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คมู่ ือ
การป้องกันและควบค ุมการติดเชื้อ
ในโรงพยาบาล
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คานา
การป้ องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล มีความสาคัญอย่างยิ่ง เนื่องจาก
เป็ นสิ่งที่สะท้ อนให้ เห็นถึงมาตรฐาน หรือคุณภาพของการดูแลรักษาผู้ป่วย และยังเป็ น
เครื่องชี้วัดอย่างหนึ่ง ของคุณภาพการบริการของโรงพยาบาล โดยมีวัตถุประสงค์ของการ
ป้ องกันและควบคุมการติดเชื้อ คือเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยบุคลากรและญาติผ้ ูป่วย
รวมทั้งการลดการปนเปื้ อนของสิ่งแวดล้ อม บุคลากรในทีมสุขภาพทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้ อง
ในการลดการติดเชื้อ ได้ รับการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มความ
ปลอดภัยให้ กบั ผู้ป่วย
เพื่อเป็ นการพัฒนาคุณภาพของการป้ องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จึงได้
ได้ เล็งเห็นความสาคัญของการควบคุมป้ องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลจัดทาคู่มือปฏิบัติฯ
เพื่อเป็ นเกณฑ์กลางสาหรับใช้ ในทุกสถานพยาบาล โดยมีการจัดเวทีทบทวนมาตรฐานร่วม
กันทั้งจังหวัดในกลุ่มพยาบาล IC ได้ ค้นคว้ าอภิปรายอย่างละเอียดก่อนที่จะจัดทาคู่มือ และ
ยึดหลักการปฏิบัติท่ถี ูกต้ องตามหลักวิชาการ อ้ างอิงได้ และเหมาะสม
คณะผู้จัดทาคู่มือ จึงหวังเป็ นอย่างยิ่งว่าเอกสารนี้ จะเป็ นประโยชน์แก่บุคลากร
สาธารณสุขในการป้ องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล สามารถนาไปปฏิบัติได้
ส่งผลให้ ประชาชนได้ รับบริการที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน
คณะผู้จัดทา
กันยายน 2560
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บทที่ 1
การบริหาร
การจัดตั้งองค์กรการป้องกันและควบคุมการติดเชื้ อในโรงพยาบาล
วัตถุประสงค์
1. ป้ องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
2. บุคลากรที่เกี่ยวข้ องทราบและปฏิบัติตามนโยบายได้ อย่างถูกต้ อง
ขอบข่าย
บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับการควบคุมและป้ องกันโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล
นโยบายการป้องกันและควบคุมการติดเชื้ อในโรงพยาบาล
1. จัดกระบวนการเฝ้ าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกาหนด
คานิยามของการติดเชื้อในโรงพยาบาลที่เกิดกับตาแหน่งต่างๆ อย่างชัดเจน และ
กาหนดวิธกี ารเก็บรวบรวมข้ อมูลนามาวิเคราะห์และนาเสนอในคณะกรรมการ
2. มีกระบวนการทาความสะอาด การทาลายเชื้อและการทาให้ ปราศจากเชื้อเครื่องมือ
อุปกรณ์ทางกาแพทย์อย่างเหมาะสม ประหยัด และมีประสิทธิภาพถูกต้ องตามหลัก
มาตรฐาน
3. บุคลากรของโรงพยาบาลมีความรู้ ความเข้ าใจ สามารถปฏิบัติเกี่ยวกับการป้ องกัน
และควบคุมการติดเชื้อ และการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาลได้ อย่างถูกต้ อง
4. บุคลากรในโรงพยาบาลได้ รับการดูแลสุขภาพอนามัย และได้ รับการสร้ างเสริม
ภูมิค้ ุมกันโรคอย่างเหมาะสม
5. มีการเฝ้ าระวังและการป้ องกันการปนเปื้ อนของเชื้อโรคในสิ่งแวดล้ อมของ
โรงพยาบาล
เป้าหมายในการป้องกันและควบคุมการติดเชื้ อในโรงพยาบาล
1. ลดอัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล
2. มีการปฏิบัติ และประเมิน ตามมาตรฐานการป้ องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล
3. มีการดูแลสุขภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ทั้งบุคลากรใหม่และที่กาลังปฏิบัติงานอยู่
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4.
5.
6.
7.

ส่งเสริม / สนับสนุนให้ มีการใช้ ยาปฏิชีวนะเหมาะสม
มีงานวิจัย หรืองานวิชาการนาเสนอ อย่างน้ อยปี ละ 1 เรื่อง
การพัฒนาและนาข้ อมูลทางจุลชีววิทยามาใช้ ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง
การพัฒนากิจกรรมด้ านการป้ องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลอย่าง
ต่อเนื่อง

แผนภูมิแสดง 1 โครงสร้างงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้ อในโรงพยาบาล
ผู้อานวยการ
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื ้อในโรงพยาบาล

HE / ICN

งานบริการพยาบาลด้ านการป้องกันและควบคุมการติดเชื ้อ
ในโรงพยาบาล

DE / ICWN

หน่วยรักษาพยาบาล
HE = Hospital Epidemiologist
EEpidemiologist
ICN = Infection Control Nurse

เครื อข่ายบริการสุขภาพระดับ
อาเภอ
DE = Department Epidemiologist
Epidemiologist
ICWN = Infection Control Ward Nurse
Nurse
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แผนภูมิแสดง 2 โครงสร้างการดาเนินการป้องกันและควบคุมการติดเชื้ อใน
โรงพยาบาล
ผู้อานวยการ
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
งานเฝ้าระวัง
คณะกรรมการป้องกันและ
ควบคุมการติดเชื ้อใน
โรงพยาบาล (ICC)

พยาบาลควบคุมการติดเชื ้อ
ในโรงพยาบาล( ICN )

งานป้องกัน
และควบคุม

พยาบาลควบคุมการติดเชื ้อ
ในหอผู้ป่วย( ICWN )

งานสอบสวน
งานวิโรค
ชาการ

แผนภูมิแสดง 3 โครงสร้างงานบริการพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้ อ
ในโรงพยาบาล
ผู้อานวยการ
หัวหน้ ากลุม่ การพยาบาล
หัวหน้ างานหอผู้ป่วย

งานบริการพยาบาลด้ านการ
ป้องกันและควบคุมการติดเชื ้อใน
โรงพยาบาล
ICWN

หัวหน้ าหอผู้ป่วย
RN

TN/PN

AIDE

WORKER

ICWN
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บทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
1. กาหนดนโยบาย แผนงาน รูปแบบการดาเนินงานป้ องกันและควบคุมการติดเชื้อ
ในสถานพยาบาล
2. กาหนดให้ มีระบบเฝ้ าระวังการติดเชื้อในสถานพยาบาลอย่างต่อเนื่องและครอบคลุม
ทุกกลุ่มผู้มารับบริการ
3. ควบคุม กากับ สนับสนุน และตรวจสอบการดาเนินงานป้ องกัน และควบคุมการ
ติดเชื้อในสถานพยาบาล
4. กาหนดเกณฑ์มาตรฐานการดาเนินงานป้ องกัน และควบคุมการติดเชื้อใน
สถานพยาบาล ให้ มีประสิทธิภาพ และดาเนินงานได้ อย่างต่อเนื่อง
5. กาหนดแนวทางในการควบคุมคุณภาพบริการงานป้ องกันและควบคุมการติดเชื้อ
ในสถานพยาบาล ให้ มีประสิทธิภาพ และดาเนินงานได้ อย่างต่อเนื่อง
6. ประเมินผลการดาเนินงาน และการปฏิบัติตามนโยบาย
7. มีการประชุมคณะกรรมการอย่างต่อเนื่อง
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แผนภูมิแสดง 5 การเฝ้าระวังการติดเชื้ อในผูป้ ่ วยทีร่ บั ไว้ในโรงพยาบาล
ผู้มารั บบริการ
แพทย์และพยาบาล

ซักประวัติ สังเกตอาการ และ
อาการแสดง
พบมีการติดเชือ้

แพทย์และพยาบาล

วินิจฉัยการติดเชือ้
ในโรงพยาบาล NI

แพทย์และพยาบาล

Yes
วินิจฉัยตาแหน่ งที่มีการติดเชือ้

แพทย์และพยาบาล

แจ้ งทีมพยาบาล

พยาบาลทุกคนและ ICWN บันทึกข้ อมูลการติดเชือ้ ในแบบฟอร์ ม
รายงานกาติดเชือ้
วางแผนเพื่อป้องกันและ
แพทย์และพยาบาล, ICN
ควบคุมการติดเชือ้
ICN, ICC

ICWN

มาตรฐานการปฏิบัตใิ นการป้องกัน
และควบคุมการติดเชือ้
บันทึกข้ อมูลในใบเฝ้าระวัง
อบ. 145

NO

CI
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การติดตามและรวบรวมข้อมูล
1. ICN เยี่ยมหอผู้ป่วยเพื่อติดตาม รวบรวมและบันทึกข้ อมูลของผู้ป่วยในหอผู้ป่วย
2. รวบรวมข้ อมูลของผู้ป่วยจากรายงานผู้ป่วยและผู้ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วย เพื่อหา
ข้ อมูลเกี่ยวกับการติดเชื้อ
3. บันทึกข้ อมูลทั่วไปของผู้ป่วย บันทึกรายละเอียดที่สาคัญ
4. รวบรวมรายงานผลการตรวจชันสูตรทางห้ องปฏิบัติการและผลการตรวจอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้ อง
5. ถ้ ามีปัญหาให้ ถามความเห็นจากแพทย์ผ้ ูให้ การรักษา
แหล่งของการเก็บข้อมูล
1. คาร์เด็กซ์ เป็ นการศึกษาข้ อมูลในระยะอันสั้น
1.1 ชื่อ นามสกุล อายุ เพศ สถานภาพผู้ป่วย วันที่รับไว้ ในโรงพยาบาล
1.2 การวินิจฉัยโรค ชนิด และ วัน เดือน ปี ที่ผ้ ูป่วยได้ รับการผ่าตัดหรือได้ รับการ
ตรวจรักษาพิเศษอื่นๆ
1.3 การวางแผนการพยาบาล ทาให้ ทราบปัญหา และความต้ องการผู้ป่วย และข้ อ
บ่งชี้ของการติดเชื้อ
1.4 แผนการรักษา การได้ รับยาปฏิชีวนะ การใส่สายยางบริเวณต่างๆ การให้ สาร
นา้ / สารอาหารทางหลอดเลือดดา
2. ทะเบียนประวัติผ้ ูป่วย
2.1 การเจ็บป่ วยในอดีต ประวัติการเจ็บป่ วยในปัจจุบัน เพื่อดูว่าผู้ป่วยรายใด
มีการติดเชื้อมาก่อน รับไว้ ในโรงพยาบาลหรือการติดเชื้อนั้น มีผลมาจาก
การรับไว้ รักษาในโรงพยาบาลเมื่อครั้งก่อน พร้ อมทั้งศึกษาระยะฟักตัวของ
เชื้อโรคด้ วย
2.2 แผ่นบันทึกอุณหภูมิ เพื่อดูการเปลี่ยนอุณหภูมิของร่างกายผู้ป่วยว่ามีการ
ผิดปกติหรือมีการติดเชื้อหรือไม่
2.3 แผนการรักษาของแพทย์ ดูจากการได้ รับการรักษาทั้งหมด ตั้งแต่แรกรับ
จนถึงปัจจุบันว่าเป็ นเหตุส่งเสริมให้ เกิดการติดเชื้อหรือ เช่น ได้ รับยาปฏิชีวนะ
ยากดภูมิต้านทานเชื้อโรค การรักษาหรือการตรวจพิเศษต่างๆ
2.4 แผนการบันทึกรายงานทางการพยาบาล (Nurse Note) มีบันทึกรายงาน
ทางการพยาบาล อย่างอย่างเด่นชัด ถูกต้ อง และต่อเนื่องทาให้ จะทราบถึง
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ปัญหาและอาการเปลี่ยนแปลงผู้ป่วย เพราะพยาบาลเป็ นผู้อยู่ใกล้ ชิด
ให้ บริการพยาบาลอย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง
2.5 ผลการตรวจทางห้ องปฏิบัติการจุลชีววิทยา
- ผลการตรวจเพาะเชื้อจากเลือด ปัสสาวะ อุจจาระ หรือหนอง และการ
ทดสอบความไวต่อยาปฏิชีวนะแต่ละชนิด
- ผลการตรวจทางโลหิตวิทยาหรือเคมีอ่นื ๆ เช่น เม็ดเลือดขาวมากกว่า
10,000 ลบ.มม. หรือน้ อยกว่า 1,000 ลบ.มม.
2.6 แผ่นบันทึกรายงานอื่นๆ เช่น บันทึกรายงานการผ่าตัด การวินิจฉัยโรค
ระยะเวลาผ่าตัด และการให้ ยาระงับความรู้สกึ
3. การสังเกตและซักถาม
3.1. จากผู้ป่วย ญาติ และเจ้ าหน้ าที่ เช่น ลักษณะปัสสาวะขุ่น เป็ นตะกอน อาการ
ปัสสาวะแสบขัด
3.2. การสังเกตเทคนิคการปฏิบัติงานของเจ้ าหน้ าที่ เช่น การล้ างมือก่อนและหลัง
ให้ การรักษาพยาบาลทุกครั้ง โดยการยึดหลักปลอดเชื้อ
4. สภาพแวดล้ อมทั่วไป
4.1. ความสะอาดของอาคารสถานที่
4.2. การจัดหอผู้ป่วย
4.3. การถ่ายเทอากาศ
4.4. การจัดเก็บอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ท่สี ะอาด ปลอดเชื้อ
4.5. การเก็บมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
การสารวจอัตราความชุก
สารวจอัตราความชุกโดยการทบทวนเวชระเบียนของผู้ป่วยทุกรายที่กาลังรับการรักษา
อยู่ในโรงพยาบาล ในช่วงที่สารวจ เพื่อค้ นหาโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล หรือข้ อมูลอื่นๆ ที่
ต้ องการ เช่น การติดเชื้อจากชุมชน การใช้ ยาต้ านจุลชีพ วิธกี ารทบทวนเวชระเบียนของ
ผู้ป่วย คือ
1. พิจารณาว่า ผู้ป่วยมีการติดเชื้อหรือไม่ โดยดูจากแหล่งข้ อมูลต่อไปนี้
- ภาวะไข้ จากฟอร์มปรอท
- การได้ รับยาต้ านจุลชีพ ดูได้ จากตารางการให้ ยา หรือคาสั่งการรักษาของแพทย์
- รายงานผลการตรวจทางห้ องปฏิบัติการ
- บันทึกประจาวันของพยาบาล (Nurse Note)
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- การวินิจฉัยแรกรับ ผลการตรวจร่างกาย
2. ถ้ าผู้ป่วยมีการติดเชื้อพิจารณาว่าเป็ นการติดเชื้อจากชุมชนหรือติดเชื้อในโรงพยาบาล
โดยใช้ นิยามการวินิจฉัยโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล และการติดเชื้อนั้นผู้ป่วยกาลังมีอาการ
ของการติดเชื้ออยู่ (Active) หรืออาการทุเลาแล้ ว (Inactive) ถ้ าเป็ นการติดเชื้อใน
โรงพยาบาล และอาการยังปรากฏอยู่ใช้ สญ
ั ลักษณ์ N+ หากอาการดีข้ นึ แล้ วใช้ N- ในทานอง
เดียวกัน ถ้ าเป็ นการติดเชื้อจากชุมชนจะใช้ C+และ C3. หากเป็ นการติดเชื้อในโรงพยาบาล ผู้สารวจจะต้ องระบุตาแหน่งของการติดเชื้อด้ วย
ด้ วย เช่น เป็ นการติดเชื้อที่แผลผ่าตัด ระบบทางเดินปัสสาวะ ทางเดินอาหาร ทางเดินหายใจ
ผิวหนัง ตา หรือตาแหน่งอื่นๆ
4. บันทึกชนิดของเชื้อที่เป็ นสาเหตุ โดยดูจากผลการตรวจทางห้ องปฏิบัติการ หากไม่มี
ผลการตรวจทางห้ องปฏิบัติการ หรือยังไม่ได้ รับผลการตรวจ ควรบันทึกไว้ ด้วย
5. บันทึกจานวนหรือชนิดของยาต้ านจุลชีพที่ผ้ ูป่วยได้ รับ
6. นาข้ อมูลที่ได้ ท้งั หมดมาวิเคราะห์
บันทึกข้อมูล ลงบันทึกข้ อมูลของผู้ป่วยในแบบฟอร์มการเฝ้ าระวังที่เกี่ยวข้ อง
แผนภูมิแสดง 6 การบันทึกการติดเชื้ อ
ระหว่ างดูแลผู้ป่วย : Routine Work
พบผู้ป่วย NI: New Infection ( S/S , C/S , X-ray
)
บันทึกข้ อมูลลงในแบบฟอร์ มรายงานการติดเชือ้
ส่ งงานวิชาการโรคติดเชือ้ ทุกวัน
บันทึกข้ อมูลลงในแบบบันทึกการเฝ้าระวัง : 1
Infection 1 Form
ส่ งแบบบันทึกการเฝ้าระวังให้ ICN ที่งาน
วิชาการทุกวัน (กรณีสรุป Case ได้ )
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บทที่ 2
โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล
ความเป็ นมาและความสาคัญของโรคติดเชื้ อในโรงพยาบาล
โรคติดเชื้อในโรงพยาบาลเป็ นปัญหาสาคัญในระบบสาธารณสุขประมาณร้ อยละ 10
ของผู้ป่วยที่มารับการรักษาในโรงพยาบาล มีการติดเชื้อที่เกิดจากการดูแลรักษานอกจากนี้
การระบาดของโรคติดต่ออันตรายก็อาจจะเกิดขึ้นได้ ถ้ าไม่ป้องกันให้ ถูกต้ อง เช่น โรคเอดส์,
ตับอักเสบบี เป็ นต้ น โรคเหล่านี้เป็ นอันตรายถึงชีวิต และก่อให้ เกิดความตระหนกและยัง
เสี่ยงต่อการถูกฟ้ องร้ องทางกฎหมาย
การป้ องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลอย่างมีระบบ อย่างถูกต้ องและ
เหมาะสม สาหรับแต่ละสถานพยาบาล จะทาให้ ลดอัตราการติดเชื้อลงได้ ยังผลให้ ลดการ
สูญเสียชีวิต นอกจากนี้ยังลดค่าใช้ จ่ายที่จะต้ องใช้ ในการักษาผู้ป่วยติดเชื้อด้ วย
ความหมายของการติดเชื้ อในโรงพยาบาล (Definition of Nosocomial Infection)
การติดเชื้อในโรงพยาบาล หมายถึง การติดเชื้ออันเป็ นผลจากการที่ผ้ ูป่วยหรือ
ผู้รับบริการได้ รับเชื้อจุลชีพขณะอยู่ในโรงพยาบาล ซึ่งเชื้อจุลชีพอาจเป็ นเชื้อที่มีอยู่ในตัว
ผู้ป่วยอยู่ (Endogenous organism) หรือเป็ นเชื้อจากภายนอกร่างกายผู้ป่วย (Exogenous
organism) โดยขณะที่ผ้ ูป่วยเข้ ารับการรักษาในโรงพยาบาล ผู้ป่วยไม่มีอาการและอาการ
แสดงของการติดเชื้อ และไม่ได้ อยู่ในระยะฟักตัวของเชื้อ หากไม่ทราบว่าระยะฟักตัวของเชื้อ
นานเท่าไรให้ ถือว่าเป็ นการติดเชื้อในโรงพยาบาล
หากพบว่าการติดเชื้อนั้นปรากฏอาการหลังจากผู้ป่วยเข้ ารับการรักษาในโรงพยาบาล
48 ชั่วโมง การติดเชื้อที่พบขณะแรกเข้ ารับการรักษาในโรงพยาบาล อาจเป็ นการติดเชื้อใน
โรงพยาบาลที่เกี่ยวข้ องกับการเข้ ารับการรักษาในโรงพยาบาลครั้งก่อน ซึ่งจะต้ องพิจารณา
ระยะฟักตัวของเชื้อนั้นๆ เป็ นหลักด้ วย ผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อในโรงพยาบาลอยู่แล้ ว อาจเกิด
การติดเชื้อในโรงพยาบาล จากเชื้อชนิดใหม่ได้ ในตาแหน่งเดียวกับการติดเชื้อเดิม หรืออาจ
มีการติดเชื้อชนิดเดียวกับเชื้อเดิม แต่การติดเชื้อเกิดที่ตาแหน่งใหม่ ก็ถือว่าเป็ นการติดเชื้อ
ในโรงพยาบาลอีกตาแหน่งหนึ่ง
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ปั จจัยทีเ่ กีย่ วข้องกับโรคติดเชื้ อในโรงพยาบาลปั จจัยดังกล่าวมี 3 ปั จจัยหลัก คือ
1. เชื้อก่อโรค ส่วนใหญ่เป็ นเชื้อแบคทีเรียและมักเป็ นเชื้อประจาถิ่น ส่วนน้ อยเป็ นเชื้อ
จากผู้ป่วยอื่นบุคลากร หรือสิ่งแวดล้ อม
2. สิ่งแวดล้ อม หมายถึงอาคาร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้ บุคลากร และญาติท่มี า
เยี่ยมผู้ป่วย นา้ ดื่ม นา้ ใช้ ฯลฯ ถ้ ามีเชื้อโรคในสิ่งแวดล้ อมมากผู้ป่วยจะมีความเสี่ยง
ต่อการติดเชื้อโรคมากขึ้น ผู้รับผิดชอบจึงควรสนใจเรื่องสิ่งแวดล้ อมให้ มาก
3. คน เป็ นปัจจัยที่สาคัญที่สดุ ถ้ าบุคลากรหรือผู้ป่วยมีภมู ิค้ ุมกันโรคลดลง จะมีความ
เสี่ยงในการติดเชื้อได้ ง่าย
กลไกการติดเชื้ อทีส่ าคัญได้แก่
1. การสัมผัส เป็ นกลไกที่สาคัญที่สดุ ที่เกิดขึ้นกับการจับต้ องผู้ป่วยโดยตรง หรือการ
สัมผัสที่เกิดขึ้นจากการใช้ เครื่องมือต่างๆ พาหะที่สาคัญที่สดุ ในการนาเชื้อสู่ผ้ ูป่วย
คือ มือของบุคลากร เครื่องมือทางการแพทย์ท่ไี ม่ได้ รับการกาจัดเชื้อที่ถูกต้ อง ก็ทา
ให้ มีการแพร่เชื้อได้ ง่าย
2. การแพร่ทางอากาศส่วนใหญ่เป็ นเชื้อไวรัส เช่น ไข้ หวัด ไข้ หวัดใหญ่ หัด
อีสกุ อีใส ฯลฯ ที่พบมากขึ้นในปัจจุบันคือวัณโรคอันเนื่องจากมีผ้ ูป่วยเอดส์ท่ปี ่ วย
ด้ วยวัณโรคปอดเพิ่มขึ้นเป็ นจานวนมาก
หลักการควบคุมโรคติดเชื้ อในโรงพยาบาล
โรคติดเชื้อในโรงพยาบาลเป็ นปัญหาใหญ่ มีอนั ตรายทั้งต่อผู้ป่วยบุคลากรทาง
การแพทย์ และประชาชนทั่วไป จึงมีความจาเป็ นที่ต้องควบคุมโรคติดเชื้อแม้ ว่าจะไม่ทาให้
โรคติดเชื้อลงได้ แต่การควบคุมควรกระทาไปเพื่อแก้ ปัจจัยของการติดเชื้อ ดังต่อไปนี้
1. การกาจัดแหล่งของเชื้อโรค เช่น การแยกผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อ การดูแลเครื่องมือ
เครื่องใช้ ให้ สะอาด เป็ นต้ น
2. การป้ องกันการนาเชื้อโรคเข้ าสู่ผ้ ูป่วย เช่น การกาจัดเชื้อบนเครื่องมือ เครื่องใช้
การดูแลสิ่งแวดล้ อม การเข้ มงวดในการล้ างมือของบุคลากร เป็ นต้ น
3. การเสริมสร้ างภูมิค้ ุมกันให้ แก่ผ้ ูป่วย เช่น การรักษาโรค การให้ อาหารเสริม เป็ นต้ น
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บทที่ 3
หลักการป้องกันการติดเชื้อ
และควบค ุมการแพร่กระจายเชื้อ
การปฏิบตั ิเพือ่ ป้องกันการแพร่กระจายเชื้ อ (Isolation precautions)
การปฏิบัติเพื่อป้ องกันการแพร่กระจายเชื้อ (Isolation precautions) เป็ นแนวทาง
ปฏิบัติเพื่อป้ องกันการแพร่กระจายเชื้อ จากผู้ป่วยผู้ติดเชื้อหรือผู้ท่มี ีเชื้ออยู่ แต่ไม่ปรากฏ
อาการไปสู่ผ้ ูป่วยอื่นสู่บุคลากรหรือญาติผ้ ูป่วย ตลอดจนการแยกผู้ป่วยหรือผู้ท่สี งสัยว่าติด
เชื้อโดยใช้ หลัก Standard Precautions และ Transmission Based Precautions ดังแผนภูมิ
แผนภูมิ : การปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ
Isolation Precautions
Standard Precautions
1. การทาความสะอาดมือ
2. การใช้ อุปกรณ์ ป้องกันร่ างกายส่ วนบุคคล
3. การป้องกันไม่ ให้ บุคลากรได้ รับอุบัตเิ หตุ
จากของมีคมและสัมผัสสารคัดหลั่งขณะ
ปฏิบัตงิ าน
4. การปฏิบัตเิ พื่อทาลายเชือ้ / ทาให้
ปราศจากเชือ้ สาหรับอุปกรณ์ ทางการแพทย์
5.การดูแลสิ่งแวดล้ อม
6. การจัดสถานที่ให้ ผ้ ูป่วย
7. การจัดการเครื่องผ้ า

Transmission
Precautions
1. การป้องกันการติดเชือ้ ทางอากาศ
(Airborne precautions)
2. การป้องกันการติดเชือ้ ทางละอองเสมหะ
(Droplet precautions)
3. การป้องกันการติดเชือ้ จากการสัมผัส
(Contact precautions)
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Standard Precautions
Standard Precautions เป็ นการปฏิบัติของบุคลากรตามมาตรฐาน เพื่อป้ องกันการ
ติดเชื้อในการดูแลผู้ป่วยทุกราย ที่ใช้ บริการจากโรงพยาบาลหรือสถานบริการสาธารณสุข
โดยไม่คานึงถึงการวินิจฉัยโรคหรือภาวะติดเชื้อของผู้ป่วย เพื่อป้ องกันการติดเชื้อจากเลือด
(Blood) สารนา้ จากร่างกาย (Body fluid) สารคัดหลั่ง (Secretions) และสิ่งขับถ่าย
(Excretions) ยกเว้ นเหงื่อ โดยไม่คานึงว่าจะมีเลือดปนเปื้ อนหรือไม่ รวมทั้งผิวหนังและ
เยื่อบุผวิ หนังที่มีรอยฉีกขาด (Mucous and non-intact skin) ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ 7
ประการดังนี้
1. การทาความสะอาดมือ (Hand hygiene)
2. การใช้ อุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment : PPE)
3. การป้ องกันไม่ให้ บุคลากรได้ รับอุบัติเหตุจากของมีคม และสัมผัสสารคัดหลั่งขณะ
ปฏิบัติงาน
4. การปฏิบัติเพื่อทาลายเชื้อ/ทาให้ ปราศจากเชื้อ
สาหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์
5. การดูแลสิ่งแวดล้ อม
6. การจัดสถานที่ให้ ผ้ ูป่วย
7. การจัดการเครื่องผ้ า
การทาความสะอาดมือ (Hand hygiene)
การทาความสะอาดมือ หมายถึง การขจัดสิ่งสกปรก
และเชื้อโรค ออกจากมือโดยการใช้ นา้ และสบู่ หรือนา้ ยา
ทาความสะอาดมือ
วัตถุประสงค์
1. ลดจานวนเชื้อที่ปนเปื้ อนบริเวณมือของบุคลากร
2. ป้ องกันบุคลากรติดเชื้อจากการสัมผัสเชื้อโรคจากผู้ป่วยและสิ่งแวดล้ อม
3. เพื่อป้ องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อโรคจากการสัมผัสมือ
ข้อบ่งชี้ การทาความสะอาดมือใน 5 กิจกรรม (Five moments)
1. ก่อนสัมผัสตัวผู้ป่วย
2. ก่อนให้ การดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วย ที่มีการสอดใส่อุปกรณ์เข้ าไปในร่างกาย โดย
ไม่คานึงถึงว่าเป็ นกิจกรรมที่ใส่หรือไม่ใส่ถุงมือ
3. หลังสัมผัสสิ่งคัดหลั่งผิวหนังที่มีแผลสิ่งขับถ่ายเยื่อเมือก และผ้ าปิ ดแผล
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4. หลังสัมผัสตัวผู้ป่วย
5. หลังการสัมผัสอุปกรณ์ เครื่องใช้ สิ่งของผู้ป่วย รวมทั้งพื้นผิวรอบๆ ตัวผู้ป่วยและ
1) เมื่อเปลี่ยนจากการทากิจกรรมกับส่วนที่สกปรกไปส่วนที่สะอาด ในระหว่างการ
ดูแลผู้ป่วยคนเดิม
2) หลังถอดถุงมือไม่ว่าจะเป็ นถุงมือปราศจากเชื้อ และถุงมือสะอาด
3) ก่อนและหลังการเตรียมยา และแจกอาหารให้ ผ้ ูป่วย
4) หลังการใช้ ห้องนา้ ห้ องส้ วม
5) ทุกครั้งที่ไม่แน่ใจว่ามือสะอาด
ชนิดการทาความสะอาดมือมี 2 ชนิด
1. การล้ างมือ (Hand washing)
2. การลูบมือด้ วยนา้ ยาทาลายเชื้อ
9
1. การล้ างมือ (Hand washing)
1.1 การล้ างมือแบบธรรมดา (Normal hand washing) เป็ นการทาความสะอาดมือโดย
ใช้ นา้ และสบู่ เพื่อขจัดคราบสกปรกฝุ่ นละออง คราบเหงื่อ ไขมัน และในกรณีท่ี
ปฏิบัติกจิ กรรมการดูแลผู้ป่วย ที่ไม่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ ได้ แก่ การวัดความดันโลหิต
การเคลื่อนย้ ายผู้ป่วย การแจกอาหาร แจกยา ก่อนและหลังรับประทานอาหาร หลัง
เข้ าห้ องนา้ โดยใช้ นา้ และสบู่ฟอกมือให้ ท่วั อย่างน้ อย 15 วินาที
ขั้นตอนการล้ างมือ 7 ขั้นตอน
1. ฝ่ ามือถูฝ่ามือ
2. ฝ่ ามือถูหลังมือและซอกนิ้วมือ
3. ฝ่ ามือถูฝ่ามือและซอกนิ้วมือ
4. ฟอกหลังนิ้วมือถูฝ่ามือ
5. ฟอกนิ้วหัวแม่มือโดยรอบด้ วยฝ่ ามือ
6. ฟอกปลายนิ้วมือและลายเส้ นฝ่ ามือ
7. ฟอกรอบข้ อมือ
หมายเหตุ ฟอกนิ้วมือสลับกันทั้ง 2 ข้ าง ทุกขั้นตอน กรณีกอ๊ กนา้ แบบใช้ มือหมุนปิ ดควร
ใช้ กระดาษเช็ดมือ หรือผ้ าเช็ดมือที่ใช้ ซับนา้ หลังล้ างมือ รองมือปิ ดก๊อกนา้
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1.2 การล้ างมือแบบสุขอนามัย (Hygienic hand washing) เป็ นการล้ างมือภายหลัง
สัมผัสสารคัดหลั่งจากร่างกาย หรือสิ่งปนเปื้ อนเชื้อโรค ก่อนปฏิบัติการ
รักษาพยาบาลที่ใช้ เทคนิคปราศจากเชื้อ ก่อนและหลังการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะเสี่ยง
ต่อการติดเชื้อสูง เช่น ทารก ผู้สงู อายุ ผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อรุนแรง ผู้ป่วยที่ได้ รับ
ยากดภูมิค้ ุมกัน หรือรักษาด้ วยเคมีบาบัด ก่อนและหลังดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อดื้อยา
ผู้ป่วยที่อยู่ในหอผู้ป่วยวิกฤตต่างๆ เป็ นต้ น โดยการฟอกด้ วยสบู่ผสมนา้ ยาทาลาย
เชื้อเช่น 4% Chlorhexidinegluconate หรือ 7.5 % Iodophor ใช้ เวลา 20-30
วินาที ล้ างด้ วยนา้ จากก๊อก เช็ดให้ แห้ งด้ วยผ้ าสะอาด หรือกระดาษเช็ดมือ โดยมี
ขั้นตอนการทาความสะอาดมือเช่นเดียวกับการล้ างมือแบบธรรมดา
1.3 การล้ างมือก่อนทาการผ่าตัด (Surgical hand washing) เป็ นการล้ างมือเพื่อทา
หัตถการ เช่น การผ่าตัด การทาคลอด เป็ นต้ น โดยการฟอกด้ วยนา้ สบู่ผสมนา้ ยา
ฆ่าเชื้อ เช่น 4% Chlorhexdinegluconateหรือ 7.5 % Iodophor ที่มือจนถึงข้ อศอก
นาน 2-6 นาที การฟอกมือครั้งแรกของแต่ละวัน ให้ ใช้ แปรงขัดปลายนิ้ว และซอก
เล็บด้ วย แล้ วล้ างด้ วยนา้ จากก๊อก และเช็ดให้ แห้ งด้ วยผ้ าปราศจากเชื้อ โดยมี
ขั้นตอนการล้ างแบบการล้ างมือแบบธรรมดา โดยในรายต่อไปให้ ล้างมือด้ วยสบู่
ผสมนา้ ยาฆ่าเชื้อ หรือใช้ นา้ ยาทาลายเชื้อที่มีแอลกอฮอล์ 3-5 มล. ถูให้ ท่วั ถึง
ข้ อศอกจนนา้ ยาแห้ งและทาซา้ 2 ครั้ง
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1.4. การลูบมือด้ วยนา้ ยาทาลายเชื้อ ในกรณีท่มี ือไม่มีรอยเปื้ อนชัดเจนอาจใช้ นา้ ยา
ทาลายเชื้อ (Alcohol‟based product) ประมาณ 3-5 มล. ถูมือสองข้ างให้ ท่วั ตาม
7 ขั้นตอน จนนา้ ยาแห้ งใช้ เวลาประมาณ 20-30 วินาที
สิง่ ทีไ่ ม่ควรปฏิบตั ิ
1. ใช้ ผ้าเช็ดมือผืนใหญ่ร่วมกัน
2. ใช้ นา้ ยาทาลายเชื้อลูบมือ ในกรณีท่มี ือปนเปื้ อนสิ่งสกปรก หรือสารคัดหลั่งจาก
ร่างกายที่มองเห็นได้ ด้วยตาเปล่า (ต้ องล้ างด้ วยนา้ และสบู่ผสมนา้ ยาทาลายเชื้อ)
การใช้อุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคล (Personal protective equipment ; PPE)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อป้ องกันการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อ ขณะให้ บริการผู้ป่วย
2. เพื่อให้ บุคลากรใช้ อุปกรณ์ป้องกันร่างกายได้ ถูกต้ อง
การใช้อุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคลมีหลักการเลือกใช้ดงั นี้
1. ใช้ ในกรณีท่จี าเป็ นเท่านั้น
2. ใช้ ให้ เหมาะสมกับกิจกรรมและสถานการณ์
3. เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจนั้นๆแล้ วให้ ถอดหรือปลดออกทันที
4. ใช้ อุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคลที่มีคุณภาพดีและประหยัด
อุปกรณ์ป้องกันร่างกายทีจ่ าเป็ นได้แก่
1. ถุงมือ (Glove) ถุงมือมี 3ชนิดควรเลือกใช้ ถุง
มือให้ เหมาะสมกับกิจกรรมดังนี้
1) ถุงมือปราศจากเชื้อ (Sterile glove) เช่น
Surgical glove ขนาดสั้นสาหรับ
หัตถการต่างๆ และขนาดยาวสาหรับล้ วง
รก และการผ่าตัดที่มีเลือดออกมากเป็ นต้ น
2) ถุงมือสะอาด (Clean glove) เช่น
Disposable glove general examination
glove เป็ นต้ น สาหรับการตรวจทั่วไปที่
ต้ องการความสะอาดเท่านั้น
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3) ถุงมือยางหนา (Heavy-Duty glove) ใช้
สาหรับการทาความสะอาดทั่วไป การซัก
ล้ าง การทาความสะอาดห้ องนา้ ห้ องส้ วม
ข้อปฏิบตั ิในการใช้ถุงมือ
1. ใส่ถุงมือทุกครั้งที่มือมีบาดแผล
2. เมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงานแล้ ว ให้ ถอดถุงมือทิ้งลงในถังขยะติดเชื้อทันที ยกเว้ นถุงมือ
ยางหนา สามารถนากลับมาใช้ อกี โดยทาความสะอาดถุงมือด้ วยผงซักฟอกแล้ วผึ่งให้
แห้ งก่อนนากลับไปใช้ ได้ อกี
3. เปลี่ยนถุงมือและล้ างมือทุกครั้ง เมื่อจะปฏิบัติกจิ กรรมใหม่ หรือดูแลผู้ป่วยรายใหม่
หรือจับต้ องผู้ป่วยที่เปื้ อนเลือด หรือสารคัดหลั่งจากร่างกาย หรือทุกครั้งที่ใช้ ถุงมือ
แล้ วเกิดการปนเปื้ อน
2. เสื้ อคลุมและผ้ากันเปื้ อน (Gown and aprons)
การใช้ เสื้อคลุมและผ้ ากันเปื้ อน เพื่อป้ องกันตนเองขณะทากิจกรรม หรือหัตถการที่
คาดว่ามีการกระเด็นหรือพุ่งกระจายของเลือด สารนา้ สารคัดหลั่ง จากอวัยวะเข้ าสู่ร่างกาย
เช่น การทาคลอด การผ่าตัด เป็ นต้ น และเป็ นการลดการแพร่กระจายเชื้อจากร่างกายผู้ป่วย
ไปสู่ส่งิ แวดล้ อม และผู้ป่วยอื่น โดยมีบุคลากรเป็ นพาหะเสื้อคลุมทั่วไปมี 2 แบบ ได้ แก่
2.1 เสื้อคลุมใช้ ครั้งเดียวแล้ วทิ้ง (Disposable gown)
2.2 เสื้อคลุมชนิดที่ใช้ แล้ วนากลับมาใช้ ซา้ (Reusable gown) มี 2 แบบ
1) แบบผ้ า (Linen gown)
2) แบบใยสังเคราะห์สามารถกันนา้ ได้ (Water resistance/Washabled gown)
ข้อควรปฏิบตั ิในการสวมเสื้ อคลุม
1. การสวมเสื้อคลุม ควรพิจารณาตามกิจกรรมที่ปฏิบัติ หากคาดว่าจะมีเลือดหรือสาร
นา้ จากร่างกายผู้ป่วยพุ่งกระเด็นถูกร่างกาย โดยใช้ เสื้อคลุม 1 ตัว ต่อการดูแลผู้ป่วย
1 คน
2. การถอดเสื้อคลุม ก่อนที่จะออกสภาพแวดล้ อมของผู้ป่วย ต้ องถอดออกอย่าง
ระมัดระวัง โดยจับม้ วนให้ ด้านในเสื้ออยู่ด้านนอก นาเสื้อคลุมไปใส่ในถังบรรจุผ้า
เปื้ อนอย่างถูกต้ อง และล้ างมือให้ สะอาด
3. ไม่ควรใส่เสื้อคลุมตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วย เพราะจะเพิ่มโอกาสการ
แพร่กระจายเชื้อไปสู่ผ้ ูป่วย และสิ่งแวดล้ อมได้ ง่ายและมากขึ้น
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3. ผ้าปิ ดปากและจมูก (Mask)
3.1 ผ้ าปิ ดปากและจมูกชนิดธรรมดา (Surgical mask) ใช้ สาหรับป้ องกันละอองฝอย
ขนาดใหญ่ (Droplet) และละอองที่ฟุ้งกระจายในอากาศ แนะนาให้ ผ้ ูป่วยที่มีภมู ิ
ต้ านทานต่า หรือผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะที่สามารถแพร่กระจายเชื้อ สวมใส่รวมทั้ง
บุคลากรที่มีภาวะติดเชื้อ เช่น เป็ นหวัดแต่จาเป็ นต้ องให้ การดูแลผู้ป่วย
ข้อควรปฏิบตั ิในการสวมใส่ผา้ ปิ ดปากและจมูก
1. เปลี่ยนใหม่ทนั ทีท่มี ีการปนเปื้ อนหรือเปี ยกชื้น
2. ใช้ เฉพาะส่วนบุคคล
3. เมื่อเสร็จสิ้นการใช้ แล้ วทิ้งลงในถังขยะติดเชื้อและต้ องล้ างมือภายหลังถอดผ้ าปิ ด
ปากและจมูกทุกครั้ง
3.2 ผ้ าปิ ดปากและจมูกชนิดกรองพิเศษ (Respiratory protective mask) แบ่งออกเป็ น
2 ชนิด
3.2.1 ชนิดกรองเชื้อโรค สามารถกรองเชื้อโรคที่ปะปนในละอองฝอยขนาดเล็กที่
ฟุ้ งกระจายอยู่ในอากาศ โดยมีประสิทธิภาพในการกรองเชื้อขนาด 0.3
ไมครอน ได้ แก่
- N ‟ 95, R ‟ 95, P ‟ 95
มีประสิทธิภาพในการกรอง 95%

-N ‟ 99, R ‟ 99, P ‟ 99
มีประสิทธิภาพในการกรอง 99%
- N ‟ 100, R ‟ 100, P ‟ 100
มีประสิทธิภาพในการกรอง 99.7%

แนะนาให้ บุคลากรสวมใส่ กรณีท่มี ีโอกาสเสี่ยงต่อการได้ รับเชื้อที่ปะปนกับละออง
เสมหะขนาดเล็กที่แพร่กระจายทางอากาศ (Airborne transmission ) เช่น วัณโรค
เป็ นต้ น ที่นิยมใช้ กนั ได้ แก่ N -95 และ P-95 (N คือผ้ าปิ ดปากและจมูกที่ไม่
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สามารถกรองฝอยนา้ มันได้ P คือ ผ้ าปิ ดปากและจมูกที่สามารถกรองฝอยนา้ มัน
ได้ ดี) ภายหลังการใช้ และต้ องเก็บไว้ ใช้ ต่อ ต้ องระมัดระวังการปนเปื้ อนเชื้อ
โดยเฉพาะส่วนที่สมั ผัสกับอากาศภายนอก และล้ างมือภายหลังถอดผ้ าปิ ดปากและ
จมูกทุกครั้ง
3.2.2 ชนิดกรองเชื้อโรคและสารพิษ สามารถกรองเชื้อโรคที่ปะปนในละอองฝอย
ขนาดเล็กที่ฟุ้งกระจายได้ รวมทั้งสามารถป้ องกันสารพิษที่ฟุ้งกระจายใน
อากาศได้ สามารถกรองเชื้อขนาดเล็ก 1-5 ไมครอนได้ ส่วนประกอบของผ้ า
ปิ ดปากและจมูกชนิดนี้ จะมีเยื่อกรองพิเศษ (High Efficiency Particulate
Air filter: HEPA filter ) เช่น Power Air Purifying Respirators (PAPR)
รวมทั้งผ้ าปิ ดปากและจมูกชนิด P-95, P-99 และ P-100 ผ้ าปิ ดปากและ
จมูกชนิดนี้ ควรทาความสะอาดและทาลายเชื้อภายนอกอย่างเหมาะสม และ
เปลี่ยน filter ตามคาแนะนาของบริษัทผู้จาหน่าย

ชนิดกรองเชื้อโรคและมีล้ ินกรองอากาศ สามารถกรองเชื้อโรคที่ปะปนในละออง
ฝอยขนาดเล็กที่ฟุ้งกระจายได้ และมีล้ ินกรองอากาศ (Respiratory with exhalation
valve) ลิ้นกรองอากาศนี้ จะเปิ ดเมื่อหายใจออกเป็ นการระบายลม และปิ ดเมื่อ
หายใจเข้ าจะผ่านแผ่นกรองอากาศ เช่น N -95 with exhalation
ข้อควรปฏิบตั ิในการสวมใส่ผา้ ปิ ดปากและจมูก
1. เปลี่ยนใหม่ทนั ทีท่มี ีการปนเปื้ อนหรือเปี ยกชื้น
2. ใช้ เฉพาะส่วนบุคคล
3. เมื่อเสร็จสิ้นการใช้ แล้ วทิ้งลงในถังขยะติดเชื้อ และต้ องล้ างมือภายหลังถอดผ้ าปิ ด
ปากและจมูกทุกครั้ง
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4. แว่นป้องกันตา (Goggle)
แว่นป้ องกันตา ใช้ ในกรณีท่คี าดว่า จะมีการกระเด็นของเลือดหรือสารคัดหลั่งของผู้ป่วย
หรือละอองฝอย กระเด็นเข้ าตาบุคลากร เช่น การผ่าตัด การทาคลอด การเจาะนา้ ไขสันหลัง
เย็บแผล ผ่าฝี ทันตกรรม การส่องกล้ อง เป็ นต้ น
5. หน้ากากป้องกันหน้า (Face shield)
ใช้ ในกรณีท่คี าดว่า จะมีการกระเด็นของ
เลือดหรือสารคัดหลั่งถูกบริเวณหน้ าตาของ
ผู้ปฏิบัติงาน จากด้ านหน้ าและด้ านข้ าง แต่ไม่
สามารถป้ องกันเชื้อที่แพร่กระจายทางอากาศได้
เช่น การดูดเสมหะของระบบทางเดินหายใจ ใส่ท่อช่วยหายใจ แว่นป้ องกันตาและหน้ ากาก
ป้ องกันหน้ า ต้ องได้ รับการทาลายเชื้อทุกครั้งหลังใช้ งาน โดยทาความสะอาดด้ วยสารซักล้ าง
ทาลายเชื้อโดยเช็ดด้ วย 70% Alcohol กรณีท่มี ีความเสี่ยงสูง ควรทาลายเชื้อด้ วยการแช่ด้วย
นา้ ยา 0.5% Sodium hypochlorite เวลา 30 นาที แล้ ว
ล้ างด้ วยนา้ สะอาด
6. หมวกคลุมผม (Cap)
ใช้ เพื่อป้ องกันการแพร่กระจายเชื้อ จากบุคลากร
สู่ผ้ ูป่วย และช่วยป้ องกันเลือดและสารคัดหลั่งจาก
ร่างกายของผู้ป่วย กระเด็นถูกผมหรือศีรษะ เช่น การ
ทาคลอด การผ่าตัด เป็ นต้ น หมวกคลุมผมชนิดผ้ าหลังใช้
งานต้ องส่งซักทาความสะอาด หรือทาลายเชื้อตามแนวทางปฏิบัติ
7. รองเท้าบู ท๊ (Boots)
ใช้ เพื่อป้ องกันเลือดและสารคัดหลั่งจากร่างกายผู้ป่วย ที่ไหลนองหรือกระเด็นสัมผัสเท้ า
หรือขาของบุคลากร และยังช่วยป้ องกันของมีคมที่อาจตกลงมาทิ่มตาเท้ า เช่น การทาคลอด
การผ่าตัด การล้ างเครื่องมือ เป็ นต้ น หลังใช้ งานทาความสะอาดด้ วยสารซักล้ างแล้ วผึ่งให้ แห้ ง
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หมายเหตุ ทุกขั้นตอนการถอดต้ องทาความสะอาดมือด้ วย Alcohol based Hand rub
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กรณีโรคอุบัติใหม่ ควรมีผ้ ูช่วยในการตรวจสอบขั้นตอนการถอดอุปกรณ์ให้ ถูกต้ อง
การป้องกันไม่ให้บุคลากรได้รบั อุบตั ิเหตุจากของมีคม และสัมผัสสารคัดหลังขณะ
่
ปฏิบตั ิงาน
การปฏิบัติงานของบุคลากรสุขภาพ มีโอกาสเสี่ยงต่อการได้ รับอุบัติเหตุจากของมีคม
และสัมผัสสารคัดหลั่ง ขณะปฏิบัติงาน หน่วยงานควรมีมาตรการในการป้ องกันความเสี่ยง
ดังกล่าว เพื่อไม่ให้ บุคลากรได้ รับอุบัติเหตุจากของมีคม และสัมผัสสารคัดหลั่ง โดยมี
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้
การระมัดระวังการบาดเจ็ บเนือ่ งจากของมีคมมีขอ้ ปฏิบตั ิดงั นี้
1. ระมัดระวังการบาดเจ็บ เนื่องจากของมีคมและสารคัดหลั่ง เช่น มีดผ่าตัด เข็มเย็บ
แผล เป็ นต้ น ขณะปฏิบัติงาน ถ้ าคาดว่า การเจาะเลือดหรือทาหัตถการใดๆ มีความลาบาก
ควรมีการเตรียมผู้ป่วยอย่างดี ให้ ผ้ ูท่มี ีความชานาญและร่างกายมีความพร้ อมที่สดุ เป็ นผู้ทา
หัตถการ นั้น
2. การเย็บแผล ต้ องไม่จับเข็มด้ วยมือโดยตรง ให้ ใช้ คีมจับเข็ม (Needle holder) จับ
ทุกครั้ง ระหว่างที่มีการใช้ เข็มเย็บแผล ขณะพักให้ ซ่อนปลายเข็ม เพื่อป้ องกันเข็มเย็บแผล
ทิ่มตนเองและผู้อ่นื เช่น ใช้ คีมจับเข็มบริเวณใกล้ ปลายเข็ม แล้ วคว่าไว้ การเย็บแผล ไม่ควร
ใช้ น้ วิ มือข้ างหนึ่งกดแผลไว้ แล้ วเย็บผ่านระหว่างนิ้วมือ ควรใช้ ปากคีบ (Forceps) กดแทน
นิ้วมือ โดยเฉพาะการเย็บแผลที่อยู่ลึกต้ องระมัดระวังเป็ นพิเศษ
3. ไม่สวมปลอกเข็มกลับ โดยใช้ มือหนึ่งจับเข็มและอีกมือหนึ่งจับปลอกเข็ม หากจะสวม
ปลอกเข็มให้ ใช้ วิธสี วมด้ วยมือเดียว (One hand technique) โดยใช้ ปลายเข็มเกี่ยวปลอก
ขึ้นมาตั้งเข็มและปลอกขึ้น จนสวมปลอกลงไปสนิท แล้ วทิ้งในภาชนะ ที่เตรียมไว้ เฉพาะ
4. สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคลให้ เหมาะสมกับกิจกรรม หรือหัตถการที่จะ
ปฏิบัติ เช่น การใส่ท่อช่วยหายใจ การเย็บแผล หรือทาแผลที่มีเลือด หรือสารคัดหลั่งจานวน
มาก การทาหัตถการที่มีการทิ่มแทงเข้ าร่างกายผู้ป่วยโดยตรง ต้ องใช้ อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย
ได้ แก่ การสวมถุงมือสะอาดก่อนเจาะเลือดหรือก่อนแทงนา้ เกลือ หากหัตถการนั้นเสี่ยงต่อ
การกระเด็นของเลือดหรือสารคัดหลั่งให้ ใส่หน้ ากากป้ องกันหน้ า (Face shield)
การปฏิบตั ิเพือ่ ทาลายเชื้ อและการทาให้ปราศจากเชื้ อสาหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์
(ดูรายละเอียดบทที่ 5)
การดูแลสิง่ แวดล้อม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อลดจานวนเชื้อโรคที่อยู่ในสิ่งแวดล้ อมในหอผู้ป่วยให้ เหลือจานวนน้ อยที่สดุ
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2. เพื่อป้ องกันการแพร่กระจายเชื้อจากการสัมผัสทางตรงหรือการสัมผัสทางอ้ อมจาก
พื้นผิวของวัตถุส่งิ ของ เครื่องใช้ ผนังห้ อง โต๊ะข้ างเตียง มาสู่อุปกรณ์ท่ใี ช้ กบั ผู้ป่วย
ศูนย์ควบคุมและป้ องกันโรคสหรัฐอเมริกา (Centers for Disease Control and
Prevention ; CDC) ได้ ให้ คาแนะนาดังนี้
1. กาหนดนโยบายหรือมาตรการในการทาความสะอาดสิ่งแวดล้ อมไว้ เป็ นลายลักษณ์
อักษร
2. กาหนดนโยบายการทาความสะอาดการป้ องกันการปนเปื้ อนอุปกรณ์ต่างๆ และ
อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะเครื่องมือที่ใช้ ดูแลผู้ป่วย การเคลื่อนย้ ายผู้ป่วยและ
อุปกรณ์การเคลื่อนย้ ายเข้ าออกบ่อยๆ สาหรับอุปกรณ์ท่ไี ม่ทนการซักล้ าง เช่นอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ไม่ควรถอดอุปกรณ์ป้องกันการปนเปื้ อนออก
3. การรักษาความสะอาดสิ่งแวดล้ อมทั่วไป และการทาความสะอาดบริเวณปนเปื้ อน
ได้ แก่ พื้น ผนังห้ อง เครื่องเรือน อ่างล้ างมือ ห้ องนา้ และห้ องส้ วม การทาความสะอาดพื้น
ผนังห้ องควรทาความสะอาดทุกวัน เพื่อกาจัดสิ่งสกปรกและฝุ่ นละออง โดยใช้ นา้ และ
ผงซักฟอก ควรใช้ วิธกี ารทาความสะอาดด้ วยวิธกี ารถูเปี ยก หรือม๊อบพื้นเปี ยก (Wet
mopping) แทนการกวาดพื้น เพราะไม่ทาให้ ฝนเชื
ุ่ ้ อโรคเกิดการฟุ้ งกระจาย ผ้ าถูพ้ ืนควรซัก
ทาความสะอาด และตากแดดให้ แห้ งก่อนเก็บเข้ าที่ ไม่ควรผึ่งไว้ ภายในอาคารจะทาให้ อบั
ชื้นและเป็ นแหล่งสะสมของเชื้อโรค กรณีท่ใี ช้ เครื่องดูดฝุ่ น ต้ องเป็ นเครื่องดูดฝุ่ นที่มี
ประสิทธิภาพในการเก็บฝุ่ น ผู้ปฏิบัติควรเปลี่ยนถุงเก็บฝุ่ นทุกวัน เพื่อป้ องกันถุงเก็บฝุ่ นล้ น
หรือแตก
3.1 กาหนดตารางการทาความสะอาดวัสดุอุปกรณ์ พื้นผิวทั่วไป บริเวณใกล้ ชิดผู้ป่วย
เช่น เตียงนอน โต๊ะคร่อมเตียง ความถี่ห่าง ของการใช้ (ลูกบิดประตูพ้ ืนห้ องนา้
สุขภัณฑ์) บริเวณรอตรวจการทาความสะอาดทั่วไปวันละ 2 ครั้งและเมื่อเห็นว่า
เปื้ อน สกปรก อ่างนา้ และอ่างล้ างมือควรทาความสะอาดทุกวันด้ วยนา้ ยาหรือ
สารขัดล้ าง (Detergent) ไม่ควรนาผ้ าหรืออุปกรณ์กนั นา้ กระเด็นหุ้มก๊อกนา้
หรือนาผ้ ารองบริเวณรอบๆ อ่างนา้ เนื่องจากความเปี ยกชื้นเป็ นแหล่งสะสม
ของเชื้อโรค ผู้ปฏิบัติต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันร่างกายเสมอในการเทสิ่งขับถ่าย
หม้ อนอน กระบอกปัสสาวะของผู้ป่วยโรคติดเชื้อ หลังการล้ างทาความสะอาด
ควรนาไปผึ่งให้ แห้ งก่อนนาไปใช้ ครั้งต่อไป
หมายเหตุ : อัตราส่วนอ่างล้ างมือที่เหมาะสมต่อจานวนเตียงผู้ป่วย อ่างล้ างมือ :
จานวนเตียง เท่ากับ 1:8 ห้ องพิเศษและห้ องแยกควรมีอ่างล้ างมือประจาทุกห้ อง
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ห้ องนา้ และห้ องส้ วมควรทาความสะอาดด้ วยนา้ ยาหรือสารขัดล้ างวันละ 2 ครั้ง :
อัตราส่วนห้ องนา้ ที่เหมาะต่อจานวนเตียงผู้ป่วย ห้ องนา้ : จานวนเตียงเท่ากับ 1: 8
3.2 สาหรับห้ องที่รับผู้ป่วยโรคติดเชื้อและบริเวณที่มีการปนเปื้ อนเลือดสารเหลว
สารคัดหลั่งจากร่างกายผู้ป่วย ให้ ทาความสะอาดด้ วยนา้ ยาทาลายเชื้อ ผู้ปฏิบัติ
ควรสวมถุงมือยางชนิดหนาเช็ดบริเวณที่เปื้ อนเลือดสารนา้ สารคัดหลั่ง ด้ วย
กระดาษหรือผ้ า ทิ้งลงในถังมูลฝอยติดเชื้อฉีดหรือราดนา้ ยาด้ วยนา้ ยา 0.5 %
Sodium hypochlorite (1/100) ทิ้งไว้ 30 นาที หรือ Alcohol 70% ทิ้งไว้
2 นาทีหลังจากนั้นทาความสะอาดตามปกติสาหรับเตียงหรือห้ องที่รับผู้ป่วยโรค
ติดเชื้อบางชนิดที่อาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้ อมได้ นาน ควรได้ รับการทาความสะอาด
ด้ วยนา้ ยาทาลายเชื้อหลังผู้ป่วยจาหน่าย เครื่องเรือนที่ใช้ ในหอผู้ป่วย เช่น ที่นอน
หมอน ควรเป็ นวัสดุท่กี นั นา้ เช็ดทาความสะอาดด้ วยนา้ และผงซักฟอก หลังการ
ใช้ สาหรับเครื่องนอนที่ใช้ ในผู้ป่วยโรคติดเชื้อ ควรเช็ดทาความสะอาดด้ วยนา้ ยา
ทาลายเชื้อ เครื่องเรือนที่ชารุดควรส่งซ่อมให้ เรียบร้ อยก่อนนามาใช้

3.3 การระบายอากาศ ควรจัดหอผู้ป่วยให้ มีอากาศถ่ายเทตามธรรมชาติ (Natural
ventilation) ได้ สะดวกไม่ควรจัดวางสิ่งของกีดขวางการระบายอากาศ เพื่อลด
จานวนเชื้อโรคในหอผู้ป่วยออกสู่ส่งิ แวดล้ อมภายนอก การระบายอากาศโดยใช้
เครื่องกล (Mechanical ventilation) ประเภท พัดลมเครื่องดูดอากาศและ
เครื่องปรับอากาศ ควรมีการทาความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆ โดยเฉพาะแผ่นกรอง
อากาศอย่างสม่าเสมอตามระยะเวลา ที่ระบุไว้ ในคู่มือรักษาอุปกรณ์ สาหรับพื้นที่
ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่กระจายเชื้อทางอากาศ ไม่ควรติดตั้งเครื่องปรับ
อากาศเพราะจะทาให้ เกิดการแพร่กระจายเชื้อได้ ง่าย จากระบบการระบาย
อากาศแบบเปิ ด
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ตารางที่ 2 ตารางแสดงอัตราการหมุนเวียนอากาศภายในห้ องไม่น้อยกว่าจานวนเท่าของ
ปริมาตรห้ องต่อชั่วโมง (ACH)
อัตราการหมุนเวียนอากาศภายใน
ลาดับ
สถานที่
ห้ องไม่น้อยกว่าจานวนเท่าของ
ปริมาตรห้ องต่อชั่วโมง (ACH)
1 ห้ องผ่าตัด
25
2 ห้ องคลอด
25
3 ห้ อง Nursery
12
4 ห้ องฉุกเฉิน ( Trauma Room )
12
5 บริเวณพักคอยแผนกผู้ป่วยนอกและฉุกเฉิน
12
6 ห้ องแยกผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ
12
7 ห้ องแยกผู้ป่วยปลอดเชื้อ
12
8 ห้ องชันสูตรศพ
12
9 หออภิบาลผู้ป่วยหนัก ( ICU )
6
10 ห้ องตรวจรักษาผู้ป่วย
6
11 ห้ องพักผู้ป่วย
6
12 ห้ องปฏิบัติการ
6
Interim Guideline for Design and Installation of Air ‟ conditioning and
Ventilation System for Healthcare Facilities,Engineering Institute of
Thailand under H.M. the King’s Patronage, 2004
3.4 นา้ ที่ใช้ ในโรงพยาบาล ควรเป็ นนา้ ที่สะอาดไม่มีแร่ธาตุเจือปน มีการตรวจสอบ
คุณภาพนา้ เป็ นระยะ เพื่อหาเชื้อโรคที่ปนเปื้ อนมากับนา้ เชื้อโรคที่ปนเปื้ อนมา
กับนา้ จะทาให้ เกิดการติดเชื้อตาแหน่งต่างๆ ในร่างกาย เช่นการติดเชื้อที่
ตาแหน่งแผลผ่าตัดการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ เป็ นต้ นนา้ ใช้ ในหอผู้ป่วย
ควรใช้ นา้ ประปาที่ไหลผ่านก๊อกนา้ โดยไม่มีผ้าหรืออุปกรณ์ป้องกันนา้ กระเด็น
หุ้มก๊อกไว้ เพราะบริเวณดังกล่าวหากไม่ได้ ทาความสะอาดทุกวันจะเป็ นแหล่ง
สะสมเชื้อโรคได้ นา้ ดื่มที่ใช้ ในโรงพยาบาล ควรเป็ นนา้ ที่ได้ มาตรฐาน ควรเปิ ดนา้
จากก๊อกแทนการเปิ ดฝาตัก ไม่ควรใช้ แก้ วนา้ ดื่มร่วมกัน และควรทาความสะอาด
ภาชนะที่ใส่นา้ ตามระยะเวลาที่กาหนด
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3.5 การกาจัดมูลฝอย ควรแยกมูลฝอยจากแหล่งกาเนิด ถังรองรับมูลฝอย
ควรเป็ นชนิดมีฝาปิ ดมิดชิดสามารถเปิ ดฝาโดยใช้ เท้ าเหยียบ เพื่อหลีกเลี่ยงการ
สัมผัสสิ่งสกปรกด้ วยมือของบุคลากร ควรมีถุงพลาสติกรองในถังเพื่อความ
ปลอดภัยขณะขนย้ าย และการทาความสะอาดถังมูลฝอย ควรติดป้ ายแยกทิ้ง
ชนิดของแต่ละมูลฝอยให้ ชัดเจน มีระยะเวลาเก็บมูลฝอยตามปริมาณงานภาย
ในหอผู้ป่วยแต่ละแห่ง มูลฝอยที่พบในหอผู้ป่วยได้ แก่ มูลฝอยทั่วไป มูลฝอย
ติดเชื้อ มูลฝอยแหลมคมและมูลฝอยสารเคมี (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในบทที่4)
4. การใช้ ผลิตภัณฑ์ทาลายเชื้อจุลชีพ ควรทาตามคาแนะนาของผู้ผลิตและตรวจสอบ
ประสิทธิภาพตามที่ระบุไว้ และทบทวนประสิทธิภาพในการใช้ ผลิตภัณฑ์ทาลายเชื้อ เมื่อมี
การติดเชื้อในโรงพยาบาลหรือมีการดื้อยาเกิดขึ้น (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในบทที่ 6)
5. ในสถานที่ท่ใี ห้ การดูแลสุขภาพเด็กบริเวณรอตรวจของเล่นเด็ก เช่น ห้ องรอคลอด
ห้ องตรวจนรี-เวช ควรกาหนดนโยบายการทาความสะอาด (Category IA) โดยใช้ หลักการ
ต่อไปนี้ ในการพัฒนานโยบายและแนวทางปฏิบัติ
5.1 เลือกของเล่นเด็กที่ทาความสะอาดและทาลายเชื้อได้ ง่าย
5.2 ไม่ใช้ ตกุ๊ ตาหรือของเล่นที่มีขนยาวร่วมกัน
5.3 ทาความสะอาดและทาลายเชื้อสัปดาห์ละครั้งและเมื่อเห็นว่าเปื้ อนสกปรก
5.4 ถ้ าของเล่นประเภทนาเข้ าปากล้ างด้ วยนา้ สะอาดหลังทาลายเชื้อหรือล้ างด้ วย
เครื่องล้ างจาน
5.5 หลังทาความสะอาดและทาลายเชื้อแล้ วบรรจุหีบห่อภาชนะตามกาหนดที่สะอาด
พร้ อมใช้ ต่อไป
6. การจัดสถานที่ให้ ผ้ ูป่วย
6.1 การจัดสถานที่ท่เี หมาะสมเป็ นเรื่องจาเป็ นสาหรับควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ
ศูนย์ควบคุมและป้ องกันโรคสหรัฐอเมริกา (CDC,2007) ได้ ให้ คาแนะนาดังนี้
กาหนดสถานที่ผ้ ูป่วยให้ ผ้ ูป่วยเป็ นโรคที่มีโอกาสของการแพร่กระจายเชื้อสูง เช่น
ผู้ป่วยที่มีสารคัดหลั่ง สิ่งขับถ่าย สารเหลวจากแผลเด็กที่ติดเชื้อไวรัสในระบบ
ทางเดินหายใจ หรือระบบทางเดินอาหาร ควรจัดให้ อยู่ในห้ องแยกถ้ าไม่สามารถ
กระทาได้ อาจให้ ผ้ ูป่วยที่มีการติดเชื้อโรคชนิดเดียวกันพักอยู่ห้องเดียวกันได้
6.2 กาหนดแนวทางการจัดสถานที่แก่ผ้ ูป่วยตามหลักการดังต่อไปนี้
1) กาหนดตามสาเหตุหรือหนทางแพร่กระจายเชื้อ เมื่อรู้หรือสงสัยว่า มีการ
ติดเชื้อ
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2) มีปัจจัยเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ เช่น ผู้ป่วยที่มีสขุ วิทยาไม่ดี เป็ นต้ น
3) มีปัจจัยเสี่ยงในการรับเชื้อในโรงพยาบาล จากผู้ป่วยอื่นหรือจากสิ่งแวดล้ อม
เช่น ผู้ป่วยภูมิต้านทานต่า ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เด็ก ผู้สงู อายุเป็ นต้ น
4) จัดห้ องแยกผู้ป่วยเป็ นห้ องแยกเดี่ยวหากทาได้
5) ผู้ป่วยโรคเดียวกันที่ติดเชื้อชนิดเดียวกันอาจจะอยู่ cohort ward หรือจัดให้
อยู่บริเวณพื้นที่เดียวกัน
อย่างไรก็ตาม โครงสร้ างของโรงพยาบาลอาจมีข้อจากัดในการแยกผู้ป่วย ทั้งในเรื่อง
ห้ องแยกเดี่ยวและห้ องแยกรวม สาหรับผู้ป่วยติดเชื้อชนิดเดียวกัน ดังนั้นคณะกรรม
การควบคุมโรคติดเชื้อของสถานบริการสาธารณสุขแต่ละแห่ง ต้ องพิจารณาแยก
ผู้ป่วย หรือจัดผู้ป่วยไว้ ส่วนใดส่วนหนึ่งของหอผู้ป่วย ตามลักษณะของระบาดวิทยา
ของโรค และหนทางการแพร่กระจายเชื้อนั้นๆ และควรคานึงถึงผู้ป่วยส่วนใหญ่ของ
หอผู้ป่วยนั้นด้ วย
การจัดการเรือ่ งผ้า
วิธีปฏิบตั ิ
เพื่อให้ การปฏิบัติในการจัดการเกี่ยวกับผ้ าในโรงพยาบาล เป็ นไปอย่างถูกต้ อง ประหยัด
ปลอดภัย และป้ องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค ให้ มีวิธปี ฏิบัติดังนี้
1. วิธปี ฏิบัติสาหรับหอผู้ป่วย
1.1 แยกประเภทของผ้ าเปื้ อน ณ แหล่งกาเนิดของผ้ าที่ใช้ แล้ ว โดยให้ เจ้ าหน้ าที่
จัดระบบการแยกผ้ าที่ใช้ แล้ ว ดังนี้
1.1.1 ผ้ าสะอาด ได้ แก่ ผ้ าที่ห่อ Set เครื่องมือต่างๆ
1.1.2 ผ้ าสกปรก ได้ แก่ เสื้อผ้ าผู้ป่วย ผ้ าห่ม ผ้ าปูเตียง ผ้ าปูรถนอน ผ้ าปูรถ
Refer ผ้ าขวางเตียง และผ้ าอื่น ๆ ที่ไม่เปื้ อนเลือดหรือสารคัดหลั่งต่างๆ
1.1.3 ผ้ าสกปรกมาก ได้ แก่ ผ้ าเปื้ อนเลือดหรือสารคัดหลั่ง
1.2 การบรรจุผ้าเปื้ อนแต่ละประเภทใส่ถุงตามที่กาหนด ดังนี้
1.2.1 ถุงบรรจุผ้าสะอาด ลักษณะถุงผ้ าจะเป็ นผ้ าสีขาว มีแถบผ้ าสีเขียวคาดที่ถุงผ้ า
ให้ ใช้ บรรจุผ้าสะอาด
1.2.2 ถุงบรรจุผ้าสกปรก ลักษณะถุงผ้ าจะเป็ นผ้ าสีขาว ไม่มีแถบสี ให้ ใช้ บรรจุผ้า
สกปรก
1.2.3 ถุงบรรจุผ้าสกปรกมาก ลักษณะถุงผ้ าจะเป็ นผ้ าสีขาว มีแถบผ้ าสีแดงคาดที่
ถุงผ้ า ให้ ใช้ บรรจุผ้าสกปรกมาก
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1.3 ตรวจสอบว่าไม่มีส่งิ แปลกปลอมเช่น วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องมือ เครื่องใช้ ติดไป
กับผ้ าเปื้ อนซึ่งจะเป็ นอันตรายต่อผู้ทาหน้ าที่ซักล้ างและทาให้ เครื่องซักผ้ าเกิดความเสียหายได้
1.4 กรณีท่มี ีก้อนอุจจาระ ก้ อนเลือด อาเจียน ควรขจัดออกให้ มากที่สดุ ก่อนใส่ถุง ผู้ทา
หน้ าที่น้ คี วรสวมถุงมือยางหนา ผ้ ากันเปื้ อนพลาสติก และปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง
2. วิธปี ฏิบัติสาหรับการขนส่งผ้ าเปื้ อน
2.1 ผู้ขนส่งผ้ าควรสวมผ้ าปิ ดปาก-จมูก ผ้ ายางกันเปื้ อน สวมถุงมือยางหนาขณะจับถุง
ผ้ าเปื้ อน
2.2 ก่อนยกถุงผ้ าใส่รถ ตรวจถุงให้ เรียบร้ อยก่อนว่าไม่ขาด ไม่มีนา้ รั่วซึมจากถุง ปากถุง
ผูกเรียบร้ อยแล้ ว
2.3 ขนย้ ายผ้ าเปื้ อนทั้ง 3 ประเภท ลงในรถเข็นผ้ าเปื้ อน ซึ่งมีผ้ายางสีเขียวรองในรถ
พร้ อมปิ ดผ้ ายางคลุมรถ
3. วิธปี ฏิบัติสาหรับงานซักฟอก
3.1 ผู้ซักผ้ าใส่ถุงมือยางหนา, ผ้ าปิ ดปาก-จมูก, เสื้อคลุมพลาสติก หรือผ้ ากันเปื้ อน
พลาสติก แว่นตาและรองเท้ ายางหุ้มข้ อ (บูท๊ ) ขณะปฏิบัติงาน ให้ ใช้ เครื่องมือตรวจวัตถุ
สแกนผ้ า ก่อนการนาผ้ าเข้ าเครื่อง หากพบสิ่งแปลกปลอมให้ แยกออกก่อนนาผ้ าใส่ลงเครื่อง
ซักผ้ า และให้ ระมัดระวังอุบัติเหตุ จากของแหลมคมที่อาจติดมากับผ้ าเปื้ อนด้ วย
3.2 การนาผ้ าออกจากเครื่องซักผ้ า ภายหลังเสร็จสิ้นการซักแล้ ว ผู้ทาหน้ าที่นาผ้ าออก
จากเครื่องซักผ้ า ไม่จาเป็ นต้ องสวมเครื่องป้ องกันร่างกาย เนื่องจากผ้ าที่ผ่านกระบวนการซัก
ดังกล่าวแล้ ว จะไม่มีเชื้อโรคตกค้ าง
3.3 หลีกเลี่ยงการเทผ้ าเปื้ อนลงบนพื้น
4. การเก็บผ้ า
4.1 พื้นที่พับผ้ า ควรยกพื้นสูงหรืออยู่บนโต๊ะที่สะอาด และแห้ ง
4.2 ผ้ าที่ผ่านการซักและทาให้ แห้ งแล้ ว ให้ เก็บไว้ ในตู้หรือชั้น อย่างเป็ นระเบียบ ปิ ดตู้
ให้ มิดชิดเพื่อป้ องกันฝุ่ น แมลงสาบ และหนู
5. การขนส่งผ้ าสะอาด
การขนส่งผ้ าสะอาด จากงานซักฟอกกลับหอผู้ป่วย ให้ บรรจุผ้าสะอาดในรถ ซึ่งมีผ้ายาง
สีเขียวรองในรถ พร้ อมปิ ดผ้ ายางคลุมรถให้ มิดชิด
สิง่ ทีไ่ ม่ควรปฏิบตั ิ
1. ตรวจนับผ้ าเปื้ อนในหอผู้ป่วย
2. แช่ผ้าเปื้ อนด้ วยนา้ ยาฆ่าเชื้อบนหอผู้ป่วย
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3. ทาการเพาะเชื้อที่ผ้า
4. ไม่ควรนาผ้ าทั้งหมดทิ้งรวมกัน และทาการแยกประเภทในภายหลัง
Transmission-based precautions
Transmission-based precautions เป็ น
มาตรการพิเศษสาหรับการดูแลผู้ป่วยที่สงสัย
หรือทราบว่าเป็ นโรคติดเชื้อ เป็ นการปฏิบัติ
เพื่อตัดวงจรการแพร่กระจายเชื้อ จากผู้ป่วย
ไปยังบุคลากรหรือผู้ป่วยอื่น ซึ่งใช้ ร่วมกับ
Standard precaution มีหลักการปฏิบัติ ดังนี้
1. การป้ องกันการติดเชื้อทางอากาศ
(Airborne precautions) ได้ แก่ ผู้ป่วยที่เป็ นโรควัณโรค หัด สุกใส ไข้ หวัดนก ซาร์ส โดย
หลักปฏิบัติการป้ องกันการติดเชื้อทางอากาศ การป้ องกันการแพร่กระจายของการติดเชื้อ
ที่ยังคงติดเชื้อในระยะทางไกลเมื่อลอยอยู่ในอากาศ
- ควรจัดให้ ผ้ ูป่วยอยู่ในห้ องแยกความดันลบ (Negative pressure room)
- ในกรณีท่มี ีห้องแยกธรรมดา ให้ แยกผู้ป่วยไว้ ในห้ องแยก และปิ ดประตูทุกครั้งหลัง
เข้ าหรือออกจากห้ องผู้ป่วย หลีกเลี่ยงการใช้ พัดลม ควรมีแสงแดดส่องถึง
- ในกรณีท่ไี ม่มีห้องแยก จัดให้ ผ้ ูป่วยติดเชื้อชนิดเดียวกันอยู่ในบริเวณเดียวกันโดย
จัดเตียงผู้ป่วยไว้ บริเวณที่อากาศถ่ายเทได้ ดี เช่น ริมหน้ าต่างและควรจะอยู่ใต้ ลม
ควรจากัดบริเวณผู้ป่วยเท่าที่ทาได้
- ผู้เข้ าเยี่ยมและบุคลากรทางการแพทย์ ที่จะเข้ าไปในห้ องผู้ป่วยหรือดูแลผู้ป่วยต้ อง
ใส่ผ้าปิ ดปากและจมูกชนิด N-95 ล้ างมือแบบ Hygienic hand washing หลังการ
เยี่ยมหรือดูแลผู้ป่วย หรือกรณีท่มี ือไม่เปื้ อนสารคัดหลั่งที่มองเห็นชัดเจน ให้ ใช้
แอลกอฮอล์เจลถูมือ 7 ขั้นตอนได้
- ให้ ผ้ ูป่วยใช้ ผ้าหรือกระดาษปิ ดปากจมูกเวลาไอจาม และใส่ผ้าปิ ดปาก-จมูกชนิด
ธรรมดาตลอดเวลา ยกเว้ นเวลารับประทานอาหารและแปรงฟัน เตรียมภาชนะที่มี
ฝาปิ ดมิดชิด มีถุงมูลฝอยรองรับสารคัดหลั่ง แล้ วทิ้งลงในถังมูลฝอยติดเชื้อ
- ถ้ ามีความจาเป็ นต้ องเคลื่อนย้ ายผู้ป่วยออกนอกห้ อง ให้ ผ้ ูป่วยใส่ผ้าปิ ดปากและ
จมูกชนิดธรรมดาตลอดเวลา และแจ้ งให้ หน่วยงานที่จะรับให้ ทราบล่วงหน้ าก่อน
เพื่อเตรียมรับผู้ป่วยป้ องกันการแพร่กระจายเชื้อ
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- หลังจากจาหน่ายผู้ป่วยเปิ ดหน้ าต่างระบายอากาศอย่างน้ อย 30 นาทีก่อนทาความ
สะอาดห้ องให้ ท่วั ถึง ในกรณีห้องแยกความดันลบให้ เปิ ดระบบระบายอากาศไว้
อย่างน้ อย 30 นาที จึงจะเข้ าไปทาความสะอาดห้ องให้ ท่วั ถึงก่อนรับผู้ป่วยรายอื่น
2. การป้ องกันการติดเชื้อทางละอองเสมหะ (Droplet precautions) เป็ นวิธกี ารป้ องกัน
การแพร่กระจายเชื้อโรคจากละอองเสมหะ นา้ มูก นา้ ลายในผู้ป่วยที่เป็ นโรคหัดเยอรมัน
คางทูม ไอกรน ปอดอักเสบ ไวรัสไข้ หวัดใหญ่ Adenovirus, Rhinovirus N.meningitides
และกลุ่ม Streptococcus โดยมีหลักปฏิบัติการป้ องกันการติดเชื้อทางละอองเสมหะ ดังนี้
- ในกรณีท่มี ีห้องแยก ให้ แยกผู้ป่วยไว้ ในห้ องแยก และปิ ด
ประตูทุกครั้งหลังเข้ าหรือออกจากห้ องผู้ป่วย
- ในกรณีท่ไี ม่มีห้องแยก ให้ จัดเตียงผู้ป่วยไว้ ห่างกันไม่น้อย
กว่า 3 ฟุต และมีอากาศถ่ายเทได้ ดี และจัดให้ ผ้ ูป่วยโรค
เดียวกันอยู่ในบริเวณเดียวกัน เตรียมภาชนะที่มีฝาปิ ด
มิดชิด มีถุงมูลฝอยรองรับสารคัดหลั่ง แล้ วทิ้งลงในถังมูลฝอยติดเชื้อ
- ผู้เข้ าเยี่ยมและบุคลากรทางการแพทย์ ที่จะเข้ าไปในห้ องผู้ป่วยหรือดูแลผู้ป่วยต้ อง
ใส่ผ้าปิ ดปาก-จมูก ชนิดธรรมดา ยกเว้ นการทาหัตถการที่ทาให้ เกิดการฟุ้ ง
กระจายและใกล้ ชิดผู้ป่วยให้ ใส่ชนิด N-95 เช่นการพ่นยาการใส่ท่อช่วยหายใจ
เป็ นต้ น และล้ างมือแบบ Hygienic hand washing หลังการเยี่ยม/ดูแลผู้ป่วย
หรือกรณีท่มี ือไม่เปื้ อนสารคัดหลั่งที่มองเห็นชัดเจน ให้ ใช้ แอลกอฮอล์เจล ถูมือ
7 ขั้นตอนได้
- ให้ ผ้ ูป่วยใช้ ผ้าหรือกระดาษปิ ดปาก จมูก เวลาไอจาม และใส่ผ้าปิ ดปาก-จมูกชนิด
ธรรมดาตลอดเวลา ยกเว้ นเวลารับประทานอาหารและแปรงฟัน
- ถ้ ามีความจาเป็ นต้ องเคลื่อนย้ ายผู้ป่วยออกนอกห้ อง ให้ ผ้ ูป่วยใส่ผ้าปิ ดปากและ
จมูกชนิดธรรมดาตลอดเวลา และแจ้ งให้ หน่วยงานที่จะรับให้ ทราบล่วงหน้ าก่อน
เพื่อเตรียมรับผู้ป่วยและป้ องกันการแพร่กระจายเชื้อ
3. การป้ องกันการติดเชื้อจากการสัมผัส (Contact precautions) เป็ นการป้ องกันการ
ติดเชื้อสาหรับผู้ป่วย ที่ได้ รับการวินิจฉัยโรค ที่สามารถแพร่กระจายเชื้อทางการสัมผัสทั้ง
ทางตรง และทางอ้ อม ได้ แก่ โรคติด-เชื้อดื้อยา MRSA อุจจาระร่วงอีสกุ อีใส เริม งูสวัด
ตาแดง ตับอักเสบ พิษสุนัขบ้ า บาดทะยัก แผลติดเชื้อ ฝี หิดริดสีดวงตา ตาอักเสบจากเชื้อ
หนองใน เช่น VRE, C.difficile, Noroviruses และเชื้อโรคลาไส้ อ่นื ๆ โดยมีหลักปฏิบัติการ
ป้ องกันการติดเชื้อจากการสัมผัส
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- แยกผู้ป่วยไว้ ในห้ องแยก และปิ ดประตูทุกครั้งหลังเข้ าหรือออกจากห้ องผู้ป่วย
- ในกรณีท่ไี ม่มีห้องแยก ให้ จัดเตียงผู้ป่วยไว้ ในบริเวณเดียวกัน ห่างกันอย่างน้ อย
3 ฟุต และต้ องมีม่านกั้น
- สวมถุงมือและผ้ ายางกันเปื้ อนทุกครั้ง เมื่อจับต้ องผู้ป่วยและถอดออกก่อนออก
จากห้ องผู้ป่วย
- ล้ างมือแบบ Hygienic hand washing ทุกครั้ง หลังถอดถุงมือ
- ผู้เข้ าเยี่ยมล้ างมือแบบ Hygienic hand washing ทุกครั้งหลังการเยี่ยมผู้ป่วย
แนะนาให้ หลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้ป่วยและเครื่องใช้ ผ้ ูป่วย
แนวปฏิบตั ิการป้องกันและควบคุมการติดเชื้ อในโรงพยาบาล
Airborne Precautions

