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1. วัตถุประสงค/เปาหมาย/จุดเนน
1.1 เพื่อปองกันการแพรกระจายเชื้อจากศพ ไปสูบุคลากรหรือสิ่งแวดลอมอื่นๆ
2. คําจํากัดความ
2.1 ศพติดเชื้อดื้อยาตานจุลชีพ หมายถึง ผูปวยติดเชื้อดื้อยาขณะรับการรักษาในโรงพยาบาลและ
เสียชีวิตในโรงพยาบาลหรือญาติขอนํากลับไปเสียชีวิตที่บาน
3. ขั้นตอน/แนวทางปฏิบัติ
การจัดการศพติดเชื้อดื้อยาตานจุลชีพ ตามแนวทางความปลอดภัยทางชีวภาพระดับที่ 2 (BiosafetyLevel 2) เพื่อปองกันการแพรกระจายเชื้อจากศพไปสูบุคลากรหรือสิ่งแวดลอมอื่นๆ ควรปฏิบัติดังนี้
3.1 ทําความสะอาดศพ/เปลเข็นศพ/หองเก็บศพ
3.1.1 เจาหนาที่สวมผากันเปอน ถุงมือ และปดปาก-จมูก และสวมรองเทาบูทขณะปฏิบัติงาน
3.1.2 ทําความสะอาดศพเชนเดียวกับเช็ดตัวผูปวย
3.1.3 ใชสําลีอุดจมูกและทวารเพื่อปองกันการไหลของสารคัดหลั่งจากศพ
3.1.4 ใสเสื้อผาที่ญาติตองการหรือญาติเตรียมมา ใสใหกับศพ
3.1.5 ใสโลงศพไม ใสโลงเย็น
3.1.6 กรณีที่มีสารคัดหลั่งจากศพเปอนสิ่งแวดลอมใหเช็ดออกใหมากที่สุด จากนั้นใชผาชุบ 0.5%
Hypochlorite เช็ดถูใหหมาดๆ แลวทิ้งไว 30 นาที จึงใชผาชุบน้ําเช็ดออก
3.1.7 ถอดรองเทาบูท ถุงมือ ผากันเปอน ผาปดปากปดจมูก ใสลงในถังที่จัดไวใหเรียบรอย ลางมือ
ดวยสบูผสมน้ํายาทําลายเชื้อ (ใหลางมือแบบ Hygienic hand washing)
3.2 กรณีที่ตองตรวจศพ
3.2.1 ตองสวมเครื่องปองกันรางกาย – บุคลากรที่ตรวจศพ ตองสวมถุงมือสั้นทุกครั้งที่สัมผัสศพ
และตองสวมถุงมือชนิดยาวในกรณีที่ตองผาตัดสอดมือในชองอกหรือชองทองของศพ สวมผาปดปาก จมูกชนิด
ธรรมดา สวมแวนปองกันตา ผาพลาสติกกันเปอน ในขณะที่ตรวจศพ ผาศพ และขณะฉีดยาศพ สวมรองเทาบูท
3.2.2 เปดน้ําที่ใชทําความสะอาดศพใหไหลตลอดเวลาขณะที่ผาศพ
3.2.3 ถาจําเปนตองเลื่อยกระดูกใหใชเลื่อยมือ (เลี่ยงการใชเลื่อยไฟฟาที่จะทําใหสารน้ําจากศพ
ฟุงกระจาย)
3.2.4 ใชฟอรมาลินแชชิ้นเนื้อกอนนําไปตรวจ
3.2.5 หอศพดวยผาพลาสติกหอศพใหเรียบรอย
3.3 Gift set สําหรับศพติดเชื้อดื้อยา
3.3.1 ผาปดปากปดจมูก 3 ชิ้น
3.3.2 ถุงมือ disposable 3 คู
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3.3.3 ผายางกันเปอน 3 ชิ้น
3.3.4 น้ํายาทําลายเชื้อ 2 ซอง
3.3.5 ถุงแดง 2 ถุง
3.3.6 คําแนะนําในการจัดการศพ
3.3.7 ลําสีกอนเล็ก 20 กอน
3.4 คําแนะนําในการทําความสะอาดศพ/อาบน้ําศพ (สําหรับญาติ)
เพื่อปองกันการแพรกระจายเชื้อจากการทําความสะอาดศพ/อาบน้ําศพ ไปสูบุคลากรหรือ
สิ่งแวดลอมอื่นๆ ใหปฏิบัติดังนี้
3.4.1 นําศพวางบริเวณที่คาดวาจากการลางศพไมไหลลงสูทอระบายน้ํา ใหน้ําลางศพไหลไปบริเวณ
ที่แสงแดดสองถึง
3.4.2 สวมผากันเปอน ถุงมือ และปดปาก-จมูก และสวมรองเทาบูทขณะทําความสะอาด
3.4.3 ทําความสะอาดศพเชนเดียวกับเช็ดตัวผูปวย
3.4.4 ใชสําลีอุดจมูกและทวารเพื่อปองกันการไหลของสารคัดหลั่งจากศพ
3.4.5 ใสเสื้อผาที่ญาติตองการหรือญาติเตรียมมา ใสใหกับศพ
3.4.6 ใสโรงไม - ใสโรงเย็น
3.4.7 กรณีที่มีสารคัดหลั่งจากศพเปอนสิ่งแวดลอมใหเช็ดออกใหมากที่สุด จากนั้นใชผาชุบ 0.5%
Hypochlorite (ยาทําลายเชื้อ) เช็ดถูใหหมาดๆ แลวทิ้งไว 30 นาที จึงใชผาชุบน้ําเช็ดออก ถอดรองเทาบูท ถุงมือ
ผากันเปอน ผาปดปากปดจมูก ใสลงในถุงแดงที่จัดไวใหเรียบรอย ลางมือดวยสบู 1-2 รอบ
3.5 การทําความสะอาดโลงเย็น
3.5.1 สวมผากันเปอน ถุงมือ และปดปาก-จมูก และสวมรองเทาบูทขณะทําความสะอาดโลง
3.5.2 ปลอยน้ําใหออกจากโลงใหมากที่สุด เช็ดดวยผาออกใหมากที่สุดเช็ดดวยผาชุบ 0.5%
Hypochlorite (ยาทําลายเชื้อ) ทิ้งไว 30 นาที เช็ดดวยผาชุบผงซักฟอกและตามดวยน้ําสะอาด ปลอยใหแหง ผาที่
ใชเช็ดทั้งหมดใสถุงแดง
3.5.3 ถอดรองเทาบูท ถุงมือ ผากันเปอน ผาปดปากปดจมูก ใสลงในถุงแดงที่จัดไวใหเรียบรอย
ลางมือดวยสบู1-2รอบ
3.5.4 ขยะในถุงแดงใหนําไปฝากทิ้งที่ รพสต.ใกลบาน หามกําจัดเอง
3.6 ทําความสะอาดเครื่องปองกันรางกายทุกชนิดโดยแชในน้ํายาทําลายเชื้อ 0.5 % Hypochlorite นาน
30 นาที กอนนําไปซักลางตามปกติ
4. ตัวชี้วัด
4.1 อัตราการปฏิบัติตามแนวทาง
4.2 อัตราการจาย MDR Set
5. เอกสารอางอิง
5.1 แนวทางการจัดการการดื้อยาตานจุลชีพในโรงพยาบาล การพัฒนาการสาธารณสุข Service Plan :
Ration Drug Use สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สํานักบริหารการสาธารณสุข
6. ภาคผนวก
6.1 Flow Chart แนวทางการจัดการศพติดเชื้อดื้อยาตานจุลชีพ (เอกสารแนบทาย 1)
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Flow Chart แนวทางการจัดการศพติดเชื้อดื้อยาตานจุลชีพ
ผูปวยเสียชีวิตในโรงพยาบาล
เจาหนาที่หองเก็บศพ ขออนุญาตจากญาติผูปวยในการทําความสะอาดศพ

