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1. วัตถุประสงค/เปาหมาย/จุดเนน
1.1 เพื่อใหบุคลากรลางมืออยางถูกวิธี
1.2 เพื่อการขจัดจุลชีพออกจากมือบุคลากร
1.3 เพื่อปองกันการแพรกระจายเชื้อที่ปนเปอนบนมือ
2. คําจํากัดความ
2.1 การลางมือ หมายถึง การลางและทําความสะอาดมือโดย ใชสบู หรือน้ํายาฆาเชื้อ ฟอกบนมือ
ลางดวยน้ําสะอาด และเช็ดใหแหง
2.2 บุคลากร หมายถึง บุคลากรทางการแพทยทุกคนทุกระดับ ในโรงพยาบาล
3. รายละเอียด/กระบวนการ
3.1 การลางมือ เปนวิธีการปองกันและควบคุมการแพรกระจายเชื้อโรคที่ทํางาย สิ้นเปลืองนอย และ
พิสูจนแลว วา ไดผลดีที่สุด เนื่องจากมือเปนอวัยวะที่ใชมากที่สุดในการสัมผัส จับตอง และเปนสื่อการแพรกระจาย
เชื้อ โรคไปสูผูอื่นที่สําคัญที่สุด การลางมือ แบงเปน 3 ประเภท
3.1.1 การลางมือทั่วไป (Normal Hand washing)
วัตถุประสงค เปนการลางมือเพื่อชําระคราบสกปรกที่อาจปนเปอนบนมือออกกอนและหลัง
จับตองผูปวย
แนวทางปฏิบัติ ลางดวยน้ําและสบูใชเวลาอยางนอย 10 วินาที ฟอกมือสลับกันทั้งสองขางทกุ
ขั้นตอนถู 5 ครั้งแลวเช็คมือใหแหงดวยผาหรือกระดาษสะอาด
3.1.2 การลางมือเพื่อขจัดเชื้อที่ปนเปอนมือ (Hygienic Hand washing)
วัตถุประสงค เปนการลางและทำความสะอาดมือ เพื่อขจัดเชื้อที่ปนเปอนหรือตองการทํา
ความสะอาดมือใหอยูในระดับที่ปลอดภัยตอการใหบริการผูปวย เชน
1) กอนปฏิบัติการพยาบาลที่ใชเทคนิคปลอดเชื้อ เชน การใสสายสวนการดูดเสมหะ เย็บแผล
เจาะทองปอด เปนตน
2) กอนและหลังดูแลผูปวยที่ไวตอการติดเชื้อ เชน ทารกแรกเกิด ผูปวยที่มีภูมิตานทานต่ํา
3) กอนและหลังดูแลผูปวยในหอผูปวยที่มีความเสี่ยงสูง เชน ผูปวยในหอวิกฤต
แนวทางปฏิบัติ ลางมือดวยน้ํายาทําลายเชื้อ เชน gluconate ใชเวลาอยางนอย 30 วินาที
เช็ดมือใหแหงดวยผาหรือกระดาษสะอาด
หมายเหตุ กรณีที่มือไมเปอนเลือด สารน้ําหรือสารคัดหลั่งของผูปวยที่เห็นดวยตาเปลา
ภายหลังทำกิจกรรมตางๆ กับผูปวยแลวอาจใชน้ํายาทําลายเชื้อทีมีแอลกอฮอล (Alcohol Hand rub) ประมาณ
5 cc. ถูมือสองขางใหทั่วจนน้ํายาแหง แทนการลางมือดวยน้ํา (กรณีสถานทีไมสะดวก) แลวจึงลางดวยน้ําและ
น้ํายาทําลายเชื้อแหงหลังเสร็จกิจกรรม
เอกสารนี้เปนสมบัติของโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ หามนําออกไปใชภายนอกหรือทําซ้ําโดยไมไดรับอนุญาต

