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1. วัตถุประสงค/เปาหมาย/จุดเนน
1.1 เพื่อใชเปนแนวทางในการการทําลายเชื้อและการทําใหปราศจากเชื้อ ใหไดมาตรฐาน
2. คําจํากัดความ
2.1 การทําใหปราศจากเชื้อ (Sterilization) เปนการกําจัดหรือทําลายเชื้อจุลชีพทุกชนิด รวมถึงสปอร
ของเชื้อแบคทีเรีย โดยวิธีการทางกายภาพ และการใชสารเคมี เชน การอบไอน้ําภายใตความดัน การอบไอรอน
การอบแกส การใชน้ํายาทําลายเชื้อ
2.2 การทําลายเชื้อ (Disinfection) เปนวิธีการกําจัดเชื้อจุลชีพเกือบทุกชนิดจากอุปกรณการแพทย ยกเวน
สปอรของเชื้อแบคทีเรีย โดย การใชน้ํายาทําลายเชื้อ Pasteurization
2.3 การทําความสะอาด (Cleaning) เปนการขจัดอินทรียสารสกปรกตางๆไดแก เลือด สารคัดหลั่ง อุจาระ
อาเจียน หนอง ออกจากอุปกรณการแพทย โดยการลางดวยน้ํา สารขัดลาง การขัดถู ตองทํากอนการทําลายเชื้อ
และการทําใหปราศจากเชื้อเสมอ
3. ขั้นตอน/แนวทางปฏิบัติ
การแบงประเภทอุปกรณการแพทย Dr.Earl.H.Spaulding ไดแบงประเภทอุปกรณการแพทยที่ใชใน
โรงพยาบาลและสถานบริการทางการแพทยและสาธารณสุขออกเปน 3 ประเภท เพื่อใหบุคลากรสามารถเลือก
ทําลายเชื้อและทําใหปราศจากเชื้อไดอยางเหมาะสม มีประสิทธิภาพและไมทําใหอุปกรณการแพทยชํารุดเสียหาย
3.1 Critical items เปนอุปกรณการแพทยที่ตองผานเขาไปในสวนของรางกายที่ปราศจากเชื้อ เชน
เนื้ อเยื่ อ หลอดเลื อด อุ ป กรณ ในกลุ มนี้ ได แก เครื่องมือผาตัด สายสวนปส สาวะ อวัย วะเทีย ม กระบอกฉีดยา
อุปกรณในกลุมนี้จําเปนตองทําลายเชื้อและทําใหปราศจากเชื้อโดยการนึ่งไอน้ําภายใตความดัน อบแกส หรือใช
น้ํายาทําใหปราศจากเชื้อ หลังใชกับผูปวยใหสงกลับไปทําใหปราศจากเชื้อที่หนวยงานจายกลาง
3.2 Semi critical Items เปนอุปกรณการแพทยที่ตองสัมผัสเยื่อบุหรือผิวหนังไมปกติ แตไมไดใสไปใน
เนื้อเยื่อ ไดแก Ambu bag ชุดใหออกซิเจน Hand piece Vaginal specula ขั้นต่ําตองทําลายเชื้อโดยใชน้ํายา
ทําลายเชื้อระดับสูง หลังใชกับผูปวยใหสงกลับไปทําใหปราศจากเชื้อที่หนวยงานจายกลาง Laryngoscope Blade
ในเวลาราชการ หลังใชกับผูปวยใหสงกลับไปทําใหปราศจากเชื้อที่หนวยงานจายกลาง นอกเวลาราชการ หลังใชกับ
ผูปวยใหสงไปทําลายเชื้อที่หองอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
3.3 Noncritical items เปนอุปกรณที่สัมผัสผิวหนังปกติ ไมไดสัมผัสเยื่อบุรางกาย ไดแก หมอนอน
เครื่องวัดความดันโลหิต ราวกั้นเตียง หลังใชกับผูปวยใหทําความสะอาดโดยลาง ซักดวยผงซักฟอก ตากใหแหงใน
หนวยงาน
