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คานา
การติดเชื้อในสถานพยาบาล เป็ นปัญหาสาธารณสุข ที่สามารถจัดการได้ โดยการ
พัฒนาคุณภาพการควบคุมและป้ องกันการติดเชื้อ ซึ่งบุคลากรมีบทบาทสาคัญในการบริหาร
จัดการให้ บรรลุเป้ าหมาย อันจะส่งผลให้ อตั ราการติดเชื้อลดลง ค่าใช้ จ่ายด้ านสุขภาพลดลง
ไม่เกิดการกระจายเชื้อไปสู่ชุมชน ประชาชนและเจ้ าหน้ าที่เกิดความปลอดภัย
ในการควบคุมและป้ องกันการติดเชื้ออย่างมีประสิทธิภาพ ต้ องอาศัยการมีส่วนร่วม
ที่จะมุ่งมั่นปฏิบัติงานตามแนวทาง หรือมาตรการที่มีมาตรฐาน ซึ่งต้ องการการพัฒนาองค์
ความรู้ให้ ทนั กับวิทยาการที่พัฒนาก้ าวไกล
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับทีมผู้รับผิดชอบงานป้ องกันและ
ควบคุมการติดเชื้อจากโรงพยาบาล ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่งของจังหวัด
อุบลราชธานี ได้ เล็งเห็นความสาคัญดังกล่าว จึงได้ จัดประชุมเพื่อระดมความคิดและ
ประสบการณ์จากการปฏิบัติงาน ตลอดจนร่วมกันค้ นคว้ าวิทยาการใหม่ๆ มาบูรณาการให้
เหมาะสม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคู่มือการป้ องกันและควบคุมการติดเชื้อ สาหรับ
บุคลากรสาธารณสุข และพยาบาล ที่ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลระดับปฐมภูมิ ได้ ใช้ เป็ น
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพงานด้ านการป้ องกันและควบคุมการติดเชื้อ และใช้ เป็ น
เครื่องมือในการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลสู่ “รพ.สต.ติดดาว” โดยมุ่งเน้ น
ถึงความปลอดภัยของผู้รับบริการเป็ นสาคัญ
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 าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยกาหนดคานิยามของการติดเชื้อในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบล ที่เกิดกับตาแหน่งต่างๆ อย่างชัดเจน และกาหนดวิธกี ารเก็บรวบรวมข้ อมูล
นามาวิเคราะห์และนาเสนอในคณะกรรมการ
2. มีกระบวนการทาความสะอาด การทาลายเชื้อและการทาให้ ปราศจากเชื้อเครื่องมือ
อุปกรณ์ทางกาแพทย์อย่างเหมาะสม ประหยัด และมีประสิทธิภาพถูกต้ องตามหลัก
มาตรฐาน
3. บุคลากรของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล มีความรู้ ความเข้ าใจ สามารถ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการป้ องกันและควบคุมการติดเชื้อและการแพร่กระจายเชื้อในได้
อย่างถูกต้ อง
4. บุคลากรในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ได้ รับการดูแลสุขภาพอนามัยและ
ได้ รับการสร้ างเสริมภูมิค้ ุมกันโรคอย่างเหมาะสม
5. มีการเฝ้ าระวังและการป้ องกันการปนเปื้ อนของเชื้อโรคในสิ่งแวดล้ อมของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
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เป้าหมายในการป้องกันและควบคุมการติดเชื้ อในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
1. ลดอัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
2. มีการปฏิบัติ และประเมิน ตามมาตรฐานการป้ องกันการติดเชื้อ
3. มีการดูแลสุขภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ทั้งบุคลากรใหม่และที่กาลังปฏิบัติงานอยู่
4. ส่งเสริม สนับสนุนให้ มีการใช้ ยาปฏิชีวนะเหมาะสม
5. มีงานวิจัย หรืองานวิชาการนาเสนอ อย่างน้ อยปี ละ 1 เรื่อง
6. การพัฒนาและนาข้ อมูลทางจุลชีววิทยามาใช้ ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง
7. การพัฒนากิจกรรมด้ านการป้ องกันและควบคุมการติดเชื้ออย่าต่อเนื่อง
แผนภูมิแสดง 1 โครงสร้างงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้ อ
ผู้อานวยการ
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชือ้ ใน
โรงพยาบาล
งานบริการพยาบาลด้ านการป้องกันและควบคุม
การติดเชือ้ ในโรงพยาบาล
หน่ วยรักษาพยาบาล

HE = Hospital Epidemiologist
EEpidemiologist
ICN
= Infection Control Nurse

HE / ICN
DE / ICWN

เครือข่ ายบริการสุขภาพระดับ
อาเภอ

DE = Department Epidemiologist
Epidemiologist
ICWN = Infection Control Ward
Nurse
Nurse
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แผนภูมิแสดง 2 โครงสร้างการดาเนินการป้องกันและควบคุมการติดเชื้ อ
ผู้อานวยการ
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
งานเฝ้าระวัง
คณะกรรมการป้องกันและ
ควบคุมการติดเชือ้ ใน
โรงพยาบาล (ICC)

พยาบาลควบคุมการติด
เชือ้ ในโรงพยาบาล(ICN)

งานป้องกัน
และควบคุม

พยาบาลควบคุมการติด
เชือ้
ในหอผู้ป่วย( ICWN )

งานสอบสวน
โรค
งานวิชาการ

แผนภูมิแสดง 3 โครงสร้างงานบริการพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้ อ
ผู้อานวยการา
ราร
หัวหน้ ากลุ่มการ
พยาบาล
หัวหน้ างานหอผู้ป่วย

งานบริการพยาบาลด้ านการ
ป้องกันและควบคุมการติด
เชือ้ ในโรงพยาบาล

ICWN

หัวหน้ าหอผู้ป่วย
RN

TN/PN

AIDE

WORKER

ICWN
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บทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
1. กาหนดนโยบาย แผนงาน รูปแบบการดาเนินงานป้ องกันและควบคุมการติดเชื้อใน
สถานพยาบาล
2. กาหนดให้ มีระบบเฝ้ าระวังการติดเชื้อในสถานพยาบาลอย่างต่อเนื่องและครอบคลุม
ทุกกลุ่มผู้มารับบริการ
3. ควบคุม กากับ สนับสนุนและตรวจสอบการดาเนินงานป้ องกันและควบคุมการติด
เชื้อในสถานพยาบาล
4. กาหนดเกณฑ์มาตรฐานการดาเนินงานป้ องกัน และควบคุมการติดเชื้อใน
สถานพยาบาล ให้ มีประสิทธิภาพ และดาเนินงานได้ อย่างต่อเนื่อง
5. กาหนดแนวทางในการควบคุมคุณภาพบริการงานป้ องกันและควบคุมการติดเชื้อใน
สถานพยาบาล ให้ มีประสิทธิภาพ และดาเนินงานได้ อย่างต่อเนื่อง
6. ประเมินผลการดาเนินงาน และการปฏิบัติตามนโยบาย
7. มีการประชุมคณะกรรมการอย่างต่อเนื่อง
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แผนภูมิแสดง 5 การเฝ้าระวังการติดเชื้ อในผูป้ ่ วยทีร่ บั ไว้ในโรงพยาบาล
ผู้มารั บบริการ
แพทย์ และพยาบาล

ซักประวัติ สังเกตอาการ และอาการแสดง
พบมีการติดเชือ้

แพทย์ และพยาบาล

วินิจฉัยการติดเชือ้
ในโรงพยาบาล NI

แพทย์ และพยาบาล

Yes
วินิจฉัยตาแหน่ งที่มีการติดเชือ้

แพทย์ และพยาบาล

แจ้ งทีมพยาบาล

พยาบาลทุกคนและ ICWN บันทึกข้ อมูลการติดเชือ้ ในแบบฟอร์ ม
รายงานกาติดเชือ้
แพทย์ และพยาบาล,
ICN

วางแผนเพื่อป้องกันและควบคุมการติด
เชือ้ ในโรงพยาบาล

ICN, ICC

มาตรฐานการปฏิบัตใิ นการป้องกัน
และควบคุมการติดเชือ้

ICWN

บันทึกข้ อมูลในใบเฝ้าระวัง อบ. 145

NO

CI
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การติดตามและรวบรวมข้อมูล
1. ICN เยี่ยมหอผู้ป่วยเพื่อติดตาม รวบรวมและบันทึกข้ อมูลของผู้ป่วยในหอผู้ป่วย
2. รวบรวมข้ อมูลของผู้ป่วยจากรายงานผู้ป่วยและผู้ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยเพื่อหาข้ อมูล
เกี่ยวกับการติดเชื้อ
3. บันทึกข้ อมูลทั่วไปของผู้ป่วย บันทึกรายละเอียดที่สาคัญ
4. รวบรวมรายงานผลการตรวจชันสูตรทางห้ องปฏิบัติการและผลการตรวจอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้ อง
5. ถ้ ามีปัญหาให้ ถามความเห็นจากแพทย์ผ้ ูให้ การรักษา
แหล่งของการเก็บข้อมูล
1. คาร์เด็กซ์หรือแฟ้ มครอบครัว เป็ นการศึกษาข้ อมูลในระยะอันสั้น
1.1 ชื่อ นามสกุล อายุ เพศ สถานภาพผู้ป่วย วันที่รับไว้ ในสถานบริการ
1.2 การวินิจฉัยโรค ชนิด และวัน เดือน ปี ที่ผ้ ูป่วยได้ รับการผ่าตัดหรือได้ รับการ
ตรวจรักษาพิเศษอื่นๆ
1.3 การวางแผนการพยาบาล ทาให้ ทราบปัญหา และความต้ องการผู้ป่วย และข้ อ
บ่งชี้ของการติดเชื้อ
1.4 แผนการรักษา การได้ รับยาปฏิชีวนะ การใส่สายยางบริเวณต่างๆ การให้ สารนา้
และสารอาหารทางหลอดเลือดดา
2. ทะเบียนประวัติผ้ ูป่วย
2.1 การเจ็บป่ วยในอดีต ประวัติการเจ็บป่ วยในปัจจุบัน เพื่อดูว่าผู้ป่วยรายใด มีการ
ติดเชื้อมาก่อน รับไว้ ในโรงพยาบาลหรือการติดเชื้อนั้น มีผลมาจากการรับไว้
รักษาในโรงพยาบาลเมื่อครั้งก่อน พร้ อมทั้งศึกษาระยะฟักตัวของเชื้อโรคด้ วย
2.2 แผ่นบันทึกอุณหภูมิ เพื่อดูการเปลี่ยนอุณหภูมิของร่างกายผู้ป่วยว่ามีการ
ผิดปกติหรือมีการติดเชื้อหรือไม่
2.3 แผนการรักษาของแพทย์ ดูจากการได้ รับการรักษาทั้งหมด ตั้งแต่แรกรับจนถึง
ปัจจุบันว่าเป็ นเหตุส่งเสริมให้ เกิดการติดเชื้อหรือ เช่น ได้ รับยาปฏิชีวนะ ยากด
ภูมิต้านทานเชื้อโรค การรักษาหรือการตรวจพิเศษต่างๆ
2.4 แผนการบันทึกรายงานทางการพยาบาล (Nurse Note) มีบันทึกรายงานทางการ
พยาบาล อย่างอย่างเด่นชัด ถูกต้ อง และต่อเนื่องทาให้ จะทราบถึงปัญหาและ
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อาการเปลี่ยนแปลงผู้ป่วย เพราะพยาบาลเป็ นผู้อยู่ใกล้ ชิดให้ บริการพยาบาล
อย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง
2.5 ผลการตรวจทางห้ องปฏิบัติการจุลชีววิทยา
- ผลการตรวจเพาะเชื้อจากเลือด ปัสสาวะ อุจจาระ หรือหนอง และการทดสอบ
ความไวต่อยาปฏิชีวนะแต่ละชนิด
- ผลการตรวจทางโลหิตวิทยาหรือเคมีอ่นื ๆ เช่น เม็ดเลือดขาวมากกว่า
10,000 ลบ.มม. หรือน้ อยกว่า 1,000 ลบ.มม.
2.6 แผ่นบันทึกรายงานอื่นๆ เช่น บันทึกรายงานการผ่าตัด การวินิจฉัยโรคระยะเวลา
ผ่าตัด และการให้ ยาระงับความรู้สกึ
3. การสังเกตและซักถาม
3.1 จากผู้ป่วย ญาติ และเจ้ าหน้ าที่ เช่น ลักษณะปัสสาวะขุ่น เป็ นตะกอน อาการ
ปัสสาวะแสบขัด
3.2 การสังเกตเทคนิคการปฏิบัติงานของเจ้ าหน้ าที่ เช่น การล้ างมือก่อนและหลังให้
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
ทาโดยการทบทวนเวชระเบียนของผู้ป่วยทุกรายที่กาลังรับการรักษาอยู่ในโรงพยาบาล
ในช่วงที่สารวจ เพื่อค้ นหาโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล หรือข้ อมูลอื่นๆ ที่ต้องการ เช่น การติด
เชื้อจากชุมชน การใช้ ยาต้ านจุลชีพ วิธกี ารทบทวนเวชระเบียนของผู้ป่วย 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 งงานวิชาการโรค
ติดเชือ้ ทุกวัน
บันทึกข้ อมูลลงในแบบบันทึกการเฝ้าระวัง : 1 Infection 1 Form
ส่ งแบบบันทึกการเฝ้าระวังให้ ICN ที่งานวิชาการทุกวัน (กรณีสรุป Case ได้ )

12

บทที่ 2
2
โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล
ความเป็ นมาและความสาคัญของโรคติดเชื้ อในโรงพยาบาล
โรคติดเชื้อในโรงพยาบาลเป็ นปัญหาสาคัญในระบบสาธารณสุขประมาณร้ อยละ 10
ของผู้ป่วยที่มารับการรักษาในโรงพยาบาลมีการติดเชื้อที่เกิดจากการดูแลรักษานอกจากนี้
การระบาดของโรคติดต่ออันตรายก็อาจจะเกิดขึ้นได้ ถ้าไม่ป้องกันให้ ถูกต้ องเช่นโรคเอดส์ ,
ตับอักเสบบีเป็ นต้ นโรคเหล่านี้เป็ นอันตรายถึงชีวิตและก่อให้ เกิดความตระหนกและยังเสี่ยง
ต่อการถูกฟ้ องร้ องทางกฎหมาย
การป้ องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลอย่างมีระบบ ถูกต้ องและเหมาะสม
สาหรับแต่ละสถานพยาบาล จะทาให้ ลดอัตราการติดเชื้อลงได้ ยังผลให้ ลดการสูญเสียชีวิต
นอกจากนี้ยังลดค่าใช้ จ่ายที่จะต้ องใช้ ในการักษาผู้ป่วยติดเชื้อด้ วย
ความหมายของการติดเชื้ อในโรงพยาบาล (Definition of Nosocomial Infection)
การติดเชื้อในโรงพยาบาล หมายถึง การติดเชื้ออันเป็ นผลจากการที่ผ้ ูป่วยหรือ
ผู้รับบริการได้ รับเชื้อจุลชีพขณะอยู่ในโรงพยาบาลซึ่ งเชื้อจุลชีพอาจเป็ นเชื้อที่มีอยู่ในตัว
ผู้ป่วยอยู่ (Endogenousorganism) หรือเป็ นเชื้อจากภายนอกร่างกายผู้ป่วย (Exogenous
organism) โดยขณะที่ผ้ ูป่วยเข้ ารับการรักษาในโรงพยาบาลผู้ป่วยไม่มีอาการและอาการ
แสดงของการติดเชื้อ และไม่ได้ อยู่ในระยะฟักตัวของเชื้อ หากไม่ทราบว่าระยะฟักตัวของเชื้อ
นานเท่าไรให้ ถือว่าเป็ นการติดเชื้อในโรงพยาบาล
หากพบว่า การติดเชื้อนั้นปรากฏอาการหลังจากผู้ป่วยเข้ ารับการรักษาในโรงพยาบาล
48 ชั่วโมง การติดเชื้อที่พบขณะแรกเข้ ารับการรักษาในโรงพยาบาล อาจเป็ นการติดเชื้อใน
โรงพยาบาลที่เกี่ยวข้ องกับการเข้ ารับการรักษาในโรงพยาบาลครั้งก่อน ซึ่งจะต้ องพิจารณา
ระยะฟักตัวของเชื้อนั้นๆ เป็ นหลักด้ วย ผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อในโรงพยาบาลอยู่แล้ วอาจเกิด
การติดเชื้อในโรงพยาบาลจากเชื้อชนิดใหม่ได้ ในตาแหน่งเดียวกับการติดเชื้อเดิม หรืออาจ
มีการติดเชื้อชนิดเดียวกับเชื้อเดิม แต่การติดเชื้อเกิดที่ตาแหน่งใหม่กถ็ ือว่าเป็ นการติดเชื้อ
ในโรงพยาบาลอีกตาแหน่งหนึ่ง
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ปั จจัยทีเ่ กีย่ วข้องกับโรคติดเชื้ อในโรงพยาบาลปัจจัยดังกล่าวมี 3 ปัจจัยหลักคือ
1. เชื้ อก่อโรค ส่วนใหญ่เป็ นเชื้อแบคทีเรียและมักเป็ นเชื้อประจาถิ่นส่วนน้ อยเป็ นเชื้อ
จากผู้ป่วยอื่นบุคลากร หรือสิ่งแวดล้ อม
2. สิง่ แวดล้อม หมายถึง อาคารสถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้ บุคลากร และญาติท่มี า
เยี่ยมผู้ป่วย นา้ ดื่ม นา้ ใช้ ฯลฯ ถ้ ามีเชื้อโรคในสิ่งแวดล้ อมมากผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงต่อการ
ติดเชื้อโรคมากขึ้น ผู้รับผิดชอบผู้รับผิดชอบจึงควรสนใจเรื่องสิ่งแวดล้ อมให้ มาก
3. คน เป็ นปัจจัยที่สาคัญที่สดุ ถ้ าบุคลากรหรือผู้ป่วยมีภมู ิค้ ุมกันโรคลดลงจะมีความ
เสี่ยงในการติดเชื้อได้ ง่าย
กลไกการติดเชื้ อกลไกการติดเชื้อที่สาคัญได้ แก่
1. การสัมผัส เป็ นกลไกที่สาคัญที่สดุ ที่เกิดขึ้นกับการจับต้ องผู้ป่วยโดยตรง หรือการ
สัมผัสที่เกิดขึ้นจากการใช้ เครื่องมือต่างๆ พาหะ ที่สาคัญที่สดุ ในการนาเชื้อสู่ผ้ ูป่วย คือ มือ
ของบุคลากร เครื่องมือ เครื่องใช้ ทางการแพทย์ท่ไี ม่ได้ รับการกาจัดเชื้อที่ถูกต้ อง ก็ทาให้ มี
การแพร่เชื้อได้ ง่าย
2. การแพร่ทางอากาศ ส่วนใหญ่เป็ นเชื้อไวรัส เช่น ไข้ หวัด, ไข้ หวัดใหญ่, หัด,
อีสกุ อีใส ฯลฯ ที่พบมากขึ้นในปัจจุบัน คือ วัณโรคอันเนื่องจากมีผ้ ูป่วยเอดส์ท่ปี ่ วยด้ วย
วัณโรคปอดเพิ่มขึ้นเป็ นจานวนมาก
หลักการควบคุมโรคติดเชื้ อในโรงพยาบาล
ดังที่กล่าวมาแล้ วว่า โรคติดเชื้อในโรงพยาบาลเป็ นปัญหาใหญ่ มีอนั ตรายทั้งต่อผู้ป่วย
บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไป จึงมีความจาเป็ นที่ต้องควบคุมโรคนี้ การ
ควบคุมแม้ ไม่ทาให้ โรคติดเชื้อลงได้ การควบคุมควรกระทาไปเพื่อแก้ ปัจจัยของการติดเชื้อ
ดังต่อไปนี้
1. การกาจัดแหล่งของเชื้อโรค เช่น การแยกผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อ การดูแลเครื่องมือ
เครื่องใช้ ให้ สะอาด เป็ นต้ น
2. การป้ องกันการนาเชื้อโรคเข้ าสู่ผ้ ูป่วย เช่น การกาจัดเชื้อบนเครื่องมือเครื่องใช้
การดูแลสิ่งแวดล้ อม การเข้ มงวดในการล้ างมือของบุคลากร เป็ นต้ น
3. การเสริมสร่างภูมิค้ ุมกันให้ แก่ผ้ ูป่วย เช่น การรักษาโรค การให้ อาหารเสริม เป็ นต้ น
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บทที่ 3
2
หลักการป้องกันการติดเชื้อ
และควบค ุมการแพร่กระจายเชื้อ
หลักการป้องกันการติดเชื้ อและควบคุมการแพร่กระจายของเชื้ อ
แผนภูมิ : การปฏิบัติเพื่อป้ องกันการแพร่กระจายเชื้อ
Isolation Precautions

Standard Precautions

1. การทาความสะอาดมือ
2. การใช้ อุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วน
บุคคล
3. การป้ องกันไม่ให้ บุคลากรได้ รับ
อุบัติเหตุจากของมีคมและสัมผัสสารคัด
หลั่งขณะปฏิบัติงาน
4. การปฏิบัติเพื่อทาลายเชื้อ, ทาให้
ปราศจากเชื้อสาหรับอุปกรณ์ทาง
การแพทย์
5.การดูแลสิ่งแวดล้ อม
6. การจัดสถานที่ให้ ผ้ ูป่วย
7. การจัดการเครื่องผ้ า

