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1. วัตถุประสงค/เปาหมาย/จุดเนน  

1.1  เพ่ือใหบุคลากรลางมืออยางถูกวิธี 
1.2  เพ่ือการขจัดจุลชีพออกจากมือบุคลากร 
1.3  เพ่ือปองกันการแพรกระจายเชื้อท่ีปนเปอนบนมือ 

2. คําจํากัดความ 
2.1 การลางมือ หมายถึง การลางและทําความสะอาดมือโดย ใชสบู หรือน้ํายาฆาเชื้อ ฟอกบนมือ         

ลางดวยน้ําสะอาด และเช็ดใหแหง 
2.2 บุคลากร หมายถึง บุคลากรทางการแพทยทุกคนทุกระดับ ในโรงพยาบาล 

3. รายละเอียด/กระบวนการ 
3.1 การลางมือ เปนวิธีการปองกันและควบคุมการแพรกระจายเชื้อโรคท่ีทํางาย สิ้นเปลืองนอย  และ 

พิสูจนแลว วา ไดผลดีท่ีสุด เนื่องจากมือเปนอวัยวะท่ีใชมากท่ีสุดในการสัมผัส จับตอง และเปนสื่อการแพรกระจาย
เชื้อ โรคไปสูผูอ่ืนท่ีสําคัญท่ีสุด การลางมือ แบงเปน 3 ประเภท 

3.1.1 การลางมือท่ัวไป (Normal Hand washing)  
วัตถุประสงค เปนการลางมือเพ ื่อชําระคราบสกปรกท่ีอาจปนเปอนบนม ือออกก อนและหลัง   

จับตองผูปวย 
แนวทางปฏิบัติ  ล างดวยน้ําและสบูใชเวลาอยางน อย 10 วนิาที ฟอกมือสล ับกันท้ังสองขางท ุก 

ข ั้นตอนถู 5 ครั้งแลวเช็คม ือใหแหงดวยผาหรือกระดาษสะอาด 
3.1.2 การลางมือเพ่ือขจัดเชื้อท่ีปนเปอนมือ (Hygienic Hand washing) 

วัตถุประสงค   เปนการลางและทำความสะอาดมือ เพ ื่อขจัดเชื้อท่ีปนเปอนหร ือต องการทํา 
ความสะอาดม ือให อยูในระดับท่ีปลอดภัยตอการใหบริการผูป วย เชน 

1) กอนปฏ ิบัติการพยาบาลท่ีใชเทคนิคปลอดเชื้อ เชน การใสสายสวนการดูดเสมหะ เย็บแผล  
เจาะทองปอด เปนตน 

2) กอนและหลังดูแลผูปวยท่ีไวตอการต ิดเชื้อ เชน ทารกแรกเก ิด ผูปวยท่ีมีภูมิตานทานต่ํา 
3) กอนและหลังดูแลผูปวยในหอผูปวยท่ีมีความเสี่ยงสูง เชน ผ ูปวยในหอวิกฤต 
แนวทางปฏิบัติ  ล างมือดวยน้ํายาทําลายเชื้อ เช น gluconate ใชเวลาอยางน อย 30 ว ินาที 

เช็ดมือใหแหงดวยผาหรือกระดาษสะอาด   
หมายเหตุ กรณ ีท่ีมือไม เป อนเลือด สารน้ําหรือสารคัดหล ั่งของผูปวยท่ีเห็นดวยตาเปลา  

ภายหล ังทำก ิจกรรมต างๆ ก ับผูปวยแลวอาจใชน้ํายาทําลายเช ื้อที มีแอลกอฮอล (Alcohol Hand rub) ประมาณ  
5 cc. ถูม ือสองขางใหท่ัวจนน้ํายาแห ง แทนการลางมือดวยน้ํา (กรณีสถานที ไมสะดวก)  แลวจึงลางดวยน้ําและ
น้ํายาทําลายเชื้อแหงหลังเสร็จกิจกรรม 

เอกสารนี้เปนสมบัติของโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรต ิ หามนําออกไปใชภายนอกหรือทําซํ้าโดยไมไดรับอนญุาต 