Droplet Precautions

Contact Precautions

1.กลุ่มโรค : หัด อีสกุ อีใส
งูสวัดและเริมแบบ
แพร่กระจาย SARS ไข้ หวัด
นก TB
2. ปฏิบัติตามมาตรการ
Standard Precautions
3. แยกผู้ป่วยไว้ ห้องแยกจน
พ้ นระยะแพร่เชื้อ ปิ ดประตู
ห้ องทุกครั้งหลังเข้ า-ออก
จากห้ องผู้ป่วย ถ้ าไม่มีห้อง
แยก ให้ จัดผู้ป่วยติดเชื้อ
ชนิดเดียวกันอยู่รวมกันใน
ห้ องเดียวหรือมุมเดียวกัน
โดยแยกอุปกรณ์สาหรับใช้
กับผู้ป่วยเฉพาะราย
4. ติดป้ ายสัญลักษณ์
Airborne Precautions หน้ า
ห้ องแยกหรือเตียงผู้ป่วย
และเวชระเบียน

1.กลุ่มโรค :หวัด ไข้ หวัด
ใหญ่ ปอดอักเสบ หัด
เยอรมัน คางทูม ไอกรน คอ
ตีบ ไข้ กาฬหลังแอ่น
2. ปฏิบัติตามมาตรการ
Standard Precautions
3. แยกผู้ป่วยไว้ ห้องแยกจน
พ้ นระยะแพร่เชื้อ ปิ ดประตู
ห้ องทุกครั้งหลังเข้ า-ออก
จากห้ องผู้ป่วย ถ้ าไม่มีห้อง
แยก ให้ จัดผู้ป่วยติดเชื้อชนิด
เดียวกันอยู่รวมกันในห้ อง
เดียวหรือมุมเดียวกัน โดย
แยกอุปกรณ์สาหรับใช้ กบั
ผู้ป่วยเฉพาะราย
4. ติดป้ ายสัญลักษณ์
Droplet Precautions หน้ า
ห้ องแยกหรือเตียงผู้ป่วยและ
เวชระเบียน

1.กลุ่มโรค : อุจจาระร่วง
บาดแผลเปิ ด Conjunctivitis,
มือเท้ าปาก เชื้อดื้อยา
2. ปฏิบัติตามมาตรการ
Standard Precautions
3. แยกผู้ป่วยไว้ ห้องแยกจน
พ้ นระยะแพร่เชื้อ ปิ ดประตู
ห้ องทุกครั้งหลังเข้ า-ออกจาก
ห้ องผู้ป่วย ถ้ าไม่มีห้องแยก
ให้ จัดผู้ป่วยติดเชื้อชนิด
เดียวกันอยู่รวมกันในห้ อง
เดียวหรือมุมเดียวกัน โดย
แยกอุปกรณ์สาหรับใช้ กบั
ผู้ป่วยเฉพาะราย
4. ติดป้ ายสัญลักษณ์ Contact
Precautions หน้ าห้ องแยก
หรือเตียงผู้ป่วยและเวช
ระเบียน
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Airborne Precautions
5. สวมถุงมือเมื่อจะสัมผัส
ผู้ป่วย
6. สวม Mask N95 เมื่อ
ปฏิบัติกจิ กรรม
รักษาพยาบาล และให้
ผู้ป่วยสวม Surgical Mask
ตลอดเวลา ยกเว้ นเวลา
รับประทานอาหารและแปรง
ฟัน ใช้ ผ้าหรือกระดาษปิ ด
ปาก-จมูกเวลาไอหรือจาม
ให้ บ้วนเสมหะในภาชนะที่มี
ถุงพลาสติกรองรับมีฝาปิ ด
มิดชิด

Droplet Precautions

5. สวมถุงมือเมื่อจะสัมผัส
ผู้ป่วย
6. สวม Surgical Mask เมื่อ
ปฏิบัติกจิ กรรมรักษาทั่วไป
กับผู้ป่วย หากจะทากิจกรรม
ที่ทาให้ เกิดฝอยละออง เช่น
ใส่ท่อช่วยหายใจ ดูดเสมหะ
พ่นยา ควรใช้ Mask N95
และให้ ผ้ ูป่วยสวม Surgical
Mask ตลอดเวลา ยกเว้ น
เวลารับประทานอาหารและ
แปรงฟัน ใช้ ผ้าหรือกระดาษ
ปิ ดปาก-จมูกเวลาไอหรือ
จาม ให้ บ้วนเสมหะใน
ภาชนะที่มีถุงพลาสติก
รองรับมีฝาปิ ดมิดชิด
7. การเคลื่อนย้ ายผู้ป่วย ให้ 7. การเคลื่อนย้ ายผู้ป่วย ให้
ผู้ป่วยสวม Surgical Mask ผู้ป่วยสวม Surgical Mask
แจ้ งผู้เกี่ยวข้ องให้ ระวังการ แจ้ งผู้เกี่ยวข้ องให้ ระวังการ
ปนเปื้ อนเชื้อโรคจากผู้ป่วย ปนเปื้ อนเชื้อโรคจากผู้ป่วย
ทาความสะอาดพาหนะที่ใช้ ทาความสะอาดพาหนะที่ใช้
เคลื่อนย้ ายผู้ป่วยทุกครั้ง
เคลื่อนย้ ายผู้ป่วยทุกครั้งด้ วย
ด้ วยนา้ ยาทาลายเชื้อ
นา้ ยาทาลายเชื้อ Vilulex
Vilulex

Contact Precautions
5. สวมถุงมือทุกครั้งก่อน
สัมผัสผู้ป่วย
6. ใช้ เครื่องป้ องกันร่างกาย
ตามความเหมาะสมเมื่อคาด
ว่าส่วนของร่างกายจะสัมผัส
สารคัดหลั่งผู้ป่วยหรือสิ่ง
ปนเปื้ อนเชื้อโรค

7. การเคลื่อนย้ ายผู้ป่วย ให้
ปิ ดร่างกายบริเวณที่มีเชื้อโรค
ให้ มิดชิด แจ้ งผู้เกี่ยวข้ องให้
ระวังการปนเปื้ อนเชื้อโรคจาก
ผู้ป่วย ทาความสะอาดพาหนะ
ที่ใช้ เคลื่อนย้ ายผู้ป่วยทุกครั้ง
ด้ วยนา้ ยาทาลายเชื้อ Vilulex
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ระยะเวลาในการแยกผูป้ ่ วย
ชื่อโรค

ระยะเวลาในการแยกผูป้ ่ วย

1. Chickenpox
2. Diphtheria
3. Gonococcal
Conjunctivitis
4. Group A Streptococcal
Endometritis

ตั้งแต่ 5 วันก่อนผื่นขึ้น จนถึงประมาณ 6 วันหลังจากผื่นขึ้น
คลอดระยะเวลาที่ยังพบเชื้อจากจมูกและคอของผู้ป่วย
หลังจากได้ รับยาต้ านจุลชีพ 24 ชั่วโมง

ในรายที่ไม่ได้ รับการรักษาตั้งแต่ 10-21 วันหลังจากมีอาการ
ส่วนรายที่ได้ รับการรักษาแยกหลังจากได้ รับยาต้ านจุลชีพ
24-48 ชั่วโมง
5. Herpes zoster , Herpes ตลอดระยะเวลาที่ป่วย
simplex
6. Measles
ก่อนมีอาการป่ วยจนถึง 4 วันหลังผื่นขึ้น
7. Mumps
2 วันก่อนมีอาการบวมของต่อมนา้ ลายจนถึง 5 วันหลังจาก
เริ่มมีอาการ
8. Meningococcemia
จนกระทั่งไม่พบเชื้อในนา้ มูกนา้ ลายของผู้ป่วย
9.Rabies
ตลอดระยะเวลาที่ป่วย
10.TB
2 สัปดาห์แรกหลังเริ่มการรักษา หรือจนผลAFB Negative
ติดต่อกัน3ครั้ง
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บทที่ 4
การเฝ้าระวังการติดเชื้อในสถานพยาบาล
การติดเชื้ อในโรงพยาบาล (Nosocomial Infection)
หมายถึง การติดเชื้ออันเป็ นผลมาจากการที่ผ้ ูป่วยได้ รับเชื้อจุลชีพขณะเข้ ารับการรักษา
ในโรงพยาบาล ซึ่งเชื้อจุลชีพนั้น อาจเป็ นเชื้อที่อยู่ในตัวผู้ป่วยเอง (Endogenous organism)
หรือเป็ นเชื้อจากภายนอกร่างกายผู้ป่วย (Exogenous organism) โดยขณะที่ผ้ ูป่วยเข้ ารับการ
รักษาในโรงพยาบาล ผู้ป่วยไม่มีโรคติดเชื้อนั้นอยู่ ไม่มีอาการของการติดเชื้อนั้นมาก่อน หรือ
ไม่ได้ อยู่ในระยะฟักตัวของโรคใดๆ ส่วนอาการของการติดเชื้อนั้นอาจปรากฏขณะที่ผ้ ูป่วย
กาลังอยู่ในโรงพยาบาล หรือออกจากโรงพยาบาลไปแล้ ว โดยยังอยู่ในระยะฟักตัวของโรค
ดังกล่าว
การติดเชื้ อจากชุมชน (Community - acquired infections)
หมายถึง การได้ รับเชื้อจุลชีพจากชุมชน ก่อนเข้ ารับการรักษาในโรงพยาบาล โดยอาจ
เกิดอาการและอาการแสดงขณะอยู่ในชุมชน หรือเมื่อเข้ ารับการรักษาในโรงพยาบาลไม่เกิน
48 ชั่วโมง หรือตามระยะฟักตัวของเชื้อแต่ละชนิด
การเฝ้าระวังการติดเชื้ อในโรงพยาบาล (Nosocomial infections Surveillance)
หมายถึง การติดตาม สังเกตการณ์ การติดเชื้อในโรงพยาบาลอย่างมีระบบ และต่อเนื่อง
เพื่อให้ ทราบลักษณะการเกิดและการกระจายของการติดเชื้อในโรงพยาบาล ทาให้ ทราบ
สถานการณ์และแนวโน้ มของการติดเชื้อในโรงพยาบาล การเฝ้ าระวังการติดเชื้อใน
สถานพยาบาลครอบคลุม 3 ส่วน ได้ แก่
1. การเฝ้ าระวังการติดเชื้อในผู้ป่วย
2. การเฝ้ าระวังการติดเชื้อในบุคลากร
3. การเฝ้ าระวังการติดเชื้อในสิ่งแวดล้ อม
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1. การเฝ้าระวังการติดเชื้ อในผูป้ ่ วย
เกณฑ์การวินจิ ฉัยการติดเชื้ อในโรงพยาบาล
เกณฑ์การวินิจฉัยการติดเชื้อในโรงพยาบาล เรียงลาดับตามข้ อมูลที่ได้ จากการสารวจ
ความชุกของการติดเชื้อในโรงพยาบาลในประเทศไทย ซึ่งพบตาแหน่งของการติดเชื้อจาก
มากไปหาน้ อยตามลาดับ ดังนี้
1. ปอด
2. ทางเดินปัสสาวะ
3. ตาแหน่งผ่าตัด
4. ผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ ผวิ หนัง
5. กระแสโลหิต
6. ทางเดินอาหาร
7. อื่นๆเช่นหัวใจและหลอดเลือดประสาทกลางกระดูกและข้ อเป็ นต้ น
1.1 การติดเชื้ อทีป่ อด (Pneumonia)
การติดเชื้อที่ปอดสัมพันธ์กบั การใช้ เครื่องช่วยหายใจ (Ventilator ‟ associated
pneumonia ) คือ การติดเชื้อที่ปอดหลังการใช้ เครื่องช่วยหายใจ 48 ชั่วโมง ขึ้นไปหรือ
ภายใน 48 ชั่วโมง หลังถอดเครื่องช่วยหายใจ
อาการทางคลินกิ
- ไข้
- ไอมีเสมหะ
- หายใจหอบเหนื่อย
- เจ็บหน้ าอก
- การตรวจร่างกายพบอาการแสดง Consolidation ของปอด เช่น เคาะทึบ พบ Rale
หรือ Bronchial breath sound เป็ นต้ น
การตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ
- ภาพถ่ายรังสีปอด พบความผิดปกติ ได้ แก่ เงาทึบ โพรงในเนื้อปอด นา้ ในช่องเยื่อ
หุ้มปอดที่เกิดขึ้นใหม่ หรือเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
- การตรวจอื่นๆ พบเชื้อก่อโรค เช่น การเพาะเชื้อจากเสมหะ เลือด นา้ ในช่องเยื่อ
หุ้มปอด และการตรวจทางวิทยาอิมมูน เป็ นต้ น
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1.2 การติดเชื้ อทางเดินปั สสาวะ (Urinary tract infection)
1.2.1 การติดเชื้ อทางเดินปั สสาวะทีม่ ีอาการ (Symptomatic urinary tract
infection)
อาการทางคลินกิ
- ไข้ อาจมีอาการหนาวสั่น
- ปัสสาวะบ่อยปวดหัวหน่าวหรือท่อปัสสาวะขณะหรือหลังถ่ายปัสสาวะ
- กดเจ็บเหนือหัวหน่าวหรือบริเวณไต
การตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ
- การตรวจปัสสาวะ
: ปัสสาวะที่ไม่ป่ัน พบเม็ดเลือดขาวมากกว่า 10 ตัว/ลบ.มม. และพบ
แบคทีเรียจากการย้ อมสีแกรม
: ปัสสาวะที่ป่ัน พบเม็ดเลือดขาวมากกว่า 3 ตัว/High power field
- เพาะเชื้อจากปัสสาวะที่ถ่ายออกมาใหม่ๆพบเชื้อแบคทีเรีย 105/มล. หรือ
มากกว่า
1.2.2. การติดเชื้ อทางเดินปั สสาวะทีไ่ ม่มีอาการ (Asymptomatic urinary tract
infection)
- ไม่มีอาการทางคลินิก
- เพาะเชื้อจากปัสสาวะที่ถ่ายออกมาใหม่ๆ พบแบคทีเรีย 105/มล. หรือ
มากกว่า
- การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะที่สมั พันธ์กบั การใส่สายสวนปัสสาวะ (Catheter Associated urinary tract infection)
- การเพาะเชื้อจากปัสสาวะได้ เชื้อ 105/มล. หรือมากกว่าในผู้ป่วยที่ใส่สายสวน
ปัสสาวะมากกว่า 48 ชั่วโมง หรือภายใน 48 ชั่วโมง หลังถอดสายสวน
ปัสสาวะ
1.3 การติดเชื้ อทีต่ าแหน่งผ่าตัด(surgical site infection)
อาการทางคลินกิ
- ไข้
- ปวดบวมแดงร้ อนบริเวณแผลผ่าตัด
- แผลผ่าตัดแยก
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- มีหนองไหลออกจากแผลผ่าตัด
การตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ
ย้ อมสีแกรมหรือเพาะเชื้อจากนา้ เหลืองเนื้อเยื่อที่เก็บโดยวิธปี ลอดเชื้อได้ ผลบวก การติด
เชื้อที่ตาแหน่งผ่าตัดให้ เฝ้ าระวังจนครบ 30 วัน ในบางหัตถการ เช่น การผ่าตัดไส้ ต่งิ หรือ
อาจนานถึง 90 วัน ในการผ่าตัดสมอง และเปลี่ยนข้ อเข่าเป็ นต้ น การติดเชื้อที่ตาแหน่ง
ผ่าตัด มีปัจจัยเสี่ยงหลายประการแต่ท่สี าคัญ คือแบคทีเรียประจาถิ่นบริเวณผ่าตัด ถ้ าผ่าตัด
ผ่านผิวหนังหรือเยื่อเมือกที่มีแบคทีเรียมาก โอกาสการติดเชื้อที่ตาแหน่งผ่าตัดจะสูง ดังนั้น
เพื่อเป็ นการประเมินความเสี่ยงต่อการติดเชื้อที่ตาแหน่งผ่าตัด และเปรียบเทียบอุบัติการณ์
การติดเชื้อที่ตาแหน่งผ่าตัด จึงต้ องเปรียบเทียบกับการผ่าตัดที่มีความเสี่ยงใกล้ เคียงกัน
คือ จานวนแบคทีเรียประจาถิ่นบริเวณผ่าตัด โดยแบ่งประเภทของบาดแผลผ่าตัดเป็ น
4 ประเภท ดังนี้
1. บาดแผลผ่าตัดสะอาด (Clean wound) ได้ แก่
1.1 แผลผ่าตัดที่ผ่าผ่านเนื้อเยื่อที่ไม่ชา้ ไม่ติดเชื้อ
1.2 แผลผ่าตัดที่ไม่ได้ ผ่าผ่านทางเดินอาหาร ทางเดินหายใจ ทางเดินปัสสาวะ และ
อวัยวะสืบพันธ์
1.3 แผลผ่าตัดที่เตรียมการผ่าตัดไว้ ล่วงหน้ า เย็บปิ ดแผลทันที หลังผ่าตัดอาจใส่ท่อ
ระบายระบบปิ ด (Close drain) และระหว่างผ่าตัดไม่มีเหตุการณ์ท่ลี ะเมิด
มาตรการปลอดเชื้อ (Aseptic technique)
2. บาดแผลผ่าตัดปนเปื้ อนเชื้อโรคเล็กน้ อย (Clean - Contaminated wound) ได้ แก่
2.1 แผลผ่าตัดที่ผ่าผ่านเนื้อเนื้อที่ชา้ หรือผ่าผ่านทางเดินอาหารทางเดินหายใจ
ทางเดินปัสสาวะ อวัยวะสืบพันธ์ และ/หรือ
2.2 แผลผ่าตัดชนิดแผลสะอาดที่ใส่ท่อระบายชนิดเปิ ดสู่ข้างนอก (Open drain)
และ/หรือ
2.3 แผลผ่าตัดชนิดสะอาดมีการละเมิดมาตรการปลอดเชื้อเล็กน้ อยระหว่างผ่าตัด
3. บาดแผลผ่าตัดปนเปื้ อน (Contaminated wound) ได้ แก่
3.1 แผลผ่าตัดผ่านแผลภยันตราย (Traumatic wound) ที่เกิดขึ้นใหม่ๆไม่เกิน
4 ชั่วโมง และ/หรือ
3.2 แผลผ่าตัดผ่านเนื้อเยื่อที่มีการอักเสบ เช่น ไส้ ต่งิ อักเสบแต่ยังไม่มีหนอง
และ/หรือ
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3.3 ระหว่างผ่าตัดมีเหตุการณ์ท่ลี ะเมิดมาตรการปลอดเชื้ออย่างมาก ซึ่งเห็นการ
ปนเปื้ อนได้ ชัดเจน
4. บาดแผลผ่าตัดสกปรก (Dirty wound) ได้ แก่
4.1 บาดแผลผ่าตัดผ่านแผลภยันตรายที่เกิดขึ้นนานเกิน 4 ชั่วโมง
4.2 บาดแผลผ่าตัดผ่านเนื้อเยื่อที่เป็ นหนอง เช่น ผ่าตัดหนองในช่องเยื่อหุ้มปอด
ผ่าฝี เป็ นต้ น
4.3 บาดแผลผ่าตัดช่องท้ องกรณีอวัยวะภายในทะลุอตั ราการติดเชื้อที่ตาแหน่งผ่าตัด
พบได้ น้อยในแผลผ่าตัดประเภทที่ 1 และพบมากขึ้นในประเภทที่ 2, 3 และ 4
ตามลาดับ
1.4 การติดเชื้ อทีผ่ วิ หนังและเนื้ อเยือ่ ใต้ผวิ หนัง (Skin and soft tissue infection)
อาการทางคลินกิ ปวด บวม แดงร้ อน ที่ผวิ หนัง และเนื้อเยื่อใต้ ผวิ หนัง ประกอบด้ วย
- Cellulitis : การอักเสบใต้ ผวิ หนัง
- Necrotizing fasciitis : การอักเสบลึกถึงพังผืดหุ้มกล้ ามเนื้อ
- Myositis : การอักเสบลึกถึงกล้ ามเนื้อ
- Gangrene : การเน่าตายของกล้ ามเนื้อ
ก. การติดเชื้ อทีแ่ ผลกดทับ (Infected decubitus ulcer)
อาการทางคลินกิ
- ไข้
- ปวด บวม แดงร้ อนรอบๆ แผลกดทับ หรือมีหนองไหลจากแผลกดทับ
การตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ
- พบแบคทีเรีย โดยการย้ อม หรือเพาะเชื้อจากการดูดสารนา้ จากเนื้อเยื่อข้ างแผล
หรือจากการตัดเนื้อเยื่อข้ างแผล
- เพาะได้ เชื้อแบคทีเรียจากเลือด
ข. การติดเชื้ อทีแ่ ผลไฟไหม้น้ าร้อนลวก (infected
burn wound)
อาการทางคลินกิ
- ไข้
- แผลไฟไหม้ -นา้ ร้ อนลวก มีหนองไหล
- บวมรอบๆ แผลไฟไหม้ นา้ ร้ อนลวก
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การตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ
- เพาะเชื้อได้ จากสารนา้ ที่ดูดจากเนื้อเยื่อข้ างแผล
ค. เต้านมอักเสบและฝี ในเต้านม (Mastitis and breast abscess)
อาการทางคลินกิ
- ไข้
- ปวดบวมแดงร้ อนที่เต้ านม
การตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ
- อาจตรวจพบเชื้อจากหนองที่ไหลออกมา หรือที่เจาะออกมาจากเต้ านม
ง. การอักเสบทีส่ ะดือทารก (Omphalitis)
อาการทางคลินกิ
- สะดือบวมแดงมีนา้ เหลือง หรือหนองไหลออกมา
การตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ
- เพาะเชื้อได้ จากนา้ เหลืองหรือหนอง
- เพาะเชื้อได้ จากเลือด
1.5 การติดเชื้ อในกระแสโลหิต (Primary bloodstream infection)
อาการทางคลินกิ
- ไข้ หนาวสั่นความดันโลหิตลดลง
- ในผู้ป่วยอายุน้อยกว่า 1 ปี : ไข้ หรือตัวเย็นหยุดหายใจหัวใจเต้ นช้ า
การตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ
- เพาะเชื้อจากเลือดได้ ผลบวก (ไม่มีการติดเชื้อที่ส่วนอื่นของร่างกายที่เป็ นแหล่ง
ของเชื้อที่พบในเลือด)
ก.การติดเชื้ อในกระแสโลหิต (Bloodstream Infection: BSI)
เกณฑ์การวินจิ ฉัย
Laboratory-confirmed bloodstream infection การวินิจฉัยต้ องเข้ าได้ กบั อย่างน้ อย
หนึ่ง Criteria ต่อไปนี้
Criteria 1 : ผลการตรวจเพาะเชื้อจากเลือดพบเชื้อตั้งแต่ 1ตัวอย่างขึ้นไปและเชื้อนั้น
ไม่สมั พันธ์กบั การติดเชื้อในโรงพยาบาลที่ตาแหน่งอื่น
Criteria 2 : ผู้ป่วยมีอาการหรือการแสดงอย่างน้ อย 1 อย่างต่อไปนี้ ; ไข้ (อุณหภูมิ
>380C) หนาวสั่นหรือมีความดันโลหิตต่าและอย่างน้ อย 1 ข้ อ ต่อไปนี้
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ก. พบเชื้อที่ผวิ หนัง Staphylococci หรือ Micrococci จากการตรวจเพาะเชื้อ
ในเลือดตั้งแต่ 2 ครั้ง ขึ้นไป ซึ่งเก็บในช่วงเวลาต่างกัน
ข. พบเชื้อที่ผวิ หนัง (ได้ แก่ Diphtheroids, Bacillus sp., Propionibacteriumsp.,
Coagulasenegative staphylococci หรือ Micrococci) จากการเพาะเชื้อจากเลือด
1 ตัวอย่าง จากผู้ป่วยที่ได้ รับการสอดใส่สายสวนหลอดเลือด และแพทย์ให้ ยา
ต้ านจุลชีพที่เหมาะสมเพื่อการรักษา
ค. พบแอนติเจนของเชื้อในเลือด (ได้ แก่ Haemephilus influenzae, Streptecoccus
pneumoniae, Neisseria meningitides หรือ Group B Streptococcus) และอาการ
และอาการแสดงรวมทั้งผลการตรวจทางห้ องปฏิบัติการที่เป็ นบวกไม่สมั พันธ์กบั
การติดเชื้อที่ตาแหน่งอื่น
Criteria 3 : ผู้ป่วยอายุ ≤1 ปี มีอาการและอาการแสดงอย่างน้ อย 1 ข้ อต่อไปนี้ :
ไข้ (อุณหภูมิ > 380C Rectal) อุณหภูมิร่างกายต่ากว่าปกติ (อุณหภูมิ < 370C Rectal)
มีภาวะหยุดหายใจหรือหัวใจเต้ นช้ าและอย่างน้ อย 1 ข้ อ ต่อไปนี้
ก. พบเชื้อที่ผวิ หนัง (ได้ แก่ Diphtheroids, Bacillus sp., Propionibacteriumsp.,
Coagulasenegative staphylococci หรือ Micrococci) จากการตรวจเพาะเชื้อใน
เลือดตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไป ซึ่งเก็บในช่วงเวลาต่างกัน
ข. พบเชื้อที่ผวิ หนัง (ได้ แก่ Diphtheroids, Bacillus sp., Propionibacteriumsp.,
Coagulasenegative staphylococci หรือ Micrococci) จากการเพาะเชื้อจากเลือด
อย่างน้ อย 1 ตัวอย่าง จากผู้ป่วยที่ได้ รับการสอดใส่สายสวนหลอดเลือด และ
แพทย์ให้ ยาต้ านจุลชีพที่เหมาะสมเพื่อการรักษา
ค. พบแอนติเจนของเชื้อในเลือด (ได้ แก่ H.influenzae, S.Pneumoniae,
N.meningitidis หรือ Group B Streptococcus) อาการและอาการแสดงรวมทั้งผล
การตรวจทางห้ องปฏิบัติการที่เป็ นบวก ไม่สมั พันธ์กบั การติดเชื้อที่ตาแหน่งอื่น
ตาแหน่งการติดเชื้ อ Clinical sepsis
เกณฑ์การวินิจฉัย Clinical sepsis ต้ องเข้ าได้ กบั อย่างน้ อยหนึ่ง Criteria ต่อไปนี้
Criteria 1 : ผู้ป่วยมีอาการหรืออาการแสดงอย่างน้ อย 1 ตัวอย่างต่อไปนี้โดยไม่พบ
สาเหตุอ่นื : ไข้ (อุณหภูมิ >380C) ความดันโลหิตต่า (Systolic ≤90 mmHg) หรือ
ปัสสาวะออกน้ อย (อุณหภูมิ < 20 มล./ชม.) และไม่ได้ เพาะเชื้อจากเลือดหรือเพาะเชื้อ
ไม่ข้ นึ หรือไม่พบแอนติเจนในเลือด และไม่พบการติดเชื้อที่ตาแหน่งอื่นและแพทย์ให้
การรักษา
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Criteria 2 : ผู้ป่วยอายุ ≤1 ปี มีอาการหรืออาการแสดงอย่างน้ อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้
โดยไม่พบสาเหตุอ่นื : ไข้ (อุณหภูมิ > 380C Rectal) อุณหภูมิร่างกายต่ากว่าปกติ
(อุณหภูมิ < 370C Rectal) หยุดหายใจหรือหัวใจเต้ นช้ า และไม่ได้ เพาะเชื้อจากเลือด
หรือเพาะเชื้อไม่ข้ นึ หรือไม่พบแอนติเจนในเลือด และไม่พบการติดเชื้อที่ตาแหน่งอื่น
และแพทย์ให้ การรักษา
1.6 การติดเชื้ อในระบบทางเดินอาหาร (Alimentary system infection)
ก. โรคอุจจาระร่วง (Gastroenteritis)
อาการทางคลินกิ
- ไข้
- อุจจาระร่วงหรือถ่ายเป็ นมูกเลือด
- คลื่นไส้ อาเจียน
การตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ
- เพาะเชื้อก่อโรคได้ จากอุจจาระ หรือเลือดหรือตรวจพบเชื้อก่อโรค โดยการตรวจ
ทางวิทยาอิมมูน
ข. ตับอักเสบ (Hepatitis)
อาการทางคลินกิ
- ไข้
- เบื่ออาหารคลื่นไส้
- ตัวเหลืองตาเหลือง
การตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ
- พบ Bilirubin, SGOT, SGPT มีค่าสูงกว่าปกติ
- พบเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดเอ หรือบี หรือซี
ค. การติดเชื้ อในช่องท้อง (Intra - abdominal infection) ประกอบด้วย
การติดเชื้ อของถุงน้ าดี ตับ ม้าม ตับอ่อน หรือเยือ่ บุช่องท้อง
อาการทางคลินกิ
- ไข้
- ปวดท้ อง
- คลื่นไส้ อาเจียน
- กดเจ็บบริเวณที่อกั เสบ

44

การตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ
- การตรวจพบตาแหน่งการติดเชื้อทางรังสีวิทยาอุลตราซาวด์ หรือการส่องกล้ อง
- ตรวจพบเชื้อจากหนอง โดยการเจาะดูดหนอง หรือป้ ายหนองที่ได้ จากการผ่าตัด
ง. การติดเชื้ อทัวร่
่ างกาย(systemic infection)
อาการทางคลินกิ
- ไข้
- อาการที่เกิดจากความผิดปกติของหลายอวัยวะ
เช่น ข้ อ กล้ ามเนื้อผิวหนังระบบทางเดินหายใจ
ระบบทางเดินอาหาร เป็ นต้ น
การตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ
- ตรวจพบสาเหตุของโรค เช่น ไข้ หวัดใหญ่ ไข้ สกุ ใส หัด หัดเยอรมัน เป็ นต้ น
หมายเหตุ
: ไม่รวมการติดเชื้อแบคทีเรียที่แพร่กระจาย เช่น การติดเชื้อในกระแสเลือด
ลิ้นหัวใจอักเสบ เป็ นต้ น
: ให้ รายงานว่าเป็ น Systemic infection แล้ วต่อด้ วยชื่อโรคเช่น chickenpox เป็ นต้ น
1.7 การติดเชื้ อทีต่ าแหน่งอืน่ ๆ (Other infection) พบได้นอ้ ยประกอบด้วย
1.7.1 การติดเชื้ อระบบหัวใจและหลอดเลือด (Cardiovascular system : CVS)
เกณฑ์การวินิจฉัย การติดเชื้อที่หลอดเลือดแดงหรือหลอดเลือดดาต้ องมีลักษณะ
อย่างน้ อยหนึ่ง Criteria ต่อไปนี้
Criteria 1 : เพาะเชื้อได้ จากหลอดเลือดแดงหรือหลอดเลือดดา ซึ่งได้ ระหว่างการ
ผ่าตัด และไม่ได้ เพาะเชื้อจากเลือดหรือไม่พบเชื้อจากการเพาะเชื้อจากเลือด
Criteria 2 : ผู้ป่วยมีติดเชื้อที่หลอดเลือดแดงหรือหลอดเลือดดา ซึ่งพบขณะผ่าตัด
หรือจากการตรวจทางพยาธิวิทยาของเนื้อเยื่อ
Criteria 3 : ผู้ป่วยมีอาการหรืออาการแสดงอย่างน้ อย 1 ข้ อ ต่อไปนี้ โดยไม่พบ
สาเหตุอ่นื : มีไข้ (อุณหภูมิ >380C) ปวดมีผ่นื แดงหรือร้ อนบริเวณหลอดเลือดที่มีการ
ติดเชื้อ และเพาะเชื้อจากปลายสายสวนที่ใส่ไปในหลอดเลือด โดยวิธี Semi quantitative
culture method พบเชื้อมากกว่า 15 โคโลนี และไม่ได้ เพาะเชื้อจากเลือดหรือไม่พบเชื้อ
ในเลือด
Criteria 4 : ผู้ป่วยมีหนองไหลออกจากหลอดเลือดที่มีการติดเชื้อและไม่ได้ เพาะเชื้อ
จากเลือด หรือไม่พบเชื้อจากการเพาะเชื้อในเลือด
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Criteria 5 : ผู้ป่วยอายุ ≤1 ปี มีอาการหรืออาการแสดงอย่างน้ อย 1 ข้ อ ต่อไปนี้ โดย
ไม่พบสาเหตุอ่นื : มีไข้ (อุณหภูมิ > 380C Rectal) อุณหภูมิร่างกายต่ากว่าปกติ
(อุณหภูมิ > 370C Rectal) หยุดหายใจหัวใจเต้ นช้ ากว่าปกติซึม หรือปวดมีผ่นื แดง
หรือร้ อนบริเวณหลอดเลือดที่มีการติดเชื้อ และเพาะเชื้อจากปลายสานสวนที่ใส่เข้ าไปใน
หลอดเลือดโดยวิธี Semi quantitative culture method พบเชื้อมากกว่า 15 โคโลนี และ
ไม่ได้ เพาะเชื้อจากเลือดหรือไม่พบเชื้อจากการเพาะเชื้อในเลือด
แนวทางการรายงาน
- รายงานการติดเชื้อที่ Arteriovenous graft, shunt หรือ Fistula หรือตาแหน่ง
Intravascular cannulationโดยไม่มีผลการตรวจเพาะเชื้อจากเลือดเป็ น CVS VASC
- รายงานการติดเชื้อในหลอดเลือดดา ซึ่งพบเชื้อจากเลือดเป็ น BSI ‟ LCBI
ตาแหน่งการติดเชื้อ Endocarditis involving either a natural or prosthetic
heart valve
เกณฑ์การวินิจฉัย Endocarditis ของลิ้นหัวใจหรือลิ้นหัวใจเทียมต้ องเข้ าได้ กบั อย่าง
น้ อยหนึ่ง Criteria ต่อไปนี้
Criteria 1 : เพาะเชื้อแยกเชื่อก่อโรคได้ จากลิ้นหัวใจหรือ Vegetation
Criteria 2 : ผู้ป่วยมีอาการหรืออาการแสดงตั้งแต่ 2 อย่างต่อไปนี้โดยไม่พบสาเหตุ
อื่น : มีไข้ (อุณหภูมิ > 380C)ตรวจพบเสียง Murmur เกิดขึ้นใหม่หรือเปลี่ยนไปจาก
เดิมมี Emplic phenomena มีความผิดปกติของผิวหนัง (เช่นมีจุดเลือดออก
(Petechiae) Sp ; inter hemorrhages, Painful subcutaneous nodules) หัวใจล้ มเหลว
หรือการนากระแสไฟฟ้ าของกล้ ามเนื้อหัวใจผิดปกติและแพทย์ได้ ให้ การรักษาด้ วยยา
ต้ านจุลชีพที่เหมาะสม หากผู้ป่วยได้ รับการวินิจฉัยก่อนเสียชีวิต และอย่างน้ อย 1 ข้ อ
ต่อไปนี้
ก. การตรวจพบเชื้อจากการเพาะเชื้อในเลือด 2 ครั้ง ขึ้นไป
ข. การตรวจพบเชื้อจากการย้ อมสี Gram ของลิ้นหัวใจ ในกรณีท่กี ารเพาะเชื้อให้
ผลลบ หรือไม่ได้ ตรวจพบเชื้อ
ค. ตรวจพบ Valvular vegetation ระหว่างการผ่าตัดหรือการทา Autopsy
ง. ตรวจพบแอนติเจนของเชื้อก่อโรคจากเลือดหรือปัสสาวะ (ได้ แก่H.influenzae,
S.pneumoniae, N.meningitidis หรือ Group B streptococci)
จ. ตรวจพบ Vegetation ใหม่จากการทา Echocardiogram
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Criteria 3 : ผู้ป่วยอายุ ≤1 ปี มีอาการหรืออาการแสดงต่อไปนี้ 2 อย่างขึ้นไปโดยไม่
พบสาเหตุอ่นื : มีไข้ (อุณหภูมิ > 380C Rectal) อุณหภูมิร่างกายต่ากว่าปกติ (อุณหภูมิ
> 370C Rectal) ภาวะหยุดหายใจหัวใจเต้ นช้ ากว่าปกติตรวจพบเสียง Murmur ใหม่
หรือเปลี่ยนไป Embolic phenomena พบความผิดปกติของผิวหนังภาวะหัวใจล้ มเหลว
หรือการนากระแสไฟฟ้ าของกล้ ามเนื้อหัวใจผิดปกติ และแพทย์ได้ ให้ การรักษาด้ วยยา
ต้ านจุลชีพที่เหมาะสม หากผู้ป่วยได้ รับการวินิจฉัยก่อนเสียชีวิตและอย่างน้ อย 1 ข้ อ
ต่อไปนี้
ก. การตรวจพบเชื้อจากการเพาะเชื้อในเลือด 2 ครั้ง ขึ้นไป
ข. การตรวจพบเชื้อจากการย้ อมสี Gram ของลิ้นหัวใจในกรณีท่กี ารเพาะเชื้อให้ ผล
ลบหรือไม่ได้ ตรวจพบเชื้อ
ค. ตรวจพบ Valvular vegetation ระหว่างการผ่าตัดหรือการทา Autopsy
ง. ตรวจพบแอนติเจนของเชื้อก่อโรคจากเลือด หรือปัสสาวะ (ได้ แก่ H.influenzae,
S.pneumoniae, N.meningitidis หรือ Group B streptococci)
จ. ตรวจพบ Vegetation ใหม่จากการทา Echocardiogram
ตาแหน่งการติดเชื้อกล้ ามเนื้อหัวใจหรือเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ (Myocarditis or
Pericaditis)
เกณฑ์การวินิจฉัย Myocarditis or Pericarditis ต้ องเข้ าได้ กบั อย่างน้ อยหนึ่ง Criteria
ต่อไปนี้
Criteria 1 : เพาะแยกเชื้อได้ จากเนื้อเยื่อหรือของเหลวจากเยื่อหุ้มหัวใจที่ได้ จากการ
ดูดออกมาด้ วยเข็ม หรือระหว่างการผ่าตัด
Criteria 2 : ผู้ป่วยมีอาการหรืออาการแสดงอย่างน้ อย 2 ข้ อ ต่อไปนี้ โดยไม่พบ
สาเหตุอ่นื : มีไข้ (อุณหภูมิ > 380C) เจ็บหน้ าอก Paradoxical pulse หรือหัวใจโตและ
อย่างน้ อย 1 ข้ อ ต่อไปนี้
ก. คลื่นไฟฟ้ าหัวใจ (ECG) ผิดปกติร่วมกับกล้ ามเนื้อหัวใจหรือเยื่อหุ้มหัวใจ
อักเสบ
ข. พบเชื้อก่อโรคจากการย้ อมสี Gram ของนา้ ไขสันหลัง
ค. ตรวจพบ Myocarditis หรือ Pericarditis จากการตรวจชิ้นเนื้อหัวใจทางพยาธิ
วิทยา
ง. มีการเพิ่มขึ้นของ Type-specific angibody 4 เท่าไม่ว่าจะสามารถแยกเชื้อ
Virus จากPharynx หรืออุจจาระได้ หรือไม่