3.4 การรับอุปกรณการแพทยบนเปอนจากหนวยบริการ
3.4.1 ขอปฏิบัติสําหรับหนวย
3.4.2 งานการจัดการกับอุปกรณที่ใชกับผูปวยแลวใหพนักงานปฏิบัติดังนี้
3.4.2.1 ใสอุปกรณปองกันขณะเก็บอุปกรณการแพทยปนเปอน ไดแก ถุงมือ ผาปดปาก
เอกสารนี้เปนสมบัติของโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ หามนําออกไปใชภายนอกหรือทําซ้ําโดยไมไดรับอนุญาต
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ปดจมูก แวนตา ผายางกันเปอน
3.4.2.2 เช็ดคราบออกใหมากที่สุดไมตองลาง ใสถังปดมิดชิด พรอมบันทึกจํานวน
3.4.3 ขอปฏิบัติสําหรับพนักงานจายกลางใหปฏิบัติดังนี้
3.4.3.1 พนักงานเตรียมรถรับอุปกรณปนเปอนใหพรอม
3.4.3.2 ใสเครื่องปองกันใหเหมาะสม ไดแก หมวก เสื้อคลุม แวนตา ถุงมือ
3.4.3.3 รับอุปกรณการแพทยตามจุดที่ไดรับมอบหมาย วันละ 2 รอบ เวลา 08.30-09.30 น.
และเวลา 13.00-14.00 น. ใชลิฟท ซายมือ
1) คนที่ 1 รับอุปกรณการแพทยจากอาคารอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน เริ่มจากชั้น 4 (หอ
ผูปวยศัลยกรรมชาย) ชั้น 3 (หอผูปวยศัลยกรรมหญิงและเด็ก) งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน คลินิกหูคอจมูก คลินิกอายุ
รกรรม และหองคลอด
2) คนที่ 2 รับอุปกรณการแพทยจากอาคารเฉลิมพระเกียรติ เริ่มจากชั้น 5 (หอ
ผูปวยพิเศษฯ1) ชั้น 4 (หอผูปวยพิเศษฯ 2) ชั้น 3 (หอผูปวยกุมารเวชกรรม) ชั้น 2 (หอผูปวยสูติ-นรีเวชกรรม) และ
ชั้น 1 (หอผูปวยหนัก) และอาคาร 114 เตียง เริ่มจากชั้น 4 (หอผูปวยพิเศษอายุรกรรม) ชั้น 3 (หอผูปวยอายุรก
รรมหญิง) ชั้น 2 (หอผูปวยอายุรกรรมชาย) ชั้น 1 (หอผูปวยศัลยกรรมกระดูกและขอ) และ งานผูปวยนอกทั่วไป
3.4.3.4 ไมตองนําอุปกรณการแพทยออกจากกลองเพื่อนับจํานวน ใสกลองปดมิดชิดเดินตาม
เสนทางที่กําหนด
3.4.3.5 เมื่อมาถึงจายกลาง แยกอุปกรณการแพทยทั่วไป ของมีคม เครื่องสาย ออกจากกัน
3.5 การทําความสะอาดอุปกรณการแพทย เปนขั้นตอนที่สําคัญที่สุดในกระบวนการทําลายเชื้อและทํา
ใหปราศจากเชื้อ เปนกระบวนการขจัดสิ่งตางๆที่ปนเปอนออกจากอุปกรณการแพทยโดยการขัดถูดวยน้ําและ
สารขัดลาง เปนกระบวนการสําคัญและมีประสิทธิภาพที่สุด ในการลดจํานวนเชื้อจุลชีพที่อยูบนอุปกรณ การทํา
ความสะอาดที่ไมมีประสิทธิภาพจะสงผลใหการทําลายหรือทําใหปราศจากเชื้อลมเหลว
3.5.1 การลางดวยมือมีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้
3.5.1.2 เตรียมอุปกรณในการลางประกอบดวย แปรง ฟองน้ํา น้ํายาขัดลาง
3.5.1.3 สวมอุปกรณปองกัน ไดแก หมวกคลุมผม แวนตา ผาปดปากปดจมูก ผายางกันเปอน
