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การวนิิจฉัยการตดิเช้ือในหน่วยบริการปฐมภูม ิ

 

 การใหบ้ริการของหน่วยบริการปฐมภูมิ เป็นการใหบ้ริการเฉพาะผูป่้วยนอก (OPD) โดยไม่มีผูป่้วยท่ี

รับไวรั้กษาเป็นผูป่้วยใน (Admit)  ดงันั้นจึงไม่สามารถใช้วิธีการคิดเทียบสัดส่วนจากวนันอนโรงพยาบาล

ของผูป่้วย  หน่วยบริการปฐมภูมิ จึงควรมีการเฝ้าระวงัการติดเช้ือเฉพาะต าแหน่งท่ีส าคญัท่ีมีการท าหตัถการ

ในหน่วยบริการ เช่น การเฝ้าระวงัการติดเช้ือท่ีต าแหน่งผ่าตดั การเฝ้าระวงัการติดเช้ือในระบบทางเดิน

ปัสสาวะจากการคาสายสวนปัสสาวะ การติดเช้ือท่ีผิวหนงั และการติดเช้ือท่ีระบบสืบพนัธ์ุ  ส่วนการติดเช้ือ

ในต าแหน่งอ่ืนๆ บุคลากรผูรั้บผดิชอบควรมีการศึกษาให้รู้แนวทางเฝ้าระวงัและเกณฑ์การวินิจฉยัการติดเช้ือ 

เพื่อประโยชน์ในการวเิคราะห์และวนิิจฉยัผูป่้วยในพื้นท่ีไดถู้กตอ้ง เกิดการเช่ือมโยงขอ้มูลหรือส่งต่อผูป่้วยท่ี

มีการติดเช้ือเหล่าน้ีไปยงัหน่วยบริการทุติยภูมิไดอ้ยา่งเหมาะสมต่อไป 

นิยามศัพท์ทีเ่กี่ยวข้อง 

การติดเช้ือในโรงพยาบาล  (Definition  of  Nosocomail  Infection)  

  หมายถึง การติดเช้ืออนัเป็นผลจากการท่ีผูป่้วยได้รับเช้ือจุลชีพขณะอยู่ในโรงพยาบาล ท่ีเกิดข้ึน

ภายหลงัเขา้รักษาในโรงพยาบาลไม่น้อยกว่า 48 ชัว่โมง โดยขณะท่ีผูป่้วยเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาล

ผูป่้วยไม่มีอาการและอาการแสดงของการติดเช้ืออยู่และไม่ไดอ้ยู่ในระยะฟักตวัของเช้ือ  หากไม่ทราบว่า

ระยะฟักตวัของเช้ือนานเท่าไรใหถื้อวา่เป็นการติดเช้ือในโรงพยาบาล 

การติดเช้ือ  (Infection)  

 หมายถึง การท่ีมีเช้ือจุลชีพอยู่ในเน้ือเยื่อหรือสารน ้ าของร่างกาย เช้ือมีการแบ่งตวัในร่างกายและ

ร่างกายมีปฏิกิริยาตอบสนองโดยสร้างภูมิคุ้มกัน (Immune respond) ซ่ึงสามารถตรวจพบได้จาก

หอ้งปฏิบติัการ 

COLONIZATION 

 หมายถึง การพบเช้ือปนเป้ือนในอุปกรณ์ทางการแพทย ์อาหาร  น ้า  ยา หรือส่ิงแวดลอ้ม 



3 

 

 

การอกัเสบ  (Inflammation) 

 ปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึน เน่ืองจากเน้ือเยื่อของร่างกายได้รับบาดเจ็บหรือถูกกระตุน้จากส่ิงกระตุน้ทาง

กายภาพ โดยจะมีลกัษณะ  บวม  แดง  ร้อน  ปวด 

หลกัการวินิจฉัยการติดเช้ือในโรงพยาบาล (Criteria for Diagnosis of  Nosocomail  Infection) 

1. ขอ้มูลท่ีใชใ้นการพิจารณาการติดเช้ือ 

- ขอ้มูลทางคลินิค (Clinital  finding) 

- ผลการตรวจทางห้องปฏิบติั (Laboratory  test)  