47

จ. ตรวจพบ Pericardial effusion จากการทา Echocardiogram, CT scan,
Magnetic resonance imaging (MRI), หรือ Angiography
Criteria 3 : ผู้ป่วยอายุ ≤ 1 ปี มีอาการหรืออาการแสดงต่อไปนี้ 2 ข้ อต่อไปนี้โดยไม่
พบสาเหตุอ่นื : มีไข้ (อุณหภูมิ > 380C Rectal) อุณหภูมิร่างกายต่ากว่าปกติ (อุณหภูมิ
> 370C Rectal) ภาวะหยุดหายใจหัวใจเต้ นช้ ากว่าปกติ Paradoxical pulse หรือหัวใจโต
และอย่างน้ อย 1 ข้ อ ต่อไปนี้
ก. คลื่นไฟฟ้ าหัวใจ (EKG) ผิดปกติร่วมกับกล้ ามเนื้อหัวใจหรือ
เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ
ข. ตรวจพบแอนติเจนของเชื้อในเลือด (ได้ แก่H.influenzae,
S.pneumoniae)
ค. ตรวจพบ Myocarditis หรือ Pericarditis จากการตรวจชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยา
ของเนื้อเยื่อหัวใจ
ง. มีการเพิ่มขึ้นของ Type-specific antibody 4 เท่าไม่ว่าจะสามารถแยกเชื้อ Virus
จาก Pharynx หรืออุจจาระได้ หรือไม่
จ. ตรวจพบ Pericardial effusion จากการทา Echocardiogram, CT scan,
Magnetic resonance imaging (MRI) หรือ Angiography
หมายเหตุ ส่วนใหญ่ของผู้ป่วยที่ได้ รับการผ่าตัดหัวใจ หรือมีภาวะ Postmyocardial
infarction pericarditis ไม่จัดเป็ นการติดเชื้อ
ตาแหน่งการติดเชื้ อ Mediastinitis
เกณฑ์การวินิจฉัย Myocarditis ต้ องเข้ าได้ กบั อย่างน้ อยหนึ่ง Criteria ต่อไปนี้
Criteria 1 : เพาะแยกเชื้อก่อโรคได้ จากเนื้อเยื่อ หรือของเหลวจากเมดิแอสดิน่มั ที่ได้
จากการดูดออกมาด้ วยเข็ม หรือระหว่างการผ่าตัด
Criteria 2 : ผู้ป่วยมี Mediastinitis ซึ่งตรวจพบระหว่างการผ่าตัดหรือโดยการตรวจ
ทางพยาธิวิทยาของเนื้อเยื่อ
Criteria 3 : ผู้ป่วยมีอาการหรืออาการแสดงอย่างน้ อย 1 อย่างต่อไปนี้ โดยไม่พบ
สาเหตุอ่นื : มีไข้ (อุณหภูมิ >380C) เจ็บหน้ าอกหรือ Sternal instability และอย่างน้ อย
1 ข้ อต่อไปนี้
ก. มีหนองไหลออกจากบริเวณเมดิแอสติน่มั
ข. เพาะเชื้อได้ จากเลือดหรือของเหลวที่ไหลออกจากบริเวณเมดิแอสติน่มั
ค. ภาพถ่ายรังสีพบว่าเมดิแอสติน่มั กว้ างขึ้น
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Criteria 4 : ผู้ป่วยอายุ ≤1 ปี มีอาการหรืออาการแสดงอย่างน้ อย 1 อย่างต่อไปนี้โดย
ไม่พบสาเหตุอ่นื : มีไข้ (อุณหภูมิ > 380C) อุณหภูมิร่างกายต่ากว่าปกติ (อุณหภูมิ >
370C) ภาวะหยุดหายใจหัวใจเต้ นช้ ากว่าปกติหรือ Sternal instability และอย่างน้ อย
1 ข้ อ ต่อไปนี้
ก. มีหนองไหลออกจากบริเวณเมดิแอสติน่มั
ข. เพาะเชื้อได้ จากเลือดหรือของเหลวที่ไหลออกจากบริเวณเมดิแอสติน่มั
ค. ภาพถ่ายรังสีพบว่าเมดิแอสติน่มั กว้ างขึ้น
แนวทางการรายงานรายงาน Mediastinitis ที่เกิดขึ้นตามหลัง Cardiac surgery ที่
ร่วมกับ Osteomyelitis เป็ น SSI-MED (ไม่ใช่ SSI-BONE)
1.7.2 การติดเชื้ อระบบประสาทส่วนกลาง (Central nervous system)
เกณฑ์การวินิจฉัย ต้ องเข้ าได้ กบั อย่างน้ อยหนึ่ง Criteria ต่อไปนี้
Criteria 1 : เพาะเชื้อก่อโรคได้ จากเนื้อสมองหรือจากดูรา (Dura)
Criteria 2 : ผู้ป่วยมีฝีหรือลักษณะของการติดเชื้อในสมองซึ่งตรวจพบได้ ขณะผ่าตัด
หรือพบการตรวจทางพยาธิวิทยาของเนื้อเยื้อ
Criteria 3 : ผู้ป่วยมีอาการหรืออาการแสดงอย่างน้ อย 2 ข้ อ ต่อไปนี้ โดยไม่พบ
สาเหตุอ่นื : ปวดศีรษะเวียนศีรษะ มืนงง มีไข้ (อุณหภูมิ > 380C) มีอาการผิดปกติระบบ
ประสาทเฉพาะที่มีการเปลี่ยนแปลงของระดับความรู้สกึ หรือสับสน และแพทย์ได้ ให้ การ
รักษาด้ วยยาต้ านจุลชีพที่เหมาะสม หากวินิจฉัยได้ ก่อนผู้ป่วยเสียชีวิตและอย่างน้ อย 1 ข้ อ
ต่อไปนี้
ก. จากการตรวจด้ วยกล้ องจุลทรรศน์ พบเชื้อก่อโรคจากเนื้อเยื่อของสมองหรือ
หนองจากการดูดออกด้ วยเข็ม หรือการตัดชิ้นเนื้อขณะผ่าตัด หรือจากการ
ตรวจศพ
ข. ตรวจพบแอนติเจนของเชื้อในเลือดหรือปัสสาวะ
ค. การตรวจทางรังสีวิทยา พบการติดเชื้อ เช่น พบความปกติจากการทา
Ultrasound, CT Scan, MRI, Radionuclide brain หรือ Anteriogram
ง. ตรวจพบ IgM หรือพบระดับแอนติบอดีย์ (IgG) เพิ่มขึ้น 4 เท่า จากการตรวจ
ซีร่ัม 2 ครั้ง
Criteria 4 : ผู้ป่วยอายุ ≤1 ปี มีอาการหรืออาการแสดงอย่างน้ อย 2 ข้ อต่อไปนี้โดยไม่
พบสาเหตุอ่นื : (อุณหภูมิ > 380C Rectal) อุณหภูมิร่างกายต่ากว่าปกติ (อุณหภูมิ > 370C
Rectal) ภาวะหยุดหายใจหัวใจเต้ นช้ ากว่าปกติ มีอาการผิดปกติของระบบประสาทเฉพาะที่
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หรือมีการเปลี่ยนแปลงของระดับความรู้สกึ และแพทย์ได้ ให้ การรักษาด้ วยยาต้ านจุลชีพที่
เหมาะสม หากวินิจฉัยได้ ก่อนผู้ป่วยเสียชีวิตและอย่างน้ อย 1 ข้ อ ต่อไปนี้
ก. จากการตรวจด้ วยกล้ องจุลทรรศน์พบเชื้อก่อโรคจากเนื้อเยื่อของสมองหรือ
หนองจากการดูดออกด้ วยเข็ม หรือจากการตัดชิ้นเนื้อขณะผ่าตัด หรือจากการ
ตรวจศพ
ข. ตรวจพบแอนติเจนของเชื้อในเลือดหรือปัสสาวะ
ค. การตรวจทางรังสีวิทยา พบการติดเชื้อเช่นพบความผิดปกติจากการทา
Ultrasound, CT scan, MRI, Radionuclide brain scan หรือ Anteriogram
ง. ตรวจพบ lgM หรือพบระดับแอนติบอดีย์ (lgG) เพิ่มขึ้น 4 เท่าจากการตรวจ
ซีร่ัม 2 ครั้ง
แนวทางการรายงาน หากพบ Meningitis และ Brain abscess เกิดขึ้นพร้ อมกันให้
รายงานเป็ น Intracranial infection (IC)
ตาแหน่งการติดเชื้ อเยือ่ หุม้ สมองอักเสบหรือโพรงสมองอักเสบ (Meningitis
Ventriculitis)
เกณฑ์การวินิจฉัยต้ องเข้ าได้ กบั อย่างน้ อยหนึ่ง Criteria ต่อไปนี้
Criteria 1 : เพาะเชื้อก่อโรคได้ จากนา้ ไขสันหลัง (CSF)
Criteria 2 : ผู้ป่วยมีอาการหรืออาการแสดงอย่างน้ อย 1 ข้ อ ต่อไปนี้ โดยไม่พบ
สาเหตุอ่นื : มีไข้ (อุณหภูมิ > 380C) ปวดศีรษะ คอแข็ง มี Meningeal signs, Cranial
nerve signs และแพทย์ให้ การรักษาด้ วยยาต้ านจุลชีพที่เหมาะสม หากวินิจฉัยได้ ก่อนผู้ป่วย
เสียชีวิตและอย่างน้ อย 1 ข้ อ ต่อไปนี้
ก. เม็ดเลือดขาวหรือโปรตีนเพิ่มและหรือกลูโคสในนา้ ไขสันหลังลดลง
ข. พบเชื้อก่อโรคจากการย้ อมสี Gram ของนา้ ไขสันหลัง
ค. เพาะเชื้อก่อโรคได้ จากเลือด
ง. ตรวจพบแอนติเจนของเชื้อก่อโรคในนา้ ไขสันหลังเลือดหรือปัสสาวะ
จ. ตรวจพบแอนติบอดีย์ชนิด lgM จากการตรวจซีร่ัม 1 ครั้งหรือ lgG เพิ่มขึ้น
4 เท่า จากการตรวจซีร่ัม 2 ครั้ง
Criteria 3 : ผู้ป่วยอายุ ≤ 1 ปี มีอาการหรืออาการแสดงอย่างน้ อย 1 ข้ อต่อไปนี้ โดยไม่
พบสาเหตุอ่นื : มีไข้ (อุณหภูมิ > 380C Rectal) อุณหภูมิร่างกายต่ากว่าปกติ (อุณหภูมิ >
370C Rectal) ภาวะหยุดหายใจหัวใจหยุดเต้ นช้ ากว่าปกติ คอแข็ง มี Meningeal signs,
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Cranial nerve signs signs หรือกระสับ กระส่าย และแพทย์ให้ การรักษาด้ วยยาต้ านจุลชีพที่
เหมาะสมหากวินิจฉัยได้ ก่อนผู้ป่วยเสียชีวิตและอย่างน้ อย 1 ข้ อ ต่อไปนี้
ก. มีการเพิ่มของเม็ดเลือดขาวโปรตีนและหรือมีการลดลงของกลูโคสในนา้ ไขสัน
หลัง
ข. พบเชื้อก่อโรคจากการย้ อมสี Gram ของนา้ ไขสันหลัง
ค. เพาะเชื้อก่อโรคได้ จากเลือด
ง. พบแอนติเจลของเชื้อก่อโรคในนา้ ไขสันหลังเลือดหรือปัสสาวะ
จ. ตรวจพบแอนติบอดีย์ชนิด lgM จากการตรวจซีร่ัม 1 ครั้ง หรือ lgGเพิ่มขึ้น
4 เท่า จากการตรวจซีร่ัม 2 ครั้ง
แนวทางการรายงาน
- ในทารกแรกเกิดถ้ าพบ Meningitis ให้ รายงานเป็ นการติดเชื้อในโรงพยาบาล
เสมอ ยกเว้ นมีหลักฐานชัดเจนว่า เป็ นการติดเชื้อผ่านทางรก
- การติดเชื้อที่ท่อระบายนา้ ไขสันหลัง ภายในหนึ่งปี นับจากการใส่ท่อระบายนา้
ไขสันหลัง ให้ รายงานเป็ น SSI ‟ Meningitis ถ้ าเกิดหลัง 1 ปี ให้ รายงานเป็ น
CNS ‟ MEN
- Meningoencephalitis ให้ รายงานเป็ น MEN
- ฝี ในไขสันหลังร่วมกับ Meningitis ให้ รายงานเป็ น MEN
ตาแหน่งการติดเชื้ อฝี ไขสันหลัง (Spinal abscess without meningitis)
เกณฑ์การวินิจฉัยฝี ท่ี Epidural หรือ Subdural ซึ่งไม่ลุกลามถึงนาไขสันหลังหรือกระดูก
ข้ างเคียงต้ อเข้ าได้ กบั อย่างน้ อยหนึ่ง Criteria ต่อไปนี้
Criteria 1 : เพาะเชื้อก่อโรคได้ จากฝี ใน Spinal epidural หรือ Subdural space
Criteria 2 : ผู้ป่วยมีฝีใน Spinal epidural หรือ Subdural space ซึ่งตรวจพบขณะทาการ
ผ่าจัดหรือจากการตรวจทางพยาธิวิทยาของเนื้อเยื่อ
Criteria 3 : ผู้ป่วยมีอาการหรืออาการแสดงอย่างน้ อย 1 อย่าง ต่อไปนี้ โดยไม่พบ
สาเหตุอ่นื : มีไข้ (อุณหภูมิ >380C) ปวดหลังกดเจ็บ Radiculitis, Paraparesis หรือ
Paraplegia และแพทย์ให้ การรักษาด้ วยยาต้ านจุลชีพที่เหมาะสม หากวินิจฉัยก่อนผู้ป่วย
เสียชีวิตและอย่างน้ อย 1 ข้ อ ต่อไปนี้
ก. เพาะเชื้อก่อโรคได้ จากเลือด
ข. การตรวจทางรังสีวิทยาพบฝี ไขสันหลัง ได้ แก่ พบความผิดปกติจากการทา
Myelography, Ultrasound, CT scan, MRI
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แนวทางการรายงานฝี ไขสันหลังร่วมกับ meningitis ให้ รายงานเป็ น MEN
1.7.3 ทีห่ ูตาคอจมูก (Ear, Eye, Nose, Throat: EENT)
ตาแหน่งการติดเชื้ อ Conjunctivitis
เกณฑ์การวินิจฉัย Conjunctivitis ต้ องเข้ าได้ กบั อย่างน้ อยหนึ่ง Criteria ต่อไปนี้
Criteria 1 : เพาะเชื้อก่อโรคได้ จากหนองที่ได้ จากการ Conjunctiva หรือเนื้อเยื่อที่อยู่
โดยรอบ (Contiguous tissue) เช่น เปลือกตา แก้ วตา ต่อมไขมันที่หนังตา หรือต่อมนา้ ตา
Criteria 2 : ผู้ป่วยมีอาการปวดหรือแดงบริเวณ Conjunctiva หรือรอบๆ ตา และ
อย่างน้ อย 1 ข้ อ ต่อไปนี้
ก. พบเม็ดเลือดขาว (WBC) และเชื่อก่อโรคจากการย้ อมสี Gram จากหนอง
ข. มีหนองไหลออกมา
ค. พบแอนติเจน (จากการทา ELISA หรือ Immunofluorescence (IF) สาหรับ
เชื้อ Chlamydia trachomatis, Herpes simplex virus, Adenovirus) จากหนอง
หรือสิ่งที่ขูดออกจากเยื่อบุตา
ง. พบ Multinucleted giant cells ในของเหลว หรือสิ่งที่ขูดออกจากเยื่อบุตาจาก
การตรวจด้ วยกล้ องจุลทรรศน์
จ. พบเชื้อไวรัสจากการเพาะเชื้อ
ฉ. ตรวจพบแอนติบอดีย์ชนิด IgM จากการตรวจซีร่ัม 1 ครั้งหรือ IgGเพิ่มขึ้น
4 เท่าจากการตรวจซีร่ัม 2 ครั้ง
แนวทางการรายงาน
- รายงานการติดเชื้ออื่นๆที่ตาเป็ น EYE
- การเกิด Chemical coniunctivitisจาก Silver
nitrate (AgNO) ถือเป็ นการติดเชื้อใน
โรงพยาบาล
- Conjunctivitis ซึ่งเกิดจากการป่ วยจากเชื้อไวรัส (เช่น หัด สุกใส หรือการติดเชื้อ
ระบบทางเดินหายใจส่วนบน) ไม่ถือเป็ นการติดเชื้อในโรงพยาบาล
1.7.4 การติดเชื้ อทีต่ านอกจาก Conjunctivitis ต้ องเข้ าได้ กบั อย่างน้ อยหนึ่ง Criteria
ต่อไปนี้
Criteria 1 : เพาะเชื้อก่อโรคได้ จาก Vitreous fluid จาก Anterior หรือ Posterior
Chamber
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Criteria 2 : ผู้ป่วยมีอาการปวดหรืออาการแสดงอย่างน้ อย 2 ข้ อ ต่อไปนี้โดยไม่พบ
สาเหตุอ่นื : ปวดตามองเห็นภาพไม่ชัดหรือ Hypopyon และอย่างน้ อย 1 ข้ อต่อไปนี้
ก. แพทย์วินิจฉัยว่ามีการติดเชื้อที่ตา
ข. ตรวจพบแอนติเจนในเลือด (เช่น H.influenzae, S.pneumoniae)
ค. เพาะเชื้อได้ จากเลือด
เกณฑ์การวินิจฉัย
1.7.5 Ear, Mastoid การติดเชื้ อทีห่ ูและ Mastoid ต้ องเข้ าได้ กบั Criteria ต่อไปนี้
การติดเชื้อที่หูช้ันนอก (Otitis externa) ต้ องเข้ าได้ กบั อย่างน้ อยหนึ่ง Criteria ต่อไปนี้ :
Criteria 1 : เพาะเชื้อก่อโรคได้ จากหนองที่ไหลออกจากช่องหู
Criteria 2 : ผู้ป่วยมีอาการหรืออาการแสดงอย่างน้ อย 1 ข้ อ ต่อไปนี้โดยไม่พบสาเหตุ
อื่น : มีไข้ (อุณหภูมิ > 380C) ปวดแดง หรือมีหนองไหลจากช่องหูและตรวจพบเชื้อโรค
จากการย้ อมสี Gram ของหนองที่ไหลออกมา
การติดเชื้อที่หูช้ันกลาง (Otitis media) ต้ องเข้ าได้ กบั อย่างน้ อยหนึ่ง Criteria ต่อไปนี้ :
Criteria 1 : เพาะเชื้อก่อโรคได้ จากของเหลวที่อยู่ในหูช้ันกลางซึ่งได้ มาจากการเจาะ
(Tympanocentesis) หรือการผ่าตัด
Criteria 2 : ผู้ป่วยมีอาการหรืออาการแสดงอย่างน้ อย 2 ข้ อต่อไปนี้โดยไม่พบสาเหตุ
อื่น : มีไข้ (อุณหภูมิ > 380C) ปวดที่แก้ วหูเยื่อแก้ วหู (Eardrum) อักเสบหดหรือมีการ
เคลื่อนไหวน้ อยลงหรือตรวจพบมีนา้ หลังเยื่อแก้ วหู
การติดเชื้อที่หูช้ันใน (Otitis interna) ต้ องเข้ าได้ กบั อย่างน้ อยหนึ่ง Criteria ต่อไปนี้ :
Criteria 1 : เพาะเชื้อก่อโรคได้ จากของเหลวที่อยู่ในหูช้ันใน ซึ่งได้ มาจากการทาการ
ผ่าตัด
Criteria 2 : แพทย์วินิจฉัยว่ามีการติดเชื้อที่หูช้ันใน
การติดเชื้อที่ Mastoid (Mastoiditis) ต้ องเข้ าได้ กบั อย่างน้ อยหนึ่ง Criteria ต่อไปนี้
Criteria 1 : เพาะเชื้อก่อโรคได้ จากหนองที่ไหลออจาก Mastoid
Criteria 2 : ผู้ป่วยมีอาการหรืออาการแสดงอย่างน้ อย 2 ข้ อ ต่อไปนี้ โดยไม่พบสาเหตุ
อื่น : มีไข้ (อุณหภูมิ > 380C) ปวด กดเจ็บ มีผ่นื แดง ปวดศรีษะ หรือมีอมั พาตของใบหน้ า
และอย่างน้ อย 1 ข้ อต่อไปนี้
ก. ตรวจพบเชื้อจากการย้ อมสี Gram จากหนองที่ไหลออกมาจาก Mastoid
ข. ตรวจพบแอนติเจนในเลือด
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ตาแหน่งการติดเชื้ อการติดเชื้ อในช่องปาก (Oral cavity infection; Mouth,
Tongue, or Gums)
เกณฑ์การวินิจฉัย การติดเชื้อในช่องปาก ได้ แก่ การติดเชื้อในปากลิ้น หรือเหงือก
ต้ องเข้ าได้ กบั อย่างน้ อยหนึ่ง Criteria ต่อไปนี้
Criteria 1 : เพาะเชื้อก่อโรคได้ จากหนองจากเนื้อเยื่อ หรือช่องปาก
Criteria 2 : ผู้ป่วยมีฝีหรือมีหลักฐานที่แสดงว่า มีการติดเชื้อในช่องปาก ซึ่งพบจากการ
ตรวจโรคโดยตรงขณะผ่าตัดหรือจากการตรวจทางพยาธิวิทยาของเนื้อเยื่อ
Criteria 3 : ผู้ป่วยมีอาการหรืออาการแสดงอย่างน้ อย 1 ข้ อ ต่อไปนี้ โดยไม่พบ
สาเหตุอ่นื : มีแผลหรือฝ้ าขาวบริเวณเยื่อบุท่มี ีการอักเสบ หรือมีครบในเยื่อบุช่องปากและ
อย่างน้ อย 1 ข้ อ ต่อไปนี้
ก. ตรวจพบเชื้อก่อโรคจากการย้ อมสี Gram
ข. การย้ อม Potassium hydroxide (KOH) ให้
ได้ ผลบวก
ค. ตรวจพบ Multinucleated giant cell จาก
เยื่อบุช่องปากจากการตรวจด้ วยกล้ อง
จุลทรรศน์
ง. พบแอนติเจนในสารคัดหลั่งจากช่องปาก (Oral secretions)
จ. พบแอนติบอดีย์ชนิด IgM จากากรตรวจครั้งเดียว หรือพบ IgG เพิ่มขึ้น 4 เท่า
จากการตรวจซีร่ัม 2 ครั้ง
ฉ. แพทย์วินิจฉัยว่าติดเชื้อและให้ ยารักษาเฉพาะที่ หรือให้ ยารักษาเชื้อราเฉพาะที่
ชนิดรับประทาน
แนวทางการรายงาน
- รายงานการเกิด Primary herpes simplex infection ในช่องปาก ในโรงพยาบาล
เป็ น ORAL
- Recurrent herpes infections ไม่ใช่การติดเชื้อในโรงพยาบาล
ตาแหน่งการติดเชื้อ Sinusitis
เกณฑ์การวินิจฉัย Sinusitis ต้ องเข้ าได้ กบั อย่างน้ อยหนึ่ง Criteria ต่อไปนี้
Criteria 1 : เพาะเชื้อก่อโรคได้ จากหนองที่ได้ จากโพรงไซนัส
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Criteria 2 : ผู้ป่วยมีอาการหรืออาการแสดงอย่างน้ อย 1 ข้ อ ต่อไปนี้ โดยไม่พบ
สาเหตุอ่นื : มีไข้ (อุณหภูมิ > 380C) ปวด หรือมีกดเจ็บบริเวณเหนือไซนัส ปวดศีรษะ
มีหนอง หรือจมูกอุดตัน และอย่างน้ อย 1 ข้ อ ต่อไปนี้
ก. ตรวจ Transillumination ให้ ผลบวก
ข. ภาพถ่ายรังสี (รวมทั้ง CT scan) แสดงว่ามีการติดเชื้อ
1.7.6 ตาแหน่งการติดเชื้ อการติดเชื้ อทีร่ ะบบทางเดินหายใจส่วนบน (Upper
respiratory tract infection; Pharyngitis, epiglottitis)
เกณฑ์การวินิจฉัย การติดเชื้อที่ระบบทางเดินหายใจส่วนบน ต้ องเข้ าได้ กบั อย่างน้ อย
หนึ่ง Criteria ต่อไปนี้
Criteria 1 : ผู้ป่วยมีอาการหรืออาการแสดงอย่างน้ อย 2 ข้ อ ต่อไปนี้ โดยไม่พบ
สาเหตุอ่นื : มีไข้ (อุณหภูมิ > 380C) คอแดงเจ็บคอไอเสียงแหบหรือพบหนองในคอ
และอย่างน้ อย 1 ข้ อ ต่อไปนี้
ก. เพาะเชื้อได้ จากรอยโรค
ข. เพาะเชื้อได้ จากเลือด
ค. ตรวจพบแอนติเจนในเลือด หรือในสารคัดหลั่งจากทางเดินหายใจ
ง. ตรวจพบแอนติบอดีย์ชนิด IgM จากการตรวจซีร่ัมเพียงครั้งเดียว หรือตรวจ
พบแอนตะบอดีย์ชนิด IgG จากการตรวจซีร่ัม 2 ครั้งเพิ่มขึ้นเป็ น 4 เท่า
จ. แพทย์วินิจฉัยว่ามีการติดเชื้อที่ระบบทางเดินหายใจส่วนบน
Criteria 2 : ผู้ป่วยมีฝีหนองจากการตรวจพบโดยตรง หรือขณะผ่าตัด หรือจากการ
ตรวจเนื้อเยื่อ
Criteria 3 : ผู้ป่วยอายุ ≤1 ปี มีอาการหรืออาการแสดงอย่างน้ อย 2 ข้ อต่อไปนี้ โดยไม่
พบสาเหตุอ่นื : มีไข้ (อุณหภูมิ > 380C Rectal) อุณหภูมิร่างกายต่ากว่าปกติ (อุณหภูมิ >
37 0C Rectal) หยุดหายใจหัวใจเต้ นช้ า Nasal discharge หรือมีหนองในคอและอย่างน้ อย
1 ข้ อ ต่อไปนี้
ก. เพาะเชื้อได้ จากรอยโรค
ข. เพาะเชื้อได้ จากเลือด
ค. ตรวจพบแอนติเจนในเลือด หรือในสารคัดหลั่งจากทางเดินหายใจ
ง. ตรวจพบแอนติบอดีย์ชนิด IgM จากการตรวจซีร่ัมเพียงครั้งเดียวหรือตรวจพบ
แอนตะบอดีย์ชนิด IgG จากการตรวจซีรัม 2 ครั้ง เพิ่มขึ้นเป็ น 4 เท่า
จ. แพทย์วินิจฉัยว่ามีการติดเชื้อที่ระบบทางเดินหายใจส่วนบน
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1.7.7 การติดเชื้ อกระดูกและข้อ (Bone and Joint)
ตาแหน่งการติดเชื้ อ Osteomyelitis
เกณฑ์การวินิจฉัย Osteomyelitis ต้ องเข้ าได้ กบั อย่างน้ อยหนึ่ง Criteria ต่อไปนี้
Criteria 1 : เพาะเชื้อได้ จากกระดูก
Criteria 2 : ผู้ป่วยมี Osteomyelitis จากการตรวจสอบโดยตรงขณะผ่าตัดหรือจากการ
ตรวจทางพยาธิวิทยาของเนื้อเยื่อ
Criteria 3 : ผู้ป่วยมีอาการหรืออาการแสดงอย่างน้ อย 2 ข้ อ ต่อไปนี้ โดยไม่พบ
สาเหตุอ่นื : มีไข้ (อุณหภูมิ > 380C) บวมเฉพาะที่กดเจ็บร้ อน หรือมีของเหลวออกมาจาก
บริเวณที่สงสัยว่ามีการติดเชื้อและอย่างน้ อย 1 ข้ อ ต่อไปนี้
ก. เพาะเชื้อได้ จากเลือด
ข. ตรวจพบแอนติเจนของเชื้อในเลือด (เช่น H.influenzae, S.pneumoniae)
จากการทา CT Scan, MRI, Radiolabel scan (Gallium, Technetium)
ตาแหน่งการติดเชื้ อ Joint or bursa
เกณฑ์การวินิจฉัย Joint or Bursa Infection ต้ องเข้ าได้
กับอย่างน้ อยหนึ่ง Criteria ต่อไปนี้
Criteria 1 : เพาะเชื้อได้ จากนา้ ไขข้ อหรือ Synovial
biopsy
Criteria 2 : ผู้ป่วยมีการติดเชื้อที่ข้อต่อหรือ Bursa ที่
พบขณะผ่าตัดหรือจากการตรวจทางพยาธิวิทยาของ
เนื้อเยื่อ
Criteria 3 : ผู้ป่วยมีอาการหรืออาการแสดงอย่างน้ อย 2 ข้ อ ต่อไปนี้ โดยไม่พบ
สาเหตุอ่นื : ปวดข้ อ ข้ อบวม กดเจ็บร้ อน มีนา้ คั่ง หรือเคลื่อนไหวข้ อไม่ได้ เต็มที่ และอย่าง
น้ อย 1 ข้ อ ต่อไปนี้
ก. ตรวจพบเชื้อและ WBC จากการย้ อมสี Gram ของนา้ ไขข้ อ
ข. ตรวจพบแอนติเจนของเชื้อในเลือดปัสสาวะหรือนา้ ไขข้ อ
ค. การตรวจลักษณะเซลล์และลักษณะทางเคมีของนา้ ไขข้ อแสดงว่ามีการติดเชื้อ
และไม่มี Rheumatologic disorder
ง. ตรวจพบการติดเชื้อจากการตรวจทางรังสี ได้ แก่ พบความผิดปกติจาก X-ray
จากการทา CT Scan, MRI, Radiolabel scan (Gallium, Technetium)
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ตาแหน่งการติดเชื้ อ Disc space
เกณฑ์การวินิจฉัย Disc space Infection ต้ องเข้ าได้ กบั อย่างน้ อยหนึ่ง Criteria ต่อไปนี้
Criteria 1 : เพาะเชื้อได้ จากเนื้อเยื่อ Vertebral disc space ที่มีการติดเชื้อซึ่งได้ ในขณะ
ผ่าตัดหรือจากการใช้ เข็มดูดออกมา
Criteria 2 : ผู้ป่วยมี Vertebral disc space จากการพบในบริเวณนั้นขณะผ่าตัดหรือจาก
การตรวจทางพยาธิวิทยาของเนื้อเยื่อ
Criteria 3 : ผู้ป่วยมีไข้ (อุณหภูมิ > 380C) โดยไม่พบสาเหตุอ่นื หรือมีอาการปวด
บริเวณ Vertebral disc space และพบการติดเชื้อจากการตรวจทางรังสีได้ แก่พบความ
ผิดปกติจากการถ่าย X-ray จากการทา CT Scan, MRI, Radiolabel scan ด้ วย Gallium
หรือ Technetium
Criteria 4 : ผู้ป่วยมีไข้ (อุณหภูมิ > 380C) โดยไม่พบสาเหตุอ่นื และมีอาการปวด
บริเวณ Vertebral disc space และตรวจพบแอนติเจนของเชื้อในเลือดหรือปัสสาวะ (เช่น
H.influenzae, S.pneumoniae, N.meningitidis หรือ Group B Streptococcus)
1.7.8 การติดเชื้ ออวัยวะสืบพันธ์สตรี (Female genital system) รวมถึงการติดเชื้ อที่
แผลฝี เย็บจากการคลอด (Episiotomy)
ตาแหน่งการติดเชื้ อ Episiotomy
เกณฑ์การวินิจฉัย Episiotomy infection ต้ องเข้ าได้ กบั อย่างน้ อยหนึ่ง Criteria ต่อไปนี้
Criteria 1 : ภายหลังการคลอดทางช่องคลอดมีหนองออกมาจากแผล Episiotomy
Criteria 2 : ภายหลังการคลอดทางช่อง
คลอดมีฝีท่แี ผล Episiotomy
แนวทางการรายงานEpisiotomy ไม่ใช่
NNIS operative procedure จึงไม่รายงานเป็ น
SSI
ตาแหน่งการติดเชื้ อ Vaginal cuff
เกณฑ์การวินิจฉัย Vaginal cuff ต้ องเข้ า
ได้ กบั อย่างน้ อยหนึ่ง Criteria ต่อไปนี้
Criteria 1 : ผู้ป่วยหลังผ่าตัด Hysterectomy มีหนองออกจาก Vaginal cuff
Criteria 2 : ผู้ป่วยหลังผ่าตัด Hysterectomy มีฝีท่ี Vaginal cuff
Criteria 3 : ผู้ป่วยหลังผ่าตัด Hysterectomy เพาะแยกเชื้อก่อโรคได้ จากของเหลวหรือ
เนื้อเยื่อจาก Vaginal cuff
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แนวทางการรายงาน
- Vaginal cuff infection ส่วนใหญ่เป็ น SSI-VCUF
- ให้ รายงานว่าเป็ น REPR-VCUF เฉพาะที่เป็ น Late onset (นานกว่า 30 วันหลัง
Hysterectomy)
ตาแหน่งการติดเชื้ อ Other infections of the male or female reproductive tract
(Epididymis, Testes, Prostate, Vagina, Ovaries, Uterus, or Other deep pelvic
tissues, Excluduing)
เกณฑ์การวินิจฉัย Other infections of the male or female reproductive tract ได้ แก่
การติดเชื้อของ Epididymis อัณฑะ ต่อมลูกหมาก ช่องคลอด รังไข่ มดลูก หรือเนื้อเยื่อใน
อุ้งเชิงกรานส่วนลึกอื่นๆ (ยกเว้ น Endometritis หรือ Vaginal cuff infection) ต้ องเข้ าได้
กับอย่างน้ อยหนึ่ง Criteria ต่อไปนี้
Criteria 1 : เพาะเชื้อก่อโรคได้ จากของเหลว หรือเนื้อเยื่อบริเวณที่ติดเชื้อ
Criteria 2 : ตรวจเยื่อพบฝี หรือมีลักษณะอื่นที่แสดงว่ามีการติดเชื้อขณะทาการผ่าตัด
หรือโดยการตรวจทางพยาธิวิทยาของเนื้อเยื่อ
Criteria 3 : ผู้ป่วยมีอาการหรืออาการแสดง 2 ข้ อ ต่อไปนี้ โดยไม่พบสาเหตุอ่นื : มีไข้
(อุณหภูมิ > 380C) คลื่นไส้ อาเจียน ปวดกดเจ็บ หรือปัสสาวะลาบาก และอย่างน้ อย 1 ข้ อ
ต่อไปนี้
ก. เพาะแยกเชื้อได้ จากเลือด
ข. แพทย์วินิจฉัยว่ามีการติดเชื้อ
แนวทางการรายงาน
- รายงาน Endometritis เป็ น EMET
- รายงาน Vaginal cuff infection เป็ น
VCUF
1.7.9 การติดเชื้ อของผิวหนังและเนื้ อเยือ่ ใต้ผวิ หนัง (Skin and soft tissue infection
: SST)
ตาแหน่งการติดเชื้ อ Skin infection
เกณฑ์การวินิจฉัย การติดเชื้อของผิวหนังต้ องเข้ าได้ กบั อย่างน้ อยหนึ่ง Criteria ต่อไปนี้
Criteria 1 : มีหนองไหลเป็ นตุ่มหนองตุ่มนา้ หรือฝี ท่ผี วิ หนัง (Check)
Criteria 2 : มีอาการหรืออาการแสดงอย่างน้ อย 2 ข้ อ ต่อไปนี้ โดยไม่มีสาเหตุอ่นื :
ปวดหรือกดเจ็บบวมเฉพาะที่ แดงหรือร้ อน และอย่างน้ อย 1 ข้ อต่อไปนี้
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ก. เพาะเชื้อก่อโรคไดจากการใช้ เข็มดูดหรือจาก Drainage บริเวณที่มีการติดเชื้อ
หากเป็ นเชื้อประจาถิ่นของผิวหนัง (ได้ แก่ Coogalase negative staphylococci,
Micrococci, Diphteroids) จะต้ องพบเชื้อเพียงชนิดเดียว (Pure Culture)
ข. เพาะเชื้อก่อโรคได้ จากเลือด
ค. ตรวจพบแอนติเจนในเนื้อเยื่อที่มีการติดเชื้อ (เช่น Herpes simpes simplex,
Varicella zoster, H.influenzae, N.meningitidis)
ง. ตรวจพบแอนติบอดีย์ชนิด lgM จากการตรวจครั้งเดียว หรือ lgGเพิ่มขึ้น 4 เท่า
จากการตรวจซีร่ัม 2 ครั้ง
หมายเหตุ
Nosocomial skin infection อาจจะเกิดจากการทา Procedure ต่างๆ ในโรงพยาบาลการ
ติดเชื้อที่แผลผ่าตัดจะรายงานแยกต่างหากเป็ น SSI-SKIN หาก Operative procedure นั้น
ไม่ใช่ CBGB หาก Chestincision หลังผ่าตัด CBGB มีการติดเชื้อจะรายงานเป็ น SKNC
และบริเวณ Donor site ที่ขาติดเชื้อจะรายงาน SKNL140
แนวทางการรายงาน
- รายงาน Omphalitis ในทารกเป็ น UMB
- รายงานการติดเชื้อบริเวณ Circumcision ในทารกแรกเกิดเป็ น CIRC
- รายงาน Pustule ในทารกแรกเกิดเป็ น PUST
- รายงานการติดเชื้อแผลกดทับเป็ น DECU
- รายงานการติดเชื้อแผล Burn เป็ น BURN
- รายงานฝี ของเต้ านมหรือ Mastitis เป็ น BRST
ตาแหน่งการติดเชื้ อ Soft tissue (Necrotizing fasciitis, Infectious gangrene,
Necrotizing cellulites,Infectious myositis, Lymphademitis, or Lymphangitis)
เกณฑ์การวินิจฉัย Soft tissue infection ต้ องเข้ าได้ กบั อย่างน้ อยหนึ่ง Criteria ต่อไปนี้
Criteria 1 : เพาะเชื้อก่อโรคได้ จากเนื้อเยื่อหรือของเหลวที่ระบายออกจากบริเวณที่มี
การติดเชื้อ
Criteria 2 : มีมีหนองไหลออกจากบริเวณที่มีการติดเชื้อ
Criteria 3 : ผู้ป่วยมีฝีหรือมีหลักฐานอื่นที่แสดงว่ามีการติดเชื้อที่พบขณะผ่าตัด หรือ
โดยการตรวจทางพยาธิวิทยาของเนื้อเยื่อ
Criteria 4 : ผู้ป่วยมีอาการหรือการแสดงอย่างน้ อย 2 ข้ อ ต่อไปนี้ โดยไม่พบสาเหตุอ่นื
: ปวดหรือกดเจ็บเฉพาะที่ แดงบวม หรือร้ อนและอย่างน้ อย 1ข้ อ ต่อไปนี้
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ก. เพาะเชื้อก่อโรคไดเลือด
ข. ตรวจพบแอนติเจนในเลือดหรือปัสสาวะ (เช่น H.influenzae. S.pneumoniae,
N.meningitidis, Group B streptococcus, Candida sp.)
ค. ตรวจพบแอนติบอดีย์ lgM จากการตรวจซีร่ัมครั้งเดียว หรือ lgGเพิ่มขึ้น 4 เท่า
จากการตรวจซีร่ัม 2 ครั้ง
แนวทางการรายงาน
- รายงานการติดเชื้อที่แผลผ่าตัดที่เป็ นทั้งชั้นผิวหนังและ Deep soft tissue (ในชั้น
หรือใต้ ช้ัน Fasciaหรือชั้น Muscle) เป็ น SSI-ST (Soft-tissue) หาก Operative
procedure นั้นไม่ใช่ CBGB สาหรับCBGE หาก Skin and deep soft tissue ที่
Chest incision site ติดเชื้อให้ รายงานเป็ น STC และหาก Skin and deep soft
tissue ที่ Donor site ที่ขาดติดเชื้อให้ รายงานเป็ น STL
- รายงานการติดเชื้อแผลกดทับเป็ น DECU
- รายงานการติดเชื้อ Deep pelvic tissue เป็ น OREP
ตาแหน่งการติดเชื้ อ Decubitus ulcer infection, Including both superficial and
deep infection
เกณฑ์การวินิจฉัย Decubitus ulcer infection ต้ องเข้ าได้ กบั Criteria ต่อไปนี้
ผู้ป่วยมีอาการและอาการแสดงอย่างน้ อย 2 อย่าง ต่อไปนี้ โดยไม่สาเหตุอ่นื : แดง กด
เจ็บ หรือขอบแผลบวม และอย่างน้ อย 1 ข้ อ ต่อไปนี้
ก. เพาะเชื้อก่อโรคได้ จากของเหลวหรือจากเนื้อเยื่อที่เก็บอย่างเหมาะสม
ข. เพาะเชื้อก่อโรคได้ จากเลือด
หมายเหตุ
- การพบว่ามี Pulurent drainage อย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะเป็ นหลักฐานว่ามีการ
ติดเชื้อ
- การเพาะเชื้อขึ้นจากผิวของ Decubitus ulcer ไม่เพียงพอที่จะเป็ นหลักฐานว่ามี
การติดเชื้อ
- วิธกี ารเก็บตัวอย่างที่ดีจาก Decubitus
ulcer คือการเก็บด้ วยวิธี Needle
aspiration หรือ Biopsy จากบริเวณ
ขอบแผล (Ulcer margin)
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ตาแหน่งการติดเชื้ อ Burn
เกณฑ์การวินิจฉัย Burn infection ต้ องเข้ าได้ กบั อย่างน้ อยหนึ่ง Criteria ต่อไปนี้
Criteria 1 : ผู้ป่วยมีการเปลี่ยนแปลงของสีหรือลักษณะของแผลไหม้ เช่น Eschar หลุด
อย่างรวดเร็ว หรือมีสนี า้ ตาลเข็ม หรือดาหรือม่วงคลา้ หรือขอบแผลบวมและการตรวจทาง
พยาธิวิทยาของเนื้อเยื่อ พบว่า เชื้อลุกลามเข้ าไปในเนื้อเยื่อข้ างเคียงที่ยังไม่ตาย
Criteria 2 : ผู้ป่วยมีการเปลี่ยนแปลงของสีหรือลักษณะของแผลไฟไหม้ เช่น Eschar
หลุดอย่างรวดเร็ว หรือมีสนี า้ ตาลเข็มหรือดาหรือม่วงคลา้ หรือขอบแผลบวมและอย่างน้ อย
1 ข้ อ ต่อไปนี้
ก. เพาะเชื้อก่อโรคได้ จากเลือดโดยไม่พบการติดเชื้อจากตาแหน่งอื่น
ข. แยกได้ เชื้อ Herpes simplex virus ตรวจด้ วยกล้ องจุลทรรศน์หรือกล้ อง
จุลทรรศน์อเิ ล็คตรอน หรือการพบ Viral particles จากตัวอย่างที่ได้ จากการตัด
ชิ้นเนื้อหรือ Scrapings จากการตรวจด้ วยกล้ องจุลทรรศน์อเิ ล็คตรอน
Criteria 3 : ผู้ป่วยแผลไฟไหม้ มีอาการหรืออาการแสดงอย่างน้ อย 2 ข้ อต่อไปนี้ โดยไม่
พบสาเหตุอ่นื : มีไข้ (อุณหภูมิ > 380C) หรืออุณหภูมิต่ากว่าปกติ (อุณหภูมิ < 360C)
ความดันโลหิตต่า (ความดันซิสโตลิค < 90 มม.ปรอท ปัสสาวะน้ อย (อุณหภูมิ < 20 มล.
/ชม) นา้ ตาลในเลือดสูงหรือมีภาวะสับสนและอย่างน้ อย 1 ข้ อ ต่อไปนี้
ก. การตรวจเนื้อเยื่อพบเชื้อลุกลามเข้ าไปในเนื้อเยื่อข้ างเคียงที่ยังไม่ตาย
ข. เพาะเชื้อก่อโรคได้ จากเลือด
ค. แยกได้ เชื้อ Herpes simplex virus จากการตรวจทางพยาธิวิทยาของ Infusion
ด้ วยกล้ องจุลทรรศน์อเิ ล็คตรอน หรือพบ Viral particles ในตัวอย่างที่ได้ จาก
การตัดชิ้นเนื้อหรือ Scrapings จากการตรวจด้ วยกล้ องจุลทรรศน์อเิ ล็คตรอน
แนวทางการรายงาน
- การพบหนอง (Purulence) เพียงอย่างเดียวที่แผลไหม้ ไม่เพียงพอที่จะวินิจฉัยว่า
เกิดการติดเชื้อที่แผลไหม้ เป็ นหนองอาจสะท้ อนการดูท่ไี ม่ดีพอ
- การที่ผ้ ูป่วยแผลไหม้ มีไข้ เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะวินิจฉัยว่าผู้ป่วยเกิดการ
ติดเชื้อ เพราะการมีไข้ อาจเป็ นผลจากความชอกชา้ ของเนื้อเยื่อหรือผู้ป่วยอาจมี
การติดเชื้อที่ตาแหน่งอื่น
ตาแหน่งการติดเชื้ อ Breast abscess or Mastitis
เกณฑ์การวินิจฉัย Breast abscess or mastitis ต้ องเข้ าได้ กบั อย่างน้ อยหนึ่ง Criteria
ต่อไปนี้
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Criteria 1 : เพาะเชื้อก่อโรคได้ จากเนื้อเยื่อของเต้ านมที่ติดเชื้อหรือจากของเหลวที่ได้
จากการกรีดระบายออกมา หรือโดยการใช้ เข็มดูดออกมา
Criteria 2 : ผู้ป่วยมีผที ่เี ต้ านม หรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่า มีการติดเชื้อขณะผ่าตัดหรือ
โดยการตรวจทางพยาธิวิทยาของเนื้อเยื่อ
Criteria 3 : ผู้ป่วยมีไข (อุณหภูมิ > 380C) และมีการอักเสบเฉพาะที่ของเต้ านม และ
แพทย์ให้ การวินิจฉัยว่ามีฝีท่เี ต้ านม
หมายเหตุ
Breast abscess มักพบหลังคลอดหากเกิดอาการขึ้นภายใน 7 วันหลังคลอดควรจัดว่า
เป็ นการคิดเชื้อในโรงพยาบาล
ตาแหน่งการติดเชื้ อ Omphalitis
เกณฑ์การวินิจฉัย สะดืออักเสบในทารกแรกเกิด (อายุ ≤ 30 วัน) ต้ องเข้ าได้ กบั อย่าง
น้ อยหนึ่ง Criteria ต่อไปนี้
Criteria 1 : บริเวณสะดือมีผ่นื แดงและหรือมีนา้ เหลือออกมาจากสะดือและอย่างน้ อย
1 ข้ อ ต่อไปนี้
ก. เพาะเชื้อก่อโรคได้ จากนา้ เหลืองที่ไหลออกมา หรือสารนา้ จากการใช้ เข็มดูด
ออกมา
ข. เพาะเชื้อได้ จากเลือด
Criteria 2 : บริเวณสะดือมีผ่นื แดง และมีหนองไหลออกมาจากสะดือ
แนวทางการรายงาน
- รายงานการติดเชื้อที่ Umbilical artery หรือ Vein ซึ่งสัมพันธ์กบั Umbilical
catheterization เป็ น CVS ‟ VASC หากผลการเพาะเชื้อจากเลือดเป็ นลบหรือ
ไม่ได้ เพาะเชื้อ
- รายงานเป็ นการติดเชื้อในโรงพยาบาลถือว่าเป็ น Omphalitis หากการติดเชื้อ
เกิดขึ้นภายใน 7 วัน หลังจาหน่ายออกโรงพยาบาล
ตาแหน่งการติดเชื้ อ Infant Pustulosis รหัส SST-PUST
เกณฑ์การวินิจฉัย Pustulosis ในทารก (อายุ ≤ 12 เดือน) ต้ องเข้ าได้ กบั อย่างน้ อยหนึ่ง
Criteriaต่อไปนี้
Criteria 1 : ทารกมีต่มุ หนอง และแพทย์ให้ การวินิจฉัย
ว่าการติดเชื้อที่ผวิ หนัง
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Criteria 2 : ทารกมีต่มุ หนอง และแพทย์ให้ การรักษาด้ วยยาต้ านจุลชีพที่เหมาะสม
หมายเหตุ
- ไม่รายงาน Erythema toxicum และ Pustulsisที่ไม่ได้ เกิดจากการติดเชื้อ
- หากพบตุ่มหนองเกิดขึ้นภายใน 7 วัน หลังทารกออจากโรงพยาบาลถือว่าเป็ น
การติดเชื้อในโรงพยาบาล
ตาแหน่งการติดเชื้ อ Newborn circumcision
เกณฑ์การวินิจฉัย Circumcision infection ในทารก (อายุ < 30 วัน) ต้ องเข้ าได้ กบั
อย่างน้ อยหนึ่ง Criteria ต่อไปนี้
Criteria 1 : ทารกมีหนองไหลออกมาจากบริเวณที่ทา Circumcison
Criteria 2 : ทารกมีอาการหรืออาการแสดงอย่างน้ อย 1 ข้ อ ต่อไปนี้ โดยไม่พบ
สาเหตุอ่นื : ผื่นแดงบวมหรือกดเจ็บบริเวณที่ทา Circumcision
Criteria 3 : ทารกมีอาการหรืออาการแสดงอย่างน้ อย 1 ข้ อ ต่อไปนี้ โดยไม่พบสาเหตุ
อื่น : ผื่นแดงบวมหรือกดเจ็บบริเวณที่ทา Circumcision และเพาะเชื้อจากบริเวณที่ทา
Circumcision พบเชื้อจากผิวหนัง (Coagulase-negativestaphylococci, Diphtheroids,
Bacillus sp. หรือ Micrococci) และแพทย์วินิจฉัยว่าติดเชื้อ หรือแพทย์ให้ การรักษาด้ วยยา
ต้ านจุลชีพที่เหมาะสม
หมายเหตุ ไม่รายงาน SSI เพราะ Newborn circumcision ไม่ใช่ NNIS operative
procedure
ตาแหน่งการติดเชื้ อ Disseminated infection
เกณฑ์การวินิจฉัย การติดเชื้อทั่วร่างกาย (Disseminated infection) หมายถึง การติด
เชื้อที่เกี่ยวข้ องกับอวัยวะ หรือระบบหลายระบบ โดยไม่มีการติดเชื้ออย่างเด่นชัดที่ใดที่หนึ่ง
การติดเชื้อดังกล่าว มักเกิดจากเชื้อไวรัส และมีอาการและอาการแสดง โดยไม่ทราบสาเหตุ
และอาการเข้ าได้ กบั การติดเชื้อในหลายอวัยวะ หรือหลายระบบในร่างกาย
แนวทางการรายงาน
- ไม่ใช้ รหัสนี้ ถ้ าเป็ นการติดเชื้อในโรงพยาบาลที่มี Multiple metastatic sites เช่น
Bacterial endocarditis กรณีน้ จี ะรายงานเฉพาะ Primary site เท่านั้น
- ไม่รายงาน Fever of unknown origin (FUO) เป็ น SYS-DI
- Neonatal sepsis ให้ รายงานว่าเป็ น BSI-CSEP
- Viral exanthems หรือ rash illness ให้ รายงานว่าเป็ น SYS-DI
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การป้องกันปอดอักเสบทีส่ มั พันธ์กบั การใช้เครือ่ งช่วยหายใจ (Ventilator - Associated
Pneumonia - VAP)
วิธีการปฏิบตั ิ
กระบวนการ
การปฏิบตั ิ
1. การปฏิบัติ
ทั่วไป
- พัฒนาความรู้ของบุคลากรที่ดูแลผู้ป่วยที่ได้ รับเครื่องช่วยหายใจ
1.1 การพัฒนา อย่างน้ อยปี ละ 1 ครั้ง
บุคลากร
- การประเมินความรู้และการปฏิบัติของบุคลากรผู้ให้ การดูแลผู้ป่วย
ที่ใช้ เครื่องช่วยหายใจ อย่างน้ อยทุก 6 เดือน
- กาหนดอัตราส่วนพยาบาลวิชาชีพที่ให้ การดูแลผู้ป่วยที่ใช้
เครื่องช่วยหายใจในหออภิบาล อย่างน้ อย 1:2
- ผู้ป่วยที่ใช้ เครื่องช่วยหายใจควรอยู่ในหออภิบาลทุกราย หาก
สามารถทาได้
- ถ้ าเตียงในหออภิบาลไม่เพียงพอควรจัดบุคลากรเพิ่มเติมสาหรับ
การดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้เป็ นครั้งคราวตามความเหมาะสมของแต่ละ
โรงพยาบาล โดยให้ มีสดั ส่วนพยาบาลต่อผู้ป่วยใกล้ เคียงกับ 1:2
มากที่สดุ
1.2 จัดระบบ
- เฝ้ าระวังการเกิดปอดอักเสบในผู้ป่วยที่ใช้ เครื่องช่วยหายใจเพื่อให้
การเฝ้ าระวังการ ทราบแนวโน้ มของปอดอักเสบช่วยในการค้ นหาการระบาดและ
เกิด VAP
ปัญหาในการควบคุมการติดเชื้อ รวมทั้งข้ อมูลเกี่ยวกับเชื้อที่เป็ น
สาเหตุและการดื้อยาของเชื้อ เพื่อนาข้ อมูลที่ได้ มาใช้ ในการป้ องกัน
และให้ ข้อมูลย้ อนกลับแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้ อง
- หลีกเลี่ยงการเฝ้ าระวัง โดยการเก็บสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วยจาก
อุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจ เครื่องตรวจสมรรถภาพการทางานของ
ปอด หรืออุปกรณ์ดมยาสลบส่งตรวจเพาะเชื้อเป็ นประจา
-การวินิจฉัยปอดอักเสบจากการใช้ เครื่องช่วยหายใจ
ปอดอักเสบจากการใช้ เครื่องช่วยหายใจ (Ventilator ‟ Associated
Pneumonia: VAP) หมายถึงปอดอักเสบในผู้ป่วยที่ใช้ เครื่องช่วย
หายใจโดยเกิดหลังจากผู้ป่วยใช้ เครื่องช่วยหายใจนานกว่า 48
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1.3 การทาความ
สะอาดมือ
1.4 การจัดท่า
นอน

2. การจัด
สถานที่และ
สิ่งแวดล้ อม

3. การดูแลแผล
เจาะคอ

การปฏิบตั ิ
ชั่วโมง หรือหลังถอดเครื่องช่วยหายใจภายใน 48 - 72 ชั่วโมง
ผู้ป่วยอาจมีภาวะปอดอักเสบอยู่แล้ วและได้ รับการรักษาจนอาการดี
ขึ้นแล้ ว (เช่นไข้ ลดลงติดต่อกัน 24 - 48 ชั่วโมง เสมหะน้ อยลง
ผู้ป่วยหายใจดีข้ นึ ) หากพบว่ามีอาการของปอดอักเสบเกิดขึ้นใหม่
ซึ่งอาจมีสาเหตุจากเชื้อตัวเดิมหรือเชื้อตัวใหม่ให้ ถือเป็ นการเกิดปอด
อักเสบครั้งใหม่
- ทาความสะอาดมือก่อนและหลังการปฏิบัติแต่ละกิจกรรมกับ
ผู้ป่วยอย่างถูกต้ องตามวิธกี ารที่กาหนด
- จัดให้ ผ้ ูป่วยนอนศีรษะสูง 30 - 45 องศา ในกรณีท่ไี ม่ได้ ปฏิบัติ
กิจกรรมที่จาเป็ นต้ องนอนราบ และไม่มีข้อห้ ามทางการแพทย์ เช่น
- Hemodynamic instability
- Intra - aortic ballon pump
- Low cerebral perfusion pressure
- Unstable cervical spine or pelvis
โดยมีการกาหนดตาแหน่งที่ถูกต้ องสามารถวัดได้ ชัดเจนและ
ตรวจสอบได้ ง่ายรวมทั้งมีการติดตามตรวจสอบและบันทึกอย่างน้ อย
เวรละ 1 ครั้ง
- ควรจัดเป็ น 1 ห้ องต่อ 1 เตียง หรือมีการกั้นพื้นที่ให้ ชัดเจนหรือมี
ระยะห่างระหว่างเตียงไม่น้อยกว่า 1.2 เมตร
- มีอ่างล้ างมือสบู่หรือสบู่เหลวฆ่าเชื้อและผ้ าเช็ดมือเพียงพอ
- มีแอลกอฮอล์สาหรับถูมือประจาเตียงผู้ป่วยที่ใช้ เครื่องช่วยหายใจ
ทุกเตียง
- ทาความสะอาดมือด้ วยวิธี Hygienic hand washing ก่อนและหลัง
การดูแลแผลเจาะคอ
- สวมอุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคลอย่างถูกต้ องเหมาะสม
- ยึดหลักเทคนิคปลอดเชื้อ (Aseptic technique) ขณะให้ การดูแล
ผู้ป่วย
- การดูแลแผลเจาะคอ
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4. การดูด
เสมหะ

5. การดูแล
ความสะอาดของ
ช่องปาก

การปฏิบตั ิ
- ทาความสะอาดแผลเจาะคออย่างน้ อยวันละ 3 ครั้ง หรือเมื่อรอบ
ลาคอสกปรกหรือเปื้ อนเสมหะด้ วยเทคนิคปลอดเชื้อและรองด้ วยผ้ า
ก๊อซปราศจากเชื้อทุกครั้งทาความสะอาดท่อชั้นในของท่อเจาะคอ
อย่างน้ อยทุก 8 ชั่วโมง
ข้ อบ่งชี้
- ก่อนพลิกตัวผู้ป่วยหรือจัดท่าผู้ป่วยใหม่
- ก่อนให้ อาหารทางสายยางเข้ าสู่กระเพาะอาหาร
- ก่อนดูดลมออกจาก Cuff ของท่อช่วยหายใจ
- ดูดสารคัดหลั่งในช่องปากก่อนดูดเสมหะในท่อช่วยหายใจโดยใช้
สายดูดเสมหะอีกเส้ นหนึ่ง
- ใช้ แรงดันในการดูดเสมหะประมาณ 80 - 120 มิลลิเมตรปรอท
หรืออาจสูงกว่านี้ได้ แต่ไม่ควรเกิน 150 มิลลิเมตรปรอทในผู้ใหญ่
และใช้ เวลาดูดเสมหะแต่ละครั้งไม่เกิน 10 - 15 วินาที
- เมื่อปลดสายต่อเข้ าเครื่องช่วยหายใจออกจากท่อช่วยหายใจของ
ผู้ป่วยต้ องเช็ดปลายเปิ ดท่อช่วยหายใจและปลายข้ อต่อของ
เครื่องช่วยหายใจด้ วยแอลกอฮอล์ 70% และแขวนไว้
สาหรับหัวต่อของ resuscitator bag ให้ เช็ดด้ วยแอลกอฮอล์70%และ
แขวนเก็บเข้ าที่เปลี่ยน resuscitator bag ใหม่เมื่อสกปรก
- เมื่อดูดเสมหะแล้ วปลดสายดูดเสมหะใส่ถังมูลฝอยติดเชื้อมีฝาปิ ด
มิดชิดและใช้ สาลีชุบแอลกอฮอล์ 70% เช็ดอุปกรณ์ต่างๆดังนี้
- เช็ดรอบข้ อต่อด้ านนอกท่อช่วยหายใจของผู้ป่วย
- เช็ดด้ านในข้ อต่อเครื่องช่วยหายใจ
- ให้ เปลี่ยนลาสีทุกครั้งเมื่อเปลี่ยนตาแหน่ง
- ประเมินความผิดปกติในช่องปากของผู้ป่วย
- ล้ างมือแบบ Hygienic hand washing ก่อนและหลังการทาความ
สะอาดช่องปาก
- ทาความสะอาดช่องปากของผู้ป่วยอย่างน้ อยวันละ 3 ครั้ง
- ภายหลังการทาความสะอาดในช่องปากเหงือกฟันเพดานปากและ
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6. การให้ อาหาร
ทางสายยาง

7. การป้ องกัน
เลือดออกใน
ทางเดินอาหาร
ส่วนต้ น

การปฏิบตั ิ
ลิ้นให้ ป้ายด้ วย 2% Chlorhexidine solution ในผู้ป่วยที่ใส่เครื่องช่วย
หายใจทุกรายยกเว้ นผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจให้ ใช้ 0.12% Chlorhexdine
แทน
- จัดให้ ผ้ ูป่วยนอนในท่าศีรษะสูงตะแคงหน้ าไปด้ านใดด้ านหนึ่งขณะ
ทาความสะอาดในช่องปากเพื่อป้ องกันการสาลัก
- จัดให้ ผ้ ูป่วยนอนศีรษะสูง 30 - 45 องศา ในกรณีท่ไี ม่มีข้อห้ าม
ทางการแพทย์
- ล้ างมือแบบ Nomal hand hygiene ก่อนและหลังการให้ อาหารทาง
สายยางทุกครั้ง
- ดูดเสมหะก่อนให้ อาหารทางสายยาง
- ทดสอบว่าสายยางให้ อาหารอยู่ในตาแหน่งที่ถูกต้ องและดูดสิ่งคง
ค้ างในกระเพาะอาหารออกมาดูว่ามีอาหารค้ างหรือไม่ถ้าปริมาณ
มากกว่า 50 มล. ให้ ใส่กลับและประเมินซา้ อีก 1 ชั่วโมง ถ้ าพบว่า
ผู้ป่วยยังคงมีอาหารเหลือค้ างในกระเพาะอาหารมากกว่า 50 มล. ใน
ชั่วโมงที่สองให้ รายงานแพทย์
- ปล่อยให้ อาหารไหลลงสู่กระเพาะอาหารช้ าๆตามแรงโน้ มถ่วง
- หากผู้ป่วยไอระหว่างการให้ อาหารหยุดให้ อาหารจนกว่าจะหยุดไอ
-ให้ ผ้ ูป่วยนอนในท่าศีรษะสูงอย่างน้ อย 1 ชั่งโมงหลังให้ อาหาร
- หลีกเลี่ยงการดูดเสมหะหลังให้ อาหาร 1 ชั่วโมง
- ปิ ดปลายสายยางหลังให้ อาหารเสร็จทุกครั้ง
- พิจารณาใช้ ยาป้ องกันเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้ นเฉพาะใน
ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดเลือดออกเท่านั้นซึ่งได้ แก่
- ใช้ เครื่องช่วยหายใจมากกว่า 48 ชั่วโมง
- มีความผิดปกติของการแข็งตัวของเลือด
- เลือกชนิดของยาโดยพิจารณาถึงโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดเลือดออก
ในทางเดินอาหารส่วนต้ นเปรียบเทียบกับโอกาสเสี่ยงต่อการเกิด
VAP ทั้ง H2 receptor blocktors,antacids และ Sucralfate มี
ความสัมพันธ์กบั การเกิด VAP H2 receptor blocktors และ
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8. การหย่า
เครื่องช่วย
หายใจ

9. การดูแล
อุปกรณ์
เครื่องช่วย
หายใจที่ใช้ กบั
ผู้ป่วย

การปฏิบตั ิ
Antacids มีผลทาให้ ความเป็ นกรดในกระเพาะอาหารลดลงและ
ปริมาตรกระเพาะอาหารลดลงจึงทาให้ มีความเสี่ยงต่อการเกิด VAP
มากกว่ามีประสิทธิภาพในการป้ องกันเลือดออกในทางเดินอาหาร
ด้ อยกว่า Surcralfate
- ระยะเวลาของการใส่เครื่องช่วยหายใจมีความสาคัญกับการเกิด
VAP ยิ่งใส่เครื่องช่วยหายใจนานโอกาสเกิด VAP ยิ่งสูงขึ้นดังนั้นจึง
ควรถอดเครื่องช่วยหายใจออกให้ เร็วที่สดุ โดยมีแนวทางพอสรุปได้
ดังนี้
- ในผู้ป่วยที่ใส่เครื่องช่วยหายใจ> 24 ชั่วโมงควรได้ รับการสืบค้ น
สาเหตุและแก้ ไขโรคหรือภาวะที่ทาให้ ผ้ ูป่วยไม่สามารถถอด
เครื่องช่วยหายใจออกได้
- ผู้ป่วย Respiratory failure ได้ รับการแก้ ไขดีข้ นึ แล้ วน่าจะมีโอกาส
ถอดเครื่องช่วยหายใจได้ เมื่อแพทย์ได้ ประเมินแล้ ว
- ล้ างมือทุกครั้งก่อนและหลังสัมผัสเครื่องช่วยหายใจและวงจร
เครื่องช่วยหายใจ (Ventilator circuits)
- ไม่ควรเปลี่ยน Ventilator circuits และ/หรือ In - line suction
catheters บ่อยกว่าทุก 7 วัน ยกเว้ นสกปรกหรือชารุด
- ควรเฝ้ าระวังและเทนา้ ที่ตกค้ างใน Ventilator circuits ออกอย่าง
สม่าเสมอโดยเฉพาะก่อนเปลี่ยนท่าผู้ป่วยทุกครั้งใช้ เทคนิคปราศจาก
เชื้อทุกครั้งในการเทนา้ ออกระมัดระวังเป็ นพิเศษมิให้ นา้ ไหลเข้ าทาง
ผู้ป่วยและ Inline nebulizers
- ยึดติดท่อหลอดลมระมัดระวังไม่ให้ ท่อหลอดลมเลื่อนหลุดและ
ป้ องกันมิให้ ผ้ ูป่วยดึงท่อหลอดลม
- วัด Intracuff pressure ของท่อหลอดลมอย่างน้ อยทุก 12 ชั่วโมง
และปรับ Intracuff pressure ให้ มีค่า 25 - 30 ซม.นา้
- ใช้ นา้ ปราศจากเชื้อในเครื่องสร้ างความชื้นชนิดระบบเปิ ดเติมนา้ ได้
การเปิ ดปิ ดฝาการสัมผัสเครื่องให้ ใช้ เทคนิคปราศจากเชื้อสาหรับ
ความถี่ของการเปลี่ยนนา้ ไม่มีข้อมูลเชิงประจักษ์ช้ ีว่าควรเปลี่ยน
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กระบวนการ

10. การทาลาย
เชื้ออุปกรณ์
เครื่องช่วย
หายใจ

การปฏิบตั ิ
เมื่อใดอาจพิจารณาเปลี่ยนเมื่อนา้ พร่อง
-เลือกใช้ นา้ ปราศจากเชื้อในเครื่องสร้ างละอองฝอยและใช้ เทคนิค
ปราศจากเชื้อในการเทนา้ ลงในเครื่องสร้ างละอองฝอยควรเลือกยา
พ่นละอองฝอยชนิดใช้ ครั้งเดียวสาหรับผลิตภัณฑ์ท่ใี ช้ หลายครั้งใช้ ซา้
ได้ ตามคาแนะนาของผู้ผลิต
-ใช้ Resuscitator bag และหัวต่อ 1 ชุดต่อผู้ป่วยแต่ละรายสาหรับ
หัวต่อของ Resuscitator bag ให้ เช็ดด้ วยแอลกอฮอล์ 70% และหุ้ม
ด้ วยผ้ าก๊อซปราศจากเชื้อหรือฝาจุกก่อนเก็บเข้ าที่และควรเปลี่ยน
Resuscitator bag ใหม่เมื่อสกปรกแขวน Resuscitator bag ในที่
สะอาดระวังอย่าวาง Resuscitator bag บนเตียงผู้ป่วย
- ทาความสะอาดเครื่องช่วยหายใจทุกชนิดให้ ท่วั ถึงก่อนนาไปทาให้
ปราศจากเชื้อหรือทาลายเชื้อ
- อุปกรณ์ทนความร้ อนและความชื้นได้ ควรใช้ วิธกี ารทาให้ ปราศจาก
เชื้อโดยการนึ่งไอนา้ อุปกรณ์ท่ไี ม่สามารถทนความร้ อนได้ ใช้ วิธกี ารทา
ให้ ปราศจากเชื้อโดยการอบก๊าซหรือทาลายเชื้อโดยใช้ นา้ ยาทาลาย
เชื้อระดับสูงหรือใช้ วิธพี าสเจอร์ไรเซชั่น

การป้องกันการติดเชื้ อทีส่ มั พันธ์กบั การใส่สายสวนปั สสาวะ
การติดเชื้ อระบบทางเดินปั สสาวะทีม่ ีอาการวินจิ ฉัยโดย
1. มีอาการอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้ ไข้ ปัสสาวะบ่อย ปัสสาวะกระปริบกระปรอย
ปัสสาวะลาบาก หรือปวดบริเวณหัวเหน่าร่วมกับผลการตรวจเพาะเชื้อในปัสสาวะพบเชื้อ
≥ 10 CFU/ml.
2. มีอาการ 2 อย่างขึ้นไปต่อไปนี้ ได้ แก่ ไข้ ปัสสาวะบ่อย ปัสสาวะกระปริบกระปรอย
ปัสสาวะลาบาก หรือปวดบริเวณหัวหน่าว ร่วมกับข้ อหนึ่งข้ อใดต่อไปนี้
2.1 พบเม็ดเลือดขาว ≥ 10 เซลล์/มล.
2.2 พบเม็ดเลือดขาว ≥ 3 เซลล์/High - power field ในปัสสาวะที่ไม่ได้ ป่ัน
2.3 พบเชื้อราจากการทา Gram stain ในปัสสาวะที่ไม่ได้ ป่ัน
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การติดเชื้ อระบบทางเดินปั สสาวะทีไ่ ม่มีอาการ
หมายถึง การติดเชื้อของทางเดินปัสสาวะ โดยผู้ป่วยไม่มีอาการใด ๆ ของการติดเชื้อ
ทางเดินปัสสาวะ แต่ผลการเพาะเชื้อจากปัสสาวะพบเชื้อแบคทีเรียมากกว่า 10 CFU/มล.
การเลือกผูป้ ่ วยเพือ่ ใส่สายสวนปั สสาวะ ใส่สายสวนปั สสาวะเมือ่ มีขอ้ บ่งชี้ ดังต่อไปนี้
1. มีการอุดกั้นของท่อปัสสาวะ
2. เพื่อประเมินสภาวะการไหลเวียนของเลือดโดยการบันทึกปริมาณปัสสาวะ
3. ผู้ป่วยที่มีการผ่าตัดทางเดินปัสสาวะ
4. การให้ ยารักษาเข้ ากระเพาะปัสสาวะโดยตรง
5. เพื่อการวินิจฉัยโรคและหรือติดตามการดาเนินโรค
การเตรียมอุปกรณ์การสวนปั สสาวะ เตรียมอุปกรณ์การสวนปั สสาวะทีป่ ราศจากเชื้ อให้
ครบถ้วน
วิธีการสวนปั สสาวะ
1. ล้ างมือแบบ Hygienic hand washing
ก่อนและหลังการสวนปัสสาวะ
2. จัดท่านอนของผู้ป่วยดังนี้
2.1 ผู้ป่วยหญิงให้ นอนหงายชันเข่า
2.2 ผู้ป่วยชายให้ นอนหงายเท้ าราบ
3. สวมถุงมือใช้ ครั้งเดียวทิ้ง (Disposable gloves) แล้ วจึงทาความสะอาดบริเวณอวัยวะ
สืบพันธุด์ ้ วยสบู่และนา้ แล้ วเช็ดบริเวณรูเปิ ดด้ วยนา้ ปราศจากเชื้อ
4. ถอดถุงมือออกแล้ วใส่ถุงมือปราศจากเชื้อ
5. เลือกสายสวนขนาดที่เหมาะสม ป้ ายเจลหล่อลื่น
6. ใส่สายสวนสาหรับผู้ชายรั้งองคชาตให้ ต้งั ฉากกับลาตัวผู้ป่วยด้ วยนิ้วชี้และนิ้วกลาง
ของมือซ้ ายสอดสายสวนเข้ าในท่อปัสสาวะช้ าๆ จนปัสสาวะไหลออกมาสะดวก ส่วนผู้ป่วย
หญิงใช้ น้ วิ หัวแม่มือและนิ้วชี้ของมือซ้ ายแหวก Labia แล้ วจึงค่อยๆ สอดสายสวนเข้ า
เช่นเดียวกัน
7. ถ้ าจะคาสายสวนปัสสาวะให้ ฉีดนา้ เข้ าลูกโป่ งสายสวน 10 - 20 มล. แล้ วค่อยๆ ดึง
สายสวนออกจนลูกโป่ งตรึงกระชับกับส่วนล่างของกระเพาะปัสสาวะพอดี
8. ต่อสายสวนปัสสาวะเข้ ากับท่อที่ต่อลงถุงเก็บปัสสาวะ
9. ตรึงสายสวนปัสสาวะด้ วยพลาสเตอร์ในผู้หญิงให้ ตรึงสายสวนปัสสาวะกับที่โคนขา
ด้ านในส่วนผู้ชายตรึงที่โคนขาด้ านหน้ าหรือหน้ าท้ องก็ได้
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10. จัดสายสวนให้ ลาดลงจากท่อปัสสาวะสู่ถุงเก็บปัสสาวะที่แขวนไว้ ต่ากว่าระดับ
กระเพาะปัสสาวะ
การดูแลสายสวนปั สสาวะ
1. ล้ างมือแบบ Normal handwashing ก่อนและหลังสัมผัสสายสวนทุกครั้ง
2. ดูแลสายสวนปัสสาวะให้ เป็ นระบบปิ ดตลอดเวลาและให้ ปัสสาวะไหลลงสู่ถุงรองรับ
ปัสสาวะได้ สะดวก สายต่อไม่พับงอหรืออุดตัน ถ้ ามีการเคลื่อนย้ ายผู้ป่วยให้ หนีบสายสวน
ปัสสาวะ
3. เทปัสสาวะออกเมื่อมีนา้ ปัสสาวะปริมาณ 3/4 ของถุง หรือในระยะเวลาที่กาหนด
4. หากถุงรองรับปัสสาวะหรือสายต่อรั่วให้ เปลี่ยนถุงรองรับปัสสาวะและสายใหม่ท้งั ชุด
5. การเทปัสสาวะใช้ สาลีชุบ Alcohol 70% เช็ดปลายท่อก่อนและหลังเทปัสสาวะ
ระมัดระวังไม่ให้ ท่อเปิ ดเทปัสสาวะสัมผัสกับภาชนะที่รองรับ
6. ทาความสะอาดบริเวณอวัยวะสืบพันธุด์ ้ วยนา้ และสบู่เช้ า ‟ เย็น และหลังถ่ายอุจจาระ
ทุกครั้ง
7. ตรวจสอบการยึดตรึงของสายสวนที่หน้ าขาและหน้ าท้ อง เพื่อป้ องกันการเลื่อนเข้ าออก
การเปลีย่ นสายสวนปั สสาวะและถุงรองรับปั สสาวะ
1. การเปลี่ยนสายสวนปัสสาวะมีหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้
1.1 เปลี่ยนเมื่อมีการอุดตันหรือรั่วกรณีต้องคาสายสวนไว้ นานๆ จะกาหนด
ระยะเวลาการเปลี่ยนสายสวนที่เหมาะสม คือระยะเวลาที่นานที่สดุ ที่ไม่มีหินปูน
เกาะมาก จนเป็ นอุปสรรคต่อการดึงสายสวนออก ดังนั้นการเปลี่ยนสายสวนใน
ผู้ป่วยแต่ละรายให้ ทดสอบซา้ ๆ ดังนี้
1.1.1 คาสายสวน 2 สัปดาห์แล้ วเปลี่ยนใหม่ถ้าไม่พบหินปูนที่ปลายสายสวน
ครั้งต่อไปให้ ลอง เปลี่ยนเมื่อ 4, 6, 8 สัปดาห์ ตามลาดับ
1.1.2 กาหนดระยะเวลาการเปลี่ยนสายสวนแต่ละคน
2. ใช้ ถุงรองรับปัสสาวะในผู้ป่วยที่คาสายสวนปัสสาวะได้ นาน 28 วัน (1 เดือน) โดยไม่
ต้ องเปลี่ยน ยกเว้ นว่าจะมีปัญหา เช่น สายสวนหลุด ถุงขาด ถุงเก่ามาก
สิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติ
1. เปลี่ยนสายสวนปัสสาวะโดยไม่จาเป็ น
2. ส่งปัสสาวะเพาะเชื้อเป็ นประจา ตัดปลายสายสวนปัสสาวะส่งเพาะเชื้อ หลังถอดสาย
สวน (Routine surveillance culture)
3. กาหนดเปลี่ยนถุงรองรับปัสสาวะโดยไม่จาเป็ นเช่นเปลี่ยนทุกสามวัน
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4. ทาความสะอาดอวัยวะสืบพันธ์ ด้ วยนา้ ยาฆ่าเชื้อเป็ นประจาโดยไม่มีข้อบ่งชี้
การป้องกันการติดเชื้ อทีต่ าแหน่งผ่าตัด
วิธีการปฏิบตั ิ
กระบวนการ
การเตรียม
บุคลากร

- ล้ างมือ

การปฏิบตั ิ
�พัฒนาบุคลากรให้ มีความรู้ในเรื่องการป้ องกันการติดเชื้อของ
ตาแหน่งผ่าตัด
�มีการเฝ้ าระวังการติดเชื้อหลังผ่าตัดเป็ นระยะ
�ล้ างมือแบบ Surgical hand washing
�การล้ างมือก่อนเข้ าผ่าตัดในกรณีผ้ ูป่วยแรกของวันให้ ทาการล้ าง
มือโดยใช้ แปรงขัดเล็บและมือถึงต้ นแขนส่วนในรายถัดไปไม่ต้องใช้
แปรง
�ไม่ไว้ เล็บยาวไม่ใส่เล็บปลอม
�ไม่ใส่เครื่องประดับที่มือและแขน

- เล็บมือ
- เครื่องประดับ
เตรียมผู้ป่วย
ก่อนผ่าตัด
- การรับผู้ป่วยไว้ �รับผู้ป่วยไว้ ในโรงพยาบาลก่อนผ่าตัดให้ ระยะสั้นที่สดุ ถ้ าทาได้ ควร
ในโรงพยาบาล
รักษาโรคอื่นๆ ให้ ดีหรือหายก่อนผ่าตัด
�ถ้ าผู้ป่วยมีการติดเชื้อที่ตาแหน่งอื่นให้ รักษาอาการติดเชื้อให้ หาย
ก่อนยกเว้ นการผ่าตัดในกรณีฉุกเฉิน
- การกาจัดขน �ถ้ าไม่มีความจาเป็ นห้ ามกาจัดขน
ทาความสะอาด �ในรายที่มีขนรบกวนการผ่าตัดให้ ขลิบขนทันทีก่อนเข้ าห้ องผ่าตัด
ร่างกาย
�ห้ ามโกนขน
�1 - 3 วันก่อนการผ่าตัดให้ ผ้ ูป่วยฟอกตัวด้ วยสบู่ผสมนา้ ยา
ทาลายเชื้อ เช่น Chlorhexidine
- การเตรียม
�กระทาในห้ องผ่าตัด
ผิวหนัง
�ใช้ นา้ ยาทาลายเชื้อ Chlorhexidineหรือ Iodophor
ระหว่างผ่าตัด
การใช้ ยาปฏิชีวนะ �ใช้ ยาปฏิชีวนะเพื่อป้ องกันการติดเชื้อที่ตาแหน่งผ่าตัดในรายที่มี
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กระบวนการ

