
 
       งานคุณภาพ รพ.ดอยเตา 

แนวทางการดูแลรักษาผูปวย 

เรื่อง   การดําเนินงานการปองกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล 

วันที่ออกเอกสาร : 1 ตุลาคม 2558 เลขที่ :WI–IC-001 หนา : 1/1 แกไขครั้งที่ : 2 

หนวยงาน :   งานปองกันและควบคุมการติดเชื้อใน

โรงพยาบาล 
หนวยงานที่เกี่ยวของ : ทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ 

ผูเรียบเรียง : นางวันวิสาข  คํานิมิตร 

ตําแหนง : พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

ผูอนุมัติ : นางประทุมพร  คําแสน 

ตําแหนง : หัวหนาพยาบาล 

 

วัตถุประสงค 

1. ปองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. บุคลากรที่เกี่ยวของทราบและปฏิบัติไดถูกตองตามนโยบาย 

3. ทราบกระบวนการปองกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล 

4. ทราบประสิทธิผลของการปองกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล 

5. ไดขอมูลเพื่อพัฒนาการดําเนินการ 

 

ขอบขาย 

      บุคลากรและหนวยงานที่เกี่ยวของกับการปองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล 

 

คําจํากัดความ 

โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล หมายถึง การติดเชื้อที่เกิดจากการไดรับเชื้อขณะที่ผูปวยไดรับการตรวจและ/

หรือไดรับการรักษาในโรงพยาบาล(โดยทั่วไปโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลมักเกิดขึ้นในผูปวยที่รักษาไวรักษา

ในโรงพยาบาลแลวนาน 48 ชั่วโมง)และการติดเชื้อของบุคลากรจากการปฏิบัติงานในโรงพยาบาล 

 

กระบวนการ การปฏิบัติ 

1. มีหนวยงานที่รับผิดชอบกํากับดูแลใหมีการ

ปฏิบัติงานดาน IC 

จัดตั้งหนวยงานที่มีเจาหนาที่ประจําเพียงพอตอภาระงาน 

- มีพยาบาลปองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลจํานวน 

1 คน 



- มีพยาบาลปองกันและควบคุมการติดเชื้อประจําหอผูปวย 1 คน 

 

2. มีคณะกรรมการ IC คณะกรรมการการปองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล

ประกอบดวยสาขาวิชาชีพ 

กระบวนการ การปฏิบัติ 

3. มีนโยบายและระเบียบปฏิบัติ 1. วางนโยบายปองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลโดย

จัดอันดับความสําคัญกอนหลัง 

2. วางนโยบายสนับสนุนทรัพยากรที่มีอยูใหเอื้อตอการควบคุม

โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล 

3. วางนโยบายใหมีความรวมมือในบุคลากรทุกระดับ 

4. วางนโยบายใหมีความรวมมือกับองคกรภายนอกโรงพยาบาล 

4. มีระบบการเฝาระวัง จัดใหมีระบบเฝาระวังโรคสําหรับ 

- ผูปวยบุคลากร 

- สิ่งแวดลอม 

- เชื้อโรค 

- การใชยาตานจุลชีพ 

5. มีระบบการสอบสวนและควบคุมการระบาด จัดใหมีนโยบายในดาน 

- การสอบสวน 

- การควบคุมการระบาด 

6. มีระบบการสื่อสารประสานงานที่มี

ประสิทธิภาพระหวางผูบริหารและผูปฏิบัติ 

1. วางนโยบายเกี่ยวกับการประสานงานการสื่อสาร 

2. มีระบบสารสนเทศทาง IC 

7. มีระบบประสานงานระหวางหนวยงานที่

เกี่ยวของในการจัดหาทรัพยากรบุคคลวัสดุ

อุปกรณใหเหมาะสม เพียงพอ 

 วางนโยบายดานการประเมินการใชวัสดุและอุปกรณ ทรัพยากร

บุคคลอยางมีประสิทธิภาพและคุมทุน 

8. มีการพัฒนาความรูของบุคลากร วางนโยบายการอบรมดานปองกันและควบคุมโรคใหแกบุคลากร 

9. มีระบบติดตามประเมินผลและพัฒนา

คุณภาพการดําเนินงานปองกันโรคติดเชื้อ 

1.   วางระบบติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 

2.   นําผลการประเมินสูการปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       งานคุณภาพ รพ.ดอยเตา 

แนวทางการดูแลรักษาผูปวย 

เรื่อง   การเฝาระวังโรคติดเชือ้ในโรงพยาบาล 

วันที่ออกเอกสาร : 1 ตุลาคม 2558 เลขที่ :WI–IC-002 หนา : 1/1 แกไขครั้งที่ : 2 

หนวยงาน :   งานปองกันและควบคุมการติดเชื้อใน

โรงพยาบาล 
หนวยงานที่เกี่ยวของ : ทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ 

ผูเรียบเรียง : นางวันวิสาข  คํานิมิตร 

ตําแหนง : พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

ผูอนุมัติ : นางประทุมพร  คําแสน 

ตําแหนง : หัวหนาพยาบาล 

 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อสํารวจขอมูลพื้นฐานของอัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล 

2. เพื่อใหทราบความสําคัญและขนาดของปญหาของโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล 

3. เพื่อใหการดําเนินการแกไขปญหาของโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลทันตอเหตุการณและมีประสิทธิภาพใน

การลดอัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล 

4. เพื่อประเมินวิธีการควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลที่ปฏิบัติวาประสบผลสําเร็จหรือไม 

5. เพื่อกระตุนใหบุคลากรของโรงพยาบาลตระหนักถึงความสําคัญของการการปองกัน และควบคุมโรค

ติดเชื้อในโรงพยาบาล 

 

ขอบขาย 



     แพทย พยาบาล บุคลากรและหนวยงานที่เกี่ยวของในงานควบคุมและปองกันโรคติดเชื้อใน 

โรงพยาบาล 

 

คําจํากัดความ 

1. การเฝาระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล หมายถึง การติดตาม เก็บ รวบรวม วิเคราะห แปลผลขอมูล

การเกิดโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลอยางมีระบบ 

2. การสํารวจความชุกของการติดเชื้อในโรงพยาบาล ( Prevalence survey)  หมายถึงการเก็บรวบรวม

และวิเคราะหขอมูลการเกิดโรคติดเชื้อใน โรงพยาบาลอยางมีระบบ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ( Point 

prevalence survey )  หรือชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง ( period prevalence survey )  

3.  การเฝาระวังโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลอยางตอเนื่อง (continuous surveillance) หมายถึง การ

ติดตามเก็บรวบรวม และวิเคราะหขอมูลการเกิดโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลอยางมีระบบและตอเนื่อง 

4. การเฝาระวังโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลแบบจําเพาะเจาะจง (Priority-directed ;site specificหรือ 

targeted surveillance )  หมายถึง การติดตาม เก็บ รวบรวม และวิเคราะหขอมูลการเกิดโรคติด

เชื้อในโรงพยาบาลตามความสําคัญ เชน ในหนวยงานที่มีความเสี่ยงสูงตอการติดเชื้อที่เปนปญหาหรือ

ที่มีเปาหมายพิเศษ 

5. อุบัติการณการติดเชื้อ หมายถึง จํานวนครั้งของการติดเชื้อที่เกิดขึ้นใหมตอจํานวนวันนอนใน

โรงพยาบาลหรือตอจํานวนวันที่มีปจจัยเสี่ยงหรือจํานวนผูปวยที่ติดเชื้อที่เกิดขึ้นใหมตอจํานวนผูปวย

ทั้งหมดทีเ่สี่ยงภายในระยะเวลาที่กําหนด 

 

กระบวนการ การปฏิบัติ 

1. กําหนดแบบฟอรมการเฝาระวังและเกณฑ

การวินิจฉัยที่เปนมาตรฐานเดียวกัน 

แบบฟอรมการเฝาระวัง แบงเปน 

1. แบบฟอรมการเฝาระวังโรคแบบตอเนื่อง 

2. แบบฟอรมสํารวจความชุก 

3. แบบฟอรมการเฝาระวังจําเพาะเจาะจง 

 

2. หาขอมูลพื้นฐานและสํารวจขนาดปญหา

ของการติดเชื้อในโรงพยาบาล 

การเฝาระวังโรคติดเชื้อ 

1. การศึกษาอัตราชุก (Point prevalence survey) ปละ 1-2 ครั้ง 

2. การเฝาระวังจําเพาะ (Targeted surveillance) เชน 

-Catheter Associated Urinary Tract Infection (CAUTI) 

-Hospital Acquired Pneumonia(HAP) 

-Central line Associated Blood Stream Infection 

(CABSI) 

-Skin and soft tissue Infection(SSTI) 



 

3. เฝาระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล พยาบาลควบคุมโรคติดเชื้อที่มีความรูความชํานาญมีหนาที่

รับผิดชอบในการเฝาระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาลของหอผูปวย 

 

4. ติดตามและรวบรวมขอมูล 1. เยี่ยมหอผูปวยเพื่อติดตาม รวบรวมและบันทึกขอมูลของหอ

ผูปวยในหอผูปวยที่ไดรับมอบหมายตามระยะเวลาที่เหมาะสม 

2. รวบรวมขอมูลของผูปวยจากรายงานผูปวยและผูปฏิบัติงานในหอ

ผูปวยเพื่อหาขอมูลเกี่ยวกับโรคติดเชื้อ 

3. บันทึกขอมูลทั่วไปของผูปวย บันทึกรายละเอียดที่สําคัญ 

4. รวบรวมรายงานผลการตรวจชันสูตรทางหองปฏิบัติการและผล

การตรวจอื่นๆที่เกี่ยวของ 

5.  ถามีปญหาใหถามความเห็นจากแพทยผูใหการรักษา 

 

5. บันทึกขอมูล ลงบันทึกขอมูลของผูปวยในแบบฟอรมอมการเฝาระวัง 

 

6. วิเคราะหและแปลผลการติดเชื้อใน    

   โรงพยาบาล 

1. วิเคราะหและแปลผลการติดเชื้อในโรงพยาบาล 

2. ในกรณีที่มีปญหาในการวิเคราะหและแปลผลปรึกษาแพทยที่

เกี่ยวของกับการปองกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล 

กระบวนการ การปฏิบัติ 

7.รายงานผล รายงานผลการเฝาระวังแกหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยรายงานเปน 

1. อุบัติการณโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล (incidence) หนวยงานที่

จําเปนทุกเดือน 

2. อุบัติการณของ targeted surveillance ทุกเดือน 

3. อัตราชุกของโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล (Point prevalence ) 

อยางนอยปละ 1 ครั้ง 



8. ติดตามและประเมินผลการนําขอมูลการ

เฝาระวังไปใชในการปองกันควบคุมการติด

เชื้อในโรงพยาบาล 

1. นําขอมูลการเฝาระวังไปดําเนินการพัฒนากิจกรรมคุณภาพโดย

การลดอุบัติการณการติดเชื้อ 

2. ใหคําแนะนําแกบุคลากรในหอผูปวยใหปฏิบัติงานในดานการ

ปองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางการดูแลรักษาผูปวย 



       งานคุณภาพ รพ.ดอยเตา 

เรื่อง   คําจํากัดความและเกณฑในการวินิจฉัยโรคติดเชือ้ในโรงพยาบาล 

วันที่ออกเอกสาร : 1 ตุลาคม 2558 เลขที่ :WI–IC-003 หนา : 1/1 แกไขครั้งที่ : 2 

หนวยงาน :   งานปองกันและควบคุมการติดเชื้อใน

โรงพยาบาล 
หนวยงานที่เกี่ยวของ : ทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ 

ผูเรียบเรียง : นางวันวิสาข  คํานิมิตร 

ตําแหนง : พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

ผูอนุมัติ : นางประทุมพร  คําแสน 

ตําแหนง : หัวหนาพยาบาล 

 

วัตถุประสงค 

เพื่อวินิจฉัยตําแหนงการติดเชื้อในโรงพยาบาล 

 

ขอบขาย 

บุคลากรทางการแพทยที่มีหนาที่โดยตรงเกี่ยวกับการปองกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล 

 

คําจํากักความ 

โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล  หมายถึง  การติดเชื้อที่เกิดจากการไดรับเชื้อขณะที่ผูปวยไดรับการตรวจ

และ/หรือไดรับการรักษาในโรงพยาบาล (โดยทั่วไปโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลมักเกิดขึ้นในผูปวยที่รับไวรักษาใน

โรงพยาบาลแลวนาน 48-72 ชั่วโมง) และการติดเชื้อของบุคลากรจากการปฏิบัติงานในโรงพยาบาล 

 

ตําแหนงการติดเชื้อ เกณฑที่ใชวินิจฉัย 

1.  การติดเชื้อทางเดินหายใจ 

   1.1  การติดเชื้อทางเดินหายใจ

สวนบน 

   1.2  การติดเชื้อทางเดินหายใจ

สวนลาง 

     1.2.1  หลอดลมอักเสบ 

 

1.2.2 ปอดอักเสบ 

 

 

ไข เจ็บคอ คัดจมูก  

 

 

 

ไข ไอและมีเสมหะ  หายใจหอบเหนื่อย  ภาพรังสีทรวงอกไมพบ

ความผิดปกติ 

ไข ไอและมีเสมหะ  ภาพรังสีทรวงอกพบความผิดปกติ เชน  

consolidation, pulmonary infiltration, cavitation, effusion 



 

 

และการตรวจอื่น ๆ ที่ชวยในการวินิจฉัยโรค เชน การตรวจนับเม็ด

เลือดขาว การตรวจทางอิมมูน 

ตําแหนงการติดเชื้อ เกณฑที่ใชวินิจฉัย 

1.2.3 ฝในปอดและหนองในชอง

เยื่อหุมปอด 

ไข ไอ และมีเสมหะเปนหนอง หอบเหนื่อย และการวินิจฉัยอาศัย

ภาพรังสีทรวงอก 

2.  การติดเชื้อในทางเดินปสสาวะ 

   2.1  การติดเชื้อในทางเดินปสสาวะที่

มีอาการ (symptomatic urinary tract 

infection) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2.2   การติดเชื้อในทางเดินปสสาวะที่

ไมมีอาการ (asymptomatic urinary 

tract infection) 

1. ไขหนาวสั่น 

2. ถายปสสาวะบอย ปวดหัวเหนาหรือทอปสสาวะขณะถาย 

ปสสาวะ 

3. ในเด็กเล็กที่อายุต่ํากวา 1 ปอาจมีอาการที่แตกตางออกไป เชน 

ตัวเย็น หยุดหายใจ หัวใจเตนชา ซึม อาเจียน ฯลฯ 

รวมกับมีผลการตรวจปสสาวะพบขอใดขอหนึ่งหรือมากกวา 

1. การตรวจปสสาวะที่ไดจากการสวนหรือเจาะปสสาวะจาก

กระเพาะปสสาวะหรือจากหลอดไต พบมีเชื้อแบคทีเรียมากกวา 10 
2 ตัวตอมล. 

2. การถายปสสาวะที่ถายออกมาใหม ๆ  

   2.1  ปสสาวะที่ไมปน ตรวจพบเม็ดเลือดขาวมากกวา 3 ตัวตอ 

hpf. หรือ 

   2.2  ปสสาวะที่ปนแลว ตรวจตะกอนพบเม็ดเลือดขาว 20 ตัว

หรือมากกวาตอ hpf. 

   2.3  ปสสาวะที่ถายออกมาใหม ๆ เพาะเชื้อแบคทีเรียได 10 5 ตัว

ตอมล.หรือมากกวา 

   2.4  ผูปวยเคยติดเชื้อมากอนตรวจพบเชื้อชนิดใหม 10 5 ตัว

ตอมล.หรือมากกวา 

 

1. การติดเชื้อของทางเดินปสสาวะโดยไมเคยมีและไมมีอาการ 

2. ผลการเพาะเชื้อจากปสสาวะพบเชื้อแบคทีเรีย 10 5 ตัวตอมล.

หรือมากกวา 



3.  การติดเชื้อที่บาดแผล (surgical 

site infection) 

 

 

การที่จะวินิจฉัยวามีการติดเชื้อที่แผลผาตัดจะตองมีขอมูลอยางนอย 

1 ขอดังตอไปนี้ 

1. มีอาการแสดงทางคลินิก เชน บวมแดงเจ็บรอน มีลักษณะของฝที่

บริเวณแผลผาตัด 

2. มีหนองไหลจากตําแหนงผาตัด 

3. แยกเพาะเชื้อไดจากน้ําหรือเนื้อเยื่อที่ไดมาจากแผลดวยวิธีที่

ปลอดเชื้อ 

4. แพทยผูดูแลผูปวยใหการวินิจฉัยวามีการติดเชื้อของแผลผาตัด 

การวินิจฉัยวาแผลผาตัดนั้นมีการติดเชื้อหรือไมนั้นตองติดตามแผล

หลังผาตัดไปอีก 30 วัน นับจากวันที่ผาตัด ยกเวนในกรณีที่มีการใส

อุปกรณหรืออวัยวะเทียมเขาไป ในกรณีนี้ตองติดตามแผลหลังผาตัด

ไปอีก 1 ป 

ตําแหนงการติดเชื้อ เกณฑที่ใชวินิจฉัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การแบงประเภทการติดเชื้อของแผลผาตัด 

1.  จําแนกตามความลึกของแผล 

     1.1  การติดเชื้อชั้นตื้น (superficial surgical wound 

infection)  เปนการติดเชื้อชั้นตื้น ลึกไมเกินพังผืดหุมกลามเนื้อ 

     1.2  การติดเชื้อชั้นลึก (deep surgical wound infection) 

เปนการติดเชื้อที่อยูใตพังผืดหุมกลามเนื้อ 

     1.3  การติดเชื้อที่อวัยวะสวนลึก (organ/space infection) 

ไดแก การติดเชื้อของอวัยวะภายใน เชน อวัยวะในชองทองที่เกิด

หลังผาตัด หรือตามโพรงตาง ๆ เชน ชองใตกระบังลม 

2.   จําแนกตามความรุนแรงของการติดเชื้อ ไดแก 

     2.1  การติดเชื้อเล็กนอย เชน การติดเชื้อที่รอยแผลผาตัด 

     2.2  การติดเชื้อรุนแรง  ไดแก การติดเชื้อที่รุนแรงที่ทําใหหรือ

นาจะทําใหแผลผาตัดแยก 

3.   แบงตามลักษณะแผล 

     3.1  บาดแผลผาตัดสะอาด (clean wound)  

       3.1.1  แผลผาตัดที่ผาผานเนื้อเยื่อที่ไมช้ํา ไมติดเชื้อ 

       3.1.2  แผลผาตัดที่ไมไดผาผานทางเดินอาหาร ทางเดินหายใจ 

ทางเดินปสสาวะ อวัยวะสืบพันธุ 

       3.1.3  แผลผาตัดที่เตรียมการผาตัดไวลวงหนา หลังผาตัดเย็บ

แผลสนิท อาจใสทอระบายระบบปด (close drain) แตไมไดใสทอ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระบายชนิดเปดสูขางนอก (open drain) เชน  tube drain 

,penrose drain 

       3.1.4  ระหวางผาตัดไมมีเหตุการณที่ละเมิดมาตรการปลอด

เชื้อ (aseptic technique) 

3.2 บาดแผลผาตัดปนเปอนเชื้อโรคเล็กนอย (clean- 

contaminated wound)  

       3.2.1  แผลผาตัดที่ผาผานเนื้อเยื่อที่ช้ําหรือผาผานทางเดิน

อาหาร ทางเดินหายใจ ทางเดินปสสาวะ อวัยวะสืบพันธุ และ/หรือ 

       3.2.2  แผลผาตัดที่ใสทอระบายชนิดเปดสูขางนอก(open 

drain) และ/หรือ 

       3.2.3  ระหวางผาตัดมีการละเมิดมาตรการการปลอดเชื้อ

เล็กนอย 

3.3  บาดแผลผาตัดปนเปอน (contaminated wound)  

       3.3.1  แผลผาตัดผานแผลภยันตราย (traumatic wound) ที่

เกิดขึ้นใหม ๆ ไมเกิน 6 ชั่วโมง และ/หรือ 

       3.3.2  แผลผาตัดผานเนื้อเยื่อที่มีการอักเสบ เชน ไสติ่งอักเสบ

แตยังไมมีหนอง และ/หรือ    

ตําแหนงการติดเชื้อ เกณฑที่ใชวินิจฉัย 

        3.3.3  ระหวางผาตัดไมมีเหตุการณที่ละเมิดมาตรการการ

ปลอดเชื้ออยางมาก 

     3.4   บาดแผลผาตัดสกปรก (dirty wound) ไดแก 

       3.4.1  บาดแผลผาตัดผานแผลภยันตราย ที่เกิดขึ้นนานเกิน 6 

ชั่วโมง  

       3.4.2  บาดแผลผาตัดผานเนื้อเยื่อที่เปนหนอง เชน ผาตัด

หนองในชองเนื้อเยื่อหุมปอด ผาฝ ฯลฯ 

       3.4.3  บาดแผลผาตัดชองทองกรณีอวัยวะภายในทะลุ 

4.  การติดเชื้อที่ผิวหนังและเนื้อเยื่อ

สวนใตผิวหนัง (skin and soft 

tissue infection) 

 

1.  การติดเชื้อที่ผิวหนัง (skin infection) 

     1.1  มีตุมหนอง แผลมีหนองฝ 

     1.2  มีอาการปวด บวม แดง รอนที่รอยโรค 

     1.3  ตรวจพบเชื้อกอโรคหรือรอยโรค โดยการตรวจดวยกลอง

จุลทรรศนและเพาะเชื้อการตรวจทางอิมมูนวิทยา 

2.  การติดเชื้อที่เนื้อเยื่อใตผิวหนัง (soft tissue infection) ปวด 

บวม แดง รอนของเนื้อเยื่อใตผิวหนัง การติดเชื้อนี้แบงออกเปน 



     2.1  Cellulitis :  การอักเสบชั้นใตผิวหนัง 

     2.2  Necrotyzing fascitis : การอักเสบถึงชั้นพังผืดหุม

กลามเนื้อ 

     2.3  Myositis : การอักเสบของกลามเนื้อ 

     2.4  Gangrene : การเนาตายของกลามเนื้อ 

3.  การติดเชื้อที่แผลกดทับ (Decubitus ulcer infection) 

     3.1  มีอาการและอาการแสดงของการอักเสบแผลกดทับ 

     3.2  ตรวจพบเชื้อแบคทีเรียโดยการดูดสารน้ําจากเนื้อเยื่อขาง

แผล หรือโดยการตัดชิ้นเนื้อแผลมาตรวจ 

     3.3  เพาะเชื้อแบคทีเรียจากเลือดไดผลบวก 

4.  การติดเชื้อที่แผลไฟไหมน้ํารอนลวก(burn wound infection) 

     4.1  แผลไฟไหมน้ํารอนลวกที่มีหนองไหล 

     4.2  มีอาการบวมรอบ ๆ แผล 

     4.3  การเพาะเชื้อโดยการปายหนองจากแผลนั้นมาตรวจอาจได

เชื้อกอโรคหรือเชื้อทีเ่กาะบริเวณนั้นโดยไมกอโรคก็ได 

     4.4  ผูปวยมักจะมีไข 

5.  เตานมอักเสบและฝที่เตานม (Mastitis,breast abscess) 

     5.1  ไข  ,ตรวจพบการอักเสบของเตานม 

     5.2  อาจตรวจพบเชื้อกอโรคจากหนองที่ไหลออกมา หรือจาก

หนองที่ไดจากการผาระบายหนองออก 

 

 

ตําแหนงการติดเชื้อ เกณฑที่ใชวินิจฉัย 

 

 

 

 

 

6.  การอักเสบที่สะดือทารก (Omphalitis in newborn) 

     6.1  อาการแสดงของการอักเสบ 

     6.2  มีหนองออกจากสะดือ 

     6.3  อาจตรวจพบเชื้อกอโรคโดยการเจาะดูดหนองที่บริเวณ

อักเสบหรือโดยการเพาะเชื้อจากเลือด 

5.  การติดเชื้อระบบทางเดินอาหาร 

(Gastro-Intestinal system 

infection) 

 

 

1.  โรคอุจจาระรวง ( Diarrhea / Gastroenteritis) 

     1.1  อุจจาระรวง 

     1.2  คลื่นไส อาเจียน  

     1.3  ไข 

     1.4  อุจจาระเปนมูกเลือด ตรวจพบเม็ดเลือดขาวในอุจจาระ 



     1.5  การเพาะเชื้อจากอุจจาระหรือเลือดหรือการตรวจทางอิม

มูนวิทยาพบเชื้อกอโรค 

     1.6  มีการระบาดของโรคนั้นในขณะนั้น และอาการของผูปวย

เขาไดกับโรคระบาดนั้น 

2.   ตับอักเสบ (Hepatitis) 

     2.1  ไข 

     2.2  เบื่ออาหาร คลื่นไส อาเจียน 

     2.3  ปวดทอง 

     2.4  ดีซาน 

     2.5  ม ีtransaminase (SGPT,SGOT) และ bilirubin ในเลือด

สูงขึ้นและ/หรือ 

     2.6  ตรวจพบ cytomegalovirus จากปสสาวะหรือลําคอ 

3.  Infant necrotizing enterocolitis 

     3.1  ทารกทีอาการอาเจียน 

     3.2  ทองอืด 

     3.3  อุจจาระมีเลือดปน 

     3.4  มีลักษณะของโรคนี้จากการตรวจโดยการถายภาพรังสีของ

ชองทอง 

4.  การติดเชื้อในทางเดินอาหาร (gastrointestinal tract 

infection) ไดแก การอักเสบของหลอดอาหาร กระเพาะอาหาร 

ลําไส 

     4.1  การสองกลองตรวจ 

     4.2  การตรวจทางรังสีวิทยา 

     4.3  การตรวจทางจุลชีววิทยา 

 

 

 

ตําแหนงการติดเชื้อ เกณฑที่ใชวินิจฉัย 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  การติดเชื้อในชองทอง (Intra-abdominal infection) ไดแก 

การติดเชื้อเฉพาะที่ของอวัยวะในชองทอง ประกอบดวย ถุงน้ําดี ตับ 

มาม ตับออน และเยือ่บุชองทอง 

     5.1  ไข 

     5.2  คลื่นไส 

     5.3  อาเจียน 

     5.4  ปวดทอง 

     5.5  การตรวจทางรัวสีวทิยาที่บงถึงการอักเสบหรือมีฝใน

อวัยวะเหลานี้ 

     5.6  การตรวจหาเชื้อกอโรคกระทําไดโดยการใชเข็มเจาะดูด

หนองออกมาตรวจหรือการเก็บสิ่งสงตรวจขณะผาตัด 

6.  การติดเชื้อที่เยื่อบุมดลูก (endometritis) 

     6.1  ไข  

     6.2  ปวดทองนอย 

     6.3  มีหนองไหลออกทางปากมดลูก 

     6.4  เพาะเชื้อจากหนองไดผลบวก 

7.  การติดเชื้อที่บาดแผลตัดฝเย็บในการทําคลอด (Episiotomy 

wound infection) การวินิจฉัยใชหลักการเชนเดียวกับการติดเชื้อ

ที่บาดแผลผาตัดทั่วไป 

8.  การติดเชื้ออื่น ๆ เชน ชองคลอดอักเสบ ปกมดลูกและรังไข

อักเสบ อัณฑะอักเสบ ตอมลูกหมากอักเสบ , epididymitis การ

วินิจฉัยอาศัยอาการ การตรวจพบและการการชันสูตรทาง

หองปฏิบัติการตามควร   ใหระบตุําแหนงหรือชื่อโรค 

 

 

 

 

 

 



 
       งานคุณภาพ รพ.ดอยเตา 

แนวทางการดูแลรักษาผูปวย 

เรื่อง   การจัดการการระบาดของโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล 

วันที่ออกเอกสาร : 1 ตุลาคม 2558 เลขที่ :WI–IC-004 หนา : 1/1 แกไขครั้งที่ : 2 

หนวยงาน :   งานปองกันและควบคุมการติดเชื้อใน

โรงพยาบาล 
หนวยงานที่เกี่ยวของ : ทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ 

ผูเรียบเรียง : นางวันวิสาข  คํานิมิตร 

ตําแหนง : พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

ผูอนุมัติ : นางประทุมพร  คําแสน 

ตําแหนง : หัวหนาพยาบาล 

 

วัตถุประสงค 

เพื่อหยุดยั้งการระบาดของโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุด 

 

ขอบขาย 

ทีมผูรักษาพยาบาลผูปวย พยาบาลควบคุมโรคติดเชื้อ แพทย เจาหนาที่หองปฏิบัติการ และ 

หนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการระบาด 

 

คําจํากัดความ 

การระบาดของโรคติดเชื้อ หมายถึง การเพิ่มขึ้นของการติดเชื้อจากอัตราพื้นฐานโดยอาจเปนการติด

เชื้อที่ตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมากอยางผิดปกติหรือการติดเชื้อที่เกิดจากเชื้อโรคชนิดใดชนิดหนึ่งเพิ่มมากขึ้น

อยางผิดสังเกต หรือมีการติดเชื้อของเชื้อโรคที่มีความสําคัญทางระบาดวิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

รายละเอียด 

 

กระบวนการ การปฏิบัติ 

การตัดสินวามีการระบาดหรือไม เมื่อมีโรคติดเชื้อหรือโรคที่เกิดจากเชื้อใดเชื้อหนึ่งเพิ่มขึ้นอยางมี

นัยสําคัญ พยาบาลควบคุมโรคติดเชื้อ ทีมผูรักษาพยาบาลผูปวย 

แพทยแลเจาหนาที่หองปฏิบัติการ บุคลากรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ สงสัยวา

จะมีการระบาดจะพิจารณาตัดสิน 

การปฏิบัติเมื่อสงสัยวามีการระบาด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ควบคุมการระบาด 1. แยกผูปวย 

2. ใหการรักษา 

3. ตรวจสอบและจัดการปจจัยที่เปนแหลงของเชื้อ 

4. ใหแนวทางปฏิบัติแกผูเกี่ยวของเพื่อควบคุมการระบาดและ

ปองกันการเกิดซ้ํา 

การรายงาน 1. สรุปผลและทํารายงานหนวยงานที่เกี่ยวของ 

2. แจง/รายงานหนวยงานที่เกี่ยวของ ผูบริหารเปนระยะๆ และ

สอบสวนทางระบาดวิทยา 

มีการระบาดจริง ไมมีการระบาด 

หยุดการดําเนินการ 

ยืนยันการวินิจฉัยวามีการระบาดจริง 

หาขอมูลเพิ่มเติม 

-  จากผูปวย 

-  จากหองปฏิบัติการ 

-  จากผูเกี่ยวของ 

แจงผูเกี่ยวของและผูบริหาร 

 



เมื่อสิ้นสุดการสอบสวน 

ติดตามและประเมินผล เฝาระวังอยางจําเพาะเรื่องนั้น ๆ จนแนใจวาการระบาดสิ้นสุดแลว 

 

 

 

 

 

แผนภูมิการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                   

 

 

พยาบาลควบคุมโรคติดเชื้อ 

แพทยและเจาหนาที่หองปฏิบัติการ 

จุลชีววิทยาบุคลากรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

ทีมรักษาพยาบาลผูปวยหองปฏิบัติการ 

- สงสัยวาจะมีการระบาด 
สงสัยการระบาด 

ยืนยันวามีการติดเชื้อ 

มีการระบาดจริง ไมมีการระบาด 
ควบคุมการระบาด 

- แยกผูปวย 

- ใหการรักษา 

- ตรวจสอบและจัดการปจจัยที่เปนแหลงของเชื้อ 

- ปฏิบัติเพื่อการควบคุมการระบาดและปองกัน 

  การเกิดซ้ํา 

แจงผูบริหาร 

สรุปผล 

หาขอมูลเพิ่มเติม 

- จากผูปวย 

- จากหองปฏิบัติการ 

- จากผูเกี่ยวของ 

แจง / รายงานหนวยงานที่เกี่ยวของ , ผูบริหาร 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       งานคุณภาพ รพ.ดอยเตา 

แนวทางการดูแลรักษาผูปวย 

เรื่อง   การใสสายทางจมูกเมื่อเขาสูกระเพาะอาหาร 

วันที่ออกเอกสาร : 1 ตุลาคม 2558 เลขที่ :WI–IC-005 หนา : 1/1 แกไขครั้งที่ : 2 

หนวยงาน :   งานปองกันและควบคุมการติดเชื้อใน

โรงพยาบาล 
หนวยงานที่เกี่ยวของ : ทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ 

ผูเรียบเรียง : นางวันวิสาข  คํานิมิตร 

ตําแหนง : พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

ผูอนุมัติ : นางประทุมพร  คําแสน 

ตําแหนง : หัวหนาพยาบาล 

 

วัตถุประสงค 

เพื่อเปนทางใหอาหาร น้ํา หรือยาแกผูปวย 

 

 

วัสดุ-อุปกรณที่ใช 

1. สาย Nasogastric tube  



2. Irrigating Syringe 

3. K-Y jelly 

4. Stethoscope 

5. ถุงมือ disposable 

6. ถวย flush 

7. พลาสเตอร 

 

กระบวนการ 

1. ลางมือแบบ Hygienic Handwashing 

2. เตรียมเครื่องใช ซึ่งประกอบดวยสาย Nasogastric tube (พิจารณาตามความเหมาะสมกับผูปวย), 

Irrigating Syringe, K-Y jelly, stethoscope , พลาสเตอร ,ถวย flush 

3. นําเครื่องใชทั้งหมดใสถาดที่สะอาด ยกวางขางเตียงผูปวย 

4. ปดประตูหรือกั้นมาน แจงใหผูปวยทราบกอนใสสาย Nasogastric tube (กรณีผูปวยรูสึกตัว) 

5. จัดใหผูปวยนั่งหรือนอนศีรษะสูง ถาจําเปนนอนราบได 

6. ตรวจดูรูจมูก ผนังกั้นจมูก โดยใหผูปวยหายใจอกแรง ๆ ดูการผานของลมหายใจ 

7. วัดระยะที่ควรใสสายเขาในตัวผูปวยทุกครั้ง โดยวัดจากปลายจมูกหรือปากถึงติ่งหู และจากติ่งหูถึง

ปลายกระดูกอก (Xyphoid Process) 

8. หลอลื่นปลายสายดานที่จะสาดวย K-Y jelly 

9. ใหผูปวยตั้งศีรษะตรงหรือเงยหนาเล็กนอย 

10. คอย ๆสอดสายเขาทางจมูก โดยใหแนวโคงของสายเขาสูแนวโคงตามธรรมชาติของคอ ในเด็กเล็กสอด

ทางปากตรงกลางโคนลิ้น 

11. เมื่อสายผานถึงคอใหผูปวยกมศีรษะลง บอกใหผูปวยชวยกลืนสายโดยการกลืนน้ําลายพรอมกับดัน

สายอยางนุมนวล ทําเปนระยะ ๆ จนถึงตําแหนงที่จัดไว 

12. ถาผูปวยไอหรือขยอนหยุดดันสายรอสักพักจนอาการสงบดีแลวจึงใสตอ อาจตองดึงสายออกมากอน

เล็กนอย ใหผูปวยอาปากและกดลิ้นดู 

13. ถาผูปวยสําลัก ไอมาก หายใจไมสะดวก รองไมออก รีบดึงสายออกรอใหอาการสงบ แลวเริ้มใสใหม

ทางรูจมูกอีกขางหนึ่ง 

14. ตรวจสอบวาใสสายเขาไปถึงกระเพาะอาหารโดยวิธีใดวิธีหนึ่งตอไปนี้ 

14.1   ใชกระบอกฉีดยาตอกับสายดานนอกดูดจะไดน้ํา 



14.2   ใช stethoscope ตรวจฟงบริเวณหนาทองสวนบน และดันลมประมาณ 10 มล. เด็กทารกใช

 เพียง 1-3 มล. ผานกระบอกฉีดยาเร็ว ๆ แรง ๆ จะไดยินเสียง 

14.3   จุมปลายสายดานนอกลงน้ํา ถาสายเขาหลอดลมจะมีอาการผานออกตามจังหวะการหายใจ 

14.4   ใหผูปวยออกเสียงหรือพูด ถาสายเขาหลอดลมจะพูดไมได 

15. เมื่อใสสายถึงกระเพาะอาหารแลว ใชพลาสเตอรพันสายติดกับจมูก ใหสายอยูตรงกลางรูจมูก โคงสาย

ติดดวยพลาสเตอรขางโหนกแกม หรือคลองที่ใบหู 

16. นําเครื่องใชไปลางใหสะอาด 

17. ลางมือแบบ Hygienic Handwashing  

-  ถาตองการใสสายคางไว ให clamp สายโดยการปดจุกบริเวณปลายสายดานนอก ถาไมมีจุกใหใช

ตัวหนีบและปดปลายสายดวนก็อสรัดไว 

-  ถาใสเพื่อระบายสิ่งตกคางภายในออกอาจวางปลายสายในชามรูปไต ดูดออกดวยกระบอกฉีดยา

หรือตอกับเครื่องดูด 

 

 

 

 

 

 

 
       งานคุณภาพ รพ.ดอยเตา 

แนวทางการดูแลรักษาผูปวย 

เรื่อง   การแยกผูปวยโรคติดเชื้อเขารับการรักษาพยาบาลในหองแยกหอง

แยกแบบ  (Modified) Airborne Infection Isolation Room (AIIR) และ

การปองกันการแพรกระจายเชื้อ 

วันที่ออกเอกสาร : 1 ตุลาคม 2558 เลขที่ :WI–IC-006 หนา : 1/1 แกไขครั้งที่ : 2 

หนวยงาน :   งานปองกันและควบคุมการติดเชื้อใน

โรงพยาบาล 
หนวยงานที่เกี่ยวของ : ทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ 

ผูเรียบเรียง : นางวันวิสาข  คํานิมิตร 

ตําแหนง : พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

ผูอนุมัติ : นางประทุมพร  คําแสน 

ตําแหนง : หัวหนาพยาบาล 



 

วัตถุประสงค  

   เพื่อปองกันและควบคุมการแพรกระจายเชื้อในผูปวยโรคติดตอทางอากาศ โรคติดตออุบัติใหม-อุบัติ

ซ้ํา และ โรคติดเชื้อ ไปสูผูปวยอื่น ผูใชบริการ บุคลากร ญาติ ผูมาเยือนและสิ่งแวดลอมไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

เครื่องชี้วัดงาน   

   ไมเกิดอุบัติการณการติดเชื้อจากผูปวยโรคติดตอทางอากาศ โรคติดตออุบัติใหม-อุบัติซ้ําและโรค    

ติดเชื้อไปสูผูปวยอื่น ผูใชบริการ บุคลากร ญาติ ผูมาเยือนและสิ่งแวดลอม    

 

เปาหมาย 

  1. ลดความเสี่ยงตอการติดเชื้อในโรงพยาบาลจากผูปวยโรคติดตอทางอากาศ โรคติดตออุบัติใหม-อุบัติ

ซ้ําและโรคติดเชื้อ ไปสูผูปวยอื่น ผูใชบริการบุคลากร ญาติ  ผูมาเยือนและสิ่งแวดลอม     

  2. ลดอุบัติการณการติดเชื้อในโรงพยาบาล (ในภาพรวม เปาหมาย ไมเกินรอยละ 1) 

   

นโยบาย 

  การติดเชื้อในโรงพยาบาล กอใหเกิดผลกระทบทั้งทางตรงและทางออมตอผูปวย ผูใชบริการ บุคลากร  

ผูมาเยือนและชุมชน  ทําใหผูปวยตองมีระยะเวลาการรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น เกิดความทุกขทรมาน มีการ

สูญเสียรายไดของผูปวยและญาติ เพิ่มคาใชจายในการรักษาพยาบาลของผูปวยและโรงพยาบาล  และอาจเปน

สาเหตุ ทําใหเกิดการระบาดของเชื้อไปสูชุมชน   

 

ขอบขาย 

  ผูปวยที่เขารับการรักษาในแผนกผูปวยใน โรงพยาบาลดอยเตา   

  

 

คํานิยามศัพท  

  การแยกผูปวย   หมายถึง  การแยกผูปวยใหอยูในหองแยกสําหรับรองรับผูปวยโรคติดตอทางอากาศ    

ผูปวยโรคติดตออุบัติใหม-อุบัติซ้ํา และโรคติดเชื้อ  การจัดผูปวยที่เปนโรคเดียวกันหรือติดเชื้อชนิดเดียวกันอยู

ในหอง/โซนเดียวกัน  การใชอุปกรณปองกันรางกาย  การจัดการอุปกรณสิ่งของเครื่องมือเครื่องใช เครื่องผาที่

ใชกับผูปวย  การจัดการขยะ  การทําความสะอาดหอง  การทําความสะอาดมือ และการนําสงสิ่งสงตรวจ ซึ่งมี



วิธีการปฏิบัติตั้งแตมากที่สุดถึงนอยที่สุดขึ้นอยูกับวิธีการแพรกระจายของเชื้อแตละชนิด การแยกผูปวยเปน

มาตรการปองกันการแพรกระจายเชื้อจากผูปวยที่มีการติดเชื้อไปสูผูปวยอื่น ผูใชบริการ บุคลากร ญาติ  ผูมา

เยือนและสิ่งแวดลอม   

หองแยกแบบ (Modified) Airborne Infection Isolation Room  (AIIR) หมายถึง  หองแยก

สําหรับรองรับผูปวยโรคติดตออุบัติใหม-อุบัติซ้ํา มีความดันของอากาศภายในหองต่ํากวาความดันของหอง

โดยรอบ (หองพิเศษ 6) 

 

ผูรับผิดชอบ  

1. พยาบาลปองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (Infection Control Nurse :ICN) 

2. พยาบาลปองกันและควบคุมการติดเชื้อในหอผูปวย (Infection Control Ward Nurse :ICWN) 

3. พยาบาลผูปฏิบัติงานในหอผูปวย 

4. ผูชวยเหลือคนไขในหอผูปวย 

5. พนักงานทําความสะอาดในหอผูปวย 

 

วิธีปฎิบัติ 

1. กําหนดประเภทของการแยกผูปวยโรคติดเชื้อ  

2. เกณฑในการใชหองแยกโรค 

3. กําหนดแนวปฏิบัติ / การจัดการ ไดแก  การเตรียมหอง  การใชอุปกรณปองกันรางกาย  การจัดการ

อุปกรณเครื่องมือเครื่องใช   เครื่องผา  การนําสงสิ่งสงตรวจ  การจัดการขยะ  การทําความสะอาด

หอง  และการเยี่ยมผูปวย 

4. กําหนดแบบบันทึกและการรวบรวมขอมูลการใชหอง (เฉพาะหองแยก AIIR หรือ รวมหองแยกโรค

ธรรมดา ไวดวยกัน โดยขอใหสามารถเก็บขอมูลไดครบถวน) 

 

 

 

1. กําหนดประเภทของการแยกผูปวยโรคติดเชื้อ  

 1.1 ผูปวยโรคติดตออุบัติใหม-อุบัติซ้ํา ไดแก ผูปวย suspected/definite  SARS , Avian Influenza  



 1.2  ผูปวยวัณโรคปอด (Pulmonary Tuberculosis) ไดแก  ผูปวย definite TB ที่อยูในระยะที่

สามารถแพรกระจายเชื้อไดงาย (active) คือ มีผลการตรวจเสมหะ พบ Acid Fast Bacilli  หรือมีผลการตรวจ

ทางรังสีวิทยาทรวงอกพบวา เปนวัณโรค และผูปวย suspected TB อยูในระหวางรอผลการตรวจวินิจฉัย 

1.3  ผูปวยที่มีการติดเชื้อรุนแรงสามารถแพรกระจายเชื้อไดงายทั้ งโดยการสัมผัส (contact  

transmission) และการแพรเชื้อทางอากาศ (airborne  transmission)  ไดแก ผูปวยโรคคอตีบ (diphtheria) 

, สุกใส (chickenpox) ,  disseminate  herpes  zoster , โรคหัด (Measles) , คางทูม (Mumps) , ไอกรน 

(Pertussis), Meningococcal pneumonia  , Meningococcemia   

1.4  ผูปวยโรคติดเชื้อที่แพรกระจายเชื้อโดยการสัมผัสโดยตรงและใกลชิด (Contact  Isolation)  

และ จากการสัมผัสกับละอองฝอยน้ํามูกน้ําลายของผูปวย (droplet  transmission) ไดแก ผูปวยทารกและ

เด็กเล็กที่มีการติดเชื้อที่ระบบทางเดินหายใจ (Acute Respiratory Tract Infection) :- Croup, Cold, 

Bronchitis จ า ก เ ชื้ อ  Respiratory syncitial virus, Adenovirus, Coronavirus,  Influenza virus, 

Parainfluenza virus และ Rhinovirus, ผูปวยทารกที่มีการติดเชื้อ Gonococcal conjunctivitis , การติด

เชื้อแบคทีเรียที่ดื้อตอยาตานจุลชีพหลายชนิด ,โรคตาแดง (conjunctivitis) , โรคผิวหนังชนิดตุมพุพอง 

(Impetigo) ,  herpes simplex , การติดเชื้อ Staphylococcus aureus , โรคพิษสุนัขบา , congenital 

rubella    

2. เกณฑในการใชหองแยกโรค  

 2.1 ผูปวยโรคติดตออุบัติใหม-อุบัติซ้ํา  ผูปวยวัณโรคปอด (Active) ใหใชหองแยกโรค AIIR        

(หองพิเศษ 6) 

2.2 ผูปวยโรคติดเชื้ออื่น และผูปวยที่มีความจําเปนตองแยก หองแยกโรค AIIR วาง ใหนําผูปวยเขา 

หองแยกโรค AIIR   

** กรณีหองแยกโรค AIIR เต็ม  หัวหนาหอผูปวย / หัวหนาเวร พิจารณาจัดหอง / แยกโซนใหผูปวย 

ตามลําดับความสําคัญการแพรกระจาย  

3. กําหนดแนวปฏิบัติ / การจัดการ ไดแก  การเตรียมหอง  การใชอุปกรณปองกันรางกาย  การจัดการ

อุปกรณเครื่องมือเครื่องใช   เครื่องผา  การนําสงสิ่งสงตรวจ  การจัดการขยะ  การทําความสะอาดหอง  

และการเยี่ยมผูปวย 

การเตรียมหอง  

หองแยก AIIR   

- เตรียมอุปกรณเครื่องใชภายในหอง  ตรวจเช็คความพรอมตามมาตรฐานของหอผูปวย  

1. ตรวจสอบบานประตู หนาตาง ตองปดสนิท ปองกันอากาศรั่ว 



     2. เปดสวิทชควบคุมระบบระบายอากาศ (Filter Housing Unit: FHU) ที่ตูควบคุมระบบไฟฟาหนา

หองตามขั้นตอน ดังนี้   

-  เปดสวิทชควบคุมระบบไฟฟาหลัก  (main switch) 

-  เปดสวิทชควบคุมระบบระบายอากาศ 

-  เปดสวิทชควบคุมหลอดอุลตราไวโอเล็ท (Ultra Violet: UV) 

      3. เปดใหเครื่องทํางานไมนอยกวา   30 นาที กอนนําผูปวยเขาหอง 

      4. ตรวจสอบความดันอากาศภายในหอง ใหเปนไปตามขอกําหนด 

  -  ความดันอากาศภายในหอง ante  room   อยูระหวาง    5 – 10  Pascal 

  - ความดันอากาศภายในหอง isolate  room อยูระหวาง  10 – 15  Pascal 

    5. กรณี เคลื่อนยายผูปวยออกจากหองแลว ใหปฏิบัติ  ดังนี้  

  - เปดใหเครื่องทํางานตอเนื่องไมนอยกวา 1 ชั่วโมง กอนปดสวิทชควบคุมระบบระบาย

อากาศ 

  - ปดสวิทชควบคุมหลอด UV 

- ปดสวิทชควบคุมระบบไฟฟาหลัก   

        6. กรณี ไมมีผูปวย เปดสวิทชควบคุมระบบระบายอากาศใหทํางานอยางนอยเดือนละ 1 ครั้งๆ ละ 1 

– 2 ชั่วโมง เพื่อทดสอบระบบและเตรียมความพรอมในการใชงาน (มีการบันทึก + check list) 

        6.1  ตรวจสอบการทํางานอุปกรณระบบระบายอากาศทั้งหมด ไดแก 

   -  หลอดไฟแสดงการทํางานของเครื่องควบคุมระบบระบายอากาศ 

  -  หลอดไฟแสดงการทํางานของหลอด UV 

  -  แผงหนาจอแสดงการทํางานของเครื่องวัดแรงดันอากาศ และเครื่องวัดแรงดันตกครอม

แผนกรองอากาศ 

        6.2  ตรวจสอบการทํางานของเครื่องวัดแรงดันอากาศ ในหอง ante room และ  isolate  room   

ที่บริเวณหนาหอง  ante room เข็มที่แผงหนาจอแสดงการทํางานของเครื่องวัดแรงดันอากาศ ตองแสดงคา

แรงดันเปนลบตามขอกําหนด (ตามขอ 4)   

  หากพบวา คาที่ตรวจไดนอยกวาที่กําหนด ตองแจงชางทําการแกไข   

        6.3  ตรวจสอบเครื่องวัดแรงดันตกครอมแผนกรองอากาศ 

  เครื่องวัดแรงดันตกครอมแผนกรองอากาศ เปนอุปกรณตรวจสอบความสกปรกของ HEPA filter คา

ปกติจะอยูที่ 0.5 – 0.8 นิ้วน้ํา (in.wg) หาก HEPA filter สกปรก น้ํายาสีแดงในหลอดแกวหนาจอแสดงการ



ทํางานของ เครื่องวัดแรงดันตกครอมแผนกรองอากาศ จะเพิ่มระดับสูงขึ้นเรื่อยๆ  หากอานคาไดมากกวา 2.5 

นิ้วน้ํา ตองเปลี่ยนแผงกรองอากาศ 

 

การบํารุงรักษาระบบระบายอากาศหองแยกผูปวยแพรเชื้อทางอากาศ 

การบํารุงรักษาประจําวัน (กรณีมีผูปวยในหอง) 

1. ตรวจสอบแรงดันอากาศ isolate room เปนประจําทุกวัน โดยตรวจสอบอานคาวัดแรงดัน  จาก

เครื่องวัดหนาหอง  ควรมีแรงดันเปนลบ อยูระหวาง 10 - 15  Pascal 

2. ตรวจสอบแรงดันอากาศ ante room เปนประจําทุกวัน โดยตรวจสอบอานคาวัดแรงดันจากเครื่องวัด

หนาหอง  ควรมีแรงดันเปนลบ อยูระหวาง  5 - 10 Pascal 

3. ตรวจสอบระบบแสงสวางของหลอด UV ทุกวัน 

4. ตรวจสอบ / ทําความสะอาดในหองทุกวัน อยางนอยวันละ 2 ครั้ง 

การบํารุงรักษาประจําเดือน  

1. ตรวจสอบ และ ทําความสะอาดหลอด UV ทุก 1 เดือน 

2. ตรวจสอบ และ ทําความสะอาดชองระบายอากาศ ทุก 1 เดือน 

3. ตรวจสอบ และ  ทําความสะอาดแผนกรองอากาศของชั้นตางๆ ทุก 1 เดือน 

4. ตรวจสอบแรงดันอากาศ isolate room และ ante room (ตามขอ 4) 

การบํารุงรักษาประจําป  

1. เปลี่ยนแผนกรองใหมเมื่อเครื่องวัดแรงดันตกครอมแผนกรองอากาศ อานคาไดมากกวา 2.5 in.wg. 