- ผลการวนิิจฉยัอ่ืนๆ (Diagnotic  Test) 

2. แพทยว์นิิจฉยัวา่มีการติดเช้ือ 

3. การติดเช้ือในโรงพยาบาลตอ้งไม่ใช่  การติดเช้ือท่ีตรวจพบตั้งแต่แรกรับผูป่้วยไวใ้นโรงพยาบาล

หรืออยูใ่นระยะฟักตวัของโรค 

4. การติดเช้ือของทารกแรกเกิด ซ่ึงเป็นผลจากการคลอดผา่นหนทางคลอดของมารดาท่ีมีการติด

เช้ือ  ถือเป็นการติดเช้ือในโรงพยาบาล 

5. การติดเช้ือในทารกแรกเกิดท่ีผา่นทางรก (Transplacentally) ไดแ้ก่ Toxoplasmosis , 

Cytomegalo Virus , H.Sv.  ,  หดัเยอรมนั  และซิฟิลิส  ไมใ่ช่การติดเช้ือในโรงพยาบาล 

6. การติดเช้ือต าแหน่งใหม่   (ซ่ึงไม่ใช่ผล หรือไม่ไดเ้ป็นภาวะแทรกซอ้น  หรือเป็นการลุกลาม 

ของการติดเช้ือท่ีมีอยูเ่ดิม)  และการติดเช้ือท่ีต าแหน่งเดิมโดยเช้ือชนิดใหม่ ถือวา่เป็นการติดเช้ือ

ในโรงพยาบาล 

7. กรณีไม่แน่ใจวา่การติดเช้ือนั้นเกิดจากการท่ีผูป่้วยไดรั้บเช้ือขณะอยูใ่นโรงพยาบาล หรือผูป่้วย

ไดรั้บเช้ือมาจากชุมชน ใหถื้อวา่เป็นการติดเช้ือในโรงพยาบาล  หากอาการปรากฏหลงัรับผูป่้วย

ไวใ้นโรงพยาบาล 48 ชัว่โมง 



4 

 

การวินิจฉัยการติดเช้ือในหน่วยบริการปฐมภูมิในท่ีน้ี จะขอกล่าวถึงการติดเช้ือในหน่วย

บริการปฐมภูมิเฉพาะต าแหน่งท่ีอาจเกิดข้ึนได้ โดยใช้แนวทางเกณฑ์การวินิจฉัยการติดเช้ือใน

โรงพยาบาล ดงัต่อไปน้ี 

การวินิจฉัยติดเช้ือในโรงพยาบาลตามต าแหน่งต่างๆ  

1. การติดเช้ือท่ีต าแหน่งผา่ตดั  (Surgical  site  infection)  แบ่งออกเป็น 

- Superficial  incisional  surgical  site  infection 

- Deep  incisional  surgical  site  infection 

- Organ / Space  surgical  site  infection 

2. การติดเช้ือท่ีระบบทางเดินปัสสาวะ (Urinary  Tract  Infection)  แบ่งออกเป็น 

- Symptomatic  urinary  tract  infection 

- Asymtomatic  urinary  tract  infection 

- Other  infection  of  urinary tract 

3. การติดเช้ือท่ีผวิหนงั และ Soft  tissue  (Skin and soft  tissue  infection) 

4. การติดเช้ือท่ีระบบสืบพนัธ์ุ  (Reproductive  tract  infection) 

รายละเอียดเกณฑ์วินิจฉัยการติดเช้ือในโรงพยาบาล 

1. การติดเช้ือแผลผ่าตัด  (Surgical  Site  Infection) แบ่งออกเป็น 

1.1 Superficial  incisional  surgical  site infection  (การติดเช้ือช้ันตืน้) 

คือการติดเช้ือตรงรอยแผลผา่ตดัท่ีเกิดข้ึนภายใน 30 วนั หลงัผา่ตดั เป็นการติดเช้ือท่ีผวิหนงัหรือชั้นใต้

ผวิหนงัท่ีอยูเ่หนือชั้นผงัผืด (Fascia)  โดยมีขอ้หน่ึงขอ้ใด  ต่อไปน้ี 
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1. มีหนองตรงต าแหน่งท่ีผา่ตดั  หรือออกจากชั้นเน้ือเยื่อท่ีอยูเ่หนือชั้นพงัผดื 