การปฏิบตั ิ

เพื่อป้ องกันการ ข้ อบ่งชี้
ติดเชื้อที่ตาแหน่ง �สวมเครื่องป้ องกันร่างกายอย่างถูกต้ องและเหมาะสม
ผ่าตัด
�ปิ ดประตูห้องผ่าตัดตลอดเวลา
�ดูแลไม่ให้ ผ้ ูป่วยมีภาวะอุณหภูมิกายต่า
�ดูแลให้ ผ้ ูป่วยได้ รับออกซิเจนอย่างเพียงพอรักษาระดับของ
ออกซิเจนในเลือดให้ อยู่ในช่วงไม่ต่ากว่า 80% ตลอดช่วงเวลาการ
ผ่าตัดและ 2 - 3 ชั่วโมง หลังการผ่าตัด
�ในผู้ป่วยเบาหวานให้ ควบคุมระดับนา้ ตาลในเลือดให้ อยู่ในช่วงไม่
เกิน 200 mg% ระหว่างการผ่าตัดถึง 1 - 2 วัน หลังการผ่าตัด
�ห้ องผ่าตัดดูแลการหมุนเวียนอากาศให้ อยู่ในช่วง 15 - 25 Air
การควบคุม
change และเป็ น Fresh air 3 air change
สิ่งแวดล้ อม
�มีความชื้นไม่เกิน 30 - 60% และต้ องเป็ น Positive pressure
ระหว่างผ่าตัด
�มีอุณหภูมิ 18 - 24 0C
หลังผ่าตัด
�ไม่เปิ ดแผลผ่าตัดก่อน 24 - 48 ชั่วโมง ยกเว้ นในกรณีแผลมี
เลือด/ Discharge ซึมมาก
�ล้ างมือแบบ Hygienic hand washing ก่อนและหลังทาแผลผ่าตัด
�ทาแผลสะอาดก่อนแผลที่มีการติดเชื้อ
�ทาแผลโดย Aseptic technique
�ทาความสะอาดห้ องผ่าตัดหลังการผ่าตัดแต่ละรายในกรณีท่เี ห็น
การทาความ
ว่ามีการเปื้ อนของเลือดหรือสารคัดหลั่งของผู้ป่วย
สะอาดห้ องผ่าตัด �ทาความสะอาดห้ องผ่าตัดหลังการผ่าตัดรายสุดท้ ายของวัน
�ถ้ าไม่มีเลือดหรือสารคัดหลั่งเปื้ อนให้ ทาความสะอาดด้ วยนา้ และ
ผงซักฟอก
�ถ้ ามีการเปื้ อนของเลือดหรือสารคัดหลั่งให้ ทาความสะอาดด้ วย
นา้ ยาทาลายเชื้อ
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สิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติ
1. อบห้ องผ่าตัดด้ วยฟอร์มาลิน
2. การพ่นด้ วยนา้ ยาทาลายเชื้อหรือเปิ ดไฟ UV. ในห้ องผ่าตัด
3. วาง Plate เพาะเชื้อในห้ องผ่าตัด
4. ล้ างมืออุปกรณ์ในห้ องผ่าตัด
การป้องกันการติดเชื้ อของระบบทางเดินอาหาร
โรคอุจจาระร่วง พบได้ บ่อยในประเทศไทย เนื่องจากมีภมู ิอากาศที่เหมาะแก่การ
เจริญเติบโตของเชื้อโรค และมีสตั ว์พาหะนาเชื้อเช่นแมลงวันแมลงสาบเป็ นจานวนมาก
นอกจากนี้อาหารที่จาหน่ายมักมีปัญหาการปนเปื้ อนเชื้อทั้งอาหารที่ปรุงแล้ ว และอาหารดิบ
เนื่องจากการจัดเก็บภาชนะที่บรรจุการขนส่งอาหารไม่ได้ มาตรฐาน ผู้ปรุงอาหารขาดความรู้
เกี่ยวกับวิธกี ารปรุง และการถนอมอาหารอย่างถูกต้ อง จึงปรากฏว่า โรคอุจจาระร่วงเป็ นโรค
ที่เป็ นปัญหาแม้ ในโรงพยาบาล
ระบาดวิทยา
โรคติดเชื้อระบบทางเดินอาหาร มีอาการสาคัญคืออุจจาระร่วง และอาจจะมีอาการ
คลื่นไส้ อาเจียน และอาการหรือการตรวจพบอื่นที่สนับสนุนการติดเชื้อ คือ
1. ไข้
2. อุจจาระเป็ นมูกเลือดหรือตรวจพบเม็ดเลือดขาวจานวนมากในอุจจาระ
3. การเพาะเชื้อจากอุจจาระหรือเลือดหรือการตรวจอื่นๆ พบเชื้อก่อโรค
4. มีการระบาดของเชื้อนั้น ในขณะนั้น และอาการของผู้ป่วยเข้ าได้ กบั การติดเชื้อนั้น
เชื้ อทีเ่ ป็ นสาเหตุ
เชื้อที่เป็ นสาเหตุพบบ่อยของโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลของระบบทางเดินอาหารมี ดังนี้
1. Salmonella spp.
2. Shigella spp.
3. Escherichia coli
4. Clostridium difficile
5. Staphylococcus aureus
6. Mixed bacteria
7. Viruses เช่น Rota virus, adenovirus
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กลไกการติดเชื้ อ
ผู้ป่วยที่อยู่ในโรงพยาบาลเสี่ยงต่อการติดเชื้อของระบบทางเดินอาหารมากกว่าคนปกติ
เนื่องจากผู้ป่วยจานวนไม่น้อยได้ รับยาลดกรดในกระเพาะอาหาร เนื่องจากเป็ นโรคหรือเพื่อ
ป้ องกันแผลในกระเพาะอาหาร ในผู้ท่มี ีปัจจัยเสี่ยงต่อการมีเลือดออกในกระเพาะอาหาร
เช่น ผู้ท่มี ีภาวะหลอดลมอุดกั้นภาวะไตวาย เป็ นต้ นผู้ป่วยบางรายมีภาวะ Achlorhydria จาก
โรค การที่มีกรดในกระเพาะอาหารลดลงด้ วยโรคหรือด้ วยการรักษาก็ดี ทาให้ เชื้อโรคที่กนิ
เข้ าไปผ่านเข้ าสู่ลาไส้ ได้ โดยไม่ถูกทาลายโดยกรดในกระเพาะอาหาร จึงมีโอกาสก่อโรค
อุจจาระร่วงได้ ง่าย
ผู้ป่วยส่วนใหญ่ กินอาหารจากแผนกโภชนาการของโรงพยาบาล ซึ่งได้ รับการดูแล
ควบคุมคุณภาพความสะอาดเป็ นอย่างดี อาหารในโรงพยาบาลจึงมีคุณภาพดีกว่าอาหารที่
ปรุงนอกโรงพยาบาล แต่ถ้ามีความบกพร่องของคุณภาพของวัตถุดิบขั้นตอนวิธกี ารปรุงการ
ขนส่งการแจกจ่ายแล้ ว ก็อาจจะมีเชื้อโรคปนเปื้ อนอาหารได้ ในกรณีเช่นนี้จะทาให้ เกิดโรคได้
ในผู้ป่วยจานวนมาก อาหารที่ปนเปื้ อนเชื้อโรคได้ ง่ายได้ แก่ อาหารที่ปรุงและเก็บไว้ นาน
ก่อนที่จะให้ ผ้ ูป่วยกิน เช่น อาหารเหลวที่ให้ ทางสายยางเข้ ากระเพาะอาหาร
การแพร่เชื้อก่อโรคของระบบทางเดินอาหารมีกลไกที่สาคัญ 2 ประการ คือ
1. Fecal-oral route เชื้อก่อโรคมักจะมาจากผู้ปรุงหรือผู้แจกจ่ายอาหารที่เป็ นโรค
หรือเป็ นพาหะของโรค ซึ่งปนเปื้ อนบนมือของบุคลากรเหล่านี้แล้ ว ปนเปื้ อนอาหารใน
ที่สดุ ถ้ าบุคลากรเหล่านี้ยังปฏิบัติงานในขณะที่ป่วยหรือขณะที่เป็ นพาหะของโรคและไม่
ล้ างมือให้ ถูกวิธกี ่อนปรุงหรือแจกจ่ายอาหาร
2. การถ่ายทอดโดยมือของบุคลากร เกิดขึ้นเนื่องจากมือของบุคลากรปนเปื้ อนเชื้อ
ก่อโรคจากการหยิบจับของต่างๆ แล้ วสัมผัสอาหารโดยเฉพาะอาหารที่เก็บไว้ นานก่อน
บริโภคการแพร่เชื้อยังอาจเกิดจากการปนเปื้ อนเชื้อของเครื่องมือเครื่องใช้ สาหรับปรุง
หรือบรรจุอาหารได้ แต่พบได้ น้อย
การควบคุมและป้องกัน
การควบคุม
การควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลของระบบทางเดินอาหาร มิให้ แพร่กระจายกระทา
ได้ โดยวิธตี ่อไปนี้
1. การล้ างมือของบุคลากรดังได้ กล่าวมาแล้ ว ว่าการปนเปื้ อนเชื้อในอาหารส่วนใหญ่เกิด
จากเชื้อบนมือของบุคลากรที่เตรียมและแจกจ่ายอาหารดังนั้นสถานพยาบาลจึงต้ องเข้ มงวด
และออกระเบียบปฏิบัติให้ บุคลากรล้ างมือก่อนการเตรียมและแจกจ่ายอาหารทุกครั้ง
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2. การป้ องกันมิให้ เชื้อในอุจจาระแพร่กระจาย ควรกระทาในผู้ป่วยทุกรายที่มีอาการ
อุจจาระร่วงหรือถ่ายเป็ นมูกเลือด
3. การสอบสวนโรค ถ้ ามีผ้ ูป่วยโรคอุจจาระร่วงในโรงพยาบาลมากกว่า 2 ราย ที่มี
อาการคล้ ายกันเกิดขึ้นในเวลาใกล้ เคียงกัน หรือเกิดจากเชื้อชนิดเดียวกัน ควรสอบสวนโรค
โดยเน้ นประเด็นต่อไปนี้
- ผู้ป่วยที่อยู่ในหอเดียวกันมีอาการเช่นเดียวกัน หรือไม่ถ้ามีการระบาดจากแหล่ง
เดียวกัน เช่น โรงครัวของโรงพยาบาลอาจจะมีผ้ ูป่วยที่มีอาการใกล้ เคียงกันกระจัด
กระจายอยู่ท่วั โรงพยาบาล
- ความสะอาดของอาหาร
- บุคลากรที่ปรุงและแจกจ่ายอาหาร
4. การควบคุมการระบาด กระทาได้ โดยการแยกผู้ป่วยและการระมัดระวังมิให้ เชื้อโรค
แพร่กระจายโดยเน้ นการใช้ ถุงมือ และเสื้อคลุมของบุคลากรขณะปฏิบัติงานสาหรับผู้ป่วย
เด็กที่ติดเชื้อโรคเดียวกันอาจจะให้ อยู่รวมกันในห้ องเดียวกันได้ และเพื่อมิให้ เชื้อโรคแพร่
กระจายโดยบุคลากรในระหว่างที่มีโรคระบาดควรจัดให้ บุคลากรที่ปฏิบัติงานกับผู้ป่วย
เหล่านี้ปฏิบัติงานเฉพาะในหอผู้ป่วยนั้น
การป้องกัน
การป้ องกันโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลของระบบทางเดินอาหาร กระทาได้ โดยการ
ควบคุมความสะอาดของอาหาร และการดูแลคุณภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรแผนก
โภชนาการของโรงพยาบาล
1. ความสะอาดของวัตถุดิบ วัตถุดิบที่จัดซื้อเข้ าโรงครัวของโรงพยาบาลแม้ จะได้ รับการ
คัดเลือกอย่างดีแล้ วก็ตาม ก็ยังมีส่งิ สกปรกปนเปื้ อนได้ มาก เนื่องจากการดูแลจากต้ นตอของ
อาหารสู่ตลาดไม่ดี เช่น ไม่มีการห่อหรือบรรจุอย่างถูกต้ องโดยเฉพาะอาหารโปรตีนมักจะมี
การชาแหละข้ างทางกองบนพื้น ฯลฯ จึงควรถือว่าวัตถุดิบที่ซ้ ือมานั้นมีโอกาสปนเปื้ อนเชื้อ
โรคได้ เสมอจึงต้ องทาลายเชื้ออย่างเหมาะสมก่อนจะให้ ผ้ ูป่วยกิน
2. ความสะอาดของโรงครัวและ
เครื่องใช้ ต่างๆ โรงครัวในโรงพยาบาล
ส่วนใหญ่ของประเทศไทย ยังใช้ การปรุง
ด้ วยแรงงานคนเป็ นส่วนใหญ่เครื่องมือ
เครื่องใช้ ตลอดจนสถานที่จัดเก็บปรุง
อาหารอาจจะสกปรกมีเชื้อโรคปนเปื้ อน
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อยู่เสมอผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับอาหารมีน้อย จึงปล่อยให้ เจ้ าหน้ าที่ดูแลเองเป็ นหลักถ้ า
เจ้ าหน้ าที่ไม่มีความรู้หรือปล่อยปละละเลยจะทาให้ โรงครัวและเครื่องใช้ สกปรกมีเชื้อโรค
ปนเปื้ อนซึ่งจะเป็ นอันตรายต่อผู้บริโภคได้
3. ความรู้ความสามารถของผู้ปรุงอาหารสาหรับโรงพยาบาลขนาดใหญ่ อาหารที่ปรุงให้
ผู้ป่วยจะมีโภชนากรควบคุม แต่โรงพยาบาลขนาดเล็กมักจะไม่มีผ้ ูควบคุมที่มีความรู้ความ
ชานาญ นอกจากนี้บุคลากรที่ปรุงอาหารโดยทั่วไปมักเป็ นลูกจ้ างของโรงพยาบาลที่ได้ รับการ
ฝึ กฝนมาไม่มาก ทาให้ การปฏิบัติงานมีความบกพร่องเกิดขึ้นได้ ง่ายและยากต่อการควบคุม
นอกจากนี้ยังไม่มีกฎระเบียบในการควบคุมมาตรฐานของผู้ปรุงอาหารดังเช่นในประเทศที่
พัฒนาแล้ ว ทาให้ ไม่สามารถตรวจสอบว่าผู้ปรุงอาหารมีโรคติดต่อที่ถ่ายทอดได้ ทางอาหาร
หรือไม่ บุคลากรที่ปรุงและแจกจ่ายอาหารไม่ระมัดระวังเท่าที่ควร เช่น ไม่ล้างมือก่อนปรุง
อาหาร ไม่ล้างมือหลังเข้ าส้ วมเป็ นต้ นดังนั้นการพัฒนาคุณภาพของผู้ปรุงและผู้แจกจ่าย
อาหาร โดยการให้ การศึกษาการออกกฎระเบียบและการควบคุมให้ ปฏิบัติตาม จึงเป็ นสิ่งที่
ควรกระทาต่อไป
4. การควบคุมคุณภาพอาหารที่จาหน่ายในโรงพยาบาลร้ านอาหารในโรงพยาบาล มี
จุดมุ่งหมายเพื่อจาหน่ายอาหารให้ แก่บุคลากรญาติผ้ ูป่วยและผู้ป่วยนอกที่มารับบริการ แต่
บ่อยครั้งที่ญาติซ้ ืออาหารจากร้ านอาหารเหล่านี้มาให้ ผ้ ูป่วยกินเนื่องจากรสชาติอร่อย ดังนั้น
โรงพยาบาลจึงต้ องคัดเลือกร้ านที่มีคุณภาพมาจาหน่าย พร้ อมทั้งมีระเบียบให้ ผ้ ูจาหน่าย
ปฏิบัติตามร่วมกับการกากับดูแลและติดตามอย่างมีระบบ จึงจะควบคุมคุณภาพของอาหาร
ที่จาหน่ายได้ ในทางปฏิบัติผ้ ูบริหารโรงพยาบาลส่วนใหญ่ให้ ความสนใจกับร้ านอาหารที่
โรงพยาบาลอนุญาตให้ จาหน่าย แต่การกากับดูแลยังมีความบกพร่องในโรงพยาบาลหลายๆ
แห่งปัญหาที่สาคัญ คือ ผู้จาหน่ายอาหารจรเช่นอาหารรถเข็นอาหารหาบเร่ท่เี ข้ ามาจาหน่าย
ในโรงพยาบาล ซึ่งพบได้ ประจามักเป็ นอาหารที่สกปรก ผู้ท่ไี ม่ร้ กู ม็ ักจะซื้อมากินบางครั้งซื้อ
ฝากผู้ป่วย ทาให้ เกิดโรคจากอาหารสกปรกเหล่านี้ ได้ การห้ ามเข้ ามาจาหน่ายในเขต
โรงพยาบาลก็กระทาได้ ยาก และมักจะเป็ นข้ อพิพาทระหว่างผู้จาหน่ายกับเจ้ าหน้ าที่ของ
โรงพยาบาลเสมอ ปัญหานี้แก้ ไขยากคงจะต้ องรอจนกว่าผู้บริโภคจะมีความรู้และตระหนักถึง
ความสาคัญของคุณภาพของอาหา รและเลือกบริโภคเฉพาะอาหารที่สะอาด จึงจะแก้ ไข
ปัญหานี้ได้ สิ่งที่ต้องตระหนักในปัจจุบันคืออาหารที่สกปรกจากผู้ค้าเหล่านี้อาจจะก่อโรคกับ
ผู้ป่วยญาติและบุคลากร และถ้ ามีการระบาดเกิดขึ้นการสอบสวนโรคควรครอบคลุมร้ านค้ า
เหล่านี้ด้วย
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Clostridium difficile Infection
Clostridium difficile เป็ นเชื้อที่สาคัญของการติดเชื้อในโรงพยาบาล เนื่องจากเชื้อนี้
พบได้ ท่วั ไปในสิ่งแวดล้ อมพาหะของเชื้อนี้ พบถึงร้ อยละ 20 ของผู้ใหญ่ และเชื้อนี้เป็ น
สาเหตุของการติดเชื้อในโรงพยาบาลของระบบทางเดินอาหารถึงร้ อยละ 15 ของผู้ป่วย
ผู้ใหญ่ร้อยละ 95 ของผู้ป่วยที่ได้ รับการผ่าตัดและร้ อยละ 97 ของผู้ป่วยอายุรกรรมใน
ประเทศไทย คาดว่าการติดเชื้อนี้มีอตั ราใกล้ เคียงกับในต่างประเทศแต่การเพาะเชื้อ
Clostridium difficile ด้ วยวิธี Anaerobic และการตรวจ Cytotoxin ยังไม่แพร่หลายและ
กระทาได้ ในสถาบันบางแห่งเท่านั้น ทาให้ การตรวจพบเชื้อนี้มีน้อย ถ้ ามีการพัฒนาการ
ตรวจด้ วยวิธดี ังกล่าวและมีบริการแพร่ขยายไปตามโรงพยาบาลต่างๆ ก็จะสามารถทราบ
อุบัติการณ์ท่แี ท้ จริงของเชื้อนี้ได้
กลไกการติดเชื้ อ
เชื้อนี้พบได้ ในอุจจาระของผู้ป่วยและผู้ท่เี ป็ นพาหะและแพร่ส่ผู ้ ูป่วยโดยมือของบุคลากร
ที่ปนเปื้ อนเชื้อ การปนเปื้ อนเกิดขึ้นได้ ง่ายเพราะเชื้อนี้อยู่ในสิ่งแวดล้ อมในโรงพยาบาลได้
นานๆ โอกาสที่มือจะปนเปื้ อนเชื้อนี้จึงมีมากการติดเชื้อ Clostridium difficile มักจะมี
ความสัมพันธ์กบั การใช้ ยาต้ านจุลชีพโดยเฉพาะการใช้ ยาต้ านจุลชีพที่มีฤทธิ์ทาลายเชื้อ
แบคทีเรียในลาไส้ เช่น Clindamycin, Cephalosporins ยาต้ านจุลชีพทุกขนาน สามารถทา
ให้ เกิดการติดเชื้อนี้ได้ การใช้ ยาต้ านจุลชีพทาให้ แบคทีเรียในลาไส้ ลดลงเชื้อ Clostridium
difficile ซึ่งดื้อยาต้ านจุลชีพจึงแบ่งตัวอย่างรวดเร็วและสร้ างสารพิษ ทาให้ เกิดการอักเสบ
ของลาไส้ และอาการอุจจาระร่วงอย่างรุนแรง
อาการและอาการแสดง
อาการที่เด่นของการติดเชื้อนี้ คือ อาการอุจจาระร่วงอย่างรุนแรงผู้ป่วยจะถ่ายอุจจาระ
เป็ นนา้ ปริมาณมาก แต่อาจจะมีมูกหรือเลือดปนได้ ผู้ป่วยจะมีอาการของการขาดนา้ และ
เกลือแร่อย่างรุนแรง และอาการอุจจาระร่วงจะเป็ นอยู่นานหลายวัน
การวินจิ ฉัย
นอกจากอาศัยอาการแล้ วการตรวจ Sigmoidoscopy จะพบลักษณะจาเพาะ คือ พบแผ่น
Pseudomembrane สีเหลืองติดกับผนังลาไส้ ใหญ่ ถ้ าเพาะเชื้อจากอุจจาระจะพบ Clostridium
difficile และพบสารพิษในอุจจาระ
การรักษามีหลัก 3 ประการคือ
1. หยุดยาต้ านจุลชีพที่ให้ อยู่ ถ้ าจาเป็ นต้ องใช้ ยาต้ านจุลชีพในผู้ป่วยรายนั้นให้
เปลี่ยนเป็ นยาขนานอื่น และพยายามหลีกเลี่ยงยาที่มีผลต่อเชื้อแบคทีเรียในลาไส้
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2. การรักษาตามอาการและการรักษาประคับประคองที่สาคัญ คือ การให้ สารนา้ และ
เกลือแร่ทดแทน
3. การใช้ ยาต้ านจุลชีพเพื่อทาลาย Clostridium difficile ยาที่มีประสิทธิภาพดี ได้ แก่
Vancomycin หรือ Metronidazole โดยการกิน
วิธกี ารป้ องกันการแพร่กระจายของเชื้อนี้ท่ไี ด้ ผลดี คือ การล้ างมือทุกครั้งหลังสัมผัส
ผู้ป่วยและใส่ถุงมือทุกครั้งก่อนจะจับต้ องผู้ป่วยที่มีอาการอุจจาระร่วง รวมทั้งการงดใช้ ยา
ปฏิชีวนะโดยไม่จาเป็ น
การป้องกันการติดเชื้ อทีผ่ วิ หนังและเนื้ อเยือ่ ชั้นใต้ผวิ หนัง
วัตถุประสงค์
ลดอัตราการติดเชื้อที่ผวิ หนังและเนื้อเยื่อใต้ ผวิ หนัง
ขอบข่าย
บุคลากรทางการแพทย์ทุกระดับในหอผู้ป่วย
คาจากัดความ
การติดเชื้อที่ผวิ หนังและเนื้อเยื่อใต้ ผวิ หนัง (Skin and soft tissue infection) แบ่ง
ออกเป็ น
1.1 การติดเชื้อที่ผวิ หนังและแผลวินิจฉัยโดย
1.1.1 มีต่มุ หนองฝี แผลมีหนอง
1.1.2 มีอาการปวดบวมแดงร้ อนบริเวณรอยโรค
1.1.3 ตรวจพบเชื้อก่อโรค
1.2 การติดเชื้อของเนื้อเยื่อใต้ ผวิ หนัง (Soft tissue infection) วินิจฉัยโดยมีอาการไข้
ปวดบวมแดงร้ อนของเนื้อเยื่อใต้ ผวิ หนังการติดเชื้อนี้แบ่งรายละเอียดออกเป็ น
1.2.1 การอักเสบติดเชื้อชั้นใต้ ผวิ หนัง (Cellulitis)
1.2.2 การอักเสบติดเชื้อถึงชั้นพังผืดหุ้มกล้ ามเนื้อ (Necrotizing fasciitis)
1.2.3 การอักเสบติดเชื้อของกล้ ามเนื้อ (Infected myositis)
1.2.4 การเน่าตายของกล้ ามเนื้อจากการติดเชื้อ (Infected gangrene/gas gangrene)
1.3 การติดเชื้อที่แผลกดทับ (Decubitus ulcer infection) วินิจฉัยโดย
1.3.1 บริเวณแผลมีอาการปวดบวมแดงมีนา้ เหลืองหรือหนองอาจมีไข้ ร่วมด้ วย
1.3.2 ตรวจพบเชื้อก่อโรค
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1.4 การติดเชื้อของแผลไฟไหม้ - นา้ ร้ อนลวก (Burn wound infection) วินิจฉัยโดย
1.4.1 บริเวณแผลมีอาการปวดบวมแดงรอบๆ แผลมีนา้ เหลืองหรือหนองอาจมีไข้
ร่วมด้ วย
1.4.2 ตรวจพบเชื้อก่อโรค
1.5 การอักเสบและฝี ท่เี ต้ านม (Mastitis, Breast abscess) วินิจฉัยโดย
1.5.1 บริเวณที่อกั เสบติดเชื้อมีอาการปวดบวมแดงร้ อนอาจมีนา้ เหลืองหรือหนองที่
ไหลออกมาอาจมีไข้ ร่วมด้ วย
1.5.2 ตรวจพบเชื้อก่อโรค
1.6 การอักเสบติดเชื้อของสะดือทารก (Omphalitis) วินิจฉัยโดย
1.6.1 บริเวณสายสะดือบวมแดงอาจมีนา้ เหลืองหรือหนองออกจากสะดืออาจมีไข้
ร่วมด้ วย
1.6.2 ตรวจพบเชื้อก่อโรค
การป้องกันการติดเชื้ อทีผ่ วิ หนังโดยทัวไป
่
การติดเชื้อที่ผวิ หนัง เกิดจากเชื้อโรคความร้ อนความชื้นสารเคมีท่กี ระทบและการระคาย
เคืองที่ผวิ หนังและภยันตรายต่อผิวหนัง ดังนั้นการป้ องกันจึงควรกระทาต่อปัจจัยข้ างต้ น
ดังต่อไปนี้
1. ความร้ อนและความชื้น ประเทศไทยมีอากาศร้ อนและมีความชื้นสูง ทาให้ มีเหงื่อ
ออกมากผิวหนัง แฉะ และเกิดผื่นคันได้ ง่าย การเกิดผื่นคันทาให้ เกาและเกิดแผลที่ผวิ หนัง
ซึ่งมีการติดเชื้อแทรกซ้ อนได้ ง่าย วิธกี ารลดความร้ อนและความชื้นที่ดีท่สี ดุ คือ การใช้ เครื่อง
ปรับอากาศแต่มีราคาแพงโรงพยาบาลส่วนใหญ่กระทาไม่ได้ การใช้ พัดลมก็บรรเทาได้
นอกจากนี้ถ้าสามารถออกแบบให้ หอผู้ป่วยโปร่ง มีอากาศถ่ายเทได้ ดีจะช่วยลดความร้ อนลง
ได้ การอาบนา้ หรือเช็ดตัวผู้ป่วยจะช่วยลดการเปี ยกชื้นและบรรเทาความร้ อนลงได้ เสื้อผ้ า
เครื่องนอนผู้ป่วยควรใช้ ผ้าที่ระบายความร้ อนได้ ดีและควรหมั่นเปลี่ยนบ่อยๆ เช่น เสื้อผ้ า
เปลี่ยนทุกวันผ้ าปูท่นี อนเปลี่ยนวันเว้ นวัน ปลอกหมอนและผ้ าห่มทุกสัปดาห์ เป็ นต้ น เสื้อผ้ า
เครื่องนุ่งห่มที่สกปรกหรือเปี ยกควรเปลี่ยนทันที
2. สารเคมีท่รี ะคายเคืองต่อผิวหนัง ได้ แก่ ยาขี้ผ้ งึ ครีม นา้ มันที่ใช้ ทาผิว ฯลฯ ควร
หลีกเลี่ยงวิธกี ารป้ องกันการติดเชื้อที่ผวิ หนังที่ดีท่สี ดุ คือ การทาความสะอาดโดยใช้ สบู่อ่อน
และการทาให้ ผวิ หนังแห้ งอยู่เสมอ ถ้ าผิวหนังแห้ งเกินไป เช่น ในฤดูหนาวผู้สงู อายุอาจใช้
ครีมทาได้ ควรหลีกเลี่ยงขี้ผ้ งึ หรือนา้ มันเพราะเหนียวเหนอะทาให้ เหงื่อระเหยออกไม่ได้ และ
เกิดการระคายเคือง
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สารระคายเคืองที่สาคัญ คือ อุจจาระและปัสสาวะที่ผ้ ูป่วยถ่ายออกมาโดยไม่ร้ สู กึ ตัวและ
ทิ้งค้ างให้ สมั ผัสผิวหนังนานๆ พบมากในผู้ป่วยที่มีโรคทางระบบประสาทและผู้ป่วยที่ขยับ
เขยื้อนไม่ได้ เช่น การเข้ าเฝื อกการทา Skeletal traction วิธกี ารป้ องกันอุจจาระราดในผู้ป่วย
โรคทางระบบประสาทที่เหมาะสม คือ การงดให้ ยาระบายที่อาจทาให้ อุจจาระร่วงและการ
สวนอุจจาระอย่างสม่าเสมอ ส่วนการป้ องกันการระคายเคืองจากการถูกนา้ ปัสสาวะหรือการ
ใช้ ถุงยางอนามัยรองรับในผู้ป่วยชายและการใช้ ผ้าอ้ อมรองรับในผู้ป่วยหญิง ควรหลีกเลี่ยง
การใส่สายสวนปัสสาวะในผู้ป่วยที่ถ่ายไม่ร้ สู กึ ตัว เพราะจะทาให้ เกิดการติดเชื้อของระบบ
ปัสสาวะตามมา
3. ภยันตรายต่อผิวหนัง ที่ทาให้ ผวิ หนังถลอกเป็ นแผลทาให้ เชื้อเข้ าได้ ง่ายการหลีกเลี่ยง
ภยันตรายต่อผิวหนังกระทาได้ ดังนี้
3.1 ผู้ป่วยควรตัดเล็บมือเล็บเท้ าให้ ส้นั เพื่อลดภยันตรายจากการเกาและควรงดการ
เกาโดยใช้ ไม้ เกาหลัง
3.2 การดูแลผู้ป่วยควรหลีกเลี่ยงการทาให้ เกิดรอยถลอกหรือแผลเป็ นที่ผวิ หนัง เช่น
การลากผู้ป่วย การโกนขน เป็ นต้ น ผู้ป่วยที่สงู อายุมักจะมีผวิ หนังแห้ งและแตก
ง่าย ควรงดเว้ นการอาบนา้ หรือเช็ดตัวด้ วยนา้ อุ่นที่อุณหภูมิสงู เกินไป และควรทา
ผิวหนังด้ วยครีม เพื่อป้ องกันผิวหนังแตกโดยเฉพาะในฤดูหนาว
แผลกดทับ (Pressure Sore)
นิยามและผลกระทบ
แผลกดทับ หมายถึง แผลที่เกิดขึ้นเนื่องจาก
บริเวณที่เกิดแผลถูกทับไว้ จนมีการตายของผิวหนัง
และเนื้อเยื่อใต้ ผวิ หนัง
ความรุนแรงของแผลกดทับ
การเกิดแผลกดทับเป็ นกระบวนการต่อเนื่อง
จากระยะเริ่มแรกจนถึงขั้นที่แผลกดทับระยะท้ ายสุด เพื่อความเข้ าใจและเป็ นหลักในการ
รักษาจึงแบ่งความรุนแรงของแผลกดทับเป็ น 4 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 เป็ นระยะที่มีการอักเสบที่บริเวณเนื้อเยื่อใต้ ผวิ หนังเนื่องจากการขาดเลือด
ชั่วคราว ทาให้ บริเวณนั้นมีอาการปวดบวมแดงร้ อนซึ่งเป็ นอาการของการอักเสบมักจะอยู่
ตรงกับปุ่ มกระดูกข้ างล่างถ้ าเป็ นมากผิวหนังชั้น Epidermis จะลอกหลุดเห็นเป็ นรอยถลอก
การตรวจพบแผลกดทับระยะที่ 1 จะเป็ นประโยชน์มากเพราะถ้ าแก้ ไขจะหายได้ ใน 5-10วัน
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ระยะที่ 2 เมื่อแรงกดทับนานยิ่งขึ้นพยาธิสภาพในระยะที่ 1 จะดาเนินต่อไปทาให้ เกิด
การตายของเซลล์ผวิ หนังทั้งหมดจนถึงชั้นไขมัน ทาให้ เกิดแผลล้ อมรอบด้ วยบริเวณผิวหนัง
ที่บวมแดงแผลกดทับระยะที่ 2 นี้ยังสามารถจะหายเป็ นปกติได้ ถ้าสามารถกาจัดสาเหตุได้
ระยะที่ 3 เซลล์ไขมันจะถูกทาลายในระยะนี้ เนื่องจากการขาดเลือดเลี้ยงลามลึกลงไปทา
ให้ เกิดแผลลึกถึงชั้นกล้ ามเนื้อหรือพังผืดบนกล้ ามเนื้อ (Fascia) กล้ ามเนื้อจะหดเกร็งจนมี
การงอที่ข้อ ระยะนี้มักจะมีการติดเชื้อร่วมด้ วยและมีกลิ่นเหม็น ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการไข้ ถ้า
แผลมีขนาดใหญ่และมีหนองออกมาก จะทาให้ ขาดอาหารโลหิตจางการรักษาประกอบด้ วย
การให้ อาหารอย่างเพียงพอการใช้ ยาต้ านจุลชีพและการตัดแต่งแผลเพื่อตัดส่วนที่มีเนื้อตาย
ออก ระบายเอาหนองออกการทา Wet dressing จนกว่าแผลจะสะอาดซึ่งอาจจะปล่อยให้
หายสนิทหรือเย็บปิ ดแผลก็ได้ แล้ วแต่กรณีการรักษาทั้งหมดใช้ เวลานานมาก
ระยะที่ 4 การติดเชื้อและการเน่าตายของเนื้อเยื่อ ขยายลึกลงไปจนถึงกระดูกหรือข้ อ
ทาให้ กระดูกอักเสบข้ ออักเสบหรือข้ อหลุด ส่งผลให้ เกิดความพิการการรักษา นอกจากวิธที ่ี
ใช้ ในระยะที่ 3 แล้ วอาจจะต้ องตัดขาส่วนที่งอนั้นออก เพื่อให้ การดูแลกระทาได้ สะดวกขึ้น
แผลกดทับปิ ด (Closed pressure sores) เป็ นแผลกดทับที่มีลักษณะพิเศษกล่าวคือ มี
การเน่าตายของเนื้อเยื่อใต้ ผวิ หนังขนาดใหญ่และมักจะลึกถึงกระดูก (ระยะที่ 3 หรือ 4)
โดยที่มีแผลที่ผวิ หนังขนาดเล็กมากทางคลินิกมีอาการที่สงั เกตคือ มีแผลขนาดเล็กอยู่บนปุ่ ม
กระดูกเช่นที่ Ischial tuberosity และมีหนองไหลออกมา เมื่อตรวจโดยละเอียดจะพบ
เนื้อเยื่อข้ างใต้ ตายและเป็ นโพรงลึก การรักษาเหมือนกับการรักษาแผลกดทับระยะที่ 3 หรือ
4 แล้ วแต่กรณี ดังนั้นผู้ป่วยที่เสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับแม้ จะมีแผลขนาดเล็กต้ องตรวจให้
ละเอียดเพื่อหาร่องรอยของ Closed pressure sores
ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับ แผลกดทับเป็ นภาวะแทรกซ้ อนที่พบได้ ในผู้ป่วยที่มี
ปัจจัยเสี่ยงต่อการกดทับ และสิ่งที่ทาให้ เกิดภยันตรายต่อผิวหนังดังต่อไปนี้
1. การเคลื่อนไหวน้ อยหรือเคลื่อนไหวไม่ได้ (Immobility) สาเหตุอาจจะเกิดจากโรค
ทางสมองไขสันหลังหรือเส้ นประสาท ทาให้ ร่างกายทั้งหมดหรือบางส่วนเคลื่อนที่ไม่ได้ หรือ
เกิดจากการตรึงส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายไว้ เช่น การตรึงเพื่อดึงกระดูก (Skeletal
traction) การเคลื่อนไหวที่ลดลงหรือไม่เคลื่อนไหว ทาให้ ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายกดอยู่
บนที่นอนตลอดเวลา ถ้ าส่วนนั้นมีปุ่มกระดูกอยู่ข้างใต้ จะทาให้ บริเวณนั้นขาดเลือดไปเลี้ยง
ดังที่กล่าวมาแล้ วนอกจากนี้ ถ้ าผู้ป่วยมีอุจจาระหรือปัสสาวะราด อุจจาระหรือปัสสาวะนั้นจะ
สัมผัสกับผิวหนังอยู่ตลอดเวลา ทาให้ เกิดการระคายเคืองผิวหนังอักเสบหรือเป็ นแผลได้
ปัจจัยนี้สาคัญที่สดุ พบได้ ในผู้ป่วยที่มีแผลกดทับถึงร้ อยละ 90
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2. ประสาทสัมผัสเสีย (Sensory loss) ผู้ป่วยที่ไม่มีความรู้สกึ ที่ส่วนหนึ่งส่วนใดของ
ร่างกาย จะทาให้ ส่วนนั้นเกิดภยันตรายได้ ง่าย เนื่องจากไม่ร้ สู กึ เจ็บดังที่กล่าวมาแล้ ว การเกิด
แผลกดทับเนื่องจากขาดเลือดเลี้ยงนั้น ในระยะที่ขาดเลือดจะมีสารเคมีออกมาทาให้ เจ็บ
ซึ่งถ้ าเป็ นคนปกติจะรู้สกึ และจะขยับ เพื่อไม่ให้ ส่วนนั้นถูกกดต่อไป จึงไม่เกิดแผลกดทับ
ตรงข้ ามผู้ป่วยที่ประสาทสัมผัสเสียจะไม่ร้ สู กึ เจ็บ การขาดเลือดเลี้ยงจะดาเนินต่อไปจนเกิด
เป็ นแผลกดทับ ปัจจัยนี้พบได้ ในร้ อยละ 20 ของผู้ป่วยที่มีแผลกดทับ
3. การขาดเลือดไปเลี้ยง (Ischaemia) พบได้ ในผู้ป่วยสูงอายุและผู้ป่วยที่มีความผิด
ปกติของหลอดเลือดเช่นหลอดเลือดแข็ง (Atherosclerosis) เลือดไม่หมุนเวียนเนื่องจาก
การคั่งของเลือดดา (Venous stasis) ยังผลให้ เนื้อเยื่อบริเวณที่ขาดเลือดไม่แข็งแรงเกิดแผล
ได้ ง่าย และเมื่อมีแผลจะลุกลามและหายยาก ถ้ ามีการกดทับจะยังทาให้ บริเวณนั้นขาดเลือด
เลี้ยงมากกว่าในคนที่ไม่มีความผิดปกติของหลอดเลือด
4 ภาวะทุพโภชนาการทาให้ ร่างกายขาดสารอาหาร เช่น โปรตีนทาให้ ภมู ิค้ ุมกันโรคไม่ดี
ถ้ าขาดโกลบูลิน และการซ่อมแซมส่วนที่สกึ หรอจะบกพร่องถ้ าขาดแอลบูมิน นอกจากนี้การ
ขาดโปรตีนยังทาให้ ผวิ หนังบางเป็ นแผลได้ ง่ายทาให้ บวมเลือดไปเลี้ยงผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้
ผิวหนังน้ อยลง ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ทาให้ เกิดแผลกดทับได้ ง่ายและเมื่อเกิดขึ้นมักจะหายยาก
การขาดอาหารพบได้ มากในผู้ป่วยสูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง
5. อุจจาระหรือปัสสาวะราดโดยไม่ร้ สู กึ ตัว
มักพบร่วมกับความผิดปกติของสมองและ
ไขสันหลัง พบได้ ถึงเกือบครึ่งของผู้ป่วยที่มีแผล
กดทับ อุจจาระและปัสสาวะที่ราดอยู่และสัมผัส
กับผิวหนังบริเวณก้ นอยู่นานๆ ทาให้ ผวิ หนัง
อักเสบเกิดแผลได้ ง่าย
6. ความร้ อนความชื้นของอากาศ ทาให้
เหงื่อออกง่าย ผิวหนังชื้นแฉะ เกิดผดผื่นคันทา
ให้ เกาเกิดแผลได้ ง่าย ดังนั้นแผลกดทับจึงพบ
มากในประเทศร้ อนมากกว่าในประเทศหนาว
7. แมลง เช่น ยุง มด ฯลฯ กัดผู้ป่วยทาให้
เกิดตุ่มและคัน ทาให้ เกิดบาดแผลที่ผวิ หนังจาก
การกัดและการเกาได้
จะเห็นได้ ว่าความเสี่ยงต่อการเกิดแผลกด
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ทับมีมากในผู้ป่วยในประเทศไทยทั้งสภาพของผู้ป่วย และสิ่งแวดล้ อมทาให้ การเกิดแผล
กดทับ ในประเทศไทยสูงกว่าประเทศอื่นจึงสมควรจะป้ องกันให้ เต็มที่
การป้ องกันแผลกดทับ เนื่องจากแผลกดทับเป็ นโรคแทรกซ้ อนที่พบได้ บ่อย เกิดขึ้นใน
ระยะเวลาอันสั้น แต่ใช้ เวลาในการรักษานาน การป้ องกันจึงเป็ นกลยุทธ์ท่ดี ีท่สี ดุ สาหรับการ
ลดผลเสียจากภาวะนี้ซ่ึงกระทาได้ โดยวิธดี ังต่อไปนี้
1. การแก้ ไขที่ปัจจัยเสี่ยง เช่น การรักษาโรคที่เป็ นต้ นเหตุของการเคลื่อนไหวไม่ได้
การเพิ่มเลือดไปเลี้ยงที่อวัยวะขาดเลือด การแก้ ไขภาวะทุพโภชนาการ เป็ นต้ น
2. การจัดสภาพในหอผู้ป่วยเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับ ได้ แก่
2.1 การจัดการระบายอากาศที่ดี โดยการออกแบบหอผู้ป่วยอย่างถูกต้ อง เพื่อให้
รับลมมีระบบถ่ายเทอากาศที่ดี ไม่อบั ไม่ช้ ืน ผู้ป่วยไม่อยู่อย่างแออัดจนเกินไป
อาจใช้ พัดลมช่วย การใช้ เครื่องปรับอากาศได้ ผลดี แต่ส้ นิ เปลืองค่าใช้ จ่ายสูง
จึงมิอาจกระทาได้ ในทุกสถานพยาบาล
2.2 การรักษาความสะอาด เพื่อลดฝุ่ นละอองที่ระคายเคืองผิวหนัง ควรติดมุ้งลวด
เพื่อป้ องกันแมลง
3. การดูแลผู้ป่วยอย่างถูกต้ องเป็ นปัจจัยที่สาคัญในการป้ องกันแผลกดทับประกอบด้ วย
3.1 การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัจจัยเสี่ยงโดยเฉพาะผู้ป่วยที่เคลื่อนไหวไม่ได้ ควรกระทา
ดังนี้
3.1.1 จัดให้ ผ้ ูป่วยนอนตะแคงโดยให้ หลังทามุมกับเตียง 30 องศาในท่านี้จะ
ป้ องกันการนอนทับบนปุ่ มกระดูกที่อยู่ใต้ ผวิ หนังเพราะถ้ านอนหงายจะมี
การกดที่ท้ายทอย สะบัก 2 ข้ าง เชิงกราน ก้ นกบ และส้ นเท้ า ถ้ านอน
ตะแคงให้ ร่างกายทามุม 90 องศากับพื้นเตียง จะมีการกดทับที่ใบหู
Mastoid หัวไหล่ขอบเชิงกราน Greater trochanter of femur, Head of
fibula และตาตุ่ม วิธจี ัดให้ ผ้ ูป่วยนอนในท่านี้ กระทาได้ โดยการใช้ หมอน
ขนาดเล็กๆ สอดหนุนไว้
3.1.2 เปลี่ยนท่านอนผู้ป่วยทุก 2 ชั่วโมง เพื่อป้ องกันการกดทับ ที่นานเกินไป
จนเกิดการทาลายของผิวหนัง
3.1.3 การพลิกตัวผู้ป่วย ให้ กระทาโดยวิธนี ุ่มนวล ถ้ าต้ องการเลื่อนตัวผู้ป่วยให้
ใช้ วิธยี ก ห้ ามลากผู้ป่วยเพราะจะทาให้ เกิดรอยถลอกที่บริเวณผิวหนัง
ครูดกับผ้ าปูท่นี อน
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3.1.4 การจับผู้ป่วยนั่งโดยการไขหัวเตียงหรือยกลงนั่งบนเก้ าอี้ ต้ องจัดท่าให้
ผู้ป่วยนั่งตรงถ้ านั่งเอนผู้ป่วยจะไถลทาให้ ผวิ หนังบริเวณก้ นย่น เกิดแรง
เสียด ทาให้ หลอดเลือดชั้น ใต้ ผวิ หนังหักงอ เลือดมาเลี้ยงไม่ได้ บริเวณ
ก้ นจะขาดเลือดเกิดการตายของเนื้อเยื่อได้ การจับผู้ป่วยนั่ง นอกจากจะ
จัดท่านั่งให้ ดีแล้ ว ไม่ควรให้ น่งั แต่ละท่านานเกิน 2 ชั่วโมง
3.1.5 สาหรับผู้ป่วยที่น่งั หรือนอน ควรรองบริเวณปุ่ มกระดูกที่จะสัมผัสกับที่
นอน โดยการใช้ ฟองนา้ หรือถุงมือยางใส่นา้ เพื่อลดแรงกดทับห้ ามใช้ ห่วง
ยาง (Doughnut cushion) เพราะห่วงยางจะกดกับผิวหนังในบริเวณแคบ
ๆ ทาให้ เกิดความดันสูง กดหลอดเลือดใต้ ผวิ หนังมาก จึงเสี่ยงต่อการ
เกิดแผลกดทับ
3.1.6 การดูแลผิวหนังผู้ป่วยให้ เช็ดตัวอย่างน้ อยวันละ 1 ครั้งโดยใช้ สบู่ฤทธิ์
อ่อนหรือนา้ ธรรมดาถ้ าผิวหนังแห้ งหรือแตกควรใช้ ครีมทาดูแลผิวหนัง
ให้ แห้ งอย่าให้ ช้ ืนแฉะผู้ป่วยที่ถ่ายปัสสาวะไม่ร้ ตู ัวถ้ าเป็ นเพศชายให้ ใช้
ถุงยางอนามัยครอบองคชาต เพื่อระบายนา้ ปัสสาวะถ้ าเป็ นเพศหญิงให้
ใช้ ผ้ารองรับแล้ วเปลี่ยนเมื่อเปี ยกผู้ป่วยที่ถ่ายอุจจาระโดยไม่ร้ สู กึ ตัวต้ อง
ทาความสะอาดทุกครั้งที่อุจจาระและป้ องกันการถ่ายเลอะเทอะโดยการ
สวนอุจจาระเป็ นระยะๆ
3.1.7 ในผู้ป่วยที่ไม่เคลื่อนไหวควรนวดบริเวณที่ไม่เคลื่อนไหวบ่อยๆเพื่อเพิ่ม
การไหลเวียน
3.2 การดูแลเสื้อผ้ าและเครื่องนอน ควรใช้ เสื้อผ้ าและเครื่องนอนที่สะอาดและควร
เปลี่ยนอย่างเหมาะสมดังนี้
3.2.1 เสื้อผ้ าควรเปลี่ยนทุกวัน
3.2.2 ผ้ าปูท่นี อนต้ องเรียบเพราะรอยย่นจะทาให้ เกิดแรงกดที่ผวิ หนัง ผ้ าปูท่ี
นอนควรเปลี่ยนวันเว้ นวัน เพราะมักจะเปื้ อนเหงื่อ
3.2.3 ผ้ าห่มปลอกหมอนควรเปลี่ยนทุก 3 - 7 วัน แล้ วแต่สภาพอากาศและ
ความสกปรก เสื้อผ้ าและเครื่องนอนข้ างต้ นถ้ าเปี ยกหรือสกปรกควร
เปลี่ยนทันที
3.3 การปฏิบัติท่อี าจจะมีประโยชน์แต่ไม่แนะนาให้ ใช้ ท่วั ไป ได้ แก่
3.3.1 การใช้ ฟูกลมเป็ นฟูกที่ประกอบด้ วยช่องบรรจุลมเล็กๆ เรียงกันมีเครื่อง
สูบลมเข้ าและออกช่องเหล่านี้สลับกันเพื่อให้ แรงกดที่ผวิ หนังเพิ่มและลด
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สลับกัน เป็ นการป้ องกันการกดบนผิวหนังตาแหน่งใดตาแหน่งหนึ่ง
นานๆ ข้ อเสียของเตียงที่ใช้ ฟูกลมนี้คือ ราคาแพงมาก
3.3.2 การใช้ ฟูกบรรจุนา้ เพื่อเฉลี่ยแรงกดทับส่วนต่างๆ ของร่างกายฟูกชนิดนี้
มีข้อเสียคือ หนักมาก รั่วง่าย การพยาบาล เช่น การพลิกตัวผู้ป่วยกระทา
ลาบาก
3.3.3 การใช้ หนังแกะที่มีขนรองผิวหนัง หนังแกะทั้งผืนที่มีขนอยู่ด้วยนั้น นุ่ม
สามารถลดแรงกดทับบนผิวหนังได้ แต่ไม่เหมาะสาหรับประเทศไทย
เพราะทาให้ ร้อนและหนังแกะนี้เป็ นที่อยู่ของมดและแมลงต่างๆ ที่ทาให้
คันและถูกแมลงกัดจะเห็นได้ ว่า การพยาบาลผู้ป่วยที่เคลื่อนไหวไม่ได้
ต้ องอาศัยกาลังคนและความรู้ความชานาญความเข้ าใจในโรค และภาวะ
ของผู้ป่วยแต่ละราย ผู้ดูแลจึงต้ องมีความรู้ความชานาญและมีเวลา
เพียงพอในการดูแลจึงจะได้ ผลดี
การรักษาแผลกดทับ
แผลกดทับเมื่อเกิดขึ้นแล้ วสามารถจะรักษาให้ หายได้ ถ้าพบในระยะที่ 1 และ 2 ถ้ าแผล
ผ่านเข้ าสู่ระยะที่ 3 และ 4 แล้ วต้ องอาศัยการรักษาทางศัลยกรรมช่วยหลักการรักษาสรุปได้
ในตาราง
ระยะแผลกดทับ

ความลึกของแผล

หลักการรักษา

1
2
3 และ Closed pressure sore
4

ชั้นผิวหนัง
ชั้นใต้ ผวิ หนัง
ชั้นกล้ ามเนื้อ
กระดูก

การดูแลเฉพาะที่
การดูแลเฉพาะที่
ผ่าตัด
ผ่าตัด

การดูแลเฉพาะที่ ได้ แก่ การลดแรงกดทับ หรือหลีกเลี่ยงแรงกดทับบริเวณนั้นดูแล
ผิวหนังให้ แห้ ง ถ้ ามีแผลให้ เช็ดทาความสะอาดด้ วยนา้ เกลือปลอดเชื้อและปิ ดด้ วยผ้ าก๊อซ
บางๆ ปลอดเชื้อ อาจจะเช็ดบริเวณรอบๆ แผลด้ วย 70% Alcohol หรือ 7.5% Iodophor
เพื่อลดจานวนแบคทีเรียที่อาจจะเข้ าสู่แผล
การผ่าตัดเป็ นสิ่งที่จาเป็ นสาหรับแผลกดทับระยะที่ 3 และ 4 และสาหรับ Closed
pressure sore การผ่าตัด ประกอบด้ วย การตัดเอาเนื้อเยื่อที่ตายออก การทาความสะอาด
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บาดแผล และตามด้ วยการทา Wet dressing เมื่อแผลดีข้ นึ มี Granulation tissue ไม่มี
การติดเชื้ออาจจะเย็บปิ ดแผลหรือทา Skin graft หลังการผ่าตัดห้ ามนอนทับแผลผ่าตัด
เพราะจะทาให้ แผลไม่หายหรือขยายใหญ่ข้ นึ
การรักษาด้ วยยาต้ านจุลชีพ การใช้ ยาต้ านจุลชีพสาหรับแผลกดทับจะกระทาเมื่อมีการ
ลุกลามของเชื้อแบคทีเรียเข้ าสู่เนื้อเยื่อรอบแผล ทาให้ รอบแผลบวมแดงร้ อนหรือเชื้อแพร่
เข้ าสู่กระแสโลหิต (Septicemia) ผู้ป่วยมักจะมีไข้ และเม็ดเลือดขาวเพิ่มจานวน ก่อนจะให้ ยา
ต้ านจุลชีพควรเก็บตัวอย่างส่งตรวจ ดังนี้
1. การเก็บหนองส่งตรวจ ให้ ล้างทาความสะอาดแผลก่อนเช็ดขอบแผลจนมีเลือดซึม
ออกแล้ วป้ ายเก็บตัวอย่างจากขอบแผลนั้น เพื่อหาแบคทีเรียที่ลุกลามเข้ าเนื้อเยื่อ หรืออาจจะ
กระทาโดยการใช้ เข็มเจาะที่ริมขอบแผลห่างขอบแผล 0.5 - 1 ซม. แล้ วดูดเอานา้ เหลือง
ตรวจหาเชื้อโดยการย้ อมสีและเพาะเชื้อต่อไป การป้ ายหนองจากกลางแผลจะพบแบคทีเรีย
เสมอ แต่อาจจะไม่ใช่เชื้อที่ลุกลามที่ต้องการรักษา
2. ในรายที่มีไข้ สงู มีอาการของการติดเชื้อในกระแสโลหิต ให้ เจาะเลือดเพื่อเพาะเชื้อ
(Haemoculture)การเลือกยาต้ านจุลชีพเนื่องจากแผลกดทับ มักจะเกิดจากเชื้อหลายๆ ชนิด
และเป็ นเชื้อก่อโรคในโรงพยาบาล ซึ่งมีการดื้อต่อยาต้ านจุลชีพในอัตราสูง แพทย์จึงต้ อง
อาศัยข้ อมูลเกี่ยวกับความไวของเชื้อต่างๆ ต่อยาต้ านจุลชีพในโรงพยาบาลนั้นๆ ร่วมกับผล
การตรวจพบเชื้อโดยการย้ อมสีและดูด้วยกล้ องจุลทรรศน์ และผลการเพาะเชื้อถ้ าสามารถ
ทดสอบความไวของเชื้อต่อยาต้ านจุลชีพได้ จะช่วยให้ การเลือกยาถูกต้ องมากขึ้น เนื่องจาก
การติดเชื้อที่แผลกดทับเป็ นการติดเชื้อเฉพาะที่ต้องพิจารณาการรักษาทางศัลยกรรม โดย
การระบายหนองและตัดเนื้อเยื่อที่ตายออก ถ้ าจาเป็ นจึงต้ องใช้ ยาต้ านจุลชีพ
การป้องกันการติดเชื้ อทีส่ มั พันธ์กบั การใส่สายสวนเข้าหลอดเลือด
วัตถุประสงค์
ลดอัตราการติดเชื้อในกระแสโลหิตที่สมั พันธ์กบั การใส่สายสวนหลอดเลือด
ขอบข่าย บุคลากรทางการแพทย์ทุกระดับ
คาจากัดความ
การติดเชื้อที่สมั พันธ์กบั การใส่สายสวนหลอดเลือด แบ่งเป็ น
1. การติดเชื้อเฉพาะบริเวณที่ใส่สายสวนแบ่งออกเป็ น
2. การติดเชื้อของผิวหนังบริเวณตาแหน่งที่แทงสายสวน (Exit site infection)
3. การติดเชื้อของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ ผวิ หนัง (Cellulitis) ตามทางเดินของสาย
สวน (Tunnelinfection)
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4. การติดเชื้อที่บริเวณที่มีกระเปาะสายสวนหลอดเลือดดาสาหรับฉีดยาฝังอยู่
(Pocket infection)
วินจิ ฉัยโดย
ผิวหนังบริเวณที่ใส่สายสวนมีอาการปวด บวม แดง อาจพบนา้ เหลืองหรือหนองอาจมีไข้
ร่วมด้ วย
หมายเหตุ Catheter colonization หมายถึง การเกาะของเชื้อด้ านนอกและด้ านในของ
ผิวสายสวนโดยที่ผ้ ูป่วยไม่มีอาการและอาการแสดง (ตรวจพบโดยการเพาะเชื้อ)
การติดเชื้ อในกระแสโลหิต
วินจิ ฉัยโดย
- ผู้ป่วยมีอาการไข้ ซึมหรืออาการทั่วไปเลวลง
- ตรวจพบเชื้อก่อโรคจากเลือด
ข้อบ่งชี้ การเปลีย่ นสายสวน
- ชุดให้ สารนา้
- Solu-set
- Saline locks
- Stopcocks
กระบวนการ

การปฏิบตั ิ

1. แพทย์และ
พยาบาลที่เกี่ยวข้ อง
2. การใส่สายสวน
หลอดเลือด
2.1 Peripheral
venous catheter

1. สวมถุงมือปราศจากเชื้อ
2. หัตถการทุกกระบวนการต้ องทาโดยใช้ วิธี Aseptic technique

1. เลือกใส่สายสวนเข้ าหลอดเลือดดาที่บริเวณมือก่อนบริเวณ
แขนหรือข้ อมือผู้ป่วย
2. หลีกเลี่ยงการแทงเข็มเข้ าหลอดเลือดดาที่บริเวณขา
3. ในเด็กให้ เลือกใส่เข็มเข้ าหลอดเลือดดาที่บริเวณมือและเท้ า
ในเด็กทารกใช้ หลอดเลือดดาที่บริเวณหนังศีรษะ
4. ไม่ควรคาสายเกิน 96 ชั่วโมง ถ้ าจาเป็ นต้ องคาสายสวนต้ อง
เปลี่ยนใหม่ยกเว้ นกรณีท่แี ทงเข็มยากมาก
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2.2 Peripheral
arterial catheter

2.3 Central
venous Catheter
และPeripherally
inserted
centralvenous
catheters (PICC)

2.4 Pulmonary
arterial catheter

การปฏิบตั ิ
5. ในกรณีท่ผี ้ ูป่วยมีอาการหรืออาการแสดงของการอักเสบของ
ตาแหน่งที่แทงเข็มให้ เปลี่ยนตาแหน่งและเข็มใหม่ทนั ที
1. เลือกใส่สายสวนเข้ าหลอดเลือดแดงที่แขนเช่น radial,
brachial arteries
2. เปลี่ยนผ้ าก๊อซปิ ดแผลเมื่อเปี ยกชื้นมีเลือดหรือ Dischargeซึม
3. เปลี่ยน extension tube และ transducer ทุก 96 ชั่วโมง
4. ในกรณีท่ผี ้ ูป่วยมีการติดเชื้อในกระแสเลือดขณะคาสายสวน
ถ้ าสงสัยว่าการติดเชื้อเกี่ยวข้ องกับสายสวนให้ ถอนสายสวน
ออกให้ ยาต้ านจุลชีพที่เหมาะสมอย่างน้ อย 24 - 48 ชั่วโมง
ก่อนที่จะใส่สายสวนใหม่
1. ผู้ใส่สายสวนและผู้ช่วยต้ องสวม Surgical mask เสื้อคลุม
หมวกคลุมเพิ่มเติมและใช้ ผ้าคลุมปราศจากเชื้อที่มีขนาดใหญ่
คลุมตัวผู้ป่วยและใช้ Chlorhexidine เป็ นนา้ ยาฆ่าเชื้อที่ผวิ หนัง
2. เลือกใช้ Subclavian vein ก่อน Internal jugular vein
3. ควรเลือกใช้ สายสวนเข้ าหลอดเลือดชนิด Single - lumen
4. ในผู้ป่วยที่คาดว่าจะต้ องคาสายสวนนานกว่า 30 วัน สาหรับ
ผู้ป่วยที่อายุมากกว่า 4 ปี ควรเลือกใช้ สาย PICC หรือ Tunneled
catheter เช่น Hickman หรือ Broviac catheter
5. อย่าเปิ ดแผลบริเวณที่ใส่สายสวนโดยไม่จาเป็ น
6. เปลี่ยนผ้ าก๊อซปิ ดแผลเมื่อเปี ยกชื้นมีเลือดหรือ Dischargeซึม
7. ในกรณีท่มี ีการติดเชื้อบริเวณตาแหน่งที่สอดใส่สายสวนควร
เปลี่ยนสายสวนและตาแหน่งที่ใส่สายสวน (หลีกเลี่ยงการเปลี่ยน
สายใหม่โดยใช้ Guide wire ที่ตาแหน่งเดิม)
8. เปลี่ยนสายสวนเมื่อมีข้อบ่งชี้
1. ผู้ใส่สายสวนและผู้ช่วยต้ องสวม Surgical mask เสื้อคลุม
หมวกคลุมเพิ่มเติมและใช้ ผ้าคลุมปราศจากเชื้อที่มีขนาดใหญ่
คลุมตัวผู้ป่วย
2. ใส่สายสวนเข้ า Pulmonary artery
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2.5 Central
hemodialysis
catheter

2.6 Umbilical
catheter

ข้ อบ่งชี้การเปลี่ยน
ชุด

การปฏิบตั ิ
3. อย่าเปิ ดแผลบริเวณที่ใส่สายสวนโดยไม่จาเป็ น
4. เปลี่ยนผ้ าก๊อซปิ ดแผลเมื่อเปี ยกชื้นมีเลือดหรือ Dischargeซึม
5. ในกรณีท่มี ีการติดเชื้อบริเวณตาแหน่งที่สอดใส่สายสวนควร
เปลี่ยนสายสวนและตาแหน่งที่ใส่สายสวน (หลีกเลี่ยงการเปลี่ยน
สายใหม่โดยใช้ Guide wire ที่ตาแหน่งเดิม)
1 ผู้ใส่สายสวนและผู้ช่วยต้ องสวม Surgical mask เสื้อคลุม
หมวกคลุมเพิ่มเติมและใช้ ผ้าคลุมปราศจากเชื้อที่มีขนาดใหญ่
คลุมตัวผู้ป่วย
2. เลือกเส้ นเลือดดาขนาดใหญ่เช่น Jugular vein
3. อย่าเปิ ดแผลบริเวณที่ใส่สายสวนโดยไม่จาเป็ น
4. เปลี่ยนผ้ าก๊อซปิ ดแผลเมื่อเปี ยกชื้นมีเลือดหรือ Dischargeซึม
5. หลีกเลี่ยงการใช้ สายสวนหลอดเลือดแดงสาหรับการล้ างไต
เพื่อจุดประสงค์อ่นื ๆ
1. ผู้ใส่สายสวนและผู้ช่วยต้ องสวม Surgical mask เสื้อคลุม
หมวกคลุมเพิ่มเติมและใช้ ผ้าคลุมปราศจากเชื้อที่มีขนาด
พอเหมาะคลุมตัวผู้ป่วย
2. เลือกใช้ เส้ นเลือดแดงหรือดาในสายสะดือ
3. ไม่ควรคาสายสวนเกิน 5 วันและ 14 วันสาหรับ Umbilical
artery และ Vein ตามลาดับ
4. การให้ เลือดผลิตภัณฑ์จากเลือด (Blood product) เมื่อให้
หมด ถ้ าจาเป็ นต้ องให้ สารเหล่านี้ต่อเปลี่ยนสายสวนใหม่
ให้ สารนา้ Solu - set, saline lock และ Stop cocks
1. ให้ สารทางสายสวนเกิน 96 ชั่วโมง
2. ทันทีหลังให้ เลือดผลิตภัณฑ์จากเลือด (Blood product) หรือ
สารไขมัน
3. หลังให้ สารนา้ ชนิดอื่นเชื่อมต่อกับ Peripheral venous
catheter
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การป้องกันการติดเชื้ อในห้องปฏิบตั ิการ
วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อการปฏิบัติต่อสิ่งส่งตรวจอย่างเหมาะสมและได้ มาตรฐาน
1.2 ลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อจากสิ่งส่งตรวจ
1.3 ป้ องกันการแพร่เชื้อจากสิ่งส่งตรวจ
ขอบข่าย
2.1 งานห้ องปฏิบัติการทางการแพทย์
2.2 หอผู้ป่วยและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้ อง
คาจากัดความ
การปฏิบัติต่อสิ่งส่งตรวจ หมายถึง กระบวนการในการเก็บ การรับ การตรวจวิเคราะห์
และการทาลายสิ่งส่งตรวจ
การป้องกันการติดเชือ้ ในห้ องปฏิบัตกิ าร
การปฏิบัตติ ่ อสิ่งส่ งตรวจ
การปฏิบัตเิ มื่อมีส่ งิ ส่ งตรวจหกราด
การปฏิบัตติ ่ อบุคลากรหลังการสัมผัสเชือ้ หรือ
เกิดอุบัตเิ หตุจากการปฏิบัตงิ าน
การทาลายสิ่งส่ งตรวจหลังการตรวจวิเคราะห์ แล้ ว
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1. การปฏิบัติต่อ
สิ่งส่งตรวจ
ก. หน่วยงานที่ส่ง

ข. ห้ องปฏิบัติการ

การปฏิบตั ิ

1. สิ่งส่งตรวจต้ องบรรจุในภาชนะที่ปิดฝาผนึกแน่น
2. ปิ ดฝาภาชนะใส่ส่งิ ส่งตรวจให้ สนิท บรรจุในถุงพลาสติก
ถุงละ 1 ตัวอย่าง
3. ใส่ในตะกร้ าหรือภาชนะอื่นๆ ที่ต้งั ตรงได้ ตลอดเวลาของการ
ขนส่ง
1. เตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการเก็บและตรวจสิ่ง
ส่งตรวจให้ พร้ อม
2. สวมถุงมือชนิดใช้ ครั้งเดียวทุกครั้งที่ปฏิบัติต่อสิ่งส่งตรวจ
3. สวมเครื่องป้ องกันการติดเชื้ออื่น ๆ เช่น แว่นตา, เสื้อกัน
เปื้ อน และผ้ าปิ ดปาก-จมูก ในกรณีท่อี าจมีการกระเด็นหรือ
สัมผัสโดยตรงกับสิ่งส่งตรวจ
4. ใช้ อุปกรณ์ป้องกันตัวที่ใช้ ครั้งเดียวสาหรับสิ่งส่งตรวจติดเชื้อ
รุนแรง
5. ขณะสวมถุงมือปฏิบัติงาน ห้ ามสัมผัสกับวัสดุอุปกรณ์อ่นื
นอกเหนือจากที่เกี่ยวข้ องกับการเก็บสิ่งส่งตรวจ
6. เปลี่ยนถุงมือทุกครั้งเมื่อถุงมือเปื้ อนสิ่งส่งตรวจ
7. ตรวจดูภาชนะบรรจุส่งิ ส่งตรวจว่า ไม่มีการรั่ว หรือแตก
ฝาปิ ดสนิท ไม่หก หรือเปื้ อนผิวนอกของภาชนะก่อนตรวจ
8. ถ้ าพบว่ามีข้อบกพร่องในข้ อ 7 ให้ แจ้ งผู้เกี่ยวข้ องและ
ตรวจสอบว่ามีผ้ ูใดสัมผัสกับสิ่งส่งตรวจหรือไม่
9. ถ้ าพบว่ามีข้อบกพร่องในข้ อ 7 ให้ เก็บสิ่งส่งตรวจใหม่ กรณีท่ี
เก็บใหม่ไม่ได้ และภาชนะภายนอกเปื้ อนสิ่งส่งตรวจให้ ทาความ
สะอาดด้ วยนา้ ยาทาลายเชื้อทันที เช่น เช็ดด้ วย 70%alcohol
10. เปิ ด/ปิ ดภาชนะบรรจุส่งิ ส่งตรวจด้ วยความระมัดระวังอย่า
ให้ หกหรือกระเด็น
11. การปฏิบัติงานต่อสิ่งส่งตรวจอาจเกิดการฟุ้ งกระจายหรือ
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2. การปฏิบัติเมื่อ
มีส่งิ ส่งตรวจหก
ราด

การปฏิบตั ิ
เสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อเข้ าสู่ทางเดินหายใจต้ องทาใน
Biohazard safety cabinet เสมอ สาหรับโรงพยาบาลที่ไม่มีต้ ู
นิรภัย ก่อนย้ อมสีเสมหะให้ แช่ Slide เสมหะใน 95% Alcohol
ก่อน
12. ห้ ามใช้ Mouth pipette ให้ ใช้ Mechanical pipette แทน
13. ทาความสะอาดพื้นโต๊ะทางานและ Safety cabinet หลังเสร็จ
สิ้นงานในแต่ละวันโดยทาลายเชื้อด้ วยนา้ ยาที่เหมาะสม เช่น
70% Alcohol
14. เมื่อถุงมือเปื้ อนตัวอย่างสิ่งตรวจหรือถุงมือขาด ต้ องถอด
ถุงมือออกล้ างมือให้ สะอาดแล้ วเปลี่ยนถุงมือใหม่
15. ถอดเสื้อคลุม ถุงมือ และล้ างมือด้ วยสบู่ทุกครั้ง ก่อนออก
จากห้ องปฏิบัติการหรือเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน
1. กรณีส่งิ ส่งตรวจที่อาจจะมีเชื้อโรคแต่ไม่ร้ายแรง
1.1สวมถุงมือเคลื่อนย้ ายเครื่องมือเครื่องใช้ และสิ่งของที่อยู่
รอบ ๆ ที่ไม่ปนเปื้ อนออก
1.2 หยิบหรือใช้ ปากคีบหยิบ หรือคีบหรือเช็ดสิ่งที่หกราดนั้น
ออก แล้ วทิ้งลงในถุงมูลฝอยติดเชื้อ
1.3 เช็ดสิ่งส่งตรวจออกให้ มากที่สดุ ด้ วยกระดาษทิชชูหรือ
กระดาษหนังสือพิมพ์ถูด้วยนา้ ผสมผงซักฟอก ( ใน
ผงซักฟอกมีส่วนผสมของ hypochlorite )
1.4 ราดบริเวณนั้นด้ วยนา้ ยา 0.5% hypochloriteหรือ 2%
Lysol ให้ ท่วั จากด้ านนอกสู่ด้านในทิ้งไว้ นาน 30 นาที
แล้ วเช็ดถูตามปกติ
2. กรณีส่งิ ส่งตรวจหรือตัวอย่างที่มีเชื้อโรคอันตราย
2.1 กลั้นหายใจและรีบออกจากห้ องปฏิบัติการพร้ อมทั้งปิ ด
ประตู
2.2 แจ้ งให้ ผ้ ูท่อี ยู่บริเวณใกล้ เคียงทราบเพื่อให้ ระวัง
2.3 ถ้ าสิ่งที่มีเชื้อโรคหกรดเครื่องป้ องกันร่างกาย ให้ รีบถอด
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การปฏิบตั ิ
ออกและทิ้งในถังมูลฝอยติดเชื้อ
2.4 ล้ างผิวหนังที่เปื้ อนด้ วยนา้ สบู่ หรือนา้ ยาทาลายเชื้อ
โดยเร็วที่สดุ
2.5 แจ้ งหน่วยงานที่รับผิดชอบด้ านความปลอดภัยของ
ห้ องปฏิบัติการให้ ทราบเพื่อจัดการต่อไป
2.6 ผู้ท่มี ีหน้ าที่จัดการกับอุบัติเหตุต้องสวมหมวก เสื้อคลุม
แขนยาว ผ้ าปิ ดปาก-จมูก ถุงมือ และรองเท้ าหุ้มข้ อ
ก่อนเข้ าดาเนินการ
2.7 ถ้ ามี Biosafety cabinet ในห้ องนั้น ให้ เปิ ดเครื่องดูด
อากาศผ่านเครื่องเพื่อลดปริมาณเชื้อโรคที่อยู่ในอากาศ
2.8 เช็ดสิ่งส่งตรวจออกให้ มากที่สดุ ด้ วยกระดาษทิชชู ถูด้วย
นา้ ผสมผงซักฟอก (ในผงซักฟอกมีส่วนผสมของ
Hypochlorite)หรือนา้ ยาทาลายเชื้อ (ตามบริบท) ราด
หรือเช็ดบริเวณที่มีของหกให้ ท่วั ด้ วยนา้ ยาทาลายเชื้อและ
ปฏิบัติเช่นเดียวกับข้ อ 1.3
2.9 เมื่อปฏิบัติงานเสร็จให้ ถอดเครื่องป้ องกันร่างกายออก
แล้ วกาจัดแบบมูลฝอยติดเชื้อ
3. สิ่งส่งตรวจหกใน Biosafety cabinet
3.1เปิ ดเครื่องดูดอากาศ เพื่อลดจานวนเชื้อในตู้และที่อาจ
เล็ดลอดออกนอกตู้
3.2สวมหมวก เสื้อคลุมแขนยาว ผ้ าปิ ดปาก-จมูก และถุงมือ
3.3 ราดบริเวณนั้นให้ ท่วั ด้ วย 0.5% Hypochlorite หรือหรือ
นา้ ยาทาลายเชื้อ อื่นๆ ตามบริบท (ห้ ามใช้ นา้ ยาที่ติดไฟ
ได้ เช่น Alcohol เพราะอาจจะมีประกายไฟในเครื่อง ทา
ให้ เกิดไฟไหม้ ) ทิ้งไว้ นาน 30 นาทีแล้ วเช็ดถูออก
ตามปกติ
3.4เช็ดพื้น ผนัง เพดานของตู้ให้ ท่วั ด้ วยนา้ ยาทาลายเชื้อ
(ตามข้ อ 3.3)
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3. การปฏิบัติต่อ
บุคลากรหลังการ
สัมผัสเชื้อหรือเกิด
อุบัติเหตุจากการ
ปฏิบัติงาน
4. การทาลายสิ่ง
ส่งตรวจหลังการ
ตรวจวิเคราะห์
แล้ ว

การปฏิบตั ิ
พบแพทย์เพื่อขอรับ
1. การรักษาถ้ าคาดว่าน่าจะติดเชื้อ
2. คาแนะนาการป้ องกันและการปฏิบัติงานหลังเกิดอุบัติเหตุ

1. การกาจัดสิ่งส่งตรวจหลังการปฏิบัติงานให้ แยกประเภทของ
มูลฝอยให้ ถูกต้ อง ตามระเบียบการกาจัดขยะในโรงพยาบาล
2. ภาชนะที่ต้องการนากลับมาใช้ ใหม่ให้ ทาลายเชื้อโดย การทา
ทาลายเชื้อ / ปราศจากเชื้อ ตามความเหมาะสมของอุปกรณ์
Autoclave หรือแช่ในนา้ ยา 0.5% Hypochlorite อย่างน้ อย 30
นาที ก่อนนาไปล้ างทาความสะอาด

สิง่ ทีไ่ ม่ควรปฏิบตั ิ
1. สัมผัสสิ่งส่งตรวจโดยตรง
2. ดื่ม กิน สูบบุหรี่ หรือใช้ เครื่องสาอางในห้ องปฏิบัติการ
3. นาอุปกรณ์ท่เี ปื้ อนสิ่งส่งตรวจวางบนโต๊ะทางานเอกสาร เช่น แผ่น Slide เลือด ถุงมือ
Pipette
การป้องกันการติดเชื้ อในหน่วยไตเทียม
วัตถุประสงค์
เพื่อป้ องกันการติดเชื้อในห้ องไตเทียม
ขอบข่าย
1. งานห้ องไตเทียม
2. หอผู้ป่วยและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้ อง
วิธีปฏิบตั ิ
กระบวนการ
การเฝ้ าระวัง
บุคลากร

แนวทางการปฏิบตั ิ
1. ตรวจสุขภาพประจาปี , ให้ Immunization program โดยเฉพาะ
HBV
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การเฝ้ าระวัง
สิ่งแวดล้ อม

การเฝ้ าระวัง
สิ่งแวดล้ อม

แนวทางการปฏิบตั ิ
2. ล้ างมือแบบ Hygienic hand washing ก่อนและหลังสัมผัส
ผู้ป่วยแต่ละราย
3. ใช้ หลัก Standard precaution อย่างเคร่งครัด
1. ภายในหน่วยงานทาความสะอาดวันละ 2 ครั้ง กวาดด้ วยการ
ม๊อบแห้ งแทนการกวาด (ป้ องกันการฟุ้ งกระจาย) และถูด้วยนา้
ผสมผงซักฟอก แล้ วถูอกี ครั้งด้ วยผ้ าชุบนา้ หมาดๆ
2. ทาความสะอาดอาคารสถานที่ท่วั ไป สัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยการ
ทากิจกรรม 5 ส. และ Big Cleaning เดือนละครั้ง
3. ส่ง Supply Set Hemodialysis ที่ใช้ กบั ผู้ป่วยแต่ละราย วันละ 2
ครั้ง ตลอดจน Set ต่างๆ ด้ วยวิธอี บนึ่งไอนา้
4. บารุงรักษาเครื่องไตเทียมตาม Program ของแต่ละเครื่อง และ
ฆ่าเชื้อในเครื่องด้ วย 30% Citric acid และ 5% Sodium
hypochlorite
5. ทาความสะอาดภายนอกเครื่องด้ วยผ้ าชุบนา้ ผงซักฟอก บิด
หมาดๆ
6. การกาจัดมูลฝอย ให้ จัดการตามแนวปฏิบัติของโรงพยาบาล
7. การทาความสะอาด Dialyzer ตามขั้นตอนที่กาหนดใน
Program Reuse Dialyzer ด้ วย 4% Formalin
8. ดูแลท่อนา้ ทิ้ง อ่างล้ างมือ อ่างล้ างตัวกรองเลือด ไม่ให้ อุดตัน
และขัดล้ างทาความสะอาดทุกวันหลังเสร็จงาน

ภาคผนวก
- การทา Hemodialysis และการควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในผู้ป่วยที่มี HbsAg +
และ HIV +
- ล้ างมือทุกครั้ง ก่อนและหลังสัมผัสกับผู้ป่วย
- จัดผู้ป่วยที่มี HbsAg + ทา HD ในรอบหลัง
- บุคลากรที่ดูแลผู้ป่วย HbsAg + สวมถุงมือ ผ้ าปิ ดปาก ปิ ดจมูก รวมทั้งแยก Set HD
เพื่อป้ องกันการปนเปื้ อนเลือดและสิ่งคัดหลั่งจากผู้ป่วย
- การ Reuse Dialyzer มีอ่างสาหรับล้ างและเก็บแยกโดยเฉพาะ
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- ไม่ควรใช้ Reuse Dialyzer Sterilizing agent สาหรับอุปกรณ์ท่ใี ช้ กบั ผู้ป่วยHbsAg +
และ HIV +
- ใช้ 4% Formaldehyde หรือ 0.5 ‟ 1% Sodium hypochlorite เป็ น Sterilizing
agentสาหรับ Reuse Dialyzerในกรณีผ้ ูป่วยมี HbsAg Positive
- ใช้ 1% Sodium hypochlorite เป็ น Sterilizing agent สาหรับเครื่องไตเทียม โดยล้ าง
ผ่าน Dialysate path way ของเครื่อง 15 นาที ล้ างด้ วยนา้ ตามอีก 30 นาที แล้ วล้ าง
อีกครั้งด้ วย 4% Formalin สามารถฆ่าได้ ท้งั HBV และ HIV
- Dialysis solution ที่ใช้ แล้ วไหลไปพักรวมที่บ่อบาบัดนา้ เสียของ รพ.
- เช็ดล้ างเลือดผู้ป่วยที่ปนเปื้ อนในที่ต่างๆ ด้ วยผ้ าชุบนา้ ผงซักฟอก
- เขียนกากับ Specimen ทุกชนิดของผู้ป่วยอย่างชัดเจน ว่าผู้ป่วยมี HbsAg +
- ตรวจเลือดหา HbsAg และ HbsAbทุก 6 เดือน ในผู้ป่วยที่รักการฟอกเลือด
- ฉีด Vaccine Hepatitis B ทั้งในผู้ป่วยและเจ้ าหน้ าที่ท่ี HbsAb - ระบบนา้ RO เป็ นระบบปิ ดมี Filter ดักกรอง Bacteria และมีไฟ UV ฆ่าเชื้อโรคก่อน
เข้ าเครื่องไตเทียม
- เปิ ดระบบนา้ RO ให้ ไหลวนตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อป้ องกันการเจริญเติบโตของ
Bacteria และฆ่าเชื้อระบบนา้ RO ทั้งระบบทุก 6 เดือน
- ส่งนา้ RO ตรวจเพาะเชื้อทุก 2>>1 เดือน โดยนา้ RO ต้ องมีปริมาณเชื้อ Bacteria
ไม่เกิน 200>>100 CFU / ml
- ตรวจหาปริมาณสารอนินทรีย์ปนเปื้ อนในนา้ RO ทุก 6>>3 เดือน
- ใช้ ท่อนา้ ทิ้งหลังผ่าน RO membrane แบบ PE (Polyetheleneหรือ Stainless steel)
- มีการ Maintenance ระบบนา้ ทุก 1 เดือน
- AAMI Standard for HD water quality ปี ละ 1 ครั้ง
เครือ่ งไตเทียม
- เช็ดทาความสะอาดด้ านนอกด้ วยนา้ ผสมผงซักฟอก
- ล้ างเครื่องด้ วย 30% Citric acid และ 5% Sodium hypochlorite หรือ Peracitric
acid ทุกวันหลังใช้ งาน
- แยก Set hemodialysis สาหรับการแทง หรือ Off เข็ม AV.fistular เฉพาะตัว
- แยก Dialyzer และ Blood line เฉพาะราย
- ผู้ป่วยที่มีเชื้อ Hepaitis B หรือ C จัดให้ ทา HD ในรอบบ่าย
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- อ่างล้ าง Dialyzer และ Blood line แยกเป็ น 2 อ่าง สาหรับอ่างติดเชื้อและไม่ติดเชื้อ
- Dialyzer ล้ างอบฆ่าเชื้อด้ วย Formalin และเมื่อจะนามาใช้ ล้างด้ วย 0.9% NSS จน
สะอาด
การดูแลแผลฝี เย็บ
ความหมาย
แผลฝี เย็บ (Episiotomy) คือ การตัดบริเวณฝี เย็บเพื่อขยายปากช่องคลอดซึ่งจะทาใน
ระยะคลอด โดยแพทย์หรือพยาบาลผดุงครรภ์ผ้ ูทาการช่วยคลอด ซึ่งแผลดังกล่าว มักถูกตัด
โดยกรรไกรผ่าตัดเมื่อฝี เย็บยืด และตึงเมื่อศีรษะทารกโผล่ให้ เห็นที่ปากช่องคลอด
จุดประสงค์หลักของการตัดฝี เย็บ ก็เพื่อที่จะเพิ่มความกว้ างของช่องทางคลอด เพื่อช่วย
คลอด ลดระยะเวลาในระยะคลอด และเพื่อป้ องกันการฉีกขาดเองของฝี เย็บซึ่ง Episiotomy
ถือเป็ นหัตถการที่ทาบ่อยที่สดุ ในทางสูติศาสตร์
Classification system for obstetric perineal lacerations
ในปี 1999 Sultan ได้ ทาการแยกประเภทแผลฉีกขาดบริเวณฝี เย็บไว้ เป็ นระบบโดยแบ่ง
ออกเป็ น 4 ระดับ และได้ เพิ่มเติมการแยกประเภทย่อยของการฉีกขาดระดับ 3 ไว้ ดังนี้
First degree lacerationsคือ มีความเสียหายต่อ Skin และ Subcutaneous tissue ของฝี
เย็บและ เยื่อบุช่องคลอดเท่านั้น โดยไม่มีความเสียหายต่อกล้ ามเนื้อของฝี เย็บ
Second degree lacerations คือ มีความเสียหายต่อ Fascia และ Muscle ของ Perineal
body ซึ่งประกอบไปด้ วย Deep/Superficial transverse perineal muscles และ Fibers of
the pubococcygeus และ Bulbocavernosus musclesโดยไม่มีความเสียหายต่อกล้ ามเนื้อหู
รูดรูทวาร
Third degree lacerations คือ มีความเสียหายต่อ Fascia และ muscle ของ Perineal
body และ บางส่วนหรือทั้งหมดของ Fibers ของ EAS(External anal sphincter) และ/หรือ
IAS(Internal anal sphincter) ซึ่งแบ่งเป็ นประเภทย่อยๆ ดังนี้
3a : มีความเสียหายน้ อยกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ของความหนาของ EAS
3b : มีความเสียหายมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ของความหนาของ EAS
3c : มีความเสียหายต่อ IAS (รวมถึงความเสียหายฉีกขาดทั้งหมดของ EAS)
Fourth degree lacerations คือ มีความเสียหายต่อโครงสร้ างของฝี เย็บทั้งหมด (EAS,
IAS และ Rectal mucosa)
การดูแลแผลฝี เย็บหลังคลอด ควรปฏิบัติดังนี้

98

1. หมั่นขมิบช่องคลอดบ่อยๆ เพื่อช่วยให้ เลือดไหลไปเลี้ยงในบริเวณนั้นมากขึ้นและ
กระตุ้นการสมานแผล
2. รักษาความสะอาด และคอยดูแลให้ แผลแห้ ง วิธกี ารทาความสะอาดที่รวดเร็ว คือ
การอาบนา้ และล้ างด้ วยสบู่อ่อนๆ ภายนอก ไม่ต้องสวนล้ างภายใน หรือการเช็ดด้ วยสาลีชุบ
นา้ สะอาดเช็ดเบาๆ บริเวณแผล ควรทาความสะอาดวันละ 2-3 ครั้ง และเช็ดให้ แห้ งอย่าง
เบามือ
3. ถ้ ายังมีนา้ คาวปลาไหลให้ ใส่ผ้าอนามัยและเปลี่ยนเมื่อชุ่มหรือทุก 3-4 ชั่วโมง เพื่อ
ลดความอับชื้นต้ องระวังอย่าให้ ผ้าอนามัยไปขูดกับแผลที่เย็บไว้
4. อาจใช้ ผ้าห่อนา้ แข็งประคบบริเวณแผลได้ แต่ต้องไม่เกินครั้งละ 2-3 นาที ทั้งนี้
เพราะความเย็นจะช่วยลดอาการบวมแต่หากนานเกินไปก็จะทาให้ เลือดมาเลี้ยงบริเวณแผล
น้ อยลง
5. ควรรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ อย่างสม่าเสมอ โดยเน้ นที่อาหารที่มีกากใยสูง
และดื่มนา้ มากๆ เพื่อไม่ให้ ท้ องผูก
6. หากรู้สกึ เจ็บตึงบริเวณแผลมาก หรือสงสัยว่าอาจมีการอักเสบติดเชื้อ เช่น แผลบวม
ปวด มีหนอง มีไข้ ควรรีบไปพบแพทย์ทนั ที
7. แผลฝี เย็บจะหายภายใน 7 วัน
วิธีดูแลแผลผ่าตัดคลอด
1. การเปลี่ยนอิริยาบถต่างๆเช่นตะแคงเพื่อขึ้น-ลงจากเตียง การเปลี่ยนท่าจากนั่งเป็ น
นอน ให้ เริ่มจากนั่งแล้ วค่อย ๆ ใช้ ด้านข้ างตะแคงลงบนเตียง โดยใช้ มือยันตัวไว้ ส่วนตอน
ลุกจากเตียงก็ตะแคงข้ างแล้ วค่อย ๆ ถัดยันตัวขึ้นมา
2. ปรับหัวเตียงสูงขึ้นหนึ่งคืบ ทาให้ แผลไม่ตึงเวลานอน เพราะหน้ าท้ องจะหย่อน
บรรเทาอาการเจ็บได้
3. ควรปิ ดแผลไว้ จนกว่าแพทย์จะให้ เปิ ดแผล หลังจากเปิ ดแผลหากแผลยังไม่ติดดี
ให้ เช็ดรอบแผลด้ วย Alcohol และเช็ดในแผลด้ วยนา้ เกลือทาแผล วันละ 1 ครั้ง หรือไปล้ าง
แผลที่โรงพยาบาล หากแผลมีอาการปวด บวม แดง ร้ อน มีหนองไหล หรือมีไข้ ควรไปพบ
แพทย์แผลผ่าตัดจะหายภายใน 7 - 10 วัน ส่วนอาการเจ็บจะเป็ นเฉพาะช่วง 3 - 4 วันแรก
หลังผ่าตัด และแผลหายสนิทในช่วงระยะเวลา 3 เดือนหลังผ่าตัด
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การดูแลแผลสะดือเด็กหลังคลอด
สายสะดือ Umbilical cord ตอนอยู่ในท้ องแม่เรียกว่าสายรก เป็ นตัวกลางสาคัญที่
เชื่อมต่อระหว่างตัวลูกกับแม่ เป็ นทางลาเลียงอาหารและ ออกซิเจนจากแม่ไปเลี้ยงดูลูก
ให้ มีชีวิตและเติบโต เมื่อลูกอยู่ในครรภ์แม่ สายสะดือหรือรกจึงเป็ นอวัยวะที่สาคัญอย่างยิ่ง
ถ้ ารกมีความผิดปกติ ลูกก็อาจจะเป็ นอันตรายได้ หลังคลอดคุณหมอจะหนีบหรือผูกสายรก
แล้ วตัดให้ เหลือปลายไว้ แค่ประมาณ 1 นิ้ว เรียกว่าสายสะดือ มีลักษณะเป็ นแท่งวุ้น ต้ องเช็ด
ทาความสะอาดทุกวัน เพราะเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ ง่าย สะดือจะค่อยๆแห้ ง และหลุดออกไป
ในที่สดุ
สะดือเด็กแรกเกิดจะหลุดภายใน 7 วันหรืออย่างช้ า 4 สัปดาห์ สายสะดือนี้กจ็ ะแห้ ง
เหี่ยวหลุดไป เหลือร่องรอยเป็ นแอ่งกลมๆ ที่เรียก ว่า “สะดือ” แต่กว่าสายสะดือจะหลุด
ต้ องดูแลให้ ถูกต้ องเพื่ออัตราการติดเชื้อที่อาจเกิดขึ้นได้

รูปที่ 1 สะดือวันแรก เรียกว่าสะดือสดส่วนพลาสติกสีเหลืองเรียกว่า Cord clamp
คุณหมอใช้ หนีบไว้ แน่นๆไม่ให้ เลือดไหล
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รูปที่ 2 สะดือวันที่ 2 เริ่มไม่สดแล้ ว แต่ยังมีความชื้นอยู่

รูปที่ 3 สะดือวันที่ 3 เริ่มแห้ งแล้ ว ส่วนใหญ่พยาบาลจะเอา Cord clamp ออก
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.