Transmission
Precautions

1. การป้ องกันการติดเชื้อทางอากาศ
(Airborne precautions)
2. การป้ องกันการติดเชื้อทางละออง
เสมหะ(Droplet precautions)
3. การป้ องกันการติดเชื้อจากการ
สัมผัส(Contact precautions)
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หลัก Isolation Precautions หมายถึง การปฏิบัติเพื่อป้ องกันการติดเชื้อและควบคุม
การแพร่กระจายเชื้อจากผู้ป่วยสู่ผ้ ูป่วย บุคลากร ญาติและสิ่งแวดล้ อมรอบโรงพยาบาลหรือ
สถานบริการสาธารณสุข ซึ่งประกอบด้ วยมาตรการ Standard Precautions และ
Transmission Based Precautions
1. Standard Precautions หมายถึง ปฏิบัติข้นั พื้นฐานเพื่อป้ องกันการติดเชื้อที่ใช้ กบั
ผู้ป่วยทุกรายที่รับบริการจากโรงพยาบาล หรือสถานบริการสาธารณสุข โดยไม่คานึงถึงการ
วินิจฉัยของโรคหรือภาวะติดเชื้อของผู้ป่วย ได้ แก่
1.1 การทาความสะอาดมือ
1.2 การใช้ อุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคล
1.3 การป้ องกันไม่ให้ บุคลากรได้ รับอุบัติเหตุจากของมีคม และสัมผัสสารคัดหลั่ง
ขณะปฏิบัติงาน
1.4 การปฏิบัติเพื่อทาลายเชื้อ/ ทาให้ ปราศจากเชื้อ
สาหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์
1.5 การดูแลสิ่งแวดล้ อม
1.6 การจัดสถานที่ให้ ผ้ ูป่วย
1.7 การจัดการเครื่องผ้ า
2. หลัก Transmission Based Precautions หมายถึง การปฏิบัติเพื่อควบคุมการ
แพร่กระจายเชื้อ ซึ่งใช้ ปฏิบัติกบั ผู้ป่วยที่สงสัยหรือทราบว่าเป็ นโรคติดเชื้อ โดยใช้ เป็ น
มาตรการร่วมกับ Standard Precautions ซึ่งการใช้ มาตรการนี้ จะขึ้นกับลักษณะหนทาง
การแพร่กระจายเชื้อโรคของผู้ป่วย ซึ่งแบ่งเป็ น 3 ประเภท คือ
2.1 การป้องกันการติดเชื้ อทางอากาศ (Airborne precautions) เกิดจากละอองฝอย
ที่มีขนาดเล็กกว่า 5 ไมครอน ได้ แก่ TB , Measles , Chicken pox , ไข้ หวัดนก
หลักปฏิบตั ิการป้องกันการติดเชื้ อทางอากาศป้ องกันการแพร่กระจายของการติดเชื้อ
ที่ยังคงติดเชื้อในระยะทางไกลเมื่อลอยอยู่ในอากาศ
- ควรจัดให้ ผ้ ูป่วยอยู่ในห้ องแยกความดันลบ (negative pressure room)
- ในกรณีท่มี ีห้องแยกธรรมดาให้ แยกผู้ป่วยไว้ ในห้ องแยก และปิ ดประตูทุกครั้งหลัง
เข้ าหรือออกจากห้ องผู้ป่วย หลีกเลี่ยงการใช้ พัดลมควรมีแสงแดดส่องถึง
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- ในกรณีท่ไี ม่มีห้องแยก จัดให้ ผ้ ูป่วยติดเชื้อชนิดเดียวกันอยู่ในบริเวณเดียวกัน
โดยจัดเตียงผู้ป่วยไว้ บริเวณที่อากาศถ่ายเทได้ ดี เช่น ริมหน้ าต่าง และควรจะอยู่ใต้
ลม ควรจากัดบริเวณผู้ป่วยเท่าที่ทาได้
- ผู้เข้ าเยี่ยมและบุคลากรทางการแพทย์ท่จี ะเข้ าไปในห้ องผู้ป่วยหรือดูแลผู้ป่วยต้ อง
ใส่ผ้าปิ ดปากและจมูกชนิด N-95 ล้ างมือแบบ Hygienic hand washing หลังการ
เยี่ยมหรือดูแลผู้ป่วย หรือกรณีท่มี ือไม่เปื้ อนสารคัดหลั่งที่มองเห็นชัดเจนให้ 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
- หลังจากจาหน่ายผู้ป่วย เปิ ดหน้ าต่างระบายอากาศอย่างน้ อย 30 นาที ก่อนทา
ความสะอาดห้ องให้ ท่วั ถึง ในกรณีห้องแยกความดันลบ ให้ เปิ ดระบบระบาย
อากาศไว้ อย่างน้ อย 30 นาที จึงจะเข้ าไปทาความสะอาดห้ องให้ ท่วั ถึง ก่อนรับ
ผู้ป่วยรายอื่น
2.2 การป้องกันการติดเชื้ อทางละอองเสมหะ (Droplet precautions) เป็ นวิธกี าร
ป้ องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคจากละอองเสมหะ นา้ มูก นา้ ลาย ที่มีขนาดใหญ่กว่า
5 ไมครอน ที่เกิดจากการสัมผัสอย่างใกล้ ชิด ระหว่างแหล่งของเชื้อโรคกับผู้ท่สี มั ผัสเชื้อ
ได้ แก่ Rubella (หัดเยอรมัน) Mumps (คางทูม) Pertussis Pneumonia , ไวรัสไข้ หวัดใหญ่
Adenovirus , Rhinovirus N. meningitides และกลุ่ม Streptococcus
หลักปฏิบตั ิการป้องกันการติดเชื้ อทางละอองเสมหะ
- ในกรณีท่มี ีห้องแยก ให้ แยกผู้ป่วยไว้ ในห้ องแยก และปิ ดประตูทุกครั้งหลังเข้ าหรือ
ออกจากห้ องผู้ป่วย
- ในกรณีท่ไี ม่มีห้องแยก ให้ จัดเตียงผู้ป่วยไว้ ห่างกันไม่น้อยกว่า 3 ฟุต และมีอากาศ
ถ่ายเทได้ ดี และจัดให้ ผ้ ูป่วยโรคเดียวกันอยู่ในบริเวณเดียวกัน เตรียมภาชนะที่มี
ฝาปิ ดมิดชิด มีถุงมูลฝอยรองรับสารคัดหลั่ง แล้ วทิ้งลงในถังมูลฝอยติดเชื้อ
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- ผู้เข้ าเยี่ยมและบุคลากรทางการแพทย์ ที่จะเข้ าไปในห้ องผู้ป่วยหรือดูแลผู้ป่วย
ต้ องใส่ผ้าปิ ดปากและจมูกชนิดธรรมดา ยกเว้ นการทาหัตถการที่ทาให้ เกิดการ
ฟุ้ งกระจายและใกล้ ชิดผู้ป่วยให้ ใส่ชนิด N-95 เช่น การพ่นยา การใส่ท่อช่วย
หายใจ เป็ นต้ น และล้ างมือแบบ Hygienic hand washing หลังการเยี่ยม, ดูแล
ผู้ป่วยหรือกรณีท่มี ือไม่เปื้ อนสารคัดหลั่งที่มองเห็นชัดเจน ให้ ใช้ แอลกอฮอล์เจล
ถูมือ 7 ขั้นตอนได้
- ให้ ผ้ ูป่วยใช้ ผ้าหรือกระดาษปิ ดปากจมูกเวลาไอจามและใส่ผ้าปิ ดปากและจมูกชนิด
ธรรมดาตลอดเวลา ยกเว้ นเวลารับประทานอาหารและแปรงฟัน
- ถ้ ามีความจาเป็ นต้ องเคลื่อนย้ ายผู้ป่วยออกนอกห้ อง ให้ ผ้ ูป่วยใส่ผ้าปิ ดปากและ
จมูกชนิดธรรมดาตลอดเวลา และแจ้ งให้ หน่วยงานที่จะรับให้ ทราบล่วงหน้ าก่อน
เพื่อเตรียมรับผู้ป่วยและป้ องกันการแพร่กระจายเชื้อ
2.3 การป้องกันการติดเชื้ อจากการสัมผัส (Contact precautions) เป็ นการป้ องกัน
การติดเชื้อ สาหรับผู้ป่วยที่ได้ รับการวินิจฉัยโรค ที่สามารถแพร่กระจายเชื้อทางการสัมผัสทั้ง
ทางตรงและทางอ้ อม ได้ แก่ โรคติดเชื้อดื้อยา MRSA อุจจาระร่วง, อีสกุ อีใส, เริม, งูสวัด,
ตาแดง, ตับอักเสบ, พิษสุนัขบ้ า, บาดทะยักแผลติดเชื้อ, ฝี , หิด, ริดสีดวงตา, ตาอักเสบจาก
เชื้อหนองใน เช่น VRE, C.difficile, Noroviruses และเชื้อโรคลาไส้ อ่นื ๆ
หลักปฏิบตั ิการป้องกันการติดเชื้ อจากการสัมผัส
- แยกผู้ป่วยไว้ ในห้ องแยกและปิ ดประตูทุกครั้งหลังเข้ าหรือออกจากห้ องผู้ป่วย
- ในกรณีท่ไี ม่มีห้องแยกให้ จัดเตียงผู้ป่วยไว้ ในบริเวณเดียวกันห่างกันอย่างน้ อย 3
ฟุตและต้ องมีม่านกั้น
- สวมถุงมือและผ้ ายางกันเปื้ อนทุกครั้งเมื่อจับต้ องผู้ป่วยและถอดออกก่อนออกจาก
ห้ องผู้ป่วย
- ล้ างมือแบบ hygienic hand washing ทุกครั้งหลังถอดถุงมือ
- ผู้เข้ าเยี่ยมล้ างมือแบบ hygienic hand washing ทุกครั้งหลังการเยี่ยมผู้ป่วยแนะนา
ให้ หลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้ป่วยและเครื่องใช้ ผ้ ูป่วย
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แนวปฏิบตั ิการป้องกันและควบคุมการติดเชื้ อในโรงพยาบาล
Airborne Precautions
Droplet Precautions
Contact Precautions
1.กลุ่มโรค : หัด อีสกุ อีใส 1.กลุ่มโรค :หวัด ไข้ หวัด
1.กลุ่มโรค : อุจจาระร่วง
งูสวัดและเริมแบบ
ใหญ่ ปอดอักเสบ หัด
บาดแผลเปิ ด
แพร่กระจาย SARS
เยอรมัน คางทูม ไอกรน
Conjunctivitis, มือเท้ าปาก
ไข้ หวัดนก TB
คอตีบ ไข้ กาฬหลังแอ่น
เชื้อดื้อยา
2. ปฏิบัติตามมาตรการ
2. ปฏิบัติตามมาตรการ
2. ปฏิบัติตามมาตรการ
Standard Precautions
Standard Precautions
Standard Precautions
3. แยกผู้ป่วยไว้ ห้องแยกจน 3. แยกผู้ป่วยไว้ ห้องแยกจน 3. แยกผู้ป่วยไว้ ห้องแยกจน
พ้ นระยะแพร่เชื้อ ปิ ด
พ้ นระยะแพร่เชื้อ ปิ ดประตู พ้ นระยะแพร่เชื้อ ปิ ดประตู
ประตูห้องทุกครั้งหลังเข้ า- ห้ องทุกครั้งหลังเข้ า-ออก
ห้ องทุกครั้งหลังเข้ า-ออก
ออกจากห้ องผู้ป่วย ถ้ าไม่มี จากห้ องผู้ป่วย ถ้ าไม่มีห้อง จากห้ องผู้ป่วย ถ้ าไม่มีห้อง
ห้ องแยก ให้ จัดผู้ป่วยติด
แยก ให้ จัดผู้ป่วยติดเชื้อ
แยก ให้ จัดผู้ป่วยติดเชื้อ
เชื้อชนิดเดียวกันอยู่
ชนิดเดียวกันอยู่รวมกันใน ชนิดเดียวกันอยู่รวมกันใน
รวมกันในห้ องเดียวหรือ
ห้ องเดียวหรือมุมเดียวกัน ห้ องเดียวหรือมุมเดียวกัน
มุมเดียวกัน โดยแยก
โดยแยกอุปกรณ์สาหรับใช้ โดยแยกอุปกรณ์สาหรับใช้
อุปกรณ์สาหรับใช้ กบั
กับผู้ป่วยเฉพาะราย
กับผู้ป่วยเฉพาะราย
ผู้ป่วยเฉพาะราย
4. ติดป้ ายสัญลักษณ์
4. ติดป้ ายสัญลักษณ์
4. ติดป้ ายสัญลักษณ์
Airborne Precautions
Droplet Precautions หน้ า Contact Precautions หน้ า
หน้ าห้ องแยกหรือเตียง
ห้ องแยกหรือเตียงผู้ป่วย
ห้ องแยกหรือเตียงผู้ป่วย
ผู้ป่วยและเวชระเบียน
และเวชระเบียน
และเวชระเบียน
5. สวมถุงมือเมื่อจะสัมผัส 5. สวมถุงมือเมื่อจะสัมผัส 5. สวมถุงมือทุกครั้งก่อน
ผู้ป่วย
ผู้ป่วย
สัมผัสผู้ป่วย
6. สวม Mask N95 เมื่อ
6. สวม Surgical Mask เมื่อ 6. ใช้ เครื่องป้ องกันร่างกาย
ปฏิบัติกจิ กรรม
ปฏิบัติกจิ กรรมรักษาทั่วไป ตามความเหมาะสมเมื่อ
รักษาพยาบาล และให้
กับผู้ป่วย หากจะทา
คาดว่าส่วนของร่างกายจะ
ผู้ป่วยสวม Surgical Mask กิจกรรมที่ทาให้ เกิดฝอย
สัมผัสสารคัดหลั่งผู้ป่วย
ตลอดเวลา ยกเว้ นเวลา
ละออง เช่น ใส่ท่อช่วย
หรือสิ่งปนเปื้ อนเชื้อโรค
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Airborne Precautions
Droplet Precautions
Contact Precautions
รับประทานอาหารและ
หายใจ ดูดเสมหะ พ่นยา
แปรงฟัน ใช้ ผ้าหรือ
ควรใช้ Mask N95และให้
กระดาษปิ ดปาก-จมูกเวลา ผู้ป่วยสวม Surgical Mask
ไอ/จาม ให้ บ้วนเสมหะใน ตลอดเวลา ยกเว้ นเวลา
ภาชนะที่มีถุงพลาสติก
รับประทานอาหารและ
รองรับมีฝาปิ ดมิดชิด
แปรงฟัน ใช้ ผ้าหรือ
กระดาษปิ ดปาก-จมูกเวลา
ไอ,จาม ให้ บ้วนเสมหะใน
ภาชนะที่มีถุงพลาสติก
รองรับมีฝาปิ ดมิดชิด
7. การเคลื่อนย้ ายผู้ป่วย ให้ 7. การเคลื่อนย้ ายผู้ป่วย ให้ 7. การเคลื่อนย้ ายผู้ป่วย ให้
ผู้ป่วยสวม Surgical Mask ผู้ป่วยสวม Surgical Mask ปิ ดร่างกายบริเวณที่มีเชื้อ
แจ้ งผู้เกี่ยวข้ องให้ ระวังการ แจ้ งผู้เกี่ยวข้ องให้ ระวังการ โรคให้ มิดชิด แจ้ ง
ปนเปื้ อนเชื้อโรคจากผู้ป่วย ปนเปื้ อนเชื้อโรคจากผู้ป่วย ผู้เกี่ยวข้ องให้ ระวังการ
ทาความสะอาดพาหนะที่
ทาความสะอาดพาหนะที่ใช้ ปนเปื้ อนเชื้อโรคจากผู้ป่วย
ใช้ เคลื่อนย้ ายผู้ป่วยทุกครั้ง เคลื่อนย้ ายผู้ป่วยทุกครั้ง
ทาความสะอาดพาหนะที่ใช้
ด้ วยนา้ ยาทาลายเชื้อ
ด้ วยนา้ ยาทาลายเชื้อ
เคลื่อนย้ ายผู้ป่วยทุกครั้ง
Vilulex
Vilulex
ด้ วยนา้ ยาทาลายเชื้อ
Vilulex
ระยะเวลาในการแยกผูป้ ่ วย
ชื่อโรค
1. Chickenpox
2. Diphtheria
3. Gonococcal
Conjunctivitis

ระยะเวลาในการแยกผูป้ ่ วย
ตั้งแต่ 5 วันก่อนผื่นขึ้น จนถึงประมาณ 6 วันหลังจากผื่น
ขึ้น
คลอดระยะเวลาที่ยังพบเชื้อจากจมูกและคอของผู้ป่วย
หลังจากได้ รับยาต้ านจุลชีพ 24 ชั่วโมง
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ชื่อโรค
4. Group A Streptococcal
Endometritis
5. Herpes zoster , Herpes
simplex
6. Measles
7. Mumps
8. Meningococcemia
9.Rabies
10.TB

ระยะเวลาในการแยกผูป้ ่ วย
ในรายที่ไม่ได้ รับการรักษาตั้งแต่ 10-21 วันหลังจากมี
อาการ ส่วนรายที่ได้ รับการรักษาแยกหลังจากได้ รับยา
ต้ านจุลชีพ 24-48 ชั่วโมง
ตลอดระยะเวลาที่ป่วย
ก่อนมีอาการป่ วยจนถึง 4 วันหลังผื่นขึ้น
2 วันก่อนมีอาการบวมของต่อมนา้ ลายจนถึง 5 วัน
หลังจากเริ่มมีอาการ
จนกระทั่งไม่พบเชื้อในนา้ มูกนา้ ลายของผู้ป่วย
ตลอดระยะเวลาที่ป่วย
2 สัปดาห์แรกหลังเริ่มการรักษา หรือจนผลAFB
Negative ติดต่อกัน3ครั้ง

การทาความสะอาดมือ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ บุคลากรทางการแพทย์ทุกระดับที่
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลทาความสะอาดมือได้
ถูกต้ อง
2. เพื่อป้ องกันและควบคุมการแพร่กระจาย
เชื้อโรคโดยการสัมผัสด้ วยมือ
ขอบข่าย
หอผู้ป่วยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับการให้ บริการตรวจรักษาพยาบาลผู้ป่วย
คาจากัดความ
การล้างมือทาได้ 2 วิธี คือ
1. การล้ างมือด้ วยนา้ กับสบู่หรือนา้ ยาฆ่าเชื้อ (Handwashing or Hand antisepsis) เมื่อ
มือเปื้ อนสิ่งสกปรกอย่างเห็นได้ ชัด การล้ างมือด้ วยนา้ กับสบู่หรือยาฆ่าเชื้อให้ ถอดแหวนหรือ
เครื่องประดับอื่นที่ใส่ในนิ้วมือออก ฟอกสบู่หรือนา้ ยาฆ่าเชื้อให้ ท่วั ทุกส่วนของมือ และนิ้วใช้
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เวลานานอย่างน้ อย 15 วินาที แล้ วเช็ดมือให้ แห้ งด้ วยผ้ าหรือกระดาษที่สะอาด แบ่งออกเป็ น
3 ประเภท คือ
1.1. Normalhand washing เป็ นการล้ างมือในกรณีท่ไี ม่เกี่ยวข้ องกับกิจกรรมการ
ดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ หรือจับต้ องวัตถุท่ปี นเปื้ อนเชื้อโรค และก่อนจับต้ องผู้ป่วย
ที่มีภมู ิค้ ุมกันต่า
1.2. Hygienichand washing เป็ นการล้ างมือภายหลังสัมผัสสารคัดหลั่งจากร่างกาย
หรือสิ่งปนเปื้ อนเชื้อโรค และก่อนปฏิบัติการรักษาพยาบาลที่ใช้ เทคนิค
ปราศจากเชื้อ
1.3. Surgicalhand washing เป็ นการล้ างมือเพื่อทาหัตถการ เช่น การผ่าตัด การทา
คลอด
2. การถูมือด้ วยแอลกอฮอล์ (Alcohol - based hand rubs) เป็ นการทาความสะอาดมือ
โดยใช้ แอลกอฮอล์ถูมือ ไม่ต้องใช้ นา้ ซึ่งลดเวลาลงได้ มาก
ข้อบ่งชี้ ในการล้างมือ
1. ก่อนและหลังปฏิบัติในแต่ละกิจกรรมต่อไปนี้
- การดูแลผู้ป่วยที่ไวต่อการติดเชื้อ เช่น ทารก ผู้ท่มี ีภมู ิต้านทานต่า
- การดูแลผู้ป่วยในหอผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง เช่น ผู้ป่วยในหอผู้ป่วยวิกฤตต่างๆ
- ก่อนและหลังดูแลผู้ป่วยที่มีเชื้อดื้อยา
- การรักษาพยาบาลที่ใช้ เทคนิคปราศจากเชื้อ เช่น ทาแผลหรือสัมผัสแผลเปิ ด การ
ทา invasive procedure เช่น การใส่สายสวนต่าง ๆ การดูดเสมหะ
2. หลังสัมผัสเลือดและสารคัดหลั่งจากร่างกายหรือวัสดุท่ปี นเปื้ อนเชื้อโรค
3. ก่อนสวมและหลังถอดถุงมือ
หลักการล้างมือตามหลัก 5 Moments
1. ก่อนสัมผัสผู้ป่วย (Before touching)
2. ก่อนทาหัตถการกับผู้ป่วย (Before Clean / Aseptic Procedure)
3. หลังสัมผัสสารคัดหลั่งจากผู้ป่วย (After Body Fluid Exposure risk)
4. หลังสัมผัสคนไข้ (After Touching a Patient)
5. หลังสัมผัสสิ่งที่ล้อมรอบผู้ป่วย (After touching Patient Surrounding)
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การฟอกมืออย่างมีประสิทธิภาพ จะลดและทาลายเชื้อบนมือได้ อย่างทั่วถึง โดยมีข้นั ตอน
ดังนี้
1. ฟอกฝ่ ามือด้ านหน้ า
2. ฟอกหลังมือและง่ามนิ้วมือด้ านหลัง
3. ฟอกฝ่ ามือและง่ามนิ้วมือด้ านหน้ า
4. ฟอกนิ้วและข้ อนิ้วมือด้ านหลัง
5. ฟอกนิ้วหัวแม่มือ
6. ฟอกปลายนิ้วมือและลายเส้ นฝ่ ามือ
7. ฟอกรอบข้ อมือ
หมายเหตุ ฟอกมือสลับกันทั้ง 2 ข้ าง ทุกขั้นตอน

วิธีปฏิบตั ิ
กระบวนการ

การปฏิบตั ิ

ใช้ แอลกอฮอล์ประมาณ 3 - 5 มล. ใส่ฝ่ามือแล้ วลูบให้ ท่วั ฝ่ ามือหลัง
1. Alcohol based hand rubs มือและนิ้วมือจนกระทั่งแอลกอฮอล์ระเหยจนแห้ งซึ่งใช้ เวลาประมาณ
20 - 30 วินาทีหลังลูบมือ การใช้ แอลกอฮอล์ 5-10 ครั้งแล้ วรู้สกึ
เหนียวมือให้ ล้างออกด้ วยนา้ กับสบู่ไม่ควรล้ างมือด้ วยนา้ และสบู่
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กระบวนการ

2. Normal
handwashing

3. Hygienic
handwashing

4. Surgical
handwashing

การปฏิบตั ิ
ตามหลังการถูมือด้ วยแอลกอฮอล์ทุกครั้งเพราะอาจทาให้ เกิดผิวหนัง
อักเสบได้ ง่ายขึ้น
1. ฟอกด้ วยสบู่ธรรมดาอย่างน้ อย 10 วินาที ล้ างด้ วยนา้ จากก๊อก เช็ด
แห้ งด้ วยผ้ าสะอาด/กระดาษ
2. เลือกใช้ ภาชนะใส่สบู่ก้อนที่ไม่ขังนา้ และล้ างทาความสะอาดเสมอ
กรณีใช้ สบู่เหลว ควรทาความสะอาดภาชนะและทาให้ แห้ งทุกครั้งก่อน
เติมสบู่ หรือไม่เกิน 3 วัน
ฟอกด้ วยสบู่ผสมนา้ ยาทาลายเชื้อ เช่น 4% Chlorhexidinegluconate
หรือ 7.5% Iodophorอย่างน้ อย 30 วินาที ล้ างด้ วยนา้ จากก๊อก เช็ด
แห้ งด้ วยผ้ าสะอาด/ กระดาษ หรือในกรณีท่มี ือไม่เปื้ อน อาจใช้ นา้ ยา
ทาลายเชื้อที่มีแอลกอฮอล์ (Alcohol based product) ประมาณ 5 มล.
ถูมือสองข้ างให้ ท่วั จนนา้ ยาแห้ ง
ฟอกด้ วยสบู่ผสมนา้ ยาทาลายเชื้อ เช่น 4 % Chlorhexidinegluconate
หรือ 7.5% Iodophor ที่มือจนถึงข้ อศอกนาน 2 - 6 นาที การฟอกมือ
ครั้งแรกของแต่ละวันให้ ใช้ แปรงขัดปลายนิ้วและซอกเล็บด้ วยแล้ วล้ าง
ด้ วยนา้ จากก๊อกและเช็ดแห้ งด้ วยผ้ าปราศจากเชื้อ หรือใช้ นา้ ยาทาลาย
เชื้อที่มีแอลกอฮอล์ (Alcohol-based product) 5 มล. ถูมือให้ ท่วั
จนถึงข้ อศอกจนนา้ ยาแห้ งและทาซา้ 2 ครั้ง

