1
วิธีปฏิบัตงิ าน
เรื่อง การทําความสะอาดสิ่งแวดลอม/หอผูปวย
โรงพยาบาล
รหัสเอกสาร WI-IC-01.07
แกไขครั้งที่ 01
ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ วันทีบ่ ังคับใช 1 ตุลาคม 2562
หนา 1 จาก 2
ผูรับผิดชอบ
(นางอภิษชฎา อัครกิตติศักดิ์)
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
เลขานุการงานการปองกันและ
ควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล

ผูตรวจสอบ
(นางเพ็ญณัฏฐา ตาปราบ)
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
หัวหนากลุมงานการพยาบาล

ผูอนุมัติ
(นายสิทธิชัย คุณะวัฒนกุล)
นายแพทยชํานาญการ
ประธานคณะกรรมการปองกันและ
ควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล

1. วัตถุประสงค/เปาหมาย/จุดเนน
1.1 พนักงานทําความสะอาดทุกคน รับผิดชอบทําความสะอาดพื้นที่ ที่ไดรับมอบหมายใหถูกตองตาม
มาตรฐานและขั้นตอนที่ถูก
2. คําจํากัดความ
2.1 สิ่งแวดลอมในหอผูปวย หมายถึง สิ่งแวดลอมตางๆ ในบริเวณที่ใหบริการแกผูปวยในหอผูปวย
โตะขางเตียง เสาน้ําเกลือ ราวกั้นเตียง เตียง หมอหมอน กระบอกปสสาวะ ที่ตวงปสสาวะ ขวดรองรับปสสาวะ
3. ขั้นตอน/แนวทางปฏิบัติ
3.1 หลักในการปฏิบัติในหอผูปวย
3.1.1 หามใสสรอยขอมือหรือสวมแหวนขณะปฏิบัติงาน เพราะจะทําใหลางมือไมสะอาดและอาจ
ทําใหถุงมือฉีกขาด
3.1.2 การเลือกใชอุปกรณปองกันใหเหมาะสมในการทําความสะอาด ดังนี้
3.1.2.1 โดยทั่วไปสวมผาปดปากและจมูกชนิดธรรมดาและถุงมือสะอาด
3.1.2.2 ในกรณีที่ผูปวยมีการแพรเชื้อแบบ Airborne transmission ใหสวมผาปดปาก
จมูกชนิดกรองพิเศษ N95 และถุงมือสะอาด
3.1.2.3 ในกรณีที่ผูปวยมีการแพรเชื้อแบบ Droplet transmission ใหสวมผาปดปากและ
จมูกชนิดธรรมดาและถุงมือสะอาด
3.1.2.4 ในกรณีที่ผูปวยมีการแพรเชื้อแบบ Contact transmission ใหสวมเสื้อกาวน
ผาปดปากและจมูกชนิดธรรมดา และถุงมือสะอาด
3.1.3 การเก็บขยะและเปลี่ยนถุงขยะใบใหม ใหเริ่มเปลี่ยนจากขยะรีไซเคิล ขยะทั่วไป ขยะพิษ
และขยะติดเชื้อ
3.1.4 การทําความสะอาดบริเวณที่สะอาดกอนบริเวณสกปรก เชน ทําความสะอาดบริเวณหอง
จัดยา เคานเตอรพยาบาล หองเตรียมอาหาร กอนทําความสะอาดเตียงผูปวย หรือหองน้ํา เพื่อปองกันการ
แพรกระจายเชื้อ
3.1.5 การทําความสะอาดสิ่งแวดลอมรอบตัวผูปวย ใหเริ่มทําจากบริเวณสิ่งแวดลอมไกลตัวผูปวย
ไปยังใกลตัวผูปวย
3.1.6 การใชผาเช็ดสิ่งแวดลอมใหใชแยกแตละพื้นที่ และแยกแตละเตียง
3.1.7 เปลี่ยนถุงมือทุกครั้งภายหลังทําความสะอาดเรียบรอยแตละเตียง หรือแตละหอง
3.1.8 เมื่อสัมผัสสิ่งที่สกปรกแลวหามสัมผัสสิ่งที่สะอาดหากสวมถุงมืออยู ใหถอดถุงมือ ทําความ
สะอาดมือแลวสวมถุงมือคูใหมเสียกอน จากนั้นถึงปฏิบัติงานหรือจําตองพื้นพื้นที่สะอาดไดตามปกติ
3.1.9 ใหทําความสะอาดเตียงหรือหองผูปวยที่ติดเชื้อเปนลําดับสุดทาย
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3.1.10 การกําจัดฝุนหรือขยะ ใหใชไมดันฝุน
3.1.11 ขนาดทําความสะอาดพื้นใหปดพัดลม เพื่อปองกันการฟุงกระจาย
3.1.12 การทําความสะอาดหองน้ํา ทําความสะอาดหองน้ําของบุคลากรกอนทําทําความสะอาด