รูปที่ 4 สะดือวันที่ 4 เริ่มแห้ ง ลงมาเรื่อยๆถึงส่วนกลาง แต่โคนสะดือ ยังแฉะอยู่ มี
นา้ เหลืองซึมๆเล็กน้ อย

รูปที่ 5 สะดือวันที่ 5 เริ่มแห้ งลงไปถึงโคน แต่โคนจะดูแฉะมากเช็ดไม่ถึงโคนจะมี
ปัญหาเรื่องติดเชื้อได้
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รูปที่ 6 สะดือวันที่ 6 เริ่มจะหลุด เหลือติ่งเล็กๆไม่ต้องดึง เพราะเลือดจะไหลไม่
หยุด ต้ องรอให้ หลุดเอง

รูปที่ 7 สะดือหลุด ส่วนที่หลุดออกจะแห้ ง แต่โคนสะดือจะมีนา้ เหลือซึมบางคนมี
เลือดซิบๆ ให้ เช็ดต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะแห้ ง คนที่ยังไม่หลุดสามารถรอได้
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รูปที่ 8 โคนสะดือวันที่ 7 ‟ 10 เช็ดต่อจนกว่าจะแห้ งบางคนแห้ งเร็วหยุดเช็ดได้

รูปที่ 9 โคนสะดือเป็ นปกติแล้ ว ไม่ต้องเช็คแผล
เช็ดสะดือเด็กแรกเกิดทีถ่ ูกต้องทาอย่างไร
1. ดูแลสะดือลูกให้ แห้ งอยู่เสมอ หลังอาบนา้ ซับให้ แห้ งอย่างเบามือด้ วย
คอตตอนบัดเช็ดทาความสะอาดสะดือด้ วยแอลกอฮอล์ 70% หรือยาสีม่วง
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(Triple Dye) ที่โรงพยาบาลให้ มาทาวันละครั้งห้ ามดึงสายสะดือที่เห็นกาลังจะ
หลุดเพราะอาจทาให้ เลือดไหล ปล่อยให้ หลุดเองจะปลอดภัยที่สดุ
2. เปิ ดสะดือได้ ตามปกติไม่ต้องใช้ ผ้าก๊อซปิ ด เพราะอาจทาให้ เกิดความอับชื้น
มีกลิ่นได้
3. การสวมใส่แพมเพอส ควรให้ สะดือลูกอยู่เหนือ ขอบแพมเพอส ป้ องกันการปิ ด
ทับทาให้ อบั ชื้น
อาการบ่งบอกสะดือเด็กแรกเกิดติดเชื้ อ
1. รอบๆ สะดืออักเสบแดง สะดือแฉะ เป็ นหนอง มีกลิ่นเหม็นถ้ าสัมผัสบริเวณสะดือ
แล้ วเด็กจะร้ องด้ วยความเจ็บปวด
2. สะดือหลุดแล้ วแต่ มีเลือดไหลซึมตลอดเวลา อาการดังกล่าวพบในเด็กที่ขาด
วิตามินเค
3. หลังสะดือหลุดตรงกลางกลายเป็ นตุ่มแดง และมีนา้ เหลืองแฉะๆ อยู่ เรียกว่า
กรานูโลมา (Granuloma) ต้ องพาลูกไปพบกุมารแพทย์ เพื่อทาการรักษาด้ วยการ
จี้สะดือ
4. การเช็ดทาความสะอาดสะดือเด็กแรกเกิดเป็ นเรื่องสาคัญมากๆ เพราะหากดูแล
ไม่ดี เช็ดไม่ถูกต้ อง ทาให้ สะดือเด็กเกิดการติดเชื้อ ต้ องรักษายาวนาน
เพราะฉะนั้น ช่วงที่อยู่โรงพยาบาล คุณแม่ต้องฝึ กทาเองบ่อยๆ หากไม่ม่นั ใจ
ควรให้ พยาบาลประจาห้ องเด็กสอนให้ จนกว่าจะคล่อง
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การดูแลรักษาบาดแผลไฟไหม้น้ าร้อนลวก
การรักษาบาดแผลไฟไหม้ ให้ ได้ ผลดี จาเป็ นต้ องวินิจฉัยดีกรีความลึกของบาดแผลไฟ
ไหม้ ได้ ดีด้วย เพราะปัจจุบันถ้ าเป็ นบาดแผลไฟไหม้ ดีกรีต้ นื นิยมรักษาโดยการทาด้ วยครีม
ยาที่มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อ หรือปิ ดผลิตภัณฑ์ปิดแผลต่างๆ ซึ่งมีหลายชนิดในท้ อง
ตลาดก็เพียงพอ แต่ถ้าเป็ นบาดแผลไฟไหม้ ดีกรีลึกการรักษาโดยวิธผี ่าตัดจะได้ ผลดีกว่า
การประเมินดีกรีความลึกของบาดแผลไฟไหม้
การประเมินความลึกของบาดแผลไหม้ มีความสาคัญในการบอกถึงความรุนแรงของการ
บาดเจ็บ การวางแผนการรักษา และผลการรักษา ดีกรีความลึกของบาดแผลไฟหม้ (Degree
of burn wound) แบ่งได้ เป็ น 3 ระดับ คือ
1. แผลไหม้ระดับแรก (First degree burn)
การไหม้ จะจากัดอยู่ท่ผี วิ หนังชั้นหนังกาพร้ า (Epidermis) เท่านั้น โดยบาดแผลจะแดง
(Erythema) แต่ไม่มีต่มุ พอง (Blister) มีความรู้สกึ เจ็บปวดหรือแสบร้ อน โดยแผลประเภท
นี้จะใช้ เวลารักษาประมาณ 7 วัน โดยไม่ท้ งิ รอยแผลเป็ นเอาไว้ (ยกเว้ นถ้ ามีการติดเชื้อ
อักเสบ) ตัวอย่างที่เห็นชัดที่สดุ ได้ แก่แผลไหม้ จากแสงอาทิตย์ กลุ่มผู้ป่วยที่กลับจากการพัก
ตากอากาศ ไปชายทะเลมาหรือเป็ นพวก Sun burn การถูกนา้ ร้ อน ไอนา้ เดือดหรือวัตถุท่ี
ร้ อนเพียงเฉียดๆ และไม่นาน
การรักษาที่เหมาะสมคือ การใช้ ครีมยาทาแผลเฉพาะภายนอก (Topical antibiotic
treatment) หรือ ปิ ดด้ วยผลิตภัณฑ์ปิดแผลชนิดต่างๆ
2. แผลไหม้ระดับทีส่ อง (Second degree burn) แบ่งย่อยออกเป็ น 2 ชนิด
2.1 บาดแผลระดับที่สองชนิดตื้น (Superficial partial-thickness burn) จะเกิด
การไหม้ ข้ นึ ที่ช้ันหนังกาพร้ าตลอดทั้งชั้น (ทั้งชั้นผิวนอกและชั้นในสุด) และ
หนังแท้ (Dermis) ส่วนที่อยู่ต้ นื ๆ (ใต้ หนังกาพร้ า) แต่ยังมีเซลล์ท่สี ามารถ
เจริญทดแทนส่วนที่ตายได้ จึงหายได้ เร็วและไม่เกิดเป็ นแผลเป็ นเช่นกัน (ยกเว้ น
ถ้ ามีการติดเชื้อ) มักเกิดจากถูกของเหลวลวก หรือถูกเปลวไฟ ลักษณะอาการ
และบาดแผลโดยรวมคือมีต่มุ พองใส ถ้ าลอกเอาตุ่มพองออก พื้นแผลจะมีสี
ชมพู ชื้นๆ มีนา้ เหลืองซึมและคนไข้ จะมีอาการปวดแสบมากเพราะ เส้ นประสาท
บริเวณผิวหนังยังเหลืออยู่ไม่ได้ ถูกทาลายไปมากนัก การหายของแผลใช้ เวลา
ประมาณ 2-3 สัปดาห์ ไม่เกิดแผลเป็ น การรักษาที่เหมาะสมคือ การใช้ ครีมยา
ทาแผลเฉพาะภายนอก (Topical antibiotic treatment) หรือ ปิ ดด้ วยผลิตภัณฑ์
ปิ ดแผลชนิดต่างๆ
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2.2 ส่วนบาดแผลระดับที่สองชนิดลึก (Deep partial-thickness burns) จะเกิดการ
ไหม้ ข้ นึ ที่ช้ันของหนังแท้ ส่วนลึก ลักษณะบาดแผลจะตรงกันข้ ามกับบาดแผล
ระดับที่สองชนิดตื้น (Superficial secondary degree burn) คือ จะไม่ค่อยมี
ตุ่มพอง, แผลสีเหลืองขาว, แห้ ง และไม่ค่อยปวด บาดแผลชนิดนี้มีโอกาส
เกิดแผลเป็ นได้ แต่ไม่มาก ถ้ าไม่มีการติดเชื้อซา้ เติม แผลมักจะหายได้
ภายใน 3-6 สัปดาห์ การใช้ ยาปฏิชีวนะเฉพาะที่จะช่วยให้ แผลไม่ติดเชื้อ
3. แผลไหม้ระดับทีส่ าม (Third degree burn)
บาดแผลไหม้ จะลึกลงไปจนทาลายหนังกาพร้ าและหนังแท้ ท้งั หมด รวมทั้งต่อมเหงื่อขุม
ขนและเซลล์ประสาท ผู้ป่วยมักไม่มีความรู้สกึ เจ็บปวดที่บาดแผล อาจกินลึกถึงชั้นกล้ ามเนื้อ
หรือกระดูก บาดแผลจะมีลักษณะขาว ซีด เหลือง นา้ ตาลไหม้ หรือดา หนาแข็งเหมือนแผ่น
หนัง แห้ งและกร้ าน อาจเห็นรอยเส้ นเลือดอยู่ใต้ แผ่นหนานั้น และเนื่องจากเส้ นประสาทที่
อยู่บริเวณผิวหนังแท้ ถูกทาลายไปหมดทาให้ แผลนี้จะไม่มีความรู้สกึ เจ็บปวด บาดแผล
ประเภทนี้จะไม่หายเอง จาเป็ นต้ องรักษาด้ วยการผ่าตัดปลูกผิวหนัง นอกจากนี้จะมีการดึงรั้ง
ของแผลทาให้ ข้อยึดติด เมื่อหายแล้ วจะเป็ นแผลเป็ น บางรายจะพบแผลเป็ นที่มีลักษณะนูน
มาก (Hypertrophic scar or keloid) มักเกิดจากไฟไหม้ หรือถูกของร้ อนนาน ๆ หรือไฟฟ้ า
ช็อต ถือเป็ นบาดแผลที่ร้ายแรง

การรักษาบาดแผลไฟไหม้ น้ าร้อนลวก
เมื่อได้ รับบาดเจ็บ ห้ ามใช้ นา้ แข็งหรือนา้ เย็นจัดประคบ เพราะอาจทาให้ บาดแผลลึก
มากขึ้นได้ ควรล้ างทาความสะอาดแผลด้ วยนา้ สะอาดอุณหภูมิห้อง อาจใช้ สบู่อ่อนชะล้ างสิ่ง
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สกปรก ออกไปก่อนและล้ างด้ วยนา้ สะอาด จากนั้นใช้ ผ้าสะอาดปิ ดแผลและไปพบแพทย์
ไม่ควรใช้ ยาสีฟันหรือครีมอื่นใดชะโลมบนแผล เพราะอาจทาให้ แผลมีโอกาสติดเชื้อมากขึ้น
ปัจจุบันการดูแลรักษาบาดแผลไฟไหม้ นา้ ร้ อนลวก (Burn) มีความก้ าวหน้ าเป็ นอย่างมาก
มีวัสดุปิดแผลใหม่ๆ ที่มีคุณภาพดีหลายชนิด การเลือกใช้ วัสดุปิดแผลอย่างถูกต้ องและการ
ดูแลอย่างใกล้ ชิดของแพทย์จะทาให้ บาดแผลหายเร็วขึ้น ลดความทุกข์ทรมานของผู้ป่วยจาก
บาดแผล ไฟไหม้ นา้ ร้ อนลวกลงได้ มาก และการเกิดแผลเป็ นลดลง ดังนั้นหากมี
บาดแผล ไฟไหม้ นา้ ร้ อนลวก ควรได้ รับการรักษาที่ถูกต้ องจากแพทย์โดยเร็ว
ข้ อควรทราบเกี่ยวกับการรักษาแผล Superficial secondary degree burn ด้ วยยาฆ่าเชื้อ
ทาภายนอก (Topicial antibiotic)
Topical antibiotic นั้นเหมาะที่จะใช้ ในบาดแผลไฟไหม้ แบบตื้น ที่นิยมใช้ กนั มากสุด คือ
1% ซิลเวอร์ซัลฟาไดอะซีน (Silver sulfadiazine) เพราะมีฤทธิ์กว้ างในการครอบคลุมเชื้อ
แบคทีเรีย ในกรณีท่ใี ช้ ไปนานๆเกิดเชื้อดื้อยา อาจเปลี่ยนไปใช้ ตัวอื่นตาม เช่น ใช้
Gentamicin cream, Fucidine cream
แนวทางการดูแลบาดแผลไฟไหม้ ท่มี ีความรุนแรงน้ อยและแผลเฉพาะที่
1. สามารถให้ การรักษาแบบคนไข้ นอกได้ โดยล้ างแผลด้ วยนา้ เกลือที่ปราศจากเชื้อ
และถ้ ามีคราบเขม่าติดแน่น อาจใช้ สบู่ช่วยล้ างออกได้ ห้ ามถูแผลแรงๆ เพราะจะ
ทาให้ มีการบาดเจ็บเพิ่มขึ้น หลังจากล้ างแผลแล้ ว ใช้ ผ้าที่ปราศจากเชื้อซับนา้ ให้
แห้ ง ให้ ยาปฏิชีวนะชนิดทาและให้ ยากันบาดทะยัก
2. บาดแผลไฟไหม้ ท่มี ือ หลังจากทายาและปิ ดแผลแล้ ว แนะนาให้ ใส่เฝื อกดาม ยก
มือและแขนสูงกว่าระดับหัวใจ หลังจาก 72 ชั่วโมง ไปแล้ ว สามารถถอดเฝื อก
ออกและเริ่มทาการบริหารกล้ ามเนื้อบริเวณที่มีบาดแผลต่อ
3. บาดแผลไฟไหม้ ท่ขี าหลังจากทายา และปิ ดแผลแล้ วให้ ยกขาสูง และ Bedrest
นาน 72 ชั่วโมง แล้ วจึงเริ่มให้ เดินได้ ถ้ าไม่มีแผลที่ฝ่าเท้ า
4. บาดแผลไฟไหม้ ท่บี ริเวณอวัยวะสืบพันธุ์ ให้ เปิ ดแผลทิ้งไว้ หลังจากทายาแล้ วโดย
ไม่ต้องปิ ดแผล ล้ างแผลและทายาใหม่ทุกครั้งที่ขับถ่าย
5. บริเวณข้ อต่อต่างๆของร่างกายที่มีแผลค่อนข้ างลึก เช่น ข้ อพับแขน ข้ อศอก
ข้ อมือ นิ้วมือ ข้ อเท้ า ไหล่ คอ อาจเกิดแผลเป็ นดึงรั้ง มีผลให้ ข้อต่อต่างๆ ยึดติด
เคลื่อนไหวได้ ไม่เต็มที่ผดิ รูปผิดร่างไปจากเดิม และอาจเกิดความพิการขึ้นได้
ควรบริหารข้ อต่อนั้นๆ อย่างจริงจัง
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6. เมื่อแผลหายดีแล้ วต้ องระวังไม่ให้ ถูกแสงแดด 3-6 เดือน และใช้ นา้ มันหรือครีม
โลชั่นทาที่ผวิ หนัง เพื่อลดอาการแห้ งและคัน
การให้สารน้ าทางหลอดเลือดดาส่วนปลาย
ความหมาย
การให้ สารนา้ ทางหลอดเลือดดาส่วนปลาย (Peripheral intravenous) เป็ นแนวทางการ
รักษาสมดุลของสารนา้ และอิเล็กโตรไลค์ โดยการให้ สารอาหารพลังงาน หรือให้ ยาแก่ผ้ ูป่วย
ผ่านทางอุปกรณ์และชุดให้ สารนา้ ด้ วยวิธกี ารแทงเข็มเข้ าสู่หลอดเลือดดาส่วนปลายโดยใช้
เทคนิคปราศจากเชื้อ
ข้อบ่งชี้ การให้สารน้ าทางหลอดเลือดดา
- ผู้ป่วยรับประทานอาหารทางปากไม่ได้ เพื่อรักษาระดับและทดแทน นา้ เกลือแร่
วิตามิน โปรตีน ไนโตรเจน และพลังงาน
- ผู้ป่วยมีภาวะไม่สมดุลของกรด-ด่าง
- ผู้ป่วยที่สญ
ู เสียนา้ และเกลือแร่ปริมาณมาก ๆ
หรือผู้ป่วยมีภาวะไม่สมดุลของอิเล็กโตรไลค์
ผูป้ ่ วยทีจ่ าเป็ นต้องได้รบั เลือดหรือผ่าตัด
ผูป้ ่ วยทีจ่ าเป็ นต้องได้รบั ยาทางหลอดเลือดดา
การเตรียมอุปกรณ์/ผูป้ ่ วย
1. การเตรียมขวดสารนา้ (IV Container) โดยตรวจสอบชนิดของสารนา้ ให้ ตรงตาม
แผนการรักษา ต้ องเป็ นสารนา้ ปราศจากเชื้อตรวจสอบวันหมดอายุ ห้ ามใช้ สารนา้ ที่มีลักษณะ
ขุ่น มีตะกอน สีเปลี่ยนแปลง ถุงรั่วแตก หรือหมดอายุ จากนั้น ติดใบให้ สารนา้ ข้ างขวดหรือ
ถุงสารนา้ ไม่ให้ ทบั ชื่อของสารนา้ และตัวเลขบอกปริมาณของสารนา้ ที่ข้างขวด เขียนชื่อ
นามสกุล HN ของผู้ป่วยชนิดของสารนา้ ยาที่ผสมจานวนหยดที่ให้ วันเวลาที่เริ่มให้ และหมด
ของสารนา้ ลงชื่อผู้ให้ สารนา้
2. การเตรียมอุปกรณ์ในการให้ สารนา้ ได้ แก่
- ชุดให้ สารนา้ (IV Set)
- เข็มชนิดพลาสติก (IV Catheter) ขนาด 18 G ‟ 22 G (ในผู้ใหญ่)และขนาด
22 G-24 G (ในเด็ก) สาหรับ Continuous fluid infusion ควรใช้ IV catheter
No.20 ในผู้ใหญ่ หรือ No.22 ในผู้สงู อายุ และเด็ก (PAD: INFUSION
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NURSING AN EVIDENCE BASED APPROCH, 2010) สาหรับผู้ป่วยต้ อง
ให้ เลือดหรือส่งห้ องผ่าตัด ให้ ใช้ ขนาด 20 G เพื่อให้ เลือดหรือให้ ยาอย่างเร่งด่วน
- สาลีชุบ 70% Alcohol 2-5 ก้ อน
- สายยางรัดแขน (Touniquet)
- พลาสเตอร์ (Transpore/ Micropore)
- เสาแขวนหรือขอแขวนขวดสารนา้
- เครื่องปรับอัตราการไหล (Infusion pump) กรณีท่ตี ้ องควบคุมการไหลให้ ได้
อย่างสม่าเสมอตามกาหนด
3. การเตรียมผู้ป่วยนอกจากการบอกให้ ผ้ ูป่วยทราบแล้ ว ควรจัดท่าผู้ป่วยให้ เหมาะสม
โดยการจัดท่า Supine position เพื่อช่วยให้ หลอดเลือดดาจะโป่ ง เห็นได้ ชัด เนื่องจากเลือด
ไหลเวียนกลับเข้ าสู่หัวใจได้ ดีรวมทั้งผู้ป่วยรู้สกึ สบายและผ่อนคลาย (INS, 2011)
วิธีการให้สารน้ าทางหลอดเลือดดา (Implementation)
1. ล้ างมือแบบ Hygienic hand washing หรือ Alcohol hand rubs ให้ สะอาดก่อนการ
ให้ สารนา้ ทางหลอดเลือดดาทุกครั้งและควรสวมถุงมือเพื่อป้ องกันการสัมผัสกับเลือดของ
ผู้ป่วย
2. เปิ ดชุดให้ สารนา้ (Administration set) ที่ปราศจากเชื้อต่อกับขวดสารนา้ (IV
Container) ด้ วยเทคนิคปลอดเชื้อ (Aseptic technique) ดังนี้
- ดึงแผ่นพลาสติกหรือฝาครอบที่ปิดขวดสารนา้ ออก เช็ดจุกยางที่ขวด / ถุงสารนา้
ด้ วยสาลีชุบ Alcohol 70% ระวังการปนเปื้ อนขณะแทงชุดให้ สารนา้ ผ่านเข้ าไปใน
จุกยางที่ขวดสารนา้
- เปิ ดชุดให้ สารนา้ เลื่อน Roller clamp ลงมาที่ปลายชุดให้ สารนา้ เพื่อไล่อากาศ
ออกจากสาย ปิ ด Clamp ไว้ ก่อน จากนั้นนาชุดให้ สารนา้ ที่ปราศจากเชื้อส่วน
ปลายแหลม (Spike) ต่อกับขวดสารนา้ ด้ วยเทคนิคปลอดเชื้อ (Aseptic
technique)
- แขวนขวดสารนา้ ที่เสาแขวนให้ สงู ประมาณ 1 เมตร หรือ 3 ฟุต จากตัวผู้ป่วย
- บีบกระเปาะชุดให้ สารนา้ ให้ สารนา้ ลงมาในกระเปาะประมาณ ½ ของกระเปาะ
ปริมาณสารนา้ ในกระเปาะไม่ควรมากหรือน้ อยเกินไปเพราะถ้ ามากเกินไปจะทาให้
ไม่สามารถนับจานวนหยดของสารนา้ ได้ หรือถ้ าน้ อยเกินไปจะทาให้ ฟองอากาศเข้ า
ไปในสาย และอาจหลุดลอยเข้ าไปในกระแสเลือด ทาให้ เกิดภาวะ Air embolism
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- เปิ ด Clamp ให้ สารนา้ ผ่านชุดให้ สารนา้ ตลอดเต็มสายเพื่อไล่อากาศออกจากสาย
และปิ ดฝาครอบที่ส่วนปลายไว้ ก่อน โดยไม่ต้องนาที่สวมปลอกเข็มของชุดให้ สาร
นา้ ออก
3. การเลือกขนาดและตาแหน่งหลอดเลือดดาเพื่อให้ สารนา้ ควรเลือกตาแหน่งหลอด
เลือดดาที่แขนส่วนปลายก่อนควรเป็ นแขนข้ างที่ไม่ถนัด เพื่อให้ ผ้ ูป่วยใช้ แขนข้ างถนัดทา
กิจวัตรได้ สาหรับผู้ป่วยเด็กเล็ก ควรเลือกหลอดเลือดบริเวณศีรษะ คอ และหลังมือ-หลัง
เท้ าขนาดและลักษณะหลอดเลือดดาที่เหมาะสม คือ ตรงไม่อยู่ตรงตาแหน่งที่ขยับหรือ
เคลื่อนไหวมาก เช่น ข้ อพับ เนื่องจากเสี่ยงที่จะแตกได้ ง่าย และไม่เกี่ยวข้ องกับส่วนที่มีพยาธิ
สภาพของร่างกายวิธเี ลือกหลอดเลือดดาประกอบด้ วยการดูและใช้ น้ วิ ชี้กด
3.1 หลอดเลือดดาที่เหมาะสมสาหรับการให้ สารนา้ ได้ แก่
- บริเวณแขน: Cephalic vein, Assessory cephalic vein, Metacarpal และ Basilic
vein (INS, 2006)
- บริเวณหลังมือ (Dorsal of the hand): เป็ นบริเวณที่ใช้ ได้ สาหรับผู้ป่วยบางคน
เนื่องจากจะเจ็บมาก (I.V. Rounds, 2008) ควรเลือกตาแหน่งที่แทงห่างจากข้ อ
พับไม่น้อยกว่า 2 นิ้วฟุต (5 เซนติเมตร)

3.2 ตาแหน่งที่ควรหลีกเลี่ยงได้ แก่
- บริเวณข้ อพับ ปุ่ มกระดูก ตาแหน่งที่เป็ นโรคผิวหนังมีบาดแผล หลอดเลือดที่
บอบชา้ และบริเวณที่มีการไหลเวียนไม่สะดวก
- กรณีผ้ ูสงู อายุไม่ควรให้ ตรงตาแหน่งหลอดเลือดส่วนปลาย เนื่องจากหลอดเลือด
แข็ง ลิ้นของหลอดเลือดดาอาจเสียหน้ าที่ ทาให้ การไหลเวียนเลือดไปเลี้ยงส่วน
ปลายไม่ดีเกิดการอักเสบได้ ง่าย
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- หลีกเลี่ยงหลอดเลือดดาที่ขาเนื่องจากหลอดเลือดดามีล้ ิน ทาให้ การไหลเวียน
เลือดช้ า เกิดการอักเสบได้ ง่ายเสี่ยงต่อการเกิด Embolism และ
Thrombophlebitis
- ไม่เลือกบริเวณที่ผ่าตัด
4. รัดสายยางรัดแขนเหนือบริเวณที่จะแทงเข็ม (Insertion site) แบบเงื่อนกระตุก โดย
รัดสายยางรัดแขนเหนือบริเวณที่จะแทงเข็มประมาณ 10-15 ซม. (4-6 นิ้วฟุต) ปมสาย
ยางควรรัดอยู่ด้านข้ างไม่ควรอยู่ในแนวหลอดเลือดดาเพื่อช่วยให้ เห็นหลอดเลือดดาได้
ชัดเจน
5. ทาความสะอาดผิวหนังบริเวณที่จะแทงเข็มโดยเช็ดสาลีชุบแอลกอฮอล์ 70% วนจาก
ด้ านในออกไปด้ านนอกกว้ าง 2 - 4 ซม. รอแอลกอฮอล์ระเหย แล้ วจึงแทงเข็มโดยไม่สมั ผัส
ตรงจุดบริเวณที่แทงเข็ม เพื่อป้ องกันการปนเปื้ อนเชื้อโรค
6. ตรึงผิวหนังที่จะแทงเข็มด้ วยแม่ข้างที่ไม่ถนัด โดยดึงผิวหนังลงต่ากว่าบริเวณที่จะ
แทงเข็มประมาณ 4-5 ซม. (1.5-2 นิ้วฟุต)
7. แทงเข็มโดยหันปลายปาดขึ้นด้ านบน แทงเข็มทามุม 10-30 องศา กับผิวหนังเมื่อ
เข็มผ่านผิวหนังให้ ลดมุมเข็มลงจนเกือบขนานกับผิวหนัง
8. เมื่อเข็มเข้ าหลอดเลือดดา สังเกตได้ จากการมีเลือดไหลย้ อนออกมาจากเข็ม ให้ หยุด
แทง และดัน Catheter ส่วนที่เป็ นพลาสติกเข้ าไปในหลอดเลือด ประมาณ ¼ นิ้วฟุต มือข้ าง
ที่ไม่ถนัดยังคงจับผิวหนังไว้ พร้ อมกับการปลดสายยางรัดแขนออกมาเบา ๆ ระวังการดึงรั้ง
ของผิวหนังเพื่อป้ องกันหลอดเลือดดาที่แทงนั้นแตกตรึงหัวเข็มให้ น่งิ ไม่เคลื่อนไปมาดึงแกน
โลหะออก แล้ วต่อปลายชุดให้ สารนา้ กับหัวเข็มด้ วยเทคนิคปลอดเชื้อ ดูแลให้ ข้อต่อต่างๆ
อยู่ในระบบปิ ด
9. เปิ ด Clamp ให้ สารนา้ หยดเข้ าไปในหลอดเลือดอย่างช้ า ๆ ถ้ ามีเลือดออกมาที่
บริเวณที่แทงเข็ม ให้ เช็ดตาแหน่งที่แทงเข็มและบริเวณรอบ ๆ ด้ วยสาลีชุบ 70% Alcohol
อีกครั้งรอจนแห้ ง ใช้ Transporeหรือ Micropore ปิ ดบริเวณที่ให้ สารนา้ และ Stab ให้ แนบ
สนิทกับผิวหนังผู้ป่วยป้ องกันการเลื่อนหลุด
10. เริ่มให้ สารนา้ โดยปรับอัตราและควบคุมอัตราการไหลของสารนา้ ตามแผนการรักษา
และอัตราที่เขียนไว้ ในใบให้ สารนา้ ที่ติดอยู่ข้างขวดหรือถุงสารนา้
11. ตรวจสอบไม่ให้ สายชุดให้ สารนา้ หักพับงอ
ระเบียบปฏิบตั ิสาหรับการเจาะเลือดจากเส้นเลือดดา
1. อธิบายถึงความจาเป็ นที่ต้องเจาะเลือดของผู้ป่วย
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2. ต้ องตรวจสอบ ชื่อ - สกุล ของผู้ป่วยให้ ถูกต้ องก่อนทาการเจาะเลือดโดยวิธถี ามให้
ผู้ป่วยบอกชื่อและสกุล
3. เตรียมอุปกรณ์เจาะเลือดให้ พร้ อม เช่น ใช้ เข็มเจาะเลือดเบอร์ 21 และเตรียม
ภาชนะที่ใช้ เก็บเลือดพร้ อมทั้งรายละเอียดข้ อมูลของผู้ป่วยให้ ชัดเจน
4. ใช้ สายยาง (Tourniquet) รัดบริเวณต้ นแขนเพื่อให้ เห็นเส้ นเลือดดาให้ ชัดเจน
โดยทั่วไปจะเจาะในบริเวณใต้ ข้อพับเล็กน้ อย แต่ในบางกรณีอาจต้ องเจาะบริเวณข้ อมือ
5. ก่อนทาการเจาะเลือดให้ ล้างมือตามขั้นตอน และสวมถุงมือทุกครั้งในการเจาะเลือด
5.1 การรัดสายยางไม่ควรนานเกิน 1 นาที
5.2 ให้ ผ้ ูป่วยกามือหลวม ๆ โดยไม่ต้องเกร็งกล้ ามเนื้อ
5.3 ตรวจเช็คดูตาแหน่งที่จะเจาะอีกครั้ง
5.4 ทาความสะอาดผิวหนังบริเวณที่จะเจาะด้ วยสาลีชุบ 70 % Alcohol โดยเช็ค
จากจุดศูนย์กลางหมุนวนเป็ นวงกลมออกสู่ด้านนอกรอจนแอลกอฮอล์แห้ ง
(ห้ ามใช้ น้ วิ สัมผัสเส้ นเลือดอีก)
5.5 หากเจาะสองครั้งแล้ วยังไม่สาเร็จให้ ขอความช่วยเหลือจากผู้เจาะที่มีความ
ชานาญสูงกว่า
5.6 เมื่อเข็มเจาะเส้ นเลือดจะสังเกตเห็นเลือดเข้ าสู่ Syringe ให้ ตรึง Syringe
อยู่กบั ที่แล้ วค่อย ๆ ดูดให้ ได้ เลือดตามปริมาตรที่ต้องการ
5.7 เมื่อได้ เลือดเพียงพอแล้ วให้
ผู้ป่วยแบมือที่กาออก ปลดสาย
ยางรัดแขน และดึงเข็มออกจาก
เส้ นเลือดให้ ผ้ ูป่วยใช้ มือกดสาลี
แห้ งปราศจากเชื้อที่รอยเจาะ
เลือดทันทีนานจนกระทั่งเลือด
หยุดไหล โดยปกติประมาณ
2-3 นาที แล้ วใช้ พลาสเตอร์
ปิ ดแผลไว้
5.8 ให้ ดึงปลอกเข็มออกจากตัวเข็มเจาะเลือด และเสียบปลายเข็มลงในหลอดเก็บ
เลือดซึ่งเป็ นระบบสุญญากาศ เลือดจะตกลงในหลอดเก็บเลือดเอง ห้ ามใช้
Syringe ดันเลือดโดยตรง จะทาให้ เลือดแตกตัว มีผลต่อการตรวจได้
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5.9 เลือดที่ต้องผสมกับสารกันเลือดแข็งทุกชนิดต้ องผสม (Mix) ให้ เข้ ากันทันที
เมื่อใส่เลือดลงในภาชนะที่ใช้ เก็บโดยการคว่าภาชนะ (หลอดหรือขวด)
กลับไปกลับมาเบา 8-10 ครั้ง
5.10 ทิ้งหัวเข็ม ในกล่องสาหรับทิ้งหัวเข็มโดยเฉพาะส่วน Syringe และถุงมือให้
แยกทิ้งในขยะติดเชื้อ
5.11 รีบนาส่งห้ องปฏิบัติการโดยเร็วที่สดุ
ข้อควรระวังในการเจาะเลือด
1. ในการเจาะเลือดแต่ละครั้ง ต้ องทราบปริมาณของเลือดที่ต้องการใช้ และเจาะให้ ได้
เพียงพอต่อความต้ องการ
2. ต้ องใช้ เข็มใหม่ทุกครั้งและขนาดของเข็มที่เหมาะสม
3. ในระหว่างทาการเจาะเลือดถ้ าสังเกตพบว่าบริเวณรอบ ๆ ตาแหน่งที่ถูกเจาะมี
ลักษณะบวมแสดงว่า เข็มเจาะเลือดนั้น แทงทะลุเส้ นเลือดดาทาให้ เลือดไหลออกจากเส้ น
เลือดดาสู่เนื้อเยื่อรอบ ๆ ควรจะรีบปลดสายยางรัดแขนทันทีพร้ อมทั้งดึงเข็มออกจากเส้ น
เลือด และใช้ สาลีแห้ งหรือผ้ าก๊อสแห้ งกดบริเวณรอยเจาะเลือดนั้น
4. จะต้ องระมัดระวังไม่ให้ เม็ดเลือดแดงแตกซึ่งมีสาเหตุมาจากสิ่งเหล่านี้
4.1 ดูดเลือดเข้ า Syringe เร็วและแรงเกินไป
4.2 ฉีดเลือดจาก Syringe ลงในภาชนะเก็บเลือดเร็วและแรงหรือโดยไม่ได้ ปลดเข็ม
ออก
4.3 เจาะเลือดในขณะที่แอลกอฮอล์ยังไม่แห้ ง
4.4ใช้ อุปกรณ์หรือภาชนะที่ไม่แห้ งสนิท
4.5 เขย่าหรือผสมเลือดแรงเกินไป
แนวทางปฏิบตั ิการสวนปั สสาวะ
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ การใส่สายสวนปัสสาวะเป็ นไปในแนวทางเดียวกัน
ความหมาย
การสวนปัสสาวะ (Urinary catheterization) หมายถึง การสอดใส่สายสวนผ่านทางท่อ
ปัสสาวะเข้ าไปในกระเพาะปัสสาวะ เพื่อระบายปัสสาวะออกสู่ภายนอก ทาให้ กระเพาะ
ปัสสาวะว่างการสวนปัสสาวะแต่ละครั้งมีโอกาสนาเชื้อโรคเข้ าสู่กระเพาะปัสสาวะโดยตรง
ดังนั้นการประเมินเพื่อใส่คาสายสวนปัสสาวะก็ต่อเมื่อจาเป็ นจริงๆเท่านั้นหลังจากที่พิจารณา
ทางเลือกอื่นๆ (เช่น Condom, Intermittent catheterization)
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ข้อบ่งชี้ การคาสายสวนปั สสาวะ
1.มีการอุดตันของท่อปัสสาวะ กรณีต่อมลูกหมากโต , ท่อปัสสาวะตีบแคบ
2. ป้ องกันการอุดกั้นของท่อปัสสาวะจากการมีก้อนลิ่มเลือดภายหลังผ่าตัดผ่านท่อ
ปัสสาวะหรือจากมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
3. ประเมินปริมาณปัสสาวะ เพื่อประเมินการทางานของไต เช่น ผู้ป่วยช็อค
4. ป้ องกันผิวหนังเกิดการระคายเคืองจากปัสสาวะในผู้ป่วยที่กลั้นปัสสาวะไม่ได้
ไม่ร้ สู กึ ตัว
อุปกรณ์
1. ชุดสวนปัสสาวะปลอดเชื้อ ประกอบด้ วย
1.1 ถ้ วยใหญ่สาหรับใส่ปัสสาวะ 1 ใบ
1.2 ถ้ วยเล็กใส่สาลี 6 ‟ 8 ก้ อน
1.3 ก็อซ 1 แผ่น สาหรับใส่สารหล่อลื่น
1.4 ผ้ าสี่เหลี่ยมเจาะกลาง
1.5 Non-tooth forcep 1 อัน
2. สายสวนปัสสาวะตามขนาดเหมาะสม เลือกเส้ นที่เล็กที่สดุ ที่ทาให้ นา้ ปัสสาวะไหล
สะดวก
3. Sterile water
4. สารหล่อลื่นที่ละลายนา้ ได้ เช่น K-Y jelly , Xylocain jelly เป็ นต้ น
5. ถุงมือปราศจากเชื้อ 1 คู่
กรณีสวนปัสสาวะคาสายไว้ เตรียมสิ่งของเพิ่มเติม
6. Syring บรรจุนา้ กลั่นปริมาณตามที่ระบุไว้ ท่ปี ลายสายสวนปัสสาวะ เช่น 15‟30 มล.
ในผู้ใหญ่
7. Urine Bag
8. ปลาสเตอร์สาหรับตรึงสายสวนปัสสาวะ
วิธีการสวนปั สสาวะ
1. ประเมินสภาพผู้ป่วยก่อนสวนปัสสาวะ และแจ้ งให้ ผ้ ูป่วยทราบถึงความจาเป็ นในการ
สวนปัสสาวะ
2. ล้ างมือให้ สะอาดก่อนเตรียมของใช้ (Flushing set และชุดสวนปัสสาวะปราศจากเชื้อ)
3. เตรียมชุดสวนปัสสาวะดังนี้
3.1 เปิ ดชุดสวนปัสสาวะ แล้ วคีบผ้ าสี่เหลี่ยมเจาะกลางออกวางในผ้ าห่อ
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3.2 เท Sterile water ใส่สาลีให้ เปี ยกชุ่ม
3.3 บีบสารหล่อลื่นทิ้งก่อนแล้ วจึงบีบใส่กอ๊ ซ อย่างน้ อย 5 มล.
4. กั้นม่านและปิ ดตาผู้ป่วย จัดให้ มีแสงสว่างเพียงพอโดยใช้ โคมไฟหรือไฟฉายส่องไป
ที่อวัยวะสืบพันธุเ์ พื่อให้ สามารถมองเห็นรูปเปิ ดของท่อปัสสาวะ
5. ผู้ทายืนข้ างเตียงผู้ป่วยข้ างที่ตนถนัดเช่นผู้ท่ถี นัดมือขวาควรเข้ าข้ างขวาองผู้ป่วยผู้ท่ี
ถนัดมือซ้ ายควรเข้ าข้ างซ้ ายของผู้ป่วย
6. การจัดท่าในการสวน
6.1 ผู้หญิง นอนหงายชันเข่า จัดผ้ าคลุม เปิ ดเฉพาะบริเวณอวัยวะสืบพันธุภ์ ายนอก
การชันเข่า ควรบอกผู้ป่วยให้ วางส้ นเท้ าชิดกัน เท้ าทั้งสองข้ างห่างกันประมาณ
2 ฟุต
6.2 ผู้ชาย นอนหงาย ถอดกางเกงจัดผ้ าห่มคลุมส่วนบนของร่างกายจนถึงหัวหน่าว
เปิ ดเฉพาะบริเวณอวัยวะสืบพันธุภ์ ายนอก
7. ชาระอวัยวะสืบพันธุภ์ ายนอกให้ สะอาดด้ วย Flushing set เพื่อลดจานวนจุลินทรีย์ท่ี
อาจปนเปื้ อนติดสายสวนปัสสาวะเข้ าไปในกระเพาะปัสสาวะขณะ
สอดใส่สายสวน
8. ล้ างมือให้ สะอาดก่อนใส่สายสวนปัสสาวะ
9. สวนปัสสาวะตามขั้นตอนต่อไปนี้
ในผู้ป่วยหญิง
1. วางชุดสวนปัสสาวะระหว่างขาของผู้ป่วย เปิ ดผ้ าห่อออก
2. ฉีกซองสายสวนปัสสาวะใส่ไว้ ในชุดสวนปัสสาวะ
3. ใส่ถุงมือด้ วยเทคนิคปลอดเชื้อ
4. คลี่ผ้าสี่เหลี่ยมเจาะกลางคลุมอวัยวะสืบพันธุภ์ ายนอก
5. หยิบสายสวนปัสสาวะทาปลายด้ วยสารหล่อลื่นประมาณ 2 นิ้ว (ระวังไม่ให้ อุดรูท่ี
ปลายสาย) วางใส่ถ้วยใหญ่
6. หยิบถ้ วยเล็กที่ใส่สาลีมาใกล้ ตัวผู้ป่วย
7. ใช้ Forcep คีบสาลีชุบ Sterile water ทาความสะอาดตามลาดับดังนี้
- สาลีก้อนที่ 1 เช็ด Mons pubis
- สาลีก้อนที่ 2 เช็ด Labia majora ด้ านไกลตัวจากบนลงล่าง
- สาลีก้อนที่ 3 เช็ด Labia majora ด้ านใกล้ ตัวจากบนลงล่าง
- สาลีก้อนที่ 4 เช็ด Labia minora ด้ านไกลตัวจากบนลงล่าง
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- สาลีก้อนที่ 5 เช็ด Labia minora ด้ านใกล้ ตัวจากบนลงล่าง
- ใช้ มือข้ างไม่ถนัด แหวก Labia minora ออก ยกขึ้นเล็กน้ อยจะเห็นรูเปิ ด
ของท่อปัสสาวะ
- สาลีก้อนที่ 6 เช็ดรูเปิ ดท่อปัสสาวะแหวกค้ างไว้ (มือข้ างนี้ไม่ปลอดเชื้อแล้ ว)
8. ใช้ Forcep คีบถ้ วยเล็กออกไป วาง Forcep และถ้ วยเล็ก
9. เลื่อนถ้ วยใหญ่เข้ ามาใกล้ ผ้ ูป่วยแทน
10. บอกให้ ผ้ ูป่วยหายใจเข้ าลึกๆยาว ๆ แล้ วใช้ มือข้ างที่ถนัดจับสายสวนปัสสาวะ
ค่อยๆ สอดสายเข้ าไปในท่อปัสสาวะ ลึก 2‟3 นิ้ว ปลายสายวางไว้ ในถ้ วย จะมี
ปัสสาวะไหลออกมา
11. เมื่อปัสสาวะหยุดไหลแล้ วใช้ มือกดเบาๆ บนผ้ าสี่เหลี่ยมเจาะกลางบริเวณเหนือ
หัวหน่าว จนแน่ใจว่าไม่มีปัสสาวะ เพื่อให้ ปัสสาวะไหลออกจนหมด
12. ถ้ าเป็ นการสวนทิ้ง ค่อยๆ ดึงสายสวนปัสสาวะออก ขณะดึงออก ถ้ ามีปัสสาวะ
ไหลออกมาให้ ค้างไว้ ก่อนรอจนกระทั่งไม่มีปัสสาวะจึงดึงสายสวนออก
13. ถ้ าคาสายสวนปัสสาวะ ภายหลังปัสสาวะไหลดี ไม่ต้องดึงสายสวนออก สอดสาย
สวนเข้ าไปอีก 1 นิ้ว เพื่อให้ แน่ใจว่าลูกโป่ งอยู่ในกระเพาะปัสสาวะ
14. ใช้ มือที่แหวก Labia มาจับสายสวนปัสสาวะไม่ให้ เลื่อน
15. ใส่นา้ กลั่นที่เตรียมไว้ ทางหางที่เป็ นแถบสี หากผู้ป่วยเจ็บปวดให้ รีบดูดนา้ กลั่น
ออก เนื่องจากลูกโป่ งอาจอยู่ในท่อปัสสาวะ ให้ สอดสายเข้ าไปอีก จนแน่ใจว่า
ลูกโป่ งอยู่ในกระเพาะปัสสาวะ
16. ต่อปลายสายสวนกับ Urine Bag ด้ วยเทคนิคปลอดเชื้อ
17. ตรึงสายสวนไว้ ท่หี น้ าขาของผู้ป่วยเพื่อป้ องกันการดึงรั้งและการระคายเคืองของ
ท่อปัสสาวะจากการเลื่อนไปมาของสายสวน
18. แขวน Urine bag ให้ อยู่ต่ากว่าระดับกระเพาะปัสสาวะ ไม่วางติดพื้น
19. เก็บของใช้ ออกจากเตียงผู้ป่วย ถอดถุงมือ
20. จัดเสื้อผ้ าและให้ ผ้ ูป่วยอยู่ในท่าที่สบาย
21. เก็บเครื่องใช้ ไปทาความสะอาด
22. บันทึกลักษณะปัสสาวะและการสวน ได้ แก่ วันที่ เวลา เหตุผล ชนิดและ
ขนาดของสายสวนปัสสาวะ สี กลิ่น จานวนและสิ่งผิดปกติของปัสสาวะที่สวนได้
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ในผู้ป่วยชาย
1. วางชุดสวนปัสสาวะระหว่างขาของผู้ป่วย เปิ ดผ้ าห่อออก
2. ฉีกซองสายสวนปัสสาวะใส่ไว้ ในชุดสวนปัสสาวะ
3. ใส่ถุงมือด้ วยเทคนิคปลอดเชื้อ
4. คลี่ผ้าสี่เหลี่ยมเจาะกลางคลุมอวัยวะสืบพันธุภ์ ายนอก
5. หยิบสายสวนปัสสาวะทาปลายด้ วยสารหล่อลื่นประมาณ 6-7 นิ้ว (ระวังไม่ให้
อุดรูท่ปี ลายสาย) วางใส่ถ้วยใหญ่
6. หยิบถ้ วยเล็กที่ใส่สาลีมาใกล้ ตัวผู้ป่วย
7. ใช้ มือข้ างที่ไม่ถนัดจับองคชาตตั้งขึ้นทามุม 90 องศา กับร่างกาย กรณีไม่ได้ ขลิบ
หนังหุ้มปลาย ให้ รูดหนังหุ้มปลายองคชาตลงมาจับค้ างไว้
8. ใช้ มือจับ Forcep คีบสาลีเช็ด
- สาลีก้อนที่ 1 เช็ดบริเวณรูเปิ ดของท่อปัสสาวะ เช็ดวนจากกลางวนออกด้ านนอก
- สาลีก้อนที่ 2- 6 เช็ดองตชาต จากบนลงมาฐานองคชาตจนรอบ ห้ ามเช็ด
ย้ อนไปมา
- ใช้ Forcep คีบถ้ วยเล็กออกมาวางด้ านไกลผู้ป่วยและวาง Forcep
9. เลื่อนถ้ วยใหญ่มาใกล้ ผ้ ูป่วย บอกให้ ผ้ ูป่วยหายใจเข้ าลึกๆ ใช้ มือจับสายสวน
ปัสสาวะค่อยๆสอดใส่สายสวนเข้ าไปประมาณ 6 ‟ 8 นิ้ว หรือเกือบสุดสายจน
มีปัสสาวะไหลลงถ้ วย แสดงว่าปลายสายอยู่ในกระเพาะปัสสาวะ เลื่อนมือที่จับ
องคชาตมาจับสายสวนให้ อยู่กบั ที่
10. ปฏิบัติเช่นเดียวกับในผู้ป่วยหญิง ตั้งแต่ข้อ 15-22 (แต่ปิดปลาสเตอร์ท่หี น้ า
ท้ องน้ อยแทนหน้ าขา)
การดูแลระหว่างคาสายสวนปั สสาวะดังนี้
1. ดูแลให้ ปัสสาวะไหลสะดวก โดย
1.1 กระตุ้นให้ ด่มื นา้ มากๆ อย่างน้ อยวันละ 2500 ‟
3000 มล.
1.2 ดูแลไม่ให้ สายหักพับงอหรือดึงรั้งท่อปัสสาวะ
1.3 สายสวนปัสสาวะและสายต่อของถุงเก็บปัสสาวะยึดติดที่นอนไม่ปล่อยสายหย่อน
อยู่ใต้ เตียง
1.4 ถุงเก็บปัสสาวะควรอยู่ในระดับต่ากว่ากระเพาะปัสสาวะเสมอไม่ติดพื้น
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1.5 ดูแลบีบรีดสายยาง (Milking) บ่อยๆเพื่อไม่ให้ ตะกอนหรือลิ่มเลือดอุด
ตัน มือหนึ่งจับสายสวนให้ อยู่กบั ที่อกี มือหนึ่งบีบรีดสายยางออกจากตัวผู้ป่วย
2. การป้ องกันการติดเชื้อ
2.1 ล้ างมือก่อนและหลังให้ การพยาบาล และใส่ถุงมือเมื่อมีโอกาสสัมผัสปัสสาวะ
ของผู้ป่วย
2.2 ดูแลให้ อยู่ในระบบปิ ด (Closed drainage system) ตลอดเวลา การเทนา้
ปัสสาวะออกจากถุงก่อนและหลังทา จะต้ องเช็ดบริเวณข้ อต่อ ด้ วยแอลกอฮอล์
70 %
2.3 การเทนา้ ปัสสาวะออกจากถุง ท่อทางออกจะต้ องไม่สมั ผัสกับภาชนะรองรับ และ
ภายหลังเทให้ ปิดท่อทางออกทุกครั้ง
2.4 ทาความสะอาดอวัยวะสืบพันธุภ์ ายนอก โดยเฉพาะบริเวณรูเปิ ดท่อปัสสาวะและ
สายสวนปัสสาวะอย่างน้ อยวันละ 2 ครั้ง เวลาเช้ า-เย็น และทุกครั้งภายหลังถ่าย
อุจจาระ
2.5 ถุงเก็บปัสสาวะแขวนไว้ กบั ขอบเตียงไม่แขวนไว้ ท่เี หล็กกั้นข้ างเตียง หรือวางไว้
กับพื้นกรณีท่จี าเป็ นต้ องยกสูง ให้ ใช้ ตัวหนีบหนีบสายหรือหักพับสายก่อนยกถุง
เพื่อป้ องกันการไหลย้ อนกลับของนา้ ปัสสาวะผู้ป่วยที่ลุกเดินได้ แนะนาให้ พับ
หรือปิ ดสายสวนปัสสาวะไว้ ก่อนโดยให้ ถุงปัสสาวะอยู่ต่ากว่ากระเพาะปัสสาวะ
หรือต่ากว่าเอวตลอดเวลา
2.6 หากถุงเก็บปัสสาวะหรือสายสวนรั่ว ให้ สวนปัสสาวะ และเปลี่ยนถุงเก็บปัสสาวะ
ใหม่ท้งั ชุด
2.7 การเปลี่ยนสายสวนปัสสาวะในผู้ป่วยที่จาเป็ นต้ องคาสายสวนปัสสาวะไว้ เป็ น
เวลานานควรเปลี่ยนสายสวนใหม่เมื่อคาสายสวนครบ 2 สัปดาห์ถ้าไม่พบหินปูนที่
ปลายสายสวนครั้งต่อไปให้ ลองเปลี่ยนเมื่อครบ 4,6 และ 8 สัปดาห์ ตามลาดับ
2.8 สังเกตและซักถามอาการและอาการแสดงออกของการติดเชื้อระบบทางเดิน
ปัสสาวะได้ แก่ มีไข้ หนาวสั่น ปัสสาวะขุ่น มีตะกอน กลิ่นฉุน เป็ นต้ น
2. การเฝ้าระวังการติดเชื้ อในบุคลากร
การเฝ้ าระวังการติดเชื้อในบุคลากร เป็ นกิจกรรมหนึ่งของการดูแลสุขภาพบุคลากรที่เข้ า
มาปฏิบัติงานภายในโรงพยาบาล ซึ่งบุคลากรจะต้ องได้ รับการเฝ้ าระวังการติดเชื้อ ดังนี้
1. การส่งเสริมสุขภาพบุคลากร โดยการให้ ความรู้แก่บุคลากรในด้ านการดูแลสุขภาพ
ของตนเอง เพื่อป้ องกันการเจ็บป่ วยและการติดเชื้อจากการปฏิบัติงาน
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2. การดูแลสุขภาพบุคลากร โดย
2.1 การตรวจสุขภาพบุคลากรก่อนรับเข้ าปฏิบัติงาน เป็ นการประเมินภาวะสุขภาพ
เพื่อให้ เกิดความมั่นใจว่าบุคลากรที่รับเข้ าทางานมีความสมบูรณ์ของร่างกาย
ก่อนเข้ าทางาน ไม่เป็ นโรคหรือความผิดปกติก่อนเข้ าทางาน
2.2 การตรวจสุขภาพบุคลากรประจาปี เพื่อหาโรคที่เกิดจากการทางานหรืออาการ
ผิดปกติ เพื่อที่จะให้ การรักษาป้ องกันก่อนที่จะเป็ นโรคร้ ายแรงต่อไป ซึ่ง
รายละเอียดในการตรวจศึกษาจากระเบียบปฏิบัติการตรวจสุขภาพประจาปี
3. การสร้ างเสริมภูมิค้ ุมกันโรค ดูแลให้ บุคลากรได้ รับภูมิค้ ุมกันโรคตามความเสี่ยง
แนวทางปฏิบตั ิสาหรับบุคลากรเมือ่ สัมผัสเลือดหรือสารน้ าในร่างกายผูป้ ่ วยขณะ
ปฏิบตั ิงาน เช่น การถูกเข็มหรือของมีคมเปื้ อนเลือดหรือสารคัดหลั่งจากร่างกายผู้ป่วยบาด
ทิ่มตา หรือกระเด็นเข้ าตา ปาก หรือบาดแผล
1. ล้ างเลือดหรือสารคัดหลั่งของผู้ป่วยที่เปื้ อนออกให้ มากที่สดุ
2. หากถ้ าถูกเข็มหรือของมีคมทิ่มตาเป็ นแผลให้ ล้างบาดแผลด้ วยนา้ และสบู่เช็ดตาม
ด้ วย Alcohol 70%
3. ถ้ าเลือดหรือสารคัดหลั่งกระเด็นเข้ าปาก ให้ บ้วนนา้ ลายทิ้งให้ มากที่สดุ และล้ างปาก
ด้ วยนา้ สะอาดหลายๆ ครั้ง
4. ถ้ าเลือดหรือสารคัดหลั่งกระเด็นเข้ าตา หรือสัมผัสเยื่อเมือกต่างๆ ให้ ล้างด้ วยนา้
สะอาดหลาย ๆ ครั้งทันที
5. รายงานหัวหน้ าหอผู้ป่วยและหรือหัวหน้ าเวร และเข้ ารับการตรวจกับแพทย์ท่งี าน
อุบัติเหตุ
6. ขอความร่วมมือแพทย์เจ้ าของไข้ ขอส่งเลือดผู้ป่วยเพื่อตรวจหา Anti HIV และ
HBsAg
7. บุคลากรกรอกข้ อมูลตามรายงานการปฏิบัติตนเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานที่
งานอุบัติเหตุ
การตรวจเลือดบุคลากรพื้ นฐาน ได้ แก่ CBC, BUN, Cr, LFT, Hepatitis B Profile
HCV, Anti HIV โดยจะตรวจทันทีท่ปี ระสบอุบัติเหตุและตรวจซา้ หลังได้ รับการรักษา 6
สัปดาห์, 12 สัปดาห์, 6 เดือน และ 12 เดือน ในกรณี HCV positive
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แนวทางปฏิบตั ิเมือ่ บุคลากรสัมผัสเลือดหรือสารน้ าในร่างกายผูป้ ่ วยขณะปฏิบตั ิงาน
ถูกเข็ม/ของมีคมที่เปื อ้ น
เลือดหรื อสารน ้าในร่างกาย
ทิ่มตาหรื อบาดเลือดหรื อสาร
น ้าในร่างกายกระเด็ดถูก
ผิวหนังที่ไม่ปกติ

เลือดหรื อสารน ้า
ในร่างกายกระเด็นเข้ า
ตา
ล้ างตาด้ วยน ้าสะอาด
หรื อ 0.9% NSS มาก ๆ

ล้ างด้ วยน ้าสะอาดหรื อน ้า
สบู่ เช็ดด้ วย 70% alcohol
หรื อ beta dine solution

แจ้ งหัวหน้ าฝ่ าย / หัวหน้ างาน /หัวหน้ าเวร และลงบันทึกอุบตั กิ ารณ์

เจาะเลือดบุคลากรที่สมั ผัส
ตรวจ anti-HIV
(ภายใน 24 ชม.หลังสัมผัส)

ปรึกษาแพทย์ผ้ ดู แู ลผู้ป่วยเพื่อขอทราบ
รายละเอียดแหล่งสัมผัส เจาะเลือดแหล่ง
สัมผัสตรวจ anti-HIV (ในกรณียงั ไม่ทราบผล)

แหล่งสัมผัสมีผล
anti-HIV เป็ นลบ

เลือดหรื อสารน ้า
ในร่างกายกระเด็นเข้ าปาก
บ้ วนปากและกลัวคอด้
้ วยน ้า
สะอาด หรื อ 0.9% NSS มาก ๆ

ซักประวัตริ ายละเอียดของการสัมผัสและบันทึกหลักฐานที่งาน
อุบตั เิ หตุ

แหล่งสัมผัสไม่ทราบว่าติดเชื ้อ HIV
หรื อไม่ หรื อไม่ทราบแหล่งสัมผัสแน่ชดั

ไม่ต้องให้ HIV
แหล่งสัมผัสมีความเสี่ยงสูงต่อ
OCC-PEP และ ไม่ ใช่ การติดเชื ้อ หรื อเลือดหรื อสาร
ไม่ต้องติดตาม
น ้าในร่างกายที่สมั ผัสน่าจะ
บุคลากรที่สมั ผัส
เป็ นของผู้ตดิ เชื ้อ HIV

ประเมิน
ความเสี่ยง

แหล่งสัมผัสมีผล anti-HIVเป็ น
บวก และบุคลากรที่สมั ผัส
มีความเสี่ยงต่อการติดเชื ้อ HIV
ใช่

พิจารณาให้ HIV OCC-PEP

หมายเหตุ การตรวจเลือดบุคลากรพื้นฐาน ได้ แก่ CBC, BUN, Cr, LFT, Hepatitis B
Profile HCV, Anti HIV โดยจะตรวจทันทีท่ปี ระสบอุบัติเหตุ
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เจาะเลือดผูป้ ่ วยหา Anti HIV
ให้ หมายเหตุในใบส่งตรวจว่า ถ้ าผล Anti HIV Negative กรุณาส่งตรวจ HIV Ag
อุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน
เจาะเลือดผู้ป่วยหา Anti HIV

ผลลบ

ผลบวก

ตรวจหา HIV Ag

ผลบวก

ผลลบ
ผู้ป่วยไม่มีพฤติกรรม

ผู้ป่วยมีพฤติกรรมเสี่ยง

การตัดสินใจของบุคลากร

เสี่ยง
หยุดยา

ต้ องการยา
1. ตรวจ CBC , plt หลังอุบตั เิ หตุ 2,4 สัปดาห์
2. ตรวจ Anti HIV , HBS Ag , HBSAb
หลังอุบตั เิ หตุ 3,6 เดือน

ความเสีย่ งจากการติดเชื้ อ HBV(Percutaneous exposes)
1. กรณี Source มี HBSAg และ Hbe Ag เป็ นบวก โอกาสเสี่ยงในการป่ วยเป็ น
hepatitis ร้ อยละ 22-31 % โอกาสเสี่ยงในการติดเชื้อ ร้ อยละ 37-62 %
2. กรณี Source มี HBS Ag เป็ นบวกและ Hbe Ag เป็ นลบ จะมีอตั ราเสี่ยงในการป่ วย
ร้ อยละ 1-6 % และเสี่ยงในการติดเชื้อ 23-26 %
ความเสีย่ งจากการติดเชื้ อHIV กรณีสมั ผัสเลือด
1. Percutaneous มีโอกาสติดเชื้อ 0.3% (0.2-0.5%)
2. Mucous membrane มีโอกาสติดเชื้อ 0.09% (0.006-0.5%)
ความเสีย่ งในการติดเชื้ อ HIV กรณีเพศสัมพันธ์
1. เพศสัมพันธ์ทางทวารหนัก เป็ นฝ่ ายรับที่ไม่ได้ ป้องบกัน สัดส่วน 5-30 : 1,000
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2. เพศสัมพันธ์ทางช่องคลอด เป็ นฝ่ ายที่ไม่ได้ ป้องกัน สัดส่วน 0.5-1.5 : 1,000
การให้ ยาต้ องให้ เร็วที่สดุ 1-2 ช.ม. หลังสัมผัสหรืออย่างช้ าไม่ควรเกิน 24 ช.ม.
หลังสัมผัส จึงจะได้ ผลในการป้ องกันดีท่สี ดุ แต่กรณีหลังสัมผัสนานเกิน 1 สัปดาห์ไปแล้ ว
ถ้ ามีโอกาสเสี่ยงในการติดเชื้อสูงมาก อาจพิจารณาให้ ยาก้ องกันได้ แม้ จะได้ ผลน้ อยก็ตาม
เมื่อตัดสินใจให้ ยาป้ องกันการติดเชื้อแล้ ว จะต้ องอธิบายผู้สมั ผัสทุกครั้งให้ ทราบดังนี้
- ไม่สามารถป้ องกันการติดเชื้อได้ 100% ให้ ยาหลายตัวจะมีประสิทธิภาพดีกว่า
- ผลข้ างเคียงที่สาคัญจากการให้ ยา บางครั้งมีอนั ตรายมาก
- ต้ องใช้ ยาอย่างเคร่งครัด มีอาการผิดปกติใดๆ ให้ รีบกลับมาปรึกษาแพทย์
- หลังกินยาป้ องกันครบ ต้ องมาติดตามและประเมินผลต่อเนื่อง ที่ 4-6 สัปดาห์,
12 สัปดาห์ , 6 เดือน บางรายอาจต้ องติดตาม ถึง 1 ปี โดยเฉพาะในรายที่
Source ติดเชื้อทั้ง HIV และ HCVเพราะผล Seroconversion อาจนานขึ้น
การรับประทานยาต้านเชื้ อไวรัส
1. ถ้ าผลเลือดผู้ป่วยได้ ผลบวกให้ บุคลากรรับประทานยาเป็ นเวลา 4 สัปดาห์ทนั ทีหลัง
เกิดอุบัติเหตุไม่เกิน 72 ชั่วโมง
2. ถ้ าได้ ผลลบ
2.1 ถ้ าสามารถทาได้ ให้ ตรวจหา HIV antigen ในเลือดผู้ป่วย
- ถ้ าพบ HIV antigenให้ บุคลากรรับประทานยาเป็ นเวลา 4 สัปดาห์
- ถ้ าไม่พบ HIV antigen ให้ พิจารณาถึงพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ป่วย
- ถ้ าพฤติกรรมเสี่ยงให้ รับประทานยาเป็ นเวลา 4 สัปดาห์
- ถ้ าไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงให้ หยุดรับประทานยา
2.2 ไม่สามารถตรวจหา HIV antigenได้ ให้ พิจารณาพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ป่วย
- ถ้ าพฤติกรรมเสี่ยงให้ รับประทานยาเป็ นเวลา 4 สัปดาห์
- ถ้ าไม่มีพฤติกรรมเสี่ยง ให้ หยุดรับประทานยา
ถ้ าทราบอยู่ก่อนแล้ วว่าผู้ป่วยรายนี้มีเลือดบวก ควรเริ่มกินยาให้ เร็วที่สดุ ภายใน 2-4
ชั่วโมง หลังจากที่สมั ผัสเลือดและสารนา้ ของผู้ติดเชื้อและหรือผู้ป่วยโรคเอดส์ และปรึกษา
แพทย์ผ้ ูเชี่ยวชาญเพื่อรับฟังคาอธิบายถึงอัตราการเสี่ยงในการติดเชื้อเอดส์ ข้ อดีข้อเสียของ
การใช้ ยา ผลการยินยอม (Informed consent) และให้ เจาะเลือดตรวจ CBC, Platelet
count, BUN , Creatinine และLFT ก่อนให้ ยา วันที่ 14 และวันที่ 28 (Day 14,28) ถ้ ามี
อาการข้ างเคียงรุนแรงหรือตั้งครรภ์ให้ หยุดทั้งนี้ให้ อยู่ในดุลยพินิจของแพทย์

123

ตารางที่ 1 การให้ HIV OCC-PEP สาหรับบุคลากรที่ถูกเข็มตาหรือของมีคมบาดขณะ
ปฏิบัติงาน
แหล่งสัมผัส
ไม่ทราบว่าติดเชื้อ
ระดับความ ติดเชื้อ
ติดเชื้อ HIV HIV หรือไม่ (ไม่
รุนแรง
HIV แบบ
แบบที่ 2d
สามารถตรวจ
c
ที่ 1
Anti-HIV ได้ )
รุนแรงน้อยa ให้ ยาต้ าน ให้ ยาต้ าน ไม่แนะนา
ไวรัส2
ไวรัสอย่าง แต่อาจพิจารณา
ชนิด*
น้ อย 3
ให้ ยาต้ านไวรัส2
ชนิด**
ชนิด* ถ้ าแหล่ง
สัมผัสมีความ
เสี่ยงต่อการติด
เชื้อ HIV
รุนแรงมากb ให้ ยาต้ าน
ไวรัส3
ชนิด**

a

ให้ ยาต้ าน
ไวรัสอย่าง
น้ อย 3
ชนิด**

ไม่แนะนา
แต่อาจพิจารณา
ให้ ยาต้ านไวรัส2
ชนิด* ถ้ าแหล่ง
สัมผัสมีความ
เสี่ยงต่อการติด
เชื้อ HIV

ไม่ทราบแหล่ง
สัมผัส

ไม่ติดเชื้อ
HIV

ไม่แนะนา
ไม่ให้
แต่อาจพิจารณาให้
ยาต้ านไวรัส2
ชนิด* ในกรณีท่ี
เลือดหรือสารนา้ ใน
ร่างกายที่สมั ผัส
น่าจะเป็ นของผู้ติด
เชื้อ HIV
ไม่แนะนา
ไม่ให้
แต่อาจพิจารณาให้
ยาต้ านไวรัส2
ชนิด* ในกรณีท่ี
เลือดหรือสารนา้ ใน
ร่างกายที่สมั ผัส
น่าจะเป็ นของผู้ติด
เชื้อ HIV