3.1.3 การลางมือเพื่อทําหัตถการหรือทําการผาตัด (Surgical Hand washing)
วัตถุประสงค เปนการลางหรือทําความสะอาดเพื่อชะลางฝุนละอองและจุลินทรียชนิดที่อยู
ชั่วคราวบนมือและยับยัง้ การเจริญของเชื้อจุลินทรียที่จะมีการแบงตัวขณะใสถุงมือทําหัตถการหรือผาตัด
แนวทางปฏิบัติ ลางมือดวยน้ํายาทําลายเชื้อเชน 4% CHG ฟอกมือใหครบ 6 ขั้นตอน เปน
เวลา 3-5 นาที แลวเช็ดดวยผาปราศจากเชื้อ
3.2 ขั้นตอนการลางมือ
3.2.1 ฟอกฝามือและงามนิ้วมือดานหนา
3.2.2 ฟอกฝามือถูหลังมือและงามนิ้วมือ ทําสลับทั้งสองขาง
3.2.3 ฟอกนิ้วและขอนิ้วมือดานหลัง ทําสลับทั้งสองขาง
3.2.4 ฟอกนิ้วหัวแมมือโดยรอบดวยฝามือพรอมกันทําสลับทั้งสองขาง
3.2.5 ฟอกปลายนิ้วมือและลายเสนฝามือทําสลับทั้งสองขาง
3.2.6 ถูรอบขอมือ

4. ตัวชี้วัด
4.1 อัตราการลางมือถูกตองของบุคลากร ( ลางมือ 6 ขั้นตอน 5 moment ) มากกวา 80 % วัดไดจาก
แบบประเมินผลการปฏิบัติ : การลางมือ งานปองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล โรงพยาบาลภูเขียว
เฉลิมพระเกียรติ
5. เอกสารอางอิง
5.1 ลักขณา จิตรีเชื้อ. การลางมือ. จุลสารชมรมควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลแหงประเทศไทย
2552(1). หนา 19-21.
5.2 นิตยาจาร กิตติเดชา. การลางมือและการใชถุงมือ. การปองกันและควบคุมการแพรกระจายเชื้อ
ในสถานบริการสาธารณสุขสําหรับพยาบาล,องคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑกรุงเทพฯ. หนา 20-22
6. ภาคผนวก
6.1 แบบประเมินการลางมือ โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ

เอกสารนี้เปนสมบัติของโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ หามนําออกไปใชภายนอกหรือทําซ้ําโดยไมไดรับอนุญาต

แบบประเมินการลางมือ โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ
หนวยงาน.................................................. วัน เดือน ป………………………………………
 แพทย  พยาบาลวิชาชีพ  พนักงานชวยเหลือผูปวย  พนักงานบริการ  อื่นๆ..........................
เกณฑการประเมิน

รายท่ี 1

รายที่ 2

รายที่ 3

รายที่ 4

รายที่ 5

รายที่ 6

ทํา ไมทํา ทํา ไมทํา ทํา ไมทํา ทํา ไมทํา ทํา ไมทํา ทํา ไมทํา

1. ลางมือกอนทำหัตถการ
2. ลางมือหลังทำหัตถการ
3. ลางมือกอนสัมผัสผูปวย
4. ลางมือหลังสัมผัสผูปวย
วัน เดือน ป
ผูประเมิน
ตำแหนง
1. แพทย ประเมินสัปดาหละ 1 วัน ในทุก case ที่แพทยสัมผัสผูปวย นับการลางมือกอน-หลังสัมผัส
เปน 1 ครั้ง
2. พยาบาลวิชาชีพ ประเมินสัปดาหละ 30 ครั้งของการสัมผัส (ทําหัตถการ หรือตรวจเยี่ยมอาการ)
นับการลางมือกอน-หลังสัมผัส เปน 1ครั้ง
3. พนักงานชวยเหลือผูปวย ประเมินสัปดาหละ 30 ครั้งของการสัมผัส นับการลางมือกอน-หลังสัมผัส
เปน 1 ครั้ง
4. พนักงานบริการ ประเมินสัปดาหละ 30 ครั้งของการสัมผัส นับการลางมือกอน-หลังสัมผัส เปน 1 ครั้ง
5. สงผลการประเมินทุกสิ้นเดือนในรายงานประจําเดือน

เอกสารนี้เปนสมบัติของโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ หามนําออกไปใชภายนอกหรือทําซ้ําโดยไมไดรับอนุญาต

