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ติดเชือ้ ในโรงพยาบาลเป็นปัญหามาตัง้ แต่สมัยโบราณ แต่ไม่ได้รบั การแก้ไขจนกระทัง่
โรค
30 ปีก่อน ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศแรกที่มีการจัดกิจกรรมควบคุมโรคอย่างจริงจังและเป็น

ประเทศที่มีประสบการณ์ในการควบคุมโรคติดเชื้อมากที่สุดในปัจจุบัน สาเหตุส�ำคัญที่ท�ำให้ประเทศ
สหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ ที่ปฏิบัติตามในระยะต่อมาสนใจเรื่องการควบคุมโรคติดเชื้อ คือ ปัญหา
ทางเศรษฐกิจ ผลจากการควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพ ท�ำให้ประเทศสหรัฐอเมริกาสามารถลดอัตราการ
ติดเชื้อในโรงพยาบาลลงได้ประมาณ 1 ใน 3 สามารถลดค่าใช้จ่ายปีละนับหมื่นล้านบาท ส�ำหรับ  
ประเทศไทยอัตราการติดเชือ้ สูงถึงร้อยละ 11.7 ในปี พ.ศ. 2531 และจากการควบคุมโรคติดเชือ้ ทีก่ ระท�ำกัน                
อย่างไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย เนื่องจากการขาดบุคลากร ยังสามารถลดอัตราการติดเชื้อลงเหลือร้อยละ 7.3
หรือลดลงร้อยละ 37.6 การที่ลดลงได้มากก็เนื่องจากอัตราการติดเชื้อขณะเริ่มโครงการอยู่ในเกณฑ์สูง
นั่นเอง แม้จะลดลงมาได้ถึงระดับร้อยละ 7.3 ก็ยังถือว่าสูงกว่าอัตราติดเชื้อในประเทศที่พัฒนาแล้ว          
เช่น ประเทศอังกฤษหรือสหรัฐอเมริกา ดังนั้น อัตราการติดเชื้อจึงน่าจะลดลงได้อีกถ้ามีการควบคุมกัน
อย่างจริงจัง การประเมินความคุม้ ค่าของการควบคุมโรคติดเชือ้ ใน พ.ศ. 2532 สรุปได้วา่ ถ้าลงทุน 25 ล้านบาท
จะประหยัดค่าใช้จา่ ยได้ 300 ล้านบาทหรือก�ำไร 275 ล้านบาทหรือก�ำไร 11 เท่าตัว ใน พ.ศ. 2538 จ�ำนวน
ผูป้ ว่ ยมากขึน้ ค่าใช้จา่ ยสูงขึน้ การควบคุมโรคจึงน่าจะประหยัดเงินได้มากขึน้ กว่าใน พ.ศ. 2532 ประมาณ
1 เท่าตัว
การจัดตั้งองค์กรควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล (nosocomial infection control body)
เป็นหัวใจในการควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลในทุกระดับ องค์กรนี้มีหน้าที่วางนโยบายอนุมัต           ิ
และควบคุมกิจกรรมป้องกันโรคติดเชือ้ ในโรงพยาบาล องค์กรควบคุมโรคติดเชือ้ ในโรงพยาบาลประกอบด้วย
คณะกรรมการควบคุมโรคติดเชื้อ (infection control committee) และคณะอนุกรรมการ (infection
control subcommittee) ซึ่งท�ำหน้าที่ต่าง ๆ เช่น คณะอนุกรรมการการควบคุมการใช้ยาต้านจุลชีพ
คณะอนุกรรมการดูแลสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล หรือเป็นคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ เช่น คณะ
อนุกรรมการโรคเอดส์ เป็นต้น
การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล ได้รับความสนใจและได้รบั การผลักดันให้นำ�
มาปฏิบัติในประเทศไทย สืบเนื่องจากมีโครงการประกันคุณภาพของโรงพยาบาล เนื่องจากโรคติดเชื้อ    
ในโรงพยาบาลเป็นโรคทีพ่ บบ่อย ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและเศรษฐกิจการป้องกันและควบคุมโรคติดเชือ้
ในโรงพยาบาลสามารถลดผลกระทบได้อย่างคุ้มค่า นอกจากนี้ยังมีดรรชนีชี้วัดที่แน่นอน ประเมินผลได้
ถึงแม้การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลจะได้ด�ำเนินการมาแล้วตั้งแต่ พ.ศ. 2522               
คู่มือปฏิบัติการป้องกันและควบคุม

การติดเชื้อในโรงพยาบาล

1

แต่ผลงานของการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อยังมีไม่มากเนื่องจากขาดการกระท�ำที่จริงจัง แม้ว่าจะได้พิสูจน์แล้วว่า
ได้รับผลส�ำเร็จในโรงพยาบาลที่ได้ด�ำเนินการไปแล้ว การศึกษาในประเทศไทยสอดคล้องกับการศึกษาในประเทศ
สหรัฐอเมริกาที่แสดงว่า การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลสามารถลดอัตราการติดเชื้อและผลกระทบ   
ลงได้ถงึ 1 ใน 3 ในสถานพยาบาลทีไ่ ม่เคยมีการด�ำเนินการมาก่อน ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นประเทศทีม่ กี จิ กรรมป้องกัน
และควบคุมโรคติดเชื้อที่จัดไว้เป็นระบบดีที่สุด มีนโยบายที่แน่ชัดและได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารและผู้ปฏิบัต       ิ
อย่างดี
การบริหารจัดการเพือ่ การป้องกันและควบคุมโรคติดเชือ้ ในโรงพยาบาลเป็นหัวใจของการด�ำเนินการทุกระดับ
การจัดตั้งองค์กรที่เหมาะสมจะท�ำให้มีนโยบายที่ดี มีการวางแผนและด�ำเนินการให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด และป้องกัน
ความผิดพลาดที่ท�ำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ ความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากร รวมถึงปัญหาทางกฎหมายซึ่งมี
แนวโน้มจะทวีความรุนแรงมากขึ้นในประเทศไทย
นโยบายการควบคุมโรคติดเชื้อ
การด�ำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชือ้ ในโรงพยาบาล ต้องอาศัยความร่วมมือของบุคลากรทุกคนตัง้ แต่
ผูอ้ ำ� นวยการจนถึงคนเข็นเปลตามบทบาทหน้าทีข่ องแต่ละคน ท�ำงานประสานกันโดยมีองค์กรควบคุม คือ คณะกรรมการ
ป้องกันและควบคุมโรคติดเชือ้ ในโรงพยาบาล นอกจากสถานพยาบาลแล้ว หน่วยงานอืน่ ๆ ในระดับสูงหรือต�ำ่ กว่าระดับ
โรงพยาบาลก็อาจจะมีคณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลด้วยได้ตามความจ�ำเป็น เช่น           
คณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรคติดเชือ้ ในโรงพยาบาลระดับชาติ ระดับภาค ระดับโรงพยาบาลศูนย์ ซึง่ เป็นองค์กร
ที่ก�ำกับดูแลหลาย ๆ โรงพยาบาล ในแต่ละโรงพยาบาลก็อาจตั้งกรรมการได้เช่นเดียวกัน เช่น ระดับภาควิชาหรือแผนก
เป็นต้น
การวางนโยบายควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลมีปัจจัยที่ต้องพิจารณาดังต่อไปนี้
1. โรคติดเชื้อในโรงพยาบาลที่สมควรควบคุมพิเศษ โดยจัดอันดับความส�ำคัญก่อนหลัง โรคติดเชื้อที่ส�ำคัญ
ส�ำหรับแต่ละโรงพยาบาล คือ โรคติดเชื้อที่
- พบมากและเป็นปัญหา เช่น การติดเชื้อในทารกแรกเกิด
- อันตราย เช่น โรคเอดส์ ซึ่งเป็นโรคที่ยังไม่มีวิธีรักษาในปัจจุบัน
- บุคลากรหรือประชาชนให้ความสนใจมากในขณะนั้น เช่น การติดเชื้อที่บาดแผลผ่าตัด เป็นต้น
2. ทรัพยากรที่มีอยู่ อันได้แก่ บุคลากร เครื่องมือ เครื่องใช้ ห้องทดลอง ฯลฯ ดังนั้น การวางนโยบายใด ๆ        
ก็ต้องมีปัจจัยเหล่านี้สนับสนุนจึงจะประสบผลส�ำเร็จ
3. ความร่วมมือของบุคลากร เป็นปัจจัยที่ส�ำคัญที่สุด การควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลเป็นหน้าที่ของ
บุคลากรทุกคนในโรงพยาบาลตัง้ แต่ผอู้ ำ� นวยการจนถึงคนงาน แต่ละคนมีหน้าทีแ่ ละบทบาทในการควบคุมโรคติดเชือ้ ทัง้ สิน้
ผู้บริหารจึงจ�ำเป็นต้องท�ำให้บุคลากรร่วมมือในกิจกรรมควบคุมโรคติดเชื้อ ปัญหาที่ส�ำคัญที่ประสบในประเทศไทย           
และประเทศอืน่ ๆ คือแพทย์ไม่สนใจและไม่ให้ความร่วมมือ การให้การศึกษาเกีย่ วกับการควบคุมโรคติดเชือ้ ในโรงพยาบาล
ตั้งแต่ระดับนักศึกษาแพทย์ น่าจะได้ประโยชน์มากกว่าการอบรมแพทย์ที่จบแล้ว
4. องค์กรภายนอกโรงพยาบาล เช่น สุขาภิบาล เทศบาล การประปา ฯลฯ มีส่วนในการควบคุมโรค เช่น       
การก�ำจัดขยะติดเชื้ออาจจะก�ำจัดในโรงพยาบาล แต่สิ้นเปลืองมากถ้าเทศบาลมีที่เผาขยะติดเชื้อก็จะช่วยแบ่งเบาภาระ
ของโรงพยาบาลได้ เป็นต้น
นโยบายที่ดีนั้นย่อมน�ำไปสู่การปฏิบัติที่ได้ผลดี ดังนั้นนโยบายควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล จึงควรเป็น
นโยบายที่มีคุณลักษณะดังนี้
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1. ชัดเจน ทุกคนเข้าใจ
2. บุคลากรยอมรับ เนื่องจากเข้าใจในเหตุผล และยอมรับที่จะน�ำไปปฏิบัติ
3. น�ำไปปฏิบัติได้ โดยมีทรัพยากรมนุษย์และวัสดุครุภัณฑ์เครื่องมือเครื่องใช้รองรับอย่างเพียงพอ
4. ประเมินผลได้
การวางนโยบายจะน�ำไปสู่โครงการการควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล โครงการหลักของการควบคุมโรค  
ติดเชื้อจะสอดคล้องกับหลักการควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลดังได้กล่าวมาแล้ว คือ
1. โครงการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล
2. โครงการควบคุมการใช้ยาต้านจุลชีพ (antimicrobial) ยาท�ำลายเชื้อ (antiseptic and disinfectant)
3. โครงการแยกผู้ป่วยโรคติดต่อ (isolation)
4. โครงการควบคุมคุณภาพ (quality control) เช่น คุณภาพของเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ
5. โครงการรักษาความสะอาดในโรงพยาบาล (hospital hygiene) ซึ่งประกอบด้วยการท�ำความสะอาด      
การก�ำจัดน�้ำเสีย การก�ำจัดมูลฝอย เป็นต้น
ส่วนโครงการพิเศษต่าง ๆ อาจจัดขึน้ ได้ตามความต้องการของแต่ละหน่วยงาน เช่น โครงการรณรงค์การล้างมือ
โครงการอาหารสะอาด ฯลฯ
องค์กรทีจ่ ดั ตัง้ ควรจะจัดการประชุมอย่างสม�ำ่ เสมอ ส่วนจะประชุมบ่อยครัง้ เพียงใดขึน้ อยูก่ บั ความจ�ำเป็นและ
ความพร้อมของบุคลากร การประเมินผลการควบคุมโรค และการรายงานผล ควรกระท�ำอย่างสม�่ำเสมอ เช่น ทุกเดือน
ทุก 3 เดือน ฯลฯ แล้วแต่เหตุการณ์ ในประเทศไทยโรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งมีการเฝ้าระวังโรคอยู่ในแผนงาน                 
แต่การปฏิบัติมีความแตกต่างกันมาก ตัวแปรที่ส�ำคัญคือความสนใจของบุคลากรและการสนับสนุนจากผู้บริหาร ขณะนี้
เริ่มเข้มงวดต่อการควบคุมโรคติดเชื้อ มีการใช้ดัชนีโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลเป็นเกณฑ์ ในการรับรองมาตรฐานของ      
โรงพยาบาล (accreditation) ดังทีท่ ำ� กันในประเทศทีไ่ ด้พฒ
ั นางานด้านนีไ้ ปไกลแล้ว เช่น ในประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น
การจัดตั้งองค์กร
คณะกรรมการควบคุมโรคติดเชื้อที่มีบทบาทมากที่สุด คือ คณะกรรมการควบคุมโรคติดเชื้อของโรงพยาบาล
ซึ่งควรมีองค์ประกอบที่ส�ำคัญดังต่อไปนี้
1. ประธานคณะกรรมการ ควรเป็นผู้บริหารสูงสุด คือ ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลหรือคณบดีของคณะ
แพทยศาสตร์ ในกรณีทมี่ ผี เู้ ชีย่ วชาญด้านการควบคุมโรคและมีอาวุโสพอก็อาจจะด�ำรงต�ำแหน่งนีไ้ ด้ เช่น แพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญ
ด้านโรคติดเชื้อ หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา เป็นต้น ทั้งนี้เนื่องจากการควบคุมโรคติดเชื้อเกี่ยวข้องกับบุคลากรทุกระดับ
ในโรงพยาบาล ผู้สั่งการจึงต้องมีอาวุโสและบารมีเพียงพอ และรู้ศักยภาพของโรงพยาบาลดี
2. กรรมการ เป็นบุคคลส�ำคัญที่มีอิทธิพลและจะน�ำความส�ำเร็จหรือความล้มเหลวมาสู่งานควบคุมโรค
ประกอบด้วย
2.1 แพทย์ควบคุมโรคติดเชื้อ เป็นผู้รับผิดชอบทางวิชาการทั้งหมด มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการวางแผน    
การปฏิบัติ ควบคุม และประเมินผล
2.2 หัวหน้ากลุ่มงาน หรือหัวหน้าภาควิชาทางคลินิก มีส่วนร่วมในการวางแผนและน�ำนโยบายไปปฏิบัติ
2.3 หัวหน้าแผนกพยาบาล มีบทบาทมากในการเสนอแนะแนวทางปฏิบัติ และน�ำนโยบายหรือแนวทาง
ปฏิบัติไปด�ำเนินการต่อไป
2.4 หัวหน้าห้องชันสูตร หรือหัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา มีหน้าที่ในการพิสูจน์สาเหตุของโรคติดเชื้อ      
ร่วมสอบสวนโรคระบาด และช่วยวางแนวทางในการรักษาโรคติดเชื้อ
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2.5 หัวหน้าแผนกเภสัชกรรม มีหน้าทีจ่ ดั ซือ้ จัดหาเวชภัณฑ์ วัสดุและครุภณ
ั ฑ์ทเี่ กีย่ วข้องกับการรักษาและ
ป้องกันโรคติดเชื้อให้ตรงตามนโยบายของคณะกรรมการฯ
2.6 นักวิทยาการระบาด (hospital epidemiologist) มีหน้าทีใ่ นการแปลผล วิเคราะห์ผลการเฝ้าระวังโรค
วางแผนและปฏิบตั กิ ารสอบสวนโรคระบาดทีเ่ กิดขึน้ ส่วนใหญ่จะเป็นแพทย์ แต่อาจจะเป็นนักจุลชีววิทยา หรือพยาบาล
ควบคุมโรคติดเชื้อที่ได้รับการฝึกอบรมทางวิทยาการระบาดมาอย่างดี
2.7 พยาบาลควบคุมโรคติดเชือ้ เป็นบุคลากรทีม่ หี น้าทีป่ ระจ�ำในการควบคุมโรคหลาย ๆ อย่าง ดังจะกล่าว
ต่อไป
หน้าที่ของคณะกรรมการควบคุมโรคติดเชื้อ ที่ส�ำคัญคือ
1. วางนโยบายการควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล
2. แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ให้บุคลากรปฏิบัติ
3. อนุมัติโครงการควบคุมโรคติดเชื้อที่เสนอมา
4. สนับสนุน ก�ำกับ และตรวจสอบโครงการที่อนุมัติแล้ว
5. ประเมินผลการควบคุมโรคติดเชื้อ
6. เผยแพร่งานควบคุมโรคติดเชื้อ
แพทย์ควบคุมโรคติดเชื้อ
แพทย์ที่รับหน้าที่ควบคุมโรคเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบสูงสุดในการบริหารและปฏิบัติงานควบคุมโรคติดเชื้อ
ในโรงพยาบาล ควรเป็นแพทย์ที่มีอาวุโสและเป็นที่เชื่อถือของบุคลากรในโรงพยาบาลเพื่อให้สามารถสั่งการได้ และเป็น
แพทย์ทมี่ คี วามรูท้ างโรคติดเชือ้ ในโรงพยาบาล ทางจุลชีววิทยา และวิทยาการระบาด ในประเทศไทยมักจะเป็นอายุรแพทย์
หรือศัลยแพทย์ หรือเป็นแพทย์โรคติดเชือ้ ในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยทีม่ คี วามสนใจในงานนี้ ส่วนในประเทศอังกฤษมัก
จะเป็นนักจุลชีววิทยา (clinical microbiologist) ซึ่งเป็นแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญทางจุลชีววิทยา จึงมีพื้นฐานความรู้
ทางด้านการแพทย์พอที่จะปฏิบัติงานได้ ส่วนในประเทศสหรัฐอเมริกามักจะเป็นแพทย์หรือนักวิทยาศาสตร์ที่ม           ี
ความเชี่ยวชาญทางวิทยาการระบาด เรียกว่า hospital epidemiologist
หน้าที่ของแพทย์ควบคุมโรคติดเชื้อ มีดังนี้
1. ประเมินอัตราเสี่ยงของโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล
2. เสนอแนะวิธีการป้องกัน
3. ประเมินประสิทธิผลของการป้องกัน
4. ดูแลสุขภาพของบุคลากรเกี่ยวกับโรคติดเชื้อ โดยเฉพาะโรคติดต่อ
5. ควบคุมดูแลกิจการต่อไปนีใ้ นด้านโรคติดเชือ้ : แผนกอาหาร ซักรีด หน่วยจ่ายกลาง เภสัชกรรม จุลชีววิทยา ฯลฯ
6. สอบสวนและยับยั้งการระบาดของโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล
พยาบาลควบคุมโรคติดเชื้อ (Infection Control Nurse, ICN)
ในการควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล บุคลากรที่รับผิดชอบงานโดยตรงมากที่สุดคือ พยาบาลควบคุมโรค
ติดเชื้อ ซึ่งมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. เฝ้าระวังโรค (surveillance) (ดูรายละเอียดในบทที่ 2) ซึ่งอาจจะเป็นการเฝ้าระวังโรคโดยรวมหรือ           
เฝ้าระวังแบบมุ่งเป้าเพื่อแก้ปัญหาของโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลนั้น ๆ
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2. ตรวจสอบคุณภาพ สถานที่ วัสดุอปุ กรณ์ เช่น อาหาร น�ำ 
้ อากาศ เครือ่ งมือ เครือ่ งใช้ น�ำ้ ยาท�ำลายเชือ้ เป็นต้น
3. ตรวจสอบคุณภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ เช่น การปฏิบัติงานของบุคลากรทาง           
การแพทย์ การใช้ยาต้านจุลชีพ กระบวนการท�ำความสะอาดเครือ่ งมือเครือ่ งใช้ การท�ำลายเชือ้ และการท�ำให้ปราศจากเชือ้
การก�ำจัดขยะมูลฝอย การบ�ำบัดน�้ำเสีย เป็นต้น
4. ให้ค�ำปรึกษา เช่น การวางนโยบาย การท�ำคู่มือปฏิบัติงาน การแยกผู้ป่วย เป็นต้น
5. เข้าร่วมเป็นกรรมการควบคุมโรคติดเชื้อในแง่มุมต่าง ๆ เช่น
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการพัฒนาคุณภาพงาน เป็นต้น
6. ให้การศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การสอน บรรยาย จัดท�ำคู่มือหรือสื่อการสอนต่าง ๆ
7. เข้าร่วมในกิจกรรมพิเศษ เช่น โครงการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล เป็นต้น
จะเห็นได้ว่าพยาบาลควบคุมโรคติดเชื้อมีบทบาทที่ส�ำคัญในการควบคุมโรคและมีหน้าที่หลายอย่าง จึงต้อง
เป็นคนที่มีความรู้ทั้งด้านการพยาบาล โรคติดเชื้อ วิทยาการระบาด สถิติ และเป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี จึงหาผู้ที่มี
คุณสมบัติที่เหมาะสมได้ยากและไม่เป็นวิชาชีพที่นิยม การปฏิบัติงานของพยาบาลควบคุมโรคติดเชื้อในประเทศไทย
ประสบปัญหาหลายประการ ดังนี้
1. ปัญหาการเฝ้าระวังโรค ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ตั้งมาตรฐานไว้ว่าควรมีพยาบาลควบคุมโรค 1 อัตรา
ต่อเตียงผู้ป่วย 250 เตียง ในประเทศไทยพยาบาลควบคุมโรคติดเชื้อโดยเฉพาะมีน้อย ส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานอื่นเป็น
หน้าที่หลัก และมีการควบคุมโรคเป็นหน้าที่รอง โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนใหญ่จะมอบหมายให้
พยาบาลสังกัดกลุ่มงานเวชกรรมสังคมบางคนปฏิบัติงานควบคุมโรค ท�ำให้มีเวลาไม่เพียงพอ และมีการเปลี่ยนบุคลากร
บ่อย ๆ ผู้เข้ามาใหม่ยังไม่มีความรู้ ต้องมาเรียนรู้งาน ท�ำให้คุณภาพการควบคุมโรคไม่ดีเท่าที่ควร บางแห่งมอบหมายให้
พยาบาลในหอผู้ป่วยหอละ 1 - 2 คนท�ำหน้าที่เฝ้าระวังโรค ซึ่งถ้าได้คนที่มีคุณภาพและเสียสละก็จะปฏิบัติงานได้ผลดี      
แต่การมอบหมายงานจนล้นมือควรกระท�ำเฉพาะในกรณีที่ยังขาดแคลนบุคลากรเท่านั้น
นอกจากการขาดแคลนบุคลากรแล้ว งานเฝ้าระวังโรคในประเทศไทยยังมีปญ
ั หาเกีย่ วกับเวลาปฏิบตั งิ านในหอ
ผูป้ ว่ ยและในห้องปฏิบตั กิ าร ต้องจัดเวลาให้เหมาะสมเพือ่ มิให้ไปกระทบกระเทือนงานประจ�ำของหน่วยงานนัน้ ๆ ข้อมูล
ต่าง ๆ ยังต้องไปค้นหาที่แหล่ง เนื่องจากไม่สามารถค้นจากคอมพิวเตอร์ได้ รายงานของแพทย์และพยาบาลก็มักจะไม่
สมบูรณ์เท่ากับในประเทศที่พัฒนาแล้ว ท�ำให้คุณภาพของข้อมูลไม่ดีเท่าที่ควร
2. ปัญหาการตักเตือนบุคลากรในโรงพยาบาลที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการในการควบคุมโรคและ       
ขัดต่อนโยบายของหน่วยงาน เป็นปัญหาทีส่ ำ� คัญ พบบ่อยแต่ปฏิบตั ยิ ากและเป็นทีห่ นักใจของพยาบาลควบคุมโรค สาเหตุ
ของการปฏิบัติไม่เหมาะสมอาจจะเกิดจากความไม่รู้ หรือรู้แต่ล้าสมัยและไม่ยอมเปลี่ยน การปฏิบัติที่เคยชินมานาน     
การเชื่อมั่นในตนเองมากเกินไป บางคนอ่อนไหวถูกตักเตือนแล้วโกรธ การตักเตือนผู้ที่มีอาวุโสกว่าที่กระท�ำไม่ถูกต้อง
ท�ำได้ยากในสังคมไทย ดังนั้นพยาบาลควบคุมโรคจึงต้องมีทักษะที่ดีในการติดต่อกับคนอื่น ถ้าเกิดความเข้าใจผิด          
ความไม่พอใจขึ้นแล้ว ยากที่จะสื่อและแนะน�ำกันต่อไปได้
3. การสอบสวนการระบาดของโรคกระท�ำได้ยาก เนื่องจากขาดข้อมูลทางห้องปฏิบัติการ ส่วนใหญ่แพทย์ไม่
ค่อยส่งตรวจ หรือส่งตรวจต่อทีโ่ รงพยาบาลอืน่ ท�ำให้การรายงานผลล่าช้า จึงไม่ทราบว่ามีการระบาดของโรค หรือทราบ
เมื่อการระบาดนั้นขยายเป็นวงกว้างแล้ว การสอบสวนการระบาดของโรคที่ต้องอาศัยการตรวจทางห้องปฏิบัติการ    
กระท�ำได้ยาก เนื่องจากขาดบุคลากรในห้องชันสูตร ล�ำพังงานประจ�ำก็มีมากอยู่แล้ว ถ้าเพิ่มงานการสอบสวนโรคเข้าไป
อีกจึงมักจะกระท�ำไม่ได้
คู่มือปฏิบัติการป้องกันและควบคุม
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นอกจากนี้การสอบสวนโรคติดเชื้ออาจจะต้องกระท�ำต่อบุคลากร เช่น การระบาดของโรคอุจจาระร่วงใน       
โรงพยาบาลอาจเกิดจากอาหารทีป่ นเปือ้ น การตรวจอุจจาระของผูป้ รุงและแจกจ่ายอาหารเพือ่ หาเชือ้ ก่อโรคเป็นสิง่ จ�ำเป็น
แต่มักจะได้รับการปฏิเสธจากบุคลากร และไม่สามารถน�ำกฎหมายหรือระเบียบของโรงพยาบาลมาบังคับได้ ผลของ     
การสอบสวนโรคจึงมักจะสรุปไม่ได้ว่าสาเหตุคืออะไร
4. ภาระหน้าที่ที่มีมาก จากการปฏิบัติงาน พบว่าพยาบาลควบคุมโรค 1 คนจะเฝ้าระวังโรคได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในผู้ป่วยเพียง 100 - 150 คนเท่านั้น ซึ่งแตกต่างจากข้อก�ำหนดของประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้เนื่องจาก
ข้อมูลและความคล่องตัวในการปฏิบตั งิ านในประเทศไทยยังไม่ดี นอกจากนีป้ จั จัยเกีย่ วกับความช�ำนาญก็อาจมีสว่ นส�ำคัญ
อยู่ด้วย เนื่องจากการฝึกอบรมพยาบาลควบคุมโรคติดเชื้อยังมีน้อย จึงสมควรจะพัฒนาต่อไปด้วยความร่วมมือระหว่าง
ทบวงมหาวิทยาลัยกับกระทรวงสาธารณสุข
5. ความเบื่อหน่าย เนื่องจากการท�ำงานที่ซ�้ำซาก ความก้าวหน้ามีน้อย เนื่องจากยังไม่มี “ต�ำแหน่งพยาบาล
ควบคุมโรค” ท�ำให้ไม่สามารถท�ำต�ำแหน่งช�ำนาญการได้ ผู้ที่ท�ำงานด้านนี้ต้องเปลี่ยนงานอยู่บ่อย ๆ การก�ำหนดอัตรา
พยาบาลควบคุมโรคกระท�ำได้ยากเนื่องจากผู้บริหารยังไม่ทราบความส�ำคัญของโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลดีเท่าที่ควร
นอกจากนี้การควบคุมโรคเป็นการเพิ่มคุณภาพในการรักษา ไม่ใช่เพิ่มปริมาณงาน จึงไม่ได้รับการสนับสนุนเท่าที่ควร     
ถ้ามีการก�ำหนดต�ำแหน่งพยาบาลควบคุมโรคขึ้น คงจะท�ำให้งานการควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลได้รับการพัฒนา
ไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น
เนื่องจากการขาดแคลนพยาบาลควบคุมโรคติดเชื้อซึ่งพบได้ในทุกประเทศโดยเฉพาะประเทศไทยที่เริ่มมีการ
ด�ำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลมาได้ไม่นานนัก ท�ำให้พยาบาลควบคุมโรคติดเชื้อขาดแคลนทั้ง
ด้านจ�ำนวนและความสามารถ รวมถึงการไม่มตี ำ� แหน่งพยาบาลควบคุมโรคติดเชือ้ ซึง่ ท�ำให้ขาดแคลนทัง้ ด้านจ�ำนวนและ
ความสามารถ รวมถึงการไม่มีต�ำแหน่งพยาบาลควบคุมโรคติดเชื้อ ซึ่งท�ำให้ขาดแคลนผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่นี้โดยตรง
สถานพยาบาลหลายแห่งจึงอาศัยพยาบาลที่ปฏิบัติงานกับผู้ป่วยที่มีความสนใจในงานป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อใน
โรงพยาบาลมาช่วยงาน โดยใช้ชื่อว่า “พยาบาลควบคุมโรคติดเชื้อประจ�ำหอผู้ป่วย” (Infection Control Ward     
Nurse, ICWN) แม้ในประเทศที่มีเศรษฐานะดีกว่าประเทศไทย เช่น ประเทศอังกฤษ ยังต้องอาศัยบุคลากรข้างต้นและ
เรียกว่า “Infection Control Link Nurse” พยาบาลทีช่ ว่ ยกิจการป้องกันและควบคุมโรคติดเชือ้ ในโรงพยาบาลมีหน้าที่
ประสานงานกับพยาบาลควบคุมโรคติดเชื้อเกี่ยวกับการน�ำนโยบายมาปฏิบัติในหอผู้ป่วยที่ตนสังกัดอยู่ พยาบาลที่ช่วย
งานป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อนี้ควรจะได้รับการฝึกฝนให้มีความสามารถพอสมควรส�ำหรับการท�ำหน้าที่ข้างต้น      
แต่ไม่สามารถที่จะท�ำงานแทนพยาบาลควบคุมโรคติดเชื้อได้ เนื่องจากมีข้อจ�ำกัดทั้งด้านความสามารถและเวลา               
ถ้ามอบหมายงานที่เกินความสามารถแก่พยาบาลช่วยงานข้างต้น เช่น ให้เฝ้าระวังโรคจะท�ำให้ผลงานที่ปฏิบัติไม่ถูกต้อง
ถ้าน�ำข้อมูลที่ไม่ถูกต้องนี้ไปใช้ในงานป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล จะท�ำให้เกิดผลเสียต่อผู้ป่วย และ   
น�ำไปสู่การวางนโยบายที่ผิดพลาดได้
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การเฝ้าระวัง
การติดเชื้อในโรงพยาบาล

2

การ

								เฝ้าระวัง คือ การเก็บ รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล การแปลผลและการน�ำไปปฏิบัติ
ตามหลักฐานเชิงประจักษ์ทางวิทยาศาสตร์และกระท�ำเป็นระบบ
การเฝ้าระวังการติดเชือ้ ในโรงพยาบาล เป็นสิง่ ทีม่ คี วามส�ำคัญ เนือ่ งจากท�ำให้โรงพยาบาลทราบ
ข้อมูลการติดเชื้อในโรงพยาบาล เกี่ยวกับขนาดและความส�ำคัญของปัญหาการติดเชื้อในโรงพยาบาล      
เพือ่ น�ำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาโรคติดเชือ้ ในโรงพยาบาลนัน้ ๆ นอกจากนีย้ งั ท�ำให้ได้ขอ้ มูล
ซึ่งสามารถน�ำไปเปรียบเทียบกับโรงพยาบาลอื่น ๆ ได้
หลักการทั่วไป
1. คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ต้องก�ำหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของ         
โรงพยาบาล โดยนโยบายทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ประการหนึง่ คือ ข้อมูลของการเฝ้าระวังการติดเชือ้ ต้องมีประโยชน์
ต่อการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อของโรงพยาบาลนั้น ๆ
2. เกณฑ์การวินจิ ฉัยหรือค�ำจ�ำกัดความของการติดเชือ้ ในโรงพยาบาล ต้องสอดคล้องกับเกณฑ์
การวินจิ ฉัยซึง่ เป็นทีย่ อมรับในระดับสากล ทัง้ นีต้ อ้ งมีหลักการทีเ่ หมือนกัน แต่ความหลากหลายของข้อมูล
ทีต่ อ้ งใช้สำ� หรับการวินจิ ฉัยการติดเชือ้ ในโรงพยาบาลต้องปรับให้เหมาะสมกับบริบทของโรงพยาบาลแต่ละ
แห่ง เช่น การตรวจพิเศษบางอย่างจะมีเฉพาะในโรงพยาบาลขนาดใหญ่บางแห่งเท่านัน้ มิอาจน�ำมาใช้เป็น
เกณฑ์การวินจิ ฉัยในโรงพยาบาลทีไ่ ม่มกี ารตรวจพิเศษนัน้ ๆ อย่างไรก็ตามการวินจิ ฉัยต้องอาศัยข้อมูลทาง
คลินกิ และการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารบางอย่างทีม่ นี ำ�้ หนักส�ำหรับการวินจิ ฉัยการติดเชือ้ ในโรงพยาบาล
มากกว่า
3. ผู้ท�ำหน้าที่เฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล ต้องมีความรู้เรื่องการติดเชื้อในโรงพยาบาล
และสถิติเบื้องต้น พอสมควร มีเวลาเพียงพอส�ำหรับการปฏิบัติงาน และมีใจ ในการป้องกันและควบคุม
การติดเชื้อ ไม่ควรท�ำการเฝ้าระวังโดยคนที่ไม่มีความรู้ ไม่มีเวลา และไม่มีใจ ในการป้องกันและควบคุม
การติดเชื้อ เพราะจะน�ำไปสู่การได้มาซึ่งข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง
4. การเฝ้าระวังควรท�ำแบบ prospective active surveillance คือ ท�ำการเฝ้าระวังขณะที่   
ผู้ป่วยยังอยู่ในโรงพยาบาล เพื่อจะได้ข้อมูลที่จะน�ำไปใช้ในการป้องกัน ควบคุมและแก้ปัญหาได้ ถ้ามี        
ข้อซักถาม ต้องการข้อมูลอะไรเพิ่มก็สามารถกระท�ำได้ ไม่ควรเฝ้าระวังโดยใช้ข้อมูลในเวชระเบียน หรือ
ในผู้ป่วยที่จ�ำหน่ายแล้ว (retrospective passive surveillance)
5. วิธีการเฝ้าระวังที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประโยชน์และเป็นที่ยอมรับเพื่อการป้องกันและ
ควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล  ประกอบด้วย
คู่มือปฏิบัติการป้องกันและควบคุม
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5.1 การเฝ้าระวังอัตราชุก (prevalence survey) ของการติดเชือ้ เป็นการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูล
ของการเกิดโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลอย่างมีระบบ ณ เวลาใด เวลาหนึ่ง (point prevalence survey) หรือช่วงเวลาใด
เวลาหนึ่ง (period prevalence survey) เพื่อให้ทราบขนาด และชนิดของปัญหาของโรงพยาบาลนั้น ๆ อันจะน�ำไปสู่
การแก้ไขปัญหาต่อไป โดยควรท�ำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5.2 การเฝ้าระวังแบบจ�ำเพาะเจาะจง (targeted surveillance)  เป็นการเฝ้าระวังการติดเชือ้ ซึง่ เป็นปัญหา
ที่ส�ำคัญของหน่วยงาน หรือต�ำแหน่งการติดเชื้อ หรือเชื้อก่อโรค หรือปัจจัยที่เกี่ยวกับการติดเชื้อที่ได้จากข้อมูลการเฝ้า
ระวังความชุก จึงเป็นประโยชน์ในการติดตามประสิทธิผลของการด�ำเนินงานเพื่อป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ
5.3 ไม่ทำ� passive และ hospital - wide surveillance เพราะสิน้ เปลืองทรัพยากรอย่างมากและข้อมูลที่
ได้ไม่มีความแม่นย�ำ จึงไม่สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้
6. ผู้ท�ำหน้าที่เฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล จะได้ข้อมูลการเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล จาก
    
6.1 การตรวจเยี่ยมอาการ อาการแสดงของผู้ป่วย ร่วมกับความคิดเห็นของผู้ให้การรักษาพยาบาล ได้แก่
แพทย์ และพยาบาล
    
6.2 เวชระเบียน
    
6.3 รายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
7. รวบรวมข้อมูลที่ได้ น�ำมาวิเคราะห์ แปลผล และสังเคราะห์ เพื่อประเมินการเปลี่ยนแปลงของข้อมูล        
จากปกติ และรายงานไปยังคณะกรรมการควบคุมการติดเชือ้ ในโรงพยาบาล เพือ่ รับทราบและแก้ไขปัญหาต่อไป ในกรณี
ที่พบปัญหาส�ำคัญและเร่งด่วน ต้องรายงานทันที เช่น พบการระบาด การปนเปื้อนของยา การปนเปื้อนในเครื่องมือ   
เครื่องใช้ เป็นต้น
ขั้นตอนการเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล
ขั้นตอนการเฝ้าระวัง