รองเทาบูท ถุงมือทําความสะอาด
3.5.1.4 เตรียมอางลางอุปกรณ 3 อาง
- อางที่ 1 บรรจุน้ําสะอาด 20 ลิตร ผสมน้ํายา 100 cc
- อางที่ 2 น้ําสะอาด 5 ลิตร ผสมน้ํายา 25 cc
- อางที่ 3 น้ําสะอาด
3.5.1.5 นําอุปกรณที่คัดแยกแลว ลงแชในอางที่ 1 นาน 10 นาที
3.5.1.6 นําอุปกรณจากอางที่ 1 ไปอางที่ 2 แลวขัดถูใตน้ํา (แปรงและอุปกรณอยูใตระดับน้ํา)
ทีละชิ้นอุปกรณที่มีสวนประกอบหลายชิ้น ควรแยกสวนประกอบแตละชิ้นออกจากกัน
3.5.1.7 ตรวจสอบความพรอมใชของอุปกรณและความสะอาดของอุปกรณ
3.5.1.8 ลางดวยน้ําสะอาดปริมาณมากพอในการทําความสะอาด
3.5.1.9 ทําใหแหงดวยผาที่ไมมีเสนใย และเขาเครื่องอบรอน (Dryer) ไมปลอยใหแหงเอง
3.5.2 การลางดวยเครื่อง Ultrasonic ปฏิบัติดังนี้
3.5.2.1 สวมอุปกรณปองกัน ไดแก หมวกคลุมผม แวนตา ผาปดปากปดจมูก ผายางกันเปอน
รองเทาบูท ถุงมือทําความสะอาด
3.5.2.2 ใสน้ําเขาเครื่องลาง 30 ลิตร ใสน้ํายาสําหรับขัดลาง 150 cc
เอกสารนี้เปนสมบัติของโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ หามนําออกไปใชภายนอกหรือทําซ้ําโดยไมไดรับอนุญาต
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3.5.2.3 ลางสิ่งที่เปรอะเปอนออกจากอุปกรณกอนนําไปเขาเครื่อง Ultrasonic
3.5.2.4 นําอุปกรณใสลงไปในเครื่องใหทุกสวนของอุปกรณจมอยูในน้ํา ขณะใชเครื่อง
Ultrasonic ปดฝาตลอดเวลา
3.5.2.5 นําอุปกรณออกจากเครื่องมาทําใหสะอาดอีกครั้ง
3.5.2.6 เปลี่ยนน้ําเมื่อสกปรกหรืออยางนอยวันละ 1 ครั้ง
3.5.2.7 ทดสอบประสิทธิภาพเครื่องอยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง
3.5.3 การทําความสะอาดเครื่องสาย เครื่องยาง ปฏิบัติดังนี้
3.5.3.1 สวมอุปกรณปองกันไดแก หมวกคลุมผม แวนตา ผาปดปากปดจมูก ผายางกันเปอน
รองเทาบูท ถุงมือทําความสะอาด
3.5.3.2 ใสน้ําเขาเครื่องลางสายยาง 30 ลิตร ใสน้ํายาสําหรับขัดลาง 150 cc
3.5.3.3 คัดแยกประเภทของเครื่องสาย เครื่องยาง แตละประเภท ถาสายสกปรกใหใชน้ํายา
ฉีดแชไว 10 นาทีแลวฉีดคราบสกปรกออกกอน
3.5.3.4 นําเขาเครื่องลางสายเปดเครื่องใหทํางาน 15 นาที
3.5.3.5 นําออกมาลางดวยน้ําสะอาดอีกครั้งโดยใชแรงดันน้ํา
3.5.3.6 ใชแรงลมเปาแหงทุกสาย
3.5.3.7 นําเขาตู Dryer โดยเสียบใหไอรอนผานสายไดตลอด
3.5.3.8 อุปกรณเครื่องยางเชน Ambu bag Mask ใหปลดขอตอออกกอนแชน้ํายา แชนาน
10 นาที ขัดลางเบาๆ ลางดวยน้ําสะอาด เช็ดใหแหงและนําเขาตู Dryer
3.6 การบรรจุหีบหอ ใหปฏิบัติดังนี้
3.6.1 ผูบรรจุหีบหอ ใสหมวกคลุมผม ผาปดปากปดจมูก
