ส่ วนที 1

การป้ องกันการแพร่ กระจายเชือในโรงพยาบาล
ตามหลักการ การแยกผู้ป่วย ( Isolation precautions)
1.1 Standard precautions
1.2 Transmission – based precautions
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การแยกผู้ป่วยในโรงพยาบาล
(Isolation precautions)
การปฏิ บตั ิเพือป้ องกันการแพร่ กระจายเชื อจุลชี พจากผูป้ ่ วยทีมี การติดเชื อหรื อผูท้ ีมี เชื ออยู่ แต่ไม่
ปรากฏอาการ (Carrier หรื อ colonized) ไปสู่ ผปู ้ ่ วยอืน บุคลากร หรื อญาติผปู ้ ่ วย โดยมีวิธีการปฏิบตั ิตาม
หลักการอยู่ 2 หลักการคือ
1. Standard precautions (หลักกการป้องกันการแพร่ กระจายเชือแบบมาตรฐาน ) เป็ นหลักการที
ใช้ปฏิ บตั ิกบั ผูป้ ่ วยทุกคนเหมือนกัน ไม่ว่าผูป้ ่ วยคนนันจะมีการติดเชื อหรื อไม่ โดยปฏิ บตั ิกบั เลือด สารคัด
หลังในร่ างกายทุ กชนิ ด (body fluid) นําทีหลังออกจากอวัยวะ (Secretions) สิ งขับถ่าย (excretion) ยกเว้น
เหงือ โดยทียังไม่ทราบวิถีทางแพร่ กระจายของเชือ
2. Transmission – based precautions (หลักกการป้องกันการแพร่ กระจายเชือตามวิถีทางการ
แพร่ กระจายเชือ ) เป็ นหลักการทีใช้กบั ผูป้ ่ วยทีทราบหรื อสงสัยมีการติดเชือ ซึ งเชือนี สามารถแพร่ กระจาย
ทางอากาศ ฝอยละออง นํามูก นําลาย หรื อโดยการสัมผัส
1. Standard precautions ใช้หลักการนีกบั ผูป้ ่ วยทุกราย มีรายละเอียด 9 หัวข้อ ดังนี
1.1 การล้ างมือ (รายละเอียดอยูใ่ นเรื องการล้างมือ)
1.2 การสวมถุงมือ
- ให้สวมถุงมือทีสะอาด เมือคาดว่า หรื อมีความเสี ยงทีจะสัมผัสกับเลือด สารคัดหลังหรื อ
นําทีออกมาจากอวัยวะ สิ งขับถ่าย และของใช้ทีมีการปนเปื อน
- สวมถุงมือทีปราศจากเชือ ก่อนทีจะสัมผัสกับเยือบุ และผิวหนังทีมีรอยแยก
- ใส่ ถุงมือทุกครังทีมือมีบาดแผล ก่อนการให้การดูแลผูป้ ่ วย
- ถอดถุงมือทันทีหลังการสัมผัสสารคัดหลังอย่างระมัดระวัง ทิงถุงมือในถังขยะติดเชือ
ทันทีทีถอดออก
- เปลี ยนถุ งมือทุกครังและล้างมือทุกครังเมือจะปฏิ บตั ิกิจกรรมใหม่ เมือเปลี ยนการสัมผัส
ต่างตําแหน่งในผูป้ ่ วยคนเดียวกันหรื อ ดูแลผูป้ ่ วยรายใหม่
เลือกถุงมือให้สอดคล้องกับกิจกรรมดังนี
1. ถุงมือปราศจากเชือ(Sterile glove) ใช้เพือป้ องกันการนําเชือโรคไปสู่ ผปู ้ ่ วยในกิจกรรม
ต่าง ๆ เช่น การเย็บแผล การใส่ สายสวนปั สสาวะ สําหรับการตรวจทีต้องการความปราศจากเชือ เป็ นต้น
2. ถุงมือสะอาด (Cleaned glove) ใช้เพือป้ องกันบุคลากรทางการแพทย์ไม่ให้รับเชือโรค
หรื อสารพิษในการทํากิจกรรมให้กบั ผูป้ ่ วย ได้แก่ การสัมผัสเลือด สารคัดหลังของผูป้ ่ วย
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3. ถุ งมือยางหนาหรื อถุ งมือแม่บา้ น(Heavy duty glove) ใช้ลา้ งอุปกรณ์เครื องมือทาง
การแพทย์ ทําความสะอาดพืน ห้องนํา
1.3 ใช้ เครื องมือป้องกันส่ วนบุ คคล ได้แก่ หน้ากากปิ ดปาก-จมูก หรื อเครื องป้ องกันตา หน้า
ระหว่างการทําหัตถการ และกิจกรรมกับผูป้ ่ วยทีมีแนวโน้มว่าอาจมีการพุ่งกระเด็นของเลือด สารคัดหลัง นํา
ทีหลังออกจากอวัยวะ และสิ งขับถ่าย
การพิจารณาเลือกใช้หน้ากาก (mask) ทีเหมาะสม
- ผ้ าปิ ดปากและจมูกชนิดธรรมดา (surgical mask) เพือป้ องกันฝอยละอองขนาดใหญ่(droplet)
และละอองทีฟุ้ งกระจายในอากาศ มักแนะนําในผูป้ ่ วยทีมีภูมิตานทานตําหรื อผูป้ ่ วยทีอยู่ในภาวะทีสามารถ
แพร่ กระจายเชือสวมใส่ รวมทังบุคลากรทีมีการติดเชือเช่น เป็ นหวัด ซึ งจําเป็ นต้องสวมใส่ เพือป้ องกันการ
แพร่ กระจายเชือ การดูแลเปลียนใหม่ทนั ทีเมือเปื อนหรื อชืนแฉะ และใช้เฉพาะบุคคล ต้องล้างมือภายหลัง
ถอดผ้าปิ ดปากและจมูกทุกครัง
-ผ้ าปิ ดปากและจมูกชนิดชนิดกรองพิเศษ (Respiratory protective mask )เช่น หน้ากาก N - 95
มีประสิ ทธิ ภาพในการกรองร้ อยละ 95 ใช้ในกรณี ป้องกันการแพร่ กระจายเชือทางอากาศ เช่ น การดูแล
ผูป้ ่ วยทีเป็ นวัณโรค อีสุกอีใส หัด ซาร์ ไข้หวัดนก เป็ นต้น
การดูแลเปลียนใหม่ทนั ทีเมือเปื อนหรื อชืนแฉะ และใช้เฉพาะบุคคล ภายหลังการใช้และต้องการ
เก็บไว้ใช้ตอ้ งระมัดระวังการปนเปื อนเชื อ โดยเฉพาะส่ วนทีสัมผัสกับอากาศภายนอกแล ล้างมือภายหลัง
ถอดผ้าปิ ดปากและจมูกทุกครัง
การใส่ แว่ นป้องกันตา (Goggle) ใช้เมื อปฏิ บตั ิ งานกรณี ทีอาจมีเลื อด สารคัดหลังกระเด็นเข้าตา
เช่น การจับล็อคคางขณะทําการรักษาด้วยไฟฟ้ า เย็บแผล ผ่าฝี ฯ
หน้ ากากป้องกัน หน้ า (Face shield) ใช้กรณี คาดว่า จะมี การกระเด็นของเลื อด สารคัดหลังถู ก
หน้าตาของผูป้ ฏิ บตั ิ งานจากด้านหน้าและด้านข้าง แต่ไม่สามารถป้ องกันเชื อทีแพร่ กระจายทางอากาศได้
เช่น ในงานทันตกรรม
หมวกคลุมผม (Cap) ใช้เพือป้ องกันการแพร่ กรจายเชือจากบุคลากรสู่ ผปู ้ ่ วยและช่วยป้ องกันเลือด
และสารคัดหลังจากร่ างกายผูป้ ่ วย กระเด็นถูกผมหรื อศีรษะ
รองเท้ าบูท (Boots) ใช้เพือป้ องกันเลือดและสารคัดหลังจากร่ างกายผูป้ ่ วยทีไหลนองหรื อกระเด็น
สัมผัสเท้าหรื อขาของบุคลากรและยังช่วยป้ องกันของมีคมทีอาจตกลงมาทิมตําเท้าเช่น การล้างเครื องมือฯ
1.4 เสือคลุม(Gown )
- การสวมเสื อคลุมควรพิจารณาตามกิ จกรรมทีปฏิ บตั ิ เพือปกป้ องผิวหนังและป้ องกันสิ งสกปรก
เปรอะเปื อนเสื อผ้าระหว่างการทําหัตถการและการให้การพยาบาลทีอาจมีการกระเด็นของสารคัดหลัง
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- การถอดเสื อคลุมต้องถอดอย่างระมัดระวัง โดยจับม้วนให้ดา้ นในอยูด่ า้ นนอก นําเสื อคลุมไปใส่
ในถังทีกําหนดอย่างถูกต้องแล้วล้างมือให้สะอาด
- ไม่ควรใส่ เสื อคลุมตลอดเวลาทีปฏิบตั ิงานในหอผูป้ ่ วย เพราะจะเพิมโอกาสแพร่ กระจายเชือไปสู่
ผูป้ ่ วยและสิ งแวดล้อมได้ง่ายและมากขึน
ผ้ ายางกันเปื อน (Apron) ใช้เพือป้ องกันการกระเด็นของเลือด สารนําจากร่ างกายผูป้ ่ วยหรื อนําที
ล้างมือมื อทีปนเปื อน มี 2 ชนิ ด คือใช้แล้วทิงและ อีกชนิ ดสามารถนํากลับมาใช้ใหม่หลังล้างทําความ
สะอาดและผึงให้แห้ง
1.5 อุปกรณ์ ทใี ช้ ในการดูแลผู้ป่วย
อุปกรณ์ทุกชนิดทีใช้กบั ผูป้ ่ วยต้องได้รับการจัดการถูกวิธี (รายละเอียดอยูใ่ นส่ วนการทําลายเชือและ
ทําให้ปราศจากเชือ)
- บุคลากรควรสวมถุ งมือยางชนิ ดหนา ผ้ายางกันเปื อน แว่นป้ องกันตา ผ้าปิ ดปากและจมูกและ
รองเท้าบูต๊ ในการล้างทําความสะอาด
- ระมัดระวังการหยิบจับสิ งของมีคม
- ขัดล้างอุปกรณ์ใต้น าํ ป้ องกันการกระเด็นของนํา
- อุปกรณ์ ทีมีลกั ษณะเป็ นฟั นเลือยเช่นปลายคีมคีบ คีมจับหลอดเลือด อุปกรณ์ ทีสามารถกางออก
ได้เช่น กรรไกรตัดไหม หรื ออุปกรณ์ ทีสามารถถอดชิ นส่ วนต่าง ๆ ออกได้เช่ น ambu bag ควรทําความ
สะอาดให้ทวถึ
ั ง หลังการใช้งานควรทําความสะอาดบริ เวณอ่างล้าง ดูให้แห้งและสะอาดอยูเ่ สมอ
- การเก็บอุปกรณ์ ทีผ่านการทําให้ปราศจากเชือ
* ควรทําความสะอาดชันวางเป็ นประจํา
* ขณะทําความสะอาดชันวางอุปกรณ์ ควรหยิบจับห่ ออุปกรณ์ให้นอ้ ยทีสุ ดและต้องรอให้
ชันวางอุปกรณ์แห้งก่อนทีจะนําห่ออุปกรณ์ไปวาง
* อุปกรณ์ ทีทําให้ปราศจากเชื อก่อน ควรนําไปใช้ก่อนและเก็บของใหม่ไว้ด้านใน วาง
ของเก่าไว้ดา้ นนอก (first -in first -out : FIFO)
1.6 การควบคุมดูแลสิ งแวดล้ อม โดยทําความสะอาด และทําลายเชือในสิ งแวดล้อม ทีนอน เตียง ที
กันเตี ยง โต๊ะข้างเตี ยงของผูป้ ่ วยอย่างถู กต้อง (รายละเอี ยดอยู่ในการทําความสะอาด ทําลายเชื อสําหรั บ
สถานที) การกําจัดมูลฝอยอย่างถูกวิธี (รายละเอียดอยูใ่ นเรื องการจัดการมูลฝอย)
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1.7 การ ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากของมีคม เช่ น เข็มแทง มีดบาด โดยปฏิบตั ิดงั นี
- การใช้เข็มฉี ดยา และเจาะเลือดชนิดใช้ครังเดียวทิง ห้ามสวมปลอกเข็มกลับโดย ใช้มือทัง 2 ข้าง
แต่ให้ใช้วิธีสวมกลับโดยใช้มือข้างเดียว (one hand scooping method) หรื อใช้อุปกรณ์/เครื องมือ เช่น ทียึด
ปลอกเข็ม ดินนํามันสําหรับเสี ยบปลอกเข็ม หรื อ clamp ช่วยจับเข็มปลอกเข็ม ให้ตรึ งอยูก่ บั ทีก่อน จึงค่อย
สวมและปลดเข็มทิงได้ต่อเมือมีปลอกเข็มสวมอยู่เรี ยบร้อยแล้ว กรณี ทีไม่ตอ้ งสวมปลอกเข็มให้ท งั เข็มและ
กระบอกฉี ดยาลงในภาชนะบรรจุ เช่น กระป๋ องพลาสติก หรื อแกลลอนทีทนต่อการแทงทะลุ
- การใช้เข็มเย็บแผลต้องใช้ needle holder จับเข็มเสมอ ขณะพักการใช้เข็มต้องซ่ อนปลายให้ควําลง
เพือป้ องกันการทิมตําตนเองและผูอ้ ืน
- การถอดใบมีดออกจากด้าม ให้ใช้ needle holder ทีมีทีล๊อคจับใบมีดดึงออกก่อนทิงลงในภาชนะ
สําหรับทิง ของมีคม
- การหักหลอดยา (ampule) ให้ใช้สําลี หรื อผ้าสะอาดรอง หลอดยาทีใช้แล้ว ให้ทิงในภาชนะ
พลาสติกอย่างหนาทีมีการแทงทะลุ
- อุปกรณ์ช่วยชี วิตทุกชิน ได้แก่ mouthpieces, resuscitation bag และอุปกรณ์เกียวกับเครื องช่วย
หายใจต้องเตรี ยมพร้อมใช้งานตลอด ห้ามทําการช่วยหายใจโดยใช้ปากต่อปาก
1.8 การจัดการผ้ าเปื อน การจัดการผ้าเปื อนสารคัดหลังเพือป้ องกันการสัมผัสกับผิวหนัง เยือเมือก
ซึ งอาจทําให้เกิ ดการแพร่ กระจายเชื อไปสู่ ผูป้ ่ วยและสิ งแวดล้อมได้ (รายละเอียดอยู่ในเรื องการจัดการผ้า
เปื อน)
1.9 การจัดสถานทีใ ห้ ผ้ ปู ่ วยทีม ีการติดเชือ
ถ้าไม่มีหอ้ งแยกให้จดั สถานทีให้ผปู ้ ่ วยอยูใ่ นทีๆ เหมาะสม อาจจัดบริ เวณให้ผปู ้ ่ วยอยูม่ ุมใดมุมหนึ ง
ของห้อง และควรมีฉากหรื อม่านกันเป็ นสัดส่ วน ไม่อยูท่ ีหัวลม ควรมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก
2. ปฏิบัติตามหลักการ Transmission – based precautions เมือทราบวิถีทางการแพร่ กระจาย เชือโรค
ดังนี
2.1 Airborne precautions เป็ นการปฏิบตั ิเพือลดความเสี ยงต่อการแพร่ กระจายเชือทางฝอย
ละอองขนาดเล็ก (<5 micron หรื อเล็กกว่า) ซึ งล่องลอยอยูใ่ นอากาศเป็ นเวลานาน หรื อฝุ่ นละอองทีมีเชือโรค
อยู่ ใช้หลักการนีได้กบั ผูป้ ่ วยทีเป็ น โรคหัด อีสุกอีใส และวัณโรค ไข้ หวัดนก ไข้ หวัดมรณะ โดยปฏิบตั ิดงั นี
- จัดให้ผปู ้ ่ วยอยูใ่ นห้องแยกโรคผูป้ ่ วยติดเชือ (Modified negative pressure room)
- ในกรณี ห้องแยกโรคผูป้ ่ วยติดเชือไม่วา่ งให้จดั เตียงผูป้ ่ วยไว้บริ เวณทีมีอากาศถ่ายเทได้ดี เช่น ริ ม
หน้าต่าง และควรอยูใ่ ต้ลม
- ให้สวมอุปกรณ์ป้องกันการหายใจทีมีประสิ ทธิ ภาพกรองสู ง (N95) ทุกครังทีให้การดูแลผูป้ ่ วย
- การเคลือนย้ายผูป้ ่ วย ควรทําเมือจําเป็ น ระหว่างการเคลือนย้ายให้ผปู ้ ่ วยสวมผ้าปิ ดปาก-จมูกด้วย
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2.2 Droplet precautions เป็ นหลักการปฏิบตั ิเพือลดความเสี ยงต่อการแพร่ กระจายเชือทางฝอย
ละอองขนาดใหญ่ (>5 micron) ซึ งเกิ ดจากผูท้ ีเป็ นแหล่งโรค ไอ จาม หรื อพูด และเพิมความเสี ยงมากขึน
เมือทํากิจกรรมทีก่อให้เกิดการฟุ้ งกระจายฝอยละออง เช่น ดูดเสมหะ โดยวิถีทางนี ผูร้ ับเชือจะต้องอยูใ่ กล้กบั
ผูท้ ีเป็ นแหล่งโรค เนืองจากฝอยละอองนีแขวนตัวในอากาศได้ไม่นาน และจะกระจายไปทางอากาศ ห่ างจาก
ผูท้ ี เป็ นแหล่ ง โรคในระยะสั นไม่ เ กิ น 3 ฟุ ต หลัก การนี สามารถใช้ไ ด้กับ ผูท้ ี เป็ นโรค Pneumonia,
Diphtheria, Pertussis, Bronchitis, Influenza ,streptococcus pharyngitis, Meningitis, Mump, Rubella
ให้ปฏิบตั ิดงั นี
- การจัดให้อยูใ่ นห้องแยก กรณี ไม่มีหอ้ งแยกและจําเป็ นต้องให้อยูร่ วมกับผูป้ ่ วยอืน ให้จดั เตียงห่ าง
กันอย่างน้อย 3 ฟุต
- บุคลากรสวมผ้าปิ ดปาก-จมูก ทุกครังเมือปฏิบตั ิงานใกล้ชิดกับผูป้ ่ วยในระยะห่างน้อยกว่า 3 ฟุต
- การเคลือนย้ายผูป้ ่ วย ควรทําเมือจําเป็ น ระหว่างการเคลือนย้ายให้ผปู ้ ่ วยสวมผ้าปิ ดปาก-จมูกด้วย
2.3 Contact precautions เป็ นการปฏิบตั ิเพือลดความเสี ยงต่อการแพร่ กระจายเชือ ทางการสัมผัส
ทังทางตรงและทางอ้อม การแพร่ กระจายเชื อทางตรง ได้แก่ การสัมผัสผิวหนัง ผิว หนังมี บาดแผล เช่ น
Scabies, Herpes Simplexs, viral /hemorrhic conjunctivitis การสัมผัสทางอ้อมเกิดจากการสัมผัสกับ
สิ งของทีปนเปื อนเชือโรคทีมีชีวติ อยูใ่ นสิ งแวดล้อมได้นาน เช่น E Coli, shigella, Hepatitis A
การปฏิบตั ิเพือลดการติดเชือทางการสัมผัส ให้ฏิบตั ิดงั นี
- จัดแยกผูป้ ่ วยออกจากผูป้ ่ วยอืน
- ล้างมือก่อนและหลังการให้การดูแลผูป้ ่ วยทุกครัง
- สวมถุงมือสะอาดเมือให้การดูแลผูป้ ่ วย และถอดถุงมือทันทีหลังทํากิจกรรมกับผูป้ ่ วย แล้วล้างมือ
ให้สะอาด
- สวมเสื อคลุม เมือทํากิจกรรมทีอาจทําให้เสื อผ้าของบุคลากรสัมผัสกับผูป้ ่ วย สิ งแวดล้อม หรื อ
ของใช้ของผูป้ ่ วย เช่น โรคท้องร่ วง, ตาแดง
- แยกของใช้ผปู ้ ่ วย สําหรับอุปกรณ์ทีใช้ร่วมกับผูอ้ ืน ให้ทาํ ความสะอาด ทําลายเชืออย่างถูกต้อง
ก่อนทีจะนําไปใช้กบั ผูป้ ่ วย
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ส่ วนที 2 แนวทางการปฏิบัตงิ านเพือ ป้ องกันการแพร่ กระจายเชือ
2.1
2.2
2.3
2.4