1. ก�ำหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์
2. ก�ำหนดแบบฟอร์ม
3. เฝ้าระวัง    
- วิธี prospective active surveillance
- Prevalence survey อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- Targeted surveillance เพื่อติดตามและแก้ไขปัญหา
4. รวบรวม
วิเคราะห์
แปลผล
สังเคราะห์
5. รายงาน
6. น�ำข้อมูลไปแก้ปัญหาการติดเชื้อในโรงพยาบาล

ข้อส�ำคัญ         - ข้อมูลถูกต้อง
         - ข้อมูลสามารถน�ำไปใช้แก้ปัญหาได้
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ล�ำดับการปฏิบัติเพื่อเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล
1. ส�ำรวจว่ามีการติดเชื้อหรือไม่ โดยใช้ข้อมูลต่อไปนี้
- ไข้ (อุณหภูมิกาย 38 องศาเซลเซียส หรือมากกว่า)
- อาการอื่น ๆ เช่น ไอ  อุจจาระร่วง มีหนองไหล เป็นต้น
- การติดเชื้อในเด็กอายุน้อยกว่า 1 ปี ประกอบด้วย ไข้ (อุณหภูมิกายวัดทางทวารหนัก  38 องศาเซลเซียส
หรือสูงกว่า) หรือตัวเย็น (อุณหภูมกิ าย วัดทางทวารหนักต�ำ่ กว่า 37 องศาเซลเซียส) หยุดหายใจ หัวใจเต้นช้า  ซึม อาเจียน
เป็นต้น
- เม็ดเลือดขาวสูงกว่าปกติ (> 12,000 wbc/mm3)
- ผลการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารอืน่ ๆ เช่น การย้อมเชือ้ การเพาะเชือ้ ภาพถ่ายรังสี  อุลตราซาวด์ การตรวจ
ทางวิทยาอิมมูน เป็นต้น
2. ถ้ามีการติดเชื้อ เป็นการติดเชื้อที่อวัยวะใดและเชื้อก่อโรคเป็นเชื้ออะไร
3. จากข้อ 2. จะทราบระยะฟักตัวของการติดเชื้อนั้น ๆ  ถ้าผู้ป่วยมีอาการภายในระยะฟักตัวของการติดเชื้อ
(ระยะเวลาตั้งแต่เข้าโรงพยาบาลจนถึงมีอาการ) ให้ถือว่าเป็นการติดเชื้อนอกโรงพยาบาล (community - acquired
infection หรือ Present on admission - POA) ถ้าพ้นระยะนี้แล้วน่าจะเป็นการติดเชื้อในโรงพยาบาล (hospital acquired infection) ในกรณีที่รับย้ายผู้ป่วยจากโรงพยาบาลอื่นให้ใช้เกณฑ์ในการวินิจฉัยเช่นเดียวกัน
ค�ำแนะน�ำทั่วไปส�ำหรับการวินิจฉัยการติดเชื้อในโรงพยาบาล
1. อาศัยเกณฑ์หรือค�ำจ�ำกัดความของการติดเชื้อแต่ละอวัยวะของร่างกายซึ่งเป็นสากล
2. ในกรณีที่มีข้อมูลจ�ำกัดหรือมีความขัดแย้งกันว่ามีการติดเชื้อหรือไม่    แพทย์ผู้รักษาจะเป็นผู้ให้ความเห็น
เพื่อเป็นการชี้ขาดว่ามีการติดเชื้อหรือไม่ เนื่องจากบางกรณีไม่มีข้อมูลอื่นพิสูจน์ได้ นอกจากแพทย์ผู้ให้การรักษา เช่น
ผ่าตัดพบหนอง หรือฝีในช่องท้อง เป็นต้น
3. การแปลผลเชื้อที่ตรวจพบว่าเป็นเชื้อก่อโรคจริงหรือไม่ ต้องอาศัยความรู้เรื่องเชื้อประจ�ำถิ่น การปนเปื้อน
เชื้อ เชื้อก่อโรคในอวัยวะต่าง ๆ พบเชื้ออะไรเป็นส่วนใหญ่ ถ้ามีข้อสงสัยให้ซักถามแพทย์หรือห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา
ว่าเชื้อที่พบนั้นเป็นเชื้อก่อโรคหรือเป็นเชื้อที่ปนเปื้อน
ค�ำจ�ำกัดความของการติดเชื้อในโรงพยาบาล
การติดเชื้อในโรงพยาบาล  ประกอบด้วย
1. การติดเชื้อที่ผู้ป่วยได้รับเชื้อขณะรับการตรวจ/รักษาในสถานพยาบาล ไม่รวมถึงการติดเชื้อที่ผู้ป่วยได้รับ
เชื้อมาก่อนและเข้าโรงพยาบาลในระยะฟักตัวของโรคและ
2. การติดเชื้อของบุคลากรทางการแพทย์ อันเนื่องมาจากการปฏิบัติงาน
เกณฑ์การวินิจฉัยการติดเชื้อในโรงพยาบาล
จากการส�ำรวจความชุกของการติดเชือ้ ในโรงพยาบาลในประเทศไทย  ซึง่ พบต�ำแหน่งของการติดเชือ้ จากมาก
ไปหาน้อย ตามล�ำดับ ดังนี้
1. ปอด
2. ทางเดินปัสสาวะ
3. ต�ำแหน่งผ่าตัด
4. ผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง
คู่มือปฏิบัติการป้องกันและควบคุม
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5. กระแสโลหิต
6. ทางเดินอาหาร
7. อื่น ๆ เช่น  หัวใจและหลอดเลือด ประสาทกลาง กระดูกและข้อ เป็นต้น
การติดเชื้อที่ปอด (pneumonia)
อาการทางคลินิก
- ไข้
- ไอ มีเสมหะ
- หายใจหอบเหนื่อย
- เจ็บหน้าอก
- การตรวจร่างกายพบ อาการแสดง consolidation ของปอด เช่น เคาะทึบ พบ rale หรือ bronchial breath
sound เป็นต้น
การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
- การตรวจนับเม็ดเลือด พบเม็ดเลือดขาวเพิ่ม เป็นต้น
- ภาพถ่ายรังสีปอด พบความผิดปกติ ได้แก่ เงาทึบ โพรงในเนื้อปอด น�้ำในช่องเยื่อหุ้มปอด ที่เกิดขึ้นใหม่ หรือ
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  
- การตรวจอื่น ๆ พบเชื้อก่อโรค เช่น การเพาะเชื้อจากเสมหะ เลือด น�้ำในช่องเยื่อหุ้มปอด และการตรวจทาง
วิทยาอิมมูน เป็นต้น
การติดเชื้อที่ปอดสัมพันธ์กับการใช้เครื่องช่วยหายใจ
(ventilator - associated pneumonia)
คือ การติดเชื้อที่ปอดหลังการใช้เครื่องช่วยหายใจ 48 ชั่วโมงขึ้นไปหรือภายใน 48 ชั่วโมงหลังถอดเครื่อง     
ช่วยหายใจ
การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ (urinary tract infection)
1. การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะที่มีอาการ (symptomatic urinary tract infection)
			อาการทางคลินิก
- ไข้  อาจมีอาการหนาวสั่น  
- ปัสสาวะบ่อย ปวดหัวหน่าว หรือท่อปัสสาวะ ขณะหรือหลังถ่ายปัสสาวะ
- กดเจ็บเหนือหัวหน่าวหรือบริเวณไต   
		 การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
- การตรวจปัสสาวะ : ปัสสาวะที่ไม่ปั่นพบเม็ดเลือดขาวมากกว่า 10 ตัว/ลบ.ม.ม. และพบแบคทีเรียจาก
การย้อมสีแกรม
    
: ปัสสาวะที่ปั่น พบเม็ดเลือดขาวมากกว่า 3 ตัว/high power field
- เพาะเชื้อจากปัสสาวะที่ถ่ายออกมาใหม่ ๆ พบเชื้อแบคทีเรีย 105/มล. หรือมากกว่า (ถ้าพบเชื้อมากกว่า
1 สายพันธุ์ ต้องมี 1 สายพันธุ์ที่มีจ�ำนวน 105/มล. หรือมากกว่า)
2. การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะที่ไม่มีอาการ (asymptomatic urinary tract infection)
- ไม่มีอาการทางคลินิก
- เพาะเชื้อจากปัสสาวะที่ถ่ายออกมาใหม่ ๆ พบแบคทีเรีย  105/มล. หรือมากกว่า
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การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะที่สัมพันธ์กับการใส่สายสวนปัสสาวะ
(catheter - associated urinary tract infection)
การเพาะเชือ้ จากปัสสาวะได้เชือ้ 105/มล. หรือมากกว่าในผูป้ ว่ ยทีใ่ ส่สายสวนปัสสาวะมากกว่า 48 ชัว่ โมง หรือ
ภายใน 48 ชั่วโมงหลังถอดสายสวนปัสสาวะ
การติดเชื้อที่ต�ำแหน่งผ่าตัด (surgical site infection)
อาการทางคลินิก
- ไข้
- ปวด บวม แดง ร้อน บริเวณแผลผ่าตัด
- แผลผ่าตัดแยก
- มีหนองไหลออกจากแผลผ่าตัด
การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
- ย้อมสีแกรมหรือเพาะเชื้อจากน�้ำเหลือง เนื้อเยื่อที่เก็บโดยวิธีปลอดเชื้อได้ผลบวก
การติดเชื้อที่ต�ำแหน่งผ่าตัด ให้เฝ้าระวังจนครบ 30 วัน ในบางหัตถการ เช่น การผ่าตัดไส้ติ่ง หรือนานถึง         
90 วัน ในการผ่าตัดสมอง เปลี่ยนข้อเข่า และการใส่อวัยวะเทียม เป็นต้น
การติดเชื้อที่ต�ำแหน่งผ่าตัด มีปัจจัยเสี่ยงหลายประการ แต่ที่ส�ำคัญคือ แบคทีเรียประจ�ำถิ่นบริเวณผ่าตัด     
ถ้าผ่าตัดผ่านผิวหนังหรือเยือ่ เมือกทีม่ แี บคทีเรียมาก โอกาสการติดเชือ้ ทีต่ ำ� แหน่งผ่าตัดจะสูง ดังนัน้ เพือ่ เป็นการประเมิน
ความเสีย่ งต่อการติดเชือ้ ทีต่ ำ� แหน่งผ่าตัดและเปรียบเทียบอุบตั กิ ารณ์การติดเชือ้ ทีต่ ำ� แหน่งผ่าตัด จึงต้องเปรียบเทียบกับ
การผ่าตัดที่มีความเสี่ยงใกล้เคียงกัน คือ จ�ำนวนแบคทีเรียประจ�ำถิ่นบริเวณผ่าตัด โดยแบ่งประเภทของบาดแผลผ่าตัด
เป็น 4 ประเภทดังนี้
1. บาดแผลผ่าตัดสะอาด (clean wound) ได้แก่
1.1 แผลผ่าตัดที่ผ่าผ่านเนื้อเยื่อที่ไม่ช�้ำ ไม่ติดเชื้อ
1.2 แผลผ่าตัดที่ไม่ได้ผ่าผ่านทางเดินอาหาร ทางเดินหายใจ ทางเดินปัสสาวะ และอวัยวะสืบพันธุ์
1.3 แผลผ่าตัดทีเ่ ตรียมการผ่าตัดไว้ลว่ งหน้า เย็บปิดแผลทันทีหลังผ่าตัด อาจใส่ทอ่ ระบายระบบปิด  (close
drain) และระหว่างผ่าตัดไม่มีเหตุการณ์ที่ละเมิดมาตรการปลอดเชื้อ (aseptic technique)
2. บาดแผลผ่าตัดปนเปื้อนเชื้อโรคเล็กน้อย (clean - contaminated wound) ได้แก่
2.1 แผลผ่าตัดที่ผ่าผ่านเนื้อเนื้อที่ช�้ำ หรือผ่าผ่านทางเดินอาหาร ทางเดินหายใจ ทางเดินปัสสาวะ อวัยวะ
สืบพันธุ์ และ/หรือ
2.2 แผลผ่าตัดชนิดแผลสะอาดที่ใส่ท่อระบายชนิดเปิดสู่ข้างนอก (open drain) และ/หรือ
2.3 แผลผ่าตัดชนิดสะอาดมีการละเมิดมาตรการปลอดเชื้อเล็กน้อยระหว่างผ่าตัด
3. บาดแผลผ่าตัดปนเปื้อน (contaminated wound) ได้แก่
3.1 แผลผ่าตัดผ่านแผลภยันตราย (traumatic wound) ที่เกิดขึ้นใหม่ ๆ ไม่เกิน 4 ชั่วโมงและ/หรือ
3.2 แผลผ่าตัดผ่านเนื้อเยื่อที่มีการอักเสบ เช่น ไส้ติ่งอักเสบ แต่ยังไม่มีหนอง และ/หรือ
3.3 ระหว่างผ่าตัดมีเหตุการณ์ที่ละเมิดมาตรการปลอดเชื้ออย่างมาก ซึ่งเห็นการปนเปื้อนได้ชัดเจน
4. บาดแผลผ่าตัดสกปรก (dirty wound) ได้แก่
4.1 บาดแผลผ่าตัดผ่านแผลภยันตรายที่เกิดขึ้นนานเกิน 4 ชั่วโมง
4.2 บาดแผลผ่าตัดผ่านเนื้อเยื่อที่เป็นหนอง เช่น ผ่าตัดหนองในช่องเยื่อหุ้มปอด ผ่าฝี เป็นต้น
4.3 บาดแผลผ่าตัดช่องท้องกรณีอวัยวะภายในทะลุ
คู่มือปฏิบัติการป้องกันและควบคุม
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อัตราการติดเชื้อที่ต�ำแหน่งผ่าตัดพบได้น้อยในแผลผ่าตัดประเภทที่ 1 และพบมากขึ้นในประเภทที่ 2, 3 และ
4 ตามล�ำดับ
การติดเชื้อที่ผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง (skin and soft tissue infection)
อาการทางคลินิก
- ปวด บวม แดง ร้อนที่ผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง ประกอบด้วย
- Cellulitis
: การอักเสบใต้ผิวหนัง
- Necrotizing fasciitis : การอักเสบลึกถึงพังผืดหุ้มกล้ามเนื้อ
- Myositis
: การอักเสบลึกถึงกล้ามเนื้อ
- Gangrene
: การเน่าตายของกล้ามเนื้อ
การติดเชื้อที่แผลกดทับ (infected decubitus ulcer)
อาการทางคลินิก
- ไข้
- ปวด บวม แดง ร้อน รอบ ๆ แผลกดทับ หรือมีหนองไหลจากแผลกดทับ
การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
- พบแบคทีเรียโดยการย้อมหรือเพาะเชือ้ จากการดูดสารน�ำ้ จากเนือ้ เยือ่ ข้างแผลหรือจากการตัดเนือ้ เยือ่ ข้างแผล
- เพาะได้เชื้อแบคทีเรียจากเลือด
การติดเชื้อที่แผลไฟไหม้ น�้ำร้อนลวก (infected burn wound)
อาการทางคลินิก
- ไข้
- แผลไฟไหม้ - น�้ำร้อนลวก มีหนองไหล
- บวมรอบ ๆ แผลไฟไหม้ น�้ำร้อนลวก
การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
- เพาะเชื้อได้จากสารน�้ำที่ดูดจากเนื้อเยื่อข้างแผล
เต้านมอักเสบและฝีในเต้านม (mastitis and breast abscess)
อาการทางคลินิก
- ไข้
- ปวด บวม แดง ร้อน ที่เต้านม
การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
- อาจตรวจพบเชื้อจากหนองที่ไหลออกมาหรือที่เจาะออกมาจากเต้านม
การอักเสบที่สะดือทารก (omphalitis)

อาการทางคลินิก
- สะดือ บวม แดง มีน�้ำเหลืองหรือหนองไหลออกมา
14
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การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
- เพาะเชื้อได้จากน�้ำเหลือง หรือหนอง
- เพาะเชื้อได้จากเลือด
การติดเชื้อในกระแสโลหิต (primary bloodstream infection)
อาการทางคลินิก
- ไข้ หนาวสั่น ความดันโลหิตลดลง
- ในผู้ป่วยอายุน้อยกว่า 1 ปี: ไข้ หรือตัวเย็น หยุดหายใจ หัวใจเต้นช้า
การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
- เพาะเชื้อจากเลือดได้ผลบวก (ไม่มีการติดเชื้อที่ส่วนอื่นของร่างกายที่เป็นแหล่งของเชื้อที่พบในเลือด)
การติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร (Alimentary system infection)
ก. โรคอุจจาระร่วง (gastroenteritis)
			อาการทางคลินิก
- ไข้
- อุจจาระร่วง หรือ ถ่ายเป็นมูกเลือด
- คลื่นไส้ อาเจียน
			การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
- เพาะเชื้อก่อโรคได้จากอุจจาระหรือเลือด หรือตรวจพบเชื้อก่อโรคโดยการตรวจทางวิทยาอิมมูน
ข. ตับอักเสบ (hepatitis)
			อาการทางคลินิก
- ไข้
- เบื่ออาหาร คลื่นไส้
- ตัวเหลือง ตาเหลือง
			การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
- พบ Bilirubin, SGOT, SGPT มีค่าสูงกว่าปกติ
- พบเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดเอ หรือบี หรือซี
ค. การติดเชื้อในช่องท้อง (intra - abdominal infection)
ประกอบด้วย การติดเชื้อของถุงน�้ำดี ตับ ม้าม ตับอ่อน หรือเยื่อบุช่องท้อง
			 อาการทางคลินิก
			 - ไข้
			 - ปวดท้อง
			 - คลื่นไส้ อาเจียน
			 - กดเจ็บบริเวณที่อักเสบ
			 การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
			 - การตรวจพบต�ำแหน่งการติดเชื้อทางรังสีวิทยา อุลตราซาวด์ หรือการส่องกล้อง
			 - ตรวจพบเชื้อจากหนองโดยการเจาะดูดหนอง หรือป้ายหนองที่ได้จากการผ่าตัด
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การติดเชื้อทั่วร่างกาย (systemic infection)
อาการทางคลินิก
- ไข้
- อาการที่เกิดจากความผิดปกติของหลายอวัยวะ เช่น ข้อ กล้ามเนื้อ ผิวหนัง ระบบทางเดินหายใจ ระบบทาง
เดินอาหาร เป็นต้น
การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
- ตรวจพบสาเหตุของโรค เช่น ไข้หวัดใหญ่ ไข้สุกใส หัด หัดเยอรมัน เป็นต้น
หมายเหตุ : ไม่รวมการติดเชือ้ แบคทีเรียทีแ่ พร่กระจาย เช่น การติดเชือ้ ในกระแสเลือด ลิน้ หัวใจอักเสบ เป็นต้น
: ให้รายงานว่าเป็น systemic infection แล้วต่อด้วยชื่อโรค เช่น chickenpox เป็นต้น
การติดเชื้อที่ต�ำแหน่งอื่น ๆ (other infection)
พบได้น้อย ประกอบด้วย
- การติดเชื้อระบบหัวใจและหลอดเลือด (cardiovascular system)
- การติดเชื้อระบบประสาทส่วนกลาง (central nervous system)
- การติดเชื้อที่ หู ตา คอ จมูก (ear, eye, nose, throat)
- การติดเชื้อกระดูกและข้อ (bone and joint)
- การติดเชื้ออวัยวะสืบพันธุ์สตรี (female genital system) รวมถึงการติดเชื้อที่แผลฝีเย็บจากการคลอด
(episiotomy)
เกณฑ์การวินจิ ฉัย อาศัยอาการทางคลินกิ และการตรวจพบทางห้องปฏิบตั กิ ารของแต่ละต�ำแหน่ง อาจสอบถาม
แพทย์ผู้ให้การรักษา ถ้ามีการติดเชื้อในโรงพยาบาลให้รายงาน: other infection (ต่อด้วยต�ำแหน่งของการติดเชื้อ)
บรรณานุกรม
1. National Healthcare Safety Network (NHSN). Patient Safety Component Manual. C.D.C. January 2017.
2. Horan TC, Andrus M, Dudeck MA. CDC/NHSN surveillance definition of health care-associated infection
and criteria for specific types of infections in the acute care setting. Am J Infect Control 2008; 36: 309 - 332.
3. สมหวัง ด่านชัยวิจิตร. (บรรณาธิการ). วิธีปฏิบัติเพื่อการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล. (พิมพ์ครั้งที่ 2).
กรุงเทพฯ: ส�ำนักจัดการความรู้ กรมควบคุมโรค, 2549.
4. Kritchevsky SB & Shorr RI. Data collection in healthcare epidemiology. In: Hospital Epidemiology and
Infection Control. Mayhall CG, ed., 4th ed. Philadelphia, Baltimore, New York, London, Buernos Aires,
Hong Kong, Sydney, Tokyo: Lippincott Williams and Wilkins. 2012; 87 - 94.
5. จริยา แสงสัจจา. (บรรณาธิการ). การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลชุมชน. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ส�ำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2555.
6. CDC. CDC/NHSN surveillance definition of healthcare - associated infection and criteria for specific
types of infections in the acute care setting. HAI definition. Retrieved //www.cdc.gov/nhsn/
pdfs/.../17pscnosinfdef_current.pdf; January 2013.
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บ ท ที่

การจัดการ

การระบาดของการติดเชื้อในโรงพยาบาล

3

1. วัตถุประสงค์
เพื่อหยุดยั้งการระบาดของโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุด
2. ขอบข่าย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข
ผู้บริหารในโรงพยาบาล
ทีมผู้รักษาพยาบาลผู้ป่วย
แพทย์โรคติดเชื้อ
พยาบาลควบคุมโรคติดเชื้อ
แพทย์
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา
หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการระบาด

3. ค�ำจ�ำกัดความ
การระบาดของการติดเชือ้ หมายถึง การเพิม่ ขึน้ ของการติดเชือ้ จากอัตราพืน้ ฐานโดยอาจเป็นการ
ติดเชื้อที่ต�ำแหน่งใดต�ำแหน่งหนึ่งมากอย่างผิดปกติหรือการติดเชื้อที่เกิดจากเชื้อโรคชนิดใดชนิดหนึ่งเพิ่ม
มากขึ้นอย่างผิดสังเกต หรือมีการติดเชื้อของเชื้อโรคที่มีความส�ำคัญทางระบาดวิทยา
4. การจัดการการระบาดของโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล
1. เมื่อมีหรือสงสัยว่ามีการระบาดของการติดเชื้อ ให้รีบแจ้งผู้เกี่ยวข้องโดยด่วน (ทางโทรศัพท์
แล้วตามด้วยเอกสาร)
2. ให้หน่วยงานและบุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องร่วมมือในการสอบสวนการระบาดและวางแผนควบคุมโรค
3. การรายงาน
4. การติดตามและประเมินผล

คู่มือปฏิบัติการป้องกันและควบคุม
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การจัดการการระบาดของโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล
1. การตัดสินว่ามีการระบาดหรือไม่
- เมื่อมีโรคติดเชื้อหรือโรคที่เกิดจากเชื้อใดเชื้อหนึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญ พยาบาลควบคุมโรคติดเชื้อ   
ทีมผู้รักษาพยาบาลผู้ป่วย แพทย์โรคติดเชื้อ แพทย์และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา บุคลากรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
สงสัยว่ามีการระบาดจะพิจารณาตัดสิน
2. การปฏิบัติเมื่อสงสัยว่ามีการระบาด
การว�นิจฉัยวามีการติดเช�้อในโรงพยาบาล
สอบสวนทางระบาดว�ทยา
มีการระบาดจร�ง

ไมมีการระบาด

หาขอมูลเพิ่มเติม
- จากผูปวย
- จากหองปฏิบัติการ
- จากผูเกี่ยวของ

หยุดการดำเนินการ

แจงผูเกี่ยวของและผูบร�หาร
3. ควบคุมการระบาด
			1.
			2.
			3.
			4.

แยกผู้ป่วย
ให้การรักษา
ตรวจสอบและจัดการปัจจัยที่เป็นแหล่งของเชื้อ
ให้แนวทางปฏิบัติแก่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อควบคุมการระบาดและป้องกันการเกิดซ�้ำ

4. การรายงาน
			1. สรุปผลและท�ำรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
			2. แจ้ง/รายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหาร เป็นระยะ ๆ และเมื่อสิ้นสุดการสอบสวน
5. ติดตามและประเมินผล
- เฝ้าระวังอย่างจ�ำเพาะเรื่องนั้น ๆ จนกว่าแน่ใจว่าการระบาดสิ้นสุดแล้ว
18
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แผนภูมิการควบคุมการระบาดของโรคติดเช�้อ
พยาบาลควบคุมโรคติดเช�้อ
แพทยโรคติดเช�้อ
แพทยและเจาหนาที่หองปฏิบัติการ
จ�ลช�วว�ทยาบุคลากรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

ทีมผูรักษาพยาบาลผูปวย
หองปฏิบัติการ
- สงสัยวาจะมีการระบาด

สงสัยการระบาด

ยืนยันวามีการติดเช�้อ
มีการระบาดจร�ง
ควบคุมการระบาด
- แยกผูปวย
- ใหการรักษา
- ตรวจสอบและจัดการปจจัยที่เปน
แหลงของเช�้อ
- ปฏิบัติเพื่อควบคุมการระบาดและ
ปองกันการเกิดซ�ำ

ไมมีการระบาด
หาขอมูลเพิ่มเติม
- จากผูปวย
- จากหองปฏิบัติการ
- จากผูเกี่ยวของ

แจงผูบร�หาร

สรุปผล
แจง/รายงานหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ, ผูบร�หาร
ติดตาม เฝาระวัง และประเมินผล
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บ ท ที่

การท�ำความสะอาดมือ
ส�ำหรับบุคลากรสุขภาพ

4

ทีเ่ ข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมีความเสีย่ งต่อการติดเชือ้ ในโรงพยาบาลได้
ผู
ป
้
ว
่
ย
เนื่องจากในโรงพยาบาลมีแหล่งของเชื้อจุลชีพทั้งจากตัวผู้ป่วย จากอุปกรณ์ที่ใช้กับผู้ป่วยมีการปนเปื้อน

