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 วิธีปฏิบัตงิาน 

โรงพยาบาล 
ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ 

 

เรื่อง  HAP Prevention 
รหัสเอกสาร  WI-IC-01.23 แกไขครั้งท่ี  01 
วันท่ีบังคับใช  1  ตุลาคม  2562 หนา 1  จาก  3 

 

ผูรับผิดชอบ  
(นางอภิษชฎา อัครกิตติศักดิ์) 
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

เลขานุการงานการปองกันและ 
ควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล 

 

ผูตรวจสอบ  
        (นางเพ็ญณัฏฐา  ตาปราบ) 

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ 
หัวหนากลุมงานการพยาบาล 

 

ผูอนุมัติ  
(นายสิทธิชัย  คุณะวัฒนกุล) 

นายแพทยชํานาญการ 
ประธานคณะกรรมการปองกันและ 
ควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล 

 
1. วัตถุประสงค/เปาหมาย/จุดเนน  

1.1 เพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติเพ่ือปองกันการเกิด HAP  
2. คําจํากัดความ 

2.1 HAP (Hospital Acquire Pneumonia) หมายถึง ปอดอักเสบจากการติดเชื้อสัมพันธกับการนอนพัก 
รักษาตัวในโรงพยาบาลหลัง Admit มากวา 3 วันปฏิทิน 

3. ข้ันตอน/แนวทางปฏิบัติ 
3.1 ผูปวยกลุมเสี่ยงตอการเกิด HAP   

3.1.1 Alteration of conscious 
3.1.2 ผูปวยใหอาหารทางสายยาง 
3.1.3 ผูปวยท่ีมีปญหาเก่ียวกับ  Gag Reflex  การพูด  การกลืน 
3.1.4 ผูปวยหลังผาตัด ผูปวยจํากัดการเคลื่อนไหว 

3.2 เกณฑการวินิจฉัย  
มีอาการและอาการแสดงหลัง admit มากวา 3 วันปฏิทิน โดย 
3.2.1 อาการแสดง ประกอบดวย อยางนอย 1 ขอ 

3.2.1.1 ไข > 38 องศาเซลเซียส 
3.2.1.2 WBC < 4000 >12000 
3.2.1.3 ความรูสึกตัวผิดปกติในผูปวยท่ีมีอายุ >70 ป 

3.2.2 อาการแสดงทางเดินหายใจอยางนอย 2 ขอ 
3.2.2.1 เริ่มมีเสมหะเปลี่ยนไป มีมากข้ึน ตองดูดเสมหะบอยข้ึน 
3.2.2.2 เริ่มไอ หรือไอรุนแรง หายใจลําบากหรือหายใจเร็วข้ึน 
3.2.2.3 ตรวจพบ rales หรือ bronchial breath sound 
3.2.2.4 การแลกเปลี่ยนอากาศเลวลง เชน oxygen desaturation การเพ่ิม oxygen  

requirement  หรือ ventilation demand 
3.2.3 ผลการอานภาพรังสีทรวงอก พบความผิดปกติท่ีเกิดข้ึนใหมและไมหาย หรือเปนมากข้ึน   

อยางนอย 1 ขอ 
3.2.3.1 Infiltration 
3.2.3.2 Consolidation 
3.2.3.3 Cavitation 
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3.3 กลไกการเกิด 
3.3.1 Aspiration 
3.3.2 Inhalation 
3.3.3 Blood-borne 

3.4 การปองกัน 
3.4.1 ผูดูแลมีความรู ในการปองกันการเกิด pneumonia 
3.4.2 ปองกัน aspiration 

3.4.2.1 ผูปวยท่ีมีภาวะ Alteration of conscious   รายงานแพทย เพ่ือพิจารณาใสสายให 
อาหารทางสายยาง 

3.4.2.2 ผูปวยหลังการถอดทอชวยหายใจ 
1) ผูปวยหลังถอดทอชวยหายใจให NPO ตออีก 6 ชั่วโมง 
2) ใหรับประทานอาหารออน  48 ชั่วโมง (ตอจาก NPO 6 ชั่วโมง) 
3) จัดทานอนศีรษะสูง  45  องศา 
4) แนะนําใหเริ่มรับประทานชาๆ ในทาศีรษะสูง หรือนั่งรับประทาน 
5) นั่งหรือนอนศีรษะสูงตออีก 1 ชม.หลังรับประทานอาหาร 

3.4.2.3 ผูปวยใหอาหารทางสายยาง 
1) Suction กอน  feed ทุกครั้ง 
2) อาหารทางสายยางควรใหเปน Low carbohydrate 
3) จัดทานอนศีรษะสูง 45 องศา 
4) การทดสอบกอนการใหอาหารทางสายยาง 
5) การใหอาหารโดยพยาบาลอยางชาๆ หรือแบบ Drip 
6) การนั่งหรือการนอนศีรษะสูงตออีก 1 ชั่วโมง หลังการใหอาหารทางสายยาง 