การล้างมือ
การทําลายเชือและทําให้ ปราศจากเชือ
การจัดการผ้ าเปื อน
การจัดการมูลฝอย
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2.1 การล้างมือ (Hand washing)
การล้างมือเป็ นมาตรการสําคัญทีช่วยป้ องกัน และลดอุบตั ิการณ์ของการติดเชือในโรงพยาบาล เป็ น
มาตรการทีมีประสิ ทธิ ภาพ รวดเร็ ว ประหยัดค่าใช้จ่ายทีสุ ดในการป้ องกันการแพร่ กระจายเชือจากการสัมผัส
โดยตรง ซึ งบุคลากรทางการแพทย์ควรตระหนัก และปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัด ดังนี
1. ล้ างมือตามข้ อบ่ งชี ดังนี
1.1 ก่อนและหลังการขึนปฏิบตั ิงานบนหอผูป้ ่ วยทุกวัน
1.2 ก่อนและหลังการให้การพยาบาลผูป้ ่ วยแต่ละราย โดยเฉพาะผูท้ ีมีภูมิตา้ นทานตํา ผูป้ ่ วยทีได้รับ
ยากดภูมิตา้ นทาน ผูป้ ่ วยสู งอายุ ซึ งเป็ นผูท้ ีมีความเสี ยงต่อการติดเชือสู ง
1.3 ก่อนการสอดใส่ อุปกรณ์ทางการแพทย์ (Invasive procedure) ได้แก่ การสวนปั สสาวะ การให้
สารนําทางหลอดเลือด การเจาะเลือด การฉี ดยา เป็ นต้น
1.4 ก่อนและหลังการทําแผลให้ผปู ้ ่ วย
1.5 ภายหลังการสัมผัสสิ งของเครื องใช้ทีปนเปื อนสารคัดหลังของผูป้ ่ วย
1.6 ก่อนสวมถุงมือและหลังถอดถุงมือ
2. เลือกวิธีการล้ างมือให้ เหมาะสมกับกิจกรรมทีจ ะปฏิบัติดังนี
2.1 Normal hand washing เป็ นการล้างมือเพือขจัดสิ งเปรอะเปื อนฝุ่ นละอองให้มือสะอาด เช่น
ก่อนการปฏิบตั ิงาน ก่อนการป้ อนอาหารให้ผปู ้ ่ วย ก่อนและหลังการสัมผัสผูป้ ่ วยแต่ละราย, ภายหลังจากการ
เข้าห้องนํา โดยการฟอกมือด้วยนําและสบู่เหลว 1 มล.ตามขันตอน 6 ขันตอนจนครบ นานอย่างน้อย 10
วินาที แล้วล้างด้วยนําสะอาด
2.2 Hygienic hand washing เป็ นการล้างมือเมือต้องมีการดูแลผูป้ ่ วย ทีมีความเสี ยงต่อการติดเชือ
สู ง หรื อกรณี ก่อนการทําหัตถการเล็กทีต้องใช้เทคนิ คปลอดเชื อ การปฏิ บตั ิทีต้องสอดใส่ อุปกรณ์ ทางการ
แพทย์เข้าสู่ ร่างกาย หรื อหลังจากสัมผัสสิ งปนเปื อนหรื อสารคัดหลังจากผูป้ ่ วย โดยการล้างมือ 6 ขันตอน จน
ครบ โดยใช้น าํ ยาฆ่าเชือ เช่น 4% chlorhexidine gluconate 3-5 มล.นานอย่างน้อย 30 วินาที ในกรณี ทีมือไม่
เปื อน อาจใช้ AHR: Alcohol Hand Rub: waterless (แอลกอฮอล์กลีเซอรี น) 3-5 มล. (2 ปัF ม)มีถูมือให้ทวั 6
ขันตอนจนครบ รอจนมือแห้ง
2.3 Surgical hand washing เป็ นการล้างมือเพือเตรี ยมทําหัตถการ เช่ น การผ่าตัด การทําคลอด
โดยการล้างมือด้วยสบู่ยาฆ่าเชือ เช่นเดียวกับการล้างมือแบบ hygienic hand washing แต่เพิมการใช้แปรงทํา
ความสะอาด เล็บมือ (ไม่ตอ้ งแปรงมือ) และแปรงเฉพาะการล้างมือครังแรกของแต่ละวัน ในการล้างมือ
ฟอกมือตามขันตอน 6ขันตอน ใช้เวลาอย่างน้อย 2 – 3 นาที และใช้ผา้ แห้งทีปลอดเชื อซับมือ หลังการล้าง
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มือให้ใช้น าํ ยาทําลายเชือทีมีแอลกอฮอล์ 10 มล. ถูมือให้ทวจนถึ
ั
งข้อศอกจนนํายาแห้ง เพือทําลายหรื อยับยัง
rescident skin flora
3. ขันตอนการล้ างมือทีถ ูกต้ อง
3.1 ก่อนการล้างมือควรถอดแหวน หรื อเครื องประดับต่างๆ ออกก่อน
3.2 เปิ ดนําราดมือสองข้างถึ งข้อมือหรื อข้อศอก ควรเปิ ดนําให้ไหลพอสมควร ไม่ไหลแรง
เกินไป ถ้าเป็ นก๊อกนําแบบก๊อกหางปลา ให้ใช้ศอกเปิ ด ไม่ควรใช้มือ
3.3 ฟอกมือด้วยนําและสบู่เหลวให้ปริ มาณ 1 มิลลิเมตร ทัวมือ ถ้าเป็ นสบู่เหลวผสมนํายาฆ่า
เชือให้ใช้ 3-5 มิลลิเมตรและฟอกมือตามขันตอน 6 ขันตอน ดังนี
- ฟอกฝ่ ามือ และง่ามนิวมือด้านหน้า
- ฟอกฝ่ ามือและง่ามนิวมือด้านหลัง
- ทํามือลักษณะจับล็อคกัน ใช้ฝ่ามือถูกหลังนิวมือ และนิวมือถูกนิวมือ
- มือข้างหนึงจับหัวแม่มือ ฟอกหมุนไปมา
- ขยุม้ ปลายนิวมือถูวนไปมาบนฝ่ ามืออีกข้างหนึง
- ถูวนรอบข้อมือ
3.4 ล้างสบู่ดว้ ยนําทีไหลผ่านตลอด โดยล้างปลายนิวมือไปข้อมือ พร้อมขัดถูมือให้ทวทุ
ั กด้าน
หลังจากล้างสบู่ออกจากมือหมดแล้ว ให้ชูปลายนิ วมือเพือป้ องกันนําไหลจากบริ เวณสกปรกมาบริ เวณที
สะอาด
3.5 ซับมือให้แห้งด้วยกระดาษหรื อผ้าเช็ดมือ
3.6 ใช้กระดาษหรื อผ้าเช็ดมือเดิมจับปิ ดก๊อกนํา กรณี เป็ นก๊อกหางปลาให้ใช้ขอ้ ศอกดันปิ ด
4. การใช้แอลกอฮอล์ ในกรณี ทีมีความจํากัด สถานที และอุปกรณ์ในการล้างมือ หรื อมีความรี บเร่ ง
ในการปฏิบตั ิงาน ให้ใช้น าํ ยาฆ่าเชือทีมีแอลกอฮอล์ (Alcohol based hand rub) 3-5 มล. ซึ งมีประสิ ทธิ ภาพ
ทําลายเชือได้ดี รวมทังเชือดือยา ทาถูมือให้ทวแทนการล้
ั
างมือ และฟอกมือให้ครบ 6 ขันตอน แต่การล้าง
มือแบบนีมือจะต้องแห้งและไม่เปื อนมาก หลังล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ 5 -10 ครัง แล้วรู ้สึกเหนี ยวมือให้ลา้ ง
มือด้วยนําและสบู่เหลว
5. การเตรี ยมสบู่เหลว นํายาฆ่าเชือและอุปกรณ์ในการล้างมือ สบู่เหลวและนํายาฆ่าเชือควรใส่
ในขวดภาชนะมี หวั ปัF ม สามารถใช้ขอ้ ศอกหรื อข้อมือกดให้น าํ ยาไหลออกมาได้ ควรเตรี ยมในปริ มาณที
พอใช้เพียง 1 – 3 วันสําหรับสบู่เหลวธรรมดาและสบู่เหลวฆ่าเชือ ภาชนะทีใช้แล้วให้ลา้ งให้สะอาดและผึง
ให้แห้ง และควรมีภาชนะสํารองเพือหมุนเวียนสลับการใช้ ผ้าเช็ดมือควรใช้ 1 ผืนต่อการเช็ด 1 ครังและทิง
ในภาชนะทีจัดเตรี ยมไว้
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2.1 การทําความสะอาด การทําลายเชือ และการทําให้ ปราศจากเชือ
Decontamination หมายถึง กระบวนการขจัดหรื อทําลายเชือจุลชี พ เพือให้อุปกรณ์ปลอดภัยในการ
นํามาใช้ รวมความถึ ง การทําความสะอาด การทําลายเชื อ และการทําให้ปราศจากเชือ ซึ งผูใ้ ช้ตอ้ งสามารถ
จําแนกอุ ปกรณ์ ตามความเสี ยงของการติดเชื อ จะได้เลื อกวิธีการทําให้อุปกรณ์ มีความปลอดภัย ตามความ
เหมาะสม ซึ งอุปกรณ์ทางการแพทย์ แบ่งได้เป็ น 3 ประเภท
1. เครื องมือทีต้องให้ ปราศจากเชืออย่ างยิง (critical Items) เครื องมือเหล่านีจะสัมผัสกับอวัยวะ
ภายในเนือเยือส่ วนลึก หรื อสอดเข้าไปในหลอดเลือด ซึ งเป็ นส่ วนปราศจากเชือของร่ างกาย ได้แก่
- ชุดทําแผล ชุดเย็บแผล
- กรรไกรชนิดต่างๆ เช่น กรรไกรตัดไหม กรรไกรตัดเนือ
- คีมชนิดต่างๆ เช่น คีมจับเข็ม คีมจับเนือเยือ คีมจับก้อนสําลี
- ปากคีบชนิดต่างๆ เช่น ปากคีบมีเขียว ปากคีบไม่มีเขียว
- สายสวนต่างๆ เช่น สายสวนปั สสาวะ
- กระบอกฉี ดยา เข็มฉี ดยา ทรี เวย์สตอปค๊อก
2. เครืองมือทีต ้ องปราศจากเชือปานกลาง (Semi-critical or Intermediate items) ได้แก่ อุปกรณ์
ทีต้องสัมผัสกับเยือบุของร่ างกาย (mucous membrane) เช่น ปรอทวัดไข้ , อุปกรณ์เครื องช่วยหายใจ แผ่น
ยางกัด (สําหรับผูป้ ่ วย ECT) สาย Oxygen canular เป็ นต้น
3. เครื องมือทีไม่ จําเป็ นต้ องปราศจากเชือ (Non – critical items) เป็ นอุปกรณ์ทีสัมผัสกับผิวหนัง
ทีปกติ และไม่สัมผัสกับเยือบุของร่ างกาย ได้แก่ หม้อนอน, cuff วัดความดันโลหิ ต, ภาชนะใส่ อาหาร
เป็ นต้น
1. การทําความสะอาด (Cleaning)
การล้างทําความสะอาด เป็ นขันตอนทีสําคัญทีต้องดําเนิ นการก่อนทีจะนําไปทําลายเชื อหรื อทําให้
ปราศจากเชื อ หากการทําความสะอาดไม่ดีพอ จะส่ งผลให้กระบวนการทําลายเชื อและปราศจากเชื อ ไม่มี
ประสิ ทธิ ภาพ การล้างทําความสะอาดจะไม่ลา้ งเองทีตึก เมือใช้งานเสร็ จให้แช่ เครื องมือในถังพลาสติก
บรรจุน าํ ผสมสบู่เหลวให้ท่วมเครื องมือ ส่ วนผ้าห่อเครื องมือให้แยกบรรจุในถังพลาสติกมีฝาปิ ดมิดชิ ด กรณี
ผ้าห่อเปื อนเลือด หรื อสารคัดหลังให้แช่ในถังเครื องมือ ก่อนส่ งล้างทีงานจ่ายกลาง
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ขันตอนการทําความสะอาดเครื องมือ ดังนี
1.1 บุคลากรทีล้างเครื องมือ ต้องสวมอุปกรณ์ ป้องกัน เช่น พลาสติกกันเปื อน ถุงมือยางอย่างหนา
ผ้าปิ ดปาก – จมูก, แว่นตา รองเท้าบูท
1.2 การล้างเครื องมื อต้อ งเลื อ กใช้ส ารขัด ล้า งที เหมาะสมกับ เครื องมื อ เช่ น ผงซัก ฟอกสํา หรั บ
เครื องมื อ ทัวไป หรื อสารขัดล้างที ผสมเอ็มไซม์ สําหรั บเครื องมื อผ่าตัด เพือป้ องกันการกัด
กร่ อนเครื องมือ
1.3 อุปกรณ์ทีถอดชินได้ ควรถอดออกเป็ นชินก่อนล้าง
1.4 การล้างโดยใช้มือ ควรใช้น าํ เย็น เพราะจะช่วยขจัดอินทรี ยส์ าร (ได้แก่ เลือด, เสมหะ) ออกได้
ง่าย ซึ งอินทรี ยส์ ารอาจจะจับตัวแน่นบนอุปกรณ์ เมือสัมผัสกับความร้ อนหรื อนํายาทําลายเชื อ
ควรจัดอุ ปกรณ์ ใต้น าํ เพือป้ องกันการกระเด็น เครื องมื อที เป็ นท่อ เช่ น สายต่างๆ จะต้องล้าง
ภายในท่อให้หมด ล้างทําความสะอาดจนนําทีไหลออกมาใส
1.5 หลังการล้างอุปกรณ์เครื องมือต่างๆ แล้วให้นาํ ไปผึง หรื อเช็ดให้แห้งก่อนนําไปทําลายเชื อหรื อ
ทําให้ปราศจากเชือต่อไป
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สรุ ปวิธีการทําลายเชือ และทําให้ ปราศจากเชือในโรงพยาบาล

อุปกรณ์การแพทย์ หลังใช้กบั ผูป้ ่ วย

ล้างทําความสะอาดด้วยนําและเอ็มไซม์

อุปกรณ์ทีตอ้ งปราศจากเชือ
Critical items

ทําให้ปราศจากเชือ
โดยวิธีต่อไปนี
- Autoclave

อุปกรณ์ทีตอ้ งทําลายเชือ
Semi critical items

ทําลายเชือโดยแช่ใน
Glutadehyde 10 – 30 นาที

อุปกรณ์สะอาด
Non-critical items

ล้างทําความสะอาด
ด้วยนําและเอ็มไซม์
แล้วอบด้วยเครื องdryer
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แนวทางการทําความสะอาด ทําลายเชื้อ และทําให้ ปราศจากเชื้อ
การทําความสะอาดทําลายเชื้อ และทําให้ ปราศจากเชื้ออุปกรณ์ ทางการแพทย์
รายการ
นํา้ ยา/วิธีการ
1. ขวด Suction,สาย เช็ดคราบเปื้ อนออกใส่ ถงั
ยางสี เหลือง
แดง

การปฏิบัติ
ส่ งหน่วยจ่ายกลาง

หมายเหตุ
เข้าสู่ กระบวนการ
ปราศจากเชื้อ

2. Setทําแผล

เช็ดคราบเปื้ อนออกใส่ ถงั
แดง

ส่ งหน่วยจ่ายกลาง

เข้าสู่ กระบวนการ
ปราศจากเชื้อ

3. Set สวนปั สสาวะ เช็ดคราบเปื้ อนออกใส่ ถงั
แดง

ส่ งหน่วยจ่ายกลาง

เข้าสู่ กระบวนการ
ปราศจากเชื้อ

4. ปรอทวัดไข้

- นํ้าและสบู่
- 70% alcohol

- ล้างให้สะอาดผึ่งให้แห้ง
- เช็ดด้วย alcohol ก่อนเก็บ

5. แผ่นยางกัด ECT

นําใส่ ถงั แดง

ส่ งหน่วยจ่ายกลาง

เข้าสู่ กระบวนการ
ปราศจากเชื้อ

6. อุปกรณ์ทาง
การแพทย์เช่น
กรรไกร Prob
Forceps
7. Syringe
irrigate/feed

เช็ดคราบเปื้ อนออกใส่ ถงั
แดง

ส่ งหน่วยจ่ายกลาง

เข้าสู่ กระบวนการ
ปราศจากเชื้อ

เช็ดคราบเปื้ อนออกใส่ ถงั
แดง

ส่ งหน่วยจ่ายกลาง

เข้าสู่ กระบวนการ
ปราศจากเชื้อ
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วิธีปฏิบัติเรื)องการจัดเก็บและหยิบใช้ ของปราศจากเชือ
1. ผูท้ ีจะหยิบจับห่ออุปกรณ์ปราศเชือควรล้างมือให้สะอาด เช็ดให้แห้ง หยิบจับด้วยความระมัดระวังไม่ให้ห่อ
อุปกรณ์ตก ไม่โยนห่ ออุปกรณ์เพราะอาจทําห่ อฉี กขาดหลุดลุ่ย เกิดการแปดเปื อนได้
2. กล่องขนส่ งอุปกรณ์ปราศจากเชือ ควรสะอาด และมีฝาปิ ดมิดชิด
3. ตูเ้ ก็บอุปกรณ์ปราศเชือเฉพาะไม่ปนกับอุปกรณ์อืนและควบคุมดูแลทําความสะอาดเป็ นประจําไม่ให้มีฝนละออง
ุ่
4. ไม่เปิ ดประตูตทู ้ ิงไว้ เพราะจะมีอากาศพัดผ่านซึ งสามารถพัดพาเชือจุลชีพไปอยูบ่ นห่ออุปกรณ์ ทําให้ระยะเวลา
ในการเก็บอุปกรณ์ส ันลง
5. อุปกรณ์ทีผ่านการทําให้ปราศจากเชือก่อน ควรนําไปใช้ก่อน (First in , first out : FIFO) การจัดเก็บอุปกรณ์
เพือสะดวกในการหยิบใช้ อาจจัดได้เป็ น 3 กรณี ดงั นี

กรณี ที 1 วางเป็ นแถวตอนลึก
- การจัดเก็บด้านใน
- การหยิบใช้ดา้ นนอก
กรณี ที 2 วางเป็ นแถวหน้ากระดาน
- การจัดเก็บด้านซ้าย
- การหยิบใช้ดา้ นขวา
(ใส่ ซา้ ย – ใช้ขวา)

ด้านใน

หมดอายุหลัง

ด้านนอก

หมดอายุก่อน

(หยิบใช้ก่อน)

ด้านซ้าย

ด้านขวา
หมดอายุก่อน
หยิบใช้ก่อน

หมดอายุหลัง

ด้านบน

กรณี ที 3 วางเป็ นชัน
- การจัดเก็บด้านล่าง
- การหยิบใช้ดา้ นบน

หมดอายุก่อน(หยิบใช้ก่อน)

ด้นล่าง
หมดอายุหลัง
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การทําความสะอาด ทําลายเชือ สํ าหรับเครืองนอนและเครื องใช้ รอบเตียง
รายการ
นํา ยา/วิธีการ
1. เตียง โต๊ะหัวเตียง - นําและผงซักฟอก
เก้าอี รถเข็นผูป้ ่ วย
เปล เสาแขวน
นําเกลือ

การปฏิบัติ
- เช็ดถูทุกวัน และเมือผูป้ ่ วย
จําหน่าย

2. หมอน ทีนอนที
หุ ม้ ด้วยพลาสติก

- นําและผงซักฟอก

- เช็ดถู ทุกวัน และเมือผูป้ ่ วย
จําหน่าย

3. วัสดุ เปื อนเลือด
สารคัดหลัง

- นําและผงซักฟอก

- เช็ดบริ เวณทีเปื อนเลือด สาร
คัดหลังด้วยกระดาษก่อน
- เช็ดถูตามปกติดว้ ยนํากับ
ผงซักฟอก

หมายเหตุ
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การทําความสะอาด ทําลายเชือ สํ าหรับของใช้ ผ้ ปู ่ วย
รายการ
1. แก้วนํา จานชาม
ช้อนส้อม

นํา ยา/วิธีการ
- นําและนํายาล้างจาน

การปฏิบัติ
- ล้างธรรมดา

2. ใบมีดโกนหนวด

- เผา

- ใช้ครังเดียวทิง ในภาชนะที ใช้ 1 ใบ / 1
เตรี ยมไว้ ปิ ดมิดชิด
ครัง ในผูป้ ่ วย
ระมัดระวังเป็ นพิเศษ
แต่ละราย

หมายเหตุ
- ต้ม สําหรับ
ผูป้ ่ วย
โรคติดต่อทาง
ระบบทางเดิน
อาหาร

3. ด้ามมีดโกนหนวด - นําและสบู่

ล้างทําความสะอาดหลังใช้ -ต้องระบุชือ
ผึงให้แห้งแขวนเก็บในตู ้
สกุลผูป้ ่ วยที
กรณี ผปู ้ ่ วยจําหน่ายให้ดู
ด้ามมีดโกน
สภาพถ้าดีอยูใ่ ห้นาํ กลับมาใช้
ใหม่หลังทําความสะอาดแล้ว
เปลียนชือ สกุลผูป้ ่ วยด้วย