สิง่ ทีไ่ ม่ควรปฏิบตั ิ
– ใช้ ผ้าเช็ดมือผืนใหญ่ร่วมกัน
– ในกรณีท่มี ือเปื้ อนสิ่งสกปรก หรือสารคัดหลั่งจากร่างกายที่มองเห็นได้ ด้วยตาเปล่า
ต้ องล้ างมือโดยใช้ นา้ ไม่ใช้ แอลกอฮอล์ถูมือ
การใช้เครือ่ งป้องกันร่างกาย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็ นการปูองกันการแพร่กระจายเชื้อจากบุคลากรสู่ผ้ ูป่วย/บุคลากรอื่นๆ และ
จากผู้ป่วยสู่บุคลากร
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2. เพื่อให้ บุคลากรเข้ าใจและตระหนักถึงความสาคัญของการใช้ เครื่องปูองกันร่างกายใน
การให้ บริการรักษาพยาบาล
3. เพื่อให้ บุคลากรปฏิบัติเป็ นแนวทางเดียวกัน
วัสดุ – อุปกรณ์ทีใ่ ช้
1. ถุงมือ (Glove)
2. เสื้อคลุม (Gown)
3. ผ้ ายางกันเปื้ อน (Apron)
4. ผ้ าปิ ดปาก-จมูก (Mask)
5. แว่นป้ องกันตา (Goggles) และหน้ ากาก (Face Shield)
6. หมวก
7. รองเท้ าบูท๊
การปฏิบตั ิ
1. การใช้ถุงมือ
1.1 เลือกใช้ ชนิดถุงมือให้ สอดคล้ องกับกิจกรรม
- ถุงมือปราศจากเชื้อได้ แก่ถุงมือผ่าตัดขนาดสั้น (Surgical glove) สาหรับ
หัตถการและการผ่าตัดที่มีเลือดออกมากและสาหรับตรวจทั่วไปที่ต้องการ
ความปราศจากเชื้อ
-ถุงมือสะอาดสาหรับการตรวจทั่วไปที่ต้องการความสะอาด
-ถุงมือยางหนาหรือถุงมือยางสาหรับแม่บ้านสาหรับงานซักล้ าง
1.2 ให้ ใส่ถุงมือทุกครั้งที่มีบาดแผล (แม้ ว่าจะเป็ นแผลจากหนังหุ้มเล็บฉีกขาดก็
ตาม) หรือให้ การดูแลผู้ป่วยที่คาดว่าจะสัมผัสเลือด/สารคัดหลั่ง
1.3 ต้ องเปลี่ยนถุงมือและล้ างมือทุกครั้งที่จะปฏิบัติกจิ กรรมใหม่ดูแลผู้ป่วยรายใหม่
จับต้ องผู้ป่วยที่เปื้ อนเลือดหรือสารคัดหลั่งจากร่างกายและทุกครั้งที่ใช้ ถุงมือ
ปราศจากเชื้อเกิดการปนเปื้ อน
2. การใส่เสื้ อคลุม
ใช้ ในกิจกรรมที่คาดว่าจะมีเลือด/สารคัดหลั่งของผู้ป่วยกระเด็นหรือพุ่งเข้ าสู่ร่างกาย
บุคลากร เช่น การทาคลอด การทาหัตถกรรม การทาทันตกรรม ฯลฯ เมื่อใช้ เสื้อคลุมแล้ วให้
ระมัดระวังไม่จับด้ านนอกของเสื้อ เมื่อจะถอดควรค่อยๆ ถอดแล้ วม้ วนให้ ด้านในอยู่ด้าน
นอกของเสื้อนาไปใส่ภาชนะที่เตรียมไว้ แล้ วล้ างมือ
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3. การใช้ผา้ ยางกันเปื้ อน
ใช้ ในกิจกรรมที่คาดว่า จะมีเลือดหรือสารคัดหลั่งจากร่างกายผู้ป่วยกระเด็น หรือพุ่งเข้ า
สู่ร่างกายบุคลากรเป็ นปริมาณมากหรือขณะล้ างเครื่องมือ
4. การใช้ผา้ ปิ ดปากและจมูก (Mask)
ใช้ ในกรณีดูแลผู้ป่วยที่คาดว่ามีเลือดหรือสารคัดหลั่งจากร่างกายผู้ป่วยกระเด็นหรือพุ่ง
เข้ าสู่ใบหน้ าปากจมูกของบุคลากร
5. การใช้แว่นป้องกันตา (Goggles)
ใช้ ในกรณีดูแลผู้ป่วยที่อาจจะมีเลือดสารน้ าหรือละอองฝอยจากร่างกายผู้ป่วยกระเด็น
เข้ าตา เช่น การผ่าตัด การทาคลอด การดูดเสมหะ การกรอฟัน การทางานใน
ห้ องปฏิบัติการ
6. การใช้หมวก
ใช้ ในกรณีดูแลผู้ป่วยที่คาดว่าจะมีเลือดหรือสารน้ าจากร่างกายผู้ป่วยกระเด็นพุ่งเข้ าสู่
ร่างกายบุคลากร (หลักการเดียวกับการใช้ ผ้าปิ ดปากและจมูก)
7. การใช้รองเท้าบู ท๊
ใช้ ในกิจกรรมที่คาดว่าจะมีเลือด หรือสารน้ าจากร่างกายผู้ป่วยไหลนองหรือกระเด็น
สัมผัสเท้ าหรือขาของบุคลากรใช้ ปูองกันของแหลมคมที่อาจตกลงสู่เบื้องล่างทิ่มตาเท้ า
การจัดการผ้าเปื้ อน
1. การแยกประเภทของผ้ าเปื้ อน
1.1 แยกประเภทของผ้ าเปื้ อนที่แหล่งกาเนิดของผ้ าที่ใช้ แล้ วเป็ นผ้ าเปื้ อนธรรมดา
และผ้ าเปื้ อนเชื้อโรคโดยไม่ต้องตรวจนับเพื่อป้ องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค
1.2 บรรจุผ้าเปื้ อนแต่ละประเภทใส่ถุงตามที่กาหนด ในกรณีทมี ีก้อนอุจจาระ
ก้ อนเลือด อาเจียนให้ ขจัดออกให้ มากที่สดุ ก่อนใส่ถุงโดยไม่ต้องซักล้ างก่อน
1.3 ตรวจสอบว่าไม่มีส่งิ แหลมคมหรือวัตถุแปลกปลอมอื่นติดไปกับผ้ าเปื้ อนก้ อน
รวมผ้ าเปื้ อนใส่ในภาชนะที่กาหนดให้
1.4 รวบผ้ าลงถุงอย่างระมัดระวังไม่สลัดผ้ า
2. การขนส่งผ้ าเปื้ อน
2.1 ผู้รับและส่งผ้ าเปื้ อน สวมเครื่องป้ องกันร่างกายที่ถูกต้ องเหมาะสม ได้ แก่
- เสื้อคลุม
- ถุงมือยางหนา
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- ผ้ าปิ ดปาก-จมูก
- หมวก
- รองเท้ าบูท๊
2.2 ขนย้ ายผ้ าเปื้ อนตามเวลาและเส้ นทางที่กาหนด
2.3 ขนย้ ายผ้ าเปื้ อนในภาชนะที่ปิดมิดชิด
3. การซักผ้ า
3.1 ผู้ซักผ้ าควรสวมชุดปฏิบัติงานเฉพาะของหน่วยงาน
3.2 สวมเครื่องป้ องกันร่างกายที่ถูกต้ องเหมาะสม (ผ้ ายางกันเปื้ อน ถุงมือยางหนา
ผ้ าปิ ดปาก-จมูก รองเท้ าบูท๊ )
3.3 ปฏิบัติตามข้ อกาหนดของประเภทผ้ าเปื้ อน การซักผ้ าเปื้ อนเชื้อโรคปรับอุณหภูมิ
ของนา้ ให้ ได้ ระดับ 70๐C แช่นาน 25 นาที ถ้ าไม่มีเครื่องที่ปรับอุณหภูมินา้ ให้ แช่
ผ้ าในนา้ ยาทาลายเชื้อ 0.5% Sodium hypochlorite ก่อนซัก 30 นาที หรือเติม
นา้ ยาทาลายเชื้อลงในเครื่องซักผ้ าเวลาที่ใช้ ในการซัก นาน 30 นาที
3.4 หลีกเลี่ยงการเทผ้ าเปื้ อนลงบนพื้น
3.5 ในกรณีต้องมีการฉีดล้ างสิ่งคัดหลั่งที่ปนเปื้ อนก่อนเข้ าเครื่องซักผ้ า ควรทาใน
พื้นที่เฉพาะ
3.6 นา้ ที่ซักแล้ วต้ องต่อลงระบบบาบัด/บ่อเกรอะ
4. การจัดเก็บผ้ าสะอาด
4.1 พื้นที่พบผ้ าควรยกพื้นสูงหรืออยู่บนโต๊ะที่สะอาดและแห้ ง
4.2 ผ้ าที่ผ่านการซัก และทาให้ แห้ งแล้ วให้ เก็บในตู้ หรือชั้นผ้ าที่สะอาดและปิ ดมิดชิด
5. การขนส่งผ้ าสะอาด
5.1 ขนส่งผ้ าสะอาดโดยการหีบห่อและ/หรือรถขน
5.2 รถขนส่งผ้ าสะอาดควรได้ รับการทาความสะอาดและอยู่ในสภาพที่แห้ งก่อนการ
ขนส่งผ้ า
สิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติตรวจนับผ้ าเปื้ อนในหน่วย เพราะทาให้ เชื้อโรคแพร่กระจาย
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บทที่ 4
2
การเฝ้าระวังการติดเชื้อในกลมุ่ ผูป้ ่ วยสาคัญ
การจัดพื้ นทีใ่ ห้บริการพิเศษ
ในกรณีท่มี ีผ้ ูป่วยเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อทาง Airborne, Droplet และ Contact
ให้ แยกสถานที่ออกจากผู้รับบริการทั่วไป อย่างน้ อย 3 ฟุต เป็ นที่อากาศถ่ายเท และอยู่ใต้ ลม
ให้ สวมหน้ ากากอนามัยทุกราย เน้ นการล้ างมือทั้งบุคลากรและผู้มารับบริการ
การดูแลผูป้ ่ วยทีล่ า้ งไตทางช่องท้อง (CAPD)
1. เตรียมสถานทีแ่ ละสิง่ แวดล้อม
1.1 ทาความสะอาดทั่วไปของบ้ าน
1.2 บริเวณสาหรับเปลี่ยนนา้ ยาสะอาดควรจัดพื้นที่แยกเป็ นสัดส่วนหรือห้ อง
1.3 อากาศถ่ายเทสะดวก มีแสงแดดส่องถึง
1.4 ห้ องนา้ สะอาด
1.5 มีถังขยะไว้ รองรับถุงนา้ ยาที่ใช้ แล้ ว
1.6 ไม่มีสตั ว์เลี้ยงบริเวณที่เปลี่ยนถ่ายนา้ ยา
1.7 แหล่งนา้ สะอาด ใช้ นา้ ประปา มีอ่างล้ างมือก๊อกนา้
2. สถานทีเ่ ก็บน้ ายาล้างไต
2.1 วางในที่ร่ม ไม่มีแสงแดดส่องถึง
2.2 วางสูงจากพื้นดิน พื้นซีเมนต์
2.3 มีการจัดเก็บนา้ ยาตามลาดับก่อนหลัง
3. เตรียมอุปกรณ์ในการเปลีย่ นถ่ายน้ ายาและอุปกรณ์ทาแผล ช่องทางออก
3.1 มีกล่องฝาปิ ด ใส่อุปกรณ์สาหรับการใช้ ล้างไตและทาแผล
3.2 โต๊ะสาหรับวางนา้ ยา
3.3 ตาชั่งใช้ แขวน สบู่เหลวแบบมีป้ัมกด
3.4 ตะกร้ ารองรับผ้ าเช็ดมือที่ใช้ แล้ ว
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3.5 ถังรองรับนา้ ยาล้ างไตที่ปล่อยจากช่องท้ อง
4. ขั้นตอนการดูแลแผลและการทาแผลหลังการวางสายล้างไตทางช่องท้อง
4.1 ล้ างมือให้ ถูกต้ องตามขั้นตอน เช็ดมือให้ แห้ งด้ วยผ้ าสะอาด
4.2 เปิ ดแผลสังเกตคราบนา้ เหลือง หรือคราบเลือด
4.3 สังเกตความผิดปกติของแผล
4.4 ล้ างมือให้ ถูกต้ องตามขั้นตอนหลังเปิ ดแผล หรือใช้ นา้ ยาล้ างมือแอลกอฮอล์
สาหรับล้ างมือ
4.5 ใช้ ไม้ พันสาลีเช็ดข้ อต่อ ด้ วยนา้ เกลือล้ างแผล 1-2 ไม้
4.6 พันข้ อต่อด้ วยผ้ าก๊อซปราศจากเชื้อ
4.7 เช็ดผิวหนังรอบแผลด้ านนอกด้ วยแอลกอฮอล์โดยห่างจากแผลอย่างน้ อย 2 นิ้ว
4.8 เช็ดบริเวณปากแผลและสายด้ วยนา้ เกลือล้ างแผล 2-3 ไม้
4.9 ใช้ ผ้าก๊อชปราศจากเชื้อซับให้ แห้ ง
4.10 รองใต้ สายด้ วยผ้ าก๊อซปราศจากเชื้อ 1 ผืน
4.11 ปิ ดแผลด้ วยผ้ าก๊อซปราศจากเชื้อ ให้ มิดชิดพลาสเตอร์และเก็บสายต่อให้
เรียบร้ อย
5.การกาจัดน้ ายาทีป่ ล่อยออกจากช่องท้อง
ปล่อยนา้ ยาที่ใช้ แล้ วลงในชักโครกหรือโถส้ วม ล้ างทาความสะอาดให้ เรียบร้ อย
6.การกาจัดมูลฝอย
มูลฝอยติดเชื้อ เช่น ถุงนา้ ออก อุปกรณ์ท่สี มั ผัสสารคัดหลั่ง ทุกชนิดให้ เก็บลงถุงมูลฝอย
ติดเชื้อ นาส่ง รพ.สต เพื่อนาส่ง รพช. ต่อไป
มารดาหลังคลอด
การดูแลแผลฝี เย็บ
แผลฝี เย็บ (Episiotomy) คือ การตัด
บริเวณฝี เย็บเพื่อขยายปากช่องคลอดซึ่งจะทาใน
ระยะคลอดโดยแพทย์หรือพยาบาลผดุงครรภ์
ผู้ทาการช่วยคลอด ซึ่งแผลดังกล่าวมักถูกตัดโดยกรรไกรผ่าตัดเมื่อฝี เย็บยืดและตึงเมื่อศีรษะ
ทารกโผล่ให้ เห็นที่ปากช่องคลอด จุดประสงค์หลักของการตัดฝี เย็บก็เพื่อที่จะเพิ่มความกว้ าง
ของช่องทางคลอดเพื่อช่วยคลอด ลดระยะเวลาในระยะคลอด และเพื่อป้ องกันการฉีกขาด
เองของฝี เย็บซึ่ง Episiotomy ถือเป็ นหัตถการที่ทาบ่อยที่สดุ ในทางสูติศาสตร์
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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 lacerations คือ มีความเสียหายต่อ Skin และ Subcutaneous tissue ของ
ฝี 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 muscles โดยไม่มีความเสียหายต่อกล้ ามเนื้อ
หูรูดรูทวาร
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 นประเภทย่อยๆดังนี้
3a : มีความเสียหายน้ อยกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ของความหนาของ EAS
3b : มีความเสียหายมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ของความหนาของ EAS
3c : มีความเสียหายต่อ IAS (รวมถึงความเสียหายฉีกขาดทั้งหมดของ EAS)
Fourth degree lacerations คือ มีความเสียหายต่อโครงสร้ างของฝี เย็บทั้งหมด
(EAS,IASและrectal mucosa)Episiotomy
การดูแลแผลฝี เย็บหลังคลอด ควรปฏิบตั ิดงั นี้
1. หมั่นขมิบช่องคลอดบ่อยๆ เพื่อช่วยให้ เลือดไหลไปเลี้ยงในบริเวณนั้นมากขึ้นและ
กระตุ้นการสมานแผล
2. รักษาความสะอาดและคอยดูแลให้ แผลแห้ ง วิธกี ารทาความสะอาดที่รวดเร็วก็คือ
การอาบนา้ และล้ างด้ วยสบู่อ่อนๆ ภายนอก ไม่ต้องสวนล้ างภายใน หรือการเช็ดด้ วยสาลีชุบ
นา้ สะอาดเช็ดเบาๆบริเวณแผล ควรทาความสะอาดวันละ 2-3 ครั้ง และเช็ดให้ แห้ งอย่าง
เบามือ
3. ถ้ ายังมีนา้ คาวปลาให้ ใส่ผ้าอนามัยและเปลี่ยนเมื่อชุ่มหรือทุก 3-4 ชั่วโมง เพื่อลด
ความอับชื้นต้ องระวังอย่าให้ ผ้าอนามัยไปขูดกับแผลที่เย็บไว้
4. อาจใช้ ผ้าห่อนา้ แข็งประคบบริเวณแผลได้ แต่ต้องไม่เกินครั้งละ 2-3 นาที ทั้งนี้
เพราะความเย็นจะช่วยลดอาการบวม แต่หากนานเกินไปก็จะทาให้ เลือดมาเลี้ยงบริเวณแผล
น้ อยลง
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5. ควร รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ 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. การเปลี่ยนอิริยาบถต่างๆ เช่น ตะแคง
เพื่อขึ้นลงจากเตียง การเปลี่ยนท่าจากนั่งเป็ น
นอน ให้ เริ่มจากนั่งแล้ วค่อย ๆ ใช้ ด้านข้ าง
ตะแคงลงบนเตียง โดยใช้ มือยันตัวไว้ ส่วน
ตอนลุกจากเตียงก็ตะแคงข้ างแล้ วค่อย ๆ ถัดยันตัวขึ้นมา
2. ปรับหัวเตียงสูงขึ้นหนึ่งคืบ ทาให้ แผลไม่ตึงเวลานอน เพราะหน้ าท้ องจะหย่อน
บรรเทาอาการเจ็บได้
3. ควรปิ ดแผลไว้ จนกว่าแพทย์จะให้ เปิ ดแผล หลังจากเปิ ดแผลหากแผลยังไม่ติดดีด
ให้ เช็ดรอบแผลด้ วย แอลกอฮอล์ และเช็ดในแผลด้ วยนา้ เกลือทาแผล วันละ 1 ครั้ง หรือไป
ล้ างแผลที่โรงพยาบาล หากแผลมีอาการปวด บวม แดง ร้ อน มีหนองไหล หรือมีไข้ ควรไป
พบแพทย์
แผลผ่าตัดจะหายภายใน 7 - 10 วัน ส่วนอาการเจ็บจะเป็ นเฉพาะช่วง 3 - 4 วันแรก
หลังผ่าตัดและแผลหายสนิทในช่วงระยะเวลา 3 เดือนหลังผ่าตัด
การดูแลแผลสะดือเด็กหลังคลอด
สายสะดือ Umbilical cord ตอนอยู่ในท้ องแม่เรียกว่า สายรก เป็ นตัวกลางสาคัญที่
เชื่อมต่อระหว่างตัวลูกกับแม่ เป็ นทางลาเลียงอาหารและออกซิเจนจากแม่ไปเลี้ยงดูลูกให้ มี
ชีวิตและเติบโต เมื่อลูกอยู่ในครรภ์แม่ สายสะดือหรือรกจึงเป็ นอวัยวะที่สาคัญอย่างยิ่ง ถ้ ารก
มีความผิดปกติ ลูกก็อาจจะเป็ นอันตรายได้ หลังคลอดคุณหมอจะหนีบหรือผูกสายรก แล้ ว
ตัดให้ เหลือปลายไว้ แค่ประมาณ 1 นิ้ว เรียกว่าสายสะดือ มีลักษณะเป็ นแท่งวุ้น ต้ องเช็ดทา
ความสะอาดทุกวัน เพราะเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ ง่าย สะดือจะค่อยๆ แห้ ง และหลุดออกไป
ในที่สดุ
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สะดือเด็กแรกเกิดจะหลุดกีว่ นั
ภายใน 7 วันหรืออย่างช้ า 4 สัปดาห์ สายสะดือนี้กจ็ ะแห้ งเหี่ยวหลุดไป เหลือร่องรอย
เป็ นแอ่งกลมๆ ที่เรียก ว่า “สะดือ” แต่กว่าสายสะดือจะหลุดต้ องดูแลให้ ถูกต้ องเพื่ออัตรา
การติดเชื้อที่อาจเกิดขึ้นได้

รูปที่ 1 สะดือวันแรก เรียกว่าสะดือสดส่วนพลาสติกสีเหลืองเรียกว่า Cord clamp คุณหมอ
ใช้ หนีบไว้ แน่นๆไม่ให้ เลือดไหล

รูปที่ 2 สะดือวันทีส่ อง เริ่มไม่สดแล้ ว แต่ยังมีความชื้นอยู่
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รูปที่ 3 สะดือวันที่ 3 เริ่มแห้ งแล้ ว ส่วนใหญ่พยาบาลจะเอา Cord clamp ออก

รูปที่ 4 สะดือวันที่ 4 เริ่มแห้ ง ลงมาเรื่อย ๆ ถึงส่วนกลาง แต่โคนสะดือ ยังแฉะอยู่
มีนา้ เหลืองซึมๆ เล็กน้ อย
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รูปที่ 5 สะดือวันที่ 5 เริ่มแห้ งลงไปถึงโคน แต่โคนจะดูแฉะ หากเช็ดไม่ถึงโคนจะมีปัญหา
เรื่องติดเชื้อได้

รูปที่6 สะดือวันที่6 เริ่มจะหลุด เหลือติ่งเล็กๆไม่ต้องดึง เพราะเลือดจะไหลไม่หยุด ต้ องรอ
ให้ หลุดเอง
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รูปที่ 7 สะดือหลุด ส่วนที่หลุดออกจะแห้ ง แต่โคนสะดือจะมีนา้ เหลือซึมบางคนมีเลือด
ซิบๆ ให้ เช็ดต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะแห้ ง คนที่ยังไม่หลุดสามารถรอได้

รูปที่8 โคนสะดือวันที่ 7 - 10เช็ดต่อจนกว่าจะแห้ งบางคนแห้ งเร็วหยุดเช็ดได้
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รูปที่ 9 โคนสะดือเป็ นปกติแล้ว ไม่ตอ้ งเช็คแผล
เช็ดสะดือเด็กแรกเกิดทีถ่ ูกต้องทาอย่างไร
1. ดูแลสะดือลูกให้ แห้ งอยู่เสมอ หลังอาบนา้ ซับให้ แห้ งอย่างเบามือด้ วยคอตตอนบัด
เช็ดทาความสะอาดสะดือด้ วยแอลกอฮอล์ 70% หรือยาสีม่วง (Triple Dye) ที่โรงพยาบาล
ให้ มาทาวันละครั้ง ห้ ามดึงสายสะดือที่เห็นกาลังจะหลุดเพราะอาจทาให้ เลือดไหล ปล่อยให้
หลุดเองจะปลอดภัยที่สดุ
2. เปิ ดสะดือได้ ตามปกติไม่ต้องใช้ ผ้าก๊อซปิ ดเพราะอาจทาให้ เกิดความอับชื้นมีกลิ่นได้
3. การสวมใส่ผ้าอ้ อมสาเร็จรูปควรให้ สะดือลูกอยู่เหนือ ขอบผ้ าอ้ อม ป้ องกันการปิ ดทับ
ทาให้ อบั ชื้น
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อาการบ่งบอกสะดือเด็กแรกเกิดติดเชื้ อ
1. รอบสะดืออักเสบแดง สะดือแฉะ เป็ นหนอง มีกลิ่นเหม็นถ้ าสัมผัสบริเวณสะดือแล้ ว
เด็กจะร้ องด้ วยความเจ็บปวด
2. สะดือหลุดแล้ วแต่มีเลือดไหลซึมตลอดพบในเด็กที่ขาดวิตามินเค
3.หลังสะดือหลุดตรงกลางกลายเป็ นตุ่มแดง และมีนา้ เหลืองแฉะๆ อยู่ เรียกว่า กรานู
โลมา (Granuloma) ต้ องพาลูกไปพบกุมารแพทย์ เพื่อทาการรักษาด้ วยการจี้สะดือ
4. การเช็ดทาความสะอาดสะดือเด็กแรกเกิดเป็ นเรื่องสาคัญมากๆเพราะหากดูแลไม่ดี
เช็ดไม่ถูกต้ อง ทาให้ สะดือเด็กเกิดการติดเชื้อ ต้ องรักษายาวนานเพราะฉะนั้น ช่วงที่อยู่
โรงพยาบาล คุณแม่ต้องฝึ กทาเองบ่อยๆ หากไม่ม่นั ใจ ควรให้ พยาบาลประจาห้ องเด็กสอน
ให้ จนกว่าจะคล่อง

แผลผ่าตัด
วิธีปฏิบตั ิเพือ่ ป้องกันการติดเชื้ อทีแ่ ผลผ่าตัด
คาจากัดความการติดเชื้อที่แผลผ่าตัดหมายถึง การติดเชื้อที่เกิดจากแผลที่ทาในห้ อง
ผ่าตัดซึ่ง แบ่งการวินิจฉัยเป็ น
1. Superficial Incisional SSI คือการติดเชื้อที่แผลผ่าตัดที่เกิดภายใน 30 วัน หลังจาก
การผ่าตัด เป็ นการติดเชื้อในชั้นผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ ผวิ หนัง วินิจฉัยได้ จากอย่างน้ อย 1
ข้ อดังต่อไปนี้
1.1 มีหนองบริเวณแผลผ่าตัด อาจจะมีหรือไม่มี ผลตรวจทางห้ องปฏิบัติการยืนยัน
ก็ได้
1.2 เพาะเชื้อจากแผลด้ วยวิธี aseptic technique แล้ วขึ้นเชื้อ
1.3 มีอาการอย่างน้ อย 1 อย่างดังต่อไปนี้ ปวด บวม แดง ร้ อน หรือแพทย์จงใจเปิ ด
แผลซา้ ถึงแม้ ว่าผลการตรวจเพาะเชื้อจะไม่ข้ นึ เชื้อก็ตาม
1.4 แพทย์วินิจฉัยว่าติดเชื้อ
ยกเว้ น Stitch abscess (การอักเสบเฉพาะที่ตรงรูรอยเย็บเล็กๆ) แผลฝี เย็บแผลตัด
สะดือทารกแผลขลิบหนังหุ้มปลาย และแผลไฟไหม้ นา้ ร้ อนลวก
2. Deep Incisional SSI คือ การติดเชื้อที่แผลผ่าตัดที่เกิดภายใน 30 วัน ถ้ าไม่ใส่
อุปกรณ์ หรือ 1 ปี ถ้ าใส่อุปกรณ์เป็ นการติดเชื้อเข้ าไปบริเวณเนื้อเยื่ออ่อน (Soft tissues เช่น
Fascial and Muscle layers) วินิจฉัยได้ จากอย่างน้ อย 1 ข้ อ ดังต่อไปนี้
2.1 มีหนองบริเวณแผลผ่าตัด
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2.2 เปิ ดแผลผ่าตัดใหม่ด้วยอาการอย่างน้ อย 1 ข้ อ ดังต่อไปนี้มีไข้ (>38ºC) ปวด
แผลหรือกดเจ็บบริเวณแผลผ่าตัดไม่ว่าผลเพาะเชื้อจะเป็ นลบก็ตาม
2.3 มีฝีภายในที่เกิดจากการผ่าตัด
2.4 แพทย์วินิจฉัยว่าติดเชื้อ
3. Organ/Space SSI คือ การติดเชื้อการติดเชื้อที่แผลผ่าตัดที่เกิดภายใน 30 วัน ถ้ า
ไม่ใส่อุปกรณ์ หรือ 1 ปี ถ้ าใส่อุปกรณ์เป็ นการติดเชื้อที่อวัยวะภายในหรือช่องต่างๆ ใน
อวัยวะภายใน ที่เกี่ยวเนื่องจากการผ่าตัด วินิจฉัยได้ จาก 1 ข้ อ ดังต่อไปนี้
3.1 มีหนองจากอวัยวะภายในทางแผลผ่าตัด
3.2 เพาะแยกเชื้อได้ จากนา้ หรือเนื้อเยื่อบริเวณที่ติดเชื้อด้ วยวิธวี ิธี Aseptic
technique
3.3 มีฝีภายในที่เกิดจากการผ่าตัด
3.4 แพทย์วินิจฉัยว่าติดเชื้อ
ปั จจัยเสีย่ งของการเกิด S.S.I. ตามความเสีย่ งต่อการปนเปื้ อนเชื้ อของแผล
1. แผลผ่าตัดสะอาด (Clean wound) คือ แผลผ่าตัดที่ผ่าผ่านเนื้อเยื่อที่ไม่ชา้ ไม่ติด
เชื้อ และแผลผ่าตัดที่ไม่ได้ ผ่าผ่านทางเดินอาหาร ทางเดินหายใจ ทางเดินปัสสาวะ อวัยวะ
สืบพันธุ์ และแผลผ่าตัดที่เตรียมการผ่าตัดไว้ ล่วงหน้ า หลังผ่าตัดเย็บแผลสนิทอาจใส่ท่อ
ระบายระบบปิ ด (Close drain) และระหว่างผ่าตัดไม่มีเหตุการณ์ท่ลี ะเมิดมาตรการ
ปลอดเชื้อ
2. แผลผ่าตัดปนเปื้ อนเชื้ อโรคเล็กน้อย (Clean-Contaminated wound) คือแผล
ผ่าตัดที่ผ่าผ่านเนื้อเยื่อที่ชา้ หรือผ่าผ่านทางเดินอาหารทางเดินหายใจ ทางเดินปัสสาวะ
อวัยวะสืบพันธ์ และหรือแผลผ่าตัดชนิดแผลสะอาดที่ใส่ท่อระบายชนิดเปิ ดสู่ข้างนอก (Open
drain) และหรือแผลผ่าตัดชนิดสะอาด แต่มีการละเมิดมาตรการปลอดเชื้อเล็กน้ อยระหว่าง
ผ่าตัด
3. แผลผ่าตัดปนเปื้ อน (Contaminated wound) คือ แผลผ่าตัดผ่านแผลภยันตราย
(Traumatic wound) ที่เกิดขึ้นใหม่ๆ ไม่เกิน 4 ชั่วโมง และหรือแผลผ่าตัดผ่านเนื้อเยื่อที่มี
การอักเสบเช่นไส้ ต่งิ อักเสบ แต่ยังไม่มีหนองและหรือระหว่างผ่าตัดมีเหตุการณ์ท่ลี ะเมิด
มาตรการปลอดเชื้ออย่างมาก
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4. แผลผ่าตัดสกปรก (Dirty wound) ได้ แก่แผลผ่าตัดผ่านแผลภยันตรายที่เกิดขึ้น
นานเกิน 4 ชั่วโมง แผลผ่าตัดผ่านเนื้อเยื่อที่เป็ นหนอง แผลผ่าตัดช่องท้ องกรณีอวัยวะ
ภายในทะลุ
น้ าร้อนลวก แผลไฟไหม้
การดูแลรักษาบาดแผลไฟไหม้น้ าร้อนลวก
การรักษาบาดแผลไฟไหม้ ให้ ได้ ผลดี จาเป็ นต้ องวินิจฉัยดีกรีความลึกของบาดแผลไฟ
ไหม้ ได้ ดีด้วย เพราะปัจจุบันถ้ าเป็ นบาดแผลไฟไหม้ ดีกรีต้ นื นิยมรักษาโดยการทาด้ วยครีม
ยาที่มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อ หรือปิ ดผลิตภัณฑ์ปิดแผลต่างๆ ซึ่งมีหลายชนิดใน
ท้ องตลาดก็เพียงพอ แต่ถ้าเป็ นบาดแผลไฟไหม้ ดีกรีลึกการรักษาโดยวิธผี ่าตัดจะได้ ผลดีกว่า
การประเมินดีกรีความลึกของบาดแผลไฟไหม้
การประเมินความลึกของบาดแผลไหม้ มีความสาคัญในการบอกถึงความรุนแรงของ
การบาดเจ็บ การวางแผนการรักษา และผลการรักษา
ดีกรีความลึกของบาดแผลไฟไหม้ (Degree of burn wound) แบ่งได้ เป็ น 3 ระดับ คือ
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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 ไปชายทะเลมา หรือเป็ นพวก Sun burn การถูกนา้ ร้ อน ไอนา้ เดือดหรือวัตถุท่ี
ร้ อนเพียงเฉียดๆ และไม่นาน
การรักษาที่เหมาะสม คือ การใช้ ครีมยาทาแผลเฉพาะภายนอก (Topical antibiotic
treatment) หรือ ปิ ดด้ วยผลิตภัณฑ์ปิดแผลชนิดต่างๆ
2. แผลไหม้ระดับทีส่ อง (Second degree burn) แบ่งย่อยออกเป็ น 2 ชนิด
บาดแผลระดับที่สองชนิดตื้น (Superficial partial-thickness burn) จะเกิดการไหม้ ข้ นึ
ที่ช้ันหนังกาพร้ าตลอดทั้งชั้น (ทั้งชั้นผิวนอกและชั้นในสุด) และหนังแท้ (Dermis) ส่วนที่
อยู่ต้ นื ๆ (ใต้ หนังกาพร้ า) แต่ยังมีเซลล์ท่สี ามารถเจริญทดแทนส่วนที่ตายได้ จึงหายได้ เร็ว
และไม่เกิดเป็ นแผลเป็ นเช่นกัน (ยกเว้ นถ้ ามีการติดเชื้อ) มักเกิดจากถูกของเหลวลวก หรือ
ถูกเปลวไฟ ลักษณะอาการและบาดแผลโดยรวม คือ มีต่มุ พองใส ถ้ าลอกเอาตุ่มพองออก
พื้นแผลจะมีสชี มพู ชื้นๆ มีนา้ เหลืองซึม และคนไข้ จะมีอาการปวดแสบมากเพราะ
เส้ นประสาทบริเวณผิวหนังยังเหลืออยู่ไม่ได้ ถูกทาลายไปมากนัก การหายของแผลใช้ เวลา
ประมาณ 2-3 สัปดาห์ ไม่เกิดแผลเป็ น
การรักษาที่เหมาะสม คือ การใช้ ครีมยาทาแผลเฉพาะภายนอก (Topical antibiotic
treatment) หรือ ปิ ดด้ วยผลิตภัณฑ์ปิดแผลชนิดต่างๆ
ส่วนบาดแผลระดับที่สองชนิดลึก (Deep partial-thickness burns) จะเกิดการไหม้ ข้ นึ ที่
ชั้นของหนังแท้ ส่วนลึก ลักษณะบาดแผลจะตรงกันข้ ามกับบาดแผลระดับที่สองชนิดตื้น
(superficial secondary degree burn) คือ จะไม่ค่อยมีต่มุ พอง, แผลสีเหลืองขาว, แห้ ง และ
ไม่ค่อยปวด บาดแผลชนิดนี้มีโอกาสเกิดแผลเป็ 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

