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1. วัตถุประสงค/เปาหมาย/จุดเนน
1.1 เพื่อเปนแนวทางในการแยกผูปวยติดเชื้อที่สามารถแพรกระจายโดยทาง Airborne Droplet และ
Contact
1.2 ปองกันการแพรกระจายเชื้อในโรงพยาบาล
2. คําจํากัดความ
2.1 Airborne precautions เปนวิธีการปองกันการแพรกระจายเชื้อโรคที่แพรทางอากาศที่มีขนาดเล็ก
กวา 5 ไมครอน ไดแก วัณ โรค (TB) หัด (Measles) สุกใส (Chickenpox) งูสวัดและเริมแบบแพรกระจาย
(Disseminated herpes zoster and Disseminated herpes simplex ในกลุมผูปวยภูมิคุมกันบกพรอง) โรค
ทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (Severe Acute Respiratory Syndrome ; SARS) และ โรคไขหวัด นก (Avian
Influenza) ซึ่งโรค 2 ชนิดหลังนี้ตองมีการปฏิบัติตามหลัก Contact precautions รวม ดวย
2.2 Droplet precautions เปนวิธีการปองกันการแพรกระจายเชื้อโรคจากละอองฝอย เสมหะ ที่มีขนาด
ใหญกวา 5 ไมครอน นอกจากนี้ ยังติดตอจากการสัมผัส เยื่อบุตา เยื่อบุปากและจมูก ไดแก หัดเยอรมัน (Rubella)
คางทูม (Mumps) ไอกรน (Pertussis) ไขหวัดใหญ (Influenza) ไขกาฬหลังแอน (Meningococcal infection)
เปนตน
2.3 Contact precautions เปนวิธีการปองกันการแพรกระจายเชื้อโรคที่ติดตอไดโดยการสัมผัสทั้ง
ทางตรงและทางออม ไดแก Infectious diarrhea, Infectious wound, Abscess, Viral hemorrhagic
infections, Lice, Scabies รวมทั้ง เชื้อที่ตองมีทั้ง Airborne และ Contract precautions เชน โรคทางเดิน
หายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARS) โรคไขหวัดนก (Avain Influenza) และโรคสุกใส ไขหวัดใหญรวมทั้งผูปวยที่มีการ
ติดเชื้อหรือ Colonization ของเชื้อที่ดื้อยา เชน Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) และ
เชื้อ Multidrug-resistant gram negative bacilli (MDR-GNB) เปนตน
3. ขั้นตอน/แนวทางปฏิบัติ
การแยกผูปวยที่ติดตอทาง Airborne วิธีปฏิบัติ มีดังนี้
3.1 ปฏิบัติตามหลัก Standard precautions + Airborne precautions ในการดูแลผูปวย
3.2 แยกผูปวยไวในหองแยกจนพนระยะแพรเชื้อ หองแยกควรมีการถายเทอากาศสูภายนอกอาคารไดดี
และมีแสงแดดสองถึง รวมทั้งประตูหองแยกตองปดไวตลอดเวลา
3.3 ถาไมมีหองแยก จัดใหผูปวยอยูในหองเดียวกับผูปวยอื่นที่ติดเชื้อโรคชนิดเดียวกันหรือจัดเตียง ผูปวย
ไวมุมใดมุมหนึ่งของหอผูปวยที่มีอากาศถายเทไดดี และใหหางจากเตียงผูปวยอื่น และควรจํากัด บริเวณผูปวยเทาที่
ทําได
3.4 ใหแขวนปาย Airborne precautions/สัญลักษณไวที่หองแยกหรือที่เตียงผูปวย
3.5 สวมผาปดปาก ปดจมูก ที่มีคุณสมบัติกรองเชื้อโรค เมื่อเขาไปในหองผูปวย หรือเขาใกลผูปวย
เอกสารนี้เปนสมบัติของโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ หามนําออกไปใชภายนอกหรือทําซ้ําโดยไมไดรับอนุญาต