หรือ  เมื่อแผนกรองมีอายุการใชงานมากกวา 3 ป 

2. หลอด UV มีอายุการใชงาน 4,000 ชั่วโมง หรือมีอายุการใชงานมากกวา 3 ป ควรเปลี่ยนหลอดใหม 

3. เปลี่ยนกรองอากาศขั้นตน pre filter ทุก 1 ป 

4. เปลี่ยนกรองอากาศ  medium filter ทุก 1 ป 

5. เปลี่ยนกรองอากาศ  HEPA filter ทุก 3 - 5 ป 

 

การใชอุปกรณปองกันรางกาย  

การใชอุปกรณปองกันรางกาย ( Personal Protective Equipments : PPE) ใหพิจารณาตามความ

เสี่ยงตอการสัมผัส 

1. ถุงมือ Disposable  เพื่อปองกันการปนเปอนจากเลือด สารคัดหลั่ง หรือสารเคมี ขณะปฏิบัติงาน 

2. หมวกคลุมผม  เพื่อปองกันการปนเปอนจากเลือด สารคัดหลั่ง หรือสารเคมี ขณะปฏิบัติงาน 



3. ผาปดปากและจมูก (mask )  เพื่อปองกันการแพรกระจายเชื้อของระบบทางเดินหายใจ และปองกันการ

กระเด็นของสารคัดหลั่ง จากละอองฝอยขนาดใหญ (droplet) และละอองฝอยที่ฟุงกระจายในอากาศ 

(airborne)  

-  ผาปดปาก-จมูก เปนอุปกรณปองกันรางกายสวนบุคคล  ไมใชผาปดปาก-จมูกรวมกับผูอื่น  

-  เปลี่ยนผาปดปาก-จมูก ทันทีที่เปอน หรือ เปยกชื้น   

-  หลังใชแลวไมนํามาคลองคอ หรือ แขวนหอยไวในที่ตางๆ 

-  หลังถอดผาปดปาก-จมูก ตองลางทําความสะอาดมืออยางถูกวิธี 

  ผาปดปาก - จมูก แบงออกเปน   

      -  ชนิดผา สามารถนํากลับมาใชซ้ําหลังการซักลางใหสะอาดดวยสารขัดลางทั่วไป ผึ่งแดดใหแหง 

      -  ชนิดเสนใยสังเคราะห ใชครั้งเดียวทิ้ง (surgical mask / disposable mask) จะมี 2 ดาน   

มีวิธีใชดังนี้  

1. วางทาบใบหนา ปดปาก-จมูก ใหดานที่มีสันทบของผาพับลงดานลาง หันออกดานนอก และใหสวนที่มี

โลหะทาบบริเวณสันจมูก 

2. จับสายยางทั้ง 2 ขาง คลองใบหู จัดดึงผาใหกระชับ คลุมปด จมูก-ปาก-คาง กดใหดานที่มีโลหะ แนบ

สนิทกับสันจมูก (กรณีเปนสายผูก ใหผูกสายรัดเสนบนพาดเหนือใบหู ผูกเงื่อนกระตุกไวดานหลัง

ศีรษะ สายรัดเสนลางไวศีรษะดานหลัง บริเวณทายทอย จัดดึงผา ใหกระชับ คลุมปด จมูก-ปาก-คาง) 

3. หลังการใชงานถอดออกดวยความระมัดระวังการปนเปอนโดยเฉพาะสวนที่สัมผัสอากาศดานนอก 

หลังการใชงาน ทิ้งลงในขยะติดเชื้อ 

    -  ชนิดกรองพิเศษ (N - 95) ตองเปลี่ยนทิ้งทันทีที่เปยก หรือชื้น ภายหลังการใชงาน หากตองการเก็บ

ไวใชซ้ําตองระมัดระวังการปนเปอน โดยเฉพาะสวนที่สัมผัสอากาศดานนอก   

วิธีการสวมผาปดปาก-จมูก ชนิดกรองพิเศษ N-95 (mask N-95) 

1. วาง N-95  หงายบนฝามือขางที่ถนัดจับ N-95 

2. ประกบหนากากเขากับใบหนาใหสวนลางของหนากากคลุมคางและแถบอลูมิเนียมอยูบนสันจมูก    

3. ใชมืออีกขางดึงสายรัดเสนบนไปดานหลังศีรษะโดยใหสายรัดพาดเฉียงเหนือใบหูทั้งสองขาง 

4. ดึงสายรัดเสนลางไปดานหลังศีรษะ โดยใหสายรัดอยูบริเวณตนคอ จัดสายรัดใหเรียบรอย 

5. ใชนิ้วมือทั้งสองบีบแถบอลูมิเนียมใหแนบกับสันจมูก กดรีดบริเวณขอบ N 95 ใหแนบใบหนา  

6. ตรวจสอบความกระชับ โดยหายใจออกใหแรงกวาปกติเล็กนอย ถามีอากาศรั่วไหลออกขอบหนากาก

ใหรีดแถบอลูมิเนียม และกดรีดบริเวณขอบ N 95 ใหแนบใบหนา หรือปรับตําแหนง 

หนากากใหม 



4. แวน/หนากากปองกันใบหนา  เพื่อปองกันใบหนาและดวงตา ไดรับอันตรายจากการกระเด็นของเลือด สาร

คัดหลั่ง หรือสารเคมี ขณะปฏิบัติงาน 

5. เสื้อกาวน เพื่อปองกันการปนเปอนจากเลือด สารคัดหลั่ง หรือสารเคมี ขณะปฏิบัติงาน และปองกันมิใหสิ่ง

สกปรกและเชื้อจุลินทรียบนเสื้อผาที่บุคลากรสวมใสแพรไปยังผูปวย 

6. รองเทายางหุมขอ เพื่อปองกันเทาจากเลือด สารคัดหลั่ง สารเคมี หรือของมีคม ขณะปฏิบัติงาน 

 

การสวม/การถอด อุปกรณปองกันรางกายของเจาหนาที่ ที่เขาไปดูแลผูปวยในหอง 

ลําดับการสวมอุปกรณปองกันรางกาย  1. สวม mask N-95 

2. สวมหมวกคลุมผม 

3. สวมแวน / หนากากปองกันใบหนา 

4. สวมเสื้อกาวน 

5. สวมถุงมือ 

ลําดับการถอดอุปกรณปองกันรางกาย 1. ถอดถุงมือ 

2. ถอดเสื้อกาวน 

3. ถอดแวน / หนากากปองกันใบหนา 

4. ถอดหมวกคลุมผม 

5. ถอด mask N-95 

** ระหวางการถอดอุปกรณแตละชนิด ทําความสะอาดมือดวย alcohol handrub 

การจัดการอุปกรณเครื่องมือเครื่องใช   ปฏิบัติตามมาตรฐานการทําความสะอาดอุปกรณ 

เครื่องผา  ปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการเครื่องผา 

การนําสงสิ่งสงตรวจ  ปฏิบัติตามมาตรฐานการนําสงสิ่งสงตรวจ   

การจัดการขยะ  ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ    

การทําความสะอาดหอง  

1. การทําความสะอาดและการทําความสะอาดหอง AIIR ทําความสะอาดหองประจําวันอยางนอยวันละ 

2 ครั้ง เนนพื้นผิวสัมผัส โดยเฉพาะบริเวณใกลผูปวย อุปกรณที่ผูปวยหยิบจับ และ หองน้ํา ใชน้ํายาทํา

ความสะอาดปกติ  

2.  อุปกรณเครื่องใช ใหแยกเฉพาะหองนี้ ไมปะปนกับอุปกรณที่ใชในจุดอื่น  หลังการปฏิบัติงานทุกครั้ง

ตองซักลางทําความสะอาด ผึ่งใหแหงกอนนํามาใชซ้ํา 

3. น้ํายาทําลายเชื้อที่ใช คือ 1% sodium hypochlorite หรือ 70 % alcohol  



4. พื้นผิวที่ปนเปอนดวยเลือด สารคัดหลั่ง ใหเช็ดสิ่งปนเปอนออกใหมากที่สุดดวยกระดาษ แลวราดดวย  

1% sodium hypochlorite หรือ 70 % alcohol ทิ้งไว 30 นาที แลวเช็ดถูดวยน้ํายาทําความ

สะอาดตามปกต ิ

5. กระดาษท่ีใชเช็ดสิ่งคัดหลั่ง ทิ้งในขยะติดเชื้อ 

6. การทําความสะอาดหองเมื่อจําหนายผูปวย เปดระบบใหทํางานตอเนื่องหลังจําหนายผูปวย 30 นาที  

กอนเขาทําความสะอาด ขณะทําความสะอาดใหเปดระบบไวตลอด หลังทําความสะอาดแลวเสร็จ

อยางนอย 30 นาที จึงจะรับผูปวยใหมได 

การเยี่ยมผูปวย 

 หนาหองแยกผูปวยโรคติดเชื้อ ควรมีขอความเขียนติดไววา  “กรุณาติดตอพยาบาล  กอนเยี่ยมผูปวย” 

เมื่อญาติมาติดตอ พยาบาลมีหนาที่ใหคําแนะนําแกญาติ เกี่ยวกับวิธีปองกันการติดเชื้อ ดังนี้ 

1. หามผูที่มีภูมิคุมกันรางกายต่ําเขาเยี่ยม ไดแก  เด็ก  คนชรา  หญิงตั้งครรภ  ผูที่อยูในระหวางการ

เจ็บปวย ผูที่ไมมีภูมิคุมกันในโรคติดเชื้อที่ผูปวยเปน 

2. กรณีที่จําเปนตองใชอุปกรณปองกันรางกาย ไดแก หมวกคลุมผม  ผาปดปาก–จมูก  เสื้อคลุม  ถุงมือ   

(พิจารณาตามความเสี่ยงตอการสัมผัส)  พยาบาลตองจัดหาอุปกรณปองกันรางกายดังกลาวใหแกญาติ 

/ ผูเขาเยี่ยม และใหคําแนะนําการใช / การทิ้ง 

3. พยาบาลตองใหคําแนะนํา พรอมการอธิบายเหตุผล แกญาติและผูเขาเยี่ยมวา ควรทําอะไรหรือไมควร

ทําอะไรใหกับผูปวย  

 

 

คําแนะนําสําหรับญาติ 

1. จํากัดการเยี่ยมเฉพาะเทาที่จําเปน ลงชื่อ วันที่ เวลา  ที่เขาเยี่ยมในหองผูปวย 

2. หามผูที่มีอาการไข หรือ อาการแสดงของโรคระบบทางเดินหายใจเขาเยี่ยมผูปวยโดยเด็ดขาด 

3. ญาติตองสวมอุปกรณปองกันรางกายเชนเดียวกับบุคลากร 

4. หลีกเลี่ยงการสัมผัสเลือด สารคัดหลั่ง 

5. ควรสังเกตอาการไข โดยวัดอุณหภูมิรางกายวันละ 2 ครั้ง และอาการผิดปกติอื่นๆของตนเอง จนพน

ระยะ 7 วันหลังเขาเขาเยี่ยมผูปวยครั้งสุดทาย หากพบอาการผิดปกติตองรีบพบแพทย 

 

4. กําหนดแบบบันทึกการรวบรวมขอมูล (เฉพาะหองแยก AIIR) 

แบบลงรายมือชื่อ เจาหนาที่ ที่เขาปฏิบัติงานในหอง   (กรุณาเขียนบรรจง) 



ลําดับ

ที ่

วัน เดือน ป เวลาเขา เวลาออก ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

      

      

 

แบบลงรายมือชื่อ ญาติ ที่เขาเยี่ยมในหอง   (กรุณาเขียนบรรจง) 

ลําดับ

ที ่

วัน เดือน ป เวลาเขา เวลาออก ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       งานคุณภาพ รพ.ดอยเตา 

แนวทางการดูแลรักษาผูปวย 

เรื่อง   การจัดการขยะติดเชื้อ 



วันที่ออกเอกสาร : 1 ตุลาคม 2558 เลขที่ :WI–IC-007 หนา : 1/1 แกไขครั้งที่ : 2 

หนวยงาน :   งานปองกันและควบคุมการติดเชื้อใน

โรงพยาบาล 
หนวยงานที่เกี่ยวของ : ทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ 

ผูเรียบเรียง : นางวันวิสาข  คํานิมิตร 

ตําแหนง : พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

ผูอนุมัติ : นางประทุมพร  คําแสน 

ตําแหนง : หัวหนาพยาบาล 

 

วัตถุประสงค 

เพื่อดูแล จัดเก็บ และขนยายขยะที่เกิดขึ้นในหนวยงานตาง ๆ ของโรงพยาบาลใหถูกตอง 

 

ขอบขาย 

เปนขั้นตอนการดูแล จัดเก็บ และขนยายขยะที่เกิดขึ้นในหนวยงานตาง ๆ ของโรงพยาบาลเพื่อเก็บพัก

ไวที่บริเวณพักขยะที่โรงพยาบาลกําหนด 

 

คําจํากัดความ 

1. ขยะทั่วไป (general waste) หมายถึง ขยะที่เกิดจากหอพัก โรงอาหาร บริเวณสาธารณะและ 

สํานักงาน (ซึ่งไมเกี่ยวของกับบริการการตรวจวินิจฉัย การดูแลรักษา การใหภูมิคุมกันโรคและการศึกษาวิจัย 

ซึ่งไมสามารถนํากลับมาใชใหมไดอีก) เชน เศษเนื้อ เศษผัก เศษผลไม เศษอาหาร น้ํา เครื่องดื่มตาง ๆ

นอกจากนี้ยังรวมถึงใบไม ใบหญา ขยะประเภทนี้เมื่อทิ้งไวจะเนาเสีย ยอยสลายได 

2. ขยะติดเชื้อ (infectious waste) หมายถึง ขยะทางการแพทยซึ่งมีเหตุอันควรใหสงสัยวามีหรือ 

อาจมีเชื้อโรค ขยะที่สัมผัสหรือสงสัยวาไดสัมผัสกับเลือดสวนประกอบของเลือด (เชน  น้ําเหลือง เม็ดเลือด

ตางๆ ผลิตภัณฑที่ไดจากเลือด) สารน้ําจากรางกาย (เชน ปสสาวะ เสมหะ น้ําลาย  น้ําเหลือง หนอง) ไดแก 

2.1 ขยะที่เปนของเหลวหรือสารคัดหลั่ง เชน เลือด สวนประกอบของเลือด ปสสาวะ อุจจาระ น้ําไขสัน

หลัง เสมหะ สารคัดหลั่งตาง ๆ 

2.2 ขยะที่เปนอวัยวะหรือชิ้นสวนของอวัยวะ เชน ชิ้นเนื้อ เนื้อเยื่อ อวัยวะที่ไดจากการทําหัตถการตางๆ 

ขยะจากการตรวจทางหองปฏิบัติการ การตรวจศพ ซากสัตวทดลอง รวมทั้งวัสดุที่สัมผัสระหวางการทํา

หัตถการและการตรวจนั้นๆ 

2.3 ขยะของมีคมติดเชื้อที่ใชแลว เชน เข็ม สวนปลายแหลมคมของชุดใหสารน้ําทางหลอดเลือดหรือชุดให

เลือดและผลิตภัณฑของเลือด ใบมีด หลอดแกว กระบอกฉีดยาชนิดแกว สไลดแผนกระจกปดสไลด เครื่องมือที่

แหลมคมตาง ๆ ที่ใชกับผูปวยแลว 



2.4 ขยะจากกระบวนการเก็บและเพาะเชื้อ เชน เชื้อ อาหารเลี้ยงเชื้อ จานเลี้ยงเชื้อ วัสดุอื่นและเครื่องมือ

ที่ใชเพาะเชื้อแลว 

2.5 ขยะที่เปนวัคซีน ทําจากเชื้อโรคที่มีชีวิตและภาชนะบรรจุ เชน วัคซีนปองกันวัณโรคโปลิโอ หัด หัด

เยอรมัน คางทูม อีสุกอีใส ไขรากสาดนอยชนิดกิน เปนตน 

2.6 ขยะติดเชื้ออื่น ๆ ครอบคลุมถึง 

-  วัสดุทําจากผา เชน สําลี ผากอซ เสื้อคลุม ผาตาง ๆ 

-  วัสดุทําจากพลาสติกและยาง เชน ถุงมือใชครั้งเดียวทิ้ง กระบอกฉีดยาชนิดพลาสติก ปเปตพลาสติก  

ทอยาง ถุงใสปสสาวะ ภาชนะพลาสติกรองรับสารคัดหลั่งและเสมหะ ถุงเลือดและผลิตภัณฑของเลือด อุปกรณ

ที่ใชกับผูปวยลางไต 

 -  วัสดุทําจากกระดาษ เชน กระดาษซับเลือด เสื้อคลุมใชครั้งเดียวทิ้ง ผาปดปากและจมูกเปนตน 

3. ขยะอันตราย (hazardous waste) หมายถึง ขยะทางการแพทยที่มีพิษอาจกอใหเกิดอันตรายกับ 

มนุษยและสภาพแวดลอม ตองการวิธีการทําลายเปนพิเศษไดแก 

 -  ถานไฟฉาย หลอดฟลูออเรสเซนต แบตเตอรี่ กระปองสเปรย 

 -  ยา สารเคมีตางๆ ขวดใสยาเคมีบําบัด ขวดยาตานจุลชีพ น้ํายาและสารเคมีจาหองปฏิบัติการและ

จากหอผูปวย รวมทั้งยาที่หมดอายุ 

4. ขยะรีไซเคิล (recycle waste) เชน กระดาษโลหะ แกว พลาสติกซึ่งสามารถนํากลับมาใชใหมได 

5. บริเวณพักขยะ หมายถึง บริเวณภายในโรงพยาบาลซึ่งไดกําหนดสําหรับเปนที่ใหหนวยงานที่อยูใน 

บริเวณใกลเคียงสามารถขนยายขยะที่เกิดจากหนวยงานมาเก็บพักไวในภาชนะรองรับระหวางรอใหเจาหนาที่

กําจัดขยะขนยายไปเก็บพักไวที่โรงพักขยะ 

6. เรือนพักขยะ หมายถึง สิ่งปลูกสรางซึ่งโรงพยาบาลจัดสรางขึ้นเปนที่เกบ็ขยะ ระหวางรอการกําจัด 

 

ความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการปองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

การจัดเตรียมอุปกรณ 

มีระบบการจัดหาภาชนะรองรับขยะแตละประเภทใหเพียงพอและเหมาะสม 

การจัดเตรียมบุคลากร 

หัวหนาหอผูปวย/หนวยงานใหความรูแกสมาชิก และ นิเทศบุคลากรผูมีหนาที่เก็บรวบรวมและ 



กําจัดขยะ 

การเก็บและแยกขยะ  ใหมีการเก็บและการแยกขยะตามประเภทที่กําหนด โดยปฏิบัติดังนี้ คือ  

การแยกขยะ   ใหปฏิบัติดังนี้ 

1. ขยะทั่วไป   ทิ้งในภาชนะรองรับที่ทําจากวัสดุแข็งแรงมีฝาปดมิดชิด มีถุงสีดํารองรับ 

2. ขยะติดเชื้อ 

2.1  ขยะที่เปนของเหลวหรือสารคัดหลั่งตางๆ เทสวนที่เปนของเหลวทิ้งในอางที่หนวยงานกําหนดซึ่ง

มีทอระบายไหลไปสูโรงบําบัดน้ําเสีย ราดน้ําสะอาดตามอาง ภาชนะรองรับชนิดครั้งเดียวทิ้งและวัสดุที่

ปนเปอนใหทิ้งในภาชนะรองรับที่ทําจากวัสดุแข็งแรง มีฝาปดมิดชิดใชเทาเหยียบสําหรับปดเปด 

2.2  ขยะที่เปนอวัยวะหรือชิ้นสวนของอวัยวะ รวมทั้งรก  ในสวนของรก กรณีที่ญาติไมนํากลับไปทํา

พิธีกรรมทางศาสนา ทิ้งลงในภาชนะรองรับที่ทําจากวัสดุแข็งแรงมีฝาปดมิดชิด มีถุงสีแดงรองรับ หาก

เปนชิ้นสวนที่มีขนาดใหญหรืออวัยวะ เชน แขน ขา  หรือเปนศพทารก หอใหมิดชิดกอน จากนั้นใส

หรือหอดวยถุงขยะติดเชื้อ และกรอกแบบฟอรมนําสงขยะติดเชื้อ เพื่อดําเนินการตอไป (ทางจังหวัด

ดําเนินการจัดทําแบบฟอรมให) 

*  กรณีไมนําสงตรวจชันสูตร   กรอกแบบฟอรม พรอมกับการเซ็นรับรองของกํานัน /ผูใหญบาน 

กอนนําออกจากโรงพยาบาลและใหสัปเหรอ / ผูจัดการศพ เซ็นรับทราบ อีกครั้งกอนทําการเผาหรือฝง

ตามประเพณี 

*   กรณีที่นําสงตรวจชันสูตร  ทางโรงพยาบาลออกหนังสือขอสงตรวจพรอมแบบฟอรมการสง

ตรวจ ไปยังสถาบันนิตเิวช 

*   กรณีทารกแทง / ทารกตายในครรภ / ทารกตายคลอด  หากน้ําหนักนอยกวา 500 กรัม  

ดําเนินการจัดการตามแนวทางการจัดการขยะติดเชื้อ  หากน้ําหนักมากกวา 500 กรัม  ใหกรอก

แบบฟอรม พรอมกับการเซ็นรับรองของกํานัน /ผูใหญบาน กอนนําออกจากโรงพยาบาลและใหสัปเหรอ / 

ผูจัดการศพ เซ็นรับทราบ อีกครั้งกอนทําการเผาหรือฝงตามประเพณี  

 2.3   ขยะมีคมติดเชื้อ ทิ้งในภาชนะรองรับที่ทําจากวัสดุแข็งแรงไมสามารถแทงทะลุ มีฝาปดมิดชิด  

       ติดปาย “ของมีคมติดเชื้อ” เห็นไดชัดเจน 

 2.4  ขยะจากกระบวนการเก็บและเพาะเชื้อ ทิ้งในภาชนะรองรับที่ทําจากวัสดุแข็งแรง มีฝาปดมิดชิด 

       ชนิดใชเทาเหยียบสําหรับปดเปด กรณีเปนขยะที่ไดผานกระบวนการทํางานเชื้อดวยความรอน  

                 สามารถทิ้งในขยะทั่วไป 

 2.5  ขยะติดเชื้ออื่น ทิ้งในภาชนะรองรับที่ทําจากวัสดุแข็งแรงมีฝาปดมิดชิด มีถุงสีแดงรองรับ ชนิดใช 

                 เทาเหยียบสําหรับปดเปด 



3. ขยะอันตราย   จัดบริเวณสําหรับเก็บขยะประเภทนี้ โดยเฉพาะหรือจัดเก็บพักไวในภาชนะรองรับที่

ทําจากวัสดุแข็งแรง มีฝาปดมิดชิด และมีปายระบ ุ“ขยะอันตราย” ปดไวในบริเวณที่จัดเก็บหรือ

ภาชนะใหเห็นไดชัดเจน 

4. ขยะรีไซเคิล  ทิ้งในภาชนะรองรับที่ทําจากวัสดุแข็งแรง หากเปนภาชนะที่จัดตั้งไวภายในหนวยงาน

อาจมีหรือไมมีฝาปด สวนภาชนะที่จัดตั้งในบริเวณสาธารณะตองมีฝาปดมิดชิด (ถาเปนแกว ทิ้งใน

ภาชนะรองรับที่ทําจากวัสดุแข็งแรง มีฝาปดมิดชิดติดปาย “ของมีคม”เห็นไดชัดเจน หรือใชมาตรการ

ปองกันไมใหแกวแตกจนอาจแทงทะลุถุง) 

การเก็บ   มีหลักเกณฑใหถือปฏิบัติ คือ 

1. มีการแยกขยะติดเชื้อตามคําจํากัดความดังกลาวออกจากขยะชนิดอื่น ๆ  

2. การเก็บแยกใหกระทําตรงแหลงเกดิของขยะ หามเก็บรวบรวมและนํามาแยกภายหลัง เพราะอาจทํา

ใหเชื้อแพรกระจายได 

3. มีภาชนะที่ใชรองรับขยะติดเชื้อที่มีลักษณะเหมาะสม ดังนี้ 

3.1  ถุงพลาสติก 

 -  ทําดวยวัสดุที่มีคุณสมบัติพิเศษและเหมาะสม เชน ถุงพลาสติกที่มีความทนทานตอสารเคมี 

เหนียวกันน้ําได 

 -  สีของถุงใสขยะติดเชื้อ จะตองมีลักษณะเดนชัด เชน สีแดง 

 -  ขนาดของถุงควรมีหลายขนาดใหเลือกใช และมีความจุเพียงพอสําหรับบรรจุขยะติดเชื้อไม

เกิน 1 วัน 

3.2  กลองหรือภาชนะที่ใชบรรจุขยะติดเชื้อ 

 ประเภทของมีคมเชน เข็ม มีด เศษแกว ฯลฯ จะตองทําดวยวัสดุที่แข็งทนทานตอการแทง

ทะลุ เชน พลาสติกแข็ง  ฝากลองหรือถังสามารถปดไดมิดชิดและปองกันการรั่วไหลของเหลวภายใน

ถังและสามารถยกหรือหิ้วไดโดยสะดวกโดยไมสัมผัสกับขยะติดเชื้อที่อยูภายในสีของภาชนะดังกลาว 

จะตองมีลักษณะเดนชัดและมีคําตอบเฉพาะ เชน ควรใชสีดําทั้งตัวถังและฝาถังมีขอความ “ขยะติด

เชื้ออันตราย” หรือ “หามนํากลับมาใชอีก” หรือ “หามเปด” 

4. การเก็บขยะในถุงไมควรใหมีปริมาณหรือน้ําหนักมากจนทําใหถุงขาดทะลุ หรือ มัดถุงไมได 

5. เมื่อบรรจขุยะไดปริมาณ 3/4 ของถุงแลวใหมัดปากถุงใหแนนดวยเชือกแลววางไวมุมใดมุมหนึ่งของ

หองเพื่อรอการขนยาย 

การเคลื่อนยายและการรวบรวม ขั้นตอนการเคลื่อนยายขยะนําไปรวบรวมเพื่อรอรับการกําจัดมีแนวทาง ดังนี้ 

1. ชี้แจงและอบรมบุคลากรที่ทําหนาที่นี้ ตลอดระบบการกํากับดูแล ดังนี้ 



1.1  สวมถุงมือยางหนา หมวกหรือผาคลุมผม ถาปดปาก-จมูกผากันเปอนและรองเทาบูท ทําดวยยาง

ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน 

1.2  ปฏิบัติตามขั้นตอนอยางถูกวิธี เชน ตรวจดูถุงขยะกอนเคลื่อนยายวาถุงไมรั่ว คอถุงผูกเชือก

เรียบรอย ยกและวางอยางนุมนวล โดยจับตรงคอถุง ไมใหอุมถุง เมื่อมขียะตกหลนหามหยิบดวยมือ

เปลา ใชคีมเหล็กหรือดวยมือที่สวมถุงมือยางอยางหนาเก็บใสถุงขยะติดเชื้ออีกใบ หากมีสารน้ําใหซับ

ดวยกระดาษแลวทิ้งกระดาษลงถุงขยะติดเชื้อกอนเช็ดถูตามปกติ 

1.3  เมื่อเสร็จสิ้นภาระใหถอดถุงมือ และชุดปฏิบัติการและนําไปทําลายเชื้ออยางถูกวิธี 

1.4  อาบน้ําทันที หลังเสร็จภารกิจประจําวัน 

 

2. รถเข็นสําหรับขนเคลื่อนยายขยะ ควรมีขอกําหนดคือ 

2.1  เปนรถที่ใชขนขยะติดเชื้อเทานั้นหามนําไปใชในกิจการอื่น 

2.2  ทําดวยวัสดุที่ความสะอาดงาย ผิวเรียบ ไมมีแงมุมอันเปนแหลงสะสมของเชื้อโรค 

2.3   มพีื้นและผนังทึบ มีฝาปดเพื่อปองกันสัตวและแมลงเขาไป 

3. การเคลื่อนยายขยะติดเชื้อ 

3.1  ขนตามเวลาที่กําหนดโดยมีเสนทางที่แนนอน 

3.2  ดําเนินการดวยความระมัดระวังและนุมนวล หามโยน ลากถุงขยะ 

3.3  ระหวางเดินทางไปยังสถานที่เก็บกัก หามแวะหรือพักที่ใด 

3.4  เมื่อมขียะตกหลน ใหปฏิบัติตามขอ 1.2 

3.5  เมื่อเสร็จภารกิจในแตละวันใหลางรถขนขยะ ใหสะอาดและผึ่งใหแหง 

เรือนพักขยะติดเชื้อ      มีลักษณะ ดังนี้ 

1. มีลักษณะไมแพรเชื้อ อยูในที่ที่สะดวกตอการขนขยะติดเชื้อไปกําจัด 

2. ขนาดเพียงพอที่จะรวบรวมขยะไดอยางนอย 2 วัน 

3. มีขอความเปนคําเตือน ที่มีขนาดสามารถเห็นไดชัดเจนวา “ที่พักรวมขยะติดเชื้อ” ไวที่หนาหองหรือ

หนาอาคาร 

4. มีลักษณะโปรง ไมอับชื้น 

5. มกีารปองกันสัตวและแมลงเขาไป  มปีระตูกวางพอสมควรตามขนาดของหอง หรืออาคาร เพื่อสะดวก

ตอการปฏิบัติงาน และปดดวยกุญแจ หรือปดดวยวิธีอื่นที่บุคคลทั่วไปไมสามารถที่จะเขาไปได 

6. ผนัง พื้น ตองเรียบ ทําความสะอาดไดงาย 

7. มีรางหรือทอระบายน้ําทิ้ง เชื่อมตอกับระบบบําบัดน้ําเสีย  



8. มีลานสําหรับลางรถเข็นอยูใกลที่พักรวมขยะติดเชื้อ และลานนั้นตองมีรางหรือทอระบายน้ําทิ้ง

เชื่อมตอกับระบบบําบัดน้ําเสีย 

การกําจัดขยะติดเชื้อ 

1. ขยะทั่วไป พักไวที่โรงพักขยะทั่วไป รอเทศบาลจัดเก็บ 

2. ขยะติดเชื้อ และ ขยะอันตราย  จางเหมา บริษัท ส เรืองโรจน รับไปกําจัด  

3. ขยะรีไซเคิล  เก็บรวบรวมรอจําหนาย 

เอกสารอางอิง 

สมหวัง  ดานชัยวิจิตร และคณะ. (2550). คูมือปฏิบัติเพื่อปองกันและควบคุมการติดเชื้อใน

โรงพยาบาล. สถาบันบําราศนราดูร .  

กฎกระทรวงวาดวยการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545. 

สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข.(มีนาคม 2557). คูมือการฝกอบรม

ผูปฏิบัติงานมูลฝอยติดเชื้อ หลักสูตรการปองกันและระงับการแพรเชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติด

เชื้อ.  

 
       งานคุณภาพ รพ.ดอยเตา 

แนวทางการดูแลรักษาผูปวย 

เรื่อง   การฉีดยา 

วันที่ออกเอกสาร : 1 ตุลาคม 2558 เลขที่ :WI–IC-008 หนา : 1/1 แกไขครั้งที่ : 2 

หนวยงาน :   งานปองกันและควบคุมการติดเชื้อใน

โรงพยาบาล 
หนวยงานที่เกี่ยวของ : ทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ 

ผูเรียบเรียง : นางวันวิสาข  คํานิมิตร 

ตําแหนง : พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

ผูอนุมัติ : นางประทุมพร  คําแสน 

ตําแหนง : หัวหนาพยาบาล 

 

วัตถุประสงค  

1. เพื่อใหผูปวยไดรับยาตรงตามคําสั่งการรักษาของแพทย อยางถูกตอง 

2. เพื่อปองกันภาวะแทรกซอน ไดแก การไดรับยาไมถูกตอง การแพยาหรือเกิดอาการขางเคียงของยา 

การติดเชื้อจากการฉีดยาไมถูกเทคนิค 



3. ลดความกลัว ความวิตกกังวลของผูปวยและครอบครัว 

 

เครื่องชี้วัดงาน  

1. อัตราไดรับยาไมถูกตอง ลดลง หรือ ไมเกิดขึ้น 

2. ไมมีอัตราการติดเชื้อของผิวหนังและระบบไหลเวียนโลหิต จากการฉีดยา 

 

เปาหมาย 

1. ผูปวยไดรับยาอยางถูกตอง 10 ประการ (10 rights)  คือ ความถูกตองในเรื่องชนิดของยา (right 

drug)  ขนาด (right dose)  ทางที่ให (right route)  เวลาที่ให (right time)  ใหถูกตัวผูปวย (right 

patient)  ลงบันทึกการใหยา (right  Documentation)  การอธิบายผลของยา (right refuse)  

ตรวจสอบประวัติการแพยา (right history and assessment)  ปฏิกิริยาของยา (right drug 

interaction and evaluation) และการรับรูเรื่องยาของผูปวยและญาติ (right education and 

information) 

2. ผูปวยไดรับการชวยเหลือทันที กรณีเกิดการแพยาหรือเกิดอาการขางเคียงของยา 

3. ผูปวยไมเกิดการติดชื้อจากการฉีดยาไมถูกเทคนิค       

 

นโยบาย  

1. ผูปวยไดรับบริการพยาบาลที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

2. ลดอัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล 

 

ขอบขาย  

1. บุคลากรทางการแพทยและพยาบาลทุกระดับ  

2. ผูปวยที่แพทยมีคําสั่งใหการรักษาดวยยา 

 

คํานิยามศัพท  

การฉีดยา  หมายถึง  ยาฉีดทุกชนิดที่ใหโดยวิธีฉีดผานเขารางกายทางเข็มฉีดยา 

คําสั่งการรักษาของแพทย หมายถึง การใหยาแกผูปวยตามกฏหมาย พรบ.ควบคุมการประกอบโรคศิลปะ 

พ.ศ.2479 มาตร 4 แพทยตองรับผิดชอบในการเขียนคําสั่งการใหยาเปนลายลักษณอักษรและ พรบ.ควบคุม



การประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.2479 ฉบับ 3 หมวด 4 ขอ 19 พยาบาลเปนผูรับผิดชอบในการจัดยา  เตรียมยา  

และนํายาไปใหแกผูปวยโดยตรง 

 - ในภาวะฉุกเฉิน แพทยอาจสั่งการรักษาดวยปากหรือทางโทรศัพท หลังจากพนภาวะวิกฤตแลวพยาบาลตอง

ใหแพทยเขียนคําสั่งเปนลายลักษณอักษรทันที ในบางรพ.มีนโยบายใหแพทยสั่งการรักษาทางโทรศัพทได 

พยาบาลตองเขียนคําสั่งนั้นดวยตนเอง พรอมทั้งเวลาและชื่อของแพทยผูสั่งการรักษา และใหแพทยลงลายมือ

ชื่อกํากับทันทีเม่ือแพทยมาที่หอผูปวย 

 

ผูรับผิดชอบ 

พยาบาลหัวหนาเวร / พยาบาลผูปฏิบัติงานในเวร  

 

อุปกรณ  

1. Syringe แกว หรือ disposable  หรือ  Syringe Insulin และ ขนาดเข็ม disposable (ตามความ

จําเปน) 

2. สําลีชุบ 70% แอลกอฮอล  

3. ยาที่ตองการใช  

4. sterile water  ตามขนาดที่ตองการ 

 

วิธีเตรียมยาฉีด 

1. ตรวจสอบความถูกตองทั้ง 10 ประการ ใน การดยาและ คารเดกซเพื่อตรวจเช็คดูความถูกตอง  

2.  เตรียมยาที่จะฉีด โดยอานชื่อยา ขนาดยาที่บรรจุในขวดหรือหลอดยา วิธีที่ใหและวันที่ยาหมดอายุที่

ฉลากขางขวด หรือขางหลอดยา ใหตรงกับรายละเอียดใน การดยา 

3. คํานวณขนาดยาที่จะฉีดใหถูกตอง 

4. ทําความสะอาดมืออยางมีประสิทธิภาพ เช็ดใหแหง กอนและหลังการฉีดยาทุกครั้ง 

5. เตรียม Syringe และ ขนาดเข็ม disposable และ sterile water    (ตามความจําเปน) 

6. ตอหัวเข็ม disposable เบอร18 หรือ20 สําหรับดูดยาเขากระบอกฉีดยา จับหัวเข็มยึดใหแนนกับ

กระบอกฉีดยา 

7. เตรียมยาฉีดใหตรงตามที่ตองการ 

 

การเตรียมยาฉีดที่บรรจุในหลอดแกว 



1. จับหลอดยาตั้งขึ้นแลวใชนิ้วเคาะปลายหลอด หรือถือหลอดยายกขึ้นสลัด เพื่อใหยาที่คางอยูปลาย

หลอดไหลลงมากนหลอดใหหมด 

2. ใชสําลีชุบ 70% แอลกอฮอล เช็ดคอหลอดแกวและใบเลื่อย ใชใบเลื่อยตัดรอบคอหลอดแกว เช็ดรอบ

คอหลอดอีกครั้งดวยสําลีชุบ 70% แอลกอฮอล แลวจึงหักหลอดยา โดยใชสําลีหรือผาสะอาดหุมคอ

หลอด  

3. ใสเข็มลงไปในหลอดแกวโดยไมใหปลายเข็มสัมผัสขอบของหลอดแกว ดูดยาออกตามจํานวนที่ตองการ

แลวเปลี่ยนเข็มอันใหมตามขนาดที่จะนําไปฉีดใหผูปวย 

4. อานฉลากยาขางหลอดเทียบกับการดยา  กอนทิ้งหลอดยาลงในขยะทิ้งเฉพาะหลอดแกวบรรจุยา 

(กรณียาเสพติดประเภท 3 ใหเก็บหลอดยาไวเปนหลักฐาน) 

5. หอหุม Syringe บรรจุยา ดวยผา sterile นําไปฉีดทันทีหลังเตรียมยาเสร็จ  ไมควรเตรียมยาไว

ลวงหนา      

การเตรียมยาฉีดที่บรรจุในขวดแกว 

1. ใชใบเลื่อยแกะแผนอลูมิเนียมที่หุมจุกยางออก ใชสําลีชุบ 70% แอลกอฮอล เช็ดจุกยางตําแหนงที่จะ

แทงเข็มและบริเวณรอบๆ 

2. ดึงลูกสูบ Syringe ออกเพื่อใสอากาศเขาไปใน Syringe มากกวาปริมาณยาที่ตองการเล็กนอย 

3. จับขวดยาใหอยูในแนวราบระดับเดียวกับ Syringe  แลวดันลูกสูบ Syringe ใหอากาศเขาไปในขวดยา 

4. ความดันในขวดยาที่มากกวาจะดันใหน้ํายาไหลเขามาใน Syringe เมื่อไดยาถูกตองตามปริมาณที่

ตองการ จับขวดยาใหอยูในแนวราบระดับเดียวกับ Syringe แลวดึงเข็มและ Syringe ออก 

5. อานฉลากยาขางขวดเทียบกับการดยา  กอนทิ้งขวดยาลงในขยะทิ้งเฉพาะขวดแกวบรรจุยา  ยกเวนยา

บางชนิดที่มีสภาพความคงตัว สามารถเก็บยาที่เหลือไวใชตอได ใหระบุวันที่ เวลา ที่ผสมยา / วัน 

เวลา หมดอายุการใชที่ขางขวด และจัดเก็บตามความเหมาะสม 

6. เปลี่ยนเข็มอันใหมตามขนาดที่จะนําไปฉีดใหผูปวย 

7. หอหุม Syringe บรรจุยา ดวยผา sterile นําไปฉีดทันทีหลังเตรียมยาเสร็จ  ไมควรเตรียมยาไว

ลวงหนา     

  

   กรณีที่ยาในขวดแกวเปนผง ตองใชสารละลายเพื่อผสมยา 

1. เตรียมสารละลาย โดยมากใช sterile water ที่บรรจุในหลอดแกว ขนาด 2 , 5 , 10 cc. ตามความ

ตองการ 



2. จับหลอด sterile water ตั้งขึ้นแลวใชนิ้วเคาะปลายหลอด หรือถือหลอดแกว sterile water ขึ้นเพื่อ

สลัดให sterile water ที่คางอยูปลายหลอดไหลลงมากนหลอดใหหมด 

3. ใชสําลีชุบ 70% แอลกอฮอล เช็ดคอหลอดแกวและใบเลื่อย ใชใบเลื่อยตัดรอบคอหลอดแกว เช็ดรอบ

คอหลอดอีกครั้งดวยสําลีชุบ 70% แอลกอฮอล แลวจึงหักหลอดยา โดยใชสําลีหรือผาสะอาดหุมคอ

หลอด  

4. ใสเข็มลงไปในหลอดแกวโดยไมใหปลายเข็มสัมผัสขอบของหลอดแกว ดูด sterile water ออกตาม

จํานวนที่ตองการแลว ดึงปลายเข็มออก ทิ้งหลอดแกวลงในขยะทิ้งเฉพาะหลอดแกวบรรจุยา 

5. จับขวดยาใหอยูในแนวราบระดับเดียวกับ Syringe แลวดันลูกสูบ Syringe ให sterile water เขาไป

ในขวดยา ดึงปลายเข็มออก 

6. เขยาขวดยาเพื่อผสมสารละลายและยาใหเปนเนื้อเดียวกัน  

7. ใชสําลีชุบ 70% แอลกอฮอล เช็ดจุกยางตําแหนงที่จะแทงเขม็และบริเวณรอบๆ 

8. ดึงลูกสูบ Syringe ออกเพื่อใสอากาศเขาไปใน Syringe มากกวาปริมาณยาที่ตองการเล็กนอย 

9. จับขวดยาใหอยูในแนวราบระดับเดียวกับ Syringe แลวดันลูกสูบ Syringe ใหอากาศเขาไปในขวดยา 

10. ความดันในขวดยาที่มากกวาจะดันใหน้ํายาไหลเขามาใน Syringe เมื่อไดยาถูกตองตามปริมาณที่

ตองการ จับขวดยาใหอยูในแนวราบระดับเดียวกับ Syringe แลวดึงเข็มและ Syringe ออก 

11. อานฉลากยาขางขวดเทียบกับการดยา  กอนทิ้งขวดยาลงในขยะทิ้งเฉพาะขวดแกวบรรจุยา  ยกเวน

ยาบางชนิดที่มีสภาพความคงตัว สามารถเก็บยาที่เหลือไวใชตอได  ใหระบุวันที่ เวลา ที่ผสมยา / วัน 

เวลา หมดอายุการใช อัตราสวนผสมที่ขางขวด และจัดเก็บตามความเหมาะสม 

12. เปลี่ยนเข็มอันใหมตามขนาดที่จะนําไปฉีดใหผูปวย 

13. หอหุม Syringe บรรจุยา ดวยผา sterile นําไปฉีดทันทีหลังเตรียมยาเสร็จ  ไมควรเตรียมยาไว

ลวงหนา      

วิธีฉีดยา 

1. นําการดยา ยาฉีดที่เตรียมไวและสําลีชุบ 70% แอลกอฮอล ไปที่เตียง 

2. ตรวจสอบชื่อและนามสกุลผูปวยใหตรงกับการดยา โดยการซักถามผูปวยวาชื่ออะไรหรือดูจากปาย