3.4.2.4 ผูปวยท่ีมีปญหาเก่ียวกับ  Gag Reflex การพูด การกลืน 
1) งดยา Hyoscine , Omeprazole ในผูปวยเฝาระวัง 
2) งดอาหารท่ีเปนแปงแปรรูป 
3) งดผักสด  อาหารเผ็ดรอน 
4) กรณีผูปวยมีปญหา Gag Reflex ไมดี ควรพิจารณาใส NG feed 
5) การทดสอบ Gag Reflex โดยการกระตุนใหผูปวยอยากอาเจียน โดยการใช 

อุปกรณลวงเขาไปในคอ ถาผูปวยมีอาการอยากอาเจียนแสดงวา Gag Reflex ทํางานไดปกติ แตถาผูปวยไมมี
อาการอยากอาเจียนแสดงวา Gag Reflex ทํางานผิดปกติ พิจารณา On NG tube ในรายท่ีมีปญหา 

3.4.2.5 ผูปวยหลังผาตัด 
กําหนดกลุมผูปวยท่ีตองประเมินและฝกหายใจกอนและหลังผาตัด การจัดทา 

รวมกับทีมกายภาพบําบัด 
1) ผูปวยผาตัดท่ีตองไดรับความรูสึกแบบท่ัวไป (General anesthesia) 
2) ผูปวยอายุ > 60 ป 
3) ใชยา steroids for chronic conditions 
4) มีประวัติดื่มสุราประจํา 
5) ผูปวย COPD หรือสูบบุหรี่ 
6) ผาตัดชองทอง ผูปวยกระดูกตนขาหัก ผาตัดขอสะโพก จํากัดการเคลื่อนไหว 
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7) กระตุนการ ไอ หายใจเขาลึก และ early ambulation ในผูปวยหลังผาตัด(IB) 
8) จัดการความปวดท่ีมีประสิทธิภาพรวมกับวิสัญญี 

3.5 Oral care with 0.12% Chlorhexidine  ทําทุก 4-8 ชม. 
3.6 Inhalation เพ่ือปองกันการปนเปอนจากใชอุปกรณเก่ียวกับทางเดินหายใจ กําหนดใหปฏิบัติดังนี้ 

3.6.1 Cannula  ใช ตอเนื่องไมเกิน 24 ชม  เติมกระเปาะออกซิเจนดวย Sterile water ท่ีเปดใช 
แลวไมเกิน 1 วัน 

3.6.2 Mask with bag  ใช ตอเนื่องไมเกิน 24 ชม  เติมกระเปาะออกซิเจนดวยSterile water ท่ี 
เปดใชแลวไมเกิน 1 วัน 

3.6.3 Set พนยา ใช 1 set ใชติดตอกัน 12 ชม. พนยาใหหมดกระเปาะ เก็บใสถุงสะอาดหลัง 
พนหมดทุกครั้ง เปลี่ยน ณ เวลา 06.00 น. และ 18.00 น. 

ข้ันตอนการเปลี่ยนอุปกรณเก่ียวกับทางเดินหายใจ 
3.6.3.1 พนักงานประเมินผูปวยในการตองการใช Oxygen ตอเนื่องหรือสามารถหยาได 

ชั่วคราว 
3.6.3.2 เตรียมชุดให Oxygen ใหม เติมน้ํากลั่นใหพรอม 
3.6.3.3 พนักงานใสอุปกรณปองกันไดแก ถุงมือสะอาด Mask เก็บชุด Oxygen ท่ีใชกับ 

ผูปวยออกใสถุงแดง 
3.6.3.4 ใชแอลกอฮอลเจล ถูมือท่ีสวมถุงมือ รอใหแหงแลว เก็บเตียงตอไป จนหมด ผูปวยท่ี 

ตองการใช Oxygen ตอเนื่องใหเก็บเปนเตียงสุดทาย 
3.6.3.5 นําชุดให Oxygen ชุดใหมใหคนไข เรียงตามลําดับท่ีเอาออกกอน-หลัง ลางมือดวย 

แอลกอฮอลเจลทุกเตียง 
3.6.4 face mask  ใชตอคน 
3.6.5 ambubag ใชตอคน 

3.7 ใช Standard precaution อยางสมํ่าเสมอทุกครั้ง 
3.7.1 การลางมือ  กอนและหลังใหการดูแลผูปวย 
3.7.2 สวมถุงมือเม่ือตองจัดการกับ respiratory secretion 
3.7.3 เปลี่ยนถุงมือ และลางมือ ระหวางผูปวยแตละราย และหลังสัมผัสเครื่องมืออุปกรณ 

3.8 ประเมินอาการและอาการแสดง SIRS ทุกเวร รายงานแพทยเม่ือพบอาการ เพ่ือการรักษาทันเวลา 
4. ตัวช้ีวัด 

4.1 อัตราการปฏิบัติตามแนวทาง 
4.2 อัตราการเกิด HAP 

5. เอกสารอางอิง 
5.1 คูมือการวินิจฉัยการติดเชื้อในโรงพยาบาล  (พฤษภาคม 2561) 
5.2 คูมือปฏิบัติการปองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (กันยายน 2560) 

6. ภาคผนวก 
8.1 แบบประเมินการปฏิบัติ 
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