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แนวปฏิบัติการป้องกนัการแพร่กระจายเช้ือแบบมาตรฐาน (Standard Precautions) 
นโยบาย  
 การติดเช้ือในสถานบริการสาธารณสุขเป็นปัญหาส าคญัทางสาธารณสุข  ท่ีก่อให้เกิด
ผลกระทบหลายประการทั้งต่อตวัผูป่้วย ญาติ บุคลากรและต่อสถานบริการสาธารณสุข ดงันั้นเพื่อให้ผู ้
มารับบริการไดรั้บการบริการท่ีมีคุณภาพ ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน บุคลากรเกิดความปลอดภยัและไม่เกิด
การติดเช้ือในบุคลากรทางสุขภาพจึงต้องมีแนวทางในการปฏิบัติท่ี เหมาะสม เพื่อป้องกันการ
แพร่กระจายเช้ือในโรงพยาบาล ซ่ึงในการป้องกนัการแพร่กระจายเช้ือในโรงพยาบาล ควรใชห้ลกัการ
ป้องกนัการแพร่กระจายเช้ือแบบมาตรฐาน โดยศูนยค์วบคุมโรคสหรัฐอเมริกา (CDC, 2007) แนะน าให้
มีการปฏิบติั 10 ประการ ไดแ้ก่ การท าความสะอาดมือ การใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัร่างกาย     สุขวิทยาระบบ
ทางเดินหายใจ การจดัสถานท่ีให้ผูป่้วย/การแยกผูป่้วย การจดัการอุปกรณ์ท่ีใช้กบัผูป่้วย การควบคุม
ส่ิงแวดลอ้ม การจดัการผา้เป้ือน การฉีดยาท่ีปลอดภยั การควบคุมการติดเช้ือในหัตถการการเจาะน ้ าไข
สันหลงั และความปลอดภยัของบุคลากร 
  
วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อใหผู้ม้ารับบริการไดรั้บการดูแลอยา่งถูกตอ้งตามมาตรฐาน และบุคลากรเกิดความปลอดภยั
ในการปฏิบติังาน 

2. เพื่อให้บุคลากร มีการปฏิบัติในการป้องกันการแพร่กระจายเช้ือแบบมาตรฐาน (standard 
precautions) ไดถู้กตอ้งเป็นไปในแนวทางเดียวกนั 

3. เพื่อป้องกนัการแพร่กระจายเช้ือในสถานบริการสาธารณสุข 
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ค านิยามศัพท์ 
 การปฏิบัติตามหลักการป้องกันการแพร่กระจายเ ช้ือแบบมาตรฐาน  (Standard 
Precautions)  หมายถึง การป้องกนัการแพร่กระจายเช้ือจากเลือด สารคดัหลัง่ และสารน ้ าภายในร่างกาย 
ในผู ้ป่วยทุกรายท่ีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล โดยถือว่าผู ้ป่วยทุกรายท่ีเข้ารับการรักษาใน
โรงพยาบาลมีการติดเช้ือหรือมีเช้ือเจริญอยู ่หลกัการป้องกนัการแพร่กระจายเช้ือแบบมาตรฐานของศูนย์
ควบคุมและป้องกนัโรค ประเทศสหรัฐอเมริกา (CDC, 2007) ประกอบดว้ยการปฏิบติั 10 ประการ คือ  
 1. การท าความสะอาดมือ  
 2. การใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัร่างกาย  
 3. สุขวทิยาระบบทางเดินหายใจ  
 4. การจดัสถานท่ีใหผู้ป่้วย/การแยกผูป่้วย  
 5. การจดัการอุปกรณ์ท่ีใชก้บัผูป่้วย  
 6. การควบคุมส่ิงแวดลอ้ม  
 7. การจดัการผา้เป้ือน  
 8. การฉีดยาท่ีปลอดภยั  
 9. การควบคุมการติดเช้ือในหตัถการการเจาะน ้าไขสันหลงั  
 10. ความปลอดภยัของบุคลากร 
 หลกัในการป้องกนัการติดเช้ือและควบคุมการแพร่กระจายเช้ือในโรงพยาบาลหรือสถาน
บริการสาธารณสุข ตอ้งอาศยัมาตรการส าคญัท่ีเรียกวา่ Isolation Precautions 