ขอมือผูปวย 

3. แจงใหผูปวยทราบวาจะฉีดยาให อาจบอกประเภทยาและอธิบายอาการที่อาจเกิดขึ้นไดในขณะฉีดยา 

โดยพิจารณาใหเหมาะสมกับผูปวยแตละราย  

4. จัดทาผูปวยและสภาพแวดลอมใหเหมาะสม ไดแก กั้นมานเมื่อฉีดที่กลามเนื้อบริเวณสะโพก 



5. สวมถุงมือ disposable เลือกตําแหนงที่จะฉีดยาใหสอดคลองกับวิธีใหยา และเหมาะสมกับผูปวยแต

ละราย 

6. วัดตําแหนงที่จะฉีดยาใหถูกตอง ใชสําลีชุบ 70% แอลกอฮอล บีบพอหมาด เช็ดผิวหนังบริเวณที่จะฉีด

ยาใหสะอาด เช็ดวนจากดานในออกไปดานนอก  เปนวงกวาง 2 – 3 นิ้ว หรือเช็ดจากบนลงลาง รอ

สักครูใหแอลกอฮอลแหงไปเองโดยไมมีการพัดหรือเปา   (ทิ้งสําลีแอลกอฮอลลงในถังขยะติดเชื้อ)  

7. ถอดปลอกเข็ม จับหัวเข็มใหยึดติดแนนกับ Syringe  

8. ถือ Syringe ตั้งขึ้นสูงระดับสายตา คอยๆดันลูกสูบขึ้นไปไลอากาศใน Syringe จนกระทั่งมองเห็นหยด

ยาที่ปลายเข็ม ตรวจสอบจํานวนยาใหถูกตองอีกครั้ง 

9. ใชนิ้วมืออีกขางกางผิวหนังตําแหนงที่จะแทงเข็มใหตึง  แทงเข็มเขาไปอยางรวดเร็ว ความลึกของการ

ทํามุมของเข็ม ตามวิธีการฉีดยาแตละแบบ 

10. เมื่อปลายเข็มลึกตรงตามที่ตองการแลว ใหเลื่อนมือขางที่จับผิวหนังมาจับหัวเข็มมือ มืออีกขางดึง

ลูกสูบ Syringe ออกมาเล็กนอย ทดสอบวาปลายเข็มอยูในหลอดเลือดหรือไมถาพบเลือดในกระบอก

ฉีดยาใหดึงเข็มออกมาเล็กนอยแลวดึงลูกสูบ Syringe ออกมาดูอีกครั้ง ถาไมมีเลือดออกมาอีก ใหดัน

ยาเขาชาๆ แตถายังพบวามีเลือดไหลเขามาใน Syringe  ใหดึงเข็มออกและไปเตรียมยามาฉีดใหใหม 

11. เมื่อดันยาหมด เลื่อนมือที่จับลูกสูบ Syringe มาจับหัวเข็ม แลวดึงเข็มออกมาอยางรวดเร็วใชสําลีกด

ตําแหนงที่แทงเข็มไวสักครู ถาพบเลือดที่ตําแหนงแทงเข็ม อาจเนื่องจากเข็ม แทงถูกเสนเลือดฝอยที่

ผิวทําใหฉีกขาด ใหใชสําลีกดตอไปจนกวาเลือดจะหยุดไหลหรือใชพลาสเตอรปดไว 

12. บันทึกการใหยา โดยเขียนชื่อยา ขนาดยา เวลาที่ใหยา ผลการประเมินประสิทธิภาพของยาและสิ่ง

ผิดปกติอื่นๆ ซึ่งสามารถประเมินไดจากการสังเกต และจากคําบอกเลาของผูปวย  การใหยาเขาใต

ผิวหนังหรือเขากลามเนื้อ ควรประเมินประสิทธิภาพภายหลังใหยา 10 - 20 นาที สวนการใหยาทาง

เลือดดํา ควรประเมินผลทันทีหลังใหยา 

13. การฉีดยาเขาใตผิวหนัง (subcutaneous หรือ hypodermic injection) เปนการฉีดยาจํานวนไมเกิน 

1 ซีซี เขาในชั้นของเนื้อเยื้อที่จับกันอยางหลวมๆ 

ตําแหนงที่ฉีดยา 

-  ตนแขนดานนอกต่ําจากหัวไหลประมาณ 1-2นิ้วเปนตําแหนงที่อยูเหนือ กลามเนื้อเดลตอยด ไมควร

ฉีดซ้ําที่เดิม สามารถหมุนเวียนไปไดขางละ 6 ตําแหนง ไมควรฉีดซ้ําแตละตําแหนงหางกันประมาณ 1 

นิ้ว 

-  ตนขาดานหนาขางนอกของลําตัว ตําแหนงที่ฉีดยาจะอยูเหนือหัวเขา 1ฝามือและต่ําจากโคนขา 1

ฝามือ สามารถหมุนเวียนฉีดไดขางละ 8-12 ตําแหนง 



-  หนาทองขางสะดือ สามารถหมุนเวียนไดขางละ 6 ตําแหนง ลักษณะการแทงเข็ม ใชมือขางหนึ่งจับ

ผิวยกขึ้น หรือการผิวหนังตึงในผูปวยที่อวน  มืออีกขางหนึ่งถือกระบอกฉีดยา ใหปลายที่ตัดเฉียงของ

เข็มหงายขึ้น แทงเข็มทํามุม 90 องศากับผิวหนังถาใชเข็มยาง1/2 นิ้ว หรือ 45 องศา ถาใชเข็มยาว 

5/7 สําหรับผูปวยที่อวนกวาปกติ ใหแทงเข็มลึกกวานี้ 

14. การฉีดยาเขากลามเนื้อ (Intramuscular injection) จํานวนยาฉีดเขากลามเนื้อที่สามารถดูดซึมไดดีมี

ปริมาณ2-5 ซีซ ี

 

ตําแหนงที่ฉีดยา 

-  กลามเนื้อตะโพกดานหลัง( Dorsogluteul site)  วิธีกําหนดตําแหนง คลําหาปุมบนดานหนาของ 

เชิงกราน และกระดูกกนกบแลวลากเสนสมมุติระหวาง 2 ตําแหนงนี้ แบงเสนตรงนี้ออกเปนสวน 

เทาๆกัน ตําแหนงที่ฉีดยาอยูบนเสนตรงสวนที่ 1 นับจากดานขางของลําตัว 

-  กลามเนื้อตนแขน ตําแหนงที่ฉีดยาได คือ กลามเนื้อเดลตอยดเปนกลามเนื้อขนาดเล็กจึงตองจํากัด 

จํานวนครั้งของการฉีดยา และปริมาณยาที่ฉีด โดยใหไมเกิน 2 ซีซี และไมควรเปนยาที่ระคายเคือง 

เพราะจะทําใหปวดมาก ในการฉีดยาผูปวยสามารถยืน นั่งหรือนอนคว่ําไดตําแหนงที่ฉีดอยูบริเวณตน 

แขนดานนอกจากปุมไหล1-2นิ้ว คลําใหไดกลามเนื้อเดลตอยดแลวฉีดตรงกลางกลามเนื้อ 

-  ลักษณะการแทงเข็ม ถาฉีดเขากลามเนื้อตนแขน ใหแทงเข็มทํามุม 60 องศา หรือ 90 องศา ถาฉีด 

ยาเขากลามเนื้อตะโพก ใหแทงเข็มทํามุม 90 องศากับแนวผิวหนังและลึกประมาณ ¾-1 นิ้ว 

15. การฉีดยาเขาในชั้นผิวหนัง( Intradermal injection) เปนการฉีดยาจํานวนนอย ประมาณ 0.1 ซี ซี 

เขาในชั้นผิวหนังแท วิธีใหยาชนิดนี้ จะใหในกรณ ี

-  เพื่อทดสอบภูมิแพของรางกายที่มีตอยาหรือสารบางชนิด เปนการทดสอบเพื่อใหแนใจกอนใหยา

ตามจํานวนที่ตองการ เพื่อปองกันอันตรายรายแรงที่อาจเกิดกับผูปวย( Skin Test) การทดสอบฉีดเขา

ในผิวหนัง รอดูแลเมื่อ 15-20 นาที ถามีรอยแดงวัดเสนผาศูนยกลางได 1เซนติเมตร หรือมากกวา ถือ

วาทดสอบใหผลบวก 

-  เพื่อใหภูมิคุมกันโรค 

-  เพื่อฉีดยาชาเฉพาะที ่

-  เพื่อชวยในการวินิจฉัยโรค เชนการทดสอบภูมิตานทานโรค 

 ตําแหนงที่ฉีดยา 

-  บริเวณปลายแขนดานใน  ลักษณะการแทงเข็ม ใชมือขางหนึ่งดึงผิวหนังใหตึง มืออีกขางที่ถนัด ถือ 

กระบอกฉีดยา วางเกือบขนานกับผิวหนังใหปลายที่ตัดเฉียงของเข็มเขาไปโดยไมตองทดสอบวา ปลาย  



เข็มแทงถูกเสนเลือดหรือไม เมื่อยาเขาไปในชั้นผิวหนังแลวจะมองเห็นตุมนูนเล็กๆ ที่ตําแหนงฉีดยา จึง 

ดึงเข็มฉีดยาออกมาเร็วๆ ใชสําลีแหงกดที่ตําแหนงฉีดยาเบาๆ 

16. การฉีดยาเขาทางหลอดเลือดดํา ( Intravenous injection) เปนการใหยาเขาหลอดเลือดดําของ

ผูปวยโดยฉีดผานเขาทางชุดใหสารน้ําเขาหลอดเลือดดําหรือโดยการแทงเขาหลอดเลือดดําโดยตรง ยา

จะออกฤทธิ์ทันทีหลังฉีด จึงตองฉีดอยางชาๆ พรอมกับสังเกต อาการเปลี่ยนแปลงของผูปวยขณะฉีด

ยา ปริมาณยาที่ให สามารถใหยาที่มีขนาดมากๆ ได แตโดยทั่วไป ถามากกวา 50 ซีซี มักจะใหโดยการ

หยดเขาหลอดเลือดดําแทน 

 

 

 

ตําแหนงที่ฉีดยา 

 ถาฉีดเขาเสนเลือดดําไดทุกแหง ควรเลือกตําแหนงที่มองเห็นเสนเลือดดําไดชัดและถาเปนการใหสาร 

น้ําทางหลอดเลือดดํา เพื่อเปนทางใหยาหลายครั้ง เปนเวลานาน ควรเลือกตําแหนงที่ผูปวยเคลื่อนไหว 

สะดวก นอกจากนี้การใหทางหลอดเลือดดําสวนบนของรางกาย ยังมีโอกาสเกิดหลอดเลือดอักเสบได 

นอยกวาใหทางหลอดเลือดดํา สวนบนของรางกายยังมีโอกาสเกิดหลอดเลือดอักเสบไดนอยกวาใหทาง 

หลอดเลือดสวนลางของรางกายหลอดเลือดที่ใชบอยคือบริเวณขอพับหนาแขนและหลังมือ 

วิธีการฉีดยาเขาทางหลอดเลือดดํา 

1. เหยียดแขนผูปวยใหตรง รัดสายยางรอบแขนแบบเงื่อนกระตุกเหนือตําแหนงที่แทงเข็มประมาณ 2-3 

นิ้ว ใหปลายสายชี้ขึ้นขางบน 

2. ถายังเห็นเสนเลือดไมชัด ใหผูปวยกํามือเหยียดและงอขึ้นสลับกัน เพื่อใหกลามเนื้อหดตัว เพิ่มการไหล

ของเลือดเขาสูหลอดเลือดดํา  

3. เช็ดผิวหนังตําแหนงที่จะแทงเข็ม และวนออกมารอบนอกกวางประมาณ 3 นิ้ว ดวยแอลกอฮอล 70% 

ปลอยใหแหง 

4. ไลอากาศออกจาก Syringe  ถือดวยมือขางที่ถนัด ใหนิ้วชี้ประคองที่หัวเข็ม นิ้วกอยประคองลูกสูบให

อยูกับที่ นิ้วที่เหลือจับ Syringe ใหมั่น หมุนใหปลายที่ตัดเฉียงของเข็มขึ้นดานบน 

5. ใชนิ้วหัวแมมืออีกขางหนึ่งกดผิวหนังใหต่ําจากตําแหนงที่จะแทงประมาณ 1-2 นิ้ว เพื่อใหหลอดเลือด

อยูกับที ่



6. แทงเข็มทํามุมประมาณ 3 องศากับผิวหนัง ผานดานขางของหลอดเลือดดันใหปลายเข็มแทงทะลุผาน

ผนังหลอดเลือด แลวลดเข็มและ Syringe ลงใหขนานกับผิวหนังเคลื่อนเข็มเขาไปประมาณครึ่งนิ้ว ดึง

ลูกสูบ Syringe ออกมาเล็กนอย ถามีเลือดไหลเขามาใน Syringe แสดงวาเข็มอยูในหลอดเลือด 

7. ใหผูปวยคลายมือ ปลดสายรัดออกเบาๆ 

8. ดันลูกสูบ Syringe ใหยาเขาไปในหลอดเลือดดําอยางชาๆ  พรอมกับสังเกตอาการของผูปวย ควรใช

เวลาอยางนอย 1  นาที ในการที่จะฉีดยาใหหมด การใหยาอยางชาๆ จะชวยลดการระคายเคืองของ

ยาตอผนังหลอดเลือดดํา และชวยใหหยุดฉีดยาไดทันที ถาเกิดอาการแพยา 

9. บันทึกการใหยา โดยเขียนชื่อยา ขนาดยา เวลาที่ใหยา ผลการประเมินประสิทธิภาพของยาและสิ่ง

ผิดปกติอื่นๆ ซึ่งสามารถประเมินไดจากการสังเกต และจากคําบอกเลาของผูปวย  การใหยาทางเลือด

ดํา ควรประเมินผลทันทีหลังใหยา 

 

 วิธีฉีดยาผานทางสายใหสารน้ําทางหลอดเลือดดํา 

1. เช็ดสายยางดวยสําลีชุบ 70% แอลกอฮอลรอจนแหง 

2. ไลอากาศออกจาก Syringe  

3. แทงเข็มผานเขาไปในสายยาง 

4. ปดเกลียวปรับหยดน้ําของชุดใหสารน้ํา ปรือหักพับสายเหนือตําแหนงที่แทงเข็มเขาสายยาง จะเห็น

เลือดไหลยอนกลับเขามาในสายยาง แสดงวาเข็มใหสารน้ําอยูในหลอดเลือดดํา 

5. ฉีดยาเขาไปอยางชาๆ จนหมดแลวดึงเข็มออกจากสายยาง 

6. เช็ดสายยางดวย 70% แอลกอฮอล อีกครั้ง 

7. เปดเกลียวปรับหยดน้ําใหไดตามอัตราที่กําหนด หรือคลายสายยางที่พับไว 

 

วิธีการใหยาโดยหยดเขาหลอดเลือดดํา 

1. เตรียมสารละลายที่เหมาะสม โดยมากใช 5% D/W 100 cc. หรือ 0.9 NSS 100 cc. แกะจุกพลาสติก

ที่หุมจุกยางออก ใชสําลีชุบแอลกอฮอล 70% เช็ดจุกยางตําแหนงที่จะแทงเข็มและบริเวณรอบๆ กอน

ตอชุดใหสารน้ํา (intravenous fluid set: IVF set) เปดน้ํายาและไลอากาศออกใหหมด 

2. กรณีที่ผูปวย On Injection plug ใชสําลีชุบแอลกอฮอล 70% เช็ดบริเวณจุก Injection plug แลว 

ฉีดลางเสนเลือดดวย 0.9  NSS 2-3 cc. เขาไปใน plug  เช็ดแอลกอฮอล 70% อีกครั้ง แทงเข็ม IVF 

set ที่จุกยางแลวเปดใหน้ํายาเขาโดยปรับจํานวนหยดตามชนิด ตรึง IVF set ดวยพลาสเตอร ปด

บริเวณที่แทงเข็มดวยกอสเล็กปราศจากเชื้อ ปดทับดวยพลาสเตอร หลังยาหมดแลวดึงเข็มออกแลว 

ฉีดลางเสนเลือดดวย 0.9  NSS 2-3 cc. เขาไปใน plug    



3. กรณีผูปวย ON IV อยูแลว ใหตอ T-Way  และ Extension tube กับ Set IV หมุนจุก T-way ออก 

แลวนําจุกตอกับเข็ม Sterile ใชสําลีชุบแอลกอฮอล เช็ดบริเวณ T-Way ปรับหยดตามปริมาณที่

ตองการเก็บจุกตอ T-way ซึ่งติดกับเข็มไวกับเสาIV หลังยาหมด เช็ดบริเวณT-way ดวยสําลี

แอลกอฮอลแลวนําจุกมาตอกันกบัT-way เหมือนเดิม ใชกอสหุม T- way ไวเหมือนเดิม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       งานคุณภาพ รพ.ดอยเตา 

แนวทางการดูแลรักษาผูปวย 

เรื่อง   การเจาะเลือด 

วันที่ออกเอกสาร : 1 ตุลาคม 2558 เลขที่ :WI–IC-009 หนา : 1/1 แกไขครั้งที่ : 2 

หนวยงาน :   งานปองกันและควบคุมการติดเชื้อใน

โรงพยาบาล 
หนวยงานที่เกี่ยวของ : ทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ 



ผูเรียบเรียง : นางวันวิสาข  คํานิมิตร 

ตําแหนง : พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

ผูอนุมัติ : นางประทุมพร  คําแสน 

ตําแหนง : หัวหนาพยาบาล 

 

วัตถุประสงค  

1. เพื่อปองกันการติดเชื้อจากการเจาะเลือดที่ไมถูกเทคนิค 

2. เพื่อปองกันการแพรกระจายเชื้อที่ติดตอทางเลือด 

 

เครื่องชี้วัดงาน  

1. ไมมีการติดเชื้อของผิวหนังและระบบไหลเวียนโลหิต จากการเจาะเลือด 

2. ไมมีการแพรกระจายเชื้อที่ติดตอทางเลือด    

 

เปาหมาย 

1. ผูปวยไดรับการเจาะเลือดอยางถูกเทคนิค ไมเกิดการแพรกระจายเชื้อ ชนิดตัวอยางที่ตองการสงตรวจ

ยังคงคุณสมบัติเดิม ถูกตองตามคําสั่งการรักษาของแพทย 

2. ผูปวยไดรับการประเมินสภาวะสุขภาพ  ประกอบการวินิจฉัยโรค ไดรับการรักษา / ติดตาม

ผลการรักษาพยาบาลและการดําเนินของโรคอยางถูกตองเหมาะสม 

  

นโยบาย  

1. ผูปวยไดรับบริการพยาบาลที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการปองกันและควบคุมการติดเชื้อใน

โรงพยาบาล 

2. ลดอัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล 

 

 

ขอบขาย  

1. บุคลากรทางการแพทยและพยาบาลทุกระดับ  

2. ผูปวยที่แพทยมีคําสั่งใหเจาะเลือดเพื่อวินิจฉัยโรค 

 

คํานิยามศัพท  



การเจาะเลือด  หมายถึง   การนําเลือดออกจากรางกายเพื่อตรวจสอบ วิเคราะหหาปริมาณและ

คุณภาพของเลือด ความเปลี่ยนแปลงที่ปรากฏในสวนประกอบของเลือด ลักษณะโครงสราง และ/หรือการทํา

หนาที่ของเม็ดเลือดชนิดตางๆ สามารถนํามาประกอบการพิจารณาพยาธิสภาพของโรค การวินิจฉัยโรค การ

ดําเนินของโรค ฯลฯ เพื่อเปนแนวทางในการวางแผนการรักษาพยาบาลแกผูปวยอยางเหมาะสม  

 

ผูรับผิดชอบ 

พยาบาลหัวหนาเวร / พยาบาลผูปฏิบัติงานในเวร  

 

อุปกรณ 

1. ถุงมือ disposable   

 2. สายรัดหลอดโลหิต (Tourniquet) 

 3. สําลีชุบแอลกอฮอล 70% 

 4. สําลีแหง 

 5. พลาสเตอร 

 6. Syringe disposable ขนาด 3 cc. , 5 cc. , 10 cc. (ตามความจําเปน) 

 7. เข็ม disposable No.21 , 23  (ตามความจําเปน) 

 8. Tube ใสเลือดตามชนิดตัวอยางที่ตองการสงตรวจ (ตามตารางการเลือกใช Tube ในการเก็บเลือด

เพื่อตรวจวิเคราะห) 

 

วิธีปฏิบัติ 

1. เขียนชื่อ-นามสกุล  HN , อายุ , ward ,วันเวลาที่เก็บ , ชนิดตัวอยางตองการสงตรวจ ติดฉลากบน

ภาชนะบรรจุตัวอยางทุกชิ้น และใบขอสงตัวอยางเพื่อนําสงไปหองปฏิบัติการ  เขียนใหอานงาย 

ชัดเจน  ตรวจเช็คใหถูกตองตรงกัน 

2. เตรียม Syringe disposable และ Tube  ตามชนิดตัวอยางที่ตองการสงตรวจ  ที่สะอาด ไมแตกงาย 

ไมมีรอยแตกราวหรือรั่ว  มีฝาหรือจุกปดสนิท 

3. ทําความสะอาดมืออยางมีประสิทธิภาพ เช็ดใหแหง กอนและหลังการเจาะเลือดทุกครั้ง 

4. นําเครื่องใชไปที่เตียงผูปวย ถามชื่อ- นามสกุลของผูปวย   

5. แจงใหผูปวย/ญาติทราบ และอธิบายใหเขาใจถึงความจําเปนที่จะไดรับการเจาะเลือด ปริมาณและ

วิธีการเจาะเลือด ระดับความเจ็บปวด เพื่อลดความวิตกกังวลและการไดรับความรวมมือที่ดี   



6. จัดใหผูปวยอยูในทาที่สุขสบาย เลือกตําแหนงแทงเข็มบริเวณผิวหนังที่มองเห็นเสนเลือดชัดเจน 

โดยทั่วไปนิยมเจาะเลือดจากหลอดเลือดดํา บริเวณขอพับแขน  

7. สวมถุงมือ disposable ใช Tourniquet  รัดเหนือตําแหนงที่จะแทงเข็ม  2 – 3 นิ้ว แนะนําใหผูปวย

กํามือใหแนน 

8. การทําความสะอาดผิวหนังบริเวณที่จะเจาะเลือด ใชสําลีชุบแอลกอฮอล 70 % บีบพอหมาด เช็ด

ผิวหนังบริเวณที่จะแทงเข็ม ใหสะอาด เช็ดวนจากดานในออกไปดานนอก  เปนวงกวาง 2 – 3 นิ้ว 

หรือเช็ดจากบนลงลาง รอสักครูใหแอลกอฮอลแหงไปเองโดยไมมีการพัดหรือเปา หากแอลกอฮอลไม

แหงอาจทําใหรูปรางของเม็ดเลือดผิดปกติได (ทิ้งสําลีแอลกอฮอลลงในถังขยะติดเชื้อ)  

9. การแทงเข็ม หงายปลายตัดของเข็มขึ้น วางเข็มใหอยูแนวเดียวกับหลอดเลือดดํา ต่ําจากตําแหนงที่จะ

แทงเข็มเขาหลอดเลือดเล็กนอย ทํามุม 15 – 30 องศากับผิวหนังผูปวย (ขึ้นกับความลึกตื้นของของ

หลอดเลือด) เมื่อปลายเข็มผานชั้นผิวหนังและผนังหลอดเลือดดํา ใหลดมุมเข็มลงจนเกือบขนานกับ

ผิวหนังแลวสอดปลายเข็มเขาในหลอดโลหิตดํา เมื่อมีเลือดไหลยอนออกมาแสดงวาเข็มเขาไปในหลอด

เลือดดําแลว เคลื่อนปลายเข็มเขาไปลึกประมาณ ½ นิ้ว ทดลองวาปลายเข็มอยูในหลอดเลือดหรือไม 

โดยดึงลูกสูบ Syringe disposable ออกมาเล็กนอย    

10. ดึงลูกสูบ Syringe disposable ออกชาๆ ใหเลือดเขาไปตามจํานวนที่ตองการสงตรวจแลว ใหผูปวย

คลายมือ ปลด Tourniquet ที่รัดไวออกเบาๆ ใชสําลีแหงกดผิวหนังบริเวณรอยเข็ม ดึงเข็มออกชาๆ  

ปดพลาสเตอรทับสําลีแหง แนะนําใหผูปวยกดไวประมาณ  2-5 นาที  เพื่อใหเลือดหยุด 

11. สวมปลอกเข็มโดยใช one hand technique หรือ ใชอุปกรณชวยปลดเข็มออกจาก Syringe 

disposable    

12. นําเลือดใสลงใน Tube ตามชนิดของตัวอยางที่ตองการสงตรวจชาๆ ปดฝาหรือจุกใหสนิท 

13. นํา Tube ใสถุงพลาสติก ใสตะกราที่มีฝาปดมิดชิด นําสงหองชันสูตรทันที หรือ ภายในเวลา 1 – 3 

ชั่วโมงหลังจากเจาะเลือด ตามขอควรระวังในการเก็บตัวอยางสงตรวจ (ศึกษาจากคูมือการเก็บ

ตัวอยางสิ่งสงตรวจ งานชันสูตร) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
       งานคุณภาพ รพ.ดอยเตา 

แนวทางการดูแลรักษาผูปวย 

เรื่อง   การดูแลผูปวยที่ไดรับสารน้ําทางหลอดเลือดดําสวนปลาย 

วันที่ออกเอกสาร : 1 ตุลาคม 2558 เลขที่ :WI–IC-010 หนา : 1/1 แกไขครั้งที่ : 2 

หนวยงาน :   งานปองกันและควบคุมการติดเชื้อใน

โรงพยาบาล 
หนวยงานที่เกี่ยวของ : ทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ 

ผูเรียบเรียง : นางวันวิสาข  คํานิมิตร 

ตําแหนง : พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

ผูอนุมัติ : นางประทุมพร  คําแสน 

ตําแหนง : หัวหนาพยาบาล 

 

วัตถุประสงค  

1. เพื่อใหน้ําและเกลือแรทดแทนสวนที่สูญเสียออกจากรางกาย เชน อาเจียน  ทองเดิน เปนตน 

2. เพื่อใหน้ําและเกลือแรแกผูปวยที่ไมสามารถใหทางปากได หรือไดไมเพียงพอแกความตองการของ

รางกาย เชน ผูปวยที่ไดรับการงดอาหารและน้ําทางปาก เปนตน 

3. เพื่อรักษาความสมดุลของภาวะกรด ดางในรางกาย เชน ผูปวยโรคไต  โรคหัวใจ ในระยะที่มีความ

แปรปรวนของกรดดางในรางกาย เปนตน 

4. เพื่อเปดทางใหยาฉีดทางหลอดเลือดดํา   

5. เพื่อปองกันการเกิดภาวะแทรกซอนจากการไดรับสารน้ําทางหลอดเลือดดํา 

 

เครื่องชี้วัดงาน  

1. ผูปวยไดรับสารน้ําถูกตองตามแผนการรักษาของแพทย   

2. ผูปวยที่ไดรับสารน้ําทางหลอดเลือดดํา ไดรับการดูแลอยางถูกตองตามมาตรฐาน 

3. ผูปวยไมเกิดภาวะแทรกซอนจากการไดรับสารน้ําทางหลอดเลือดดํา  

  

เปาหมาย  



ผูปวยที่ไดรับสารน้ํา /  ยาฉีดทางหลอดเลือดดําทุกราย   

 

นโยบาย  

1. ผูปวยไดรับบริการพยาบาลอยางถูกตองตามมาตรฐาน 

2. บุคลากรพยาบาลมีการปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน 

 

ขอบขาย  

1. บุคลากรทางการแพทยและพยาบาลทุกระดับ  

2. ผูปวยที่รับไวรับการรักษาในโรงพยาบาล และแพทยมีคําสั่งการรักษา ใหสารน้ํา /  ยาฉีดทางหลอด

เลือดดําทุกราย   

 

คํานิยามศัพท  

การใหสารน้ําทางหลอดเลือดดํา หมายถึง การใหสารละลายที่มีสวนผสมของน้ํา น้ําตาลและเกลือแร

เจือจาง แกผูปวยทางหลอดเลือดดํา โดยใชแรงโนมถวงตามธรรมชาติ 

 

ผูรับผิดชอบ 

  บุคลากรทางการแพทยและพยาบาลทุกระดับ  

 

วิธีปฎิบัติ 

1. อานคําสั่งการรักษา 

2. เขียนปายติดขวดสารน้ํา/ยา ตรวจสอบชื่อ-นามสกุลผูปวย ชื่อ/ชนิดของสารน้ํา/ยาที่เตรียมใหถูกตอง 

ครบถวน   

3. เตรียมสารน้ําถูกตองตรงตามปาย ตรวจเช็คสารน้ําบรรจุในขวดที่ผานการทําใหปราศจากเชื้อ สารน้ํามี

ลักษณะใส มีปายบอกชนิด สวนประกอบ ปริมาณสารละลาย วันที่ผลิตและหมดอายุ กรณีที่มีการ

ผสมยาในขวดสารน้ํา ใหใชหลักปราศจากเชื้อ ใชสําลีแอลกอฮอล (70 %) เช็ดจุกยางกอนแทงเข็ม

ผานจุกยาง ยาที่ผสมควรใชใหหมดในครั้งเดียว ปองกันการปนเปอนในยาที่เหลือ  

4. เตรียมการใหสารน้ําทางหลอดเลือดดําแกผูปวย 

4.1  การเตรียมผูปวย 



 กอนการใหสารน้ําทางหลอดเลือดดําแกผูปวย พยาบาลควรแจงใหผูปวย (และ/หรือญาติ)

ทราบ ใหคําแนะนําจุดมุงหมาย  วิธีการ ระยะเวลาที่ใหสารน้ํา การเคลื่อนไหวรางกายและอาการ

ผิดปกติที่ควรแจงใหพยาบาลทราบ โดยปฏิบัติตอผูปวยดวยความนุมนวล ยิ้มแยมแจมใส สนทนาตอบ

ขอซักถาม ใหกําลังใจและความมั่นใจแกผูปวยอยางเหมาะสม เพื่อใหผูปวยรับรู เขาใจ  ยอมรับและ

ใหความรวมมือ ในผูปวยเด็กตองอธิบายใหผูปกครองเด็กรับรูและเขาใจในการที่ตองใชผาหอตัวเด็กให

แนน หรือตองมีผูชวยจับเด็กไวขณะใหสารน้ํา  ตรวจเช็คชื่อผูปวยตรงตามปายระบุที่ขวดน้ํา 

4.2  การเตรียมอุปกรณ  

 1) รถเข็นเตรียมอุปกรณการใหสารน้ําละลาย อยูในสภาพพรอมใชตลอดเวลา  

 2) อุปกรณการใหสารน้ําละลายประกอบดวย  

 

  -  ขวดสารน้ําที่ติดปาย และผานการตรวจเช็คใหถูกตอง เตรียมขวดสารน้ําละลายให

เปนระบบปด  ไมใชเข็ม Air แตหากสารน้ํานั้นเปนระบบเปด ตองใชเข็ม Air ที่อยูในชุดใหสารน้ํานั้น 

(มีตัวกรอง) 

   -  ชุดใหสารน้ําชนิดที่ใชกับผูใหญ หรือ ใชกับเด็ก (ที่อาจใชหัวตอ 3 ทาง [three 

 way] และ สายตอเพิ่มความยาว [extension tube] ตามความจําเปน)  ตอชุดใหสารน้ํา กับขวดสาร 

น้ําโดยใชเทคนิคปราศจากเชื้อ และติดสติ๊กเกอรสี ที่เริ่มนับจากวันที่เริ่มใหสารน้ําวันที่ 1 ไปอีก 3 วัน  

เชน เริ่มใหสารน้ําวันจันทร ใหนับตอไปอีก 3 วันตรงกับวันพฤหัสบดี ตองติดสติ๊กเกอรสีแสด เปนตน   

ชุดใหสารน้ําที่เตรียม ตองไลอากาศออกจากสายใหหมดกอนใหสารน้ําแกผูปวย 

   -  เข็มที่ใชใหสารน้ํา เลือกตามความเหมาะสมกับผูปวย 

   -  อุปกรณอ่ืน ไดแก ถุงมือสะอาด  สายยางรัดแขน (tourniquet)  สําลีแอลกอฮอล  

(70 %)  กอสเล็ก(ปราศจากเชื้อ) พลาสเตอรใส  พลาสเตอร neofix ที่ใชปากกาเคมีเขียนวันที่ใหสาร 

น้ํา (ในผูปวยเด็ก อาจตองใช ไมรองแขนและผากอสพันแขนรวมดวย)   

-  เสาแขวนขวดสารน้ํา 

5. การใหสารน้ําทางหลอดเลือดดําแกผูปวย 

5.1  พยาบาลตองทําความสะอาดมือและเช็ดใหแหงตามขั้นตอน กอนสวมถุงมือสะอาดเพื่อใหสารน้ํา

ทางหลอดเลือดดําแกผูปวย 

5.2  การเลือกบริเวณที่ใหสารน้ํา ตองแยกหลอดเลือดดําหรือแดง กรณีเปนหลอดเลือดแดงจะพบวา

เสนเลือดมีการเตนเปนจังหวะ (pulsation) ควรเลือกหลอดเลือดดําที่หลังมือกอนเปนลําดับแรก หาก



มีการแทงเข็มทะลุ หรือมีการอักเสบจะเลือกบริเวณที่อยูเหนือขึ้นไป  และควรเลือกแขนขางที่ผูปวยไม

ถนัดกอน  

  **  หาม  เจาะเลือดหรือใหสารน้ําที่แขนขางที่ตัดเตานมและเลาะตอมน้ําเหลืองออก 

 5.3  การทําความสะอาดผิวหนังบริเวณที่ใหสารน้ํา ใชสําลีแอลกอฮอล (70 %) บีบพอหมาด เช็ด 

ผิวหนังบริเวณที่จะแทงเข็มใหสะอาด เช็ดวนจากดานในออกไปดานนอก  เปนวงกวาง 2 – 3 นิ้ว รอ 

สักครูใหแอลกอฮอลแหงไปเองโดยไมมีการพัดหรือเปา (ทิ้งสําลีแอลกอฮอลลงในถังขยะติดเชื้อ) หลัง 

ทําความสะอาดผิวหนังแลวหามสัมผัสบริเวณที่จะแทงเข็ม 

5.4  แทงเข็มเขาหลอดเลือดดํา ตามชนิดของเข็มและลักษณะของหลอดเลือด 

5.5  ปรับจํานวนหยดของสารน้ํา ใหถูกตอง ตามแผนการรักษา  

5.6  การติดพลาสเตอร ติดพลาสเตอรใสยึดสวนนอกของเข็มติดกับผิวหนังของผูปวยใหแนน ไมให 

เข็มเลื่อนเขาออกได  ไมติดพลาสเตอรบริเวณรอยเข็มผานเขาผิวหนัง (insertion site)  วางกอสเล็ก 

(ปราศจากเชื้อ) ปดบริเวณดังกลาวกอน ปดทับดวยพลาสเตอร neofix  ตรึงชุดสายใหสารละลายให 

แนน เพื่อชวยใหผูปวยเคลื่อนไหวไดสะดวก  หากพบวากอสเล็กที่ปดบริเวณดังกลาว เปยกชื้นหรือ 

ปนเปอน ตองเปดเช็ดทําความสะอาดและเปลี่ยนกอสเล็กใหใหมทุกครั้ง และบันทึกขอมูลลงในแบบ 

บันทึกทางการพยาบาล ทุกครั้ง 

5.7  พยาบาลตองทําความสะอาดมือและเช็ดใหแหงตามขัน้ตอน หลังการทําหัตถการทุกครั้ง 

5.8  ติดตามประเมินผล การไดรับสารน้ําทางหลอดเลือดดํา ตรงตามการรักษาของแพทย และบันทึก 

ขอมูลลงในแบบบันทึกทางการพยาบาล ทุกครั้ง 

6. การใหยา ผานชุดใหสารน้ํา  การเปลี่ยนขวดสารน้ําและชุดอุปกรณใหสารน้ํา 

6.1  การใหยาฉีดทางหลอดเลือดดํา ผานชุดใหสารน้ํา   

 1)  พยาบาลตองทําความสะอาดมือและเช็ดใหแหงตามขั้นตอน กอนสวมถุงมือสะอาดในการ

ใหยาฉีดทางหลอดเลือดดําแกผูปวย 

 2)  ใชสําลีแอลกอฮอล (70 %) บีบพอหมาด เช็ดชุดใหสารน้ํา บริเวณที่เปนสายยางแดง ให

สะอาดเช็ดไปทางเดียวกัน ไมเช็ดซ้ําไปมา โดยเช็ดกอนและหลังใหยาฉีด 

  3)   แทงเข็มยาฉีดบริเวณที่เปนสายยางแดง ในกรณีที่ใหยาฉีดชนิดตองผสมในสารละลายที่มี 

ปริมาณมากกวา 20 CC. ตองใหยาผาน three way / extension tube โดยใชหลักปราศจากเชื้อ 

และใชกอสใหญที่ผานการทําใหปราศจากเชื้อหุมปดไวทุกครั้ง  

 4)  พยาบาลตองทําความสะอาดมือและเช็ดใหแหงตามขั้นตอน หลังการทําหัตถการทุกครั้ง 

 5)  ตรวจสอบการไหล การรั่วซึมของชุดใหสารน้ํา ลักษณะบวมแดงหรือการอักเสบของ 



หลอดเลือด  บันทึกขอมูลลงในแบบบันทึกทางการพยาบาล ทุกครั้ง 

6.2  การเปลี่ยนขวดสารน้ํา / ขวดสารละลายที่ผสมยาที่ใหทางหลอดเลือดดํา  เปลี่ยนทุกครั้ง   

และบันทึกขอมูลลงในแบบบันทึกทางการพยาบาลทุกครั้ง  

6.3  การเปลี่ยนชุดอุปกรณใหสารละลาย เปลี่ยนทั้งชุดทุก 72 ชั่วโมง   กรณีเปลี่ยนชุดสารละลายที่ 

ผสมยาฉีดที่ใหทางหลอดเลือดดํา เปลี่ยนทั้งชุดทุก 12 ชั่วโมง แต หากพบวามีการปนเปอน ตอง 

เปลี่ยนทันที ถึงแมวายังไมครบเวลาเปลี่ยนก็ตาม และบันทึกขอมูลลงในแบบบันทึกทางการพยาบาล  

ทุกครั้ง 

7. การหยุดใหสารน้ํา  

7.1  พยาบาลตองทําความสะอาดมือและเช็ดใหแหงตามขั้นตอน กอนสวมถุงมือสะอาดทุกครั้ง  

7.2  เปดพลาสเตอรที่ปดอยูอยางเบามือ การดึงพลาสเตอรตามแนวขนจะลดความเจ็บปวดการดึงรั้ง

ระหวางพลาสเตอรและขนที่ติดอยูไดมาก ใชสําลีแหงกดทับบริเวณรอยเข็ม กอนดึงเข็มออก ปดพลา

สเตอรใสทับ แนะนําใหผูปวย (หรือญาติ) กดทับไวชั่วครู 2 – 3 นาที เพื่อหยุดเลือดบริเวณรอยเข็ม

กอสและสําลี แยกทิ้งในขยะติดเชื้อ เข็มพลาสติกแยกทิ้งในขยะติดเชื้อประเภทสายยาง ตัดกระเปาะ

ชุดใหสารน้ําทิ้งในขยะของมีคมติดเชื้อ 

7.3  พยาบาลตองทําความสะอาดมือและเช็ดใหแหงตามขั้นตอน หลังการทําหัตถการทุกครั้ง 

7.4  บันทึกขอมูลลงในแบบบันทึกทางการพยาบาล ทุกครั้ง   

 

 

 

เอกสารอางอิง 

สุปาณี  เสนาดิสัย ,วรรณประภา  ประไพพานิช (บรรณาธิการ). (2547). การพยาบาลพื้นฐาน แนวคิดและการ

ปฏิบัติ. (พิมพครั้งที่ 11 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี. หนา 407 – 425.  

The Joanna Briggs Institute. Best Practice : Evidence Based Practice Information Sheets for 

Health Professionals. 2 Z1X 1998, p 1 – 6.เรื่อง การดูแลผูปวยที่มีอุปกรณการใหสารละลายทางหลอด

เลือดดําสวนปลาย แปลโดย ผศ.ดวงฤดี ลาสุขะ และ ดร.โรจนี จินตนาวัฒน. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       งานคุณภาพ รพ.ดอยเตา 

แนวทางการดูแลรักษาผูปวย 

เรื่อง   การสวนปสสาวะ 



วันที่ออกเอกสาร : 1 ตุลาคม 2558 เลขที่ :WI–IC-011 หนา : 1/1 แกไขครั้งที่ : 2 

หนวยงาน :   งานปองกันและควบคุมการติดเชื้อใน

โรงพยาบาล 
หนวยงานที่เกี่ยวของ : ทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ 

ผูเรียบเรียง : นางวันวิสาข  คํานิมิตร 

ตําแหนง : พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

ผูอนุมัติ : นางประทุมพร  คําแสน 

ตําแหนง : หัวหนาพยาบาล 

 

วัตถุประสงค  

 1.  เพื่อลดการคั่งของปสสาวะ ในกรณีที่ผูปวยไมสามารถปสสาวะออกเองได  

 2.  เพื่อวัดจํานวนปสสาวะที่เหลือตกคางอยูในกระเพาะปสสาวะ ในผูปวยที่ปสสาวะไมหมด 

 3.  เพื่อใหกระเพาะปสสาวะวาง สําหรับการตรวจวินิจฉัยโรค หรือ ขณะทําการผาตัดที่ใชเวลายาวนานมาก 

 4.  เพื่อสวนลางกระเพาะปสสาวะเปนครั้งคราวหรือตอเนื่องตลอดเวลา 

 5.  เพื่อเก็บตัวอยางปสสาวะสงตรวจเพาะเชื้อ 

  

เครื่องชี้วัดงาน   

1.  เพื่อระบายใหปสสาวะไหลออกมาไดอยางสะดวก 

2.  ผูปวยที่ตองสวนปสสาวะ ไดรับการดูแลอยางถูกตองตามมาตรฐาน 

3.  ผูปวยไมเกิดภาวะแทรกซอนที่อาจไดรับจากการสวนปสสาวะ   

  

เปาหมาย   

ผูปวยที่ไดรับการสวนปสสาวะทุกราย  

 

นโยบาย  

1. ผูปวยไดรับบริการพยาบาลอยางถูกตองตามมาตรฐาน 

2. บุคลากรพยาบาลมีการปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน 

 

 

ขอบขาย  

1. บุคลากรทางการแพทยและพยาบาลทุกระดับ 



2.  ผูปวยที่รับไวรับการรักษาในโรงพยาบาล และไดรับการสวนปสสาวะ  

 

คํานิยามศัพท  

การสวนปสสาวะ (catheterization) หมายถึง การสอดใสสายสวนปสสาวะที่ปราศจากเชื้อเขาไปใน

กระเพาะปสสาวะ โดยผานเขาทางทอปสสาวะ เพื่อใหน้ําปสสาวะไหลออกมา อาจเปนการสวนปสสาวะทิ้งเปน

ระยะๆหรือเปนครั้งคราว (intermittent catheterization) หรือสวนคาสายสวนปสสาวะ (retention of 

urethral catheter or indwelling catheterization)  

 

ผูรับผิดชอบ 

  บุคลากรทางการแพทยและพยาบาลทุกระดับ  

  

วิธีปฎิบัติ 

การเลือกสายสวนปสสาวะ  มีความสําคัญมาก ตองเลือกใชขนาดเล็กที่สุด ที่พอดีกับขนาดทอปสสาวะของ

ผูปวย สายสวนปสสาวะกําหนดขนาดเปนเบอร ถือตามความยาวของเสนผาศูนยกลางรอบนอก นิยมใชหนวย

วัดเปนมาตราฝรั่งเศส  คือ เฟรนช  (French : Fr )(1 เฟรนช = 1/3 มม. ) 

 ผูปวยเด็ก ใชขนาด  6 – 8    Fr. 

 ผูใหญ  ใชขนาด  12 – 16   Fr. 

แตหากคาดวา มีลิ่มเลือดในกระเพาะปสสาวะที่ตองสวนลางปสสาวะควรใชขนาดเบอรใหญกวานี้ หรือใน

ผูสูงอายุบางราย อาจใชขนาด 18 – 22   Fr. 

อุปกรณในการใสสวนสายปสสาวะ 

 1.  ชุดทําความสะอาดอวัยวะสืบพันธุภายนอก (set flush) ประกอบดวย 

  - ชามกลม จํานวน  1   ใบ 

  - long forceps จํานวน  1  ตัว 

  - สําลีกอนใหญ   จํานวน  5  ชิ้น 

  - ผารองกน จํานวน  1 ผืน 

 2.  ชุดสวนปสสาวะ ประกอบดวย 

  - ชามกลมใหญ  จํานวน  2  ใบ 

   ใบที่ 1  ใชสําหรับเช็ดทําความสะอาดอวัยวะสืบพันธุภายนอก 

                                ประกอบดวย ผากอส  จํานวน  2  ชิ้น 



                                                 สําลี จํานวน            5 - 6    กอน 

   ใบที่ 2  ใชสําหรับรองรับปสสาวะ 

    -  long forceps      จํานวน   2    ตัว 

    -  ผาสี่เหลี่ยม          จํานวน 1 ผืน 

    -  ผาสี่เหลี่ยมเจาะกลาง    จํานวน   1    ผืน 

 3.  ถุงมือ sterile 

 4.  สายสวนปสสาวะตามขนาดของผูปวย 

 5.  urine bag 

 6.  syringe 10 cc. 

 7.  sterile water 10 cc. 