4. แปรงสี ฟัน

นําก๊อก

ล้างทําความสะอาดหลังใช้
ผึงให้แห้งแขวนเก็บในตู ้

5. หม้อนอน

นําและผงซักฟอก

เทสิ งขับถ่ายลงส้วม ล้างออก
ธรรมดา

-ระบุชือ สกุล
ผูป้ ่ วยติดที
แปรงสี ฟัน
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การทําความสะอาด ทําลายเชือ สํ าหรับสถานที

1. พืน

นํา ยา/วิธีการ
- นําและผงซักฟอก

การปฏิบัติ
- ทําความสะอาดพืนทุกวัน
-ห้ามกวาด ให้ใช้ไม้ดนั ฝุ่ น
-ถูเปี ยกด้วยนําและผงซักฟอก

2. ฝาผนัง กระจก

- นําและผงซักฟอก

- ทําความสะอาดเมือเห็นว่าสกปรก อย่างน้อย
เดือนละ 1
ครังหรื อเมือ
สกปรก

3. มุง้ ลวด

- นําและผงซักฟอก

- ถอดล้าง หรื อดูดฝุ่ นถ้าถอดไม่ได้

รายการ

4. เพดาน

5. ห้องนํา ห้องส้วม
- พืน
- โถส้วม
- อ่างล้างมือ

- ปั ดใยแมงมุม

- นําและผงซักฟอก

- ทําความสะอาดวันละ1-2 ครัง และ
เมือสกปรก

6. วัสดุ 1-5 ทีเปื อน - นําและผงซักฟอก
เลือด สารคัดหลัง

-กําจัดสิ งปนเปื อนออกให้มากทีสุ ด
-เช็ดทําความสะอาดตามปกติ

หมายเหตุ

อย่างน้อย
เดือนละ 1
ครังหรื อเมือ
สกปรก
อย่างน้อย
เดือนละ 1
ครังหรื อเมือ
สกปรก
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มาตรฐานการใช้ นํา ยาฆ่ าเชือ

นํา ยา

วิธีการใช้

วันหมดอายุ

NSS

ใช้ผสมยา/ทําแผล/พ่นยา

24 ชัวโมง

Intravenous fluid

สารนําทีให้ทางหลอดเลือดดํา

24 ชัวโมง

สบู่เหลว

ล้างมือในกรณี ทีไม่ได้ทาํ หัตถการต่าง ๆ

3 วัน
(ล้างขวด ผึงให้แห้งแล้ว
เปลียน)
สบูเ่ หลวผสมนํายาฆ่า ล้างมือก่อนให้การพยาบาล ในกรณี ต่อไปนี
3 วัน
เชือ
-ทําหัตถการที invasive (การสอดใส่ อุปกรณ์เข้าไป (ล้างขวดผึงให้แห้งแล้ว
(4% chlorhexidine) ในเนือเยือของร่ างกาย) เช่น สวนปั สสาวะ ทําแผล เปลียน)
ให้สารนําทางหลอดเลือดดํา และเมือสัมผัสเลือด
หรื อสารคัดหลัง
-ให้การพยาบาลผูท้ ีมีภูมิคุม้ กันตํากว่าปกติเช่น
ผูส้ ู งอายุ โรคทีระบุวา่ ภูมิคุม้ กันตําเช่น HIV ,มะเร็ ง
Waterless
ใช้ในกรณี เดียวกับสบูเ่ หลวผสมนํายาฆ่าเชือ แต่ 7 วัน (ในขวดแบ่ง)
มือต้องไม่เปื อนเลือดหรื อสารคัดหลัง (ใช้น าํ ยา
ประมาณ 3-5 ซี ซี ถูมือ 6 ขันตอน ถูจนมือแห้ง)
Alcohol 70%
เช็ดรอบแผลก่อนล้างแผล,เช็ดผิวหนังก่อนฉี ดยา
ตามวันหมดอายุขา้ งขวด
ยา multi-dosage เช่น ใช้ฉีด
Insulin Xylocaine

30วัน (หลังเปิ ดใช้)

19

2.3การจัดการผ้ าเปื อน
การปฏิบัติเกีย วกับผ้ าเปื อน
ผูท้ ีใช้แล้วมีการปนเปื อนสิ งสกปรกหลายประเภท ดังนันการจัดการกับผ้าเปื อนจึงมีความสําคัญ
ตังแต่แหล่งกําเนิดของผ้าเปื อน การนําส่ ง จนถึงหน่วยงานซักฟอก ซึ งควรปฏิบตั ิดงั นี
การแยกประเภทของผ้ าเปื อน
1. แยกประเภทของผ้าเปื อน ณ แหล่งกําเนิดผ้าเปื อน
- ผ้าเปื อนคราบเหงือไคล
- ผ้าทีเปื อนเลือด / หรื อสารคัดหลังจากร่ างกาย บรรจุลงในถุงแดงทีไม่มีการรัวซึ ม และติดป้ ายเพือ
ระมัดระวังเป็ นพิเศษ เช่น ตาแดง
- ผ้าเปื อนอุจจาระ ให้แยกจากผ้าเปื อนชนิดอืนขจัดก้อนอุจจาระออกก่อนโดยไม่ตอ้ งซักล้าง บรรจุ
ลงในถุงแดงทีไม่มีการรัวซึ ม เขียนติดข้างถุงว่าเป็ นผ้าเปื อนอุจจาระ
2. ก่อนทิงผ้าเปื อนลงในภาชนะรองรับ ตรวจสอบดูวา่ ไม่มีสิงแหลมคม หรื อวัตถุแปลกปลอมอืนติดไปกับ
ผ้าเปื อน
3. การบรรจุผา้ เปื อนในถุงไม่ควรบรรจุลน้ ถุง ให้บรรจุเพียง 3 ใน 4 ถุง ผูกมัดปากถุงผ้าให้แน่น
การขนส่ งผ้ าเปื อน มีพนักงานซักฟอกมารับทีต ึก
1. ผูร้ ับและส่ งผ้าเปื อน สวมเครื องป้ องกันร่ างกายทีถูกต้องเหมาะสม
2. การขนย้ายผ้าเปื อน มีผา้ คลุมรถเข็นผ้า โดยใช้ผา้ สี แดงคลุมผ้าปนเปื อน
3. ขนย้ายผ้าเปื อนตามเวลา และเส้นทางทีกําหนด
การซักผ้ า
1. ผูซ้ กั ผ้าสวมถุงมือยางหนา ผ้ายางกันเปื อน หมวก รองเท้าบู๊ท ผ้าปิ ดปากและจมูก
2. นําผ้าเข้าเครื องซักผ้าด้วยความระมัดระวัง ไม่สะบัดผ้า เพราะจะทําให้เกิดการฟุ้ งกระจายของฝุ่ น
ละอองและเชือโรค
3. การซักผ้าทีเปื อนเลือด สารคัดหลัง อุจจาระ ควรขจัดคราบและเศษสิ งสกปรกออกให้หมดก่อน
นําเข้าเครื องซักผ้า
4. การพับผ้า ควรพับในบริ เวณทีสะอาด ไม่มีฝนละออง
ุ่
ไม่เปี ยกชืน ควรมีโต๊ะสําหรับพับผ้า ไม่ควร
พับผ้าบนพืน
5. ผ้าทีซักเรี ยบร้อยแล้วนําส่ งหน่วยงานต่าง ๆ โดยบรรจุลงในรถเข็นผ้าสะอาดและมีผา้ สี เขียวคลุม
มิดชิด
หมายเหตุ ถ้าเครื องซักผ้าสามารถควบคุมอุณหภูมิได้ 70 – 80 องศาเซลเซี ยส จะฆ่าเชือไวรัสเอดส์
และไวรัสตับอักเสบทีปนเปื อนมากับผ้าได้ ไม่ตอ้ งทําลายเชือก่อน

20

2.4 การจัดการมูลฝอย
มูลฝอยในโรงพยาบาลประกอบด้วยมูลฝอยหลายประเภท ดังนันการจัดการมูลฝอยต่าง ๆ จะต้อง
ดําเนินการอย่างถูกต้องเหมาะสม เพือไม่ให้เกิดการแพร่ กระจายเชือได้
การแยกประเภทมูลฝอยในโรงพยาบาล
ให้ดาํ เนินการแยกมูลฝอยออกเป็ น 4 ประเภท ดังนี
1. มูลฝอยรี ไชเคิล (Recycle waste) ได้แก่ กระดาษ โลหะ แก้ว พลาสติก ถุงนําเกลือทีไม่ปนเปื อน
เลือด ซึ งสามารถนํากลับมาใช้ได้
2. มูลฝอยทัวไป (General waste) หมายถึง มูลฝอยจากบ้านพักบุคลากร โรงครัว โรงอาหาร เป็ นมูล
ฝอยในชีวติ ประจําวัน เช่น กระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เปลือกผลไม้ ถุงพลาสติก กิงไม้ ใบหญ้า ซึง
สามารถแยกถังขยะเป็ น 2 ประเภทคือ ถังขยะเปี ยก และถังขยะแห้ง
3. มูลฝอยอันตราย (Hazardous waste) หมายถึง มูลฝอยทางการแพทย์ทีมีพิษอาจก่อให้เกิดอันตรายกับ
มนุษย์และสภาพแวดล้อม ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดฟลูออเรสเซนต์ แบตเตอรี กระป๋ องสเปรย์ ยา
สารเคมีต่าง ๆ ขวดใส่ ยา นํายา และสารเคมีจากห้องปฏิบตั ิการ ยาทีหมดอายุ
4. มูลฝอยติดเชื อ (Infectious waste) หมายถึง มูลฝอยทางการแพทย์ ซึ งมีเหตุอนั ควรให้สงสัยว่าอาจมี
เชือโรค มูลฝอยทีสัมผัสหรื อสงสัยว่าได้สัมผัสกับเลือด ส่ วนประกอบของเลือด สารนําจากร่ างกาย
เช่น ปั สสาวะ เสมหะ นําลาย นําเหลือง หนอง
มูลฝอยมีคม เช่น เข็ม ใบมีด หลอดแก้ว
วัสดุอุปกรณ์ทีปนเปื อนจากการใช้กบั ผูป้ ่ วย เช่น ถุงมือเปื อนเลือด หรื อสารคัดหลัง สิ งปฏิกลู จาก
ห้องปฏิบตั ิการ เช่น Specimen ต่าง ๆ ซึ งสามาถแยกถังขยะเป็ น 2 ใบเช่น คือ ถังขยะติดเชือและถัง
ขยะบรรจุเข็มหรื อของมีคม
การแยกทิง และการรวบรวมมูลฝอย ณ จุดกําเนิด
1. มูลฝอยทัวไปทีแห้ง ทิงในภาชนะทีมีถุงดํารองรับ
2. มูลฝอยเปี ยก ทิงในภาชนะทีมีถุงดํารองรับ
3. มูลฝอยติดเชือ ทิงในภาชนะทีมีถุงแดงรองรับ มีฝาปิ ดมิดชิด
4. มูลฝอยมีคม ทิงในภาชนะพลาสติกแข็งแรง มีฝาปิ ดมิดชิด ทิงเฉพาะของมีคม แยกทีใส่ เข็ม
หลอดฉี ดยาทีใช้แล้ว
- การบรรจุมูลฝอยให้บรรจุเพียง 2/3 ของถุงเท่านัน
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การขนส่ งมูลฝอย
พนักงานทีทาํ หน้ าทีขนมูลฝอย ควรปฏิบัติดังนี
1. แต่งกายและใช้อุปกรณ์ป้องกันอย่างถูกต้อง โดยสวมถุงมือยางหนา หมวก ผ้าปิ ดปาก – จมูก ผ้า
กันเปื อน และรองเท้าบูท๊ ทําด้วยยาง ตลอดเวลาทีปฏิบตั ิงาน
2. ปฏิบตั ิตามขันตอนอย่างถูกวิธี เช่น ตรวจดูถุงมูลฝอยก่อนเคลือนย้ายว่าถุงไม่รัว คอถุงผูกเชือก
เรี ยบร้อยแล้ว ยกและวางถุงอย่างนุ่มนวล โดยจับตรงคอถุง ไม่ให้อุม้ ถุง เมือมีมูลฝอยตกหล่นห้าม
หยิบด้วยมือเปล่า ใช้คีมเหล็กคีบ หรื อหยิบด้วยมือทีใส่ ถุงมือยางหนา เก็บมูลฝอยใส่ ถุงมูลฝอยติด
เชืออีกใบหนึง ถ้าสารนํารัวหรื อหกเลอะเทอะ ให้ใช้กระดาษเช็ดซับออกให้มากทีสุ ด ทิงกระดาษ
นันลงในถุงมูลฝอยติดเชือ เช็ดถูบริ เวณนันด้วยนําและผงซักฟอกจนสะอาด
3. บรรจุถุงขยะลงในภาชนะทีมีฝาปิ ดมิดชิดก่อนวางบนรถเข็น
การทําลายเชือหลังปฏิบัติงาน
- เมือเสร็ จสิ นภารกิจให้ถอดเสื อคลุม หมวก ส่ งซักทีงานจ่ายกลาง ถุงมือ รองเท้านําไปแช่ในนํา
ผงซักฟอก แล้วซักล้างตามปกติ
- อาบนําทันทีหลังจากหมดภารกิจประจําวัน
- ล้างรถเข็น เรื อนพักมูลฝอย และบริ เวณรอบ ๆ ด้วยนําและผงซักฟอกทุกวัน ผึงรถเข็นให้แห้ง
การกําจัดมูลฝอยติดเชือ มีบริษัทเอกชนรับไปทําลาย
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ส่ วนที 3 แนวทางการปฏิบัตงิ านกรณีเกิดโรคระบาดสําคัญในโรงพยาบาล
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

โรคตาแดง
โรควัณโรค
โรคไวรัสตับอักเสบบี
โรคอีสุกอีใส
โรคหิด
โรคกลากเกลือน
โรคอุจจาระร่ วง
โรค SARS
โรคไข้ หวัดนก
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3.1 โรคตาแดง
สาเหตุ :
เกิดจากเชือไวรัส
ระยะฟักตัว: 1-3 วัน
อาการ : 1. เยือบุตาขาว จะบวมมีสีแดง บางครังเห็นจุดเลือดออกใต้เยือบุตาขาว
2. ขีตามีปริ มาณมากขึน
3. คันเคืองตา เหมือนมีฝนเข้
ุ่ าตา ผูป้ ่ วยมักจะขยีตาบ่อยๆ
4. ถ้ามีการอักเสบของกระจกตา จะมีอาการเคืองมาก มองแสงไม่ได้ นําตาไหล
5. บางรายมีต่อมนําเหลืองหน้าใบหูโตและเกิดเจ็บ อาจมีไข้ตาๆ
ํ หรื อมีน าํ มูกไหลหรื อไอ
6. ถ้าเชือโรคลุกลามเข้าถึงกระจกตา จะเป็ นอันตรายต่อการมองเห็นทําให้ตาบอดได้
การติดต่ อ : เชือไวรัสจะอยูใ่ นนําตา ขีตา นําลายของผูป้ ่ วย เมือผูท้ ีเป็ นตาแดง ไม่มีการป้ องกัน การ
แพร่ กระจายก็จะทําให้เชือไวรัสตาแดง แพร่ อยู่ ณ สิ งแวดล้อม เสื อผ้า เครื องใช้ ลูกบิดประตู ก๊อกนํา เมือคน
อืนไปสัมผัสก็มีโอกาสติดโรคตาแดงได้
การรักษา : มักหายเองภายใน 7 – 14 วัน แต่ถา้ มีอาการคันเคืองตา เยือบุตาบวมแดง ควรพบแพทย์เพือให้
การรักษา
การป้องกันโรคตาแดง
ผู้ป่วยนอก
1. แยกผูป้ ่ วยโรคตาแดง ไม่ปะปนกับผูป้ ่ วยรายอืน
2. ให้คาํ แนะนํา วิธีป้องกันและรักษาโรคตาแดง เป็ นรายกลุ่มและรายบุคคล
3. ออกใบรับรองแพทย์ หยุดงาน ตามอาการของโรค เพือป้ องกันการแพร่ กระจายของโรค
4. กรณี รับผูป้ ่ วยไว้ ให้ admit ทีตึกเมตตา(ผูช้ าย) ตึกอารี (ผูห้ ญิง) เพือสังเกตอาการ ถ้าอาการตาแดง
ทุเลาให้ยา้ ยกลับตึก
ผู้ป่วยใน
1. เมือมีการติดเชือตาแดง ให้รายงานแพทย์เพือวินิจฉัย และให้การรักษาเร็ วทีสุ ด
2. ลดการแพร่ กระจายเชือโรคโดยปฏิบตั ิดงั นี
2.1 . ถ้าผูป้ ่ วยมีอาการทางจิตมากไม่สามารถทําตามทีบอกได้ให้พิจารณาย้ายผูป้ ่ วยไปอยูต่ ึกเมตตา
(ผูป้ ่ วยชาย) ตึกอารี (ผูป้ ่ วยหญิง) แต่ถา้ ผูป้ ่ วยอาการทางจิตสงบก็ให้อยูท่ ีตึกโดยปฏิบตั ิตามหลักการ
แยกผูป้ ่ วยแบบ Isolation precautions อย่างเคร่ งครัด บุคลากรปฏิบตั ิตามหลักการ Standard
precautions
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2.2 ปิ ดตาผูป้ ่ วยทุกครังเพือลดอาการเคืองตา (ถ้าเป็ น 2 ข้างอาจปิ ดสลับข้างกันเป็ นระยะ ๆ )
2.3 ยาทีหยอดตาต้องระบุชือผูป้ ่ วย ไม่ให้ใช้ปนกัน
2.4 ให้คาํ แนะนําผูป้ ่ วยตาแดง ให้สัมผัสสิ งรอบข้างให้นอ้ ยทีสุ ด, ห้ามขยีตา
2.5 ให้สุขศึกษาผูป้ ่ วยรายอืน ๆ ในหอผูป้ ่ วย เรื องโรคตาแดง
2.6 แยกของใช้ส่วนตัว สําหรับผูป้ ่ วยทีมีอาการตาแดง
2.7 เสื อผ้า, เครื องนอนผูป้ ่ วย แยกใส่ ถุงแดง เขียนป้ ายติด “ติดเชือตาแดง” ก่อนส่ งซักฟอก
2.8 บุคลากรทีให้การดูแลผูป้ ่ วยตาแดง ควรล้างมือก่อนและหลังให้การดูแลผูป้ ่ วยทุกครัง
การพิจารณาปิ ดตึก กรณี เกิดการระบาดของโรคตาแดงไม่สามารถควบคุมได้ ให้อยูใ่ นดุลยพินิจ
ร่ วมกันของคณะกรรมการ IC /ตึกผูป้ ่ วย / กลุ่มการพยาบาล และเสนอขออนุมตั ิจากผูอ้ าํ นวยการ
โรงพยาบาล
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3.2 โรควัณโรค
สาเหตุ :
Mycobacterium tuberculosis เป็ นสาเหตุใหญ่ของวัณโรค
ระยะฟักตัว:
4 - 12 สัปดาห์
อาการ: 1. ไอ เกินกว่า 3 สัปดาห์ ไอเป็ นเลือด
2. ไข้ เกินกว่า 3 สัปดาห์ ไข้ตาํ เหงือออก อ่อนเพลีย เบืออาหาร นําหนักลด
3. เจ็บหน้าอก เกินกว่า 3 สัปดาห์
อาการทังหมดนีอาจเกิดจากโรคอืนได้ จําเป็ นต้องตรวจเสมหะ ซึ งเชือถือได้มากกว่าภาพรังสี ทรวงอก
การแพร่ กระจาย: แพร่ กระจายเชือโดยการไอและเสมหะ
ระยะเวลาในการแยกผู้ป่วย: จนกว่าจะได้รับการรักษาทีเหมาะสมเป็ นเวลานาน 2 สัปดาห์และอาการดี
ขึน และผลการตรวจเสมหะเป็ นลบติดต่อกัน 3 ครัง
การป้องกันวัณโรค
1. การลดการแพร่ กระจายเชือจากผูป้ ่ วยโดย
1.1 คัดกรองผูป้ ่ วยทีมีอาการสงสัยว่าจะเป็ นวัณโรคปอด ถ้าสงสัยให้รายงานแพทย์ เพือการวินิจฉัย
และได้รับการรักษากรณี ทีเป็ นให้เร็ วทีสุ ด
1.2 ผูป้ ่ วยทีอยูใ่ นระยะแพร่ เชือ ทีจําเป็ นต้องรักษาในโรงพยาบาล ให้อยูใ่ นห้องแยก (Modified
negative pressure room) กรณี ไม่สามารถอยูห่ ้องแยกได้ ให้จดั ผูป้ ่ วยแยกอยูใ่ นทีมีอากาศถ่ายเทสะดวก
ไม่ใช่หวั ลม มีแดดส่ องถึง ใช้หลักการ Airborne precautions แยกของเครื องใช้ เช่น ภาชนะใส่ น าํ อาหาร
ผูป้ ่ วยอืนทีสัมผัสโดยมิได้ป้องกันให้ใส่ ใบเฝ้ าระวังการสัมผัสผูป้ ่ วยวัณโรคในระยะแพร่ เชือ เพือการเฝ้ า
ระวังทางสุ ขภาพต่อไป
1.3 ให้ผปู ้ ่ วยบ้วนเสมหะ ลงในภาชนะทีมีฝาปิ ดมิดชิ ด
1.4 ให้คาํ แนะนําผูป้ ่ วยปิ ดปาก จมูก เวลาไอ กรณี ผปู ้ ่ วยบ้วนเสมหะเรี ยราด ให้บุคลากรใช้กระดาษ
เช็ดแล้วทิงลงขยะติดเชือ ราดด้วย alcohol ทิงไว้ 10 นาที และเช็ดออก ตามด้วยนําและผงซักฟอก
การทําความสะอาดพืนผนังอาคารสถานทีด้วยวิธีปกติ ไม่กวาดพืนห้องให้ใช้วธิ ี wet mop แทน
2. การป้ องกันวัณโรคสําหรับบุคลากรทางการแพทย์
2.1 ตรวจสุ ขภาพก่อนรับไว้ปฏิบตั ิงาน โดยถ่ายภาพรังสี ทรวงอก
2.2 ตรวจสุ ขภาพประจําปี
2.3 บุคลากรปฏิบตั ิงานต้องปฏิบตั ิตามหลักการ standard precautions + airborne precaution อย่าง
เคร่ งครัด และดูแลสุ ขภาพให้แข็งแรงเพือเสริ มสร้างภูมิคุม้ กันทีดี
2.4 บุคลากรทีตรวจพบผล x – ray ผิดปกติ ให้พบแพทย์ทุกราย เพือตรวจวินิจฉัยและทําการรักษาที
ถูกต้องรวดเร็ ว