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จนกวาผูปวยจะพนระยะการแพรเชื้อ เชน สวม Particulate mask (N95) ในกรณีของผูปวยวัณโรค หรือสวม
Surgical mask ในกรณีอื่น เชน ผูปวยโรคสุกใส ผูปวยงูสวัด เปนตน
3.6 ไมควรเคลื่อนยายผูปวยออกจากหอง หรือหอผูปวยโดยไมจําเปน ถาจําเปนตองเคลื่อนยายให ผูปวย
สวมผาปดปากปดจมูก ชนิด Surgical mask เพื่อปองกันเชื้อโรคแพรกระจาย
3.7 แนะนําใหผูปวยใชผาหรือกระดาษเช็ดหนาปดปาก ปดจมูกขณะไอหรือจาม และใหบวนเสมหะใน
ภาชนะที่จัดไวให โดยตองมีถุงพลาสติกรองรับและมีฝาปดมิดชิด
3.8 แนะนําการปฏิบัติตัวแกญาติ ในการเขาเยี่ยมผูปวย เชน ใหสวมผาปดปาก ปดจมูกอยางถูกตอง และ
ควรจํากัดคนเขาเยี่ยม ผูที่ติดเชื้อไดงายไมควรเขาเยี่ยม เชน เด็ก ผูสูงอายุ และผูที่มีภูมิคุมกันโรค ต่ําเปนตน
กําหนดเตียง/พื้นที่ สําหรับผูปวยติดเชื้อที่สามารถแพรกระจายทาง Airborne
1. อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน (อาคาร 4)
กําหนดเตียง 5 6
2. อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 5) กําหนดเตียง 31 32
3. อาคาร 114 เตียง (อาคาร 6)
กําหนดเตียง 28 - 30
4. งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน
พื้นที่ดานหนา
5. งานผูปวยนอก
พื้นที่ดานหนา
6. งานหองคลอด
หองรับใหม
การแยกผูปวยที่ติดตอทาง Droplet วิธีปฏิบัติ มีดังนี้
1. ปฏิบัติตามหลัก Standard precautions ในการดูแลผูปวย
2. แยกผูปวยไวในหองแยกจนพนระยะแพรเชื้อ หองแยกควรมีอาการถายเทอากาศสูภายนอกอาคาร ไดดี
และมีแสงแดดสองถึง
3. ถาไมมีหองแยก จัดใหผูปวยอยูในหองเดียวกับผูปวยอื่นที่ติดเชื้อโรคชนิดเดียวกัน หรือจัดเตียง ผูปวย
ไวมุมใดมุมหนึ่งของหอผูปวยที่มีอากาศถายเทไดดี และควรจัดระยะหางจากเตียงผูปวยอื่น มากกวา 3 ฟุต
4. ใหแขวนปาย Droplet precautions/สัญลักษณไวที่หนาหองแยกหรือที่เตียงผูปวย
5. ใหสวมผาปดปาก-จมูก ชนิด Surgical mask เมื่อตองเขาใกลผูปวยภายในระยะ 3 ฟุต
6. ไมควรเคลื่อนยายผูปวยออกจากหองหรือหอผูปวยโดยไมจําเปน ถาจําเปนตองเคลื่อนยายให ผูปวย
สวมผาปดปากปดจมูก ชนิด Surgical mask เพื่อปองกันเชื้อโรคแพรกระจาย และแจง หนวยงานที่รับยาย
7. แนะนําใหผูปวยใชผาหรือกระดาษเช็ดหนาปดปากปดจมูกขณะไอ จาม และใหบวนเสมหะใน ภาชนะ
ที่มีถุงพลาสติกรองรับและมีฝามิดชิด
8. แนะนําการปฏิบัติตัวแกญาติในการเขาเยี่ยมผูปวย เชน ใหสวมผาปดปากปดจมูกเมื่อเขาใกล ผูปวย
ภายในระยะ 3 ฟุต ลางมือกอน-หลังสัมผัสผูปวย ควรจํากัดคนเขาเยี่ยม ผูที่ติดเชื้อไดงาย ไม ควรเขาเยี่ยม เชน
เด็ก ผูสูงอายุ และผูที่มีภูมิคุมกันโรคต่ําเปนตน
กําหนดเตียงสําหรับผูปวยติดเชื้อที่สามารถแพรกระจายทาง Droplet
1. อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน (อาคาร 4)
กําหนดเตียง 5 6
2. อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 5) กําหนดเตียง 31 32