เชื้อจุลชีพ หรือจากเชื้อจุลชีพในสิ่งแวดล้อม เช่น น�้ำ  อากาศ เป็นต้น เมื่อปัจจัยในตัวผู้ป่วย เช่น ภาวะ
ภูมิคุ้มกันลดลง จะมีผลท�ำให้ผู้ป่วยเกิดการติดเชื้อในโรงพยาบาลขึ้นได้ กลไกการแพร่กระจายเชื้อที่พบ
บ่อยที่สุด คือ การแพร่กระจายเชื้อจากผู้ป่วยรายหนึ่งไปยังผู้ป่วยอีกรายหนึ่งผ่านมือของบุคลากรสุขภาพ
มาตรการควบคุมการแพร่กระจายเชือ้ เหล่านีท้ สี่ ำ� คัญคือ การท�ำความสะอาดมือ ดังนัน้ การท�ำความสะอาด
มือจึงเป็นสิ่งส�ำคัญที่บุคลากรสุขภาพในโรงพยาบาลต้องปฏิบัติตามอย่างถูกต้องเพื่อลดการติดเชื้อใน      
โรงพยาบาลลง
การท�ำความสะอาดมือเป็นตัวชี้วัดที่ส�ำคัญอย่างหนึ่งของความปลอดภัยของผู้ป่วย (patient
safety) ในปี 2550 กระทรวงสาธารณสุขจึงได้เข้าร่วมกับองค์การอนามัยโลกในโครงการ Global Patient
Safety Challenge: Clean Care is Safer Care ซึ่งเป็นโครงการหลักภายใต้ World Alliance for
Patient Safety ในการท�ำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทั่วโลก เพื่อส่งเสริมวิธีการปฏิบัติที่เห็นว่า      
ดีที่สุดและการปรับปรุงระบบเพื่อเพิ่มความปลอดภัยของผู้ป่วย
เชื้อจุลชีพบนมือ
ผิวหนังเป็นปราการป้องกันร่างกายจากสิง่ แวดล้อมภายนอก ป้องกันการสูญเสียน�ำ้ และการซึมผ่าน
สกัดกัน้ ไม่ให้เชือ้ จุลชีพเข้าสูร่ า่ งกาย โดยการหลัง่ กรดอ่อนจากต่อมไขมัน ซึง่ ไม่เอือ้ ต่อการเจริญเติบโตของ
เชื้อจุลชีพท�ำให้เชื้อจุลชีพเข้าสู่ร่างกายยากขึ้น นอกจากนี้ต่อมไขมันที่ผิวหนังยังผลิตสารที่เป็นกรดไขมัน
และกรดแลคติคมาต่อต้านแบคทีเรียและเชื้อรา และไขมันยังช่วยป้องกันผิวแห้งและแตกโดยธรรมชาติ
ผิวหนังที่ปกคลุมมือของคนเราประกอบด้วยเนื้อเยื่อ 2 ชั้น ได้แก่ ชั้นหนังก�ำพร้า (Epidermis) เป็นชั้นที่
อยูบ่ นสุด และชั้นหนังแท้ (Dermis) เป็นชัน้ ทีอ่ ยูใ่ ต้ชนั้ หนังก�ำพร้า ใต้ชนั้ หนังแท้จะเป็นชั้น Hypodermis
หรือ Subcutaneous tissues ซึ่งประกอบด้วยเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่อยู่กันอย่างหลวม ๆ และไขมัน
ผิวหนังปกติมีเชื้อจุลชีพอาศัยอยู่โดยไม่ก่อให้เกิดโรค ในแต่ละส่วนของร่างกายมีเชื้อจุลชีพ  
จ�ำนวนแตกต่างกัน โดยพบปริมาณมากในบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์ ขาหนีบ รักแร้ ทรวงอก และแขนรวมทัง้ มือ
โดยจุลชีพทีพ่ บเป็นแบคทีเรียประจ�ำถิน่ ทีไ่ ม่กอ่ โรคหรือแบคทีเรียก่อโรค เช่น Staphylococcus aureus,
Proteus mirabilis, Klebseilla และ Acinetobacter spp. บนผิวหนังทีไ่ ม่มรี อยฉีกขาดของผูป้ ว่ ยตัง้ แต่
100 ถึง 1,000,000 โคโลนี ต่อตารางเซนติเมตร จุลชีพทีพ่ บบนผิวหนัง แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่
คู่มือปฏิบัติการป้องกันและควบคุม
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1. จุลชีพที่อยู่ชั่วคราว (Transient Flora) เป็นเชื้อจุลชีพที่อาศัยอยู่ในผิวหนังชั้นตื้นเป็นส่วนใหญ่บุคลากร
สุขภาพมักจะได้เชื้อจุลชีพนี้มาจากการสัมผัสตัวผู้ป่วยโดยตรงหรือสัมผัสกับอุปกรณ์หรือสิ่งแวดล้อมที่มีการปนเปื้อน    
เชือ้ จุลชีพเชือ้ จุลชีพประเภทนีม้ กั จะอาศัยอยูบ่ นผิวหนังแบบไม่ตดิ แน่น และมักไม่มกี ารเจริญแบ่งตัวบนผิวหนังจึงสามารถ
ก�ำจัดออกได้ง่ายโดยทางกายภาพเช่น การล้างมือ หรือแม้แต่การล้างแค่น�้ำเปล่า อย่างไรก็ตามเชื้อจุลชีพประเภทนี      ้
มักเป็นสาเหตุให้เกิดการติดเชื้อในโรงพยาบาล โอกาสของการแพร่กระจายเชื้อประเภทนี้ขึ้นกับปริมาณเชื้อจุลชีพและ
ความชืน้ ของผิวหนัง นอกจากนีม้ อื ของบุคลากรสุขภาพบางคนยังอาจมีเชือ้ จุลชีพทีก่ อ่ ให้เกิดโรคเจริญเติบโต (Pathogenic
flora) อยู่ เช่น Staphylococcus aureus, Gram - negative bacilli, หรือยีสต์ เป็นต้น
2. เชื้อจุลชีพประจ�ำถิ่น (Resident flora) เป็นเชื้อจุลชีพที่อาศัยอยู่ในผิวหนังชั้นที่ลึกลงไปในส่วนของ          
หนังแท้ จนถึงต่อมต่าง ๆ ของผิวหนัง และสามารถเจริญแบ่งตัวได้ อยูต่ ามร่องผิวหนังทีท่ ำ� ให้ขจัดออกได้ยากโดยการล้างมือ
ด้วยน�้ำกับสบู่ ต้องใช้น�้ำยาฆ่าเชื้อจึงจะสามารถลดเชื้อจุลชีพชนิดนี้บนมือได้ เชื้อจุลชีพประเภทนี้มีความแตกต่างกัน     
ทั้งชนิดและปริมาณในแต่ละบุคคลและแต่ละส่วนของร่างกาย โดยทั่วไปจะพบเชื้อ Staphylococcus epidermidis
นอกจากนี้ยังอาจพบเชื้อ Staphyloccocus hominis, Coagulase - negative staphylococci และ Coryneform
bacteria เช่น Propionibacteria, Corynebacteria, Dermobacteria, Micrococci ส่วนเชื้อราจะพบเชื้อ
Pityrosporum (Malassezia) spp. เชื้อที่อยู่เป็นประจ�ำนี้ท�ำหน้าที่ป้องกัน 2 อย่างคือ ต่อต้านเชื้อจุลชีพ (Microbial
antagonism) และท�ำหน้าที่แย่งอาหารในระบบนิเวศน์ (competition for nutrients) เชื้อประเภทนี้ก่อให้เกิด            
โรคติดเชื้อในโรงพยาบาลน้อย จะก่อให้เกิดโรคเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของระบบภูมิคุ้มกันหรือเข้าสู่ร่างกายเมื่อมี          
การสอดใส่อุปกรณ์เข้าร่างกาย
เซลล์ผิวหนังมีการสร้างใหม่และลอกหลุดประมาณ 1,000,000 เซลล์ต่อวันโดยที่ร้อยละ10 ของเซลล์ท         ี่
ลอกหลุดเหล่านี้จะมีเชื้อจุลชีพเกาะติดอยู่ด้วย ดังนั้นเสื้อผ้า ผ้าปูที่นอน เฟอร์นิเจอร์ข้างเตียงและอุปกรณ์รอบตัวผู้ป่วย
จึงอาจมีการปนเปื้อนเชื้อจุลชีพที่พบบนผิวหนังของผู้ป่วย ซึ่งมีการศึกษาพบว่าปริมาณเชื้อจุลชีพบนผิวหนังของผู้ป่วย
ที่นอนรักษาตัวในโรงพยาบาลสูงกว่าของผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยบางรายพบเชื้อจุลชีพที่ดื้อยา เช่น เชื้อ Methicillin Resistant Staphylococcus aureus (MRSA) หรือ Vancomycin Resistant Enterococcus (VRE) ที่ผิวหนัง             
ในหลายส่วนของร่างกายผู้ป่วยด้วย แม้ว่าจะไม่มีบาดแผลหรือรอยแยกของผิวหนัง
การปนเปื้อนเชื้อจุลชีพบนมือของบุคลากรสุขภาพ
นอกจากเชื้อจุลชีพประจ�ำถิ่นแล้ว มือของบุคลากรสุขภาพอาจปนเปื้อนเชื้อจุลชีพอย่างอื่นขณะปฏิบัติงาน
โดยที่พบการปนเปื้อนเชื้อจุลชีพบนมือของบุคลากรสุขภาพแม้เพียงการสัมผัสสิ่งแวดล้อมในห้องผู้ป่วย เนื่องจากมีการ
ปนเปือ้ นเชือ้ จุลชีพในสิง่ แวดล้อมและอุปกรณ์ตา่ ง ๆ เช่น เสือ้ ผ้าผ้าปูเตียง ชุดเครือ่ งนอนผูป้ ว่ ย เก้าอีผ้ ปู้ ว่ ย ทีผ่ วิ ด้านนอก
และด้านในของระบบท่อของเครื่องช่วยหายใจ เครื่องท�ำความชื้นออกซิเจน ตู้อบเด็ก รถแจกยา ตู้เย็น ปุ่มกดขอความ
ช่วยเหลือ แฟ้มรายงานผู้ป่วย อ่างล้างมือ ก๊อกน�้ำ เครื่องจ่ายสบู่เหลว ตู้ใส่ผ้าเช็ดมือ แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ สายรัดแขน
ส�ำหรับเจาะเลือด เครื่องวัดความดันโลหิต อุปกรณ์ดิจิตอลส่วนบุคคล (personal digital assistant) และเสื้อคลุมของ
บุคลากรสุขภาพ นอกจากนี้ยังมีการศึกษาพบเชื้อดื้อยา ได้แก่ MRSA และ VRE ในสิ่งแวดล้อมรอบตัวและอุปกรณ์ที่ใช้
กับผู้ป่วย เช่น ที่กั้นเตียง เสื้อผ้า ผ้าพันส�ำหรับวัดความดันโลหิต ปุ่มปรับการให้สารน�้ำ  ลูกบิดประตูเป็นต้นและพบว่า  
มือของบุคลากรสุขภาพทีป่ นเปือ้ นเชือ้ VRE สามารถแพร่กระจายเชือ้ สูอ่ ปุ กรณ์เครือ่ งใช้และสิง่ แวดล้อมรอบตัวผูป้ ว่ ยได้   
ซึ่งหากมีการสัมผัสบ่อยจะท�ำให้เกิดการปนเปื้อนเชื้อได้มากขึ้น
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สิ่งส�ำคัญคือ เชื้อจุลชีพสามารถมีชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้เป็นเวลานาน ซึ่งแตกต่างกันไปตามชนิดของเชื้อ    
เช่น เชื้อ Parainfluenza virus มีชีวิตอยู่บนพื้นผิวที่ไม่มีรูได้นาน 10 ชั่วโมง มีชีวิตอยู่บนเสื้อผ้าได้นาน 6 ชั่วโมง                     
เชื้อ Noroviruses มีชีวิตอยู่บนพรมได้นานสุดถึง 12 วัน เชื้อ Hepatitis B virus มีชีวิตอยู่บนอิเล็คโตรดส�ำหรับวัดคลื่น
หัวใจได้นาน 7 วัน เชื้อ Clostridium difficile มีชีวิตอยู่บนพื้นได้นานถึง 5 เดือน เชื้อ MRSA มีชีวิตอยู่บนพื้นที่แห้งได้
นานสุดถึง 9 สัปดาห์ และมีชีวิตอยู่บนพื้นลามิเนทพลาสติกได้นาน 2 วัน และเชื้อ VRE มีชีวิตอยู่บนเคาน์เตอร์ได้นาน
สุดประมาณ 2 เดือน เชื้อ Acinetobactrer baumannii อยู่บนพื้นผิวที่แห้งได้นานถึง 4 เดือน
เมื่อมีการท�ำกิจกรรมกับผู้ป่วยจะพบการปนเปื้อนเชื้อบนมือของบุคลากรสุขภาพมากขึ้นเนื่องจากการสัมผัส
ตัวผูป้ ว่ ยและสิง่ สกปรกปนเปือ้ นเชือ้ จุลชีพต่าง ๆ เช่น เลือด สารคัดหลัง่ ของผูป้ ว่ ย สิง่ ส่งตรวจเป็นต้น แม้ในการท�ำกิจกรรม
ที่สะอาดหรือเพียงจับต้องตัวผู้ป่วย เช่น การยกตัวการจับชีพจรวัดความดันโลหิต ซึ่งการปนเปื้อนเชื้อจุลชีพจะมีได้      
มากขึ้น เมื่อท�ำกิจกรรมที่ต้องสัมผัสกับสิ่งสกปรก เช่น การท�ำแผล การดูแลสายให้สารน�้ำทางหลอดเลือดการดูแล          
ทางเดินหายใจและการจับต้องเสมหะ เป็นต้น
กิจกรรมการรักษาพยาบาลของบุคลากรสุขภาพในโรงพยาบาลทีต่ อ้ งสัมผัสทัง้ ตัวผูป้ ว่ ย อุปกรณ์และสิง่ แวดล้อม
จึงท�ำให้มือของบุคลากรสุขภาพมีโอกาสที่จะเกิดการปนเปื้อนเชื้อจุลชีพจากผู้ป่วยและสิ่งแวดล้อม ผลการศึกษาพบว่า
ปริมาณเชื้อจุลชีพบนมือของบุคลากรสุขภาพมีมากถึง 39,000 ถึง 4,600,000 โคโลนีต่อตารางเซนติเมตร ซึ่งมากกว่า
คนปกติที่พบเชื้อจุลชีพเพียง 1,700 โคโลนีต่อตารางเซนติเมตร ดังนั้นหากบุคลากรสุขภาพขาดความระมัดระวังในการ
จัดการกับการปนเปื้อนเชื้อจุลชีพบนมือนี้ อาจก่อให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาลได้
การแพร่กระจายเชื้อจุลชีพผ่านมือของบุคลากรสุขภาพ
การแพร่กระจายเชื้อจุลชีพทางการสัมผัส (contact transmission) โดยผ่านทางมือของบุคลากรสุขภาพ    
เป็นวิธีการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาลที่พบได้บ่อยกว่าการแพร่กระจายโดยวิถีทางอื่น อาจเป็นการสัมผัสโดยตรง
(direct contact) กับผู้ป่วยหรือสิ่งแวดล้อมที่เป็นแหล่งของเชื้อจุลชีพหรือสัมผัสทางอ้อม (indirect contact) โดยผ่าน
ตัวกลาง เช่น อุปกรณ์เครื่องใช้ที่ปนเปื้อนเชื้อก่อโรค เป็นต้น
นอกจากเชื้อจุลชีพจะสามารถมีชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้ดังกล่าวข้างต้นแล้ว เชื้อจุลชีพยังสามารถมีชีวิตอยู  ่
บนมือได้ โดยเชื้อจุลชีพแต่ละชนิดจะสามารถมีชีวิตอยู่บนมือได้ในระยะเวลาที่แตกต่างกัน เชื้อ Escherichia coli
และ Klebsiella spp. มีชีวิตอยู่บนมือได้นาน 6 นาที และ 2 นาที ตามล�ำดับ เชื้อ VRE มีชีวิตอยู่บนมือหรือบนถุงมือ
ได้นาน 1 นาที Rotavirus มีชีวิตอยู่บนมือได้นาน 20 ถึง 60 นาที parainfluenza และ rhinovirus จะมีชีวิตอยู่นาน
ถึง 1 ชั่วโมง
การแพร่กระจายเชือ้ จุลชีพผ่านมือของบุคลากรสุขภาพจึงมีโอกาสเกิดขึน้ ได้ตลอดเวลาขณะให้การดูแลรักษา
ผู้ป่วย โดยมี 5 ขั้นตอนคือ
1. เชื้อจุลชีพอยู่บนตัวผู้ป่วยหรือบนผิวหนังที่ลอกหลุด หรืออยู่ในสิ่งแวดล้อมรอบตัวผู้ป่วย
2. เชื้อจุลชีพแพร่มาสู่มือของบุคลากรสุขภาพขณะท�ำกิจกรรมการดูแลรักษาผู้ป่วย
3. เชื้อจุลชีพที่อยู่บนมือบุคลากรสุขภาพเจริญแบ่งตัวมีชีวิตอยู่ต่อไป
4. บุคลากรสุขภาพไม่ท�ำความสะอาดมือหรือท�ำความสะอาดมือแต่ไม่มีประสิทธิภาพ หรือใช้น�้ำยาท�ำ         
ความสะอาดมือที่ไม่เหมาะสมท�ำให้ยังมีเชื้อจุลชีพปนเปื้อนบนมือ
5. บุคลากรสุขภาพที่มีเชื้อจุลชีพบนมือไปสัมผัสโดยตรงกับผู้ป่วยหรือเครื่องมือเครื่องใช้ในการตรวจรักษา      
ผู้ป่วยหรือสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล ท�ำให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาลขึ้น
คู่มือปฏิบัติการป้องกันและควบคุม
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ตัวอย่างการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาลผ่านมือของบุคลากรสุขภาพ เช่น การแพร่กระจายเชื้อ Group A
streptococcus เกิดจากการสัมผัสตัวผู้ป่วยโดยตรงขณะท�ำแผล การระบาดของเชื้อ Acinetobacter baummanii
ชนิดดื้อยาหลายขนานในหอผู้ป่วยไฟไหม้น�้ำร้อนลวกเกิดจากบุคลากรสุขภาพท�ำความสะอาดมือไม่มีประสิทธิภาพ        
การระบาดของเชื้อ Staphylococcus epidermidis ในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดหัวใจ จากการปนเปื้อนเชื้อจากมือ
ศัลยแพทย์ การระบาดของการติดเชื้อในกระแสโลหิตจากเชื้อ Klebsiella pneumoniae ในหออภิบาลทารก จากการ
ปนเปื้อนเชื้อจากหูฟัง (stethoscope) และมือของพยาบาล การระบาดของเชื้อ Serratia marcescens ในหอผู้ป่วย
วิกฤตศัลยกรรมมีความสัมพันธ์กับการให้อาหารทางหลอดเลือดด�ำ  และการใช้เครื่องช่วยหายใจ แพร่กระจายเชื้อ          
โดยการสัมผัสโดยตรงจากมือบุคลากรสุขภาพ การแพร่กระจายเชื้อก่อโรค มีความสัมพันธ์กับการขาดแคลนบุคลากร
สุขภาพ เกิดการแพร่กระจายเชื้อจากบุคลากรสุขภาพต้องดูแลผู้ป่วยมากกว่า 1 ราย และการท�ำความสะอาดมือก่อน
และหลังดูแลผู้ป่วยแต่ละรายไม่มีประสิทธิภาพ การแพร่กระจายเชื้อ Proteus mirabilis จากมือบุคลากรสุขภาพที่มี  
การปนเปื้อนเชื้อไปสู่สายสวนปัสสาวะ การแพร่กระจายเชื้อ Novovirus จากมือของบุคลากรสุขภาพสู่สิ่งแวดล้อม        
เชื้อจุลชีพจากมือของบุคลากรสุขภาพสู่เครื่องจ่ายผ้าเช็ดมือ เป็นต้น
เชื้อจุลชีพสามารถแพร่กระจายผ่านมือของบุคลากรสุขภาพไปสู่ผู้ป่วย และสิ่งแวดล้อมได้ทั้งทางตรงและ     
ทางอ้อม ดังนั้นบุคลากรสุขภาพควรท�ำความสะอาดมือให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันการแพร่กระจาย       
เชื้อจุลชีพผ่านทางมือ
การท�ำความสะอาดมือ
การท�ำความสะอาดมือ หมายถึง การขจัดสิ่งสกปรกและเชื้อจุลชีพออกจากมือ ไม่ว่าจะโดยวิธีการล้างด้วยน�้ำ
กับสบู่หรือน�้ำยาฆ่าเชื้อ หรือการใช้แอลกอฮอล์ถูมือ เนื่องจากพบว่าการท�ำความสะอาดมือสามารถลดเชื้อจุลชีพบน     
มือได้ และมีผลการวิจัยหลายรายงานที่พบว่า การที่บุคลากรสุขภาพท�ำความสะอาดมือเพิ่มขี้นมีผลท�ำให้การติดเชื้อ     
ในโรงพยาบาลลดลง ป้องกันการเกิดโรคท้องร่วงในเด็กและผู้ใหญ่ได้ นอกจากนี้ยังลดการแพร่กระจายเชื้อดื้อยา MRSA
จึงเป็นที่ยอมรับกันว่า การท�ำความสะอาดมือมีประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อที่ท�ำได้ง่าย
และราคาถูก ดังนัน้ บุคลากรสุขภาพจึงควรท�ำความสะอาดมือเมือ่ สกปรกหรือมีการปนเปือ้ นเชือ้ จุลชีพหากจะท�ำกิจกรรม
ทีค่ าดว่าจะมีการปนเปือ้ นของเชือ้ จุลชีพบนมือได้ควรใช้อปุ กรณ์จบั แทนการใช้มอื หรือใส่ถงุ มือ เนือ่ งจากการท�ำความสะอาด
มือไม่สามารถขจัดเชื้อจุลชีพที่ปนเปื้อนบนมือปริมาณมากได้หมด
ข้อบ่งชี้ในการท�ำความสะอาดมือ
บุคลากรสุขภาพในโรงพยาบาลควรท�ำความสะอาดมือเมื่อท�ำกิจกรรม ดังนี้
1. ก่อนสัมผัสผู้ป่วย
2. ก่อนท�ำกิจกรรมสะอาดหรือปราศจากเชื้อ
3. หลังสัมผัสกับ Body fluids หรือสิ่งสกปรก
4. หลังสัมผัสผู้ป่วย
5. หลังสัมผัสสิ่งแวดล้อมรอบตัวผู้ป่วย
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วิธีการท�ำความสะอาดมือ
การท�ำความสะอาดมือท�ำได้ 2 วิธี คือ
1. การล้างมือด้วยน�้ำกับสบู่หรือน�้ำยาฆ่าเชื้อ (handwashing or hand antisepsis) เมื่อมือเปื้อนสิ่งสกปรก
อย่างเห็นได้ชัด การล้างมือด้วยน�้ำแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ
1.1 การล้างมือด้วยน�ำ้ กับสบูธ่ รรมดา ( Plain/non - antimicrobial soap) ช่วยขจัดสิง่ สกปรก ฝุน่ ละออง
เหงื่อไคล ไขมัน สารอินทรีย์ และเชื้อจุลชีพออกจากมือ สบู่ท�ำให้ผิวที่มือแห้งและระคายเคืองได้ แม้จะมีการผสมสาร
เพิ่มความนุ่ม นอกจากนี้ยังพบว่า สบู่ยังอาจมีการปนเปื้อนเชื้อและก่อให้เกิดการ colonize ของเชื้อจุลชีพบนมือของ
บุคลากรสุขภาพ การล้างด้วยสบู่และน�้ำใช้ในการท�ำความสะอาดมือกรณี หลังถอดถุงมือ ก่อนและหลังสัมผัสผิวหนัง         
ผู้ป่วยปกติที่ไม่มีการปนเปื้อนสารที่มีเชื้อจุลชีพ เช่น เลือด หนอง ก่อนปฏิบัติกิจกรรมพยาบาลทั่วไปที่ไม่ต้องใช้เทคนิค
ปราศจากเชื้อ และหลังสัมผัส non - infectious material ที่มองเห็น เช่น น�้ำดื่ม อาหารสะอาด
1.2 การล้ า งมื อ ด้ ว ยน�้ ำ กั บ สบู ่ ย าฆ่ า เชื้ อ (Antiseptic soaps) เช่ น 7.5% Povidone iodine,                         
4% chlorhexidine gluconate, Triclosan เป็นต้น การล้างมือด้วยน�ำ้ กับสบูย่ าฆ่าเชือ้ จะขจัดสิง่ สกปรกและเชือ้ จุลชีพ  
ออกจากมือ ซึ่งสามารถขจัดเชื้อจุลชีพทั้งที่อาศัยอยู่ชั่วคราวและเชื้อจุลชีพประจ�ำถิ่นได้มากกว่าสบู่ จึงใช้ในกรณีก่อน            
การสอดใส่อุปกรณ์เข้าร่างกายผู้ป่วย ก่อนการสัมผัสหรือท�ำกิจกรรมกับผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันต�่ำ  ผิวหนังที่มีบาดแผลและ
หลังสัมผัสกับสิ่งสกปรกที่มีการปนเปื้อนเชื้อจุลชีพ น�้ำยาฆ่าเชื้อเหล่านี้ออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อจุลชีพได้ต่างกัน เช่น แอลกอฮอล์
ฆ่าเชื้อได้เร็ว chlorhexidine gluconate ออกฤทธิ์ได้เร็วและนานกว่า Povidone iodine
ในหอผูป้ ว่ ยควรมีอปุ กรณ์ในการท�ำความสะอาดมือครบถ้วน ได้แก่ อ่างล้างมือ โดยก๊อกน�ำ้ ควรใช้แบบเปิด - ปิด
ด้วยข้อศอกหรือขาเพื่อป้องกันการปนเปื้อนเชื้อจุลชีพของมือ สบู่หรือน�้ำยาฆ่าเชื้อที่ใช้ล้างมือควรมีไว้ใช้อย่างเพียงพอ
เสมอ สบู่ที่ใช้อาจใช้ในรูปสบู่เหลว ก้อน ผงหรือเกล็ด แต่สบู่ก้อนมักมีการปนเปื้อนเชื้อจุลชีพจากผู้ใช้คนก่อนภาชนะที่
วางสบู่ก้อนอาจมีน�้ำขังและกลายเป็นแหล่งเพาะเชื้อจุลชีพ จึงต้องวางสบู่ในภาชนะที่มีทางระบายน�้ำ  เพื่อป้องกัน           
การเปียกแฉะ ดังนั้นการใช้สบู่เหลวน่าจะมีความเหมาะสมกว่า ผ้าเช็ดมือควรใช้ผ้าที่สะอาดและแห้ง ทั้งนี้ควรใช้เป็น    
ผ้าที่เช็ดครั้งเดียวแล้วทิ้งหรือน�ำกลับไปซักใหม่ หรืออาจใช้กระดาษเช็ดมือแทน ซึ่งจะสะดวกในแง่ที่ไม่ต้องน�ำไปซัก            
ควรหลีกเลีย่ งการใช้น�้ำร้อนล้างมือ เนื่องจากน�้ำร้อนจะท�ำให้ผิวหนังเกิดการอักเสบ
ก่อนการล้างมือให้ถอดแหวนหรือเครื่องประดับอื่นที่ใส่ในนิ้วมือออก เพื่อให้ท�ำความสะอาดได้ทั่วถึง เปิดน�้ำ
ราดให้ทั่วมือ แล้วฟอกด้วยสบู่หรือน�้ำยาฆ่าเชื้อ โดยใช้สบู่หรือน�้ำยาฆ่าเชื้อประมาณ 3 - 5 มิลลิลิตรเพื่อให้พอท�ำ            
ความสะอาดมือได้ทุกส่วน การล้างมือด้วยน�้ำ ควรประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ดังนี้
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1.
ฟอกฝามือดานขาง

2.
ฟอกงามนิ้วมือดานหนา

3.
ฟอกหลังมือและงามนิ้วมือดานหลัง

4.
ฟอกนิ้วและขอนิ้วมือดานหลัง
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5.
ฟอกนิ้วหัวแมมือ

6.
ฟอกปลายนิ้วและเล็บ

7.
ฟอกรอบขอมือ
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ล้างคราบสบูห่ รือน�ำ้ ยาฆ่าเชือ้ ออกหมดด้วยน�ำ้ สะอาด เช็ดมือให้แห้งด้วยผ้าหรือกระดาษทีส่ ะอาด แล้วใช้ผา้ หรือ
กระดาษเช็ดมือปิดก๊อกน�ำ 
้ (หากต้องใช้มอื ในการปิด) เพือ่ ไม่ให้มอื ทีส่ ะอาดสัมผัสกับก๊อกน�ำ้ ทีอ่ าจมีการปนเปือ้ นเชือ้ จุลชีพ
ข้อควรระวังในการล้างมือ คือ ต้องล้างให้ทั่วทุกส่วนของมือและใช้เวลานานอย่างน้อย 20 วินาที เพื่อขจัด   
สิ่งสกปรกและเชื้อจุลชีพออกจากมือให้มากที่สุด ถ้าใช้เวลายิ่งนานจะขจัดเชื้อจุลชีพออกได้มากขึ้น
2. การถูมือด้วยแอลกอฮอล์ (alcohol - based hand rubs) เนื่องจากการล้างมือด้วยน�้ำแต่ละครั้งใช้เวลา
อย่างน้อย 1 นาทีในการเดินไปที่อ่างล้างมือและท�ำการล้างมือ หากต้องล้างมือทุกครั้งตามที่ก�ำหนด พบว่า บุคลากร
สุขภาพอาจจะต้องเสียเวลา 1 ใน 5 ของเวลาท�ำงานในการท�ำความสะอาดมือ เวลาจึงเป็นอุปสรรคที่ส�ำคัญในการท�ำ  
ความสะอาดมือจึงมีการน�ำเอาน�ำ้ ยาทีฆ่ า่ เชือ้ ได้เร็วมาใช้ในการท�ำความสะอาดมือ  คือ แอลกอฮอล์ถมู อื โดยไม่ตอ้ งใช้นำ 
�้
ซึ่งลดเวลาลงได้มาก
แอลกอฮอล์ที่ใช้ท�ำความสะอาดมือต้องอยู่ในรูปสารละลายน�้ำ (Hydroalcoholic liquid rubs) จึงจะมีฤทธิ์
ในการฆ่าเชื้อได้ดี และควรมีความเข้มข้น 60% - 95% โดยแอลกอฮอล์มีฤทธิ์ท�ำให้สารโปรตีนแข็งตัวและท�ำลาย              
เยือ่ หุม้ เซลล์ของเชือ้ จุลชีพ แอลกอฮอล์ทใี่ ช้มี 3 ชนิด ได้แก่ Ethanol (Ethyl alcohol), propan - 1 - ol (n - propanol,
n - propyl alcohol) และ propan - 2 - ol (Isopropanol, Isopropyl alcohol) แอลกอฮอล์ถมู อื มีประสิทธิผลในการ
ลดเชือ้ แบคทีเรียบนมือได้เท่ากับล้างมือด้วย chlorehexidine  น�ำ้ ยาผสมแอลกอฮอล์กบั คลอเฮกซิดนี จะท�ำให้ฤทธิฆ์ า่ เชือ้
คงค้างนาน จึงเหมาะที่จะใช้ในการท�ำความสะอาดมือเพื่อการผ่าตัด อย่างไรก็ตามแอลกอฮอล์ไม่สามารถท�ำลายสปอร์
ของแบคทีเรีย ไวรัสแบบ non - enveloped และ Protozoan cysts
ข้อเสียของแอลกอฮอล์คือ การท�ำให้ผิวหนังแห้ง จึงมีการผสมสารเพิ่มความชุ่มชื้นกับผิวหนัง ซึ่งจะช่วยลด  
การลอกหลุดของเซลล์ผิวหนังที่อาจมีเชื้อจุลชีพเกาะติดอยู่ จึงช่วยป้องกันการแพร่กระจายเชื้อจุลชีพได้ อย่างไรก็ตาม
พบว่าแอลกอฮอล์ท�ำให้ผิวหนังที่มือแห้งหรือระคายเคืองน้อยกว่าการล้างด้วยน�้ำกับสบู่และน�้ำยาฆ่าเชื้ออื่น นอกจากนี้
เมื่อมีการน�ำเอาแอลกอฮอล์มาใช้ในหน่วยงาน ยังพบว่า ช่วยท�ำให้บุคลากรสุขภาพมีการท�ำความสะอาดมือเพิ่มขึ้น      
โดยเฉพาะในกรณีเร่งด่วน และท�ำกิจกรรมต่อเนือ่ ง  ข้อดีของการใช้แอลกอฮอล์ในการท�ำความสะอาดมือ คือ ออกฤทธิเ์ ร็ว
ใช้เวลาน้อยกว่าการล้างมือด้วยน�้ำกับสบู่ ไม่ต้องมีอ่างล้างมือ และผ้าเช็ดมือ ลดความเสี่ยงจากการปนเปื้อนเชื้อหลัง    
การล้างมือทีเ่ กิดจากการใช้นำ�้ และผ้าเช็ดมือทีเ่ ปือ้ นเชือ้ จุลชีพขวดใส่แอลกอฮอล์สามารถวางไว้ใช้ได้ทกุ ทีใ่ นทีท่ ำ� งานหรือ
พกติดตัว
การถูมือด้วยแอลกอฮอล์  ใช้ท�ำความสะอาดมือในกรณีที่มือไม่ได้เปื้อนสิ่งสกปรก เลือดหรือสารคัดหลั่งอย่าง
เห็นได้ชดั เนือ่ งจากแอลกอฮอล์จะเสือ่ มประสิทธิภาพเมือ่ สัมผัสกับสิง่ สกปรก ปนเปือ้ นเลือดและสารคัดหลัง่ ประสิทธิผล
ของแอลกอฮอล์ขนึ้ กับหลายปัจจัยได้แก่ ปริมาณทีใ่ ช้ ความเข้มข้น ระยะเวลาทีส่ มั ผัสกับน�ำ้ ยา ชนิดของแอลกอฮอล์และ
ใช้ในขณะทีม่ อื เปียกหรือไม่เปียก การใช้แอลกอฮอล์ควรใช้ในปริมาณ 3 - 5 มิลลิลติ รใส่ฝา่ มือแล้วลูบให้ทวั่ ฝ่ามือ หลังมือ
และนิว้ มือ จนกระทัง่ แอลกอฮอล์ระเหยจนแห้ง ซึง่ ใช้เวลาประมาณ 20 - 30 วินาที หลังลูบมือด้วยแอลกอฮอล์ 5 - 10 ครัง้
แล้วรูส้ กึ เหนียวมือให้ลา้ งออกด้วยน�ำ้ กับสบูอ่ ย่างไรก็ตามไม่ควรล้างมือด้วยน�ำ้ และสบูต่ ามหลังการถูมอื ด้วยแอลกอฮอล์
ทุกครั้งเพราะอาจท�ำให้ผิวหนังอักเสบได้ง่ายขึ้น
ปัญหาที่พบในการใช้แอลกอฮอล์คือ  บุคลากรสุขภาพอาจใช้ปริมาณที่น้อยเกินไป ลูบไม่ทั่วมือ แอลกอฮอล์
ยังไม่ทันระเหยก็ท�ำกิจกรรมต่อ ท�ำให้การท�ำลายเชื้อจุลชีพบนมือไม่มีประสิทธิผล นอกจากนี้แอลกอฮอล์ยังติดไฟได้     
ดังนั้นขวดใส่แอลกอฮอล์ควรเก็บห่างจากบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงและมีไฟ แอลกอฮอล์มีการระเหยได้ ท�ำให้ความเข้มข้น
ลดลงเมือ่ เวลาผ่านไป ดังนัน้ ภาชนะทีใ่ ส่แอลกอฮอล์จงึ ควรมีฝาปิดมิดชิด เพือ่ ป้องกันการระเหย อย่างไรก็ตามแอลกอฮอล์
70% ในภาชนะแบบกด หลังการตั้งทิ้งไว้ในห้องที่อุณหภูมิปกติ แอลกอฮอล์จะยังคงมีความเข้มข้น มากกว่า 60%          
ในระยะเวลา 30 วัน ซึ่งเป็นความเข้มข้นที่เพียงพอใช้ในการท�ำความสะอาดมือได้
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กรณีที่ใช้แอลกอฮอล์ถูท�ำความสะอาดมือ ควรมีขวดใส่แอลกอฮอล์วางไว้ข้างเตียงผู้ป่วยและบริเวณที่ท�ำงาน
เช่น บริเวณเตรียมยาฉีด รถเข็นส�ำหรับวางอุปกรณ์ในการท�ำกิจกรรมกับผูป้ ว่ ย เป็นต้น ภาชนะทีใ่ ส่แอลกอฮอล์ควรท�ำให้
ปราศจากเชื้อก่อน เพื่อป้องกันการปนเปื้อนเชื้อจุลชีพ  ไม่ควรเติมน�้ำยาใหม่ลงในภาชนะบรรจุเดิม
กรณีหลังการสัมผัสผู้ป่วยที่ติดเชื้อ Clostridium difficile ไม่ควรใช้แอลกอฮอล์ท�ำความสะอาดมือ             
เพราะแอลกอฮอล์ไม่สามารถท�ำลายสปอร์ของเชื้อชนิดนี้ได้ควรใช้วิธีการขจัดออกโดยทางกายภาพด้วยการล้างมือด้วย
น�้ำกับสบู่หรือน�้ำยาฆ่าเชื้อ เช่น 4% Chlorhexidine gluconate เช่นเดียวกับกรณีที่มือปนเปื้อนเชื้อไวรัสชนิด
nonenveloped virus ควรล้างมือด้วยน�้ำกับสบู่
การท�ำความสะอาดมือเพื่อการผ่าตัด
ก่อนการท�ำผ่าตัด บุคลากรควรท�ำความสะอาดมืออย่างถูกต้องเพือ่ ป้องกันผูป้ ว่ ยติดเชือ้ ทีแ่ ผลผ่าตัด เนือ่ งจาก
ถุงมือที่ใส่ขณะท�ำผ่าตัดอาจรั่วได้ ควรถอดแหวน เครื่องประดับและนาฬิกาออก ตัดเล็บให้สั้นและแคะขี้เล็บออกให้   
หมดก่อน เปิดน�้ำราดให้มือและแขนเปียกน�้ำทั่วและชะล้างสิ่งสกปรกออก แล้วใช้น�้ำยาฆ่าเชื้อเช่น 7.5% Povidone
iodine, 4% Chlorhexidine gluconate เป็นต้น ประมาณ 3 - 5 มิลลิลิตร ฟอกมือจนถึงข้อศอกทั้ง 2 ข้างจนทั่วถึง   
นานประมาณ 2 - 5นาที แล้วล้างน�้ำให้สะอาด จนคราบน�้ำยาฆ่าเชื้อออกหมด ปิดก๊อกน�้ำด้วยข้อศอก เท้าหรือขาแทน          
การใช้มือ เดินเข้าห้องผ่าตัดโดยยกมือไว้สูงเหนือข้อศอก เช็ดมือให้แห้งด้วยผ้าเช็ดมือที่ปราศจากเชื้อชนิดใช้ครั้งเดียว
เช็ดแบบไม่ซำ�้ บริเวณ ไม่ควรใช้แปรงในการขัดท�ำความสะอาดมือ ยกเว้นกรณีทมี่ ือเปือ้ นมาก แต่ตอ้ งระวังการท�ำให้เกิด
บาดแผลจากขนแปรง  จึงควรเลือกใช้แปรงที่มีขนอ่อนนุ่มและผ่านการท�ำให้ปราศจากเชื้อ
การท�ำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เพื่อการผ่าตัด ให้ใช้ 60 - 95% alcohol หรือ 50 - 95% alcohol          
ที่ผสมกับน�้ำยาฆ่าเชื้อชนิดอื่น เช่น Chlorhexidine gluconate, Quaternary ammonium compound หรือ
Hexachlorophene เพื่อให้มีฤทธิ์คงค้างอยู่เป็นการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลชีพบนมือที่ใส่ถุงมือ ทั้งนี้ก่อนใช้
แอลกอฮอล์ในการท�ำความสะอาดมือ ในครั้งแรกให้ล้างมือด้วยน�้ำกับน�้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อชะล้างสิ่งสกปรกและสปอร์ของ
เชือ้ แบคทีเรียออกจากมือก่อน  เช็ดมือและแขนให้แห้ง ปิดก๊อกน�ำ้ ด้วยเท้าหรือขาแทนมือ แล้วจึงใช้ Alcoholic - based
hand rubs ปริมาณไม่น้อยกว่า 6 มิลลิลิตรหรือตามที่บริษัทผู้ผลิตก�ำหนดเทใส่ฝ่ามือ ลูบแอลกอฮอล์ให้ทั่วฝ่ามือ         
หลังมือ นิว้ มือ และแขน 2 ข้าง ถึงเหนือข้อศอก จนกระทัง่ แอลกอฮอล์ระเหยจนแห้ง ไม่ตอ้ งใช้ผา้ เช็ดมือ ทัง้ หมดใช้เวลา
ประมาณ 2 - 5 นาที
ข้อปฏิบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท�ำความสะอาดมือ
การลดการปนเปื้อนของเชื้อจุลชีพบนมือและประสิทธิผลของการท�ำความสะอาดมือยังขึ้นกับข้อปฏิบัติอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การใส่ถุงมือ การใส่แหวนการท�ำเล็บและการใช้โลชั่นทามือดังนี้
การใส่ถุงมือ
การใส่ถุงมือของบุคลากรสุขภาพช่วยลดการปนเปื้อนเชื้อจุลชีพจากผู้ป่วยได้ นอกจากนี้ถุงมือยังป้องกันการ
แพร่กระจายเชื้อจุลชีพประจ�ำถิ่นบนมือของบุคลากรสุขภาพไปสู่ผู้ป่วยและลดการปนเปื้อนเชื้อจากผู้ป่วยรายหนึ่งแล้ว
แพร่กระจายไปสู่ผู้ป่วยรายอื่น การใส่ถุงมือไม่สามารถป้องกันมือจากการปนเปื้อนของเชื้อจุลชีพได้ทั้งหมด เนื่องจาก
ถุงมืออาจรั่วระหว่างใช้งาน นอกจากนี้อาจมีการปนเปื้อนมือขณะถอดถุงมือได้ ดังนั้นแม้ว่าจะใส่ถุงมือในการปฏิบัติ
กิจกรรมกับผู้ป่วย บุคลากรสุขภาพยังต้องท�ำความสะอาดมือทั้งก่อนและหลังการถอดถุงมือ ต้องเปลี่ยนถุงมือหลังท�ำ
กิจกรรมเสร็จ ห้ามใส่ถุงมือคู่เดียวในการท�ำกิจกรรมกับผู้ป่วยมากกว่า 1 คน เปลี่ยนถุงมือหรือถอดถุงมือระหว่างการท�ำ
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กิจกรรมหากเปลี่ยนจากการสัมผัสกับสิ่งสกปรกไปส่วนที่สะอาดในผู้ป่วยรายเดียวกัน และเมื่อเปลี่ยนผู้ป่วย  นอกจากนี้
บุคลากรสุขภาพควรท�ำความสะอาดมือทุกครัง้ หลังการถอดถุงมือ เนือ่ งจากถุงมือทีใ่ ช้อาจรัว่ อาจมีการปนเปือ้ นในระหว่าง
การถอดถุงมือได้ และเชื้อจุลชีพที่อยู่บนมือมีการเจริญแบ่งตัวได้ตลอดเวลาที่ใส่ถุงมือ
การใส่ถุงมืออาจมีผลต่อการท�ำความสะอาดมือของบุคลากรสุขภาพ เนื่องจากความรู้สึกว่าเมื่อใส่ถุงมือมี    
ความปลอดภัย จึงท�ำให้บุคลากรสุขภาพไม่ท�ำความสะอาดมือหลังถอดถุงมือ หรือใส่ถุงมือท�ำกิจกรรมต่อเนื่องโดยไม่
เปลี่ยนถุงมือ ไม่ควรท�ำความสะอาดมือโดยล้างน�้ำหรือถูด้วยแอลกอฮอล์บนถุงมือที่สวมอยู่เพื่อใช้ถุงมือซ�้ำอีก
การใส่แหวน
การใส่แหวนขณะปฏิบัติงาน ท�ำให้เกิดการปนเปื้อนเชื้อจุลชีพบนมือมากขึ้นและล้างออกไม่หมด นอกจากนี้
การใส่แหวนยังอาจท�ำให้ถุงมือรั่วและฉีกขาดได้ง่ายขึ้น ดังนั้นบุคลากรสุขภาพจึงไม่ควรใส่แหวนขณะปฏิบัติงาน
แฟชั่นการท�ำเล็บ
เล็บที่ยาวจะเป็นแหล่งสะสมสิ่งสกปรกและเชื้อจุลชีพ การลอกของสีทาเล็บจะท�ำให้เป็นแหล่งสะสมของ       
เชื้อจุลชีพ นอกจากนี้การใส่เล็บปลอมยังพบว่า ท�ำให้มีเชื้อจุลชีพปนเปื้อนมากกว่าเล็บธรรมชาติ การใส่เล็บปลอมยัง
ท�ำให้บุคลากรล้างมือน้อยลงและท�ำให้ถุงมือขาดได้ง่าย ดังนั้นบุคลากรสุขภาพจึงไม่ควรใส่เล็บปลอมและไม่ควรไว้เล็บ
การใช้โลชั่นทามือ
ผลิตภัณฑ์ทใี่ ช้ในการท�ำความสะอาดอาจมีผลลดปริมาณไขมันในผิวหนังและเพิม่ การสูญเสียน�ำ 
้ นอกจากนีย้ งั
เพิ่มการลอกหลุดของเซลล์ ท�ำให้ผิวแห้งและอักเสบ ดังนั้นบุคลากรที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดผิวหนังแห้ง แตก ควรใช้
สารเพิ่มความชุ่มชื้นแก่ผิวหนัง เช่น โลชั่นหรือ ครีมทาผิว
โลชั่นหรือครีมที่ใช้ทาผิวหนังแต่ละชนิดมีประสิทธิภาพในการเพิ่มความชุ่มชื้นแตกต่างกัน จึงควรเลือกใช้
ผลิตภัณฑ์ทเี่ หมาะสม นอกจากนีข้ วดใส่โลชัน่ ทีต่ งั้ วางไว้ในหอผูป้ ว่ ยอาจมีการปนเปือ้ นเชือ้ จุลชีพได้เมือ่ ใช้โลชัน่ หมดขวด
จึงไม่ควรใช้วิธีเติมโลชั่นลงในขวด ควรท�ำความสะอาดขวดและท�ำให้แห้งก่อนน�ำมาเติมโลชั่นใช้ต่อไป
ปัญหาการท�ำความสะอาดมือของบุคลากรสุขภาพ
แม้วา่ แนวปฏิบตั กิ ารป้องกันการติดเชือ้ จะเน้นในเรือ่ งของการท�ำความสะอาดมือแต่ผลการศึกษาหลายรายงาน
พบว่าบุคลากรสุขภาพในโรงพยาบาลปฏิบตั กิ ารท�ำความสะอาดมือโดยเฉลีย่ ต�ำ่ กว่า 50% ปัญหาทีพ่ บในการล้างมือของ
บุคลากรสุขภาพ คือ การไม่ล้างตามข้อบ่งชี้และล้างไม่ทั่วมือ ส่วนปัญหาที่พบในการใช้แอลกอฮอล์ท�ำความสะอาดมือ
คือ การใช้แอลกอฮอล์ในปริมาณที่น้อยเกินไป ท�ำให้ลูบไม่ทั่วมือ และไม่รอให้แอลกอฮอล์ระเหยแห้งก่อนปฏิบัติงาน     
ต่อไป ซึง่ การทีบ่ คุ ลากรสุขภาพไม่ทำ� ความสะอาดมือตามข้อก�ำหนดดังกล่าวเนือ่ งจากปัจจัยหลายปัจจัย  พอสรุปได้ดงั นี้
1. ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่
• ไม่มคี วามรูเ้ กีย่ วกับความส�ำคัญของการท�ำความสะอาดมือในการลดการแพร่กระจายเชือ้ และการปนเปือ้ น
ของเชื้อจุลชีพบนมือ
• ไม่เข้าใจในวิธีการท�ำความสะอาดมือที่ถูกต้อง
• ล้างมือบ่อยแล้วท�ำให้มือแห้ง แตก
• ความดื้อ ไม่ยอมปฏิบัติตามที่ก�ำหนด
• การใส่ถุงมือ แล้วไม่ต้องท�ำความสะอาดมือ
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• ประเภทบุคลากรโดยพบว่าแพทย์มักจะท�ำความสะอาดมือน้อยกว่าบุคลากรประเภทอื่น
2. ปัจจัยในหน่วยงาน ได้แก่
ปัญหาเกีย่ วกับอุปกรณ์การท�ำความสะอาดมือไม่เพียงพอหรือไม่เหมาะสม เช่น อ่างล้างมือมีนอ้ ย หรืออยูไ่ กล
จากบริเวณทีป่ ฏิบตั งิ าน ผ้าหรือกระดาษเช็ดมือ สบูห่ รือน�ำ้ ยาล้างมือมีไม่เพียงพอ สบูก่ อ้ นมีคราบสกปรกติดอยู่ ท�ำให้ไม่
อยากใช้ต่อ ก๊อกน�้ำเป็นแบบหมุนที่มีคราบสกปรกติดอยู่ ท�ำให้ไม่อยากจับ
• ขาดแนวปฏิบัติหรือคู่มือการท�ำความสะอาดมือ
• จ�ำนวนบุคลากรสุขภาพในหน่วยงานมีน้อย ท�ำให้มีงานมาก งานยุ่ง ไม่มีเวลา
• ต้องรีบช่วยท�ำกิจกรรมกับผู้ป่วย เช่น ในหอผู้ป่วยหนัก ห้องฉุกเฉิน เป็นต้น
• ไม่เคยมีการอบรมเรื่องการท�ำความสะอาดมือ ขาดการกระตุ้นจากผู้น�ำ
• ไม่มีต้นแบบในกลุ่มเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้างาน
• ไม่มีการประเมินผลหรือให้ข้อมูลย้อนกลับ
• ไม่มีบทลงโทษ ในกรณีที่ไม่ท�ำ หรือให้รางวัลในกรณีที่ท�ำตามข้อก�ำหนด
• การท�ำงานในบางหน่วยงาน เช่น หอผู้ป่วยหนัก ห้องฉุกเฉิน พบว่าบุคลากรท�ำความสะอาดมือน้อยกว่า
หน่วยงานอื่นเป็นต้น
การส่งเสริมการท�ำความสะอาดมือของบุคลากรสุขภาพ
การกระตุ้นและส่งเสริมให้บุคลากรสุขภาพมีการท�ำความสะอาดมือเพิ่มขึ้นมีหลายวิธีการ ได้แก่ การอบรมให้
ความรู้ การแจกแผ่นพับให้ข้อมูลการให้ข้อมูลย้อนกลับ การติดโปสเตอร์เตือน การให้ผู้ป่วยกระตุ้นเตือน การให้เพื่อน
เตือนเพือ่ น การเพิม่ อุปกรณ์เช่นอ่างล้างมือผ้าเช็ดมือ การก�ำหนดเป็นนโยบาย การเปลีย่ นเป็นการใช้สบูท่ มี่ สี ารเพิม่ ความ
นุ่มของผิวหนังและการเพิ่มการใช้แอลกอฮอล์ นอกจากนี้การศึกษาหลายรายงานใช้มากกว่า 1 วิธี เช่น ให้ความรู          ้
ร่วมกับการให้ข้อมูลย้อนกลับ เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามผลของการกระตุ้นและส่งเสริมในการศึกษาวิจัยเหล่านี้พบว่า    
การเพิ่มของการท�ำความสะอาดมือของบุคลากรสุขภาพเกิดขึ้นในช่วงระยะสั้นเท่านั้น
โรงพยาบาลจึงควรด�ำเนินกลยุทธ์ในการส่งเสริมการท�ำความสะอาดของบุคลากรสุขภาพดังต่อไปนี้
1. การก�ำหนดนโยบาย วิธีการ มาตรการเรื่องการท�ำความสะอาดมือของบุคลากรสุขภาพเป็นลายลักษณ์
อักษร โดยท�ำให้การท�ำความสะอาดมือเป็นเรื่องที่ท�ำเป็นประจ�ำ 
2. การสนั บ สนุ น งบประมาณวั ส ดุ อุ ป กรณ์ ใ นการท� ำ ความสะอาดมื อ และการจั ด กิ จ กรรมการส่ ง เสริ ม              
การท�ำความสะอาดมือของบุคลากรสุขภาพ
3. การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่สนับสนุนการท�ำความสะอาดมือ โดยการรณรงค์เรื่องการท�ำความสะอาดมือ
เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และสร้างบรรยากาศให้บุคลากรสุขภาพสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมหรือตะหนักถึงความ
ส�ำคัญของการท�ำความสะอาดมือมากขึ้น โรงพยาบาลควรจัดกิจกรรมรณรงค์การท�ำความสะอาดมืออย่างน้อยปีละครั้ง
และก�ำหนดให้มีบุคลากรสุขภาพเป็นตัวแบบด้านการท�ำความสะอาดมือ ซึ่งควรเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลต่อบุคลากร           
สุขภาพอื่น ๆ นอกจากนี้ การให้รางวัลผู้ที่ท�ำความสะอาดมือได้ดีและการลงโทษผู้ที่ไม่ท�ำเป็นมาตรการที่ช่วยกระตุ้นให้
บุคลากรท�ำความสะอาดมือเพิ่มขึ้นได้
4. การอบรม เพือ่ ให้ความรู้ เพือ่ สร้างความตระหนักถึงความส�ำคัญของการท�ำความสะอาดและเกิดความเชือ่
ที่ดีต่อการท�ำความสะอาดมือแก่บุคลากรสุขภาพ ด้วยวิธีการอบรมแบบมีส่วนร่วมโดยให้โอกาสบุคลากรสุขภาพได้         
ซักถาม แลกเปลี่ยนประสบการณ์ มีการสาธิตและสาธิตย้อนกลับถึงวิธีการท�ำความสะอาดมือ โดยมีการใช้เครื่อง Black
light หรือ Ultraviolet light ในการทดสอบให้เห็นถึงสิง่ ตกค้างบนมือ หากล้างมือไม่ถกู ต้อง นอกจากนีค้ วรจัดการอบรม
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การใช้ถุงมือที่ถูกต้อง รวมทั้งจัดเตรียมให้มีถุงมือไว้ใช้อย่างเพียงพอในบริเวณที่ปฏิบัติงาน โดยให้บุคลากรตระหนักถึง
ความส�ำคัญของการไม่ใช้ถุงมือแทนการท�ำความสะอาดมือ
5. การเปลี่ยนระบบในโรงพยาบาลให้การท�ำความสะอาดมือเป็นเรื่องง่ายโดยการจัดให้มีการใช้แอลกอฮอล์
ท�ำความสะอาดมือในหน่วยงาน โดยเฉพาะในหน่วยงานทีต่ อ้ งท�ำกิจกรรมเร่งรีบ หรือท�ำกิจกรรมต่อเนือ่ ง เช่น ห้องฉุกเฉิน
หอผู้ป่วยหนัก เป็นต้น โดยจัดวางขวดใส่แอลกอฮอล์ไว้บริเวณหน้าห้อง บริเวณที่ปฏิบัติงานและข้างเตียงผู้ป่วย หรือใช้
แบบพกติดตัวเพือ่ ให้สะดวกในการใช้ ทัง้ นีค้ วรใช้แบบหนีบไว้นอกกระเป๋า ไม่ควรใช้แบบทีต่ อ้ งใช้มอื ล้วงออกจากกระเป๋า
เพราะอาจเกิดการปนเปื้อนจากมือที่สกปรกได้
6. การเตือน โดยการท�ำเป็นโปสเตอร์เตือน (Poster reminder) ซึ่งเป็นการสื่อสารข้อความที่สั้น กะทัดรัด
ชักจูงหรือเตือนให้บุคลากรสุขภาพร่วมมือในการท�ำความสะอาดมือ มีลักษณะเป็นข้อความประกอบภาพ และท�ำให้มี
สีสันสวยงาม ดึงดูดใจ โดยติดในบริเวณที่บุคลากรสุขภาพปฏิบัติงาน บริเวณเตียงผู้ป่วยและบริเวณอ่างล้างมือหรือ       
การใช้อุปกรณ์ส่งเสียงเตือน (Voice reminder) โดยติดอุปกรณ์ดังกล่าวไว้บริเวณที่บุคลากรสุขภาพจะเดินผ่าน               
เพื่อเตือนให้ท�ำความสะอาดมือ เช่น ประตูหน้าหอผู้ป่วย หน้าห้องผู้ป่วยที่ติดเชื้อดื้อยา เป็นต้น
7. การให้ข้อมูลย้อนกลับ เป็นการสื่อสารให้บุคคลากรทราบว่าพฤติกรรมที่ท�ำไปเป็นอย่างไร ท�ำให้ทราบถึง
สิ่งที่ตนกระท�ำอยู่ว่าถูกต้องตามข้อก�ำหนดหรือไม่ อย่างไร สิ่งส�ำคัญคือ ผู้ให้ข้อมูลย้อนกลับต้องมีอ�ำนาจและ               
ความน่าเชื่อถือ การให้ข้อมูลย้อนกลับควรท�ำในทันทีภายหลังการเกิดพฤติกรรม จึงจะท�ำให้บุคลากรสุขภาพยอมรับได้
โดยท�ำได้ทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น การท�ำเป็นจดหมายถึงแต่ละบุคคล การท�ำเป็นโปสเตอร์แจ้งผล
เป็นต้น
8. การให้บคุ ลากรสุขภาพมีสว่ นร่วมในการแก้ไขปัญหาของหน่วยงานและคิดวิธกี ารส่งเสริมการท�ำความสะอาด
มือที่เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงาน
การประเมินผลการท�ำความสะอาดมือของบุคลากรสุขภาพ
ภายหลังการด�ำเนินการส่งเสริมการท�ำความสะอาดมือของบุคลากรสุขภาพในโรงพยาบาล โรงพยาบาลควร
ด�ำเนินกิจกรรมการติดตามประเมินผลดังนี้
1. การสั ง เกตการปฏิ บั ติ ข องบุ ค ลากรสุ ข ภาพในการท� ำ ความสะอาดมื อ โดยสั ง เกตพฤติ ก รรมการท� ำ            
ความสะอาดมือขณะปฏิบัติงานว่า ท�ำตามข้อบ่งชี้หรือไม่ท�ำความสะอาดได้ทั่วมือ (ครบขั้นตอน) และใช้เวลานานตามที่
ก�ำหนดหรือไม่ การสังเกตควรท�ำกับบุคลากรสุขภาพทุกประเภทที่สัมผัสกับผู้ป่วย โดยใช้วิธีการสุ่มสังเกตให้ครอบคลุม
ทุกหน่วยงานและรอบเวลาการท�ำงาน (เวร)
2. การรายงานปริมาณการใช้แอลกอฮอล์ สบู่ หรือน�ำ้ ยาฆ่าเชือ้ ทีใ่ ช้ทำ� ความสะอาดมือเป็นวิธกี ารประเมินผล
ทางอ้อม
3. การรายงานจ�ำนวนการใช้ผ้าหรือกระดาษเช็ดมือต่อเดือน
4. การรายงานผลกระทบจากการท�ำความสะอาดมือ เช่น การลดลงของการติดเชือ้ ในโรงพยาบาล การลดลง
ของการแพร่กระจายเชื้อดื้อยา ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการท�ำความสะอาดมือเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการรักษา   
การติดเชื้อในโรงพยาบาล เป็นต้น
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บ ท ที่