26

3.3 โรคไวรัสตับอักเสบบี
โรคไวรัสตับอักเสบบี เป็ นโรคทีมีอาการอักเสบของเซลล์ตบั ทําให้มีอาการดังต่อไปนี
1. อาการนํา ไข้ตาๆ
ํ คล้ายไข้หวัด คลืนไส้ อาเจียน เบืออาหาร ปั สสาวะเข้ม ตาเริ มเหลือง
อาจกินเวลา 1-2 สัปดาห์
2. อาการตาเหลือง อาการต่าง ๆ ของระยะที 1 จะหายไป ไข้ลดลง เบืออาหาร อ่อนเพลียดีข ึน
แต่จะปรากฏอาการตัวเหลือง ตาเหลืองชัดเจน ผูป้ ่ วยเริ มรู ้สึกสบายกว่าช่วงแรก ยกเว้นตัว
เหลืองตาเหลือง บางรายอาจมีอาการคันตามตัว กินเวลา 2-4 สัปดาห์
3. ระยะฟื นตัว อาการตัวเหลือง ตาเหลืองจะค่อย ๆ หายไป จนปกติ พบว่า 95% หายขาดมี
ภูมิคุม้ กัน และอีก 5% ติดตามไป 6 เดือน ยังพบเชือในเลือดไม่หาย สุ ดท้ายเป็ นลักษณะเรื อรัง
บางรายกลายเป็ นพาหะของโรค
สาเหตุ : โรคไวรัสตับอักเสบบี ซึ งแพร่ กระจายเชือทางเลือดและสารคัดหลัง
ระยะฟักตัว: ปกติ 50 – 180 วัน โดยเฉลีย 90 วัน
การดําเนินโรค : หลังได้รับเชือโรคไวรัสตับอักเสบบี จะมีการดําเนิ นโรคเป็ น 3 ลักษณะคือ
1. ไม่มีอาการผิดปกติ ร่ างกายสามารถทําลายเชือโรคไวรัสให้หมดไปได้
2. เป็ นพาหะทีมีสุขภาพดี (healthy carrier) ซึ งจะตรวจพบ HB Ag ในเลือดได้เสมอ โดยไม่มีอาการ
ของโรคตับอักเสบ
3. เป็ นโรคตับอักเสบบีชนิดเฉี ยบพลัน ผูป้ ่ วยส่ วนใหญ่จะหายขาดจากโรค แต่มีร้อยละ 1 – 5 ซึ งเกิด
fulminant + hepatitis และถึงแก่กรรม ร้อยละ 10 จะกลายเป็ นโรคตับอักเสบบีเรื อรัง และต่อมาบาง
รายกลายเป็ นโรคตับแข็ง และมะเร็ งตับ
ระยะเวลาในการแยกผู้ป่วย: ตลอดระยะเวลาทีป่ วย และเมือผูป้ ่ วยอาการดีข ึน บุคลากรควรสวมถุงมือหาก
ต้องปฏิบตั ิกิจกรรมทีอาจทําให้เกิด tissue trauma หรื อต้องสัมผัสเยือบุร่างกาย
การปฏิบัติการป้องกันการแพร่ กระจายเชือในโรงพยาบาล
1. อธิ บายให้ผปู ้ ่ วยและญาติเข้าใจถึงการแพร่ กระจายเชือไวรัสตับอักเสบบี
2. บุคลากรปฏิบตั ิตามหลักการ Standard precautions โดย
2.1 ระมัดระวังการเกิดอุบตั ิเหตุขณะปฏิบตั ิงาน (เช่น การถูกเข็มทีใช้กบั ผูป้ ่ วยทิมตํา การถูก
ของมีคมบาด) โดยปฏิบตั ิดงั นี
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2.1.1 ทันทีทีเข็มฉี ดยาหรื อเจาะเลือดผูป้ ่ วยเสร็ จ ให้ทิงเข็มและกระบอกฉี ดยาทีใช้แล้วลงใน
ภาชนะทีมิดชิด ซึ งเข็มไม่สามารถแทงทะลุออกมาภายนอกได้
2.1.2 ไม่สวมปลอกเข็มคืน ไม่หกั หรื องอเข็ม
หากจําเป็ นต้องสวมปลอกเข็มให้ใช้วธิ ี
One hand scooping method หรื อใช้เครื องช่วยสวมปลอกเข็มก่อนจะปลดเข็มออกจากกระบอกฉี ดยา แล้ว
ทิงลงในภาชนะทิงเข็มซึ งควรตังอยูใ่ กล้บริ เวณทีปฏิบตั ิงาน
2.1.3 เครื องมือของมีคมต่างๆ หลังจากใช้แล้วต้องหยิบ จับ ถือด้วยความระมัดระวัง
2.1.4 หากล้างเครื องมือทีใช้แล้ว โดยเฉพาะเครื องมือทีแหลมคม ควรกระทําด้วยความ
ระมัดระวังเป็ นพิเศษ
2.1.5 เข็มหรื อของมีคมทีใช้ซ าํ อีก (re-use) หลังจากใช้แล้วควรวางไว้ในภาชนะทีป้ องกัน
การทิมแทงขณะเคลือนย้ายไปทําความสะอาด หรื อทําลายเชือต่อไปได้
2.1.6 แยกภาชนะการดืมกินซึ งมีโอกาสติดต่อเมือเชืออยูใ่ นนําลาย เข้าสู่ ปากทีมีแผล แยก
ของเครื องใช้
3. เมือเลือดออกหรื อสารคัดหลังเปื อนพืนควรเช็ดออกด้วยกระดาษก่อนทําลายเชือบริ เวณทีเปื อน
ด้วย 70% Alcohol ทิงไว้นาน 10 นาทีแล้วเช็ดถูตามปกติ
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3.4 โรคอีสุกอีใส
สาเหตุ :
Varicella Virus
ระยะฟักตัว : 10 – 20 วัน
อาการ : 1. เกิดภายหลังติดเชือครังแรก มีไข้ตาๆ
ํ 2 – 3 วัน ปวดศรี ษะ เจ็บคอ ปวดเมือยตามลําตัวคล้าย
ไข้หวัด
2. มีผนขึ
ื  น (พร้อมหรื อหลังมีไข้ 1 วัน) จากผืนแดงราบเป็ นตุ่มนูนใส โดยผืนจะขึนบริ เวณใบหน้า
หรื อหนังศรี ษะก่อน จึงจะกระจายไปตามลําตัว แขน ขา จะมีอาการคันมากและพบผืนหลายระยะในเวลา
เดียวกัน ตุ่มจะแห้งภายใน 2 สัปดาห์
การติดต่ อ: โดยการสัมผัสและสู ดละอองฝอยจากการไอของผูป้ ่ วย (Contact & Airborne transmissions)
ตังแต่ 1-2 วันก่อนตุ่มขึนจนถึง 6 วันหลังตุ่มขึน
ระยะเวลาในการแยกผู้ป่วย: (strict isolation) จนกว่าตุ่มจะแห้งและตกสะเก็ด
วิธีการป้องกันการแพร่ กระจายเชือ
1. อธิ บายให้ผปู ้ ่ วยทราบเหตุผลและความจําเป็ นในการแยกผูป้ ่ วยไปอยูต่ ึกทีมีหอ้ งแยกผูป้ ่ วยปลอด
เชือ ทีตึกปั ญญา เป็ นเวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห์
2. แยกผูป้ ่ วยตาม Airborne และ Contact precautions จนกระทังอย่างน้อย 6 วัน หลังตุ่มขึน
3. ดูแลแยกอุปกรณ์ทีใช้กบั ผูป้ ่ วย
4. เปลียนผ้าปู+ปลอกหมอนทุกวัน (ระวังการฟุ้ งกระจายขณะเปลียนผ้าปูให้สวม Mask N 95 และ
ถุงมือ) ผ้าปู ปลอกหมอน เสื อผ้า ผ้าเช็ดตัวของผูป้ ่ วยให้ใส่ ถงั สี แดง
5. ทําความสะอาดเตียง ลูกบิดประตู ด้วยนํา+ผงซักฟอก
6. ผูช้ ่วยเหลือดูแลผูป้ ่ วยให้อาบนําฟอกสบู่ให้สะอาด ยกเว้นมีไข้ ให้เช็ดตัว กรณี ใช้ห้องนํารวม ให้
ผูป้ ่ วยอาบนําเป็ นคนสุ ดท้าย มีภาชนะเฉพาะตัว ภายหลังอาบนําให้เทนําทีเหลือทิง ทําความสะอาดห้องนํา+
ถังนํา ขันนําทันที
7. ผูป้ ่ วยออกจากห้องแยกได้ เมือผืนแห้งสนิท ไม่มีสารคัดหลัง เลือดนําเหลือง
8. บุคลากรทีให้การดูแลผูป้ ่ วย ให้ลา้ งมือด้วยนํายาฆ่าเชืออย่างน้อย 30 วินาที ก่อนและหลังให้การ
ดูแลผูป้ ่ วย
9. สวมถุงมือสะอาด ก่อนให้การดูแลผูป้ ่ วยทุกครัง
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กรณีเกิดการระบาดในโรงพยาบาล
กรณีผ้ ปู ่ วยติดอีสุกอีใสในโรงพยาบาล (nosocomial infection) 2 คนให้รับผูป้ ่ วยแบบมีเงือนไข 21
วัน(ตามระยะการฟักตัวของโรค ให้เริ มนับวันตังแต่พบผูป้ ่ วยรายใหม่จนครบ 21 วัน)
เงือนไขกรณีมีผ้ ปู ่ วย 2 คนสามารถรับผู้ป่วยดังนี
เป็ นผูป้ ่ วยทีเคยเป็ นอีสุกอีใสมาแล้วหรื อได้รับวัคซี นป้ องกันโรคอีสุกอีใสและมีร่างกายแข็งแรง
ห้ าม Admit ผู้ป่วยดังนี
1. ผูป้ ่ วยทีได้รับยา immunosuppressive เช่น steroid Azathioprine ( Imuran) cycrophosphomide
หรื อขณะได้รับการฉายแสง
2. ผูป้ ่ วยหญิงไทย ชายไทยไม่ทราบประวัติชดั เจน
3.ผูป้ ่ วยทีมีอาการอ่อนเพลีย ไม่รับประทานอาหารก่อนมาโรงพยาบาล ผูป้ ่ วยซูบผอมมีน าํ หนัก
น้อย
การพิจารณาปิ ดตึก กรณี เกิดการระบาดของโรคอีสุกอีใสไม่สามารถควบคุมได้ ให้อยูใ่ นดุลยพินิจ
ร่ วมกันของคณะกรรมการ IC /ตึกผูป้ ่ วย / กลุ่มการพยาบาล และเสนอขออนุมตั ิจากผูอ้ าํ นวยการ
โรงพยาบาล

30

3.5 โรคหิด
สาเหตุ : เกิดจากตัวหิ ด(Sarcoptes Scabies) ทําให้เกิดผิวหนังอักเสบ หิ ดเป็ นไรตัวเล็ก สามารถ
มองเห็นได้ดว้ ยตาเปล่า ขนาด 0.3-0.4 มิลลิเมตร เมือผสมพันธ์แล้วตัวผูจ้ ะตาย ตัวเมียจะอยูต่ ามรู ขมุ ขน
บนผิวหนังวางไข่วนั ละ 1-3 ฟอง ก็จะตาย ไข่จะฟักเป็ นตัวอ่อนใน 3-4 วัน อาศัยอยูใ่ นรู ขมขน
อาการ: อาการทางผิวหนังจะปรากฎ 2 สัปดาห์หลังจากติดเชือ ผูป้ ่ วยจะมีตุ่มนําใสและตุ่มนํา
หนองคัน ขึนกระจายตามร่ างกาย มักจะพบตามง่ามนิวมือ นิวเท้า ข้อมือ ข้อศอก รักแร้ รอบหัวนม รอบ
สะดือ ก้น อวัยวะสื บพันธ์ ข้อเท้า ฯลฯ อาจเป็ นผืนนูนแดง คดเคียว ขนาดเท่าเส้นด้าย ประมาณ 2-3
มิลลิเมตร ซึ งตรงปลายสุ ดจะเป็ นทีอยูข่ องหิ ด ผูป้ ่ วยจะมีอาการคันมาก โดยเฉพาะกลางคืน บางรายอาจมี
เชือแบคทีเรี ยอักเสบซําเติมทําให้แผลพุพองได้
การติดต่ อ : สามารถติดต่อทางการสัมผัส
ระยะเวลาในการแยกผู้ป่วย : หลังได้รับการรักษาแล้ว 24 ชัวโมง
วิธีป้องกันการแพร่ กระจายเชือ
1. ถ้าผูป้ ่ วยมีอาการทางจิตมากไม่สามารถทําตามทีบอกได้ให้พิจารณาย้ายผูป้ ่ วยไปอยูต่ ึกเมตตา
(ผูป้ ่ วยชาย) ตึกอารี (ผูป้ ่ วยหญิง) แต่ถา้ ผูป้ ่ วยอาการทางจิตสงบก็ให้อยูท่ ีตึกโดยปฏิบตั ิตามหลักการ
แยกผูป้ ่ วยแบบ Contract precautions อย่างเคร่ งครัด บุคลากรปฏิบตั ิตามหลักการ Standard
precautions
2. ควรรักษาผูท้ ีสงสัยว่าติดหิ ดไปพร้อม ๆ กัน
3. ควรให้ผปู ้ ่ วยตัดเล็บให้ส ัน แนะนําอย่าเกาเพราะจะลามไปทีอืน
4. แยกของเครื องใช้ผปู ้ ่ วย เครื องผ้าของผูป้ ่ วยทีใช้แล้ว ให้แยกใส่ ถงั แดง ทําความสะอาดเตียง ที
นอนด้วยนําและผงซักฟอก และนําออกตากแดด
ข้ อแนะนําวิธีการทายาหิด
1. ควรทายาหิ ดหลังอาบนําตอนเย็น
อาบนํา ฟอกสบู่และเช็ดผิวให้แห้ง ทายาทัวทุกพืนทีผิวหนังของร่ างกายเน้นบริ เวณซอกอับจนถึ ง ปลาย
เท้ า ยกเว้ น หน้ า และศี ร ษะ เพราะอาจทํา ให้ ร ะคายเคื อ ง
2. วิธีทายาทีถูกต้อง โดยทายา Gamma Benzene Hexachloride 1% (Hexin®)ครี มบางๆ ประมาณ
30 ml (ไม่ใช้เกิน 60 ml) ให้ทวทั
ั  งร่ างกายตังแต่คอลงไปจรดปลายนิวเท้า (โดยเน้นบริ เวณซอก
ต่างๆ รวมทังซอกเล็บ) ทิง ไว้ 8-14 ชัวโมง แล้วอาบนําให้สะอาด ทํา 1 ครัง และควรทาซําอีก
ครังใน 7 วัน เพือฆ่าตัวอ่อนทีเพิงออกมาจากไข่
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3.6 โรคกลากเกลือน
โรคกลาก
สาเหตุ เกิดจากเชือรา 3 สายพันธ์ ชือ Tricophyton Microsporon และ Epidermophyton
อาการ
1. โรคกลากทีขาหนีบ(สังคัง) เริ มต้นด้วยตุ่มแดงคล้ายยุงกัด ขนาดประมาณ 2-3 เซนติเมตร
ต่อมาจะมีอาการคัน ตกสะเก็ดและขยายวงกว้างออกไป มีลกั ษณะเฉพาะคือ วงกลมหรื อรี
ขอบแดงจัดจะมีสะเก็ดคลุม ผิวหนังตรงกลางมักปกติ จะมีอาการคันมาก ผูป้ ่ วยจะเกาบริ เวณ
ผืน ทําให้เชือราแพร่ กระจายได้
2. โรคกลากทีเท้า(ฮ่องกงฟุต) มีอาการทางผิวหนังได้ 3 แบบคือ
1.6 ซอกนิวเท้าเปื อย มักพบในผูใ้ ส่ รองเท้าคัดชู ทําให้อบั ชืน เท้ามีกลินเหม็นจัด
1.7 เป็ นเม็ดใส ๆ ใต้ฝ่าเท้า มักรวมกันเป็ นหย่อม ๆ คันมากเกาจนนําเหลืองไหล
1.8 ชนิดฝ่ าเท้าลอกเป็ นขุยสี ขาว ไม่คนั มากทิงไว้นาน ๆ จะกลายเป็ นฝ่ าเท้าหนาและเริ มเจ็บ
โรคเกลือ น
สาเหตุ เกิดจากเชือรา
อาการ
1. เกลือนสี ขาว(เกลือนดอกหมาก) ลักษณะเป็ นผิวเป็ นจุดด่างขาว เป็ นหย่อม ๆ พบมากบริ เวณ
หลัง อกและสี ขา้ ง
2. เกลือนสี แดง ลักษณะผิวแดงเป็ นหย่อม ๆ ขนาดครึ งถึงหนึงเซนติเมตร ผิวแดงจะปกคลุมด้วย
สะเก็ดบาง ๆ มักพบบริ เวณ ขาหนีบ รักแร้ รอบคอ
3. เกลือนสี ดาํ ลักษณะเป็ นผืนราบสี ดาํ คลํามีขนาดตังแต่1-2 มิลลิเมตรถึงหลายเซนติเมตร
การติดต่ อ:

1. จากการสัมผัสทางตรง
2. จากการสัมผัสทางอ้อม เช่น ใช้ส้วมแบบโถนังเดียวกัน ใช้เสื อผ้า เครื องนุ่งห่มร่ วมกัน
หรื อเดินเท้าเปล่าในห้องนําทีชืนแฉะ ทีมีผปู ้ ่ วยเป็ นกลากบริ เวณขาหนีบ ลําตัวไปใช้ก่อน
หน้านี
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วิธีป้องกันการแพร่ กระจายเชือ
มาตรการเชิ งรุ ก
1. ผูป้ ่ วยทีแรกรับเข้ามา ให้เจ้าหน้าทีสอบถามและสํารวจร่ างกายขณะเปลียนเสื อผ้าหรื ออาบนําว่า
มีบาดแผล หรื อผิวหนังทีผิดปกติหรื อไม่ ถ้ามีให้รายงานพยาบาลทันที
2. ค้นหาคัดกรองความผิดปกติของโรคผิวหนังในผูป้ ่ วย สัปดาห์ละ 1 ครัง
3. ดูแลตัดผม เล็บมือ เล็บเท้าให้ส นั อยูเ่ สมอ
4. ให้คาํ แนะนําผูป้ ่ วยเรื อง การรักษาความสะอาดของร่ างกาย โดยการอาบนําฟอกสบู่ทุกวัน
โดยเฉพาะบริ เวณซอกอับ เช่น รักแร้ ขาหนีบ ง่ามนิวเท้า เช็ดตัวให้แห้งทุกครัง โดยไม่ใช้
ผ้าเช็ดตัวร่ วมกัน
5. ผูป้ ่ วยทุกรายควรมีรองเท้าแตะสวมใส่ เสมอ
6. ติดตามดูแลความสะอาดของห้องนําไม่ให้ชืนแฉะ
7. ห้องนอนของผูป้ ่ วยต้องมีอากาศถ่ายเททีดี ไม่อบั ชืน เปิ ดพัดลมดูดอากาศอยูเ่ สมอ
8. ทํากลุ่มสุ ขศึกษาเรื อง โรคกลากเกลือน แก่ผปู ้ ่ วยในตึก
มาตรการเชิ งรับ
1. พบผูป้ ่ วยมีลกั ษณะผิวหนังผิดปกติให้รายงานแพทย์เข้ามาดู ไม่ให้รายงานทางโทรศัพท์ เมือ
ได้รับการรักษาให้ติดตามประเมินผลการรักษาทุก 1 สัปดาห์ อาการไม่ดีข ึนให้รายงานแพทย์
เจ้าของซํา หรื อถ้าผืนหายแล้วควรทายาต่ออีกประมาณ 2 สัปดาห์ สําหรับเชือราทีเล็บและหนัง
ศีรษะ การรักษาจะยุง่ ยากต้องใช้ยารับปะทาน
2. ป้ องกันการแพร่ กระจายเชือโดยการแยกเสื อผ้า เครื องนอนผูป้ ่ วยทีเป็ นโรคกลากเกลือนไม่ให้
ใช้ปะปนกับคนอืน แยกใส่ ถงั แดง
3. ระบุเตียงนอนของผูท้ ีเป็ นโรคผิวหนัง โดยเขียนชือติดไว้ เปลียนผ้าปู ปลอกหมอน ผ้าห่มทุก
วัน ทําความสะอาดเตียงทีนอน ด้วยนําและผงซักฟอกทุกวัน
4. แนะนําผูป้ ่ วยหมันล้างมือให้สะอาด อย่าเกาเพราะจะทําให้เชือแพร่ กระจายไปผิวหนังบริ เวณ
อืนและสิ งแวดล้อม
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3.7โรคอุจจาระร่ วง (Acute Diarrhea)
หมายถึงกลุ่มอาการทีมักเกิดจากเชือแบคทีเรี ย ไวรัส และปาราสิ ต
อาการสําคัญคือ ถ่ ายอุจจาระเหลวตังแต่ 3 ครังขึน ไปใน 24 ชั วโมง หรือถ่ ายเป็ นนํา หรือถ่ ายมีมูกปนเลือด
อาจมีอาการไข้ หรืออาเจียนร่ วมด้ วย ผูป้ ่ วยโรคอุจจาระร่ วงส่ วนใหญ่จะหายเองได้ รายทีมีอาการรุ นแรงถึง
เสี ยชีวติ มักเกิดจากการสู ญเสี ยนํา และเกลือแร่ จาํ นวนมาก โดยไม่ได้รับสารนําทดแทน
ไม่จาํ เป็ นต้องกินยาหยุดถ่าย เพราะภาวะอุจจารร่ วงส่ วนใหญ่จะหายได้เองและการถ่ายอุจจาระเป็ น
กลไกของร่ างกายทีจะขับของเสี ย สารพิษ และเชือโรคออกจากร่ างกาย การกินยาหยุดถ่ายไม่ได้ทาํ ให้
ร่ างกายลดการสู ญเสี ยนําและเกลือแร่ ภายในลําไส้ และยังอาจรบกวนประสิ ทธิ ผลของยาปฏิชีวนะในรายทีมี
การติดเชือลําไส้อกั เสบ
การใช้ ยาฆ่ าเชือหรือยาปฏิชีวนะ ควรอยูใ่ นการดูแลของแพทย์ และควรใช้ เฉพาะในรายทีเป็ นบิด
ถ่ ายเป็ นมูกหรือมีเลือดปน และในรายทีเ ป็ นอุจจาระร่ วงอย่ างแรง หรือมีอาการอืน แทรกซ้ อน การใช้ ยา
ปฏิชีวนะโดยไม่ จําเป็ นอาจกระตุ้นให้ เกิดการแพ้ ยาหรือดือ ยาได้
ติดเชือไวรัส
- เป็ นมากกว่า 1วัน

ติดเชือแบคทีเรี ยหรื อโปรโตซัว
- เป็ นมากกว่า 1 วัน

- อาจไม่มีไข้ หรื อ มีไข้ตาๆ
ํ

- ไข้สูง

- ถ่ายเหลวเป็ นนําจํานวนมาก

- ถ่ายเหลวเป็ นนําจํานวนมากหรื อมีมูกเลือดปน

- ไม่มีอาการปวดท้อง หรื อมีอาการปวดแต่ยงั
รับประทานอาหารได้ อาจมีคลืนไส้อาเจียน
เล็กน้อย

- อุจจาระมีกลินผิดปกติ
- ปวดบิดรุ นแรง
- อาการคลืนไส้ อาเจียน
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ในกรณี พบผูป้ ่ วยทีมีอาการถ่ ายอุจจาระเหลวตังแต่ 3 ครังขึน ไปใน 24 ชั วโมง
1. เมือมีอาการ ให้ ORS ผสมนําดืม PRN
2. ส่ งตรวจ Stool exam
3. รายงานแพทย์ เพือ พิจารณาให้ ยาปฏิชีวนะ กรณีทสี งสั ยว่ าจะมีการติดเชือ แพทย์ อาจพิจารณา
ให้ ยาปฏิชีวนะทีค รอบคลุมเชือไปก่ อน แต่ ต้องตรวจ Stool exam ตามทุกครังทีม ีการให้ ยา
ปฏิชีวนะ
4. ถ้าไม่พบว่ามีการติดเชือแบคทีเรี ยให้หยุดยาปฏิชีวนะทันที โดยรักษาตามอาการ เช่น ให้ยาแก้
ปวดท้อง ยาแก้อาเจียน ORS
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3.8 โรค SARS
โรคทางเดินหายใจเฉี ยบพลันรุ นแรง severe acute respiratory syndrome: SARS และโรคไข้หวัด
นกนับเป็ นโรคติดต่อทีมีความรุ นแรง และมีความามารถในการแพร่ ระบาดได้สูง

โรค SARS
สาเหตุ : แม้วา่ ขณะนีจะยังไม่เป็ นทีทราบแน่ชดั ว่าเชือชนิดใดเป็ นสาเหตุของโรค SARS แต่การตรวจทาง
ห้องปฏิบตั ิการเบืองต้นบ่งชี อาจเกิดจากเชือ metapneumovirus หรื อ coronavirus แต่เชือทังสองชนิดเคยมี
รายงานการเกิดโรคติดเชือทางระบบทางเดินหายใจทีรุ นแรงในเด็กและผูใ้ หญ่ดว้ ย เชือชนิดนีกลายพันธุ์ได้
ง่าย และเมือกลายพันธุ์มกั มีการระบาดเป็ นครังเป็ นคราว เชือนีถูกทําลายได้ง่ายโดยแสง Ultraviolet และ
พบว่าสามารถมีชีวติ อยูบ่ นพืนผิวของวัตถุได้นานถึง 3 ชัวโมง เชือชนิดนีสามารถแพร่ ได้โดยการสัมผัส การ
หายใจเอาละอองเสมหะทังขนาดใหญ่และเล็ก
วิธีการแพร่ ระบาดของ SARS
แม้วา่ ในขณะนันไม่ทราบแน่ชดั ว่าโรคนีมีวธิ ี การแพร่ ระบาดแบบใดบ้าง แต่จากข้อมูลทางระบาด
วิทยาเป็ นทีน่าเชื อได้วา่ วิธีการแพร่ เชือทีสําคัญทีสุ ดน่าจะเป็ นการแพร่ โดยการสัมผัสใกล้ชิดและการหายใจ
เอาละอองเสมหะทีเกิดจากผูป้ ่ วยไอหรื อจาม
ระยะการฟักตัวของโรค SARS
ประมาณ 3 – 10 วันหลังจากได้รับเชือ เชือว่ามีการแพร่ เชือในช่วงระยะฟักตัว การแพร่ เชือมัก
เกิดขึนเมือผูป้ ่ วยเริ มมีอาการ โดยเฉพาะอย่างยิงอาการไอหรื อจามซึ งทําให้เกิดการฟุ้ งกระจายของละออง
เสมหะทีมีเชือไวรัส
ลักษณะทางคลินิก
อาการมีได้ต งั แต่ไม่รุนแรงจนถึงรุ นแรงมาก โดยทัวไปมักมีอาการไอ คัดจมูก จาม ไข้สูง
(39 องศา หรื อมากกว่า) ปวดกล้ามเนือและข้อรุ นแรงมาก หายใจลําบาก คล้ายเป็ นหื ดหอบ เจ็บอก
โดยเฉพาะเมือหายใจลึก ในรายทีรุ นแรงอาจมีอาการหายใจล้มเหลวหรื อเสี ยชีวติ ได้ การตรวจรังสี ทรวงอก
ในระยะเริ มแรกอาจจะปกติได้ แต่อาจพบมี interstitial หรื อ patchy infiltrates บริ เวณกลีบปอดด้านล่างได้
บางรายอาจพบลักษณะ lobar หรื อ multilobar consolidations ในรายทีรุ นแรงอาจมีลกั ษณะเหมือน ADRS
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3.9 โรคไข้ หวัดนก (Avian Influenza)
นิยามไข้หวัดนกในคน
เนืองจากเป็ นโรคใหม่จึงมีการปรับเปลียนนิยามหลายครัง
สํานักระบาดวิทยาจึงกําหนดนิยาม
แบ่งเป็ น 3 ระดับดังนี
ผู้ป่วยทีส งสั ย (Suspect) ได้แก่ ผูท้ ีมีอาการหรื ออาการแสดงต่อไปนี
- ไข้ (อุณหภูมิกายมากกว่า 38 องศา) ร่ วมกับ
- อาการอย่างใดอย่างหนึงอันได้แก่ ปวดกล้ามเนื อ, ไอ, หายใจผิดปกติ (หอบ, ลําบาก) หรื อ
แพทย์วนิ ิจฉัยสงสัยว่าเป็ นปอดปวม หรื อไข้หวัดใหญ่ร่วมกับ มี
- ประวัติการสั มผัสสั ตว์ ปีกทีป่วย/ตาย โดยตรงในระยะ 7 วันทีผ่านมา สั มผัสผู้ป่วยปอดบวม
ในช่ วง 10 วันทีผ ่ านมา หรื อมีการตายของสั ตว์ ปีกอย่ างผิดปกติในหมู่บ้านทีอยู่อาศัยในรอบ 14
วันทีผ ่ านมา
ผู้ป่วยทีน่าจะเป็ น (Probable) ได้แก่ ผูป้ ่ วยทีสงสัยตามนิยามข้างต้น ร่ วมกับ
- ผลตรวจเบืองต้นพบว่ามีการติดเชื อไข้หวัดใหญ่กลุ่ม A แต่ยงั บอกไม่ได้วา่ เชื อสายพันธุ์ของคน
หรื อสัตว์ปีก หรือ
- มีอาการระบบหายใจล้มเหลว หรือ
- เสี ยชีวติ
ผู้ป่วยยืนยัน (Confirm) ได้แก่ผปู ้ ่ วยทีสงสัยและผลการตรวจสุ ดท้ายพบเชือไข้หวัดใหญ่กลุ่ม A (H5)
ซึ งเป็ นสายพันธุ์ของสัตว์ปีกด้วยวิธี PCR หรื อการแพร่ เชือ
หมายเหตุ : ผูป้ ่ วยสงสัยหรื อผูป้ ่ วยทีน่าจะเป็ น หากมีผลการตรวจยืนยันพิสูจน์ได้วา่ เกิดจากเชือ
สาเหตุอืนๆ ให้จดั สถานะเป็ น ผูป้ ่ วยจําหน่ายออก (Exclude)
การเปลียนสถานะของผูป้ ่ วย : เนืองจากข้อมูลผูป้ ่ วยทีได้รับรายงาน เป็ นข้อมูลปั จจุบนั ทีได้รับจาก
โรงพยาบาลต่างๆ ในขณะแรกทีผูป้ ่ วยเข้ารับรักษา ดังนันเมือเวลาผ่านไปและผลการตรวจมีความชัดเจนมาก
ขึน การจัดประเภทของผูป้ ่ วยก็อาจเปลียนแปลงได้เป็ นธรรมดา เช่น ผูป้ ่ วยทีสงสัยอาจเปลียนสถานะเป็ น
ผูป้ ่ วยทีน่าจะเป็ น หรื อผูป้ ่ วยทีน่าจะเป็ นบางรายก็อาจเปลียนสถานะเป็ นจําหน่ายได้
วิธีการติดเชือไข้ หวัดนก H5N1 ในคน
- แหล่งรังโรคคือสัตว์ปีก เช่น ไก่ เป็ ด ห่าน นก ทีติดเชื อหรื อป่ วย
- เชือไวรัสอยูใ่ นมูลสัตว์และสารคัดหลังจากตัวสัตว์ ซึ งคงสภาพอยูใ่ นสิ งแวดล้อมได้หลายวัน
- คนติดเชือจากสัตว์โดย
1. สัมผัสโดยตรงกับสัตว์ทีป่ วยหรื อตาย
2. สัมผัสสิ งแวดล้อมทีปนเปื อนเชือในพืนทีทีเกิดโรคระบาด
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3.ไม่ติดเชือจากการกินไก่ สัตว์ปีก หรื อไข่ทีปรุ งสุ ก
4. อาจติดเชือจากผูป้ ่ วย โดยการสัมผัสใกล้ชิด และรับเชือปริ มาณสู ง (intimate, face-to-face,
intense exposure)
การดําเนินงานทีแผนกผู้ป่วยนอก ให้ ปฏิบัติดังนี
1. ติดประกาศการคัดกรองด้วยตนเองของผูป้ ่ วยในสถานทีทีเห็นชัดเจน
2. ทําการคัดกรองเบืองต้นทีบริ เวณทีจัดขึนทีงานผูป้ ่ วยนอก ถ้าพบว่าสงสัยเป็ นโรค SARS และ
ไข้หวัดนก ให้รายงานแพทย์เพือพิจารณาส่ งต่อ
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ส่ วนที 4 แนวทางการป้ องกันการติดเชือในตําแหน่ งทีสําคัญ
4.1 การป้องกันการติดเชือระบบทางเดินหายใจส่ วนบน
4.2 การป้องกันการติดเชือระบบทางเดินหายใจส่ วนล่าง
4.3 การป้องกันการติดเชือทีผ) วิ หนังและแผลกดทับ
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4.1 การป้องกันการตัดเชือระบบทางเดินหายใจส่ วนบน
การติดเชือระบบทางเดินหายใจส่ วนบนเป็ นการติดเชือทีพบบ่อย รวมทัง Pharyngitis, Laryngitis,
Epiglottitis
อาการ:
ไข้ (อุณหภูมิ> 38 องศา) คอแดง เจ็บคอ ไอ เสี ยงแหบหรื อพบหนองในคอ
การติดต่ อ:
นํามูก นําลาย เสมหะ
มาตรการสํ าคัญในการป้องกันมีดังนี
ด้ านบุคลากร
1. การให้ความรู ้แก่บุคลากรเกียวกับระบาดวิทยา และมาตรการในการควบคุมการติดเชือของระบบ
ทางเดินหายใจส่ วนบน
2. ดําเนินการเฝ้ าระวังการติดเชือ เพือนําข้อมูลทีได้มาใช้ในการป้ องกันและให้ขอ้ มูลย้อนกลับแก่
บุคคลทีเกียวข้อง
3. ตัดวงจรการแพร่ กระจายเชือจากคนสู่ คน โดยทีบุคลากรเคร่ งครัดปฏิบตั ิตามหลักการStandard
precautions
ด้ านผู้ป่วย
1. ผูป้ ่ วยทีมีอาการติดเชือทางเดินหายใจส่ วนบน ให้แยกเตียงห่างจากผูป้ ่ วยอืน 3 ฟุต
2. ให้สุขศึกษาแก่ผปู ้ ่ วยในเรื อง การแพร่ กระจายเชือ การปิ ดปากจมูก เวลาไอจาม งดการสู บ
บุหรี การสู บบุหรี ร่ วมกับคนอืน เข้มงวดเรื องแก้วนําดืม ให้ผปู ้ ่ วยล้างมือก่อนและหลังการทํา
กิจกรรมต่าง ๆ
3. ดูแลให้ได้รับอาหารและนําดืมอย่างเพียงพอ
4. ดูแลให้ผปู ้ ่ วยพักผ่อนมาก ๆ
ด้ านสถานที
ดูแลเรื องการระบายอากาศให้มีการถ่ายเทอากาศอยูเ่ สมอ เปิ ดพัดลมดูดอากาศเมือผูป้ ่ วยมารวมกัน
เช่น ตอนกลางคืน
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4.2 การป้องกันการตัดเชือระบบทางเดินหายใจส่ วนล่าง
การติดเชือในโรงพยาบาลของระบบทางเดินหายใจส่ วนล่าง โดยเฉพาะปอดอักเสบเป็ น
การติดเชือทีรุ นแรงทําให้ผปู ้ ่ วยมีโอกาสเสี ยชีวติ ได้สูง จึงควรมีมาตรการในการป้ องกันดังนี
ด้ านผู้ป่วย
1. ผู้ป่วยทีม ีปัญหาในการกลืนลําบาก หรือสํ าลักง่ ายเช่ น ผู้ป่วย EPS , NMS ผู้ป่วยปัญญาอ่ อน
ควรดูแลดังนี
- กรณี ผปู ้ ่ วยนอนบนเตียงให้หมุนหัวเตียงขึน 45 องศา (ท่า Fowler’s position)
- จัดอาหารอ่อนให้ผปู ้ ่ วย ดูแลให้รับประทานอาหารช้า ๆ
- สังเกตลักษณะการเกร็ งและการกลืนของผูป้ ่ วย
- หลังรับประทานอาหารเสร็ จให้ผปู ้ ่ วยอยูใ่ นท่าเดิมประมาณครึ งชัวโมงเป็ นอย่างน้อย
เพือ
ป้ องกันการย้อนกลับของอาหาร
2. ผู้ป่วยทีช ่ วยตัวเองไม่ ได้ เช่ นผู้ป่วย catatonia ให้ การดูแลดังนี
- Record v/s ทุก 4 ชัวโมง
- ดูแลสุ ขอนามัยโดยเฉพาะปากและฟัน
- ดูแลให้ได้รับนําอย่างเพียงพอ
- กรณี ผปู ้ ่ วยรับประทานอาหารได้นอ้ ยให้พิจารณารายงานแพทย์
- ช่วยเคาะปอด/ ปรึ กษาเจ้าหน้าที OT ในการทํา Passive exercise
3. ผู้ป่วยทีเป็ นไข้ หวัดมาก่ อน
- Record v/s ทุก 4 ชัวโมง
- ติดตามประเมินอาการของผูป้ ่ วยทีมีไข้สูง ไอมีเสมหะมาก เหนือยหอบ
- ดูแลให้ผปู ้ ่ วยได้รับยาปฏิชีวนะตามแผนการรักษา
- รายงานแพทย์เมือมีอาการเปลียนแปลง
4. ผู้ป่วยทีม ีความเสี ยงสู งเช่ น ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยทีไ ด้ รับยาทางจิตแล้ วทําให้ ระดับความรู้ สึกตัวลดลง
ผู้ป่วยทีม ีโรคประจําตัวเช่ น เบาหวาน หัวใจ มะเร็ง ฯลฯ
- เฝ้ าระวังเพือป้ องกันการติดเชือโดยแยกผูป้ ่ วยออกจากผูป้ ่ วยทีมีอาการติดเชือ
- ติดตามผล CBC เพือเฝ้ าระวังภาวะติดเชือ
- กรณี ผปู ้ ่ วยทีสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ให้สอนวิธีการดูแลตนเอง
- กรณี ช่วยเหลือตนเองได้นอ้ ย ควร Ambulate ทุก 2 ชัวโมง
- ขณะรับประทานอาหารให้ผปู ้ ่ วยนังรับประทานหรื อนอนศรี ษะสู ง 45 องศา
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ด้ านบุคลากร
บุคลากรมีความรู ้ความเข้าใจในการให้อาหารผูป้ ่ วยอย่างถูกต้อง ถูกวิธีดงั นี
1. ไม่ใช้อุปกรณ์ป้อนอาหารทีผิดประเภทเช่น ใช้หลอดดูด syringe push เข้าปากเพราะโอกาส
เกิดการสําลักได้
2. ระมัดระวังการป้ อนอาหาร ขณะป้ อนให้สังเกตการเกร็ งและการกลืนของผูป้ ่ วยทุกครัง
3. การจัดท่าผูป้ ่ วยขณะรับประทานอาหารให้ศรี ษะสู ง 45 องศาหลังป้ อนเสร็ จให้ผปู ้ ่ วยนังท่าเดิม
20- 30 นาทีเพือป้ องกันการย้อนกลับของอาหาร
4. ปฏิบตั ิตามเทคนิ คการให้อาหารทางสายยางอย่างถูกวิธี
4.1 ล้างมือก่อนและหลังให้อาหารทางสายยางทุกครัง
4.2 ดูดเสมหะก่อนให้อาหารในผูป้ ่ วยทีช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
4.3ทดสอบตําแหน่งสายให้อาหารว่าอยูใ่ นตําแหน่งทีถูกต้องโดยใช้หูฟังก่อนให้อาหารทาง
สายยางหรื อ หลังดูดเสมหะ และดูดนําในกระเพาะอาหารออกมาดูวา่ มีอาหารค้างหรื อไม่
หากเกินกว่า 50 มิลลิลิตรในผูใ้ หญ่ให้งดอาหารมือนัน
4.4 ขณะให้อาหารถ้าผูป้ ่ วยมีอาการสําลัก ต้องหยุดให้อาหารทันที
5. ดูแลบันทึกปริ มาณสารอาหาร และนําในแต่ละเวร
6. รายงานแพทย์เมือผูป้ ่ วยมีอาการอาเจียนหรื อสําลักอาหาร
7. บันทึกสัญญาณชีพทุก 4 ชัวโมง ในผูป้ ่ วยทีมีภาวะเสี ยงเช่น ผูป้ ่ วยทีมีภาวะdehydrate ผูป้ ่ วยที
มีอาการซึ ม หรื อผูป้ ่ วยทีได้รับยาฉี ดหรื อยากินแล้วทําให้ระดับความรู ้สึกตัวลดลง
8. ดูแลให้ผปู ้ ่ วยได้รับสารนําและอาหารอย่างเพียงพอต่อความต้องการของร่ างกาย