40

หนัง แห้ งและกร้ าน อาจเห็นรอยเส้ นเลือดอยู่ใต้ แผ่นหนานั้น และเนื่องจากเส้ นประสาทที่
อยู่บริเวณผิวหนังแท้ ถูกทาลายไปหมดทาให้ แผลนี้จะไม่มีความรู้สกึ เจ็บปวด บาดแผล
ประเภทนี้จะไม่หายเอง จาเป็ นต้ องรักษาด้ วยการผ่าตัด
ปลูกผิวหนัง นอกจากนี้จะมีการดึงรั้งของแผลทาให้ ข้อ
ยึดติด เมื่อหายแล้ วจะเป็ นแผลเป็ น บางรายจะพบ
แผลเป็ นที่มีลักษณะนูนมาก (Hypertrophic scar or
Keloid) มักเกิดจากไฟไหม้ หรือถูกของร้ อนนาน ๆ
หรือไฟฟ้ าช็อต ถือเป็ นบาดแผลที่ร้ายแรง
การรักษาบาดแผลไฟไหม้ น้ าร้อนลวก
เมื่อได้ รับบาดเจ็บ ห้ามใช้ นา้ แข็งหรือนา้ เย็นจัดประคบ เพราะอาจทาให้ บาดแผลลึก
มากขึ้นได้ ควรล้ างทาความสะอาดแผลด้ วยนา้ สะอาดอุณหภูมิห้อง อาจใช้ สบู่อ่อนชะล้ างสิ่ง
สกปรกออกไปก่อนและล้ างด้ วยนา้ สะอาด จากนั้นใช้ ผ้าสะอาดปิ ดแผลและไปพบแพทย์ ไม่
ควรใช้ ยาสีฟันหรือครีมอื่นใดชโลมบนแผล เพราะอาจทาให้ แผลมีโอกาสติดเชื้อมากขึ้น
ปัจจุบันการดูแลรักษาบาดแผลไฟไหม้ นา้ ร้ อนลวก (Burn) มีความก้ าวหน้ าเป็ นอย่างมาก มี
วัสดุปิดแผลใหม่ๆ ที่มีคุณภาพดีหลายชนิด การเลือกใช้ วัสดุปิดแผลอย่างถูกต้ องและการ
ดูแลอย่างใกล้ ชิดของแพทย์ จะทาให้ บาดแผลหายเร็วขึ้น ลดความทุกข์ทรมานของผู้ป่วย
จากบาดแผลไฟไหม้ นา้ ร้ อนลวกลงได้ มาก และการเกิดแผลเป็ นลดลง ดังนั้นหากมีบาดแผล
ไฟไหม้ นา้ ร้ อนลวก ควรได้ รับการรักษาที่ถูกต้ องจากแพทย์โดยเร็ว
ข้อควรทราบเกีย่ วกับการรักษาแผล Superficial secondary degree burn ด้วยยาฆ่าเชื้ อ
ทาภายนอก (Topicial antibiotic)
Topical antibiotic นั้นเหมาะที่จะใช้ ในบาดแผลไฟไหม้ แบบตื้น ที่นิยมใช้ กนั มากสุด คือ
1% ซิลเวอร์ซัลฟาไดอะซีน (Silver sulfadiazine) เพราะมีฤทธิ์กว้ างในการครอบคลุมเชื้อ
แบคทีเรีย ในกรณีท่ใี ช้ ไปนานๆ เกิดเชื้อดื้อยา อาจเปลี่ยนไปใช้ ตัวอื่นตาม เช่น ใช้
Gentamicin cream, Fucidine cream
แนวทางการดูแลบาดแผลไฟไหม้ทีม่ ีความรุนแรงน้อยและแผลเฉพาะที่
1. สามารถให้ การรักษาแบบคนไข้ นอกได้ โดยล้ างแผลด้ วยนา้ เกลือที่ปราศจากเชื้อ
และถ้ ามีคราบเขม่าติดแน่น อาจใช้ สบู่ช่วยล้ างออกได้ ห้ ามถูแผลแรงๆ เพราะจะทาให้ มีการ
บาดเจ็บเพิ่มขึ้น หลังจากล้ างแผลแล้ ว ใช้ ผ้าที่ปราศจากเชื้อซับนา้ ให้ แห้ ง ให้ ยาปฏิชีวนะชนิด
ทาและให้ ยากันบาดทะยัก
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2. บาดแผลไฟไหม้ ท่มี ือ หลังจากทายาและปิ ดแผลแล้ ว แนะนาให้ ใส่เฝื อกดาม ยกมือ
และแขนสูงกว่าระดับหัวใจ หลังจาก 72 ชั่วโมงไปแล้ ว สามารถถอดเฝื อกออกและเริ่มทา
การบริหารกล้ ามเนื้อบริเวณที่มีบาดแผลต่อ
3. บาดแผลไฟไหม้ ท่ขี าหลังจากทายา และปิ ดแผลแล้ วให้ ยกขาสูง และ Bed rest
นาน 72 ชั่วโมง แล้ วจึงเริ่มให้ เดินได้ ถ้ าไม่มีแผลที่ฝ่าเท้ า
4. บาดแผลไฟไหม้ ท่บี ริเวณอวัยวะสืบพันธุ์ ให้ เปิ ดแผลทิ้งไว้ หลังจากทายาแล้ วโดยไม่
ต้ องปิ ดแผล ล้ างแผลและทายาใหม่ทุกครั้งที่ขับถ่าย
5. บริเวณข้ อต่อต่างๆของร่างกายที่มีแผลค่อนข้ างลึก เช่น ข้ อพับแขน ข้ อศอก ข้ อมือ
นิ้วมือ ข้ อเท้ า ไหล่ คอ อาจเกิดแผลเป็ นดึงรั้ง มีผลให้ ข้อต่อต่างๆยึดติด เคลื่อนไหวได้ ไม่
เต็มที่ ผิดรูปผิดร่างไปจากเดิม และอาจเกิดความพิการขึ้นได้ ควรบริหารข้ อต่อนั้นๆ อย่าง
จริงจังและสม่าเสมอ
6. เมื่อแผลหายดีแล้ วต้ องระวังไม่ให้ ถูกแสงแดด 3-6 เดือน และใช้ นา้ มันหรือครีม
โลชั่นทาที่ผวิ หนัง เพื่อลดอาการแห้ งและคัน
การให้สารน้ า Heparin lock
การให้สารน้ าทางหลอดเลือดดาส่วนปลาย
ความหมาย การให้ สารนา้ ทางหลอดเลือดดาส่วนปลาย (Peripheral intravenous) เป็ น
แนวทางการรักษาสมดุลของสารนา้ และอิเลคโตไลด์ โดยการให้ สารอาหารพลังงาน หรือให้
ยาแก่ผ้ ูป่วย ผ่านทางอุปกรณ์และชุดให้ สารนา้ ด้ วยวิธกี ารแทงเข็มเข้ าสู่หลอดเลือดดาส่วน
ปลายโดยใช้ เทคนิคปราศจากเชื้อ
ข้อบ่งชี้ การให้สารน้ าทางหลอดเลือดดา
1. ผู้ป่วยรับประทานอาหารทางปากไม่ได้ เพื่อรักษาระดับและทดแทน นา้ เกลือแร่
วิตามิน โปรตีน ไนโตรเจน และพลังงาน
2. ผู้ป่วยมีภาวะไม่สมดุลของกรด- ด่าง
3. ผู้ป่วยสูญเสียนา้ และเกลือแร่ปริมาณมากๆ,มีภาวะไม่สมดุลของอิเลคโตไลด์
4. ผู้ป่วยที่จาเป็ นต้ องได้ รับเลือดหรือผ่าตัด
5. ผู้ป่วยที่จาเป็ นต้ องได้ รับยาทางหลอดเลือดดา
การเตรียมอุปกรณ์
1. การเตรียมขวดสารนา้ (IV Container) โดย
ตรวจสอบชนิดของสารนา้ ให้ ตรงตามแผนการรักษา ต้ อง
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เป็ นสารนา้ ปราศจากเชื้อ ตรวจสอบวันหมดอายุ ห้ ามใช้ สารนา้ ที่มีลักษณะขุ่น มีตะกอนสี
เปลี่ยนแปลงถุงรั่วแตก หรือหมดอายุ ติดใบให้ สารนา้ ข้ างขวดสารนา้ ไม่ให้ ทบั ชื่อของสารนา้
และตัวเลขบอกปริมาณของสารนา้ ที่ข้างขวดเขียนชื่อ นามสกุล HN ของผู้ป่วย, ชนิดของสาร
นา้ ยาที่ผสม, จานวนหยดที่ให้ , วันเวลาที่เริ่มให้ และหมดของสารนา้ , 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 NURSING AN EVIDENCE BASED APPROCH, 2010) สาหรับ
ผู้ป่วยต้ องให้ เลือดหรือส่งห้ องผ่าตัด ให้ ใช้ ขนาด 20 G เพื่อให้ เลือดหรือให้ ยา
อย่างเร่งด่วน
 สาลีชุบ 70% Alcohol 2-5 ก้ อน
 สายยางรัดแขน (Touniquet)
 พลาสเตอร์ (Transpore/ Micropore)
 เสาแขวนหรือขอแขวนขวดสารนา้
 เครื่องปรับอัตราการไหล (Infusion pump) กรณีท่ต
ี ้ อง
ควบคุมการไหลให้ 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 เช็ดจุ กยางที่ขวดสารนา้ ด้ วย
สาลีชุบ Alcohol 70% ระวังการปนเปื้ อนขณะแทงชุดให้ สารนา้ ผ่านเข้ าไปในจุก
ยางที่ขวดสารนา้
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เปิ ดชุดให้ สารนา้ เลื่อน Roller clamp ลงมาที่ปลายชุดให้ สารนา้ เพื่อไล่อากาศ
ออกจากสาย ปิ ด Clamp ไว้ ก่อนจากนั้น นาชุดให้ สารนา้ ที่ปราศจากเชื้อส่วนปลาย
แหลม (Spike) ต่อกับขวดสารนา้ ด้ วยเทคนิคปลอดเชื้อ (Aseptic technique)
 แขวนขวดสารนา้ ที่เสาแขวนให้ สง
ู 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
 เปิ ด Clamp ให้ สารนา้ ผ่านชุดให้ สารนา้ ตลอดเต็มสายเพื่อไล่ อากาศออกจากสาย
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) ควรเลือกตาแหน่งที่แทงห่างจาก
ข้ อพับไม่น้อยกว่า 2 นิ้วฟุต (5 เซนติเมตร)
3.2 ตาแหน่งที่ควรหลีกเลี่ยงได้ แก่
 บริเวณข้ อพับ ปุ่ มกระดูก ตาแหน่งที่เป็ นโรคผิวหนังมีบาดแผล หลอดเลือดที่
บอบชา้ และบริเวณที่มีการไหลเวียนไม่สะดวก
 กรณีผ้ ูสง
ู อายุไม่ควรให้ ตรงตาแหน่งหลอดเลือดส่วนปลาย เนื่องจากหลอด
เลือดแข็ง ลิ้นของหลอดเลือดดาอาจเสียหน้ าที่ ทาให้ การไหลเวียนเลือดไป
เลี้ยงส่วนปลายไม่ดีเกิดการอักเสบได้ 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 เซนติเมตร (4-6 นิ้วฟุต)
ปมสายยางควรรัดอยู่ด้านข้ างไม่ควรอยู่ในแนวหลอดเลือดดาเพื่อช่วยให้ เห็นหลอดเลือดดา
ได้ ชัดเจน
5. ทาความสะอาดผิวหนังบริเวณที่จะแทงเข็มโดยเช็ดสาลีชุบแอลกอฮอล์ 70% วนจาก
ด้ านในออกไปด้ านนอกกว้ าง 2 - 4 เซนติเมตร รอแอลกอฮอล์ระเหยแล้ วจึงแทงเข็มโดยไม่
สัมผัสตรงจุดบริเวณที่แทงเข็ม เพื่อป้ องกันการปนเปื้ อนเชื้อโรค
6. ตรึงผิวหนังที่จะแทงเข็มด้ วยแม่ข้างที่ไม่ถนัด โดยดึงผิวหนังลงต่ากว่าบริเวณที่จะ
แทงเข็มประมาณ 4-5 เซนติเมตร (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
ของผิวหนัง เพื่อป้ องกันหลอดเลือดดาที่แทงนั้นแตกตรึงหัวเข็มให้ น่งิ ไม่เคลื่อนไปมาดึง
แกนโลหะออก แล้ วต่อปลายชุดให้ สารนา้ กับหัวเข็มด้ วยเทคนิคปลอดเชื้อ ดูแลให้ ข้อต่อ
ต่างๆ อยู่ในระบบปิ ด
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9. เปิ ด Clamp ให้ สารนา้ หยดเข้ าไปในหลอดเลือดอย่างช้ า ๆ ถ้ ามีเลือดออกมาที่
บริเวณที่แทงเข็ม ให้ เช็ดตาแหน่งที่แทงเข็มและบริเวณรอบ ๆ ด้ วยสาลีชุบ 70% Alcohol
อีกครั้งรอจนแห้ ง ใช้ Transpore/ Microporeปิ ดบริเวณที่ให้ สารนา้ และ Stabให้ แนบสนิทกับ
ผิวหนังผู้ป่วยป้ องกันการเลื่อนหลุด
10. เริ่มให้ สารนา้ โดยปรับอัตราและควบคุมอัตราการไหลของสารนา้ ตามแผนการรักษา
ตามอัตราที่เขียนไว้ ในใบให้ สารนา้ ที่ติดอยู่ข้างถุงสารนา้
11. ตรวจสอบไม่ให้ สายชุดให้ สารนา้ หักพับงอ
การเจาะเลือดส่งตรวจ
ระเบียบปฏิบตั ิสาหรับการเจาะเลือดจาก
เส้นเลือดดา
1. อธิบายถึงความจาเป็ นที่ต้องเจาะ
เลือดของผู้ป่วย
2. ต้ องตรวจสอบ ชื่อ -สกุล ผู้ป่วยให้
ถูกต้ องก่อนทาการเจาะเลือดโดยวิธถี ามให้
ผู้ป่วยบอกชื่อและสกุล
3. เตรียมอุปกรณ์เจาะเลือดให้ พร้ อม เช่น ใช้ เข็มเจาะเลือดเบอร์ 21 และเตรียม
ภาชนะที่ใช้ เก็บ เลือดพร้ อมทั้งรายละเอียดข้ อมูลของผู้ป่วยให้ ชัดเจน
4. ใช้ สายยาง (Tourniquet) รัดบริเวณต้ นแขนเพื่อให้ เห็นเส้ นเลือดดาให้ ชัดเจน
โดยทั่วไปจะเจาะในบริเวณใต้ ข้อพับเล็กน้ อยแต่ในบางกรณีอาจต้ องเจาะบริเวณข้ อมือ
5. ก่อนทาการเจาะเลือดให้ ล้างมือตามขั้นตอนและสวมถุงมือทุกครั้งในการเจาะเลือด
1) การรัดสายยางไม่ควรนานเกิน 1 นาที
2) ให้ ผ้ ูป่วยกามือหลวม ๆ โดยไม่ต้องเกร็งกล้ ามเนื้อ
3) ตรวจเช็คดูตาแหน่งที่จะเจาะอีกครั้ง
4) ทาความสะอาดผิวหนังบริเวณที่จะเจาะด้ วยสาลีชุบ 70 % แอลกอฮอล์ โดยเช็ค
จากจุดศูนย์กลางหมุนวนเป็ นวงกลมออกสู่ด้านนอกรัศมีอย่างน้ อย 2 นิ้ว รอจน
แอลกอฮอล์แห้ ง (ห้ ามใช้ น้ วิ สัมผัสเส้ นเลือดอีกและห้ ามใช้ มือพัดหรือปากเป่ า)
5) หากเจาะสองครั้งแล้ วยังไม่สาเร็จให้ ขอความช่วยเหลือจากผู้เจาะที่มีความ
ชานาญสูงกว่า
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6) เมื่อเข็มเจาะเส้ นเลือดจะสังเกตเห็นเลือดเข้ าสู่ Syringe ให้ ตรึง Syringe อยู่กบั
ที่แล้ วค่อย ๆ ดูดให้ ได้ เลือดตามปริมาตรที่ต้องการ
7) เมื่อได้ เลือดเพียงพอแล้ วให้ ผ้ ูป่วยแบมือที่กาออก ปลดสายยางรัดแขน และดึง
เข็มออกจากเส้ นเลือด ให้ ผ้ ูป่วยใช้ มือกดสาลีแห้ งปราศจากเชื้อที่รอยเจาะเลือด
ทันที นานจนกระทั่งเลือดหยุดไหล โดยปกติประมาณ 2-3 นาที แล้ วใช้
พลาสเตอร์ปิดแผลไว้
8) ให้ ดึงปลอกเข็มออกจากตัวเข็มเจาะเลือด และเสียบปลายเข็มลงในหลอดเก็บ
เลือดซึ่งเป็ นระบบสุญญากาศ เลือดจะตกลงในหลอดเก็บเลือดเอง ห้ ามใช้
Syringe ดันเลือดโดยตรง จะทาให้ เลือดแตกตัว มีผลต่อการตรวจได้
9) เลือดที่ต้องผสมกับสารกันเลือดแข็งทุกชนิดต้ องผสม (Mix) ให้ เข้ ากันทันทีเมื่อ
ใส่เลือดลงในภาชนะที่ใช้ เก็บโดยการคว่าภาชนะ (หลอดหรือขวด) กลับไป
กลับมาเบา 8-10 ครั้ง
10) ทิ้งหัวเข็ม ในกล่องสาหรับทิ้งหัวเข็มโดยเฉพาะ ส่วนSyringe และถุงมือให้
แยกทิ้งในขยะติดเชื้อ
11) รีบนาส่งห้ องปฏิบัติการโดยเร็วที่สดุ
ข้อควรระวังในการเจาะเลือด
1.ในการเจาะเลือดแต่ละครั้งต้ องทราบปริมาณของเลือดที่ต้องการใช้ และเจาะให้ ได้
เพียงพอต่อความต้ องการ
2. ต้ องใช้ เข็มใหม่ทุกครั้งและขนาดของเข็มที่เหมาะสม
3.ในระหว่างทาการเจาะเลือดถ้ าสังเกตพบว่าบริเวณรอบ ๆ ตาแหน่งที่ถูกเจาะมี
ลักษณะบวมแสดงว่าเข็มเจาะเลือดนั้นแทงทะลุเส้ นเลือดดาทาให้ เลือดไหลออกจากเส้ น
เลือดดาสู่เนื้อเยื่อรอบ ๆ ควรจะรีบปลดสายยางรัดแขนทันทีพร้ อมทั้งดึงเข็มออกจากเส้ น
เลือดและใช้ สาลีแห้ งหรือผ้ าก๊อสแห้ งกดบริเวณรอยเจาะเลือดนั้น
4. จะต้ องระมัดระวังไม่ให้ เม็ดเลือดแดงแตกซึ่งมีสาเหตุมาจากสิ่งเหล่านี้
4.1 ดูดเลือดเข้ า Syringe เร็วและแรงเกินไป
4.2 ฉีดเลือดจากSyringe ลงภาชนะเก็บเลือดเร็วและแรงหรือโดยไม่ปลดเข็มออก
4.3 เจาะเลือดในขณะที่แอลกอฮอล์ยังไม่แห้ ง
4.4 ใช้ อุปกรณ์หรือภาชนะที่ไม่แห้ งสนิท
4.5 เขย่าหรือผสมเลือดแรงเกินไป
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การสวนปั สสาวะ
แนวทางปฏิบตั ิการสวนปั สสาวะ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ การใส่สายสวนปัสสาวะเป็ นไปในแนวทางเดียวกัน
ความหมาย
การสวนปัสสาวะ (Urinary catheterizatio ) หมายถึง การสอดใส่สายสวนผ่านทางท่อ
ปัสสาวะเข้ าไปในกระเพาะปัสสาวะ เพื่อระบายปัสสาวะออกสู่ภายนอก ทาให้ กระเพาะ
ปัสสาวะว่าง การสวนปัสสาวะแต่ละครั้ง มีโอกาสนาเชื้อโรคเข้ าสู่กระเพาะปัสสาวะโดยตรง
ดังนั้นการประเมินเพื่อใส่คาสายสวนปัสสาวะก็ต่อเมื่อจาเป็ นจริงๆเท่านั้นหลังจากที่พิจารณา
ทางเลือกอื่นๆ (เช่น Condom , Intermittent catheterization )
ข้อบ่งชี้ การคาสายสวนปั สสาวะ
1. มีการอุดตันของท่อปัสสาวะ กรณีต่อมลูกหมากโต , ท่อปัสสาวะตีบแคบ
2. ป้ องกันการอุดกั้นของท่อปัสสาวะจากการมีก้อนลิ่มเลือดภายหลังผ่าตัดผ่านท่อ
ปัสสาวะหรือจากมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
3. ประเมินปริมาณปัสสาวะ เพื่อประเมินการทางานของไต เช่น ผู้ป่วยช็อค
4. ป้ องกันผิวหนังเกิดการระคายเคืองจากปัสสาวะในผู้ป่วยที่กลั้นปัสสาวะไม่ได้ ไม่
รู้สกึ ตัว
อุปกรณ์
1. ชุดสวนปัสสาวะปลอด
เชื้อ ประกอบด้ วย
1.1 ถ้ วยใหญ่สาหรับใส่
ปัสสาวะ 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
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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 และชุดสวนปัสสาวะปราศจาก
เชื้อ)
3. เตรียมชุดสวนปัสสาวะดังนี้
3.1 เปิ ดชุดสวนปัสสาวะ แล้ วคีบผ้ าสี่เหลี่ยมเจาะกลางออกวางในผ้ าห่อ
3.2 เท Sterile water ใส่สาลีให้ เปี ยกชุ่ม
3.3 บีบสารหล่อลื่นทิ้งก่อนแล้ วจึงบีบใส่กอ๊ ซ อย่างน้ อย 5 มล.
4. กั้นม่านและปิ ดตาผู้ป่วย จัดให้ มีแสงสว่างเพียงพอโดยใช้ โคมไฟหรือไฟฉายส่องไป
ที่อวัยวะสืบพันธุ์ เพื่อให้ สามารถมองเห็นรูปเปิ ดของท่อปัสสาวะ
5. ผู้ทายืนข้ างเตียงผู้ป่วยข้ างที่ตนถนัด เช่น ผู้ท่ถี นัดมือขวาควรเข้ าข้ างขวาองผู้ป่วย
ผู้ท่ถี นัดมือซ้ 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 ถอดกางเกง จัดผ้ าห่มคลุมส่วนบนของร่างกายจนถึง
หัวหน่าว เปิ ดเฉพาะบริเวณอวัยวะสืบพันธุภ์ ายนอก
7. ชาระอวัยวะสืบพันธุภ์ ายนอกให้ สะอาดด้ วย Flushing set เพื่อลดจานวนจุลินทรีย์
ที่อาจปนเปื้ อนติดสายสวนปัสสาวะเข้ าไปในกระเพาะปัสสาวะขณะสอดใส่สายสวน
8. ล้ างมือให้ สะอาดก่อนใส่สายสวนปัสสาวะ
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9. สวนปัสสาวะตามขั้นตอนต่อไปนี้
ในผูป้ ่ วยหญิง
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
- สาลีก้อนที่ 5 เช็ด Labia minora ด้ านใกล้ ตัวจากบนลงล่าง
- ใช้ มือข้ างไม่ถนัด แหวก Labia minora ออก ยกขึ้นเล็กน้ อยจะเห็นรูเปิ ดของ
ท่อปัสสาวะ
- สาลีก้อนที่ 6 เช็ด รูเปิ ดท่อปัสสาวะ แหวกค้ างไว้ (มือข้ างนี้ไม่ปลอดเชื้อแล้ ว)
8. ใช้ Forcep คีบถ้ วยเล็กออกไป วาง forcep และถ้ วยเล็ก
9. เลื่อนถ้ วยใหญ่เข้ ามาใกล้ ผ้ ูป่วยแทน
10. บอกให้ ผ้ ูป่วยหายใจเข้ าลึกๆ ยาว ๆ แล้ วใช้ มือข้ างที่ถนัดจับสายสวนปัสสาวะ
ค่อยๆ สอดสายเข้ าไปในท่อปัสสาวะ ลึก 2 ‟ 3 นิ้ว ปลายสายวางไว้ ในถ้ วย จะมี
ปัสสาวะไหลออกมา
11. เมื่อปัสสาวะหยุดไหลแล้ วใช้ มือกดเบาๆบนผ้ าสี่เหลี่ยมเจาะกลางบริเวณเหนือ
หัวหน่าวจน แน่ใจว่าไม่มีปัสสาวะ เพื่อให้ ปัสสาวะไหลออกจนหมด
12. ถ้ าเป็ นการสวนทิ้ง ค่อย ๆ ดึงสายสวนปัสสาวะออก ขณะดึงออก ถ้ ามีปัสสาวะ
ไหลออกมาให้ ค้างไว้ ก่อนรอจนกระทั่งไม่มีปัสสาวะจึงดึงสายสวนออก
13. ถ้ าคาสายสวนปัสสาวะ ภายหลังปัสสาวะไหลดี ไม่ต้องดึงสายสวนออก สอดสาย
สวนเข้ าไปอีก 1 นิ้ว เพื่อให้ แน่ใจว่าลูกโป่ งอยู่ในกระเพาะปัสสาวะ
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14. ใช้ มือที่แหวก Labia มาจับสายสวนปัสสาวะไม่ให้ เลื่อน
15. ใส่นา้ กลั่นที่เตรียมไว้ ทางหางที่เป็ นแถบสี หากผู้ป่วยเจ็บปวดให้ รีบดูดนา้ กลั่นออก
เนื่องจากลูกโป่ งอาจอยู่ในท่อปัสสาวะ ให้ สอดสายเข้ าไปอีก จนแน่ใจว่าลูกโป่ งอยู่ใน
กระเพาะปัสสาวะ
16. ต่อปลายสายสวนกับ Urine Bag ด้ วยเทคนิคปลอดเชื้อ
17. ตรึงสายสวนไว้ ท่หี น้ าขาของผู้ป่วยเพื่อป้ องกันการดึงรั้งและการระคายเคืองของท่อ
ปัสสาวะจากการเลื่อนไปมาของสายสวน
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 ชนิดและขนาด
ของสายสวนปัสสาวะ สี กลิ่น จานวนและสิ่งผิดปกติของปัสสาวะที่สวนได้

ในผูป้ ่ วยชาย
1. วางชุดสวนปัสสาวะระหว่างขาของผู้ป่วย เปิ ดผ้ าห่อออก
2. ฉีกซองสายสวนปัสสาวะใส่ไว้ ในชุดสวนปัสสาวะ
3. ใส่ถุงมือด้ วยเทคนิคปลอดเชื้อ
4. คลี่ผ้าสี่เหลี่ยมเจาะกลางคลุมอวัยวะสืบพันธุภ์ ายนอก
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5. หยิบสายสวนปัสสาวะทาปลายด้ วยสารหล่อลื่นประมาณ 6 - 7 นิ้ว (ระวังไม่ให้ อุดรู
ที่ปลายสาย) วางใส่ถ้วยใหญ่
6. หยิบถ้ วยเล็กที่ใส่สาลีมาใกล้ ตัวผู้ป่วย
7. ใช้ มือข้ างที่ไม่ถนัดจับองคชาตตั้งขึ้นทามุม 90 องศากับร่างกาย กรณีไม่ได้ ขลิบ
หนังหุ้มปลาย ให้ รูดหนังหุ้มปลายองคชาตลงมาจับค้ างไว้
8. ใช้ มือจับ Forcep คีบสาลีเช็ด
- สาลีก้อนที่ 1 เช็ดบริเวณรูเปิ ดของท่อปัสสาวะ เช็ดวนจากกลางวนออกด้ านนอก
- สาลีก้อนที่ 2-6 เช็ดองตชาตจากบนลงมาฐานองคชาต จนรอบห้ ามเช็ดย้ อนไปมา
- ใช้ Forcep คีบถ้ วยเล็กออกมาวางด้ านไกลผู้ป่วยและวาง Forcep
9. เลื่อนถ้ วยใหญ่มาใกล้ ผ้ ูป่วย บอกให้ ผ้ ูป่วยหายใจเข้ าลึกๆ ใช้ มือจับสายสวน
ปัสสาวะค่อยๆสอดใส่สายสวนเข้ าไปประมาณ 6 ‟ 8 นิ้ว หรือเกือบสุดสายจนมีปัสสาวะไหล
ลงถ้ วย แสดงว่าปลายสายอยู่ในกระเพาะปัสสาวะ เลื่อนมือที่จับองคชาตมาจับสายสวนให้
อยู่กบั ที่
10. ปฏิบัติเช่นเดียวกับในผู้ป่วยหญิง ตั้งแต่ข้อ 15 - 22 (แต่ปิดปลาสเตอร์ท่หี น้ า
ท้ องน้ อยแทนหน้ าขา)
การดูแลระหว่างคาสายสวนปั สสาวะดังนี้
1. ดูแลให้ปัสสาวะไหลสะดวก โดย
1.1 กระตุ้นให้ ด่มื นา้ มากๆ อย่างน้ อย วันละ 2500 ‟ 3000 มล.
1.2 ดูแลไม่ให้ สายหักพับงอหรือดึงรั้งท่อปัสสาวะ
1.3 สายสวนปัสสาวะและสายต่อของถุงเก็บปัสสาวะยึดติดที่นอน ไม่ปล่อยสาย
หย่อนอยู่ใต้ เตียง
1.4 ถุงเก็บปัสสาวะ ควรอยู่ในระดับต่ากว่ากระเพาะปัสสาวะเสมอ ไม่ติดพื้น
1.5 ดูแลบีบรีดสายยาง (Milking ) บ่อยๆเพื่อไม่ให้ ตะกอนหรือลิ่มเลือดอุด
ตัน มือหนึ่งจับสายสวนให้ อยู่กบั ที่อกี มือหนึ่งบีบรีดสายยางออกจากตัวผู้ป่วย
2.การป้องกันการติดเชื้ อ
2.1 ล้ างมือก่อนและหลังให้ การพยาบาลใส่ถุงมือเมื่อมีโอกาสสัมผัสปัสสาวะของ
ผู้ป่วย
2.2 ดูแลให้ อยู่ในระบบปิ ด (Closed drainage system) ตลอดเวลา การเทนา้
ปัสสาวะออกจากถุงก่อนและหลังทาต้ องเช็ดข้ อต่อด้ วยแอลกอฮอล์ 70 %
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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 ปัสสาวะ ผู้ป่วยที่ลุกเดินได้ แนะนาให้ พับ
หรือปิ ดสายสวนปัสสาวะไว้ ก่อน โดยให้ ถุงปัสสาวะอยู่ต่ากว่ากระเพาะปัสสาวะ
หรือต่ากว่าเอวตลอดเวลา
2.6 หากถุงเก็บปัสสาวะหรือสายสวนรั่ว ให้ สวนปัสสาวะ และเปลี่ยนถุงเก็บปัสสาวะ
ใหม่ท้งั ชุด
2.7 การเปลี่ยนสายสวนปัสสาวะในผู้ป่วยที่จาเป็ นต้ องคาสายสวนปัสสาวะไว้ เป็ น
เวลานาน ควรเปลี่ยนสายสวนใหม่เมื่อคาสายสวนครบ 2 สัปดาห์ ถ้ าไม่พบ
หินปูนที่ปลายสายสวนครั้งต่อไปให้ ลองเปลี่ยนเมื่อครบ 4, 6 และ 8 สัปดาห์
ตามลาดับ
2.8 สังเกตและซักถามอาการและอาการแสดงออกของการติดเชื้อระบบทางเดิน
ปัสสาวะ ได้ แก่ มีไข้ หนาวสั่น ปัสสาวะขุ่น มีตะกอน กลิ่นฉุน เป็ นต้ น
การเฝ้าระวังการติดเชื้ อในสิง่ แวดล้อม
การจัดการมูลฝอย
ระเบียบการจัดการมูลฝอยฉบับนี้ จัดทาขึ้นเพื่อเป็ นการสร้ างความปลอดภัย ความ
ถูกต้ องและเป็ นหลักประกันว่าโรงพยาบาล มีระบบการควบคุมคุณภาพของการจัดการมูล
ฝอยที่ถูกวิธแี ละถูกสุขลักษณะ ไม่เป็ นอันตรายต่อผู้มารับบริการในโรงพยาบาล เจ้ าหน้ าที่
ผู้ปฏิบัติงานและไม่เสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อออกสู่ชุมชน
ขอบข่าย
ระเบียบปฏิบัติน้ ใี ช้ ในการดาเนินการจัดการมูลฝอยในโรงพยาบาล
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คานิยามศัพท์
มูลฝอยทัวไป
่ หมายถึง มูลฝอยที่เกิดจากการใช้ ชีวิตประจาวันและจากการใช้ ใน
สานักงาน รวมถึงมูลฝอยที่เกิดจากแหล่งพักอาศัยทั่วๆไป 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 ยาปฏิชีวินะ และตัด
บริเวณข้ อต่อที่เป็ นสายยางสีเหลืองที่ต่อจากตัวผู้ป่วยทิ้งแล้ ว
ผูร้ บั ผิดชอบ
1. เจ้ าหน้ าที่ทุกคนทุกระดับ รับผิดชอบ ปฏิบัติตามข้ อกาหนดระเบียบปฏิบัติ
2. คณะกรรมการ IC / ENV รับผิดชอบ ควบคุมกากับและประเมินผล
3. คณะกรรมการ ENV รับผิดชอบ วางแผน สนับสนุนและปรับปรุงคุณภาพ
ระเบียบปฏิบตั ิ
การจัดการมูลฝอยในหอผู้ป่วย ให้ ปฏิบัติดังนี้
1. มูลฝอยทัวไป
่ ดาเนินการดังนี้
- มูลฝอยทั่วไป เช่น มูลฝอยจากสานักงาน เศษอาหาร ถุงพลาสติกที่สกปรก ทิ้งใน
ถุงพลาสติกสีดา
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- มูลฝอยทั่วไปอันตราย เช่น ขวดยาที่แตก หลอด Ampule ยาที่หักแล้ ว ทิ้งในขวด
นา้ เกลือเปล่า โดยการเจาะเปิ ดช่องแล้ วทิ้งขวดยา เมื่อเต็มปิ ดด้ วยกระดาษกาวบริเวณช่อง
ที่เจาะ หรือทิ้งในกระป๋ องยาและปิ ดฝาให้ สนิท
- การลาเลียง เมื่อปริมาณของมูลฝอยอยู่ในระดับ 2 ใน 3 ของถุง ให้ ดาเนินการขนย้ าย
มูลฝอยโดยให้ คนงานรวบปิ ดปากถุงแล้ วมัดด้ วยเชือก ลาเลียงไปไว้ จุดพักมูลฝอยของ
หน่วยงานเพื่อรอให้ เทศบาล, อบต. มารับไปดาเนินการต่อ
2. มูลฝอยติดเชื้ อ ได้ แก่
- มูลฝอยที่เกิดจากการรักษาพยาบาลทิ้งในถุงพลาสติกสีแดงและไม่ให้ เทนา้ ลงในถุง
- ของมีคม / เข็มฉีดยา ทิ้งในกล่องสีแดงโดยไม่ต้องสวมปลอกเข็มเมื่อกล่องเต็มให้
แกะฝาที่ติดอยู่กบั กล่องออกมาปิ ดหลังจากนั้นลาเลียงส่งพร้ อมมูลฝอยติดเชื้อของหน่วยงาน
- การลาเลียงเมื่อปริมาณของมูลฝอยอยู่ในระดับ 2 ใน 3 ของถุงให้ มัดปากถุงด้ วยเชือก
ฟางสีแดง ลาเลียงไปไว้ จุดพักมูลฝอยของหน่วยงานเพื่อรอให้ รถขนขยะของ รพ.มารับ โดย
คนงานจะต้ องแต่งกายตามหลัก SP โดยการสวมผ้ ากันเปื้ อน ถุงมือยางหนา Mask และ
รองเท้ าบูท๊
3. มูลฝอยอันตราย ได้ แก่
- ถ่านไฟฉายกระป๋ องสเปรย์ ให้ ใส่ถุงพลาสติกมิดชิด ให้ เขียนหน้ าถุงระบุว่า “มูลฝอย
อันตราย” นาส่งให้ รถขนขยะของ รพ.
- ปรอทที่แตก ให้ ใช้ ไม้ กวาดกวาดเศษปรอทแล้ วนาใส่กระป๋ องหรือขวดปิ ดฝาให้ มิดชิด
ให้ เขียนหน้ าถุงระบุว่า “มูลฝอยอันตราย” นาส่งให้ รถขนขยะของ รพ.
- ขวดยาปฏิชีวนะที่ยังเหลือ ยาหมดอายุ วัคซีน ให้ ใส่ถุงพลาสติกและให้ เขียนหน้ าถุง
ระบุว่า “มูลฝอยอันตราย” นาส่งให้ รถขนขยะของ รพ.
4. มูลฝอยรีไซเคิล ได้ แก่ จัดเก็บแยกขวดแก้ ว ขวดพลาสติก ชุดให้ สารนา้ และกระดาษ
- ขวดแก้ ว เช่น ขวดแอลกอฮอล์ 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
2
การทาลายเชื้อ และทาให้ปราศจากเชื้อ
ขั้นตอนการทาลายเชื้ อและการทาให้ปราศจากเชื้ อในอาคารสถานที่
รายการ
น้ ายาทีใ่ ช้
1. พื้นและฝาผนัง
ผงซักฟอก
- ห้ องทาหัตถการ
- ห้ องตรวจต่างๆ
- ห้ องปฏิบัติงานทั่วไป
- ทันตกรรม

