าข้างซ้าย) 

วิธีป้องกันโรคปอดอักเสบ 
เด็กทุกคนควรได้รับการฉีดวัคซีนรวมปูองกันโรคคอตีบ บาดทะยัก และไอกรน (DTP vaccine), วัคซีน

รวมเอ็มเอ็มอาร์ปูองกันโรคหัด คางทูม และหัดเยอรมัน (MMR), วัคซีนปูองกันอีสุกอีใส (Varicella vaccine) หรือ
จะฉีดวัคซีนรวมปูองกันโรคหัด คางทูม หัดเยอรมัน และอีสุกอีใส (MMRV) ที่รวมอยู่ในเข็มเดียวกันก็ได้ ส่วนผู้ที่อยู่
ในกลุ่มเสี่ยง ควรได้รับการฉีดวัคซีนปูองกันไข้หวัดใหญ่ ( Influenza vaccine) และฉีดวัคซีนปูองกันการติดเชื้อส
เตรปโตค็อกคัส นิวโมเนียอี (Pneumococcal vaccine) เพ่ือปูองกันโรคปอดอักเสบเพิ่มเติมด้วย 

สําหรับวัคซีนปูองกันโรคปอดอักเสบ (Pneumococcal vaccine) ควรแนะนําให้ฉีดในผู้สูงอายุที่อายุ
มากกว่า 65 ปี, ในผู้มีอายุ 19-64 ปีที่สูบบุหรี่หรือเป็นโรคหืด และในผู้มีอายุ 2-65 ปีที่มีภูมิคุ้มกันต้านทานโรคต่ํา
หรือมีโรคเรื้อรัง โดยการฉีดจะฉีดเข้ากล้าม 1 เข็ม และในบางรายอาจพิจารณาให้ฉีดซ้ําหลังครั้งแรก 5 ปี (เช่น ใน
รายที่มีภูมิคุ้มกันต้านทานโรคต่ํา) หรือหากการฉีดครั้งแรกที่ก่อนอายุ 65 ปี และได้รับการฉีดมานานกว่า 5 ปีแล้วก็
อาจพิจารณาฉีดกระตุ้น 1 ครั้ง หลังจากครั้งที่ 2 ไปแล้วก็ไม่มีความจําเป็นต้องฉีดซ้ําอีกแต่อย่างใด (การฉีดวัคซีน
นอกจากจะช่วยปูองกันโรคปอดอักเสบแล้ว ยังช่วยลดความรุนแรงของโรคได้อีกด้วย หากพบว่ามีการติดเชื้อ
เกิดข้ึนในภายหลัง) 

 หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ เช่น การสูบบุหรี่ การดื่มสุรา การใช้สารเสพติด ภาวะทุพโภชนา ควัน
ไฟ ควันจากท่อไอเสียรถยนต์ หรืออากาศที่หนาวเย็น 

 อย่านอนอมน้ํามันก๊าดเล่น และควรเก็บน้ํามันก๊าดให้ห่างจากมือเด็ก อย่าให้เด็กฉวยไปอมเล่น 

 อย่าฉีดยาด้วยเข็มและกระบอกฉีดยาที่ไม่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อ เพราะมีโอกาสติดเชื้อสแตฟีโล
ค็อกคัส ออเรียส กลายเป็นโรคปอดอักเสบชนิดร้ายแรงได้ 

 งดการสูบบุหรี่ เพื่อปูองกันมิให้เป็นโรคทางปอดเรื้อรัง เช่น หลอดลมอักเสบ ถุงลมปอดโปุงพอง 
หากมีโรคประจําตัว หรือเมื่อเป็นโรคหวัด ไข้หวัดใหญ่ หัด อีสุกอีใส เป็นต้น ควรดูแลรักษาตั้งแต่เนิ่น ๆ 
หมั่นดูแลสุขภาพของตนเองให้แข็งแรงอยู่เสมอ โดยการออกกําลังกายเป็นประจํา รับประทานอาหารที่มีประโยชน์
ให้ครบ 5 หมู่ พักผ่อนให้เพียงพอ อย่าตรากตรําทํางานหนักมากเกินไป 

 ในช่วงที่มีการระบาดของโรคต่าง ๆ หรือมีคนใกล้ชิดปุวยเป็นโรค เช่น คนในบ้าน โรงเรียน หรือ
ในที่ทํางาน ควรปฏิบัติดังนี้ 

 หลีกเลี่ยงการเข้าไปในที่ที่มีผู้คนแออัด เช่น ห้างสรรพสินค้า สถานบันเทิง โรงภาพยนตร์ งาน
มหรสพ เป็นต้น แต่ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ ควรสวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือด้วยน้ํากับสบู่ให้สะอาด หรือชโลมมือ
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ด้วยแอลกอฮอล์เพื่อกําจัดเชื้อโรคท่ีอาจติดมาจากการสัมผัสถูกเสมหะของผู้ปุวย และอย่าใช้นิ้วมือขยี้ตาหรือแคะไช
จมูกถ้ายังไม่ได้ล้างมือให้สะอาด 