 



3.1.3 การลางมือเพ่ือทําหัตถการหรือทําการผาตัด (Surgical Hand washing) 
วัตถุประสงค เปนการลางหรือทําความสะอาดเพ ื่อชะลางฝุนละอองและจุลินทรียชนิดท่ีอยู 

ชั่วคราวบนมือและยับยัง้การเจริญของเชื้อจุลินทรียท่ีจะมีการแบงตัวขณะใสถุงม ือทําห ัตถการหรือผาตัด  
แนวทางปฏิบัติ   ลางมือดวยน้ํายาทําลายเชื้อเชน 4% CHG ฟอกมือใหครบ 6 ข้ันตอน เปน 

เวลา 3-5 นาที แลวเช็ดดวยผาปราศจากเชื้อ 
3.2 ข้ันตอนการลางมือ 

3.2.1 ฟอกฝามือและงามนิ้วมือดานหนา 
3.2.2 ฟอกฝามือถูหลังมือและงามนิ้วมือ ทําสลับท้ังสองขาง 
3.2.3 ฟอกนิ้วและขอนิ้วมือดานหลัง ทําสลับท้ังสองขาง 
3.2.4 ฟอกนิ้วหัวแมมือโดยรอบดวยฝามือพรอมกันทําสลับท้ังสองขาง 
3.2.5 ฟอกปลายนิ้วมือและลายเสนฝามือทําสลับท้ังสองขาง 
3.2.6 ถูรอบขอมือ 

 
 

 

 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 

4. ตัวช้ีวัด 
4.1 อัตราการลางมือถูกตองของบุคลากร ( ลางมือ 6 ข้ันตอน 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  
 

เอกสารนี้เปนสมบัติของโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรต ิ หามนําออกไปใชภายนอกหรือทําซํ้าโดยไมไดรับอนญุาต 

 



แบบประเมินการลางมือ โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ 
 
 
หนวยงาน.................................................. ว ัน เดือน ป……………………………………… 

 แพทย   พยาบาลวิชาชีพ   พนักงานชวยเหลือผูปวย   พนักงานบริการ  อ่ืนๆ.......................... 

 
 

 
เกณฑ การประเมิน 

รายท ี่ 1 รายท ี่ 2 รายท ี่ 3 รายท ี่ 4 รายท ี่ 5 รายท ี่ 6 
ทํา ไมทํา ทํา ไมทํา ทํา ไมทํา ทํา ไมทํา ทํา ไมทํา ทํา ไมทํา 

1. ลางม ือก อนทำหัตถการ             

2. ลางม ือหลังทำหัตถการ             

3. ลางม ือก อนสัมผ ัสผูป วย             

4. ลางม ือหลังส ัมผัสผ ูปวย             

ว ัน เดอืน ป             

ผูประเมิน             

ตำแหนง             

 
 

1. แพทย ประเมินสัปดาหละ 1 วัน ในทุก case ท่ีแพทยสัมผัสผูปวย นับการลางมือกอน-หลังสัมผัส        
เปน 1 ครั้ง 

2. พยาบาลวิชาชีพ ประเมินสัปดาหละ 30 ครั้งของการสัมผัส (ทําหัตถการ หรือตรวจเยี่ยมอาการ)         
นับการลางมือกอน-หลังสัมผสั  เปน 1ครั้ง 

3. พนักงานชวยเหลือผูปวย ประเมินสัปดาหละ 30 ครั้งของการสัมผัส  นับการลางมือกอน-หลังสัมผัส     
เปน 1 ครั้ง 

4. พนักงานบริการ ประเมินสัปดาหละ 30  ครั้งของการสัมผัส  นับการลางมือกอน-หลังสัมผัส เปน 1 ครั้ง 
5. สงผลการประเมินทุกสิ้นเดือนในรายงานประจําเดือน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารนี้เปนสมบัติของโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรต ิ หามนําออกไปใชภายนอกหรือทําซํ้าโดยไมไดรับอนญุาต 

 


