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 วิธีปฏิบัตงิาน 

โรงพยาบาล 
ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ 

 

เรื่อง  การทําความสะอาดส่ิงแวดลอม/หอผูปวย 
รหัสเอกสาร  WI-IC-01.07 แกไขครั้งท่ี  01 
วันท่ีบังคับใช  1  ตุลาคม  2562 หนา 1  จาก  2 

 

ผูรับผิดชอบ  
(นางอภิษชฎา อัครกิตติศักดิ์) 
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

เลขานุการงานการปองกันและ 
ควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล 

 

ผูตรวจสอบ  
(นางเพ็ญณัฏฐา  ตาปราบ) 

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ 
หัวหนากลุมงานการพยาบาล 

 

ผูอนุมัติ  
(นายสิทธิชัย  คุณะวัฒนกุล) 

นายแพทยชํานาญการ 
ประธานคณะกรรมการปองกันและ 
ควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล 

 
1. วัตถุประสงค/เปาหมาย/จุดเนน 

1.1 พนักงานทําความสะอาดทุกคน  รับผิดชอบทําความสะอาดพ้ืนท่ี ท่ีไดรับมอบหมายใหถูกตองตาม 
มาตรฐานและข้ันตอนท่ีถูก 

2. คําจํากัดความ 
2.1  สิ่งแวดลอมในหอผูปวย หมายถึง สิ่งแวดลอมตางๆ ในบริเวณท่ีใหบริการแกผูปวยในหอผูปวย  

โตะขางเตียง เสาน้ําเกลือ ราวก้ันเตียง เตียง หมอหมอน กระบอกปสสาวะ ท่ีตวงปสสาวะ ขวดรองรับปสสาวะ 
3. ข้ันตอน/แนวทางปฏิบัติ 

3.1 หลักในการปฏิบัติในหอผูปวย 
3.1.1 หามใสสรอยขอมือหรือสวมแหวนขณะปฏิบัติงาน  เพราะจะทําใหลางมือไมสะอาดและอาจ 

ทําใหถุงมือฉีกขาด 
3.1.2 การเลือกใชอุปกรณปองกันใหเหมาะสมในการทําความสะอาด  ดังนี้ 

3.1.2.1 โดยท่ัวไปสวมผาปดปากและจมูกชนิดธรรมดาและถุงมือสะอาด 
3.1.2.2 ในกรณีท่ีผูปวยมีการแพรเชื้อแบบ Airborne  transmission ใหสวมผาปดปาก 

จมูกชนิดกรองพิเศษ N95 และถุงมือสะอาด 
3.1.2.3 ในกรณีท่ีผูปวยมีการแพรเชื้อแบบ Droplet  transmission ใหสวมผาปดปากและ 

จมูกชนิดธรรมดาและถุงมือสะอาด 
3.1.2.4 ในกรณีท่ีผูปวยมีการแพรเชื้อแบบ  Contact   transmission ใหสวมเสื้อกาวน   

ผาปดปากและจมูกชนิดธรรมดา และถุงมือสะอาด 
3.1.3 การเก็บขยะและเปลี่ยนถุงขยะใบใหม  ใหเริ่มเปลี่ยนจากขยะรีไซเคิล  ขยะท่ัวไป ขยะพิษ   

และขยะติดเชื้อ 
3.1.4 การทําความสะอาดบริเวณท่ีสะอาดกอนบริเวณสกปรก  เชน  ทําความสะอาดบริเวณหอง   

จัดยา  เคานเตอรพยาบาล   หองเตรียมอาหาร  กอนทําความสะอาดเตียงผูปวย  หรือหองน้ํา  เพ่ือปองกันการ
แพรกระจายเชื้อ 

3.1.5 การทําความสะอาดสิ่งแวดลอมรอบตัวผูปวย   ใหเริ่มทําจากบริเวณสิ่งแวดลอมไกลตัวผูปวย 
ไปยังใกลตัวผูปวย 

3.1.6 การใชผาเช็ดสิ่งแวดลอมใหใชแยกแตละพ้ืนท่ี และแยกแตละเตียง 
3.1.7 เปลี่ยนถุงมือทุกครั้งภายหลังทําความสะอาดเรียบรอยแตละเตียง หรือแตละหอง 
3.1.8 เม่ือสัมผัสสิ่งท่ีสกปรกแลวหามสัมผัสสิ่งท่ีสะอาดหากสวมถุงมืออยู ใหถอดถุงมือ ทําความ 

สะอาดมือแลวสวมถุงมือคูใหมเสียกอน จากนั้นถึงปฏิบัติงานหรือจําตองพ้ืนพ้ืนท่ีสะอาดไดตามปกติ 
3.1.9 ใหทําความสะอาดเตียงหรือหองผูปวยท่ีติดเชื้อเปนลําดับสุดทาย 