 ไม่ควรให้เด็กเล็กโดยเฉพาะเด็กท่ีมีอายุต่ํากว่า 1 ปีและผู้ที่มีสุขภาพไม่แข็งแรงคลุกคลีกับผู้ปุวย 

 อย่าเข้าใกล้หรือนอนรวมกับผู้ปุวย แต่ถ้าจําเป็นต้องดูแลผู้ปุวยอย่างใกล้ชิด ควรสวมหน้ากาก
อนามัยและหมั่นล้างมือด้วยน้ํากับสบู่ให้สะอาดอยู่เสมอ 

 ไม่ใช้สิ่งของเครื่องใช้ เช่น แก้วน้ํา จาน ชาม ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว โทรศัพท์ ของเล่น เครื่องใช้
ต่าง ๆ ฯลฯ ร่วมกับผู้ปุวย และควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสมือกับผู้ปุวยโดยตรง 

 กรณีผู้ปุวยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ต้องสอนCare giverให้ช่วยเคาะปอด/พลิกตะแคงตัวถ้าให้อาหาร
ทางสายยางต้องปฏิบัติตามวิธีการให้อาหารทางสายยางอย่างเคร่งครังปูองกันไม่ให้สําลักอาหาร 

การดูแลตนเองในเบื้องต้นเมื่ออยู่ที่บ้าน เมื่อสงสัยว่าจะเป็นปอดอักเสบ (มีอาการไข้ ไอ เจ็บหน้าอก และ
หอบเหนื่อย) ควรรีบมาพบแพทย์ภายใน 1-2 วัน เพ่ือรับการตรวจวินิจฉัย ผู้ปุวยไม่ควรรักษาด้วยตนเอง อย่างไรก็
ตาม การดูแลตนเองเมื่อเป็นปอดอักเสบน่าจะมี 2 กรณี คือ เป็นปอดอักเสบเล็กน้อยแล้วแพทย์ให้การรักษาแบบ
ผู้ปุวยนอก (ให้กลับบ้าน) และในกรณีที่เป็นปอดอักเสบและเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลแล้วและแพทย์พิจารณา
ให้กลับบ้านเพื่อรักษาและพักฟ้ืนตัวอยู่ที่บ้าน โดยทั้ง 2 กรณี ผู้ปุวยควรปฏิบัติดังนี้ 

1. รับประทานยาและปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทย์อย่างจริงจัง โดยเฉพาะการรับประทานยาปฏิชีวนะ
ที่ต้องรับประทานให้ครบ และไม่ควรหยุดยาเอง (ถ้าผู้ปุวยมีอาการดีขึ้นภายใน 3 วัน ควรรับประทานยาปฏิชีวนะ
ติดต่อกันนาน 10-14 วัน แต่ถ้าไม่ดีข้ึน หรือมีอาการหอบมาก ตัวเขียว ควรรีบไปพบแพทย์)  

2. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย เนื่องจากเป็นช่วงที่ร่างกาย
ต้องการพลังงานในการต่อสู้กับโรคและซ่อมแซมร่างกายให้ฟ้ืนตัว ผู้ปุวยควรเฝูาสังเกตอาการแทรกซ้อนที่อาจจะ
เกิดข้ึนได้อย่างใกล้ชิด เช่น มีไข้นานเกิน 4 วัน (ถ้าเป็นหวัดหรือไข้หวัดใหญ่ที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน อาการไข้มักจะ
ทุเลาได้ภายใน 4 วัน), มีไข้เกิดขึ้นใหม่หลังจากไข้ลงแล้ว 1-2 วัน, ไอมีเสมหะเป็นสีเหลือง เขียว สีสนิม หรือมีเลือด
ปน, มีอาการเจ็บแปลบหน้าอกเวลาหายใจเข้าหรือไอแรง ๆ , มีอาการหายใจหอบเหนื่อย หายใจลําบากไม่ค่อย
สะดวก, รับประทานอาหารได้น้อย มีน้ําหนักตัวลดลง หรือสงสัยว่ามีภาวะแทรกซ้อนรุนแรงเกิดขึ้น ควรรีบไปพบ
แพทย์ก่อนกําหนดโดยเร็ว สําหรับผู้ปุวยที่เป็นโรคติดต่อต่าง ๆ ควรแยกตัวออกห่างจากผู้อ่ืน ไม่นอนปะปนหรืออยู่
คลุกคลีใกล้ชิดกับผู้อ่ืน เวลาไอหรือจามควรใช้ผ้าปิดปากและจมูก ส่วนเวลาที่เข้าไปในสถานที่ที่มีคนอยู่กันมาก ๆ 
ควรสวมหน้ากากอนามัยด้วยทุกครั้ง 