3.6.2 บริเวณที่บรรจุหีบหอสะอาดไมมีฝุนผง แสงสวางเพียงพอ
3.6.3 เลือกวัสดุสําหรับบรรจุหีบหอดวยวัสดุที่เหมาะกับชนิดอุปกรณนั้นๆ ตรวจสอบสภาพกอน
บรรจุไมมีรอยทะลุ รู หรือขาด
3.6.4 จัดเรียงอุปกรณที่จะบรรจุหีบหอตามรายการพรอมตรวจสอบสภาพพรอมใช ความสะอาดของ
อุปกรณการแพทย ถาหีบหอนั้นมีผากับโลหะ ใหเอาผาไวบนสุด
3.6.5 ใส Internal indicator ไวกลางหอ โดยหออุปกรณการแพทยหองผาตัด อุปกรณผาตัด
ทันตกรรม อุปกรณที่ตองสอดใสเขาไปในเนื้อเยื่อผูปวยใหใส Internal indicator class 5 นอกนั้นใหใส class 4
3.6.6 ขนาดของหออุปกรณการแพทยตองไมเกิน 12x12x20 นิ้วฟุต
3.6.7 จัดเตรียม sticker ใหถูกตองกับหีบหออุปกรณ โดยติด sticker ใกลบริเวณที่จะเปดใชอุปกรณ
เพื่อใหผูใชสังเกตเห็นไดงาย
3.6.8 อุปกรณที่ใสซอง peel pouch กรรไกร clamp ใหกางอุปกรณออกขณะใสเขาไปในซอง
เพื่อใหไอน้ําเขาไปทําลายเชื้อจุลชีพไดทั่วถึง ระยะหางระหวางอุปกรณกับรอยรีดปดปากซอง 1 นิ้วฟุต
3.7 การทําลายเชื้อและทําใหปราศจากเชื้อ ใหปฏิบัติดังนี้
3.7.1 เตรียมหมอนึ่งทุกวัน เวลา 08.00น. โดยเช็ดทําความสะอาดภายนอก ภายใน ตรวจสอบ
ระดับน้ํา ไฟ ปุมทํางานตางๆ
3.7.2 ทดสอบ Bowie dick test ทุกหมอ ทุกวัน กอนนําอุปกรณเขานึ่ง อานผลและบันทึก (การ
แปรผล สีของสารเคมีตองเปลี่ยนแปลงสม่ําเสมอทั้งแผน)
3.7.3 เตรียมหอทดสอบ Spore test นําหอทดสอบ Spore test วางบริเวณที่คาดวาไอน้ําเขาถึง
ยากสุด (ทายหมอ)
เอกสารนี้เปนสมบัติของโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ หามนําออกไปใชภายนอกหรือทําซ้ําโดยไมไดรับอนุญาต
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3.7.4 จัดเรียงของเขาหมอตาม sticker ที่ติดบนหีบหออุปกรณการแพทย
3.7.5 จัดเรียงเขาหมออยางเปนระเบียบ เพื่อใหขจัดอากาศออกจากชออบเปนไปไดดวยดีหรือให
ไอน้ํา แกส ไหลเวียนอยางทั่วถึง วางหอ ชามอาง ในลักษณะตะแคง เวนชองวางพอเหมาะ หออุปกรณใหญวางลาง
หอเล็ก ซอง วางบน ลักษณะสับหวาง ไมซอนกัน ไมใหหออุปกรณดานในหรือเพดานชองอบนําอุปกรณเขาหมออบ
ปดประตู
3.7.6 ตรวจสอบการทํางานของหมอโดยตรวจสอบวาเครื่องทํางานตามที่กําหนดหรือไม แสดง
อุณหภูมิ เวลา แรงดัน บันทึกลงในแบบบันทึก
3.7.7 เมื่อเสร็จรอบในการทําใหปราศจากเชื้อใหรถเข็นหรือตะแกรงออกจากเครื่องและตั้งทิ้งไว 30
นาที หรือสามารถสัมผัสผิวภายนอกได ในบริเวณที่ไมมีคนพลุกพลาน
3.8 การจัดเก็บอุปกรณการแพทยที่ปราศจากเชื้อ ใหปฏิบัติดังนี้