 Isolation Precautions หมายถึง การปฏิบติัเพื่อป้องกนัการติดเช้ือและควบคุมการแพร่กระจายเช้ือ 
จากผูป่้วยสู่ผูป่้วย บุคลากร ญาติ และส่ิงแวดล้อมรอบโรงพยาบาลหรือสถานบริการสาธารณสุข ซ่ึง
ประกอบดว้ย 2 มาตรการ คือ 
 1. Standard Precautions หมายถึง การป้องกนัการแพร่กระจายเช้ือแบบมาตรฐาน เป็นการ
ปฏิบัติขั้นพืน้ฐานเพื่อป้องกนัการติดเช้ือ มาตรการนี้ใช้กับผู้ป่วยทุกราย ท่ีมารับบริการจากโรงพยาบาล
หรือสถานบริการสาธารณสุข โดยไม่ค  านึงถึงการวินิจฉยัโรคหรือผูป่้วยจะมีการติดเช้ือหรือไม่ ซ่ึงเป็น
มาตรการท่ีประยกุตม์าจาก Universal Precautions และ Body Substance Isolation 
 2. Transmission Based Precautions หมายถึง การปฏิบัติขั้นพิเศษเพื่อควบคุมการ
แพร่กระจายเช้ือ ซ่ึงใชป้ฏิบติักบัผู้ป่วยทั้งทีส่งสัยว่าเป็นโรคติดเช้ือหรือทราบว่าเป็นโรคติดเช้ือ มาตรการ
ในการปฏิบติัน้ีจะข้ึนอยู่กบัลกัษณะหนทางการแพร่กระจายเช้ือโรคของผูป่้วย เช่น เป็นโรคติดเช้ือท่ี
สามารถแพร่กระจายทางอากาศ ทางฝอยละอองน ้ามูกน ้าลาย หรือทางการสัมผสั 
  ส าหรับการป้องกนัการแพร่กระจายเช้ือแบบมาตรฐาน(Standard Precautions) มีรายละเอียด
ดงัน้ี 
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แนวปฏิบัตกิารป้องกนัการแพร่กระจายเช้ือแบบมาตรฐาน  
(Standard Precautions)  

  
 หน่วยงานควรก าหนดให้บุคลากรในโรงพยาบาล/สถานบริการสาธารณสุข ใช้มาตรการ
พื้นฐาน (standard precautions) ในการป้องกนัการติดเช้ือ โดยให้คิดวา่เลือดและส่ิงคดัหลัง่จากร่างกาย
ผูป่้วยทุกคนมีการติดเช้ือเสมอ บุคลากรจึงยึดหลกัการปฏิบติัตามมาตรการพื้นฐานเพื่อการป้องกนัการ
ติดเช้ือและแพร่กระจายเช้ือ ประกอบดว้ยแนวปฏิบติั  10 ประการ ดงัน้ี 
1.การท าความสะอาดมือ (hand hygiene) 
       แนวปฏิบติัในเร่ืองการท าความสะอาดมือส าหรับบุคลากรทางสุขภาพ มีรายละเอียดดงัน้ี 
 1.1 ระหว่างให้การดูแลผูป่้วย บุคลากรทางสุขภาพ ควรหลีกเล่ียงการสัมผสัท่ีไม่จ  าเป็นใน
พื้นผิวท่ีอยู่บริเวณใกล้เคียงผู ้ป่วย เพื่อป้องกันการปนเป้ือนของเช้ือโรคสู่มือ หรือป้องกันการ
แพร่กระจายเช้ือจากมือท่ีปนเป้ือนเช้ือสู่ส่ิงแวดลอ้มรอบตวัผูป่้วย    
 1.2 เม่ือมือเป้ือนสกปรกอยา่งเห็นไดช้ดั เป้ือนจากการสัมผสัเลือด สารน ้ าหรือสารคดัหลัง่ 