เอกสารนี้เปนสมบัติของโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรต ิ หามนําออกไปใชภายนอกหรือทําซํ้าโดยไมไดรับอนญุาต 
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3.1.10 การกําจัดฝุนหรือขยะ ใหใชไมดันฝุน 
3.1.11 ขนาดทําความสะอาดพ้ืนใหปดพัดลม เพ่ือปองกันการฟุงกระจาย 
3.1.12 การทําความสะอาดหองน้ํา ทําความสะอาดหองน้ําของบุคลากรกอนทําทําความสะอาด 

หองน้ําผูปวย 
3.2 น้ํายาทําความสะอาดผูปวย ติดเชื้อดื้อยาทุกชนิดใหใช 0.5 % sodium hypochlorite 
3.3 ความถ่ีของการทําความสะอาดประจําวัน 

3.3.1 การทําความสะอาดสิ่งแวดลอมรอบตัวผูปวย เชน โตะขางเตียง โตะครอบเตียง เสาน้ําเกลือ  
ราวขางเตียง ใหใชผาชุบผงซักฟอก วันละ 2 ครั้ง 

3.3.2 การทําความสะอาดพ้ืน ใหใชน้ํายา ทําลายเชื้อท่ีโรงพยาบาลกําหนดวันละ 2 ครั้ง และเม่ือ 
สกปรก 

3.3.3 การทําความสะอาดอางลางมือ ใหใชผงซักฟอกวันละ 2 ครั้ง และเม่ือสกปรก 
3.3.4 การทําสะอาดหองน้ํา ใหใชน้ํายาทําลายเชื้อท่ีโรงพยาบาลกําหนดวันละ 1 ครั้ง และเม่ือ 

สกปรก 
3.3.5 การทําความสะอาดหมอหมอน กระบอกปสสาวะ ท่ีตวงปสสาวะ ขวดรองรับปสสาวะ ใหใชผง 

ซักฟองลางอยางนอยวันละ  3 ครั้ง 
3.4 การทําความสะอาดเม่ือผูปวยยายหรือหรือจําหนาย 

3.4.1 หอผูปวยท่ัวไป ผูปวยไมติดเชื้อดื้อยา ทําความสะอาดสิ่งแวดลอมรอบตัวผูปวย ไดแก อุปกรณ 
ตางๆท่ีใชกับผูปวย หัวเตียง โตะขางเตียง โตะครอบเตียง เสาน้ําเกลือ ราวขางเตียง ท่ีนอนและหมอน ดวยผาชุบ
ผงซักฟอก ทําความสะอาด 1 รอบ 

3.4.2 หองเดี่ยวหรือหองพิเศษ ทําความสะอาดสิ่งแวดลอมรอบตัวผูปวย ไดแก ผนังหอง โซฟา  
ตูเย็น อุปกรณตางๆท่ีใชกับผูปวย โตะขางเตียง โตะครอบเตียง เสาน้ําเกลือ ราวขางเตียง ท่ีนอนและหมอน ดวย
ผงซักฟอก รวมถึงหองน้ํา หมอรอง กระบอกปสสาวะ ทําความสะอาด 1 รอบ 

3.4.3 กรณีผูปวยติดเชื้อดื้อยา กลุม high alert MDR และ Clostridium defile ถาเปนหองเดี่ยว 
ทําความสะอาดอุปกรณตางๆ ท่ีใชกับผูปวย โตะขางเตียง  โตะครอบเตียง  เสาน้ําเกลือ รวมขางเตียง ท่ีนอนและ
หมอน ดวย 0.5% sodium hypochlorite ท้ิงไว 30 นาที หรือพ้ืนผิวแหง กอนรับผูปวยใหม 

3.5 ผามาน 
3.5.1 ผามานท่ีทําจากผาใหสงซักเดือนละ 1 ครั้ง หรือภายหลังการใชงานจากผูปวยติดเชื้อ 
3.5.2 ผามานท่ีทําจากพลาสติกวันละ 1 ครั้ง และเม้ือผูปวยติดเชื้อยายหรือจําหนายออกจาก  

โรงพยาบาลหรือใชผาชุบน้ํายาทําลายเชื้อดวย0.5% sodium hypochlorite 
4. ตัวช้ีวัด 

4.1 อัตราการปฏิบัติตามแนวทาง 
5. เอกสารอางอิง 

5.1 กําธร มาลาธรรม และศิริลักษณ อภิวาณิชย.  คูมือการปองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล. 
กรุงเทพฯ : จุดทอง ; 2558 

6. ภาคผนวก 
6.1 แบบฟอรมตางๆ ท่ีเก่ียวของ  

8.1.1 แบบประเมินการปฏิบัติตามแนวทาง 
 
 

เอกสารนี้เปนสมบัติของโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรต ิ หามนําออกไปใชภายนอกหรือทําซํ้าโดยไมไดรับอนญุาต 

 