หมายเหตุ การเปลียนสายให้อาหารทางสายยาง จะเปลียนกรณี สายมีการอุดตันหรื อผูป้ ่ วยดึงทิง
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4.3 การป้องกัน การติดเชือทีผ) วิ หนังและแผลกดทับ
การติดเชือทีผิวหนังและเนือเยือใต้ผวิ หนัง การติดเชือของเนือเยือใต้ผิวหนัง การติดเชือแผลกดทับ
การป้องกันการติดเชือทีผ วิ หนัง
1. เจ้าหน้าทีผูช้ ่วยเหลือคนไข้ ตรวจผิวหนังผูป้ ่ วยที admit แรกรับทุกราย ขณะเปลียนเสื อผ้าให้ผปู ้ ่ วย
เมือพบความผิดปกติ ให้รายงานพยาบาลประจําหอผูป้ ่ วยทราบ เพือประเมินและให้ดูแลต่อที
เหมาะสม
2. การดูแลความสะอาดของผิวหนัง
2.1 ทําความสะอาดผิวหนังอย่างสมําเสมอด้วยนําธรรมดา ใช้สบู่ชนิดด่างอ่อน เพือป้ องกันการ
ระคายเคืองต่อผิวหนัง และป้ องกันไม่ให้ผวิ หนังแห้ง
2.2 ตรวจผิวหนังวันละ 3 ครังเพือดูการเปลียนแปลงของผิวหนัง ใช้ครี ม โลชัน นํามันมะกอกทา
ปุ่ มกระดูกหรื อผิว ทีแห้งแตก
2.3 ควบคุมความเปี ยกชืนทีเกิดจากปั สสาวะ อุจจาระ ดูแลเปลียนผ้าให้บ่อยๆ ไม่หมักหมม ดูแล
เครื องนอนให้แห้งเรี ยบ
2.4 ห้ามนวดบริ เวณทีเสี ยงต่อการเกิดแผลกดทับ บริ เวณทีมีรอยแดง เพือลดความระคายเคืองทีทํา
ให้ผวิ หนังถูกทําลายมากขึน
3. การดูแลด้านโภชนาการ
3.1 ประเมินปั จจัยเสี ยงต่างๆ เช่น ภาวะทุพโภชนาการ ทําให้ขาดสารอาหารทีจําเป็ นเช่น โปรตีน
อัลบูมิน เมืออัลบูมินตําทําให้เซลล์บวมเกิดความพร่ องในการแลกเปลียนสารอาหาร, ออกซิ เจน
เป็ นผลให้เซลล์ขาดความสมบูรณ์ง่ายต่อการเกิดแผล
3.2 ประสานโภชนาการ ในการจัดอาหารให้เหมาะสมกับผูป้ ่ วยแต่ละราย
3.3ในผูป้ ่ วยทีรับอาหารได้นอ้ ย ให้ปรึ กษาแพทย์เพือการให้สารอาหารเพิมเติมด้วยวิธีอืนๆ
4. การดูแลผูป้ ่ วยทีได้รับยา
4.1 ประเมินอาการหลังรับยา ประเภท ยาคลายกล้ามเนือ ยากล่อมประสาท ยารักษาลมชัก ซึ งทํา
ให้ผปู ้ ่ วยมีอาการง่วงซึ ม การเคลือนไหวลดลง ควรกระตุน้ ให้มีการเคลือนไหว หรื อช่วยให้มีการ
เปลียนท่า/ พลิกตัวอย่างน้อยทุก 2 ชัวโมง
4.2 ในกรณี ทีได้รับยาขับปั สสาวะ ให้ดูแลความสะอาดผิวหนังให้สะอาดและแห้งอยูเ่ สมอ ในกรณี
ถ่ายปั สสาวะ อุจจาระราด ให้ทาํ ความสะอาดทุกครังด้วยนําสะอาด ซับให้แห้ง หลีกเลียงการถู
ผิวหนังโดยตรง
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5. การจัดท่าผูป้ ่ วย
5.1 ผูป้ ่ วยทีช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ต้องพลิกตะแคงตัวเปลียนท่าอย่างน้อยทุก 2 ชัวโมง
5.2 ใช้หมอนเล็ก/ผ้าห่ม รองปูกระดูกทีสัมผัสกับทีนอนโดยตรง เพือลดแรงกด
5.3 จัดให้ศรี ษะสู ง 30 องศา ยกเว้นในรายทีมีขอ้ จํากัด และเป็ นอันตราย
5.4 การจัดท่านอนตะแคง ให้ใช้หมอนรองรับตลอดแนวลําตัว รวมทังบริ เวณหัวเข่าและข้อเท้า
ส่ วนสะโพก ให้อยูใ่ นตําแหน่งเอียง 30 องศา
5.5 การจัดท่านอนหงาย ควรดูแลให้บริ เวณเท้าและส้นเท้าลอยพ้นจากทีนอน โดยใช้หมอนบาง
รองรับ
5.6 ป้ องกันไม่ให้เลือนไถลเวลาจัดท่านัง ยกตัวผูป้ ่ วยทุกๆ ครังเมือต้องการเคลือนย้ายผูป้ ่ วย ห้าม
ดึง/ลาก ทําให้เกิดแรงเสี ยดทานมาก
5.7 การจัดท่าขณะให้อาหารทางสายยาง ให้จดั ท่านอนศรี ษะสู ง และภายหลังให้อาหารแล้ว 30 นาที
ให้ลดระดับเตียงลงเหลือไม่เกิน 30 องศา เพือป้ องกันการย้อนกลับของอาหาร
6 การใช้อุปกรณ์ลดแรงกด
6.1 ผูป้ ่ วยทีมีความเสี ยงสู งของการเกิดแผลกดทับ ให้หลีกเลียงการนังท่าเดียวนานเกิน 15 นาที และ
ไม่นงนานเกิ
ั
น 1 ชัวโมง ไม่ใช้อุปกรณ์ทีมีลกั ษณะเป็ นห่ วงกลม มารองก้นเพือลดแรงกด
6.2 ผูป้ ่ วยทีต้องจํากัดพฤติกรรมบนเก้าอีหรื อรถเข็น ให้ใช้เบาะหรื อหมอนเล็กรองบริ เวณก้นกบ
และไม่ให้ผปู ้ ่ วยนังล้อเข็นเกิน 6 ชัวโมง ต่อวัน
6.3 ไม่ใช้ถุงมือใส่ น าํ รองบริ เวณปุ่ มกระดูก เพือลดแรงกด
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ส่ วนที 5 การป้ องกันการติดเชือ
5.1 การให้ สารนําทางหลอดเลือดดําส่ วนปลาย
5.2 การสวนปัสสาวะและการคาสายสวนปัสสาวะ
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5.1 การให้ สารนําทางหลอดเลือดดําส่ วนปลาย
การป้องกันการติดเชือจากการให้ สารนํา ทางหลอดเลือดดําส่ วนปลาย สามารถปฏิบัติได้ ดังนี
1. การทําความสะอาดมือ แบบ Hygienic hand washing ก่อนและหลังการให้สารนําทางหลอดเลือดดําส่ วน
ปลาย
2. การเลือกบริ เวณทีแทงเข็ม ผูใ้ หญ่ เลือกแทงเข้าหลอดเลือดดําบริ เวณหลังมือและแขน
โดยใช้วธิ ี
aseptic technique บริ เวณขาหากจําเป็ นแต่ควรเปลียนมาทีแขนทันทีทีทําได้ ไม่ควรโกนขน ให้ใช้วธิ ี คลิป
3. การทําความสะอาดผิวหนังก่อนแทงเข็มใช้ antiseptic solution เช่น 70% alcohol นาน 10 วินาทีก่อน
แทงเข็ม กรณี ทา 10% povidone iodine นาน 2 นาทีก่อนแทงเข็ม
4. เปลียนเข็มไม่เกิน 96 ชัวโมง
5. เปลียนเข็มและตําแหน่งทีแทงเข็มใหม่ทนั ทีกรณี ทีมีการอักเสบ
6. เอาเข็มออกทันทีทีพบว่าเกิด Phlebitis
7. กรณี แทงเข็มให้สารนําในภาวะฉุ กเฉิ นและคาดว่ามีการละเมิดเทคนิคปลอดเชือขณะใส่ ให้เปลียนโดยเร็ ว
ทีสุ ด ภายใน 48 ชัวโมง
8. การเปลียนสารนําและสายให้สารนําทางหลอดเลือดดํา
การเปลียนสารนําและสายให้สารนําเป็ นการควบคุมการติดเชือวิธีหนึง ซึ งระยะเวลาทีเหมาะสมใน
การเปลียนสายทีให้สารนําขึนอยูก่ บั ชนิดของสายทีใช้ และการรักษาเฉพาะทีผูป้ ่ วยได้รับ
9. การให้สารนําอย่างต่อเนื อง
- เปลียนสารนําทีให้ทุก 24 ชัวโมง และทันทีเมือสงสัยว่ามีการปนเปื อน หรื อเมือเห็นว่าส่ วนผสมของ
สารนําอาจะเป็ นอันตราย
- เปลียนสายให้สารนําทุก 72 ชัวโมง และทันทีเมือสงสัยว่ามีการปนเปื อน
- หลีกเลียงการสัมผัสทีทําให้เกิดการปนเปื อน
- ใช้เทคนิคปลอดเชืออย่างเคร่ งครัด
10. การเปลียนลาสเตอร์ ปิดแผล
1. การเปลียนลาสเตอร์ ปิดแผลจะต้องใช้หลักปลอดเชือ และติดให้มนคง
ั
2. เปลียนลาสเตอร์ ใหม่ทุก 48 ชัวโมง และทันทีทีพบว่ามีการปนเปื อน
กรณี คาเข็มสําหรับฉี ดยา(injection plug) ก่อนและหลังให้ยาควรflush ด้วย 0.9% NSS และflushทุก 4- 6
ชัวโมงเพือป้ องกันการclot และเปลียน injection plug ทุก 96 ชัวโมง
- ถ้าใส่ three way stopcocks ให้เช็ดทําความสะอาดบริ เวณให้ยาด้วย 70% alcohol ทุกครังและปิ ด three
way stopcocks ทุกครังหลังใช้งาน

-
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5.2 การสวนปัสสาวะและการคาสายสวนปัสสาวะ
การสวนปั สสาวะและการคาสายสวน แม้จะเป็ นกิจกรรมทีจําเป็ นและมีประโยชน์ แต่กเ็ ป็ นสาเหตุ
ของการเกิดการติดเชือในโรงพยาบาลของระบบทางเดินปั สสาวะ สาเหตุมกั สัมพันธ์กบั การสวนปัสสาวะ
การสอดใส่ เครื องมือ อุปกรณ์ เข้าไปในระบบทางเดินปั สสาวะ ดังนันการสวนปั สสาวะควรสวนเมือมีความ
จําเป็ นและข้อบ่งชี เท่านัน
เครืองใช้
1. ถาดบรรจุเครื องใช้ดงั นี ชุดสวนปั สสาวะปราศจากเชือ 1 ชุด สารหล่อลืน K-Y Jelly NSS
2. ไฟตัง
3. ผ้ายางขวางเตียงและผ้าขวางเตียง
4. ผ้าปิ ดตา
5. ชุดทําความสะอาดอวัยวะสื บพันธุ์ภายนอก
- เหยือกใส่ น าํ สะอาด
- จอกใส่ น าํ สบู่
- Long forceps 1 อัน
- สําลีกอ้ นใหญ่ 5-7 ก้อน
- กระดาษชําระ
- ชามรู ปไต
การปฏิบัติในการป้องกันการติดเชือจากการสวนคาสายปัสสาวะ มีดังนี
1. บุคลากรปฏิบตั ิตามหลัก Aseptic technique อย่างเคร่ งครัดตลอดขันตอน
2. ผูท้ ีทําการสวนควรมีความรู ้ความชํานาญ
3. เตรี ยมชุ ดสวนปั สสาวะด้วยวิธีปราศจากเชือให้ครบถ้วน
4. วิธีการสวนปัสสาวะในผู้ป่วยหญิง
4.1 ล้างมือแบบ Hygienic hand washing ก่อนและหลังการสวนปั สสาวะ
4.2 จัดท่านอนผูป้ ่ วย ดังนี
4.2.1 ผูห้ ญิง นอนหงายชันเข่า
4.2.2 สวมถุงมือใช้แล้วทิง (Disposable gloves) แล้วจึงทําความสะอาดบริ เวณอวัยวะสื บ
พันธ์ดว้ ยสบู่และนํา (กรณี ผปู ้ ่ วยช่วยเหลือตนเองได้อยูใ่ ห้ไปล้างอวัยวะสื บพันธ์ดว้ ยนํา
และสบู่ในห้องนําและซับให้แห้ง) ดังนี
- สอดหม้อนอน
- พยาบาลสวมถุงมือสะอาด ใช้ Forceps คีบสําลีชุบนําสบู่
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ก้อนที 1 เช็ดบริ เวณหัวเหน่า
ก้อนที 2 เช็ดบริ เวณขาหนีบจนถึงต้นขา ด้านไกลตัว
ก้อนที 3 เช็ดบริ เวณขาหนีบจนถึงต้นขา ด้านใกล้ตวั
ก้อนที 4 เช็ด Labia ด้านไกลตัว
ก้อนที 5 เช็ด Labia ด้านใกล้ตวั
ก้อนที 6 เช็ด Clitoris ผ่านลงมาทีทวารหนัก ราดนําทีเหลือจากหัวเหน่าลงไปถึง
ทวารหนัก ใช้กระดาษชําระซับให้แห้ง
- เอาหม้อนอนออก
4.3 ยกอุปกรณ์สวนปั สสาวะวางระหว่างขาผูป้ ่ วย ผูช้ ่วยวางชามรู ปไตไว้ปลายเท้า
4.4 พยาบาลถอดถุงมือออก ล้างมือให้สะอาด ถ้าถนัดขวายืนด้านขวาของผูป้ ่ วย
4.5 เริ มทําการสวนปั สสาวะดังนี
- พยาบาลสวมถุงมือปราศจากเชือ
- ปูผา้ สี เหลียมเจาะกลางโดยให้ขอบผ้าช่องแนบเนื อผูป้ ่ วยทุกด้าน
- จัดวางของใช้บนผ้าปลอดเชือให้พน้ บริ เวณทีจะต้องเอือมข้ามให้สะดวกในการทําและ
หลีกเลียงการ contamination คีบผ้าก๊อสออกจากถ้วยใบเล็ก วางในขันใบใหญ่ คีบสําลีแบ่งถ่ายใน
ถ้วยอีกใบหนึง
- ผูช้ ่วยบีบสารหล่อลืนใส่ บนผ้าก๊อส ให้รินนําเกลือนอร์ มลั ใส่ ถว้ ยทีมีสาํ ลีใบแรกและ
ในถ้วยใบเล็กทีมีสาํ ลีแห้งอีกใบหนึง
- พยาบาลทาสายสวนปั สสาวะด้วยสารหล่อลืนยาวประมาณ 1-2 นิว โดยใช้ Forceps
จับสายสวนปั สสาวะ
- คีบสําลีชุบ normal saline เช็ดอวัยวะสื บพันธ์ดา้ นนอกจากข้างบนลงข้างล่าง จากไกล
ตัวมาใกล้ตวั เช็ดให้สะอาด มือซ้ายแหวก labia ให้กว้างเห็นท่อเปิ ดปั สสาวะ โดยเฉพาะบริ เวณ
รอบ ๆ รู เปิ ดของท่อปั สสาวะใช้สาํ ลี 1 ก้อนเช็ดครังเดียวทิงในชามรู ปไตเช่นกัน เมือเช็ดเสร็ จแล้ว
วาง forceps มือซ้ายยังคงแหวก labia อยู่
- ยกภาชนะรองรับปั สสาวะวางบนผ้าสี เหลียมเจาะกลางระหว่างขาผูป้ ่ วย ใช้ forceps
ทีเหลือคีบจับสายสวนให้มนคงแล้
ั
วจึงค่อย ๆ สอดสายสวนเข้าไปลึก 2 – 3นิวหรื อจนกว่านํา
ปั สสาวะจะไหล ให้ดนั สายสวนเข้าไปอีก ½ - 1 นิว ถ้าการสอดสายสวนเข้าไปเกิดแรงต้านใส่ ไม่
เข้า สอนให้ผปู ้ ่ วยหายใจเข้าออกลึก ๆ ไม่ควรดันเข้าไปถ้ายังใส่ สายไม่เข้าให้หยุดทําแล้วรายงาน
แพทย์
- ขณะนําปั สสาวะไหล มือซ้ายย้ายมาจับสายสวนให้อยูก่ บั ที เมือปั สสาวะหยุดไหล
ค่อย ๆ ดึงสายสวนโดยพับสายสวนก่อนดึงออก
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- เช็ดบริ เวณรอบ ๆ รู เปิ ดท่อปั สสาวะและอวัยวะสื บพันธุ์ภายนอกให้สะอาดด้วยสําลี
ชุบนําเกลือนอร์ มลั และใช้สาํ ลีแห้งซับให้แห้ง
- จัดให้ผปู ้ ่ วยนอนในท่าสบาย สังเกตอาการชัวขณะ เก็บของใช้ให้เรี ยบร้อย
- บันทึกใน nurse’s note เกียวกับเวลาทีทํา ลักษณะและจํานวนปั สสาวะ อาการขณะ
และหลังสวนปั สสาวะ
5. วิธีการสวนปัสสาวะผู้ป่วยชาย
เตรี ยมการสวนปั สสาวะเหมือนในผูป้ ่ วยหญิง
5.1 ชําระอวัยวะสื บพันธุ์ภายนอกโดยจับส่ วน penis ยกขึน ร่ นหนังทีหุ ม้ ส่ วนปลายออกจะ
เห็นรู เปิ ดของห่ อปั สสาวะได้ชดั เจน ใช้ forcepsคีบสําลีชุบนําสบู่ทาํ ความสะอาด
ก้อนที 1 ทําความสะอาดเริ มจากรู เปิ ดของท่อปั สสาวะ โดยเช็ดให้เป็ นวงกลมออกไปทัว
ไม่ยอ้ นไปมา
ก้อนที 2 เช็ดบริ เวณ penis จากส่ วนปลายเข้ามายังส่ วนโคนโดยรอบ
ก้อนที 3 เช็ดส่ วน scrotum ชับให้แห้งด้วยกระดาษชําระ
5.2 ยกชุดสวนปั สสาวะวางไว้ระหว่างขาผูป้ ่ วย
5.3 พยาบาลล้างมือให้สะอาด เช็ดมือให้แห้ง สวมถุงมือ
5.4 เริ มทําการสวนปั สสาวะดังนี
- ปูผา้ สี เหลียมเจาะกลางโดยให้ขอบผ้าช่องแนบเนือผูป้ ่ วยทุกด้าน
- จัดวางของใช้บนผ้าปลอดเชือให้พน้ บริ เวณทีจะต้องเอือมข้ามให้สะดวกในการทําและ
หลีกเลียงการ contamination คีบผ้าก๊อสออกจากถ้วยใบเล็ก วางในขันใบใหญ่ คีบสําลีแบ่งถ่ายใน
ถ้วยอีกใบหนึง
- ผูช้ ่วยบีบสารหล่อลืนใส่ บนผ้าก๊อส ให้รินนําเกลือนอร์ มลั ใส่ ถว้ ยทีมีสาํ ลีใบแรกและ
ในถ้วยใบเล็กทีมีสาํ ลีแห้งอีกใบหนึง
- พยาบาลทาสายสวนปั สสาวะด้วยสารหล่อลืนยาวประมาณ 5-7 นิว โดยใช้ Forceps
จับสายสวนปั สสาวะ
5.5 รังองคชาติให้ต งั ฉากกับลําตัวผูป้ ่ วยด้วยนิวชีและนิวกลางของมือซ้าย คีบสําลีชุบนําเกลือ
นอร์ มลั ทําความสะอาด ก้อนแรกทําความสะอาดรู เปิ ดท่อปั สสาวะ ให้เช็ดเป็ นวงกลมออกไป
ให้กว้างพอ ไม่ยอ้ นไปมา สําลีกอ้ นที สอง เช็ดบริ เวณ penisลงมา วาง Forcepsทีใช้แล้วลงใน
ชามรู ปไต
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5.6 คีบสายสวนปั สสาวะด้วยForceps อันทีเหลือ ให้ปลายเปิ ดด้านโคนของสายสวนวางใน
ภาชนะรองรับปั สสาวะค่อย ๆ สอดสายสวนเข้าไปในหลอดปั สสาวะช้า ๆ ลึกประมาณ 5-8 นิว
จนปั สสาวะไหลออกมาสะดวกดี
5.7 ถ้าจะคาสายสวนให้ฉีดนําเข้าลูกโป่ งสายสวน 10 – 20 มล. แล้วค่อย ๆ ดึงสายสวนออกจน
ลูกโป่ งตรึ งกระชับกับส่ วนล่างของกระเพาะปั สสาวะพอดี
5.8 ต่อสายสวนปั สสาวะเข้ากับท่อทีต่อลงถุงเก็บปั สสาวะ
5.9 ตรึ งสายสวนปั สสาวะด้วยพลาสเตอร์ ในผูห้ ญิงให้ตรึ งสายสวนปั สสาวะติดกับโคนขา
ด้านใน ส่ วนผูป้ ่ วยชายตรึ งทีโคนขาด้านหน้าหรื อหน้าท้องก็ได้
5.10
จัดสายสวนให้ลาดลงจากท่อปั สสาวะสู่ ถุงเก็บปั สสาวะทีแขวนไว้ตากว่
ํ าระดับ
กระเพาะปั สสาวะ
6 . การดูแลสายสวนปั สสาวะ
6.5 ล้างมือแบบ Normal hand washing ก่อนและหลังสัมผัสสายสวนทุกครัง
6.6 ดูแลสายสวนให้เป็ นระบบปิ ดตลอดเวลา และให้ปัสสาวะไหลลงถุงรองรับปั สสาวะได้สะดวก
สายต่อไม่พบั งอ หรื ออุดตันถ้ามีการเคลือนย้ายผูป้ ่ วยให้หนีบสายสวนปั สสาวะ
6.7 เทปั สสาวะเมือมีน าํ ปั สสาวะประมาณ ¾ ของถุง หรื อในระยะเวลาทีกําหนด
6.8 การเทปั สสาวะ ใช้สาํ ลีชุป alcohol 70% เช็ดปลายทังก่อนและหลังเทปั สสาวะ ระมัดระวังไม่ให้
ท่อเปิ ดเทปั สสาวะสัมผัสกับภาชนะทีรองรับ ภาชนะทีรองรับให้ใช้ต่อ 1 รายเท่านัน
6.9 หากถุงรองรับปั สสาวะ หรื อสายต่อรัวให้เปลียนถุงรองรับปั สสาวะ และสายใหม่ท งั ชุด
6.10 ทําความสะอาดอวัยวะสื บพันธ์ดว้ ยนําและสบู่ เช้า – เย็น และหลังถ่ายอุจจาระทุกครัง
6.11 ตรวจสอบการยึดตรึ งของสายสวนทีหน้าขา / หน้าแข้ง เพือป้ องกันการเลือนเข้าออก
7 . เปลียนสายสวนปั สสาวะและถุงรองรับปั สสาวะ
7.5 การเปลียนสายสวนปั สสาวะ มีหลักปฏิบตั ิดงั นี
7.5.1 เปลียนเมือมีการอุดตันหรื อรัว กรณี ตอ้ งคาสายสวนนาน ๆ จะกําหนดการเปลียน
สายสวนทีเหมาะสม คือระยะนานทีสุ ด ทีไม่มีหินปูนเกาะมากจนเป็ นอุปสรรคต่อ
การดึงสายสวนออก ดังนันการเปลียนสายสวนแต่ละรายทดสอบดังนี
- คาสายสวนปั สสาวะ 2 สัปดาห์แล้วเปลียนใหม่ ถ้าไม่พบหิ นปูนทีปลายสายสวน
ครังต่อไปลองเปลียนเมือ 4, 6, 8 สัปดาห์ตามลําดับ
- กําหนดการเปลียนระยะเวลาการเปลียนสายสวนของแต่ละคน