หองน้ําผูปวย
3.2 น้ํายาทําความสะอาดผูปวย ติดเชื้อดื้อยาทุกชนิดใหใช 0.5 % sodium hypochlorite
3.3 ความถี่ของการทําความสะอาดประจําวัน
3.3.1 การทําความสะอาดสิ่งแวดลอมรอบตัวผูปวย เชน โตะขางเตียง โตะครอบเตียง เสาน้ําเกลือ
ราวขางเตียง ใหใชผาชุบผงซักฟอก วันละ 2 ครั้ง
3.3.2 การทําความสะอาดพื้น ใหใชน้ํายา ทําลายเชื้อที่โรงพยาบาลกําหนดวันละ 2 ครั้ง และเมื่อ
สกปรก
3.3.3 การทําความสะอาดอางลางมือ ใหใชผงซักฟอกวันละ 2 ครั้ง และเมื่อสกปรก
3.3.4 การทําสะอาดหองน้ํา ใหใชน้ํายาทําลายเชื้อที่โรงพยาบาลกําหนดวันละ 1 ครั้ง และเมื่อ
สกปรก
3.3.5 การทําความสะอาดหมอหมอน กระบอกปสสาวะ ที่ตวงปสสาวะ ขวดรองรับปสสาวะ ใหใชผง
ซักฟองลางอยางนอยวันละ 3 ครั้ง
3.4 การทําความสะอาดเมื่อผูปวยยายหรือหรือจําหนาย
3.4.1 หอผูปวยทั่วไป ผูปวยไมติดเชื้อดื้อยา ทําความสะอาดสิ่งแวดลอมรอบตัวผูปวย ไดแก อุปกรณ
ตางๆที่ใชกับผูปวย หัวเตียง โตะขางเตียง โตะครอบเตียง เสาน้ําเกลือ ราวขางเตียง ที่นอนและหมอน ดวยผาชุบ
ผงซักฟอก ทําความสะอาด 1 รอบ
3.4.2 หองเดี่ยวหรือหองพิเศษ ทําความสะอาดสิ่งแวดลอมรอบตัวผูปวย ไดแก ผนังหอง โซฟา
ตูเย็น อุปกรณตางๆที่ใชกับผูปวย โตะขางเตียง โตะครอบเตียง เสาน้ําเกลือ ราวขางเตียง ที่นอนและหมอน ดวย
ผงซักฟอก รวมถึงหองน้ํา หมอรอง กระบอกปสสาวะ ทําความสะอาด 1 รอบ
3.4.3 กรณีผูปวยติดเชื้อดื้อยา กลุม high alert MDR และ Clostridium defile ถาเปนหองเดี่ยว
ทําความสะอาดอุปกรณตางๆ ที่ใชกับผูปวย โตะขางเตียง โตะครอบเตียง เสาน้ําเกลือ รวมขางเตียง ที่นอนและ
หมอน ดวย 0.5% sodium hypochlorite ทิ้งไว 30 นาที หรือพื้นผิวแหง กอนรับผูปวยใหม
3.5 ผามาน
3.5.1 ผามานที่ทําจากผาใหสงซักเดือนละ 1 ครั้ง หรือภายหลังการใชงานจากผูปวยติดเชื้อ
3.5.2 ผามานที่ทําจากพลาสติกวันละ 1 ครั้ง และเมื้อผูปวยติดเชื้อยายหรือจําหนายออกจาก
โรงพยาบาลหรือใชผาชุบน้ํายาทําลายเชื้อดวย0.5% sodium hypochlorite
4. ตัวชี้วัด
4.1 อัตราการปฏิบัติตามแนวทาง
5. เอกสารอางอิง
5.1 กําธร มาลาธรรม และศิริลักษณ อภิวาณิชย. คูมือการปองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล.
กรุงเทพฯ : จุดทอง ; 2558
6. ภาคผนวก
6.1 แบบฟอรมตางๆ ที่เกี่ยวของ
8.1.1 แบบประเมินการปฏิบัติตามแนวทาง

เอกสารนี้เปนสมบัติของโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ หามนําออกไปใชภายนอกหรือทําซ้ําโดยไมไดรับอนุญาต