2. พื้นในห้ องนา้

ผงซักฟอก

วิธีปฏิบตั ิ
1. ใช้ เครื่องดูดฝุ่ นแทนการใช้ ไม้ กวาด เพื่อ
ป้ องกันการฟุ้ งกระจายของเชื้อโรค(ถ้ าจาเป็ น
ให้ ใช้ ไม้ กวาดกวาดพื้นให้ น้อยที่สดุ หรือกวาด
ในจุดที่มีเชื้อโรคน้ อย )
2. เช็ดถูด้วยผ้ าชุบนา้ ผสมผงซักฟอก ปั่นหรือ
บิดหมาดๆ โดยเช็ดถูวันละ 1 ครั้ง และทุก
ครั้งที่สกปรก
( ผ้ าที่ใช้ เช็ด ถูพ้ ืนต้ องหมั่นซักและนา้ ที่ใช้ ต้อง
เปลี่ยนบ่อยๆ )
3. เช็ดถูจากบริเวณที่สะอาดไปหาที่สกปรก
เช่น เริ่มเช็ดจากที่ทางานพยาบาลไปสิ้นสุด
ห้ องผู้ป่วยโรคติดต่อ
4. เช็ดออกด้ วยนา้ สะอาด ชุบนา้ บิดหมาดๆ
5. ทิ้งให้ แห้ ง
1. ขัดล้ างทาความสะอาดด้ วยผงซักฟอกและ
นา้ สะอาดเพื่อลดจานวนเชื้อโรค
2. ทาความสะอาดอย่างน้ อยวันละ 1 ครั้ง และ
ทุกครั้งที่สกปรก
3. ในห้ องนา้ ต้ องมีสบู่สาหรับล้ างมือ ผ้ าเช็ด
มือสะอาดและถังขยะ
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รายการ
3. พื้นในห้ องส้ วมและ
โถส้ วม

น้ ายาทีใ่ ช้
1. ผงซักฟอก
2. นา้ ยาล้ าง
ห้ องนา้

วิธีปฏิบตั ิ
1. ขัดล้ างด้ วยผงซักฟอกและนา้ สะอาดเพื่อลด
จานวนเชื้อโรค ทาอย่างน้ อยวันละ 1 ครั้ง
2. เช็ดพื้นด้ วยผ้ าแห้ งไม่ให้ มีนา้ ขัง
3. เมื่อมีคราบสกปรกที่ขัดไม่ออกให้ ใช้ นา้ ยา
ล้ างห้ องนา้ ราดทิ้งไว้ สกั ครู่แล้ วจึงขัดด้ วยแปรง
แล้ วล้ างด้ วยนา้ สะอาด
4. สาหรับผนังห้ องนา้ ขัดล้ างด้ วยผงซักฟอก
และนา้ สะอาดสัปดาห์ละครั้ง

การทาความสะอาดเครือ่ งใช้ทวไป
ั่

รายการ
1. หลอดไฟทั่วไป ที่
ครอบหลอดไฟ

น้ ายาทีใ่ ช้
- ผงซักฟอก

2.มุ้งลวด

- ผงซักฟอก

3. กระจก

- นา้ ยาเช็ด
กระจก

4. พัดลม พัดลมดูด
อากาศ

- ผงซักฟอก

วิธีปฏิบตั ิ
ตัดวงจรกระแสไฟฟ้ าแล้ วถอดฝาครอบ
หลอดไฟออกล้ างทาความสะอาดและผึ่ง ให้
แห้ งเดือนละ 1 ครั้งใช้ ผ้าแห้ ง เช็ดคราบฝุ่ น
ละอองจากหลอดไฟทุกครั้งที่ถอดฝาครอบ
หลอดไฟออกล้ าง
- ถอดกรอบมุ้งลวดออกล้ างทาความสะอาด
แล้ วผึ่งให้ แห้ งเดือนละ 1 ครั้ง
- เช็ดกระจกด้ วยผ้ าชุบนา้ ยาเช็ดกระจกบิด
หมาดๆ
- เช็ดตามด้ วยกระดาษหนังสือพิมพ์
- ทาความสะอาดอย่างน้ อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
- ตัดวงจรกระแสไฟฟ้ าแล้ วใช้ ผ้าชุบนา้
ผงซักฟอกเช็ดใบพัด แล้ วเช็ดตามด้ วยนา้
สะอาด
- ทาความสะอาดสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
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รายการ
5.เครื่องปรับอากาศ

น้ ายาทีใ่ ช้
- ผงซักฟอก

6.อ่างล้ างมือ

- ผงซักฟอก

7.ถังขยะแห้ งและถัง
ขยะเปี ยก

- ผงซักฟอก

8. ถังขยะติดเชื้อ

- ผงซักฟอก

วิธีปฏิบตั ิ
- ถอดหน้ ากากเครื่องปรับอากาศออกแล้ วล้ าง
ด้ วยนา้ ผงซักฟอกและนา้ สะอาดทุกเดือน
- ขัดล้ างทาความสะอาดด้ วยนา้ ผงซักฟอกและ
นา้ สะอาดอย่างน้ อยวันละครั้ง
- ต้ องมีถุงขยะดารองรับทั้งขยะแห้ ง และขยะ
เปี ยก
- เมื่อขยะเต็มรวบปากถุงมัดให้ แน่นแล้ วแยก
ออกจากถังขยะ นาไปไว้ ท่พี ักขยะไม่ติดเชื้อรอ
เทศบาลมาเก็บ
- ล้ างทาความสะอาดถังขยะด้ วยนา้ ผงซักฟอก
ทุกสัปดาห์
1. ถังขยะมีฝาปิ ดมิดชิดและควรมีระบบเปิ ด ‟
ปิ ด ด้ วยกลไกการใช้ เท้ าเหยียบ
2. ต้ องมีถุงพลาสติกแดงรองรับ
3. เมื่อขยะเต็มหรือครบเวลา รวบปากถุง
ผูกมัด 3 ใน 4ส่วนของถุงให้ แน่นรวบรวมใส่
กล่องที่มีฝาปิ ดมิดชิดรอนาส่ง รพช.
4. ขัดล้ างถังให้ สะอาดด้ วยผงซักฟอกและนา้
สะอาดนาออกผึ่งแดดให้ แห้ ง ทาทุกสัปดาห์
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บทที่ 6
โรคอ ุบัติใหม่อ ุบัติซ้า
การป้องกันการติดเชื้ อดื้ อยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
วัตถุประสงค์
เพื่อป้ องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อดื้อยา
คาจากัดความ
เชื้อดื้อยา (Multiple drug resistance : MDR) หมายถึง ภาวะที่เชื้อโรคสามารถทนทาน
ต่อฤทธิ์ของยาซึ่งเคยใช้ ได้ ผลมาก่อนส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม
ของเชื้อโรคทาให้ กลายพันธุเ์ ป็ นชนิดที่สามารถทนทานต่อยาได้ โดยทั่วไปเชื้อโรคซึ่งดื้อต่อยา
ปฏิชีวนะตัวใดตัวหนึ่งมักจะพลอยดื้อต่อยาปฏิชีวนะอื่นที่อยู่ในประเภทเดียวกันหรือมีสตู ร
โครงสร้ างคล้ ายคลึงกันซึ่งทาให้ จาเป็ นต้ องเปลี่ยนไปใช้ ยาปฏิชีวนะประเภทอื่นหรือที่มีสตู ร
โครงสร้ างต่างออกไป
Multidrug resistance (MDR) : หมายถึง การดื้อยาต้ านจุลชีพอย่างน้ อย 1 ขนานในยา
ทุกกลุ่มที่ใช้ รักษาอย่างน้ อย 3 กลุ่มที่ใช้ รักษาการติดเชื้อแบคทีเรียชนิดนั้น
Extreme drug resistance (XDR) :หมายถึง การดื้อยาต้ านจุลชีพอย่างน้ อย 1 ขนานใน
ยาทุกกลุ่มที่ใช้ รักษาการติดเชื้อแบคทีเรียชนิดนั้น ยกเว้ นยา 1-2 กลุ่ม
Pan - drug resistance (PDR) :หมายถึง การดื้อยาต้ านจุลชีพทุกขนานในยาทุกกลุ่มที่
ใช้ รักษาการติดเดชื้อแบคทีเรียชนิดนั้น
เชื้ อดื้ อยาทีพ่ บได้บ่อย
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 )
กระบวนการ
แนวทางปฏิบตั ิ
การเฝ้ าระวังการติด 1. เฝ้ าระวังการติดเชื้อดื้อยาที่มีความสาคัญ และส่งผลกระทบรุนแรง
เชื้อดื้อยา
ต่อผู้ป่วยในทุกหน่วยงาน อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
2. เฝ้ าระวังผลตรวจทางห้ องปฏิบัติการสาหรับเชื้อที่มีปัญหาใน
โรงพยาบาล ในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง
3. เฝ้ าระวังผลการตรวจเพาะเชื้อดื้อยาผู้ป่วยที่แรกรับเข้ ารับการรักษา
ในหน่วยงานที่มีความเสี่ยงสูง
4. กาหนดเกณฑ์การวินิจฉัยการติดเชื้อดื้อยาที่เป็ นมาตรฐาน
5. รวบรวมขอมูลที่มีความสาคัญอย่างครบถ้ วน
6. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อแสดงแนวโน้ มของการติดเชื้อดื้อยา และ
นาเสนอข้ อมูลแก่ผ้ ูบริหารหน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้ อง เพื่อ
ทราบแนวโน้ มของการติดเชื้อดื้อยาในหน่วยงาน
7. คานวณอุบัติการณ์การติดเชื้อดื้อยาเพื่อประเมินสถานการณ์การ
แพร่กระจายเชื้อ
การป้ องกันการ
1. ปฏิบัติตามหลัก Standard Precaution ขณะให้ การดูแลผู้ป่วยทุก
แพร่กระจายเชื้อ ราย ในทุกหน่วยงาน โดยถือว่าผู้ป่วยทุกรายอาจมีเชื้ออยู่ตามร่างกาย
2. ปฏิบัติตามหลักการป้ องกันการแพร่กระจายเชื้อจากการสัมผัส
(Contact Precaution) เป็ นประจาเมื่อให้ การดูแลผู้ป่วยทุกรายที่มีการ
ติดเชื้อดื้อยาและผู้ป่วยที่พบว่าเคยมีนิคมของเชื้ออยู่ตามร่างกายมา
ก่อน
3. สวมอุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคล กรณีท่คี าดว่าอาจสัมผัส
เลือด หรือสารคัดหลั่งจากร่างกายผู้ป่วย
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กระบวนการ
การดูแลในหอ
ผู้ป่วย

แนวทางปฏิบตั ิ
1. ปฏิบัติตามหลักการป้ องกันการแพร่กระจายเชื้อจากการสัมผัส
(Contact Precaution) อย่างเคร่งครัด
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 าดว่าอาจสัมผัส
เลือด
หรือสารคัดหลั่งจากร่างกายผู้ป่วย
6. แยกอุปกรณ์การแพทย์ทุกอย่าง (ตามบริบท)
7. แยกผู้ป่วย (เข้ าห้ องแยก / Cohort / Zoning) ให้ การพยาบาล
เป็ นรายสุดท้ าย
การควบคุมเชื้อใน 1. กาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการทาความสะอาดและทาลาย
สิ่งแวดล้ อม
เชื้อบนพื้นผิวสิ่งแวดล้ อมตามระดับการสัมผัสและการปนเปื้ อน
รวมทั้งอุปกรณ์ท่มี ีการนามาใช้ หลายครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ใช้ กบั
ผู้ป่วยหลายราย อุปกรณ์ท่นี าเข้ ามาใช้ ในห้ องแยกและนาออกไปใช้ กบั
ผู้ป่วยอื่น
2. ทาความสะอาดและทาลายเชื้อพื้นผิวและอุปกรณ์ท่มี ีการปนเปื้ อน
เชื้อรวมทั้งพื้นผิวที่ใกล้ เคียงผู้ป่วย และบริเวณที่มีการสัมผัสบ่อยกว่า
บริเวณอื่น พื้นผิวสิ่งแวดล้ อมทั่วไปที่ไม่ใช่บริเวณที่ให้ การดูแลผู้ป่วย
เช่น พื้น ผนัง ม่านบังตา และหน้ าต่าง ทาความสะอาดด้ วยนา้ และสาร
ขัดล้ างตามปกติ เพื่อให้ สะอาดอยู่เสมอ ในกรณีท่มี ีส่งิ เปรอะเปื้ อนให้
ทาความสะอาดทันที พื้นผิวสิ่งแวดล้ อมบริเวณที่ให้ การดูแลผู้ป่วยที่
ติดเชื้อดื้อยา บริเวณที่อาจมีเลือดหรือสารคัดหลั่งเปราะเปื้ อน หลังทา
ความสะอาดด้ วยนา้ และสารขัดล้ างแล้ ว ควรเช็ดตามด้ วยนา้ ยาทาลาย
เชื้อระดับต่า
3. ไม่ฉีดพ่นนา้ ยาทาลายเชื้อบริเวณที่ให้ การดูแลผู้ป่วย
4. ไม่ควรใช้ วิธกี วาดฝุ่ นบนพื้น เพราะจะทาให้ เกิดการฟุ้ งกระจายของ
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แนวทางปฏิบตั ิ
ฝุ่ นละออง และทาให้ เชื้อจุลชีพกระจายในอากาศ ระมัดระวังมิให้ เกิด
การฟุ้ งกระจายของละอองนา้ บริเวณที่ให้ การดูแลผู้ป่วยขณะมีการทา
ความสะอาด
การจัดการผ้ าที่ใช้ 1. ระมัดระวังการหยิบจับผ้ าที่ใช้ กบั ผู้ป่วยแล้ ว ระวังไม่ให้ เกิดการ
กับผู้ป่วย
แพร่กระจายเชื้อสู่ส่งิ แวดล้ อม อากาศ พื้นผิว และผู้ป่วยรายอื่น โดย
รวบผ้ าอย่างระมัดระวัง แล้ วบรรจุผ้าที่ใช้ แล้ วทุกประเภทลงใน
ถุงพลาสติกสีแดง
2. ผ้ าเปื้ อนเลือด สารคัดหลั่ง ผ้ าที่ใช้ กบั ผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยาทิ้งลงใน
ภาชนะสาหรับใส่ผ้าเปื้ อนที่จัดเก็บไว้ ในพื้นที่เก็บของสกปรก
โดยเฉพาะ
การจัดการมูลฝอย
มูลฝอยที่เกิดจากผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยาจัดเป็ นมูลฝอยติดเชื้อ ให้
ติดเชื้อในผู้ป่วยติด ปฏิบัติเช่นเดียวกับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
เชื้อดื้อยา
การรับและส่งต่อ
การรับผูป้ ่ วย
ผู้ป่วย
1. การรับย้ ายควรสอบถามข้ อมูลจากหน่วยงานที่ส่งผู้ป่วยเกี่ยวกับ
การติดเชื้อดื้อยา
2. การรับย้ ายผู้ป่วยควรแยกผู้ป่วยจนกว่าผลการตรวจเพาะเชื้อ
ยืนยันว่าไม่มีการติดเชื้อ
3. ข้ อพิจารณาในการแยกผู้ป่วยไว้ ก่อน
- ผู้ป่วยที่เข้ าออกโรงพยาบาลบ่อยๆ และมาด้ วยการติดเชื้อ
- ผู้ป่วยที่ส่งต่อมาจากโรงพยาบาลตติยภูมิ
- กรณีท่รี ับผู้ป่วยเข้ ารับการรักษาใหม่หลังจากจาหน่ายออกจาก
โรงพยาบาล (Readmit) ภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 เดือนจากการติด
เชื้อดื้อยาครั้งก่อน ให้ แยกผู้ป่วยไว้ ก่อน โดยให้ ผ้ ูป่วยอยู่ในห้ องแยก
หากไม่มีห้องแยกให้ จัดบริเวณให้ ผ้ ูป่วยอยู่ (Zoning) ห่างจากผู้ป่วย
ทั่วไป
4. การย้ ายภายในโรงพยาบาลเดียวกัน
- แจ้ งให้ หน่วยงานที่จะรับผู้ป่วยทราบทางโทรศัพท์
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การให้ ความรู้

แนวทางปฏิบตั ิ
- ใช้ สญ
ั ลักษณ์ เพื่อแสดงว่าผู้ป่วยมีการติดเชื้อดื้อยาติดหน้ า
Chart หน้ าเตียง/หน้ าห้ องผู้ป่วย
การส่งต่อผูป้ ่ วย
1. ควรแจ้ งให้ หน่วยงานที่จะส่งผู้ป่วยไปทราบว่าผู้ป่วยมีการติดเชื้อ
ดื้อยา เพื่อระมัดระวังมิให้ เกิดการแพร่กระจายเชื้อ
2. รถส่งผู้ป่วย เปล รถนั่ง ทาความสะอาดและทาลายเชื้อด้ วยนา้ ยา
ทาลายเชื้อระดับต่าทุกครั้งหลังเคลื่อนย้ ายผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยา ก่อนที่
จะนาไปใช้ กบั ผู้ป่วยรายอื่น
การให้ความรูบ้ ุคลากร
1. ให้ ความรู้บุคลากรใหม่ โดยปฐมนิเทศเกี่ยวกับการป้ องกันการติด
เชื้อ และการป้ องกันการแพร่กระจายเชื้อ
2. ให้ ความรู้และฝึ กอบรมบุคลากรของโรงพยาบาลเกี่ยวกับการ
ป้ องกันการติดเชื้อ และการป้ องกันการแพร่กระจายเชื้อดื้อยาอย่าง
น้ อยปี ละครั้ง
3. ทบทวนความรู้บุคลากรที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่พบปัญหาการ
ติดเชื้อดื้อยาเป็ นระยะ
การให้ความรูผ้ ูป้ ่ วยและญาติ
1. ให้ ความรู้และคาแนะนาแก่ผ้ ูป่วยทุกรายและญาติของผู้ป่วย เมื่อ
แรกเข้ ารับการรักษาในโรงพยาบาลเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวขณะอยู่
โรงพยาบาล

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
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2. ผู้ป่วยทั่วไป
3. ทารกที่มีความผิดปกติศีรษะเล็ก
4. กลุ่มอาการกิลแลง-บาร์เร (Guillain-Barre syndrome) และผู้ป่วยโรคทางระบบ
ประสาทอักเสบอื่นๆ ภายหลังการติดเชื้อ
วัตถุประสงค์การเฝ้าระวัง
1.เพื่อติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ Zika virus ในประเทศไทย
2. เพื่อรวบรวมข้ อมูลเกี่ยวกับประชากรกลุ่มเสี่ยงและลักษณะพื้นที่เสี่ยงของโรคติดเชื้อ
Zika virus ในประเทศไทย
3. เพื่อเป็ นแนวทางในการกาหนดมาตรการควบคุมและป้ องกันโรค
นิยามผูป้ ่ วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (Patients under investigation: PUI)
1. ผู้ป่วยหญิงตั้งครรภ์ หมายถึง
ก. หญิงตั้งครรภ์ท่มี ีผ่นื (Maculopapular rash) และมีอาการอย่างน้ อย 1 ใน 3
อาการ ดังนี้ ไข้ , ปวดข้ อ, ตาแดงหรือ
ข. หญิงตั้งครรภ์ท่มี ีไข้ (Fever) และมีอาการอย่างน้ อย 2 ใน 3 อาการ ดังนี้ ปวด
ศีรษะ,ปวดข้ อ, ตาแดงหรือ
ค. หญิงตั้งครรภ์ท่มี ีผ่นื (Maculopapular rash) ที่อาศัยอยู่หรือมีประวัติเดินทางเข้ า
ไปในตาบลที่พบผู้ป่วยยืนยันและยังอยู่ในระยะเวลาควบคุมโรค
2. ผู้ป่วยทั่วไป หมายถึง
2.1 ผู้ท่มี ีอายุ 15 ปี ขึ้นไปมีอาการดังนี้
ก. มีผ่นื (Maculopapular rash) ร่วมกับอาการอย่างน้ อย 1 ใน 3 อาการ ดังนี้
ไข้ ปวดข้ อ ตาแดง หรือ
ข. ไข้ (Fever) ร่วมกับอาการอย่างน้ อย 2 ใน 3 อาการ ดังนี้ ปวดศีรษะ,
ปวดข้ อ, ตาแดงหรือ
ค. มีผ่นื (Maculopapular rash) ที่อาศัยอยู่หรือมีประวัติเดินทางเข้ าไปในตาบล
ที่พบผู้ป่วยยืนยันและยังอยู่ในระยะเวลาควบคุมโรค
2.2 ผู้ท่มี ีอายุน้อยกว่า 15 ปี
ก. ผู้ป่วยรายเดียวที่พบทั้ง 3 อาการ ได้ แก่ ไข้ ผื่น (Maculopapular rash) และ
ตาแดงหรือ
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ข. ผู้ป่วยที่กลุ่มก้ อนตั้งแต่สองรายขึ้นไปที่มีอาการดังนี้ 1) มีผ่นื ร่วมกับอาการ
อย่างน้ อย 1 ใน 3 อาการ ดังนี้ ไข้ , ปวดข้ อ, ตาแดงหรือ 2) ไข้ ร่วมกับ
อาการอย่างน้ อย 2 ใน 3 อาการ ดังนี้ ปวดศีรษะ, ปวดข้ อ, ตาแดง
ค. มีผ่นื (Maculopapular rash) ที่อาศัยอยู่หรือมีประวัติเดินทางเข้ าไปในตาบล
ที่พบผู้ป่วยยืนยัน และยังอยู่ในระยะเวลาควบคุมโรค
หมายเหตุ กลุ่มก้ อนหมายถึงพบผู้ป่วยที่มาด้ วยอาการ 1) หรือ 2) ตั้งแต่ 2 รายขึ้น
ไปใน 2 สัปดาห์ ในหมู่บ้านชุมชนโรงเรียน หรือที่ทางานเดียวกัน หรือทากิจกรรมในสถานที่
เดียวกัน
3. ทารกทีม่ ีศีรษะเล็ก (Neonatal Microcephaly) และ/หรือพบ brain calcification
หมายถึง ทารกที่คลอดมาไม่เกิน 1 เดือน และวัดรอบศีรษะแล้ วมีค่าความยาวเส้ นรอบ
วงต่ากว่า 3 Percentile ของค่าปกติในเพศและกลุ่มอายุครรภ์ของทารกนั้น (Fenton curve)
โดยกุมารแพทย์เป็ นผู้วินิจฉัยและ/หรือพบหินปูนจับในเนื้อสมอง (Intracranial
calcification)
4. ผูป้ ่ วยกลุ่มอาการกิลแลง-บาร์เร (Guillain-Barre syndrome) ผูป้ ่ วยโรคทางระบบ
ประสาทอักเสบอืน่ ๆภายหลังการติดเชื้ อ
หมายถึง กลุ่มอาการที่เกิดจากการอักเสบเฉียบพลันของเส้ นประสาทหลายๆ เส้ นพร้ อม
กัน Demyelinating polyradiculoneuropathy จนก่อให้ เกิดอาการกล้ ามเนื้ออ่อนแรง
เฉียบพลันซึ่งในรายที่รุนแรง อาจถึงขั้นเป็ นอัมพาต และอาจต้ องใช้ เครื่องช่วยหายใจหรือผู้
ที่มาด้ วยอาการแขนขาอ่อนแรง 2 ข้ าง อาจจะมีชาหรือไม่กต็ าม ทั้งนี้อาจจะหายใจไม่ได้ เมื่อ
อาการรุนแรงมากขึ้นโดยแพทย์เป็ นผู้วินิจฉัย
ในระบบเฝ้ าระวังกลุ่มอาการกล้ ามเนื้ออ่อนปวกเปี ยกเฉียบพลัน (Acute flaccid
paralysis) ตามโครงการกวาดล้ างโรคโปลิโอนั้น ให้ เพิ่มความเข้ มแข็งของการเฝ้ าระวังหา
เชื้อที่เป็ นสาเหตุของกลุ่มอาการดังกล่าว โดยพิจารณาตรวจหาเชื้อไวรัสซิกาเพิ่มเข้ าไป
หมายเหตุ ในกรณีท่ผี ้ ูป่วยเข้ าเกณฑ์สอบสวนโรค (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
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รูปที่ 1 นิยามผูป้ ่ วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (Patients under investigation: PUI)