การป้องกัน

และควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อ

5

ค�ำจ�ำกัดความ
1. การแยกผู้ป่วย (Isolation & Precautions)
			หมายถึง การปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคจากผู้ป่วย ผู้ติดเชื้อ หรือผู้ที่เป็น
พาหะไปสู่ผู้ป่วยอื่น ญาติผู้ป่วย รวมถึงบุคลากรในทีมสุขภาพโดยการแยกห้องหรือ จ�ำกัดบริเวณผู้ป่วย
หรือการจัดให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคหรือมีเชื้อชนิดเดียวกันอยู่ในห้องเดียวกัน ประกอบด้วย
			1.1 การป้องกันทั่วไป (Standard Precautions)
			1.2 มาตรการป้องกันตามวิธกี ารทีแ่ พร่กระจายเชือ้ (Transmission - based precautions)
แบ่งออกเป็น 3 วิธี คือ
1.2.1 การป้องกันการแพร่เชื้อโรคทางอากาศ (Airborne Precautions)
1.2.2 การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคจากละอองฝอย (Droplet Precautions)
1.2.3 การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคที่ติดต่อได้โดยการสัมผัส (Contact
Precautions)
2. สารน�้ำและสารคัดหลั่งจากร่างกาย
หมายถึง เลือดและส่วนประกอบของเลือด น�้ำไขสันหลัง น�้ำในช่องท้อง (ascitic fluid)      
น�้ำในช่องเยื่อหุ้มปอด (pleural fluid) น�้ำในช่องเยื่อหุ้มหัวใจ (pericardial fluid) น�้ำคร�่ำ  (amniotic
fluid) น�ำ้ ในข้อ (synovial fluid) น�ำ้ อสุจิ (semen) สารคัดหลัง่ ในช่องคลอด (vaginal secretion) น�ำ้ ลาย
หนอง เสมหะ อุจจาระ และปัสสาวะ
3. เครื่องป้องกันร่างกาย ได้แก่
1. หมวก (cap)
2. แว่นป้องกันตา (eyeware)
3. ผ้าปิดปาก - จมูก (mask)
4. ถุงมือ (glove)
5. เสื้อคลุม (gown)
6. ผ้ากันเปื้อน (apron)
7. รองเท้า (footware)
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แผนภูมิการดูแลผูปวยเพื่อการปองกันและควบคุมการแพรกระจายเช�้อ
ผูปวยทุกราย

การปองกันมาตรฐาน
(Standard Precautions)

การปฏิบัติเสร�มถามีการแพรเช�้อ

การปองกันการแพรกระจาย
ทางอากาศ (Airborne Precautions)

การปองกันการแพรกระจาย
ทางละอองฝอย
(Droplet Precautions)

การปองกันการแพรกระจาย
ทางสัมผัส (Contact Precautions)
1. การป้องกันแบบมาตรฐาน (Standard Precautions)
หมายถึง การปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยทุกรายที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลไม่ว่าผู้ป่วยจะมีอาการติดเชื้อ
หรือไม่ หรือได้รบั การวินจิ ฉัยว่า ป่วยเป็นโรคใด โดยมุง่ เน้นการป้องกันการแพร่กระจายเชือ้ จากเลือด สารน�ำ 
้ สารคัดหลัง่
ของร่างกาย (blood body fluid) เยื่อบุเมือก (mucous membrane) ผิวหนังที่มีรอยฉีกขาด (non intact skin)      
รวมถึงการปฏิบัติต่อชิ้นเนื้อหรือสารคัดหลั่งทางห้องปฏิบัติการด้วย
การปฏิบัติ
1. ท�ำความสะอาดมืออย่างถูกต้อง
2. สวมอุปกรณ์ป้องกันร่างกายให้เหมาะสม
3. ป้องกันอุบัติเหตุจากของแหลมคมและฟุ้งกระจาย
4. จัดสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัย
2. การป้องกันตามวิธีการที่แพร่กระจายเชื้อ (Transmission - based precautions)
หมายถึง การปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วย โดยค�ำนึงถึงวิธีการแพร่กระจายเชื้อ แบ่งออกเป็น 3 วิธี คือ
2.1 การปฏิบัติต่อผู้ป่วยที่แพร่กระจายเชื้อ ทางอากาศ (airborne precautions) เป็นมาตรการเสริม
ส�ำหรับผูป้ ว่ ยทีส่ งสัยหรือทราบว่ามีการติดเชือ้ ทีส่ ามารถแพร่กระจายทางฝุน่ ละอองขนาดเล็ก ทีล่ อยอยูใ่ นอากาศได้นาน
และไกล หรือจับกับฝุ่นละออง ซึ่งเมื่อสูดดมจะเข้าถึงปอดท�ำให้เกิดโรคได้เช่นโรควัณโรค หัด สุกใส
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วิธีด�ำเนินการ
การปฏิบัติต่อผู้ป่วยที่แพร่กระจายเชื้อ
ทางอากาศ (airborne precaution)
ห้องผู้ป่วย

อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย

การเคลื่อนย้าย

วิธีปฏิบัติ
• แยกผูป้ ว่ ยไว้ในห้องแยก ปิดประตูตลอดเวลา กรณีไม่มหี อ้ งแยกจัดให้
ผู้ป่วยติดเชื้อชนิดเดียวกันอยู่ห้องเดียวกันได้ อุปกรณ์ที่ใช้ในห้องใช้    
เฉพาะราย
• แขวนป้ายแจ้งเตือน
ผู้ให้การดูแล
• สวมผ้าปิดปาก - จมูก ชนิด N 95 เมื่อให้การดูแลผู้ป่วย
• สวมถุงมือชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง ทุกครั้งที่สัมผัสผู้ป่วย
ผู้ป่วย
• ผูป้ ว่ ยใช้ผา้ หรือกระดาษปิดปาก  -  จมูกเวลาไอ จาม และใส่ผา้ ปิดปาก  -  จมูก
ชนิดธรรมดาตลอดเวลา ยกเว้นเวลารับประทานอาหารและแปรงฟัน
• เคลื่อนย้ายเมื่อจ�ำเป็น และให้ผู้ป่วยใส่ผ้าปิดปาก - จมูกชนิดธรรมดา
รวมทั้งแจ้งหน่วยงานที่รับย้ายทราบถึงการแพร่กระจายเชื้อ

2.2 การปฏิบตั ติ อ่ ผูป้ ว่ ยทีแ่ พร่กระจายเชือ้ โดยฝอยละออง (droplet precautions) เป็นมาตรการเสริม
ส�ำหรับผู้ป่วยที่สงสัยหรือทราบว่ามีการติดเชื้อที่สามารถแพร่กระจายได้ทางละอองฝอยเสมหะ น�้ำมูก น�้ำลาย ซึ่งเกิด
จากการพูด ไอ จาม รดกัน เนื่องจากละอองมีขนาดใหญ่จึงล่องลอยไปได้ไม่ไกลเกินระยะ 3 ฟุต เชื้อจะเข้าสู่ร่างกายทาง
จมูก และเยื่อบุตาหรือผิวหนัง
วิธีด�ำเนินการ
การปฏิบัติต่อผู้ป่วยที่แพร่กระจายเชื้อ
โดยฝอยละออง (droplet precautions)
ห้องผู้ป่วย

อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย

การเคลื่อนย้าย

วิธีปฏิบัติ
• แยกผูป้ ว่ ยไว้ในห้องแยก ปิดประตูตลอดเวลา กรณีไม่มหี อ้ งแยกจัดให้
ผูป้ ว่ ยติดเชือ้ ชนิดเดียวกันอยูห่ อ้ งเดียวกันได้/อยูห่ า่ งกันเกิน 3 ฟุต อุปกรณ์
ใช้เฉพาะราย
• แขวนป้ายแจ้งเตือน
• สวมผ้าปิดปากปิดจมูกชนิด N 95 เมื่อให้การพยาบาลผู้ป่วยระยะไม่
เกิน 3 ฟุต
• สวมถุงมือเมื่อจับต้องผู้ป่วย
• เมื่อจ�ำเป็น และให้ผู้ป่วยใส่ผ้าปิดปาก - จมูกชนิดธรรมดารวมทั้งแจ้ง
หน่วยงานที่รับย้ายทราบถึงการแพร่กระจายเชื้อ

2.3 การฏิบัติต่อผู้ป่วยที่แพร่กระจายเชื้อจากการสัมผัส (contact precautions) เป็นมาตรการเสริม
ส�ำหรับผู้ป่วยที่สงสัยหรือทราบว่ามีการติดเชื้อที่สามารถแพร่กระจายได้โดยการสัมผัสทางตรง (direct contact) เช่น
การสัมผัสผิวหนังทีม่ แี ผล หรือการติดต่อโดยการสัมผัสทางอ้อม (Indirect contact) เช่น การสัมผัสเครือ่ งมือทีป่ นเปือ้ น
ตลอดจนผู้ป่วยที่มีเชื้อแบคทีเรียดื้อยาต่าง ๆ เช่น MRSA, VRE เป็นต้น
คู่มือปฏิบัติการป้องกันและควบคุม
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วิธีด�ำเนินการ
การปฏิบัติต่อผู้ป่วยที่แพร่กระจายเชื้อ
โดยฝอยละออง (droplet precautions)
ห้องผู้ป่วย

วิธีปฏิบัติ
• แยกผูป้ ว่ ยไว้ในห้องแยก ปิดประตูตลอดเวลา กรณีไม่มหี อ้ งแยกจัดให้
ผูป้ ว่ ยติดเชือ้ ชนิดเดียวกันอยูห่ อ้ งเดียวกันได้/อยูห่ า่ งกันเกิน 3 ฟุต อุปกรณ์
ใช้เฉพาะราย
• แขวนป้ายแจ้งเตือน
• สวมถุงมือทุกครั้งที่เข้าให้การดูแล หลังถอดถุงมือล้างมือทันที
• สวมผ้ากันเปื้อน
• เคลื่อนย้ายผู้ป่วยเมื่อจ�ำเป็น กรณีเคลื่อนย้ายต้องระวังการปนเปื้อนสู่
สิ่งแวดล้อม กรณีมีบาดแผลที่มีเชื้อโรคต้องปิดแผลให้มิดชิด รวมทั้งแจ้ง
หน่วยงานที่รับย้ายทราบถึงการแพร่กระจายเชื้อ และให้ท�ำความสะอาด
พาหนะที่เคลื่อนย้ายด้วยน�้ำยาท�ำลายเชื้อตามที่นโยบาย รพ.ก�ำหนด

อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย
การเคลื่อนย้าย

การแยกผู้ป่วยและการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคโดยอาศัยการวินิจฉัยโรค
ชื่อโรค

ห้องแยก

Abscess
Adenovirus (respiratory
Infections in paediatrics)
AIDS
Amoebiasis-Dysentery
Anthrax
   - Cutaneous
   - Pulmonary
Bronchiolitis
Bronchitis
Brucellosis
Burns
   - Major (>20%)
   - Minor
Cellulitis
   - Intact skin
   - Draining
Chancroid

+
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ผ้าปิดปาก
เสื้อคลุม
- จมูก
±
±

ถุงมือ

หมายเหตุ

±

-

±
±

±
±

จนกว่าจะหาย
จนกว่าจะออก ผูป้ ว่ ยโรคเดียวกัน
จากโรงพยาบาล อยูห่ อ้ งเดียวกันได้
ตลอดไป
จนกว่าจะหาย
-

+
+
+
-

+
±
-

±
±
±

±
±
±

จนกว่าจะหาย
จนกว่าจะหาย
จนกว่าจะหาย
จนกว่าจะหาย
จนกว่าจะหาย

-

+
-

+
-

+
±

+
±

จนกว่าแผลแห้ง
จนกว่าแผลแห้ง

-

-

-

±
-

±
-

จนกว่าจะหาย
-

-

คู่มือปฏิบัติการป้องกันและควบคุม
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+
-

ระยะเวลา

ชื่อโรค

ห้องแยก

ผ้าปิดปาก
เสื้อคลุม
- จมูก
+
+

ถุงมือ

หมายเหตุ

Chickenpox

+

Chlamydia trachomatis
infection
Cholera

-

-

-

±

+

-

±

±

จนกว่าเชื้อหมด โรคเดี ย วกั น อยู ่
ห้องเดียวกันได้

+
+
-

-

±
±
-

±
±
±
±

จนกว่าจะหาย
จนกว่าจะหาย
7 วันแรก
ตลอดไป

-

+
-

-

±
-

±
-

จนกว่าจะหาย
จนกว่าจะหาย
-

-

+

-

±

±

จนกว่าจะหาย

-

+

+

±

±

จนกว่าเชื้อหมด

   - Cutaneous
Echovirus disease
Encephalitis
Enterocolitis
Epiglottitis

+
+
+
±
+

+

±
±
±
±
-

±
±
±
±
-

Erythema infectiosum
Food poisoningSalmonella
Furunculosis
Gangrene
Gastroenteritis

+
+

+
-

±

±

จนกว่าเชื้อหมด
7 วันแรก
7 วันแรก
จนกว่าจะหาย
24 ชั่วโมงแรก
ของการให้ยา
7 วันแรก
จนกว่าจะหาย

โรคเดียวกันอยู่
ห้องเดียวกันได้
-

±
±

-

±
±
±

±
±
±

จนกว่าจะหาย
จนกว่าจะหาย
จนกว่าจะหาย

Common cold
   - Adult
   - Infant
Cojunctivitis
Coxsackie virus disease
Creutzfeldt-Jakob
disease
Croup
Dengue
Dermatophytosis (ring
worm)
Diarrhoea
Diphtheria
   - Pharyngeal

+

ระยะเวลา

จนกว่าตุ่มน�้ำแห้ง โรคเดี ย วกั น อยู ่
ห้องเดียวกันได้
จนกว่าจะหาย
-

-
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ผ้าปิดปาก
เสื้อคลุม
- จมูก
±
-

ชื่อโรค

ห้องแยก

ถุงมือ

ระยะเวลา

หมายเหตุ

Giardiasis
Gonorrhoea
Gonococcal ophthalmia

±
+

±
±
±

-

±

จนกว่าจะหาย
24 ชั่วโมงหลัง
ให้ยา
7 วันแรก

Hand, foot and mouth
disease
Hepatitis
Herpangina
Herpes simplex
   - Encephalitis
   - Disseminated
   - Mucocutaneous
   - Neonatal
Herpes zoster
   - Disseminated
   - In normal patient
Impetigo

±

-

±

±
±

-

±
±

±
±

จนกว่าเชื้อหมด
7 วันแรก

-

+
+

-

±
±

±
±
±

จนกว่าจะหาย
จนกว่าจะหาย
จนกว่าจะหาย

-

+
±
+

+
-

+
+

+
±
+

Infectious
mononucleosis
Influenza
Lassa fever
Leprosy
Leptospirosis

+

-

-

-

+
+
-

+
+
-

+
-

+
±
±

Lice

±

-

±

±

Marburg virus disease
Measles

+
+

+
+

+

+
-

Meningitis
   - Viral

±

-

±

±
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-

จนกว่าจะหาย
จนกว่าตุ่มน�้ำแห้ง
24 ชั่วโมงหลัง
รักษา
โรคเดียวกันอยู่
ห้องเดียวกันได้
จนกว่าจะหาย
จนกว่าจะหาย
จนกว่าจะออก
จากโรงพยาบาล
24 ชั่วโมงหลัง
รักษา
จนกว่าจะหาย
4 วันหลังผื่นขึ้น โรคเดียวกันอยู่
ห้องเดียวกันได้
7 วันแรก

-

ชื่อโรค

ห้องแยก

ผ้าปิดปาก
เสื้อคลุม
- จมูก
+
-

ถุงมือ

ระยะเวลา

หมายเหตุ

-

24 ชั่วโมงหลัง
ให้ยา
24 ชั่วโมงหลังให้
ยา
24 ชั่วโมงหลังให้
ยา

-

โรคเดียวกันอยู่
ห้องเดียวกันได้
โรคเดียวกันอยู่
ห้องเดียวกันได้
-

   - Haemophilus
influenzae
   - Meningococcal

+
+

+

-

-

Meningococcemia

+

+

-

-

Multiple resistant bacteria
   - Gastrointestinal
   - Respiratory
   - Skin
   - Urinary
Mumps

+
+
+
+
+

±
±

±
±
±
-

±
±
±
±
-

Necrotizing enterocolitis

+

-

±

±

จนกว่าเชื้อหมด
จนกว่าเชื้อหมด
จนกว่าเชื้อหมด
จนกว่าเชื้อหมด
9 วันหลังจาก
เริ่มบวม
จนกว่าจะหาย

Pertussis
Pharyngitis-Children
Plague
   - Bubonic
   - Pneumonic
Pneumonia – Infant
Poliomyelitis
Rabies
Rat-bite fever

+
±

±
-

±

-

7 วันหลังรักษา
จนกว่าจะหาย

+
+
±
+
-

+
±
±
-

±
±
±
±
±
-

±
±
±
±
+

-

Rubella
Salmonellosis
Scabies

+
±
±

±
-

±
±

±
±

Shigellosis
Smallpox
Staphylococcal diseases
- Skin

±
+

+

±
+

±
+

3 วันหลังรักษา
3 วันหลังรักษา
7 วันแรก
ตลอดไป
24 ชั่วโมงหลัง
รักษา
7 วันแรก
จนกว่าจะหาย
24 ชั่วโมงหลัง
รักษา
จนกว่าเชื้อหมด
จนกว่าจะหาย

±

-

±

±

จนกว่าจะหาย

-

-

-
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ชื่อโรค
- Enterocolitis
- Pneumonia
- Scalded skin
syndrome
- Toxic shock syndrome
- MRSA, VISA, VRSA
Streptococcal disease
- Endometritis

ห้องแยก
±
+

ผ้าปิดปาก
เสื้อคลุม
- จมูก
±
±
±

ถุงมือ

ระยะเวลา

หมายเหตุ

±
±

จนกว่าจะหาย
48 ชั่วโมงหลัง
รักษา
48 ชั่วโมงหลัง
รักษา
จนกว่าจะหาย
จนกว่าเชื้อหมด

-

24 ชั่วโมงหลัง
รักษา
24 ชั่วโมงหลัง
รักษา
24 ชั่วโมงหลัง
รักษา
24 ชั่วโมงหลัง
รักษา
24 ชั่วโมงหลัง
ให้ยา
จนกว่าจะหาย

-

2 สัปดาห์หลัง
ให้ยา
จนกว่าหนอง
จะแห้ง
จนกว่าจะหาย

-

+

-

±

±

+

-

±
+

±
+

±

-

±

±

- Skin

±

-

±

±

- Pharyngitis
- Pneumonia

±
±

±

±

±

- Scarlet fever

±

-

-

-

Syphilis-skin and
mucous membrane
Trachoma
Tuberculosis
- Pulmonary

-

-

-

±

-

-

-

±

+

+

+

-

- Extrapulmonary

-

-

+

±

-

-

+

±

Wound infections

42

คู่มือปฏิบัติการป้องกันและควบคุม

การติดเชื้อในโรงพยาบาล

-

-

-

บรรณานุกรม
1. Garner JS. Universal precautions and isolation precautions. In: Bennett JV, Brachman PA. eds, 3rd ed.
Hospital Infections. Boston, Toronto, London: Little, Brown and Company. 1992. pp 231 - 44.
2. Edmond MB, Wenzel RP. Isolation In: Mandell GL, Bennett JE, Dolin R. Principles and Practices of
Infectious Diseases. New York, Edinburgh, London, Madrid, Melbourne, Milan, Tokyo: Churchill Livingstone
1995. pp 2575 - 9.
3. สมหวัง ด่านชัยวิจติ ร, สุมาลี ภควรวุฒ.ิ การแยกผูป้ ว่ ยและการระมัดระวังไม่ให้เชือ้ แพร่กระจาย ใน สมหวัง ด่านชัยวิจติ ร,
ทิพวรรณ ตัง้ ตระกูล บรรณาธิการ. วิธปี ฏิบตั เิ พือ่ ป้องกันโรคติดเชือ้ ในโรงพยาบาล. กรุงเทพฯ โรงพิมพ์เรือนแก้วการพิมพ์
พ.ศ. 2537 หน้า 47 - 54.
4. Stratton CW. Tuberculosis, infection control and the microbiology laboratory. Infect Control Hosp
Epidemiol 1993; 14: 481 - 7.

คู่มือปฏิบัติการป้องกันและควบคุม

การติดเชื้อในโรงพยาบาล

43

44

คู่มือปฏิบัติการป้องกันและควบคุม

การติดเชื้อในโรงพยาบาล

บ ท ที่

การป้องกัน

ปอดอักเสบที่สัมพันธ์กับการใช้เครื่องช่วยหายใจ

6

วัตถุประสงค์
ลดอัตราการติดเชื้อที่ปอดที่สัมพันธ์กับการใช้เครื่องช่วยหายใจ
ขอบข่าย
แพทย์ พยาบาล
วิธีการปฏิบัติ
1. การปฏิบัติทั่วไป
1.1 การพัฒนาบุคลากร
• พัฒนาความรูข้ องบุคลากรทีด่ แู ลผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั เครือ่ งช่วยหายใจ อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้
• มีประเมินความรู้ และการปฏิบตั ขิ องบุคลากรผูใ้ ห้การดูแลผูป้ ว่ ยทีใ่ ช้เครือ่ งช่วยหายใจ
อย่างน้อยทุก 6 เดือน
• ก�ำหนดอัตราส่วนพยาบาลวิชาชีพที่ให้การดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ ในหอ
อภิบาลอย่างน้อย 1: 2 ผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจควรอยู่ในหออภิบาลทุกรายหากสามารถท�ำได้              
ถ้าเตียงในหออภิบาลไม่เพียงพอ ควรจัดบุคลากรเพิ่มเติมส�ำหรับการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้เป็นครั้งคราวตาม
ความเหมาะสมของแต่ละโรงพยาบาลโดยให้มีสัดส่วนพยาบาลต่อผู้ป่วยใกล้เคียงกับ 1: 2 มากที่สุด
1.2 จัดระบบการเฝ้าระวังการเกิด VAP  
• เฝ้าระวังการเกิดปอดอักเสบในผูป้ ว่ ยทีใ่ ช้เครือ่ งช่วยหายใจ เพือ่ ให้ทราบแนวโน้มของ
ปอดอักเสบ ช่วยในการค้นหาการระบาดและปัญหาในการควบคุมการติดเชื้อ รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อ
ทีเ่ ป็นสาเหตุและการดือ้ ยาของเชือ้ เพือ่ น�ำข้อมูลทีไ่ ด้มาใช้ในการป้องกันและให้ขอ้ มูลย้อนกลับแก่บคุ ลากร
ที่เกี่ยวข้อง
• หลีกเลีย่ งการเฝ้าระวังโดยการเก็บสิง่ ส่งตรวจจากผูป้ ว่ ย จากอุปกรณ์เครือ่ งช่วยหายใจ
เครื่องตรวจสมรรถภาพการท�ำงานของปอด หรืออุปกรณ์ดมยาสลบ ส่งตรวจเพาะเชื้อเป็นประจ�ำ
• การวินิจฉัยปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ
ปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ (Ventilator - Associated Pneumonia:
VAP) หมายถึง ปอดอักเสบในผูป้ ว่ ยทีใ่ ช้เครือ่ งช่วยหายใจ โดยเกิดหลังจากผูป้ ว่ ยใช้เครือ่ งช่วยหายใจนาน
กว่า 48 ชัว่ โมง หรือหลังถอดเครือ่ งช่วยหายใจภายใน 48 - 72 ชัว่ โมง และในผูป้ ว่ ยทีม่ ปี อดอักเสบอยูแ่ ล้ว
และได้รบั การรักษาจนอาการดีขนึ้ แล้ว (เช่น ไข้ลดลงติดต่อกัน 24 - 48 ชัว่ โมง เสมหะน้อยลงผูป้ ว่ ยหายใจ
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ดีข้ึน) แล้วมีอาการของปอดอักเสบเกิดขึ้นใหม่ ซึ่งอาจมีสาเหตุจากเชื้อตัวเดิม หรือเชื้อตัวใหม่ ให้ถือเป็นการเกิดปอด
อักเสบครั้งใหม่
1.3 การท�ำความสะอาดมือ (hand hygiene)
• ท�ำความสะอาดมือก่อน และหลังการปฏิบตั แิ ต่ละกิจกรรมกับผูป้ ว่ ยอย่างถูกต้องตามวิธกี ารทีก่ ำ� หนด
1.4 การจัดท่าศีรษะสูง
• จัดให้ผู้ป่วยนอนศีรษะสูง 30 - 45 องศา ในกรณีที่ไม่ได้ปฏิบัติกิจกรรมที่จ�ำเป็นต้องนอนราบ และ
ไม่มีข้อห้ามทางการแพทย์ เช่น hemodynamic instability
• ควรมีการติดตามตรวจสอบและบันทึกอย่างน้อยเวรละ 1 ครั้ง

1.2 เมตร

2. การจัดสถานที่และสิ่งแวดล้อม
2.1 ควรจัดเป็น 1 ห้องต่อ 1 เตียง หรือ มีการกั้นพื้นที่ให้ชัดเจน หรือมีระยะห่างระหว่างเตียงไม่น้อยกว่า
2.2 มีอ่างล้างมือสบู่เหลวฆ่าเชื้อและผ้าเช็ดมือเพียงพอ
2.3 มีแอลกอฮอล์ส�ำหรับถูมือประจ�ำเตียงผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจทุกเตียง

3. การดูแลแผลเจาะคอ
3.1 ท�ำความสะอาดมือด้วยวิธี Hygienic hand washing ก่อนและหลังการดูแลแผลเจาะคอ
3.2 สวมอุปกรณ์ ป้องกันร่างกายส่วนบุคคลอย่างถูกต้องเหมาะสม
3.3 ยึดหลักเทคนิคปลอดเชื้อ (Aseptic technique) ขณะให้การดูแลผู้ป่วย
3.4 การดูแลแผลเจาะคอ
• ท�ำความสะอาดแผลเจาะคออย่างน้อยวันละ 3 ครั้ง หรือเมื่อรอบล�ำคอสกปรก หรือเปื้อนเสมหะ
ด้วยเทคนิคปลอดเชื้อและรองด้วยผ้าก๊อซปราศจากเชื้อทุกครั้ง ท�ำความสะอาดท่อชั้นในของท่อเจาะคออย่างน้อยทุก    
8 ชั่วโมง
4. การดูดเสมหะ
ข้อบ่งชี้
4.1 เมื่อมีเสมหะปริมาณมาก
• ก่อนพลิกตัวผู้ป่วยหรือจัดท่าผู้ป่วยใหม่
• ก่อนให้อาหารทางสายยางเข้าสู่กระเพาะอาหาร
• ก่อนดูดลมออกจาก cuff ของท่อช่วยหายใจ
4.2 ดูดสารคัดหลั่งในช่องปากก่อนดูดเสมหะในท่อช่วยหายใจโดยใช้สายดูดเสมหะอีกเส้นหนึ่ง
4.3 กรณีผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยา พิจารณาใช้สายดูดเสมหะระบบปิด (closed suction)
4.4 เมือ่ ปลดสายต่อเข้าเครือ่ งช่วยหายใจออกจากท่อช่วยหายใจของผูป้ ว่ ยต้องเช็คปลายเปิดท่อช่วยหายใจ
และปลายข้อต่อของเครื่องช่วยหายใจ ด้วยแอลกอฮอล์ 70% และแขวนหรือวางไว้โดยระมัดระวังการปนเปื้อน
ส�ำหรับหัวต่อของ resuscitator bag ให้เช็ดด้วยแอลกอฮอล์ 70% และแขวนเก็บเข้าที่ เปลี่ยน
resuscitator bag ใหม่เมื่อสกปรก
4.5 เมื่อดูดเสมหะแล้ว ปลดสายดูดเสมหะใส่ถังมูลฝอยติดเชื้อมีฝาปิดมิดชิด และใช้ส�ำลีชุบแอลกอฮอล์
70% เช็ดอุปกรณ์ต่าง ๆ ดังนี้
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• เช็ดรอบข้อต่อด้านนอกท่อช่วยหายใจของผู้ป่วย
• เช็ดด้านในข้อต่อเครื่องช่วยหายใจ
5. การดูแลความสะอาดของช่องปาก
5.1 ประเมินความผิดปกติในช่องปากของผู้ป่วย
5.2 ล้างมือแบบ Hygienic hand washing ก่อนและหลังการท�ำความสะอาดช่องปาก
5.3 ท�ำความสะอาดช่องปาก และแปรงฟันของผู้ป่วยอย่างน้อยวันละ 3 ครั้ง
5.4 ภายหลังการท�ำความสะอาดในช่องปาก เหงือก ฟัน เพดานปากและลิ้นให้ป้ายด้วย 0.12 - 2%
chlorhexidine solution ในผู้ป่วยที่ใส่เครื่องช่วยหายใจทุกราย (ผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจให้ใช้ 0.12% chlorhexdine)          
ถ้าไม่มีข้อห้าม เช่น แพ้ CHG, oral ulcer, mucositis
5.5 จัดให้ผู้ป่วยนอนในท่าศีรษะสูง ตะแคงหน้าไปด้านใดด้านหนึ่งขณะท�ำความสะอาดในช่องปาก          
เพื่อป้องกันการส�ำลัก
6. การให้อาหารทางสายยาง
6.1 จัดให้ผู้ป่วยนอนศีรษะสูง 30 - 45 องศา ในกรณีที่ไม่มีข้อห้ามทางการแพทย์
6.2 ดูดเสหะก่อนให้อาหารทางสายยาง
6.3 ล้างมือแบบ nomal hand hygiene ก่อนและหลังการให้อาหารทางสายยางทุกครั้ง
6.4 ทดสอบว่าสายยางให้อาหารอยู่ในต�ำแหน่งที่ถูกต้องและดูดสิ่งคงค้างในกระเพาะอาหารออกมาดูว่า
มีอาหารค้างหรือไม่ ถ้าปริมาณมากกว่า 50 มิลลิลติ รให้ใส่กลับและประเมินซ�ำ้ อีก 1 ชัว่ โมง ถ้าพบว่าผูป้ ว่ ยยังคงมีอาหาร
เหลือค้างในกระเพาะอาหารมากกว่า 50 มิลลิลิตรในชั่วโมงที่สองให้รายงานแพทย์
6.5 ปล่อยให้อาหารหยดลงสู่กระเพาะอาหารช้า ๆ ตามแรงโน้มถ่วง
6.6 หากผู้ป่วยไอระหว่างการให้อาหาร หยุดให้อาหารจนกว่าจะหยุดไอ
6.7 ให้ผู้ป่วยนอนในท่าศีรษะสูงอย่างน้อย 1 ชั่งโมงหลังให้อาหาร
6.8 หลีกเลี่ยงการดูดเสมหะหลังให้อาหาร 1 ชั่วโมง
6.9 ปิดปลายสายยางหลังให้อาหารเสร็จทุกครั้ง
7. การป้องกันเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้น
7.1 พิจารณาใช้ยาป้องกันเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้นเฉพาะในผูป้ ว่ ยทีม่ คี วามเสีย่ งสูงต่อการเกิด
เลือดออกเท่านั้นซึ่งได้แก่
• ใช้เครื่องช่วยหายใจมากกว่า 48 ชั่วโมง
• มีความผิดปกติของเกร็ดเลือดหรือการแข็งตัวของเลือด
7.2 ถ้าโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้นผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดเลือด
ออกพิจารณายากลุ่ม protonpump inhibitor หรือ H2 receptor blockers, antacids ส่วนผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต�่ำ
พิจารณา sucrafate เป็นยาช่วยลดภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้น
8. การหย่าเครื่องช่วยหายใจ
ให้ประเมินความจ�ำเป็นในการใช้เครื่องช่วยหายใจทุกวัน และหย่าเครื่องช่วยหายใจเมื่อไม่มีความจ�ำเป็น
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9. การดูแลอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจที่ใช้กับผู้ป่วย ล้างมือทุกครั้งก่อนและหลังสัมผัสเครื่องช่วยหายใจ
และวงจรเครื่องช่วยหายใจ (Ventilator circuits)
9.1 ไม่ควรเปลี่ยน Ventilator circuits และ/หรือ in - line closed suction catheters บ่อยกว่า          
ทุก 7 วัน ยกเว้นสกปรก หรือช�ำรุด
9.2 ควรเฝ้าระวังและเทน�้ำที่ตกค้างใน Ventilator circuits ออกอย่างสม�่ำเสมอโดยเฉพาะก่อนเปลี่ยน
ท่าผู้ป่วยทุกครั้ง ใช้เทคนิคปราศจากเชื้อทุกครั้งในการเทน�้ำออก ระมัดระวังเป็นพิเศษมิให้น้�ำไหลเข้าทางผู้ป่วยและ
inline nebulizers
9.3 ยึดตรึงท่อหลอดลม ระมัดระวังไม่ให้ท่อหลอดลมเลื่อนหลุด และป้องกันมิให้ผู้ป่วยดึงท่อหลอดลม
9.4 วัด intracuff pressure ของท่อหลอดลมอย่างน้อยทุก 12 ชั่วโมง และปรับ intracuff pressure   
ให้มีค่า 25 - 30 ซม.น�้ำ
9.5 ใช้ น�้ ำ ปราศจากเชื้ อ ในเครื่ อ งสร้ า งความชื้ น ของเครื่ อ งช่ ว ยหายใจชนิ ด ระบบเปิ ด เติ ม น�้ ำ ได้                 
การเปิดปิดฝา การสัมผัสเครือ่ งให้ใช้เทคนิคปราศจากเชือ้ ส�ำหรับความถีข่ องการเปลีย่ นน�ำ 
้ อาจพิจารณาเปลีย่ นเมือ่ น�ำ้ พร่อง
9.6 เลือกใช้นำ�้ ปราศจากเชือ้ ในเครือ่ งสร้างละอองฝอยและใช้เทคนิคปราศจากเชือ้ ในการเทน�ำ้ ลงในเครือ่ ง
สร้างละอองฝอย ควรเลือกยาพ่นละอองฝอยชนิดใช้ครัง้ เดียว ส�ำหรับผลิตภัณฑ์ทใี่ ช้หลายครัง้ ใช้ซำ�้ ได้ตามค�ำแนะน�ำของ
ผู้ผลิต
9.7 ใช้ resuscitator bag และหัวต่อ 1 ชุด ต่อผู้ป่วย 1 ราย ส�ำหรับหัวต่อของ resuscitator bag ให้
เช็ดด้วยแอลกอฮอล์ 70% และหุ้มปิดด้วยวัสดุสะอาดก่อนเก็บเข้าที่และควรเปลี่ยน resuscitator bag ใหม่เมื่อสกปรก
แขวน resuscitator bag ในที่สะอาด อย่าวาง resuscitator bag บนเตียงผู้ป่วย
10. การท�ำลายเชื้ออุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจ
ท�ำความสะอาดเครื่องช่วยหายใจทุกชนิดให้ทั่วถึงก่อนน�ำไปท�ำให้ปราศจากเชื้อ หรือท�ำลายเชื้อ
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บ ท ที่

การป้องกัน

การติดเชื้อที่สัมพันธ์กับการใส่สายสวนปัสสาวะ

7

วัตถุประสงค์
เพื่อลดการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะที่สัมพันธ์กับการใส่สายสวนปัสสาวะ
ขอบข่าย
แพทย์ พยาบาล พนักงานช่วยการพยาบาล คนงาน
การปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อที่สัมพันธ์กับการใส่สายสวนปัสสาวะ
1. มาตรการทั่วไป
1.1 อบรมบุคลากรสุขภาพถึงข้อบ่งชี้ในการใส่สายสวนปัสสาวะ การใส่และการดูแล         
ขณะใส่คาสายสวนปัสสาวะ
1.2 ใส่สายสวนปัสสาวะให้กับผู้ป่วยเมื่อมีข้อบ่งชี้เท่านั้น โดยข้อบ่งชี้มีดังนี้
1.2.1 มีปัสสาวะค้างอย่างเฉียบพลันหรือมีการอุดตันในทางเดินปัสสาวะ
1.2.2 ได้รับการผ่าตัดดังต่อไปนี้
ก. ผ่าตัดทางเดินปัสสาวะ
ข. การผ่าตัดที่ใช้เวลานาน
ค. ขณะผ่าตัดได้รับสารน�้ำปริมาณมาก หรือได้รับยาขับปัสสาวะ
ง. ต้องประเมินปริมาณปัสสาวะระหว่างผ่าตัด
1.2.3 ประเมินปริมาณปัสสาวะอย่างถูกต้องในผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะวิกฤติ
1.2.4 ส่งเสริมการหายของแผลเปิดหรือแผลผ่าตัดตกแต่งบริเวณอวัยวะสืบพันธุ        ์
ในกรณีผู้ป่วยกลั้นปัสสาวะไม่ได้
1.2.5 ถูกยึดตรึงให้อยู่กับที่ เช่น กระดูกสะโพกหัก multiple traumatic injuries
1.3 ส�ำหรับผู้ป่วยที่ต้องช่วยระบายปัสสาวะในระยะสั้นควรหลีกเลี่ยงการใส่คาสายสวน
ปัสสาวะโดยใช้การสวนปัสสาวะเป็นครั้งคราว (intermittent catheterization) หรือท�ำ  suprapubic
puncture แทนส�ำหรับผู้ป่วยเพศชายพิจารณาใช้ condom แทน
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2. การใส่สายสวนปัสสาวะ
2.1 ท�ำความสะอาดมือก่อนและหลังใส่สายสวนปัสสาวะ
2.2 จัดท่านอนของผู้ป่วยดังนี้
2.2.1 ผู้ป่วยหญิงให้นอนชันเข่า
2.2.2 ผู้ป่วยชายให้นอนหงายเท้าราบ
2.3 ท�ำความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอกของผู้ป่วยด้วยน�้ำกับสบู่และเช็ดรูเปิดด้วยน�้ำปราศจากเชื้อ
2.4 เตรียมอุปกรณ์การสวนปัสสาวะที่ปราศจากเชื้อ
2.5 ผู้ใส่สวมถุงมือปราศจากเชื้อ ปูผ้าช่องผ้าปราศจากเชื้อคลุมบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์ของผู้ป่วย และ      
ใช้สารหล่อลื่นปราศจากเชื้อแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง (single - use packet) ทาสายสวนปัสสาวะ
2.6 เลือกใช้สายสวนปัสสาวะขนาดทีเ่ หมาะสมกับผูป้ ว่ ย โดยเลือกใช้ขนาดเล็กทีส่ ดุ ทีพ่ อจะระบายปัสสาวะ
ได้ ผูป้ ว่ ยทีเ่ สีย่ งต่อการติดเชือ้ ทางเดินปัสสาวะได้งา่ ยอาจพิจารณาใช้สายสวนทีเ่ คลือบยาต้านจุลชีพ เช่น silver - hydrogel
catheter หรือเคลือบด้วย minocycline และ rifampin หรือเคลือบด้วย nitrofurazone
2.7 สอดสายสวนปัสสาวะตามเทคนิคปลอดเชื้ออย่างเคร่งครัด
2.8 ตรึงสายสวนปัสสาวะด้วยพลาสเตอร์ ในผู้ป่วยหญิงให้ตรึงสายสวนปัสสาวะที่โคนขาด้านใน             
ส่วนผู้ป่วยชายตรึงที่โคนขาด้านหน้าหรือหน้าท้อง
2.9 ต่อสายสวนกับสายที่ต่อลงถุงรองรับปัสสาวะ
2.10 แขวนถุงรองรับปัสสาวะให้ต�่ำกว่าระดับกระเพาะปัสสาวะ
3. การดูแลผู้ป่วยที่มีสายสวนปัสสาวะ
3.1 ท�ำความสะอาดมือก่อนและหลังสัมผัสกับชุดสายสวนปัสสาวะ
3.2 ปฏิบัติตามเทคนิคปลอดเชื้ออย่างเคร่งครัด ถ้าละเมิดหลักการนี้ หรือสายหลุด หรือมีการรั่วเกิดขึ้น
ให้เปลี่ยนสายและถุงเก็บปัสสาวะใหม่ทั้งชุด
3.3 ดูแลสายสวนปัสสาวะให้เป็นระบบปิดตลอดเวลา (closed drainage system)
3.4 ดูแลให้ปัสสาวะไหลลงสู่ถุงรองรับปัสสาวะได้สะดวก สายต่อไม่พับงอหรืออุดตัน จัดถุงปัสสาวะให้  
ต�่ำกว่าระดับกระเพาะปัสสาวะเสมอ โดยไม่วางบนพื้น ถ้ามีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ให้หนีบสายสวนปัสสาวะเพื่อป้องกัน     
การไหลย้อนกลับของปัสสาวะขณะเคลื่อนย้าย
3.5 ใส่ถุงมือสะอาดเมื่อท�ำกิจกรรมกับสายสวนปัสสาวะ เช่น เทปัสสาวะ
3.6 ท�ำความสะอาดบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์ด้วยน�้ำและสบู่
3.7 ไม่ตอ้ งเปลีย่ นสายสวนปัสสาวะและถุงรองรับปัสสาวะเป็นประจ�ำ ให้พจิ ารณาเปลีย่ นสายสวนปัสสาวะ
และถุงรองรับปัสสาวะในกรณีที่มีการอุดตันหรือรั่ว
3.8 การเก็บปัสสาวะส่งเพาะเชื้อ ควรเก็บก่อนการให้ยาต้านจุลชีพ โดยใช้ syringe และเข็มปราศจาก  
เชื้อดูดปัสสาวะออกจากสายสวนปัสสาวะบริเวณกระเปาะรอยต่อระหว่างสายสวนปัสสาวะและท่อระบายปัสสาวะลง  
ถุงรองรับปัสสาวะ หรือดูดจาก sampling port โดยเช็ดบริเวณที่จะแทงเข็มด้วยส�ำลีชุบน�้ำยาท�ำลายเชื้อ เช่น 70%
alcohol ก่อน
3.9 การเทปัสสาวะ ให้เช็ดปลายท่อระบายถุงรองรับปัสสาวะด้วยส�ำลีชบุ น�ำ้ ยาท�ำลายเชือ้ ก่อน เช่น 70%
alcohol ระมัดระวังไม่ให้ปลายท่อเปิดสัมผัสกับภาชนะรองรับ
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3.10. ประเมินความจ�ำเป็นที่ผู้ป่วยต้องใส่สายสวนปัสสาวะทุกวันและเอาสายสวนออกทันทีที่หมด        
ความจ�ำเป็น โดยจัดระบบการเตือนแพทย์เพื่อเอาสายสวนปัสสาวะออกเมื่อหมดความจ�ำเป็น
3.11. ส�ำหรับผู้ป่วยที่ใส่สายสวนขณะผ่าตัดโดยไม่มีข้อบ่งชี้อื่นให้เอาสายสวนออกภายใน 24 ชั่วโมง      
หลังผ่าตัด
สิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

การใส่ยาต้านจุลชีพหรือน�้ำยาท�ำลายเชื้อไว้ในกระเพาะปัสสาวะ
ท�ำความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์ด้วยน�้ำยาฆ่าเชื้อโดยไม่มีข้อบ่งชี้ การทาครีม
ส่งปัสสาวะเพาะเชื้อเป็นประจ�ำ ตัดปลายสายสวนปัสสาวะส่งเพาะเชื้อ
สวนล้างกระเพาะปัสสาวะโดยไม่มีข้อบ่งชี้
ให้ยาต้านจุลชีพเพื่อป้องกันการติดเชื้อ
ใส่ยาต้านจุลชีพหรือน�้ำยาฆ่าเชื้อในถุงรองรับปัสสาวะ
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บ ท ที่

การป้องกัน
การติดเชื้อที่ต�ำแหน่งผ่าตัด

8

วัตถุประสงค์
เพื่อลดอัตราการติดเชื้อที่ต�ำแหน่งผ่าตัดในโรงพยาบาล
ขอบข่าย
ศัลยแพทย์ พยาบาลและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดและดูแลผู้ป่วยที่รับการผ่าตัด
การปฏิบัติเพื่อป้องกันการติดเชื้อที่ต�ำแหน่งผ่าตัด
• ก่อนผ่าตัด
การให้ความรู้การปฏิบัติตนของผู้ป่วยและญาติ
การเตรียมบุคลากร
พัฒนาบุคลากรให้มคี วามรูใ้ นเรือ่ งการป้องกันการติดเชือ้ ของต�ำแหน่งผ่าตัด และควรประเมิน
ความรู้และการปฏิบัติของบุคลากรเป็นระยะ
แพทย์และพยาบาลผ่าตัดล้างมือระดับ surgical hand washing ก่อนเข้าผ่าตัด ในกรณีผปู้ ว่ ย
แรกของวันให้ใช้แปรงขัดเล็บและมือถึงต้นแขน ส่วนในรายถัดไปไม่ต้องใช้แปรง
ไม่ไว้เล็บยาวหรือใส่เล็บปลอม
ไม่ใส่เครื่องประดับที่มือและแขน
		
การเตรียมผู้ป่วย
1. รับผู้ป่วยไว้ในโรงพยาบาลก่อนผ่าตัดให้ระยะสั้นที่สุด
2. ให้ผู้ป่วยงดสูบบุหรี่อย่างน้อย 30 วันก่อนผ่าตัด
3. ในรายที่ BMI เกิน 30 ควรควบคุมน�้ำหนักตัวให้ดีขึ้นก่อนการผ่าตัด
4. รักษาการติดเชื้อบริเวณอื่น (ถ้ามี) ให้ดีขึ้นก่อนหรือหายก่อนผ่าตัด
5. ในผูป้ ว่ ยเบาหวาน ควบคุมระดับน�ำ้ ตาลสะสมในเลือด ค่า HbA1c ให้ไม่เกิน 7% ก่อนการผ่าตัด
6. การก�ำจัดเชือ้ ทีอ่ ยูก่ บั ผูป้ ว่ ย เช่น ผูป้ ว่ ยทีเ่ ป็นพาหะของ Staphylococcus aureus แนะน�ำ
ให้กำ� จัดเชือ้ ทีอ่ ยูใ่ นจมูกของผูป้ ว่ ยเฉพาะรายทีจ่ ะรับการผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือด การผ่าตัดกระดูกและข้อ
ด้วยการใช้ 2% Mupirocin ป้ายในรูจมูกทัง้ สองข้างเป็นเวลา 3 - 5 วัน อาจร่วมหรือไม่รว่ มกับการฟอกตัว
ด้วย chlorhexidine
7. พิจารณาให้การรักษาด้วยโภชนบ�ำบัด เฉพาะในผูป้ ว่ ยทีม่ นี ำ�้ หนักตัวต�ำ่ กว่าปกติ ก่อนเข้ารับ
การผ่าตัดใหญ่
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การเตรียมผิวหนัง
1. แนะน�ำอาบน�้ำ  สระผม ฟอกผิวหนังผู้ป่วยให้ทั่วตัวด้วยสบู่/สบู่ผสม antiseptic ในกรณีที่แพ้ให้ใช้สบู่
ธรรมดาก่อนเข้ารับการผ่าตัด
2. ไม่โกนขน ส�ำหรับในรายที่มีขนมากรบกวนการผ่าตัด ให้ขลิบขนด้วย clipper
3. การเตรียมผิวหนังให้ท�ำในห้องผ่าตัด
ทาผิวหนังบริเวณที่จะผ่าตัดน�้ำยาฆ่าเชื้อที่มีส่วนผสมของ alcohol เช่น 2% chlorhexidine in           
70% alcohol หากไม่มีข้อห้าม (หากมีข้อห้าม ให้ใช้ 10% iodophores หรือ 0.5% chlorhexidine in water ตาม
ความเหมาะสมของหัตถการ)
• ระหว่างผ่าตัด
1. บุคลากรสวมเครื่องป้องกันร่างกายอย่างถูกต้องและเหมาะสม
2. ปิดประตูห้องผ่าตัดตลอดเวลา
3. จ�ำกัดจ�ำนวนบุคลากร และการเคลื่อนไหวที่ไม่จ�ำเป็นในห้องผ่าตัด
4. ควบคุมระบบการไหลเวียนอากาศภายในห้องผ่าตัด อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ตามมาตรฐาน          
(การหมุนเวียนอากาศให้อยูใ่ นช่วง 15 - 25 air change/hour และเป็น fresh air 3 air change/hour อุณหภูมิ 18 - 24 ํC
ความชื้นไม่เกิน 30 - 60% และเป็น positive pressure room)
5. ผู้ป่วยผู้ใหญ่ท่ีได้รับการดมยาสลบผ่านทางการสอดใส่ท่อในหลอดลม ควรได้รับ ออกซิเจนสัดส่วน          
ร้อยละ 80 ในระหว่างการผ่าตัดและในระยะหลังผ่าตัด 2 ถึง 6 ชั่วโมงติดต่อกัน
6. รักษาอุณหภูมิร่างกายไม่ให้ต�่ำกว่า 36oC ในระหว่างการผ่าตัด ด้วยการใช้อุปกรณ์เพิ่มความอบอุ่นทั้งใน
ระหว่างการผ่าตัดและหลังผ่าตัดใหม่ ๆ
7. การควบคุมระดับน�้ำตาลในระหว่างผ่าตัดและหลังผ่าตัดใหม่ ๆ แนะน�ำให้ใช้ ข้อก�ำหนดในการควบคุม
ระดับน�้ำตาลอย่างเคร่งครัด ทั้งผู้ป่วยที่เป็นเบาหวาน และผู้ที่มีน�้ำตาลสูง โดยไม่เป็นเบาหวาน (ในผู้ป่วยเบาหวานให้
ควบคุมระดับน�้ำตาลในเลือดให้อยู่ในช่วงไม่เกิน 200 mg/dl
8. การควบคุมปริมาตรสารน�ำ้ ภายในหลอดเลือดของผูป้ ว่ ยระหว่างผ่าตัด แนะน�ำให้ใช้ goal directed fluid
therapy
9. ใช้ plastic wound protector เพือ่ ป้องกันการปนเปือ้ นของแผลผ่าตัด ในกรณีการผ่าตัดระบบทางเดิน
อาหารและทางเดินน�้ำดี
10. การสวนล้าง (Irrigation) บริเวณทีผ่ า่ ตัดด้วย iodophore ก่อนการปิดแผลอาจจะลดการติดเชือ้ ทีแ่ ผล
ผ่าตัดได้
11. การใช้แรงดันลบ (Negative pressure) ในการท�ำแผลบริเวณที่ผ่าตัด แนะน�ำให้ใช้แรงดันลบเพื่อท�ำ
แผลในผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่เย็บปิดแผลเมื่อสิ้นสุดการผ่าตัด ในกรณีแผลที่มีความเสี่ยงสูง
การใช้ยาต้านจุลชีพเพื่อป้องกันการติดเชื้อที่ต�ำแหน่งผ่าตัด
- การใช้ยาต้านจุลชีพเพือ่ ป้องกันการติดเชือ้ บริเวณทีผ่ า่ ตัด ให้ใช้ตามค�ำแนะน�ำในแนวเวชปฏิบตั ิ โดยให้ยาใน
1. แผลสะอาด (clean wound) บางประเภท เช่น การผ่าตัดศัลยกรรมหัวใจและหลอดเลือด ศัลยกรรม
กระดูกที่เกี่ยวกับข้อที่รับน�้ำหนักหรือมีการใส่ข้อเทียมหรือการผ่าตัดแผลสะอาดประเภทอื่นที่มีผลกระทบสูง (high
impact) หากมีการติดเชื้อเกิดขึ้น เช่น การผ่าตัดสมอง
2. แผลสะอาดปนเปื้อน (clean - contaminated wound)
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3. แผลปนเปื้อน (contaminated wound)
ส่วนการผ่าตัดแผลสกปรก (dirty wound) นั้น การใช้ยาต้านจุลชีพนั้นถือว่าเป็นการรักษาไม่ใช่การป้องกัน
- เลือกชนิด ขนาดยาต้านจุลชีพให้ถกู ต้องเหมาะสมกับชนิดของการผ่าตัดและเชือ้ ทีก่ อ่ โรค ให้ดเู อกสารอ้างอิง
guideline Bratzler DW, Dellinger EP, Olsen KM, Perl TM, Auwaerter PG, Bolon MK, et al. Clinical practice
guidelines for antimicrobial prophylaxis in surgery Am J Health - Syst Pharm 2013; 70: 195 - 283.
- การให้ยาต้านจุลชีพ dose แรกโดยทัว่ ไปให้หยดยาในสารละลายปริมาณเหมาะสมทางหลอดเลือดด�ำภายใน
60 นาทีกอ่ นการลงมีด (surgical incision) หรือให้ขณะเริม่ ให้ยาสลบ (induction of anesthesia) ยกเว้น vancomycin
และ fluoroquinolones ให้ 2 ชั่วโมงก่อนผ่าตัด ส�ำหรับการผ่าตัด caesarean section ให้ยาต้านจุลชีพเช่นเดียวกับ
การผ่าตัดอื่น ๆ (เดิมมีการให้ยาต้านจุลชีพหลังหนีบสายสะดือ แต่ปัจจุบันไม่แนะน�ำ) การให้ยาต้านจุลชีพเพื่อป้องกัน    
การติดเชือ้ ทีบ่ ริเวณผ่าตัดแนะน�ำให้ครัง้ เดียว จะพิจารณาให้ยาซ�ำ 
้ (redosing) ในระหว่างทีท่ ำ� การผ่าตัด ในกรณีดงั ต่อไปนี้
1. ระยะเวลาของการผ่าตัดนานเกินกว่าสองเท่าของค่าครึ่งชีวิตของยาต้านจุลชีพ (half life) ที่ให้ เช่น
cefazolin half life = 1 - 2 ชั่วโมง จึงให้ยาซ�้ำที่ 4 ชั่วโมงตั้งแต่เริ่มผ่าตัด
2. ผู้ป่วยเสียเลือดมาก หรือใช้เครื่องปอดหัวใจเทียมระหว่างผ่าตัด
- ในผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่ได้รับการผ่าตัดล�ำไส้ใหญ่ ทวารหนักแบบ elective แนะน�ำให้ยาต้านจุลชีพทางปาก          
ร่วมกับการสวนล�ำไส้ไหญ่เพื่อระบายอุจจาระ
- ไม่ควรใช้ topical antimicrobial agent บริเวณแผลผ่าตัดเพื่อป้องกันการติดเชื้อที่บาดแผลผ่าตัด
• หลังผ่าตัด
1. ไม่เปิดแผลผ่าตัดก่อน 48 ชั่วโมง หากไม่มีข้อบ่งชี้ยกเว้นในกรณีแผลมีเลือด/discharge ซึมมาก
2. ล้างมือแบบ Hygienic handwashing ก่อนและหลังท�ำแผลผ่าตัด
3. ท�ำแผลโดยใช้หลักปลอดเชื้อ aseptic technique
4. ท�ำแผลสะอาดก่อนแผลที่มีการติดเชื้อ
การท�ำความสะอาดห้องผ่าตัด
1. ภายหลังการผ่าตัดแต่ละรายใช้นำ�้ และน�ำ้ ยาท�ำความสะอาดในกรณีทไี่ ม่มกี ารเปือ้ นของเลือด หรือสารคัดหลัง่
2. ถ้ามีเลือด หรือสารคัดหลั่งตกลงบนพื้น ให้สวมถุงมือยางหนาขจัดสิ่งปนเปื้อนออกให้มากที่สุด และเช็ด
ตามด้วย disinfectant ที่เหมาะสมแล้วเช็ดถูตามปกติ
3. ภายหลังการผ่าตัดรายสุดท้ายของวันเช็ดถูห้องผ่าตัดและอุปกรณ์ในห้องผ่าตัดด้วยน�้ำและน�้ำยาท�ำความ
สะอาดด้วย Low level disinfectants
สิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติ
1. อบห้องผ่าตัดด้วยฟอร์มาลิน
2. การพ่นด้วยน�้ำยาท�ำลายเชื้อหรือเปิดไฟ U.V. ระหว่างผ่าตัด
3. วาง plate เพาะเชื้อในห้องผ่าตัด
4. ล้างอุปกรณ์ในห้องผ่าตัด
5. งดหรือเลื่อนการผ่าตัดเพียงเพื่อรักษาภาวะทุพโภชนาการ
6. งด หรือเลื่อนการให้เลือดหรือส่วนประกอบของเลือดที่จ�ำเป็นแก่ผู้ป่วยศัลยกรรมเพียงเพื่อเป็นมาตรการ
ป้องกันการติดเชื้อบริเวณที่ผ่าตัด
คู่มือปฏิบัติการป้องกันและควบคุม
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บ ท ที่

การป้องกัน

การติดเชื้อในกระแสโลหิตที่สัมพันธ์
กับการใส่สายสวนหลอดเลือด

9

วัตถุประสงค์
เพื่อลดการติดเชื้อในกระแสโลหิตที่สัมพันธ์กับการใส่สายสวนหลอดเลือด
ขอบข่าย
แพทย์ พยาบาล
การปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อในกระแสโลหิต
ที่สัมพันธ์กับการใส่สายสวนหลอดเลือด
1. มาตรการทั่วไป
1.1 อบรมให้ความรูใ้ นเรือ่ ง ข้อบ่งชี้ การใส่สายสวนและการป้องกันการติดเชือ้ แก่บคุ ลากร
สุขภาพ และประเมินความรู้และการปฏิบัติของบุคลากรสุขภาพเป็นระยะ
1.2 ฟอกหรือเช็ดตัวผู้ป่วยที่มีอายุ > 2 เดือน ด้วย 2% chlorhexidine gluconate          
วันละครัง้ แต่ไม่แนะน�ำให้ใช้กบั ทารกอายุนอ้ ยกว่า 2 เดือน เพราะอาจเกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังหรือ
มีการดูดซึมยาเข้าร่างกายได้
1.3 ท�ำความสะอาดมือตามข้อบ่งชี้เมื่อจะใส่หรือท�ำกิจกรรมกับสายสวนหลอดเลือด          
โดยการล้างมือด้วยน�้ำกับน�้ำยาท�ำลายเชื้อหรือลูบมือด้วยแอลกอฮอล์ (surgical handwashing)
2 . การใส่สายสวนหลอดเลือด
2.1 ปฏิบัติตามเทคนิคปลอดเชื้อ (Aseptic technique) อย่างเคร่งครัด ถ้ามีการละเมิด
เทคนิคนี้ ให้เปลี่ยนสายใหม่ทันทีหรือภายใน 48 ชม.
2.2 การใส่สายสวนหลอดเลือดด�ำส่วนปลาย ให้ปฏิบัติดังนี้
2.2.1 ไม่ใช้ steel needles ในกรณีที่ให้สารน�้ำหรือยาที่อาจก่อให้เกิด tissue
necrosis ถ้าเกิด extravasation
2.2.2 เช็ดผิวหนังบริเวณทีใ่ ส่สายสวนหลอดเลือดด้วย 70% Alcohol หรือ iodophor
โดยรอให้นำ�้ ยาระเหยก่อนใส่สายสวน ไม่แนะน�ำให้ใช้ chlorhexidine กับทารกอายุ < 2 เดือนหรือทารก
เกิดก่อนก�ำหนด
คู่มือปฏิบัติการป้องกันและควบคุม
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2.2.3 สวมถุงมือสะอาด
2.2.4 ปิดบริเวณแผลที่ใส่สายสวนด้วย sterile, transparent, semipermeable dressing หรือ
sterile gauze dressing ในรายที่มีเลือดซึมหรือเหงื่อออกมาก
2.3 การใส่สายสวนหลอดเลือดด�ำส่วนกลางให้ปฏิบัติดังนี้
2.3.1 ใช้สายสวนที่มีจ�ำนวนสายน้อยที่สุด
2.3.2 ใช้สายสวนทีเ่ คลือบ antiseptic (เช่น chlorhexidine - silver sulfadiazine catheters) หรือ
antimicrobial (เช่น minocycline - rifampin catheters) ส�ำหรับผู้ป่วยผู้ใหญ่ ในกรณีดังต่อไปนี้
2.3.2.1 โรงพยาบาลหรือหน่วยงานที่มีอัตรา CLABSI สูงเกินเป้าหมายของสถาบัน
2.3.2.2 ผู้ป่วยที่มีหลอดเลือดส�ำหรับใส่สายสวนจ�ำกัดหรือมีประวัติติดเชื้อ CLABSI ซ�้ำ ๆ
2.3.2.3 ผูป้ ว่ ยทีม่ คี วามเสีย่ งสูงต่อภาวะแทรกซ้อนจากการติดเชือ้ CLABSI เช่น ใส่ลนิ้ หัวใจเทียม
2.3.3 ใส่ทาง Subclavian vein โดยหลีกเลี่ยงการใส่ทาง Femoral vein และ Jugular vein
2.3.4 ในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่จะท�ำ Hemodialysis พิจารณาเลือกใช้ arteriovenous fistula หรือ
grafts ส่วนผู้ป่วยที่ล้างไตชั่วคราวให้ควรใช้แบบ tunneled cuffed catheter แม้ว่าจะใส่ไม่เกินกว่า 3 สัปดาห์
2.3.5 ปฏิบัติตามหลัก maximum sterile barrier precautions โดยสวมใส่ mask, cap, sterile
gown, และ sterile gloves และคลุมตัวผู้ป่วยด้วย large (full - body) sterile drape
2.3.6 เช็ดผิวหนังบริเวณที่ใส่สายสวนด้วย 0.5 - 2% chlorhexidine in 70% alcoholic solution
ถ้าผู้ป่วยแพ้ Chlorhexidine ให้ใช้ tincture of iodine, iodophor หรือ 70% alcohol แทน และรอให้ระเหยแห้ง
ก่อนใส่สายสวน ไม่แนะน�ำให้ใช้ chlorhexidine กับทารกอายุ < 2 เดือน หรือทารกเกิดก่อนก�ำหนด
2.3.7 ปิดบริเวณแผลที่ใส่สายสวนด้วย chlorhexidine - containing dressings ในผู้ป่วยที่มีอายุ
มากกว่า 2 เดือน
2.4 การใส่สายสวนหลอดเลือด Peripheral arterial catheters ส�ำหรับผูป้ ว่ ยผูใ้ หญ่ ให้ใส่ทางหลอดเลือด
radial, brachial หรือ dorsalis pedis หลีกเลี่ยงการใส่ทางหลอดเลือด femoral หรือ axillary ส่วนผู้ป่วยเด็ก ให้ใส่
ทางหลอดเลือด radial, dorsalis pedis, และ posterior tibial และหลีกเลีย่ งการใส่ทางหลอดเลือด brachial, femoral
หรือ axillary
3. การดูแลผู้ป่วยใส่คาสายสวนหลอดเลือด
3.1 ประเมินความจ�ำเป็นในการใส่คาสายสวนหลอดเลือดทุกวันในช่วงตรวจเยี่ยมผู้ป่วยแบบสหสาขา    
และให้เอาสายสวนหลอดเลือดออกทันทีเมื่อหมดความจ�ำเป็น
3.2 ประเมินบริเวณทีส่ อดใส่สายสวนหลอดเลือดทุกวัน โดยคล�ำผ่าน dressing หรือ ดูผา่ น transparent
dressing ไม่ควรเปิด Gauze dressing ถ้าไม่มีลักษณะของการติดเชื้อ ให้เปิด dressing ออกเพื่อประเมินต�ำแหน่งที่ใส่
สายสวนกรณีที่ผู้ป่วยมีการบวมตึงบริเวณที่ใส่สายสวนหลอดเลือด มีไข้โดยหาสาเหตุไม่ได้ หรือมีลักษณะที่สงสัยว่าจะมี
การติดเชื้อเฉพาะที่หรือติดเชื้อในกระแสเลือด
3.3 เปลี่ยน transparent dressing ทุก 5 - 7 days หรือทันทีที่ผ้าปิดแผลสกปรก เปียกชื้น หรือหลุด
ส่วน gauze dressing เปลี่ยนทุก 2 วัน หรือเมื่อผ้าปิดแผลสกปรก เปียกชื้น หรือหลุด ส�ำหรับการใส่สายสวน              
หลอดเลือดด�ำส่วนกลางให้ทำ� แผลด้วยน�ำ้ ยา chlorhexidine - based antiseptic ส่วนสายสวนหลอดเลือดด�ำส่วนปลาย
ให้ท�ำแผลด้วย 70% alcohol
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3.4 ทา antimicrobial ointments เช่น povidone iodine ointment ที่ต�ำแหน่งใส่สายสวน             
หลอดเลือดเฉพาะสายสวนเพื่อท�ำ hemodialysis
3.5 ไม่ให้ antimicrobial prophylaxis เพื่อป้องกันการติดเชื้อในกระแสเลือดหรือป้องกัน catheter
colonization
3.6 ใส่ antimicrobial locks ในสายสวนหลอดเลือดด�ำส่วนกลางส�ำหรับผู้ป่วยดังต่อไปนี้
ก. ผู้ป่วยที่ใส่ hemodialysis catheters เป็นระยะเวลานาน
ข. ผู้ป่วยที่มีหลอดเลือดส�ำหรับใส่สายสวนจ�ำกัดหรือมีประวัติติดเชื้อ CLABSI ซ�้ำ ๆ
ค. ผูป้ ว่ ยทีม่ คี วามเสีย่ งสูงต่อการเกิดผลกระทบจากการติดเชือ้ CLABSI ทีร่ นุ แรง เช่น ใส่ลน้ิ หัวใจเทียม
การป้องกัน systemic toxicity จากยาต้านจุลชีพให้ใช้วิธีดูดออก (aspirate) แทนการล้าง (flush)
antimicrobial lock solution
3.7 เช็ดถู (scrub) catheter hubs, needleless connectors และ injection ports ก่อนการท�ำ
กิจกรรมกับส่วนนั้นด้วย alcoholic chlorhexidine preparation, 70% alcohol, หรือ povidone - iodine โดยใช้
แรงถูพอสมควร นานอย่างน้อย 5 วินาที
3.8 เปลี่ยนหรือถอดสายสวนหลอดเลือดดังนี้
3.8.1 สายสวนหลอดเลือดด�ำส่วนปลาย ในผู้ป่วยผู้ใหญ่ให้เปลี่ยนไม่บ่อยกว่า 96 ชั่วโมง ส่วนผู้ป่วย
เด็กให้เปลี่ยนเมื่อมีอาการผิดปกติ หรือเมื่อเกิดอาการของ Phlebitis (ร้อน บวมตึง แดง หรือคล�ำเส้นเลือดเป็นล�ำ)          
มีการติดเชื้อ หรือรั่ว อุดตัน
3.8.2 สายสวนหลอดเลือดส่วนกลางเช่น CVCs, PICCs, hemodialysis catheter, หรือ pulmonary
artery catheter ไม่ต้องเปลี่ยนเป็นประจ�ำ 
3.8.3 สายสวน umbilical artery catheter ให้เอาออกและไม่ใส่ซ�้ำอีกเมื่อเกิด CRBSI, vascular
insufficiency ที่ส่วนขา และ thrombosis และควรใส่คาไว้ไม่เกิน 5 วัน
3.8.4 สายสวน umbilical venous catheters ให้เอาออกและไม่ใส่ซ�้ำอีกเมื่อเกิด CRBSI และ       
thrombosis และควรใส่คาไว้ไม่เกิน 14 วัน
3.9 การเปลี่ยนชุดให้สารน�้ำ ให้ปฏิบัติดังนี้
3.9.1 กรณีให้เลือดหรือผลิตภัณฑ์ของเลือดหรือสารไขมัน (ที่มีส่วนผสมของ amino acids และ
glucose) ให้เปลี่ยนภายใน 24 ชั่วโมง
3.9.2 กรณีที่ให้สารน�้ำที่ไม่ใช่เลือดหรือผลิตภัณฑ์ของเลือดหรือสารไขมันให้เปลี่ยนไม่บ่อยกว่า          
96 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 7 วัน
3.9.3 กรณีให้ยา propofol infusions ให้เปลี่ยนทุก 6 - 12 ชั่วโมงหรือเมื่อเปลี่ยนขวดยาใหม่
3.10 การเปลีย่ น needleless intravascular catheter systems ให้เปลีย่ นตามการเปลีย่ นชุดให้สารน�ำ 
้
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บ ท ที่