2. แยกเช้ือไดจ้ากของเหลวท่ีไดจ้ากแผล ซ่ึงเดิมปิดดีแลว้ 

3. แพทยต์ดัสินใจแยกแผล  ยกเวน้ผลการเพาะเช้ือจากแผลจะไม่ข้ึนเช้ือ 

4. ศลัยแพทยห์รือแพทยท่ี์ดูแล  วนิิจฉยัวา่มีการติดเช้ือ 

1.2 Deep  incisional  surgical site  infection (การติดเช้ือช้ันลกึ) 

 คือ การติดเช้ือท่ีเกิดตรงต าแหน่งท่ีผา่ตดัภายใน 30 วนั หลงัผา่ตดัในกรณีท่ีไม่มีการปลูกถ่าย 

(Implantation) หรือภายใน 1 ปี เป็นการติดเช้ือในชั้นผงัผืด และชั้นกลา้มเน้ือ (Muscle)โดยมีขอ้หน่ึงขอ้

ใดต่อไปน้ี 

1. มีหนองใตช้ั้น  Fascia  

2. แผลแยกเองหรือถูกเปิดโดยศลัยแพทย ์ ในกรณีผูป่้วยมีไข ้ (มากกวา่ 38 ซ.) และ / หรือมีอาการ

ปวดเฉพาะท่ี หรือกดเจบ็บริเวณผา่ตดั ยกเวน้การเพาะเช้ือจะ negative 

3. มีหนองหรือหลกัฐานอ่ืนท่ีบ่งบอกวา่มีการติดเช้ือซ่ึงเห็นระหวา่งการตรวจ  การผา่ตดั  หรือการ

ตรวจทางพยาธิวทิยา 

4. ศลัยแพทยใ์หก้ารวนิิจฉยัวา่มีการติดเช้ือ 

1.3 Ogan / Space  surgical  site  infection (การติดเช้ืออวยัวะ) 

คือการติดเช้ือ ซ่ึงเกิดข้ึนนอกเหนือจากบริเวณต าแหน่งท่ีผา่ตดั เป็นการติดเช้ือเกิดข้ึนท่ีอวยัวะหรือ

ช่องวา่งภายในร่างกาย การติดเช้ือเกิดข้ึนภายใน 30 วนัหลงัผา่ตดัในกรณีท่ีไม่มีการปลูกถ่าย 

(implantation)  หรือภายใน 1 ปีในกรณีท่ีการปลูกถ่ายส่ิงแปลกปลอม เป็นการติดเช้ือเก่ียวขอ้งกบั

การผา่ตดัและเกิดข้ึนท่ีอวยัวะร่วมกบัลกัษณะอยา่งนอ้ย 1  อยา่งต่อไปน้ี 

1. มีหนองจากท่อท่ีใส่ไวใ้นอวยัวะ 

2. แยกเช้ือไดจ้ากของเหลวหรือเน้ือเยือ่จากอวยัวะ 
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3. พบฝี หรือหลกัฐานการติดเช้ือจากการตรวจขณะผา่ตดัใหม่ 

4. การตรวจเน้ือเยือ่หรือการตรวจทางรังสีวทิยา 

5. ศลัยแพทยใ์หก้ารวนิิจฉยัวา่มีการติดเช้ือท่ีอวยัวะการติดเช้ือ 

2. การติดเช้ือทางเดินปัสสาวะ  (Urinary  tract  infection)  

แบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ 

2.1 การติดเช้ือทางเดินปัสสาวะในรายท่ีมีอาการ (Symtomatic  Urinary  Tract  Infection)   

จะตอ้งประกอบดว้ยขอ้หน่ึงขอ้ใด ต่อไปน้ี 

2.1.1 มีอาการอยา่งหน่ึงอยา่งใดจากอาการเหล่าน้ี  

- ไข ้(มากกวา่ 38 ซ.)  

- ปัสสาวะกะปริดกะปรอย 

- ปัสสาวะบ่อย 

- ปัสสาวะล าบาก 

- กดเจบ็บริเวณ Suprapubic 

ร่วมกบัเพาะเช้ือในปัสสาวะได ้ >  10 5  Colonies / ml. และเช้ือไม่เกิน  2 ชนิด 

2.1.2 มีอาการตั้งแต่  2  อยา่งข้ึนไปจากอาการต่อไปน้ี 

- - ไข ้(มากกวา่ 38 ซ.)  