เสียชีวิตดวยโรคติดตออันตราย/
โรคติดตอตองแจงความ

No

เจาหนาที่ที่ทําความ
สะอาดศพ สวมถุงมือ
สะอาด ผาปดปากจมูก ผายางกันเปอน

Yes

เจาหนาที่ที่ทําความสะอาดศพ สวม surgical mask, N95 (ตามการติดตอ
ของโรค) ถุงมือ disposable เสื้อคลุม ผากันเปอนพลาสติก แวนปองกัน
ตา หมวกคลุมศีรษะ รองเทาบูท

เช็ดดวยน้ําผงซักฟอก

เช็ดตามดวย
น้ําสะอาด

No

มีเลือดหรือสารคัดหลั่ง
จากศพ หกหรือเปอน
สิ่งแวดลอม
Yes

สวมอุปกรณปองกัน ถุงมือยาง ผายางกันเปอน รองเทาบูท ผาปดปากปดจมูก
เช็ดออกดวยผาหรือกระดาษใหมากที่สุด ใชผาชุบน้ํายาทําลายเชื้อ 0.5%
Hypochlorite เช็ดถูกใหหมาดๆ ทิ้งไวนาน 30 นาที แลวเช็ดถูดวย
น้ําผงซักฟอกเช็ดตามดวยน้ําสะอาด
เจาหนาที่หองเก็บศพทําความสะอาดรถเข็นและหองเก็บศพอยางนอย
วันละ 1 ครั้งและทุกครั้งที่สกปรก
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