50

7.5.2 ใช้ถุงรองรับปั สสาวะในผูป้ ่ วยทีคาสายสวนปั สสาวะได้นาน 28 วัน (1 เดือน) โดย
ไม่ตอ้ งเปลียน ยกเว้นมีปัญหา สายสวนหลุด ถุงขาด ถุงเก่ามาก
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ส่ วนที 6 แนวทางการปฏิบัตกิ ารป้ องกันและควบคุมการติดเชือในโรงพยาบาล
6.1 แนวทางการปฏิบัติเมือ) บุคลากรเกิดอุบัติเหตุสัมผัสเลือดหรือสารคัดหลัง) ของผู้ป่วย
ขณะปฏิบัติงาน
6.2 แนวทางการปฏิบัติเมือ) เกิดการติดเชือในโรงพยาบาล
6.3 แนวทางปฏิบัติเมือ) เกิดโรคระบาดในโรงพยาบาล
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6.1 แนวทางการปฏิบัติเมื)อบุคลากรเกิดอุบัติเหตุสัมผัสเลือดหรื อสารคัดหลั)งของผู้ป่วยขณะ
ปฏิบัติงาน
การติดเชือทีบุคลากรมีโอกาสติดขณะปฏิบตั ิงานคือ การติดเชื อ เอชไอวี ไวรัสตับอักเสบบีและซี
ซึ งเป็ นเชือติดต่อทางเลือด การทีได้รับเชือเหล่านีมกั เกิ ดจากการถูกเข็มตํา ของมีคมบาด การสัมผัสเลื อด
หรื อสิ งคัดหลัง ของผูป้ ่ วยผ่านผิวหนังทีมีแผลหรื อทางเยือบุต่าง ๆ เช่น ตา ปาก จมูก
ความเสี ยงต่อการติดเชือเอชไอวีจากการถูกเข็มตําหรื อของมีคมบาดขณะปฏิบตั ิงานเท่ากับ ร้อยละ
0.3 ส่ วนความเสี ยงผ่านทางเยือบุต่าง ๆ เท่ากับร้ อยละ 0.09 ปั จจัยทีทําให้มีความเสี ยงต่อการติดเชือเอช
ไอวีมากขึนในกรณี ทีถูกเข็มตําหรื อของมีคมบาดคือ อุบตั ิเหตุทีถูกตําหรื อบาดลึก มีเลื อดของผูต้ ิดเชืออยู่ที
อุปกรณ์น นั ๆ หัตถการทีทํากับเส้นเลือดแดงใหญ่ หรื อเส้นเลือดดําและผูป้ ่ วยเป็ นผูต้ ิดเชือในระยะสุ ดท้าย
ความเสี ยงของการติดเชือไวรัสตับอักเสบบีในกรณี ทีผูป้ ่ วยมี HBsAg เท่ากับร้อยละ 23-62 ขึนกับ
ว่าผูป้ ่ วยมี HBeAg (การพบHBe จะบ่งถึ งว่าเชื อ HBV มีจาํ นวนมากติดต่อได้ง่ายและอาจเป็ นผูโ้ รคตับ
อักเสบเรื อรัง) เป็ นบวกหรื อไม่ ความเสี ยงของการติดเชือ ไวรัสตับอักเสบซี เท่ากับร้อยละ 1.8
การป้องกันทีด ีทสี ุ ดคือ ปฏิบตั ิตามหลักการ standard precautions อย่างเคร่ งครัด
แนวปฏิบัติเมือบุคลากรได้ รับอุบัติเหตุสัมผัสเลือดหรือสารคัดหลัง ของผู้ป่วย มีดังนี
1. การปฐมพยาบาลเบือ งต้ น ณ ทีเ กิดเหตุ
เลือด / สารคัดหลังของผูป้ ่ วยกระเด็นถูกร่ างกาย
- ถ้ากระเด็นถูกผิวหนัง ให้ลา้ งบริ เวณผิวหนังด้วยนําและสบู่ให้สะอาด ถ้ามีบาดแผลใช้ 70% Alcohol เช็ด
อีกครัง
- ถ้ากระเด็นเข้าตา / สัมผัสเยือเมือกต่าง ๆ ให้ลา้ งด้วย NSS Sterileหลาย ๆ ครัง (อาจใช้น าํ ยาล้างตาอีกครัง)
- ถ้ากระเด็นเข้าปาก ให้บว้ นนําลายออก ล้างปาก กลัวคอด้วยนําสะอาดหลาย ๆ ครัง
2. หลังจากปฐมพยาบาลแล้ วให้ ปฏิบัติดังนี
2.1 ในเวลาราชการ
2.1.1 บุ คลากรแจ้งผูบ้ งั คับบัญชาตามลํา ดับ ขันทันที และบันทึ กรายงานการเกิ ด อุ บ ตั ิ เหตุ ตาม
แบบฟอร์ มที 1
2.1.2 หัวหน้างานประสานแจ้งพยาบาลควบคุ มการติดเชือเพือประเมินความเสี ยง และรายงาน
แพทย์ทราบ
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2.1.3 กรณี แพทย์ให้เจาะเลือด ส่ งบุคลากรทีได้รับอุบตั ิเหตุจากการปฏิบตั ิงานไปรับคําปรึ กษาก่อน
เจาะเลือด จากหัวหน้าตึก ,รองหัวหน้าตึก หรื อพยาบาลควบคุมการติดเชือ
2.1.4 เจาะเลือด ตามแนวทางการเจาะเลือดสําหรับบุคลากรหลังได้รับอุบตั ิเหตุ
ขณะเดียวกันถ้าผูป้ ่ วยไม่มีผลตรวจ HIV ให้พยาบาลทีตึกขออนุ ญาตเจาะเลือด Anti – HIV โดยให้
คําปรึ กษาก่อนเจาะเลือด และให้ผปู ้ ่ วยเซ็นใบยินยอมการเจาะเลือดตามแบบฟอร์ ม SPFM 48.02
กรณี ผปู ้ ่ วยมีอาการทางจิตมาก ให้ติดต่อญาติสายตรง เมือได้รับการอนุ ญาตจึงเจาะเลือด ส่ งผล
เลือดไปทีห้องชันสู ตรและขอผลด่วน
2.1.5 เมือได้ผลเลื อดนําผลกลับมาพบแพทย์อีกครังเพือดําเนิ นการต่อ แต่ถา้ ผูป้ ่ วยหรื อญาติไม่
ยินยอมให้เจาะเลือดให้ประเมินจากพฤติกรรมเสี ยงของผูป้ ่ วย และการให้ยาต้านไวรัสให้อยูท่ ีดุลย
พินิจของแพทย์และการตัดสิ นใจของบุคลากร
2.1.6 กรณี ทีต้องรับยาป้ องกันการติดเชือ HIV ให้แพทย์เขียนใบส่ งตัวไปยังรพ.นครพิงค์เพือรับยา
ป้ องกันการติดเชือ HIV ขอรถโรงพยาบาลเพือรับ – ส่ งบุคลากร ควรได้รับยาอย่างเร็ วภายใน 2
ชัวโมงไม่ควรเกิน 72 ชัวโมงหลังเกิดอุบตั ิเหตุ
2.1.7 ผลเลือดทีมีความผิดปกติเกียวกับไวรัสตับอักเสบบี ซี ให้อยูใ่ นดุ ลยพินิจของแพทย์ในการ
ภูมิคุม้ กันตาม ตารางที 4 . แนวทางการให้ภูมิคุม้ กันเพือป้ องกันบุคลากรทีได้รับอุบตั ิเหตุจากของมี
คมขณะปฏิบตั ิงาน
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แนวทางการปฏิบัติเมือบุคลากรได้ รับอุบัติเหตุ (ในเวลาราชการ)
บุคลากรได้รับอุบตั ิเหตุจากการปฏิบตั ิงาน

สัมผัสเลือด/สารคัดหลัง" ของผูป้ ่ วย
เข็มตํา/บาด
ผิวหนัง

กระเด็นเข้าตา

ล้างบาดแผลด้วยนําและสบู่หรื อ
เช็ดด้วย 70% alcohol

กระเด็นเข้าปาก

ล้างตาด้วย NSS Sterileหลาย ๆ ครัง
(อาจใช้นายาล้
ํ างตาอีกครัง)

บ้วนนําลายออก กลัวคอด้วยนํา
สะอาดหลาย ๆครัง

แจ้งผูบ้ งั คับบัญชาทราบ,บุคลากรเขียนบันทึกรายงานการเกิดอุบตั ิเหตุ

แจ้งICNประเมินความเสี" ยงเบืองต้น

รายงานแพทย์เวร
N
เจาะเลือด ?

สรุ ปใบSPFM48.01 ส่ งงาน IC
y

Pre - Counseling ผูป้ ่ วย,บุคลากรก่อนเจาะเลือด
N
ผลการเจาะเลือด?

ไม่ตอ้ งรับประทานยา
Y

post - Counselling บอกผลเลือด

พบแพทย์เพื"อorder เจาะCBC และreferไปรับยาที"ร.พ.สันป่ าตอง พร้อม SPFM 48.01

F/Uตามนัด

สรุ ปใบSPFM 48.01 ส่ งงาน IC
ถ้าผูป้ ่ วยมีพฤติกรรมเสี" ยงอาจต้องเจาะ Anti
HIV ของบุคลากรสัปดาห์ที" 6, 12 , 6 เดือน

55

2.2 นอกเวลาราชการ
2.2.1 บุคลากรแจ้งหัวหน้าเวร และรายงานพยาบาลตรวจการณ์ทราบ
2.2.2 ขอคําปรึ กษาจากแพทย์เวร ให้บุคลากรเขียนใบรายงานแบบฟอร์ มที 1 (SPFM48.01) และให้
แพทย์ทีดูแลเซ็นกํากับ
2.2.3 ถ้ามีขอ้ บ่งชีของแพทย์ให้เจาะเลือด ให้ปฏิบตั ิตามแนวทางการเจาะเลือดสําหรับบุคลากรหลัง
ได้รับอุบตั ิเหตุ โดยพยาบาลตรวจการณ์ให้คาํ ปรึ กษาก่อนเจาะเลือด
2.2.4 การให้ยาต้านไวรัสให้อยู่ทีดุ ลยพินิจของแพทย์และการตัดสิ นใจของบุคลากร กรณี ที
บุคลากรต้องรับยาป้ องกันการติดเชือให้แพทย์เขียนใบส่ งตัวไป รพ. นครพิงค์เพือรับยาป้ องกันการ
ติดเชือ HIV ขอรถโรงพยาบาลเพือรับ – ส่ ง บุคลากร ควรได้รับยาอย่างเร็ วภายใน 2 ชัวโมงไม่
ควรเกิ น 72 ชัวโมงหลังเกิ ดอุ บตั ิเหตุ เนื องจากจะทําให้ประสิ ทธิ ภาพในการป้ องกันการติ ดเชื อ
น้อยลง
2.2.5 การเจาะเลือดผูป้ ่ วยให้เจาะในวันเวลาราชการโดยให้พยาบาลให้คาํ ปรึ กษาแก่ผปู ้ ่ วยขอความ
ร่ วมมือในการเจาะเลื อดและให้ผปู ้ ่ วยเซ็ นใบยินยอมการเจาะเลื อดตามแบบฟอร์ ม SPFM 48.02
กรณี ผปู ้ ่ วยมี อาการทางจิตมาก ให้ติดต่อญาติสายตรง เมือได้รับการอนุ ญาตจึงเจาะเลื อด แต่ถ้า
ผูป้ ่ วยหรื อญาติไม่ยนิ ยอมให้เจาะเลือดให้ประเมินจากพฤติกรรมเสี ยงของผูป้ ่ วย
2.2.6 ผลเลือดทีมีความผิดปกติเกียวกับไวรัสตับอักเสบบี ซี ให้อยูใ่ นดุ ลยพินิจของแพทย์ในการ
ภูมิคุม้ กันตาม ตารางที 4 . แนวทางการให้ภูมิคุม้ กันเพือป้ องกันบุคลากรทีได้รับอุบตั ิเหตุจากของมี
คมขณะปฏิบตั ิงาน

56 รับอุบัติเหตุ (นอกเวลาราชการ)
แนวทางการปฏิบัติเมือบุคลากรได้
บุคลากรได้รับอุบตั ิเหตุจากการปฏิบตั ิงาน

สัมผัสเลือด/สารคัดหลัง" ของ
ผูป้ ่ วย
เข็มตํา/บาด
ผิวหนัง

กระเด็นเข้าตา

ล้างบาดแผลด้วยนําและสบู่หรื อ
เช็ดด้วย 70% alcohol

กระเด็นเข้าปาก

ล้างตาด้วยNSS sterileหลาย ๆ ครัง
(อาจใช้นายาล้
ํ างตาอีกครัง)

บ้วนนําลายออก กลัวคอด้วยนํา
สะอาดหลาย ๆครัง

รายงานหัวหน้าเวรทราบ ,บุคลากรเขียนบันทึกรายงานการเกิดอุบตั ิเหตุ แบบฟอร์มที" 1

แจ้ง พยาบาลตรวจการณ์ ประเมิความเสี" ยงเบืองต้น

ปรึ กษาแพทย์เวร
N
สรุ ปรายงานตามแบบฟอร์ม 48.01

เจาะเลือด ? *
Y
Pre - Counseling ผูป้ ่ วย,บุคลากรก่อนเจาะเลือด

N
ผลเลือด

ไม่ตอ้ งรับประทานยา
Y

เจาะเลือดวันถัดไป (ตามแนวปฏิบตั ิ)
(pre counseling ผูป้ ่ วย บุคลากรก่อนเจาะเลือด)

กรณี ผปู้ ่ วยมีผล Anti HIV positive
หรื อมีพฤติกรรมเสี" ยงต่อการติดเชื อ

ต้องรับประทานยาต้านไวรัส HIV ที"ห้องยา อยูใ่ น
ดุลยพินิจของแพทย์และการตัดสิ นใจของบุคลากร

Post counseling
บอกผลเลือดผูป้ ่ วย,บุคลากร

บุคลากรต้อง
รับประทานยาต่อ

ถ้าผูป้ ่ วยมีพฤติกรรม
เสี" ยงอาจต้องเจาะ
Anti HIVของ
บุคลากรสัปดาห์ที"
6, 12 , 6 เดือน

แพทย์เขียนใบ refer ไปรับยาที"ร.พ.สันป่ าตองนํา
แบบฟอร์ที" 1, ผล CBCไปด้วยวันเวลาราชการ
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แนวทางการเจาะเลือดสํ าหรับบุคลากรหลังได้ รับอุบัติเหตุ
เกิดอุบตั ิเหตุสมั ผัสเลือด
สารคัดหลัง ของผูป้ ่ วย

เจาะเลือด

บุคลากร
- Anti – HIV
- HBs Ag, HBs Ab, HCV
ทันทีหรื อภายใน 24
ชัว โมง
- (clot blood tube 5 cc)

ต้องรับประทานยาป้ องกันไวรัส HIV
CBC, PLT count ก่อน
รับประทานยา

CBC, PLT count, LFT, BUN,
Creatinine หลังรับประทานยาวันที
14 , 28

ผูป้ ่ วย
- Anti – HIV
- HBs Ag, HBs Ab, HCV
ทันทีหรื อภายใน 24
ชัว โมง
(clot blood tube 5 cc)

ไม่ตอ้ งรับประทานยาป้ องกันไวรัส HIV
- ติดตามAnti – HIV สัปดาห์ที
6,12 และ 6 เดือน
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แนวปฏิบัติการให้ ยาต้ านไวรัสเมือบุคลากรได้ รับอุบัติเหตุสัมผัสเลือดหรือสารคัดหลัง ผู้ป่วย

ผล Anti HIV ของบุคลากรที
เจาะเลือดภายใน 24 ชัว โมง

ผล Anti HIV ของผูป้ ่ วย

บวก - ไม่เคยได้รับการรักษา
ด้วยยาต้านไวรัสมาก่อน

ลบ

บวก
ไม่ทราบ

บุคลากรมีการ
ติดเชื$ออยูก่ ่อน

ไม่ตอ้ งติดตามและเจาะ
เลือดบุคลากรซําไม่ตอ้ ง
ให้ยาต้านไวรัส

ไม่แนะนําให้ยาต้านไวรัส

ลบ
ลลบ

ให้การดูแลรักษา

พิจารณาให้ยาต้านไวรัสตามตาราง
(ขึนอยูก่ บั ดุลยพินิจของแพทย์และการตัดสิ นใจของบุคลากร)