 8. น้ํายา providine  scrub 

 9. 0.9 NSS หรือ sterile water 

 10. KY jelly 

 11. bed pan 

 10. ผาปดตา 

 

การสวนปสสาวะใหปฏิบัติดังนี้ 

ในผูปวยหญิง 

 1.  ถาผูปวยมีระดับรูสึกตัวดี อธิบายใหผูปวยเขาใจถึงความจําเปนของการสวนปสสาวะ วิธีทําอยาง

คราวๆ และวิธีปฏิบัติตัวของผูปวย  

 2.  เลือกขนาดและชนิดของสายสวนปสสาวะที่เหมาะสม เตรียมอุปกรณในการสวนปสสาวะใหพรอม 

ไปที่เตียงผูปวย 

 3.  ปดปะตูหรือกั้นผามานใหมิดชิด ถาแสงสวางไมเพียงพอ ควรเปดไฟใหสวาง ใชโคมไฟหรือไฟฉาย

สองจากดานปลายเทา ไปที่อวัยวะสืบพันธุ 

 4.  ใชผาปดตาผูปวย จัดทานอนหงายชันเขาแยกขาทั้งสองขางออกใหกวาง ถาผูปวยตั้งขาทั้งสองขาง

ไมอยูใหใชหมอนรองใตเขาทั้งสองขางและคลุมผาที่ขาทั้งสองขางขึ้นบนขาหยั่งหรือใชทานอนตะแคงโดยงอเขา

ทั้งสองขางขึ้นชิดหนาอก 

 5.  บุคลากรผูปฏิบัติ ตองทําความสะอาดมืออยางมีประสทิธิภาพ ซับใหแหง แลวสวมถุงมือสะอาด 

 7.  เปด set flush ใสน้ํายา providine scrub ผสม NSS  



 8.  สอด bed pan และทําความสะอาดบริเวณอวัยวะสืบพันธุภายนอกใหสะอาดโดยใช forceps คีบ

สําลีเช็ดดังนี้ 

     กอนที่ 1 เช็ดบริเวณหัวเหนาแลวทิ้งสําลีลงในถุงรองรับขยะติดเชื้อ 

    กอนที่ 2 เช็ดบริเวณขาหนีบจนถึงตนขาดานไกลตัวแลวทิ้งสําลีลงในถุงรองรับขยะติดเชื้อ  

    กอนที่ 3 เช็ดบริเวณขาหนีบจนถึงตนขาดานใกลตัวแลวทิ้งสําลีลงในในถุงรองรับขยะติดเชื้อ  

     กอนที่ 4 เช็ด labia ดานไกลตัวแลวทิ้งสําลีลงในถุงรองรับขยะติดเชื้อ  

    กอนที่ 5 เช็ด labia ดานใกลตัวแลวทิ้งสําลีลงในในถุงรองรับขยะติดเชื้อ  

    กอนที่ 6 เช็ด clitoris ผานลงมาที่ทวารหนักแลวทิ้งสําลีลงในในถุงรองรับขยะติดเชื้อ  

    ราดบริเวณอวัยวะสืบพันธุดวย NSS หริ sterile water ใชผาใน set flush ซับน้ําใหแหงและ

เอา bed pan ออก 

 9.  บุคลากรผูปฏิบัติ ทําความสะอาดมืออยางถูกตอง ซับใหแหง แลวสวมถุงมือสะอาด  

 10.  เปดชุดสวนปสสาวะแลวสวมถุงมือ sterile 

 11. เริ่มทําการสวนปสสาวะดังนี้ 

  - ปูผาสี่เหลี่ยมเจาะกลาง และผาสี่เหลี่ยม                           

  - จัดวางของใชบนผาปลอดเชื้อใหสะดวกในการใช 

  - ใช forceps ตัวที่ 1 คีบสําลีชุบ NSS. เช็ดอวัยวะสืบพันธุโดยเช็ด monpubis จากดานไกล

ตัว มาดานใกลตัวมือซายแหวก Labia จนเห็น Urethra ใชสําลีกอนใหมเช็ด ทิ้งสําลีลงในถุงรองรับขยะติดเชื้อ  

มือซายยังแหวก labia อยู 

  - ผูชวยเหลือ เตรียม บีบ KY jelly ลงบนก็อส เท NSS ลงในชามกลมที่มีสําลี และฉีกถุงดาน

นอกของสายสวนปสสาวะสงให 

  - ยกชามกลมใหญสําหรับรองรับปสสาวะวางบนผาสี่เหลี่ยมเจาะกลางระหวางขาของผูปวย 

  - ใช Forceps ตัวที่ 2  จับสายสวนปสสาวะแลวหลอลื่นสวนปลายสายดวย KY jelly 

ประมาณ 1 – 2 นิ้ว 

  - ใช Forceps ตัวที่ 2  คอยๆสอดสายสวนปสสาวะเขาไปในทอปสสาวะลึก 2 – 3 นิ้ว หรือ

จนกวาจะมีน้ําปสสาวะไหลออกมา โดยใหสวนของโคนสายอยูในภาชนะรองรับ 

  - ใชมือซายจับสายสวนใหอยูกับที่ รอจนปสสาวะหยุดไหล  

 กรณีสวนปสสาวะทิ้งเปนระยะๆ หรือ สวนปสสาวะเปนครั้งคราว คอยๆดึงสายสวน โดยพับสายสวน

กอนดึงออก 

 กรณีสวนปสสาวะคา ใหดันปลายสายสวนใหเขาไปลึกอีก ประมาณ  1½ - 2 นิ้ว  



  - ใช syringe 10 cc. ดัน sterile water ประมาณ 5 - 10 cc.ใน ballon ทดสอบวาไมมีการ

เลื่อนหลุด โดยการดึงสายสวนปสสาวะเบาๆ 

  - ผูชวยเหลือเปดurine bagใหแลวตอสายสวนปสสาวะเขากับ urine bag 

  - เก็บผาสี่เหลี่ยมเจาะกลางออก 

  - ติดพลาสเตอรยึดสายสวนปสสาวะใหมั่นคงปองกันการเลื่อนและดึงรั้งของสายสวนปสสาวะ  

ในเพศหญิงใหยึดติดกับโคนขาดานใน 

  - ทําความสะอาดบริเวณอวัยวะสืบพันธุภายนอกของผูปวยใหสะอาดและแหง  

  - แจงใหผูปวยทราบวา ไดทําการสวนปสสาวะเสร็จแลว 

  - กรณีสวนปสสาวะคา แขวน urine bag ไวขางเตียงผูปวยในระดับต่ํากวากระเพาะปสสาวะ 

  - สังเกตลักษณะและจํานวนของน้ําปสสาวะ สังเกตการณซึมของน้ําปสสาวะ บันทึกขอมูลลง

ในแบบบันทึกทางการพยาบาล   

การสวนคาสายสวนปสสาวะในผูปวยเพศชาย 

 1.  ถาผูปวยมีระดับรูสึกตัวดี อธิบายใหผูปวยเขาใจถึงความจําเปนของการสวนปสสาวะ วิธีทําอยาง

คราวๆ และวิธีปฏิบัติตัวของผูปวย  

 2.  เลือกขนาดและชนิดของสายสวนปสสาวะที่เหมาะสม เตรียมอุปกรณในการสวนปสสาวะใหพรอม 

ยกเครื่องใชไปที่เตียงผูปวย 

 3.  ปดปะตูหรือกั้นผามานใหมิดชิด ถาแสงสวางไมเพียงพอ ควรเปดไฟใหสวาง ใชโคมไฟหรือไฟฉาย

สองจากดานปลายเทา ไปที่อวัยวะสืบพันธ 

 4.  ใชผาปดตาผูปวย จัดทานอนหงาย แยกขาทั้งสองขางออกใหกวาง   

 5.  บุคลากรผูปฏิบัติ ตองทําความสะอาดมืออยางมีประสิทธิภาพ ซับใหแหง แลวสวมถุงมือสะอาด 

 7.  เปด set flush ใสน้ํายา providine scrub ผสม NSS  

 8.  สอด Bed pan และทําความสะอาดบริเวณอวัยวะสืบพันธุภายนอกใหสะอาด ดังนี้ 

        - ใชมือจับ penis ยกขึ้นรนหนังที่หุมสวนปลายออก 

         - ใช  forceps คีบสําลีทําความสะอาดดังนี้ 

         กอนที่ 1 ทําความสะอาดเริ่มจากรูเปดของทอปสสาวะโดยเช็ดวนเปนวงกลมออกไปใหทั่วไม

ยอนไปยอนมาทิ้งสําลีใชแลวลงในถุงรองรับขยะติดเชื้อ  

          กอนที่ 2 เช็ดบริเวณ penis จากสวนปลายเขามายังสวนโคนโดยรอบ ทิ้งสําลีใชแลวลงในถุง

รองรับขยะติดเชื้อ  

           กอนที่ 3 เช็ดสวน scrotum แลวซับใหแหงดวยผา 



          - ยก bed pan ออกถอดถุงมือ 

 9.  บุคลากรผูปฏิบัติ ตองทําความสะอาดมืออยางมีประสิทธิภาพอีกครั้ง ซับใหแหง แลวสวมถุงมือ

สะอาด  

 10. เปดชุดสวนปสสาวะและสวมถุงมือ sterile 

 11.  เริ่มทําการสวนปสสาวะดังนี้ 

       - ปูผาสี่เหลี่ยมเจาะกลาง และผาสี่เหลี่ยม                           

  - จัดวางของใชบนผาปลอดเชื้อใหสะดวกในการใช 

  - เช็ดอวัยวะสืบพันธุโดยใชมือซายหยิบกอซรองมือจับ penisใหเอนทํามุม 60 องศาและรน

หนังหุมปลายลงเพื่อใหเห็นรูเปดของทอปสสาวะไดชัดเจนโดยใช  ใช forceps ตัวที่ 1 คีบสําลีชุบ NSS.  ทํา

ความสะอาดรูเปดทอปสสาวะโดยเช็ดเปนวงกลม เช็ดออกไปทางเดียวกันไมยอนไปมา ทิ้งสําลีลงในถุงรองรับ

ขยะติดเชื้อ    

  - ผูชวยเหลือ เตรียม บีบ KY jelly ลงบนก็อส   เท NSS ลงในชามกลมที่มีสําลี และฉีกถุง

ดานนอกของสายสวนปสสาวะสงให 

  - ยกชามกลมใหญสําหรับรองรับปสสาวะวางบนผาสี่เหลี่ยมเจาะกลางระหวางขาของผูปวย 

  - ใช forceps ตัวที่ 2  จับสายสวนปสสาวะแลวหลอลื่นสวนปลายสายดวย KY jelly 

ประมาณ 5 – 7  นิ้ว 

  - ใช forceps ตัวที่ 2  คอยๆสอดสายสวนปสสาวะเขาไปในทอปสสาวะลึก 5 – 8  นิ้ว หรือ

จนกวาจะมีน้ําปสสาวะไหลออกมา โดยใหสวนของโคนสายอยูในภาชนะรองรับ 

  - ใชมือซายจับสายสวนใหอยูกับที่ รอจนปสสาวะหยุดไหล  

   กรณีสวนปสสาวะทิ้งเปนระยะๆ หรือ สวนปสสาวะเปนครั้งคราว คอยๆดึงสายสวน 

โดยพับสายสวนกอนดึงออก 

   กรณีสวนปสสาวะคา ใหดันปลายสายสวนใหเขาไปลึกอีก ประมาณ  1½ - 2 นิ้ว  

   - ใช Syringe 10 cc. ดัน sterile water ประมาณ 5 - 10 cc.ใน ballon ทดสอบ

วาไมมีการเลื่อนหลุด โดยการดึงสายสวนปสสาวะเบาๆ 

   - ผูชวยเหลือเปดurine bagใหแลวตอสายสวนปสสาวะเขากับ urine bag 

   - เก็บผาสี่เหลี่ยมเจาะกลางออก 

   - จัดหนังหุมปลายองคชาตกลับสูที่เดิม 

   - ทําความสะอาดบริเวณอวัยวะสืบพันธุภายนอกของผูปวยใหสะอาดและแหง  



   - ติดพลาสเตอรยึดสายสวนปสสาวะใหมั่นคงปองกันการเลื่อนและดึงรั้งของสายสวน

ปสสาวะ  ในเพศชายใหติดบริเวณสวนลางของทองนอย ใหปลายองคชาตชี้ไปที่อกของผูปวย 

  - แจงใหผูปวยทราบวา ไดทําการสวนปสสาวะเสร็จแลว 

  - กรณีสวนปสสาวะคา แขวน urine bag ไวขางเตียงผูปวยในระดับต่ํากวากระเพาะปสสาวะ 

  - สังเกตลักษณะและจํานวนของน้ําปสสาวะ สังเกตการณซึมของน้ําปสสาวะ บันทึกขอมูลลง

ในแบบบันทึกทางการพยาบาล   

 

การพยาบาลเพื่อปองกันการติดเชื้อระบบทางเดินปสสาวะในผูปวยที่คาสายสวนปสสาวะ 

1. บุคลากร ตองปฏิบัติตามเทคนิคปลอดเชื้อ (aseptic technique) อยางเครงครัด 

2. บุคลากร ตองใหความสําคัญในเรื่องการทําความสะอาดมืออยางมีประสิทธิภาพทุกครั้ง กอนและหลัง

การทําหัตถการ 

3. ดูแลใหน้ําปสสาวะไหลออกทางสายสวนไดสะดวก ควรตรวจสอบ milking  สังเกตลักษณะสายสวน

ปสสาวะไมใหเกิดการหักพับ  งอ หรือมีการอุดตันของสายสวนปสสาวะ  ปสสาวะขุนมาก  ปสสาวะ

เปนเลือดหรือเปนหนอง รวมกับผูปวยมีไข เพื่อปองกันการอุดตัน เพื่อปองกันปสสาวะคั่งคางจากการ

อุดตัน 

4. ดูแลใหเปนระบบระบายแบบปด (closed system) อยูเสมอ  ระบบระบายตองตอชุดอุปกรณดวย

เทคนิคปลอดเชื้อ ดูแลใหการระบายปสสาวะไหลลงอยางตอเนื่อง ไมปลดทอตอระหวางสายสวน

ปสสาวะกับทอตอของ urine bag โดยไมจําเปน หากพบวามีความบกพรองในการปฏิบัติตามเทคนิค

ปลอดเชื้อ จะโดยอุบัติเหตุหรือตั้งใจ ตองเปลี่ยน urine bag และทอตอกับสายสวนปสสาวะใหม ดวย

เทคนิคปลอดเชื้อ  

5. ดูแลความสะอาดบริเวณอวัยวะสืบพันธภายนอก (flush) อยางนอยวันละ 2 ครั้งเชา-เย็นและหลังการ

ขับถายอุจจาระทุกครั้ง เช็ดสายสวนปสสาวะบริเวณที่อยูนอกรางกายผูปวยออกมา 2 นิ้วดวย 70% 

alcohol กอน flush ทุกครั้ง 

6. การเปลี่ยนสายสวนปสสาวะ ไมเจาะจงระยะเวลา การเปลี่ยนสายสวนปสสาวะบอยๆเพิ่มความเสี่ยง

ของการติดเชื้อ ควรทําเมื่อจําเปน พิจารณาจากการอุดตัน ความสกปรกของสายสวน หากคลึงนวด

สายสวนแลวพบวา ภายในสายสวนมีลักษณะเหมือนเม็ดทราย  

7. การดูแล urine bag 

7.1  วางตําแหนงของ urine bag ใหเหมาะสมใหอยูต่ํากวากระเพาะปสสาวะและไมใหตกลงถูกพื้น

หรือภาชนะที่รองรับปสสาวะ 



7.2  ลางมือใหสะอาดกอนและหลังการสัมผัส urine bag และเช็ดทอสําหรับเทปสสาวะออกจาก 

urine bag ดวย 70% alcohol กอนและหลังการเททุกครั้ง 

7.3  ไมเทปสสาวะออกจาก urine bag โดยไมจําเปน ถาไมตวงปสสาวะทุก 1 ชม.ใหเปดเทออกทุก 6 

– 8 ชม. แตตองไมใหปสสาวะเต็มถุงเพราะปสสาวะอาจลนและดันลิ้นกั้นระหวางสายตอกับถุง ทําให

ปสสาวะไหลยอนเขาไปในกระเพาะปสสาวะได 

7.4  การเทปสสาวะออกจากถุงควรเทใสภาชนะที่สะอาดระวังอยาใหทอสําหรับเทปสสาวะทิ้งสัมผัส

กับภาชนะและแยกภาชนะสําหรับผูปวยแตละรายไมใชปะปนกันเพื่อปองกัน cross infection 

 

การเก็บปสสาวะเพื่อสงตรวจเพาะเชื้อ 

             เพื่อเปนการเก็บตัวอยางปสสาวะที่สะอาด ใชสําลีชุบ 70% alcohol  เช็ดบริเวณสายสวนเหนือ

สวนตอกอนการดูดน้ําปสสาวะ เพื่อปองกันการปนเปอนเชื้อโรคที่อยูบริเวณอวัยวะสืบพันธ ใชมือหักพับหรือ 

clamp สายสวนสวนลางของสวนตอกอนใช syringe disposable ขนาดที่ตองการและเข็ม disposable 

ขนาดเล็ก (เบอร 25–26) ดูดเอาน้ําปสสาวะออกมา  
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แนวทางการดูแลรักษาผูปวย 



       งานคุณภาพ รพ.ดอยเตา 

เรื่อง   การปองกันการแพรกระจายเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาล 

วันที่ออกเอกสาร : 1 ตุลาคม 2558 เลขที่ :WI–IC-012 หนา : 1/1 แกไขครั้งที่ : 2 

หนวยงาน :   งานปองกันและควบคุมการติดเชื้อใน

โรงพยาบาล 
หนวยงานที่เกี่ยวของ : ทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ 

ผูเรียบเรียง : นางวันวิสาข  คํานิมิตร 

ตําแหนง : พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

ผูอนุมัติ : นางประทุมพร  คําแสน 

ตําแหนง : หัวหนาพยาบาล 

 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติสําหรับบุคลากรทางการแพทยในการปองกันการแพรกระจายเชื้อดื้อยาใน

โรงพยาบาล (multidrug-Resistant Organism [MDRO]) 

2. เพื่อลดอัตราการติดเชื้อ การปองกันการแพรกระจายเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาล 

 

ขอบเขต 

   บุคลากรทางการแพทยทุกระดับในหอผูปวย 

 

คําจํากัดความ 

ความหมายของ Multidrug-Resistant Organism (MDRO) เชื้อดื้อยา หมายถึง เชื้อจุลชีพโดยเฉพาะ

อยางยิ่งเชื้อแบคทีเรียที่ดื้อยาตานจุลชีพ 1 หรือมากกวา 1 ระดับ (class) แมวาชื่อเชื้อบางชนิดจะระบุวาดื้อยา

เพี ย งช นิ ด เดี ย ว  เช น  เชื้ อ  Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus (MRSA), Vancomycin 

resistant enterococci (VRE) เชื้อเหลานี้มักดื้อยาที่มีใชในปจจุบัน นอกจากเชื้อ MRSA และ VRE เชื้อ

แบคทีเรียแกรมลบ รวมทั้งเชื้อที่ผลิต extended spectrum beta-lactamases (ESBLs) ที่ดื้อตอยาตานจุล

ชีพหลายระดับ  

 

ความรับผิดชอบ 

 คณะกรรมการปองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลดอยเตา 

 



 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

การปองกันการแพรกระจายเชื้อ (Isolation precautions) 

การปฏิบัติในการปองกันการแพรกระจายเชื้อดื้อยา ควรปฏิบัติดังนี้ 

1. ปฏิบัติตามหลัก standard precautions ขณะใหการดูแลผูปวยทุกราย ในทุกหนวยงาน (IB) 

2. ปฏิบัติตามหลัก contact precautions เปนประจําเมื่อใหการดูแลผูปวยทุกรายที่มีการติดเชื้อดื้อยา

และผูปวยที่พบวาเคยมีเชื้อเจริญอยูตามรางกายมากอน (เชน ผูปวยที่รับยายจากหนวยงานอื่น หรือ

จากโรงพยาบาลอื่น ซึง่ทราบวามีเชื้อเจริญอยู) (IA) 

3. สวมอุปกรณปองกันสวนบุคคล กรณีที่คาดวาอาจสัมผัสเลือด สารคัดหลั่งจากรางกายผูปวย โดย

ปฏิบัติ ดังนี้ 

3.1  สวมผาปดปากและจมูกเมื่อปฏิบัติกิจกรรมที่คาดวาอาจเกิดการแพรกระจายเชื้อ (เชน การชะ 

ลางแผล การดูดเสมหะในปาก การใสทอชวยหายใจ) เมื่อใหการดูแลผูปวยที่เจาะคอและมีโอกาสที่ 

เสมหะจะพุงกระเด็น รวมทั้งในสถานการณที่อาจเกิดการแพรเชื้อจากแหลงที่มีเชื้ออยูจํานวนมาก 

 (เชน แผลไหม) (IB) 

3.2  สวมถุงมือเมื่อคาดวาอาจสัมผัสเลือดหรือสิ่งที่มีเชื้อปนเปอน เยื่อบุของรางกาย ผิวหนังที่ไมปกติ  

      สวมถุงมือที่มีขนาดเหมาะสมกับมือ และเลือกชนิดของถุงมือใหเหมาะสมกับการปฏิบัติแตละ  

      กิจกรรม 

3.3 ไมใชถุงมือคูเดิมในการดูแลผูปวยมากกวา 1 ราย ไมลางถุงมือเพ่ือใชซ้ําเนื่องจากทําใหเกิดการ 

               แพรกระจายเชื้อ เปลี่ยนถุงมือคูใหมเม่ือตองสัมผัสสวนของรางกายที่สะอาดหลังจากสัมผัสบริเวณ 

              ที่มีการปนเปอน 

3.4  สวมเสื้อคลุมอยางเหมาะสมตามกิจกรรมในการดูแลผูปวย เพื่อปองกันผิวหนังและเสื้อผาเปรอะ 

     เปอน ถอดเสื้อคลุมและทําความสะอาดมือกอนออกจากบริเวณที่ใหการดูแลผูปวย  

3.5  ไมนําเสื้อคลุมกลับมาใชซ้ําแมวาจะดูแลผูปวยรายเดิม 

3.6  ไมสวมเสื้อคลุมเปนประจําเมื่อเขาไปในหนวยงานที่ใหการดูแลผูปวยที่มีความเสี่ยงสูง เชน หอ 

      อภิบาลผูปวย หออภิบาลทารกแรกเกิด 

3.7  สวมแวนตา เครื่องปองกันใบหนา (face shield) หรือใชอุปกรณปองกันหลายชนิดรวมกันตาม 

      ความจําเปน เพื่อปองกันการกระเด็นของเลือด สารคัดหลั่ง หรือสิ่งขับถายจากผูปวยเขาตาจมูก 

      หรือปาก 

3.8  เมื่อถอดอุปกรณปองกันระมัดระวังมิใหเกิดการแปดเปอนเสื้อผาหรือผิวหนัง ทิ้งอุปกรณปองกัน 



      ในถังมูลฝอยติดเชื้อ 

3.9  ไมใชอุปกรณปองกันซ้ํากับผูปวยรายเดิมและไมใชในการดูแลผูปวยรายอื่น 

4. การจัดสถานที่สําหรับผูปวย (patient placement) 

4.1  หากสามารถทําไดจัดใหผูปวยที่ติดเชื้อดื้อยาหรือผูปวยที่พบเชื้อดื้อยาตามรางกายที่อาจแพรเชื้อ 

      สูผูอื่นไดอยูในหองแยก (ไดแก ผูปวยที่มีแผล มีสารคัดหลั่งออกมา ทารกที่สงสัยวามีการติดเชื้อ 

      ไวรัสที่ระบบทางเดินหายใจหรือระบบทางเดินอาหาร) (IB) 

4.2  หากหองแยกมีไมพอควรจัดใหผูปวยดวยโรคเดียวกันหรือมีการติดเชื้อชนิดเดียวกันอยูในหอง 

      เดียวกัน (cohort) (IB) หากจําเปนตองจัดใหผูปวยอยูหองเดียวกับผูปวยรายอื่นซึ่งไมไดมีการ 

      ติดเชื้อชนิดเดียวกัน ไมควรใหผูปวยอยูในหองเดียวกับผูปวยที่มีโอกาสเกิดการติดเชื้อสูง เชน  

      ผูปวยที่มีภูมิคุมกันบกพรอง ผูปวยที่มีแผลเปด หรือผูปวยที่ตองอยูโรงพยาบาลเปนเวลานาน  จัด 

      ใหเตียงผูปวยหางกันมากกวา 3 ฟุต และปดมานระหวางเตียงเพื่อลดโอกาสสัมผัสทางตรง  

      บุคลากรเปลี่ยนอุปกรณปองกันและทําความสะอาดมือเมื่อใหการดูแลผูปวยในหองเดียวกัน 

4.3  หากยังคงมีการแพรกระจายเชื้อดื้อยาอยูแมวาจะมีการปฏิบัติตามหลัก Standard และ  

      Contact precautions แลว ควรจัดบุคลากรที่ดูแลผูปวยที่ติดเชื้อดื้อยาโดยเฉพาะ 

4.4  จัดใหมีแอลกอฮอลทําความสะอาดมือที่ปลายเตียงผูปวยที่มีการติดเชื้อดื้อยาทุกราย และใน 

      บริเวณที่ใหการดูแลรักษาผูปวยอยางทั่วถึง 

5. การจัดการเครื่องผา 

5.1  ระมัดระวังการหยิบจับเครื่องผาที่ใชกับผูปวยแลว ระวังไมใหเกิดการแพรกระจายเชื้อสู 

       สิ่งแวดลอม อากาศ พื้นผิวและผูปวยอื่นโดยรวบผาอยางระมัดระวังแลวบรรจุในภาชนะสําหรับ 

       ใสผาเปอน ไมโยนผา 

5.2  ผาเปอนเลือด สารคัดหลั่ง ผาที่ใชกับผูปวยที่ติดเชื้อดื้อยาท้ิงลงในภาชนะสําหรับใสผาเปอนที่ 

      จัดเก็บไวในพื้นที่เก็บของสกปรกโดยเฉพาะ 

6. การเคลื่อนยายผูปวย 

6.1  ควรจํากัดการเคลื่อนยายผูปวยที่ติดเชื้อดื้อยาออกนอกหอง ยกเวนกรณีที่มีความจําเปนในการ 

      รักษาเทานั้น 

6.2  ในกรณีที่ตองเคลื่อนยายผูปวยไปยังหนวยงานอื่น ควรปกปดบริเวณที่มีการติดเชื้อหรือสวนของ 

      รางกายที่พบวามีเชื้ออยูใหมิดชิด 

6.3  ทําความสะอาดมือกอนเคลื่อนยายผูปวย 

6.4  สวมอุปกรณปองกันที่สะอาด เมื่อเคลื่อนยายผูปวยไปยังหนวยงานอื่น 



6.5  ถอดและทิ้งอุปกรณปองกันที่มีการปนเปอนในภาชนะที่เตรียมไว 

6.6  ทําความสะอาดมือหลังถอดอุปกรณปองกัน 

7. การหยุดใชวิธีการ contact precautions  

7.1  สามารถทําไดเมื่ออาการและอาการแสดงของการติดเชื้อหายหรือพิจารณาจากโอกาส 

      แพรกระจายของเชื้อ ระยะเวลาในการใชมาตรการ contact precautions สําหรับผูปวยที่ติด 

      เชื้อดื้อยาที่ไดรับการรักษาแลวแตผูปวยอาจมเีชื้อดื้อยาเจริญอยูตามสวนตาง ๆของรางกายเปน 

      เวลานาน ยังไมมีขอมูลบงชี้ที่ชัดเจนเกี่ยวกับระยะเวลาในการแยกผูปวย (unresolved issue) 

7.2  ผูปวยอาจมีเชื้อดื้อยาเจริญอยูเปนเวลานานและแพรเชื้อเปนระยะ การเฝาระวังโดยการตรวจ 

      เพาะเชื้ออาจไมไดผล  ศูนยควบคุมและปองกันโรค ประเทศสหรัฐอเมริกา แนะนําวา การตรวจ 

     เพาะเชื้อจากอุจจาระ หรือบริเวณรอบทวารหนักของผูปวยที่ติดเชื้อ VRE หากใหผลลบ 3 ครั้งใน 

     ระยะเวลา 1 สัปดาหถือวาสามารถยกเลิกการปฏิบัติตามหลัก contact precautions ได ควร 

     ปฏิบัติตามหลัก contact precautions จนกระทั่งผลการตรวจเพาะเชื้อไมพบเชื้อดื้อยาหากการ 

     แพรกระจายเชื้อยังคงมีอยูแมวาจะดําเนินการตามมาตรการ standard precautions และ 

     contact precautions และการจัดใหผูปวยอยูรวมกันแลว  ควรจัดบุคลากรใหการดูแลผูปวยที่  

     ติดเชื้อดื้อยาโดยเฉพาะ 

7.3  หยุดการรับผูปวยใหมในหนวยงานหากยังคงมีการแพรกระจายเชื้อดื้อยา 

7.4  ระหวางดําเนินการ ควรใหขอมูลแกผูบริหารโรงพยาบาล ผูบริหารหนวยงานและบุคลากรของ 

      โรงพยาบาลเกี่ยวกับความกาวหนาและประสิทธิภาพการดําเนินงาน รวมทั้งขอมูลเกี่ยวกับการ 

      เปลี่ยนแปลงความชุก อุบัติการณการติดเชื้อและการเจริญของเชื้อตามรางกายของผูปวย 

      (colonization) ผลการประเมินการดําเนินการปองกันการติดเชื้อดื้อยาและการแกไข 

      ขอบกพรองตางๆ ที่ทําใหระบบลมเหลว ระดับการปฏิบัติตามคําแนะนํา และแผนการสงเสริม 

      การดําเนินงานที่จะชวยใหบุคลากรมีการปฏิบัติตามมาตรการปองกันการติดเชื้อมากขึ้น 

8. การทําความสะอาดมือ (hand hygiene) 

8.1   ขอบงชี้ในการทําความสะอาดมือ 

 -  กอนสัมผัสผูปวย 

 -  หลังสัมผัสเลือด สารคัดหลั่ง สิ่งขับถาย เยื่อบ ุผิวหนังที่ไมปกติหรือผาปดแผล 

 -  หลังสัมผัสผิวหนังผูปวย เชน เมื่อวัดความดันโลหิต หรือเคลื่อนยายผูปวย 

 -  เมื่อสัมผัสสวนของรางกายผูปวยที่มีการปนเปอนและจะตองใหการดูแลสวนของรางกาย 

             ที่สะอาด 



  -  หลังสัมผัสสิ่งของเครื่องใช อุปกรณการแพทยของผูปวย 

  -  หลังจากถอดถุงมือ 

8.2  การเลือกวิธีการทําความสะอาดมือ 

  -  ควรทําความสะอาดมือดวยน้ําและสบูผสมน้ํายาทําลายเชื้อเมื่อมือเปอนเลือด สารคัดหลั่ง  

             สิ่งขับถายจากรางกายผูปวย กรณีที่ไมมีสบูผสมน้ํายาทําลายเชื้อทําความสะอาดมือดวยน้ํา 

            และสบูแลวถูมือดวยแอลกอฮอลทําความสะอาดมือ แตไมควรใชวิธีนี้บอย 

  -  ควรทําความสะอาดมือดวยสบูหรือสบูผสมน้ํายาทําลายเชื้อและน้ํา หากใหการดูแลผูปวย 

             ที่ติดเชื้อ Clostridium difficile หรือ Bacillus anthracis  ไมควรถูมือดวยแอลกอฮอลทํา 

             ความสะอาดมือ เนื่องจากแอลกอฮอล chlorhexidine, iodophors และน้ํายาทําลายเชื้อ 

            อื่นๆ ไมสามารถทําลายสปอรได 

8.3  ขอบงชี้และการเลือกวิธีการทําความสะอาดมือ ควรพิจารณาสิ่งตางๆ ตอไปนี้ คือ 

  -  การตองสัมผัสกับผูปวยหรือสิ่งของเครื่องใชของผูปวย 

  -  การแปดเปอนเชื้อที่อาจเกิดขึ้นบริเวณมือจากการสัมผัส 

  -  ความไวตอการติดเชื้อของผูปวย 

  -  กิจกรรมที่บุคลากรจะตองปฏิบัติตอผูปวย 

8.4  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทําความสะอาดมือ 

  -  ใหเรื่องการทําความสะอาดมือเปนเรื่องที่สําคัญของโรงพยาบาล ใหการสนับสนุนและมี  

             งบประมาณสําหรับเรื่องนี ้

  -  ดําเนินการดวยกลวิธีตางๆ เพื่อสงเสริมใหบุคลากรมีการทําความสะอาดมือเพิ่มขึ้น 

  -  จัดหาแอลกอฮอลทําความสะอาดมือไวในบริเวณที่ใหการดูแลผูปวย บริเวณเตียงของ 

             ผูปวย หนาหองผูปวย หรือติดตัวบุคลากร  เพื่อใหบุคลากรสามารถใชไดสะดวก 

  -  สนับสนุนอุปกรณการทําความสะอาดมือ ไดแก สบู ผา กระดาษเช็ดมือ แอลกอฮอลทํา 

             ความสะอาดมอือยางเพียงพอ 

  -  บุคลากรปฏิบัติตามขั้นตอนการทําความสะอาดมือ ดังนี ้

1) ยืนหางจากอางลางมือ เพื่อมิใหเสื้อผาสัมผัสกับอางลางมือขณะทําความสะอาดมือ 

2) ในขณะลางมือควรเปดกอกน้ําใหน้ําไหลพอสมควร ไมไหลแรงเกินไป เพื่อปองกันมิใหน้ํา

จากอางลางมือกระเด็นถูกเสื้อผาและเพื่อประหยัดน้ํา กอกน้ําที่ใชบริเวณที่ใหการดูแล

ควรเปนกอกน้ําชนิดไมใชมือหมุน 

3) ลางมืออยางท่ัวถึงตามขั้นตอนการลางมือ 



4) เช็ดมือใหแหงดวยผาสะอาดหรือกระดาษเช็ดมือ ใชผาหรือกระดาษเช็ดมือปด   กอกน้ํา 

เพื่อไมใหมือท่ีสะอาดแลวสัมผัสกอกน้ํา 

-  มีคําแนะนําข้ันตอนการทําความสะอาดมือติดไวในบริเวณที่สามารถมองเห็นไดงาย 

-  ประเมินผลการปฏิบัติในการทําความสะอาดมือของบุคลากร 

 

การควบคุมสิ่งแวดลอม (Environmental control) 

แนวทางการทําความสะอาดและการทําลายเชื้อในสิ่งแวดลอม 

1. ทําความสะอาดและทําลายเชื้อพื้นผิวและอุปกรณที่มีการปนเปอนเชื้อ รวมทั้งพื้นผิวที่ใกลเคียงผูปวย 

(เชน ราวกั้นเตียง โตะขางเตียง) และบริเวณที่มีการสัมผัสบอยกวาบริเวณอื่น (IB) 

-  พื้นผิวสิ่งแวดลอมทั่วไปที่ไมใชบริเวณที่ใหการดูแลผูปวย เชน พื้น ผนัง มานบังตาและหนาตางทํา  

    ความสะอาดดวยน้ําและสารขัดลาง ตามกําหนด เพื่อใหสะอาดอยูเสมอ ในกรณีที่มีสิ่งเปรอะเปอน 

    ใหทําความสะอาดทันที 

-  พื้นผิวสิ่งแวดลอมบริเวณใหการดูแลผูปวยที่ติดเชื้อดื้อยา บริเวณที่อาจมีเลือดหรือสารคัดหลั่ง 

    เปรอะเปอน หลังทําความสะอาดดวยน้ําและสารขัดลางแลว ควรเช็ดตามดวยน้ํายา 70%  

    แอลกอฮอล  

2. บุคลากรที่มีหนาที่ในการทําความสะอาดสิ่งแวดลอม จะตองปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้ 

-  เตรียมสารขัดลางไวใชวันตอวันหรือเตรียมเมื่อจําเปนตองใช ไมควรผสมสารขัดลางกับน้ําทิ้งไว  

     เตรียมน้ํายาที่ใชทําความสะอาดหรือสารขัดลางในภาชนะที่สะอาดและแหงในอัตราสวนที่ 

     เหมาะสมไมเขมขนจนเกินไป 

 -  สวมอุปกรณปองกันอยางเหมาะสมเมื่อทําความสะอาดสิ่งแวดลอม สวมถุงมือยางอยางหนา ผาปด 

             ปากและจมูก และผากันเปอนพลาสติก 

 -  แยกถงุมือที่ใชในการทําความสะอาดและทําลายเชื้อสิ่งแวดลอมของผูปวยที่ติดเชื้อดื้อยา เปลี่ยนถุง 

             มือคูใหมทุกราย หากไมสามารถทําไดควรทําความสะอาดบริเวณผูปวยที่ติดเชื้อดื้อยาเปนลําดับ  

             สุดทาย 

 -  ในกรณีที่เลือด สารคัดหลั่งหรือสิ่งขับถายจากรางกายผูปวยเปรอะเปอนพื้น สวมถุงมืออยางหนา 

             หรือใชปากคีบคีบกระดาษหรือผาเช็ดบริเวณที่เปอนเลือดหรือสิ่งขับถายออกใหหมดทิ้งกระดาษ 

             หรือผาที่เปอนลงในถุงมูลฝอยติดเชื้อ เช็ดบริเวณนั้นใหสะอาดและเช็ดตามดวยน้ํายา 70%  

             แอลกอฮอล 

 -  แยกอุปกรณที่ใชในการทําความสะอาดบริเวณที่ใหการดูแลผูปวยที่ติดเชื้อดื้อยากับผูปวยอื่น  



 -  เปลี่ยนผาที่ใชทําความสะอาด ผาที่ใชถูพื้นทุกวัน หรือตามนโยบายของหนวยงานหรือหลังจากใชทํา 

             ความสะอาดบริเวณที่เปอนเลือดเปอนสารคัดหลั่ง  ผาที่ใชในการทําความสะอาดจะตองสะอาดและ 

             แหง ใชผาชุบน้ํายาทําความสะอาดเช็ดพื้นผิวที่ตองการทําความสะอาดใหทั่วถึง ผาที่ใชไมควรเปยก 

             ชุมจนเกินไป   การทําความสะอาดพื้นควรใชวิธีถูดวยผาเปยก ไมควรสะบัดผาที่ใชถูพื้นเพราะจะทํา 

            ใหเกิดการฟุงกระจายของเชื้อจุลชีพ การถูพื้นดวยผาเปยก ควรผสมสารขัดลางในน้ําใหมีความ 

            เขมขนพอเหมาะไมผสมมากเกินไป เพราะจะทําใหลื่นและเช็ดออกไดยาก ควรใชภาชนะ 2 ใบ 

            สําหรับใสน้ําผสมสารขัดลาง 1 ใบ และสําหรับใสน้ําธรรมดาอีก 1 ใบ เมื่อเช็ดดวยน้ําผสมสารขัดลาง 

            แลวใหซักผาใหสะอาดในถังใสน้ํากอนที่จะนําลงไปซักในถังผสมสารขัดลาง บิดใหหมาดแลวจึงใชเช็ด 

           ถูพื้น เปลี่ยนผาและน้ําผสมสารขัดลางเมื่อเห็นวาสกปรก 

 -   ทําความสะอาดผาที่ใชเช็ดถูทุกครั้งและผึ่งแดดใหแหงกอนนํากลับมาใชซ้ํา ไมควรผึ่งไวภายใน 

             อาคารหรือในบริเวณหอผูปวย เพราะจะเปนแหลงสะสมของเชื้อจุลชีพหรือใชผาชนิดใชแลวทิ้ง 

 -  ใชน้ํายาทําลายเชื้ออยางเหมาะสมและใชตามคําแนะนําของบริษัทผูผลิต ควรทบทวนประสิทธิภาพ 

             ของน้ํายาทําลายเชื้อที่ใช ในกรณีที่พบวายังคงมีการแพรกระจายเชื้ออยางตอเนื่อง ควรเปลี่ยนไป 

             ใชน้ํายาที่มีประสิทธิภาพสูงกวา 

 -  หากเห็นวาน้ํายาที่ใชทําความสะอาดสกปรก ควรเปลี่ยนและผสมใหมทั้งนี้เพื่อไมใหเกิดการ 

             ปนเปอนเชื้อเมื่อเช็ดถูบริเวณอื่น 

 - ในกรณีที่ตองทําลายเชื้อ ควรใหเวลาน้ํายาทําลายเชื้อสัมผัสบริเวณที่ทําความสะอาดแตจะตอง 

            ระมัดระวังไมทิ้งไวนานเกินไปเพราะอาจทําใหบริเวณนั้นเสียหายได 

 -  เมื่อทําความสะอาดเสร็จ ควรเทน้ํายาที่ใชทําความสะอาดทิ้งดวยความระมัดระวังมิใหเกิดการ 

             กระเด็นเปรอะเปอนบริเวณใกลเคียง ไมควรเทน้ํายาที่ใชแลวในหองน้ําผูปวย 

 -  หลังจากทําความสะอาดเสร็จ จะตองลางมือใหสะอาดดวยน้ําและสบู 

 -  เวชระเบียนของผูปวย สิ่งของเครื่องใชของผูปวยอาจมีเชื้อแปดเปอนอยู จะตองระมัดระวังไมวาง 

             เวชระเบียนของผูปวยบนเตียงผูปวย ใหเก็บไวบนรถเก็บเวชระเบียนเทานั้น 

3. ไมฉีดพนน้ํายาทําลายเชื้อบริเวณที่ใหการดูแลผูปวย 

4. ไมควรใชวิธีกวาดฝุนบนพื้น เพราะจะทําใหเกิดการฟุงกระจายของฝุนละอองและทําใหเชื้อจุลชีพ

กระจายในอากาศ ระมัดระวังมิใหเกิดการฟุงกระจายของละอองน้ําบริเวณที่ใหการดูแลผูปวยขณะมี

การทําความสะอาด 

 

ความถี่ในการทําความสะอาดและทําลายเชื้อสิ่งแวดลอมของผูปวยที่ติดเชื้อดื้อยา 



ขณะผูปวยอยูโรงพยาบาล ทําความสะอาดบริเวณที่ใหการดูแลผูปวยดวยน้ําและสารขัดลางเปน

ประจําทุกวัน ไมใชอุปกรณทําความสะอาดปนกับผูปวยอื่น 

หลังจําหนายผูปวยออกจากโรงพยาบาล ทําความสะอาดสิ่งแวดลอมดวยน้ําและสารขัดลางแลวเช็ด

ตามดวยน้ํายาทําลายเชื้อระดับต่ํา 

 

การจัดการสิ่งแวดลอมเมื่อเกิดการระบาดของเชื้อดื้อยา 

ทําความสะอาดและทําลายเชื้อสิ่งแวดลอมดวยน้ํายาทําลายเชื้อระดับต่ํา หากพบวายังคงมีการ

แพรกระจายเชื้ออยางตอเนื่อง ควรเปลี่ยนไปใชน้ํายาที่มีประสิทธิภาพสูง และดูแลใหบุคลากรผูรับผิดชอบ การ

ทําความสะอาดสิ่งแวดลอมปฏิบัติงานตามแนวทางที่กําหนดอยางเครงครัด 

 

สิ่งที่ควรคํานึงถึงในการดูแลสิ่งแวดลอม 

1. ผูปฏิบัติหนาที่ในการทําความสะอาดสิ่งแวดลอมในหอผูปวย ควรไดรับการฝกอบรมใหเขาใจวิธีการปฏิบัติ

ในการจัดการสิ่งแวดลอม ใหขอมูลเกี่ยวกับความสําคัญของการจัดการสิ่งแวดลอม รวมทั้งการสวม

อุปกรณปองกันอยางถูกตอง (IB) 

2. การกํากับดูแล การปฏิบัติของผูทําหนาที่ในการจัดการสิ่งแวดลอมใหปฏิบัติงานอยางถูกตอง (IB) 

ในหนวยงานที่ใหการดูแลรักษาผูปวยเด็กหรือมีบริเวณใหเด็กเลนหรือมีหองเครื่องเลนสําหรับเด็ก ควร

กําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการทําความสะอาดและทําลายเชื้อของเลน โดยพิจารณาตามหลักการ

ตอไปนี ้

- เลือกของเลนที่สามารถทําความสะอาดและทําลายเชื้อไดงาย 

- ไมนําของเลนที่มีลักษณะเปนขนมาใหเด็กเลนรวมกัน 

- ทําความสะอาดและทําลายเชื้อเครื่องเลนขนาดใหญอยางนอยสัปดาหละครั้ง และเมื่อพบวา

สกปรก 

- หากเปนของเลนที่เด็กอาจนําเขาปากได หลังทําลายเชื้อแลวควรลางดวยน้ํา 

- หากของเลนเปรอะเปอนควรทําความสะอาดและทําลายเชื้อทันที หากไมสามารถทําไดทันที ควร

บรรจุไวในภาชนะเฉพาะที่แยกจากของเลนที่สะอาด 

การจัดการมูลฝอยติดเชื้อในหองผูปวยติดเชื้อดื้อยา 

มูลฝอยที่เกิดจากผูปวยที่ติดเชื้อดื้อยาจัดเปนมูลฝอยติดเชื้อ ปฏิบัติเชนเดียวกับการจัดการมูลฝอยติด

เชื้อ 

 



การทําลายเชื้อและการทําใหปราศจากเชื้อ (Disinfection and sterilization) 

การทําลายเชื้ออุปกรณที่ใชในหอผูปวย ดําเนินการดังนี้ 

1. สวมอุปกรณปองกันอยางเหมาะสมเมื่อจัดการอุปกรณการแพทยที่ใชกับผูปวยแลว 

2. ทําความสะอาดและทําลายเชื้ออุปกรณที่ใชกับผูปวยในหอผูปวย  ไดแก ปรอทวัดไข เครื่องวัดความ

ดัน  หูฟง รวมทั้งอุปกรณเครื่องใชของผูปวยอยางถูกวิธี 

3. หลังทําความสะอาดอุปกรณ ทําความสะอาดอางลางเครื่องมือในหนวยงาน 

4. การจัดการอุปกรณการแพทยที่ใชกับผูปวยดําเนินการเชนเดียวกับการปฏิบัติตามหลักการ standard 

      precautions หากอุปกรณการแพทยจําเปนตองใชกับผูปวยหลายราย ควรทําความสะอาดและทําลาย   

      เชื้ออุปกรณกอนนําไปใชกับผูปวยรายอื่น  บรรจุอุปกรณที่ใชแลวในภาชนะที่มิดชิดเพื่อนําไปยังบริเวณที่ 

      จะทําความสะอาดและทําลายเชื้อ 

 

การนําสงอุปกรณไปหนวยจายกลาง 

1. ปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางการรวบรวมและนําสงอุปกรณการแพทยที่ใชกับผูปวยแลวไปยัง

หนวยจายกลาง 

2. ขจัดอินทรียสารที่เปรอะเปอนอุปกรณออกใหมากที่สุดเทาที่จะทําได โดยการเช็ดดวยผาหรือกระดาษ 

บรรจุในภาชนะที่มิดชิดเพื่อนําสงหนวยจายกลาง 

 

การเก็บสิ่งสงตรวจ (Specimen collection) 

การตรวจวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการโดยเฉพาะหองปฏิบัติการจุลชีววิทยา เพื่อใหไดผลการตรวจ

วิเคราะหที่ถูกตอง ควรดําเนินการดังนี้ 

1. เลือกชนิดสิ่งสงตรวจใหเหมาะสมกับวิธีการทดสอบ เลือกเก็บสิ่งสงตรวจจากบริเวณหรือตําแหนงที่ม ี

      โอกาสพบเชื้อมากท่ีสุด สงสิ่งสงตรวจในเวลาที่รวดเร็ว 

2. ใหความสําคัญกับการรายงานคาวิกฤตตางๆ และกลุมเชื้อที่ควรจะเปนใหแพทยทราบกอน เพื่อให

แพทยเลือกใชยาตานจุลชีพที่เหมาะสมและรักษาไดทันทวงท ี

3. ควรมีการติดตอประสานงาน และแจงหองปฏิบัติการใหทราบถึงความตองการพิเศษอื่นๆ เชน ยาตาน

จุลชีพที่กําลังจะใชกับผูปวย เชื้อที่แพทยสงสัย เชื้อกอโรคที่ตองการอาหาร หรือสภาวะการ

เจริญเติบโตพิเศษเฉพาะตัว หรือตองการใหเก็บจานอาหารที่เพาะเชื้อใหนานกวาปกติเพราะเชื้อ

เจริญเติบโตชา  ควรเก็บสิ่งสงตรวจกอนผูปวยจะไดรับยาตานจุลชีพเพราะยาตานจุลชีพที่ผูปวยไดรับ

จะลดจํานวนเชื้อใหนอยลง ทําใหโอกาสตรวจพบเชื้อลดลง ควรเก็บสิ่งสงตรวจในชวงระยะเวลาของ