ลา้งมือดว้ยสบูก่บัน ้า หรือสบู่ผสมน ้ายาฆ่าเช้ือกบัน ้า    
 1.3 หากมือไม่เป้ือนอย่างเห็นได้ชัด หรือภายหลงัจากล้างมือด้วยน ้ าและสบู่เพื่อขจดัส่ิง
ปนเป้ือน เม่ือมือมีการเป้ือนตามขอ้บ่งช้ีในการลา้งมือ ท าความสะอาดมือโดยการถูมือดว้ยแอลกอฮอล ์
(alcohol-based handrub) หรือลา้งมือดว้ยสบู่ผสมน ้ายาฆ่าเช้ือกบัน ้า  
 หมายเหตุ : การลา้งมือดว้ยน ้ ากบัสบู่ก่อนและหลงัการใชแ้อลกอฮอล์ถูท าความสะอาด
มือทนัที การปฏิบติัดงักล่าวจะท าลายสารไขมนัท่ีเคลือบผวิหนงัและเป็นสาเหตุท าใหเ้กิดการระคายเคือง
ผวิหนงัได ้(WHO,2006) 
  ขอ้บ่งช้ีในการลา้งมือมีดงัน้ี  
  1.3.1  ก่อนสัมผสัผูป่้วยโดยตรง  
  1.3.2  หลังสัมผสัเลือด สารน ้ า สารคดัหลั่ง ส่ิงขบัถ่าย เยื่อบุ ผิวหนังท่ีมีรอยแยก หรือ
ภายหลงัการท าแผล    
  1.3.3  หลงัสัมผสัผวิหนงัปกติของผูป่้วย เช่น เม่ือจบัชีพจร วดัความดนัโลหิต หรือยกตวั
ผูป่้วย  
  1.3.4  เม่ือเปล่ียนจากการท ากิจกรรมในบริเวณของร่างกายท่ีสกปรกไปท ากิจกรรมใน
บริเวณท่ีสะอาดขณะให้การดูแลผูป่้วยรายเดียวกนั เช่น ท าแผลติดเช้ือ หรือท าความสะอาดอวยัวะสืบ
พนัธ์ แลว้จะไปท าการเช็ดตวั เช็ดหนา้ใหผู้ป่้วย   
  1.3.5  หลงัสัมผสัอุปกรณ์ท่ีอยูบ่ริเวณใกลชิ้ดกบัผูป่้วย   
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  1.3.6  หลงัถอดถุงมือ   
                        1.3.7 ก่อนท าหัตถการท่ีมีการสอดใส่อุปกรณ์เขา้ร่างกายผูป่้วยทั้งกรณีใส่และไม่ใส่       
ถุงมือ เช่น การสวนปัสสาวะ การฉีดยา การเจาะเลือด (WHO, 2006) 
  1.3.8. หลงัสัมผสัอุปกรณ์ท่ีใชแ้ลว้กบัผูป่้วย (WHO, 2006) 
 1.4 ควรล้างมือด้วยสบู่และน ้ า หรือ สบู่ผสมน ้ ายาท าลายเช้ือและน ้ า เม่ือคาดว่าสัมผสักบั
สปอร์ของเช้ือไดแ้ก่ เช้ือ C. difficle หรือเช้ือ Bacillus anthracis เน่ืองจากแอลกอฮอล์ คลอเฮกซีดีน ไอ
โอโดฟอร์ และน ้ายาท าลายเช้ืออ่ืนๆ มีประสิทธิภาพต ่าในการก าจดัสปอร์  
 1.5 ไม่ควรสวมเล็บปลอม หรือเม่ือตอ้งสัมผสัผูป่้วยโดยตรงในการดูแลผูป่้วยท่ีมีความเส่ียง
สูงต่อการติดเช้ือ เช่น ผูป่้วยในหออภิบาลผูป่้วย หรือ ในหอ้งผา่ตดั    
  1.5.1  ควรก าหนดนโยบายเก่ียวกับการสวมเล็บปลอมในบุคลากรท่ีตอ้งสัมผสัผูป่้วย
โดยตรง ท่ีปฏิบติังานในหอผูป่้วยอ่ืนๆ    
 