3.8.1 ชั้นวางอุปกรณการแพทยที่ปราศจากเชื้อ หางจากเพดาน 18 นิ้วฟุต สูงจากพื้น 8-10 นิ้วฟุต
หางจากผนัง 2 นิ้วฟุต อุณหภูมิ 18-24 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ 40-60 %
3.8.2 ทําความสะอาดชั้นเก็บอุปกรณการแพทยทุกวันดวยผาชุบน้ําปดหมาด
3.8.3 ผูทําหนาที่จัดเก็บ ใสเสื้อคลุม ใสหมวกผาปดจมูก ถูมือดวยแอลกอฮอลเจล กอนสัมผัสหอ
อุปกรณ
3.8.4 ตรวจสอบ ฉลากถูกตอง รอยปดผนึกสมบูรณ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดทางเคมีถูกตอง ไมมี
หยดน้ําเกาะที่มองเห็นดวยตาเปลา
3.8.5 ทําความสะอาดมือดวยแอลกอฮอลเจล จัดเก็บแบบ FE/FO โดยใชสัญลักษณ ออก 1 ออก 2
3.8.6 ตูที่เปนแบบปดใหปดตูทุกครั้งหลังเสร็จกิจกรรม
3.9 การนําสงหออุปกรณการแพทยที่ปราศจากเชื้อ ใหปฏิบัติดังนี้
3.9.1 ทําความสะอาดรถขนสงอุปกรณการแพทยทุกวันกอนนําอุปกรณการแพทยใสดวยผาชุบน้ํา
สะอาดปดหมาด จอดใกลทางออก (หนาตาง)
3.9.2 ผูทําหนาที่นําสง ใสเสื้อคลุม ใสหมวกผาปดจมูก ถูมือดวยแอลกอฮอลเจล กอนสัมผัสหอ
อุปกรณ
3.9.3 หยิบจับดวยความระมัดระวัง ไมใหตก ไมโยนเพราะอาจทําใหฉีกขาดหรือหลุดลุย
3.9.4 จัดอุปกรณการแพทยตามที่หนวยงานเบิกโดยใสตะกราใหครบในหอง กอนใสในรถ
3.9.5 กอนหยิบหีบหออุปกรณการแพทย ลางมือทุกครั้งดวยแอลกอฮอลเจล
3.9.6 ปดรถมิดชิด นําสงตามเสนทางที่กําหนด ใชลิฟท ดานขวามือ
- อาคารอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน สงตามลําดับดังนี้ งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน หอผูปวยศัลยกรรมหญิง
และเด็ก และหอผูปวยศัลยกรรมชาย
- อาคารเฉลิมพระเกียรติ สงตามลําดับดังนี้ หอผูปวยหนัก หอผูปวยกุมารเวชกรรม
หอผูปวยสูตินรีเวชกรรม หอผูปวยพิเศษ (ชั้น4) และหอผูปวยพิเศษ (ชั้น 5)
- อาคาร 114 เตียง สงตามลําดับดังนี้ หอผูปวยอายุรกรรมชาย หอผูปวยอายุรกรรมหญิง
และหอผูปวยพิเศษอายุรกรรม
- รอบแรก ทันตกรรม หองคลอด ศัลยกรรมกระดูก
3.10 การจัดเก็บอุปกรณการแพทยในหนวยงาน ปฏิบัติดังนี้
3.10.1 ชั้นวางอุปกรณการแพทยที่ปราศจากเชื้อ หางจากเพดาน 18 นิ้วฟุต สูงจากพื้น 8-10 นิ้วฟุต
หางจากผนัง 2 นิ้วฟุต
3.10.2 ทําความสะอาดชั้นเก็บอุปกรณการแพทยทุกวันดวยผาชุบน้ําปดหมาด
เอกสารนี้เปนสมบัติของโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ หามนําออกไปใชภายนอกหรือทําซ้ําโดยไมไดรับอนุญาต
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3.10.3 กอนหยิบหีบหออุปกรณการแพทย ลางมือทุกครั้งดวยแอลกอฮอลเจล
3.10.4 รับอุปกรณการแพทยจากหนวยจายกลาง ตรวจสอบ ฉลากถูกตอง รอยปดผนึกสมบูรณ
การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดทางเคมีถูกตอง ไมมีหยดน้ําเกาะที่มองเห็นดวยตาเปลา จํานวน ประเภท ลักษณะบรรจุ
หีบหอ ถูกตอง ครบตามที่เบิก
3.10.5 จัดเรียงเขาตูเก็บแบบ FE/FO ตามลักษณะตูของหนวยงานนั้นๆ
3.10.6 ปดตูใหมิดชิดหลังเสร็จกิจกรรม
3.10.7 กอนใชงานตรวจสอบสภาพสมบูรณของหอเครื่องมือ พรอมตรวจสอบผลตัวบงชี้ทางเคมี
(แถบ class 4 หรือ 5 เปลี่ยนสีตามเกณฑ)
3.11 การเรียกคืนอุปกรณการแพทย (Recall)
3.11.1 เรียกคืนอุปกรณการแพทยในกรณีเครื่องมือแพทยไมผานเกณฑการตรวจสอบประสิทธิภาพ
ไดแก
3.11.1.1 ผลการทดสอบ Spore test เปนบวก
3.11.1.2 ผลการทดสอบทางเคมีภายในไมผานเกณฑ
3.11.1.3 มีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนในกระบวนการทําใหปราศจากเชื้อ เชน พบหอเปยก
(wet pack) โดยมีวิธีปฏิบัติดังนี้
1) แจงหัวหนางานจายกลางรับทราบ หัวหนางานจายกลางประสานหนวยงานที่
เกี่ยวของทันที และบันทึกเปนลายลักษณอักษร
2) เรียกคืนอุปกรณการแพทยทุกหีบหอในรอบ(หมอ/รอบ)ของการนึ่งที่มี ขอ 1
หรือขอ 2 หรือ จากหนวยงานที่แจกจายไป โดยพนักงานจายกลางผูทําหนาที่สงอุปกรณการแพทยในวันที่เกิดเหตุ
เปนผูเรียกคืน
3) เรียกคืนอุปกรณการแพทยทุกหีบหอในรอบที่นึ่งถัดไป จนกวาผลทดสอบ
Spore test หมอนั้น เปนลบ
4) ในกรณีที่ใชกับผูปวยแลว ใหหนวยงานประสานกับ ICN แจงแพทยผูเกี่ยวของ
เพื่อเฝาระวังการติดเชื้อในผูปวยรายนั้นๆ
5) บันทึกจํานวนชนิดเครื่องมือแพทยที่ตองเรียกคืนและที่สามารถเรียกคืนได
เพื่อประเมินประสิทธิภาพการเรียกคืนเครื่องมือแพทย
6) ตามรอยและวิเคราะหหาสาเหตุเพื่อนําไปสูการแกไขเชิงระบบ
7) จัดทํารายงานการเรียกคืนเครื่องมือแพทยและรายงานความเสี่ยงตามระบบ
4. ตัวชี้วัด
4.1 อัตราการปฏิบัติตามแนวทาง
4.2 อัตราการ Re-sterile
5. เอกสารอางอิง
5.1 เอกสารประกอบการบรรยาย การทําลายเชื้อและการทําใหปราศจากเชื้อ โดย ศาสตราจารย
ดร.อะเคื้อ อุณหะเลขกะ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
5.2 แนวทางการปฏิบัติสําหรับการทําลายเชื้อและการทําใหปราศจากเชื้อของเครื่องมือแพทยใน
สถานพยาบาล สมาคมควบคุมการติดเชื้อแหงภาคพื้นเอเชียแปซิฟก APSIC 2018
5.3 แนวปฏิบัติการทําลายเชื้อและทําใหปราศจากเชื้อเครื่องมือแพทย สมาคมศูนยกลางงานปราศจากเชื้อ
แหงประเทศไทย 2561
6. ภาคผนวก เอกสารนี้เปนสมบัติของโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ หามนําออกไปใชภายนอกหรือทําซ้ําโดยไมไดรับอนุญาต