การดําเนินโรคที่จะมีโอกาสพบเชื้อมากที่สุด 

4. ใชวิธีปราศจากเชื้อและหลีกเลี่ยงการปนเปอนจากเชื้อประจําถิ่น เก็บใสในภาชนะที่สะอาด ปราศจาก

เชื้อหรือ transport medium ที่เหมาะสมกับเชื้อและสิ่งสงตรวจ และควรปดสนิท เพื่อปองกันการ

ปนเปอนจากภายนอกควรเก็บใหไดจํานวนที่เพียงพอตอการทดสอบที่ตองการเพื่อที่จะมีโอกาสตรวจ

พบเชื้อไดงายขึ้น กรณีที่ใหผูปวยเก็บเอง เชน เก็บปสสาวะ เสมหะ ควรอธิบายวิธีการเก็บที่ถูกตองแก

ผูปวยใหชัดเจน 

5. สงสิ่งสงตรวจ (specimen transportation) ถึงหองปฏิบัติการเร็วที่สุด หากไมสามารถสงตรวจ

ในทันที      ควรเก็บรักษาสิ่งสงตรวจภายใตอุณหภูมิและสภาวะที่เหมาะสม ควรมีแนวทางในการเก็บ

เชื้อกอโรคที่พบเปนปญหาสําคัญในโรงพยาบาลที่แยกไดจากสิ่งสงตรวจเพื่อประโยชนในการทํา 

molecular typing เมื่อจําเปน เพื่อใหทราบลักษณะการกระจายของเชื้อและระบาดวิทยาของเชื้อใน

โรงพยาบาล หากการประเมินเชื้อดื้อยายังพบวาเปนปญหาอยู เก็บตัวอยางสงตรวจเพื่อประเมินการ

พบเชื้อตามสวนตางๆ ของรางกายผูปวยที่อยูหองเดียวกัน และผูปวยอื่นที่มีโอกาสสัมผัสผูปวยที่มีการ

ติดเชื้อดื้อยาหรือมีเชื้อเจริญอยูตามสวนตางๆ ของรางกาย 

6. เก็บสิ่งสงตรวจจากบุคลากรเมื่อขอมูลทางระบาดวิทยาพบวา บุคลากรอาจเปนแหลงที่ทําใหเกิดการ 

      แพรกระจายเชื้อ 

7. ในชวงที่มีการระบาดของเชื้อดื้อยาควรเก็บตัวอยางสิ่งสงตรวจจากผิวหนังบริเวณที่ไมปกติหรือจาก

แผลที่มีการใสทอระบาย และจากตําแหนงตอไปนี้ 

- สําหรับเชื้อ methicillin resistant Staphylococcus aureus (MRSA) เก็บตัวอยางสิ่งสงตรวจจาก

จมูกก็เพียงพอ อาจเก็บตัวอยางสิ่งสงตรวจจากคอ ทอชวยหายใจ บริเวณที่ใสสาย gastrostomy รอบ

ทวารหนัก หรือบริเวณอวัยวะสืบพันธุ เพื่อชวยใหเกิดความแมนยํามากยิ่งขึ้น อุปกรณที่ใชในการเก็บ

สิ่งสงตรวจจากตําแหนงตางๆ สามารถใสลงในอาหารเลี้ยงเชื้อหลอดเดียวกันไดกอนการนําสง (IB) 

- สําหรับเชื้อ vancomycin resistant enterococci (VRE) ควรเก็บสิ่งสงตรวจจากอุจจาระ ทวารหนัก 

หรือรอบทวารหนัก (IB) 

- สําหรับเชื้อแบคทีเรียกรัมลบ (ไดแก Acinetobacter spp., Burkholderia spp.) ควรเก็บตัวอยาง

จากทอชวยหายใจหรือเสมหะหากสงสัยวาระบบทางเดินหายใจจะเปนแหลงสะสมเชื้อ (IB) 

 

การตรวจทางหองปฏิบัติการ 

ผลการตรวจความไวของเชื้อตอยาตานจุลชีพ เปนขอมูลที่โรงพยาบาลไดดําเนินการเปนประจํา เพื่อให

การรักษามีประสิทธิภาพ นอกจากนี้รูปแบบความไวของเชื้อตอยาตานจุลชีพอาจใชประกอบการพิจารณาวา



เปนเชื้อที่มาจากชุมชนหรือเชื้อกอโรคในโรงพยาบาล ผลการตรวจความไวของเชื้อตอยาตานจุลชีพสามารถใช

ในการติดตามการเปลี่ยนแปลงของเชื้อแตละชนิดในโรงพยาบาล 

หองปฏิบัติการควรใชวิธีที่ไดมาตรฐานในการตรวจหาความไวของเชื้อตอยาตานจุลชีพของเชื้อแตละ

ชนิด เชน MRSA, VRE, MDR-ESBLs และเชื้อที่เพิ่งพบใหม ไดแก VRSA, MDR-Acinetobacter baumannii 

ระบบการรายงาน 

1. รายงานผลการตรวจทางหองปฏิบัติการในกรณีที่พบเชื้อที่มีลักษณะการดื้อยาที่ผิดปกติใหคณะกรรมการ

ควบคุมการติดเชื้อของโรงพยาบาลหรือผูรับผิดชอบทราบทันที (IB) 

2. จัดทํารายงานผลความไวของเชื้อตอยาตานจุลชีพและติดตามผลเพื่อดูลักษณะการดื้อยาที่เปลี่ยนแปลง

ของเชื้อท่ีพบในโรงพยาบาล ซึ่งอาจบงชี้การแพรกระจายเชื้อดื้อยาอุบัติใหม  

3. ควรมีการจัดทําผลความไวของเชื้อตอยาตานจุลชีพในหนวยงานที่พบปญหาเชื้อดื้อยาสูงโดยเฉพาะ เชน 

หออภิบาลผูปวย ควรมีการจัดทํารายงานสรุปผลความไวของเชื้อตอยาตานจุลชีพที่ทันสมัยอยางนอยปละ

ครั้ง (IB) 

4. รวบรวมขอมูลและจัดทํารายงานความไวตอยาตานจุลชีพของเชื้อที่เปนปญหาสําคัญในโรงพยาบาลให

บอยขึ้น เมื่อพบอุบัติการณหรือความชุกของการติดเชื้อเพิ่มขึ้น 

5. รายงานผลการสํารวจความชุกของการตรวจพบเชื้อเปนระยะ หรือเมื่อจําหนายผูปวย หรือเมื่อเคลื่อนยาย

ผูปวยจนกระทั่งการแพรกระจายเชื้อยุติลง 

6. ประเมินประสิทธิภาพการควบคุมเชื้อดื้อยาโดยใชผลการตรวจเพาะเชื้อ (culture survey) 

 

ระบบการรับและสงตอผูปวย (Referral system) 

การรับผูปวย 

1. การรับยายควรสอบถามขอมูลจากหนวยงานที่สงผูปวยเกี่ยวกับการติดเชื้อดื้อยา 

2. การรับยายผูปวยควรแยกผูปวยจนกวาผลการตรวจเพาะเชื้อยืนยันวาไมมีการติดเชื้อ 

3. ขอพิจารณาในการแยกผูปวยไวกอน 

- ผูปวยที่เขาออกโรงพยาบาลบอย ๆ และมาดวยการติดเชื้อ 

- ผูปวยที่สงตอมาจากโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ 

- ผูปวยที่มีการสอดใสอุปกรณเขาสูรางกาย ควรทํา active surveillance culture 

- กรณีที่รับผูปวยเขารับการรักษาใหมหลังจากจําหนายออกจากโรงพยาบาล (readmit) จากการติดเชื้อ

ดื้อยาครั้งกอน ใหแยกผูปวยไวกอน  มีหองแยกใหผูปวยอยูหองแยก หากไมมีหองแยก ใหจัดบริเวณ

ใหผูปวยอยู (zoning) 



4. การยายภายในโรงพยาบาลเดียวกัน 

- แจงใหหนวยงานที่จะรับผูปวยทราบทางโทรศัพท 

- ใชสัญลักษณเพื่อแสดงวาผูปวยมีการติดเชื้อดื้อยาการสงตอผูปวย 

5.  ควรแจงใหหนวยงานที่จะสงผูปวยไปทราบวาผูปวยมีการติดเชื้อดื้อยา เพื่อระมัดระวังมิใหเกิดการ

แพรกระจายเชื้อ (IB) 

6.  รถ refer เปล รถนั่ง ทําความสะอาดและทําลายเชื้อดวยน้ํายาทําลายเชื้อระดับต่ํา 

 

 

การสื่อสาร (Communication) 

การสื่อสารในหนวยงานและระหวางหนวยงาน อาจใชสัญลักษณในการสื่อความหมายวาผูปวยมีการ

ติดเชื้อดื้อยาเพื่อใหบุคลากรระมัดระวัง ระหวางหนวยงาน ตองมีการแจงขอมูลใหทราบวาผูปวยมีการติดเชื้อ

ดื้อยา อาจดําเนินการโดยการใชโทรศัพท เอกสาร intranet 

 

การสื่อสารระหวางหองปฏิบัติการกับหอผูปวย 

1. แจงขอมูลผูปวยที่ติดเชื้อดื้อยาใหหนวยงานทราบทางโทรศัพท 

2. ระบุในใบรายงานผลการตรวจทางหองปฏิบัติการใหชัดเจนวาตรวจพบเชื้อดื้อยา 

การสื่อสารระหวางหอผูปวยและผูที่เกี่ยวของทั้งหมด ใชสัญลักษณในการสื่อความหมายใหขอมูลแกผู

ที่เกี่ยวของใหเขาใจสัญลักษณ 

 

การสื่อสารกับผูปวยและญาติ 

1. ใหคําแนะนําเกี่ยวกับการปฏิบัตติัวขณะอยูโรงพยาบาล 

2. การใหความรู ใหขอมูลที่ผูปวยเขาใจไดงาย 

3. ใหคําแนะนําเมื่อกลับไปอยูที่บาน 

 

การเฝาระวังการติดเชื้อดื้อยา (surveillance of multi drug resistant infections) 

แนวทางการดําเนินการเฝาระวังเชื้อดื้อยา มีดังนี ้

1. เฝาระวังการติดเชื้อที่มีความสําคัญและสงผลกระทบรุนแรงตอผูปวยอยางมีประสิทธิภาพและตอเนื่อง 

2. เฝาระวังผลการตรวจทางหองปฏิบัติการสําหรับเชื้อที่เปนปญหาของโรงพยาบาลในผูปวยกลุมเสี่ยง ไดแก 

ผูปวยที่เขารับการรักษาที่หออภิบาลผูปวย ผูปวยแผลไหม และผูปวยที่เขารับการรักษาในหนวย 



oncology ผูปวยที่รับยายจากหนวยงานที่มีความชุกของการติดเชื้อดื้อยาสูง ผูปวยที่อยูหองเดียวกับ

ผูปวยที่เคยมีการติดเชื้อดื้อยาหรือมีเชื้อเจริญอยู 

3. เฝาระวังผลการตรวจเพาะเชื้อดื้อยาในผูปวยที่แรกรับเขารับการรักษาในหนวยงานที่มีความเสี่ยงสูง ไดแก 

หออภิบาลผูปวย และดําเนินการเปนชวงๆ เมื่อตองการประเมินการแพรกระจายของเชื้อดื้อยา 

4. กําหนดเกณฑการวินิจฉัยการติดเชื้อดื้อยาท่ีเปนมาตรฐาน  

5. รวบรวมขอมูลที่มีความสําคัญ ไดแก ขอมูลเกี่ยวกับผูปวย  หนวยงานที่ใหการดูแลผูปวย ตําแหนงที่เกิด

การติดเชื้อ ชนิดของเชื้อกอโรค ประวัติการไดรับยาตานจุลชีพและการรับการรักษาในโรงพยาบาลอยาง

ครบถวน 

6. วิเคราะหขอมูลเพื่อแสดงแนวโนมของการติดเชื้อดื้อยาและนําเสนอขอมูลแกผูบริหารหนวยงานและ

บุคลากรที่เกี่ยวของเพื่อใหทราบแนวโนมของการติดเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาลและในหนวยงาน  ปจจัย

เสี่ยง ผลกระทบและผลการดําเนินงานตามมาตรการปองกัน 

7. คนหาการระบาดของเชื้อดื้อยา กรณีที่พบผูปวยติดเชื้อดื้อยาชนิดเดียวกันตั้งแต 3 รายขึ้นไปหรือพบ

ผูปวยติดเชื้อที่ไมเคยพบมากอน 1 ราย ใหดําเนินการสอบสวน 

8. คนหาผูที่มีเชื้อแตไมมีอาการ (colonization) โดยการทํา active surveillance culture (ASC) ในกรณี

ที่พบการระบาดของเชื้อดื้อยาในหนวยงาน ไมทําเปนประจํา 

9. ในกรณีที่พบวามีการแพรกระจายเชื้อดื้อยาอยางตอเนื่อง ควรปรึกษาผูเชี่ยวชาญดานการปองกันการติด

เชื้อ เพื่อทบทวนสถานการณและคนหามาตรการที่เหมาะสมในการควบคุมการแพรกระจายเชื้อ สํารวจ

ความชุกของการตรวจพบเชื้อที่เปนปญหาในหนวยงานอยางตอเนื่อง (เชน ทุกสัปดาห หรือจนกระทั่งไม

พบเชื้อจึงลดระยะเวลาในการสํารวจ) เพื่อใหทราบวาการแพรกระจายเชื้อลดลงหรือสิ้นสุดลงหรือไม (IB) 

10. คํานวณอุบัติการณการติดเชื้อดื้อยาเพื่อประเมินสถานการณการแพรกระจายเชื้อและความสําเร็จในการ

ปองกันการติดเชื้อดื้อยา  

11. รายงานผลการเฝาระวังการติดเชื้อดื้อยารวมทั้งการเปลี่ยนแปลงความชุกแกผูบริหารระดับสูง หัวหนา

หนวยงาน แพทยผูรักษาและบุคลากรที่ เกี่ยวของอยางตอเนื่องอยางนอยปละครั้ง เพื่อใหทราบ

สถานการณเปนระยะอยางตอเนื่อง (IB) 

12. พัฒนาระบบสื่อสารและการประสานงานที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  เชน ระบบคอมพิวเตอรที่สามารถ

แจงชื่อผูปวยที่มีการติดเชื้อดื้อยาหรือมีเชื้อดื้อยาเจริญอยูตามรางกายแกหนวยงาน 

13. ติดตามแนวโนมของการพบเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาลเปนระยะ เพื่อใหทราบวามีแนวโนมลดลงหรือไม 

รวมทั้งมีความจําเปนในการปรับเปลี่ยนมาตรการการดําเนินงานหรือไม 

 



การใชยาตานจุลชีพ (antimicrobial usage) 

การใชยาตานจุลชีพอยางมีประสิทธิภาพเนนการรักษาการติดเชื้อโดยใชยาที่เฉพาะเจาะจง  รักษาการ

ติดเชื้อไมรักษาการเจริญของเชื้อตามรางกาย (colonization) หลีกเลี่ยงการใชยานานเกินความจําเปน  จํากัด

การใชยาตานจุลชีพที่ออกฤทธิ์กวางขวางในการรักษาการติดเชื้อรุนแรงเมื่อไมทราบชนิดของเชื้อหรือเมื่อไมมี

ยาอื่นที่มีประสิทธิภาพ 

 

เอกสารอางอิง 

 อะเคื้อ  อุณหเลขกะ และคณะ. (2554). แนวทางการปองกันการแพรกระจายเชื้อดื้อยาใน

โรงพยาบาล. เชียงใหม : บริษัทมิ่งเมืองนวรัตนจํากัด. 

- 

ภาคผนวก 

ระดับความนาเชื่อถือของหลักฐานเชิงประจักษ 

 

Category IA              หมายถึง ขอแนะนําที่ควรปฏิบัติอยางเครงครัด  โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ

ที่มีความเชื่อถือระดับสูงและปานกลาง  สนับสนุนวากอใหเกิด

ประโยชนหรืออันตรายทางคลินิก   

Category IB               หมายถึง ขอแนะนําที่ควรปฏิบัติอยางเครงครัด  โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ

ที่มีความเชื่อถือระดับนอยและนอยที่สุด  สนับสนุนวากอใหเกิด

ประโยชนหรืออันตรายทางคลินิก   

Category IC               หมายถึง ขอแนะนําที่ควรปฏิบัติ  ขึ้นอยูกับความพรอมของแตละประเทศ 

Category II                 หมายถึง ขอแนะนําที่ควรปฏิบัติ  ไดจากหลักฐานเชิงประจักษที่ยังไมไดผาน

การพิสูจนอยางชัดเจน 

No 

recommendation   

หมายถึง ไมมีขอมูลสนับสนุนเพียงพอ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       งานคุณภาพ รพ.ดอยเตา 

แนวทางการดูแลรักษาผูปวย 

เรื่อง   การปองกันควบคุมโรคติดตอโรคอุบัติใหม-อุบัติซ้ํา 

         กลุมอาการโรคทางเดินหายใจ 

วันที่ออกเอกสาร : 1 ตุลาคม 2558 เลขที่ :WI–IC-013 หนา : 1/1 แกไขครั้งที่ : 2 

หนวยงาน :   งานปองกันและควบคุมการติดเชื้อใน

โรงพยาบาล 
หนวยงานที่เกี่ยวของ : ทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ 



ผูเรียบเรียง : นางวันวิสาข  คํานิมิตร 

ตําแหนง : พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

ผูอนุมัติ : นางประทุมพร  คําแสน 

ตําแหนง : หัวหนาพยาบาล 

 

วัตถุประสงค 

1. ปองกันและควบคุมการแพรกระจายของเชื้อโรคจากผูปวยสูบุคคลอื่น 

 

ขอบเขต 

 หอผูปวยและหนวยงานที่เกี่ยวของ 

 

คําจํากัดความ 

โรคติดตออุบัติใหม หมายถึง โรคติดเชื้อชนิดใหมที่เพิ่งคนพบการระบาดในมนุษย รวมทั้งเชื้อที่กลาย

พันธุ โรคติดเชื้อที่พบในพื้นที่ใหม  รวมทั้งโรคติดตออุบัติซ้ําคือ โรคติดตอจากเชื้อโรคที่เคยแพรระบาดในอดีต

และสงบไปหลายปแลวกลับมาระบาดขึ้นใหม 

 

ความรับผิดชอบ 

 คณะกรรมการปองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลดอยเตา 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

Algorithm โรคติดตออุบัติใหม-อุบัติซ้ํา กลุมอาการโรคทางเดินหายใจ 

 

 

 

 

ผูปวยมาดวยอาการไข ไอ ในระยะเวลา 7 วัน 

ซักประวัติเพิ่มเติม 

ประวัติสัมผัส/ดูแลผูปวยที่มีอาการไข ไอ / ปอดอักเสบ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอปฏิบัติตามหลักการของ Standard precautions และ Additional precautions 

1. Hand hygiene 

ลางมือหรือใช  alcohol  hand rub  หลังจับตองดูแลผูปวยหรือสัมผัสเลือด,สารคัดหลั่ง, secretion 

, excretion, mucous  membrane,  ผิวหนังที่มีบาดแผล ( non intact  skin ) 

2. ปองกัน sharp / needlestick  injuries  

มีหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการใชเข็ม,ของมีคม และตองมี sharp container  ในบริเวณที่ทําหัตถการที่ใช

ของมีคม 

3. มีมาตรการสําหรับเครื่องมือที่ใชกับผูปวย 

 ควรใชเครื่องมือที่ใชครั้งเดียวทิ้ง 

 เครื่องมือที่ใชซ้ําได ตองแยกใชเฉพาะกับผูปวยไมปะปนกับบุคคลอื่น เชน Stethoscope   , 

เครื่องวัดความดันโลหิต 

 การทําความสะอาดเครื่องมือตางๆ แยกตามลักษณะเครื่องมือที่เปน critical items, 

semicritical items และ noncritical items 

4. มีขอปฏิบัติสําหรับผาที่ใชกับผูปวย 

ประวัติสัมผัสสัตวปก/สัตวอื่นปวยตาย โรคไขหวัดนก/ไขหวัด

ใหญในสัตวชนิดอื่น 

โรคติดเชื้อไวรัสฮานตา 

โรคที่ควรนึกถึง 

ประวัติการเดินทางในพื้นที่ที่มีการระบาด/ 

พื้นที่เสี่ยงตอการเกิดโรค 

ประวัติสัมผัสสัตวฟนแทะ เชน หนู 

โรคที่ควรนึกถึง 

โรคที่ควรนึกถึง 

โรคซารส   โรคไขหวัดใหญ 

โรคไขหวัดนก 

กาฬโรค(เฉพาะกรณี 

Pneumonic Plague) 



 เก็บผาที่ใชแลวของผูปวยภายในหองแยกผูปวย, ระมัดระวังการฟุงกระจาย 

 บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับผาตองสวมใส เครื่องปองกันรางกาย (PPE) 

 ซักดวยน้ํารอน 70  องศาเซลเซียส  หรือ ใสผงฟอกขาว 

 อบใหแหงกอนนํากลับมาใชอีก 

5. หองแยกผูปวย 

 ใหผูปวยอยูในหองแยกเดี่ยว  ซึ่งมีหองน้ําในตัว  

 ควรมี  anteroom  เพื่อใชเก็บ, ใส , ถอดเครื่องปองกันรางกาย ( PPE ) และมีอางลางมือและ/

หรือน้ํายาลางมือแหงใน anteroom 

 หองแยกควรเปน negative  air pressure, อากาศถายเทไดอยางนอย   12  เทาของปริมาตร

หองตอชั่วโมง ( ACH ) ,ทิศทางการไหลของอากาศจาก บุคลากรสูผูปวย, มีการติดตั้งHEPA  

filter  สําหรับอากาศที่หมุนเวียนในหองและอากาศที่จะปลอยออกสูภายนอก   

 หากไมมีหองที่ไดมาตรฐานดังกลาวใหใชพัดลมดูดอากาศ  ซึ่งสามารถระบายลมไดไมนอยกวา 12 

เทาของปริมาตรหองตอชั่วโมง ( ACH ) โดยใหดูดทิ้งสูบริเวณที่ไมมีผูคนเดินผานหรือตอปลองขึ้น

ไปเหนือหลังคาอาคาร ( ดูรายละเอียดเรื่องพัดลมระบายอากาศในภาคผนวก )  อาจใช  

Portable  HEPA  filter ระดับ Industrial  grade ในหอง ผูปวย 

 หองผูปวยและ anteroom   ตองปดประตูตลอดเวลา 

 มีบานกระจกใสที่ทําใหสามารถ สังเกตอาการผูปวยจากภายนอกหรือติดโทรทัศนวงจรปด 

 เปนหองที่สามารถใหการรักษาแบบวิกฤตไดคือมี  Oxygen  pipeline ,suction 

6. การเคลื่อนยายผูปวย 

 จํากัดการเคลื่อนยายผูปวย 

 หากจําเปนตองเคลื่อนยายผูปวยออกนอกหองตองสวม  surgical  mask  ใหผูปวยและ 

เจาหนาที่เกี่ยวของกับการเคลื่อนยายตองสวมเครื่องปองกับรางกาย ( PPE )  

 วางแผนเสนทางการเคลื่อนยายผูปวยไมใหผานไปยังบริเวณที่มีผูคนหนาแนน 

 เช็ดทําความสะอาดรถเข็นผูปวยหรือภายในหองโดยสารรถที่ขนสงผูปวยดวยน้ําผสม 

       ผงซักฟอกและตามดวย 70 % Alcohol 

7. เครื่องปองกันรางกาย ( Personal  Protective Equipments )  



ใชสําหรับบุคลากรทุกระดับทีปฏิบัติงานเกี่ยวของกับผูปวย ซึ่ง ในการดูแลผูปวยตามปกติใชเครื่อง

ปองกันรางกาย ( PPE )  ดังนี้ 

 ถุงมือ  1 ชั้น 

 US  NIOSH  Certified  N-95 mask หรือ  mask  ที่ผลิตจากประเทศอื่นที่มีคุณลักษณะ

เทียบเคียง N – 95  mask 

 กาวนผาแขนยาว ( long – sleeved  cuffed  gown )  อาจใชกาวนกันน้ําในกรณีที่ทํากิจกรรม

ที่มีการกระเซ็นของเลือด , สารคัดหลั่งจํานวนมาก 

 เครื่องปองกันตา ( goggles หรือ  face  shields ) 

สําหรับกรณีที่ทํากิจกรรมที่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น เชนการใสทอชวยหายใจ, bronchoscope, autopsy, 

การพนยา, การดูดเสมหะใหเพิ่มเครื่องปองกันรางกาย ดังนี้ 

 กาวนกันน้ําแขนยาว  (ใชแทนกาวนผาแขนยาว) 

 หมวกคลุมผม  

 face  shield  

 อาจพิจารณา  mask ( respirator )  ที่มีระดับความปลอดภัยสูงขึ้น เชน N – 100 , P – 100,  

Powered air  purifying respirator ( PAPR ) 

 

ขอแนะนําในการใชเครื่องปองกันรางกาย ( PPE )    

 มีการฝกซอมการใส,ถอด เครื่องปองกันรางกาย ( PPE ) กอนปฏิบัติงานจริง 

 สําหรับ mask  ตองเลือกใหเหมาะกับขนาดของใบหนากอนเขาปฏิบัติงานกับผูปวย 

(Fit  test )  และทดสอบวาแนบสนิทกับใบหนา (Fit  check) กอนเขาปฏิบัติงานกับผูปวย 

 mask N-95 สามารถใชซ้ําได  ถาไมปนเปอน,ไมเปยก,ไมเสียรูปทรงหรือฉีกขาด  อาจ  

สวม surgical  mask  ทับ N 95 เพื่อปองกันการปนเปอน 

 หลีกเลี่ยงการสัมผัสสวนตาง ๆ ของรางกาย  โดยเฉพาะใบหนา  ดวยมือหรือถุงมือที่ 

ปนเปอน 

 หลีกเลี่ยงการสัมผัสพื้นผิว, วัตถุตาง ๆ ที่อาจปนเปอนในหองผูปวย 

 ถอดเครื่องปองกันรางกาย กอนออกจาก anteroom  หากไมมี anteroom  ใหถอดไวในหอง

ผูปวยยกเวน  mask  



 ระหวางการถอด PPE ตองระมัดระวังการปนเปอนเสื้อผา ชั้นใน, เยื่อบุและผิวหนัง 

 ทําความสะอาดมือ ระหวางและหลังการถอดเครื่องปองกันรางกาย ( PPE ) 

ขั้นตอนการใสเครื่องปองกันรางกาย 

 ใส N-95 mask 

 ใสแวนปองกันตา (goggles) 

 ใสหมวก 

 ใสกาวน 

 ใสถุงมือ 

 

ขั้นตอนการถอดเครื่องปองกันรางกาย 

 ถอดถุงมือ 

 ถอดกาวน 

 ถอดหมวก 

 ถอดแวนปองกันตา 

 ถอด N-95 mask 

ซึ่งระหวางถอด แตละขั้นตอนตองทําความสะอาดมือ (Hand Hygiene) กอนทําขั้นตอนตอไป 

8. Waste  Disposal 

 เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับขยะ  ตองสวมเครื่องปองกันรางกายตามขอ  7 

 ขยะทุกอยางในหองแยกโรคถือเปนขยะติดเชื้อ ( Regulated  medical  waste หรือ 

infectious  waste ) 

 ภาชนะรองรับถุงขยะเปนภาชนะมีฝาปดซึ่งทําการปดเปดโดยใชเทา ( Foot  operated ) 

 ถุงรองรับขยะอาจเปนถุง 1 หรือ 2 ชั้น ดานนอกของถุงตองไมมีการปนเปอนกอนขนยายออกสู

ภายนอก 

 กําจัดขยะโดยวิธีการเผา 

 Liquid waste เชน  ปสสาวะ, อุจจาระ  สามารถเททิ้งในโถสวม เพื่อเขาสูระบบกําจัดน้ําเสียของ

สถานพยาบาลตามปกติ 

9. Cleaning  and  Disinfection 



 การทําความสะอาดหองประจําวันทําอยางนอยวันละ 3 ครั้ง  โดยเนน พื้นผิวแนวระนาบ  

       (  horizontal  surface ) โดยเฉพาะบริเวณใกลผูปวย , อุปกรณที่ผูปวยจับตองบอย ๆ ,  

       หองน้ํา  โดยใชน้ํายาทําความสะอาดที่ใชตามปกติ  เครื่องใชสําหรับทําความสะอาดใหแยก   

       ใชเฉพาะหองนั้นไมปะปนกับที่ใชสําหรับบริเวณอื่น 

 Disinfectants  สําหรับ  Influenza  virus  คือ 1 %  Sodium  hypochlorite และ 70 % 

Alcohol  ( Isopropyl , Ethyl , Methylated  spirit ) 

 หากพื้นผิวปนเปอนดวยเลือด, สารคัดหลั่ง ใหเช็ดสิ่งปนเปอนออกใหมากที่สุดดวยกระดาษทิชชู  

แลวราดดวย 1 %  Sodium  hypochlorite  ทิ้งไว 30 นาที แลวเช็ดถูดวยน้ํายาทําความ

สะอาดตามปกติ   หากเปนพื้นผิวโลหะ, พื้นผิวเรียบ เชน โตะ , หรือพื้นผิวที่ใช  Sodium  

hypochlorite ไมไดใหใช  70 % Alcohol  แทน 

 การทําความสะอาดเมื่อจําหนายผูปวย ( Terminal cleaning ) ในกรณีของหองที่มีการถายเท

อากาศมากเทาหรือเทากับ 12  ACH ใหเริ่มทําความสะอาดหลังจําหนายผูปวยประมาณครึ่ง 

                ชั่วโมง  หากมีระบบการกรองอากาศหรือพัดลมดูดอากาศใหยังคงเปดระบบไวตลอดตั้งแต 

                จําหนายผูปวย, ขณะทําความสะอาดและหลังทําความสะอาด อยางนอยอีกครึ่งชั่วโมงจึงจะ 

                รับผูปวยคนตอไปได 

10. คําแนะนําสําหรับบุคลากร 

 จํากัดบุคลากรที่ดูแลผูปวยใหมีจํานวนเทาที่จําเปน 

 เปนบุคลากรที่ไดรับการอบรมและฝกซอมมาแลวในการปฏิบัติตนใหถูกตองตามหลักการของ 

infection control 

 ควรไดรับภูมิคุมกันสําหรับ Human Influenza  มาไมนอยกวา 2 สัปดาหกอนปฏิบัติงาน 

 มีการลงนาม, วัน, เวลา ที่เขามาปฏิบัติงานในหองผูปวย  

 หามบุคลากรที่มีอาการไขหรืออาการปวยของระบบทางเดินหายใจเขาไปปฏิบัติงานในหองผูปวย 

 บุคลากรที่เขาไปปฏิบัติงานในหองผูปวย  ควรสังเกตอาการไขโดยวัดอุณหภูมิรางกายวันละ  2  ครั้ง 

และอาการผิดปกติอื่นๆ ของตนเอง  ทุกวันจนพนระยะ 7 วันหลังเขาปฏิบัติงานครั้งสุดทาย  หากเกิด

อาการผิดปกติตองรีบรายงานและพบแพทย 

11. คําแนะนําสําหรับญาติ 

 จํากัดการเยี่ยมเฉพาะที่จําเปน  มีสมุดบันทึกรายชื่อญาติที่เขาเยี่ยมและวันเวลาที่เขาเยี่ยม 



 หามผูที่มีอาการไขหวัดเขาเยี่ยมโดยเด็ดขาด 

 ญาติตองสวมเครื่องปองกันรางกาย ( PPE ) เชน เดียวกับบุคลากร 

 มีคําแนะนําใหปฏิบัติตาม  standard  precautions  และ additional precautions  อยางเครง 

      ครัดโดยเฉพาะใหหลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยใกลชิด , สัมผัสเลือด, สารคัดหลั่ง ,mucous   

      membrane และผิวหนังที่มีบาดแผลของผูปวย 

 มีคําแนะนําใหผูเขาเยี่ยมสังเกตอาการตนเองวามีไข, อาการผิดปกติระบบทางเดินหายใจหรือไม

หลังเยี่ยมครั้งสุดทายภายใน 7 วัน หากมีอาการผิดปกติใหมาพบแพทย 

12. คําแนะนําสําหรับผูปวย 

 แนะนําใหปฏิบัติเรื่องการทําความสะอาดมือ (Hand Hygiene)  อยางเครงครัด โดยเฉพาะอยาง

ยิ่งในระยะการติดตอของโรค 

 ใหผูปวยสวมหนากากอนามัย (Surgical  mask) เสมอ หากทําไมได ใหใช  กระดาษทิชชู ปดปาก 

, จมูก  เวลามีอาการจามหรือไอ 

 หลีกเลี่ยงการอยูในที่ชุมชน และใหหยุดงาน หรือหยุดเรียน จนกวาจะพนระยะการติดตอของโรค  

 ระยะการติดตอของโรค คือ ตั้งแต เริ่มมีอาการ จนพนระยะ 7 วัน หลังไขลง  (สําหรับเด็ก อายุ 

นอยกวาหรือเทากับ 12 ป ระยะการติดตอโรคอาจนานกวานั้น ซึ่งมี่รายงานอาจนานไดถึง 21 วัน  

โดยนับตั้งแตวันที่เริ่มมีอาการ) 

13. การจัดการเกี่ยวกับศพ 

 บุคลากรที่จัดการเกี่ยวกับศพตองปฏิบัติตาม Standard  Precautions  อยางเครงครัด,        

สวมเครื่องปองกันรางกาย เชน เดียวกับการปฏิบัติตอผูปวย 

 หากจะฉีดยาศพตองกระทําดวยความระมัดระวังเปนอยางยิ่งและบุคลากรตองสวมเครื่องปองกัน

รางกาย 

 บรรจุศพในถุงหอหุมศพที่ทําดวยวัสดุกันน้ํา, เช็ดดานนอกถุงดวย 70 % Alcohol  กอนนําออก

จากหองผูปวย 

 นําศพไปฝงหรือเผาโดยเร็ว 

 หากญาติหรือบุคคลใดจะแตะตองศพตองสวมกาวนและถุงมือ 

 

ภาคผนวก 



แนวทางปรับปรุงการระบายอากาศสําหรับหองแยกผูปวยในกรณีที่ไมมีหอง Negative air pressure 

1. ติดตั้งหนากากระบายลมทิ้งบริเวณผนังหองใกลเตียงผูปวยในระดับใกลพื้นหอง (หากทําไมไดอาจติดที่

ฝาเพดานบริเวณเหนือเตียงผูปวย) 

2. ติดตั้งหนากากระบายลมทิ้งที่ฝาเพดานในหองน้ํา 

3. ติดตั้งทอลมออน  จากหนากากลมบริเวณเตียงผูปวยและในหองน้ําไปยังพัดลมระบายอากาศภายนอก

หองผูปวย 

4. ติดตั้งพัดลมระบายอากาศปริมาณลมไมนอยกวา 12 เทาของปริมาตรหองตอชั่วโมง (ACH) ที่บริเวณ

ดานนอกหองผูปวย  โดยพัดลมระบายอากาศควรเปนชนิดใชกับไฟฟา 380 V / 3 phase / 50 Hz. 

เพื่อปองกันเสียงดัง  และสามารถสรางแรงดันลมไดไมนอยกวา 0.5 นิ้วของน้ํา หากไมมีไฟฟา 3 

phase อาจใชเปน 220 V / 1 phase / 50 Hz แทน 

ตัวอยางการคํานวณปริมาณระบายอากาศทิ้ง 

หองผูปวยมีขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 7 เมตร สูง 3 เมตรตองใชพัดลมที่มีปริมาณอากาศดังนี้ 

ปริมาณอากาศระบายทิ้ง 12 เทา ของปริมาตรหองตอชั่วโมง (12 ACH) 

             = 7 x  5  x  3  x  12 

             = 1,260 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง    

                 1,260  x  0.589  = 742 ลูกบาศกฟุตตอนาที (CFM) 

ดังนั้นจึงควรเลือกพัดลมระบายอากาศที่มีปริมาณลมอยางนอย 742 ลูกบาศกฟุตตอนาที (CFM) 

Respiratory Hygiene/ Cough Etiquette 

1. ใหการศึกษาบุคคลากรทางการแพทยโดยเนนการตระหนักถึงความสําคัญของการควบคุมการ

แพรกระจายเชื้อของโรคระบบทางเดินหายใจจากแหลงแพรเชื้อ (Source control measure) โดยใช 

Droplet precautions ในผูปวยที่มีโรคระบบทางเดินหายใจทุกคน โดยเฉพาะในทองที่และฤดูกาลที่

มีการระบาด 

2. ดําเนินมาตรการเพื่อการควบคุมการแพรกระจายโรคจากแหลงแพรเชื้อ โดยจัดใหมี การคัดกรอง, 

แยกผูปวยจากบุคคลอื่น รวมทั้งตองปฏิบัติมาตรการดังกลาวในบริเวณที่มีความเสี่ยงตอการ

แพรกระจายเชื้อ เชน โถงรอตรวจ, หองฉุกเฉิน, หองตรวจ, หอผูปวย , หอผูปวยวิกฤต 

3. มีปายคําแนะนําใหผูปวยใชกระดาษทิชชู ปดปาก จมูก เวลาไอหรือจาม 

4. จัดกากอนามัย, กระดาษทิชชูไวสําหรับผูปวย ตั้งแตบริเวณคัดกรองรวมทั้งจัดถังขยะติดเชื้อชนิดฝา

เปดดวยเทาไวสําหรับผูปวยดวย 

5. มีคําแนะนําเรื่องการทําความสะอาดมือ, จัดที่ลางมือหรือน้ํายาลางมือแหงสําหรับผูปวย 



 

เอกสารอางอิง   

 จริยา   แสงสัจจา ,คูมือการปฏิบัติงานโรคไขหวัดนก   กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชุมนุมสหกรณ

การเกษตรแหงประเทศไทย , 2548 . 

 กระทรวงสาธารณสุข , คูมือการปองกันควบคุมโรคติดตออุบัติใหมสําหรับบุคลากรทางการแพทยและ

สาธารณสุข. สํานักพิมพองคการทหารผานศึก.(2554) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางการดูแลรักษาผูปวย 



       งานคุณภาพ รพ.ดอยเตา 

เรื่อง   การปองกันและควบคุมการติดเชื้อดานโภชนาการ 

วันที่ออกเอกสาร : 1 ตุลาคม 2558 เลขที่ :WI–IC-014 หนา : 1/1 แกไขครั้งที่ : 2 

หนวยงาน :   งานปองกันและควบคุมการติดเชื้อใน

โรงพยาบาล 
หนวยงานที่เกี่ยวของ : ทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ 

ผูเรียบเรียง : นางวันวิสาข  คํานิมิตร 

ตําแหนง : พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

ผูอนุมัติ : นางประทุมพร  คําแสน 

ตําแหนง : หัวหนาพยาบาล 

 

วัตถุประสงค 

 ผูรับบริการและบุคลากรในโรงพยาบาลไดรับโภชนาการที่สะอาด 

 

ขอบเขต 

 นักโภชนาการ เจาหนาที่ฝายโภชนาการ และบุคลากรที่จุดรับบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําจํากัดความ 

 การปองกันการติดเชื้อในหนวยโภชนาการ เปนการลดการปนเปอนเชื้อจุลชีพและสารเคมี 

ประกอบดวย ขั้นตอน การปฏิบัติตนของ บุคลากรที่ปรุงและ จัดจายอาหารใน แผนกโภชนาการการจัดการ  

สิ่งแวดลอมและการกําจัดขยะมูลฝอยอุปกรณเครื่องมือ เครื่องใชการเลือกซื้อวัตถุดิบ  อาหารและเครื่องดื่ม

การปองกันและควบคุมการติดเชื้อดานโภชนาการ 

การปฏิบัติตนของบุคลากรที่ปรุงและจัดจายอาหารในแผนกโภชนาการ 

การจัดการสิ่งแวดลอมและการกําจัดขยะมูลฝอย 

อุปกรณเครื่องมือเครื่องใช 

การเลือกซื้อวัตถุดิบ อาหารและเครื่องดื่ม 

การเก็บรักษาอาหาร 

การประกอบอาหาร 

การเก็บรักษาอาหารกอนนําสงและการตักแบงอาหาร 

การแจกจายอาหาร 

การเก็บและทําความสะอาดภาชนะบรรจุอาหารและเครื่องใช

รับประทานอาหาร 

การตรวจสอบการปนเปอนของอาหารเมื่อมีหรือสงสัยวามีการ

ระบาดและเกณฑทางจุลชีววิทยา 



การเก็บรักษาอาหารการประกอบอาหารการเก็บรักษาอาหารกอนนําสงและการตักแบง อาหาร. การเก็บและ

ทําความสะอาดภาชนะบรรจุอาหารและเครื่องใชรับประทานอาหาร 

 

ความรับผิดชอบ 

เจาหนาที่ฝายโภชนาการ และบุคลากรที่จุดรับบริการ 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

กระบวนการ การปฏิบัติ 

1. การปฏิบัติตนของ   

บุคลากรที่ปรุงและจัดจาย

อาหารในแผนกโภชนาการ 

1. แตงกายสะอาด สวมหมวกหรือผาคลุมผมและผากันเปอน ใสรองเทาหุมสน 

2. ตัดเล็บใหสั้น ไมสวมแหวน ลางมือและเล็บใหสะอาดดวยสบูกอนเตรียม 

    อาหาร ภายหลังสัมผัสสิ่งของท่ีไมสะอาดและหลังจากเขาหองน้ํา 

3. ไมไอจามรดอาหาร กรณีเปนหวัดใหผูกผาปดปากและจมูก 

4. บุคลากรที่มีอุจจาระรวงหรือเปนบิดหรือมีแผลเปดหรือตุมหนองที่มือควร 

    ละเวนการปฏิบัติงาน 

5. ไมสูบบุหรี่ 

2. การจัดการสิ่งแวดลอม

และการกําจัดขยะมูลฝอย 

1. บริเวณพื้นควรสะอาดและแหง ทอระบายน้ํามีฝาปด 

2. ระบบการสัญจรของอาหารดิบและอาหารพรอมบริโภคควรแยกออกจากกัน 

3. มีที่รองรับขยะในที่เตรียมหรือปรุงอาหาร และบริเวณที่ลางภาชนะอุปกรณ        

4, การกําจัดขยะมูลฝอย ปฏิบัติตามขอกําหนดของโรงพยาบาล 

5. เศษอาหารที่เหลือแตละมื้อไมนําไปเลี้ยงสัตว (ยกเวนไดผานกระบวนการ 

    ทําลายเชื้อดวยความรอน)      

3. อุปกรณเครื่องมือ   

เครื่องใช 

1. เครื่องมือ เครื่องใช เปนวัสดุที่มีผิวเรียบเพื่อใหงายตอการทําความสะอาด  

    ไมเปนสนิม และไมมีรอยแตกราว 

2, เขียงเปนแผนเรียบ มั่นคง แข็งแรง ไมดูดซับน้ํา ทําความสะอาดงาย ไมมี 

    เชื้อรา 

 

3. มีดและเขียงแยกประเภทการใชงาน ไมปะปนกันระหวางอาหารสุก เนื้อสัตว  



กระบวนการ การปฏิบัติ 

    ผักและผลไม 

4. ภาชนะใสอาหารตองสะอาดและแหง กอนนํามาใชเตรียมอาหาร 

5. โตะที่ใชเตรียมอาหารมั่นคง แข็งแรง ทําดวยวัสดุที่ไมดูดซึมน้ํา ทําความ 

    สะอาดงาย 

6. ภายหลังประกอบอาหาร ใหลางอุปกรณ เครื่องใชใหสะอาดและผึ่งใหแหง 

7. รถนําสงอาหารผูปวยทําดวยวัสดุแข็งเรียบ มีที่ระบายน้ําไมอับชื้น ปดมิดชิด  

    เพื่อปองกันสัตวพาหะนําโรคและงายตอการทําความสะอาดหลังสงอาหารให 

    ลางทําความสะอาดเช็ดใหแหง ถามีการหกของอาหารเช็ดทําความสะอาด 

    ทันท ี

8. ตูเย็นเก็บอาหารตองมีการทําความสะอาดสม่ําเสมอ ขอบยางไมมีเชื้อราและ 

    ตรวจสอบอุณหภูมิของตูเย็นเปนระยะๆ 

4. การเลือกซื้อวัตถุดิบ   

อาหารและเครื่องดื่ม 

1. เลือกซื้อวัตถุดิบ อาหารและเครื่องดื่มที่ใหมและสด จากแหลงผลิตที่มี 

    คุณภาพดีและไดมาตรฐาน 

2. ตรวจสอบสภาพอาหารขณะที่ผูผลิต/ ผูจําหนายมาสง 

5. การเก็บรักษาอาหาร 1. มีสถานที่เก็บวัตถุดิบ อาหารและเครื่องดื่ม ที่เปนสัดสวน แยกประเภท 

    อาหารดิบและอาหารที่ปรุงสุกแลว 

2. รักษาความสะอาดของสถานที่เก็บรักษาอาหาร 

3. ชั้นวางอาหารควรสูงจากพื้นอยางนอย 60 เซนติเมตร และไมควรอยูติด 

    ผนังเพื่อความสะดวกในการทําความสะอาด และไมเปนแหลงที่อยูของสัตว 

    พาหะนําโรคตางๆ 

4. มีภาชนะใสและปกปดอาหาร 

5. มีหองเย็น/ตูเย็นปรับอุณหภูมิเหมาะสมกับอาหารแตละชนิดและวัตถุดิบที่ 

    เก็บสํารองไว 

6. มีการหมุนเวียนนําของเกาออกมาใชกอน 

6. การประกอบอาหาร 1. ลางอาหารสดกอนนําไปประกอบอาหาร 

2. ประกอบอาหารใหไดอุณหภูมิเพียงพอและเวลาที่เหมาะสมตามประเภท 

    อาหาร 
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3. ลางผักและผลไมใหสะอาดกอน 

4. ใสถุงมือหรือใชชอนหรือทัพพีเมื่อตองสัมผัสภาชนะตรงสวนที่สัมผัสอาหาร  

    อาหารที่ปรุงสุกแลวหรืออาหารที่พรอมบริการ 

5. ชิมอาหารโดยการตักใสถวยแบง 

6. บุคลากรที่ไมเกี่ยวของไมควรเขาไปในบริเวณที่เตรียมหรือประกอบอาหาร 

7. การเก็บรักษาอาหาร

กอนนําสงและการตักแบง    

อาหาร 

1. ถาไมสามารถแจกจายอาหารที่ปรุงเสร็จทันที ใหเก็บรักษาไวในอุณหภูมิที่ 

    เหมาะสมสําหรับอาหารแตละประเภท 

8. การแจกจายอาหาร 1. อาหารที่ปรุงเสร็จใหนําแจกจายทันที ถาไมสามารถทําไดทันทีใหเก็บรักษาไว 

    ในภาชนะที่มีฝาปด 

9. การเก็บและทําความ    

สะอาดภาชนะบรรจุ   

อาหารและเครื่องใช   

รับประทานอาหาร 

1. ขจัดเศษอาหารออกกอนลาง 

2. ไมมีความจําเปนตองแยกภาชนะที่ใชกับผูปวยติดเชื้อ 

3. ลางภาชนะดวยเครื่องลางจานที่อุณหภูมิ 820C /1800F ถาไมมีใหลวกหรือ 

    ตมหลังจากลาง 

4. การลางดวยมือ ใสถุงมือยางหนา ใชน้ําและน้ํายาลางจานลางใหสะอาดและ 

    ผึ่งใหแหง 

10. การตรวจสอบการ     

ปนเปอนของอาหารเมื่อมี

หรือสงสัยวามีการระบาด 

1. ใหความรวมมือกับกรรมการควบคุมโรคติดเชื้อในการสอบสวนโรคในกรณี 

    เกิดการเจ็บปวยของระบบทางเดินอาหารในผูปวยและบุคลากรหลายคน 

    พรอมกันและสงสัยวาจะมีการปนเปอนของอาหาร 

 

สิ่งที่ไมควรปฏิบัติ 

1. วางอาหารบนพื้น 

2. นําสัตวเลี้ยงเขามาในบริเวณอาคารโภชนาการ 

3. ฉีดยาฆาแมลงบริเวณอาคารและบริเวณใกลเคียง 

4. บุคลากรที่มีการติดเชื้อหรือเปนพาหะของเชื้อในระบบทางเดินอาหาร ปฏิบัติงานเกี่ยวของกับการ

ประกอบอาหาร 

 



ภาคผนวก 

เกณฑคุณภาพของจุลชีววิทยาของอาหารและภาชนะสัมผัสอาหาร * 

ประเภทอาหาร เกณฑคุณภาพ 

1. อาหารดิบ 

    หมายถึง อาหารที่ยังบริโภคไมได ตองผานการ 

    ทําสุกหรือการเตรียมดวยกรรมวิธีใดๆ กอน 

    บริโภค ไดแก เนื้อสด ปลาสด ไสกรอกอีสาน 

    ดิบ ปลาแหง และเนื้อเค็มดิบ ไข เครื่องแกง  

    เปนตน 

 

MPN E.coli/กรัม 

S.aureus/กรัม 

B.cereus/กรัม 

V.parahaemolyticus/กรัม 

C.perfringens/0.001 กรัม 

Salmonella spp./25 กรัม 

V.cholerae/25 กรัม 

 

นอยกวา 50 

นอยกวา 200 

นอยกวา 200 

นอยกวา 200 

ไมพบ 

ไมพบ 

ไมพบ 

  2. อาหารพรอมบริโภค   

2.1 อาหารดิบที่เตรียมหรือปรุงในสภาพบริโภคไดทันที 

    2.1.1 ผัก ผลไม ที่ลางแลว สลัด สมตํา เปนตน 

 

 

     

 

 

 

 

 

ยีสต/กรัม 

รา/กรัม 

MPN E.coli/กรัม 

Salmonella spp./25 กรัม 

 

นอยกวา 10,000 

นอยกวา 500 

นอยกวา 10 

ไมพบ 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทอาหาร เกณฑคุณภาพ 

   2.1.2 อาหารทะเลที่เตรียมเพื่อบริโภคดิบ เชน ปลา 

กุง ปลาหมึก หอยดิบ เปนตน 

จุลินทรียรวม/กรัม 

MPN Fecal coliforms/กรัม 

S. aureus/กรัม 

B. cereus/กรัม 

นอยกวา 1 ลาน 

นอยกวา 20 

นอยกวา 100 

นอยกวา 100 



V. parahaemolyticus/

กรัม 

C. perfringens/0.01 diy, 

Salmonella spp./25 กรัม 

V. cholerae/25 กรัม 

นอยกวา 100 

 

ไมพบ 

ไมพบ 

ไมพบ 

2.2 อาหารที่ผานกรรมวิธีหรือปรุงสุกแลว 

   2.2.1 ผักผลไมดอง แชอิ่ม แหง 

 

 

 

 

 

 

   2.2.2 อาหารปรุงสุกทั่วไป ไดแก อาหารปรุงสําเร็จ 

(ประเภทขาวแกง) กวยเตี๋ยว ขนมจีน ยํา น้ําพริกจิ้ม                     

ไสกรอก หมูยอ ปูอัด cold meats ปลาหมึกปรุงรส 

ขนม ผลไมกวน เปนตน 

ยีสต/กรัม 

รา/กรัม 

MPN E.coli/กรัม 

Salmonella spp./25 กรัม 

B.cereus/กรัม 

C.perfringens/0.01 กรัม 

Salmonella spp./25 กรัม 

พยาธิ 

จุลินทรียรวม/กรัม  

MPN Coliforms/กรัม 

MPN E.coli/กรัม 

S.aureus/กรัม 

B.cereus/กรัม  

C.perfringens/0.01 กรัม 

V.parahaemolyticus/25 

กรัม 

Salmonella spp./25 กรัม 

นอยกวา 

10,000 

นอยกวา 500 

นอยกวา 3 

ไมพบ 

นอยกวา 100 

ไมพบ 

ไมพบ 

นอยกวา 1 ลาน 

นอยกวา 500 

นอยกวา 3 

นอยกวา 100 

นอยกวา 100 

ไมพบ 

ไมพบ 

 

ไมพบ 

 

 

 

 

ประเภทอาหาร เกณฑคุณภาพ 

3. อาหารปรุงสุกแลวแชเย็นหรือแชแข็งตองอุน   



    กอนบริโภค ไดแก พิซซา ขนมจีน ซาลาเปา  

    ลูกชิ้น เปนตน     

    3.1 แชเย็น 

 

 

 

 

 

 

 

    3.2 แชเยือกแข็ง 

 

 

จุลินทรียรวม/กรัม  

MPN Coliforms/กรัม 

MPN E.coli/กรัม 

S.aureus/กรัม 

B.cereus/กรัม  

C.perfringens/0.01 กรัม 

V.parahaemolyticus/25กรัม 

Salmonella spp./25 กรัม

จุลินทรียรวม/กรัม  

MPN Coliforms/กรัม 

MPN E.coli/กรัม 

S.aureus/กรัม 

B.cereus/กรัม  

C.perfringens/0.01 กรัม 

V.parahaemolyticus/25 กรัม 

Salmonella spp./25 กรัม 

 

 

นอยกวา 1 ลาน 

นอยกวา 500 

นอยกวา 3 

นอยกวา 100 

นอยกวา 100 

ไมพบ 

ไมพบ 

 

นอยกวา 1 แสน 

นอยกวา 100 

นอยกวา 3 

นอยกวา 50 

นอยกวา 50 

ไมพบ 

ไมพบ 

ไมพบ 

4. เครื่องดื่มหาบเรแผงลอย            ยีสต/มล. 