- ปัสสาวะกะปริดกะปรอย 

- ปัสสาวะบ่อย 

- ปัสสาวะล าบาก 
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- กดเจบ็บริเวณ Suprapubic 

ร่วมกบัขอ้หน่ึงขอ้ใดต่อไปน้ี 

1. พบเช้ือโดยการยอ้มสีแกรมในปัสสาวะท่ียงัไม่ไดป่ั้น 

2. Pyuria  (WBC) > 10  / ml. หรือ WBC > 3 cell / high power  field ในปัสสาวะท่ียงัไม่ไดป่ั้น 

3. เพาะเช้ือในปัสสาวะจากการสวนสายยาง 2 คร้ัง ไดเ้ช้ือตวัเดียวกนั > 10 2 Colonies / ml. 

4. เพาะเช้ือจากปัสสาวะไดเ้ช้ือชนิดเดียวกนั  <  10  5 Colonies / ml.         ในผูป่้วยท่ีก าลงัไดรั้บ

การรักษาดว้ยยาตา้นจุลชีพท่ีเหมาะสม 

5. ทดสอบ Leukocyte Esterase และ / หรือ Nitrate ไดผ้ลบวกโดยใช ้Dipstick  test 

6. แพทยใ์หย้าตา้นจุลชีพท่ีเหมาะสมในการรักษา 

7. แพทยใ์หก้ารวนิิจฉยัวา่มีการติดเช้ือ 

 2.1.3 เด็กอาย ุ< 1 เดือน มีอาการอยา่งหน่ึงอยา่งใดจากอาการเหล่าน้ี 

1. ไข ้(มากกวา่ 38 ซ) 

2. อุณหภูมิต ่า (นอ้ยกวา่ 37 ซ.) 

3. หยดุหายใจ 

4. หวัใจเตน้ชา้ 

5. ปัสสาวะล าบาก 

6. ซึม 

7. อาเจียน 

ร่วมกบัเพาะเช้ือในปัสสาวะได ้ .> 10  5  Colonies / ml. และมีเช้ือไม่เกิน  2 ชนิด 

  2.1.4 เด็กอาย ุ < 12 เดือน มีอาการอยา่งหน่ึงอยา่งใดจากอาการเหล่าน้ี 
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 1. ไข ้(มากกวา่ 38 ซ.) 

 2. อุณหภูมิต ่า  (นอ้ยกวา่ 37 ซ.) 

 3. หยดุหายใจ 

 4. หวัใจเตน้ชา้ 

 5. ปัสสาวะล าบาก 

 6. ซึม 

 7. อาเจียน 

ร่วมกบัขอ้หน่ึงขอ้ใดต่อไปน้ี 

1. Pyuria 

2. พบเช้ือโดยการยอ้มสีแกรมในปัสสาวะท่ีไม่ไดป่ั้น 

3. เพาะเช้ือในปัสสาวะจากการสวนสายยาง 2 คร้ัง ไดเ้ช้ือชนิดเดียวกนั > 10 2Colonies / 

ml. 

4. เพาะเช้ือจากปัสสาวะไดเ้ช้ือชนิดเดียวกนั  <  10 5  Colonies / ml. ในผูป่้วยท่ีก าลงัไดรั้บ

การรักษาดว้ยยาปฏิชีวนะท่ีเหมาะสม 

5. ทดสอบ Leukocyte  Esterase  และ / หรือ Nitrate ไดผ้ลบวกโดยใช ้ Dipstick  Test 

6. แพทยใ์หก้ารวนิิจฉยัวา่เป็นการติดเช้ือ 

7. แพทยใ์หย้าตา้นจุลชีพท่ีเหมาะสมในการรักษา 

 2.2 การติดเช้ืออ่ืนๆ ของทางเดินปัสสาวะ (ไต  ท่อไต  กระเพาะปัสสาวะ  ) หรือจากเน้ือเยื่อรอบ 