3. อาคาร 114 เตียง (อาคาร 6)
กําหนดเตียง 28 - 32
4. งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน
พื้นที่ดานหนา
5. งานผูปวยนอก
หนาหองตรวจ 1
6. งานหองคลอด
หองรับใหม
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การแยกผูปวยที่ติดตอทาง Contact วิธีปฏิบัติ มีดังนี้
1. ปฏิบัติตามหลัก Standard precautions ในการดูแลผูปวย
2. แยกผูปวยไวในหองแยกจนพนระยะแพรเชื้อ (ผลเพาะเชื้อไมพบเชื้อติดตอกัน 2 สัปดาหใน กลุม
ผูปวยดื้อยา) หองแยกควรมีการถายเทอากาศสูภายนอกอาคาร ไดดีและมีแสงแดดสองถึง
3. ถาไมมีหองแยก จัดใหผูปวยอยูในหองเดียวกับผูปวยอื่นที่ติดเชื้อโรคชนิดเดียวกัน หรือจัดเตียง ผูปวย
ไวมุมใดมุมหนึ่งของหอผูปวยที่มีอากาศถายเทไดดี
4. ใหแขวนปาย Contact precautions/สัญลักษณไวที่หนาหองแยกหรือที่เตียงผูปวย
5. สวมถุงมือและถอดถุงมือทันทีหลังใหการรักษาพยาบาลผูปวยแตละครั้ง และตองลางมือแบบ
Hygienic hand washing หลังถอดถุงมือทันที
6. สวมเสื้อคลุม หรือผากันเปอนพลาสติกเมื่ออยูใกลชิดผูปวย หรือคาดวาจะตองสัมผัสกับ สิ่งแวดลอม
และสารคัดหลั่งจากตัวผูปวย โดยเปลี่ยนเสื้อคลุมตัวใหมทุกครั้งที่จะดูแลผูปวยในแตละกิจกรรม
7. ไมควรเคลื่อนยายผูปวยออกจากหองหรือหอผูปวยโดยไมจําเปน ถาจําเปนตองเคลื่อนยายให หอหุม
หรือปดสวนที่มีการติดเชื้อ หรือมีสารคัดหลั่งปนเปอนเชื้อโรคออกมา เพื่อปองกันการ แพรกระจายเชื้อไปสูผูอื่น
และการปองกันการปนเปอนของเชื้อตอสิ่งแวดลอม
8. อุปกรณ เครื่องมือ – เครื่องใช ใหแยกใชกับผูปวยเฉพาะราย หลังใชงานตองลางใหสะอาด และ
ทําลายเชื้อหรือทําใหปราศจากเชื้ออยางเหมาะสมกอนนํามาใชกับผูปวยรายตอไป
9. แนะนําการปฏิบัติตัวแกญาติในการเขาเยี่ยม โดยใหลางมือกอน-หลังสัมผัสผูปวย และควรจํากัด
คนเขาเยี่ยม ผูที่ติดเชื้อไดงายไมควรเขาเยี่ยม เชน เด็ก ผูสูงอายุ และผูที่มีภูมิคุมกันโรคต่ํา เปนตน
กําหนดเตียงสําหรับผูปวยติดเชื้อที่สามารถแพรกระจายทาง Contact
1. อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน (อาคาร 4) กําหนดเตียง 16-20
2. อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 5) กําหนดเตียง 27 28
3. อาคาร 114 เตียง (อาคาร 6)
กําหนดเตียง 19 - 22 , 32 (เตียง observe ใชเตียง 13)
4. งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน
Zone precaution
5. งานผูปวยนอก
พื้นที่ดานหนา
6. งานหองคลอด
หองรับใหม หรือหองฝากครรภ
4. ตัวชี้วัด
4.1 อัตราการปฏิบัติตามแนวทาง
5. เอกสารอางอิง
6.1 กําธร มาลาธรรม และศิริลักษณ อภิวาณิชย. คูมือการปองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล.
กรุงเทพฯ:จุดทอง; 2558
6. ภาคผนวก
-

เอกสารนี้เปนสมบัติของโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ หามนําออกไปใชภายนอกหรือทําซ้ําโดยไมไดรับอนุญาต