10

หน่วยจ่ายกลาง

ที่เข้ารับบริการจากสถาบันทางการแพทย์อาจจะได้รับเชื้อโรคจากบุคลากร
ผู
ป
้
ว
่
ย
ทางการแพทย์ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ และสิ่งแวดล้อม ผู้ป่วยที่มีเชื้อโรคปนเปื้อนอยู่บนร่างกาย         

ถ้าเชือ้ โรคเหล่านีเ้ ข้าสูร่ า่ งกายในจ�ำนวนมากพอจะท�ำให้เกิดโรคติดเชือ้ ได้ ดังนัน้ สิง่ ทีจ่ ะสัมผัสกับผูป้ ว่ ยจึง
ควรมีปริมาณเชื้อโรคน้อยกว่าระดับที่จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้
การลดปริมาณของเชื้อบนพื้นผิวของสิ่งมีชีวิตและอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ กระท�ำได้หลาย
วิธี ได้แก่
1. การล้าง (cleaning) เป็นวิธีลดจ�ำนวนเชื้อโรคได้ดีที่สุด ท�ำง่าย และประหยัดทั้งเวลา       
และวัสดุ การล้างที่ถูกต้องจะก�ำจัดเชื้อโรคออกได้เกือบหมด ดังนั้นการล้างจึงเป็นกรรมวิธีขั้นแรก
ในกระบวนการลดจ�ำนวนเชื้อ
2. การท�ำลายเชือ้ (disinfection) หมายถึง การท�ำลายเชือ้ ทุกรูปแบบ ยกเว้น สปอร์ (spore)
ของแบคทีเรีย
3. การท�ำให้ปราศจากเชือ้ (sterilization) หมายถึง การท�ำลายเชือ้ ทัง้ หมดรวมถึงสปอร์ของ
แบคทีเรีย
การเลือกใช้วิธีลดปริมาณของเชื้อโรคจึงขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ว่าต้องการลดเชื้อลงถึงระดับใด
จึงจะปลอดภัยส�ำหรับอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ในโรงพยาบาล
การเลือกวิธีท�ำให้ปราศจากเชื้อและการท�ำลายเชื้อ
เครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์แต่ละชนิดต้องการความสะอาดและก�ำหนดจ�ำนวนเชื้อโรคที่
อาจปนเปื้อนได้มากน้อยแตกต่างกัน ดังนี้
1. เครื่องมือเครื่องใช้ที่ต้องปราศจากเชื้อ (critical items) คือ เครื่องมือที่ใช้แทง ไช หรือผ่า
เข้าหรือสัมผัสเนื้อเยื่อของร่างกายที่ไม่มีเชื้อโรคอยู่ในยามปกติ ได้แก่ เครื่องมือผ่าตัด ท่อระบาย (drain)
เข็มฉีดยา ผ้าปิดแผล ฯลฯ เครือ่ งมือเครือ่ งใช้เหล่านีจ้ ะมีเชือ้ โรคปนเปือ้ นไม่ได้ จึงต้องท�ำให้ปราศจากเชือ้
ก่อนใช้
2. เครื่องมือเครื่องใช้ที่ต้องสะอาด (semi - critical items) คือ เครื่องมือเครื่องใช้ที่สัมผัสกับ
เยื่อเมือกของร่างกาย เช่น กล้องส่องเข้าหลอดลม (bronchoscope) กล้องส่องกระเพาะอาหาร
(gastroscope) เครื่องมือเครื่องใช้เหล่านี้ต้องไม่มีเชื้อก่อโรค ยกเว้นสปอร์ของแบคทีเรีย จึงต้องท�ำลาย
เชื้อก่อนใช้
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3. เครื่องมือเครื่องใช้ธรรมดา (non - critical items) ได้แก่ เครื่องมือเครื่องใช้ที่สัมผัสกับผิวหนังที่ไม่มีแผล
เช่น เตียง ผ้าปูที่นอนหมอน ผ้าห่ม หม้อนอน ฯลฯ เครื่องมือเครื่องใช้เหล่านี้ควรล้างให้สะอาดก่อนใช้
หน่วยจ่ายกลางเป็นหน่วยงานกลางของสถานพยาบาลที่รวบรวมอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้งานแล้วเข้าสู่
กระบวนการท�ำลายเชื้อและท�ำให้ปราศจากเชื้อก่อโรคที่ปนเปื้อนก่อนน�ำไปใช้ซำ�้ อีกเป็นหน่วยงานที่จัดท�ำกระบวนการ
ล้างการท�ำลายเชื้อ และการท�ำให้ปราศจากเชื้อทั้ง 3 กระบวนการได้ครบถ้วนนอกจากนั้นยังท�ำกระบวนการจัดชุด
อุปกรณ์เก็บรักษาและแจกจ่ายเพื่อน�ำไปใช้งานต่อไป
การบริหารจัดการหน่วยจ่ายกลาง ประกอบด้วย
1. นโยบาย
2. อาคารสถานที่
3. สิ่งแวดล้อม
4. ครุภัณฑ์
5. บุคลากร
1. นโยบาย
สถานพยาบาลต้องมีนโยบายส�ำหรับหน่วยจ่ายกลางเพื่อให้มีกลวิธีหรือมาตรการในการปฏิบัติการท�ำให้
ปราศจากเชือ้ ส�ำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ทเี่ ป็นลายลักษณ์อกั ษรครอบคลุมการด�ำเนินงานด้านการป้องกันและควบคุม
โรคติดเชื้อในโรงพยาบาลเพื่อ
1. ลดการแพร่กระจายเชื้อ
2. ลดขั้นตอนการท�ำงาน
3. ลดค่าใช้จ่าย
4. ให้การปฏิบัติงานถูกมาตรฐานและเป็นแบบเดียวกัน
หน่วยจ่ายกลางต้องมีแผนภูมโิ ครงสร้างการปฏิบตั งิ านและแผนการด�ำเนินงานการท�ำให้ปราศจากเชือ้ ส�ำหรับ
อุปกรณ์ทางการแพทย์รวมถึงการก�ำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร
ก�ำหนดให้หัวหน้าหน่วยจ่ายกลางหรือตัวแทนเป็นคณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อหรือมีการประสานงาน
โดยตรงระหว่างพยาบาลควบคุมการติดเชื้อและหน่วยจ่ายกลางในกรณีที่ไม่มีการก�ำหนด
หน่วยจ่ายกลางควรด�ำเนินงานแบบครบวงจรได้แก่การล้าง ตรวจสอบอุปกรณ์ การจัดชุดอุปกรณ์ท�ำลายเชื้อ
ท�ำให้ปราศจากเชื้อ การจัดเก็บชุดอุปกรณ์และแจกจ่ายให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ในโรงพยาบาล
หน่วยจ่ายกลางต้องมีคมู่ อื การปฏิบตั งิ านได้ครอบคลุม ขอบข่ายความรับผิดชอบของหน่วยงานทีท่ นั ต่อปัจจุบนั
และเป็นที่ยอมรับให้บุคลากรในหน่วยงานถือปฎิบัติคือ การท�ำความสะอาด การจัดเตรียมและห่อชุดอุปกรณ์ การน�ำ
อุปกรณ์เข้าเครื่องท�ำให้ปราศจากเชื้อ การเก็บชุดอุปกรณ์ปราศจากเชื้อและการแจกจ่ายชุดอุปกรณ์ปราศจากเชื้อ               
มีการจัดระบบการประสานงานสื่อสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไว้อย่างชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อรายงานข้อมูล
เกีย่ วกับการปฏิบตั ดิ า้ นการท�ำให้ปราศจากเชือ้ รวมถึงแก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึน้ เช่น การเรียกคืนอุปกรณ์ทไี่ ม่ได้มาตรฐานจาก
การท�ำให้ปราศจากเชือ้ มีการจัดการด้านงบประมาณ การจัดสรรอุปกรณ์ให้เพียงพอในการให้บริการ เช่น ค่าใช้จา่ ยบ�ำรุง
รักษาครุภณ
ั ฑ์วสั ดุในการจัดชุดเครือ่ งมือ วัสดุในเครือ่ งท�ำให้ปราศจากเชือ้ จัดสรรเครือ่ งป้องกันร่างกายส�ำหรับบุคลากร
ในการปฏิบัติงาน ฯลฯ
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2. อาคารสถานที่
ก. สถานที่ตั้ง
1. ตั้งอยู่ในที่เหมาะสมควรใกล้กับหน่วยงานตามล�ำดับการรับบริการ ได้แก่ ห้องผ่าตัดห้องคลอดห้องฉุกเฉิน
หอผู้ป่วยหนักเป็นต้นและอยู่ไกลจากสถานที่ก่อให้เกิดมลภาวะ เช่น ที่พักมูลฝอย ฯลฯ
2. ขนาดพื้นที่ของหน่วยงานที่เหมาะสมให้ดูในภาคผนวกตารางที่ 1
ข. การจัดแบ่งพื้นที่ก�ำหนดพื้นที่เป็น 3 ระดับ เพื่อให้เหมาะสมกับการสัญจรคือ
1. เขตสกปรก (Dirty zone)
2. เขตสะอาด (Clean zone)
3. เขตเก็บของปราศจากเชื้อ (Sterile storage zone)
โดยแต่ละเขตประกอบด้วยพื้นที่หรือห้องในการท�ำงานดังนี้
1. เขตสกปรก (Dirty zone)
1.1 บริเวณรับเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้แล้วจากหน่วยงานต่าง ๆ ประกอบด้วย
- ห้อง/บริเวณรับเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้แล้ว (Contaminated equipment return zone)
- ห้อง/บริเวณเก็บรถเข็นส�ำหรับรับของที่ปนเปื้อน (Trolley store - dirty)
- ห้อง/บริเวณล้างรถเข็น (Trolley wash)
1.2 บริเวณล้างท�ำความสะอาดเครื่องมือ
- ห้อง/บริเวณล้างท�ำความสะอาด
- ห้อง/บริเวณเก็บอุปกรณ์งานบ้าน
2. เขตสะอาด (Clean zone) ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ
2.1 ส่วนอ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับเจ้าหน้าที่
- ส�ำนักงาน
- ห้องประชุม
- ห้องพักบุคลากร
- บริเวณเปลี่ยนรองเท้า ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าและ Locker
- ห้องอาบน�้ำ/ห้องสุขา
2.2 ส่วนปฏิบัติการ
- ห้องจัดชุดอุปกรณ์ (Assembly & Packing)
- ห้องเก็บส�ำรองผ้าห่อชุดอุปกรณ์
- ห้องเก็บอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์และจัดเก็บวัสดุต่าง ๆ
- บริเวณที่พักชุดอุปกรณ์ก่อนเข้าเครื่องท�ำให้ปราศจากเชื้อ
- บริเวณที่ติดตั้งเครื่องท�ำให้ปราศจากเชื้อ ได้แก่
							• บริเวณที่ติดตั้งเครื่องท�ำให้ปราศจากเชื้อด้วยอุณหภูมิสูง เช่น autoclave, hot air - oven
							• บริเวณที่ติดตั้งเครื่องท�ำให้ปราศจากเชื้อด้วยอุณหภูมิต�่ำ  เช่น low temperature steam
formaldehyde (LTSF), ethylene oxide (EO), hydrogen peroxide gas plasma และอื่น ๆ
หมายเหตุ เครื่องผ้าห่อชุดอุปกรณ์ให้จัดเตรียมที่หน่วยซักฟอก
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3. เขตเก็บของปราศจากเชื้อ (Sterile storage zone) ต้องตั้งอยู่ในส่วนในสุดของหน่วยจ่ายกลางไม่มีคน
พลุกพล่านและห้องเก็บอุปกรณ์ปราศจากเชื้อต้องปิดมิดชิด และควรมี
3.1 บริเวณพักชุดอุปกรณ์ปราศจากเชื้อก่อนเก็บ
3.2 บริเวณ/ห้องเก็บชุดอุปกรณ์ปราศจากเชื้อ
3.3 บริเวณ/ห้องเก็บชุดอุปกรณ์ (set) และวัสดุใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง (disposable) ซึ่งแยกจากกันเป็น
สัดส่วน
3.4 บริเวณแจกจ่ายชุดอุปกรณ์
หมายเหตุ ระบบสัญจรระหว่างเขตต่าง ๆ ภายในหน่วยจ่ายกลางควรเป็นแบบ One way ได้แก่
- อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้แล้วจากเขตสกปรกไปเขตสะอาด
- บุคลากรจากเขตสะอาดไปเขตสกปรก
- การไหลเวียนของอากาศจากเขตสะอาดไปเขตสกปรก
3. สิ่งแวดล้อม
1. เพดานผนังและพื้น
- ผิวเรียบ, ไม่เป็นรอยต่อ
- วัสดุที่ใช้ต้องไม่ใช้เส้นใยและทนทานต่อสารเคมีที่ใช้ท�ำลายเชื้อ
- ทนทานต่อการท�ำความสะอาดอย่างต�่ำ 2 ครั้ง/วัน
2. การไหลเวียนของอากาศ
- ไหลเวียนจากเขตสะอาดไปสู่เขตสกปรก/ปนเปื้อน
- อากาศจากเขตสกปรกหรือเขตปนเปื้อนต้องดูดออกนอกอาคาร
- ไม่ติดพัดลมภายใน
- การติดพัดลมดูดอากาศภายในห้อง ควรติดตั้งสูงจากพื้นไม่ต�่ำกว่า 20 ซม.
หมายเหตุ การไหลเวียนทดแทนของอากาศตามมาตรฐานไม่ต�่ำกว่า 10 air - change per hour (ACH)
3. อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์
- อุณหภูมิบริเวณทั่วไป 20 - 24 องศาเซลเซียส
- อุณหภูมิห้องเก็บของปราศจากเชื้อ 18 - 24 องศาเซลเซียส ตลอดเวลา
- ความชื้นสัมพัทธ์ 40 - 60%
หมายเหตุ ต้องมีระบบการจดบันทึกอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์
4. แสงสว่าง
- บริเวณอ่างล้างเครื่องมือ 500 ลักซ์
- บริเวณตรวจสอบเครื่องมือมี 3 ระดับคือ 1,000 1,500 2,000 ลักซ์
- บริเวณอื่น ๆ มี 3 ระดับ 200, 300, 500 ลักซ์
หมายเหตุ ระดับความเข้มของแสงสว่างขึ้นกับ
- อายุของผู้ปฏิบัติ (อายุมากใช้แสงมาก)
- ความรวดเร็วและความละเอียดของการปฏิบัติงาน
- การสะท้อนแสงของพื้นผิวสิ่งแวดล้อม เช่น ผนังห้อง พื้นห้อง เพดาน ฝ้า เป็นต้น
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5. คุณภาพของน�้ำที่ใช้
- น�้ำที่ใช้ทั่วไปต้องปราศจากความกระด้าง (ไม่มี CaCO3, MgCO3)
- น�้ำที่ใช้ล้างเครื่องมือ (Softening water) ปราศจากโซเดียม แมกนีเซียม โลหะหนัก
- น�้ำที่ใช้กับเครื่องนึ่งขั้นต�่ำเป็น Softening water
4. ครุภัณฑ์และเครื่องมือ
ครุภัณฑ์และเครื่องมือที่ควรมีจ�ำแนกตามเขตดังต่อไปนี้
บริเวณ
1. เขตสกปรก (Dirty Zone)
1.1 บริเวณรับเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้แล้วจากหน่วยงาน
ต่าง ๆ ประกอบด้วย
- ห้ อ ง/บริ เ วณรั บ เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ แ ล้ ว
(Contaminated Equipment Return Zone)
- ห้อง/บริเวณเก็บรถเข็นส�ำหรับรับของที่ปนเปื้อน
(Trolley Store - dirty)
- ห้อง/บริเวณล้างรถเข็น (Trolley Wash)
1.2 บริเวณล้างท�ำความสะอาดเครื่องมือ
- ห้อง/บริเวณล้างท�ำความสะอาด (Cleaning)
- ห้องเก็บอุปกรณ์งานบ้าน
2. เขตสะอาด (Clean Zone) ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
2.1 ส่วนอ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับเจ้าหน้าที่
- ส�ำนักงาน
- ห้องประชุม
- ห้องพักบุคลากร
- บริเวณเปลี่ยนรองเท้า ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า
- ห้องอาบน�้ำ/ห้องสุขา

ครุภัณฑ์หรือเครื่องมือ
- counter, อ่างล้างมือ, รถเข็นภายใน, รถเข็นรับของปนเปือ้ น,  
ตู้หรือชั้นเก็บอุปกรณ์ป้องกันตนเอง cart washer
- เครือ่ งล้างอัตโนมัติ (Washer) พร้อมอุปกรณ์เสริมช่วยในการ
ล้างเครื่องสายและท่อ (lumen devices)
- อ่างล้างเครือ่ งมือประกอบด้วยอ่าง stainless steel จ�ำนวน
3 หลุมขนาดกว้าง 45.5 ซม ลึก 50 ซม. ก้นอ่างควรมีพื้นราบ
- ตู้อบแห้ง เครื่อง Ultrasonic ปืนฉีดแรงดันสูง (spray gun)
ก๊อกน�้ำพร้อมที่เสียบสาย
- รถเข็น stainless steel
- rack ที่มีที่เสียบสาย (อุปกรณ์เสริมส�ำหรับเครื่องล้าง)
- อุปกรณ์ท�ำความสะอาดพร้อมชุด
- อุปกรณ์ส�ำนักงานพร้อมชุดคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สื่อสาร
พร้อมชุด
- อุปกรณ์สื่อสารพร้อมชุด อุปกรณ์การประชุมพร้อมชุด
- ครุภัณฑ์อ�ำนวยความสะดวกครบชุดตามความเหมาะสม
- locker, ตู้เก็บเสื้อผ้า
- ตู้วางรองเท้า 2 ตู้ คือภายนอก ภายใน
- กระจกเงา
- ครุภัณฑ์ตามความเหมาะสม
- โต๊ะจัดชุดอุปกรณ์
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บริเวณ

ครุภัณฑ์หรือเครื่องมือ
2.2 ส่วนปฏิบัติการ
- โคมไฟส่องตรวจพร้อมเลนส์ (Magnifying Lamp)
- ห้องจัดชุดห่ออุปกรณ์ (Assembly & Packing) - Heat sealer
- ห้องเก็บส�ำรองผ้าชุดอุปกรณ์
- คอมพิวเตอร์
- ห้องเก็บอุปกรณ์เครือ่ งมือทางการแพทย์และจัดเก็บ - ชั้นวางชนิดล้อเลื่อน
วัสดุต่าง ๆ
- ชั้นวางชนิดล้อเลื่อน
- บริ เ วณที่ พั ก ห่ อ อุ ป กรณ์ ก ่ อ นเข้ า เครื่ อ งท� ำ ให้ - autoclave, hot air oven
ปราศจากเชื้อ
- เครือ่ งท�ำให้ปราศจากเชือ้ ด้วยอุณหภูมติ ำ 
�่ ได้แก่ LTSF, ETO,
- บริเวณที่ติดตั้งเครื่องท�ำให้ปราศจากเชื้อ
hydrogen gas plasma และอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
2.2.1 บริเวณทีต่ ดิ ตัง้ เครือ่ งท�ำให้ปราศจากเชือ้ ด้วย - ชั้นวางชนิดมีล้อเลื่อน
อุณหภูมิสูง
- คอมพิวเตอร์
2.2.2 บริเวณทีต่ ดิ ตัง้ เครือ่ งท�ำให้ปราศจากเชือ้ ด้วย
อุณหภูมิต�่ำ
- บริเวณพักอุปกรณ์ปราศจากเชื้อก่อนเก็บ
3. เขตเก็บของปราศจากเชื้อ (Sterile Storage Zone) - ชั้นเก็บชุดอุปกรณ์ (ต้องสูงจากพื้นไม่ต�่ำกว่า 30 ซม.)
- บริเวณ/ห้องเก็บชุดอุปกรณ์ (set) และวัสดุใช้ครั้งเดียว - คอมพิวเตอร์
แล้วทิ้ง (disposable) ซึ่งแยกจากกันเป็นสัดส่วน
- รถเข็น
- บริเวณแจกจ่ายห่ออุปกรณ์
- คอมพิวเตอร์

5. บุคลากร
บุคลากรหน่วยจ่ายกลาง  ประกอบด้วย
- หัวหน้าหน่วยงาน (พยาบาลวิชาชีพหรือผู้ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่
ผ่านการอบรมด้านหน่วยจ่ายกลาง)
- นักวิชาการประจ�ำหน่วยงาน (พยาบาลวิชาชีพหรือผู้ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์     
การแพทย์ที่ผ่านการอบรมด้านหน่วยจ่ายกลาง)
- พนักงานจ่ายกลาง (พยาบาลเทคนิคหรือบุคคลทัว่ ไปวุฒกิ ารศึกษาอย่างต�ำ่ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ทีผ่ า่ นการอบรม
ด้านหน่วยจ่ายกลาง)
- เจ้าหน้าที่รับอุปกรณ์ที่ใช้แล้ว
- เจ้าหน้าที่ล้างท�ำความสะอาดอุปกรณ์
- เจ้าหน้าที่จัดชุดอุปกรณ์
- เจ้าหน้าที่ท�ำลายเชื้อ (ระดับ Sterilization, high level disinfection)
- เจ้าหน้าที่จัดเก็บอุปกรณ์ที่ผ่านการท�ำลายเชื้อและจัดระบบแจกจ่าย
- พนักงานแจกจ่ายอุปกรณ์
- เจ้าหน้าที่ธุรการและบันทึกข้อมูล
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จ�ำนวนบุคลากรต่อจ�ำนวนเตียงของโรงพยาบาล
จ�ำนวนเตียง
10 - 60
61 - 120
121 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 1000
1001 - 2000
> 2000

RN*
1
1
1
1
1
1
2
2
3

TN/PN*
1
1
1-2
2-4
2-4
3-8
8-8
17 - 27

พนักงาน
2-3
3-5
5-8
8 - 12
12 - 16
16 - 25
25 - 35
35 - 45
45 - 80

ธุรการ/แม่บ้าน
1
1
1
1
1
1
1
2
2

* RN = พยาบาลวิชาชีพ
TN = พยาบาลเทคนิค
PN = ผู้ช่วยพยาบาล

การด�ำเนินงาน
การปฏิบัติงานประกอบด้วย หลัก 3 ประเภท คือ
1. การปฏิบัติของผู้รับบริการ
2. การประสานงานของหน่วยจ่ายกลางกับหน่วยงานผู้รับบริการ
3. การด�ำเนินการภายในหน่วยจ่ายกลาง
1. การปฏิบัติของผู้รับบริการ
- การด�ำเนินการกับอุปกรณ์หลังใช้งานโดยยึดหลักการป้องกันอุบตั เิ หตุจากการสัมผัสเชือ้ ทีป่ นเปือ้ นอุปกรณ์
ที่ใช้งานแล้วและลดการแพร่กระจายเชื้อ
- การจัดเก็บและการน�ำอุปกรณ์ปราศจากเชือ้ ไปใช้งานควรจัดเก็บในตูม้ ฝี าปิดมิดชิดไม่ให้เปียกชืน้ ใช้ระบบ
first - in first - out
2. การประสานงานของหน่วยจ่ายกลางกับหน่วยงานผู้รับบริการ
2.1 การจัดตั้งคณะท�ำงานก�ำหนดมาตรฐานการจัดชุดอุปกรณ์ต่าง ๆ
2.2 การจัดระบบการประสานงานและการสื่อสาร
2.3 การประเมินตนเองเพื่อวางแผนพัฒนาหน่วยจ่ายกลาง
3. การด�ำเนินการภายในหน่วยจ่ายกลาง
3.1 จัดท�ำคู่มือการปฏิบัติงานของกระบวนการท�ำงานในแต่ละส่วน เช่น
- การท�ำความสะอาดอุปกรณ์
- การจัดชุดอุปกรณ์
- การท�ำลายเชื้อและการท�ำให้ปราศจากเชื้อ
คู่มือปฏิบัติการป้องกันและควบคุม
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3.2
3.3
3.4
3.5
1 ครั้ง/ปี
ปีละครั้ง

- การจัดเก็บ
- การแจกจ่าย
การปรับปรุงคุณภาพน�้ำและการบ�ำรุงรักษาระบบน�้ำ
การควบคุมและประกันคุณภาพในแต่ละขั้นตอน
การบ�ำรุงรักษาครุภัณฑ์
การพัฒนาบุคลากร
- มีหลักเกณฑ์และแผนการพัฒนาบุคลากรเป็นลายลักษณ์อักษร
- บุคลากรในหน่วยจ่ายกลางต้องได้รบั ความรูก้ อ่ นเข้าปฏิบตั งิ านและได้รบั การฟืน้ ฟูความรูอ้ ย่างน้อย
- มีระบบการให้บริการสุขภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานบุคลากรควรได้รับการตรวจสุขภาพ อย่างน้อย      
กระบวนการท�ำงานในหน่วยจ่ายกลาง

การปฏิบัติเกี่ยวกับการท�ำความสะอาดอุปกรณ์
1. อุปกรณ์ที่ใช้แล้วกับผู้ป่วย ถูกน�ำส่งมายังหน่วยจ่ายกลางอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ
2. บุคลากรสวมอุปกรณ์ป้องกันอย่างถูกต้องขณะปฏิบัติงานได้แก่ผ้ากันเปื้อนชนิดกันน�้ำได้ ถุงมือยาง            
อย่างหนา แว่นตา ผ้าปิดปากจมูก และรองเท้าบู๊ท
3. การล้างท�ำความสะอาดเครื่องมืออย่างถูกวิธีและเหมาะสมกับเครื่องมือแต่ละประเภท
- แยกอุปกรณ์ที่มีความแหลมคมออกก่อนการล้าง
- ส�ำรวจสภาพอุปกรณ์ก่อนล้าง หากพบคราบพลาสเตอร์หรือคราบฝังแน่นให้เช็ดออกก่อน
- อุปกรณ์ที่มีข้อต่อหรือชิ้นส่วนที่สามารถถอดได้ ให้ถอดออกก่อน อุปกรณ์ที่มีล็อค ให้คลายล๊อค อุปกรณ์
ที่ง้างออกได้ให้ง้างออกให้มากที่สุด
- เลือกสารซักล้างที่มีความเหมาะสม กับอุปกรณ์แต่ละชนิด
- การล้างอุปกรณ์ในอ่างล้างท�ำโดยผ่านน�้ำที่ไหลตลอดเวลา
- ในกรณีที่ต้องใช้แปรงขัดล้างอุปกรณ์ ท�ำใต้น�้ำ
- อุปกรณ์ทมี่ รี กู ลวง ท่อ หรือช่องโพรง ต้องล้างภายในให้สะอาด ด้วยการฉีดน�ำ้ และ/หรือไล่ลมเข้าภายในท่อ
- เครื่องมือที่ผ่านกระบวนการล้างท�ำความสะอาดแล้ว ต้องสะอาดไม่มีสิ่งสกปรกติดอยู่กับเครื่องมือ
- ส�ำหรับการท�ำความสะอาดโดยการล้างด้วยเครือ่ งต้องเลือกอุปกรณ์ทนี่ ำ� มาล้างให้เหมาะสมกับเครือ่ งล้าง
แต่ละชนิดและปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำในการใช้เครื่องล้างแต่ละชนิดอย่างเคร่งครัด
การปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมห่ออุปกรณ์และการหีบห่อ
1. มีคู่มือการจัดชุดเครื่องมือ (Instrument Book) ที่ง่ายต่อการปฏิบัติและตรงตามความต้องการของหน่วย
งานที่ใช้ควรมีการจัดตั้งคณะท�ำงานก�ำหนดมาตรฐานและจัดห่ออุปกรณ์ร่วมกันทุกหน่วยงาน
2. ปฏิบัติตามแนวทางการเตรียมและห่ออุปกรณ์อย่างเหมาะสม ดังนี้
- ตรวจสอบความสะอาดและสภาพความพร้อมในการใช้งานของอุปกรณ์ทุกชิ้น
- เครื่องมือที่มีกลไกหรือไฟฟ้าต้องได้รับการทดสอบถึงความปลอดภัยและการคงสภาพการใช้งาน
- อุปกรณ์ที่มีล็อคต้องตรวจสอบและคลายล็อคก่อนเสมอ
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- ใช้ถาดที่มีรูให้ไอน�้ำผ่านทะลุได้ในการจัดวางอุปกรณ์ประเภทเครื่องมือผ่าตัด หรือใช้ถาดทึบแทนได้        
แต่ต้องจัดให้ไอน�้ำผ่านได้ทั่วถึง
- ปิดห่ออุปกรณ์ด้วยเทปกาว ไม่ใช้เข็มหมุด เข็มกลัด ลวดเย็บกระดาษหรือเชือกฟางผูก
- การปิดผนึกห่ออุปกรณ์ด้วยความร้อนให้ใช้อุณหภูมิตามข้อแนะน�ำในการใช้เครื่อง และการปิดผนึกห่อ
อุปกรณ์ด้วยความร้อน ต้องห่างจากขอบซองอย่างน้อย 1 นิ้ว
- ต้องมีฉลากติดห่ออุปกรณ์ ซึง่ มีการระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน คือประเภทของอุปกรณ์ หมายเลขเครือ่ ง
ที่ท�ำให้ปราศจากเชื้อ ครั้งที่บรรจุห่ออุปกรณ์เข้าเครื่องท�ำให้ปราศจากเชื้อ วันผลิตและวันหมดอายุการใช้งาน
- เลือกวัสดุที่ใช้ห่ออุปกรณ์ให้เหมาะสมกับอุปกรณ์และวิธีการท�ำให้ปราศจากเชื้อ ซองบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ใน
การห่ออุปกรณ์ส�ำหรับการท�ำให้ปราศจากเชื้อ เช่น พีวีซี โพลีเอธิลีน โพบีโพรไพลีนต้อง มีขนาดตามมาตรฐาน
กรณีที่ใช้ผ้าในการห่ออุปกรณ์
- ใช้ผ้าห่ออุปกรณ์อย่างเหมาะสม ได้แก่ผ้าประเภท 140 เส้นใย เช่น ผ้าฝ้าย ผ้ามัสลินใช้ห่อ 2 ชั้น 2 ผืน
ประเภท 180 เส้นใย เช่น ผ้าฝ้ายผสมโพลิเอสเตอร์ ใช้ห่อ 2 ชั้น 1 ผืน และประเภท 270 - 280 เส้นใย เช่น ผ้ายีนส์      
อย่างหนาใช้ห่อ 1 ชั้น 1 ผืน
- ผ้าที่ใช้ในการห่ออุปกรณ์ต้องผ่านการซักก่อนน�ำมาใช้ทุกครั้ง
- ส�ำรวจรอยฉีกขาดของผ้าห่ออุปกรณ์ที่โต๊ะส่องผ้า
- ห่ออุปกรณ์หรือห่อผ้ามีขนาดไม่เกิน 12X12X20 นิ้ว และน�้ำหนักไม่เกิน 12 ปอนด์ หรือ 5.5 กิโลกรัม
กรณีที่ใช้กระดาษในการห่ออุปกรณ์
- ใช้กระดาษที่ได้มาตรฐานในการห่ออุปกรณ์ เช่น กระดาษดราฟฟอกสี กระดาษดราฟ สีน�้ำตาล มีขนาด
มาตรฐาน 30 - 40 ปอนด์ และมีความพรุน 175 - 180
- ห่ออุปกรณ์ด้วยกระดาษต้องห่อ 2 ชั้นเสมอ
การปฏิบัติเกี่ยวกับการท�ำให้ปราศจากเชื้อ
1. เลือกวิธีและโปรแกรมการท�ำให้ปราศจากเชื้อเหมาะสมกับอุปกรณ์
2. ปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เครื่องท�ำให้ปราศจากเชื้อตามคู่มือการใช้งาน
3. ปฏิบตั ติ ามแนวทางการน�ำห่ออุปกรณ์เข้าเครือ่ งท�ำให้ปราศจากเชือ้ อย่างถูกต้องเหมาะสมกับประเภทของ
อุปกรณ์และวิธีการท�ำให้ปราศจากเชื้อ คือ
- ห่ออุปกรณ์ขนาดใหญ่หรือห่อผ้า วางไว้ชั้นล่างของเครื่องและวางห่างกันประมาณ 2 - 4 นิ้ว
- ห่ออุปกรณ์ขนาดเล็ก วางไว้ชั้นบนของเครื่องและวางห่างกัน ประมาณ 1 - 2 นิ้ว
- ไม่วางห่ออุปกรณ์ติดฝาผนัง พื้น หรือเพดานของเครื่องท�ำให้ปราศจากเชื้อ
- อุปกรณ์ประเภทยาง วางไว้ด้านริม เรียงกันอย่างหลวม ๆ ห่อถุงมือวางชั้นเดียวจัดเรียงในตะแกรงโปร่ง
และวางชั้นบนสุด
- อุปกรณ์ที่เป็นชามอ่าง วางตะแคงกึ่งคว�่ำ
- น�ำห่ออุปกรณ์ที่เป็นซองกระดาษและอีกด้านเป็นพลาสติกเข้าเครื่องอบแก๊สเอธิลีน ออกไซด์โดยเรียง
ตะแคงและให้ด้านที่เป็นพลาสติกอยู่ติดกันเสมอ
- มีการตรวจสอบห่ออุปกรณ์หลังเสร็จสิน้ กระบวนการท�ำให้อปุ กรณ์ปราศจากเชือ้ ว่าอยูใ่ นสภาพเรียบร้อย
แห้ง ตัวบ่งชี้ทางเคมีภายนอกเปลี่ยนสีสมบูรณ์ชัดเจน
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ดังนี้

การปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบประสิทธิภาพการท�ำให้ปราศจากเชื้อ
1. ตรวจสอบทางเชิงกล (Mechanical monitoring) ท�ำทุกครั้งที่มีการใช้เครื่องท�ำให้ปราศจากเชื้อ ได้แก่
- มาตรวัดอุณหภุมิ
- มาตรวัดความดัน
- แผ่นกราฟ/กระดาษที่บันทึก การท�ำงานของเครื่อง
- สัญญาณไฟต่าง ๆ
- ท�ำทุกครั้งที่ท�ำให้อุปกรณ์ปราศจากเชื้อ
2. ตรวจสอบทางเคมี (Chemical monitoring) มีการตรวจสอบการท�ำให้ปราศจากเชื้อด้วยตัวบ่งชี้ทางเคมี

- ใช้ตัวบ่งชี้ทางเคมีภายนอกกับห่ออุปกรณ์ทุกห่อความยาวของตัวบ่งชี้ทางเคมีภายนอก ต้องปรากฏบน
เทปทดสอบไม่น้อยกว่า 3 แถบ
- ใช้ตัวบ่งชี้ทางเคมีภายในส�ำหรับห่ออุปกรณ์ที่มีขนาดใหญ่ รวมถึงชุดเจาะต่าง ๆ และเครื่องมือผ่าตัดทุก
ห่อ ตรวจสอบตัวบ่งชี้ทางเคมีภายใน โดยดูการเปลี่ยนสีของแถบทดสอบทุกครั้ง ที่มีการเปิดห่อทดสอบ
- ตรวจสอบด้วย Bowie - Dick ส�ำหรับเครื่องนึ่งไอน�้ำชนิดดูดอากาศออกทุกวัน
3. ตรวจสอบทางชีวภาพ (Biological monitoring) มีการตรวจสอบการท�ำให้ปราศจากเชื้อด้วยตัวบ่งชี้ทาง
ชีวภาพ ดังนี้
- เลือกใช้ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพได้ถูกต้องตามชนิดของเครื่องท�ำให้ปราศจากเชื้อ
- ตรวจสอบตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ (spore test) อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง
- ตรวจสอบตัวบ่งชี้ทางชีวภาพกับอุปกรณ์อวัยวะเทียมที่ท�ำให้ปราศจากเชื้อทุกครั้ง
ในหน่วยงานต้องมีการบันทึกข้อมูลการท�ำให้ปราศจากเชื้อ ได้แก่
- วันที่ท�ำให้อุปกรณ์ปราศจากเชื้อ
- ชนิดและหมายเลขเครื่องอบฆ่าเชื้อ
- ครั้งที่อุปกรณ์เข้าเครื่อง
- การทดสอบตัวบ่งชี้ทางเคมีทั้งภายนอกและภายใน และ Bowie Dick test (กรณีเครื่องนึ่งไอน�้ำชนิด
Prevacuum)
- ผลการตรวจสอบด้วยตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ (Spore test)
- ผู้น�ำอุปกรณ์เข้าเครื่อง
ดังนี้

การปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บห่ออุปกรณ์ปราศจากเชื้อ มีการปฏิบัติตามวิธีการเก็บห่ออุปกรณ์ปราศจากเชื้อ

- บุคลากรต้องล้างมือและเช็ดมือให้แห้งหรือถูมือด้วย alcohol gel ก่อนจับต้องห่ออุปกรณ์ทุกครั้ง
- ส�ำรวจสภาพห่ออุปกรณ์ปราศจากเชื้อก่อนน�ำไปเก็บ ถ้าพบห่อเปียกชื้นต้องแยกออก
- จัดเรียงอุปกรณ์ตามล�ำดับวันผลิตและวันหมดอายุ ใช้ระบบหมุนเวียนห่ออุปกรณ์แบบเข้าก่อนออกก่อน
(First in - first out)
- บันทึกชนิดและจ�ำนวนห่ออุปกรณ์ปราศจากเชื้อที่เก็บเข้าชั้นทุกครั้ง
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ดังนี้

การปฏิบตั เิ กีย่ วกับน�ำส่งอุปกรณ์ปราศจากเชือ้ มีการปฏิบตั ติ ามแนวทางการแจกจ่ายห่ออุปกรณ์ปราศจากเชือ้

- บุคลากรต้องล้างมือและเช็ดมือให้แห้งหรือถูมือด้วย alcohol gel ก่อนหยิบจับห่ออุปกรณ์
- ตรวจสภาพภายนอกของห่ออุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ก่อนน�ำไปแจกจ่ายให้หน่วยงานต่าง ๆ หากพบ
ความไม่ถูกต้องควรแยกออกและแก้ไข
- ไม่โยนห่ออุปกรณ์
- รถเข็นที่ใช้ในการแจกจ่ายห่ออุปกรณ์ เป็นรถเข็นที่ปิดมิดชิด สะอาด และใช้เฉพาะการแจกจ่ายห่ออุปกรณ์
เท่านั้น ในกรณีที่ไม่มีรถเข็นที่ปิดมิดชิด อาจใช้กล่องพลาสติก ปิดฝามิดชิดหรือผ้าสะอาดอย่างหนาหรือผ้ายางคลุมได้
- เมื่อเสร็จจากการใช้งานต้องท�ำความสะอาดรถเข็นและเช็ดให้แห้งทุกครั้ง
พื้นที่ขั้นต�่ำ (ตารางเมตร) แบ่งตามจ�ำนวนเตียงของสถานพยาบาล
บริเวณ
1. เขตสกปรก (Dirty Zone)
1.1 บริ เ วณรั บ เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้
แล้วจากหน่วยงานต่าง ๆ ประกอบด้วย
- ห้อง/บริเวณรับเครือ่ งมืออุปกรณ์
ที่ใช้แล้ว (Contaminated Equipment
Return Zone) และบริเวณเก็บรถเข็น
- ห้อง/บริเวณเก็บรถเข็นส�ำหรับ  
รับของที่ปนเปื้อน (Trolley Store - dirty)
- ห้อง/บริเวณล้างรถเข็น (Trolley
Wash)
1.2 บริเวณล้างท�ำความสะอาดเครือ่ งมือ
- ห้อง/บริเวณล้างท�ำความสะอาด
(Cleaning)
- ห้องเก็บอุปกรณ์งานบ้าน
2. เขตสะอาด (Clean Zone)
2.1 ส่ ว นอ� ำ นวยความสะดวกส� ำ หรั บ  
เจ้าหน้าที่
- ส�ำนักงาน
- ห้องประชุม
- ห้องพักบุคลากร
- บริเวณเปลีย่ นรองเท้า, ห้องเปลีย่ น
เสื้อผ้าและ Locker
- ห้องอาบน�้ำ/ห้องสุขา

PCU/
สอ

10 - 60 61 - 150 151 - 500 501 - 700
เตียง
เตียง
เตียง
เตียง

> 700
เตียง

-

3

12

15

30

30

-

-

-

6

12

18

-

9

15

15

15

15

3

20

30

50

60

60

-

> 60

80

80

100

100
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บริเวณ
2.2 ส่วนปฏิบัติงาน
- ห้องจัดชุดชุดอุปกรณ์ (Assembly
& Packing)
- ห้องเก็บส�ำรองผ้าชุดอุปกรณ์
- ห้ อ งเก็ บ อุ ป กรณ์ เ ครื่ อ งมื อ ทาง  
การแพทย์และจัดเก็บวัสดุต่าง ๆ
- บริเวณที่พักชุดอุปกรณ์ก่อนเข้า
เครื่องท�ำให้ปราศจากเชื้อ
1. บริ เ วณที่ ติ ด ตั้ ง เครื่ อ งท� ำ ให้
ปราศจากเชื้อด้วยอุณหภูมิสูง
2. บริ เ วณที่ ติ ด ตั้ ง เครื่ อ งท� ำ ให้
ปราศจากเชื้อด้วยอุณหภูมิต�่ำ
- บริเวณพักอุปกรณ์ปราศจากเชื้อ
ก่อนเก็บ
3. เขตเก็บของปราศจากเชื้อ (Sterile
Storage Zone)
- บริเวณ/ห้องจัดเก็บชุดอุปกรณ์ (Set)
และวัสดุ Disposable (วัสดุใช้ครั้งเดียวแล้ว
ทิ้ง) ซึ่งแยกจากกันเป็นสัดส่วน
- บริเวณแจกจ่ายชุดอุปกรณ์
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PCU/
สอ

10 - 60 61 - 150 151 - 500 501 - 700
เตียง
เตียง
เตียง
เตียง

> 700
เตียง

-

30

50

70

90

90

-

5
5

7
7

9
9

12
12

12
12

-

3

5

5

7

7

-

30

50

60

70

70

-

-

10

10

15

15

-

3

5

5

7

7

3

20

50

60

70

100
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บ ท ที่

11

การควบคุม

การแพร่กระจายของเชื้อดื้อยา

ก. การบริหาร
เชื้อก่อโรคดื้อยาเป็นปัญหาทั่วโลกและมากขึ้นตามล�ำดับ จึงมีความจ�ำเป็นร่วมกันทั้งโลก         
เพื่อป้องกันและควบคุม
องค์ประกอบที่ส�ำคัญของการจัดท�ำโครงการทางด้านการแพทย์ ในที่นี้คือโครงการจัดการเชื้อ
ก่อโรคดื้อยาหลายขนาน ประกอบด้วย
1. การสนับสนุนจากผู้บริหาร
2. การวางนโยบาย
3. การจัดตั้งองค์กร
4. การจัดท�ำแผนงานและแนวทางปฏิบัติ
5. การให้การศึกษา
6. การด�ำเนินงานและการตรวจสอบ
7. การเฝ้าระวังและรายงาน
8. การประเมินผล
1. การสนับสนุนจากผู้บริหาร
กิจการทุกอย่างขององค์กรจะส�ำเร็จลงได้ตอ้ งได้รบั การสนับสนุนจากผูบ้ ริหาร ซึง่ มีหลาย ๆ ระดับ
ตัง้ แต่ระดับโลก ระดับชาติ จนถึงระดับหน่วย ผูบ้ ริหารเห็นความส�ำคัญ ให้การสนับสนุน และมีความผูกมัด
(commitment) ต่อโครงการ โดยการ
1. ก�ำหนดนโยบายที่แน่ชัด
2. ก�ำหนดผู้ปฏิบัติงาน
3. สนับสนุนงบประมาณ
4. ก�ำกับ ตรวจสอบ ประเมินผลของโครงการ
ส�ำหรับโครงการจัดการเชื้อก่อโรคดื้อยาหลายขนานนั้น เป็นปัญหาที่ส�ำคัญของมนุษยชาติ
องค์การสหประชาชาติ องค์การอนามัยโลก ได้ให้ความส�ำคัญอย่างมากต่อปัญหานี้และเชิญชวนรัฐบาล
ของประเทศต่าง ๆ ร่วมกันจัดการ ดังนัน้ ประเทศทีเ่ ป็นสมาชิกขององค์การอนามัยโลกจึงมีหน้าทีท่ จี่ ะร่วม
ด�ำเนินการ แต่ความเข้มข้นเอาจริงเอาจังของแต่ละประเทศไม่เท่ากัน องค์การอนามัยโลกจึงต้องกระตุ้น
คู่มือการป้องกันและการควบคุม
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เป็นระยะ ๆ มีการประชุมผูบ้ ริหารทางสาธารณสุขระดับสูงทีม่ ผี แู้ ทนประเทศไทยร่วมอยูด่ ว้ ย มีคณะอนุกรรมการป้องกัน
ควบคุม และแก้ไขการดื้อยาต้านจุลชีพ มีผู้ท�ำงานจากกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตร กระทรวงศึกษาธิการ      
ตามค�ำสั่งของรัฐบาลลงนามโดยรองนายกรัฐมนตรี การสนับสนุนจึงมีทุกระดับ มีคณะท�ำงานที่บูรณาการทั้งการใช้ยา
ต้านจุลชีพในคนและสัตว์
ต้องก�ำหนดงบประมาณประจ�ำปีส�ำหรับเชื้อดื้อยา รพ. ควรจัดสรรงบประมาณการจัดการเชื้อดื้อยาอยู่ใน      
งบประจ�ำปี เช่น งบจัดซื้อเสื้อกาวน์ รณรงค์ล้างมือ PPE outbreak investigation เป็นต้น
2. การวางนโยบาย
นโยบายการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลมีหลักการเหมือนกันในทุกระดับ จะแตกต่างใน      
รายละเอียดของสถาบันต่าง ๆ นโยบายทีเ่ หมาะสมควรประกอบด้วยการเรียงล�ำดับความส�ำคัญของปัญหา ในทีน่ คี้ อื เชือ้
ก่อโรคดื้อยาหลายขนาน การด�ำเนินงานควรเริ่มและเน้นเชื้อที่มีปัญหามากก่อน ได้แก่
1. เชื้อก่อโรคดื้อยาที่พบบ่อย
2. เชื้อก่อโรคที่ท�ำให้มีอัตราป่วย - ตายสูง หรือต้องรักษานาน
3. เชื้อที่เป็นปัญหาทางเศรษฐกิจจากการดูแลรักษา การปศุสัตว์ และการประมง
4. เชื้อที่ประชาคมสนใจ
5. เชื้อที่มีแนวโน้มที่จะเป็นปัญหาใหญ่ในอนาคต
การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อนั้น ควรจะเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยและหน่วยงานระดับต่าง ๆ
โดยค�ำนึงถึงงบประมาณ บุคลากร วัฒนธรรมองค์กร และโอกาสที่จะท�ำส�ำเร็จในระยะเวลาที่คาดไว้
3. การจัดตั้งองค์กร
การด�ำเนินงานการป้องกันและควบคุมเชือ้ ก่อโรคดือ้ ยาหลายขนานนัน้ เกีย่ วข้องกับบุคลากรหลายสาขาวิชาชีพ
และหลายหน่วยงาน ในระดับโรงพยาบาลองค์กรหรือคณะกรรมการควรประกอบด้วย
1. ประธาน ควรเป็นผู้อ�ำนวยการหรือรองผู้อ�ำนวยการที่ได้รับมอบหมาย
2. กรรมการหลัก ควรเป็นแพทย์โรคติดเชื้อ ถ้าไม่มีควรเป็นอายุรแพทย์ หรือกุมารแพทย์ หรือศัลยแพทย์
หรือแพทย์ที่สนใจ
3. กรรมการ ประกอบด้วย หัวหน้าหรือผูแ้ ทน จากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น แผนกอายุรกรรม, กุมารเวชกรรม,
ศัลยกรรม เภสัชกร พยาบาล หัวหน้าห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา พยาบาลควบคุมโรคติดเชื้อ เป็นต้น
4. การจัดท�ำแผนงานและแนวทางปฏิบัติ
คณะกรรมการป้องกันและควบคุมเชื้อก่อโรคดื้อยาควรร่วมกันท�ำแผนงานและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. ก�ำหนดเป้าหมาย (goal) ของแผนการด�ำเนินงานที่ต้องบรรลุในแต่ละช่วงเวลาที่ชัดเจน
2. ผังการด�ำเนินงาน ก�ำหนดวัน เดือน ปี ของงานแต่ละอย่าง เริ่มและสิ้นสุดเมื่อใด พร้อมทั้งผู้รับผิดชอบ
งานที่ส�ำคัญ ได้แก่ การเฝ้าระวังเชื้อก่อโรคดื้อยา การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสม การแยกผู้ป่วย การจัดการข้อมูล
และการฝึกอบรมบุคลากร
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3. แนวทางปฏิบัติ ที่อยู่ในแผนการด�ำเนินงาน โดยท�ำเป็นลายลักษณ์อักษรและเหมาะสมกับบริบทของ          
โรงพยาบาล ประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบและถือปฏิบัติไปในแนวทาง
5. การให้การศึกษา
แนวทางปฏิบัตินั้นควรให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและเข้าใจ มีโอกาสซักถามได้ การให้ความรู้นั้นกระท�ำได้โดย
1. การอบรม แบบห้องเรียน
2. การใช้สื่อ เช่น สิ่งพิมพ์ คู่มือ ต�ำรา หรือให้ข้อมูลทางอิเล็คโทรนิค
การให้ความรู้ส�ำหรับการปฏิบัตินั้นแม้มีหลากหลายวิธี แต่ละวิธีมีข้อดีข้อเสีย เช่น การสอนในชั้นเรียน สอน
ได้ครัง้ ละหลายคน ลงทุนน้อย เสียเวลาน้อย แต่คนเข้าเรียนเพียงเข้าใจแล้วจะลืมในเวลาอันสัน้ การใช้สอื่ นัน้ มีประโยชน์
ใช้อา้ งอิงแต่ผทู้ สี่ นใจศึกษาตามสือ่ นัน้ มีนอ้ ย การประชุมกลุม่ ย่อย การอภิปรายปัญหาโดยเฉพาะ การปฏิบตั จิ ะมีประโยชน์
มากที่สุด จดจ�ำได้นานแต่มีข้อเสียคือสอนได้ครั้งละไม่กี่คน ที่ส�ำคัญควรระบุวิชาชีพที่ต้องได้รับการอบรม ดังนี้
- แพทย์อย่างน้อย 1 คนต้องได้รบั การอบรมการจัดการเชือ้ ดือ้ ยาทีจ่ ดั โดยองค์กรหรือสถาบันทีม่ คี วามเชีย่ วชาญ
ด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชือ้ เช่น ชมรมควบคุมโรคติดเชือ้ ในโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย สมาคมโรคติดเชือ้
แห่งประเทศไทย สมาคมโรคติดเชือ้ ในเด็กแห่งประเทศไทย สถาบันบ�ำราศนราดูร ชมรมพยาบาลควบคุมโรคติดเชือ้ แห่ง
ประเทศไทย สมาคมพยาบาลควบคุมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย เป็นต้น
- นักเทคนิคการแพทย์ พยาบาลและเภสัชกร ต้องได้รับการอบรมการจัดการเชื้อดื้อยาที่จัดโดยองค์กรหรือ
สถาบันที่มีความเชี่ยวชาญด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อดังกล่าว และองค์กรในวิชาชีพของตน
- โรงพยาบาลต้องจัดการอบรมและทบทวนความรู้เกี่ยวกับการจัดการเชื้อดื้อยาแก่บุคลากรทุกหน่วยงานใน
โรงพยาบาล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. การเฝ้าระวังและรายงาน
แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าทีห่ อ้ งปฏิบตั กิ าร ทีไ่ ด้รบั การอบรมแล้วจะเป็นผูท้ ำ� การเฝ้าระวังเชือ้ ก่อโรคดือ้ ยา
หลายขนานทีก่ ำ� หนดไว้ในผังงานและตามแบบส�ำรวจทีไ่ ด้จดั ท�ำไว้ ซึง่ ประกอบด้วยชือ่ เชือ้ ก่อโรคทีต่ อ้ งการ ต�ำแหน่งการ
ติดเชื้อ ยาต้านจุลชีพที่ใช้ ผลของการรักษา แผนกที่ผู้ป่วยได้รับการรักษา และข้อมูลอื่น ๆ ตามที่ต้องการเป็นพิเศษของ
หน่วยงานนั้น ๆ รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์เกี่ยวกับความถี่ของเชื้อก่อโรค โรคที่เป็น ยาที่ใช้ ผลการรักษาและค่าใช้
จ่ายโดยเฉพาะยาต้านจุลชีพ ฯลฯ เสนอให้กรรมการฯ พิจารณาเป็นระยะ ๆ เช่น ทุก 3 - 6 เดือน เป็นต้น ควรมีการพัฒนา
ศักยภาพของห้องปฏิบัติการให้สามารถทดสอบทางจุลชีววิทยาและเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาอย่างมีประสิทธิภาพและทันสมัย
7. การประเมินผล
ควรมีการประเมินผลของโครงการป้องกันและควบคุมเชื้อก่อโรคดื้อยาหลายขนานอย่างน้อยทุกปี เกี่ยวกับ
อัตราการตรวจพบเชื้อ การก่อโรค ผลการรักษา ยาที่ใช้รักษา ผลเสียทางเศรษฐกิจ ปัญหาจากการด�ำเนินงาน ฯลฯ      
เพื่อน�ำไปพัฒนาโครงการต่อไป
เมื่อปัญหาเชื้อก่อโรคดื้อยาหลายขนานที่เป็นเป้าหมายลดลงถึงขีดที่ต้องการให้คงแนวทางปฏิบัติต่อ            
ตามมาตรการปกติและในกรณีทยี่ งั ไม่บรรลุเป้าหมาย ควรมีการทบทวนและพัฒนาการด�ำเนินการและปรึกษาผูเ้ ชีย่ วชาญ
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ข.การปฏิบัติ
เชื้อก่อโรคดื้อยาหลายขนานสามารถแพร่กระจายในสถานพยาบาลและสู่ภายนอกสถานพยาบาลได้โดยวิธี
หลักคือการสัมผัส ได้แก่
1.1 การสัมผัสโดยตรง กลไกที่สำ� คัญที่สุดคือการสัมผัสโดยมือของบุคลากรที่ปนเปื้อนเชื้อก่อโรคหลังสัมผัส  
ผู้ป่วย สารคัดหลั่ง วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ แล้วมาสัมผัสผู้ป่วยอีกรายหนึ่ง หรืออีกต�ำแหน่งหนึ่งของผู้ป่วยในรายเดียวกัน
1.2 การสัมผัสโดยอ้อม โดยเชือ้ ก่อโรคปนเปือ้ นวัสดุ อุปกรณ์ทใี่ ช้รว่ มกันในผูป้ ว่ ยหลายคน เช่น stethoscope
เครื่องวัดความดันโลหิต เป็นต้น
1.3 การสัมผัสโดยเชื้อก่อโรคติดไปกับของเสียที่ปล่อยออกจากโรงพยาบาล เช่น มูลฝอยติดเชื้อ น�้ำเสีย ฯลฯ
มาตรการในการควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อดื้อยา
มาตรการทั่วไป (horizontal approach)
1. Hand hygiene by WHO, compliance > 60% ขึ้นไป
2. ควบคุมการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสม
3. การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
4. ป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลตามต�ำแหน่งการติดเชื้อ
การคัดกรองผู้ป่วยที่มีเชื้อก่อโรคดื้อยาโดย
1. การติดสัญลักษณ์ ทีเ่ วชระเบียนผูป้ ว่ ยเชือ้ ก่อโรคดือ้ ยา ผูป้ ว่ ยทีม่ เี ชือ้ ก่อโรคดือ้ ยาเมือ่ ออกจากโรงพยาบาล
แล้วต้องติดสัญลักษณ์ที่เวชระเบียนเพื่อให้ระวังเมื่อผู้ป่วยมารับบริการที่โรงพยาบาลในครั้งต่อไป ถ้าผู้ป่วยจะไปรักษาที่
โรงพยาบาลอื่นต้องแจ้งให้โรงพยาบาลนั้น ๆ ทราบล่วงหน้าด้วย
2. ผู้ป่วยที่เคยมีเชื้อก่อโรคดื้อยา เมื่อจะเข้าโรงพยาบาล ควรเฝ้าระวังโดยการตรวจเพาะเชื้อในผู้ป่วยรายนั้น
ว่ายังมีเชื้อนั้นอีกหรือไม่ เช่น จากแผล จากอุจจาระ จากจมูก รักแร้ ขาหนีบ ตามความเหมาะสมของผู้ป่วยแต่ละราย
และเชื้อแต่ละชนิด ระหว่างรอผลการเพาะเชื้อให้แยกผู้ป่วยนั้นไว้ในห้องแยกเดี่ยวหรือห้องแยกรวมส�ำหรับผู้ป่วยที่มี   
เชื้อก่อโรคชนิดเดียวกับ (cohorting) ถ้าผลเพาะเชื้อเป็นลบให้รักษาผู้ป่วยนั้นในหอผู้ป่วยทั่วไป แต่ถ้าพบเชื้อเป้าหมาย
ให้รักษาในห้องแยกโรค
Active surveillance culture มีแนวทางดังนี้
กรณีที่มีการระบาดของเชื้อดื้อยาเป้าหมายอาจจะพิจารณาท�ำการเพาะเชื้อเพื่อท�ำการเฝ้าระวังจากผู้ป่วยที่
ไม่มีอาการโดย
ความถี่ เพาะเชือ้ วันแรกทีผ่ ปู้ ว่ ยเข้ารับการรักษา หลังจากนัน้ อาจเพาะเชือ้ ทุก 3 - 7 วัน ขึน้ กับความรุนแรงของ
การระบาด จนกระทั่งพบเชื้อดื้อยาให้ใช้มาตรการแยกผู้ป่วย ถ้าไม่พบเชื้อดื้อยาให้เพาะเชื้อตามระยะเวลาที่ก�ำหนดจน
กระทั่งจ�ำหน่าย
ต�ำแหน่ง ให้เพาะเชื้อ 2 ต�ำแหน่ง ได้แก่ 1) ป้ายบริเวณรอบทวารหนัก (perianal swab culture) และ            
2) ซอกรักแร้หรือเสมหะจากท่อช่วยหายใจ (tracheal aspiration)
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มาตรการจ�ำเพาะ (vertical approach)
เมื่อตรวจพบผู้ป่วยที่มีเชื้อดื้อยาที่ต้องการควบคุมเป็นกรณีพิเศษ (ตามล�ำดับความส�ำคัญ) ให้ด�ำเนินการตาม
หลักการ standard precautions และ contact precautions ดังนี้
มาตรการแยกผู้ป่วย
องค์ประกอบ
1. ห้องแยก
2. เครื่องมือเครื่องใช้
3. การปฏิบัติการรักษา การเคลื่อนย้ายออกนอกห้องแยก
ห้องแยก
โรงพยาบาลควรมีหอ้ งแยกผูป้ ว่ ยทีม่ โี อกาสแพร่เชือ้ อันตราย เชือ้ ก่อโรคดือ้ ยาหลายขนานถือว่าเป็นเชือ้ อันตราย
ที่ต้องควบคุมมิให้แพร่กระจาย ปัจจัยส�ำคัญของห้องแยกโรคแบบ contact precautions ได้แก่
1. เป็นห้องเดี่ยว ถ้าเชื้อก่อโรคดื้อยาเป็นชนิดเดียวกัน ผู้ป่วยอาจอยู่ร่วมกันได้ (cohorting) หลักการ คือ    
ห้องแยก 1 ห้อง ต่อผู้ป่วย 1 คน ถ้าห้องไม่เพียงพอ ให้แยกเชื้อดื้อยาชนิดเดียวกันไว้ด้วยกันอยู่ด้วยกัน (cohort)             
ถ้าพืน้ ทีไ่ ม่พอเชือ้ ดือ้ ยาคนละชนิดสามารถแยกไว้ดว้ ยกันได้ แต่ให้แยกอุปกรณ์เครือ่ งใช้ เน้น hand hygiene และเปลีย่ น
อุปกรณ์ PPE ทุกครั้งที่ตรวจผู้ป่วยรายต่อไป โดยจัดให้มีแอลกอฮอล์ท�ำความสะอาดมือที่ปลายเตียง
2. ห้องนัน้ อยูห่ า่ งจากผูป้ ว่ ยอืน่ จัดให้เตียงผูป้ ว่ ยห่างกันมากกว่า 3 ฟุต และปิดม่านระหว่างเตียงเพือ่ ลดโอกาส
สัมผัสทางตรง
3. มีอ่างล้างมือ ห้องน�้ำส่วนตัว ควรมีห้องน�้ำเฉพาะส�ำหรับผู้ป่วยที่มีเชื้อดื้อยา
4. หากยังมีการแพร่กระจายเชือ้ ดือ้ ยาอยูแ่ ม้วา่ จะมีการปฏิบตั ติ ามหลัก standard precautions และ contact
precautions แล้ว ควรจัดบุคลากรดูแลผู้ป่วยดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อดื้อยาโดยเฉพาะ (staff cohorting)
กรณีตรวจพบเชื้อดื้อยาที่ต้องควบคุมเป็นกรณีพิเศษชนิดใหม่ ให้ด�ำเนินการตามมาตรการข้างต้น
เครื่องมือ เครื่องใช้ในห้องแยก
- เครื่องมือ เครื่องใช้ทุกอย่างควรจัดไว้ให้พร้อมส�ำหรับผู้ป่วยรายนั้นโดยเฉพาะ เช่น เครื่องวัดความดันโลหิต
ปรอดวัดไข้ หูฟงั ช้อน ชาม เมือ่ จ�ำหน่ายผูป้ ว่ ยรายนัน้ แล้วให้ทำ� ลายเชือ้ อย่างเหมาะสมก่อนน�ำไปใช้กบั ผูป้ ว่ ยรายอืน่ ต่อไป
- พื้น เตียง โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ ให้ท�ำความสะอาดและท�ำลายเชื้อโดยการ เช็ดท�ำความสะอาดสิ่งแวดล้อมด้วย
น�้ำยาท�ำความสะอาดที่เหมาะสม เช่น 0.5% sodium hypochlorite หรือ quaternary ammonium compounds
และปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำของผู้ผลิตเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของการก�ำจัดเชื้อ
การผสมโซเดียมไฮโปรคลอไรท์ ที่ใช้ในการท�ำลายเชื้อในสิ่งแวดล้อม
1) ใช้ความเข้มข้น 1: 100 (500 - 615 ppm.) ในการท�ำลายเชื้อพื้นผิวหลังจากท�ำความสะอาดบริเวณที่
เปรอะเปื้อนเลือดหรือสารคัดหลั่งแล้ว
2) ใช้ความเข้มข้น 1: 10 (5,000 - 6,150 ppm.) หากมีการเปรอะเปื้อนเลือดหรือสารคัดหลั่งปริมาณหรือ   
มีการปนเปื้อนเลือดหรือเชื้อที่เลี้ยงอยู่ในอาหารเลี้ยงเชื้อในห้องปฏิบัติการ
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- เสือ้ ผ้า ปลอกหมอน ผ้าห่ม ผ้าปูทนี่ อน ฯลฯ ให้จดั การเป็นแบบผ้าปนเปือ้ น คือเก็บขนส่งในถุงพิเศษ และ
ซักล้างแบบผ้าปนเปื้อนเชื้อ
- จาม ชาม ช้อน ฯลฯ ใช้ส�ำหรับผู้ป่วยโดยเฉพาะ ถ้าใช้แล้วจะน�ำออกจากห้องแยก ต้องจัดการแบบวัสดุ
ติดเชื้อ ให้น�ำไปทิ้งแบบมูลฝอยติดเชื้อหรือท�ำลายเชื้อแล้วน�ำมาใช้ใหม่
- ไม่ควรวางเวชระเบียนของผู้ป่วยบนเตียงผู้ป่วย ให้เก็บไว้บนรถก็บเวชระเบียนเท่านั้น
- มูลฝอยทุกอย่างในห้องแยกให้จัดการแบบมูลฝอยติดเชื้อ
ข้อปฏิบัติส�ำหรับบุคลากรและผู้เยี่ยมไข้
- จ�ำกัดจ�ำนวนบุคลากรที่เข้าห้องแยกให้มีเท่าที่จ�ำเป็น
- สวมถุงมือ เสื้อคลุม ขณะดูแลผู้ป่วยในห้องแยก และให้ถอดออกก่อนออกจากห้องโดยใส่ในภาชนะที่จัดไว้
แล้วล้างมือแบบ hygienic handwashing
- อธิบายบุคลากรและผู้เยี่ยมไข้ให้เห็นความจ�ำเป็นของการแยกผู้ป่วย
- สอนมาตรการการปฏิบัติตัวก่อนเข้าเยี่ยม
- จ�ำกัดจ�ำนวนบุคลากรและผู้เยี่ยมไข้เท่าที่จ�ำเป็น
- ท�ำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์ Handrub Solution แล้วสวมเสื้อกาวน์และถุงมือทุกครั้งก่อนเข้าเยี่ยม
- หลังจากเข้าเยี่ยม เมื่อถอดเสื้อกาวน์และถุงมือแล้ว ให้ท�ำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์ Handrub
Solution ทันที
- ให้ความรูส้ ขุ ศึกษาเรือ่ งมาตรการให้การดูแลผูป้ ว่ ยภายหลังจ�ำหน่ายแก่ผดู้ แู ลผูป้ ว่ ย เช่น ท�ำความสะอาดมือ
ด้วยแอลกอฮอล์ Handrub Solution ท�ำความสะอาดสิ่งแวดล้อมรอบตัวผู้ป่วยที่บ้านและอุปกรณ์เครื่องใช้ที่บ้าน         
เน้นการรักษาความสะอาดของมือและอุปกรณ์เครื่องใช้ ถ้ามีคนในบ้านเป็นโรคเรื้อรังควรแยกห้องนอนและห้องน�้ำ          
ถ้าไม่สามารถท�ำได้ให้เน้นการรักษาความสะอาดของมือและอุปกรณ์เครื่องใช้
การเคลื่อนย้ายออกนอกห้องแยก
- ไม่ท�ำ นอกจากจ�ำเป็น เช่น ต้องไปตรวจทางรังสีวิทยา ไปผ่าตัด ฯลฯ
- แจ้งหน่วยงานที่จะไปให้ทราบและเตรียมพร้อมไว้ก่อน เมื่อหมดภารกิจแล้วให้รีบน�ำกลับห้องแยก
- คนเข็นเปล ควรสวมเสื้อคลุมและถุงมือและคลุมเปลด้วยผ้าอีกชั้นหนึ่ง
- ปกปิดรอยโรคที่มีเชื้อก่อโรคเป้าหมายให้มิดชิด เช่น แผล ฯลฯ
- ท�ำลายเชื้อบนเครื่องมือเครื่องใช้ และรถเข็นที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายที่สัมผัสผู้ป่วยหลังหมดภารกิจ
การยุติมาตรการ contact precautions
1. เมื่อหมดเชื้อก่อโรคเป้าหมายแล้วให้ย้ายไปรักษาในหอผู้ป่วยทั่วไปได้
2. เมื่อผู้ป่วยหายจากโรคแล้ว ให้กลับบ้านได้ ถ้าเชื้อก่อโรคหมดแล้วให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับผู้ป่วยทั่วไป              
ถ้าเชื้อก่อโรคยังมีอยู่ให้ติดสัญลักษณ์บนเวชระเบียนว่าผู้ป่วยยังมีเชื้อดื้อยา เพื่อให้มีมาตรการควบคุมการแพร่กระจาย
ของเชื้อดื้อยาเมื่อมาโรงพยาบาลครั้งต่อไป ถ้าย้ายโรงพยาบาลต้องแจ้งให้โรงพยาบาลที่จะย้ายไปทราบก่อนเสมอ          
แจ้งให้ญาติทราบว่าผู้ป่วยยังมีเชื้อดื้อยาอยู่แต่ไม่เป็นอันตรายต่อญาติ เพียงแค่บอกญาติให้แจ้งแพทย์ ถ้าญาติเข้ารักษา
ในโรงพยาบาลต่อมาว่าได้สัมผัสกับผู้ป่วยที่มีเชื้อก่อโรคดื้อยา
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กรณี VRE ยุติมาตรการเมื่อเพาะเชื้อจาก perianal swab culture ที่ท�ำสัปดาห์ละครั้งติดต่อกัน 3 สัปดาห์
ตรวจไม่พบเชื้อ
กรณีแบคทีเรียแกรมลบ มีมาตรการ ดังนี้
- เป็น outbreak ที่ต้องควบคุมอย่างเข้มงวด หรือ sporadic ให้แยกผู้ป่วยจนกว่าจ�ำหน่ายจาก รพ. หรือ     
เสียชีวิต
- เป็นเชื้อดื้อยาที่พบมากจนไม่สามารถควบคุมได้ (endemic) จะยุติมาตรการเมื่อมีลักษณะดังต่อไปนี้ทุกข้อ
o ต้องหยุดการใช้ยาต้านจุลชีพส�ำหรับผู้ป่วยรายนั้น
o ไม่พบแหล่งของเชื้อในตัวผู้ป่วย
o เพาะเชือ้ จากแหล่งทีเ่ คยตรวจพบและ perianal swab ไม่พบเชือ้ จากการเพาะเชือ้ ติดกัน 3 ครัง้ โดยเว้น
ระยะห่างกันครั้งละ 3 วัน
กรณีผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยยาต้านจุลชีพครบถ้วนแล้ว ยังไม่สามารถยุติมาตรการ contact precautions
ได้จนกว่าจะครบเกณฑ์ข้างต้น
กรณีมีการส่งต่อผู้ป่วยไปรักษาที่อื่น ๆ ให้แจ้งโรงพยาบาลที่รับส่งต่อทราบข้อมูลการติดเชื้อดื้อยาล่วงหน้า        
โรงพยาบาลชุมชนที่รับส่งต่อผู้ป่วยให้แยกผู้ป่วยหรือจัดไว้ในบริเวณเฉพาะไว้จนกว่าจะจ�ำหน่ายผู้ป่วย
กรณีผู้ป่วยมารับการตรวจที่แผนกผู้ป่วยนอก และมีเชื้อดื้อยาให้แยกผู้ป่วยไว้ก่อน
กรณีที่ไม่มีการท�ำหัตถการที่ invasive ให้ปฏิบัติเหมือนผู้ป่วยปกติ
กรณีที่มีการท�ำหัตถการที่ invasive ให้ปฏิบัติตามมาตรการการ contact precautions
กรณีที่กลับมารักษาใน รพ. ใหม่ ให้เพาะเชื้อและแยกผู้ป่วยไว้จนกว่าจะพิสูจน์ว่าไม่พบเชื้อดื้อยา
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บ ท ที่