ถูกเข็มตันตาและตาไม่ลึก (Superficial injury)
โดนเข็มกลวงขนาดใหญ่ ตาลึก มีเลือดติดอยู่ท่เี ข็มหรือของมีคม เข็มใช้ ทาหัตถการ
เกี่ยวกับหลอดเลือดของผู้ป่วย
c
ผู้ติดเชื้อ HIV ที่อยู่ในระยะไม่มีอาการหรือมี Viral load < 1,500 Copies/ml
d
ผู้ติดเชื้อ HIV อยู่ในระยะมีอาการ (Symptomatic) ระยะเอดส์ ระยะการติดเชื้อเฉียบพลัน
หรือมี Viral load สูง
* สูตรยาพื้นฐาน (Basic regimens)
**สูตรยาขยาย (Expanded regimens)
b
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ตารางที่ 2 การให้ HIV OCC-PEP สาหรับบุคลากรที่เลือดหรือสารนา้ ในร่างกายสัมผัสเยื่อ
บุหรือผิวหนังที่ไม่ปกติขณะปฏิบัติงาน
แหล่งสัมผัส
ติดเชื้อ
ติดเชื้อ ไม่ทราบว่าติดเชื้อ HIV
ไม่ติด
HIV แบบที่ HIV แบบที่ หรือไม่ (ไม่สามารถ ไม่ทราบแหล่งสัมผัส
เชื้อ HIV
1c
2d
ตรวจ Anti-HIV ได้ )
ไม่ให้
ไม่ให้
โดนเลือด ให้ ยาต้ าน ให้ ยาต้ าน ไม่ให้
ไวรัสอย่าง
หรือสารน้ า ไวรัส2
น้ อย 3
ในร่างกาย ชนิด*
ชนิด**
ปริมาณ
น้อยa
ไม่แนะนา
ไม่ให้
โดนเลือด ให้ ยาต้ าน ให้ ยาต้ าน ไม่แนะนา
ไวรัสอย่าง แต่อาจพิจารณาให้ ยา แต่อาจพิจารณาให้ ยา
หรือสารน้ า ไวรัส3
น้ อย 3
ต้ านไวรัส2 ชนิด* ถ้ า ต้ านไวรัส2 ชนิด* ใน
ในร่างกาย ชนิด**
ชนิด**
แหล่งสัมผัสมีความ
กรณีท่เี ลือดหรือสาร
ปริมาณ
เสี่ยงต่อการติดเชื้อ
นา้ ในร่างกายที่สมั ผัส
มากb
HIV
น่าจะเป็ นของผู้ติด
เชื้อ HIV
ระดับ
ความ
รุนแรง

a

โดนเลือดหรือสิ่งคัดหลั่งจานวน 2-3 หยด
b
โดนเลือดหรือสิ่งคัดหลั่งหกราดหรือสาดกระเด็น
c
ผู้ติดเชื้อ HIV ที่อยู่ในระยะไม่มีอาการหรือมี Viral load < 1,500 Copies/ml
d
ผู้ติดเชื้อ HIV อยู่ในระยะมีอาการ (Symptomatic) ระยะเอดส์ ระยะการติดเชื้อเฉียบพลัน
หรือมี Viral load สูง
* สูตรยาพื้นฐาน (Basic regimens)
**สูตรยาขยาย (Expanded regimens)
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ตารางที่ 3 ชนิดของยาต้ านไวรัสที่ใช้ ใน HIV OCC-PEP (เฉพาะยาที่มีในประเทศไทย ปี
พ.ศ.2553)
Preferred basic regimens ประกอบด้วยยาต้านไวรัส2 ชนิด
AZT (300) + 3TC (150) = Zilavir 1 เม็ด ทุก 12 ชม.
TDF (300) 1 เม็ด OD + 3TC(300) 1 เม็ด OD
Alternative basic regimens ประกอบด้วยยาต้านไวรัส2 ชนิด
d4T (30) + 3TC (150) = 1 เม็ด ทุก 12 ชม.
Ddl + 3TC
Expanded regimens ประกอบด้วยยาต้านไวรัส2 ชนิดในสูตรยาพื้ นฐานร่วมกับยาต้าน
ไวรัสอีก 1 ชนิด คือ EFV
สรุป
- กรณีเสี่ยงน้ อย รับประทาน Zilavir 1 x 2
- กรณีเสี่ยงมาก รับประทาน Zilavir 1 x 2+ EFV 1xhs. หรือ TDF (300) + 3TC
(300) + EFV (600) 1 เม็ด OD
หมายเหตุ
1. ในกรณีท่ผี ้ ูสมั ผัสตั้งครรภ์ ควรหลีกเลี่ยง EFV เนื่องจากมีรายงานการเกิดความ
พิการในทารก
2. EFV อาจทาให้ เกิดผื่นแพ้ ยาและอาจเกิดปัญหาในการวินิจฉัยแยกโรคจากการติด
เชื้อ HIV ในระยะเฉียบพลันหลังการสัมผัส
ตารางที่ 4 การตรวจทางห้ องปฏิบัติการในกรณีท่ไี ด้ รับ HIV OCC-PEP
ชนิดของยาต้านไวรัส
การตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ
CBC
AZT
Lipid profile , liver function test
EFV
FBS , lipid profile , liver function test
LPV/r , IDV , ATV , SQV
Cr , urinary analysis
IDV
หมายเหตุ
1. ควรสั่งยาโดยเร็วที่สดุ (ภายใน 1-4 ชั่วโมง หลังการสัมผัส) และอย่างช้ าไม่เกิด
48 -72 ชั่วโมง
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2. ควรรับประทานยาจนครบ 4 สัปดาห์ และตรวจเลือดติดตามใน 6 สัปดาห์ ,
12 สัปดาห์ , 6 เดือน และ 12 เดือนในกรณี HCV positive
การรับยาต้านเชื้ อไวรัสตับอักเสบ
ถ้ าเลือดผู้ป่วยบวกสาหรับ Hbe Ag โอกาสที่มีผ้ ูไม่มีภมู ิค้ ุมกันและถูกเข็มที่เปื้ อนเลือด
ผู้ป่วยตามีโอกาสติดเชื้อ 23-47 % ถ้ าบุคลากรนั้นยังไม่เคยรับวัคซีนมาก่อน ให้ ฉีด
Hepatitis Bimmune globulin ภายใน 7 วัน 1 เข็ม และฉีดวัคซีนป้ องกันตับอักเสบบี
ถ้ าบุคลากรนั้นเคยฉีดวัคซีนมาก่อน และมีภมู ิค้ ุมกันสูงไม่ต้องฉีดยา ถ้ ามีภมู ิค้ ุมกันต่าฉีด
Hepatitis Bimmuneglobulin 1 เข็ม และวัคซีน 1 เข็ม
ถ้ าไม่มีการตรวจเลือดผู้ป่วยเพื่อหา Hbe Ag ด้ วยเหตุใดก็ตาม บุคลากรที่ไม่มีภมู ิค้ ุมกัน
ควรรับวัคซีน ส่วน Hepatitis Bimmuneglobulin นั้น ให้ พิจารณาเป็ นรายๆ ไป
การเฝ้าระวังการติดเชื้ อวัณโรคในเจ้าหน้าที่
วัณโรค จัดเป็ นปัญหาสาธารณสุขที่สาคัญของทุกประเทศในปัจจุบัน จากการที่มีการ
แพร่ระบาดของโรคเอดส์ และผู้ป่วยส่วนใหญ่ต้องเข้ ารับการบริการในโรงพยาบาล อาจก่อ
ให้ เกิดปัญหาการแพร่กระจายของเชื้อวัณโรคในโรงพยาบาลได้ บุคลากรทางการแพทย์เป็ น
ผู้ท่สี มั ผัสใกล้ ชิดกับผู้ป่วย จึงมีโอกาสได้ รับเชื้อวัณโรคจากผู้ป่วยได้ ค่อนข้ างสูง โดยเฉพาะ
บุคลากรทางพยาบาลซึ่งดูแลผู้ป่วยใกล้ ชิด การติดเชื้อวัณโรคในบุคลากรทางการแพทย์
ก่อให้ เกิดผลกระทบในด้ านต่างๆ ได้ แก่ภาวะเจ็บป่ วยของบุคลากร ภาวะเศรษฐกิจของ
โรงพยาบาล และที่สาคัญที่สดุ คือ การก่อให้ เกิดการแพร่กระจายการติดเชื้อวัณโรคใน
ผู้ป่วยรายอื่นๆ บุคลากรในทีมสุขภาพ ญาติผ้ ูป่วย ตลอดจนครอบครัวและชุมชนต่อไปได้
จากปัญหาดังกล่าวข้ างต้ น งานวิชาการโรคติดเชื้อจึงได้ กาหนดแนวทางในการควบคุม
สิ่งแวดล้ อม เพื่อป้ องกันการแพร่กระจายเชื้อวัณโรค ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการติดเชื้อวัณโรค
ในโรงพยาบาลได้ ดังนี้
1. ปฐมนิเทศเจ้ าหน้ าที่และบุคลากรที่เข้ าปฏิบัติงาน โดยให้ ความรู้เกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพของบุคลากร การแยกผู้ป่วย การป้ องกันและควบคุมการติดเชื้อวัณโรคใน
โรงพยาบาลวั คซีนป้ องกันวัณโรค และการใช้ ยาเพื่อป้ องกันวัณโรค
2. ติดตามภาวะสุขภาพของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลทุกคน โดยทาการตรวจ
สุภาพ ทุกปี
3. บุคลากรที่สมั ผัสกับผู้ป่วยวัณโรค และทากิจกรรมหรือหัตถการที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ
วัณโรคสูง ควรได้ รับการประเมินอาการและอาการแสดงของวัณโรค
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แนวทางปฏิบตั ิสาหรับบุคลากรทีพ่ บว่าเป็ นวัณโรคปอกเสมะบวก (M+)
1. ให้ ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติผ้ ูป่วยที่ได้ รับการวินิจฉัยว่าเป็ นวัณโรค
2. ต้ องได้ รับการรักษาโดยเร็ว
3. ในขณะผลเสมหะยังเป็ นบวก ให้ สวมผ้ าปิ ดปาก-จมูก เวลาไอหรือจาม
4. ให้ หยุดงานอย่างน้ อย 2 สัปดาห์ หลังพบเชื้อ
5. หากรับยาไม่ต่อเนื่อง ต้ องใช้ วิธกี าร DOT (Direct observe treatment) โดยจัด
บุคลากรในทีมเป็ นพี่เลี้ยง
6. ต้ องมาตรวจตามนัดทุกครั้ง หรือทุกครั้งที่มีอาการผิดปกติ
7. หากบุคลากรปฏิบัติงานในหน่วยงานที่บริการผู้ป่วยมีความต้ านทานต่า (หอผู้ป่วย
เด็ก หน่วยเคมีบาบัด) ควรย้ ายสับเปลี่ยนหน่วยงาน จนกว่าผลเสมหะเป็ นลบ 3 ครั้ง
ติดต่อกัน โดยการพิจารณาของหัวหน้ างาน
8. รายงานการป้ องกันและควบคุมการติดเชื้อ (โทรศัพท์ 1234) เพื่อลงบันทึกติดตาม
และประเมินผล
หมายเหตุ วัณโรคที่ผลเสมหะเป็ นลบ (M-)หรือวัณโรคตาแหน่งอื่นๆ การลาให้ อยู่ใน
ดุลพินิจของแพทย์
โรคและระยะเวลาทีส่ ามารถกลับเข้าทางานได้ในบุคลากรทีป่ ่ วยเป็ นโรคติดต่อ
ระยะเวลาที่กลับเข้ าทางานได้
จนกว่าตุ่มจะแห้ งและตกสะเก็ด
จนกว่าผื่นจะหาย ( อย่างน้ อยที่สดุ 5 วัน )
อย่างน้ อย 7 วัน หลังจากอาการตัวเหลืองหายไป
เมื่ออาการดีข้ นึ แต่ควรสวมถุงมือหากต้ องปฏิบัติกจิ กรรมที่
อาจทาให้ เกิด Tissue trauma หรือต้ องสัมผัสเยื่อบุของร่างกาย
หัด
เมื่อผื่นหายอย่างน้ อยที่สดุ 4 วัน
หิด
หลังจากได้ รับการรักษาแล้ วอย่างน้ อย 24 ชั่วโมง
เจ็บคอคออักเสบจากเชื้อ หลังจากได้ รับการรักษาแล้ ว 24 ชั่วโมง และหรือไม่มีอาการ
Streptococcus gr.A
แล้ ว
วัณโรคระยะ Active
จนกว่าจะได้ รับการรักษาที่เหมาะสมเป็ นเวลานาน 2 สัปดาห์
และอาการดีข้ นึ และผลการตรวจเสมหะเป็ นลบติดต่อกัน 3
ครั้ง
โรค
สุกใส
หัดเยอรมัน
ไวรัสตับอักเสบเอ
ไวรัสตับอักเสบบี
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โรคและระยะเวลาทีส่ ามารถกลับเข้าทางานได้ในบุคลากรทีป่ ่ วยเป็ นโรคติดต่อ
เอดส์
ฝี มีหนอง
อุจจาระร่วงจากเชื้อ
Salmonella , Shigella
Herpes simplex
บริเวณปากและหน้ า
Herpes zoster

ขึ้นอยู่กบั การพิจารณาของหน่วยบริการสุขภาพและ
คณะกรรมการควบคุมการติดเชื้อ
จนกว่าจะหายถ้ าบุคลากรต้ องสัมผัสกับผู้ป่วย
แล้ วแต่บุคคลขึ้นอยู่กบั อาการและผลการตรวจเพาะเชื้อรวมทั้ง
การประเมินของหน่วยบริการสุขภาพ
ขึ้นอยู่กบั การพิจารณาของหน่วยบริการสุขภาพแต่ไม่ควร
ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่มีความเสี่ยงสูง
หากทางานได้ อนุญาตให้ ปฏิบัติงานได้ แต่ต้องไม่สมั ผัสผู้ป่วย
และไม่ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่มีความเสี่ยงสูง

การเฝ้าระวังการติดเชื้ อในสิง่ แวดล้อม
สุขาภิบาลน้ าดืม่
1. ตรวจสอบคุณภาพนา้ ดื่มจากทุกหน่วยงานในโรงพยาบาลทุก 6 เดือน พร้ อมทั้ง
รายงานแก่เจ้ าหน้ าที่ประจาในหน่วยงานนั้นๆ ทราบ เมื่อตรวจพบสิ่งผิดปกติ
พร้ อมทั้งให้ คาแนะนา
2. ตรวจสอบคลอรีนตกค้ างในนา้ ดื่มตามจุดต่างๆ ในทุกหน่วยงานในโรงพยาบาล
โดยมีเป้ าหมาย 2 ครั้ง / ปี / ภาชนะ ซึ่งต้ องมีค่าของ
คลอรีนที่ต่ากว่า 0.2 ppm (ส่วนในล้ าน)
3. สุขาภิบาลนา้ เสีย โรงพยาบาลใช้ กาจัดระบบนา้ เสีย
4. การควบคุมแมลงและสัตว์นาโรค
5. ฉีดพ่นนา้ Dipterex ในทุก 6 เดือน เดือนละ 2 ครั้ง
เพื่อกาจัดแมลงวัน
6. ใช้ ทรายอะเบทในท่อระบายนา้ ทิ้งทุก 3 เดือน
7. ใช้ ยาซิงค์ฟอสไฟค์ ผสมอาหารล่อ เพื่อกาจัดหนู
ตามที่หน่วยงานต่างๆ แจ้ งมา
การจัดการมูลฝอย
ระเบียบการจัดการมูลฝอย เป็ นการสร้ างความปลอดภัย ความถูกต้ องและเป็ น
หลักประกันว่าโรงพยาบาล มีระบบการควบคุมคุณภาพของการจัดการมูลฝอยที่ถูกวิธี
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และถูกสุขลักษณะ ไม่เป็ นอันตรายต่อผู้มารับบริการในโรงพยาบาล เจ้ าหน้ าที่ผ้ ูปฏิบัติงาน
และไม่เสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อออกสู่ชุมชน
คานิยามศัพท์
มูลฝอยทัวไป
่ หมายถึง มูลฝอยที่เกิดจากการใช้ ชีวิตประจาวัน และจากการใช้ ใน
สานักงาน รวมถึงมูลฝอยที่เกิดจากแหล่งพักอาศัยทั่วๆ ไป ไม่เกี่ยวข้ องกับการติดเชื้อ
ได้ แก่ มูลฝอยจากสานักงาน เศษอาหาร ถุงพลาสติกที่สกปรก ฯลฯ
มูลฝอยติดเชื้ อ หมายถึง มูลฝอยที่เกิดจากกระบวนการรักษาพยาบาล การตรวจ
วินิจฉัยทางการแพทย์และการให้ ภมู ิค้ ุมกัน การทดลองเกี่ยวกับโรคและการชันสูตรศพหรือ
ซากสัตว์ ได้ แก่ สาลี ผ้ าพันแผลที่สมั ผัสเลือดหรือสารคัดหลั่งจากร่างกาย ชิ้นส่วนที่เกิดจาก
การผ่าตัด รวมถึงของมีคมต่างๆ
มูลฝอยอันตราย หมายถึง มูลฝอยที่มีส่วนประกอบที่อาจทาให้ เกิดอันตรายทั้งด้ าน
ปริมาณความเข้ มข้ น คุณสมบัติทางเคมี และคุณสมบัติทางกายภาพ หรือเป็ นมูลฝอยที่มี
ส่วนประกอบหรือปนเปื้ อนด้ วยสารเคมีท่เี ป็ นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้ อม ได้ แก่
หลอดไฟฟ้ า ถ่านไฟฉายที่หมดอายุ เทอร์โมมิเตอร์แตก ยาหมดอายุ สารเคมีท่ที ้ งิ แล้ ว
ภาชนะบรรจุยารักษามะเร็ง แบตเตอรี่ นา้ ยาเคมีต่างๆ ขวดบรรจุวัคซีนที่มีชีวิต ภาชนะที่มี
แรงดัน เช่น กระป๋ องสเปรย์ ยาฆ่าแมลง
มูลฝอยรีไซเคิล หมายถึง มูลฝอยที่สามารถนากลับมาใช้ ใหม่ได้ หรือที่นาไปจาหน่าย
ได้ เช่น กระดาษ ถุงพลาสติก บรรจุภัณฑ์พลาสติกและโลหะ (กระป๋ องนา้ อัดลม กระป๋ อง
นม บรรจุภัณฑ์อุปกรณ์ทางการแพทย์) ชุดสายให้ สารนา้ ที่ไม่ได้ ใช้ ยาปฏิชีวินะและตัดบริเวณ
ข้ อต่อที่เป็ นสายยางสีเหลืองที่ต่อจากตัวผู้ป่วยทิ้งแล้ ว
ผูร้ บั ผิดชอบ
1. เจ้ าหน้ าที่ทุกคนทุกระดับ รับผิดชอบ ปฏิบัติตามข้ อกาหนดระเบียบปฏิบัติ
2. คณะกรรมการ IC และ ENV รับผิดชอบ ควบคุมกากับและประเมินผล
3. คณะกรรมการ ENV รับผิดชอบ วางแผน สนับสนุนและปรับปรุงคุณภาพ
ระเบียบปฏิบตั ิ
การจัดการมูลฝอยในหอผู้ป่วย ให้ ปฏิบัติดังนี้
1. มูลฝอยทั่วไป ดาเนินการดังนี้
- มูลฝอยทั่วไป เช่น มูลฝอยจากสานักงาน เศษอาหาร ถุงพลาสติกที่สกปรก ทิ้งใน
ถุงพลาสติกสีดา
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- มูลฝอยทั่วไปอันตราย เช่น ขวดยาที่แตก หลอด Ampule ยาที่หักแล้ ว ทิ้งในขวด
นา้ เกลือเปล่าโดยการเจาะเปิ ดช่องแล้ วทิ้งขวดยาเมื่อเต็มปิ ดด้ วยกระดาษกาว
บริเวณช่องที่เจาะ หรือทิ้งในกระป๋ องยาและปิ ดฝาให้ สนิท
- การลาเลียง เมื่อปริมาณของมูลฝอยอยู่ในระดับ 2 ใน 3 ของถุงให้ ดาเนินการขน
ย้ ายมูลฝอยโดยให้ คนงานรวบปิ ดปากถุงแล้ วมัดด้ วยเชือก ลาเลียงไปไว้ จุดพักมูล
ฝอยของหน่วยงานเพื่อรอให้ เทศบาลหรืออบต.มารับไปดาเนินการต่อ
2. มูลฝอยติดเชื้อ ได้ แก่
- มูลฝอยที่เกิดจากกระบวนการรักษาพยาบาลทิ้งในถุงพลาสติกสีแดง และไม่ให้ เท
นา้ ลงในถุง
- ของมีคม และ เข็มฉีดยา ทิ้งในกล่องสีแดงโดยไม่ต้องสวมปลอกเข็มเมื่อกล่องเต็ม
ให้ แกะฝาที่ติดอยู่กบั กล่องออกมาปิ ดหลังจากนั้นลาเลียงส่งพร้ อมมูลฝอยติดเชื้อ
ของหน่วยงาน
การลาเลียง เมื่อปริมาณของมูลฝอยอยู่ในระดับ 2 ใน 3 ของถุงให้ มัดปากถุงด้ วย
เชือกฟางสีแดง ลาเลียงไปไว้ จุดพักมูลฝอยของหน่วยงานเพื่อรอให้ รถขนขยะของ
รพ.มารับ โดยคนงานจะต้ องแต่งกายตามหลัก SPโดยการสวมผ้ ากันเปื้ อน ถุงมือ
ยางหนา Mask และรองเท้ าบูท๊
3. มูลฝอยอันตราย ได้ แก่
- ถ่านไฟฉายกระป๋ องสเปรย์ ให้ ใส่ถุงพลาสติกมิดชิด ให้ เขียนหน้ าถุงระบุว่า “มูล
ฝอยอันตราย” นาส่งให้ รถขนขยะของโรงพยาบาล
- ปรอทที่แตก ให้ ใช้ ไม้ กวาดกวาดเศษปรอทแล้ วนาใส่กระป๋ องหรือขวดปิ ดฝาให้
มิดชิด ให้ เขียนหน้ าถุงระบุว่า “มูลฝอยอันตราย” นาส่งให้ รถขนขยะของ
โรงพยาบาล
- ขวดยาปฏิชีวนะที่ยังเหลือ ยาหมดอายุ วัคซีน ให้ ใส่ถุงพลาสติกและให้ เขียนหน้ า
ถุงระบุว่า “มูลฝอยอันตราย” นาส่งให้ รถขนขยะของโรงพยาบาล
4. มูลฝอยรีไซเคิล ได้ แก่ จัดเก็บแยกขวดแก้ ว ขวดพลาสติก ชุดให้ สารนา้ และกระดาษ
- ขวดแก้ ว เช่น ขวดแอลกฮอล์ ขวด Vial ยาที่ใช้ หมดกลุ่ม Xylocain , Glucose
- ขวดพลาสติก เช่น กระปุกนา้ เกลือ ขวดนา้ เปล่า ขวดนา้ ยาที่เป็ นพลาสติก
- กระดาษ หน่วยงานเจ้ าของมูลฝอยจาหน่ายได้ เอง
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บทที่ 5
การทาลายเชื้อและทาให้ปราศจากเชื้อ
วัตถุประสงค์
1. ทาลายเชื้อในอุปกรณ์ทางการแพทย์แต่ละชนิดอย่างความเหมาะสมและได้
มาตรฐาน
2. จัดเก็บอุปกรณ์ทางการแพทย์แต่ละชนิดที่ผ่านกระบวนการทาลายเชื้อแล้ วถูกต้ อง
และเหมาะสม
ขอบข่าย
1. หน่วยจ่ายกลาง (CSSD)
2. กลุ่มงานทันตกรรม
3. ห้ องผ่าตัด
4. กลุ่มงานเภสัชกรรม
5. หอผู้ป่วยและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้ อง
คาจากัดความ
การทาลายเชื้ อ หมายถึง กระบวนการทาลายจุลชีพทุกชนิด ยกเว้ นสปอร์ของ
แบคทีเรีย
การทาให้ปราศจากเชื้ อ หมายถึงกระบวนการทาลายจุลชีพทุกชนิด รวมทั้งสปอร์ของ
แบคทีเรีย
กระบวนการทาลายเชื้ อ
1. อุปกรณ์ทางการแพทย์ท่ตี ้ องการทาลายเชื้อต้ องผ่านการล้ าง และขจัดสิ่งปนเปื้ อน
ต่างๆออกให้ มากที่สดุ ก่อนนาไปทาลายเชื้อ
2. เลือกวิธกี ารทาลายเชื้อให้ เหมาะสมกับประเภทของอุปกรณ์การแพทย์แต่ละชนิด
3. เมื้อสิ้นสุดการทาลายเชื้อ ต้ องล้ างชาระคราบนา้ ยาออกให้ หมดด้ วยนา้ ปราศจากเชื้อ
แล้ วทาให้ แห้ ง
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4. จัดเก็บอุปกรณ์ทางการแพทย์ท่ผี ่านกระบวนการ การทาลายเชื้อ อย่างถูกต้ องและ
เหมาะสม
สิง่ ทีไ่ ม่ควรปฏิบตั ิ
โรงพยาบาลที่มีระบบบาบัดนา้ เสียที่มีประสิทธิภาพ ใช้ นา้ ยาทาลายเชื้อแช่เครื่องมือที่
ปนเปื้ อนก่อนล้ าง เพราะระบบบาบัดนา้ เสียสามารถทาลายเชื้อในนา้ เสียได้
แผนภูมิแสดง การทาลายเชื้อ/ทาให้ ปราศจากเชื้อโดยพิจารณาจากความเสี่ยงต่อการติด
เชื้ อ
อุปกรณ์ เครื่อง เครื่องใช้ ทางการแพทย์

Critical item risk

Sterilization
Physical method
Gaseous method

Intermediate
itemrisk

Disinfection

Physical method

Non Intermediate
itemrisk

Cleaning

detergent

Chemical method

Chemical method
High level disinfectant
Intermediate level disinfectant
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การทาให้ปราศจากเชื้ ออุปกรณ์ทางการแพทย์
การทาให้ อุปกรณ์ปราศจากเชื้อ หมายถึง กระบวนการทาให้ เครื่องมือและอุปกรณ์
ทางการแพทย์ปราศจากเชื้อก่อโรคทุกชนิด ยกเว้ นสปอร์ของแบคทีเรีย การทาให้ อุปกรณ์
การทางแพทย์ปราศจากเชื้อจะมีประสิทธิภาพต่อเมื่อ ทุกพื้นผิวของอุปกรณ์การแพทย์ท่ี
ต้ องการทาให้ ปราศจากเชื้อ สัมผัสกับสารที่ทาให้ ปราศจากเชื้อ (Sterilizing agent) ซึ่ง
วิธกี ารทาให้ อุปกรณ์ปราศจากเชื้อควรพิจารณาจากลักษณะของอุปกรณ์ วัสดุท่ใี ช้ ทาอุปกรณ์
ที่ต้องทาให้ ปราศจากเชื้อ วัสดุท่ที าด้ วยสแตนเลสหรือวัสดุท่ที นความร้ อนสูงได้ ควรใช้ วิธกี าร
ทาให้ ปราศจากเชื้อโดยการนึ่งไอนา้ ภายใต้ ความดัน หรือใช้ วิธอี บความร้ อนแห้ ง การเลือก
วิธกี ารในการทาให้ ปราศจากเชื้ออย่างเหมาะสม จะไม่ทาให้ วัสดุท่ใี ช้ ทาอุปกรณ์เสื่อมสภาพ
หรือชารุดเสียหาย อีกทั้งประสิทธิภาพในการทาให้ ปราศจากเชื้อจะสูง ผู้ป่วยปลอดภัยจาก
การใช้ วัสดุอุปกรณ์ท่ผี ่านกระบวนการทาให้ ปราศจากเชื้อที่ถูกต้ อง วิธกี ารทาให้ อุปกรณ์
ปราศจากเชื้อแบ่งออกได้ เป็ น 2 วิธใี หญ่ๆ ดังนี้
1. การทาให้ ปราศจากเชื้อโดยวิธกี ารทางกายภาพ
1.1 การใช้ ความร้ อน (Thermal or heat sterilization) วิธกี ารทาให้ ปราศจากเชื้อโดยใช้
ความร้ อนเป็ นวิธที ่ปี ฏิบัติได้ ง่ายและมีประสิทธิภาพสูง วิธกี ารทาให้ อุปกรณ์ปราศจากเชื้อ
โดยใช้ ความร้ อนสามารถทาได้ โดยการเผาการใช้ ความร้ อนแห้ ง และการนึ่งไอนา้ ภายใต้
ความดัน
1.1.1 การเผา (Incineration) ใช้ ในการทาลายอุปกรณ์ท่จี ะไม่นามาใช้ อกี ต่อไปหรือ
อุปกรณ์มีการปนเปื้ อนมากจนไม่สามารถนากลับมาใช้ ใหม่แม้ ว่าวิธกี ารเผาจะ
เป็ นการทาให้ ปราศจากเชื้อที่เชื่อถือได้ ดีท่สี ดุ แต่กจ็ ะใช้ ได้ เฉพาะในบางกรณี
เท่านั้น
1.1.2 การใช้ ความร้ อนแห้ ง (Dry heat) การทาให้ ปราศจากเชื้อวิธนี ้ จี ะบรรจุ
อุปกรณ์ลงในเตาอบโดยใช้ อุณหภูมิสงู 160‟180 0C เป็ นเวลานาน 1-2
ชั่วโมง วิธกี ารใช้ ความร้ อนแห้ งเหมาะสมกับอุปกรณ์ประเภทแก้ วและขี้ผ้ งึ
1.1.3 การใช้ ความร้ อนชื้น (Steam under pressure or moist heat) เป็ นวิธกี ารทาให้
อุปกรณ์ปราศจากเชื้อโดยการนึ่งไอนา้ ภายใต้ ความดันระยะเวลาที่น่งึ จะขึ้นอยู่
กับอุณหภูมิหากใช้ อุณหภูมิสงู ขึ้นความดันสูงขึ้นระยะเวลาที่ใช้ ในการทาให้
ปราศจากเชื้อจะสั้นลง
1.2. การทาให้ ปราศจากเชื้อโดยวิธนี ่งึ ด้ วยไอนา้ (Steam Sterilization)
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การทาให้ ปราศจากเชื้อโดยวิธนี ่งึ ด้ วยไอนา้ มีองค์ประกอบที่สาคัญที่ต้องคานึง
4 ประการ คือ
1) อุณหภูมิ (Temperature)
2) ความดัน (Pressure)
3) เวลา (Time)
4) ความชื้น (Moisture)
อุณหภูมิอุณหภูมิท่ใี ช้ ในกระบวนการทาให้ ปราศจากเชื้อโดยวิธนี ่งึ ด้ วยไอนา้ คือ
1210C และ 1320C ซึ่งอุณหภูมิน้ จี ะต้ องรักษาไว้ ให้ คงที่ในกระบวนการทาให้ ปราศจากเชื้อ
จนกว่าจะครบเวลาต่าสุดที่กาหนดในการทาให้ ปราศจากเชื้อไม่มีส่งิ มีชีวิตชนิดใดที่สามารถมี
ชีวิตอยู่ได้ เมื่อสัมผัสกับไอนา้ อิ่มตัวที่มีอุณหภูมิ 121 0C เป็ นเวลาอย่างน้ อย 15 นาที
ความดันที่ความดัน 15 ปอนด์ ต่อตารางนิ้วนา้ จะเดือดที่อุณหภูมิ 121 0C และที่ความ
ดัน 32 ปอนด์ ต่อตารางนิ้วนา้ จะเดือดที่อุณหภูมิ 134 0C ไอนา้ ที่อุณหภูมิ 121 0C และ
134 0C จะสามารถทาลายสปอร์ภายในเวลา 15 นาที และ 30 นาที ตามลาดับ ความดันจะ
ช่วยให้ อุณหภูมิท่นี า้ เดือดสูงขึ้น แต่ความดันไม่มีผลโดยตรงต่อเชื้อจุลชีพหรือต่อการแทรก
ซึมของไอนา้ เข้ าสู่ห่ออุปกรณ์
เวลาระยะเวลาที่อุปกรณ์จะต้ องสัมผัสไอนา้ ที่อุณหภูมิและความดันตามที่กาหนดขึ้นอยู่
กับชนิดของเครื่องนึ่งที่ใช้ ขนาดของห่ออุปกรณ์และลักษณะการห่ออุปกรณ์ระยะเวลาที่ใช้ ใน
การทาให้ อุปกรณ์ท่บี รรจุในเครื่องนึ่งไอนา้ ชนิด Gravity Displacement ปราศจากเชื้อใช้
เวลาอย่างน้ อย 30 นาที ที่อุณหภูมิ 121 0C ความดัน 15 ปอนด์ ต่อตารางนิ้วสาหรับ
เครื่องนึ่งชนิด Prevacuum ที่อุณหภูมิ 134 0C ความดัน 27 ปอนด์ ต่อตารางนิ้วจะใช้ เวลา
เพียง 4 นาที
ความชื้นการทาให้ อุปกรณ์ปราศจากเชื้อโดยวิธกี ารนึ่งด้ วยไอนา้ จะมีประสิทธิภาพเมื่อไอ
นา้ สัมผัสกับทุกพื้นผิวของอุปกรณ์ท่ตี ้ องการทาให้ ปราศจากเชื้อเมื่อไอนา้ ถูกส่งเข้ าภายใน
ช่องอบไอนา้ จะสัมผัสกับอุปกรณ์ซ่ึงมีความเย็นไอนา้ จะกลั่นตัวเป็ นหยดนา้ ขณะที่ไอนา้ กลั่น
ตัวเป็ นหยดนา้ จะปล่อยความร้ อนแฝงออกมา
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ข้อดีและข้อจากัดของการทาให้อุปกรณ์ปราศจากเชื้ อโดยวิธีนงึ่ ด้วยไอน้ า
ข้ อดี
1. การทาให้ ปราศจากเชื้อโดยวิธกี ารนึ่งด้ วยไอนา้ เป็ นวิธที ่สี ะดวกปลอดภัยไม่มีพิษ
ตกค้ างและเชื่อถือได้ มากที่สดุ เหมาะสาหรับการทาให้ อุปกรณ์ท่ที นความร้ อนและความชื้น
ได้ ปราศจากเชื้อ
2. ประหยัดเวลาใช้ เวลาในการทาให้ ปราศจากเชื้อสั้นที่สดุ
3. ประหยัดค่าใช้ จ่าย
4. เครื่องนึ่งไอนา้ ส่วนใหญ่จะมีระบบควบคุมอัตโนมัติ สามารถควบคุมอุณหภูมิความ
ดันและสามารถตรวจสอบได้ มีระบบบันทึกข้ อมูลจึงช่วยลดความผิดพลาดจากการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรได้
5. อุปกรณ์เครื่องมือหลายชนิด สามารถทาให้ ปราศจากเชื้อ โดยวิธนี ่งึ ด้ วยไอนา้ ได้
หลายครั้ง โดยไม่ชารุดเสียหาย หรือมีสารตกค้ างอุปกรณ์เหล่านี้ ได้ แก่ อุปกรณ์ท่ที าด้ วย
สแตนเลส
ข้ อจากัด
จะต้ องระมัดระวังในทุกขั้นตอนของขบวนการทาให้ ปราศจากเชื้อ ได้ แก่ การเตรียม
อุปกรณ์การห่อ การนาห่ออุปกรณ์บรรจุเข้ าเครื่อง และการควบคุมการทางานของเครื่อง
จะต้ องทาความสะอาดอุปกรณ์ก่อนนาไปให้ ปราศจากเชื้อ ไม่ให้ มีการปนเปื้ อนขี้ผ้ งึ นา้ มัน
หรืออินทรี สารไอนา้ จะต้ องสัมผัสกับทุกพื้นผิวของอุปกรณ์ และไอนา้ จะต้ องสามารถแทรก
ซึมเข้ าไปในห่ออุปกรณ์ได้ แต่วัสดุท่ใี ช้ ห่ออุปกรณ์จะต้ องสามารถรักษาสภาพปราศจากเชื้อ
ได้ ระยะเวลาที่ใช้ ในการทาให้ ปราศจากเชื้อจะต้ องปรับเหมาะสมกับอุปกรณ์แต่ละชนิดและ
ขนาดของห่ออุปกรณ์ ไอนา้ อาจไม่บริสทุ ธิ์พอทาให้ ห่ออุปกรณ์เกิดการปนเปื้ อนหากมีอากาศ
หลงเหลืออยู่ภายในช่องอบ ในห่ออุปกรณ์ หรือภาชนะที่บรรจุอุปกรณ์จะทาให้ อุณหภูมิ
ภายในช่องอบลดลง มีผลต่อประสิทธิภาพการทาให้ ปราศจากเชื้อ ชนิดของเครื่องนึ่งไอนา้
เครื่องนึ่งไอนา้ แบ่งตามลักษณะการกาจัดอากาศออกจากเครื่องนึ่งได้ เป็ น 3 ชนิด คือ
1. เครื่องนึ่งไอนา้ ชนิดแทนที่อากาศ (Gravity Displacement Steam Sterilizer) การทา
ให้ ปราศจากเชื้อโดยเครื่องนึ่งไอนา้ ชนิดแทนที่อากาศหากใช้ อุณหภูมิ 121- 1230C องศา
เซลเซียส ที่ความดัน 15-17 ปอนด์ ต่อตารางนิ้วจะต้ องใช้ เวลา 15-30 นาที แต่ถ้าใช้
อุณหภูมิ 132‟135 0C ที่ความดัน 27-30 ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว จะต้ องใช้ เวลา 10-25
นาที ทั้งนี้ข้ นึ อยู่กบั ขนาดของห่ออุปกรณ์การทาให้ ปราศจากเชื้อ โดยการนึ่งวิธนี ้ กี ารเรียงห่อ
อุปกรณ์เข้ าเครื่องมีความสาคัญมาก เนื่องจากหากบรรจุห่ออุปกรณ์เข้ าไปในช่องอบของ
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เครื่องมากเกินไป (หรือจัดวางห่ออุปกรณ์ไม่เหมาะสมอากาศภายในเครื่องบางส่วนไม่
สามารถถูกแทนที่โดยไอนา้ ได้ จะทาให้ อุปกรณ์ท่อี ยู่ในส่วนนั้นไม่ปราศจากเชื้อ
2. เครื่องนึ่งไอนา้ ชนิดเครื่องดูดสุญญากาศ (Pre-vacuum Steam Sterilizer)
กระบวนการทาให้ อุปกรณ์ปราศจากเชื้อโดยใช้ Pre-vacuum Steam Sterilizer ระบบ
สุญญากาศจะดึงอากาศภายในช่องนึ่งและภายในห่ออุปกรณ์ออกไป โดยผ่านท่อใต้ ตัวเครื่อง
ภายในช่องนึ่งจะมีไอนา้ เข้ ามาจนกระทั่งความดันและอุณหภูมิสงู ตามที่กาหนดไว้ ไอนา้ จะ
แทรกซึมไปทั่วในเวลาสั้นกว่าเครื่องนึ่งชนิดแทนที่อากาศ เมื่อเครื่องนึ่งทางานจนอุณหภูมิ
ความดันและเวลาถึงที่ต้งั ไว้ ไอนา้ จะถูกกาจัดออกไป อุณหภูมิและความดันภายในเครื่องจะ
ลดลงจนปลอดภัยที่จะนาอุปกรณ์ท่ปี ราศจากเชื้อออกมาจากเครื่องได้ อุณหภูมิท่ใี ช้ จะอยู่
ระหว่าง 132-135 0C ที่ความดัน 27-30 ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว โดยต้ องใช้ เวลา 3-4 นาที
3. Flash Sterilizer มักใช้ ทาให้ อุปกรณ์ท่มี ีการ
ปนเปื้ อนขณะผ่าตัดปราศจากเชื้อเช่นอุปกรณ์ตกลง
พื้นและเป็ นอุปกรณ์ท่มี ีเพียงชิ้นเดียวและจาเป็ น
ต้ องการใช้ ในการผ่าตัดอุปกรณ์ท่ที าให้ ปราศจากเชื้อ
โดยเครื่องนึ่งชนิดที่ไม่จาเป็ นต้ องห่อการทาให้
ปราศจากเชื้อโดยใช้ Flash Sterilizer การทางานใช้
หลักการเดียวกับ Gravity Displacement Sterilizer
แต่จะใช้ อุณหภูมิสงู กว่าทาให้
ระยะเวลาในการทาให้ ปราศจากเชื้อสั้นลงสามารถปรับเครื่องนึ่งเพื่อให้ มีความดัน 27
ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว เพื่อเพิ่มอุณหภูมิ 1320C (270 0F) โดยใช้ เวลาสั้นเพียง 3 นาที
ระยะเวลาที่ใช้ ท้งั หมดตั้งแต่เปิ ดเครื่องอยู่ในกระบวนการทาให้ ปราศจากเชื้อจนปิ ดเครื่อง
นานประมาณ 6-7 นาที
2. การทาให้ ปราศจากเชื้อโดยวิธกี ารทางเคมี
2.1 การใช้ ระบบ Hydrogen peroxide plasma เป็ นการทาให้ อุปกรณ์ปราศจากเชื้อโดย
ใช้ Hydrogen peroxide plasma ชนิดความเข้ มข้ น 59 % ที่อุณหภูมิระหว่าง 45-50 0C
2.2 Hydrogen peroxide เป็ นสารเคมีซ่ึงมีฤทธิ์ในการทาลายเชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส
เชื้อรา และสปอร์ของเชื้อแบคทีเรีย แต่ไม่ค่อยเป็ นที่นิยมใช้ เนื่องจากทาให้ ผวิ หนังเกิดการ
ระคายเคืองและนา้ ยานี้ไม่คงตัว เมื่อเก็บไว้ เป็ นเวลานานแม้ ท่คี วามเข้ มข้ นต่ามากไอระเหย
ของนา้ ยานี้สามารถทาลายสปอร์ได้ ในเวลาอันรวดเร็ว
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2.3 Glutaraldehydeใช้ ในรูปสารละลายที่มีความเข้ มข้ น 2% มีฤทธิ์เป็ นกรด (pH 4)
เมื่อจะใช้ ในการทาลายเชื้อจะต้ องผสมด้ วย activator ซึ่งอาจเป็ นของเหลวหรือผงเพื่อทาให้
นา้ ยาอยู่ในภาวะเป็ นด่าง (pH 7.5 -8.5) หลังจากผสม activator แล้ วจะเก็บไว้ ใช้ ได้ นาน
ประมาณ 14 หรือ 28 วัน โดยพิจารณาข้ อกาหนดของบริษัทผู้ผลิต 2 % Glutaraldehyde
สามารถทาลายเชื้อแบคทีเรียเชื้อราเชื้อไวรัสได้ ภายใน 30 นาที การแช่อุปกรณ์ในนา้ ยานี้
นาน 6-10 ชั่วโมง สามารถทาลายสปอร์ของเชื้อแบคทีเรียการใช้ 2 % Glutaraldehyde
จะต้ องระมัดระวังการใช้ และควรสังเกตลักษณะของนา้ ยา ซึ่งแสดงว่าประสิทธิภาพของนา้ ยา
ลดลง ได้ แก่ สีของนา้ ยาจางลง ควรมีการทดสอบประสิทธิภาพของนา้ ยาก่อนใช้ งาน
การปฏิบตั ิเพือ่ ทาลายเชื้ อและทาให้ปราศจากเชื้ อสาหรับอุปกรณ์การแพทย์
1. การล้ าง หมายถึง การล้ างให้ สะอาดด้ วยนา้ ผสมผงซักฟอกและตามด้ วยนา้ สะอาด
อยู่ในขั้นตอนของ Decontamination ซึ่งหมายถึง การลดจานวนจุลชีพลงถึงระดับที่ไม่เป็ น
อันตรายเมื่อจับต้ องสามารถใช้ กบั เครื่องมือได้ ในระดับ Non-critical items แต่ไม่สามารถ
ใช้ กบั เครื่องมือระดับ Semi critical หรือcritical item ซึ่งต้ องนาไปทาลายเชื้อหรือทาให้
ปราศจากเชื้อก่อน
2. บุคลากรที่ทาหน้ าที่ล้างอุปกรณ์ต่างๆ ควรสวม ถุงมือยางหนาผ้ าปิ ดปาก-จมูกผ้ ากัน
เปื้ อนพลาสติกแว่นตา รองเท้ าบูท๊ และต้ องล้ างด้ วยความระมัดระวัง การสัมผัสของปนเปื้ อน
และอุบัติเหตุจากของมีคม
3. เป่ าแห้ งด้ วยความร้ อน หมายถึง การนาอุปกรณ์ท่ผี ่านกระบวนการทาลายเชื้อ
เรียบร้ อยแล้ ว และต้ องการทาให้ แห้ งโดยเป่ าแห้ งด้ วยความร้ อน และนาอุปกรณ์น้นั ใส่ใน
ถุงพลาสติกที่สะอาด เพื่อป้ องกันฝุ่ นละอองที่อาจปนเปื้ อน
วิธีการใช้คู่มือการทาลายเชื้ อและการทาให้ปราศจากเชื้ อ
ให้ ปฏิบัติเป็ นขั้นตอนตามลาดับตัวเลขก่อน-หลังที่ระบุในคู่มือนี้ เช่น ขวดแก้ วใส่นา้ ยา
ต้ อง 1. เทนา้ ยาที่ขวดออกก่อน 2. นาไปล้ างนา้ และผงซักฟอกจนสะอาด 3. ล้ างด้ วยนา้
สะอาด 4. เช็ดให้ แห้ ง และ 5. ส่ง Autoclave หรือ Corrugated tube ต้ อง 1. ขจัดคราบ
สกปรก 2.นาไปล้ างนา้ และผงซักฟอกจนสะอาด 3. ล้ างด้ วยนา้ สะอาด 4. เช็ด/ผึ่งให้ แห้ ง
5. นาไปแช่นา้ ยาทาลายเชื้อ ครบตามเวลาที่กาหนด 6. นากลับไปล้ างนา้ เพื่อขจัดคราบ
สารเคมีของนา้ ยา 7. เป่ าแห้ งด้ วยความร้ อน ดังนั้นขวดแก้ วใส่นา้ ยา และ Corrugated tube
จึงมีลาดับขั้นตอนการทาลายเชื้อและการทาให้ ปราศจากเชื้อ ดังรายละเอียดในตาราง
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วิธีการใช้คู่มือการทาลายเชื้ อและการทาให้ปราศจากเชื้ อ
ให้ ปฏิบัติเป็ นขั้นตอนตามลาดับตัวเลขก่อน-หลังที่ระบุในคู่มือนี้ เช่นขวดแก้ วใส่นา้ ยา ต้ อง 1. เทนา้ ยาที่ขวดออกก่อน 2. นาไปล้ างนา้
และผงซักฟอกจนสะอาด 3. ล้ างด้ วยนา้ สะอาด 4. เช็ดให้ แห้ ง และ 5. ต้ ม เป็ นต้ น ลาดับขั้นตอนการทาลายเชื้อและการทาให้ ปราศจากเชื้อ
ดังรายละเอียดในตาราง
ลาดับขั้นตอนการทาลายเชื้ อ / การทาให้ปราศจากเชื้ อ ในเครือ่ งมือและอุปกรณ์ต่างๆ
เครือ่ งมือ/อุปกรณ์

ขจัดสิง่
ปนเปื้ อน
ออกก่อน

1.ขวดต่างๆ
1
- ขวดแก้ วใส่นา้ ยา *
1
- ขวด Drain ทุกชนิด
1
- ขวด Suction แก้ ว
1
- ขวด Suction พลาสติก
1
- ขวดแก้ ว Sterile
2.เครื่องมือและอุปกรณ์ท่เี ป็ นแก้ ว
1
- แก้ วยานา้ -เม็ด
1
- ปรอทวัดไข้

ล้างน้ า/
ผงซักฟอก

ลาดับขั้นตอนการทาลายเชื้ อ / การทาให้ปราศจากเชื้ อ
เป่ าแห้ง
ล้างด้วย เช็ด/ผึง่
แช่น้ ายา
ด้วยความ
น้ าสะอาด ให้แห้ง
ร้อน

2
2
2
2
2
2
2

5 เช็ดด้ วย 70%
Alcohol

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

3

3
4

ต้ม

Auto
clave

5
5

5

อบ
ก๊าซ
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เครือ่ งมือ/อุปกรณ์

ขจัดสิง่
ปนเปื้ อน
ออกก่อน

ล้างน้ า/
ผงซักฟอก

1
2
- Syringe สาหรับ Feeding
1
2
- Syringeสาหรับ Irrigation
3.เครื่องมือและอุปกรณ์ท่เี ป็ นพลาสติกและยาง
1
2
- กระบอกปัสสาวะ
1 (เช็ด)
- Crib เด็ก
1
2 (เช็ด)
- Crib เด็กที่ปนเปื้ อน *
- ตู้อบเด็ก (Incubator)
- ตู้อบเด็ก ที่ปนเปื้ อน *
- ภาชนะใส่นา้ ยาล้ างมือ
- ถุงมือ Sterile
- ลูกยางแดง วิธที ่ี 1
- ลูกยางแดง วิธที ่ี 2
- สาย Drain ต่างๆ***

1

1 (เช็ด)
2 (เช็ด)

1
1
1
1

1
2
2
2
2

ลาดับขั้นตอนการทาลายเชื้ อ / การทาให้ปราศจากเชื้ อ
เป่ าแห้ง
ล้างด้วย เช็ด/ผึง่
แช่น้ ายา
ด้วยความ
น้ าสะอาด ให้แห้ง
ร้อน

5 เช็ดตามด้ วย 70%
Alcohol
5 เช็ดตามด้ วย 70%
Alcohol

3
3

5
4

3
2
3

4
3
4

2
3

3
4

2
3
3
3
3

3
4
5
4
4

ต้ม

Auto
clave

5
5

5
4
5 **
5

อบ
ก๊าซ
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เครือ่ งมือ/อุปกรณ์

ขจัดสิง่
ปนเปื้ อน
ออกก่อน

ล้างน้ า/
ผงซักฟอก

ลาดับขั้นตอนการทาลายเชื้ อ / การทาให้ปราศจากเชื้ อ
เป่ าแห้ง
ล้างด้วย เช็ด/ผึง่
แช่น้ ายา
ด้วยความ
น้ าสะอาด ให้แห้ง
ร้อน

ต้ม

Auto
clave

อบ
ก๊าซ

* ปนเปื้ อน หมายถึง เปื้ อนเลือด เสมหะ และหนอง และให้ เช็ดด้ วย 70% Alcohol บริเวณที่เปื้ อนเท่านั้น เพราะ Alcohol อาจทาให้ พลาสติก
แตกหรือขุ่นได้
** เฉพาะที่ใช้ ในชุดทาคลอด
*** กรณีท่ตี ้ องการใช้ ซา้
4.เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆที่เป็ นโลหะ
1
2
3
4
5
- กรรไกรตัดไหม,ตัดเนื้อ
1
2
3
4
5
- เข็มเย็บต่างๆ
1
2
3
4
- Bed pan
1
2
3
4
5
- Curettage
1
2
3
4
5
- ชามรูปไต/ชามกลม
1
2
3
4
5
- ด้ าม Blade ผ่าตัด
1
2
3
5
4
- Jug ขนาดต่างๆ
สาหรับใส่อาหารเหลว
1
2
3
4
5
- ไม้ กดลิ้น
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เครือ่ งมือ/อุปกรณ์

ขจัดสิง่
ปนเปื้ อน
ออกก่อน

ล้างน้ า/
ผงซักฟอก

ลาดับขั้นตอนการทาลายเชื้ อ / การทาให้ปราศจากเชื้ อ
เป่ าแห้ง
ล้างด้วย เช็ด/ผึง่
แช่น้ ายา
ด้วยความ
น้ าสะอาด ให้แห้ง
ร้อน

ต้ม

Auto
clave

อบ
ก๊าซ

1
2
3
4
5
- Tray บรรจุเครื่องมือ
ปราศจากเชื้อ
1
2
3
4
- อับสาลี / อับก๊อซ*
* กรณีท่เี ป็ นอับวาสลินก๊อซ ทาให้ ปราศจากเชื้อด้ วยไอร้ อนแห้ ง (hot air oven) เพราะพบว่าวาสลินไม่สามารถทาให้ ปราศจากเชื้อด้ วยวิธี
autoclave ได้
5. เครื่องมือและอุปกรณ์เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ *
1
2
3
4
- O2 cannula
1
2
3
4
- O2 mask
1
2
3
4
- O2 box
1
2
3
4
5
- Set พ่นยา
1
2
3
4
- Reservoir bag
1
2
3
4
5
- Ambu bag ที่ถอดได้
1
2
4 0.5%Hypochlorite
3/5
6
- Corrugated tube
นาน 30 นาที
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ขจัดสิง่
ปนเปื้ อน
ออกก่อน

ล้างน้ า/
ผงซักฟอก

- Humidifier

1

2

- Nebulizer
- T.T.tubeพลาสติกทั้งชุด
- Inner T.T. tubeพลาสติก

1
1
1

2
2
2

- T.T. tube เหล็ก ทั้งชุด
- Inner T.T. tube เหล็ก
- Y -tube แก้ ว ทุกชนิด
- Mouth gag
- Slip joint พลาสติก
วิธที ่1ี
- Slip joint พลาสติก
วิธที ่ี 2
- Slip joint เหล็ก

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

1

2

1

2

เครือ่ งมือ/อุปกรณ์

ลาดับขั้นตอนการทาลายเชื้ อ / การทาให้ปราศจากเชื้ อ
เป่ าแห้ง
ล้างด้วย เช็ด/ผึง่
แช่น้ ายา
ด้วยความ
น้ าสะอาด ให้แห้ง
ร้อน

4 0.5% Hypochlorite
นาน 30 นาที

4. 0.5% Hypochlorite
นาน 30 นาที

5 0.5%Hypochlorite
นาน 30 นาที
5 0.5%Hypochlorite
นาน 30 นาที

3/5

6

3
3
3/5

4
4

3
3
3
3
3/6

4
4
5
4/7

3

4

3

5

ต้ม

Auto
clave

อบ
ก๊าซ

5
5

5
4
5
4

5
4
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เครือ่ งมือ/อุปกรณ์

- Laryngoscope
- Blade
- Handle

ขจัดสิง่
ปนเปื้ อน
ออกก่อน

ล้างน้ า/
ผงซักฟอก

1
1

1
- ชุดเครื่องช่วยหายใจ
6.เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ ในหอผู้ป่วย
1
- หัวสวนอุจจาระ
1
- หัว Douche
1
- Set Cut down
1
- Set Mouth care
1
- Set เจาะปอด
1
- Set เจาะคอ
1
- Set Irrigation
1
- Set L.P.

ลาดับขั้นตอนการทาลายเชื้ อ / การทาให้ปราศจากเชื้ อ
เป่ าแห้ง
ล้างด้วย เช็ด/ผึง่
แช่น้ ายา
ด้วยความ
น้ าสะอาด ให้แห้ง
ร้อน

ต้ม

Auto
clave

อบ
ก๊าซ

2 เช็ดด้ วย 70%
Alcohol
2 เช็ดด้ วย 70%
Alcohol
2

3

4

2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5
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เครือ่ งมือ/อุปกรณ์

ขจัดสิง่
ปนเปื้ อน
ออกก่อน

ล้างน้ า/
ผงซักฟอก

1
2
- Set ทาแผล
1
2
- Set สวนปัสสาวะ
1
2
- Set Flushing
7. Forceps ต่างๆ
1
2
- Arterial forceps
1
2
- Biopsy forceps
1
2
- Long packing forceps
1
2
- Non ‟ toothed forceps
1
2
- Toothed forceps
1
2
- Twisted forceps
8. เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆสาหรับหน่วยงานพิเศษ
1
2*เช็ด
- สายจี้ไฟฟ้ า
1
2*เช็ด
- สาย Endolaser
1
2*เช็ด
- สาย Light probe
1
2*เช็ด
- สาย Power drill

ลาดับขั้นตอนการทาลายเชื้ อ / การทาให้ปราศจากเชื้ อ
เป่ าแห้ง
ล้างด้วย เช็ด/ผึง่
แช่น้ ายา
ด้วยความ
น้ าสะอาด ให้แห้ง
ร้อน

ต้ม

Auto
clave

3
3
3

4
4
4

5
5

3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5

3
3
3
3

4
4
4
4

อบ
ก๊าซ

5
5
5
5
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เครือ่ งมือ/อุปกรณ์

- สาย Cryoprobe
- Light handle
- Set Vitrectomy
- Set Phacoemulsification
- Set Blood exchange
- Set ทาคลอด
- Set Curettage
- Placenta forceps
- Punch biopsy
- Silver catheter
- Teniculum
- Set Excision
- Retractor ต่างๆ
- Set Off wire

ขจัดสิง่
ปนเปื้ อน
ออกก่อน

ล้างน้ า/
ผงซักฟอก

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2*เช็ด
2*เช็ด
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

ลาดับขั้นตอนการทาลายเชื้ อ / การทาให้ปราศจากเชื้ อ
เป่ าแห้ง
ล้างด้วย เช็ด/ผึง่
แช่น้ ายา
ด้วยความ
น้ าสะอาด ให้แห้ง
ร้อน

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

ต้ม

Auto
clave

อบ
ก๊าซ

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
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ขจัดสิง่
ปนเปื้ อน
ออกก่อน

ล้างน้ า/
ผงซักฟอก

- Ear speculum

1

2

- Nasal speculum
* เช็ดด้ วยนา้ และผงซักฟอก

1

2

เครือ่ งมือ/อุปกรณ์

ลาดับขั้นตอนการทาลายเชื้ อ / การทาให้ปราศจากเชื้ อ
เป่ าแห้ง
ล้างด้วย เช็ด/ผึง่
แช่น้ ายา
ด้วยความ
น้ าสะอาด ให้แห้ง
ร้อน

5 เช็ดด้ วย 70%
Alcohol

3

4

3

4

ต้ม

Auto
clave

5

อบ
ก๊าซ
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ขั้นตอนการทาลายเชื้ อและการทาให้ปราศจากเชื้ อในอาคารสถานที่
รายการ

น้ ายาทีใ่ ช้

1. พื้นและฝาผนัง
- หอผู้ป่วย
- ห้ องตรวจต่างๆ
- ห้ องปฏิบัติงานทั่วไป

ผงซักฟอก

2. พื้นในห้ องนา้

ผงซักฟอก

3. พื้นในห้ องส้ วมและโถ
ส้ วม

1. ผงซักฟอก
2. นา้ ยาล้ าง

วิธีปฏิบตั ิ
1. ใช้ เครื่องดูดฝุ่ นแทนการใช้ ไม้ กวาด
เพื่อป้ องกันการฟุ้ งกระจายของเชื้อโรค
(ถ้ าจาเป็ นให้ ใช้ ไม้ กวาดกวาดพื้นให้
น้ อยที่สดุ หรือกวาดในจุดที่มีเชื้อโรค
น้ อย)
2. เช็ดถูด้วยผ้ าชุบนา้ ผสมผงซักฟอก
ปั่นหรือบิดหมาดๆ โดยเช็ดถูวันละ 1
ครั้ง และทุกครั้งที่สกปรก (ผ้ าที่ใช้ เช็ด
ถูพ้ ืนต้ องหมั่นซักและนา้ ที่ใช้ ต้อง
เปลี่ยนบ่อยๆ )ในกรณีผ้ ูป่วยติดเชื้อ
ดื้อยาให้ ใช้ นา้ ยา 0.5% Sodium
Hyprochloride เช็ดทาความสะอาด
3. เช็ดถูจากบริเวณที่สะอาดไปหาที่
สกปรก เช่น เริ่มเช็ดจากที่ทางาน
พยาบาลไปสิ้นสุดห้ องผู้ป่วยโรคติดต่อ
4. เช็ดออกด้ วยนา้ สะอาด ชุบนา้ บิด
หมาดๆ
5. ทิ้งให้ แห้ ง
1. ขัดล้ างทาความสะอาดด้ วย
ผงซักฟอกและนา้ สะอาดเพื่อลดจานวน
เชื้อโรค
2. ทาความสะอาดอย่างน้ อยวันละ
1 ครั้ง และทุกครั้งที่สกปรก
3. ในห้ องนา้ ต้ องมีสบู่สาหรับล้ างมือ
ผ้ าเช็ดมือสะอาดและถังขยะ
1. ขัดล้ างด้ วยผงซักฟอกและนา้ สะอาด
เพื่อลดจานวนเชื้อโรค ทาอย่างน้ อย
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รายการ

น้ ายาทีใ่ ช้
ห้ องนา้

วิธีปฏิบตั ิ
วันละ 1 ครั้ง
2. เช็ดพื้นด้ วยผ้ าแห้ งไม่ให้ มีนา้ ขัง
3. เมื่อมีคราบสกปรกที่ขัดไม่ออกให้ ใช้
นา้ ยาล้ างห้ องนา้ ราดทิ้งไว้ สกั ครู่แล้ วจึง
ขัดด้ วยแปรง แล้ วล้ างด้ วยนา้ สะอาด
4. สาหรับผนังห้ องนา้ ขัดล้ างด้ วย
ผงซักฟอกและนา้ สะอาดสัปดาห์ละครั้ง

การทาความสะอาดเครือ่ งใช้ทวไป
ั่
รายการ

น้ ายาทีใ่ ช้

1. หลอดไฟทั่วไป ที่ครอบ - ผงซักฟอก
หลอดไฟ

2.มุ้งลวด

- ผงซักฟอก

3. กระจก

- นา้ ยาเช็ด
กระจก

4. พัดลม พัดลมดูด
อากาศ

- ผงซักฟอก

วิธีปฏิบตั ิ
ตัดวงจรกระแสไฟฟ้ าแล้ วถอดฝาครอบ
หลอดไฟออกล้ างทาความสะอาดและ
ผึ่ง ให้ แห้ งเดือนละ 1 ครั้งใช้ ผ้าแห้ ง
เช็ดคราบฝุ่ นละอองจากหลอดไฟทุก
ครั้งที่ถอดฝาครอบหลอดไฟออกล้ าง
- ถอดกรอบมุ้งลวดออกล้ างทาความ
สะอาดแล้ วผึ่งให้ แห้ งเดือนละ 1 ครั้ง
- เช็ดกระจกด้ วยผ้ าชุบนา้ ยาเช็ด
กระจกบิดหมาดๆ
- เช็ดตามด้ วยกระดาษหนังสือพิมพ์
- ทาความสะอาดอย่างน้ อยสัปดาห์ละ
1 ครั้ง
- ตัดวงจรกระแสไฟฟ้ าแล้ วใช้ ผ้าชุบนา้
ผงซักฟอกเช็ดใบพัด แล้ วเช็ดตามด้ วย
นา้ สะอาด
- ทาความสะอาดสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
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รายการ

น้ ายาทีใ่ ช้

5.เครื่องปรับอากาศ

- ผงซักฟอก

6.อ่างล้ างมือ

- ผงซักฟอก

7.ถังขยะแห้ งและถังขยะ
เปี ยก

- ผงซักฟอก

8. ถังขยะติดเชื้อ

- ผงซักฟอก

วิธีปฏิบตั ิ
- ถอดหน้ ากากเครื่องปรับอากาศออก
แล้ วล้ างด้ วยนา้ ผงซักฟอกและนา้
สะอาดทุกเดือน
- ขัดล้ างทาความสะอาดด้ วยนา้
ผงซักฟอกและนา้ สะอาดอย่างน้ อยวัน
ละครั้ง
- ต้ องมีถุงขยะดารองรับทั้งขยะแห้ ง
และขยะเปี ยก
- เมื่อขยะเต็มรวบปากถุงมัดให้ แน่น
แล้ วแยกออกจากถังขยะ นาไปไว้ ท่พี ัก
ขยะไม่ติดเชื้อรอเทศบาลมาเก็บ
- ล้ างทาความสะอาดถังขยะด้ วยนา้
ผงซักฟอกทุกสัปดาห์
1. ถังขยะมีฝาปิ ดมิดชิดและควรมี
ระบบเปิ ด ‟ ปิ ด ด้ วยกลไกการใช้ เท้ า
เหยียบ
2. ต้ องมีถุงพลาสติกแดงรองรับ
3. เมื่อขยะเต็มหรือครบเวลา รวบปาก
ถุงผูกมัด 3 ใน 4 ส่วนของถุง ให้ แน่น
รวบรวมใส่กล่องที่มีฝาปิ ดมิดชิดรอ
นาส่งโรงพยาบาล
4. ขัดล้ างถังให้ สะอาดด้ วยผงซักฟอก
และนา้ สะอาดนาออกผึ่งแดดให้ แห้ ง
ทาทุกสัปดาห์
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ตารางแสดงความคงตัวและอายุของน้ ายาหลังเปิ ดใช้
ความคงตัวของยา ณ อุณหภูมิต่างๆ (oC)
การเก็บ
ชื่อยา
อุณหภูมิหอ้ ง ตูเ้ ย็น
หลังเปิ ด
หมายเหตุ
(25)
(2-8)
Insulin : Mixtard (70/30), พ้ นแสง 6 สัปดาห์
6 สัปดาห์ ห้ ามแช่แข็ง
NPH, RI
Lidocain without
พ้ นแสง 1 เดือน
1 เดือน
Adrenaline
Antibiotic inj.
พ้ นแสง
ดูลักษณะทาง
- Cloxacillin
24 ชม.
กายภาพ เช่น
- Ampicillin
1 ชม.
สีและกลิ่น
- PGS
24 ชม.
- Ceftriazole
พ้ นแสง 24 ชม.
Vaccine (ชีววัตถุ) ต้ องเก็บ พ้ นแสง 24 ชม.
ยกเว้ น
ใน 2‟8 (o C)
Multiple dose
ยาใช้ ภายนอก
ยาหยอดหู ยาหยอดตา
1 เดือน
Chloramp
henicol
ยาป้ ายตา Terramycin
ตามอายุของยา
ดูลักษณะทาง
ointment
กายภาพ
Salbutamol solution
1 สัปดาห์
เก็บพ้ นแสง
[Ventolin]
Ammonia
ตามอายุของ
ดูลักษณะทาง
ยา
กายภาพ
Alcohol 70%, 90%
- ใช้ ล้างแผล
- 7 วัน
- ออกฤทธิ์
- หัวปั้ม
- 1 เดือน
เมื่อแห้ ง
- ดูลักษณะ
ทางกายภาพ
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ชื่อยา
สารนา้ เช่น NSS, SWFI
นา้ กลั่นเติมออกซิเจน
Povidine

Hibiscrub
ยารับระทาน : รูปแบบยานา้
Antacid
M. carminative
MOM
ยาผงที่ต้องผสมนา้ ก่อนใช้
เช่น Amoxycillin,
Dicloxacillin, Pen-V,
Cephalexine, Co-amoxy,
MTV Syr
Morphine Syr
ParacetamolSyr

ความคงตัวของยา ณ อุณหภูมิต่างๆ (oC)
การเก็บ
อุณหภูมิหอ้ ง ตูเ้ ย็น
หลังเปิ ด
หมายเหตุ
(25)
(2-8)
24 ชม.
ดูลักษณะทาง
กายภาพ
ภายใน 24
ดูลักษณะทาง
ชม.
กายภาพ
1 เดือน
ดูลักษณะทาง
กายภาพ
- ออกฤทธิ์ 2
นาที
1 เดือน
ดูลักษณะทาง
กายภาพ
1 เดือน
1 เดือน
1 เดือน
7 วัน

14 วัน

1 เดือน

-

1 เดือน

-

เขย่าก่อนใช้
เขย่าก่อนใช้
เขย่าก่อนใช้
ดูลักษณะทาง
กายภาพ

ดูลักษณะทาง
กายภาพ
ดูลักษณะทาง
กายภาพ

* หมายเหตุ : อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามคาแนะนาของผลิตภัณฑ์ ขึ้นอยู่ตามการศึกษา
ของแต่ละบริษัท
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บทที่ 6
โรคอ ุบัติใหม่อ ุบัติซ้า
การป้องกันการติดเชื้ อดื้ อยาในโรงพยาบาล
วัตถุประสงค์
เพื่อป้ องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อดื้อยา
คาจากัดความ
เชื้อดื้อยา (Multiple drug resistance : MDR) หมายถึง ภาวะที่เชื้อโรคสามารถทนทาน
ต่อฤทธิ์ของยา ซึ่งเคยใช้ ได้ ผลมาก่อน ส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทาง
พันธุกรรมของเชื้อโรค ทาให้ กลายพันธุเ์ ป็ นชนิดที่สามารถทนทานต่อยาได้ โดยทั่วไปเชื้อ
โรคซึ่งดื้อต่อยาปฏิชีวนะตัวใดตัวหนึ่งมักจะพลอยดื้อต่อยาปฏิชีวนะอื่นที่อยู่ในประเภท
เดียวกัน หรือมีสตู รโครงสร้ างคล้ ายคลึงกัน ซึ่งทาให้ จาเป็ นต้ องเปลี่ยนไปใช้ ยาปฏิชีวนะ
ประเภทอื่นหรือที่มีสตู รโครงสร้ างต่างออกไป
Multidrug resistance (MDR) : หมายถึง การดื้อยาต้ านจุลชีพอย่างน้ อย 1 ขนานในยา
ทุกกลุ่มที่ใช้ รักษาอย่างน้ อย 3 กลุ่ม ที่ใช้ รักษาการติดเชื้อแบคทีเรียชนิดนั้น
Extreme drug resistance (XDR) : หมายถึง การดื้อยาต้ านจุลชีพอย่างน้ อย 1 ขนาน
ในยาทุกกลุ่มที่ใช้ รักษาการติดเชื้อแบคทีเรียชนิดนั้น ยกเว้ นยา 1-2 กลุ่ม
Pan - drug resistance (PDR) : หมายถึง การดื้อยาต้ านจุลชีพทุกขนานในยาทุกกลุ่มที่
ใช้ รักษาการติดเดชื้อแบคทีเรียชนิดนั้น
เชื้ อดื้ อยาทีพ่ บได้บ่อยในโรงพยาบาล
1. กลุ่มแบคทีเรียกรัมบวก
- M.R.S.A ( Methicillin ‟ resistant Staphylococcus aureus)
- V.R.S.A (Vancomycin ‟ resistant Staphylococcus aureus)
- V.R.E (Vancomycin ‟ resistant Enterococci )
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2. กลุ่มแบคทีเรียกรัมลบ
- Acinetobacterbaumannii
- Klebsiellapneumoniae
- Pseudommonasaeruginosa
- C.R.E ( Carbapenem ‟ resistant Enterobacterioceae )
กระบวน
การ
การเฝ้ า
ระวังการ
ติดเชื้อดื้อ
ยา

แนวทางปฏิบตั ิ

1. เฝ้ าระวังการติดเชื้อดื้อยาที่มีความสาคัญ และส่งผลกระทบรุนแรงต่อผู้ป่วย
ในทุกหน่วยงาน อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
2. เฝ้ าระวังผลตรวจทางห้ องปฏิบัติการสาหรับเชื้อที่มีปัญหาในโรงพยาบาล ใน
ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง
3. เฝ้ าระวังผลการตรวจเพาะเชื้อดื้อยาผู้ป่วยที่แรกรับเข้ ารับการรักษาใน
หน่วยงานที่มีความเสี่ยงสูง
4. กาหนดเกณฑ์การวินิจฉัยการติดเชื้อดื้อยาที่เป็ นมาตรฐาน
5. รวบรวมขอมูลที่มีความสาคัญอย่างครบถ้ วน
6. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อแสดงแนวโน้ มของการติดเชื้อดื้อยา และนาเสนอข้ อมูล
แก่ผ้ ูบริหารหน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้ อง เพื่อทราบแนวโน้ มของการติด
เชื้อดื้อยาในโรงพยาบาลและในหน่วยงาน
7. คานวณอุบัติการณ์การติดเชื้อดื้อยาเพื่อประเมินสถานการณ์การแพร่กระจาย
เชื้อ
การ
1. ปฏิบัติตามหลัก Standard Precaution ขณะให้ การดูแลผู้ป่วยทุกราย ในทุก
ป้ องกัน หน่วยงาน โดยถือว่าผู้ป่วยทุกรายอาจมีเชื้ออยู่ตามร่างกาย
การ
2. ปฏิบัติตามหลักการป้ องกันการแพร่กระจายเชื้อจากการสัมผัส (Contact
แพร่กระจ Precaution) เป็ นประจาเมื่อให้ การดูแลผู้ป่วยทุกรายที่มีการติดเชื้อดื้อยาและ
ายเชื้อ
ผู้ป่วยที่พบว่าเคยมีนิคมของเชื้ออยู่ตามร่างกายมาก่อน
3. สวมอุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคล กรณีท่คี าดว่าอาจสัมผัสเลือด หรือ
สารคัดหลั่งจากร่างกายผู้ป่วย
การดูแล 1. ปฏิบัติตามหลักการป้ องกันการแพร่กระจายเชื้อจากการสัมผัส (Contact
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กระบวน
แนวทางปฏิบตั ิ
การ
ในหอ
Precaution) อย่างเคร่งครัด
ผู้ป่วย
2. ล้ างมือตามหลัก 5 Moments
3. สวมถุงมือทุกครั้งที่สมั ผัสสิ่งคัดหลั่งผู้ป่วย
4. ไม่ต้องสวมผ้ าปิ ดปาก ปิ ดจมูก ยกเว้ นในหัตถการที่จะมีการ
แพร่กระจายเชื้อทางอากาศได้ เช่น การดูดเสมหะ เป็ นต้ น
5.สวมอุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคล กรณีท่คี าดว่าอาจสัมผัสเลือด หรือ
สารคัดหลั่งจากร่างกายผู้ป่วย
6. แยกอุปกรณ์การแพทย์ทุกอย่าง (ตามบริบท)
7. แยกผู้ป่วย (เข้ าห้ องแยก / Cohort / Zoning) ให้ การพยาบาลเป็ นราย
สุดท้ าย
การ
1. กาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการทาความสะอาดและทาลายเชื้อบน
ควบคุม พื้นผิวสิ่งแวดล้ อมตามระดับการสัมผัสและการปนเปื้ อน รวมทั้งอุปกรณ์ท่มี ีการ
เชื้อใน
นามาใช้ หลายครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ใช้ กบั ผู้ป่วยหลายราย อุปกรณ์ท่นี าเข้ ามา
สิ่งแวดล้ อ ใช้ ในห้ องแยกและนาออกไปใช้ กบั ผู้ป่วยอื่น
ม
2. ทาความสะอาดและทาลายเชื้อพื้นผิวและอุปกรณ์ท่มี ีการปนเปื้ อนเชื้อรวมทั้ง
พื้นผิวที่ใกล้ เคียงผู้ป่วย และบริเวณที่มีการสัมผัสบ่อยกว่าบริเวณอื่น พื้นผิว
สิ่งแวดล้ อมทั่วไปที่ไม่ใช่บริเวณที่ให้ การดูแลผู้ป่วย เช่น พื้น ผนัง ม่านบังตา
และหน้ าต่าง ทาความสะอาดด้ วยนา้ และสารขัดล้ างตามปกติ เพื่อให้ สะอาดอยู่
เสมอ ในกรณีท่มี ีส่งิ เปรอะเปื้ อนให้ ทาความสะอาดทันที
พื้นผิวสิ่งแวดล้ อมบริเวณที่ให้ การดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อดื้อยา บริเวณที่อาจมี
เลือดหรือสารคัดหลั่งเปรอะเปื้ อน หลังทาความสะอาดด้ วยนา้ และสารขัดล้ าง
แล้ ว ควรเช็ดตามด้ วยนา้ ยาทาลายเชื้อระดับต่า
3. ไม่ฉีดพ่นนา้ ยาทาลายเชื้อบริเวณที่ให้ การดูแลผู้ป่วย
4. ไม่ควรใช้ วิธกี วาดฝุ่ นบนพื้น เพราะจะทาให้ เกิดการฟุ้ งกระจายของฝุ่ น
ละออง และทาให้ เชื้อจุลชีพกระจายในอากาศ ระมัดระวังมิให้ เกิดการฟุ้ ง
กระจายของละอองนา้ บริเวณที่ให้ การดูแลผู้ป่วยขณะมีการทาความสะอาด
การ
ระมัดระวังการหยิบจับผ้ าที่ใช้ กบั ผู้ป่วยแล้ ว ระวังไม่ให้ เกิดการแพร่กระจายเชื้อ
จัดการผ้ า สู่ส่งิ แวดล้ อม อากาศ พื้นผิว และผู้ป่วยรายอื่น โดยรวบผ้ าอย่างระมัดระวัง
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กระบวน
แนวทางปฏิบตั ิ
การ
ที่ใช้ กบั
แล้ วบรรจุผ้าที่ใช้ แล้ วทุกประเภทลงในถุงพลาสติกสีแดง ผ้ าเปื้ อนเลือด สารคัด
ผู้ป่วย
หลั่ง ผ้ าที่ใช้ กบั ผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยาทิ้งลงในภาชนะสาหรับใส่ผ้าเปื้ อนที่จัดเก็บไว้
ในพื้นที่เก็บของสกปรกโดยเฉพาะ
การ
มูลฝอยที่เกิดจากผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยาจัดเป็ นมูลฝอยติดเชื้อ ให้ ปฏิบัติ
จัดการมูล เช่นเดียวกับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
ฝอยติด
เชื้อใน
ผู้ป่วยติด
เชื้อดื้อยา
การรับ
การรับผูป้ ่ วย
และส่งต่อ 1. การรับย้ ายควรสอบถามข้ อมูลจากหน่วยงานที่ส่งผู้ป่วยเกี่ยวกับการติดเชื้อ
ผู้ป่วย
ดื้อยา
2. การรับย้ ายผู้ป่วยควรแยกผู้ป่วยจนกว่าผลการตรวจเพาะเชื้อยืนยันว่าไม่มี
การติดเชื้อ
3. ข้ อพิจารณาในการแยกผู้ป่วยไว้ ก่อน
- ผู้ป่วยที่เข้ าออกโรงพยาบาลบ่อยๆ และมาด้ วยการติดเชื้อ
- ผู้ป่วยที่ส่งต่อมาจากโรงพยาบาลตติยภูมิ
- กรณีท่รี ับผู้ป่วยเข้ ารับการรักษาใหม่หลังจากจาหน่ายออกจากโรงพยาบาล
(Readmit) ภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 เดือนจากการติดเชื้อดื้อยาครั้งก่อน ให้
แยกผู้ป่วยไว้ ก่อน โดยให้ ผ้ ูป่วยอยู่ในห้ องแยก หากไม่มีห้องแยกให้ จัดบริเวณ
ให้ ผ้ ูป่วยอยู่ (Zoning) ห่างจากผู้ป่วยทั่วไป
4. การย้ ายภายในโรงพยาบาลเดียวกัน
- แจ้ งให้ หน่วยงานที่จะรับผู้ป่วยทราบทางโทรศัพท์
- ใช้ สญ
ั ลักษณ์ เพื่อแสดงว่าผู้ป่วยมีการติดเชื้อดื้อยาติดหน้ า Chartหน้ าเตียง/
หน้ าห้ องผู้ป่วย
การส่งต่อผูป้ ่ วย
1. ควรแจ้ งให้ หน่วยงานที่จะส่งผู้ป่วยไปทราบว่าผู้ป่วยมีการติดเชื้อดื้อยา เพื่อ
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กระบวน
การ