การป้องกันการติดเชื้อในผู้ป่วยให้อาหารทางสายยาง 
การให้อาหารทางสายยาง เป็นวิธีการให้อาหารเมื่อมีปัญหาในการให้อาหารทางปาก แต่ระบบทางเดิน

อาหารยังทําหน้าที่อยู่ในเกณฑ์ดี คือ การย่อยและการดูดซึมเข้าสู่ร่างกายดี แต่ผู้ปุวยมีปัญหา เช่น กลืนลําบาก  
รับประทานอาหารไม่ได้ หรือรับประทานอาหารได้ไม่เพียงพอ ขาดอาหาร ผู้ปุวยที่ไม่รู้สึกตัว เช่น โรคทางสมอง 
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หรือได้รับการการผ่าตัดเกี่ยวกับปาก ในผู้ปุวยที่ยังคงต้องให้อาหารผ่านทางสายยางที่บ้าน ญาติจะต้องเรียนรู้
วิธีการเตรียมอาหารเหลวที่จะให้ทางสายยาง และวิธีการให้อาหารทางสายยางแก่ผู้ปุวย ตลอดจนการสังเกตอาการ
ของผู้ปุวยขณะให้อาหารด้วยเตรียมของใช้ในผู้ปุวยที่มีสายยางให้อาหารผ่านจมูก 
  1. กระบอกให้อาหารทางสายยางขนาด 50 ซีซี 

 2. อาหารเหลว หรืออาหารของสําเร็จรูปที่เตรียมให้ผู้ปุวย 
  3. น้ําต้มสุกสําหรับให้ผู้ปุวยหลังให้อาหารสายยางเรียบร้อยแล้ว 
  4. พลาสเตอร์ผ้าสําหรับเปลี่ยนที่จมูกเม่ือเปื้อน 
  5. ถุงและสายต่อให้อาหาร 

 6. สําลี 
วิธีการให้อาหารทางสายยาง 

1. เตรียมของเครื่องใช้ในการให้อาหารทางสายยาง อาหารเหลวที่เตรียมให้ผู้ปุวย รวมทั้งยาของผู้ปุวยที่มี
ให้หลังอาหารให้พร้อม 

2. จัดท่านอนให้ผู้ปุวยศีรษะอยู่สูงอย่างน้อย 45 องศา ในรายที่ผู้ปุวยไม่รู้สึกตัวควรให้หนุนหมอน ตั้งแต่
หลังจนถึงศีรษะโดยใช้หมอน 2 ใบใหญ่หรือจัดให้ผู้ปุวยนั่งพิงพนักเตียงหรือให้นั่งเก้าอ้ี 

3. ผู้ที่จะให้อาหารต้องล้างมือให้สะอาดตามวิธีการล้างมือที่ถูกวิธี 
4. ในผู้ปุวยที่เจาะคอมีท่อหายใจ ให้ดูดเสมหะในหลอดลมคอก่อนเพ่ือปูองกันผู้ปุวยไอ จากการมีเสมหะ

มาก ขณะให้อาหารทางสายยาง ปูองกันภาวะแทรกซ้อน ปอดอักเสบจากการสําลักอาหาร 
5. ล้างมือภายหลังดูดเสมหะเสร็จ 
6. ดึงจุกที่ปิดหัวต่อปลายสายให้อาหารออก ขณะเดียวกันใช้นิ้ว พับสายคีบเอาไว้ เพ่ือปูองกันลมเข้ า

กระเพาะอาหารผู้ปุวย เพราะจะทําให้ผู้ปุวยท้องอืดได้ 
7. ใช้สําลีชุบน้ําต้มสุก เช็ดบริเวณจุกให้อาหารทางสายยาง 
8. เอากระบอกให้อาหาร พร้อมลูกสูบต่อกับหัวต่อและปล่อยนิ้วที่คีบสายออก ทําการทดสอบดูว่าปลาย

สายยางให้อาหารยังอยู่ในกระเพาะอาหารหรือไม่โดย 
   8.1 ใช้กระบอกให้อาหารดูดอาหารหรือน้ําออกจากพระเพาะ ถ้ามีมากเกิด 50 ซีซีให้ดันอาหาร 
น้ํากลับคืนไปอย่างช้าๆ และเลื่อนเวลาออกไปครั้งละ 1 ชั่วโมง แล้วมาทดสอบดูใหม่ ถ้ามีไม่เกิน 50 ซีซี ให้ดัน
อาหารน้ํากลับคืนไปอย่างช้าๆ และให้อาหารได ้