12

การจัดการ

โรคติดต่อในบุคลากรทางการแพทย์
ประกอบด้วย
1. การประเมินสุขภาพของบุคลากรก่อนและหลังเข้าปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
2. การให้ภูมิคุ้มกันโรค
3. การจัดการเมื่อสัมผัส/ป่วยด้วยโรคติดต่อ

บุคลากรทางการแพทย์มีความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรคทั้งจากการปฏิบัติงานและจากชุมชน       
เมื่อบุคลากรทางการแพทย์เจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อหลายชนิดน�ำไปสู่การแพร่เชื้อไปสู่ผู้ป่วย บุคลากร          
ผูร้ ว่ มงาน สมาชิกในครอบครัว และชุมชน สถานพยาบาลจึงควรมีนโยบายและแนวทางปฏิบตั ทิ เี่ หมาะสม
เพื่อลดความเสี่ยงของบุคลากรในการรับหรือแพร่เชื้อ หลักการที่ส�ำคัญ คือ การปฏิบัติต้องไม่เป็น            
การลงโทษบุคลากรที่เจ็บป่วย บุคลากรที่เจ็บป่วยยังสามารถเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้ตามปกติ
และการเจ็บป่วยของบุคลากรต้องเก็บเป็นความลับนอกจากนี้บุคลากรยังมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการ           
ไม่ปกปิดการเจ็บป่วยของตนเองด้วยโรคติดต่อที่อาจส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น การตั้งใจไม่รายงานต่อ       
ผู้บังคับบัญชาอาจเข้าข่ายมีความบกพร่องในหน้าที่
โรงพยาบาลและสถานพยาบาลทุกแห่งควรมีนโยบายตรวจสุขภาพก่อนเข้าปฏิบัติงานให้แก่
บุคลากรบรรจุใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ บุคลากรทีต่ อ้ งท�ำงานสัมผัสผูป้ ว่ ยหรือท�ำงานทีม่ โี อกาสสัมผัสเลือด
สารคัดหลั่งจากผู้ป่วย เพื่อเป็นการคัดกรองให้ได้บุคลากรที่มีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ        
มีภูมิคุ้มกันต่อโรคติดเชื้อต่าง ๆ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความสามารถและไม่มีความเสี่ยงต่อ
การรับเชือ้ จากผูป้ ว่ ยหรือแพร่เชือ้ แก่ผปู้ ว่ ยและผูร้ ว่ มงานอืน่ ๆ นอกจากนีย้ งั ต้องมีมาตรการในการจัดการ
ให้ภูมิคุ้มกัน ให้การรักษาและมีแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อหากบุคลากรป่วยด้วย    
โรคติดต่อ
การดูแลสุขภาพของบุคลากร เป็นหน้าที่ของหลายหน่วยงานปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อให้            
การด�ำเนินการป้องกันและควบคุมการติดเชือ้ ในโรงพยาบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โรงพยาบาลและ
สถานพยาบาลควรมีหน่วยงานและผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพบุคคลก�ำหนดบทบาทหน้าที่ของ
แต่ละหน่วยงานและผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน
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แผนภูมิแสดงหนวยงานที่รับผิดชอบดานสุขภาพของบุคลากรในสถานพยาบาล
ผูอำนวยการโรงพยาบาล หร�อ หัวหนาสถานพยาบาล
หนาที่
- แตงตั้งหนวยงาน ออกนโยบาย วางแผนแนวปฏิบัติ
ติดตามและประเมินการดำเนินงานใหบรรลุเปาหมาย
- ใหการสนับสนุนดานงบประมาณ
- ประสานงานกับองคกรภายนอก

หนวยบร�การสุขภาพและอาช�วอนามัย
หนาที่
- บร�การตรวจสุขภาพบุคลากร
- ใหความรูการดูแลสุขภาพแกบุคลากร
- ใหคำปร�กษาแกบุคลากรดานความเสี่ยง
และการปองกันโรคที่เกิดจากการ
ประกอบอาช�พ

หนาที่
- ใหความรูดานการสงเสร�มภูมิคุมกันโรค
แกบุคลากร
- ดำเนินการใหวัคซ�นที่จำเปนตอบุคลากร
- ติดตามการฉีดวัคซ�นและภูมิคุมกันโรคที่
จะเปนตอบุคลากร

ฝายทรัพยากรบุคคล

หนวยควบคุมการติดเช�้อของโรงพยาบาล

หนาที่
- จัดทำทะเบียนสุขภาพบุคลากรกอน
เขาทำงาน
- จัดสรรบุคลากรใหเหมาะกับลักษณะงาน
- บร�หารงานทรัพยากรบุคคลกรณีมี
การเจ็บปวยตองหยุดงาน
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หนวยสงเสร�มภูมิคุมกันโรค

หนาที่
- ประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ในกรณี
เกิดโรคติดตอในโรงพยาบาล
- ใหแนวทางการจัดการหลังสัมผัสโรค

การประเมินสุขภาพของบุคลากร
ก่อนและหลังเข้าปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
ก. การประเมินสุขภาพบุคลากรก่อนเข้าปฏิบัติงานในโรงพยาบาล (Pre - placement evaluation)
การตรวจสุขภาพบุคลากรก่อนเข้าท�ำงาน ประกอบด้วยการซักประวัติเกี่ยวกับความเสี่ยงต่อการเกิดโรค
หรืออันตรายจากการท�ำงาน โรคประจ�ำตัว อาการเจ็บป่วยที่มีอยู่ ประวัติการได้รับวัคซีนป้องกันโรค การตรวจร่างกาย
เพื่อหาความผิดปกติ และการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่จ�ำเป็นส�ำหรับงานแต่ละหน้าที่ เพื่อให้ได้ข้อมูลประกอบการ
พิจารณาว่าบุคคลมีสุขภาพแข็งแรง มีภูมิคุ้มกันโรคที่จ�ำเป็นต่อการปฏิบัติงานในแต่ละหน้าที่ และพร้อมที่จะท�ำงานใน
ต�ำแหน่งที่ได้รับมอบหมายหรือไม่
แผนภูมิขั้นตอนการประเมินสุขภาพกอนเขาปฏิบัติงาน
ซักถามประวัติ

ตรวจรางกาย

ตรวจเพิ่มเติมทางหองปฏิบัติการ

พบการเจ็บปวย/
ความเสี่ยง

ใหคำแนะนำ

ประเมินผลสุขภาพโดยรวมและ
แปลผลตรวจทางหองปฏิบัติการ

ผูที่มีสุขภาพเหมาะสม
กับการปฏิบัติงาน

พิจารณารับไว
ปฏิบัติงาน

บุคลากรแบ่งกลุ่มตามความเสี่ยงตามลักษณะการปฏิบัติงานที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย เลือดหรือสารคัดหลั่ง
ของผู้ป่วยและเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อได้เป็น 4 กลุ่ม ดังต่อไปนี้
1. บุคลากรที่ปฏิบัติงานสัมผัสกับผู้ป่วยโดยตรง มีโอกาสได้รับหรือแพร่เชื้อโรคที่ติดต่อผ่านทางอากาศ
ละอองฝอยและการสัมผัสเลือดหรือสารคัดหลั่ง
2. บุคลากรที่ไม่ได้ปฏิบัติงานสัมผัสผู้ป่วยโดยตรง แต่เสี่ยงต่อการสัมผัสเลือดหรือสารคัดหลั่งของผู้ป่วย
3. บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านประกอบอาหาร สัมผัสอาหาร
4. บุคลากรที่ปฏิบัติงานอื่น ๆ เช่น ส�ำนักงาน ฯลฯ
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บุคลากรทางการแพทย์แบ่งตามความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน
กลุ่ม 1
กลุ่ม 2
กลุ่ม 3
บุ คลากรที่ ป ฏิบั ติงานสัมผัส บุ ค ลากรที่ ไ ม่ ไ ด้ ป ฏิ บั ติ ง าน บุคลากรทีท่ ำ� งานด้านประกอบ
กับผู้ป่วยโดยตรง
สัมผัสผูป้ ว่ ยโดยตรงแต่ทำ� งาน อาหาร สัมผัสอาหาร
ทีเ่ สีย่ งต่อการสัมผัสเลือดหรือ
สารคัดหลั่งของผู้ป่วย
แพทย์ นักศึกษาแพทย์
พยาบาล นักศึกษาพยาบาล
ผู้ช่วยพยาบาล ทันตแพทย์
ผู้ช่วยทันตแพทย์
เภสัชกรประจ�ำหอผู้ป่วย
นักกายภาพบ�ำบัด
นักศึกษากายภาพบ�ำบัด
พนักงานประจ�ำหอผู้ป่วย
พนักงานแผนกรังสี
พนักงานเข็นเปล
เจ้ า หน้ า ที่ เ วชระเบี ย นหอ       
ผู้ป่วยนอก
พนักงานขับรถพยาบาล

พนักงานห้องปฏิบัติการ
พนักงานพยาธิวิทยาและ
กายวิภาคศาสตร์
พนักงานธนาคารเลือด
พนักงานจัดการขยะ
พนักงานท�ำความสะอาด
พนักงานงานบริการผ้า

พนักงานฝ่ายโภชนาการ
ผู้ประกอบอาหาร

กลุ่ม 4
บุ ค ลากรที่ ไ ม่ ไ ด้ ป ฏิ บั ติ ง าน
สั ม ผั ส ผู ้ ป ่ ว ยโดยตรงและ
ท�ำงานทีไ่ ม่เสีย่ งต่อการสัมผัส
เลื อ ดหรื อ สารคั ด หลั่ ง ของ      
ผู้ป่วยและไม่แพร่เชื้อสู่ผู้ป่วย
พนักงานงานบริหาร
พนักงานซ่อมบ�ำรุง
พนักงานขับรถทั่วไป
พนักงานรักษาความปลอดภัย
เภสัชกรที่ไม่สัมผัสผู้ป่วย
เจ้ า หน้ า ที่ เ วชระเบี ย นของ
ส�ำนักงาน

การตรวจสุขภาพบุคลากรก่อนปฏิบัติงาน
ซักประวัติ ตรวจรางกาย
ตามหัวขอ A และ B
ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่มีโอกาสสัมผัส
ผูปวยสัมผัสเลือดหร�อสารคัดหลั่งของผูปวย

88

กลุม 1

กลุม 2

กลุม 3

กลุม 4

ตรวจทาง
หองปฏิบัติการ
ตามหัวขอ C1 - C3

ตรวจทาง
หองปฏิบัติการ
ตามหัวขอ C1 - C2

ตรวจทาง
หองปฏิบัติการ
ตามหัวขอ C1, C4 - C5

ตรวจทาง
หองปฏิบัติการ
ตามหัวขอ C1

คู่มือปฏิบัติการป้องกันและควบคุม
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anti-HBsAb)

A. การซักประวัติ
- การซักประวัติเพื่อค้นหาภูมิคุ้มกันโรค การติดโรคติดเชื้อ และการได้รับวัคซีน
B. การตรวจร่างกาย
- ตรวจร่างกายเพื่อประเมินสุขภาพและความต้านทานต่อโรคติดเชื้อ
C. การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
C1. ตรวจภาพถ่ายรังสีทรวงอก
C2. ตรวจหาการติ ด เชื้ อ ไวรั ส ตั บ อั ก เสบบี แ ละหาภู มิ คุ ้ ม กั น ต่ อ ไวรั ส ตั บ อั ก เสบบี ( HBsAg และ                 

C3. ตรวจหาภูมิคุ้มกันต่อการติดเชื้อสุกใส คางทูม หัด หัดเยอรมัน (Varicella IgG, Mumps IgG,
Measles IgG, Rubella IgG)
C4. ตรวจหาแอนติบอดี้ต่อการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบเอ (anti - HAV IgG)
C5. ตรวจเพาะเชื้อและพยาธิในอุจจาระ
ก. การประเมินและจัดการสุขภาพหลังปฏิบตั งิ าน (Post - placement evaluation and management)
สิ่งที่ต้องปฏิบัติแก่บุคลากรทุกประเภท
1. ท�ำประวัติสุขภาพและการเจ็บป่วยของบุคลากรโดยจ�ำเพาะ
2. ตรวจภาพถ่ายรังสีทรวงอกทุกปี
3. บุคลากรที่ป่วยด้วยอาการที่อาจเป็นโรคติดต่อให้รายงานต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ ประกอบด้วย
ก. ไข้ออกผื่น
ข. ไอเฉียบพลันและไอเรื้อรัง
ค. อุจจาระร่วง
ง. รอยโรคตามผิวหนัง ประกอบด้วย ผื่น ตุ่มน�้ำ หนอง
4. ให้การรักษาและให้ค�ำแนะน�ำ เมื่อบุคลากรป่วย เกี่ยวกับการหยุดงาน การเปลี่ยนงาน
การให้ความรู้แก่บุคลากรประกอบด้วย
1. การดูแลสุขภาพทั่วไป ได้แก่ อาหาร ที่พักอาศัย การออกก�ำลังกาย การพักผ่อน
2. การดูแลอนามัยส่วนบุคคล ได้แก่ การรักษาความสะอาด การล้างมือ
3. การหลีกเลี่ยงสัมผัสโรค เช่น การเข้าไปในที่ชุมชนแออัด
4. ความรู้ที่เหมาะสมส�ำหรับบุคลากรที่ท�ำงานในโรงพยาบาล ประกอบด้วย
a. Standard precautions
b. Transmission - based precautions
i. Contact precautions
ii. Airborne precautions
1. Droplet precautions
2. True airborne precautions

คู่มือปฏิบัติการป้องกันและควบคุม
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การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค
การป้องกันการเจ็บป่วยของบุคลากรทางการแพทย์ดว้ ยการให้ภมู คิ มุ้ กันอย่างเหมาะสมและครอบคลุมจะ
ช่วยลดการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อและลดการแพร่กระจายสู่ผู้ป่วยที่มารับบริการในสถานพยาบาล
ค�ำแนะน�ำวัคซีนส�ำหรับบุคลากรในโรงพยาบาล
ตามความเสี่ยงอันเนื่องมาจากลักษณะการท�ำงานของบุคลากรแต่ละกลุ่ม
วัคซีน
กลุ่ม

บุคลากร

1

บุคลากรที่สัมผัส/ดูแลผู้ป่วย
โดยตรง
บุคลากรที่การปฏิบัติงานมี
โอกาสสัมผัสเลือดและสาร
คัดหลั่ง
บุคลากรผู้ประกอบ/สัมผัส
อาหาร
บุคลากรหน่วยงานอื่นๆ

2

3
4

Influenza HBV

MMR Varicella

dT/
Tdap
*

HAV Meningococcal
**

หมายเหตุ
ควรได้รับวัคซีนดังกล่าวยกเว้นว่ามีหลักฐานของการตรวจเลือดพบภูมิต้านทาน, ประวัติการได้รับวัคซีน
ครบถ้วน, หรือ การติดเชื้อในอดีตที่ตรวจในสถานพยาบาล และไม่มีข้อห้ามในการรับวัคซีน
ให้พิจารณาตามความเสี่ยงเฉพาะรายและความเหมาะสมของทรัพยากร
ให้พิจารณาตามข้อบ่งชี้ของบุคลากรแต่ละรายตามค�ำแนะน�ำการให้วัคซีนป้องกันโรคส�ำหรับผู้ใหญ่และ    
ผู้สูงอายุ
ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยฉบับล่าสุด
* เฉพาะบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยเด็ก ทั้งผู้ป่วยนอกและใน
** เฉพาะบุคลากรที่สัมผัสกับผู้ป่วยหรือปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยง เช่น ไปประกอบพิธีฮัจจ์

การประเมินบุคลากรก่อนการรับวัคซีน
วัคซีน
Influenza
Hepatitis B
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การประเมินบุคลากรเก่า
• ประวัติวัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ล่าสุดในขณะ
นั้นถ้าไม่ได้รับหรือรับแล้วแต่เกิน 1 ปีให้ฉีดซ�้ำ
• บุคลากรทีเ่ กิดหลัง พฤษภาคม 2535 น่าจะได้รบั
วัคซีนไวรัสตับอักเสบบีครบ 3 เข็ม
• ตรวจ AntiHBs และ HBsAgกรณีเกิดอุบัติเหตุ
ทางการแพทย์และผูป้ ฏิบตั งิ านในหอผูป้ ว่ ยเสีย่ งสูง
เช่น dialysis unit

คู่มือปฏิบัติการป้องกันและควบคุม

การติดเชื้อในโรงพยาบาล

การประเมินบุคลากรใหม่
• ประวัตวิ คั ซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธุล์ า่ สุดในขณะ
นั้น ถ้าไม่ได้รับหรือรับแล้วเกิน 1 ปี ให้ฉีด
• บุคลากรที่เกิดหลัง พฤษภาคม 2535 ถ้าได้
วัคซีนครบ 3 เข็มแน่นอน ไม่ต้องฉีด
• ไม่ได้รับวัคซีนหรือประวัติไม่แน่นอนให้ตรวจ
AntiHBS และ HBsAg

วัคซีน

การประเมินบุคลากรเก่า
MMR*
• คัดกรองข้อห้ามในการฉีดวัคซีน และต้องฉีดซ�ำ 
้ 1
ครั้งรวม 2 ครั้ง
Varicella**
• ตรวจ Varicella IgG ได้ผลบวก ประวัตกิ ารได้รบั
วัคซีนสุกใสครบ 2 เข็ม
• ประวัติก ารเป็นโรคสุก ใส หรือ งูส วัดในอดีต
วินิจฉัยโดยบุคลากรทางการแพทย์ ทั้ง 2 กรณีไม่
ต้องฉีด
Tetanus, diphtheria, • ประวัติการได้รับวัคซีน dT ภายใน 10 ปี
pertussis (Tdap); • ประวัติการได้รับวัคซีน Tdap ภายใน 10 ปี       
tetanus, diphtheria ถ้าไม่แน่นอนไม่ต้องฉีด
(Td)
Hepatitis A
• การตรวจ Anti - HAV IgG ถ้ามีไม่ต้องฉีด

การประเมินบุคลากรใหม่
• คัดกรองข้อห้ามในการฉีดวัคซีน และต้องฉีด
กระตุ้น 1 ครั้งร่วม 2 ครั้ง
• การตรวจ Varicella IgG ถ้าไม่มีภูมิคุ้มกัน       
ให้ฉีด

• ประวัติการได้รับวัคซีน dT ภายใน 10 ปี
• ประวัติการได้รับวัคซีน Tdap ภายใน 10 ปี     
ถ้ามีแน่นอนไม่ต้องฉีด
• การตรวจ Anti - HAV IgG ถ้ามีภูมิคุ้มกันไม่    
ต้องฉีด

* พิจารณาตรวจ Mumps IgG, Measles IgG และ Rubella IgG ถ้าไม่มีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย
** ในกรณีที่มีงบประมาณจ�ำกัดอาจพิจารณาตรวจเฉพาะกรณีหลังสัมผัสโรคและบุคลากรที่ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยเสี่ยงสูงก่อน เช่น หอ
ผู้ป่วยโรคเลือดและมะเร็งที่ได้ยาเคมีบ�ำบัดหรือ หอผู้ป่วยปลูกถ่ายไขกระดูกหรืออวัยวะ และหอผู้ป่วยกุมาร

ข้อห้ามและข้อควรระวังในการฉีดวัคซีน
วัคซีน
ข้อห้ามในการฉีดวัคซีน
ข้อควรระวังในการฉีดวัคซีน
Influenza, inactivated (IIV) • แพ้วัคซีน ส่วนประกอบวัคซีน รวมถึงแพ้ • เจ็บป่วยเฉียบพลันอาการรุนแรงปานกลาง
โปรตีนไข่ไก่รุนแรง เช่น anaphylaxis
ถึงมาก
• มีอาการ Guillain - Barre Syndrome
ภายใน 6 สัปดาห์หลังได้วัคซีนครั้งก่อน
• แพ้โปรตีนไข่ไก่แบบเป็นลมพิษ อาจฉีด
วัคซีนได้แต่ต้องระมัดระวังพิเศษ
Hepatitis B
• แพ้วัคซีน ส่วนประกอบวัคซีน รุนแรง เช่น • เจ็บป่วยเฉียบพลันอาการรุนแรงปานกลาง
anaphylaxis
ถึงมาก
Measles, mumps, rubella • แพ้วัคซีน ส่วนประกอบวัคซีน รุนแรง เช่น • เจ็บป่วยเฉียบพลันอาการรุนแรงปานกลาง
(MMR)
anaphylaxis
ถึงมาก
• ภูมิคุ้มกันบกพร่อง (เช่น โรคมะเร็งได้รับ    • ได้ รั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากเลื อ ดที่ มี ภู มิ คุ ้ ม กั น
ยาเคมีบ�ำบัด กินยากดภูมิระยะยาว ติดเชื้อ       ภายใน 1 ปี
ไวรัสเอชไอวีที่มีภูมิคุ้มกันต�่ำ 
• มี ป ระวั ติ เ กล็ ด เลื อ ดต�่ ำ หรื อ immune
• ตั้งครรภ์
thrombocytopenic purpura
• ถ้ามีความจ�ำเป็นต้องท�ำ tuberculin skin
test
คู่มือปฏิบัติการป้องกันและควบคุม
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วัคซีน
Varicella

ข้อห้ามในการฉีดวัคซีน
• แพ้วัคซีน ส่วนประกอบวัคซีน รุนแรง เช่น
anaphylaxis
• ภูมิคุ้มกันบกพร่อง (เช่น โรคมะเร็งได้รับ  
ยาเคมีบ�ำบัด กินยากดภูมิระยะยาว ติดเชื้อ      
ไวรัสเอชไอวีที่มีภูมิคุ้มกันต�่ำ 
• ตั้งครรภ์

Tetanus, diphtheria, pertussis • แพ้วัคซีน ส่วนประกอบวัคซีน รุนแรง เช่น
(Tdap); tetanus, diphtheria anaphylaxis
(Td)
• ส�ำหรับวัคซีนทีม่ สี ว่ นผสมของวัคซีนไอกรน
มีอาการสมองอักเสบภายใน 7 วัน หลังฉีด
วัคซีนครั้งก่อน

Hepatitis A

แพ้วัคซีน ส่วนประกอบวัคซีน รุนแรง เช่น
anaphylaxis
Meningococcal, conjugate แพ้วัคซีน ส่วนประกอบวัคซีน รุนแรง เช่น
(MenACWY); meningococcal, anaphylaxis
polysaccharide (MPSV4)
Pneumococcal conjugate • แพ้ วั ค ซี น ส่ ว นประกอบวั ค ซี น รุ น แรง      
(PCV13)
เช่ น anaphylaxis รวมถึ ง แพ้ วั ค ซี น ที่ ม                  ี
ส่วนประกอบของ diphtheria toxoid
Pneumococcal polysaccharide • แพ้วัคซีน ส่วนประกอบวัคซีน รุนแรง เช่น
(PPSV23)
anaphylaxis
Zoster
• แพ้วัคซีน ส่วนประกอบวัคซีน รุนแรง เช่น
anaphylaxis
• ภูมิคุ้มกันบกพร่อง (เช่น โรคมะเร็งได้รับ   
ยาเคมีบ�ำบัด กินยากดภูมิระยะยาว ติดเชื้อ
ไวรัสเอชไอวีที่มีภูมิคุ้มกันต�่ำ 
• ตั้งครรภ์
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ข้อควรระวังในการฉีดวัคซีน
• ได้ รั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากเลื อ ดที่ มี ภู มิ คุ ้ ม กั น
ภายใน 1 ปี
• เจ็บป่วยเฉียบพลันอาการรุนแรงปานกลาง
ถึงรุนแรง
• ได้ ย า acyclovir, famciclovir หรื อ
valacyclovir 24 ชั่วโมงก่อนได้รับวัคซีน     
(ไม่ควรให้ยาเหล่านี้ ภายใน 14 วันหลังได้   
รับวัคซีน)
• เจ็บป่วยเฉียบพลันอาการรุนแรงปานกลาง
ถึงรุนแรง
• มีอาการ Guillain - Barre Syndrome
ภายใน 6 สัปดาห์หลังได้วัคซีนครั้งก่อน
• เคยแพ้วัคซีนคอตีบมาก่อน
• ส�ำหรับวัคซีนทีม่ สี ว่ นผสมของวัคซีนไอกรน
มีอาการสมองอักเสบภายใน 7 วัน หลังฉีด
วั ค ซี น ครั้ ง ก่ อ นและได้ รั บ การรั ก ษาจนดี       
ขึ้นแล้ว
• เจ็บป่วยเฉียบพลันอาการรุนแรงปานกลาง
ถึงรุนแรง
• เจ็บป่วยเฉียบพลันอาการรุนแรงปานกลาง
ถึงรุนแรง
• เจ็บป่วยเฉียบพลันอาการรุนแรงปานกลาง
ถึงรุนแรง
• เจ็บป่วยเฉียบพลันอาการรุนแรงปานกลาง
ถึงรุนแรง
• เจ็บป่วยเฉียบพลันอาการรุนแรงปานกลาง
ถึงรุนแรง
• ได้ ย า acyclovir, famciclovir หรื อ
valacyclovir 24 ชั่วโมงก่อนได้รับวัคซีน   
(ไม่ควรให้ยาเหล่านี้ ภายใน 14 วันหลังได้รบั
วัคซีน)

การจัดการหลังสัมผัสหรือติดเชื้อโรคติดต่อในบุคลากรทางการแพทย์
1. ในกรณีที่ยังไม่ทราบโรคให้พิจารณาไปตามกลุ่มอาการดังตาราง
การป้องกันการแพร่
ระยะติดเชื้อ
การปฏิบัติงาน
กระจายเชื้อ
อุจจาระร่วง+
Contact precautions ตลอดระยะเวลาที่มี ให้หยุดงานจนกว่าจะไม่มอี าการ  ยกเว้นบุคลากรที่
อาเจียน
Contact & Droplet
อาการ
ปฏิบตั งิ านด้านการประกอบอาหารต้องมาพบแพทย์
เพือ่ รับการตรวจเพาะเชือ้ อุจจาระจนกว่าเชือ้ ก่อโรค
จะหมด
ไข้ออกผื่น
Contact & Droplet
ตลอดระยะเวลาที่มี ให้พบแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัย
precautions
อาการ นานสุด 7 วัน ให้หยุดงาน 4 - 7 วัน หลังผื่นเริ่มขึ้น
หลังผื่นขึ้น
หลี ก เลี่ ย งใกล้ ชิ ด หญิ ง ตั้ ง ครรภ์ แ ละผู ้ ป ่ ว ยภู มิ
ต้านทานต�่ำ
ไข้ และไอจาม  น�้ำมูก Droplet precautions ตลอดระยะเวลาที่มี สวมหน้ากากอนามัย และให้พบแพทย์เพื่อรับการ
อาการ
วินิจฉัยหยุดงานตามความเห็นของแพทย์
ไอต่ อ เนื่ อ งเกิ น 2 Airborne  precautions ตลอดระยะเวลาที่มี สวมหน้ากากอนามัย และให้พบแพทย์เพื่อรับการ
สัปดาห์ และ/หรือมีไข้
อาการ
วินิจฉัยหยุดงานตามความเห็นของแพทย์
กลุ่มอาการ

หมายเหตุ Standard precautions ต้องใช้กับผู้ป่วยทุกรายและทุกโอกาสปฏิบัติงาน

		

2. การจัดการบุคลากรทางการแพทย์ที่สัมผัสหรือป่วยด้วยโรคติดต่อกรณีทราบโรค
		 การติดเชื้อที่พบบ่อย
1. Conjunctivitis
11. Measles
2. Cytomegalovirus
12. Meningococcal disease
3. Diphtheria
13. Mumps
4. Enterovirus/HFMD
14. Parvovirus
5. Hepatitis A
15. Pertussis
6. Hepatitis B
16. Rabies
7. Hepatitis C
17. Rubella
8. Herpes simplex
18. Scabies
9. HIV
19. Tuberculosis
10. Influenza
20. Varicella
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บ ท ที่

13

การประเมินตนเอง

ด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
สาระส�ำคัญในการประเมิน

การป้ อ งกั น และควบคุ ม การติ ด เชื้ อ ในโรงพยาบาลครอบคลุ ม การติ ด เชื้ อ เฉพาะท้ อ งถิ่ น
(endemic) และโรคระบาด (epidemic) ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว ต�ำแหน่งการติดเชื้อ endemic ที่พบ
บ่อยตามล�ำดับในประเทศไทยคือ ทางเดินหายใจส่วนล่างที่สัมพันธ์กับการใช้เครื่องช่วยหายใจ ทางเดิน
ปัสสาวะที่สัมพันธ์กับการสวนคาสายสวนปัสสาวะ แผลผ่าตัด และกระแสเลือดที่สัมพันธ์กับการใส่สาย
สวนเข้าหลอดเลือดส่วนกลางเชื้อก่อโรคที่ดื้อยาต้านจุลชีพเป็นปัญหาส�ำคัญในปัจจุบันที่จะต้องควบคุม
โดยเร่งด่วน การท�ำความสะอาดมือเป็นมาตรการส�ำคัญในการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อแต่มีปัญหา
การปฏิบัติ นอกจากนี้ปัจจัยพื้นฐานเพื่อการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อประกอบด้วยบุคลากร               
งบประมาณและแนวทางปฏิบตั มิ คี วามส�ำคัญมากในการปฏิบตั งิ าน ดังนัน้ การปฏิบตั งิ านทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ต้องประกอบด้วยปัจจัยพื้นฐานและครอบคลุมสาระส�ำคัญข้างต้น
การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลต้องมีกระบวนการที่ถูกต้อง ได้แก่ การตั้ง
นโยบาย วัตถุประสงค์ แนวทางปฏิบัติ การติดตาม การประเมินผล และการพัฒนา นอกจากนี้สถาบัน
ทางการแพทย์หลาย ๆ แห่งมีจุดเด่นที่เป็นตัวอย่าง เช่น การรณรงค์การล้างมือ การแยกผู้ป่วย ฯลฯ        
เป็นข้อมูลส�ำคัญส�ำหรับผู้เยี่ยมส�ำรวจรับทราบเพื่อเผยแพร่ให้สถาบันอื่นน�ำไปพัฒนาด้วย
สรุปหัวข้อส�ำหรับการประเมิน I.C. ของสถานพยาบาล ได้แก่
- ปัจจัยพื้นฐาน (Infrastructure)
- Nosocomial infection (N.I.) ที่พบบ่อย
• Ventilator - associated pneumonia (V.A.P.)
• Catheter - associated urinary tract infection (C.A.U.T.I.)
• Surgical site infection (S.S.I.)
• Centrol line - associated bloodstrcam infection (C.L.A.B.S.I.)
- การป้องกันและควบคุมเชื้อก่อโรคดื้อยา (Multidrug resistant organisms - M.D.R.O.s)
- การท�ำความสะอาดมือ (Hand hygiene)
กระบวนการปฏิบัติงานประกอบด้วย
- เป้าหมายวัตถุประสงค์
- การปฏิบัติและกลยุทธ์
- การประเมินผล
- ความโดดเด่นของหน่วยงานและการพัฒนา
คู่มือปฏิบัติการป้องกันและควบคุม
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ปัจจัยพื้นฐาน (Infrastructure)
1. คณะกรรมการควบคุมการติดเชื้อ (Infection Control Committee - I.C.C.)
2. นโยบาย, เป้าหมาย วัตถุประสงค์ของ I.C.
3. แนวทางปฏิบัติ
4. หน่วยจ่ายกลาง (Central Sterile Supply Department)
5. หน่วยโภชนาการ (Food Department)
6. แผนกซักฟอก (Laundry)
7. การจัดการมูลฝอย (Waste - management)
8. การจัดการน�้ำ (Water Management)
8.1 น�้ำอุปโภคและบริโภค
8.2 การจัดการน�้ำเสีย
9. อนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Hygiene)
10. ห้องแยกโรคติดต่อ (Isolation Room)
11. อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย (Personal Protective Equipment - P.P.E.)
12. ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา (Microbiology Laboratory)
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รายชื่อผู้ร่วมจัดท�ำ
ล�ำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

ชื่อ - นามสกุล
นางกนกพร  ทองภูเบศร์
ดร. กรองกาญจน์  สังกาศ
นางกาญจนา  คชินทร
นายแพทย์ก�ำธร  มาลาธรรม
นายแพทย์ก�ำพล  สุวรรณพิมลกุล
แพทย์หญิงเกษวดี  ลาภพระ
นางสาวคัคนางค์  นาคสวัสดิ์
แพทย์หญิงจริยา  แสงสัจจา
นางสาวจิตตาภรณ์  จิตรีเชื้อ
นายแพทย์ชาญวิทย์  ตรีพุทธรัตน์
นายแพทย์ชุษณา  สวนกระต่าย
นายแพทย์เชิดศักดิ์  ธีระบุตร
นางสาวดวงพร  จินตโนทัยถาวร
นางทรรศนันท์  อ่วมประเสริฐ
นางสาวเทพนิมิตร  จุแดง
ดร. นงเยาว์  เกษตรภิบาล
นายแพทย์นิรันดร์  วรรณประภา
นางสาวบรรเจิด  ถึงกลิ่น
นายแพทย์ปรีชา  ตันธนาธิป
นางสาวพรนภา  เอียมละออ
นายแพทย์พีระวงษ์  วีรารักษ์
นายแพทย์ยงค์  รงค์รุ่งเรือง
นางสาวยุวดี  ตันติวัฒนาไพบูลย์
นางสาวรักต์กันท์  เวชสุวรรณมณี
นางรัชดา  เจิดรังสี
แพทย์หญิงเลลานี  ไพทูรย์พงศ์
นางวราภรณ์  พุ่มสุวรรณ
นางวราภรณ์  เทียนทอง
นางสาววินนะดา  คงเดชศักดา
นางสาววิภาพร  สิทธิฤทธิ์
ดร. วิมลรัตน์  ภู่วราวุฒิพานิช
ดร. วิลาวัณย์  พิเชียรเสถียร

สถาบัน
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล
โรงพยาบาลศิริราช
คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
อิสระ
สถาบันบ�ำราศนราดูร
คณะพยาบาลศาสตร์ ม.เชียงใหม่
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
โรงพยาบาลศิริราช
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ มหาราชินี
โรงพยาบาลศิริราช
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
โรงพยาบาลพิจิตร
สถาบันบ�ำราศนราดูร
โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
โรงพยาบาลศิริราช
โรงพยาบาลศิริราช
โรงพยาบาลศิริราช
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โรงพยาบาลศิริราช
สถาบันบ�ำราศนราดูร
สถาบันบ�ำราศนราดูร
โรงพยาบาลศิริราช
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คู่มือปฏิบัติการป้องกันและควบคุม
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ชื่อ - นามสกุล
แพทย์หญิงศรีเพชรรัตน์  เมฆวิวัฒนาวงศ์
นางสาวศิริพร  ราชคมน์
นางสาวศิริพร  ศรีพลากิจ
นายแพทย์ศิริศักดิ์  วรินทโรวาท
นางสาวศุภมิตร  โตรอด
ดร. สมพร  สันติประสิทธิ์กุล
นายแพทย์สมหวัง  ด่านชัยวิจิตร
นางสาวสุกัญญา  บัวชุม
นางสุกัญญา  มีศิริ
นางสาวสุจินดา  ธิติเสรี
นางสาวสุปราณี  เพ็ชรยิ้ม
นางสุมาลี  ภควรวุฒิ
นายแพทย์สุสัณห์  อาศนะเสน
แพทย์หญิงหัสญา  ตันติพงศ์
นายแพทย์อนุภพ  จิตต์เมือง
แพทย์หญิงอรนิช  นาวานุเคราะห์
แพทย์หญิงอรศรี  วิทวัสมงคล
ดร. อะเคื้อ  อุณหเลขกะ
นางสาวเอื้อใจ  แจ่มศักดิ์

คู่มือปฏิบัติการป้องกันและควบคุม

การติดเชื้อในโรงพยาบาล

สถาบัน
โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
โรงพยาบาลศิริราช
โรงพยาบาลศิริราช
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
โรงพยาบาลเลย
ส�ำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ม.แม่ฟ้าหลวง
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
โรงพยาบาลพิจิตร
โรงพยาบาลสุรินทร์
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
โรงพยาบาลศิริราช
โรงพยาบาลศิริราช
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
โรงพยาบาลชลบุรี
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถาบันบ�ำราศนราดูร