รา/มล. 

MPN Coliforms/กรัม 

MPN E.coli/กรัม 

S.aureus/กรัม  

C.perfringens/0.01 กรัม  

Salmonella spp./25 กรัม 

นอยกวา 1,000 

นอยกวา 100 

นอยกวา 20 

นอยกวา 2  

ไมพบ 

ไมพบ 

ไมพบ 

5. น้ําดื่มและน้ําแข็ง** 

 

Coliforms 

E.coli  

ไมพบ 

ไมพบ 

6. ภาชนะสัมผัสอาหาร    



 หมายถึง อุปกรณในการบริโภคอาหาร ไดแก จาน 

ชาม ชอน แกวน้ํา เปนตน 

 

จุลินทรียรวม/ชิ้นของภาชนะ 

 

นอยกวา 1 x 

103 

เอกสารอางอิง 

   เกณฑคุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารและภาชนะและผูสัมผัสอาหารของ

กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2536 

 สมหวัง  ดานชัยวิจิตร และคณะ. (2550). คูมือปฏิบัติเพื่อปองกันและควบคุมการติดเชื้อใน

โรงพยาบาล. สถาบันบําราศนราดูร .  

  Association of European Airlines August 1989 ในเอกสาร Routine Microbiological  

    Standards for Aircraft-Ready Food. 

 

หมายเหตุ 

1. ชนิดจุลินทรียที่ตรวจ ขึ้นกับวัตถุประสงคการสงตรวจ ชนิดอาหาร และกรรมวิธีการผลิต 

2. วิเคราะหจํานวนจุลินทรีย ยีสตและราตอกรัม ใชวิธี standard plate count หรือวิธี pour plate 

3. วิเคราะห Coliforms และ E.coli ใชวิธี MPN. สําหรับอาหารใชตาราง 3-.01 มิลลิลิตร (มล.),         3-

0.01 มล. และ 3-0.001 มล. และเครื่องดื่มใชตาราง 5-10 มล. 1-1 มล. และ 1-0.1 มล. 

4. วิเคราะหเชื้อโรคอาหารเปนพิษตอกรัม ใชวิธี surface spread plate 

5. เกณฑตัดสินของภาชนะสัมผัสอาหาร ใชจํานวนจุลินทรียตอชิ้นภาชนะซึ่งวิเคราะหโดยวิธี standard plate 

count 

6. วัตถุประสงคการกําหนดเกณฑคุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารและภาชนะสัมผัสอาหารขึ้นนี้เพื่อเปน

แนวทางแกเจาหนาที่วิทยาศาสตรการแพทยในการใหขอมูลแกผูสงตัวอยางไดทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
       งานคุณภาพ รพ.ดอยเตา 

แนวทางการดูแลรักษาผูปวย 

เรื่อง   การปองกันการปนเปอนเชื้อโรคของอาหารเหลว 
 

วันที่ออกเอกสาร : 1 ตุลาคม 2558 เลขที่ :WI–IC-015 หนา : 1/1 แกไขครั้งที่ : 2 

หนวยงาน :   งานปองกันและควบคุมการติดเชื้อใน

โรงพยาบาล 
หนวยงานที่เกี่ยวของ : ทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ 

ผูเรียบเรียง : นางวันวิสาข  คํานิมิตร 

ตําแหนง : พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

ผูอนุมัติ : นางประทุมพร  คําแสน 

ตําแหนง : หัวหนาพยาบาล 

 

วัตถุประสงค 

  เพื่อปองกันการปนเปอนเชื้อโรคของอาหารเหลว 

 

ขอบขาย 

 เจาหนาที่ผลิตอาหารเหลว 

 

คําจํากัดความ 

 การปนเปอน หมายถึง การที่มีเชื้อกอโรคในอาหารที่ผลิตมากกวาเกณฑคุณภาพทาง 

จุลชีววิทยาของอาหาร 



 อาหารเหลว หมายถึง  อาหารที่ผลิตขึ้นสําหรับใหผูปวยทางสายยางเขาสูกระเพาะอาหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การปองกันการปนเปอนอาหารเหลว 

การจัดสถานที่ 

การปฏิบัติตนของเจาหนาที่ผลิตอาหารเหลว 

การทําความสะอาดอุปกรณและภาชนะ 

การเตรียมสวนประกอบอาหาร 

การขนสง 

การตรวจสอบคุณภาพอาหารเหลว 

การประเมินผล 



 

 

ความรับผิดชอบ 

งานโภชนาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

กระบวนการ การปฏิบัติ 

1. การจัดสถานที่ หองเตรียมอาหารและประกอบอาหาร ควรเปนหองแยกเฉพาะและเปนหองปรับ

อากาศ 

2. การปฏิบัติตนของ

เจาหนาที่ผลิต

อาหาร 

      เหลว 

1. เปลี่ยนรองเทากอนเขาหองเตรียมและประกอบอาหาร 

2. สวมเสื้อคลุม สวมหมวกหรือผาคลุมผม ผาปดปาก - จมูกเมื่อเขาหองเตรียม

และประกอบอาหาร 

3. เครงครัดตอการลางมือใหทั่วถึงดวยสบูผสมน้ํายา  ทําลายเชื้อนาน30 วินาที 

กอนเตรียมและประกอบอาหารทุกครั้ง 

4. สวมถุงมือสะอาดขณะเตรียม ประกอบ และบรรจุอาหารเหลว 

3. การทําความสะอาด 1. เครื่องปนอาหารเหลว ลางทําความสะอาดภายหลังใชงาน แลวสงอบไอน้ํารอน 



กระบวนการ การปฏิบัติ 

อุปกรณและภาชนะ 2. อุปกรณและภาชนะอื่นๆ ลางทําความสะอาด ภายหลังใชงาน และตมในน้ํา

เดือดนาน 30 นาที 

3. กระดาษฟอยล (Foil) ที่ใชสําหรับปดทับจุกขวดบรรจุอาหารเหลว ใหสงทําให

ปราศจากเชื้อโดยการอบไอน้ํากอนใช 

4. ขวดแกวที่ใชบรรจุอาหารเหลว ลางทําความสะอาดภายหลังใชงาน และสง

ทําลายเชื้อดวยความรอน เชน   ตมในน้ําเดือดหรืออบไอน้ํา 

4. การเตรียม

สวนประกอบอาหาร 

1. ลางทําความสะอาดอาหารสดและไขใหสะอาดกอนนํามาประกอบอาหาร 

2. สวนประกอบอาหารตางๆ เชน เกลือ น้ํามัน น้ําเชื่อม น้ําตม ใหเตรียมใชเฉพาะ

มื้อ 

3. สวนประกอบที่เตรียมเรียบรอย เชน ไขลวก  น้ําเชื่อม น้ําตม บรรจุในภาชนะ

ปกปดตลอดเวลา 

5. การดูแลอาหารที่ผลิต

แลว 

1 บรรจุอาหารเหลวในขวดแกวใหปริมาณเพียงพอตอมื้อตอผูปวย 1 คนเทานั้น 

 2. แจกจายอาหารไปยังหอผูปวยทันทีภายหลังผลิต 

 3. ในกรณีไมสามารถแจกไดทันที ตองเก็บ 

อาหารเหลวไวในตูเย็นที่มีอุณหภูมิ 2-80C 

 4. ที่หอผูปวย เมื่ออาหารเหลวมาถึงใหผูปวยทันที เฉพาะมื้อกลางคืนใหเก็บไวใน

ตูเย็นที่มีอุณหภูมิ 2-80C ตลอดเวลาจนกวาจะใหผูปวย 

6. การขนสง  จัดหาภาชนะที่มั่นคงแข็งแรงมิดชิดและทําความ 

สะอาดงายเพื่อบรรจุขวดอาหารเหลวในการขนสง 

7. การตรวจสอบ 

คุณภาพอาหารเหลว 

 สุมเก็บตัวอยางอาหารเหลวเพาะเชื้อเปนระยะๆ   

8. การประเมินผล 1. ฝายโภชนาการตรวจสอบการปฏิบัติงานทุก 2 เดือน 

 2. คณะกรรมการโรคติดเชื้อรวมประเมินผล 

การปฏิบัติงานทุก 6 เดือน 

 



6. เอกสารอางอิง 

 สมหวัง  ดานชัยวิจิตร และคณะ. (2550). คูมือปฏิบัติเพื่อปองกันและควบคุมการติดเชื้อใน

โรงพยาบาล. สถาบันบําราศนราดูร .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       งานคุณภาพ รพ.ดอยเตา 

แนวทางการดูแลรักษาผูปวย 

เรื่อง   การใชผาปดปากและจมูก 
 



วันที่ออกเอกสาร : 1 ตุลาคม 2558 เลขที่ :WI–IC-016 หนา : 1/1 แกไขครั้งที่ : 2 

หนวยงาน :   งานปองกันและควบคุมการติดเชื้อใน

โรงพยาบาล 
หนวยงานที่เกี่ยวของ : ทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ 

ผูเรียบเรียง : นางวันวิสาข  คํานิมิตร 

ตําแหนง : พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

ผูอนุมัติ : นางประทุมพร  คําแสน 

ตําแหนง : หัวหนาพยาบาล 

 

วัตถุประสงค 

1. ชวยปองกันปากและจมูกของบุคลากรสุขภาพสัมผัสกับเลือด สารคัดหลั่ง สารน้ํา หรือสิ่งขับถาย 

ตลอดจนเสมหะ น้ํามูก น้ําลาย หรือฝอยละอองจากผูปวยมาสูบุคลากร 

2.  ปองกันการแพรกระจายเชื้อทางฝอยละออง 

3. ชวยปองกันการปนเปอนเชื้อโรคจากปากและจมูกของบุคลากร ไปสูผูปวยขณะที่ไดรับการทําหัตถการ

ซึ่งตองใหเทคนิคปราศจากเชื้อ  

4. ปองกันการแพรกระจายเชื้อจากการไอ จามของผูปวยสูผูอื่น 

 

ขอบเขต 

บุคลากรทุกระดับของโรงพยาบาล 

 

คําจํากัดความ 

1. ผาปดปากและจมูกชนิดธรรมดา (surgical mask) เปนหนากากที่ใสเพื่อปองกันการแพรกระจายของ

เชื้อที่มีขนาดใหญ (มากกวา 5 ไมครอน) ใหบุคลากรหรือผูปวยสวมใสเพื่อลดการแพรกระจายของเชื้อ

โรคที่ปะปนมากับฝอยละอองของน้ํามูก น้ําลาย เชน บุคลากรที่ตองใหการดูแลผูปวยโรคไขหวัดใหญ 

เปนตน และใหผูปวยที่แพรกระจายเชื้อทางอากาศสวมใสขณะอยูหองแยกหรือขณะเคลื่อนยาย เชน 

ผูปวยวัณโรคระยะแพรเชื้อ เพื่อลดการแพรกระจายเชื้อจากผูปวยสูบุคลากรและผูปวยอื่น  

2.  ผาปดปากและจมูกชนิดที่กรองอนุภาคขนาดเล็ก (particulate respirator) เปนหนากากชนิดพิเศษ

ที่ใสเพื่อปองกันการแพรกระจายเชื้อที่มีขนาดเล็ก โดยกรองอนุภาคที่มีขนาด 1 ไมครอนหรือเล็กกวา

ได รวมถึงฝุนละอองและหมอกควัน บุคลากรควรสวมผาปดปากและจมูกชนิดที่กรองอนุภาคขนาด

เล็กในกรณีที่ตองใหการดูแลผูปวยที่แพรกระจายเชื้อทางอากาศ เชน วัณโรค สุกใส หัด งูสวัด ระยะ

แพรเชื้อ เปนตน กรณีที่มีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะสัมผัสละอองฝอยของผูปวย ใหสวมผาปดปากและจมูก



ชนิดที่กรองอนุภาคขนาดเล็ก  (particulate respirator) เชน ขณะเก็บเสมหะผูปวยโดยตรง เก็บสิ่ง

สงตรวจโดยวิธี nasopharyngeal aspiration/airway suction การพนยา การใสทอชวยหายใจ การ

ถายภาพรังสี การสงกลองหลอดลม การดูแลผูปวยที่ใชเครื่องชวยหายใจ การปฏิบัติการชวย ฟนคืน

ชีพ และการผาศพเพื่อดูเนื้อเยื่อปอด เปนตน 

 

ความรับผิดชอบ 

 คณะกรรมการปองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

ขั้นตอน การปฏิบัติ 

การสวมผาปดปากและจมูกชนิด

ธรรมดา (surgical mask)    

วิธีการ 

ทําความสะอาดมือกอนสวมผาปดปากและจมูก  เพื่อรักษาความสะอาดของผา

ปดปากและจมูก เพราะมืออาจปนเปอนสิ่งสกปรกและเชื้อโรค 

1. จับมุมบนสุดทั้งสองขางของผาปดปากและจมูกคลี่ออก เพื่อใหสวนอื่น  

โดยเฉพาะบริเวณตรงกลางของผาปดปากและจมูกยังคงสะอาดที่สุด 

2. วางผาปดปากและจมูกทาบบนใบหนาในระดับต่ํากวาตาเล็กนอย โดยใหคลุม

ทั้งจมูกและปาก 

3. ใหมือทั้งสองขางจับเชือกคูบน คาดไวเหนือใบหู แลวเลื่อนมือไปตามเชือก 

และผูกเงื่อนกระตุกที่ดานหลังศีรษะ 

4. จัดผาปดปากและจมูกใหกระชับพอดีกับใบหนา เพื่อปองกันสิ่งสกปรกและ

เชื้อโรคมาสูปากและจมูกไดอยางมีประสิทธิภาพ และเพื่อหลีกเลี่ยงการ

สัมผัสผาปดปากและจมูกอีกโดยไมจําเปน 

5. จับเชือกคูลาง ออมไปผูกไวที่ดานหลังศีรษะบริเวณทายทอย 

6. จับที่มุมผาปดปากและจมูก ขยับใหพอดี เพื่อปองกันสิ่งสกปรกและเชื้อโรค

มาสูปากและจมูกไดอยางมีประสิทธิภาพ และสะดวกสบายไมการปฏิบัติงาน 

7. สําหรับผูที่สวมแวนตา ใหถอดแวนตาออกกอน แลวจึงสวมผาปดปากและ

จมูก 



ขั้นตอน การปฏิบัติ 

การถอดผาปดปากและจมูกชนิด

ธรรมดา (surgical mask) 

 

หลักการ 

1. ไมถอดผาปดปากและจมูกหอยทิ้งไวที่คอ 

2. หากผาปดปากและจมูกเปนชนิดใชซ้ํา ใหซักทําความสะอาดกอนนํามาใชซ้ํา 

3. ไมใหดานนอกของผาปดปากและจมูก ซึ่งถือวาสกปรกมาสัมผัสผิวหนัง 

อุปกรณ 

1. อุปกรณสําหรับทําความสะอาดมือ 

2. ผาปดปากและจมูกที่ใชแลว 

วิธีการ 

การถอดผาปดปากและจมูก มีวิธีการดังนี้ 

1. กระตุกเชือกคูลางของผาปดปากและจมูกออกกอนเพื่อปองกันสวนที่สกปรก

ตลบลงมาสัมผัสผิวหนังบริเวณคอ หรือเสื้อผาของผูสวม 

2. กระตุกเชือกคูบนของผาปดปากและจมูก จับเชือกไวโดยไมใหมือสัมผัสดาน

นอกของผาปดปากและจมูก เพราะถือวาเปนสวนที่สกปรก 

3. พบัตลบกลับเอาดานที่สกปรกไวดานใน 

4. ทิ้งผาปดปากและจมูกชนิดใชครั้งเดียวทิ้งลงในถังขยะติดเชื้อสวนผาปดปาก

และจมูกชนิดนําลับมาใชซ้ํา  ใหทิ้งลงในภาชนะที่จัดเตรียมไวให 

5. ทําความสะอาดมือดวยวิธีที่เหมาะสม 

วิธีการสวมผาปดปากและจมูก

ชนิดที่กรองอนุภาคขนาดเล็ก 

(particulate respirator)   

 

วิธีการ 

1. วาง respirator ไวในมือ โดยใหสวนปลายจมูกของ respirator อยูปลายมือ 

ใหสายรัดทั้งสองเสนหอยอยูใตมือ 

2. ครอบ respirator บนใบหนาขยับใหกระชับทุกสัดสวนของใบหนา   

สวนบนของ respirator อยูที่จมูก สวนลางอยูใตคาง 

3. ดึงสายรัดศีรษะเสนบน ออมมาคาดบริเวณศีรษะสวนที่สูงที่สุดสายรัดเสน

ลางดึงใหออมมาคาดบริเวณที่ต่ํากวาใบหู 

4. ใชมือทั้งสองขางกดบริเวณสันจมูกใหโครงของ respirator แนบไดรูปกับสัน

จมูก 

5. ตรวจสอบความกระชับของการสวม respirator (fit check) 



ขั้นตอน การปฏิบัติ 

วิธีการถอดผาปดปากและจมูก

ชนิดที่กรองอนุภาคขนาดเล็ก 

 

วิธีการ 

1. ใชมือดึงสายรัดเสนลางขามศีรษะ และถือสายรัดไวดานหนา 

2. ใชมืออีกขางดึงสายรัดเสนบนขามศีรษะ 

3. ถอด respirator ออกจากใบหนา 

4. นําไปเก็บไวในที่แหง โปรง อากาศถายเทด ี

5. ทําความสะอาดมือดวยวิธีที่เหมาะสม 

 

 

เอกสารอางอิง 

นงเยาว  เกษตรภิบาล (2552). หยุดการแพรกระจายเชื้อ. หางหุนสวนจํากัด ลานนามีเดีย แอนดโปร

ดักชัน. 

 

ภาคผนวก 

การใชงานและบํารุงรักษาผาปดปากและจมูกชนิดที่กรองอนุภาคขนาดเล็ก 

การใชงานและบํารุงรักษาผาปดปากและจมูกชนิดที่กรองอนุภาคขนาดเล็ก มีวิธีการดังนี้ 

1. ตรวจสอบสภาพกอนนําไปใชงาน ตรวจดูรอยชํารุด ฉีกขาด และความยืดหยุนของสายรัด 

2. ตรวจสอบความกระชับทุกครั้งกอนใช 

3. เปลี่ยนหนากากใหม เมื่อรูสึกอึดอัดมาก หายใจลําบาก 

กรณีที่บุคลากรจําเปนตองใชผาปดปากและจมูกชนิดที่กรองอนุภาคขนาดเล็กบุคลากรตอง  ผานการ

ตรวจสอบความกระชับ (fit check) และการทดสอบความกระชับ (fit test) ในการสวมใส  เพื่อใหเกิดความ

มั่นใจวาการสวมใสผาปดปากและจมูกชนิดที่กรองอนุภาคขนาดเล็กนั้นมีประสิทธิภาพ 

 

การตรวจสอบความกระชับ 

 การตรวจสอบความกระชับ (fit check) เพื่อตรวจสอบวา particulate respirator แนบพอดีกับ

ใบหนา ไมมีรูหรือตําแหนงที่รั่ว ตองทําการตรวจสอบทุกครั้งกอนการใชงานและกอนการทดสอบความกระชับ 

(fit test) ซึ่งการตรวจสอบความกระชับทําได 2 วิธี คือ 

1. ใชความดันบวก (positive pressure) ใหผูถูกทดสอบหายใจออกแรงกวาปกติแลวตรวจสอบดูวามี

ลมหายใจรั่วออกมารอบๆ หนากากหรือไม ถามีตองขยับหรือปรับตําแหนงใหม โดยถารูสึกวามี    ลมหายใจรั่ว



ออกมารอบจมูกใหปรับบริเวณ nose piece ใหม แตถามีลมหายใจรั่วออกมาบริเวณขอบ  ใหตรวจดูสายรัด 

ถาไมกระชับใหดึงสายรัดใหแนนขึ้น แลวตรวจสอบความกระชับซ้ําจนผาน 

2. ใชความดันลบ (negative pressure) ใหผูถูกทดสอบหายใจเขาแรงกวาปกติแลวตรวจสอบดูวา 

respirator ยุบตัวลงพรอมการหายใจเขาออกหรือไม ถาไมมีการยุบตัวแสดงวามีการรั่วบริเวณขอบ   ใหถอด

หนากากออก ตรวจหารูรั่ว หรือบริเวณขอบที่ผิดรูป หลังจากนั้นปรับแตงใหเรียบรอย          สวมหนากาก

กลับคืนแลวตรวจสอบความกระชับซ้ําจนผาน 

 

การทดสอบความกระชับ 

 การทดสอบความกระชับ (fit test) เพื่อทดสอบวา particulate respirator แนบพอดีกับใบหนา  ไม

มีรูหรือตําแหนงที่รั่ว บุคลากรทุกคนควรผานการทดสอบความกระชับอยางนอย 1 ครั้ง เพื่อทราบวาตองสวม 

respirator อยางไร และขนาดใด จึงจะกระชับและแนบพอดีกับใบหนาของตน และควรทดสอบกระชับซ้ําเมื่อ

ผอมลงหรืออวนขึ้น จนทําใหรูปรางใบหนาเปลี่ยนแปลง เพราะอาจตองเปลี่ยนขนาดของ  respirator การ

ทดสอบความกระชับมี 2 ขั้นตอน ดังนี้คือ 

1. การทดสอบความสามารถในการรับรส (taste threshold หรือ sensitivity screening) เพื่อทดสอบวา  ผู

ถูกทดสอบสามารถรับรสหวานของสารทดสอบไดหรือไม สารที่ใชทดสอบ (sensitivity solution) คือ 

สารละลายหมายเลข 1 สวนใหญใช saccharine ที่มีความเขมขนต่ํามากๆ (มีความหวานนอยมาก) ดังนั้น

กอนการทดสอบอยางนอย 15 นาที ผูถูกทดสอบไมควรรับประทานดื่มเครื่องดื่ม อมลูกอมหรือเคี้ยวหมาก

ฝรั่ง เพราะจะทําใหผลการทดสอบผิดพลาดได 

1.1 การเตรียมอุปกรณสําหรับทดสอบ มีดังนี ้

1.1.1 ประกอบถุงคลุมศีรษะเขากับฐานรองพลาสติก ใหขอบถุงอยูบริเวณรองของฐาน ดึงเชือก  และ

ผูกใหแนน 

1.1.2 รินสารละลายหมายเลข 1 ประมาณ 1 ชอนชา ลงในอุปกรณกําเนิดละออง (nebulizer) 

หมายเลข 1 และรินสารละลายหมายเลข 2 ปริมาตรเทากันลงในอุปกรณกําเนิดละออง  

หมายเลข 2 หลังจากนั้นสวมอุปกรณกําเนิดละอองเขากับลูกยางใหเรียบรอย 

1.1.3 ทดลองบีบลูกยางหลายๆ ครั้ง จะมีละอองออกมาทางชองดานบน ควรใชไฟสองเพราะจะเห็น

ละอองไดงายเนื่องจากละอองมีขนาดเล็กมา 

1.2 ขั้นตอนการทดสอบ มีดังนี ้

1.2.1 สวมถุงคลุมศีรษะที่ประกอบเรียบรอยแลวใหกับผูถูกทดสอบโดยวางไวที่ไหล ขณะนี้       ผูถูก

ทดสอบยังไมตองสวมใสหนากาก 



1.2.2 ปรับตําแหนงของถุงคลุมศีรษะ โดยใหชองพลาสติกดานหนาอยูหางจากใบหนาของผูถูก

ทดสอบประมาณ 6 นิ้ว 

1.2.3 บอกใหผูถูกทดสอบหายใจทางปาก 

1.2.4 ฉีดสารละลายหมายเลข 1 เขาไปในถุงคลุมศีรษะ โดยฉีดผานชองกลมบนแผนพลาสติก

ดานหนาของถุงคลุมศีรษะ ประมาณ 10 ครั้ง การฉีดสารละลายบีบลูกยางใหแฟบลงอยาง

เต็มที่ ทําไดโดยการถืออุปกรณกําเนิดละอองในตําแหนงตั้งตรง จากนั้นบีบลูกยางใหแฟบลง

อยางเต็มที่และปลอยใหลูกยางคลายตัวจนกระทั่งมีรูปรางเหมือนเดิม 

1.2.5 ถามผูถูกทดสอบวาไดรับรสหวานหรือไม หากไดรับแสดงวาผูถูกทดสอบสามารถรับรสหวานที่มี

ความเขมขนต่ําๆ ไดจดบันทึกจํานวนครั้งของการบีบลูกยาง ลําการทดสอบความกระชับตอไป 

1.2.6 หากผูทดสอบยังไมไดรับรสหวานใหบีบลูกยางอีกประมาณ 10 ครั้งหรือมากกวา จากนั้นจด

บันทึกจํานวนครั้ง 

1.2.7 หากผูทดสอบยังไมไดรับรสหวาน หลังจากบีบลูกยางไปแลว 30 ครั้ง ใหหยุดทดสอบ  และ

เปลี่ยนไปใชวิธีการทดสอบวิธีใหม ซึ่งอาจทดสอบโดยใช bitrex ซึ่งเปนสารละลายที่มีรสขม 

1.2.8 ถอดถุงคลุมศีรษะออก ปลอยใหผูถูกทดสอบหายใจตามปกติประมาณ 2–3 นาที หรือลางปาก

ดวยน้ําสะอาด 

2. การทดสอบความกระชับ (fit test) มีขั้นตอนดังนี ้

2.1 ใหผูถูกทดสอบสวมใสหนากาก และตรวจสอบความกระชับดวยตนเองตามวิธีการที่กลาวมา  ขางตน 

2.2 สวมถุงคลุมศีรษะใหผูถูกทดสอบและใหผูถูกทดสอบหายใจทางปาก 

2.3 ฉีดสารละลายหมายเลข 2 เขาไปในถุงคลุมศีรษะตามจํานวนครั้งที่บันทึกไวในขั้นตอนแรกหรืออยาง

นอย 10 ครั้ง และฉีดซ้ําอีก 5 ครั้ง ทุกๆ 30 วินาที เพื่อรักษาระดับความเขมขนของสารละลายภายใน

ถุงคลุมศีรษะใหคงที ่

2.4 หลังจากฉีดสารละลายรอบแรกแลว (10 ครั้ง) ใหผูถูกทดสอบแสดงอิริยาบถตางๆ ซึ่งเปนอิริยาบถที่ใช

ขณะสวมใสหนากากในการปฏิบัติงาน ดังตอไปนี้ (ขอละ 1 นาที) 

2.4.1  หายใจทางปากดวยอัตราปกต ิ

2.4.2  หายใจเขาออกลึกๆ ทางจมูก ดวยอัตราปกติ 

2.4.3  หันหนาไปทางซายและทางขวา โดยหันซาย 1 วินาที และหันขวา 1 วินาที 

2.4.4  กมและเงยหนา โดยกมหนา 1 วินาที และเงยหนา 1 วินาที 

2.4.5  นับเลข พูด หรือรองเพลงที่ผูถูกทดสอบชอบชาๆ และดังๆ 

2.4.6  หายใจทางปากดวยอัตราปกต ิ



2.5 ขณะทําการทดสอบ หากผูทดสอบไดรับรสหวาน ใหหยุดทดสอบทันทีเพราะแสดงวาผูถูกทดสอบสวม

ใสหนากากไมกระชับพอดี ใหผูถูกทดสอบหยุดพักประมาณ 15 นาที แลวทําการทดสอบใหม โดยเริ่ม

ตั้งแตการทดสอบความสามารถในการรับรส 

2.6 หากผูทดสอบยังไดรับรสหวานอยู อาจพิจารณาเปลี่ยนหนากากใหมีขนาดใหญขึ้นเล็กลงหรือเปลี่ยนรุน

ของหนากาก 

2.7 หากผูทดสอบไมไดรับรสหวานเลยขณะทําการทดสอบ แสดงวาผูถูกทดสอบสวมใสหนากากกระชับดี

และหนากากนั้นมีขนาดเหมาะสมกับผูถูกทดสอบแลว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       งานคุณภาพ รพ.ดอยเตา 

แนวทางการดูแลรักษาผูปวย 

เรื่อง   การใชถุงมือในการปองกันการแพรกระจายเชื้อ 
 

วันที่ออกเอกสาร : 1 ตุลาคม 2558 เลขที่ :WI–IC-017 หนา : 1/1 แกไขครั้งที่ : 2 



หนวยงาน :   งานปองกันและควบคุมการติดเชื้อใน

โรงพยาบาล 
หนวยงานที่เกี่ยวของ : ทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ 

ผูเรียบเรียง : นางวันวิสาข  คํานิมิตร 

ตําแหนง : พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

ผูอนุมัติ : นางประทุมพร  คําแสน 

ตําแหนง : หัวหนาพยาบาล 

 

วัตถุประสงค 

1. ชวยปองกันมือของบุคลากรสุขภาพสัมผัสกับเลือด  สารคัดหลั่ง สารน้ํา หรือสิ่งขับถาย จาก

ผูปวย สิ่งแวดลอม หรืออุปกรณที่ปนเปอน มาสูบุคลากร 

2. ชวยปองกันการปนเปอนเชื้อโรคบนมือและการแพรกระจายเชื้อโรคผานมือของบุคลากร  

3. ปองกันการแพรกระจายเชื้อตามหลักการปองกันการติดเชื้อแบบมาตรฐาน  

4. ปองกันการแพรกระจายเชื้อทางการสัมผัส 

 

ขอบเขต 

 บุคลากรทุกระดับ 

 

คําจํากัดความ 

1. ถุงมือสะอาด (non-sterile gloves หรือ examination gloves) คือ ถุ งมือสะอาดแต ไม

ปราศจากเชื้อใชสําหรับการปฏิบัติกิจกรรมที่จะตองสัมผัสสิ่งสกปรก มีพิษหรือมีเชื้อโรค เชน การ

เจาะเลือด การตรวจทางทวารหนัก และการทําแผล เปนตน เปนถุงมือชนิดใชครั้งเดียวทิ้ง 

2. ถุงมือปราศจากเชื้อ (sterile gloves) คือ ถุงมือที่ผานการทําใหปราศจากเชื้อแลว ใชสําหรับการ

ปฏิบัติกิจกรรมการรักษาพยาบาลที่ตองปลอดเชื้อ ไดแก การผาตัด การทําคลอด การหยิบจับ

เครื่องใชปราศจากเชื้อ การทําหัตถการที่ลุกล้ําเขาไปในรางกายผูปวย (invasive procedures) 

และการสอดใสอุปกรณเขาสูรางกายผูปวย เชน การใสสายสวนปสสาวะ การใสสายสวนหลอด

เลือดดําสวนกลาง เปนตน โดยถุงมือปราศจากเชื้อที่ใชในปจจุบันมีทั้งชนิดใชครั้งเดียวทิ้ง 

(disposable gloves) และชนิดที่นํากลับมาใชซ้ํา (re-usable gloves)  

3. ถุงมือยางชนิดหนาหรือถุงมือแมบาน (heavy-duty gloves หรือ utility gloves) เปนถุงมือยาง

อยางหนา ใชสําหรับงานซักลางหรืองานหนักที่ตองหยิบจับสิ่งของสกปรกมีพิษ หรือเชื้อโรค เชน 

การทําความสะอาดเครื่องมือเครื่องใช ทําความสะอาดพื้น งานซักฟอก และกําจัดขยะ เปนตน 

ถุงมือชนิดนี้ใชแลว สามารถนํามาลางทําความสะอาดทําลายเชื้อโรค และนํากลับมาใชซ้ําได 



 

ความรับผิดชอบ 

 คณะกรรมการปองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

ขั้นตอน การปฏิบัติ 

การสวมถุงมือสะอาด 

 

      การสวมถุงมือสะอาดเปนกิจกรรมที่บุคลากรทางสุขภาพทุกคนตองไดปฏิบัติ

เนื่องจากถุงมือสะอาดเปนอุปกรณปองกันรางกายที่จําเปนและใชบอยที่สุดในการ

ใหการดูแลรักษาผูปวย 

วัตถุประสงค   

เพื่อปองกันมือสัมผัสสิ่งสกปรก สารพิษ หรือเชื้อโรค 

1. เพื่อปองกันการแพรกระจายเชื้อโรคมาสูบุคลากร ผูปวย และสิ่งแวดลอม 

หลักการ 

1. สวมถุงมือเมื่อคาดวามือจะสัมผัสเลือด สารคัดหลั่ง สารน้ํา สิ่งขับถายของ

ผูปวยหรือสิ่งสกปรกอื่นๆ และกอนสัมผัสเยื่อบุและผิวหนังที่มีบาดแผล 

(nonintact skin) ของผูปวย 

2. ทําความสะอาดมือกอนสวมถุงมือดวยวิธีที่เหมาะสม 

3. การสวมถุงมือไมสามารถทดแทนการทําความสะอาดมือได 

4. เลือกถุงมือขนาดพอพีมือและเหมาะสมกับกิจกรรมที่จะปฏิบัติ 

5. ตรวจสอบการรั่วของถุงมือกอนและขณะปฏิบัติกิจกรรมในการดูแลรักษาผูปวย 

6. หากพบถุงมือรั่ว ใหเปลี่ยนถุงมือใหม โดยทําความสะอาดมือกอนสวมถุงมือคู

ใหมทุกครั้ง 

7. เปลี่ยนถุงมือระหวางปฏิบัติกิจกรรมในการดูแลรักษาผูปวยรายเดิมหากเปลี่ยน

จากกิจกรรมที่สกปรกหรือปนเปอนเชื้อไปสูกิจกรรมที่สะอาด หรือเปลี่ยนไป

ปฏิบัติกิจกรรมในตําแหนงอื่น 

8. ไมสวมถุงมือคูเดิมในการดูแลผูปวยมากกวา 1 ราย 

9. ไมแนะนําใหใชแอลกอฮอลถูบนถุงมือ เพื่อทําลายเชื้อเชื้อโรคบนถุงมือ กอนใช



ขั้นตอน การปฏิบัติ 

ถุงมือคูเดิมดูแลผูปวยรายเดิมหรือผูปวยรายตอไป แตสําหรับประเทศที่กําลัง

พัฒนาและมีขอจํากัดในการจัดหาถุงมือใหเพียงพอ อาจพิจารณาใหใช

แอลกอฮอลถูบนถุงมือได แตยังไมมีการศึกษาวาทําไดกี่ครั้งสําหรับถุงมือ 1 คู 

10. ไมใชวิธีลางมือ เพื่อกําจัดสิ่งสกปรกและเชื้อโรคออกกอนใชถุงมือ 

      คูเดิมดูแลผูปวยรายเดิมหรือผูปวยรายตอไป 

11. หากแพถุงมือยางชนิดลาเท็กซ (latex) ใหเปลี่ยนมาใชถุงมือที่ผลิตจาก 

      สารสังเคราะห เชน ไวนิล (vinyl)  เปนตน และหากแพแปงในถุงมือให 

      ใชถุงมือชนิดไรแปง (power-tree latex gloves)  

อุปกรณ 

1. อุปกรณสําหรับทําความสะอาดมือ 

2. ถุงมือสะอาดขนาดพอดีมือ 

วิธีการ 

การสวมถุงมือสะอาด มีวิธีการดังนี้ 

1. ถอดเครื่องประดับบนมือออก ตัดเล็บใหสั้น ยายไมเกิน 0.5 เซนติเมตร 

2. ทําความสะอาดมือดวยน้ํากับสบูหรือน้ํากับน้ํายาฆาเชื้อ หรือใชแอลกอฮอลทํา

ความสะอาดมือโดยพิจารณาใหเหมาะสมกับกิจกรรมที่จะปฏิบัติ และขอบงชี้

ในการทําความสะอาดมือ เพราะมีการศึกษาพบวามีการปนเปอนเชื้อโรคจาก

มือของบุคลากรมาสูผิวดานนอกของถุงมือ 

3. เช็ดมือใหแหงดวยกระดาษหรือผาเช็ดมือที่แหงและสะอาด 

4. สวมถุงมือขนาดพอดีมือ จัดถุงมือใหกระชับ 

5. ตรวจสอบการรั่วของถุงมือ หากพบวาถุงมือรั่ว เปลี่ยนถุงมือขางใหมหรือคูใหม 

การสวมถุงมือปราศจาก

เชื้อ 

 

การสวมถุงมือปราศจากเชื้อจะกระทํากอนที่จะปฏิบัติการรักษาพยาบาล ที่

ตองใชเทคนิคปราศจากเชื้อ เชน การใสสายสวนปสสาวะ การทําคลอด และการ

ผาตัด เปนตน 

วัตถุประสงค   

การสวมถุงมือปราศจากเชื้อ มีวัตถุประสงคดังนี้คือ 

1. เพื่อปองกันการนําเชื้อโรคจากบุคลากรไปสูผูปวยในขณะปฏิบัติการ



ขั้นตอน การปฏิบัติ 

รักษาพยาบาลที่ตองใชเทคนิคปราศจากเชื้อ 

หลักการ    

หลักการโดยทั่วไปเชนเดียวกับการสวมถุงมือสะอาดมีขอแตกตางคือ 

1. สวมถุงมือปราศจากเชื้อเมื่อจะปฏิบัติการรักษาพยาบาลที่ตองใชเทคนิค

ปราศจากเชื้อ 

2. สวนที่ไมปราศจากเชื้อสัมผัสกับสวนที่ไมปราศจากเชื้อ และสวนที่ปราศจาก

เชื้อสัมผัสกับสวนที่ปราศจากเชื้อ 

3. ไมเกิดการปนเปอนขณะสวมถุงมือปราศจากเชื้อ 

อุปกรณ 

1. อุปกรณสําหรับทําความสะอาดมือ 

2. ถุงมือปราศจากเชื้อขนาดพอดีมือ 

วิธีการ 

การสวมถุงมือปราศจากเชื้อ มีวิธีกรดังนี้ 

1. ถอดเครื่องประดับบนมือออก ตัดเล็บใหสั้น ยาวไมเกิน 0.5 เซนติเมตร 

2. ทําความสะอาดมือดวยน้ํากับสบูหรือน้ํากับน้ํายาฆาเชื้อหรือใชแอลกอฮอลทํา

ความสะอาดมือโดยพิจารณาใหเหมาะสมกับกิจกรรมที่จะปฏิบัติ และขอบงชี้

ในการทําความสะอาดมือ เพราะมีการศึกษาพบวามีการปนเปอนเชื้อโรคจาก

มือของบุคลากรมาสูผิวดานนอกของถุงมือ 

2.1  กรณีทั่วไปทําความสะอาดมือดวยสบูหรือสบูผสมน้ํายาฆาเชื้อฟอกใหทั่ว

ทั้งฝามือ หลังมือ นิ้วมือ งามนิ้วมือ ซอกเล็บ และขอมือนาน 40-60 

วินาที หลังจากนั้นเช็ดใหแหงดวยผาเช็ดมือปราศจากเชื้อ แลวจึงสวมถุง

มือ หรือใชแอลกอฮอลประมาณ 3-5 มล. ใสฝามือแลวลูบใหทั่วทั้งฝามือ 

หลังมือ นิ้วมือ งามนิ้วมือ ซอกเล็บ และขอมือ ใชเวลา 20-30 วินาที รอ

จนแอลกอฮอลแหง แลวจึงสวมถุงมือ 

2.2  กรณีที่สวมถุงมือปราศจากเชื้อเพื่อผาตัดหรือทําคลอด ใหทําความสะอาด

ดวยสบูผสมน้ํายาฆาเชื้อฟอกใหทั่วทั้งฝามือ หลังมือ นิ้วมือ งามนิ้วมือ 

ซอกเล็บ ขอมือ จนถึงขอศอก นาน 2-5 นาที หลังจากนั้นเช็ดใหแหง



ขั้นตอน การปฏิบัติ 

ดวยผาเช็ดมือปราศจากเชื้อแลวจึงสวมถุงมือ หรือใชแอลกอฮอล

ประมาณ 6 มล.  ใสฝามือแลวลูบใหทั่วทั้งฝามือ หลังมือ นิ้วมือ งามนิ้ว

มือ ซอกเล็บ ขอมือ จนถึงขอศอก รอจนแอลกอฮอลแหง แลวจึงสวมถุง

มือ 

3.  การเช็ดมือ ใหแบงครึ่งผาเช็ดมือ เช็ดมือทีละขางจากนิ้วมือจนถึงขอมือ (กรณี

ทั่วไป) หรือขอศอก (กรณีผาตัดหรือทําคลอด) โดยเช็ดใหทุกสวนแหงสนิท 

ขอควรระวังหามเช็ดมือเหนือบริเวณที่เปดถุงมือปราศจากเชื้อ เพราะจะ

ทําใหบริเวณดังกลาวเปยกชื้นและเกิดการปนเปอน 

4. การเช็ดมือตองเช็ดมือกอนแขนเสมอ และไมใชผาที่เช็ดมือขางหนึ่งแลวมาเช็ด

มืออีกขางหนึ่ง เพราะสวนที่ตองการใหสะอาดที่สุดคือมือ 

5. ใชมือขางหนึ่งจับซองถุงมือเปดออก ใชมือขางเดียวกันจับดานนอกของซองถุงมือ

ยกขึ้น โดยหางจากขอบอยางนอย 1 นิ้ว จากนั้นใชมือขางตรงขามจับถุงมือตรง

ขอบดานในที่พับไว ดึงออกมาจากซองถุงมืออยางระมัดระวัง อยาใหบริเวณ

ดานนอกของถุงมือสัมผัสกับมือหรือสิ่งแวดลอม เพราะจะเกิดการปนเปอน ถา

มีการปนเปอนเกิดขึ้น ใหเปลี่ยนถุงมือใหม 

6. สอดมือเขาไปในถุงมือขางที่ตรงกันจนสุด โดยใหนิ้วตรงกัน ขณะนี้ยังไม

จําเปนตองตลบรอยพับของถุงมือกลับ 

7. ใชมือขางที่ยังไมไดสวมถุงมือจัดดานนอกของซองถุงมือที่ยังมีถุงมืออยูยกขึ้น ใช

มือขางที่สวมถุงมือแลวสอดเขาไปใตรอยพับของถุงมืออีกขางที่อยูในซอง 

8. ยกถุงมือขางที่เหลือออกมาจากซองโดยไมเกิดการปนเปอน 

9. สอดมืออีกขางไปในถุงมือจนสุด โดยใหนิ้วตรงกัน พรอมกับตลบรอยพับของถุง

มือกลับขึ้นมาโดยไมเกิดการปนเปอน กลาวคือไมใหดานนอกของถุงมือขางใด

ขางหนึ่งสัมผัสกับดานในของถุงมืออีกขางหนึ่ง 

10. ใชมือขางที่สวมถุงมือเรียบรอยแลว สอดเขาใตรอยพับของถุงมือขางแรกเพื่อ

ตลบถุงมือขึ้นจนสุด โดยไมเกิดการปนเปอน 

การถอดถุ งมือสะอาด

และถุงมือปราศจากเชื้อ 

 การถอดถุงมือ ไมวาจะเปนถุงมือสะอาดหรือถุงมือปราศจากเชื้อที่ผานการ

ใชงานแลว จะมีวัตถุประสงค หลักการ และวิธีการที่เหมือนกัน การถอดถุงมือเปน



ขั้นตอน การปฏิบัติ 

 กิจกรรมที่บุคลากรทางสุขภาพทุกคนตองปฏิบัติใหถูกตอง ดวยความระมัดระวัง

เพื่อปองกันการปนเปอนเชื้อโรค 

วัตถุประสงค การถอดถุงมอื มีวัตถุประสงคดังนี้คือ 

1. เพื่อปองกันการสัมผัสกับสิ่งสกปรกบนถุงมือที่ใชแลว 

2. เพื่อปองกันการปนเปอนเชื้อโรคจากถุงมือที่ใชแลวมาสูบุคลากร หรือ 

    สิ่งแวดลอม 

หลักการ 

1. ถุงมือที่ใชแลว ถือวาดานนอกเกิดการปนเปอนและสกปรกวาดานใน 

2. สวนที่สกปรกสัมผัสกับสวนที่สกปรก และสวนที่สะอาดสัมผัสกับสวนที ่

    สะอาด 

3. ไมใหสิ่งสกปรกบนถุงมือสัมผัสผิวหนังของบุคลากรหรือสิ่งแวดลอม 

4. ทิ้งถุงมือสะอาดที่ใชแลวในถังขยะติดเชื้อ สวนถุงมือปราศจากเชื้อทิ้งใน 

    ภาชนะที่จัดเตรียมไวให เพื่อนําไปทําลายเชื้อและทําใหปราศจากเชื้อ  

    แลวนํากลับมาใชซ้ํา 

5. ทําความสะอาดมือทุกครั้งหลังถอดถุงมือ 

 