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 ทั้งภาครัฐและเอกชน ต้ องสอบสวนโรคภายใน 24 ชั่วโมงหลังพบ
ผู้ป่วยเข้ าเกณฑ์สอบสวนโรค ผู้ป่วยสงสัย ผู้ป่วยยืนยัน หรือผู้ติดเชื้อไม่แสดงอาการ ตาม
แบบสอบสวนโรคเฉพาะรายของกรมควบคุมโรค (ภาคผนวกใน “แนวทางสอบสวนโรคติด
เชื้อไวรัสซิกา”) และแจ้ งไปยังสานักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือสานักอนามัยกรุงเทพ
มหานคร สานักงานป้ องกันควบคุมโรค และกรมควบคุมโรค ตามลาดับ
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การจาแนกผูป้ ่ วย
ผูป้ ่ วยสงสัย (Suspected case) หมายถึง ผู้ป่วยเข้ าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) ที่ไม่ได้
เก็บตัวอย่างส่งตรวจหรือเก็บในเวลาที่ไม่เหมาะสม ร่วมกับมีวันเริ่มป่ วย ภายใน 2 สัปดาห์
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 seroconversionของ Zika virus IgG
ผู้ท่ตี ิดเชื้อไม่แสดงอาการ หรือผู้ติดเชื้ออาการไม่จาเพาะ (Asymptomatic infection
หรือ Infection with unclassified symptoms) หมายถึง ผู้สมั ผัสหรือหญิงตั้งครรภ์ท่ไี ม่
แสดงอาการป่ วย หรือแสดงอาการเล็กน้ อย แต่ยังไม่ครบตามเกณฑ์ของนิยามผู้ป่วยยืนยัน
และมีผลตรวจทางห้ องปฏิบัติการยืนยัน พบสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสซิกาในเลือด หรือ
ในปัสสาวะ หรือ สารคัดหลั่งในร่างกาย โดยวิธี PCR
แนวทางการเฝ้าระวังและสอบสวนโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา สายพันธุ ์ 2012
(Middle East Respiratory Syndrome: MERS) ในประเทศไทย
วัตถุประสงค์ของการเฝ้าระวัง
1. เพื่อตรวจจับการระบาดและสอบสวนโรคในผู้ป่วยโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ 2012 ในประเทศไทย
2. เพื่อติดตามสถานการณ์และลักษณะทางระบาดวิทยา
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ 2012
3. เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงความรุนแรงของเชื้อไวรัส
โคโรนา สายพันธุ์ 2012
นิยามผูป้ ่ วยทีต่ อ้ งดาเนินการสอบสวนโรค (Patients under investigated: PUI)
1. ผู้ป่วยติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนบน ได้ แก่ ผู้ท่มี ีประวัติเดินทางมาจากภูมิภาค
ตะวันออกกลาง หรือประเทศเกาหลีใต้ ภายใน 14 วัน และมีอาการติดเชื้อทางเดินหายใจ
ส่วนบน (ไข้ ไอ นา้ มูก เจ็บคอ) และมีอุณหภูมิกายมากกว่าหรือเท่ากับ 38 องศาเซนติเกรด
หรือมีอาการหอบเหนื่อย
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2. ผู้ป่วยปอดบวมที่มีประวัติเสี่ยง หมายถึง ผู้ป่วยปอดบวมที่มีประวัติอย่างใดอย่าง
หนึ่งดังต่อไปนี้ในช่วงเวลา 14 วันก่อนวันเริ่มป่ วย ได้ แก่
„อาศัยหรือเดินทางหรือเป็ นผู้สมั ผัสของผู้ท่เี ดินทางจากประเทศแถบภูมิภาค
ตะวันออกกลางหรือประเทศเกาหลีใต้
„เป็ นบุคลากรทางการแพทย์ท่ดี ูแลผู้ป่วยปอดบวม หรือเจ้ าหน้ าที่ห้องปฏิบัติการ
ที่ตรวจตัวอย่างจากระบบทางเดินหายใจ
„ผู้สมั ผัสใกล้ ชิด “ผู้ป่วยน่าจะเป็ น” หรือ “ผู้ป่วยยืนยัน” ติดเชื้อไวรัสโคโรนา
สายพันธุ์ 2012
„ผู้ป่วยปอดบวมที่เกิดเป็ นกลุ่มก้ อนในชุมชนหรือที่ทางานเดียวกัน หรือมีความ
เชื่อมโยงทางระบาดวิทยา ในผู้ป่วยทั้ง 4 กลุ่มนี้ถ้าตรวจพบเชื้อสาเหตุอ่นื ๆ แล้ ว
แต่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาเชื้อดังกล่าวก็ต้องส่งตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา
3. ผู้ป่วยปอดบวมรุนแรง หรือ ภาวะระบบทางเดินหายใจล้ มเหลวเฉียบพลัน ARDS
(Acute Respiratory Distress Syndrome) ที่ไม่ทราบเชื้อสาเหตุ (ปอดบวมรุนแรง หมายถึง
ผู้ป่วยปอดบวมที่ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ) ถึงแม้ ไม่มีประวัติเสี่ยงก็ตาม
หมายเหตุ ประเทศในตะวันออกกลางได้ แก่ บาห์เรน อียิปต์ อิหร่าน ตุรกี อิรัก
อิสราเอล จอร์แดน คูเวต เลบานอน โอมาน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เยเมน กาตาร์
ซาอุดิอาระเบีย ซีเรีย 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. ผู้ร่วม Group tour เดียวกับผู้ป่วย

68

5. ทุกคนที่อยู่ในยานพาหนะเดียวกับผู้ป่วยในขณะที่กาลังมีอาการ เช่นรถโดยสาร 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
ผูป้ ่ วยน่าจะเป็ น (Probable case)แบ่งออกเป็ น 3 กรณี:
กรณีที่ 1 ผู้ป่วยปอดบวมหรือภาวะระบบทางเดินหายใจ
ล้ มเหลวเฉียบพลัน (Acute Respiratory Distress Syndrome:
ARDS) ซึ่งมีประวัติอาศัยอยู่หรือเดินทางไปประเทศแถบ
ตะวันออกกลางที่มีรายงานการระบาดโรค MERS ในช่วง 14 วันก่อนวันเริ่มป่ วยร่วมกับมี
ผลการตรวจที่ไม่สามารถสรุปผลได้ (Inconclusive tests) เช่น ตรวจ PCR ให้ ผลบวกเพียง
ชุดเดียว
กรณีที่ 2 ผู้ป่วยปอดบวมหรือภาวะระบบทางเดินหายใจล้ มเหลวเฉียบพลัน (Acute
RespiratoryDistress Syndrome: ARDS) ซึ่งมีประวัติสมั ผัสใกล้ ชิดกับผู้ป่วยยืนยัน MERS
ร่วมกับไม่มีผลการตรวจทางห้ องปฏิบัติการหรือผลการตรวจหาไวรัสโคโรนาสายพันธุ์
2012 ให้ ผลลบจากการตรวจเพียง 1 ครั้ง จากตัวอย่างที่ไม่เหมาะสมหรือด้ อยคุณภาพ
กรณีที่ 3 ผู้ป่วยที่มีอาการของการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจเฉียบพลัน (ไม่ว่าจะเป็ น
อาการของระบบทางเดินหายใจส่วนบนหรือส่วนล่าง) ซึ่งมีประวัติสมั ผัสใกล้ ชิดกับผู้ป่วย
ยืนยันMERSร่วมกับมีผลการตรวจที่ไม่สามารถสรุปผลได้ (เช่น ตรวจ PCR ให้ ผลบวก
เพียงชุดเดียว)
ผูป้ ่ วยยืนยัน (Confirmed case) หมายถึง ผู้ป่วยที่มีผลการตรวจทางห้ องปฏิบัติการ
ยืนยันว่า พบสารพันธุกรรมเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ 2012 (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 านิยามผู้ป่วย
ประเภทต่างๆ ข้ างต้ นหรือการตรวจทางห้ องปฏิบัติการไม่พบหลักฐานการติดเชื้อ
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หมายเหตุ
1. ตัวอย่างที่ไม่เหมาะสมหรือด้ อยคุณภาพได้ แก่กรณีท่มี ีเพียงตัวอย่างที่ได้ จากทางเดิน
หายใจส่วนต้ น (เช่น Nasopharyngeal swab) โดยที่ไม่ได้ เก็บตัวอย่างจากทางเดินหายใจ
ส่วนล่างมาตรวจด้ วยหรือตัวอย่างที่คุณภาพต่า เนื่องจากใช้ วิธกี ารที่ไม่เหมาะสมในขณะที่
ขนส่งหรือตัวอย่างที่เก็บห่างจากวันเริ่มป่ วยมากเกินไปจนไม่สามารถแปลผลได้ เมื่อตรวจไม่
พบเชื้อ (ควรเก็บตัวอย่างเร็วที่สดุ ภายใน 1-3 วัน เมื่อผู้ป่วยเริ่มปรากฏอาการของโรคหรือ
อย่างช้ าภายใน 3-9 วัน)
2. ผลการตรวจที่ไม่สามารถสรุปผลได้ (Inconclusive tests) หมายถึง:
- 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 MERSCoV
- ผลการตรวจซีร่ัมให้ ผลบวกในซีร่ัมเดี่ยว (Evidence of sero-reactivity by a
single convalescent serum sample) โดยไม่ได้ มีผลการตรวจโดยวิธี PCR ร่วม
ด้ วย
การสอบสวนโรคสาหรับผูท้ ีเ่ ข้านิยามผูป้ ่ วย
1. สัมภาษณ์ผ้ ูป่วย ญาติและทบทวนเวชระเบียนผู้ป่วยรวมทั้งขอถ่ายรูป
ฟิ 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 เพิ่มการซักประวัติการไปเที่ยวฟาร์มอูฐและการสัมผัส
หรือดื่มนมอูฐในระหว่างที่อยู่ในตะวันออกกลางด้ วย
- ในกรณีของผู้ท่ไี ม่มีประวัติเดินทางมาจากตะวันออกกลาง เพิ่มการซักประวัติ
การไปโรงพยาบาล (หรือทางานที่เกี่ยวข้ องกับโรงพยาบาลหรือคลินิกที่
เกี่ยวข้ องกับผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ) ในช่วง 14 วันก่อนป่ วย
- ส่วนประวัติสมั ผัสอื่นๆ เช่น การคลุกคลีใกล้ ชิดผู้ป่วยรายอื่นๆ ให้ บรรยาย
อย่างละเอียด ตามวิธกี ารสอบสวนโรคทั่วไป (ได้ แก่ ลักษณะของการมี
กิจกรรมร่วมกับผู้ป่วย ระยะเวลาของการมีกจิ กรรมร่วมกันในแต่ละครั้ง
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ความถี่ของการพบ/ทากิจกรรม ในช่วง14 วันก่อนป่ วย) ส่งแบบสอบสวนโรค
เบื้องต้ น (รวมทั้งภาพฟิ ล์มเอ็กซเรย์ปอด) ไปยังสานักงานป้ องกันควบคุม
โรค และสานักระบาดวิทยาทางโทรสาร (02-5918579 หรือ 025903308) หรือEmail: (outbreak@health.moph.go.th) ภายใน 48 ชั่วโมง
หลังได้ 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
2.2 ในกรณีของผู้ป่วยที่มีอาการทางระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง (เช่น Pneumonia,
ARDS)
2.2.1 ผู้ป่วยที่ไม่ได้ ใส่ท่อช่วยหายใจ
- เก็บ Nasopharyngeal swab ร่วมกับ Throat swab ใส่ใน VTM สีเหลือง
โดยรวมไว้ ในหลอดเดียวกันและ เก็บเสมหะ ใส่ในกระปุก Sterile
- ทั้งข้ อ a. และ b. แช่เย็นและส่งภายใน 48 ชั่วโมงตรวจ MERS, Flu A,
Flu B ทั้งนี้ให้ พยายามเก็บให้ ได้ เสมหะด้ วย เนื่องจากเป็ นตัวอย่างจาก
ทางเดินหายใจส่วนล่าง ซึ่งอาจทาให้ มีโอกาสพบเชื้อเพิ่มขึ้น
2.2.2 ผู้ป่วยที่ใส่ท่อช่วยหายใจ
- เก็บ Tracheal suction ใส่ใน VTM สีเหลือง 1 หลอด เพื่อตรวจหาไวรัส
ทางเดินหายใจ และใส่ในหลอด Sterile 1 หลอด เพื่อส่งตรวจแบคทีเรีย
ในกรณีท่ไี ม่พบเชื้อไวรัสโดยส่งตรวจตามลาดับขั้นดังนี้
- นาตัวอย่างจาก VTM สีเหลืองส่งตรวจ MERS-CoV, Flu A, Flu B
- หากให้ ผลลบ ใช้ ตัวอย่างจากหลอด Sterile ส่งตรวจแบคทีเรียทางเดิน
หายใจโดยวิธี PCR เก็บ Serum ครั้งที่ 1
- ในกรณีท่ผี ลการตรวจจากตัวอย่าง Tracheal suction ให้ ผลลบเก็บ
Serum ครั้งที่ 2
2.4 ในกรณีท่ผี ้ ูป่วยเสียชีวิต ให้ เก็บตัวอย่างและส่งตรวจตามข้ อ 2.2.2 หากยังไม่พบ
เชื้อสาเหตุ ใช้ ตัวอย่างจาก VTM สีเหลืองที่เหลือส่งตรวจไวรัสทางเดินหายใจ 16 ชนิด
(RV16)
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หมายเหตุ ในรายน่าที่สงสัยมากว่าอาจเป็ น MERSให้ เก็บตัวอย่างส่งตรวจซา้ เมื่อผลการ
ตรวจครั้งแรกให้ ผลลบ โดยเฉพาะควรเก็บตัวอย่างจากทางเดินหายใจส่วนล่างในกรณีท่ผี ้ ูป่วยมี
อาการปอดบวม

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
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 วันนับจากวันที่เริ่มมีการควบคุมโรคอย่าง
เหมาะสม
3.3 หาข้ อมูลแผนกที่มีการใช้ บุคลากรทางการแพทย์ร่วมกัน เช่น แพทย์ท่ไี ปดูผ้ ูป่วย
ข้ ามแผนก เป็ นต้ น และดาเนินการกับผู้สมั ผัสแบบ Low risk contact
4. การติดตามอาการผู้ป่วยและผู้สมั ผัสในโรงพยาบาล
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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 ชิดในชุมชน หรือที่ทางาน : ใช้ ทมี สานักระบาดฯที่
ออกสอบสวนโรคในพื้นที่ร่วมกับทีมสานักงานป้ องกันและควบคุมโรค และทีม
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
4.3 โรงพยาบาล : ใช้ ทมี สานักระบาดฯที่ออกสอบสวนโรคในพื้นที่ร่วมกับทีม
สานักงานป้ องกันและควบคุมโรค และทีมสานักงานสาธารณสุขจังหวัด
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 วันส่งตรวจที่
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
แนวคิดในการกักกันผูส้ มั ผัสใกล้ชิดตามระดับความเสีย่ ง
นิยามผูส้ มั ผัสใกล้ชิด (Closed contact definitions)
 ผู้ท่ใี ห้ การดูแลรักษาผู้ป่วย(ไม่ว่าเป็ นญาติเพื่อนหรือ
บุคลากรทางการแพทย์)
 ผู้ป่วยหรือผู้ท่มี าเยี่ยมในช่วงเวลาเดียวกับที่ผ้ ูป่วยเข้ ารับการรักษาในโรงพยาบาล
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o แผนกเดียวกับที่มีผ้ ูป่วยเข้ ารับการรักษาหรือ
o แผนกที่ใช้ บุคลากรทางการแพทย์ร่วมกันหรือ
o ผู้ท่มี ีความเชื่อมโยงกับผู้สมั ผัสใกล้ ชิดรายอื่นๆ
 ผู้ท่อี ยู่ในบ้ านเดียวกับผู้ป่วยในขณะที่มีอาการ (ผู้ท่อี าศัยอยู่ด้วยกันและผู้ท่มี าเยี่ยม)
 ในกรณีท่ผี ้ ูป่วยเดินทางโดยเครื่องบินในขณะที่กาลังมีอาการ
o ผู้โดยสารที่น่งั ใกล้ กบั ผู้ป่วยในระยะ 2 แถวหน้ าและหลัง
o เจ้ าหน้ าที่ทุกรายในเครื่องบิน/ยานพาหนะที่ผ้ ูป่วยโดยสาร
o 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
การติดตามผูส้ มั ผัสในชุมชน
เมื่อพบผู้ป่วยเข้ าเกณฑ์สอบสวน MERS แม้ เพียงหนึ่งราย จะต้ องมีการติดตามผู้สมั ผัส
ใกล้ ชิดผู้ป่วยรายนั้นทันที เพื่อประเมินอาการและตรวจจับผู้ป่วยรายใหม่ให้ ได้ อย่างรวดเร็ว
ป้ องกันการแพร่ระบาดในวงกว้ าง โดยไม่ต้องรอผลการตรวจยืนยันทางห้ 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
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 จัดทาทะเบียนและทาการสัมภาษณ์ข้อมูลทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับผู้ป่วย และข้ อมูล
เกี่ยวกับรายชื่อผู้ท่สี มั ผัสผู้ป่วยตั้งแต่เริ่มมีอาการ และลักษณะการสัมผัสในแต่ละราย โดยใช้
แบบฟอร์มการติดตามผู้สมั ผัสใกล้ ชิดของผู้ป่วยที่สงสัย MERS
 ประเมินสภาพที่อยู่อาศัยและความเป็ นไปได้ ในการให้ ผ้ ูสมั ผัสแยกตนเองเพื่อสังเกต
อาการ หากปฏิบัติได้ โดยความยากลาบาก เช่น บ้ านพักอาศัยอยู่กนั หลายคนและนอนร่วม
ห้ องกันหลายคน ไม่สามารถแยกห้ องนอนและห้ องนา้ ได้ ต้ องจัดสภาพแวดล้ อมแยกโซนให้
ผู้สมั ผัสอยู่ห่างจากคนอื่นๆ ในบ้ าน แยกเครื่องใช้ ส่วนตัว และจัดหาเจลล้ างมือ กระดาษ
ชาระ ถุงแยกขยะ นา้ ยาฆ่าเชื้อ (0.5% ไฮโปคลอไรด์ หรือนา้ ยาฟอกขาว) ให้ แก่ผ้ ูสมั ผัสเพื่อ
ราดซา้ หลังชาระล้ างสิ่งปฏิกูลในห้ องนา้
 เน้ นยา้ ผู้สมั ผัสเรื่องการห้ ามเดินทางออกนอกชุมชน โดยเฉพาะการเดินทางโดย
พาหนะโดยสารสาธารณะอย่างเด็ดขาด ให้ หยุดงาน หยุดเรียนอยู่กบั บ้ าน ไม่ออกนอกบ้ าน
โดยไม่จาเป็ น หากจาเป็ นต้ องออกนอกบ้ านให้ โทรรายงานและปรึกษาเจ้ าหน้ าที่สาธารณสุข
ในพื้นที่ก่อน
 แจ้ งให้ ผ้ ูสมั ผัสทราบล่วงหน้ าว่าผลการตรวจทางห้ องปฏิบัติการของผู้ป่วยจะใช้ เวลา
ตรวจและทราบผลที่แน่นอนภายใน 3 วัน หากผลไม่พบเชื้อ ผู้สมั ผัสจะสามารถดาเนินชีวิต
ได้ ตามปกติ หากพบเชื้อจะต้ องแยกตนเองและถูกติดตามอาการจนครบ 14 วันหลังสัมผัส
ผู้ป่วย
 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 น ให้ โทรแจ้ งเจ้ าหน้ าที่สาธารณสุข
ในพื้นที่ทนั ทีในผู้สมั ผัสที่มีอาการ ต้ องส่งต่อไปโรงพยาบาลเพื่อให้ แพทย์ประเมินอาการ
รวมทั้งการพิจารณาให้ อยู่ในห้ องแยกโรค และเก็บตัวอย่างส่งตรวจที่โรงพยาบาล ทั้งนี้การ
ส่งต่อผู้สมั ผัสที่มีอาการเพื่อไปรับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลต้ อง ดาเนินการภายใต้ การ
ควบคุมการติดเชื้อ ตลอดเส้ นทางตั้งแต่ในชุมชนไปจนถึงห้ องแยกโรค
 ในรายที่ไม่มีอาการ ไม่มีความจาเป็ นต้ องทาการตรวจทางห้ องปฏิบัติการ แต่ให้
พิจารณาแยกผู้สมั ผัสเป็ นกลุ่มเสี่ยงสูงและเสี่ยงต่า เพื่อดาเนินการตามแนวทางของแต่ละ
กลุ่มดังตาราง
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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