Retroperitoneal  or  perinephric  spaces จะตอ้งประกอบดว้ยขอ้หน่ึงขอ้ใดต่อไปน้ี 
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  2.2.1 สามารถเพาะและแยกเช้ือไดจ้ากของเหลว (ท่ีไม่ใช่ปัสสาวะ) หรือเน้ือเยื่อตรง

ต าแหน่งนั้น 

 2.2.2 มีฝี (Abscess) หรือหลกัฐานของการติดเช้ือ โดยการตรวจโดยตรงหรือ 

ระหวา่งการผา่ตดัหรือการตรวจช้ินเน้ือ 

  2.2.3 มีอาการตั้งแต่ 2 อยา่งข้ึนไป จากอาการเหล่าน้ีคือ มีไข ้(มากกวา่ 38 ซ) เจบ็ 

เฉพาะท่ี หรือกดเจบ็ตรงต าแหน่งนั้น ร่วมกบัขอ้หน่ึงขอ้ใดต่อไปน้ี 

- มีหนองตรงต าแหน่งนั้น 

- เพาะเช้ือไดจ้ากเลือด 

- ภาพถ่ายรังสีบ่งถึงการติดเช้ือ 

- แพทยใ์หย้าตา้นจุลชีพท่ีเหมาะสมในการรักษา 

  2.2.4 เด็กอาย ุ < 12  เดือน  มีอาการอยา่งหน่ึงอยา่งใดจากอาการเหล่าน้ี คือ ไข ้(มากกวา่ 38 

ซ.) อุณหภูมิต ่า  (นอ้ยกวา่ 37 ซ.) หยดุหายใจ  หวัใจเตน้ชา้  ซึมหรืออาเจียน ร่วมกบั         ขอ้หน่ึง  

- มีหนองตรงต าแหน่งนั้น 

- เพาะเช้ือไดจ้ากเลือด 

- ภาพถ่ายทางรังสีบ่งถึงการติดเช้ือ 

- แพทยใ์หย้าตา้นจุลชีพท่ีเหมาะสมในการรักษา 

 

3. การติดเช้ือผวิหนัง  และ  Soft  Tissue  (Skin  and  Soft  Tissue  Infection) 

การติดเช้ือผวิหนงั  และ  Soft  Tissue  Infection  ประกอบดว้ยการติดเช้ือผวิหนงั   
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(ยกเวน้  Incisional  Wound  Infection) ,  Soft  Tissue  Infection  Decubitus  Ulcer  Infection,  Burn  

Infection,  Breast  Abscess  or  Mastitis,  Omphalitis,  Infant  Pustulosis  and  Newborn  Circumcission 

Infection 

  3.1  การติดเช้ือผวิหนัง   ตอ้งประกอบดว้ยขอ้หน่ึงขอ้ใดต่อไปน้ี 

6.1.1 เป็นหนอง  ตุ่มหนอง  ตุ่มใสหรือฝี 

6.1.2 อาการอยา่งนอ้ย  2  อยา่ง  ตรงต าแหน่งท่ีมีอาการปวด  หรือกดเจบ็ 

เฉพาะท่ีบวม  แดง  หรือร้อน  ร่วมกบัขอ้หน่ึงขอ้ใด  ต่อไปน้ี 

    1.  เพาะแยกเช้ือไดจ้ากการใชเ้ขม็ดูดหรือ  Drainage  จากต าแหน่งท่ีเป็น   ถา้

เป็น  Normal  Skin  Flora  จะตอ้งเป็น  Pure  Culture  ของเช้ือตวัเดียว 

    2.  เพาะแยกเช้ือไดจ้ากเลือด 

    3.  ตรวจพบ  Antigen  ของเช้ือในเน้ือเยื่อท่ีติดเช้ือหรือในเลือด 

    4.  ตรวจดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์พบ   Multi  Nucleated  Giant  Cells  ใน

เน้ือเยือ่ท่ีติดเช้ือ 

    5.  Antibody  Titer  เจาะคร้ังเดียว  (lgM)  สูงเพียงพอหรือเพิ่มข้ึน  4  เท่า  

ของจากการตรวจดู (lgM)  ส าหรับเช้ือนั้น 

    6.  Gram  Stain  พบเช้ือในเม็ดเลือดขาว 

  3.2  Soft  Tissue  Infection  (Necrotizing  Fascitis  Infecttions  Gangrene,  Necrotizing  

Cellulitis,  Infectious  Myositis,  Lymphadenitis  or  Lymphadenitis)  ตอ้งประกอบดว้ยขอ้หน่ึงขอ้ใด