อุปกรณ 

1. อุปกรณสําหรับทําความสะอาดมือ 

2. ถุงมือที่ปนเปอนเชื้อโรค (หลังผานการใชงานแลว) 

วิธีการ 

การถอดถุงมือ มีวิธีการดังนี้ 

1. เช็ดหรือลางเลือดหรือหนองออกจากถุงมือใหมากที่สุดกอนถอดถุงมือ  

    เพื่อกําจัดสิ่งสกปรกและเชื้อโรคออกจากถุงมือใหมากที่สุดกอนถอด 

    ถุงมือ 

2. ใชมือขางใดขางหนึ่งที่สวมถุงมือจัดดานนอกของถุงมือดานตรงขาม 

    บริเวณใกลขอมือ ถุงมือดานนอกสัมผัสกันได เพราะเปนสวนที่สกปรก 

    หรือปนเปอนเชื้อโรคเหมือนกัน 



ขั้นตอน การปฏิบัติ 

3. ดึงถุงมือไปดานปลายนิ้วมือจนสุด ถุงมือดานในจะพลิกออกมาดานนอก 

4. จับถุงมือขาที่ถอดแลวโดยใชปลายนิ้วของมือขางที่ยังสวมถุงมืออยู  

    ถุงมือดานนอกสัมผัสกันได เพราะเปนสวนที่สกปรกหรือปนเปอน 

    เชื้อโรคเหมือนกัน 

5. สอดนิ้วชี้และนิ้วกลางของมือและถุงมือออกแลวเขาไปดานในของถุงมือ 

    ขางที่ยังไมไดถอดเพราะถือวานิ้วมือและถุงมือดานในสะอาดกวาถุงมือ 

    ดานนอก และสวนที่สะอาดสัมผัสกับสวนที่สะอาดได 

6. ดึงถุงมือขางที่เหลือออกไปทางปลายนิ้ว 

7. ยายนิ้วชี้และนิ้วกลางของมือขางที่ถอดถุงมือออกหมดแลวมาจับดานใน 

    ของถุงมือที่กําลังถูกถอดออก เพราะถือวานิ้วมือและถุงมือดานใน 

    สะอาดกวาถุงมือดานนอก และสวนที่สะอาดสัมผัสกับสวนที่สะอาดได 

8. ดึงตอไปจนถุงมือหลุดจากมือ จะไดถุงมือทั้งสองขางติดอยูดวยกันโดย 

    ดานในของถุงมือจะพลิกกลับมาอยูดานนอก การกลับดานปนเปอนของ 

    ถุงมือไวขางใน เพื่อลดโอกาสที่จะสัมผัสสิ่งสกปรกหรือเชื้อโรค ชวยลด 

    การแพรกระจายของเชื้อโรคได 

9. ระวังไมใหดานนอกของถุงมือซึ่งถือวาเปนสวนที่สกปรกมาสัมผัสผิวหนัง  

    เพื่อลดโอกาสที่จะสัมผัสสิ่งสกปรกหรือเชื้อโรค ชวยลดการ 

    แพรกระจายของเชื้อโรคได 

10. ทิ้งถุงมือสะอาดที่ใชแลวในถังขยะติดเชื้อ สวนถุงมือปราศจากเชื้อ 

      ทิ้งในภาชนะที่จัดเตรียมไวให เพื่อนําไปทําลายเชื้อและทําใหปราศจาก 

      เชื้อแลวนํากลับมาใชซ้ํา 

11. ทําความสะอาดมือดวยวิธีที่เหมาะสม เพราะถุงมืออาจรั่ว หากไมทํา 

      ความสะอาดมือ อาจทําใหเกิดการแพรกระจายเชื้อโรคจากมือ 

      บุคลากรไปสูผูปวยได  

 

การสวมและการถอดถุง

มือยางชนิดหนาหรือถุง

มีวิธีการเชนเดียวกับการสวมและการถอดถุงมือสะอาด 



ขั้นตอน การปฏิบัติ 

มือแมบาน 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางการดูแลรักษาผูปวย 



       งานคุณภาพ รพ.ดอยเตา 

เรื่อง   การใสเสื้อคลุมเพื่อการปองกันการแพรกระจายเชื้อ 
 

วันที่ออกเอกสาร : 1 ตุลาคม 2558 เลขที่ :WI–IC-018 หนา : 1/1 แกไขครั้งที่ : 2 

หนวยงาน :   งานปองกันและควบคุมการติดเชื้อใน

โรงพยาบาล 
หนวยงานที่เกี่ยวของ : ทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ 

ผูเรียบเรียง : นางวันวิสาข  คํานิมิตร 

ตําแหนง : พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

ผูอนุมัติ : นางประทุมพร  คําแสน 

ตําแหนง : หัวหนาพยาบาล 

 

วัตถุประสงค 

1. ปองกันการแพรกระจายเชื้อทางการสัมผัส   

2. เพื่อปองกันแขนและลําตัวของบุคลากรสุขภาพสัมผัสกับเลือด สารคัดหลั่ง สารน้ําหรือ    สิ่ง

ขับถายจากผูปวยมาสูบุคลากร 

 

ขอบเขต 

 บุคลากรโรงพยาบาลทุกระดับ 

 

คําจํากัดความ 

1. เสื้อคลุมควรมีลักษณะผาหลัง มีเชือกผูกที่คอและที่เอว มีความยาวเหมาะสม (คลุมตั้งแตคอถึง

เขา) แขนยาวคลุมขอมือและมีท่ีรัดที่ขอมือเพื่อปกปดแขนและลําตัวไดมิดชิด 

2. เสื้อคลุมที่ใชควรเปนชนิดที่กันน้ําได 

3. ควรเปลี่ยนเสื้อคลุมทันทีที่พบวามีรอยรั่ว ฉีกขาด หรือมีการปนเปอน 

 

ความรับผิดชอบ 

 คณะกรรมการปองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล 

 

 



 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ขั้นตอน การปฏิบัติ 

การสวมเสื้อคลุม   มีวิธีการดังนี้ 

1. ทําความสะอาดมือตามความเหมาะสมกอนสวมเสื้อคลุม 

2. สวมเสื้อคลุมนอกบริเวณหองพักผูปวย โดยคลี่เสื้อคลุมออก สอดมือเขาที่

แขนเสื้อ 

3. สอดนิ้วเขาไปตรงกลางคอเสื้อดานใน เลื่อนนิ้วไปตามคอเสื้อทั้งซายและขวา 

เพื่อจัดคอเสื้อใหเรียบรอย ผูกเชือกที่คอเปนเงื่อนกระตุก 

4. จัดริมเสื้อดานหลังซอนกันใหมิดชิดกอนผูกเงื่อนกระตุกที่เอว 

การถอดเสื้อคลุม 

 

วัตถุประสงค  

1. เพื่อปองกันการสัมผัสกับสิ่งสกปรกบนเสื้อคลุมที่ใชแลว 

2. เพื่อปองกันการปนเปอนเชื้อโรคจากเสื้อคลุมที่ใชแลวมาสูบุคลากร  หรือ

สิ่งแวดลอม 

หลักการ 

1. เสื้อคลุมที่ใชแลวถือวาดานนอกเกิดการปนเปอนและสกปรกกวาดานใน 

2. สิ่งที่สกปรกสัมผัสกับสิ่งสกปรกและสิ่งที่สะอาดสัมผัสกับสิ่งที่สะอาด 

3. ไมใหสิ่งสกปรกบนเสื้อคลุมสัมผัสผิวหนังของบุคลากรหรือสิ่งแวดลอม 

4. ทิ้งเสื้อคลุมที่ใชแลวในถังผาเปอน 

5. ทําความสะอาดมือทุกครั้งหลังถอดเสื้อคลุม 

อุปกรณ 

1. อุปกรณสําหรับทําความสะอาดมือ 

2. เสื้อคลุมทีป่นเปอนเชื้อโรค (หลังผานการใชงานแลว) 

วิธีการ 

การถอดเสื้อคลุมมีวิธีการดังนี้ 

1. กระตุกเชือกที่เอวออก จับปลายเชือก ขยายตัวเสื้อใหหลวม เพื่อถอดเสื้อ

คลุมไดงาย การจับที่ปลายเชือก เพราะถือวาเปนสวนที่นาจะเปอนสิ่ง



ขั้นตอน การปฏิบัติ 

สกปรกนอยกวาตัวเสื้อบริเวณอื่น 

2. ทําความสะอาดมือ เพราะมือสัมผัสปลายเชือกที่อยูดานนอกของเสื้อ  ซึ่งถือ

วามีการปนเปอนสิ่งสกปรก จึงตองทําความสะอาดมือกอนที่จะไปสัมผัส

บริเวณคอซึ่งถือวาสะอาดกวา 

3. กระตุกเชือกที่คอเพื่อคลายเสื้อบริเวณคอใหหลวมพรอมที่จะถอด 

4. สอดมือเขาไปดานในของปลายแขนเสื้อคลุมดานตรงขาม เพราะถือวามือ

และเสื้อดานในสะอาดกวาเสื้อดานนอก และสวนที่สะอาดสัมผัสกับสวนที่

สะอาดได 

5. ดึงแขนเสื้อคลุมออกทีละขาง โดยไมใหมือสัมผัสเสื้อคลุมดานนอก  เพื่อลด

โอกาสที่จะสัมผัสสิ่งสกปรกหรือเชื้อโรค ชวยลดการแพรกระจายของเชื้อโรค

ได 

6. ประกบมือเขาหากัน ดึงมือออก และถอดเสื้อคลุม โดยกลับดานนอกซึ่ง

สกปรกเขาไปอยูดานใน ซึ่งการถอดเสื้อคลุมทําใหภายในหองพักผูปวย  เพื่อ

ปองกันการปนเปอนเชื้อโรคสูสิ่งแวดลอมภายนอกหองผูปวย 

7. จับเฉพาะดานในของเสื้อคลุม มวนเสื้อคลุมทิ้งลงในถังผาเปอน เพราะถือวา

มือและเสื้อดานในสะอาดกวาเสื้อดานนอก และสวนที่สะอาดสัมผัสกับสวน

ที่สะอาดได 

8. ทําความสะอาดมือดวยวิธีที่เหมาะสม 

 

เอกสารอางอิง 

นงเยาว  เกษตรภิบาล (2552). หยุดการแพรกระจายเชื้อ. หางหุนสวนจํากัด ลานนามีเดีย แอนดโปร

ดักชัน. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       งานคุณภาพ รพ.ดอยเตา 

แนวทางการดูแลรักษาผูปวย 

เรื่อง   การ ปองกันการไดรับบาดเจ็บจากเข็มทิ่มแทงและของมีคมบาด 

วันที่ออกเอกสาร : 1 ตุลาคม 2558 เลขที่ :WI–IC-019 หนา : 1/1 แกไขครั้งที่ : 2 

หนวยงาน :   งานปองกันและควบคุมการติดเชื้อใน

โรงพยาบาล 
หนวยงานที่เกี่ยวของ : ทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ 

ผูเรียบเรียง : นางวันวิสาข  คํานิมิตร 

ตําแหนง : พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

ผูอนุมัติ : นางประทุมพร  คําแสน 

ตําแหนง : หัวหนาพยาบาล 

 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหบุคลากรมีแนวทางปฏิบัติในการปองกันการไดรับบาดเจ็บจากเข็มทิ่มแทงและของมีคมบาด

เปนไปในทางเดียวกัน 

2. เพื่อลดอุบัติการณการไดรับบาดเจ็บจากเข็มทิ่มแทงและของมีคมบาด 

 

ขอบเขต 

กลุมการพยาบาล, งานทันตสาธารณสุข,งานพยาธิวิทยา, งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน, งาน



แพทยแผนไทย, งานซักฟอก 

 

คําจํากัดความ 

เข็มทิ่มแทงหรือของมีคมบาด  หมายถึง การที่บุคลากรไดรับบาดแผลหรือรอยถลอกที่ผิวหนัง ซึ่งเกิด

จากเข็มทิ่มแทงหรือของมีคมบาด เนื่องจากปฏิบัติกิจกรรมรักษาพยาบาลผูปวย 

 

ความรับผิดชอบ 

ทีมปองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1. การดําเนินกิจกรรมสนับสนุนการปองกันการไดรับบาดเจ็บจากเข็มทิ่มแทงและของมีคมบาด 

1.1 ใหความรูแกบุคลากรสุขภาพเกี่ยวกับอันตรายจากเข็มฉีดยาและของมีคมที่อาจเกิดขึ้นในการ

ปฏิบัติงาน การปองกัน การติดเชื้อจากการสัมผัสเลือดและสารคัดหลั่ง การรายงานหลังจากไดรับ

บาดเจ็บจากเข็มทิ่มแทงและของมีคมบาด โดยวิธีการบรรยาย การสาธิต วิดีโอ เอกสาร หรือ 

โปสเตอร   

1.2 จัดหาวัสดุอุปกรณที่ใชอยางเพียงพอ ไดแก ภาชนะสําหรับทิ้งเข็ม  

2. การปฏิบัติกอนทําหัตถการที่เสี่ยงตอการไดรับบาดเจ็บจากเข็มและของมีคม 

2.1 จัดสิ่งแวดลอมในการทํางานใหปลอดภัย โดย 

2.1 1 แสงสวางในหองพยาบาลควรมีคาความเขมของแสงสวาง 200 ลักซ  

2.1.2 บริเวณที่จัดเตรียมตองกําหนดใหเปนบริเวณสะอาด  

2.1.3 มีความเสี่ยงตอการปนเปอนสารคัดหลั่งต่ํา  

2.1.4 บริเวณที่ทําหัตถการมีพื้นที่กวางขวาง  

2.2 หากหัตถการนั้นมีความจําเปนในการใชของมีคม 

2.2.1 เตรียมอุปกรณใหครบ  

2.2.2 วางไวบริเวณที่สามารถหยิบจับไดสะดวก  

2.3 หากมีการใชของมีคมหลายชนิดในระหวางทําหัตถการควรจัดวางไวในบริเวณที่ผูทําหัตถการ 

     สามารถเห็นไดชัด เชน วางบนถาด เปนตน   

2.4 การจัดบริเวณที่ทิ้งของมีคม 

2.4.1 จัดใหอยูใกลจุดที่สะดวกในการใชและสามารถทิ้งของมีคมไดทันที  



2.4.2 หากมีการนําของมีคมกลับมาใชซ้ํา (resterile) ใหกําหนดสถานที่รองรับ/เก็บอยาง 

        ปลอดภัยในการเก็บรวบรวมหลังจากใชงานแลว   

2.5 ประเมินผูปวยกอนทํากิจกรรม หากผูปวยที่ไมใหความรวมมือ หรือผูปวยสับสน ใหขอความ 

     ชวยเหลือจากผูรวมงานหรือญาติผูปวยในการทําใหผูปวยสงบหรือผูกมัดผูปวยหากมีความจําเปน  

2.6 ชี้แจงผูปวยและญาติใหทราบถึงหัตถการที่จะทํา และขอความรวมมือจากผูปวยไมใหดิ้นขณะทํา 

     หัตถการ  

2.7 สวมถุงมือทุกครั้งที่ทํากิจกรรมที่มีการใชเข็มและของมีคม เชน การฉีดยาเขาหลอดเลือดดํา  

      การใหสารน้ํา และการเจาะเลือด  

2.8 หลีกเลี่ยงการใชเข็มฉีดยาหากสามารถเลือกการใหยาวิธีอื่นที่เหมาะสมและปลอดภัยกวาแทนการ 

     ฉีดยา เชน การรับประทาน การพนยา เปนตน  

2.9 การใชยาชนิดบรรจุหลอด (ampule) ควรมีการปองกันการถูกหลอดแกวบาดมือขณะหักหลอดยา  

     โดยใชกอซหรือสําลีปราศจากเชื้อรองมือกอนหักหลอดแกวบรรจุยา   

3. ขณะทําหัตถการที่เสี่ยงตอการไดรับบาดเจ็บจากเข็มและของมีคม 

3.1 จัดลําดับการปฏิบัติงานการใชเข็มและของมีคมเพื่อปองกันความสับสนในการใชของมีคม และ

ปองกันอุบัติเหตุอันจะเกิดทั้งแกผูปฏิบัติงานและผูรวมงาน  

3.2 ขณะปฏิบัติกิจกรรมที่ใชเข็มและของมีคมผูปฏิบัติ ตองมีสติ และไมควรละสายตาจากบริเวณ

ตําแหนงที่ทําหัตถการ  

3.3 ขณะถือเข็มและของมีคมใหระวังการชนกระทบกระแทกจากบุคคลที่อยูใกลเคียง  

3.4 ไมสงเข็มและ/หรือของมีคมดวยมือตอมือโดยตรง ใหวางบนถาดหรือบริเวณที่จัดไว เมื่อมีการนํา

ของมีคมกลับคืนไวบนถาด ใหแจงเพื่อนรวมงานทราบกอนทุกครั้ง  

3.5 หลีกเลี่ยงการสวมปลอกเข็มคืนโดยการใชมือจับปลอกเข็ม กรณีไมมีที่ทิ้งเข็มอยูใกลหรือไมสะดวก

ทิ้งอาจจําเปนตองสวมปลอกเข็มคืนตองสวมโดยใชเทคนิคมือเดียว (one-handed technique) ดังนี้ มือขาง

หนึ่งจับหลอดฉีดยาสอดเข็มเขาไปในปลอกเข็มใหปลอดภัย หรือใชอุปกรณหรือเครื่องมือชวยจับปลอกเข็มให

ตรึงกับที่เพื่อสะดวกตอการใสเข็มเขาในปลอกอยางปลอดภัย กอนนําไปทิ้ง  

3.6 หากหัตถการนั้นมีความจําเปนจะตองใชเข็มซ้ําในผูปวยรายเดิม เชน การฉีดยาชา ใหสวมปลอก

เข็มคืนโดยเทคนิคมือเดียว หรือทําใหปลอกเข็มติดแนนโดยใชมือเดียว  

3.7 การเย็บแผล 

3.7.1 ไมจับเข็มดวยมือโดยตรง ใหใชคีมจับเข็ม (needle holder) จับทุกครั้ง (ระดับ 2) 

3.7.2 ขณะเย็บแผลไมใชนิ้วมือขางหนึ่งกดแผลไว แลวเย็บผานระหวางนิ้วมือควรใชคีมคีบ 



(forceps/ sponge forceps) แทนนิ้วมือกด โดยเฉพาะการเย็บแผลที่อยูลึกตองระมัดระวังเปนพิเศษ     

3.7.3 ระหวางที่มีการใชเข็มเย็บแผล ขณะพักใหซอนปลายเข็ม โดยใชคีมจับเข็มจับบริเวณ

ใกลปลายเข็มแลวคว่ําไว  

3.8 การใสใบมีด ใหใชคีมจับใบมีดสวมเขากับดามมีด  

4. หลังทําหัตถการที่เสี่ยงตอการไดรับบาดเจ็บจากเข็มและของมีคม 

4.1 แยกเครื่องมือที่มีคม ออกจากอุปกรณชนิดอื่น  

4.2 เมื่อทําหัตถการเสร็จสิ้นลง ตองตรวจนับเครื่องมือ เชน จํานวนเข็มเย็บ ใบมีด ที่ใชใหครบกอน

นําไปเก็บเพื่อปองกันอันตรายจากของมีคมที่ลืมทิ้งไว  

4.3 เครื่องมือที่ใชแลวจะนําไป re-sterile ใหใสภาชนะที่มีฝาปด เพื่อปองกันการทําใหตกหลน    

5. การทิ้งเข็มและของมีคมลงในภาชนะ 

5.1 ไมใชมือปลดเข็มฉีดยาหรือใบมีดออกจากดามมีด อาจใชคีมจับ (clamp) หรืออุปกรณสําหรับ

ปลดเข็ม   

5.2 ทิ้งเข็มใบมีดและของมีคมที่ใชแลวลงในภาชนะสําหรับทิ้งเข็มและของมีคมที่ปองกันการทะลุ 

5.3 หามวางหรือหงายสวนแหลมคมขึ้น หรือยื่นออกมานอกภาชนะรองรับ  

5.4 ภาชนะที่ทิ้งเข็มหรือของมีคม 

5.4.1 ภาชนะที่ทิ้งเข็มและของมีคมตอง มีรูปรางที่เหมาะสมและขนาดเพียงพอที่จะใส

อุปกรณของมีคมและตอง เปนภาชนะ ที่เข็มและของมีคมไมสามารถแทงทะลุและกันน้ําได  

5.4.2 การวางภาชนะรองรับเข็มและของมีคมตองวางในที่ปลอดภัย ไมวางบนพื้น 

มองเห็นไดงาย และมือเอื้อมถึง ซึ่งผูใชสามารถทิ้งไดทันที  

5.4.3 ไมใหบรรจุเข็มและของมีคมเกิน 3/4 ของภาชนะที่บรรจุ เมื่อบรรจุถึงระดับที่กําหนด

แลวใหปดฝาและปดผนึกกอนนําไปทําลาย  

5.5 การทิ้งเข็มและของมีคมไมควรใชมือหรือนิ้วลวงเขาไปในภาชนะ  

5.6 การนําเข็มและของมีคมไปกําจัดตองมีเสนทางการเดินทางที่สะดวกและปลอดภัย  

5.7 ตรวจดูภาชนะที่ทิ้งเข็มและของมีคมหากพบวาลนใหเปลี่ยนภาชนะใหมและใชคีมหรือปากคีบจับ/

คีบเข็มที่ลนนําไปใสในภาชนะใหม  

5.8 ตรวจดูบริเวณรอบๆ ภาชนะวามีเข็มหรือของมีคมตกอยูหรือไม หากพบใหใชปากคีบหรือคีมคีบ

เข็มของมีคมทิ้งลงในภาชนะที่ทิ้งเข็ม  

5.9 ปดผนึกภาชนะที่บรรจุเข็มและของมีคมซึ่งเต็มแลวนําไปไวบริเวณที่ปลอดภัย  

5.10 หลังปดภาชนะแลวหามเปดเพื่อเทเข็มและของมีคมทิ้งแลวนํากลับไปใชซ้ํา หรือนําไปจําหนาย  



5.11 ควบคุมการจัดการมูลฝอยที่เปนของมีคมอยางมีประสิทธิภาพปลอดภัยตอประชาชนที่อาจไดรับ

อุบัติเหตุ และไมเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม  

5.12 หากพบการทิ้งเข็มและของมีคมที่ไมเหมาะสมในสถานที่ทํางานใหเก็บดวยความระมัดระวังโดย

ใชคีมคีบเข็มหรือของมีคม  

 

เอกสารอางอิง 

ลัดดา   แสงหลา. (2550). แนวปฏิบัติสําหรับพยาบาลในการปองกันการไดรับบาดเจ็บจากเข็มทิ่มแทงและของ

มีคมบาดในโรงพยาบาลชุมชน. วิทยานิพนธพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลดานการควบคุม

การติดเชื้อ, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       งานคุณภาพ รพ.ดอยเตา 

แนวทางการดูแลรักษาผูปวย 

เรื่อง   การปองกันการแพรกระจายเชื้อในโรงพยาบาล 



วันที่ออกเอกสาร : 1 ตุลาคม 2558 เลขที่ :WI–IC-020 หนา : 1/1 แกไขครั้งที่ : 2 

หนวยงาน :   งานปองกันและควบคุมการติดเชื้อใน

โรงพยาบาล 
หนวยงานที่เกี่ยวของ : ทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ 

ผูเรียบเรียง : นางวันวิสาข  คํานิมิตร 

ตําแหนง : พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

ผูอนุมัติ : นางประทุมพร  คําแสน 

ตําแหนง : หัวหนาพยาบาล 

 

วัตถุประสงค 

เพื่อปองกัน ผูปวย เจาหนาที่ในโรงพยาบาลและผูเกี่ยวของทุกคนจากการไดรับเชื้อโรคในโรงพยาบาล 

และสงเสริมใหเกิดการดูแลผูปวยอยางเหมาะสมเพื่อลดอัตราการติดเชื้อ ลดระยะเวลาที่พักรักษาตัวรวมทั้งลด

คาใชจายตาง ๆ 

 

ขอบเขต 

บุคลากรทุกระดับของโรงพยาบาล 

 

คําจํากัดความ 

การแยกผูปวย  (isolation  precautions) เปนการปฏิบัติเพื่อปองกันการแพรกระจายเชื้อจาก

ผูปวย  ผูติดเชื้อ หรือผูที่มีเชื้ออยูแตไมปรากฏอาการไปสูผูปวยอื่น  สูบุคลากร หรือญาติผูปวย  เชื้อโรค

สามารถแพรกระจายจากผูปวยที่เปนโรคหรือผูเปนพาหะของโรคไปสูผูอื่นไดดวยวิธีการตางๆ เชื้อโรคบางชนิด

สามารถแพรกระจายไดมากกวา 1 วิธี การแพรกระจายเชื้อมี 3 วิธี ดังนี้ 

1. การแพรกระจายเชื้อจากการสัมผัส (contact  transmission) แบงออกไดเปน 2 วิธี การสัมผัส

ทางตรง (direct  contact  transmission) และการสัมผัสทางออม (indirect  contact  

transmission) 

2. การแพรกระจายเชื้อโดยละออกน้ํามูกน้ําลาย (droplet  transmission) 

3. การแพรกระจายเชื้อทางอากาศ (airborne transmission) 

ศูนยควบคุมและปองกันโรค ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดนําเสนอวิธีการปองกันการแพรกระจายเชื้อใน

โรงพยาบาล และสถานบริการทางการแพทยและสาธารณสุข โดยแบงการปองกันออกเปน  2   ประเภท คือ 

1. Standard  Precautions ซึ่งประกอบดวยการปองกันการแพรกระจายเชื้อจากเลือดและสารคัด

หลั่ง สิ่งขับถาย สารน้ําจากรางกาย  เปนการนําแนวทางการปองกันการติดเชื้อและการแพรกระจาย

เชื้อ โดยวิธี Universal  blood  and  body  fluids  precautions และ Body  substance  

isolation มารวมกัน 



2. Transmission-Based  precautions ประกอบดวยการปองกันการแพรกระจายเชื้อ 3 วิธี คือ  

Airborne Precautions, Droplet  Precautions, Contact  Precautions 

 

 Isolation Precautions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการปองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

การปฏิบัติตามหลัก Standard Precautions 

 การปฏิบัติตามหลัก Standard Precautions ถือวาทุกคนมีเชื้ออยูในตัว ซึ่งอาจแพรกระจายเชื้อใน

โรงพยาบาลได ดังนั้นในการดูแลผูปวยทุกรายบุคลากรจะตองปฏิบัติดังนี้ 

1. การทําความสะอาดมือ 

1.1 ขณะใหการดูแลผูปวย ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสพื้นผิดสิ่งแวดลอมบริเวณใกลเคียงกับผูปวย 

เพื่อปองกันมิใหเกิดการปนเปอนเชื้อจากพื้นผิวสิ่งแวดลอมและการแพรกระจายเชื้อจากมือที่ปนเปอนสู

สิ่งแวดลอมรอบตัวผูปวย (IB/IC) 

1.2 เมื่อมือเปอนเลือด สารคัดหลั่ง สิ่งขับถายจากรางกายผูปวย ทําความสะอาดมือดวยสบูผสม

น้ํายาทําลายเชื้อและน้ํา (IA) 

1.3  หากมือไมเปอน  หรือหลังจากทําความสะอาดมือที่เปอนดวยน้ําและสบูแลว  ควรถูมือดวย

แอลกอฮอลทําความสะอาดมือ  วิธีการที่เหมาะสมในการทําลายเชื้อที่มือ คือ การถูมือดวยแอลกอฮอล  หรือ 

ลางมือดวยสบูผสมน้ํายาทําลายเชื้อ การใชแอลกอฮอลถูมือทันทีหลังจากลางมือดวยน้ําและสบู หากปฏิบัติ

บอย ๆ อาจทําใหเกิดผิวหนังอักเสบได ( IB )   

Standard Precautions Transmission-Based precautions 

Airborne Precautions, 

Droplet Precautions, 

Contact Precautions 

Universal Precautions 

Body Substance Isolation 
 



ควรทําความสะอาดมือ  เมื่อ 

1 )  กอนสัมผัสผูปวย ( IB) 

2)  หลังสัมผัสเลือด สารคัดหลั่ง สิ่งขับถาย เยื่อบุผิวหนังที่ไมปกติหรือผาปดแผล (IA) 

3 )  หลังสัมผัสผิวหนังผูปวย  เชน  เมื่อวัดความดันโลหิต  หรือเคลื่อนยายผูปวย ( IB) 

4 )  เมื่อสัมผัสสวนของรางกายผูปวยที่มีการปนเปอนและจะตองใหการดูแลสวนของรางกายที่

สะอาด ( II)  

5 )  หลังสัมผัสสิ่งของเครื่องใช  อุปกรณการแพทยของผูปวย ( II) 

6 )  หลังจากถอดถุงมือ ( IB) 

1.4  ทําความสะอาดมือดวยสบูหรือสบูผสมน้ํายาทําลายเชื้อและน้ํา  หากใหการดูแลผูปวยที่ติด

เชื้ อ Clostridium  difficile  หรือ Bacillus  anthracis  ควรทําความสะอาดมือดวยวิธีนี้   เนื่ องจาก

แอลกอฮอล chlorhexidine , iodophors  และน้ํายาทําลายเชื้ออื่น ๆ  ไมสามารถทําลายสปอรได ( II ) 

1.5  ไมสวมเล็บปลอมเมื่อใหการดูแลผูปวยที่มีความเสี่ยงตอการติดเชื้อสูง ( IA) 

2. การสวมอุปกรณปองกันสวนบุคคล 

2.1  สวมอุปกรณปองกันเมื่อคาดวาอาจสัมผัสเลือด  สารน้ํา  สารคัดหลั่งจากรางกายผูปวย ( 

IB/IC) เมื่อถอดอุปกรณปองกันระมัดระวังมิใหเกิดการแปดเปอนเสือ้ผาหรือผิวหนัง (II) กอนออกจากหองผูปวย

ถอดอุปกรณปองกัน และทิ้งในถังมูลฝอยติดเชื้อ (IB/IC) 

2.2  สวมถุงมือเมื่อคาดวาอาจสัมผัสเลือดหรือสิ่งที่มีเชื้อปนเปอน  เยื่อบุของรางกายผิวหนังที่ไม

ปกติ  ผิวหนังปกติที่เปรอะเปอนอุจจาระ  ปสสาวะ ( IB/IC )  สวมถุงมือที่มีขนาดเหมาะสมกับมือ  และเลือก

ชนิดของถุงมือใหเหมาะสมกับการปฏิบัติแตละกิจกรรม ( IB )  เชน  สวมถุงมือใชแลวทิ้งเมื่อใหการดูแลผูปวย  

สวมถุงมืองานบานเมื่อทําความสะอาดสิ่งแวดลอม  หรือทําความสะอาดอุปกรณการแพทย  ถอดถุงมือ

หลังจากสัมผัสผูปวย  และ/หรือสิ่งแวดลอมรอบตัวผูปวย รวมทั้งอุปกรณการแพทยและทําความสะอาดมือ  

ไมใชถุงมือคูเดิมในการดูแลผูปวยมากกวา 1 ราย  ไมลางถุงมือเพ่ือใชซ้ําเนื่องจากทําใหเกิดการแพรกระจาย 

เชื้อ ( IB )  เปลี่ยนถุงมือคูใหมเมื่อตองทําความสะอาดสวนของรางกายที่สะอาดหลังจากสัมผัสบริเวณที่มีการ

ปนเปอน ( II ) 

2.3  สวมเสื้อคลุมอยางเหมาะสมตามกิจกรรมในการดูแลผูปวย  เพื่อปองกันผิวหนังและเสื้อผา

เปรอะเปอน  ขณะใหการดูแลผูปวยที่คาดวาอาจสัมผัสเลือด  สารน้ํา  สารคัดหลั่ง หรือสิ่งขับถายจากรางกาย

ผูปวย ( IB/IC ) ถอดเสื้อคลุมและทําความสะอาดมือกอนออกจากบริเวณที่ใหการดูแลผูปวย ( IB/IC ) ไมนํา

เสื้อคลุมกลับมาใชซ้ําแมวาจะดูแลผูปวยรายเดิม  ( II )  ไมแนะนําใหสวมเสื้อคลุมเปนประจําเมื่อเขาไปใน

หนวยงานที่ใหการดูแลผูปวยที่มีความเสี่ยงสูง  เชน  หออภิบาลผูปวย  หออภิบาลทารกแรกเกิด ( IB ) 



2.4  สวมอุปกรณปองกันการกระเด็นของเลือด  สารน้ํา  สารคัดหลั่ง  หรือสิ่งขับถายจากผูปวย

เขาตาจมูกหรือปาก  โดยพิจารณาจากกิจกรรมที่จะตองปฏิบัติวามีโอกาสเกิดการสัมผัสสิ่งตาง ๆ จากรางกาย

ผูปวย  เลือกใชผาปดปากและจมูก  แวนตา  เครื่องปองกันใบหนา ( face  shield )  หรือใชอุปกรณปองกัน

หลายชนิดรวมกันตามความจําเปน ( IB/IC ) ในขณะที่ทํากิจกรรมที่ทําใหเกิดฝอยละอองของสารคัดหลั่ง ( เชน

การสองกลองตรวจหลอดลม  การดูดเสมหะ  กรณีที่ไมใชระบบปด  การใสทอชวยหายใจ )  ในผูปวยที่ไม

สงสัยวามีการติดเชื้อใหสวมอุปกรณปองกันอยางใดอยางหนึ่ง  คือ  เครื่องปองกันใบหนาที่ปดปากและจมูก ( 

รวมทั้งถุงมือและเสื้อคลุม ) ( IB ) หากผูปวยมีการติดเชื้อหรือปวยดวยโรคระบบทางเดินหายใจ ( เชน   วัณ

โรค , SARS , hemorrhagic  fever )  จําเปนตองสวมอุปกรณปองกันระบบทางเดินหายใจดวย 

3. Respiratory  hygiene/ Cough  etiquette 

3.1  ใหความรูแกบุคลากรถึงความสําคัญของการปองกันการแพรกระจายเชื้อจากแหลงโรค  เพื่อ

ปองกันฝอยละอองน้ํามูกน้ําลาย  หรือสารคัดหลั่งจากระบบทาบงเดินหายใจที่สามารถแพรเชื้อได  โดยเฉพาะ

อยางยิ่งในฤดูกาลที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสที่ทําใหเกิดการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ ( ไดแก influenza ,  

respiratory  synovial  virus ,  adenovirus ,  parainfluenza virus )  ในชุมชน ( IB ) 

3.2  ปองกันการแพรกระจายเชื้อจากระบบทางเดินหายใจของผูปวยและผูที่มีอาการและอาการ

แสดงของการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ  ควรดําเนินการตั้งแตหนวยงานแรกที่ผูปวยมาติดตอกับโรงพยาบาล  

ไดแก  บริเวณประชาสัมพันธ  แผนกผูปวยนอก  หองฉุกเฉิน  หองตรวจ  โดยการติดปายชี้แจงที่บริเวณ

ทางเขาโรงพยาบาล  ลิฟท หรือที่หองอาหาร  เพื่อใหผูปวยหรือผูที่มีอาการการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ 

ทราบวาควรปดปากและจมูก  โดยการใชกระดาษทิชชู เมื่อไอหรือจาม  และลางมือเมื่อมือเปอนสารคัดหลั่ง

จากระบบทางเดินหายใจ ( II ) จัดเตรียมกระดาษทิชชูและภาชนะรองรับกระดาษทิชชูที่ใชแลว  ซึ่งมีลักษณะมี

ฝาปดซึ่ง ปดเปดโดยใชเทา ( II )  แผนกผูปวยนอกและแผนกผูปวยใน  ติดภาชนะบรรจุแอลกอฮอลทําความ

สะอาดมือไวในบริเวณที่เขาถึงไดสะดวก  หากมีอางลางมือควรจัดเตรียมอุปกรณในการลางมือไวให  เชน  สบู  

กระดาษเช็ดมือ ( IB )  ระหวางชวงเวลาที่พบการเกิดการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจสูงในชุมชน  ควรแจกผา

ปดปากและจมูกใหกับผูปวยที่มีอาการไอรวมทั้งผูที่มีอาการเมื่อเขามาในโรงพยาบาลและควรจัดสถานที่  ใหนั่ง

รอตรวจโดยเฉพาะ ( IB ) 

4. การจัดสถานที่ใหผูปวย ( Patient  placement ) 

4.1 จัดใหผูปวยที่อาจแพรเชื้อสูผูอื่นไดอยูในหองแยก (ไดแก ผูปวยที่มีแผล มีสารคัดหลั่งออกมา 

ทารกที่สงสัยวามีการติดเชื้อไวรัสที่ระบบทางเดินหายใจหรือระบบทางเดินอาหาร) หากสามารถทําได (IB) 



4.2 จัดสถานที่หรือบริเวณที่จะใหผูปวยอยู โดยพิจารณาจากวิธีการแพรกระจายเชื้อ ปจจัยเสี่ยง

ตอการแพรกระจายเชื้อ ความเสี่ยงที่จะกอใหเกิดการติดเชื้อในโรงพยาบาลในผูปวยรายอื่น ความเพียงพอของ

หองแยก การใหผูปวยดวยโรคเดียวกันอยูในหองเดียวกัน (II) 

5. การจัดการอุปกรณการแพทย 

5.1 กําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการรวบรวมและนําสงเครื่องมืออุปกรณการแพทยที่เปรอะ

เปอนเลือด สารคัดหลั่ง ( IB/IC ) 

5.2 ขจัดอินทรียสารที่เปรอะเปอนอุปกรณออกใหหมดจดโดยใชสารขัดลางตามขอกําหนดกอนนํา

อุปกรณไปทําลายเชื้อหรือทําใหปราศจากเชื้อ (IA) 

5.3 สวมอุปกรณปองกันอยางเหมาะสมเมื่อจัดการอุปกรณการแพทยที่ใชกับผูปวยแลว (IB/IC) 

6. การดูแลสิ่งแวดลอม 

6.1 กําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการทําความสะอาดพื้นผิวสิ่งแวดลอมตามระดับการสัมผัส

และการปนเปอน (II) 

6.2  ทําความสะอาดและทําลายเชื้อพื้นผิวและบริเวณที่ใกลชิดผูปวย  ( เชน ราวกั้นเตียง  โตะ

ขางเตียง )  และพื้นผิวที่มีการสัมผัสบอยในสิ่งแวดลอมของผูปวย ( เชน ลูกปดประตู  หองน้ํา) ( IB ) 

6.3  เลือกใชน้ํายาทําลายเชื้ออยางเหมาะสมและใชตามคําแนะนําของบริษัทผูผลิต ( IB/IC ) ควร

ทบทวนประสิทธิภาพของน้ํายาทําลายเชื้อที่ใช  ในกรณีที่พบวามีการแพรกระจายเชื้ออยางตอเนื่อง ( เชน 

rotavirus , C. difficile ,  norovirus )  ซึ่งอาจบงชี้วาเชื้อดื้อตอน้ํายาทําลายเชื้อที่ใชอยู  ควรเปลี่ยนไปใช

น้ํายาที่มีประสิทธิภาพสูงกวา ( II ) 

6.4  ในหนวยงานที่ใหการดูแลรักษาผูปวยเด็กหรือมีบริเวณใหเด็กเลนหรือมีหองเครื่องเลน

สําหรับเด็ก  ควรกําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการทําความสะอาดและทําลายเชื้อของเลน ( IB)  ในการ

กําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติควรพิจารณาตามหลักการตอไปนี้ (II) 

- เลือกของเลนที่สามารถทําความสะอาดและทําลายเชื้อไดงาย 

- ไมนําของเลนที่มีลักษณะเปนขนมาใหเด็กเลนรวมกัน 

-  ทําความสะอาดและทําลายเชื้อเครื่องเลนขนาดใหญอยางนอยสัปดาหละครั้งและเพื่อพบวา

สกปรก 

-  หากเปนของเลนที่เด็กอาจนําเขาปากได  หลังทําลายเชื้อแลวควรลางดวยน้ํา 

-  หากของเลนเปรอะเปอนควรทําความสะอาดและทําลายเชื้อทันที  หากไมสามารถทําไดทันที  

ควรบรรจุไวในภาชนะเฉพาะที่แยกจากของเลนที่สะอาด 

  6.5  กําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการทําความสะอาดและทําลายเชื้ออุปกรณที่มีการ



นํามาใชหลายครั้ง  โดยเฉพาะอยางยิ่งที่ใชกับผูปวยหลายราย  รวมทั้งอุปกรณที่นําเขามาใชในหองแยกและ

นําออกไปใชกับผูปวยอื่น ( IB) 

7. การจัดการเครื่องผา 

7.1 ระมัดระวังการหยิบจับเครื่องผาที่ ใชกับผูปวย ระวังไมให เกิดการแพรกระจายเชื้อสู

สิ่งแวดลอม อากาศ พื้นผิวและผูปวยอื่น (IB/IC) 

7.2 หากมีการใชทอหรือปลองในการทิ้งผาเปอนควรมีการออกแบบ มีการดูแลบํารุงรักษาและใช

อยางเหมาะสมเพ่ือปองกันการแพรกระจายเชื้อจากเครื่องผาที่ใชแลว (IB/IC) 

8. การปฏิบัติในการฉีดยาอยางปลอดภัย 

คําแนะนําตอไปนี้ใชกับการปฏิบัติในการใชเข็ม  สายสวนที่ใชแทนเข็มและการใหสารน้ําทาง

หลอดเลือดดํา 

8.1 ปฏิบัติตามเทคนิคปลอดเชื้อเพื่อปองกันการปนเปอนอุปกรณปราศจากเชื้อ ( IA ) 

8.2 ไมควรใชกระบอกฉีดยาอันเดียวในการใหยาแกผูปวยหลาย ๆ ราย  แมวาจะมีการเปลี่ยน 

เข็มก็ตาม  เข็ม  สายสวนและกระบอกฉีดยาเปนอุปกรณปราศจากเชื้อที่ควรใชครั้งเดียว ( A ) 

      8.3  ชุดใหสารน้ําและสารน้ําใชสําหรับผูปวยแตละรายเทานั้น  และควรทิ้งอยางถูกตองหลังจาก

ใชกระบอกฉีดยาหรือเข็มที่ใชตอกับชุดใหสารน้ําหรือถุงใสสารน้ําแลวถือวามีการปนเปอน ( IB ) 

      8.4  ยาที่ใหทางหลอดเลือดควรเปนชนิด single  dose ( IA ) 

      8.5  ไมควรใชยาที่บรรจุในขวดหรือในหลอดซึ่งเปน single  dose กับผูปวยหลายรายหรือนํายา

มารวมกันเพื่อเก็บไวใช  ( IA ) 

      8.6  หากตองใชยาที่บรรจุในขวดที่ใชหลายครั้ง  เข็มและกระบอกฉีดยาที่ใชดูดยาจากขวดตอง

ปราศจากเชื้อ ( IA ) 

      8.7  ไมเก็บยาที่สามารถนํามาใชหลายครั้งในบริเวณที่ผูปวยอยู  ควรเก็บตามคําแนะนําหรือ

ขอกําหนดของบริษัทผูผลิต  ในกรณีที่ไมมั่นใจวายาปราศจากเชื้อหรือไม  ไมควรนํายามาใช ( IA ) 

      8.8  ไมใชถุงหรือขวดบรรจุสารน้ําที่ใหทางหลอดเลือดกับผูปวยหลายราย ( IB ) 

9. การปฏิบัติการปองกันการติดเชื้อจากการเจาะหลัง บุคลากรควรสวมผาปดปากและจมูก  

 ( surgical  mask ) ขณะทํากิจกรรมตอไปนี้  myelogram , lumbar  puncture ,  spinal หรือ epidural  

anesthesia ( IB ) 

10.  ความปลอดภัยของบุคลากร เพื่อความปลอดภัยของบุคลากรจากการติดเชื้อจากการปฏิบัติงาน   

บุคลากรควรปฏิบัติตามคําแนะนําในการปองกันการสัมผัสเลือดและสารคัดหลั่งอยางเครงครัด ( IC ) 

 



การปฏิบัติตามหลัก Transmission – Based  Precautions  

1.   หลักการพื้นฐานในการปฏิบัติ  ควรใชวิธีการปองกันการติดเชื้อแบบ Transmission - based  