การติดตามวัดไข้ ผ้ ูสมั ผัสในชุมชน เจ้ าหน้ าที่
สาธารณสุขต้ องปฏิบัติโดยการป้ องกันการติดเชื้ออย่าง
เคร่งครัด สวมถุงมือ หน้ ากากป้ องกันโรค ไม่สมั ผัส
โดยตรงกับผู้ป่วยใช้ Hand-held thermometer และ
ล้ างมือทันทีหลังจากตรวจอาการของผู้สมั ผัส
เลิกจากการแยกโรค/เลิกจากัดการเดินทาง/เลิกการกักกัน ได้เมือ่
 ผู้ป่วย Index case มีผลการตรวจทางห้ องปฏิบัติการให้ ผลลบตามนิยามตัดออกจาก
การเป็ นผู้ป่วย (Excluded)
 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
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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
โรคโปลิโอ
โปลิโอเกิดจากเชื้อไวรัสโปลิโอเชื้อนี้จะทาให้
เกิดการอักเสบของประสาทไขสันหลังเป็ นสาเหตุ
ให้ ขาพิการไปจนตลอดชีวิตในรายที่มีอาการ
รุนแรงจะมีอาการอัมพาตของกล้ ามเนื้ออย่าง
ถาวรเป็ นผลให้ พิการหรือเสียชีวิตได้ มักจะพบ
โรคนี้ในเด็กมากกว่าผู้ใหญ่ปัจจุบันพบได้
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ค่อนข้ างน้ อยเนื่องจากมีการให้ วัคซีนป้ องกันได้ อย่างทั่วถึง
สาเหตุ เกิดจากเชื้อไวรัสโปลิโอ (Poliovirus) ติดต่อโดยการกินหรือสูดเอาเชื้อเข้ าไปใน
ร่างกายแล้ ว ทาให้ ประสาทไขสันหลังส่วนที่บังคับการทางานของกล้ ามเนื้อเสียไป ถ้ าเป็ น
รุนแรงประสาทสมองจะเสียด้ วยเชื้อไวรัส โปลิโอสามารถติดต่อจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง
ได้ ง่ายมาก โดยผู้ป่วยหรือผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการจะขับถ่ายไวรัสโปลิโอปนออกมากับอุจจาระ
แล้ วไวรัสผ่านเข้ าสู่ร่างกายผู้อ่นื ทางปาก โดยเชื้ออาจติดมากับมือหรือปนเปื้ อนกับอาหาร
หรือนา้ ดื่ม หากผู้ท่ไี ด้ รับเชื้อโปลิโอยังไม่มีภมู ิค้ ุมกันโรคจะมีการติดเชื้อเกือบทุกราย แม้ ว่า
ส่วนใหญ่ของผู้ติดเชื้อโปลิโอจะไม่มีอาการก็สามารถแพร่กระจายเชื้อไปสู่ผ้ ูอ่นื ได้
เช่นเดียวกับผู้ท่มี ีอาการผู้ติดเชื้อโปลิโอทั้งในรายที่มีอาการและไม่มีอาการจะสามารถ
ถ่ายทอดเชื้อไปสู่ผ้ ูอ่นื ได้
วิธีการแพร่เชื้ อ พบว่า ติดต่อได้ โดยตรงโดยการใกล้ ชิดกับผู้ป่วยและสามารถติดต่อ
จากนมหรืออาหารที่ปนเปื้ อนกับอุจจาระ ไม่มีหลักฐานยืนยันว่าสามารถติดต่อทางแมลง
ขยะ หรือนา้ ที่ปนเปื้ อนอุจจาระ การติดต่อโดยการรับประทานเชื้อเข้ าไปเป็ นวิธกี ารติดต่อที่
สาคัญ ในพื้นที่ท่มี ีการสุขาภิบาลไม่ดีแต่ในพื้นที่ท่มี ีการสุขาภิบาลที่ดีหรือในภาวะการระบาด
มักพบการติดต่อจากสารคัดหลั่งบริเวณลาคอเป็ นสาคัญ เชื้อไวรัสโปลิโอพบได้ จานวนมาก
และมีชีวิตอยู่ในอุจจาระได้ นานกว่าในสารคัดหลั่งบริเวณลาคอ หลังจากคนได้ รับเชื้อจากการ
กิน ไวรัสโปลิโอจะไปเพิ่มจานวนในทางเดินอาหารและตามมาด้ วยการมีเชื้อไวรัสในกระแส
เลือด ซึ่งสามารถกระจายเข้ าสู่ระบบประสาทส่วนกลาง และรบกวนการทางานของเซลล์
ประสาทที่ทาหน้ าที่ควบคุมกล้ ามเนื้อต่างๆ เป็ นผลทาให้ เกิดภาวะอัมพาตของกล้ ามเนื้อ
ซึ่งมักพบในบริเวณส่วนล่างของร่างกาย เช่น ขาทั้งสองข้ าง
ระยะฟักตัวของเชื้อโดยปกติประมาณ 7-14 วัน ในรายที่มีอาการอัมพาตของกล้ ามเนื้อ
แต่พบว่า มีรายงานตั้งแต่ 3-35 วันส่วนระยะติดต่อของโรคนั้น ยังไม่ทราบระยะเวลาการ
ติดต่อที่แน่นอนไวรัสโปลิโอสามารถตรวจพบได้ ในสารคัดหลั่งที่ลาคอ ภายใน 36 ชั่วโมง
หรือในอุจจาระภายใน 72 ชั่วโมงหลังการติดเชื้อ ทั้งแบบที่แสดงอาการ และไม่แสดงอาการ
และจะพบไวรัสอยู่ท่ลี าคอได้ นานประมาณ 1 สัปดาห์ และพบในอุจจาระนาน 3-6 สัปดาห์
หรือนานกว่านั้น ดังนั้นส่วนใหญ่ผ้ ูติดเชื้อไวรัสโปลิโอจะสามารถเริ่มแพร่เชื้อต่อไปยังบุคคล
อื่นได้ ในระยะ 2-3 วันแรก ทั้งก่อนและหลังเริ่มมีอาการแล้ ว
คนทั่วไปสามารถติดเชื้อไวรัสโปลิโอได้ ง่าย แต่น้อยรายที่จะมีอาการอัมพาตของ
กล้ ามเนื้อ อัตราการติดเชื้อและมีอาการอัมพาตของกล้ ามเนื้อร่วมด้ วยจะเพิ่มมากขึ้นในกรณี
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ที่ติดเชื้อในกลุ่มอายุมากขึ้นภูมิค้ ุมกันต่อเชื้อไวรัส โปลิโอสามารถคงอยู่ได้ ตลอดชีวิตหลัง
การติดเชื้อครั้งแรกทั้งแบบแสดงอาการและไม่แสดงอาการ การติดเชื้อซา้ พบได้ น้อยและ
จานวนมากเกิดจากไวรัสโปลิโอต่างชนิดกันภูมิต้านทานต่อไวรัส โปลิโอสามารถผ่านจาก
มารดาไปสู่ทารกได้ ในระยะสั้นๆ การฉีดวัคซีนอื่นๆ ให้ กบั ผู้ท่กี าลังอยู่ในระยะฟักตัว
สามารถกระตุ้นให้ เกิดอัมพาตของกล้ ามเนื้อในบริเวณที่ฉีดการตัดต่อมทอนซิลเพิ่มความ
เสี่ยงที่จะทาให้ เกิดปัญหาที่บริเวณก้ านสมองการอ่อนแรงของกล้ ามเนื้ออย่างรุนแรง ใน
ระยะแรกของอาการจากการติดเชื้อไวรัส โปลิโอมักพบอัมพาตของกล้ ามเนื้อตามมาผู้ท่ตี ้งั
ครรภ์พบว่า มีการติดเชื้อชนิดมีอมั พาตของกล้ ามเนื้อได้ ง่ายกว่าปกติ แต่มักไม่ค่อยพบ
ความปกติของทารก
ลักษณะอาการของโรคโปลิโอมากกว่าร้ อยละ 90 ของผู้ติดเชื้อโปลิโอ จะไม่มีอาการ ผู้ท่ี
ได้ รับเชื้อโปลิโอเข้ าร่างกายส่วนใหญ่จะไม่มีอาการแสดง หรืออาจมีเพียงอาการคล้ ายไข้ หวัด
ไข้ หวัดใหญ่ ท้ องเดินแต่จะแพร่เชื้อให้ ผ้ ูอ่นื ทางอุจจาระได้ บางรายมีอาการกล้ ามเนื้ออ่อน
แรงเพียงเล็กน้ อย แล้ วหายเป็ นปกติดีมีเพียงส่วนน้ อยที่อาจพิการ หรือตาย ในกลุ่มผู้ท่มี ี
อาการจะมีไข้ อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน ปวดศีรษะ เจ็บคอ ท้ องผูก บางราย
อาจปวดศีรษะมากมีอาการตึงของกล้ าม เนื้อบริเวณคอด้ านหลัง ตามลาคอและขา รายที่มี
อาการรุนแรงกล้ ามเนื้อเริ่มอ่อนแรง ตามมาด้ วย การเป็ นอัมพาตของกล้ ามเนื้อ แขน ขาซึ่ง
จะทาให้ เกิดความพิการได้ ถ้ าเป็ นรุนแรง อาจมีอาการอัมพาตของแขนขาทั้งหมดอาการ
เริ่มแรกมีอาการคล้ ายไข้ หวัด คือ มีไข้ สงู ปวดศีรษะ เจ็บคอ อาจมีนา้ มูกท้ องอืด คลื่นไส้
ท้ องเดิน หรือท้ องผูกร่วมด้ วย ต่อมาอาจมีอาการคอแข็ง หลังแข็งกล้ ามเนื้อแขนขามีอาการ
ปวดเจ็บ เต้ นกระตุกและอ่อนปวกเปี ยกในเวลาราดเร็วส่วนมากพบที่ขาเพียงข้ างเดียวอาการ
เหล่านี้เกิดขึ้นขณะที่ยังมีไข้
ในรายที่รุนแรงมากอาจมีอาการอัมพาตของกล้ ามเนื้อที่ช่วยในการหายใจซึ่งอาจทาให้
เสียชีวิตได้ ถ้ากล้ ามเนื้อกะบังลมและกล้ ามเนื้อหน้ าอกเป็ นอัมพาต จะทาให้ หายใจไม่ได้ มี
อันตรายถึงตายได้ ในทารกอาจมีอาการแขนขาอ่อนปวกเปี ยกโดยไม่มีอาการไข้ นามาก่อนก็
ได้ สิ่งตรวจพบ ไข้ ขาอ่อน
ปวกเปี ยก แต่ยังรู้สกึ เจ็บเมื่อ
ใช้ ค้อนยางเคาะดูรีเฟลกซ์ของ
ข้ อเข่าและข้ อเท้ า จะพบว่ามี
น้ อยหรือไม่มีเลยถ้ าเป็ นมาก
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จะมีอาการเป็ นอัมพาตทั้งตัวและหายใจลาบาก คอแข็ง หลังแข็ง อาการแทรกซ้ อนคนที่มี
อาการเฉพาะที่ขา ส่วนหนึ่งจะหายและแข็งแรงเป็ นปกติส่วนหนึ่งอาจจะค่อยๆดีข้ นึ จนเกือบ
ปกติ แต่ส่วนหนึ่งจะพิการตลอดไปถ้ าเชื้อโรคลุกลามขึ้นสมอง จะทาให้ หยุดหายใจตายได้
หรือไม่กม็ ีโรคแทรก เช่นปอดอักเสบ กล้ ามเนื้อหัวใจอักเสบ ปวดบวมนา้
ขณะนี้ยังไม่มียารักษาโรคโปลิโอโดยเฉพาะการรักษาจะเป็ นแบบประคับประคอง เช่น
ให้ ยาลดไข้ และลดอาการปวดของกล้ ามเนื้อ ในรายที่มีอาการอัมพาตของกล้ ามเนื้อแขน ขา
การทากายภาพบาบัดจะช่วยฟื้ นฟูสมรรถภาพของกล้ ามเนื้อให้ ดีข้ นึ ซึ่งจะช่วยลดความพิการ
ได้ ในรายที่มีอาการ อัมพาตของกล้ ามเนื้อที่ช่วยในการหายใจ ก็ต้องใช้ เครื่องช่วยหายใจ
ผู้ป่วยที่ขาพิการการรักษาทางกายภาพบาบัดรวมทั้งการใช้ อุปกรณ์ช่วยเดินจะช่วยให้ ผ้ ูป่วย
ช่วยตัวเองได้ พ่อแม่พ่ีน้องควรให้ ความเห็นใจเอาใจใส่ดูแลให้ เด็กได้ รับความอบอุ่นทาง
จิตใจ
การรักษาในรายที่มีเพียงอาการขาอ่อนปวกเปี ยกควรส่งโรงพยาบาลโดยเร็ว เพื่อการ
วินิจฉัยที่แน่ชัดหากเป็ นโรคนี้จริงก็ให้ การรักษาตามอาการ โดยนอนพักอย่างเต็มที่เอาผ้ าชุบ
นา้ อุ่นประคบตามกล้ ามเนื้อ เพื่อช่วยลดอาการเจ็บแล้ วช่วยจับแขนขาให้ เคลื่อนไหวไปมา
หลังจากนั้น 1 เดือนให้ ทาการนวดแบบการนวดคนเป็ นอัมพาต และหัดเดินวิธกี ารละเอียด
ควรปรึกษาแพทย์ผ้ ูเชี่ยวชาญ หรือนักกายภาพบาบัดในรายที่เป็ นอัมพาตทั้งตัว หายใจ
ลาบาก ให้ รีบส่งโรงพยาบาลอาจต้ องทาการช่วยหายใจด้ วยวิธกี ารต่างๆและรักษาโรคแทรก
ซ้ อนที่อาจเกิดขึ้น
ทีส่ าคัญคือการให้ ความรู้แก่ชุมชน เกี่ยวกับประโยชน์ของการได้ รับวัคซีนในเด็ก วัคซีน
ทั้งแบบฉีดและชนิดหยอด สามารถให้ ผลดีในการป้ องกันโรคโปลิโอได้ บางประเทศใช้ ชนิด
ฉีดเพียงอย่างเดียว บางประเทศใช้ ชนิดหยอดเพียงอย่างเดียวและบางประเทศใช้ ท้งั สอง
อย่างรวมกัน ในสหรัฐอเมริกาใช้ ชนิดหยอด เพราะต้ องการเลียนแบบวิธกี ารติดเชื้อใน
ธรรมชาติ และสามารถกระตุ้นให้ เกิดภูมิต้านทานทั้งในกระแสเลือด และในลาไส้ ซึ่งสามารถ
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
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องค์การอนามัยโลกแนะนาให้ ใช้ วัคซีนชนิดหยอดในโปรแกรมสาหรับประเทศที่กาลังพัฒนา
และสามารถรับวัคซีนสนับสนุนจากโรตารี่สากลได้
โปลิโอป้ องกันได้ โดยการสร้ าง
ภูมิค้ ุมกันโดยได้ รับวัคซีนโปลิโอชนิดกิน
ตามกาหนดนัดปกติให้ 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 และรับวัคซีนโปลิโอ
เพิ่มเติมทุกครั้งเมื่อมีการรณรงค์
นอกจากนี้ต้องป้ องกันการติดเชื้อ ยับยั้งโรคแพร่กระจายโดยการล้ างมือก่อนรับประทาน
อาหารทุกครั้ง ควรรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆและดื่มนา้ สะอาด อีกทั้งต้ องถ่าย
อุจจาระลงส้ วมทุกครั้งและล้ างมือหลังจากถ่ายอุจจาระทุกครั้ง
มาตรการควบคุมโรคระหว่างประเทศ
เนื่องจากโปลิโอเป็ นโรคที่อยู่ภายใต้ การเฝ้ าระวังขององค์การอนามัยโลก หน่วยงาน
สาธารณสุขในระดับชาติ ต้ องเป็ นผู้รายงานภาวการณ์ระบาดไปยังองค์การอนามัยโลกด้ วยวิธี
ที่เร็วที่สดุ และจะต้ องส่งรายงานการระบาดตามไปโดยเร็วที่สดุ เท่าที่จะเป็ นไปได้ โดยใน
รายงานจะต้ องประกอบด้ วย แหล่งที่มาของการระบาด ลักษณะและความรุนแรงของการ
ระบาดรวมถึงการบอกชนิดของไวรัสโปลิโอ ที่เป็ นสาเหตุของการระบาดนักท่องเที่ยวที่
เดินทางไปยังพื้นที่ท่มี ีความชุกของโรคสูงควรได้ รับวัคซีนป้ องกันโรคก่อนเดินทาง
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การเกิดโรคโปลิโอพบได้ ท่วั โลกในช่วงก่อนจะมีโครงการใช้ วัคซีนป้ องกันอย่างกว้ างจะ
พบมากในบริเวณที่เป็ นเขตอบอุ่น และประเทศที่พัฒนาแล้ ว พบผู้ป่วยทั้งแบบประปราย
และแบบที่มีการระบาด และมักพบในช่วงฤดูร้อนและฤดูใบไม้ ร่วงแต่อาจพบแตกต่างกันใน
แต่ละพื้นที่หรือแต่ละปี โปลิโอเป็ นโรคที่พบในเด็กและวัยรุ่นแต่บางครั้งในพื้นที่ท่มี ีการ
พัฒนามาตรฐานการดารงชีวิตอาจพบโปลิโอได้ ในผู้ใหญ่ท่ไี ม่เคยได้ รับวัคซีนในขณะที่เป็ น
เด็กในพื้นที่ท่พี บโปลิโอเป็ นโรคประจาถิ่น มักพบมีภมู ิต้านทานต่อไวรัสโปลิโอทั้ง 3 ชนิด
จากการติดเชื้อแบบไม่แสดงอาการหรือมีอาการเพียงเล็กน้ อยในเด็กอายุต่ากว่า 5 ปี ก่อนมี
โครงการใช้ วัคซีนป้ องกันโปลิโอในประเทศกาลังพัฒนาบางประเทศเด็กที่มีอายุต่ากว่า 3 ปี
จะเกิดโปลิโอชนิดอัมพาตเป็ นส่วนใหญ่ในประเทศที่มีการใช้ วัคซีนป้ องกันโปลิโออย่าง
แพร่หลายแล้ วพบว่าผู้ป่วยที่มีอาการอัมพาตของกล้ ามเนื้อ ส่วนใหญ่พบในกลุ่มที่ไม่ได้ รับ
วัคซีนโดยเฉพาะในเด็กก่อนวัยเรียนในกลุ่มที่มีเศรษฐกิจฐานะต่าและกลุ่มผู้นับถือศาสนา
บางนิกายที่ปฏิเสธการรับวัคซีน
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 ไม่มีรายงานผู้ป่วยโปลิโอที่เกิดจากเชื้อไวรัสโปลิโอในธรรมชาติในประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดยในช่วง ปี ค.ศ. 1980-1987 มีรายงานผู้ป่วยด้ วยโปลิโอที่มีอมั พาตของ
กล้ ามเนื้อประมาณ 9 รายต่อปี ในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ วโรคโปลิโอที่เกิดจากไวรัสโปลิโอ
ในธรรมชาติได้ ถูกกวาดล้ างไปจนหมดผู้ป่วยส่วนน้ อยที่ยังพบอยู่มักเกิด จากไวรัสโปลิโอที่
ใช้ เป็ นวัคซีนชนิดเชื้อเป็ นหรือเป็ นผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโปลิโอมาจากที่อ่นื
โรคบาดทะยัก (Tetanus)
ลักษณะทัวไป
่ โรค
บาดทะยัก เป็ นโรคติดต่อร้ ายแรงเกิด
จากเชื้อแบคทีเรียซึ่งอยู่ตามดินและในที่
สกปรก ติดต่อโดยเชื้อจะเข้ าสู่แผลลึกที่
มีปากแผลปิ ด หรือบาดแผลที่สกปรก
แล้ วก่อให้ เกิดอาการภายหลังได้ รับเชื้อคือ ขากรรไกรแข็ง กลืนลาบาก กระวนกระวาย คอ
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แขนขาเกร็งแข็ง ปวดหัว มีไข้ เจ็บคอ หนาวสั่นหรือชัก ต่อไปจะอ้ าปากไม่ออก มีการหด
เกร็งของกล้ ามเนื้อที่หน้ า ทาให้ สหี น้ าดูเหมือนแสยะยิ้ม (คล้ ายหมาแยกเขี้ยว) มีการเกร็ง
แข็งของกล้ ามเนื้อหน้ าท้ อง กล้ ามเนื้อคอและกล้ ามเนื้อหลังเกิดการชักแบบหลังแอ่น
ปัสสาวะคั่งเพราะถ่ายไม่ออกท้ องผูก กลืนยาก เมื่อมีตัวกระตุ้นเพียงเล็กน้ อย (เช่น แสง
เสียง ลม) จะเกิดการชักเกร็ง พร้ อมกับมีอาการเจ็บปวด เหงื่อออกมาก แต่ความรู้สกึ ตัวยัง
ดีอยู่ ขณะชักจะหายใจไม่ออกเกิดตัวเขียวถึงตายได้ อุณหภูมิของร่างกายไม่สงู มาก (มีไข้
ปานกลาง) นอกจากจะมีโรคแทรกซ้ อน เช่น โรคปอดบวมจึงจะมีไข้ สงู หายใจเร็ว ชีพจรเต้ น
เร็ว อาจตายได้ ถ้าโรคเป็ นรวดเร็วและรุนแรง เช่น เด็ก คนแก่ คนติดยาเสพติด หรือตายจาก
โรคแทรกซ้ อน เช่น โรคปอดบวม (กรุงไกร เจนพาณิชย์. 2534 : 231-232)
สาเหตุ โรคบาดทะยักเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Clostridium Tetani เชื้อนี้สามารถสร้ าง
สปอร์ท่มี ีความทนทานต่อความร้ อน และความแห้ งแล้ ง ทาให้ เชื้ออยู่ได้ ทุก ๆ แห่งรอบตัว
ในบริเวณที่มีความสกปรก มีดินหรือฝุ่ นละอองจับหนาก็จะมีสปอร์ของ Clostridium Tetani
ตกอยู่ (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 โรคบาดทะยักสามารถควบคุมและป้องกันได้ ดังนี้
1. การป้องกันก่อนการเกิดโรค ได้โดย
1.1 การสร้ างภูมิค้ ุมกัน โดยฉีดวัคซีนป้ องกันคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก (DPT
Vaccine) ให้ กบั เด็กจานวน 3 ครั้ง และให้ วัคซีนป้ องกันแก่ผ้ ูท่ที างานอยู่กบั ดิน นา้ เสีย สัตว์
เลี้ยง เช่นเกษตรกร รวมทั้งผู้ท่เี สี่ยงต่อการได้ รับอุบัติเหตุ เกิดบาดแผลได้ ง่าย โดยฉีด
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Tetanus toxoid 2 ครั้ง ห่างกัน 3-4 สัปดาห์ ครั้งที่ 3 ห่างจากครั้งที่ 2 เป็ นเวลา 8-12
เดือน ต่อไปฉีดอีกทุก ๆ 10 ปี
1.2 กรณีท่มี ีบาดแผลเกิดขึ้น และเคยได้ รับการฉีด Tetanus toxoid มาแล้ วให้ ฉีด
Tetanus toxoid ทันที ถ้ าไม่เคยได้ 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
สุขศึกษาด้ านอนามัยแม่และเด็กเกี่ยวกับการรักษาแผลที่สดุ 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 รวมทั้งอาจจาเป็ นต้ องให้ ยาระงับความรู้สกึ
และยาคลายกล้ ามเนื้อร่วมด้ วย
โรคพิษสุนขั บ้า
โรคพิษสุนัขบ้ าสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้ า ในประเทศ
ไทย (ข้ อมูลจากสานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค) ปี
2559 ขอมูลเฝ้ าระวังโรค ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 16 กุมภาพันธ์ 2559 พบผู้ป่วย 1 อายุ
55-64 ปี อาชีพ เกษตรกร อยู่ท่จี ังหวัด สงขลา สาเหตุจากถูกสุนัขกัดแล้ วไม่ได้ รับการฉีด
วัคซีนป้ องกันโรคพิษสุนัขบ้ าสาเหตุและการติดต่อโรคพิษสุนัขบ้ าหรือโรคกลัวนา้ เกิดจาก
เชื้อRabies Virusสัตว์นาโรค ได้ แก่ สัตว์เลี้ยงลูกด้ วยนมทุกชนิด ทั้งสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า
เช่น สุนัข แมว กระต่าย กระรอก กระแต หนู ลิง ชะนี แพะ แกะ วัวควาย ค้ างคาวเป็ นต้ น
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สัตว์นาโรคที่สาคัญที่สดุ คือ สุนัข มนุษย์ติดเชื้อนี้จากการถูกสัตว์ท่มี ีเชื้อพิษสุนัขบ้ ากัด
ข่วนหรือนา้ ลายกระเด็นเข้ าบาดแผล ปัจจุบันยังไม่มียารักษาโรคพิษสุนัขบ้ า ดังนั้น ไม่ว่า
มนุษย์หรือสัตว์ท่ตี ิดเชื้อนี้มักจะเสียชีวิตทั้งหมดผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้ า ส่วนใหญ่ถูก
สุนัขหรือแมวกัด ข่วน แล้ วไม่ได้ ไปรับการฉีดวัคซีนป้ องกันอย่างรวดเร็วและครบถ้ วน กลุ่ม
เด็กเป็ นกลุ่มที่ถูกสุนัขกัดมากที่สดุ ปัญหาสาคัญของโรคนี้ เกิดจากยังไม่สามารถฉีดวัคซีน
ป้ องกันโรคพิษสุนัขบ้ าในสุนัขให้ ครอบคลุมทุกตัวได้ ที่สาคัญคือ กลุ่มเสี่ยงทุกรายถูกสุนัข
กัดและไม่ได้ 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 วยสบู่และนา้ สะอาดหลายๆ ครั้ง ใส่ยาฆ่าเชื้อ เช่น Betadine เพื่อช่วยลด
อัตราเกิดโรคได้ ถึงร้ อยละ 80-90 และรีบไปพบแพทย์หรือเจ้ าหน้ าที่สาธารณสุข ให้ เร็วที่สดุ
เพื่อฉีดวัคซีนป้ องกันโรคจนครบตามที่แพทย์แนะนา หากพบเห็นสัตว์ท่สี งสัยว่าอาจเป็ นโรค
พิษสุนัขบ้ า คือมีอาการ หางตก เดินโซเซ นา้ ลายย้ อย ลิ้นห้ อย ตาขวาง
ให้ รีบแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ปศุสตั ว์ หรือผู้นาชุมชน และให้ ช่วยกันจับโดย
ระมัดระวังอย่าให้ ถูกกัด แล้ วกักสัตว์ไว้ ดูอาการ 10 วัน หากสัตว์
ตายให้ นาหัวสัตว์ส่งตรวจทางห้ องปฏิบัติการต่อไป
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มาตรการกระทรวงสาธารณสุข ได้ เร่งสร้ างพื้นที่ในชนบท และเขตเมืองทั่วประเทศ
ให้ ปลอดโรคพิษสุนัขบ้ า ตั้งเป้ าครบ 100% ภายในปี พ.ศ. 2558 เพื่อกาจัดโรคพิษสุนัขบ้ า
ให้ หมดไปจากประเทศภายในปี พ.ศ.2563 ตามเป้ าที่อนามัยโลก และองค์การควบคุม
โรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศกาหนด โดยร่วมมือกับกรมปศุสตั ว์และองค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่น ฉีดวัคซีนป้ องกันโรคพิษสุนัขบ้ าในสุนัขตั้งแต่อายุ 3 เดือนขึ้นไป ครอบคลุม
ไม่ต่ากว่าร้ อยละ 80 ของสุนัขที่มีในหมู่บ้าน ขึ้นทะเบียนการเลี้ยงทุกหลังคาเรือน และทา
หมัน เพื่อควบคุมจานวนสุนัขโดยเฉพาะสุนัขจรจัด และให้ เจ้ าของนาสุนัขไปฉีดวัคซีน
ป้ องกันโรคทุกปี นอกจากนี้ มีการกาหนดให้ วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี เป็ นวันป้ องกัน
โรคพิษสุนัขบ้ าโลก (World Rabies Day) เพื่อรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ า โดยมีภาคี
เครือข่าย 6 หน่วยงาน ได้ แก่ คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรมควบคุมโรค
กรมปศุสตั ว์ สานักอนามัยกรุงเทพมหานคร คณะสัตวแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
และสถานเสาวภา สภากาชาดไทยคาแนะนาสาหรับประชาชนนอกจากนี้ในการป้ องกันโรค
พิษสุนัขบ้ าข้ างต้ น มีข้อแนะนา 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
ประวัติ
กรณีท่ปี ระชาชนที่ต้องการซื้อสัตว์เลี้ยง เช่น ลูกสุนัขหรือแมว ไปเลี้ยงขอแนะนาให้
ปฏิบัติ ดังนี้
1. ให้ ซ้ ือจากแหล่งซื้อขายที่มีความน่าเชื่อถือ คือ มีประวัติพ่อแม่ของสัตว์เลี้ยง
มีประวัติการฉีดวัคซีนป้ องกันโรค
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2. หลังจากซื้อสัตว์เลี้ยง ไปแล้ ว ให้ รีบพาไปตรวจสุขภาพกับสัตวแพทย์และฉีด
วัคซีนป้ องกันโรคตามเกณฑ์อายุ เช่น วัคซีนป้ องกันโรคพิษสุนัขบ้ าฉีดเมื่ออายุ
3 เดือนขึ้นไป
3. หากสัตว์เลี้ยงตายผิดปกติ ขอให้ ส่งหัวสุนัขตรวจ ในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร ส่งที่
สถานเสาวภา สภากาชาดไทยหรือที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในพื้นที่
ต่างจังหวัด ส่งที่สานักงานปศุสตั ว์จังหวัดและอาเภอกลุ่มสื่อสารสาธารณะและ
ภาคีเครือข่าย สานักโรคติดต่อทั่วไปโทร 02-590-3183 โทรสาร 02-9510918