ต่อไปน้ี 

 3.2.1  เพาะแยกเช้ือไดจ้ากเน้ือเยือ่ หรือ  Drainage  จากบริเวณท่ีติดเช้ือ 

  3.2.2  มีหนองจากบริเวณท่ีติดเช้ือ 
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 ..2.3  Abscess  หรือหลกัฐานการติดเช้ือพบระหวา่งการผา่ตดัหรือตรวจ 

ช้ินเน้ือทางพยาธิวทิยา  

3.2.4  อาการอยา่งนอ้ย  2  อยา่งท่ีบริเวณติดเช้ือ  ดงัน้ี  ปวดเฉพาะท่ี 

กดเจบ็  แดง  บวม  หรือร้อน  ร่วมกบัขอ้หน่ึงขอ้ใดดงัต่อไปน้ี 

1. เพาะแยกเช้ือไดจ้ากเลือด 

2. ตรวจพบ  Antigen  ในเลือดหรือปัสสาวะ 

3. Antibody  Titer  เจาะคร้ังเดียว  (lgM)  สูงเพียงพอหรือเพิ่มข้ึน  4   

เท่าในการตรวจเช้ือนั้น 

  3.3  Decubitus  Ulcer  Infection  รวมทั้ง  Superficial และ  Deep  Infection  ตอ้ง

ประกอบดว้ยอาการอยา่งนอ้ย  2  อยา่งต่อไปน้ี  แดง  กดเจบ็ หรือขอบแผลบวม  ร่วมกบัของเน้ือเยื่อบริเวณ

ขอบแผล 

   1.  เพาะแยกเช้ือไดจ้ากสารน ้ าทีไดจ้าก  Needle  Aspiration  or Biopsy  ของเน้ือเยือ่

บริเวณขอบแผล 

   2.  เพาะแยกเช้ือไดจ้ากเลือด 

  3.4   การติดเช้ือแผลไฟไหม้  (Burn  infection)  จะตอ้งประกอบดว้ยขอ้หน่ึงขอ้ใด 

ต่อไปน้ี 

   6.4.1  มีการเปล่ียนแปลงของลกัษณะแผลไหม ้ เช่น  Eschar  แยกตวัออกเร็ว  Eschar  

มีน ้าตาลเขม้  ด า  หรือม่วงคล ้า  หรือขอบแผลบวม  ร่วมกบั  การตรวจช้ินเน้ือ  แผลไฟไหม ้ พบเช้ือลุกลาม

เขา้ไปในเน้ือเยือ่ดีท่ีอยูใ่กลเ้คียง 

   6.4.2  มีการเปล่ียนแปลงของลกัษณะแผลไฟไหม ้ เช่น  Eschar  แยกตวัออกเร็ว  

Eschar  มีสีน ้าตาลเขม้  ด า  หรือม่วงคล ้า  หรือขอบแผลบวม  ร่วมกบัขอ้หน่ึงขอ้ใดต่อไปน้ี 
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   1.  เพาะแยกเช้ือไดจ้ากเลือดโดยไม่พบแหล่งติดเช้ืออ่ืนใด 

   2.  แยกไดเ้ช้ือ  Herpes  Simplex  Virus  การตรวจช้ินเน้ือ  Biopsy  Or  Scrappings  

ดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์ธรรมดา  หรือกลอ้งจุลทรรศน์อิเลคตรอน  บ่งวา่มีการติดเช้ือไวรัส 

     3.  ผูป่้วยแผลไฟไหม ้ ซ่ึงมีอาการ   2  ขอ้ต่อไปน้ี  ไข ้ (มากกวา่  38  ซ.)  หรือ

อุณหภูมิต ่า  (นอ้ยกวา่  36 ซ.)  ความดนัโลหิตต ่า  (< 90  mmHg  Systolic)  ปัสสาวะออกนอ้ย (<20 มล./ซม.)  