รวมกับการปองกันการแพรกระจายเชื้อดวยวิธี Standard  precautions  เมื่อใหการดูแลผูปวยที่ติดเชื้อหรือ

สงสัยวาติดเชื้อเจริญอยูตามสวนตาง ๆ ของรางกาย ( colonize ) เพื่อปองกันการแพรกระจายเชื้อ  ( IA ) 

เพิ่มระยะเวลาในการปฏิบัติตามหลัก Transmission – based precautions ในผูปวยที่ติดเชื้อไวรัสที่ไดรับยา

ภูมิคุมกัน  เนื่องจากผูปวยสามารถแพรเชื้อไดเปนเวลานาน ( IA ) 

 2.   การปองกันการแพรกระจายเชื้อจากการสัมผัส ( Contact  precautions ) 

 2.1 ปฏิบัติตามหลัก Contact precautions เมื่อใหการดูแลผูปวยหรือผูที่สงสัยวาปวยดวยโรค

หรือการติดเชื้อที่แพรกระจายโดยการสัมผัส 

 2.2  การจัดสถานที่ใหผูปวย  หากสามารถทําไดควรจัดใหผูปวยอยูในหองแยก ( IB) หากหองแยก

มีไมพอ ควรพิจารณาตามหลักการตอไปนี้ 

 -  จัดลําดับความสําคัญของการแยกผูปวยตามความเสี่ยงที่จะทําใหเกิดการแพรกระจายเชื้อ  เชน  

ผูปวยที่อั้นอุจจาระไมอยู (II) 

 -  จัดใหผูปวยดวยโรคเดียวกัน มีการติดเชื้อชนิดเดียวกันอยูในหองเดียวกัน (cohort) ( IB ) 

 -  หากจําเปนตองจัดใหผูปวยที่ตองใหการดูแลโดยวิธีการ Contact  precautions อยูหอง

เดียวกับผูปวยรายอื่นซึ่งไมไดมีการติดเชื้อชนิดเดียวกัน  ไมควรใหผูปวยอยูในหองเดียวกับผูปวยอื่นที่มีโอกาส

เกิดการติดเชื้อสูง  เชน  ผูปวยที่มีภูมิคุมกันบกพรอง  ผูปวยที่มีแผลเปดหรือผูปวยที่ตองอยูโรงพยาบาลเปน

เวลานาน ( II ) จัดใหเตียงผูปวยหางกันมากกวา 3 ฟุต  และปดมานระหวางเตียงเพื่อลดโอกาสสัมผัสทางตรง ( 

II ) บุคลากรเปลี่ยนอุปกรณปองกันและทําความสะอาดมือขณะใหการดูแลผูปวยในหองเดียวกัน ( IB ) 

 2.3 การสวมอุปกรณปองกันสวนบุคคล 

 -  สวมถุงมือเมื่อสัมผัสผิวหนังหรือพื้นผิวและสิ่งของตาง ๆ ที่อยูใกลชิดผูปวย ( เชน อุปกรณ

การแพทย  ราวกั้นเตียง ) สวมถุงมือเม่ือจะเขาไปในหองผูปวย ( IB) 

  -  สวมเสื้อคลุมเมื่อจะเขาไปในหองผูปวย  เมื่อคาดวาอาจสัมผัสสิ่งแวดลอมหรือบริเวณที่มีการ

ปนเปอน  ถอดเสื้อคลุมและทําความสะอาดมือกอนออกจากหองผูปวย (IB) หลังจากถอดเสื้อคลุม ควรมั่นใจวา

เสื้อผาหรือผิวหนังไมไดสัมผัสสิ่งแวดลอมที่มีการปนเปอน เพราะอาจจะทําใหเกิดการแพรกระจายได 

 2.4  การเคลื่อนยายผูปวย 

 -  ควรจํากัดการเคลื่อนยายผูปวยออกนอกหอง  ยกเวนกรณีที่มีความจําเปนในการรักษาเทานั้น 

(II) 



 -  ในกรณีที่ตองเคลื่อนยายผูปวยไปยังหนวยงานอื่น ควรปกปดบริเวณที่มีการติดเชื้อหรือสวนของ

รางกายที่พบวามีเชื้ออยูใหมิดชิด (II) 

 -  ถอดและทิ้งอุปกรณปองกันที่มีการปนเปอนในภาชนะที่เตรียมไว  ทําความสะอาดมือกอน

เคลื่อนยายผูปวย (II) 

 -  สวมอุปกรณปองกันทีส่ะอาด เมื่อเคลื่อนยายผูปวยไปยังหนวยงานอื่น (II) 

 2.5 การจัดการอุปกรณการแพทยที่ใชกับผูปวย 

 ดําเนินการเชนเดียวกับการปฏิบัติตามหลักการ Standard  precautions ( IB/IC ) หากอุปกรณ

การแพทยจําเปนตองใชกับผูปวยหลายราย  ควรทําความสะอาดและทําลายเชื้ออุปกรณกอนนําไปใชกับผูปวย

รายอื่น ( IB ) บรรจุอุปกรณที่ใชแลวในภาชนะที่มิดชิดเพื่อนําไปยังบริเวณที่จะทําความสะอาดและทําลายเชื้อ 

( II ) 

 2.6 มาตรการดานสิ่งแวดลอม ทําความสะอาดและทําลายเชื้อหองผูปวยอยางนอยวันละครั้ง 

โดยเฉพาะบริเวณที่มีการสัมผัสบอย (IB) 

 2.7 การหยุดใชวิธีการ contact  precautions  สามารถทําไดเมื่ออาการและอาการแสดงของการ

ติดเชื้อหายหรือพิจารณาจากโอกาสแพรกระจายของเชื้อแตละชนิด ( IB ) 

 3.   การปองกันการแพรกระจายเชื้อจากฝอยละอองน้ํามูกน้ําลาย (Droplet  precautions) 

3.1 ปฏิบัติตามหลัก droplet precautions เมื่อใหการดูและผูปวยดวยโรคติดเชื้อระบบทางเดิน

หายใจ หรือผูที่สงสัยวาติดเชื้อที่สามารถแพรกระจายเชื้อทางฝอยละออง น้ํามูกน้ําลายจากการไอ จาม หรือ

พูด (IB) 

3.2 การจัดสถานที่สําหรับผูปวย ควรจัดใหผูปวยอยูในหองแยกหากทําได หากหองแยกมีจํานวน

จํากัด ควรพิจารณาดําเนินการดังนี้ 

-  ควรจัดใหผูปวยที่มีอาการไอมากและมีเสมหะอยูในหองแยก (II) 

-  จัดใหผูปวยที่ปวยดวยโรคเดียวกันหรือติดเชื้อชนิดเดียวกันอยูหองเดียวกัน (IB) 

-  หากจําเปนตองจัดใหผูปวยที่สามารถแพรกระจายเชื้อทางฝอยละอองน้ํามูก น้ําลายอยูหอง

เดียวกับผูปวยดวยโรคอื่น ควรหลีกเลี่ยงไมใหอยูหองเดียวกับผูปวยที่มีความเสี่ยงตอการเกิดการติดเชื้อใน

โรงพยาบาลสูง (II) และมั่นใจวาระยะหางระหวางเตียงผูปวยมากกวา 3 ฟุตและกั้นมานระหวางเตียงผูปวยเพื่อ

ลดโอกาสสัมผัสเชื้อ (IB) เปลี่ยนอุปกรณปองกันสวนบุคคลและทําความสะอาดมือระหวางการสัมผัสผูปวยแต

ละราย (IB) 



3.3  การสวมอุปกรณปองกัน  สวมผาปดปากและจมูกเมื่อเขาไปในหองผูปวย ( IB) ยังไมมี

ขอแนะนําเกี่ยวกับการสวมแวนตาหรือเครื่องปองกันใบหนารวมกับผาปดปากและจมูกเมื่อใหการดูแลผูปวย

ใกลชิด 

3.4  การเคลื่อนยายผูปวย  ควรจํากัดการเคลื่อนยายผูปวยออกนอกหองยกเวนกรณีที่มีความ

จําเปนทางการแพทย ( II )  หากจําเปนตองเคลื่อนยายผูปวยควรใหผูปวยสวมผาปดปากและจมูก ( surgical  

mask )  และปดปากจมูกเวลาไอจาม ( IB ) ผูที่ทําหนาที่เคลื่อนยายผูปวยไมจําเปนตองสวมผาปดปากและ

จมูก ( II ) หลังจากอาการและอาการแสดงของการติดเชื้อดีขึ้นอาจหยุดการใชวิธีการ droplet  precautions  

หรือพิจารณาจากโอกาสแพรกระจายของเชื้อโรคแตละชนิด ( IB ) 

 4.  การปองกันการแพรกระจายเชื้อทางอากาศ ( Airborne  precautions ) 

4.1  ปฏิบัติตามหลัก airborne  precautions  เมื่อใหการดูแลผูปวยหรือผูที่สงสัยวาติดเชื้อซึ่ง

แพรกระจายจากคนสูคนทางอากาศ  เชน วัณโรค  โรคหัด  โรคอีสุกอีใส  หรือโรคงูสวัด ( IA/IC ) 

4.2  การจัดสถานที่สําหรับผูปวย  ควรใหผูปวยที่สามารถแพรกระจายเชื้อทางอากาศอยูในหอง

แยกความดันลบ ( IA/IC )  จัดใหมีการแลกเปลี่ยนอากาศภายในหองอยางนอย 6 รอบตอชั่วโมง  หากมีการใช

หองแยกความดันลบ  ควรมีการประเมินความดันภายในหองทุกวัน  ประตูหองแยกควรปดตลอดเวลา 

ในกรณีที่เกิดการระบาดหรือมีผูปวยจํานวนมากที่สามารถแพรกระจายเชื้อทางอากาศควรปรึกษา

ผูเชี่ยวชาญดานการปองกันการติดเชื้อเกี่ยวกับการจัดสถานที่สําหรับผูปวย จัดใหผูปวยดวยโรคเดียวกันอยู

บริเวณเดียวกันและอยูหางจากผูปวยอื่น  โดยเฉพาะผูปวยที่เสี่ยงตอการติดเชื้อสูง 

อาจใชวิธีการอื่น ๆ ชวยในการปรับความดันในสิ่งแวดลอม  เชน ใชพัดลมดูดอากาศ ดูดอากาศ

ออกสูภายนอกโดยตรง  หรือผานอากาศไปยัง HEPA filters กอน (II) 

พัฒนาระบบการคัดกรองผูปวยและผูที่สงสัยวาติดเชื้อที่สามารถแพรกระจายทางอากาศเมื่อแรก

เขามารักษาในโรงพยาบาล (IA)  และจัดใหผูปวยอยูในหองแยกความดันลบเร็วที่สุดเทาที่จะทําได หากหอง

แยกมีไมเพียงพอหรือไมมีหองแยกความดันลบใหผูปวยสวม surgical mask และใหอยูในหองตรวจ เมื่อผูปวย

ออกจากหองตรวจ ควรเวนระยะการตรวจผูปวยรายตอไปเพื่อใหมีการถายเทอากาศภายในหองตรวจ (IB/IC) 

แนะนําใหผูปวยสวม surgical mask หองแยกความดันลบ (IB/IC) 

   4.3  การจํากัดบุคลากร บุคลากรที่มีความไวรับตอการเกิดโรค  ไมควรใหการดูแลผูปวยหรือผูที่

สงสัยวาปวยเปนโรคหัด  โรคอีสุกอีใส โรคงูสวัด (IB) 

   4.4  การสวมอุปกรณปองกัน บุคลากรที่ใหการดูแลผูปวยควรสวม  N 95  เมื่อเขาไปในหอง

ผูปวยที่ปวยหรือสงสัยวาปวยดวยวัณโรคปอดหรือวัณโรคกลองเสียงหรือมีแผล  วัณโรคที่ผิวหนาที่ตองมีการ

ลางแผล (irrigation) ซึ่งอาจทําใหเกิดการแพรกระจายเชื้อได (IB) 



   4.5  การเคลื่อนยายผูปวย 

  -   จํากัดการเคลื่อนยายผูปวยออกจากหอง  ยกเวนกรณีที่มีความจําเปนดานการแพทย  (II) 

  -  ใหผูปวยสวม  surgical  mask  กรณีที่ตองออกจากหองแยกและสังเกตการปฏิบัติตัวของ

ผูปวยในการปองกันการแพรกระจายเชื้อ (II) 

  -  ผูปวยที่มีแผลที่ผิวหนังจากโรคอีสุกอีใสหรือจากวัณโรค  ควรปกปดบาดแผลเพื่อปองกัน

การแพรกระจายเชื้อ (IB) 

  -  บุคลกรที่ทําหนาที่เคลื่อนยายผูปวยไมจําเปนตองสวม surgical mask หรือ N95 หาก

ผูปวยสวม surgical mask และมีการปกปดบาดแผลมิดชิด (II) 

   4.6  การจัดการเมื่อมีการสัมผัสผูปวย  ควรใหวัคซีนหรืออิมมูโนกลอบบูลินแกผูที่มีความไวรับ

เร็วที่สุด  เทาที่จะทําไดหลังจากที่สัมผัสผูปวยดวยโรคหัด  โรคอีสุกอีใสหรือไขทรพิษ (IA) 

  -  ใหวัคซีนปองกันโรคหัดแกผูที่สัมผัสโรคที่มีความไวรับภายใน  72  ชั่วโมงหลังสัมผัสผูปวย  

หรือให Immunoglobulin  ภายใน  6  วันหลังสัมผัสในผูที่มีความเสี่ยงตอการติดเชื้อซึ่งไมสามารถใหวัคซีน

ได 

  -  ใหวัคซีนปองกันโรคอีสุกอีใสแกผูที่สัมผัสโรคที่มีความไวรับภายใน  120  ชั่วโมง   หลัง

สัมผัสหรือให immunoglobulin  (VZIG) ภายใน  96  ชั่วโมง  ในผูที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งไมสามารถใหวัคซีนได  

(ไดแก ผูที่มีภูมิคุมกันบกพรอง, หญิงตั้งครรภ , ทารกแรกเกิด ซึ่งมารดาปวยเปนโรคอีสุกอีใสมานอยกวา  5  

วัน  กอนหรือภายใน  24  ชั่วโมง หลังคลอด) 

   4.7  การยกเลิกการปฏิบัติตามหลัก  airborne precautions  พิจารณาเปนรายโรค  (IB ) 

   4.8  ในการปองกันการแพรกระจายเชื้อวัณโรคในโรงพยาบาล  ควรมีการดําเนินการดาน

สิ่งแวดลอมควบคูไปกับการปองกันการแพรกระจายเชื้อทางอากาศ 

 

สิ่งแวดลอมที่ปลอดภัย 

 สําหรับผูปวยที่ตองการการจัดการสิ่งแวดลอมเพื่อใหปลอดภัยจากการติดเชื้อควรดําเนินการดังนี้ 

- กรองอากาศที่จะเขามาในหองผูปวยโดยใช  HEPA (high  efficiency particulate  

filters ที่สามารถขจัดอนุภาคที่มีขนาด  ≥ 0.3 ไมครอน ได 99.9 % (IB) 

- กําหนดทิศทางการไหลของอากาศจากดานหนึ่งไปอีกดานหนึ่ง  โดยอากาศผานจาก 

ผูปวยสูภายนอกฝงตรงขามหอง  (IB) 

- หองที่มีความดันบวก มีความดันภายในหองสูงกวาความดันภายนอก (IB) และประเมิน 

ความดันอากาศทุกวัน 



- หองควรมีระบบปด  เพื่อปองกันอากาศจากภายนอกเขามาในหอง (IB) 

- ควรมีการแลกเปลี่ยนอากาศภายในหองอยางนอย  12  รอบตอชั่วโมง (IB) 

- ลดการฟุงกระจายฝุนละอองภายในหองโดยการเช็ดถูดวยผาเปยก (II) หลีกเลี่ยงการใช 

พรมปูพื้น (IB) หามนําแจกันดอกไมสด  แจกันดอกไมแหง  และกระถางตนไมไวในหองผูปวย 

- หากตองนําผูปวยไปตรวจวินิจฉัยที่หนวยงานอื่นพยายามใหผูปวยอยูนอกหองโดยใช 

ระยะเวลาสั้นที่สุด (IB) 

- ในชวงที่มีการกอสราง  อาจเกิดการแพรกระจายเชื้อทางอากาศได  เมื่อผูปวย 

จําเปนตองออกจากหองควรใหผูปวยสวม N95 หากผูปวยสามารถทนได (II) 

 

 

ตารางที่  1. Infection prevention activities  under  each  type  of  isolation  precautions 

 

Type  of  Isolation Precautions Protective  Activities 

Standard  precautions   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transmission – Based Precautions 

Contact precautions 

 

 

 

Droplet precautions 

 

Hand  hygiene 

Personal  protective  equipment 

Respiratory  hygiene/Cough etiquette 

Patient  placement 

Patient-care equipment and instruments 

Care of environment 

Textiles and laundry 

Safe injection practices 

Special lumbar puncture procedures 

Work safety 

 

patient placement 

Personal protective equipment 

Patient transport 

Environmental measures 

Patient placement 

Personal protective equipment 

Patient transport 



 

Airborne  precautions 

 

 

 

 

 

Patient  placement 

Personal restrictions 

Personal protective equipment 

Patient transport 

Exposure management 

Protective environment 
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       งานคุณภาพ รพ.ดอยเตา 

แนวทางการดูแลรักษาผูปวย 

เรื่อง   การปองกันการติดเชื้อในหองปฏิบัติการ 

วันที่ออกเอกสาร : 1 ตุลาคม 2558 เลขที่ :WI–IC-021 หนา : 1/1 แกไขครั้งที่ : 2 

หนวยงาน :   งานปองกันและควบคุมการติดเชื้อใน

โรงพยาบาล 
หนวยงานที่เกี่ยวของ : ทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ 

ผูเรียบเรียง : นางวันวิสาข  คํานิมิตร 

ตําแหนง : พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

ผูอนุมัติ : นางประทุมพร  คําแสน 

ตําแหนง : หัวหนาพยาบาล 

 



วัตถุประสงค 

1. เพื่อการปฏิบัติตอสิ่งสงตรวจอยางเหมาะสมและไดมาตรฐาน 

2. ลดความเสี่ยงตอการติดเชื้อจากสิ่งสงตรวจ 

3. ปองกันการแพรเชื้อจากสิ่งสงตรวจ 

ขอบเขต 

1. งานหองปฏิบัติการทางการแพทย 

2. หอผูปวยและหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

 

คําจํากัดความ 

การปฏิบัติตอสิ่งสงตรวจ หมายถึง กระบวนการในการเก็บ การรับ การตรวจวิเคราะหและ 

การทําลายสิ่งสงตรวจ 

 

ความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการปองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล    งานพยาธิวิทยา 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

การปฏิบัติตอสิ่งสงตรวจ 

1. หนวยงานที่สง 

1.1 บรรจุสิ่งสงตรวจในภาชนะท่ีปดฝาผนึกแนนบรรจุในถุงพลาสติกถุงละ 1 ตัวอยาง 

1.2 ใสภาชนะบรรจุสิ่งสงตรวจในตะกราเพื่อใหภาชนะตั้งตรงขณะขนสง 

2. หองปฏิบัติการ 

2.1 เตรียมอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชในการเก็บและตรวจสิ่งสงตรวจใหพรอม 

2.2 สวมถุงมือชนิดใชครั้งเดียวและเสื้อกันเปอนทุกครั้งที่ปฏิบัติตองาน หามสัมผัสกับวัสดุ

อุปกรณอื่นนอกเหนือจากที่เกี่ยวของกับการเก็บสิ่งสงตรวจ 

2.3 สวมเครื่องปองกันการติดเชื้ออื่น ๆ เชน แวนตา และผาปดปาก-จมูกตามความจําเปน 

2.4 ใชอุปกรณปองกันตัวที่ใชครั้งเดียวสําหรับสิ่งสงตรวจติดเชื้อรุนแรง 

2.5 เปลี่ยนถุงมือทุกครั้งเมื่อถุงมือเปอนสิ่งสงตรวจ 

2.6 ตรวจดูสิ่งสงตรวจวาหกหรือเปอนผิวนอกของภาชนะกอนตรวจหรือไม ถาพบ ใหแจง 

ผูเกี่ยวของและตรวจสอบวามีผูใดสัมผัสกับสิ่งสงตรวจหรือไม และใหเก็บสิ่งสงตรวจใหม 



2.7  เปด/ ปดภาชนะบรรจุสิ่งสงตรวจดวยความระมัดระวังอยาใหหกหรือกระเด็น 

2.8 ถามีการฟุงกระจายหรือเสี่ยงตอการแพรกระจายเชื้อตองทําใน Biohazard safety cabinet 

สําหรับโรงพยาบาลที่ไมมีตูนิรภัยนี้ กอนยอมสีใหแช slide เสมหะใน 95% alcohol กอน 

2.9 ใช mechanical pipette เสมอ 

2.10 เช็ดทําความสะอาดพื้นโตะทํางานและ safety cabinet หลังเสร็จสิ้นงานในแตละวันโดยทําลาย

เชื้อดวยน้ํายาที่เหมาะสม เชน 70% alcohol 

2.11 ถอดเสื้อคลุม ถุงมือและลางมือแบบ hygienic handwashing กอนออกจากหองปฏิบัติการ 

การปฏิบัติเมื่อมีสิ่งสงตรวจหกราด 

1. สิ่งสงตรวจที่อาจจะมีเชื้อโรคแตไมรายแรง 

1.1 สวมถุงมือใชครั้งเดียว เคลื่อนยายเครื่องมือเครื่องใชและสิ่งของที่อยูรอบ ๆ ที่ไม 

ปนเปอนออก 

1.2 หยิบหรือใชปากคีบหยิบหรือคีบหรือเช็ดสิ่งที่หกราดนั้นออก ใสในถุงมูลฝอยติดเชื้อ 

1.3 ราดบริเวณนั้นดวยน้ํายา 70 % alcohol ใหทั่วจากดานนอกสูดานในทิ้งไวนาน 30 นาท ี

แลวเช็ดถูตามปกติตอไป  

2. สิ่งสงตรวจหรือตัวอยางที่มีเชื้อโรคอันตราย 

2.1 กลั้นหายใจและรีบออกจากหองปฏิบัติการพรอมทั้งปดประตู 

2.2 แจงใหผูที่อยูบริเวณใกลเคียงทราบเพื่อใหระวัง 

2.3 ถาสิ่งที่มีเชื้อโรคหกรดเครื่องปองกันรางกาย ใหรีบถอดออกและกําจัดแบบมูลฝอยติด

เชื้อ 

2.4 ลางผิวหนังที่เปอนดวยน้ําสบู หรือน้ํายาทําลายเชื้อโดยเร็วที่สุด 

2.5 แจงหนวยงานที่รับผิดชอบดานความปลอดภัยของหองปฏิบัติการใหทราบเพื่อจัดการ

ตอไป 

2.6 ผูที่มีหนาที่จัดการกับอุบัติเหตุตองสวมหมวก เสื้อคลุมแขนยาว ผาปดปาก-จมูก ถุงมือ

และรองเทาหุมขอ กอนเขาดําเนินการ 

2.7 ถามี biosafety cabinet ในหองนั้น ใหเปดเครื่องดูดอากาศผานเครื่องเพื่อลดปริมาณ

เชื้อโรคที่อยูในอากาศ 

2.8 ราดหรือเช็ดบริเวณที่มีของหกใหทั่ว ดวยน้ํายาทําลายเชื้อและปฏิบัติเชนเดียวกับขอ 1.3 

2.9 เมื่อปฏิบัติงานเสร็จใหถอดเครื่องปองกันรางกายออกแลวกําจัดแบบมูลฝอยติดเชื้อ 

3. สิ่งสงตรวจหกใน biosafety cabinet 



3.1 เปดเครื่องดูดอากาศ เพื่อลดจํานวนเชื้อในตูและที่อาจเล็ดลอดออกนอกตู 

3.2 สวมหมวก เสื้อคลุมแขนยาว ผาปดปาก-จมูก และถุงมือ 

3.3 ราดบริเวณนั้นใหทั่วดวย 0.5% hypochlorite หรือ 2% lysol (หามใชน้ํายาที่ติดไฟได 

เชน alcohol) ทิ้งไวนาน 30 นาทีแลวเช็ดถูออกตามปกติ 

3.4 เช็ดพื้น ผนัง เพดานของตูใหทั่วดวยน้ํายาทําลายเชื้อ 

การปฏิบัติตอบุคลากรหลังการสัมผัสเชื้อหรือเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน 

ใหพบแพทยเพื่อ 

1. การรักษา ถาคาดวานาจะติดเชื้อ 

2. การเฝาระวังอาการของการติดเชื้อ 

การทําลายสิ่งสงตรวจหลังการตรวจวิเคราะหแลว 

1. แยกประเภทของมูลฝอยใหถูกตอง ตามระเบียบการกําจัดมูลฝอยของโรงพยาบาล มูลฝอย 

ทุกชนิดในหองปฏิบัติการจุลชีววิทยาเปนมูลฝอยติดเชื้อ 

2. ภาชนะที่มีเชื้อปนเปอนและตองการนํากลับมาใชใหมใหทําลายเชื้อโดย autoclave กอนนําไปลาง

ทําความสะอาด 

 

เอกสารอางอิง 

สมหวัง  ดานชัยวิจิตร และคณะ. (2550). คูมือปฏิบัติเพื่อปองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล. 

สถาบันบําราศนราดูร .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
       งานคุณภาพ รพ.ดอยเตา 

แนวทางการดูแลรักษาผูปวย 

เรื่อง   การจัดการผาเปอน 

วันที่ออกเอกสาร : 1 ตุลาคม 2558 เลขที่ :WI–IC-022 หนา : 1/1 แกไขครั้งที่ : 2 

หนวยงาน :   งานปองกันและควบคุมการติดเชื้อใน

โรงพยาบาล 
หนวยงานที่เกี่ยวของ : ทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ 

ผูเรียบเรียง : นางวันวิสาข  คํานิมิตร 

ตําแหนง : พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

ผูอนุมัติ : นางประทุมพร  คําแสน 

ตําแหนง : หัวหนาพยาบาล 

 

วัตถุประสงค 

เพื่อใหบุคลากรที่เกี่ยวของทราบและปฏิบัติในการจัดการผาเปอนไดอยางถูกตองและเหมาะสม 

 

ขอบเขต 

หอผูปวยและหนวยงานที่เกี่ยวของในโรงพยาบาล 

 

คําจํากัดความ 

1. ผาเปอนธรรมดา ไดแก ผาที่เปอนเหงื่อไคล อาหาร คราบสกปรกธรรมดาทั่วไป ผาชนิดนี้ถือเปนผา

ไมติดเชื้อ 

2. ผาปนเปอนเชื้อโรคหรือผาติดเชื้อ ไดแก ผาที่เปอนเลือด สารน้ํา หรือสารคัดหลั่งจากรางกายเชน 

หนอง เสมหะ อุจจาระ ปสสาวะ เปนตน 

3. สารน้ํา และ สารคัดหลั่งจากรางกาย หมายถึง น้ําไขสันหลัง น้ําในชองทอง (ascitis fluid) น้ําใน

ชองเยื่อหุมปอด (pleural fluid) น้ําในชองเยื่อหุมหัวใจ (pericardial fluid) น้ําคร่ํา (amniotic fluid) น้ําใน

ขอ (synovial fluid) น้ําอสุจิ (semen) สารคัดหลั่งในชองคลอด (vaginal secretion) น้ําลาย หนองเสมหะ 

อุจจาระ และปสสาวะ 

 

ความรับผิดชอบ 



คณะกรรมการปองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล 

 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

การแยกประเภทของผาเปอน 

1. แยกประเภทของผาเปอน ที่แหลงกําเนิดของผาที่ใชแลว เปนผาเปอนธรรมดาและผาเปอนเชื้อโรค

โดยไมตองตรวจนับ 

2. บรรจุผาเปอนแตละประเภทใสถุงตามที่กําหนด ในกรณีที่มีกอนอุจจาระ กอนเลือด อาเจียน ให

ขจัดออกใหมากที่สุดกอนใสถุงโดยไมตองซักลาง 

3. ตรวจสอบวาไมมีสิ่งแหลมคมหรือวัตถุแปลกปลอมอ่ืนติดไปกับผาเปอน กอนรวบผาเปอนใสใน

ภาชนะที่กําหนดให 

การขนสงผาเปอน 

1. ผูรับและสงผาเปอน ใหสวมเสื้อคลุม ถุงมือยางหนา ผาปดปาก-จมูก รองเทาบูท 

2. การขนยายผาเปอนใหอยูในภาชนะที่ปดมิดชิด 

3. ขนยายผาเปอนตามเวลาและเสนทางที่กําหนด 

การซักผา 

1. ผูซักผาควรสวมชุดปฏิบัติงานเฉพาะของหนวยงาน และสวมผายางกันเปอน ถุงมือยางหนาผาปด

ปาก-จมูก รองเทาบูท 

2. หลีกเลี่ยงการเทผาเปอนลงบนพื้น 

3. การฉีดลางสิ่งคัดหลั่งที่ปนเปอนกอนเขาเครื่องซักผา ใหทําในพื้นที่เฉพาะ 

4. ควรซักผาทั่วไป ดวยน้ําอุน 65  ํ ซ. นาน 10 นาท ีหรือ 71  ํซ. นาน 3 นาท ี

5. ซักผาติดเชื้อ ที่อุณหภูมนิ้ํา 71  ํซ. นาน 25 นาที 

6. ถาไมมีเครื่องซักผาปรับอุณหภูมิ แชผาใน 0.5% hypochlorite นาน 30 นาทีกอนซัก 

การจัดเก็บผาสะอาด 

1. พื้นที่พับผาควรยกพื้นสูงหรืออยูบนโตะสะอาดและแหง 

2. ผาที่ผานการซัก และทําใหแหงแลวใหเก็บในตูหรือชั้นผาที่สะอาดและปดมิดชิด 

การขนสงผาสะอาด 

1. ขนสงผาสะอาดโดยการหีบหอและ/หรือรถขนสงที่ปดมิดชิด 

2. รถขนสงผาสะอาดไดรับการทําความสะอาดและแหง 



 

เอกสารอางอิง 

สมหวัง  ดานชัยวิจิตร และคณะ. (2550). คูมือปฏิบัติเพื่อปองกันและควบคุมการติดเชื้อใน

โรงพยาบาล. สถาบันบําราศนราดูร .  

 

 

 

 
       งานคุณภาพ รพ.ดอยเตา 

แนวทางการดูแลรักษาผูปวย 

เรื่อง   การลางมือ 

วันที่ออกเอกสาร : 1 ตุลาคม 2558 เลขที่ :WI–IC-023 หนา : 1/1 แกไขครั้งที่ : 2 

หนวยงาน :   งานปองกันและควบคุมการติดเชื้อใน

โรงพยาบาล 
หนวยงานที่เกี่ยวของ : ทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ 

ผูเรียบเรียง : นางวันวิสาข  คํานิมิตร 

ตําแหนง : พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

ผูอนุมัติ : นางประทุมพร  คําแสน 

ตําแหนง : หัวหนาพยาบาล 

 

วัตถุประสงค  

เพื่อกําจัดเชื้อโรค ปองกันการติดเชื้อและแพรกระจายเชื้อจากมือบุคลากรสูผูปวย สูสิ่งของ เครื่องใช

ของผูปวยและรวมทั้งสูสิ่งแสดลอมในโรงพยาบาล 

 

ขอบเขต 

 บุคลากรทางการแพทย และ เจาหนาที่ทุกคนในโรงพยาบาล  

 

นิยามศัพท 

1. การลางมือ  หมายถึง  การทําความสะอาดมือเพื่อทําลายเชื้อโรค ซึ่งแบงเปน 

1.1  การลางมือโดยทั่วไป (Normal handwashing)  เปนการลางมือเพื่อขจัดสิ่งเปรอะเปอน ฝุน



ละออง เหงื่อไคลบนมือออก เพื่อใหมือใหมือสะอาด ใชในการดูแลผูปวยที่ไมไดสัมผัสสิ่งคัดหลั่งจาก

รางกายผูปวย กอนและหลังสัมผัสผูปวยแตละราย กอนใหการพยาบาลหรือทํากิจกรรมตาง ๆ ใหแก

ผูปวย 

1.2  การลางมือเพื่อหัตถการเล็กหรือการตรวจพิเศษที่ตองการปราศจากเชื้อ หรือการลางมือเมื่อ

สัมผัสสิ่งที่อาจมีเชื้อ (Hygienic handwashing)  เปนการลางมือเมื่อตองการขจัดเชื้อจุลชีพที่ชั่วคราว

บนมือ ซึ่งอาจเกิดจากการสัมผัสสิ่งคัดหลั่งจากรางกายผูปวย หรืออุปกรณเครื่องมือเครื่องใชทาง

การแพทย สิ่งของเครื่องใชผูปวยที่มีการปนเปอนเชื้อ และกอนปฏิบัติการรักษาพยาบาลที่ใชเทคนิค

ปราศจากเชื้อ 

1.3  การลางมือเพื่อหัตถการในหองผาตัดและการทําคลอด (Surgical handwashing) เปนการลาง

มือเพื่อขจัดหรือทําลายเชื้อจุลชีพ ซึ่งอยูชั่วคราวบนมือและลดจํานวนเชื้อจุลชีพประจําถิ่นบนมือเพื่อ

ทําหัตถการ เชน การผาตัด  การทําคลอด เปนตน 

2. My 5 moment for hand hygiene  หมายถึง 5 โอกาส /สถานการณ /กิจกรรม ในการลางมือของ

บุคลากรทางการแพทย ประกอยดวย  

2.1  ลางมือกอนสัมผัสผูปวย 

2.2  ลางมือกอนทําหัตถการสะอาด/ปราศจากเชื้อ 

2.3  ลางมือหลังสัมผัสสารน้ําจากรางกายผูปวย 

2.4  ลางมือหลังสัมผัสผูปวย 

2.5  ลางมือหลังสัมผัสสิ่งแวดลอมรอบตัวผูปวย 

 

ความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการปองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติ 

1. ยึดแนวทางการลางมือ 5 moments สําหรับสุขอนามัยของมือ 

2. ตรวจสอบอุปกรณที่ใชในการลางมือใหครบถวนและไดมาตรฐาน 

3. ตัดเล็บใหสั้นและสะอาด ไมใสเล็บปลอม 

4. ถอดแหวน นาฬิกา และเครื่องประดับอื่น ๆ ออกกอนลางมือ 

5. ลางมือดวยวิธีการลางมืออยางถูกตองตามขั้นตอนการลางมือ ดังนี้ 

 



การลางมือโดยทั่วไป (Normal handwashing)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

การลางมือเพื่อหัตถการเล็กหรือการตรวจพิเศษที่ตองการปราศจากเชื้อ 

 หรือการลางมือเมื่อสัมผัสสิ่งที่อาจมีเชื้อ (Hygienic handwashing) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- กอนปฏิบัติงานตาง ๆ  

- กอนและหลังสัมผัสผูปวย  

ลางมือดวยสบูเหลว  

นาน 10-15 วินาที 

ลางดวยน้ําสะอาด 

เช็ดมือดวยผาสะอาด/กระดาษ 

กอน/หลังทําหัตถการ 

ลางมือดวยน้ํายาฆาเชื้อนาน 30 วินาที 

ลางดวยน้ําสะอาด 

เช็ดมือดวยผาสะอาด/กระดาษ 

ใช alcohol-based 

handrub 3-5 ซีซี ถูมือใหทั่ว

จนน้ํายาแหง 



การลางมือเพื่อหัตถการในหองผาตัดและการทําคลอด (Surgical handwashing) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

6. ขั้นตอนการลางมือ 7 ขั้นตอน 

-   ควรยืนหางจากอางลางมือ เพื่อไมใหสัมผัสกับอางลางมือขณะลางมือ 

-   ลางมือดวยน้ําสะอาดใหมือเปยกใหทั่ว ใชสบูหรือน้ํายาทําลายเชื้อประมาณ 3-5 ซีซี ฟอกตาม

ขั้นตอน ดังนี้ 

    1)   ฝามือถูกัน 

    2)   ฝามือถูหลังมือและนิ้วถูซอกนิ้ว 

    3)   ฝามือถูฝามือและนิ้วถูซอกนิ้ว 

    4)   หลังนิ้วถูฝามือ 

    5)   ถูนิ้วหัวแมมือโดยรอบฝามือ 

    6)   ปลายนิ้วถูขวางฝามือ 

    7)   ถูรอบขอมือ 

          -   ลางมือดวยน้ําสะอาด จนหมดคราบสบูหรือน้ํายาทําลายเชื้อ 

          -   เช็ดมือใหแหงดวยผาสะอาด ใชผาเช็ดมือปดกอกน้ํา เพื่อไมใหมือที่สะอาดแลวสัมผัสกอกน้ํา 

กอนทําหัตถการในหองผาตัด ,

การทําคลอด 

ฟอกมือและแขนใหถึงขอศอก

ดวยน้ํายาทําลายเชื้อ  

นาน 2-5 นาที 

ลางดวยน้ําสะอาด 
 

เช็ดดวยผาปราศจากเชื้อ 



7. การใชแอลกอฮอลทําความสะอาดมือ 

-   ลูบใหทั่วมือและนิ้ว จนกระทัง่ระเหย แหง ประมาณ 20-30 วินาที 

-   ปริมาณการใชขึ้นกับขอแนะนําของผูผลิต  ประมาณ 3-5 ซีซี  หลังถูมือดวยแอลกอฮอล  5-10 

ครั้งและรูสึกเหนียวมือใหลางออกดวยน้ํากับสบู   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       งานคุณภาพ รพ.ดอยเตา 

แนวทางการดูแลรักษาผูปวย 

เรื่อง   การตรวจสอบประสิทธิภาพการทําใหปราศจากเชื้อในวัสดุอุปกรณ

ทางการแพทย 

วันที่ออกเอกสาร : 1 ตุลาคม 2558 เลขที่ :WI–IC-024 หนา : 1/1 แกไขครั้งที่ : 2 



หนวยงาน :   งานปองกันและควบคุมการติดเชื้อใน

โรงพยาบาล 
หนวยงานที่เกี่ยวของ : ทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ 

ผูเรียบเรียง : นางวันวิสาข  คํานิมิตร 

ตําแหนง : พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

ผูอนุมัติ : นางประทุมพร  คําแสน 

ตําแหนง : หัวหนาพยาบาล 

 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อคนหาความผิดปกติหรือขอบกพรองที่อาจเกิดขึ้นจากกระบวนการทําใหปราศจากเชื้อไดอยาง

รวดเร็วและสามารถแกไขไดอยางทันทวงที 

2. ผูปวยปลอดภัยไมเกิดการติดเชื้อจากการใชอุปกรณทางการแพทย 

 

ขอบเขต 

     ใชแนวปฏิบัตินี้กับวัสดุอุปกรณทางการแพทยที่ตองทําใหปราศจากเชื้อ 

 

นิยามศัพท 

1. การทําใหปราศจากเชื้อ (sterilization) หมายถึง กระบวนการทําใหเครื่องมือ และอุปกรณทางการ

แพทยปราศจากเชื้อโรคทุกชนิดรวมถึงสปอรของแบคทีเรีย ทําโดยวิธีการทางกายภาพและวิธีการทาง

เคมี 

2. การตรวจสอบทางกลไก (Physical Monitoring) หมายถึง การตรวจสอบการทํางานของเครื่องนึ่งไอ

น้ํา โดยดูจากตัวบงชี้ทางกลไกของเครื่อง ซึ่งไดแก มาตรวัดอุณหภูมิ  มาตรวัดความดัน สัญญาณไฟ

ตาง ๆ ซึ่งเหลานีเปนสิ่งแรกที่บอกใหทราบวาเครื่องนึ่งดวยไอน้ํา ทํางานปกติหรือไม แตถึงผลการ

ทดสอบจะเปนปกติ ก็ไมสามารถยืนยันไดอยางมั่นใจวา หออุปกรณที่ผานกระบวนการทําใหปราศจาก

เชื้อแลวจะปราศจากเชื้อจริง ยังตองดูผลจากตัวบงชี้ทางเคมีและทางชีวภาพประกอบดวย 

3. การตรวจสอบทางเคมี (Chemical Monitoring) หมานถึง การตรวจสอบวาสารที่เปนตัวทําให

ปราศจากเชื้อ ไดสัมผัสและแทรกซึมเขาไปในหออุปกรณหรือไม ใชตรวจสอบความผิดพลาดที่มีผล

จากการหออุปกรณที่ไมถูกวิธี การจัดเรียงอุปกรณเขาชองนึ่งไมถูกวิธี สามารถตรวจสอบโดยดูจากการ

เปลี่ยนสีของตัวบงชี้ทางเคมี (chemical indicator) ซึ่งแบงเปน 2 ชนิด คือ 

- ตัวบงชี้เคมีภายนอก (External chemical indicator) จะติดอยูภายนอกหออุปกรณ 

มักใชในการติดหออุปกรณ เพื่อมิใหหลุดลุย มีลักษณะเปนแถบกระดาษกาวที่มีสีหรือ

สารเคมีเคลือบไวเปนแนวเสนบนกระดาษ เรียกวา เทปทดสอบทางเคมี เมื่อถูกความ

รอนจะเปลี่ยนสี แตไมสามารถบอกไดวา ไอน้ํา/แกส สามารถผานเขาไปในหออุปกรณได

ทั่วถึง 



- ตัวบงชี้เคมีภายนอก (Internal chemical indicator) จะใสไวภายในหออุปกรณ มี

ลักษณะเปนชิ้น (strip)  หรือเปนแผนกระดาษแข็ง เมื่อสัมผัสผานสารทีเปนตัวทําให

ปราศจากเชื้อจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ตัวบงชี้เคมีภายใน  ใหใสตรงกลางหอหรือ

ในสวนของหออุปกรณที่คาดวาไอน้ํา/แกสผานเขาไปไดยากที่สุด 

4. การตรวจสอบทางชีวภาพ (Biological Monitoring) หรือ  spore test  หรือ Biological indicator 

เปนวิธีการทําใหปราศจากเชื้อที่เชื้อถือไดมากที่สุด เพราะใชสปอรของเชื้อ Bacillus ที่ยงัมีชีวิต ซง

เชื้อนี้มึความคงทนกวาเชื้อจุลชีพอื่น ๆ และไมกอโรค หากสปอรของเชื้อนี้ถูกทําลายแสดงวาเชื้อจุล

ชีพอื่น ๆ จะถูกทําลายระหวางอยูในกระบวนการทําใหปราศจากเชื้อดวย 

5. การตรวจสอบประสิทธิภาพการทําใหปราศจากเชื้อดวยวิธีการตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

5.1  ตรวจสอบดวยวิธีทางกลไก โดยตรวจดูและบันทึกมาตรวัด/สัญญาณของเครื่องทุกครั้งตั้งแต

เริ่มตน-สิ้นสุดกระบวนการทําใหปราศจากเชื้อวาอยูในเกณฑมาตรฐานของเครื่องที่กําหนดหรือไม 

5.2  ตรวจสอบดวยวิธีทางเคมี โดยการติด external chemical indicator  ทุกหอ และใส internal 

chemical indicator ในชุดทําหัตถการ 

5.3  ตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องนึ่งไอน้ําชนิด prevacuum  ดวยวิธีทางเคมีโดยใช Bowie-

dick test กอนใชเครื่องนึ่งทําใหปราศจากเชื้อ สัปดาหละครั้ง  

5.4  ตรวจสอบดวยวิธีทางชีวภาพโดยใช spore test ในรอบแรกของการทําใหปราศจากเชื้อ สัปดาห

ละครั้ง  

 

 

การปฏิบัติ 

1. การรับอุปกรณปนเปอน 

1.1  หอผูปวยที่ใชอุปกรณตองทําความสะอาดอุปกรณเบื้องตน โดยขจัดคราบสกปรกออก 

1.2  แยกประเภทอุปกรณของเครื่องมือทางการแพทย และของมีคม ใสในถังพลาสติกที่มีฝาปดมิดชิด 

2. การลางทําความสะอาด 

2.1  เจาหนาที่ลางอุปกรณสวมใสอุปกรณปองกันรางกาย ผาปดปากจมูก ผายางกันเปอน หมวกคลุม

ผม ถุงมือยาง 

2.2  ตรวจสอบและคัดแยกอุปกรณทางการแพทยที่มีการชํารุดและแตกราว 

2.3  นําอุปกรณที่ลางทําความสะอาดแลวผึ่งหรืออบใหแหง 

3. การบรรจุหีบหอ 

3.1  ตรวจสอบอุปกรณและคัดแยกอุปกรณทางการแพทยที่มีการชํารุด แตกราวออก 

3.2  จัดแยกประเภทของอุปกรณตามชุดใหครบถวนถูกตอง 

3.3  เลือดวัสดุในการบรรจุหีบหอใหเหมาะสมตามประเภทของเครื่องมือ 

3.4  ขนาดของหอจะตองมใหญเกิน 12 X 12 X 20 นิ้วฟุต และหนักไมเกิน 5.5 กิโลกรัม 



3.5  แสดงปายวันผลิต วันหมดอายุ และ external indicator ทุกหีบหอ และ lot number 

3.6  ใส internal indicator ลงในหออุปกรณชุดหัตถการ 

4. การทําลายเชื้อและการทําใหปราศจากเชื้อ 

4.1  ตรวจสอบความพรอมใชทางกายภาพของเครื่องทําใหปราศจากเชื้อ 

4.2  จัดเรียงอุปกรณเขาเครื่องทําใหปราศจากเชื้อตามขอปฏิบัติ 

4.3  ตรวจประสิทธิภาพของเครื่องทําใหปราศจากเชื้อตามขอกําหนด 

5. การจัดเก็บอุปกรณปราศจากเชื้อ 

5.1  ตรวจสอบสภาพหีบหอ 

5.2  ผูปฏิบัติงานในหองเก็บอุปกรณตองลางมือใหสะอาดและสวมเสื้อผาสะอาดที่ใชเฉพาะภายใน

หอง 

5.3  จัดเก็บตามลําดับที่ไดผานกระบวนการทําใหปราศจากเชื้อ (first in first out) 

5.4  จัดเก็บในตูหรือชั้นที่มีฝาปดมิดชิดในหองที่ไมมีคนพลุกพลาน ในหองที่ไมมีสัตวหรือแมลงเขาได 

5.5  ควรอยูใกลกับบริเวณที่ทําใหปราศจากเชื้อ 

5.6  อุปกรณที่จัดเก็บควรอยูสูงจากพื้นอยางนอย 8 นิ้ว หางฝาผนัง 2 นิ้ว และหางจากเพดาน 18 นิ้ว 

5.7  หลีกเลี่ยงการสัมผัสอุปกรณที่ปราศจากเชื้อโดยไมจําเปน 

6. การแจกจาย 

6.1  ตรวจสอบ indicator ภายนอกหีบหอ 

6.2  ตรวจสอบวันหมดอายุกอนจาย 

6.3  ใสอุปกรณที่ปราศจากเชื้อในภาชนะที่สะอาด มีฝาปดมิดชิด 

6.4  จัดเก็บอุปกรณภายในหนวยงานตามระบบการจัดเก็บเครื่องมือปราศจากจากเชื้อ 

 

สิ่งที่ไมควรปฏิบัติ 

1. นําอุปกรณที่ยังมไดทําความสะอาดไปทําใหปราศจากเชื้อ 

2. ใชถุงมือ disposable ในการลางเครื่องมือและอุปกรณทางการแพทยเพราะลื่น และฉีกขาดงาย ครว

ใชถุงมือยางอยางหนาแทน 

 