การให้
ความรู้

แนวทางปฏิบตั ิ
ระมัดระวังมิให้ เกิดการแพร่กระจายเชื้อ
2. รถส่งผู้ป่วย เปล รถนั่ง ทาความสะอาดและทาลายเชื้อด้ วยนา้ ยาทาลายเชื้อ
ระดับต่าทุกครั้งหลังเคลื่อนย้ ายผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยา ก่อนที่จะนาไปใช้ กบั ผู้ป่วย
รายอื่น
การให้ความรูบ้ ุคลากร
1. ให้ ความรู้บุคลากรใหม่ โดยปฐมนิเทศเกี่ยวกับการป้ องกันการติดเชื้อ และ
การป้ องกันการแพร่กระจายเชื้อ
2. ให้ ความรู้และฝึ กอบรมบุคลากรของโรงพยาบาลเกี่ยวกับการป้ องกันการติด
เชื้อ และการป้ องกันการแพร่กระจายเชื้อดื้อยาอย่างน้ อยปี ละครั้ง
3. ทบทวนความรู้บุคลากรที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่พบปัญหาการติดเชื้อดื้อ
ยาเป็ นระยะ
การให้ความรูผ้ ูป้ ่ วยและญาติ
ให้ ความรู้และคาแนะนาแก่ผ้ ูป่วยทุกรายและญาติของผู้ป่วย เมื่อแรกเข้ ารับการ
รักษาในโรงพยาบาลเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวขณะอยู่โรงพยาบาล

แนวทางการดาเนินงานเฝ้ าระวังโรคติดเชื้ อไวรัสซิกา (Surveillance of Zika virus
infection)
ตามที่กระทรวงสาธารณสุขออกประกาศโรคติดเชื้อ Zika virus เป็ นโรคติดต่อที่ต้องแจ้ ง
ความตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่ดาเนินการป้ องกัน
ควบคุมโรคได้ อย่างเต็มที่จึงมีมาตรการเฝ้ าระวังทางระบาดวิทยาในกลุ่มประชากร 4 กลุ่ม
ดังนี้
1. หญิงตั้งครรภ์
2. ผู้ป่วยทั่วไป
3. ทารกที่มีความผิดปกติศีรษะเล็ก
4. กลุ่มอาการกิลแลง-บาร์เร (Guillain-Barre syndrome) และผู้ป่วยโรคทางระบบ
ประสาทอักเสบอื่นๆ ภายหลังการติดเชื้อ
วัตถุประสงค์การเฝ้าระวัง
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1.เพื่อติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ Zika virus ในประเทศไทย
2. เพื่อรวบรวมข้ อมูลเกี่ยวกับประชากรกลุ่มเสี่ยงและลักษณะพื้นที่เสี่ยงของโรคติดเชื้อ
Zika virus ในประเทศไทย
3. เพื่อเป็ นแนวทางในการกาหนดมาตรการควบคุมและป้ องกันโรค
นิยามผูป้ ่ วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (Patients under investigation: PUI)
1. ผูป้ ่ วยหญิงตั้งครรภ์ หมายถึง
ก. หญิงตั้งครรภ์ท่มี ีผ่นื (Maculopapular rash) และมีอาการอย่างน้ อย 1 ใน 3 อาการ
ดังนี้ ไข้ ปวดข้ อ ตาแดง หรือ
ข. หญิงตั้งครรภ์ท่มี ีไข้ (Fever) และมีอาการอย่างน้ อย 2 ใน 3 อาการดังนี้ ปวดศีรษะ
ปวดข้ อ ตาแดง หรือ
ค. หญิงตั้งครรภ์ท่มี ีผ่นื (Maculopapular rash) ที่อาศัยอยู่หรือมีประวัติเดินทางเข้ าไป
ในตาบลที่พบผู้ป่วยยืนยันและยังอยู่ในระยะเวลาควบคุมโรค
2. ผูป้ ่ วยทัวไป
่ หมายถึง
2.1 ผู้ท่มี ีอายุ 15 ปี ขึ้นไปมีอาการดังนี้
ก. มีผ่นื (Maculopapular rash) ร่วมกับอาการอย่างน้ อย 1 ใน 3 อาการดังนี้ ไข้
ปวดข้ อ ตาแดง หรือ
ข. ไข้ (Fever) ร่วมกับอาการอย่างน้ อย 2 ใน 3 อาการดังนี้ ปวดศีรษะ ปวดข้ อตา
แดง หรือ
ค. มีผ่นื (Maculopapular rash) ที่อาศัยอยู่หรือมีประวัติเดินทางเข้ าไปในตาบลที่พบ
ผู้ป่วยยืนยันและยังอยู่ในระยะเวลาควบคุมโรค 3
2.2 ผู้ท่มี ีอายุน้อยกว่า 15 ปี
ก. ผู้ป่วยรายเดียวที่พบทั้ง 3 อาการ ได้ แก่ ไข้ ผ่นื (Maculopapular rash) และตา
แดง หรือ
ข. ผู้ป่วยที่กลุ่มก้ อนตั้งแต่สองรายขึ้นไปที่มีอาการดังนี้ 1) มีผ่นื ร่วมกับอาการอย่าง
น้ อย 1 ใน 3 อาการดังนี้ ไข้ ปวดข้ อ ตาแดง หรือ 2) ไข้ ร่วมกับอาการอย่างน้ อย
2 ใน 3 อาการดังนี้ ปวดศีรษะ ปวดข้ อตาแดง
ค. มีผ่นื (Maculopapular rash) ที่อาศัยอยู่หรือมีประวัติเดินทางเข้ าไปในตาบลที่พบ
ผู้ป่วยยืนยันและยังอยู่ในระยะเวลาควบคุมโรค
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หมายเหตุ กลุ่มก้ อนหมายถึงพบผู้ป่วยที่มาด้ วยอาการ ข. 1) หรือ 2) ตั้งแต่ 2 รายขึ้น
ไปใน 2 สัปดาห์ในหมู่บ้านชุมชนโรงเรียนหรือที่ทางานเดียวกันหรือทากิจกรรมในสถานที่
เดียวกัน
3. ทารกทีม่ ีศีรษะเล็ก (Neonatal Microcephaly) และหรือพบ Brain calcification
หมายถึง ทารกที่คลอดมาไม่เกิน 1 เดือนและวัดรอบศีรษะแล้ วมีค่าความยาวเส้ นรอบ
วงต่ากว่า 3 Percentile ของค่าปกติในเพศและกลุ่มอายุครรภ์ของทารกนั้น (Fenton curve)
โดยกุมารแพทย์เป็ นผู้วินิจฉัยและ/หรือพบหินปูนจับในเนื้อสมอง (Intracranial
calcification)
4. ผูป้ ่ วยกลุ่มอาการกิลแลง-บาร์เร (Guillain-Barre syndrome) ผูป้ ่ วยโรคทางระบบ
ประสาทอักเสบอืน่ ๆ ภายหลังการติดเชื้ อ
หมายถึง กลุ่มอาการที่เกิดจากการอักเสบเฉียบพลันของเส้ นประสาทหลายๆ เส้ นพร้ อม
กัน Demyelinating polyradiculoneuropathy จนก่อให้ เกิดอาการกล้ ามเนื้ออ่อนแรง
เฉียบพลัน ซึ่งในรายที่รุนแรงอาจถึงขั้นเป็ นอัมพาต และอาจต้ องใช้ เครื่องช่วยหายใจหรือ
ผู้ท่มี าด้ วยอาการแขนขาอ่อนแรง 2 ข้ าง อาจจะมีชาหรือไม่กต็ ามทั้งนี้อาจจะหายใจไม่ได้
เมื่ออาการรุนแรงมากขึ้น โดยแพทย์เป็ นผู้วินิจฉัย
ในระบบเฝ้ าระวังกลุ่มอาการกล้ ามเนื้ออ่อนปวกเปี ยกเฉียบพลัน (Acute flaccid
paralysis) ตามโครงการกวาดล้ างโรคโปลิโอนั้น ให้ เพิ่มความเข้ มแข็งของการเฝ้ าระวัง
หาเชื้อที่เป็ นสาเหตุของกลุ่มอาการดังกล่าวโดยพิจารณาตรวจหาเชื้อไวรัสซิกาเพิ่มเข้ าไป
หมายเหตุ ในกรณีท่ผี ้ ูป่วยเข้ าเกณฑ์การสอบสวนโรค (PUI) ในกลุ่ม 1 และกลุ่ม 2
หากทราบสาเหตุของการป่ วยที่ได้ รับการยืนยันจากห้ องปฏิบัติการ (ยกเว้ นโรคในกลุ่ม
ฟลาวิไวรัส (Flavivirus) เช่น Dengue fever, Chikungunya เป็ นต้ น) ไม่ต้องดาเนินการ
ตามแนวทาง PUI ในระบบเฝ้ าระวังโรคติดเชื้อไวรัสซิกา
รูปที่ 1 นิยามผูป้ ่ วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (Patients under investigation: PUI)
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การดาเนินการเมือ่ พบผูเ้ ข้าได้กบั นิยามผูป้ ่ วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) ใน
สถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน
สถานพยาบาลทุกระดับ ได้ แก่ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงทุกกระทรวง โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัย คลินิกราชการ โรงพยาบาล และศูนย์บริการสาธารณสุขในสังกัดกรุงเทพ
มหานคร โรงพยาบาลเอกชน คลินิกเอกชน รวมทั้งห้ องปฏิบัติการทางการแพทย์และ
สาธารณสุขทุกระดับ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ต้ องสอบสวนโรคภายใน 24 ชั่วโมง หลังพบ
ผู้ป่วยเข้ าเกณฑ์สอบสวนโรค ผู้ป่วยสงสัย ผู้ป่วยยืนยัน หรือผู้ติดเชื้อไม่แสดงอาการ ตาม
แบบสอบสวนโรคเฉพาะรายของกรมควบคุมโรค (ภาคผนวกใน “แนวทางสอบสวนโรคติด
เชื้อไวรัสซิกา”) และแจ้ งไปยังสานักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือสานักอนามัยกรุงเทพ
มหานคร สานักงานป้ องกันควบคุมโรค และกรมควบคุมโรค ตามลาดับ
การจาแนกผูป้ ่ วย
ผูป้ ่ วยสงสัย (Suspected case) หมายถึง ผู้ป่วยเข้ าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) ที่ไม่ได้
เก็บตัวอย่างส่งตรวจหรือเก็บในเวลาที่ไม่เหมาะสม ร่วมกับมีวันเริ่มป่ วย ภายใน 2 สัปดาห์
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ก่อนหรือหลัง วันเริ่มป่ วยของผู้ป่วยยืนยัน และอยู่ในหมู่บ้าน ชุมชน โรงเรียน หรือที่ทางาน
เดียวกัน หรือทากิจกรรมในสถานที่เดียวกัน
ผูป้ ่ วยยืนยัน (Confirmed case) หมายถึง ผู้ป่วยเข้ าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) หรือผู้ท่ี
มีผลตรวจทางห้ องปฏิบัติการยืนยันพบสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสซิกาในเลือด หรือใน
ปัสสาวะ หรือสารคัดหลั่งในร่างกาย โดยวิธี PCR
สาหรับกรณีทารกที่มีศีรษะเล็กผิดปกติ ต้ องตรวจพบภูมิค้ ุมกันที่จาเพาะต่อเชื้อไวรัส
ซิกา (ZIKV IgM) หรือมี Seroconversion ของ Zika virus IgG
ผู้ท่ตี ิดเชื้อไม่แสดงอาการ หรือผู้ติดเชื้ออาการไม่จาเพาะ (Asymptomatic infection
หรือ Infection with unclassified symptoms) หมายถึง ผู้สมั ผัสหรือหญิงตั้งครรภ์ท่ไี ม่
แสดงอาการป่ วย หรือแสดงอาการเล็กน้ อย แต่ยังไม่ครบตามเกณฑ์ของนิยามผู้ป่วยยืนยัน
และมีผลตรวจทางห้ องปฏิบัติการยืนยันพบสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสซิกาในเลือด หรือ
ในปัสสาวะ หรือ สารคัดหลั่งในร่างกาย โดยวิธี PCR
แนวทางการเฝ้าระวังและสอบสวนโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา สายพันธุ ์ 2012
(Middle East Respiratory Syndrome: MERS) ในประเทศไทย
วัตถุประสงค์ของการเฝ้าระวัง
1. เพื่อตรวจจับการระบาดและสอบสวน
โรคในผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์
2012 ในประเทศไทย
2. เพื่อติดตามสถานการณ์และลักษณะทาง
ระบาดวิทยาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ 2012
3. เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงความรุนแรงของเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ 2012
นิยามผูป้ ่ วยทีต่ อ้ งดาเนินการสอบสวนโรค (Patients under investigated: PUI)
1. ผู้ป่วยติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนบน ได้ แก่ ผู้ท่มี ีประวัติเดินทางมาจากภูมิภาค
ตะวันออกกลางหรือประเทศเกาหลีใต้ ภายใน 14 วัน และมีอาการติดเชื้อทางเดินหายใจ
ส่วนบน (ไข้ ไอ นา้ มูก เจ็บคอ) และมีอุณหภูมิกายมากกว่าหรือเท่ากับ 38 0C หรือมี
อาการหอบเหนื่อย
2. ผู้ป่วยปอดบวมที่มีประวัติเสี่ยง หมายถึง ผู้ป่วยปอดบวมที่มีประวัติอย่างใดอย่าง
หนึ่งดังต่อไปนี้ในช่วงเวลา 14 วัน ก่อนวันเริ่มป่ วย ได้ แก่
„ อาศัยหรือเดินทางหรือเป็ นผู้สมั ผัสของผู้ท่เี ดินทางจากประเทศแถบภูมิภาค
ตะวันออกกลาง หรือประเทศเกาหลีใต้
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„ เป็ นบุคลากรทางการแพทย์ท่ดี ูแลผู้ป่วยปอดบวม หรือเจ้ าหน้ าที่ห้องปฏิบัติการที่
ตรวจตัวอย่างจากระบบทางเดินหายใจ
„ ผู้สมั ผัสใกล้ ชิด “ผู้ป่วยน่าจะเป็ น” หรือ “ผู้ป่วยยืนยัน” ติดเชื้อไวรัสโคโรนา
สายพันธุ์ 2012
„ ผู้ป่วยปอดบวมที่เกิดเป็ นกลุ่มก้ อนในชุมชนหรือที่ทางานเดียวกัน หรือมีความ
เชื่อมโยงทางระบาดวิทยา ในผู้ป่วยทั้ง 4 กลุ่มนี้ ถ้ าตรวจพบเชื้อสาเหตุอ่นื ๆแล้ ว
แต่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาเชื้อดังกล่าว ก็ต้องส่งตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา
3. ผู้ป่วยปอดบวมรุนแรง หรือ ภาวะระบบทางเดินหายใจล้ มเหลวเฉียบพลัน ARDS
(Acute Respiratory Distress Syndrome) ที่ไม่ทราบเชื้อสาเหตุ (ปอดบวมรุนแรง หมายถึง
ผู้ป่วยปอดบวมที่ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ) ถึงแม้ ไม่มีประวัติเสี่ยงก็ตาม
หมายเหตุ ประเทศในตะวันออกกลางได้ แก่ ซาอุดิอาระเบีย บาห์เรน อียิปต์ อิหร่าน
ตุรกี อิรัก อิสราเอล จอร์แดน คูเวต เลบานอน โอมาน กาตาร์ ซีเรีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
เยเมน และดินแดนปาเลสไตน์ (เวสต์แบงค์และฉนวนกาซา)
นิยามผูส้ มั ผัสใกล้ชิด (Closed contact definitions)
1. ผู้ท่ใี ห้ การดูแลรักษาผู้ป่วย (ไม่ว่าเป็ นญาติ เพื่อน หรือบุคลากรทางการแพทย์)
2. ผู้ป่วยหรือผู้ท่มี าเยี่ยมในช่วงเวลาเดียวกับที่ผ้ ูป่วยเข้ ารับการรักษาในโรงพยาบาล
a. แผนกเดียวกับที่มีผ้ ูป่วยเข้ ารับการรักษา หรือ
b. แผนกที่ใช้ บุคลากรทางการแพทย์ร่วมกัน หรือ
c. มีความเชื่อมโยงกันกับกลุ่มในข้ อ 1, 2a หรือ 2b
3. ผู้ท่อี ยู่ในบ้ านเดียวกับผู้ป่วยในขณะที่มีอาการ (ทั้งผู้ท่อี าศัยอยู่ด้วยกันและผู้ท่มี า
เยี่ยม)
4. ในกรณีท่ผี ้ ูป่วยเดินทางโดยเครื่องบินในขณะที่กาลังมีอาการ
a. ผู้โดยสารที่น่งั ใกล้ กบั ผู้ป่วยในระยะ 2 แถวหน้ าและหลัง
b. เจ้ าหน้ าที่ทุกรายในเครื่องบิน/ยานพาหนะที่ผ้ ูป่วยโดยสาร
c. ผู้ร่วมgroup tour เดียวกับผู้ป่วย
5. ทุกคนที่อยู่ในยานพาหนะเดียวกับผู้ป่วยในขณะที่กาลังมีอาการ เช่น รถโดยสาร รถตู้
รถยนต์ต่าง ๆ เรือโดยสาร และพาหนะอื่นใดที่ผ้ ูป่วยใช้ เดินทาง
6. ผู้ท่เี รียน หรือทางาน อยู่ในชั้น/ห้ อง/แผนก เดียวกันกับผู้ป่วยในขณะที่มีอาการ
7. ผู้ท่อี ยู่ในชุมชนเดียวกับผู้ป่วย และมีการพูดคุยหรืออยู่ใกล้ ชิดผู้ป่วยในระยะห่างไม่
เกิน 1 เมตรในช่วงที่ผ้ ูป่วยมีอาการ
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ผูป้ ่ วยน่าจะเป็ น (Probable case) แบ่งออกเป็ น 3 กรณี:
กรณีที่ 1 ผู้ป่วยปอดบวมหรือภาวะระบบทางเดินหายใจล้ มเหลวเฉียบพลัน (Acute
Respiratory Distress Syndrome : ARDS) ซึ่งมีประวัติอาศัยอยู่หรือเดินทางไป
ประเทศแถบตะวันออกกลางที่มีรายงานการระบาดโรคMERSในช่วง 14 วัน ก่อนวัน
เริ่มป่ วยร่วมกับมีผลการตรวจที่ไม่สามารถสรุปผลได้ (Inconclusive tests) เช่น
ตรวจ PCR ให้ ผลบวกเพียงชุดเดียว
กรณีที่ 2 ผู้ป่วยปอดบวมหรือภาวะระบบทางเดินหายใจล้ มเหลวเฉียบพลัน (Acute
Respiratory Distress Syndrome: ARDS) ซึ่งมีประวัติสมั ผัสใกล้ ชิดกับผู้ป่วยยืนยัน
MERS ร่วมกับไม่มีผลการตรวจทางห้ องปฏิบัติการหรือผลการตรวจหาไวรัสโคโรนา
สายพันธุ์ 2012 ให้ ผลลบจากการตรวจเพียง 1 ครั้ง จากตัวอย่างที่ไม่เหมาะสมหรือ
ด้ อยคุณภาพ
กรณีที่ 3 ผู้ป่วยที่มีอาการของการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจเฉียบพลัน (ไม่ว่าจะ
เป็ นอาการของระบบทางเดินหายใจส่วนบนหรือส่วนล่าง) ซึ่งมีประวัติสมั ผัสใกล้ ชิด
กับผู้ป่วยยืนยัน MERS ร่วมกับมีผลการตรวจที่ไม่สามารถสรุปผลได้ (เช่นตรวจ
PCR ให้ ผลบวกเพียงชุดเดียว)
ผูป้ ่ วยยืนยัน (Confirmed case) หมายถึง ผู้ป่วยที่มีผลการตรวจทางห้ องปฏิบัติการ
ยืนยันว่าพบสารพันธุกรรมเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์2012 (MERS-CoV) โดยการตรวจ
ด้ วยวิธี PCR ด้ วยจีโนมจาเพาะ (Specific genomic target) อย่างน้ อย 2 ชุดหรือ Single
PCR ร่วมกับการ Sequencingหรือ ผลการตรวจซีร่ัมคู่ให้ ผลบวก (A sero-conversion by a
screening (ELISA, IFA) and a neutralization assay)
ผูป้ ่ วยคัดออก (Excluded) ผู้ป่วยที่ข้อมูลจากการสอบสวนโรคพบว่า ไม่เข้ านิยาม
ผู้ป่วยประเภทต่างๆ ข้ างต้ นหรือการตรวจทางห้ องปฏิบัติการไม่พบหลักฐานการติดเชื้อ
หมายเหตุ
1. ตัวอย่างที่ไม่เหมาะสมหรือด้ อยคุณภาพ ได้ แก่ กรณีท่มี ีเพียงตัวอย่างที่ได้ จาก
ทางเดินหายใจส่วนต้ น (เช่น Nasopharyngeal swab) โดยที่ไม่ได้ เก็บตัวอย่างจากทางเดิน
หายใจส่วนล่างมาตรวจด้ วย หรือตัวอย่างที่คุณภาพต่าเนื่องจากใช้ วิธกี ารที่ไม่เหมาะสมใน
ขณะที่ขนส่ง หรือตัวอย่างที่เก็บห่างจากวันเริ่มป่ วยมากเกินไปจนไม่สามารถแปลผลได้ เมื่อ
ตรวจไม่พบเชื้อ (ควรเก็บตัวอย่างเร็วที่สดุ ภายใน 1-3 วัน เมื่อผู้ป่วยเริ่มปรากฏอาการของ
โรคหรืออย่างช้ าภายใน 3-9 วัน)
2. ผลการตรวจที่ไม่สามารถสรุปผลได้ (Inconclusive tests) หมายถึง:
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- ผลการตรวจคัดกรองโดยวิธี PCR ให้ ผลบวก (หมายถึงตรวจเชื้อ MERS-CoV
ด้ วย Probeเพียงชุดเดียว) โดยไม่มีการตรวจยืนยันโดยวิธี PCR อีกครั้งด้ วย
Probe ชุดที่ 2 หรือได้ ตรวจ PCR ด้ วย Probe ชุดที่ 2 แล้ วให้ ผลลบต่อ
MERS-CoV
- ผลการตรวจซีร่ัมให้ ผลบวกในซีร่ัมเดี่ยว (Evidence of sero-reactivity by a
single convalescent serum sample) โดยไม่ได้ มีผลการตรวจโดยวิธี PCR
ร่วมด้ วย
การสอบสวนโรคสาหรับผูท้ ีเ่ ข้านิยามผูป้ ่ วยทีต่ อ้ งดาเนินการสอบสวนโรค
1. สัมภาษณ์ผ้ ูป่วย ญาติ และทบทวนเวชระเบียนผู้ป่วย รวมทั้งขอ
ถ่ายรูปฟิ ล์มเอ็กซเรย์ปอด ถ้ ามี
1.1 การแจ้ งข้ อมูลผู้ป่วยใช้ แบบฟอร์ม SARI_AI 1
1.2 การสอบสวนโรคใช้ แบบฟอร์ม SARI_AI 2
- ทั้งนี้ในส่วนของข้ อมูลประวัติสมั ผัสในกรณีของผู้ท่เี ดินทางมาจากภูมิภาค
ตะวันออกกลาง ขอให้ เพิ่มการซักประวัติการไปเที่ยวฟาร์มอูฐและการสัมผัสหรือ
ดื่มนมอูฐในระหว่างที่อยู่ในตะวันออกกลางด้ วย
- ในกรณีของผู้ท่ไี ม่มีประวัติเดินทางมาจากตะวันออกกลาง เพิ่มการซักประวัติการ
ไปโรงพยาบาล (หรือทางานที่เกี่ยวข้ องกับโรงพยาบาลหรือคลินิกที่เกี่ยวข้ องกับ
ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ) ในช่วง 14 วัน ก่อนป่ วย
- ส่วนประวัติสมั ผัสอื่นๆ เช่น การคลุกคลีใกล้ ชิดผู้ป่วยรายอื่นๆ ให้ บรรยายอย่าง
ละเอียด ตามวิธกี ารสอบสวนโรคทั่วไป (ได้ แก่ ลักษณะของการมีกจิ กรรมร่วมกับ
ผู้ป่วย ระยะเวลาของการมีกจิ กรรมร่วมกันในแต่ละครั้ง ความถี่ของการพบและทา
กิจกรรม ในช่วง 14 วัน ก่อนป่ วย) ส่งแบบสอบสวนโรคเบื้องต้ น(รวมทั้งภาพฟิ ล์ม
เอ็กซเรย์ปอด)ไปยังสานักงานป้ องกันควบคุมโรคและสานักระบาดวิทยาทาง
โทรสาร (02-5918579 หรือ 02-5903308) หรือ Email:
outbreak@health.moph.go.th ภายใน 48 ชั่วโมงหลังได้ รับแจ้ ง
2. การเก็บตัวอย่างส่งตรวจ
2.1 ในกรณีของผู้ป่วยที่มีอาการทางระบบทางเดินหายใจส่วนบน (URI) เก็บ
Nasopharyngeal swab ร่วมกับ Throat swab ใส่ใน VTM สีเหลืองโดยรวมไว้ ในหลอด
เดียวกัน ส่งตรวจ MERS, Flu A, Flu B

164

2.2 ในกรณีของผู้ป่วยที่มีอาการทางระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง (เช่น Pneumonia,
ARDS)
- ผู้ป่วยที่ไม่ได้ ใส่ท่อช่วยหายใจ
1) เก็บ Nasopharyngeal swab ร่วมกับ Throat swabใส่ใน VTM สีเหลือง
โดยรวมไว้ ในหลอดเดียวกันและ เก็บเสมหะ ใส่ในกระปุก Sterile
2) ทั้งข้ อ a. และ b. แช่เย็นและส่งภายใน 48 ชั่วโมงตรวจ MERS, Flu A, Flu
B ทั้งนี้ให้ พยายามเก็บให้ ได้ เสมหะด้ วย เนื่องจากเป็ นตัวอย่างจากทางเดิน
หายใจส่วนล่าง ซึ่งอาจทาให้ มีโอกาสพบเชื้อเพิ่มขึ้น
- ผู้ป่วยที่ใส่ท่อช่วยหายใจ เก็บ Tracheal suction ใส่ใน VTM สีเหลือง 1 หลอด
เพื่อตรวจหาไวรัสทางเดินหายใจ และใส่ในหลอด Sterile 1 หลอด เพื่อส่งตรวจ
แบคทีเรียในกรณีท่ไี ม่พบเชื้อไวรัส โดยส่งตรวจตามลาดับขั้นดังนี้
1) นาตัวอย่างจาก VTM สีเหลืองส่งตรวจ MERS-CoV, Flu A, Flu B
2) หากให้ ผลลบ ใช้ ตัวอย่างจากหลอด sterile ส่งตรวจแบคทีเรียทางเดินหายใจ
โดยวิธี PCR เก็บ Serum ครั้งที่ 1
3) ในกรณีท่ผี ลการตรวจจากตัวอย่าง Tracheal suction ให้ ผลลบเก็บ Serum
ครั้งที่ 2
2.3 ในกรณีท่ผี ้ ูป่วยเสียชีวิต ให้ เก็บตัวอย่างและส่งตรวจตามข้ อ 2.2.2 หากยังไม่พบ
เชื้อสาเหตุ ใช้ ตัวอย่างจาก VTM สีเหลืองที่เหลือ ส่งตรวจไวรัสทางเดินหายใจ 16 ชนิด
(RV16)
หมายเหตุ ในรายน่าที่สงสัยมากว่าอาจเป็ น MERS ให้ เก็บตัวอย่างส่งตรวจซา้ เมื่อผล
การตรวจครั้งแรกให้ ผลลบ โดยเฉพาะควรเก็บตัวอย่างจากทางเดินหายใจส่วนล่างในกรณีท่ี
ผู้ป่วยมีอาการปอดบวม
การสอบสวนโรคในผูป้ ่ วยน่าจะเป็ นหรือยืนยัน MERS
1. ในรายแรกของแต่ละจังหวัด ให้ ดาเนินการโดยทีมส่วนกลางร่วมกับสานักงานป้ องกัน
ควบคุมโรคที่รับผิดชอบพื้นที่น้นั ๆ
2. ประสานกับแพทย์ผ้ ูรักษา
2.1 ให้ ส่งตรวจทางห้ องปฏิบัติการเพิ่มเติมให้ ครบทุกตัว เหมือนกับแนวทางการส่ง
ตรวจในผู้ท่เี สียชีวิต เพื่อศึกษาการติดเชื้อร่วม
2.2 ปรึกษาเรื่องการ Freeze ward เพื่อไม่ให้ มีการย้ ายผู้ป่วยไปแผนกอื่นหรือ
โรงพยาบาลอื่น และแยกผู้ป่วยไว้ สงั เกตอาการจนกว่าครบ 14 วัน
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3. หาจุดประสานงานในโรงพยาบาล (Hospital focal point)
3.1 รวบรวมรายชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้สมั ผัสทั้งหมดในแผนกที่มีผ้ ูป่วย
(เจ้ าหน้ าที่ ผู้ป่วยทุกราย ญาติ/ผู้ดูแล/ผู้มาเยี่ยมผู้ป่วยทุกราย ในช่วงที่ผ้ ูป่วย
เข้ ารับการรักษา)
3.2 ให้ เจ้ าหน้ าที่ทุกรายที่เกี่ยวข้ องกับแผนกที่มีผ้ ูป่วย ญาติ และผู้ดูแลผู้ป่วยใน
แผนกดังกล่าว (High risk contact) อยู่สงั เกตอาการในสถานที่ท่จี ัดไว้ โดยไม่
กลับบ้ านจนกว่าพ้ นระยะ 14 วัน นับจากวันที่เริ่มมีการควบคุมโรคอย่าง
เหมาะสม
3.3 หาข้ อมูลแผนกที่มีการใช้ บุคลากรทางการแพทย์ร่วมกัน เช่น แพทย์ท่ไี ปดูผ้ ูป่วย
ข้ ามแผนก เป็ นต้ น และดาเนินการกับผู้สมั ผัสแบบ low risk contact
4. การติดตามอาการผู้ป่วยและผู้สมั ผัสในโรงพยาบาล
การติดตามผู้สมั ผัส เพื่อค้ นหาผู้ป่วยเพิ่มเติม : ติดตามผู้สมั ผัสใกล้ ชิดนาน 14 วันด้ วย
แบบฟอร์มการติดตามผู้สมั ผัสใกล้ ชิดของผู้ป่วยที่สงสัย MERS
4.1 เครื่องบินและยานพาหนะอื่นๆ (ในกรณีท่ผี ้ ูป่วยมีอาการก่อนหรือระหว่าง
เดินทาง) : ติดตามผู้โดยสารที่น่งั ใกล้ กบั ผู้ป่วยในระยะ 2 แถวหน้ าและหลัง
และเจ้ าหน้ าที่ทุกรายในเครื่องบิน/ยานพาหนะที่ผ้ ูป่วยโดยสารรวมทั้งผู้ร่วม
Group tour เดียวกับผู้ป่วย
- กรณีของเครื่องบินระหว่างประเทศ : ใช้ ทมี ด่านควบคุมโรค
- กรณีของยานพาหนะที่อยู่ในประเทศ : ใช้ ทมี สานักระบาดฯ (ทีมพิเศษสาหรับ
MERS) และสานักโรคติดต่อทั่วไป
4.2 ครอบครัว และผู้สมั ผัสใกล้ ชิดในชุมชนหรือที่ทางาน : ใช้ ทมี สานักระบาดฯ ที่
ออกสอบสวนโรคในพื้นที่ร่วมกับ ทีมสานักงานป้ องกันและควบคุมโรคและ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
4.3 โรงพยาบาล : ใช้ ทมี สานักระบาดฯที่ออกสอบสวนโรคในพื้นที่ร่วมกับทีม
สานักงานป้ องกันและควบคุมโรคและสานักงานสาธารณสุขจังหวัด
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การสอบสวนและควบคุมโรคใน “ผูส้ มั ผัสใกล้ชิด” ของผูป้ ่ วยน่าจะเป็ นหรือยืนยัน
MERS
การเก็บตัวอย่างส่งตรวจ
1. ในรายที่มีอาการ ถึงแม้ ว่าอุณหภูมิไม่ถึง 38 องศาเซลเซียส ดาเนินการเหมือนกรณี
ผู้ป่วยที่ต้องดาเนินการสอบสวนโรคและเก็บข้ อมูลโดยใช้ แบบฟอร์ม SARI_AI1,
SARI_AI2 ร่วมกับสัมภาษณ์เพิ่มเติม
2. ในรายที่ไม่มีอาการทา Nasopharyngeal ร่วมกับ Throat swab ใส่ใน VTM สีเหลือง
โดยรวมไว้ ในหลอดเดียวกัน ส่งตรวจ MERS coronavirus
3. หากตัวอย่างจากระบบทางเดินหายใจให้ ผลลบ เก็บตัวอย่าง Acute และ
Convalescent serum ห่างกัน 14-21 วัน ส่งตรวจที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
แนวคิดในการกักกันผูส้ มั ผัสใกล้ชิดตามระดับความเสีย่ ง
นิยามผูส้ มั ผัสใกล้ชิด (Closed contact definitions)
- ผู้ท่ใี ห้ การดูแลรักษาผู้ป่วย(ไม่ว่าเป็ นญาติเพื่อนหรือบุคลากรทางการแพทย์)
- ผู้ป่วยหรือผู้ท่มี าเยี่ยมในช่วงเวลาเดียวกับที่
ผู้ป่วยเข้ ารับการรักษาในโรงพยาบาล
- แผนกเดียวกับที่มีผ้ ูป่วยเข้ ารับการรักษาหรือ
- แผนกที่ใช้ บุคลากรทางการแพทย์ร่วมกันหรือ
- ผู้ท่มี ีความเชื่อมโยงกับผู้สมั ผัสใกล้ ชิดรายอื่นๆ
- ผู้ท่อี ยู่ในบ้ านเดียวกับผู้ป่วยในขณะที่มีอาการ (ทั้งผู้ท่อี าศัยอยู่ด้วยกันและผู้ท่มี าเยี่ยม)
- ในกรณีท่ผี ้ ูป่วยเดินทางโดยเครื่องบินในขณะที่กาลังมีอาการ
- ผู้โดยสารที่น่งั ใกล้ กบั ผู้ป่วยในระยะ 2 แถวหน้ าและหลัง
- เจ้ าหน้ าที่ทุกรายในเครื่องบิน/ยานพาหนะที่ผ้ ูป่วยโดยสาร
- ผู้ร่วม Group tour เดียวกับผู้ป่วย
- ผู้ท่อี ยู่ในยานพาหนะเดียวกับผู้ป่วยในขณะที่กาลังมีอาการ เช่นรถโดยสาร รถตู้
รถยนต์ต่าง ๆ เรือโดยสาร และพาหนะอื่นใดที่ผ้ ูป่วยใช้ เดินทาง
- ผู้ท่เี รียนหรือทางาน อยู่ในชั้น/ห้ อง/แผนก เดียวกันกับผู้ป่วยในขณะที่มีอาการ
- ผู้ท่อี ยู่ในชุมชนเดียวกับผู้ป่วย และมีการพูดคุยหรืออยู่ใกล้ ชิดผู้ป่วยในระยะห่างไม่
เกิน 1 เมตรในช่วงที่ผ้ ูป่วยมีอาการ
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การติดตามผูส้ มั ผัสในชุมชน
เมื่อพบผู้ป่วยเข้ าเกณฑ์สอบสวน MERS แม้ เพียงหนึ่งราย จะต้ องมีการติดตามผู้สมั ผัส
ใกล้ ชิดผู้ป่วยรายนั้นทันที เพื่อประเมินอาการและตรวจจับผู้ป่วยรายใหม่ให้ ได้ อย่างรวดเร็ว
ป้ องกันการแพร่ระบาดในวงกว้ างโดยไม่ต้องรอผลการตรวจยืนยันทางห้ องปฏิบัติการของ
ผู้ป่วยรายแรก การติดตามผู้สมั ผัสสามารถดาเนินการโดยเจ้ าหน้ าที่สาธารณสุขในพื้นที่
ได้ แก่ SRRT อาเภอ เจ้ าหน้ าที่งานระบาดวิทยาของโรงพยาบาล และสานักงานสาธารณสุข
จังหวัด ดังนี้
- สอบสวนผู้ป่วยและผู้ท่อี ยู่ร่วมกับผู้ป่วยในขณะป่ วย เพื่อค้ นหาผู้สมั ผัสใกล้ ชิดราย
อื่นๆ ตามนิยามผู้สมั ผัสใกล้ ชิด
- ให้ ข้อมูลเบื้องต้ นแก่ผ้ ูสมั ผัสว่าต้ องมีการติดตามวัดไข้ ผ้ ูสมั ผัสเป็ นเวลา 14 วันหลัง
การสัมผัสผู้ป่วยครั้งสุดท้ าย
- จัดทาทะเบียนและทาการสัมภาษณ์ข้อมูลทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับผู้ป่วย และข้ อมูล
เกี่ยวกับรายชื่อผู้ท่สี มั ผัสผู้ป่วยตั้งแต่เริ่มมีอาการ และลักษณะการสัมผัสในแต่ละราย
โดยใช้ แบบฟอร์ม "การติดตามผู้สมั ผัสใกล้ ชิดของผู้ป่วยที่สงสัย MERS
- ประเมินสภาพที่อยู่อาศัยและความเป็ นไปได้ ในการให้ ผ้ ูสมั ผัสแยกตนเองเพื่อสังเกต
อาการ หากปฏิบัติได้ โดยความยากลาบาก เช่น บ้ านพักอาศัยอยู่กนั หลายคนและ
นอนร่วมห้ องกันหลายคน ไม่สามารถแยกห้ องนอนและห้ องนา้ ได้ ต้ องจัด
สภาพแวดล้ อมแยกโซนให้ ผ้ ูสมั ผัสอยู่ห่างจากคนอื่นๆ ในบ้ าน แยกเครื่องใช้ ส่วนตัว
และจัดหาเจลล้ างมือ กระดาษชาระ ถุงแยกขยะ นา้ ยาฆ่าเชื้อ (0.5% ไฮโปคลอไรด์
หรือนา้ ยาฟอกขาว) ให้ แก่ผ้ ูสมั ผัสเพื่อราดซา้ หลังชาระล้ างสิ่งปฏิกูลในห้ องนา้
- เน้ นยา้ ผู้สมั ผัสเรื่องการห้ ามเดินทางออกนอกชุมชน โดยเฉพาะการเดินทางโดย
พาหนะโดยสารสาธารณะอย่างเด็ดขาด ให้ หยุดงาน หยุดเรียนอยู่กบั บ้ าน ไม่ออก
นอกบ้ านโดยไม่จาเป็ น หากจาเป็ นต้ องออกนอกบ้ านให้ โทรรายงานและปรึกษา
เจ้ าหน้ าที่สาธารณสุขในพื้นที่ก่อน
- แจ้ งให้ ผ้ ูสมั ผัสทราบล่วงหน้ าว่าผลการตรวจทางห้ องปฏิบัติการของผู้ป่วยจะใช้ เวลา
ตรวจและทราบผลที่แน่นอนภายใน 3 วัน หากผลไม่พบเชื้อ ผู้สมั ผัสจะสามารถ
ดาเนินชีวิตได้ ตามปกติ หากพบเชื้อจะต้ องแยกตนเองและถูกติดตามอาการจนครบ
14 วัน หลังสัมผัสผู้ป่วย
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- อาการที่สงสัยว่าอาจติดเชื้อ MERS มีได้ ต้งั แต่อาการเพียงเล็กน้ อย ได้ แก่ ไข้ ต่าๆ
ปวดเมื่อยกล้ ามเนื้อ ปวดศีรษะ ไอ เจ็บคอ มีนา้ มูก อาเจียน หรือถ่ายเหลว โดยไม่
จาเป็ นต้ องมีไข้ สงู หรือหอบเหนื่อย
- หากผู้สมั ผัสสงสัยว่าตนเองมีอาการดังกล่าวข้ างต้ นให้ โทรแจ้ งเจ้ าหน้ าที่สาธารณสุข
ในพื้นที่ทนั ทีในผู้สมั ผัสที่มีอาการ ต้ องส่งต่อไปโรงพยาบาลเพื่อให้ แพทย์ประเมิน
อาการ รวมทั้งการพิจารณาให้ อยู่ในห้ องแยกโรคและเก็บตัวอย่างส่งตรวจที่
โรงพยาบาล ทั้งนี้การส่งต่อผู้สมั ผัสที่มีอาการเพื่อไปรับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาล
ต้ องดาเนินการภายใต้ การควบคุมการติดเชื้อ ตลอดเส้ นทางตั้งแต่ในชุมชนไปจนถึง
ห้ องแยกโรค
- ในรายที่ไม่มีอาการ ไม่มีความจาเป็ นต้ องทาการตรวจทางห้ องปฏิบัติการ แต่ให้
พิจารณาแยกผู้สมั ผัสเป็ นกลุ่มเสี่ยงสูงและเสี่ยงต่า เพื่อดาเนินการตามแนวทางของ
แต่ละกลุ่มดังตาราง
Index case

ผูส้ มั ผัสใกล้ชิด

High risk
Patient under 1.การแยกตัวเองเพื่อสังเกต
investigation อาการ (Self isolation)
2.ติดตามโดยไปเยี่ยมที่บ้าน
(PUI)
สอบถามอาการทางเดินหายใจ
และวัดไข้
1. การรับตัวไว้ เพื่อสังเกต
Probable/
อาการในสถานที่ท่จี ัดไว้
Confirmed
(Quarantine)
MERS
2.ติดตามโดยการไปสอบถาม
อาการทางเดินหายใจและวัดไข้
วันละ 2 ครั้งในสถานที่กกั กันที่
เตรียมไว้

Low risk
1.การแยกตัวเองเพื่อสังเกต
อาการ (Self isolation)
2.ติดตามโดยการโทรถาม
อาการป่ วยทางเดินหายใจ
1.การแยกตัวเองเพื่อสังเกต
อาการ (Self isolation)
2.ติดตามโดยไปเยี่ยมที่บ้าน
สอบถามอาการทางเดินหายใจ
และวัดไข้
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การติดตามวัดไข้ ผ้ ูสมั ผัสในชุมชน เจ้ าหน้ าที่สาธารณสุขต้ องปฏิบัติโดยการป้ องกันการ
ติดเชื้ออย่างเคร่งครัด สวมถุงมือ หน้ ากากป้ องกันโรค ไม่สมั ผัสโดยตรงกับผู้ป่วยใช้ Handheld thermometer และล้ างมือทันทีหลังจากตรวจอาการของผู้สมั ผัส
เลิกจากการแยกโรค/เลิกจากัดการเดินทาง/เลิกการกักกัน ได้เมือ่
1. ผู้ป่วย Index case มีผลการตรวจทางห้ องปฏิบัติการให้ ผลลบตามนิยามตัดออกจาก
การเป็ นผู้ป่วย (Excluded)
2. ติดตามจนครบ 14 วัน กรณีผ้ ูป่วย Index case เป็ นผู้ป่วยยืนยันหรือน่าจะเป็ น
นิยามผูส้ มั ผัสใกล้ชิดทีม่ ีความเสีย่ งสูง (High risk closed contact) ได้แก่
1. High risk closed contact ในชุมชน สถานพยาบาล และโรงเรียน
1.1 สมาชิกในครอบครัว ญาติ ผู้ท่ดี ูแลผู้ป่วยขณะที่มีอาการป่ วย
1.2 ผู้สมั ผัสอื่นๆ ผู้ร่วมเดินทาง ที่สมั ผัสผู้ป่วยโดยตรง หรือสัมผัสสารคัดหลั่ง
ทางเดินหายใจ หรือโดนไอ จาม จากผู้ป่วยขณะที่มีอาการป่ วย เช่น เพื่อนบ้ านที่
ช่วยหามผู้ป่วยขึ้นรถมา รพ.
1.3 บุคคลากรทางการแพทย์ เจ้ าหน้ าที่ห้อง Lab ที่สมั ผัสผู้ป่วยโดยตรงหรือสัมผัส
สารคัดหลั่งจากผู้ป่วย โดยไม่ได้ ใส่ PPE ที่เหมาะสม
1.4 ผู้ป่วยหรือผู้ท่มี าเยี่ยมในแผนกและช่วงเวลาเดียวกับที่มีผ้ ูป่วยเข้ ารับการรักษา
ในโรงพยาบาล
1.5 เพื่อนนักเรียนในโรงเรียนของผู้ป่วย และมีประวัติสมั ผัสใกล้ ชิดกับผู้ป่วยขณะมี
อาการ
2. High risk closed contactในเครื่องบิน
2.1 ผู้โดยสารและลูกเรือที่มีการสัมผัสโดยตรงกับผู้ป่วย
2.2 ผู้โดยสารที่น่งั ใกล้ กบั ผู้ป่วยในระยะ 2 แถวหน้ าและหลัง
2.3 เจ้ าหน้ าที่ทุกรายในเครื่องบินที่ผ้ ูป่วยโดยสาร
2.4 ผู้ร่วม Group tour เดียวกับผู้ป่วย
3. High risk closed contact ในรถหรือเรือโดยสาร
3.1 ผู้โดยสารและพนักงานที่มีการสัมผัสโดยตรงกับผู้ป่วยขณะมีอาการ
3.2 ผู้โดยสารที่น่งั ใกล้ กบั ผู้ป่วยที่มีอาการในระยะ 2 แถวหน้ าและหลัง ในรถ
โดยสารหรือเรือขนาดใหญ่
3.3 ผู้โดยสารหรือคนขับทุกรายที่โดยสารพร้ อมกับผู้ป่วยที่มีอาการในรถตู้หรือ
รถยนต์ส่วนบุคคลหรือรถโดยสารส่วนบุคคล
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โรคโปลิโอ
โปลิโอ เกิดจากเชื้อไวรัสโปลิโอเชื้อนี้จะทาให้ เกิดการอักเสบของประสาทไขสันหลังเป็ น
สาเหตุให้ ขาพิการไปจนตลอดชีวิต ในรายที่มีอาการรุนแรงจะมีอาการอัมพาตของกล้ ามเนื้อ
อย่างถาวร เป็ นผลให้ พิการหรือเสียชีวิตได้ มักจะพบโรคนี้ในเด็กมากกว่าผู้ใหญ่ ปัจจุบันพบ
ได้ ค่อนข้ างน้ อย เนื่องจากมีการให้ วัคซีนป้ องกันได้ อย่างทั่วถึง
สาเหตุ เกิดจากเชื้อไวรัสโปลิโอ (Poliovirus) ติดต่อโดยการกินหรือสูดเอาเชื้อเข้ าไป
ในร่างกาย แล้ วทาให้ ประสาทไขสันหลังส่วนที่บังคับการทางานของกล้ ามเนื้อเสียไป ถ้ าเป็ น
รุนแรงประสาทสมองจะเสียด้ วย เชื้อไวรัสโปลิโอสามารถติดต่อจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง
ได้ ง่ายมาก โดยผู้ป่วยหรือผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการจะขับถ่ายไวรัสโปลิโอปนออกมากับอุจจาระ
แล้ วไวรัสผ่านเข้ าสู่ร่างกายผู้อ่นื ทางปาก โดยเชื้ออาจติดมากับมือหรือปนเปื้ อนกับอาหาร
หรือนา้ ดื่ม หากผู้ท่ไี ด้ รับเชื้อโปลิโอยังไม่มีภมู ิค้ ุมกันโรคจะมีการติดเชื้อเกือบทุกราย แม้ ว่า
ส่วนใหญ่ของผู้ติดเชื้อโปลิโอจะไม่มีอาการ ก็สามารถแพร่กระจายเชื้อไปสู่ผ้ ูอ่นื ได้
เช่นเดียวกับผู้ท่มี ีอาการผู้ติดเชื้อโปลิโอทั้งในรายที่มีอาการ และไม่มีอาการจะสามารถ
ถ่ายทอดเชื้อไปสู่ผ้ ูอ่นื ได้
วิธีการแพร่เชื้ อ พบว่าติดต่อได้ โดยตรงโดยการใกล้ ชิดกับผู้ป่วยและสามารถติดต่อจาก
นมหรืออาหารที่ปนเปื้ อนกับอุจจาระ ไม่มีหลักฐานยืนยันว่าสามารถติดต่อทางแมลง ขยะ
หรือนา้ ที่ปนเปื้ อนอุจจาระ การติดต่อโดยการรับประทานเชื้อเข้ าไปเป็ นวิธกี ารติดต่อที่สาคัญ
ในพื้นที่ท่มี ีการสุขาภิบาลไม่ดี แต่ในพื้นที่ท่มี ีการสุขาภิบาลที่ดีหรือในภาวะการระบาดมักพบ
การติดต่อจากสารคัดหลั่งบริเวณลาคอเป็ นสาคัญ เชื้อไวรัสโปลิโอพบได้ จานวนมากและมี
ชีวิตอยู่ในอุจจาระได้ นานกว่าในสารคัดหลั่งบริเวณลาคอ หลังจากคนได้ รับเชื้อจากการกิน
ไวรัสโปลิโอจะไปเพิ่มจานวนในทางเดินอาหารและ
ตามมาด้ วยการมีเชื้อไวรัสในกระแสเลือดซึ่งสามารถ
กระจายเข้ าสู่ระบบประสาทส่วนกลางและรบกวนการ
ทางานของเซลล์ประสาทที่ทาหน้ าที่ควบคุมกล้ ามเนื้อ
ต่างๆ เป็ นผลทาให้ เกิดภาวะอัมพาตของกล้ ามเนื้อ ซึ่ง
มักพบในบริเวณส่วนล่างของร่างกาย เช่น ขาทั้งสองข้ าง
ระยะฟักตัว ของเชื้อโดยปกติประมาณ 7-14 วัน
ในรายที่มีอาการอัมพาตของกล้ ามเนื้อ แต่พบว่ามี
รายงานตั้งแต่ 3-35 วัน ส่วนระยะติดต่อของโรคนั้น
ยังไม่ทราบระยะเวลาการติดต่อที่แน่นอน ไวรัสโปลิโอ
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สามารถตรวจพบได้ ในสารคัดหลั่งที่ลาคอ ภายใน 36 ชั่วโมง หรือในอุจจาระภายใน 72
ชั่วโมง หลังการติดเชื้อ ทั้งแบบที่แสดงอาการ และไม่แสดงอาการและจะพบไวรัสอยู่ท่ลี าคอ
ได้ นานประมาณ 1 สัปดาห์ และพบในอุจจาระนาน 3-6 สัปดาห์ หรือนานกว่านั้น ดังนั้น
ส่วนใหญ่ผ้ ูติดเชื้อไวรัสโปลิโอจะสามารถเริ่มแพร่เชื้อต่อไปยังบุคคลอื่นได้ ในระยะ 2-3 วัน
แรก ทั้งก่อนและหลังเริ่มมีอาการแล้ ว
คนทั่วไปสามารถติดเชื้อไวรัสโปลิโอได้ ง่าย มีเพียงน้ อยรายที่จะมีอาการอัมพาตของ
กล้ ามเนื้อ อัตราการติดเชื้อ และมีอาการอัมพาตของกล้ ามเนื้อร่วมด้ วยจะเพิ่มมากขึ้นใน
กรณีท่ตี ิดเชื้อในกลุ่มอายุมากขึ้น ภูมิค้ ุมกันต่อเชื้อไวรัสโปลิโอสามารถคงอยู่ได้ ตลอดชีวิต
หลังการติดเชื้อครั้งแรกทั้งแบบแสดงอาการและไม่แสดงอาการ การติดเชื้อซา้ พบได้ น้อย
และจานวนมากเกิดจากไวรัสโปลิโอต่างชนิดกัน ภูมิต้านทานต่อไวรัสโปลิโอสามารถผ่าน
จากมารดาไปสู่ทารกได้ ในระยะสั้นๆ การฉีดวัคซีนอื่นๆ ให้ กบั ผู้ท่กี าลังอยู่ในระยะฟักตัว
สามารถกระตุ้นให้ เกิดอัมพาตของกล้ ามเนื้อในบริเวณที่ฉีด การตัดต่อมทอนซิลเพิ่มความ
เสี่ยงที่จะทาให้ เกิดปัญหาที่บริเวณก้ านสมอง การอ่อนแรงของกล้ ามเนื้ออย่างรุนแรง
ในระยะแรกของอาการจากการติดเชื้อไวรัสโปลิโอ มักพบอัมพาตของกล้ ามเนื้อตามมา
ผู้ท่ตี ้งั ครรภ์พบว่า มีการติดเชื้อชนิดมีอมั พาตของกล้ ามเนื้อได้ ง่ายกว่าปกติ แต่มักไม่
ค่อยพบความปกติของทารก
ลักษณะอาการของโรคโปลิโอมากกว่าร้ อยละ 90 ของผู้ติดเชื้อโปลิโอ จะไม่มีอาการ
ผู้ท่ไี ด้ รับเชื้อโปลิโอเข้ าร่างกายส่วนใหญ่จะไม่มีอาการแสดง หรืออาจมีเพียงอาการคล้ าย
ไข้ หวัด ไข้ หวัดใหญ่ ท้ องเดิน แต่จะแพร่เชื้อให้ ผ้ ูอ่นื ทางอุจจาระได้ บางรายมีอาการ
กล้ ามเนื้ออ่อนแรงเพียงเล็กน้ อย แล้ วหายเป็ นปกติดีมีเพียงส่วนน้ อยที่อาจพิการ หรือตาย
ในกลุ่มผู้ท่มี ีอาการจะมีไข้ อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน ปวดศีรษะ เจ็บคอ
ท้ องผูก บางรายอาจปวดศีรษะมากมีอาการตึงของกล้ ามเนื้อบริเวณคอด้ านหลัง ตามลาคอ
และขา รายที่มีอาการรุนแรงกล้ ามเนื้อเริ่มอ่อนแรง ตามมาด้ วย การเป็ นอัมพาตของ
กล้ ามเนื้อ แขน ขาซึ่งจะทาให้ เกิดความพิการได้ ถ้ าเป็ นรุนแรง อาจมีอาการอัมพาตของแขน
ขาทั้งหมดอาการเริ่มแรกมีอาการคล้ ายไข้ หวัด คือ มีไข้ สงู ปวดศีรษะ เจ็บคอ อาจมีนา้ มูก
ท้ องอืด คลื่นไส้ ท้ องเดิน หรือท้ องผูกร่วมด้ วย ต่อมาอาจมีอาการคอแข็ง หลังแข็งกล้ ามเนื้อ
แขนขามีอาการปวดเจ็บ เต้ นกระตุกและอ่อนปวกเปี ยกในเวลาราดเร็ว ส่วนมากพบที่ขา
เพียงข้ างเดียวอาการเหล่านี้เกิดขึ้นขณะที่ยังมีไข้