น ้าตาลในเลือดสูง  หรือมีภาวะสับสน  (Confusion)  ร่วมกบัขอ้หน่ึงขอ้ใดต่อไปน้ี 

1. เพาะแยกเช้ือไดจ้ากเลือด 

2. การตรวจช้ินเน้ือ  Burn  Biopsy  พบเช้ือโรคลุกลามเขา้ไปใน 

เน้ือเยือ่ขา้งเคียงท่ียงัไม่ตาย 

     3.  แยกไดเ้ช้ือ  Herpes  Simplex  Virus  การตรวจช้ินเน้ือ  Biopsy  Or  

Scrappings  ดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์ธรรมดา  หรือกลอ้งจุลทรรศน์อิเล็คตรอน  บ่งวา่มีการติดเช้ือไวรัส 

     4.  ผลการวนิิจฉยัของแพทย ์

   3.5  ฝีเต้านมอกัเสบ  (Breast  Abscess Or  Mastitis)  จะตอ้งประกอบดว้ยขอ้หน่ึง 

ขอ้ใดต่อไปน้ี 

   1.  เพาะแยกเช้ือไดจ้ากเน้ือเยื่อของเตา้นมหรือสารน ้าท่ีไดจ้ากการกรีดผา่หรือ Drain  

หรือใชเ้ขม็ดูด 

   2.  เห็นลกัษณะของฝีเตา้นมหรือหลกัฐานการติดเช้ือในระหวา่งการผา่ตดัหรือตรวจ

ช้ินเน้ือทางพยาธิวทิยา 

   3.  ไข ้ (มากกวา่  38  ซ.)  การอกัเสบเฉพาะท่ีของเขา้นมและแพทยใ์หก้ารวนิิจฉยัวา่

มีการติดเช้ือ 

  3.6  สะดืออกัเสบในเด็กแรกเกดิ   (Omphalitis  in  Newborn)  (อาย ุ< 30 วนั)  จะตอ้งเขา้ได้

กบัขอ้หน่ึงขอ้ใดต่อไปน้ี 
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   3.6.1  ผืน่แดง  (Erythema)  และ / หรือ มี  Serous  Drainage  จากสะดือ ร่วมกบัขอ้

หน่ึงขอ้ใดต่อไปน้ี 

1. เพาะแยกเช้ือไดจ้าก Drainage  Or  Needle  Aspirate 

2. เพาะแยกเช้ือไดจ้ากเลือด 

    3.6.2  ผืน่แดงและมีหนองไหลออกจากสะดือ 

   3.6.2  ผลการวนิิจฉยัของแพทย ์

  3.7  ตุ่มหนองในเด็กเลก็   (Pustulosis in infant)  (< 12  เดือน)  เขา้ไดก้บัขอ้หน่ึงขอ้ใด

ต่อไปน้ี 

   1.  เด็กมีตุ่มหนองและแพทยใ์หก้ารวนิิจฉยั 

 2.  ส่งหนองจากตุ่มหนองยอ้ม Gram  Stain  แลว้พบเมด็เลือดขาวเป็น PMN   

หรือ พบเช้ือ   

  3.8  Circumcision  Infection  in  Newborn   (อาย ุ <  30  วนั)  จะตอ้งประกอบดว้ยขอ้

หน่ึงขอ้ใดต่อไปน้ี 

   1.  มีหนองจากแผล  Circumcision 

   2.  มีอาการอยา่งใดอยา่งหน่ึง  :  ผืน่แดง  บวม  หรือกดเจบ็ท่ีท า Circumcision  รวม

กบัเพาะแยกเช้ือไดจ้าก  Pathogen  จากบริเวณ 

   3.  มีอาการอยา่งใดอยา่งหน่ึง   :   ผืน่แดง  บวม  หรือกดเจ็บท่ี  Circumcision  

ร่วมกบัเพาะแยกเช้ือไดจ้าก  Skin  Contaminant  ท่ีต  าแหน่งนั้นและแพทยใ์หก้ารวินิจฉยัหรือไดใ้หก้ารรักษา