เจาะเลือด Anti HIV เดือนที3,6,
1 ปี ภายหลังได้รับอุบตั ิเหตุ

ถ้าได้รับยาต้านไวรัส HIV

เฝ้ าระวังผลข้างเคียงของยาต้านไวรัส
ตรวจCBC การทํางานของตับไต

59

ตารางที 1 คําแนะนําการให้ ยาต้ านไวรัสสํ าหรับบุคลากรทีถ ูกเข็มตําหรือของมีคมบาดขณะปฏิบัติงาน
ลักษณะของผูท้ ีติดเชือ เอชไอวี

ลักษณะของอุบตั ิเหตุ
ประเภท 1
ให้ยาต้านไวรัส 2 ชนิด
ให้ยาต้านไวรัส 3 ชนิด

ประเภท 2
ให้ยาต้านไวรัส 3 ชนิด
ให้ยาต้านไวรัส 3 ชนิด

รุ นแรงน้อย
รุ นแรงมาก
การตัดสิ นใจของบุคลากร
- รุ นแรงน้ อย หมายถึง ถูกเข็มตัน และไม่ลึก
- รุ นแรงมาก หมายถึ ง ถู กเข็มกลวงขนาดใหญ่ ตําลึ ก มี เลื อดติดอยู่ทีเข็มหรื อของมีคม
เข็มนันใช้ทาํ หัตถการเกียวกับเส้นเลือดของผูท้ ีติดเชือ
- ผู้ทตี ิดเชือ เอชไอวีประเภท 1 หมายถึง ผูท้ ีติดเชื อเอช ไอ วีทีอยูใ่ นระยะไม่มีอาการ หรื อมี
ไวรัสตํา ( น้อยกว่า 1,500 คอปปี /มล.)
- ผู้ทีติดเชือ เอชไอวีประเภท 2 หมายถึง ผูท้ ีติดเชื อเอช ไอ วีทีอยูใ่ นระยะมีอาการ หรื ออยู่
ในระยะทีมีการติดเชือเฉี ยบพลัน หรื อปริ มาณไวรัสสู ง
ตารางที 2 คําแนะนําการให้ ยาต้ านไวรัสสํ าหรับบุคลากรทีถ ูกเข็มตําหรือของมีคมบาดขณะปฏิบัติงาน
ลักษณะของผูท้ ีติดเชือ เอชไอวี
ประเภท 1
ประเภท 2
ถูกเลือดหรื อสารคัดหลังปริ มาณน้อย อาจให้ยาต้านไวรัส 2 ชนิด
ให้ยาต้านไวรัส 2 ชนิด
ถูกเลือดหรื อสารคัดหลังปริ มาณมาก ให้ยาต้านไวรัส 2 ชนิด
ให้ยาต้านไวรัส 3 ชนิด
ลักษณะของอุบตั ิเหตุ

การตัดสิ นใจบุคลากร
- ถูกเลือดหรือสิ งคัดหลัง ปริมาณน้ อย หมายถึง เลือดหรื อสิ งคัดหลังจํานวน 2-3 หยด
- ถู ก เลื อ ดหรื อ สิ ง คั ด หลั ง ปริ ม าณมาก หมายถึ ง เลื อ ดหรื อ สิ งคัด หลังหกราดหรื อ สาด
กระเด็น
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ตารางที 3 ชนิด ขนาดและผลข้ างเคียงของยาต้ านไวรัสทีใ ช้ สําหรั บป้องกันการติดเชือเอชไอวีจากอุบัติเหตุ
ในขณะปฏิบัติงาน
ชนิด

ขนาด

ผลข้ างเคียงทีพ บบ่ อย

สู ตรยาทีเป็ นมาตรฐาน

Zidovudine (AZT)
และLamivudine(3TC)

AZT 400-600 มก. ต่อวันแบ่ง
ให้วนั ละ 2 ครัง
3TC 150 มก. วันละ 2 ครัง
Lamivudine(3TC) และ d4T 30 มก. วัน ละ 2 ครั ง (ถ้า
Stavudine (d4T)
นําหนักมากกว่า 60 กก. ให้ 40
มก. วันละ 2 ครัง
Didanosine (ddl)และ
ddl * 250 ม ก . ต่ อ วั น ( ถ้ า
Stavudine (d4T)
นําหนักมากกว่า 60 กก. ให้ 400
มก.ต่อวัน)

AZT: คลื นไส้ อาเจียน ปวดศรี ษะ ปวดเมือย
นอนไม่หลับ กดการทํางานของไขกระดูก
3TC: ผลข้างเคียงน้อย
d4T: คลื นไส้ อาเจี ยน ท้องเสี ย ปวดศรี ษะ
Lactic acidosis, peripheral neuropathy
Ddl: คลืนไส้ อาเจียน ท้องเสี ย ตับอ่อนอักเสบ
Lactic acidosis, peripheral neuropathy

* ddl ชนิดเม็ดต้องแบ่งรับประทานวันละ 2 ครังและชนิดแคปซูลออกฤทธิQยาวรับประทานวันละ 1 ครัง
ยาต้ านไวรัสตัวที 3 (เลือกยาชนิดใดชนิดหนึงต่อไปนีร่วมกับสู ตรยามาตรฐาน)
ชนิด

ขนาด

ผลข้ างเคียงทีพ บบ่ อย

สู ตรยาทีเป็ นมาตรฐาน

Indinavir (IDV)

400-800 มก. ร่ วมกับ ritonavir IDV:
indirectbilirubinemia เพิ มขึ น,
(RTV) 100มก. วันละ 2 ครัง ใน paronychia นิวทีไต ผมร่ วง ปากแห้ง
กรณี ที ไม่ มี RTV ให้ IDV 800
มก. วันละ 3 ครัง เวลาท้องว่าง
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ตารางที 4 แนวทางการให้ ภูมิค้ ุมกันเพือ ป้องกันบุคลกรทีได้ รับอุบัติเหตุจากของมีคมขณะปฏิบัติงาน
ทีเ สี ยงต่ อการติดเชือไวรัสตับอักเสบ บี
ให้ การรักษาเมือผู้ป่วยมีสถานภาพ
HBsAg positive
HBsAg .negative
ผู้ป่วยไม่ ได้ รับการตรวจทาง
(Hepatitis B surface
ห้ องปฏิบัติการหรือไม่ ทราบ
antigen)
สถานภาพ
ไม่เคยได้รับ Hebpatitis HBIG x 1 doseเริ มให้ ให้วคั ซี นHBต่อเนื อง ให้วคั ซี นHB ต่อเนื อง
B วัคซี น
HBต่อเนื องครบ 3 dose ครบ 3 dose
ครบ 3 dose
สถานภาพของบุคลากร

เคยได้รับวัคซี นและมี ไม่ตอ้ งให้การรักษา ไม่ตอ้ งให้การรักษา
ภูมิคุม้ กันอยู(่ ในระดับ
ป้ องกันได้
เคยได้รับวัคซี นแต่
HBIG x 2 dose หรื อ ไม่ตอ้ งให้การรักษา
ภูมิคุม้ กันไม่อยูใ่ นระดับที HBIG x 1 doseและเริ ม
ป้ องกันได้
ให้HB ต่อเนื องครบ
เคยได้รับวัคซี นแต่ไม่ ให้บุคลากรเจาะเลือด ไม่ตอ้ งให้การรักษา
ทราบว่ามีภูมิคุม้ กัน
ตรวจหา Anti-HBs
หรื อไม่
1. ถ้าผลอยูใ่ นระดับที
ป้ องกันโรคได้ก็ไม่ตอ้ ง
ให้การรักษา
2. ถ้าผลไม่อยูใ่ นระดับ
ทีป้ องกันโรคได้ ก็ตอ้ ง
ให้ HBIG x 1 doseและ
ให้วคั ซี นHB กระตุน้
1 dose

ไม่ตอ้ งให้การรักษา

ถ้าบุคลากรเสี ยงต่อการติดเชือ
สู งให้รักษาบุคลากรเหมือนกับ
ผูป้ ่ วยมี HBsAg
ตรวจเลือดผูป้ ่ วยหา Anti-HBs
(Antibody to hepatitis B
surface antigen )
1. ถ้าผลอยูใ่ นระดับที
ป้ องกันโรคได้ ไม่ตอ้ ง
ให้การรักษา
2. ถ้าผลไม่อยูใ่ นระดับที
ป้ องกันโรคได้ตอ้ งเริ ม
ให้วคั ซี นใหม่

หมายเหตุ การให้ HBIG ( Hepatitis B Immune globulin ) ขึนกับดุลยพินิจของแพทย์
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6 .2 แผนภูมกิ ารเฝ้ าระวังการติดเชือในโรงพยาบาลสํ าหรับผู้ป่วยใน โรงพยาบาลสวนปรุง
ผูป้ ่ วย
สงสัยว่ามีการติดเชือจากชุมชน,ในโรงพยาบาล
พยาบาลวิชาชีพ
ลงใน Line – listing,ใบเฝ้ าระวัง

แจ้ง ICWN

แจ้ง ICN

รวบรวมข้อมูลจากผูป้ ่ วย
ห้องปฏิบตั ิการการตรวจพิเศษอืน ๆ
ถ้ามีปัญหาปรึ กษาแพทย์เจ้าของไข้

รวบรวมข้อมูลจากผูป้ ่ วย
ห้องปฏิบตั ิการการตรวจพิเศษอืน ๆ
ถ้ามีปัญหาปรึ กษาแพทย์เจ้าของไข้

วินิจฉัยตามเกณฑ์ลงใน
Line-listing
ICN ยืนยันการติดเชือลงใน
Line-listing
ICWN ลงบันทึกในใบเฝ้ าระวัง
สรุ ปผลการเฝ้ าระวังการติดเชือในโรงพยาบาลประจําเดือน
ส่ งให้ ICN เพือวิเคราะห์ภาพรวมทังโรงพยาบาล

63

Quality Plan เรืองการเฝ้ าระวังการติดเชือในโรงพยาบาล
ขันตอน

รายละเอียด

ตัวชีวดั

เครืองมือทีใ ช้

การรายงาน
ผล
การประเมิน ประเมินการติดเชือใน
ผูป้ ่ วยทีมี
แบบเฝ้ าระวัง - Incharge
ผูป้ ่ วย
โรงพยาบาลเมือผูป้ ่ วยเข้ามา ความเสี ยงต่อ การติดเชือใน - ICWN
รับการรักษาตัวใน
การติดเชือ
โรงพยาบาล - ICN
โรงพยาบาล แล้วมีอาการ ได้รับการเฝ้ า
บ่งชีวา่ มีการติดเชือใน
ระวังทุกราย
โรงพยาบาลเกิดขึน
การปฏิบตั ิ หาข้อมูลเพิมเติมจากผูป้ ่ วย ความถูกต้อง เกณฑ์การ
- ICWN
เมือเกิดการ ผลการตรวจทาง
ครบถ้วนของ วินิจฉัยการติด - ICN
ติดเชือ
ห้องปฏิบตั ิการ การตรวจทาง ข้อมูลที
เชือใน
รังสี การรักษา ยืนยันการ
สนับสนุนการ โรงพยาบาล
วินิจฉัยตามเกณฑ์ของ
วินิจฉัยตาม
กระทรวงสาธารณสุ ข
เกณฑ์
การป้ องกัน - การแยกผูป้ ่ วย
การปฏิบตั ิ
คู่มือ IC
ผูเ้ กียวข้อง
การ
- การดูแลอุปกรณ์ เครื องมือ ตามคู่มือ
แพร่ กระจาย ทีใช้กบั ผูป้ ่ วย
เชือ
- การดูแลสิ งแวดล้อม
- ควบคุมสิ งทีจะทําให้เกิด
การแพร่ กระจายเชือ
การรายงาน สรุ ปรายงานการติดเชือ
ความ
Word sheet - ผูบ้ ริ หาร
ผล
ประจําเดือนแจ้งผูเ้ กียวข้อง ครบถ้วน
เก็บข้อมูลใน - ผูเ้ กียวข้อง
ทราบ
ถูกต้องกับ
คอมพิวเตอร์
เวลาของ
รายงาน
การติดตาม เฝ้ าระวังอย่างต่อเนื อง
ประสิ ทธิ ภาพ สรุ ปการ
- หัวหน้าหอ
ประเมินผล ประเมินประสิ ทธิ ภาพการเฝ้ า การเฝ้ าระวัง ประเมิน
ผูป้ ่ วย
ระวัง
ประสิ ทธิ ภาพ - ผูบ้ ริ หาร
การเฝ้ าระวัง

การดูแลเมือ
เกิดปัญหา
- พยาบาล
- แพทย์
เจ้าของไข้
- ICN

- แพทย์
- เจ้าของไข้
- พยาบาล
- ICN

- ICN
- ICWN

- ICWN
- ICN

ICN
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6.3 แผนภูมกิ ารสอบสวนและการควบคุมการระบาดของโรคติดเชือ
-

ICN
ประธาน ICC
คณะกรรมการ ICC
ผูจ้ ดั การความเสี ยง

สงสัยการระบาด

ทีมผูร้ ักษาพยาบาลผูป้ ่ วย
สงสัยว่ามีการระบาด

ยืนยันว่ามีการติดเชือ
ควบคุมเบืองต้น
- ปฏิบตั ิตามหลัก Isolation
Precaution อย่างเคร่ งครัด
- ให้การรักษา
- ตรวจสอบและจัดการปั จจัยที
เป็ นแหล่งของเชือ
- ให้แนวทางปฏิบตั ิแก่ผเู ้ กียวข้อง
เพือควบคุมการระบาดและ
ป้ องกันการเกิดซํา

มีการระบาด

ไม่มีการระบาด

แจ้งผูบ้ ริ หาร

หาข้อมูลเพิมเติม
- จากผูป้ ่ วย
- ห้องปฏิบตั ิการ
- ส่ วนทีเกียวข้อง

สรุ ปผล
แจ้ง / รายงานหน่วยงานทีเกียวข้อง , ผูบ้ ริ หาร
ติดตามเฝ้ าระวัง / ประเมินผล
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Quality Plan เรืองการเฝ้ าระวังการติดเชือในโรงพยาบาล
ขันตอน
การตัดสิ นว่า
มีการระบาด
หรื อไม่
การปฏิบตั ิ
เมือสงสัยว่า
มีการระบาด

ควบคุมการ
ระบาด

การรายงาน

ติดตาม
ประเมินผล

เครื องมื อที การรายงานผล การดู แ ลเมื อ
ใช้
เกิดปัญหา
เมือมีโรคติดเชือเพิมขึนอย่างมี
ระยะเวลา Epidermic - หน่วยงาน ICC เป็ นที
นัยสําคัญ ICWN, ICN แพทย์
ในการพบ curve
เกียวข้อง
ปรึ กษา
ผูร้ ักษาและผูเ้ กียวข้องสงสัยว่าจะมี การระบาด
- ICN, ICWN
การติดเชือจะพิจารณาตัดสิ น
- ICC
- ยืนยันการวินิจฉัยว่ามีการติดเชือ ความ
แบบบันทึก - ผูเ้ กียวข้อง ICC เป็ นที
ใน รพ. จริ ง
ครบถ้วน ข้อมูล
- ผูบ้ ริ หาร
ปรึ กษา
- หาข้อมูลเพิมเติมจากผูป้ ่ วย,
ของข้อมูล ผูป้ ่ วยที
ห้องปฏิบตั ิการและผูเ้ กียวข้อง
สงสัย
- ทําการสอบสวนทางระบาดวิทยา
แจ้งผูเ้ กียวข้องและผูบ้ ริ หาร
- แยกผูป้ ่ วย
- ผูเ้ กียวข้อง การกําหนด
การปฏิบตั ิ คู่มือ IC
- ให้การรักษา
ตามคู่มือ
- ผูบ้ ริ หาร
มาตรการใน
- ตรวจสอบและจัดการปั จจัยที
การฉุ กเฉิ น
เป็ นแหล่งของเชือ
- ให้แนวทางปฏิบตั ิแก่ผเู ้ กียวข้อง
เพือควบคุมการระบาดและ
ป้ องกันการเกิดซํา
- สรุ ปผลและทํารายงานหน่วยงาน
- ผูเ้ กียวข้อง ICC เป็ นที
ทีเกียวข้อง
- ผูบ้ ริ หาร
ปรึ กษา
- แจ้ง/รายงานหน่วยงานที
เกียวข้อง, ผูบ้ ริ หารเป็ นระยะ ๆ
และเมือสิ นสุ ดการสอบสวน
- เฝ้ าระวังอย่างจําเพาะเรื องนัน ๆ
Epidermic
ICC เป็ นที
จนกว่าจะแน่ใจว่าไม่มีปัญหาแล้ว
curve
ปรึ กษา
รายละเอียดการปฏิบัติ

ตัวชีวดั
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คูม่ ือการปฏิบตั ิงาน
งานการป้ องกันและควบคุมการติดเชือ
โรงพยาบาล
Infection control practice manual
Suanprung Psychiatric Hospital

งานป้ องกันและควบคุมการติดเชือ
โรงพยาบาลสวนปรุ ง
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เรื อง
ส่ วนที 1

ส่ วนที 2

หน้า
การป้องกันการแพร่ กระจายเชือในโรงพยาบาล ตามหลักการการแยกผู้ป่วย
( Isolation precautions)
1.1 Standard precautions
1.2 Transmission – based precautions
แนวทางการปฏิบัติงานเพือ ป้องกันการแพร่ กระจายเชือ
2.1 การล้ างมือ
2.2 การทําลายเชือและทําให้ ปราศจากเชือ
2.3 การจัดการผ้ าเปื อน
2.4 การจัดการมูลฝอย

1
2
2
7
8
10
19
20

ส่ วนที 3

แนวทางการปฏิบัติงานกรณีเกิดโรคระบาดสํ าคัญในโรงพยาบาล
3.1 โรคตาแดง
3.2 โรควัณโรค
3.3 โรคไวรัสตับอักเสบบี
3.4 โรคอีสุกอีใส
3.5 โรคหิด
3.6 โรคกลากเกลือ น
3.7 โรคอุจจาระร่ วง
3.8 โรค SARS
3.9 โรคไข้ หวัดนก

22
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25
26
28
30
31
33
35
36

ส่ วนที 4

แนวทางการป้องกันการติดเชือในตําแหน่ งทีส ํ าคัญ
4.1 การป้องกันการตัดเชือระบบทางเดินหายใจส่ วนบน
4.2 การป้องกันการตัดเชือระบบทางเดินหายใจส่ วนล่ าง
4.3 การป้องกันการติดเชือทีผวิ หนังและแผลกดทับ

38
39
40
42
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เรื อง
ส่ วนที 5

หน้า
การป้องกันการติดเชือ
5.1 การให้ สารนํา ทางหลอดเลือดดําส่ วนปลาย
5.2 การสวนปัสสาวะและการคาสายสวนปัสสาวะ

44
45
46

ส่ วนที 6 แนวทางการปฏิบัติการป้องกันและควบคุมการติดเชือในโรงพยาบาล
6.1 แนวทางการปฏิบัติเมือบุคลากรเกิดอุบัติเหตุสัมผัสเลือด
หรือสารคัดหลัง ของผู้ป่วยขณะปฏิบัติงาน
6.2 แนวทางการปฏิบัตเิ มือเกิดการติดเชือในโรงพยาบาล
6.3 แนวทางปฏิบัติเมือเกิดโรคระบาดในโรงพยาบาล

51
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คํานํา
การป้ องกันและควบคุมโรคติดเชือในโรงพยาบาลมีวตั ถุประสงค์เพือป้ องกัน
ผูป้ ่ วย บุคลากรในโรงพยาบาลและผูเ้ กียวข้องทุกคนจากการได้รับเชือโรคใน
โรงพยาบาล และส่งเสริ มให้เกิดการดูแลผูป้ ่ วยอย่างเหมาะสมเพือลดอัตราการติดเชือ
ลดระยะเวลาทีพกั รักษาตัวรวมทังลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ด้วย ดังนันเพือให้กระบวนการ
ควบคุมโรคติดเชือในโรงพยาบาลมีระบบการทํางานทีดีมีประสิ ทธิภาพยิง ขึน คู่มือการ
ปฏิบตั ิงานป้ องกันและควบคุมการติดเชือในโรงพยาบาลนีจะเป็ นแนวทางสําหรับ
บุคลากรในโรงพยาบาลและผูเ้ กียวข้องปฏิบตั ิได้ถูกต้อง
คู่มือปฏิบตั ิงานฉบับนี ได้ปรับปรุ งเนื อหาจากฉบับเดิม เพือให้ทนั สมัยกับองค์
ความรู้ นํามาเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานดูแลผูป้ ่ วย ต่อไป
คณะกรรมการควบคุมการติดเชือ