8.2 ถ้าดูดออกมาแล้ว ไม่มีอาหารตามขึ้นมาเลย ให้ดูดลมเข้ามาในกระบอกอาหาร 
 ประมาณ 20 ซีซี แล้วต่อเข้ากับสายให้อาหารพร้อมกับเอาฝุามืออีกด้านหนึ่ง หรือหู แนบเข้ากับใต้ชายโครง
ด้านซ้าย ดันลมในกระบอกให้เข้าไปในกระเพาะอาหารอย่างช้า ถ้าสายอยู่ในกระเพาะอาหารจะรู้สึกหรือได้ยิน
เสียงลมเข้าไปในกระเพาะ อาหาร จากนั้นให้ดูดลมออกด้วย อาจจะประมาณ 20 ซีซี ก็ไม่เป็นไร 
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   8.3 ถ้าดูดออกมาแล้วได้ของเหลวสีน้ําตาลเข้มๆ ควรปรึกษาพยาบาลเยี่ยมบ้าน เพราะผู้ปุวยอาจ
มีปัญหาแผลในกระเพาะอาหารได้ 

9. พับสายยาง ปลดกระบอกให้อาหารออก เอาลูกสูบออกจากกระบอกแล้วต่อกระบอกเข้ากับสายให้
อาหารใหม่ 

10. เทอาหารใส่ถุง จัดตําแหน่งให้สูงกว่าผู้ปุวย ปล่อยให้อาหารไหลตามสายช้าๆ อย่าให้อาหารไหลเร็ว
มากเกินไป ถ้าเร็วมากต้องปรับความเร็วใหม่ เพราะการให้อาหารเร็วมากเกินไป จะทําให้ผู้ปุวยคลื่นไส้ อาเจียน 
ปวดท้อง หรือท้องเดิน 
  11. เมื่ออาหารหมดให้เติมน้ําและยาหลังอาหารที่เตรียมไว้ เติมน้ําตามอีกครั้ง จนยาไม่ติดอยู่ในสายยาง 
และไม่ควรมีน้ําเหลือค้างอยู่ในสาย 

13. พับสาย ปลดถุงให้อาหารออก เช็ดหัวต่อด้วยสําลีชุบน้ําต้มสุกปิดจุกหัวต่อ ให้เรียบร้อย 
14. ให้ผู้ปุวยนอนในท่าศีรษะสูงหรือนั่งพักหลังให้อาหารต่อไปอีกประมาณ 1 ชั่วโมง 

ข้อควรระวัง 
1. ทดสอบตําแหน่งของสายยางว่าอยู่ในกระเพาะอาหารหรือไม่ก่อนให้อาหารทุกครั้ง 
2. ระวังไม่ให้ลมผ่านเข้าสายยาง หรือให้ผ่านเข้าน้อยที่สุด โดยการหักพับสายยางทุกครั้งที่ให้อาหารน้ํา

และยา 
3. การให้อาหารที่เป็นนมผงหรือนมผสมสําเร็จรูปโดยการหยด มักมีปัญหาการตกตะกอน อัตราการไหล

ช้าลง หรือหยุดไหล ควรเขย่าขวดเป็นระยะหรือปรับระดับหยดใหม่ 
4. สังเกตอาการผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น ท้องเดิน ท้องผูก ท้องอืด คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ขาด

สารอาหาร ขาดสมดุลน้ําและเกลือแร่ ควรพาไปพบแพทย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



95 

 

 
 

เอกสารอ้างอิง 
 

1. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก. สรุปแนวทางการปูองกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อใน
หน่วยบริการปฐมภูมิ, 2553.  

2. สมหวัง ด่านชัยวิจิตร. วิธีปฏิบัติเพ่ือปูองกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล. สมหวัง ด่านชัย
วิจิตร. บรรณาธิการ. พิมพ์ครั้งที่1 กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรสมัย.2548. 

 3. อะเคื้อ อุณหเลขกะ. ความรู้ในการปูองกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล. พิมพ์ครั้งที่ 5, เชียงใหม่ : โรง
พิมพ์มิ่งเมือง. 2547. 

 4. อะเคื้อ อุณหเลขกะ. การติดเชื้อในโรงพยาบาล : ระบาดวิทยาและการปูองกัน. พิมพ์ครั้งที่4, 
เชียงใหม่ : โรงพิมพ์มิ่งเมือง. 2551.  

5. สํานักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์. แนวปฏิบัติของสถานพยาบาลในการให้บริการ 
ปูองกันการติดเชื้อจากการสัมผัส. พิมพ์ครั้งที่1, กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศ ไทย 
จํากัด. 2552.   

 6.http://www.mmm.ru.ac.th/column-aj/images-1/2012/08/22/16-00/22-7.pdf  
 7. http://th.md.chula.ac.th/dekheartchula/index.php/ 

 
 

 
 
 
 

http://www.mmm.ru.ac.th/column-aj/images-1/2012/08/22/16-00/22-7.pdf