ดว้ยยาตา้นจุลชีพท่ีเหมาะสม 

4.  การติดเช้ือทางระบบสืบพันธ์ุ  (REPRODUCTIVE  TRACT  INFECTION) 
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  ไดแ้ก่  กลุ่มโรคติดเช้ือท่ีเกิดข้ึนในทางสูตินรีเวช  และผูป่้วยชายในหน่วย  UROLOGY  

โรคเหล่าน้ี  ไดแ้ก่  ENDOMETRITIS,  EPISIOTOMY  INFECTION,  VAGINAL CUFF  INFECTION  

และการติดเช้ืออ่ืน ๆ  ทางระบบสืบพนัธ์ุของผูช้ายหรือผูห้ญิง 

  4.1  ENDOMETRITIS   ตอ้งประกอบดว้ยขอ้หน่ึงขอ้ใดดงัต่อไปน้ี 

   1)  เพาะแยกเช้ือไดจ้ากสารน ้ าหรือเน้ือเยือ่  ENDOMETRIUM  ซ่ึงไดร้ะหวา่งการ

ผา่ตดั  โดย NEEDLE  ASPIRATION  OR  BRUSH  BIOPSY 

   2)  มี  DISCHARGE  ท่ีผดิปกติออกจากมดลูก  และมีอาการอยา่งนอ้ย  2  อยา่ง  

ดงัต่อไปน้ี  :  ไข ้ (มากกวา่  38  องศาเซลเซียส)  ปวดทอ้งหรือกดเจบ็ท่ีมดลูก 

 

 

 

4.2 EPISIOTOMY  SITE  INFECTION  ตอ้งประกอบดว้ยขอ้หน่ึงขอ้ใด  

ต่อไปน้ี 

1) มีหนองจากแผล  EPISIOTMY 

2) EPISIOTOMY  ABSCESS 

3) แพทยใ์หก้ารวนิิจฉยัวา่มีการติดเช้ือ 

  4.3  VAGINAL  CUFF  INFECTION   ตอ้งประกอบดว้ยขอ้หน่ึงขอ้ใดต่อไปน้ี 

1) มีหนองจาก  VAGINAL  CUFF 

2) ฝีท่ี  VAGINAL  CUFF 

3) เพาะแยกเช้ือไดจ้ากสารน ้าหรือเน้ือเยือ่จาก  VIGINAL  CUFF 
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  4.4  การติดเช้ืออืน่ ๆ ทางระบบสืบพนัธ์ุของชายหญงิ  (EPIDIDYMIS,  TESTIS, 

PROSTATE, VAGIAN  OVERIES, UTERUS OR  DEEP  PELVIC  TISSUE  อ่ืน ๆ ยกเวน้ 
ENDOMETRITIS OR  VAGINAL  CUFF  INFECTION)  ตอ้งประกอบดว้ยขอ้หน่ึงขอ้ใดต่อไปน้ี 

4.4.1 เพาะแยกเช้ือไดจ้ากสารน ้าหรือเน้ือเยือ่บริเวณนั้น 
4.4.2 ฝี  หรือหลกัฐานของการติดเช้ืออ่ืน ๆ พบระหวา่งการผา่ตดั  หรือ 

ตรวจช้ินเน้ือทางพยาธิวทิยา 
 4.4.3      อาการอยา่งนอ้ย  2  อยา่ง  ดงัต่อไปน้ี  :  ไข ้ (มากกวา่  38 องศาเซลเซียส)  คล่ืนไส้อาเจียน  
ปวด  กดเจบ็ หรือปัสสาวะล าบาก  ร่วมกบัขอ้หน่ึงขอ้ใดต่อไปน้ี 

1)  เพาะแยกเช้ือไดจ้ากเลือด 
2)  แพทยใ์หก้ารวนิิจฉยัวา่มีการติดเช้ือ 

  ส าหรับการวินิจฉัยการติดเช้ือในหน่วยบริการปฐมภูมิ  หากมีขอ้สงสัยพยาบาลท่ีปฏิบติังานใน
หน่วยบริการปฐมภูมิควรปรึกษาพยาบาลควบคุมการติดเช้ือ หรือแพทยท่ี์รับผิดชอบเก่ียวกบังานป้องกนัและ
ควบคุมการติดเช้ือของโรงพยาบาลแม่ข่าย เพื่อเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และสามารถวนิิจฉยัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 