172

ในรายที่รุนแรงมาก อาจมีอาการอัมพาตของกล้ ามเนื้อที่ช่วยในการหายใจ ซึ่งอาจทาให้
เสียชีวิตได้ ถ้ ากล้ ามเนื้อกะบังลมและกล้ ามเนื้อหน้ าอกเป็ นอัมพาต จะทาให้ หายใจไม่ได้ มี
อันตรายถึงตายได้ ในทารกอาจมีอาการแขนขาอ่อนปวกเปี ยก โดยไม่มีอาการไข้ นามาก่อนก็
ได้ สิ่งตรวจพบ ไข้ ขาอ่อนปวกเปี ยก แต่ยังรู้สกึ เจ็บเมื่อใช้ ค้อนยางเคาะดูรีเฟลกซ์ของข้ อเข่า
และข้ อเท้ า จะพบว่ามีน้อยหรือไม่มีเลย ถ้ าเป็ นมาก จะมีอาการเป็ นอัมพาตทั้งตัวและหายใจ
ลาบาก คอแข็ง หลังแข็ง อาการแทรกซ้ อนคนที่มีอาการเฉพาะที่ขา ส่วนหนึ่งจะหายและ
แข็งแรงเป็ นปกติส่วนหนึ่งอาจจะค่อยๆ ดีข้ นึ จนเกือบปกติ แต่ส่วนหนึ่งจะพิการตลอดไปถ้ า
เชื้อโรคลุกลามขึ้นสมอง จะทาให้ หยุดหายใจตายได้ หรือไม่กม็ ีโรคแทรก เช่นปอดอักเสบ
กล้ ามเนื้อหัวใจอักเสบ ปวดบวมนา้
ขณะนี้ยังไม่มียารักษาโรคโปลิโอโดยเฉพาะ การรักษาจะเป็ นแบบประคับประคอง เช่น
ให้ ยาลดไข้ และลดอาการปวดของกล้ ามเนื้อในรายที่มีอาการอัมพาตของกล้ ามเนื้อแขน ขา
การทากายภาพบาบัดจะช่วยฟื้ นฟูสมรรถภาพของกล้ ามเนื้อให้ ดีข้ นึ ซึ่งจะช่วยลดความพิการ
ได้ ในรายที่มีอาการ อัมพาตของกล้ ามเนื้อที่ช่วยในการหายใจ ก็ต้องใช้ เครื่องช่วยหายใจ
ผู้ป่วยที่ขาพิการการรักษาทางกายภาพบาบัด รวมทั้งการใช้ อุปกรณ์ช่วยเดินจะช่วยให้ ผ้ ูป่วย
ช่วยตัวเองได้ พ่อแม่พ่ีน้องควรให้ ความเห็นใจเอาใจใส่ ดูแลให้ เด็กได้ รับความอบอุ่นทาง
จิตใจ
การรักษาในรายที่มีเพียงอาการขาอ่อนปวกเปี ยก ควรส่งโรงพยาบาลโดยเร็วเพื่อการ
วินิฉัยที่แน่ชัด หากเป็ นโรคนี้จริงก็ให้ การรักษาตามอาการ โดยนอนพักอย่างเต็มที่เอาผ้ าชุบ
นา้ อุ่นประคบตามกล้ ามเนื้อ เพื่อช่วยลดอาการเจ็บแล้ วช่วยจับแขนขาให้ เคลื่อนไหวไปมา
หลังจากนั้น 1 เดือน ให้ ทาการนวดแบบการนวดคนเป็ นอัมพาต และหัดเดินวิธกี ารละเอียด
ควรปรึกษาแพทย์ผ้ ูเชี่ยวชาญ หรือนักกายภาพบาบัดในรายที่เป็ นอัมพาตทั้งตัว หายใจ
ลาบาก ให้ รีบส่งโรงพยาบาลอาจต้ องทาการช่วยหายใจด้ วยวิธกี ารต่างๆ และรักษาโรคแทรก
ซ้ อนที่อาจเกิดขึ้น
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ทีส่ าคัญคือ การให้ ความรู้แก่ชุมชนเกี่ยวกับประโยชน์ของการได้ รับวัคซีนในเด็กวัคซีน
ทั้งแบบฉีดและชนิดหยอด สามารถให้ ผลดีในการป้ องกันโรคโปลิโอได้ บางประเทศใช้ ชนิด
ฉีดเพียงอย่างเดียว บางประเทศใช้ ชนิดหยอดเพียงอย่างเดียวและบางประเทศใช้ ท้งั สอง
อย่างรวมกัน ในสหรัฐอเมริกาการใช้ ชนิดหยอดเพราะต้ องการเลียนแบบวิธกี ารติดเชื้อใน
ธรรมชาติ และสามารถกระตุ้นให้ เกิดภูมิต้านทานทั้งในกระแสเลือด และในลาไส้ ซ่ึงสามารถ
ป้ องกันการแพร่กระจายของโรคจากผู้ติดเชื้อไปยังคนอื่นได้ ในบางประเทศมีรายงานว่าการ
ใช้ วัคซีนชนิดหยอดกระตุ้นให้ เกิดภูมิต้านทานได้ น้อย สาหรับสาเหตุน่าจะเกิดจากการเก็บ
รักษาวัคซีนได้ ไม่ดีหรือการรบกวนจากไวรัสอื่นๆ ในลาไส้ หรือจากสาเหตุอ่นื ๆการใช้ วัคซีน
ชนิดฉีดสามารถป้ องกันการติดเชื้อที่ลาคอได้ แต่ไม่สามารถป้ องกันการติดเชื้อในลาไส้ ได้
ดังนั้นจึงใช้ เพื่อป้ องกันการติดต่อทางสารคัดหลั่งที่ลาคอวัคซีนชนิดฉีดสามารถให้ ร่วมกับ
วัคซีน DTP หรือเป็ นตัวเลือกในการใช้ แทนวัคซีนชนิดหยอดได้ องค์การอนามัยโลกแนะนา
ให้ ใช้ วัคซีนชนิดหยอดในโปรแกรมสาหรับประเทศที่กาลังพัฒนาและสามารถรับวัคซีน
สนับสนุนจากโรตารี่สากลได้
โปลิโอป้ องกันได้ โดยการสร้ างภูมิค้ ุมกันโดยได้ รับวัคซีนโปลิโอชนิดกินตามกาหนดนัด
ปกติให้ ครบ 5 ครั้งดังนี้ ครั้งที่ 1, 2, 3 เมื่ออายุ 2, 4 และ 6 เดือน ครั้งที่ 4 ห่างจากครั้งที่
3 ประมาณ 1 ปี ครั้งที่ 5 ห่างจากครั้งที่ 4 ประมาณ 3 - 4 ปี และรับวัคซีนโปลิโอเพิ่มเติม
ทุกครั้ง เมื่อมีการรณรงค์นอกจากนี้ต้องป้ องกันการติดเชื้อ ยับยั้งโรคแพร่กระจายโดยการ
ล้ างมือก่อนรับประทานอาหารทุกครั้ง ควรรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆ และดื่มนา้
สะอาด อีกทั้งต้ องถ่ายอุจจาระลงส้ วมทุกครั้งและล้ างมือหลังจากถ่ายอุจจาระทุกครั้ง
มาตรการควบคุมโรคระหว่างประเทศ
เนื่องจากโปลิโอเป็ นโรคที่อยู่ภายใต้ การเฝ้ าระวังขององค์การอนามัยโลก หน่วยงาน
สาธารณสุขในระดับชาติ ต้ องเป็ นผู้รายงานภาวะการระบาดไปยังองค์การอนามัยโลกด้ วยวิธี
ที่เร็วที่สดุ และจะต้ องส่งรายงานการระบาดตามไปโดยเร็วที่สดุ เท่าที่จะเป็ นไปได้ โดยใน
รายงานจะต้ องประกอบด้ วย แหล่งที่มาของการระบาด ลักษณะและความรุนแรงของการ
ระบาดรวมถึงการบอกชนิดของไวรัสโปลิโอ ที่เป็ นสาเหตุของการระบาดนักท่องเที่ยวที่
เดินทางไปยังพื้นที่ท่มี ีความชุกของโรคสูงควรได้ รับวัคซีนป้ องกันโรคก่อนเดินทาง
การเกิดโรคโปลิโอพบได้ ท่วั โลกในช่วงก่อนจะมีโครงการใช้ วัคซีนป้ องกันอย่างกว้ างจะ
พบมากในบริเวณที่เป็ นเขตอบอุ่น และประเทศที่พัฒนาแล้ ว พบผู้ป่วยทั้งแบบประปราย
และแบบที่มีการระบาด และมักพบในช่วงฤดูร้อนและฤดูใบไม้ ร่วงแต่อาจพบแตกต่างกันใน
แต่ละพื้นที่หรือแต่ละปี โปลิโอเป็ นโรคที่พบในเด็กและวัยรุ่นแต่บางครั้งในพื้นที่ท่มี ีการ
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พัฒนามาตรฐานการดารงชีวิตอาจพบ
โปลิโอได้ ในผู้ใหญ่ท่ไี ม่เคยได้ รับ
วัคซีนในขณะที่เป็ นเด็กในพื้นที่ท่พี บ
โปลิโอเป็ นโรคประจาถิ่น มักพบมีภมู ิ
ต้ านทานต่อไวรัสโปลิโอทั้ง 3 ชนิด
จากการติดเชื้อแบบไม่แสดงอาการ
หรือมีอาการเพียงเล็กน้ อยในเด็กอายุ
ต่ากว่า 5 ปี ก่อนมีโครงการใช้ วัคซีนป้ องกันโปลิโอในประเทศกาลังพัฒนา บางประเทศเด็ก
ที่มีอายุต่ากว่า 3 ปี จะเกิดโปลิโอชนิดอัมพาตเป็ นส่วนใหญ่ในประเทศที่มีการใช้ วัคซีน
ป้ องกันโปลิโออย่างแพร่หลายแล้ วพบว่า ผู้ป่วยที่มีอาการอัมพาตของกล้ ามเนื้อ ส่วนใหญ่
พบในกลุ่มที่ไม่ได้ รับวัคซีนโดยเฉพาะในเด็กก่อนวัยเรียนในกลุ่มที่มีเศรษฐกิจฐานะต่าและ
กลุ่มผู้นับถือศาสนาบางนิกายที่ปฏิเสธการรับวัคซีน
ในช่วงปี 1987-1979 พบโรคโปลิโอในสมาชิกของกลุ่มผู้นับถือศาสนาเดียวกันใน
เนเธอร์แลนด์ แคนาดา และอเมริกาการใช้ วัคซีนทั้งแบบที่เชื้อมีชีวิต และเชื้อตายแล้ วมีผล
ทาให้ ลดอัตราการป่ วยด้ วยโรคอัมพาตของกล้ ามเนื้อทั่วโลกลงได้ ช่วงปี ค.ศ. 1978-1988
ในกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมในยุโรปมีรายงานผู้ป่วยโปลิโอประมาณ 227 รายต่อปี ตั้งแต่ปี
ค.ศ. 1979 ไม่มีรายงานผู้ป่วยโปลิโอที่เกิดจากเชื้อไวรัสโปลิโอในธรรมชาติ ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดยในช่วง ปี ค.ศ. 1980-1987 มีรายงานผู้ป่วยด้ วยโปลิโอที่มีอมั พาตของ
กล้ ามเนื้อประมาณ 9 รายต่อปี ในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ วโรคโปลิโอที่เกิดจากไวรัส
โปลิโอในธรรมชาติได้ ถูกกวาดล้ างไปจนหมดผู้ป่วยส่วนน้ อยที่ยังพบอยู่มักเกิด จากไวรัส
โปลิโอที่ใช้ เป็ นวัคซีนชนิดเชื้อเป็ นหรือเป็ นผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโปลิโอมาจากที่อ่นื
โรคบาดทะยัก (Tetanus)
ลักษณะทัวไป
่ โรคบาดทะยัก เป็ นโรคติดต่อร้ ายแรงเกิดจากเชื้อแบคทีเรียซึ่งอยู่ตาม
ดินและในที่สกปรก ติดต่อโดยเชื้อจะเข้ าสู่แผลลึกที่มีปากแผลปิ ด หรือบาดแผลที่สกปรก
แล้ วก่อให้ เกิดอาการภายหลังได้ รับเชื้อคือ ขากรรไกรแข็ง กลืนลาบาก กระวนกระวาย
คอแขน ขา เกร็งแข็ง ปวดหัว มีไข้ เจ็บคอ หนาวสั่นหรือชัก ต่อไปจะอ้ าปากไม่ออก
มีการหดเกร็งของกล้ ามเนื้อที่หน้ า ทาให้ สหี น้ าดูเหมือนแสยะยิ้ม (คล้ ายหมาแยกเขี้ยว)
มีการเกร็งแข็งของกล้ ามเนื้อหน้ าท้ อง กล้ ามเนื้อคอและกล้ ามเนื้อหลังเกิดการชักแบบหลัง
แอ่น ปัสสาวะคั่งเพราะถ่ายไม่ออกท้ องผูก กลืนยาก เมื่อมีตัวกระตุ้นเพียงเล็กน้ อย (เช่น
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แสง เสียง ลม) จะเกิดการชักเกร็ง พร้ อมกับมีอาการเจ็บปวด เหงื่อออกมาก แต่ความ
รู้สกึ ตัวยังดีอยู่ ขณะชักจะหายใจไม่ออกเกิดตัวเขียวถึงตายได้ อุณหภูมิของร่างกายไม่สงู มาก
(มีไข้ ปานกลาง) นอกจากจะมีโรคแทรกซ้ อน เช่น โรคปอดบวมจึงจะมีไข้ สงู หายใจเร็ว ชีพ
จรเต้ นเร็ว อาจตายได้ ถ้าโรคเป็ นรวดเร็วและรุนแรง เช่น เด็ก คนแก่ หรือคนติดยาเสพติด
หรือตายจากโรคแทรกซ้ อน เช่น โรคปอดบวม (กรุงไกร เจนพาณิชย์. 2534 : 231232)
สาเหตุ โรคบาดทะยักเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย คลอสทริเดียม เททาไน (Clostridium
Tetani) เชื้อนี้สามารถสร้ างสปอร์ท่มี ีความทนทานต่อความร้ อน และความแห้ งแล้ ง ทาให้
เชื้ออยู่ได้ ทุกๆ แห่งรอบตัวในบริเวณที่มีความสกปรก มีดินหรือฝุ่ นละอองจับหนาๆ ก็จะมี
สปอร์ของคลอสติเดียม เททาไนตกอยู่ (ปริมณฑ์ กาญจนัษฐิต.ิ 2537 : 422)
การติดต่อ เชื้อโรคบาดทะยักเข้ าสู่ร่างกายทางบาดแผลที่ผวิ หนัง โดยสปอร์ของเชื้อจะ
ปนเปื้ อนกับดิน ฝุ่ น หรือโดยการฉีดยาที่เข็มฉีดยาปนเปื้ อนกับฝุ่ น เชื้ออาจเข้ าสู่ร่างกายโดย
การผ่าตัดได้ โดยทั่วไปเชื้อบาดทะยักจะเจริญเติบโตได้ ดีในบาดแผลลึก แคบ มีเนื้อตายหรือ
สิ่งแปลกปลอมอยู่เพราะเชื้อนี้เป็ นเชื้อที่ไม่ต้องการออกซิเจน หรืออากาศในการเจริญเติบโต
เมื่อเชื้อเข้ าสู่ร่างกายแล้ วจะยังไม่ไปส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย แต่จะแข็งตัวและเจริญเติบโตอยู่
ในส่วนของแผลที่อากาศเข้ าไม่ถึงแล้ วปล่อยสารพิษออกมา ซึ่งมีผลต่อระบบประสาทโดย
ปกติเชื้อบาดทะยักจะมีระยะฟักตัวนาน 3-21 วัน (เฉลี่ย 10 วัน) อาจสั้นเพียงแค่ 1 วัน
หรือนานกว่า ขึ้นอยู่กบั ลักษณะของบาดแผล ความรุนแรงตาแหน่งของบาดแผล โดยทั่วไป
ผู้มีระยะฟักตัวสั้น จะมีอาการรุนแรงมาก (กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข.
2539 : 128-129)
การควบคุมและป้องกันโรค โรคบาดทะยักสามารถควบคุมและป้ องกันได้ ดังนี้
1. การป้ องกันก่อนการเกิดโรค ได้ โดย
1.1 การสร้ างภูมิค้ ุมกัน โดยฉีดวัคซีน
ป้ องกันคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก(DPT
Vaccine) ให้ กบั เด็กจานวน 3 ครั้ง และให้
วัคซีนป้ องกันแก่ผ้ ูท่ที างานอยู่กบั ดิน นา้ เสีย
สัตว์เลี้ยง เช่นเกษตรกร รวมทั้งผู้ท่เี สี่ยงต่อ
การได้ รับอุบัติเหตุ เกิดบาดแผลได้ ง่าย โดยฉีด Tetanus toxoid 2 ครั้ง ห่างกัน 3-4
สัปดาห์ ครั้งที่ 3 ห่างจากครั้งที่ 2 เป็ นเวลา 8-12 เดือน ต่อไปฉีดอีกทุก ๆ 10 ปี
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1.2 กรณีท่มี ีบาดแผลเกิดขึ้น และเคยได้ รับการฉีด Tetanus toxoid มาแล้ วให้ ฉีด
Tetanustoxoid ทันทีถ้าไม่เคยได้ รับการฉีด Tetanus toxoid มาก่อนให้ ฉีด Tetanus Immune
Globulin หรือ Tetanus Antitoxin เพื่อให้ มีภมู ิค้ ุมกันอย่างทันท่วงที และให้ Tetanus
toxoid เพื่อให้ เกิดภูมิค้ ุมกันอย่างเร่งด่วน
1.3 ให้ สขุ ศึกษาแก่มารดา และผู้ท่เี กี่ยวข้ องในการทาคลอด โดยเน้ นการคลอดใน
สถานพยาบาลที่มีผ้ ูผ่านการอบรมด้ านการทาคลอด มุ่งเน้ นการทาคลอดไร้ เชื้อและการให้ สขุ
ศึกษาด้ านอนามัยแม่และเด็ก เกี่ยวกับการรักษาแผลที่สดุ คือเด็ก
1.4 การเกิดบาดแผล ให้ ทาความสะอาดบาดแผลตกแต่งบาดแผล และให้ ยาปฏิชีวนะ
เพื่อป้ องกันการติดเชื้อ
2. การควบคุมและป้ องกันเมื่อเกิดโรคขึ้น โดย
2.1 การรายงานเจ้ าหน้ าที่สาธารณสุข เพื่อดาเนินการวินิจฉัยโรคและให้ การรักษาที่
ถูกต้ อง รวมทั้งการสอบสวนโรคเพื่อบ่งชี้วิธกี ารได้ รับเชื้อ
2.2 ทาความสะอาดแผล ตกแต่งบาดแผลอย่างดี
2.3 ให้ การดูแลควบคุมภาวะการหายใจ เพื่อให้ มีการหายใจได้ อย่างพอเพียง จึง
จาเป็ นต้ องมีการเจาะคอหรือใส่ท่อช่วยหายใจ ร่วมกับการใช้ เครื่องช่วยหายใจ รวมทั้งอาจ
จาเป็ นต้ องให้ ยาระงับความรู้สกึ และยาคลายกล้ ามเนื้อร่วมด้ วย
โรคพิษสุนขั บ้า
โรคพิษสุนัขบ้ าสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้ า ในประเทศไทย (ข้ อมูลจากสานักระบาด
วิทยา กรมควบคุมโรค) ปี 2559 ข้ อมูลเฝ้ าระวังโรค ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม -16 กุมาพันธ์
2559 พบผู้ป่วย 1 อายุ 55-64 ปี อาชีพ เกษตรกร อยู่ท่จี ังหวัด สงขลา สาเหตุจากถูกสุนัข
กัดแล้ วไม่ได้ รับการฉีดวัคซีนป้ องกันโรคพิษสุนัขบ้ าสาเหตุและการติดต่อโรคพิษสุนัขบ้ าหรือ
โรคกลัวนา้ เกิดจากเชื้อ Rabies Virus สัตว์นาโรค ได้ แก่ สัตว์เลี้ยงลูกด้ วยนมทุกชนิด ทั้ง
สัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า เช่น สุนัข แมว กระต่าย กระรอก กระแต หนู ลิง ชะนี แพะ แกะ วัว
ควาย ค้ างคาวเป็ นต้ น
สัตว์นาโรคที่สาคัญที่สดุ คือ สุนัข มนุษย์ติดเชื้อนี้จากการถูกสัตว์ท่มี ี
เชื้อพิษสุนัขบ้ ากัด ข่วนหรือนา้ ลายกระเด็นเข้ าบาดแผล ปัจจุบันยังไม่มี
ยารักษาโรคพิษสุนัขบ้ า ดังนั้น ไม่ว่ามนุษย์หรือสัตว์ท่ตี ิดเชื้อนี้มักจะ
เสียชีวิตทั้งหมดผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้ า ส่วนใหญ่ถูกสุนัขหรือแมว
กัด ข่วน แล้ วไม่ได้ ไปรับการฉีดวัคซีนป้ องกันอย่างรวดเร็วและครบถ้ วน
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กลุ่มเด็กเป็ นกลุ่มที่ถูกสุนัขกัดมากที่สดุ ปัญหาสาคัญของโรคนี้ เกิดจากยังไม่สามารถฉีด
วัคซีนป้ องกันโรคพิษสุนัขบ้ าในสุนัขให้ ครอบคลุมทุกตัวได้ ที่สาคัญคือ กลุ่มเสี่ยงทุกรายถูก
สุนัขกัดและไม่ได้ ฉีดวัคซีนหลังถูกกัด จึงนับว่าโรคนี้ยังเป็ นปัญหาอยู่ เนื่องจากอัตราการฉีด
วัคซีนป้ องกันในสุนัขบางพื้นที่ไม่ครอบคลุม และในแต่ละปี คนไทยที่ถูกสุนัขกัดไม่ไปรับการ
ฉีดวัคซีนป้ องกันโรคพิษสุนัขบ้ าอาการเมื่อเชื้อเข้ าสู่ร่างกายจนเกิดอาการโรคพิษสุนัขบ้ า ส่วน
ใหญ่ใช้ เวลาประมาณ 2-8 สัปดาห์ แต่อาจสั้นเพียงแค่ 7 วันหรือยาวเกินกว่า 1 ปี ขึ้นอยู่กบั
ปัจจัยหลายประการ เช่น ความรุนแรงของบาดแผล ปริมาณของเชื้อที่ได้ รับ โดยอาการของ
โรคมักเป็ นการอักเสบของสมองและเยื่อสมอง 2-3 วันแรกผู้ป่วยจะปวดเมื่อยตามตัวมีไข้
ชา เจ็บเสียวหรือปวดบริเวณรอยแผลที่ถูกกัด คันอย่างรุนแรงที่แผลและลาตัว ทั้งนี้ อาการ
ของผู้ป่วยจะแบ่งเป็ น 2 กลุ่ม ได้ แก่กลุ่มแรก คือ แบบคลุ้มคลั่ง อาจมีอาการกระวนกระวาย
ระบบประสาทอัตโนมัติผดิ ปกติประสาทหลอน อาจมีชักหายใจหอบ หมดสติและเสียชีวิตใน
ที่สดุ และกลุ่มที่ 2 คือ แบบอัมพาต เป็ นอาการที่พบได้ น้อย โดยมีอาการอัมพาตของแขน
ขา พูดไม่ชัด นา้ ลายมาก มีอาการกลัวนา้ กลัวลม พบได้ ประมาณร้ อยละ 50 หลังแสดง
อาการจะอยู่ได้ นานกว่าแบบคลุ้มคลั่งและจะเสียชีวิตในที่สดุ
การป้ องกันโรคพิษสุนัขบ้ าสามารถป้ องกันได้ ด้วยวัคซีน โดยนาสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีน
เมื่ออายุ 3 เดือนขึ้นไป และฉีดซา้ ทุกปี นอกจากฉีดวัคซีนแก่สตั ว์แล้ ว ควรลดความเสี่ยงจาก
การถูกสุนัขกัดหรือโดนทาร้ าย กรณีหากถูกสุนัขบ้ านหรือถูกสุนัขจรจัด แมว หรือสัตว์อ่นื ๆ
กัดให้ รีบล้ างแผลด้ วยสบู่ และนา้ สะอาดหลายๆ ครั้ง ใส่ยาฆ่าเชื้อ เช่น Betadine เพื่อช่วยลด
อัตราเกิดโรคได้ ถึงร้ อยละ 80-90 และรีบไปพบแพทย์หรือเจ้ าหน้ าที่สาธารณสุข ให้ เร็วที่สดุ
เพื่อฉีดวัคซีนป้ องกันโรคจนครบตามที่แพทย์แนะนา หากพบเห็นสัตว์ท่สี งสัยว่าอาจเป็ นโรค
พิษสุนัขบ้ าคือมีอาการ หางตก เดินโซเซ นา้ ลายย้ อย ลิ้นห้ อย ตาขวาง ให้ รีบแจ้ งเจ้ าหน้ าที่
ปศุสตั ว์ หรือผู้นาชุมชน และให้ ช่วยกันจับโดยระมัดระวังอย่าให้ ถูกกัด แล้ วกักสัตว์ไว้ ดู
อาการ 10 วัน หากสัตว์ตายให้ นาหัวสัตว์ส่งตรวจทางห้ องปฏิบัติการต่อไป
มาตรการกระทรวงสาธารณสุข ได้ เร่งสร้ างพื้นที่ในชนบทและเขตเมืองทั่วประเทศให้
ปลอดโรคพิษสุนัขบ้ า ตั้งเป้ าครบ 100 % ภายในปี พ.ศ. 2558 เพื่อกาจัดโรคพิษสุนัขบ้ าให้
หมดไปจากประเทศภายในปี พ.ศ.2563 ตามเป้ าที่
อนามัยโลกและองค์การควบคุมโรคระบาดสัตว์ระหว่าง
ประเทศกาหนด โดยร่วมมือกับกรมปศุสตั ว์และองค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่น ฉีดวัคซีนป้ องกันโรคพิษสุนัขบ้ าใน
สุนัขตั้งแต่อายุ 3 เดือนขึ้นไป ครอบคลุมไม่ต่ากว่าร้ อยละ
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80 ของสุนัขที่มีในหมู่บ้าน ขึ้นทะเบียนการเลี้ยงทุกหลังคาเรือนและทาหมัน เพื่อควบคุม
จานวนสุนัขโดยเฉพาะสุนัขจรจัด และให้ เจ้ าของนาสุนัขไปฉีดวัคซีนป้ องกันโรคทุกปี
นอกจากนี้ มีการกาหนดให้ วันที่ 28 กันยายนของทุกปี เป็ นวันป้ องกันโรคพิษสุนัขบ้ าโลก
(World Rabies Day) เพื่อรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ า โดยมีภาคีเครือข่าย 6 หน่วยงาน
ได้ แก่ คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรมควบคุมโรค กรมปศุสตั ว์ สานัก
อนามัยกรุงเทพมหานคร คณะสัตวแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลและสถานเสาวภา
สภากาชาดไทย นอกจากนี้ในการป้ องกันโรคพิษสุนัขบ้ าข้ างต้ น มีคาแนะนาสาหรับประชาชน
ดังนี้
1. เจ้ าของสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข แมว ต้ องนาสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีน ครั้งแรกเมื่อสัตว์เลี้ยง
มีอายุ 2-4 เดือนแล้ วฉีดซา้ ตามกาหนดนัดทุกปี
2. ไม่ปล่อยสัตว์เลี้ยงออกนอกบ้ านตามลาพัง
3. ช่วยกันลดจานวนสุนัขที่ไม่มีเจ้ าของหรือสุนัขที่ไม่มีผ้ ูรับผิดชอบ
4. ลดความเสี่ยงถูกสุนัขกัดหรือทาร้ ายด้ วย คาแนะนา 5 ย. คือ
1. อย่าแหย่ ให้ สนุ ัขโมโห โกรธ
2. อย่าเหยียบ หาง หัว ตัว ขา หรือ ทาให้ สนุ ัขหรือสัตว์ต่างๆ ตกใจ
3. อย่าแยก สุนัขที่กาลังกัดกันด้ วยมือเปล่า
4. อย่าหยิบ ชามข้ าวหรือเคลื่อนย้ ายอาหารขณะที่สนุ ัขกาลังกินอาหาร
5. อย่ายุ่ง หรือเข้ าใกล้ กบั สุนัขหรือสัตว์ต่างๆ นอกบ้ านที่ไม่มีเจ้ าของ หรือไม่ทราบ
ประวัติกรณีท่ปี ระชาชนที่ต้องการซื้อสัตว์เลี้ยง เช่น ลูกสุนัขหรือแมว ไปเลี้ยงขอ
แนะนาให้ ปฏิบัติดังนี้
1. ให้ ซ้ ือจากแหล่งซื้อขายที่มีความน่าเชื่อถือคือมีประวัติพ่อแม่ของสัตว์เลี้ยง
มีประวัติการฉีดวัคซีนป้ องกันโรค
2. หลังจากซื้อสัตว์เลี้ยง ไปแล้ ว ให้ รีบพาไปตรวจสุขภาพกับสัตวแพทย์และ
ฉีดวัคซีนป้ องกันโรคตามเกณฑ์อายุเช่นวัคซีนป้ องกันโรคพิษสุนัขบ้ าฉีด
เมื่ออายุ 3 เดือน ขึ้นไป
3. หากสัตว์เลี้ยงตายผิดปกติ ขอให้ ส่งหัวสุนัขตรวจ ในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร ส่งที่สถานเสาวภา สภากาชาดไทยหรือที่
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในพื้นที่ต่างจังหวัด ส่งที่สานักงานปศุสตั ว์
จังหวัดและอาเภอกลุ่มสื่อสารสาธารณะและภาคีเครือข่าย สานักโรคติดต่อ
ทั่วไปโทร 02-590-3183 โทรสาร 02-951-0918
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โรคคอตีบ
สาเหตุของโรค เป็ นโรคติดเชื้อเฉียบพลันของระบบทางเดินหายใจ เชื้อก่อโรคคือ
แบคทีเรียชนิด Corynebacterium diphtheriae ที่สร้ าง Toxin ทาให้ เกิดเนื้อตายในลาคอและ
ท่อทางเดินหายใจ
วิธีการติดต่อโรคคอตีบ เกิดจากการไอ จาม รดกัน พูดคุยระยะใกล้ ชิด ใช้ ภาชนะ เช่น
แก้ วนา้ ช้ อนส้ อมร่วมกับผู้ป่วยหรือพาหะ
ประชากรกลุ่มเสีย่ ง ประชากรที่เกิดก่อนปี 2535 ต่างด้ าว คนไร้ รัฐ ชาวเขา เด็กด้ อย
โอกาส
การรักษา รักษาด้ วยยาปฏิชีวนะ แบบฉีดหรือรับประทาน จนกระทั่งผลเพาะเชื้อ เป็ น
ลบ ร่วมกับยาต้ านพิษ (Diphtheria Antitoxin) และเฝ้ าระวังอาการแทรกซ้ อน
วิธีการป้องกัน
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ ชิดผู้ป่วยและพาหะ
- ผู้สมั ผัสใกล้ ชิดและพาหะ ต้ องรักษาด้ วยยาปฏิชีวนะ เฝ้ าระวังอาการโรคคอตีบ
- ผู้สมั ผัสใกล้ ชิดและพาหะ ต้ องได้ รับวัคซีนป้ องกันโรคคอตีบตามที่กาหนดจังหวัด
ที่มีความเสี่ยงต่อการระบาดสูง 8 จังหวัด ได้ แก่
1. เลย
5. เพชรบูรณ์
2. หนองบัวลาภู
6. พิษณุโลก
3. อุดรธานี
7. ขอนแก่น
4. หนองคาย
8. ชัยภูมิ
Diphtheria Prevention an Control
Individuals Prevention
- Avoid case contact
- Appropriate hand hygiene
- Protective equipment: face mask
- Appropriate handling of contaminated items and waste
- Vaccination
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Epidemic Measure
- Prompt management of diphtheria cases
- Rapid investigation and management of close contacts
- Maintain high vaccine coverage
- Risk communication
แนวทางป้องกันควบคุมการระบาดโรคคอตีบในจังหวัดทีม่ ีความเสีย่ งสูง
1. ให้ จัดตั้ง War room เพื่อติดตามสถานการณ์ และให้ จังหวัดรายงานผลการ
ดาเนินงานตาม “แบบรายงานผลการดาเนินงานเฝ้ าระวังควบคุมการระบาดโรคคอตีบ”
ไปยังผู้ตรวจราชการกระทรวง สานักโรคติดต่อทั่วไปกรมควบคุมโรค และสานักงานป้ องกัน
ควบคุมโรคเขต อย่างน้ อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ภายในวันพฤหัสบดี ของทุกสัปดาห์
2. แจ้ งเตือนแพทย์พยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน และเจ้ าหน้ าที่สาธารณสุข หากพบ
ผู้ป่วยหรือผู้ป่วยสงสัยโรคคอตีบที่อาศัยหรือเดินทางมาจากอาเภอที่พบผู้ป่วยโรคคอตีบ
ภายใน 2 สัปดาห์ ที่มีอาการ ไข้ ไอ เจ็บคอ โดยอาจมีหรือไม่มีแผ่นฝ้ าในคอ ให้ รักษาด้ วย
ยาปฏิชีวนะ Erythromycin หรือ Roxithromycin โดยให้ นาน 14 วัน
3. ในหมู่บ้านที่พบผู้ป่วยหรือผู้ป่วยสงสัยโรคคอตีบและหมู่บ้านโดยรอบ ให้ วัคซีน dT
จานวน 2 เข็ม ห่างกัน 1 เดือน แก่ประชาชนอายุ 7-45 ปี ทุกคนให้ เสร็จภายใน 1 สัปดาห์
และขยายให้ เท่าอายุสงู สุดของผู้ป่วย
4. ให้ วัคซีน dT แก่ผ้ ูใหญ่และเด็กที่อยู่ในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ชาวเขาทุกแห่ง
ในจังหวัดโดยให้ วัคซีน dT จานวน 2 เข็ม ห่างกัน 1 เดือน
5. ให้ สารวจและให้ วัคซีนป้ องกันโรคคอตีบเก็บตกในเด็กอายุต่ากว่า 7 ปี ทุกคน
ในตาบลที่พบผู้ป่วยหรือผู้ป่วยสงสัยโรคคอตีบและตาบลรอบๆ ให้ เสร็จภายใน 1 สัปดาห์
6. ให้ ทมี SRRT ค้ นหาผู้ป่วยและผู้สมั ผัสใกล้ ชิดผู้ป่วย เมื่อพบผู้ป่วยโรคคอตีบ
แนวทางการดาเนินงานสอบสวนและควบคมโรคคอตีบเบื้องต้ น พ.ศ. 2556 สานัก
ระบาดวิทยา กรมควบคุมโรคปรับแก้ ไข กันยายน 2556 เอกสารฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
เป็ นคู่มือปฏิบัติงานสาหรับทีมเฝ้ าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็วในการสอบสวนและควบคุมโรค
เบื้องต้ น สาหรับผู้ป่วยที่สงสัย เข้ าข่าย หรือยืนยันโรคคอตีบ ซึ่งแนวทางการดาเนินงานและ
นิยามที่ใช้ มีการปรับเปลี่ยนจากแนวทางในปี 2555 เป็ นบางจุด โดยประเด็นที่เปลี่ยนแปลง
หลักๆ ได้ แก่
1. นิยามผู้ป่วย มีการปรับให้ ผ้ ูป่วยที่มีไข้ เจ็บคอ และพบแผ่นฝ้ าขาวในคอ ซึ่งมีผลเพาะ
เชื้อพบ Corynebacterium diphtheriae แต่ไม่พบ Toxin เป็ นผู้ป่วยเข้ าข่าย ซึ่งจะทาให้ การ
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ดาเนินการควบคุมโรคอยู่ในระดับเดียวกับผู้ป่วยยืนยัน (ในขณะที่นิยามในปี ที่ผ่านมาเป็ น
ผู้ป่วยสงสัย)
2. การค้ นหาผู้สมั ผัส และดาเนินการควบคุมโรคเบื้องต้ น ในกรณีท่เี ป็ นผู้ป่วยสงสัย
จะทาเฉพาะในวงเล็กที่ใกล้ ชิดผู้ป่วยมาก ต่างกับผู้ป่วยเข้ าข่ายและผู้ป่วยยืนยันที่ดาเนินการ
แบบเต็มรูปแบบ
3. ปรับพื้นที่ดาเนินงานเป็ นระดับตาบล จากเดิมที่เป็ นระดับอาเภอ
4. ดาเนินการสอบสวน และควบคุมโรคเบื้องต้ นเฉพาะในผู้ท่สี มั ผัสใกล้ ชิดของผู้ป่วย
(ผู้สมั ผัสวงที่ 1) โดยที่ยังไม่ต้องดาเนินการในผู้สมั ผัสของผู้สมั ผัสวงที่ 1 (ผู้สมั ผัสวงที่ 2)
จนกว่าผลเพาะเชื้อของผู้สมั ผัสวงที่ 1 รายใดให้ ผลบวก จึงค่อยดาเนินการต่อในกลุ่มผู้
สัมผัสของรายนั้น ทั้งนี้ในกรณีท่ปี รับเป็ นผู้ป่วยเข้ าข่ายหรือผู้ป่วยยืนยัน ยังควรดาเนินการ
โดยจัดรูปแบบเหมือนระบบบัญชาการเหตุการณ์โดยจัดเป็ นทีมที่มีหน้ าที่ต่างๆ ดังนี้
 ทีมสอบสวนและควบคุมโรคเบื้องต้ น ซึ่งดาเนินการโดยเจ้ าหน้ าที่ระบาดวิทยา และ
ทีมเฝ้ าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว
 ทีมติดตามการกินยา ซึ่งควรเป็ นทีมรพ.สต.ติดตามการกินยาในผู้ป่วยและผู้สมั ผัสใน
ครอบครัว ส่วน อสม.ที่รับผิดชอบในพื้นที่ เป็ นผู้ติดตามการกินยาในกลุ่มอื่นๆ
 ทีมสารวจความครอบคลุมของวัคซีนและติดตามให้ วัคซีน ซึ่งหัวหน้ าทีมควรเป็ น
เจ้ าหน้ าที่ควบคุมโรคที่รับผิดชอบงาน EPI และมีพยาบาลที่ฉีดวัคซีนได้ เป็ นสมาชิกทีม
 ทีมบริหารจัดการ ซึ่งเป็ นผู้ดูแลจัดหาวัสดุอุปกรณ์ท่ใี ช้ ในการสอบสวนและควบคุม
โรค และอานวยความสะดวกในการดาเนินงานทั้งนี้ต้องมีการกาหนดหน้ าที่เกี่ยวกับการ
สื่อสารความเสี่ยงเป็ นส่วนหนึ่งของทีม ซึ่งอาจเป็ นทีมวัคซีน หรือทีมบริหารจัดการ แล้ วแต่
ความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่แนวทางการดาเนินงาน
รายละเอียดการดาเนินงานสอบสวนและควบคุมโรคเบื้องต้ นสอบสวนและควบคุมโรค
ในโรงพยาบาล โดยการสัมภาษณ์ผ้ ูป่วยและผู้สมั ผัส โดย
1. ถ่ายรูปแผ่นฝ้ าขาวในปากหรือจมูกผู้ป่วย เพื่อประกอบการตัดสินใจว่าผู้ป่วยรายนี้มี
อาการคล้ ายคอตีบมากน้ อยแค่ไหน
2. ดูแฟ้ มประวัติผ้ ูป่วยเพื่อเก็บข้ อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการป่ วย รวมทั้ง Vital sign
แรกรับ ความรนแรงของการ ผู้ป่วย (เช่น ต้ องใส่ท่อช่วยหายใจตั้งแต่แรกรับห้ องฉุกเฉิน
หรือไม่) ผลการตรวจทางห้ องปฏิบัติการที่สาคัญ เช่น CBC, ผลการย้ อม Gram stain และ
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การรักษาที่ได้ รับโดยเฉพาะชนิดของยาปฏิชีวนะที่ได้ รับ และการได้ รับ DAT (Diphtheria
antitoxin)
3. สัมภาษณ์ผ้ ูป่วยเพื่อถามอาการ การรักษาก่อนมาโรงพยาบาล ผู้ท่อี าจเป็ นแหล่งโรค
และผู้ท่นี ่าจะเป็ นผู้สมั ผัสภายหลังจากเริ่มมีอาการ โดยซักถามและบันทึกข้ อมูลต่อไปนี้อย่าง
ละเอียด
3.1 ข้ อมูลฝอยอยู่ใกล้ ชิดหรือมีกจิ กรรมต่างๆ ร่วมกับผู้ป่วยในช่วง 14 วันก่อนป่ วย
เพื่อหาผู้ท่นี ่าจะเป็ นแหล่งโรค (รับจากใคร)
3.2 ข้ อมูลของผู้คลุกคลีใกล้ ชิดและผู้สมั ผัสร่วมบ้ าน ตั้งแต่เริ่มมีอาการจนถึงวันที่
ได้ รับยาปฏิชีวนะ เพื่อหาผู้ท่มี ีโอกาสได้ รับเชื้อจากผู้ป่วย (แพร่ให้ ใคร)ทั้งนี้ให้
ลงรายชื่อผู้ท่อี าจเป็ นแหล่งโรค (3.1) และผู้สมั ผัสทั้งหมด (3.2) ใน
แบบฟอร์มคอตีบ 2 ไม่ว่าจะได้ พบและไม่พบตัวผู้สมั ผัสเหล่านั้นก็ตาม โดยระบุ
ให้ ชัดเจนว่าเป็ นผู้สมั ผัสของผู้ป่วยรายใด
4. ตรวจสอบว่าผู้ป่วยและญาติท่มี าเฝ้ าได้ รับการทา Throat swab แล้ วหรือไม่
โดยเฉพาะกลุ่มผู้สมั ผัสใกล้ ชิด ในกรณีท่ยี ังไม่ทา ควรขอทา Throat swab ในผู้สมั ผัสใกล้ ชิด
ที่มาเฝ้ าผู้ป่วยก่อนให้ ยาปฏิชีวนะ (ดูแนวทางการให้ ยาในข้ อ 5 ของการสอบสวนและ
ควบคุมโรคเบื้องต้ นในชุมชน)
5. พิจารณาดูว่า ผู้ป่วยได้ รับการรักษาในห้ องแยกหรือไม่ ทั้งนี้ไม่จาเป็ นต้ องเป็ นห้ อง
Negative pressure แต่ควรแยกห้ องผู้ป่วยออกจากผู้ป่วยรายอื่น ๆ จนกว่าผลเพาะเชื้อให้ ผล
ลบติดต่อกัน 2 ครั้ง สอบสวนและควบคุมโรคเบื้องต้ นในชุมชน ประกอบด้ วยกิจกรรม
หลายส่วน ดังนี้
1. สอบสวนโรค ดาเนินการคล้ ายกับที่ทาในโรงพยาบาล ในกรณีท่กี ารเก็บข้ อมูลผู้ป่วย
มาก่อนแล้ ว เช่น ผู้ป่วยได้ รับการสัมภาษณ์ด้วยสอบสวนโรคคอตีบ ตั้งแต่ขณะอยู่ใน
โรงพยาบาล ก็ให้ นาแบบเก็บข้ อมูลดังกล่าวมาใช้ ประกอบการสอบสวนข้ อมูลเพิ่มเติมใน
ชุมชนด้ วย เพื่อเป็ นการตรวจทานความถูกต้ องของเนื้อหา และเพิ่มเติมข้ อมูลที่ยังขาดหรือ
ได้ ไม่ครบถ้ วน
2. การค้ นหาผู้สมั ผัส ให้ ค้นหาผู้สมั ผัสใกล้ ชิดทั้ง 4 กลุ่ม (ตามนิยามผู้สมั ผัสใกล้ ชิด)
และดาเนินการตรวจเพาะเชื้อร่วมกับให้ ยาปฏิชีวนะ
2.1 ในกรณีของผู้ป่วยสงสัย: ดาเนินการเฉพาะผู้สมั ผัสร่วมบ้ านทุกคน เพื่อนร่วม
ห้ องเรียนและเพื่อนร่วมงานในห้ องเดียวกัน
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2.2 ในกรณีของผู้ป่วยเข้ าข่ายหรือผู้ป่วยยืนยัน: ดาเนินการในผู้สมั ผัสใกล้ ชิดของ
ผู้ป่วยทั้ง 4 กลุ่มแนวทางการดาเนินงานสอบสวนและควบคุมโรคคอตีบเบื้องต้ น
พ.ศ. 2556
3. การค้ นหาผู้ป่วยเพิ่มเติมในชุมชน ดาเนินการเมื่อเป็ นผู้ป่วยเข้ าข่ายหรือผู้ป่วยยืนยัน
ตามนิยามการค้ นหาผู้มีอาการสงสัยในกลุ่มต่อไปนี้
3.1 กลุ่มที่เกี่ยวข้ องกับผู้ป่วยรายแรก ได้ แก่ผ้ ูท่อี าจเป็ นแหล่งโรค และกลุ่มผู้สมั ผัส
ใกล้ ชิดของผู้ป่วย
3.2 ผู้ท่มี ีอาการสงสัยในชุมชน คือ ผู้ท่อี าศัยในหมู่บ้านหรือชุมชนและมีอาการเข้ า
ตามนิยามการค้ นหาผู้มีอาการสงสัย แม้ ว่าไม่ได้ สมั ผัสผู้ป่วยนิยามการค้ นหาผู้มี
อาการสงสัย
ผู้มีอาการสงสัย หมายถึง ผู้ท่มี ีอาการตามเกณฑ์ทางคลินิกอย่างน้ อย 2 ใน 4 ดังต่อไปนี้
 ไข้
 เจ็บคอ
 คอแดง
 พบแผ่นฝ้ าสีขาวปนเทา ที่บริเวณทอนซิล ช่องคอ และ/หรือโพรงจมูก กล่องเสียง
4. เก็บตัวอย่าง Throat swab ก่อนให้ ยาปฏิชีวนะในกลุ่มต่อไปนี้
4.1 ผู้ป่วย
4.2 ผู้สมั ผัสใกล้ ชิดทั้ง 4 กลุ่มข้ างต้ น และผู้ท่มี ีอาการสงสัยในชุมชนโดยใช้ Amies
transport medium ส่งตรวจเพาะเชื้อหา C. diphtheriaeและลงข้ อมูลผู้ท่เี ก็บ
ตัวอย่างส่งตรวจตามแบบส่งตัวอย่างหาเชื้อคอตีบ (แบบฟอร์มคอตีบ 4 ฉบับ
ปรับปรุงเดือนกันยายน 2556)
5. การให้ ยาปฏิชีวนะ
5.1 ผู้ป่วย รับประทานเป็ นเวลา 14 วันเด็ก: (อายุไม่เกิน 15 ป) Erythromycin
syrup 40-50 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมต่อวัน (ขนาดสูงสุด 1 กรัมต่อวัน)
รับประทานวันละ 4 ครั้ง หลังอาหาร หรือ Roxithromycin 2.5-5 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัมต่อวัน รับประทานวันละ 2 ครั้ง หลังอาหารผู้ใหญ่ Erythromycin ขนาด
250 มิลลิกรัม แบ่งรับประทานวันละ 4 ครั้ง หลังอาหาร หรือ Roxithromycin
ขนาด 150 มก. แบ่งรับประทานวันละ 2 ครั้งต่อวัน หลังอาหาร
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5.2. ผู้สมั ผัสใกล้ ชิดและพาหะ ให้ รักษาเช่นเดียวกับผู้ป่วย แต่ให้ ยาปฏิชีวนะเป็ น
เวลา 7 วัน ยกเว้ นในกรณีท่มี ีผลเพาะเชื้อกลับมาและไม่พบเชื้อคอตีบ จึงหยุด
ให้ ยาก่อนครบ 7 วัน การเพาะเชื้อซา้ หลังให้ ยาให้ เพาะเชื้อซา้ เมื่อให้ ยาครบ
กาหนด หากพบเชื้อให้ เริ่มการรักษาอีก 1 รอบ เหมือนครั้งก่อนและเน้ นการ
ติดตามการกินยาให้ เข้ มข้ นยิ่งขึ้น
6. ระบุกลุ่มเป้ าหมายในการฉีดวัคซีน ได้ แก่ กลุ่มเป้ าหมายเดียวกันกับกลุ่มที่เก็บ
Throat swab โดยให้ ทมี สอบสวนแจ้ งข้ อมูล จานวนกลุ่มเป้ าหมายให้ กบั ทีมวัคซีน เพื่อเข้ ามา
ประเมินและฉีดวัคซีนตามความเหมาะสม
7. การให้ สขุ ศึกษา โดยใช้ ส่อื และเนื้อหาที่ได้ รับการสนับสนุนจากสานักงานสาธารณสุข
อาเภอและโรงพยาบาลร่วมกับการแจ้ งสถานการณ์การพบผู้ป่วยในพื้นที่ โดยเน้ นการแยก
ผู้ป่วยและผู้สมั ผัสที่มีอาการหรือผู้สมั ผัสที่พบเชื้อCorynebacteriumdiphtheriae ออกจากคน
ในครอบครัวและชุมชน จนกว่าผลการตรวจเพาะเชื้อซา้ (หลังกินยาครบ) ให้ ผลลบ
ร่วมกับให้ ความรู้เรื่องผลข้ างเคียงที่พบบ่อยของวัคซีนป้ องกันโรคคอตีบ และการค้ นหาผู้ท่ี
ยังไม่ได้ วัคซีนหรือได้ ไม่ครบตามเกณฑ์แนวทางการดาเนินงานสอบสวนและควบคุมโรคคอ
ตีบเบื้องต้ น พ.ศ. 2556
8. พิจารณาแจ้ งสถานการณ์ของโรคในชุมชนให้ กบั ผู้นาชุมชนหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่อาจ
เกี่ยวข้ องหรือได้ รับผลกระทบ
9. การส่งข้ อมูลใหม่ท่เี กี่ยวข้ อง
9.1 ให้ ทมี วิเคราะห์ข้อมูล: ส่งสาเนาแบบสอบสวนโรคคอตีบ และทะเบียนรายชื่อผู้ท่ี
ได้ รับการเก็บตัวอย่างส่งตรวจ
9.2 ให้ ทมี ติดตามการกินยา (อสม.และรพ.สต.ที่รับผิดชอบพื้นที่): ส่งสาเนารายชื่อ
ผู้สมั ผัสใกล้ ชิด (แบบฟอร์มคอตีบ 2)
9.3 ให้ ทมี วัคซีน: ส่งสาเนารายชื่อผู้สมั ผัสใกล้ ชิด(แบบฟอร์มคอตีบ 2)
9.4 ให้ ห้องปฏิบัติการ: ส่งต้ นฉบับ “ทะเบียนรายชื่อผู้ท่ไี ด้ รับการเก็บตัวอย่างส่ง
ตรวจ” ไปพร้ อมกับตัวอย่างส่งตรวจ
นิยามผู้ป่วย และนิยามอื่นๆ ที่เกี่ยวของโรคคอตีบ พ.ศ. 2556 ประเภทผู้ป่วย ผู้ท่ี
สงสัย (Suspected case) หมายถึงผู้ท่มี ีอาการตามเกณฑ์ทางคลินิก ดังต่อไปนี้ ไข้ และเจ็บ
คอ และพบแผ่นฝ่ าสีขาวปนเทา ในคอ และ/หรือโพรงจมูก กล่องเสียงหมายเหตุวินิจฉัย
โดยการตัดโรคอื่นออก โดยใช้ ข้อมูลทางห้ องปฏิบัติการช่วย เช่น เพาะเชื้อจากลาคอไม่พบ
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เชื้อ Streptococcal group A หรือผลการตรวจเลือดไม่พบการเปลี่ยนแปลงที่สนับสนุนว่า
เป็ น Infectious mononucleosis (ซึ่งเกิดจากการติดเชื้อไวรัส Epstein-Barr)

1. ผู้ป่วยที่เข้ าข่าย (Probable case) หมายถึง ผู้ท่เี ข้ านิยาม “ผู้ป่วยสงสัย” ร่วมกับ
ลักษณะอย่างน้ อยหนึ่งอย่าง ดังต่อไปนี้ - เสียชีวิต - ทางเดินหายใจอุดตัน (Airway
obstruction) - มีอาการคอบวม (Bull neck) - กล้ ามเนื้อหัวใจอักเสบ หรือปลายประสาท
อักเสบ (Myocarditis or neuritis) 1-6 สัปดาห์หลังเริ่มมีอาการ - เป็ นผู้สมั ผัสใกล้ ชิด กับ
ผู้ป่วยยืนยันหรือพาหะในช่วง 2 สัปดาห์ ก่อนมีอาการป่ วย - กาลังมีการระบาดเกิดขึ้นใน
หมู่บ้าน ในช่วง 2 สัปดาห์ก่อนมีอาการป่ วย - Throat swab เพาะเชื้อ พบเชื้อ
Corynebacteriumdiphtheriae แต่ไม่พบ Toxin
2. ผู้สมั ผัสใกล้ ชิดผู้ป่วยยืนยันโรคคอตีบ และเสียชีวิตด้ วยอาการที่อาจเกิดจากคอตีบ
ถึงแม้ ว่าไม่ได้ มีการตรวจดูคอในช่วงที่มีอาการป่ วยผู้ป่วยที่ยืนยัน (Confirmed case) ผู้ป่วย
สงสัยหรือผู้ป่วยเข้ าข่าย ร่วมกับผลตรวจยืนยัน เข้ าได้ กบั เกณฑ์ทางห้ องปฏิบัติการ
เกณฑ์ทางห้องปฏิบตั ิการ
1. กรณีท่อี ยู่ในตาบลที่ไม่มีรายงานผู้ป่วยยืนยัน และไม่มีประวัติสมั ผัสใกล้ ชิดกับผู้ป่วย
ยืนยัน - เพาะเชื้อจาก Throat swab พบเชื้อ Corynebacterium spp. และนาไปทดสอบทาง
ชีวเคมีให้ ผลบวกต่อ Corynebacteriumdiphtheriae ร่วมกับพบ Toxin ของเชื้อ
Corynebacteriumdiphtheriae (ต้ องมีผลตรวจ Toxin=Positive จากกรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์หรือศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์)
2. กรณีท่อี ยู่ในตาบลที่มีรายงานพบผู้ป่วยยืนยัน - เพาะเชื้อจาก Throat swab พบเชื้อ
Corynebacterium spp. และนาไปทดสอบทางชีวเคมีให้ ผลบวกต่อ
Corynebacteriumdiphtheriae
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3. กรณีมีประวัติสมั ผัสชิดกับผู้ป่วยยืนยัน แต่อยู่ในตาบลที่ยังไม่มีรายงานผู้ป่วยยืนยัน
- เพาะเชื้อจาก Throat swab พบเชื้อ Corynebacterium spp. และนาไปทดสอบทางชีวเคมี
ให้ ผลบวกต่อ Corynebacteriumdiphtheriae
แนวทางการดาเนินงานสอบสวนและควบคุมโรคคอตีบเบื้องต้ น พ.ศ. 2556
พาหะ (Carrier) หมายถึง ผู้ไม่มีอาการหรือผู้ป่วยทีมีอาการเล็กน้ อย เช่น ไข้ เจ็บคอ
แต่อาการไม่เข้ ากับนิยามผู้ป่วยสงสัย ที่ผลตรวจเพาะเชื้อจากสารหลั่งในลาคอพบ Toxigenic
strain Corynebacteriumdiphtheriae หากเป็ นผู้ท่อี ยู่ในพื้นที่ระบาดอยู่แล้ ว พาหะ จะหมายถึง
ผู้ไม่มีอาการ หรือ ผู้ป่วยที่มีอาการเล็กน้ อย เช่น ไข้ เจ็บคอ แต่อาการไม่เข้ ากับนิยามผู้ป่วย
สงสัย ที่ผลตรวจเพาะเชื้อจากสารหลั่งในลาคอพบ Corynebacteriumdiphtheriaeโดยไม่
จาเป็ นต้ องมีผลการตรวจ Toxigenic strain หมายเหตุ ในการรายงานสถานการณ์โรคแก่
ผู้บริหาร ควรแบ่งประเภทผู้ป่วยตามกลุ่มต่างๆ ข้ างต้ น และแยกจานวนผู้ป่วยออกจาก
จานวนพาหะ ทั้งนี้ให้ รายงานตั้งแต่ผ้ ูป่วยที่สงสัยให้ กบั สานักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกราย
ภายใน 24 ชั่วโมง
ผู้สมั ผัสใกล้ ชิด หมายถึง ผู้ท่ไี ด้ สมั ผัสติดต่อคลุกคลีกบั ผู้ป่วยในช่วง 14 วัน นับจากวัน
เริ่มป่ วยของผู้ป่วยคอตีบ แบ่งกลุ่มผู้สมั ผัสใกล้ ชิดผู้ป่วยออกเป็ น 4 กลุ่ม ดังนี้
1. ผู้สมั ผัสร่วมบ้ าน ได้ แก่ สมาชิกทุกคนที่อาศัยอยู่ร่วมบ้ านเดียวกันกับผู้ป่วย
2. ผู้สมั ผัสในชุมชน ได้ แก่ ผู้ท่ไี ม่ได้ อาศัยอยู่ร่วมบ้ านเดียวกัน แต่อยู่ในชุมชนเดียวกับ
ผู้ป่วย และมีกจิ กรรมร่วมกับผู้ป่วย
3. ผู้สมั ผัสในที่ทางาน/โรงเรียน ได้ แก่ ผู้ท่รี ่วมทางานหรือเรียนในห้ องเดียวกันกับ
ผู้ป่วยและมีกจิ กรรมร่วมกับผู้ป่วย
4. ผู้สมั ผัสในสถานบริการสาธารณสุข ได้ แก่ บุคลากรทางการแพทย์ท่ปี ฏิบัติงานใน
ระยะใกล้ ชิดกับผู้ป่วย เช่นผู้ท่ใี ส่ท่อช่วยหายใจ หรือเก็บ Throat swab โดยไม่ได้ สวม
อุปกรณ์ป้องกันอย่างเหมาะสม ในกรณีท่ผี ้ ูป่วยไม่
ถูกแยกออกจากผู้ป่วยคนอื่นๆ (เช่น แรกรับไม่ได้
ถูกสงสัยว่าเป็ นโรคคอตีบ) ผู้สมั ผัสในสถานบริการ
สาธารณสุขจะรวมถึงผู้ป่วยคนอื่น ๆ ที่นอนใน
โรงพยาบาลในบริเวณเดียวกับผู้ป่วยในช่วงเวลาที่
ผู้ป่วยอยู่ในโรงพยาบาลและอาจรวมทั้งญาติของ
ผู้ป่วยเหล่านั้นหากมีการคลุกคลีพูดคุยกับผู้ป่วยราย
แรกกิจกรรมร่วมกับผู้ป่วย หมายถึง ผู้ท่ไี ด้ สมั ผัส
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ติดต่อคลุกคลีกบั ผู้ป่วย โดยมีโอกาสได้ รับเชื้อโดยตรงจากการไอ จาม รดกัน หรือพูดคุยกัน
ในระยะใกล้ ชิด หรือ จากการกอดจูบผู้ป่วย นอกจากนี้อาจได้ รับเชื้อจากการใช้ ภาชนะ
ร่วมกัน เช่นแก้ วน้ํ า แก้ วเหล้ า ช้ อน ฯลฯ การสูบยามวนเดียวกันหรือใช้ อุปกรณ์ในการเสพ
ยาร่วมกัน หรือ การดูดอมของเล่นร่วมกันในเด็กเล็กพื้นที่ระบาด หมายถึง ตาบลที่พบ
ผู้ป่วยยืนยันโรคคอตีบ หรือผู้ป่วยน่าจะเป็ น หรือพาหะพื้นที่สงสัย หมายถึง ตาบลที่พบ
ผู้ป่วยสงสัยพื้นที่เสี่ยง หมายถึง ตาบลที่มีอาณาเขตติดกับพื้นที่การระบาด พื้นที่ปกติ
หมายถึง พื้นที่ท่เี ข้ าไม่ได้ กบั นิยาม พื้นที่ระบาด พื้นที่สงสัย และพื้นที่เสี่ยง
โรคไข้กาฬหลังแอ่น (Meningococcal Meningitis)
ลักษณะโรค
เป็ นโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งเป็ นสาเหตุทาให้ เกิดการอักเสบของเยื่อหุ้มสมอง
และไขสันหลัง โรคไข้ กาฬหลังแอ่นเกิดในบุคคลทุกวัย พบมากทั้งในช่วงอายุ 1 เดือน-15ปี
(25-40%) และมากกว่า 15 ปี (10-35%) โรคนี้เกิดทั่วโลกมีสาเหตุจากเชื้อ Neisseria
meningitides เชื้อนี้พบในลาคอของคนปกติ ประมาณร้ อยละ 5 โดยไม่ทาให้ เกิดโรค ผู้ติด
เชื้อส่วนน้ อยเท่านั้นที่จะเกิดอาการโรค พบได้ ประปรายตลอดทั้งปี และมีการระบาดในบาง
พื้นที่เป็ นครั้งคราว
สาเหตุ
เกิดจากเชื้อ Neisseria meningitides ซึ่งเป็ นเชื้อแบคทีเรีย แกรมลบ รูปร่างกลมคล้ าย
เมล็ดถั่ว เรียงตัวกันอยู่เป็ นคู่ๆ โดยหันด้ านเรียบเข้ าหากัน ไม่สร้ างสปอร์ แบ่งเป็ น 13
Serogroup ได้ แก่ A, B, C, D, E29, H, I, K, L, W135, X, Y และ Z
ระยะฟักตัว ประมาณ 2-10 วัน โดยเฉลี่ย 3-4 วัน
ระยะติดต่อ ผู้ท่สี ามารถแพร่เชื้อได้ คือผู้ท่ไี ม่มีอาการ (พาหะ) และผู้ป่วยสามารถแพร่
โรคได้ จนกว่าจะตรวจไม่พบเชื้อในนา้ มูก นา้ ลายแล้ ว ปกติเชื้อจะหมดไปจากช่องโพรงจมูก
ทางด้ านหลัง (Nasopharynx) ของผู้ป่วยภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากที่ผ้ ูป่วยได้ รับยาต้ านจุล
ชีพที่เหมาะสม Penicillin จะใช้ ยับยั้งเชื้อได้ ช่ัวคราว แต่จะไม่กาจัดเชื้อให้ หมดไปจากโพรง
ช่องปาก จมูกและคอรวมทั้งโพรงจมูกด้ านหลัง (Oronasopharynx)
วิธีการติดต่อ
เชื้อกระจายจากช่องปาก ช่องจมูกจากคนหนึ่งสู่อกี คนโดยตรง ผ่านระบบทางเดิน
หายใจ เชื้อนี้ทาให้ เกิดโรคได้ 3 แบบ
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1. แบบไม่มีอาการหรืออาการน้ อย เชื้อเจริญในเนโซฟาริ้งซ์ ทาให้ เกิดการอักเสบ
เฉพาะที่เล็กน้ อย มักไม่มีอาการ ส่วนใหญ่พบกลุ่มนี้มาก และมักเป็ นต้ นตอของการแพร่เชื้อ
ต่อไปได้ อกี
2. แบบเชื้อแพร่เข้ ากระแสเลือดหรือเลือดเป็ นพิษ (Meningococcemia) เชื้อเข้ าใน
3. กระแสเลือด โดยเลือดจะมาหล่อเลี้ยงที่ปลายหลอดเลือดเป็ นจานวนมาก ผู้ป่วยจะมี
ผื่น เลือดออกตามผิวหนัง ในรายที่รุนแรงจะมีเลือดออกในลาไส้ และต่อมหมวกไต
4. แบบเยื่อหุ้มสมองอักเสบ (Meningitidis) เชื้อที่เข้ าเยื่อหุ้มสมองทาให้ เกิดอาการเยื่อ
หุ้มสมองอักเสบ
อาการและอาการแสดง ได้ แก่ ไข้ ปวดศีรษะรุนแรง อาเจียน คอแข็ง อาจมีผ่นื แดง
จา้ เลือด (Pink macules) ขึ้นตามผิวหนังร่วมด้ วย และอาจเกิดภาวะช็อกอย่างรวดเร็ว
ส่วนใหญ่มาด้ วยอาการสาคัญ 2 อย่าง คือ
1. Meningococcemia
1.1 Acute Meningococcemia อาการเกิดอย่างฉับพลัน มีอาการปวดศีรษะ เจ็บคอ
และไอ เป็ นอาการนามาก่อน ตามด้ วยไข้ สงู หนาวสั่น ปวดตามข้ อและตาม
กล้ ามเนื้อ โดยเฉพาะที่ขาและหลัง นอกจากนี้ อาจมาด้ วยไข้ และมีผ่นื แดงจา้ ขึ้น
ตามตัว ใน 2-3 วันต่อมา จะเปลี่ยนเป็ นสีคลา้ จนเป็ นสะเก็ดสีดา บางทีเป็ นตุ่ม
นา้ มีจุดแดงอยู่ตรงกลาง ส่วนใหญ่จะมีผ่นื หลังไข้ ข้ นึ 24-48 ชั่วโมง
1.2 Chronic Meningococcemia พบได้ น้อย ส่วนใหญ่มักมีไข้ ผื่นตามผิวหนัง อาจ
เป็ น ผื่นแดงจา้ ปวดและเจ็บข้ ออยู่เป็ นเดือน ไข้ จะเป็ นๆ หายๆ
1.3 Fulminant Meningococcemia เป็ นอย่างรุนแรง ระบบไหลเวียนโลหิต ไม่ทางาน
อาจช็อค ถึงเสียชีวิตได้ ในเวลาไม่นานหลังจากเริ่มมีอาการ ส่วนมากเริ่มมี
อาการไข้ สงู ทันทีอ่อนเพลียมาก แล้ วเสียชีวิตอย่างรวดเร็ว เนื่องจากมีหลอด
เลือดตีบทั่วร่างกาย มักจะไม่มีอาการเยื่อหุ้มสมองอักเสบ เพราะเป็ นระยะสั้นๆ
แล้ วเสียชีวิตอย่างรวดเร็ว
2. Meningitis มีอาการไข้ ปวดศีรษะ คอแข็ง ซึมและสับสน อาการจะแย่ลงอย่าง
รวดเร็ว อาจพบอาการที่แสดงถึงการระคายเคืองของเยื่อหุ้มสมอง ผู้ป่วยส่วนหนึ่งจะมีจา้
เลือดออกตามผิวหนัง
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การรักษา
- ให้ Dexamethasone ทางหลอดเลือดดา ก่อนเริ่มยาปฏิชีวนะ 15-20 นาที ในเด็กให้
Dexamethasone 0.15 มก./กก. ทุก 6 ชั่วโมง ติดต่อกัน 4 วัน ในผู้ใหญ่ให้
Dexamethasone 10 มก./กก. ทุก 6 ชั่วโมง ติดต่อกัน 4 วัน
- ให้ PGS 3 แสนยูนิต/กก./วัน ให้ ทางหลอดโลหิตดา โดยแบ่งให้ ทุก 6 ชั่วโมง ตาม
ด้ วย Rifampicin ก่อนออกจากโรงพยาบาล 24 ชั่วโมง
- บุคคลที่อยู่ร่วมกับผู้ป่วยในบ้ านเดียวกัน และผู้ท่สี มั ผัสใกล้ ชิด (Close contact) กับ
สารคัดหลั่ง ต้ องได้ รับยาป้ องกัน ดังนี้ ในผู้ใหญ่ให้ Rifampicin ขนาด 600 มก. ทุก 12
ชั่วโมง รับประทานติดต่อกัน 2 วัน ในเด็กอายุ >1 เดือนให้ Rifampicin ขนาด 10 มก. ทุก
12 ชั่วโมง ติดต่อกัน 2 วัน ในเด็กอายุต่ากว่า 1 เดือนให้ Rifampicin ขนาด 5 มก. ทุก 12
ชั่วโมง ติดต่อกัน 2 วัน
- ถ้ าไม่มีการระบาด หรือพบผู้ป่วยเพียงประปราย ไม่แนะนาให้ ฉีดวัคซีน และวัคซีนต้ อง
ตรงกับชนิดของเชื้อที่ระบาด
การป้องกัน
1. หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสารคัดหลั่งจากปากหรือ
จมูกของผู้ป่วยหรือพาหะนาโรค
2. หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่แออัด เช่น โรงภาพยนต์
สถานบันเทิง เป็ นต้ น
การฉีดวัคซีนป้องกัน ไม่จาเป็ น แต่ควรฉีดในภาวะต่อไปนี้
1. มีการระบาดจาก Serogroup ที่ป้องกันได้ ด้วยวัคซีน (Serogroup A, C, Y และ W
135) ผู้ท่จี ะเดินทางไปประเทศที่มีโรคนี้เป็ นโรคประจาถิ่น เช่น ประเทศในทวีปแอฟริกา
หรือประเทศในตะวันออกกลาง เป็ นต้ น
2. บุคคลที่ปฏิบัติงานประจาในห้ องปฏิบัติการที่อาจมีการฟุ้ งกระจายของเชื้อ Neisseria
meningitides ที่อยู่ในรูปของสารละลาย
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บทที่ 7
การจัดการศพ
ในศพที่เสียชีวิตจากการติดเชื้อ เช่น แบคทีเรีย ไวรัสโปรตัวซัว หรือ หนอนพยาธิ
หรือไพรออน ที่ทาให้ เกิดโรค Creutzfeldt-Jacob Disease (CJD) สามารถแพร่เชื้อมายัง
ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับศพได้ ท้งั สิ้น ซึ่งเคยมีรายงานระบุว่า สารคัดหลั่งจากศพที่ติดเชื้อ HIV
ยังมีความสามารถในการแพร่เชื้อได้ แม้ จะเสียชีวิตไปนานกว่า 2 สัปดาห์ หรือเชื้อโรคใน
กลุ่มวัณโรคและไวรัสที่สามารถแพร่เชื้อทางอากาศก็สามารถแพร่ไปยังผู้ปฏิบัติงานที่ทาการ
ผ่าชันสูตรหรือเจาะเลือดจากศพได้ เช่นกัน ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับศพควรมีระบบการ
บริหารความเสี่ยงและแนะนาให้ มีการสวมชุดป้ องกันให้ อยู่ในหลักของ Universal
precautions อยู่เสมอ
วัตถุประสงค์ในการจัดการ
1. ป้ องกันการติดเชื้อแก่บุคลากรและญาติ
2. ดาเนินการให้ ครอบครัวผู้เสียชีวิตได้ รับการประกอบพิธที างศาสนาที่เหมาะสม
การกาหนดระดับความรุนแรงของเชื้ อโรค
เราสามารถจาแนกชนิดของเชื้อโรค Biosafety Level (BSL) ตามระบบของ Centers
for Disease Control and Prevention (CDC) ได้ 4 ระดับดังต่อไปนี้
Biosafety Level 1 ได้ แก่ เชื้อโรคในกลุ่มแบคทีเรียหรือไวรัสที่ก่อโรครุนแรงระดับต่า
(Biohazard Level 1) หรือแพร่เชื้อได้ ยาก เช่น Bacillus subtilis, Canine hepatitis,
Escherichia coli, Varicella (Chicken pox) ซึ่งผู้ปฏิบัติงานสวมชุดป้ องกันโดยใช้ หน้ ากาก
และถุงมือยาง รวมถึงมีการทาความสะอาดฆ่าเชื้อวัสดุอุปกรณ์ และร่างกายของผู้ปฏิบัติงาน
ก็เพียงพอแล้ ว
Biosafety Level 2 ได้ แก่ เชื้อโรคในกลุ่มแบคทีเรียหรือไวรัสที่ก่อโรครุนแรงระดับกลาง
(Biohazard Level 2) หรือเชื้อที่ติดต่อผ่านระบบทางเดินหายใจได้ ยาก เช่น Viral hepatitis
A B C, Influenza A, Lyme Disease, Scrapie (Prion), Salmonella, Mumps, Measles,
Dengue fever, MRSA ผู้ปฏิบัติงานควรได้ รับการฉีดวัคซีนป้ องกันที่เหมาะสม
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Biosafety Level 3 ได้ แก่ กลุ่มเชื้อโรคที่มีความรุนแรงสูง(Biohazard Level 3) หรือ
เชื้อที่ติดต่อผ่านระบบทางเดินหายใจได้ ง่าย เช่น SARS, MERS-CoV, Rabies, Anthrax,
Malaria, Fever Typhus, CJD, Prion, Rocky mountain spotted fever, Tuberculosis,
HIV ซึ่งในระดับนี้ผ้ ูปฏิบัติงานควรปฏิบัติงานในห้ องที่มีระบบการระบายอากาศแบบแรงดัน
ลบร่วมกับมีระบบกรองอากาศฆ่าเชื้อแยกจากสิ่งแวดล้ อม
Biosafety Level 4 ได้ แก่ กลุ่มเชื้อโรคที่มีความรุนแรงสูงสุด(Biohazard Level 4)
สามารถติดเชื้อทางอากาศได้ ง่าย รวมถึงโรคที่ยังไม่พบวิธกี ารรักษาได้ ในปัจจุบันและมี
โอกาสเสียชีวิตสูง เช่นArgentine hemorrhagic fevers, Ebola virus, Hanta viruses, Lassa
fever virus, Crimean-Congo hemorrhagic fevers, Variola virus (Small pox) รวมถึงเชื้อ
ไวรัสที่ทาให้ เกิดเลือดออกอื่นๆ ซึ่งต้ องใช้ การป้ องกันระดับสูงห้ องที่มีระบบการระบาย
อากาศแบบแรงดันลบร่วมกับมีระบบกรองอากาศฆ่าเชื้อแยกจากสิ่งแวดล้ อม ผู้ปฏิบัติงาน
สวมชุดที่มีระบบอากาศแยกจากห้ อง หรือระบบหายใจแรงดันบวก มีระบบเตือนการรั่วไหล
ของอากาศ รวมถึงมีการชะล้ างร่างกายก่อนเช้ าและออกจากห้ อง
ซึ่งในห้ องเก็บศพหรือปฏิบัติการชันสูตรหรือห้ องเก็บศพทั่วไป ควรมีระบบป้ องกันเชื้อ
โรคในระดับ Biosafety Level 3 เป็ นอย่างน้ อย หรือ Biosafety Level 2 ในกรณีไม่มีการผ่า
ชันสูตรศพ แต่ต้องมีการเก็บศพในถุงใส่ศพเสมอ
ข้อปฏิบตั ิทวไปในการปฏิ
ั่
บตั ิงาน
1. บุคลากรที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้ องกับศพ อันได้ แก่ผ้ ูปฏิบัติงานในหอผู้ป่วย
พนักงานผ่าและรักษาศพ ควรได้ รับการฉีดวัคซีนตามความเหมาะสม เช่น Viral Hepatitis
B, Influenza virus และ Tuberculosis Vaccine
2. หลีกเลี่ยงการสัมผัสสารคัดหลั่งจากศพทุกชนิด หากไม่จาเป็ น
3. ห้ ามสูบบุหรี่ ดื่มนา้ รับประทานอาหาร ในระหว่างการปฏิบัติงาน
4. ห้ ามใช้ มือหรือสิ่งอื่นใด สัมผัสกับตา ปาก หรือจมูก ระหว่างการปฏิบัติงาน
5. สวมใส่ PPE (Personal Protective Equipment) ชนิดใช้ แล้ วทิ้ง (Disposable)
ประกอบด้ วย
- ถุงมือยาง
- หน้ ากาก (Surgical mask) หรือหน้ ากาก N95 ในกรณี Biosafety Level 3 หรือ
ปฏิบัติงานกับเชื้อโรคที่ติดต่อทางระบบทางเดินหายใจได้ ง่าย
- แว่นตา (Goggle) หรือหน้ ากาก (Face Shield)
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- ชุดคลุมที่สามารถกันนา้ ซึม
- รองเท้ ายางหรือรองเท้ าบู้ท
6. ในศพที่ถูกส่งออกจากหอผู้ป่วย ให้ ถอดท่อหรือสายสวนที่ติดกับร่างกายผู้เสียชีวิต
ก่อนนาศพใส่ถุง โดยต้ องระมัดระวังส่วนประกอบที่มีคม ยกเว้ นกรณีศพที่ติดเชื้อจากโรคที่มี
ความรุนแรงสูง เช่น Ebola virus อาจไม่ต้องถอดท่อหรือสายสวน เพื่อวัตถุประสงค์ให้ มีการ
กระทาต่อศพน้ อยที่สดุ
7. ภายหลังจากการปฏิบัติงาน ให้ ถอด PPE และล้ างมือด้ วยนา้ สบู่ นา้ ยาฆ่าเชื้อหรือ
สารเคมีท่มี ีส่วนประกอบของแอลกอฮอล์
8. ภายหลังจากการปฏิบัติงานควรมีการทาความสะอาดอุปกรณ์ พื้น ผนัง และสิ่งของ
ภายในห้ อง มีระบบการกาจัดขยะติดเชื้อตามความเหมาะสม
9. จาแนกศพตาม Categorization 1-3 เพื่อเก็บศพและจัดการเกี่ยวกับศพให้ ถูกวิธี
ระดับความเสีย่ งจากศพในขั้นตอนการเก็บศพ
ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับศพสามารถแยกได้ เป็ น 3 กลุ่ม ดังนี้
Category 1
- โรคทั่วไป

Category 2
- HIV
- Hepatitis C
- CJD ที่ยังไม่มีการผ่าศพ
- Severe Acute Respiratory
Syndrome (SARS)
- MERS-CoV
- Dengue hemorrhagic
fevers
- Avian Influenza

Category 3
- Anthrax
- Plaque
- Rabies
- Viral hemorrhagic fevers
รุนแรง : Ebola, Marburg
- CJD ที่มีการผ่าชันสูตรพลิกศพ

Category 1 โรคทั่วไปหรือศพที่ติดเชื้อ Biohazard Level 1 แนะนาให้ ใช้ ป้ายระบุถุง
เก็บศพสีฟ้าหรือสีนา้ เงิน (Blue label)
Category 2 ได้ แก่ศพที่ติดเชื้อ Biohazard Level 2 และบางเชื้อของ Level 3 แนะนา
ให้ ใช้ ป้ายระบุถุงเก็บศพสีเหลือง (Yellow label) ควรเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้น ได้ แก่
โรค
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- HIV
- Hepatitis C
- CJD (Creutzfeldt-Jacob Disease) ที่ยังไม่มีการผ่าชันสูตรพลิกศพ
- Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)
- MERS-CoV
- Dengue hemorrhagic fever
- Avian Influenza, Severs Influenza
Category 3 ได้ แก่ศพที่ติดเชื้อ Biohazard Level 4และบางเชื้อของ Level 3 แนะนาให้
ใช้ ป้ายระบุถุงเก็บศพสีแดง(Red label) ควรมีการระมัดระวังเป็ นพิเศษ ได้ แก่โรค
- Anthrax
- Plaque
- Rabies
- Viral hemorrhagic fevers รุนแรง : Ebola, Marburg
- CJD (Creutzfeldt-Jacob Disease) ที่มีการผ่าชันสูตรพลิกศพ
การเก็บ
ใน
การอาบนา้ ศพ
ถุงใส่ศพ
Category 1 ไม่
ทาได้ โดยใส่ PPE
จาเป็ น (สวมถุงมือชนิดใช้ ครั้ง
เดียวทิ้ง, ชุดเสื้อกาวน์
กันนา้ และหน้ ากาก
อนามัย(Surgical
mask))
Category 2 จาเป็ น ทาได้ โดยใส่ PPE
(สวมถุงมือชนิดใช้ ครั้ง
เดียวทิ้ง, ชุดเสื้อกาวน์
กันนา้ และหน้ ากาก
อนามัย(N95))
Category 3 จาเป็ น ห้ ามทา
ระดับความ
เสี่ยงในศพ

การฉีด
นา้ ยา
รักษาศพ
ทาได้

การวางศพไว้ ใน
การ
สถานที่ประกอบ จัดการ
พิธที างศาสนา
กับศพ
ทาได้
เผาหรือ
ห้ ามมิให้ สมั ผัส ฝัง
ศพ

ห้ ามทา
(อาจ
พิจารณา
ตามความ
เหมาะสม)
ห้ ามทา

ทาได้
แต่ห้ามมิให้
สัมผัสศพ

แนะนาให้
เผา

ห้ ามทา

เผาเท่านั้น
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การปรับปรุงห้องผ่าศพหรือเก็บศพ
1. จัดให้ มีห้องห่างไกลจากบริเวณสาธารณะ หรือจัดให้ มีห้องมีระบบปิ ดในระบบระบาย
อากาศ
2. ติดป้ ายหน้ าห้ องให้ ชัดเจน มีกุญแจล็อค และไม่ให้ ผ้ ูอ่นื นอกเหนือจากผู้ปฏิบัติงาน
เข้ า-ออก
3. ห้ องปฏิบัติงานต้ องมีแสงสว่างเพียงพอ พื้นห้ องต้ องไม่ทาให้ ล่ืนล้ มง่าย
4. มีป้ายแสดงถึงระบบการทางาน ระบบป้ องกันความเสี่ยง วิธกี ารปฏิบัติตัวหลังจาก
สัมผัสสารคัดหลั่ง วิธกี ารใส่เครื่องป้ องกันตัว PPE การล้ างมือก่อนออกจากห้ อง รวมถึงการ
มีข้อห้ าม เช่น ห้ ามสูบบุหรี่ ห้ ามรับประทานอาหาร เป็ นต้ น
5. ควรมีห้องหรือระบบชะล้ างทาความสะอาดร่างหาย ภายหลังจากปฏิบัติงานหรือเมื่อ
สัมผัสสารคัดหลั่ง
6. จัดให้ ห้องมีระบบทาความสะอาดและฆ่าเชื้ออุปกรณ์ พื้น ผนัง และสิ่งของภายใน
ห้ อง มีระบบการกาจัดขยะติดเชื้อ และกาจัดเข็มหรือวัสดุมีคม
7. หากปฏิบัติงานกับเชื้อโรคใน Biosafety Level 3 ควรมีระบบการระบายอากาศแบบ
แรงดันลบและแยกออกจากสิ่งแวดล้ อม มีระบบกรองอากาศฆ่าเชื้อ
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แผ่นป้ายติดข้อมือศพ สีฟ้า สาหรับ Category 1
เจาะรู
สาหรับ
ร้อย
เชือก
ผูกติด
กับ
ข้อมือ
ศพ

อันตรายในการจัดการศพติดเชื้ อ Danger of Infection
ประเภท 
Category
 ในการจัดการศพต้ องปฏิบัติตามมาตรฐานการป้ องกัน
การแพร่กระจายเชื้อ ดังต่อไปนี้
In handing dead bodies, Standard Precaution are required
การใส่ถุง
การให้ ดูศพใน
การฉีดยาศพ
การจัดเตรียมศพ
ศพ
สถาน
Embalming ในสถานประกอบพิธศี พ
Bagging
ประกอบพิธศี พ
Hygienic preparation in
Viewing in
funeral parior
funeral parlour
ไม่จาเป็ น
อนุญาต
อนุญาตให้ ทาได้ โดยต้ องสวมถุงมือชนิดใช้
Not
Allowed
ครั้งเดียวทิ้ง, ชุดเสื้อกาวน์กนั นา้ , และ
necessary
หน้ ากากอนามัย (Surgical mask)
Allowed with disposable gloves, water
repellent gown and Surgical mask

แผ่นป้ายติดข้อมือศพ สีเหลือง สาหรับ Category 2
เจาะรู
สาหรั
บร้อย
เชือก
ผูกติด
กับ
ข้อมือ
ศพ

อันตรายในการจัดการศพติดเชื้ อ Danger of Infection
ประเภท 
 ในการจัดการศพต้ องปฏิบัติตามมาตรฐานการป้ องกันการแพร่กระจาย Category
เชื้อ นอกจากนี้จะต้ องปฏิบัติตามมาตรฐานการป้ องกันต่อไปนี้ด้วย
In handing dead bodies, Standard Precaution are required
In addition, the following Precautionare also required
การใส่ถุง การให้ ดูศพในสถาน การฉีดยา
การจัดเตรียมศพ
ศพ
ประกอบพิธศี พ
ศพ
ในสถานประกอบพิธศี พ
Bagging Viewing in funeral Embalming
Hygienic preparation in
parlour
funeral parior
ต้ องทา
อนุญาต
ไม่อนุญาต อนุญาตให้ ทาได้ โดยต้ องสวม
Must
Allowed
Not
ถุงมือชนิดใช้ ครั้งเดียวทิ้ง, ชุด
Allowed เสื้อกาวน์กนั นา้ , และหน้ ากาก
อนามัย (N95) Allowed with
disposable gloves, water
repellent gown and N95
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แผ่นป้ายติดข้อมือศพ สีแดง สาหรับ Category 3
เจาะรู
สาหรั
บร้อย
เชือก
ผูกติด
กับ
ข้อมือ
ศพ

อันตรายในการจัดการศพติดเชื้ อ Danger of Infection
ประเภท 
Category
 ในการจัดการศพต้ องปฏิบัติตามมาตรฐานการป้ องกันการ
แพร่กระจายเชื้อนอกจากนี้จะต้ องปฏิบัติตามมาตรฐานการป้ องกัน
ต่อไปนี้ด้วย
In handing dead bodies, Standard Precaution are required
In addition, the following Precaution are also required
การใส่ถุงศพ การให้ ดูศพในสถาน การฉีดยาศพ
การจัดเตรียมศพ
Bagging
ประกอบพิธศี พ
Embalming ในสถานประกอบพิธศี พ
Viewing in funeral
Hygienic preparation in
parlour
funeral parior
ต้ องทา
ไม่อนุญาต
Must
Not Allowed

Flow การจัดการศพ กรณีตายด้วยโรคธรรมชาติ
ตายด้ วยโรคธรรมชาติ
แจ้ งทีมสอบสวนโรค /ทีมจัดการ
ศพ
เก็บตัวอย่าง
ตรวจพบเชื ้อ

ไม่ยืนยันเชื ้อ
มีความเสี่ยง

เข้ าขันตอนกระบวนการจั
้
ดการศพ
ติดเชื ้อ และแจ้ งทีมทาลายเชื ้อทา
ความสะอาดพื ้นที่

เก็บศพไว้ เป็ นการ
ชัว่ คราว โดยใช้ ขนตอน
ั้
กระบวนการจัดการศพ
ติดเชื ้อและแจ้ งทีม
ทาลายเชื ้อทาความ
สะอาดพื ้นที่

ไม่มีความเสี่ยง
ให้ ญาติจดั การศพ
ตามขันตอนปกติ
้
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Flow การจัดการศพ กรณีตายผิดธรรมชาติ
ตายผิดธรรมชาติ
ตารวจปิ ดกันสถานที
้
่พบศพ
กรณีเสียชีวิตนอกโรงพยาบาล
แจ้ งทีมสอบสวนโรค/ทีมจัดการศพ
เก็บตัวอย่าง

ตรวจพบเชื ้อ

ไม่ยืนยันเชื ้อ
มีความเสี่ยง

ชันสูตรพลิกศพตามความเหมาะสมโดย
เน้ นการป้องกันการแพร่กระจายเชื ้อ
เข้ าขันตอนกระบวนการ
้
จัดการศพติดเชื ้อและแจ้ งทีม
ทาลายเชื ้อทาความสะอาด
พื ้นที่

ไม่มีความเสี่ยง
เข้ าสูร่ ะบบการชันสูตรพลิกศพ
ตาม ป.วิอาญา มาตรา 148
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คณะผูจ้ ดั ทา
1. นางสุภาภรณ์ อุตมัง
2. นางกนกวรรณ กุแก้ ว
3. นางพิชญาภา ฮงทอง
4. นางสาววีระสุดา สวัสดี
5. นางสาวโสมนัสสา โสคาภา
6. นายพิบูลย์ พิมพ์จาปา
7. นายภูริภัทร บรรจง
8. นางสมบูรณ์ นันตโลหิต
9. นางสมสมัย บุญส่ง
10. นางสาวพัสวีนิษฐ์ มานุพันธ์
11. นางวราภรณ์ สมดี
12. นางเบญจวรรณ มณีภาค
13. นางเอมิตา เกาะสมบัติ
14. น.ส.กานติมา บัวแสน
15. นางวิภาพร แท่นคา
16. นางละอองศรี มั่งมี
17. นางนุชนาถ ศุภลักษณ์
18. น.ส.วรรณา กองแก้ ว
19. น.ส.ปาณรดา แก่นสาร์
20. นางชฎาพร เปรยะโพธิเดชะ

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
โรงพยาบาล ๕๐พรรษา มหาวิชาราลงกรณ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
โรงพยาบาลวารินชาราบ
โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร
โรงพยาบาลตระการพืชผล
โรงพยาบาลนา้ ยืน
โรงพยาบาลม่วงสามสิบ
โรงพยาบาลกุดข้ าวปุ้ น
โรงพยาบาลดอนมดแดง
โรงพยาบาลสิรินธร
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คณะผูจ้ ดั ทา
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

น.ส.ไก ชมทอง
นางเหลาทอง ยุทธศิลป์
นางมยุรี หวังสุข
น.ส.วิลัดดา คงยืน
น.ส.จันทร์เพ็ญ ศุภโกศล
นางทรรศนีย์ ฉันทะจารุ
นางอนัญชนา ศรีบุรินทร์
นางอภิญญา มาเฉลิม
น.ส.นันท์นภัส ปิ ติโชคโภคินท์
นางปฐวี มากดี
นางประไพ เผ่าภูรี
นางญามินตรา ลิ้มวงษ์ทอง
น.ส.พัชรินทร์ คาบุญมา

โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่
โรงพยาบาลนาจะหลวย
โรงพยาบาลเขื่องใน
โรงพยาบาลตาลสุม
โรงพยาบาลโพธิ์ไทร
โรงพยาบาลเขมราฐ
โรงพยาบาลโขงเจียม
โรงพยาบาลสาโรง
โรงพยาบาลนาตาล
โรงพยาบาลสว่างวีระวงค์
โรงพยาบาลสว่างวีระวงค์
โรงพยาบาลนาเยีย
โรงพยาบาลนาเยีย
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