โรคคอตีบ
สาเหตุของโรค
เป็ นโรคติดเชื้อเฉียบพลันของระบบทางเดินหายใจ เชื้อก่อโรคคือแบคทีเรียชนิด
Corynebacterium diphtheria ที่สร้ าง Toxin ทาให้ เกิดเนื้อตายในลาคอและท่อทางเดิน
หายใจ
วิธีการติดต่อโรคคอตีบ
เกิดจากการไอ จาม รดกัน พูดคุยระยะใกล้ ชิด ใช้ ภาชนะ เช่น แก้ วนา้ ช้ อนส้ อมร่วมกับ
ผู้ป่วยหรือพาหะ
ประชากรกลุ่มเสีย่ ง
ประชากรที่เกิดก่อนปี 2535 ต่างด้ าว คนไร้ รัฐ ชาวเขา เด็กด้ อยโอกาส
การรักษา
รักษาด้ วยยาปฏิชีวนะแบบฉีดหรือรับประทานจนกระทั่งผลเพาะเชื้อเป็ นลบ ร่วมกับยา
ต้ านพิษ (Diphtheria Antitoxin) และเฝ้ าระวังอาการแทรกซ้ อน
วิธีการป้องกัน
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ ชิดผู้ป่วยและพาหะ
- ผู้สมั ผัสใกล้ ชิดและพาหะ ต้ องรักษาด้ วยยาปฏิชีวนะ เฝ้ าระวังอาการโรคคอตีบ
- ผู้สมั ผัสใกล้ ชิดและพาหะ ต้ องได้ รับวัคซีนป้ องกันโรคคอตีบตามที่กาหนด
จังหวัดที่มีความเสี่ยงต่อการระบาดสูง 8 จังหวัด ได้ แก่
1. เลย
2. หนองบัวลาพู
3. อุดรธานี
4. หนองคาย
5. เพชรบูรณ์
6. พิษณุโลก
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7. ขอนแก่น
8. ชัยภูมิ
Diphtheria Prevention an Control
Individuals Prevention
1. Avoid case contact
2. Appropriate hand hygiene
3. Protective equipment: face
mask
4. Appropriate handling of
contaminated items and waste
5. Vaccination
Epidemic Measure
1. Prompt management of diphtheria cases
2. Rapid investigation and management of close contacts
3. Maintain high vaccine coverage
4. 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 ภายในวันพฤหัสบดีของทุกสัปดาห์
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 ูใหญ่และเด็กที่อยู่ในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ชาวเขาทุกแห่งใน
จังหวัด โดยให้ วัคซีน dT จานวน 2 เข็ม ห่างกัน 1 เดือน
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5. ให้ สารวจและให้ วัคซีนป้ องกันโรคคอตีบเก็บตกในเด็กอายุต่ากว่า 7 ปี ทุกคน ใน
ตาบลที่พบผู้ป่วยหรือผู้ป่วยสงสัยโรคคอตีบและตาบลรอบๆ 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 ซึ่งมีผล
เพาะเชื้อพบ Corynebacteriumdiphtheriae แต่ไม่พบ Toxin เป็ นผู้ป่วยเข้ าข่าย ซึ่งจะทาให้
การดาเนินการควบคุมโรคอยู่ในระดับเดียวกับผู้ป่วยยืนยัน (ในขณะที่นิยามในปี ที่ผ่านมา
เป็ นผู้ป่วยสงสัย)
2. การค้ นหาผู้สมั ผัสและดาเนินการควบคุมโรคเบื้องต้ นในกรณีท่เี ป็ นผู้ป่วยสงสัย จะ
ทาเฉพาะในวงเล็กที่ใกล้ ชิดผู้ป่วยมาก ต่างกับผู้ป่วยเข้ าข่ายและผู้ป่วยยืนยันที่ดาเนินการ
แบบเต็มรูปแบบ
3. ปรับพื้นที่ดาเนินงานเป็ นระดับตาบล จากเดิมที่เป็ นระดับอาเภอ
4. ดาเนินการสอบสวนและควบคุมโรคเบื้องต้ นเฉพาะในผู้ท่สี มั ผัสใกล้ ชิดของผู้ป่วย(ผู้
สัมผัสวงที่ 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 และพยาบาลที่สามารถฉีดวัคซีนได้ เป็ นสมาชิก
ทีม
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 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 ความรนแรงของการผู้ป่วย (เช่น ต้ องใส่ท่อช่วยหายใจตั้งแต่แรกรับห้ องฉุกเฉิน
หรือไม่) ผลการตรวจทางห้ องปฏิบัติการที่สาคัญ เช่น CBC, ผลการย้ อม Gram stain และ
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 วันก่อน
ป่ วย เพื่อหาผู้ท่นี ่าจะเป็ นแหล่งโรค (รับจากใคร)
3.2 ข้ อมูลของผู้คลุกคลีใกล้ ชิดและผู้สมั ผัสร่วมบ้ าน ตั้งแต่เริ่มมีอาการจนถึงวันที่
ได้ รับยาปฏิชีวนะ เพื่อหาผู้ท่มี ีโอกาสได้ รับเชื้อจากผู้ป่วย (แพร่ให้ ใคร) ทั้งนี้
ให้ ลงรายชื่อผู้ท่อี าจเป็ นแหล่งโรค (3.1) และผู้สมั ผัสทั้งหมด (3.2) ใน
แบบฟอร์มคอตีบ 2 ไม่ว่าจะ
ได้ พบและไม่พบตัวผู้สมั ผัส
เหล่านั้นก็ตาม โดยระบุให้
ชัดเจนว่าเป็ นผู้สมั ผัสของ
ผู้ป่วยรายใด
4. ตรวจสอบว่าผู้ป่วยและญาติท่มี าเฝ้ า
ได้ รับการทา Throat swab แล้ วหรือไม่
โดยเฉพาะกลุ่มผู้สมั ผัสใกล้ ชิด ในกรณีท่ยี ัง
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ไม่ทา ควรขอทา Throat swab ในผู้สมั ผัสใกล้ ชิดที่มาเฝ้ าผู้ป่วยก่อนให้ ยาปฏิชีวนะ
5. ดูว่าผู้ป่วยได้ รับการรักษาในห้ องแยกหรือไม่ ทั้งนี้ไม่จาเป็ นต้ องเป็ นห้ อง Negative
pressure แต่ควรแยกห้ องผู้ป่วยออกจากผู้ป่วยรายอื่น ๆ จนกว่าผลเพาะเชื้อให้ ผลลบ
ติดต่อกัน 2 ครั้งสอบสวนและควบคุมโรคเบื้องต้ นในชุมชน ประกอบด้ วยกิจกรรมหลาย
ส่วน 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
2.2 ในกรณีของผู้ป่วยเข้ าข่ายหรือผู้ป่วยยืนยัน: ดาเนินการในผู้สมั ผัสใกล้ ชิดของ
ผู้ป่วยทั้ง 4 กลุ่มแนวทางการดาเนินงานสอบสวนและควบคุมโรคคอตีบเบื้องต้ น
พ.ศ. 2556
3. การค้ นหาผู้ป่วยเพิ่มเติมในชุมชน ดาเนินการเมื่อเป็ นผู้ป่วยเข้ าข่ายหรือผู้ป่วยยืนยัน
ตามนิยามการค้ นหาผู้มีอาการสงสัยในกลุ่ม ต่อไปนี้
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
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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. diphtheria และลงข้ อมูลผู้ท่เี ก็บ
ตัวอย่างส่งตรวจตามแบบส่งตัวอย่างหาเชื้อคอตีบ (แบบฟอร์มคอตีบ 4 ฉบับ
ปรับปรุงเดือนกันยายน 2556)
5. การให้ ยาปฏิชีวนะ
5.1 ผู้ป่วย รับประทานเป็ นเวลา 14 วันเด็ก:(อายุไม่เกิน 15 ปี ) Erythromycin
syrup 40-50 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมต่อวัน (ขนาดสูงสุด 1 กรัมต่อวัน)
รับประทานวันละ 4 ครั้ง หลังอาหาร หรือ Roxithromycin 2.5-5 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัมต่อวัน รับประทานวันละ 2 ครั้งหลังอาหารผู้ใหญ่ Erythromycin ขนาด
250มิลลิกรัมรับประทานวันละ 4 ครั้ง หลังอาหาร หรือ Roxithromycin ขนาด
150 มิลลิกรัม รับประทานวันละ 2 ครั้งต่อวัน หลังอาหาร
5.2. ผู้สมั ผัสใกล้ ชิดและพาหะ ให้ รักษาเช่นเดียวกับผู้ป่วยแต่ให้ ยาปฏิชีวนะเป็ นเวลา
7 วัน ยกเว้ นในกรณีท่มี ีผลเพาะเชื้อกลับมาและไม่พบเชื้อคอตีบ จึงหยุดให้ ยา
ก่อนครบ 7 วัน การเพาะเชื้อซา้ หลังให้ ยาให้ เพาะเชื้อซา้ เมื่อให้ ยาครบกาหนด
หากพบเชื้อให้ เริ่มการรักษาอีก 1 รอบ เหมือนครั้งก่อนและเน้ นการติดตามการ
กินยาให้ เข้ มข้ นยิ่งขึ้น
6. ระบุกลุ่มเป้ าหมายในการฉีดวัคซีน
ได้ แก่ กลุ่มเป้ าหมายเดียวกันกับกลุ่มที่เก็บ
Throat swab โดยให้ ทมี สอบสวนแจ้ งข้ อมูล
จานวนกลุ่มเป้ าหมายให้ กบั ทีมวัคซีน เพื่อเข้ า
มาประเมินและฉีดวัคซีนตามความเหมาะสม
7. การให้ สขุ ศึกษา โดยใช้ ส่อื และเนื้อหาที่
ได้ รับการสนับสนุนจากสานักงานสาธารณสุขอาเภอและโรงพยาบาลร่วมกับการแจ้ ง
สถานการณ์การพบผู้ป่วยในพื้นที่ โดยเน้ นการแยกผู้ป่วยและผู้สมั ผัสที่มีอาการหรือผู้สมั ผัส
ที่พบเชื้อ Corynebacterium diphtheria ออกจากคนในครอบครัวและชุมชน จนกว่าผลการ
ตรวจเพาะเชื้อซา้ (หลังกินยาครบ) ให้ ผลลบ ร่วมกับให้ ความรู้เรื่องผลข้ างเคียงที่พบบ่อย
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ของวัคซีนป้ องกันโรคคอตีบ และการค้ นหาผู้ท่ยี ังไม่ได้ วัคซีนหรือได้ ไม่ครบตามเกณฑ์แนว
ทางการดาเนินงานสอบสวนและควบคุมโรคคอตีบเบื้องต้ 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 และ
เจ็บคอ และพบแผ่นฝ้ าสีขาวปนเทา ในคอ และหรือโพรงจมูก กล่องเสียงหมายเหตุวินิจฉัย
โดยการตัดโรคอื่นออก โดยใช้ ข้อมูลทางห้ องปฏิบัติการช่วย เช่น เพาะเชื้อจากลาคอไม่พบ
เชื้อ Streptococcal group A หรือผลการตรวจเลือดไม่พบการเปลี่ยนแปลงที่สนับสนุนว่า
เป็ น Infectious mononucleosis (ซึ่งเกิดจากการติดเชื้อไวรัส Epstein-Barr)
1. ผู้ป่วยที่เข้ าข่าย (Probable case) หมายถึงผู้ท่เี ข้ านิยาม “ผู้ป่วยสงสัย” ร่วมกับ
ลักษณะอย่างน้ อยหนึ่งอย่างดังต่อไปนี้เสียชีวิต,ทางเดินหายใจอุดตัน (Airway obstruction)
มีอาการคอบวม (Bull neck) กล้ ามเนื้อหัวใจอักเสบ หรือปลายประสาทอักเสบ
(Myocarditis or neuritis) 1-6 สัปดาห์หลังเริ่มมีอาการ - เป็ นผู้สมั ผัสใกล้ ชิด กับผู้ป่วย
ยืนยันหรือพาหะในช่วง 2 สัปดาห์ ก่อนมีอาการป่ วยหรือกาลังมีการระบาดเกิดขึ้น ใน
หมู่บ้าน ในช่วง 2 สัปดาห์ก่อนมีอาการป่ วย Throat swab เพาะเชื้อ พบเชื้อ
Corynebacterium diphtheriae แต่ไม่พบ Toxin
2. ผู้สมั ผัสใกล้ ชิดผู้ป่วยยืนยันโรคคอตีบ และเสียชีวิตด้ วยอาการที่อาจเกิดจากคอตีบ
ถึงแม้ ว่าไม่ได้ มีการตรวจดูคอในช่วงที่มีอาการป่ วยผู้ป่วยที่ยืนยัน (Confirmed case) ผู้ป่วย
สงสัยหรือผู้ป่วยเข้ าข่าย ร่วมกับผลตรวจยืนยัน เข้ าได้ กบั เกณฑ์ทางห้ องปฏิบัติการเกณฑ์ทาง
ห้ องปฏิบัติการ
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1. กรณีท่อี ยู่ในตาบลที่ไม่มีรายงานผู้ป่วยยืนยัน และไม่มีประวัติสมั ผัสใกล้ ชิดกับผู้ป่วย
ยืนยันเพาะเชื้อจาก Throat swab พบเชื้อ Corynebacterium spp. และนาไปทดสอบทาง
ชีวเคมีให้ ผลบวกต่อ Corynebacterium diphtheriaeร่วมกับพบ Toxin ของเชื้อ
Corynebacterium diphtheriae (ต้ องมีผลตรวจ Toxin=Positive จาก ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์)
2. กรณีท่อี ยู่ในตาบลที่มีรายงานพบผู้ป่วยยืนยัน - เพาะเชื้อจาก Throat swab พบเชื้อ
Corynebacterium spp. และนาไปทดสอบทางชีวเคมีให้ ผลบวกต่อ Corynebacterium
diphtheriae
3. กรณีมีประวัติสมั ผัสชิดกับผู้ป่วยยืนยัน แต่อยู่ในตาบลที่ยังไม่มีรายงานผู้ป่วยยืนยัน
เพาะเชื้อจาก Throat swab พบเชื้อ Corynebacterium spp. และนาไปทดสอบทางชีวเคมีให้
ผลบวกต่อ Corynebacterium diphtheriae
แนวทางการดาเนินงานสอบสวนและควบคุมโรคคอตีบเบื้ องต้น พ.ศ. 2556
พาหะ (Carrier) หมายถึง ผู้ไม่มีอาการ หรือ ผู้ป่วยทีมีอาการเล็กน้ อย เช่น ไข้ เจ็บคอ
แต่อาการไม่เข้ ากับนิยามผู้ป่วยสงสัย ที่ผลตรวจเพาะเชื้อจากสารหลั่งในลาคอ พบ
Toxigenic strain Corynebacterium diphtheriaหากเป็ นผู้ท่อี ยู่ในพื้นที่ระบาดอยู่แล้ ว พาหะ
หมายถึง ผู้ไม่มีอาการ หรือ ผู้ป่วยที่มีอาการเล็กน้ อย เช่น ไข้ เจ็บคอ แต่อาการไม่เข้ ากับ
นิยามผู้ป่วยสงสัย ที่ผลตรวจเพาะเชื้อจากสารหลั่งในลาคอ พบ Corynebacterium
diphtheria โดยไม่จาเป็ นต้ องมีผลการตรวจ Toxigenic strain หมายเหตุ ในการรายงาน
สถานการณ์โรคแก่ผ้ ูบริหาร ควรแบ่งประเภทผู้ป่วยตามกลุ่มต่างๆ ข้ างต้ น และแยกจานวน
ผู้ป่วยออกจากจานวนพาหะ ทั้งนี้ให้ รายงานตั้งแต่ผ้ ูป่วยที่สงสัยให้ กบั สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดทุกรายภายใน 24 ชั่วโมง
ผู้สมั ผัสใกล้ ชิด หมายถึง ผู้ท่ไี ด้ สมั ผัสติดต่อคลุกคลีกบั ผู้ป่วยในช่วง 14 วัน นับจากวัน
เริ่มป่ วยของผู้ป่วยคอตีบ แบ่งกลุ่มผู้สมั ผัสใกล้ ชิดผู้ป่วยออกเป็ น 4 กลุ่มดังนี้
1. ผู้สมั ผัสร่วมบ้ าน ได้ แก่สมาชิกทุกคนที่อาศัยอยู่ร่วมบ้ านเดียวกันกับผู้ป่วย
2. ผู้สมั ผัสในชุมชน ได้ แก่ ผู้ท่ไี ม่ได้ อาศัยอยู่ร่วมบ้ านเดียวกัน แต่อยู่ในชุมชนเดียวกับ
ผู้ป่วย และมีกจิ กรรมร่วมกับผู้ป่วย
3. ผู้สมั ผัสในที่ทางาน, โรงเรียน ได้ แก่ ผู้ท่รี ่วมทางาน หรือเรียนในห้ องเดียวกันกับ
ผู้ป่วยและมีกจิ กรรมร่วมกับผู้ป่วย
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4. ผู้สมั ผัสในสถานบริการสาธารณสุข ได้ แก่ บุคลากรทางการแพทย์ท่ปี ฏิบัติงานใน
ระยะใกล้ ชิดกับผู้ป่วย เช่นผู้ท่ใี ส่ท่อช่วยหายใจ หรือเก็บ Throat swab โดยไม่ได้ สวม
อุปกรณ์ป้องกันอย่างเหมาะสม ในกรณีท่ผี ้ ูป่วยไม่ถูกแยกออกจากผู้ป่วยคนอื่นๆ (เช่น แรก
รับไม่ได้ ถูกสงสัยว่าเป็ นโรคคอตีบ) ผู้สมั ผัสในสถานบริการสาธารณสุขจะรวมถึงผู้ป่วยคน
อื่นๆ ที่นอนในโรงพยาบาลในบริเวณเดียวกับผู้ป่วยในช่วงเวลาที่ผ้ ูป่วยอยู่ในโรงพยาบาล
และอาจรวมทั้งญาติของผู้ป่วยเหล่านั้นหากมีการคลุกคลีพูดคุยกับผู้ป่วยรายแรกกิจกรรม
ร่วมกับผู้ป่วย หมายถึง ผู้ท่ไี ด้ สมั ผัสติดต่อคลุกคลีกบั ผู้ป่วย โดยมีโอกาสได้ รับเชื้อโดยตรง
จากการไอ จาม รดกัน หรือพูดคุยกันในระยะใกล้ ชิด หรือ จากการกอดจูบผู้ป่วย นอกจากนี้
อาจได้ รับเชื้อจากการใช้ ภาชนะร่วมกัน เช่นแก้ วนา้ แก้ วเหล้ า ช้ อน ฯลฯ การสูบยามวน
เดียวกันหรือใช้ อุปกรณ์ในการเสพยาร่วมกัน หรือ การดูดอมของเล่นร่วมกันในเด็กเล็กพื้นที่
ระบาด หมายถึง ตาบลที่พบผู้ป่วยยืนยันโรคคอตีบ หรือผู้ป่วยน่าจะเป็ น หรือพาหะ
พื้นที่สงสัย หมายถึง ตาบลที่พบผู้ป่วยสงสัย
พื้นที่เสี่ยง หมายถึง ตาบลที่มีอาณาเขตติดกับพื้นที่การระบาด
พื้นที่ปกติหมายถึง พื้นที่ท่เี ข้ าไม่ได้ กบั นิยาม พื้นที่ระบาด พื้นที่สงสัย และพื้นที่เสี่ยง
โรคไข้กาฬหลังแอ่น (Meningococcal Meningitis)
ลักษณะโรค
เป็ นโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งเป็ นสาเหตุทาให้ เกิดการอักเสบของเยื่อหุ้มสมอง
และไขสันหลัง โรคไข้ กาฬหลังแอ่นเกิดในบุคคลทุกวัย พบมากทั้งในช่วงอายุ 1 เดือน- 15
ปี (25-40%) และมากกว่า 15 ปี (10-35%) โรคนี้เกิดทั่วโลกมีสาเหตุจากเชื้อ Neisseria
meningitides เชื้อนี้พบในลาคอของคนปกติ ประมาณร้ อยละ
5 โดยไม่ทาให้ เกิดโรค ผู้ติดเชื้อส่วนน้ อยเท่านั้นที่จะเกิด
อาการโรค 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
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ระยะฟักตัว
ประมาณ 2-10 วัน โดยเฉลี่ย 3-4 วัน
ระยะติดต่อ
ผู้ท่สี ามารถแพร่เชื้อได้ คือผู้ท่ไี ม่มีอาการ (พาหะ) และผู้ป่วยสามารถแพร่โรคได้ จนกว่า
จะตรวจไม่พบเชื้อในนา้ มูก นา้ ลายแล้ ว ปกติเชื้อจะหมดไปจากช่องโพรงจมูกทางด้ านหลัง
(Nasopharynx) ของผู้ป่วยภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากที่ผ้ ูป่วยได้ รับยาต้ านจุลชีพที่เหมาะสม
penicillin จะใช้ ยับยั้งเชื้อได้ ช่ัวคราว แต่จะไม่กาจัดเชื้อให้ หมดไปจากโพรงช่องปาก จมูก
และคอรวมทั้งโพรงจมูกด้ านหลัง (Oronasopharynx)
วิธีการติดต่อ
เชื้อกระจายจากช่องปาก ช่องจมูกจากคนหนึ่งสู่อกี คนโดยตรง ผ่านระบบทางเดินหายใจ
เชื้อนี้ทาให้ เกิดโรคได้ 3 แบบ
1. แบบไม่มีอาการหรืออาการน้ อย เชื้อเจริญใน Nasopharyn ทาให้ เกิดการอักเสบ
เฉพาะที่เล็กน้ อย มักไม่มีอาการ ส่วนใหญ่พบกลุ่มนี้มาก และมักเป็ นต้ นตอของการแพร่เชื้อ
ต่อไปได้ อกี
2. แบบเชื้อแพร่เข้ ากระแสเลือดหรือเลือดเป็ นพิษ (Meningococcemia) เชื้อเข้ าใน
3. กระแสเลือด โดยเลือดจะมาหล่อเลี้ยงที่ปลายหลอดเลือดเป็ นจานวนมาก ผู้ป่วยจะ
มีผ่นื เลือดออกตามผิวหนัง ในรายที่รุนแรงจะมีเลือดออกในลาไส้ และต่อมหมวกไต
4. แบบเยื่อหุ้มสมองอักเสบ (Meningitidis)เชื้อที่เข้ าเยื่อหุ้มสมองทาให้ เกิดอาการเยื่อ
หุ้มสมองอักเสบ
อาการและอาการแสดง
ได้ แก่ ไข้ ปวดศีรษะรุนแรง อาเจียน คอแข็ง อาจมีผ่นื แดง จา้ เลือด (Pink macules)ขึ้น
ตามผิวหนังร่วมด้ วย และอาจเกิดภาวะช็อกอย่างรวดเร็ว ส่วนใหญ่มาด้ วยอาการสาคัญ
2 อย่าง คือ
1. Meningococcemia
o 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 นตุ่มนา้
มีจุดแดงอยู่ตรงกลาง ส่วนใหญ่จะมีผ่นื หลังไข้ ข้ นึ 24-48 ชั่วโมง
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Chronic Meningococcemia พบได้ น้อย ส่วนใหญ่มักมีไข้ ผื่นตามผิวหนังอาจเป็ น
ผื่นแดงจา้ ปวดและเจ็บข้ ออยู่เป็ นเดือน ไข้ จะเป็ นๆ หายๆ
o Fulminant Meningococcemia เป็ นอย่างรุนแรง ระบบไหลเวียนโลหิตไม่ทางาน
อาจ ช็อคถึงเสียชีวิตได้ ในเวลาไม่นานหลังจากเริ่มมีอาการ ส่วนมากเริ่มมีอาการ
ไข้ สงู ทันทีอ่อนเพลียมาก แล้ วเสียชีวิตอย่างรวดเร็ว เนื่องจากมีหลอดเลือดตีบทั่ว
ร่างกาย มักจะไม่มีอาการเยื่อหุ้มสมองอักเสบ เพราะเป็ นระยะสั้นๆ แล้ วเสียชีวิต
อย่างรวดเร็ว
2. Meningitis มีอาการไข้ ปวดศีรษะ คอแข็ง ซึมและสับสน อาการจะแย่ลงอย่างรวด
อาจพบอาการที่แสดงถึงการระคายเคืองของเยื่อหุ้มสมอง ผู้ป่วยส่วนหนึ่งจะมีจา้ เลือดออก
ตามผิวหนัง
การรักษา
1. ให้ Dexamethasone ทางหลอดเลือดดา ก่อนเริ่มยา
ปฏิชีวนะ 15-20 นาที ในเด็กให้ Dexamethasone 0.15
มก./กก. ทุก 6 ชั่วโมง ติดต่อกัน 4 วัน ในผู้ใหญ่ให้
Dexamethasone 10 มก./กก.ทุก 6 ชั่วโมงติดต่อกัน 4 วัน
2. ให้ PGS 3 แสนยูนิต/กก./วัน ให้ ทางหลอดโลหิต
ดา โดยแบ่งให้ ทุก 6 ชั่วโมง ตามด้ วย Rifampicin ก่อนออกจากโรงพยาบาล 24 ชั่วโมง
3. บุคคลที่อยู่ร่วมกับผู้ป่วยในบ้ านเดียวกัน และผู้ท่สี มั ผัสใกล้ ชิด (Close contact) กับ
สารคัดหลั่ง ต้ องได้ รับยาป้ องกันดังนี้ 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
4. ถ้ าไม่มีการระบาด หรือพบผู้ป่วยเพียงประปราย ไม่แนะนาให้ ฉีดวัคซีน และวัคซีน
ต้ องตรงกับชนิดของเชื้อที่ระบาด
การป้องกัน
1. หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสารคัดหลั่งจากปากหรือจมูกของผู้ป่วยหรือพาหะนาโรค
2. หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่แออัด เช่น โรงภาพยนต์ สถานบันเทิง เป็ นต้ น
3. การฉีดวัคซีนป้ องกัน ไม่จาเป็ น แต่ควรฉีดในภาวะต่อไปนี้
o
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3.1 มีการระบาดจาก Serogroup ที่ป้องกันได้ ด้วยวัคซีน (serogroupA, C, Y และ
W 135)
3.2 ผู้ท่จี ะเดินทางไปประเทศที่มีโรคนี้เป็ นโรคประจาถิ่น เช่น ประเทศในทวีป
แอฟริกา หรือประเทศในตะวันออกกลาง เป็ นต้ น
3.3 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
กลุ่มวัณโรคและไวรัสที่สามารถแพร่เชื้อทางอากาศ ก็สามารถแพร่ไปยังผู้ปฏิบัติงานที่ทาการ
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 รวมถึงมีการทาความสะอาดฆ่าเชื้อวัสดุอุปกรณ์และร่างกายของผู้ปฏิบัติงานก็
เพียงพอแล้ ว
Biosafety Level 2 ได้ แก่ เชื้อโรคในกลุ่มแบคทีเรียหรือไวรัสที่ก่อโรครุนแรงระดับกลาง
(Biohazard Level 2) หรือเชื้อที่ติดต่อผ่านระบบทางเดินหายใจได้ ยาก เช่น Viral hepatitis
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A B C, Influenza A, Lyme Disease, Scrapie (Prion), Salmonella, Mumps, Measles,
Dengue fever, MRSA ผู้ปฏิบัติงานควรได้ รับการฉีดวัคซีนป้ องกันที่เหมาะสม
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 แก่กลุ่มเชื้อโรคที่มีความรุนแรงสูงสุด (Biohazard Level 4)
สามารถติดเชื้อทางอากาศได้ ง่าย รวมถึงโรคที่ยังไม่พบวิธกี ารรักษาได้ ในปัจจุบันและมี
โอกาสเสียชีวิตสูง เช่น Argentine 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 องหรือระบบหายใจแรงดันบวก 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 ระหว่าง
การปฏิบัติงาน
5. สวมใส่ PPE (Personal Protective Equipment)
ชนิดใช้ แล้ วทิ้ง (Disposable) ประกอบด้ วย
- ถุงมือยาง
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- หน้ ากาก (Surgical mask) หรือหน้ ากาก N95 ในกรณี Biosafety Level 3 หรือ
ปฏิบัติงานกับเชื้อโรคที่ติดต่อทางระบบทางเดินหายใจได้ ง่าย
- แว่นตา (Goggle) หรือหน้ ากาก (Face Shield)
- 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 ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับศพสามารถแยก
ได้ เป็ น 3 กลุ่ม ดังนี้
Category 1
- โรคทัว่ ไป

Category 2
- HIV
- Hepatitis C
- CJD ที่ยงั ไม่มีการผ่าศพ
- 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
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ระดับความ
เสี่ยงในศพ
Category 1

Category 2

Category 3

การเก็บ
ในถุงใส่
การอาบนา้ ศพ
ศพ
ไม่
ทาได้ โดยใส่ PPE
จาเป็ น (สวมถุงมือชนิดใช้
ครั้งเดียวทิ้ง, ชุดเสื้อ
กาวน์กนั นา้ และ
หน้ ากากอนามัย
(Surgical mask))
จาเป็ น ทาได้ โดยใส่ PPE
(สวมถุงมือชนิดใช้
ครั้งเดียวทิ้ง, ชุดเสื้อ
กาวน์กนั นา้ และ
หน้ ากากอนามัย
(N95))
จาเป็ น ห้ ามทา

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)

ทาได้
แต่ห้ามมิให้
สัมผัสศพ

แนะนาให้
เผา

ห้ ามทา

ห้ ามทา

เผาเท่านั้น

Category 1 โรคทั่วไปหรือศพที่ติดเชื้อ Biohazard Level 1 แนะนาให้ ใช้ ป้ายระบุถุง
เก็บศพสีฟ้าหรือสีนา้ เงิน (Blue label)
Category 2 ได้ แก่ ศพที่ติดเชื้อ Biohazard Level 2 และบางเชื้อของ Level 3 แนะนา
ให้ ใช้ ป้ายระบุถุงเก็บศพสีเหลือง (Yellow label) ควรเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้น ได้ แก่
โรค
- HIV
- Hepatitis C
- CJD (Creutzfeldt-Jacob Disease) ที่ยังไม่มีการผ่าชันสูตรพลิกศพ
- Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)
- MERS-CoV
- Dengue hemorrhagic fever
- Avian Influenza, Severs Influenza

102

Category 3 ได้ แก่ ศพที่ติดเชื้อ Biohazard Level 4และบางเชื้อของ Level 3 แนะนา
ให้ ใช้ ป้ายระบุถุงเก็บศพสีแดง (Red label) ควรมีการระมัดระวังเป็ นพิเศษ ได้ แก่ โรค
- Anthrax
- Plaque
- Rabies
- Viral hemorrhagic fevers รุนแรง : Ebola, Marburg
- CJD (Creutzfeldt-Jacob Disease) ที่มีการผ่าชันสูตรพลิกศพ
การปรับปรุงห้องผ่าศพหรือเก็บศพ
- จัดให้ มีห้องห่างไกลจากบริเวณสาธารณะ หรือจัดให้ มีห้องมีระบบปิ ดในระบบระบาย
อากาศ
- ติดป้ ายหน้ าห้ องให้ ชัดเจน มีกุญแจล็อค และไม่ให้ ผ้ ูอ่นื นอกเหนือจากผู้ปฏิบัติงาน
เข้ า-ออก
- ห้ องปฏิบัติงานต้ องมีแสงสว่างเพียงพอ พื้นห้ องต้ องไม่ทาให้ ล่ืนล้ มง่าย
- มีป้ายแสดงถึงระบบการทางาน ระบบป้ องกันความเสี่ยง วิธกี ารปฏิบัติตัวหลังจาก
สัมผัสสารคัดหลั่ง วิธกี ารใส่เครื่องป้ องกันตัว PPE การล้ างมือก่อนออกจากห้ อง
รวมถึงการมีข้อห้ าม เช่น ห้ ามสูบบุหรี่ ห้ ามรับประทานอาหาร เป็ นต้ น
- ควรมีห้องหรือระบบชะล้ างทาความสะอาดร่างหาย ภายหลังจากปฏิบัติงานหรือเมื่อ
สัมผัสสารคัดหลั่ง
- จัดให้ ห้องมีระบบทาความสะอาดและฆ่าเชื้ออุปกรณ์ พื้น ผนัง และสิ่งของภายใน
ห้ อง มีระบบการกาจัดขยะติดเชื้อ และกาจัดเข็มหรือวัสดุมีคม
- 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 
Category
ในการจั
ด
การศพต้
อ
งปฏิ
บ
ั
ต
ต
ิ
ามมาตรฐานการป้
องกั
น
การแพร่
ก
ระจาย

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 /ทีมจัดการศพ
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 การศพตาม
ขันตอนปกติ
้
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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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1. นางสุภาภรณ์อุตมัง
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. นางวราภรณ์สมดี
12. นางเบญจวรรณ มณีภาค
13. นางเอมิตา เกาะสมบัติ
14. น.ส.กานติมา บัวแสน
15. นางวิภาพรแท่นคา
16. นางละอองศรี มั่งมี
17. นางนุชนาถศุภลักษณ์
18. น.ส.วรรณา กองแก้ ว
19. น.ส.ปาณรดาแก่นสาร์
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.ไกชมทอง
นางเหลาทอง ยุทธศิลป์
นางมยุรี หวังสุข
น.ส.วิลัดดา คงยืน
น.ส.จันทร์เพ็ญ ศุภโกศล
นางทรรศนีย์ ฉันทะจารุ
นางอนัญชนาศรีบุรินทร์
นางอภิญญา มาเฉลิม
น.ส.นันท์นภัสปิ ติโชคโภคินท์
นางปฐวีมากดี
นางประไพ เผ่าภูรี
นางญามินตราลิ้มวงษ์ทอง
น.ส.พัชรินทร์ คาบุญมา

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