2.การใช้อุปกรณ์ป้องกนัร่างกาย (Personal protective equipment (PPE)) 
          การใช้อุปกรณ์ป้องกันร่างกายส าหรับบุคลากรทางสุขภาพ เพื่อป้องกันการติดเช้ือ
แพร่กระจายเช้ือ จึงตอ้งมีการปฏิบติัใหถู้กตอ้ง โดยใชห้ลกัการดงัน้ี 
  1. สวมอุปกรณ์ป้องกันร่างกาย ได้แก่ ถุงมือ เส้ือคลุม อุปกรณ์ป้องกนัตา จมูก ปาก     
เม่ือคาดวา่จะมีการสัมผสัเลือดหรือสารคดัหลัง่  
  2. ป้องกนัการปนเป้ือนของเส้ือผา้และผวิหนงัขณะถอดอุปกรณ์ป้องกนั   
  3. ถอดอุปกรณ์ป้องกนัร่างกายเม่ือออกจากหอ้งผูป่้วย และทิ้งในภาชนะท่ีจดัไว ้ 
อุปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคล ท่ีบุคลากรสุขภาพใชเ้พื่อป้องกนัร่างกายมีดงัน้ี 
  
2.1.ถุงมือ (gloves) 
  2.1.1 สวมถุงมือเม่ือคาดว่าอาจสัมผสัเลือด หรืออุปกรณ์ท่ีมีการปนเป้ือนเช้ือ เยื่อบุของ
ร่างกาย ผวิหนงัท่ีมีรอยแยก หรือผวิหนงัท่ีเปรอะเป้ือน (เช่น เป้ือนอุจจาระ ปัสสาวะ)    
  2.1.2 สวมถุงมือท่ีมีขนาดพอดี และเหมาะสมกบักิจกรรมท่ีจะปฏิบติั  
   2.1.2.1 สวมถุงมือสะอาด (cleaned glove/ disposable glove)   ในการตรวจทัว่ไป 
ในการใหก้ารดูแลผูป่้วยโดยตรง 
   2.1.2.2 สวมถุงมือสะอาด เม่ือสัมผสักบัเลือด สารน ้ า สารคดัหลัง่ของผูป่้วย หรือ
อุปกรณ์ท่ีมีการปนเป้ือนเช้ือ เยือ่บุของร่างกาย ผวิหนงัท่ีมีรอยแยก หรือผวิหนงัท่ีเปรอะเป้ือน 
   2.1.2.3 สวมถุงมือสะอาด หรือถุงมือชนิดน ากลบัมาใช้ซ ้ า (reusable)      ส าหรับ
การท าความสะอาดส่ิงแวดลอ้มทัว่ไป  
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   2.1.2.4 สวมถุงมือปราศจากเช้ือ (sterile glove)        ส าหรับการท าหัตถการหรือ
การตรวจท่ีตอ้งการความปราศจากเช้ือ เช่น การผา่ตดั ความคลอด การสวนปัสสาวะ การเจาะปอด เจาะ
หลงั เป็นตน้ (ส านกัการพยาบาล, 2546) 
                              2.1.2.5 สวมถุงมือยางหนาหรือถุงมือแม่บา้นส าหรับงานซักลา้ง เช่น ลา้งอุปกรณ์
การแพทย ์(ส านกัการพยาบาล, 2546)             
  2.1.3 ถอดถุงมือภายหลงัสัมผสัผูป่้วย และ/หรือส่ิงแวดลอ้มรวมทั้งอุปกรณ์การแพทย ์
โดยใชว้ธีิการท่ีเหมาะสมเพื่อป้องกนัมิใหมื้อเป้ือน  
  2.1.4 ไม่สวมถุงมือคู่เดิมในการดูแลผูป่้วยรายอ่ืน  และไม่ลา้งถุงมือเพื่อน ากลบัมาใช ้
โดยไม่ผา่นกระบวนการท าลายเช้ือ เพราะจะท าใหเ้กิดการแพร่กระจายเช้ือ   
  2.1.5 เปล่ียนถุงมือในระหวา่งการดูแลผูป่้วยรายเดิม หากท ากิจกรรมกบัส่วนของร่างกาย
ท่ีปนเป้ือน (เช่น บริเวณ perineum ) และจะไปท ากิจกรรมกบัส่วนของร่างกายท่ีสะอาด   (เช่น ใบหนา้ )    
    2.1.6 ลา้งมือทนัทีภายหลงัจากถอดถุงมือเพื่อป้องกนัการปนเป้ือนเช้ือ หรือการน าเช้ือสู่
ผูป่้วยอ่ืนหรือส่ิงแวดลอ้ม (ส านกัการพยาบาล, 2546) 
  
2.2. เส้ือคลุม (gowns) 
  2.2.1 สวมเส้ือคลุมให้เหมาะสมกบักิจกรรมท่ีปฏิบติัเพื่อป้องกนัผิวหนังและเส้ือผา้
ปนเป้ือนระหวา่งการท าหตัถการและกิจกรรมกบัผูป่้วย ท่ีคาดวา่อาจจะมีการสัมผสัเลือด สารน ้ า สารคดั
หลัง่หรือส่ิงขบัถ่ายของผูป่้วย   
  2.2.1.1 สวมเส้ือคลุมเม่ือต้องสัมผสัผูป่้วยโดยตรง ในผูป่้วยท่ีมีสารคดัหลั่งหรือส่ิง
ขบัถ่าย    
   2.2.1.2 ถอดเส้ือคลุมท่ีเป้ือนออก และลา้งมือเพื่อป้องกนัการปนเป้ือนเช้ือโรค  
  2.2.2 ไม่น าเส้ือคลุมท่ีปนเป้ือนหลงัการใชง้านแลว้กลบัมาใช ้ถึงแมจ้ะให้การดูแลผูป่้วย
รายเดิม   
  2.2.3 ไม่มีข้อบ่งช้ีในการสวมเส้ือคลุมเข้าในหน่วยงานท่ีมีความเส่ียงสูง (เช่นหอ
ผูป่้วยหนกั (ICU)    
  2.2.4 การถอดเส้ือคลุม ตอ้งถอดออกอยา่งระมดัระวงั โดยจบัมว้นให้ดา้นในออกให้อยู่
ดา้นนอก น าเส้ือคลุมไปใส่ถงัผา้เป้ือนอยา่งถูกตอ้งและลา้งมือใหส้ะอาด (ส านกัการพยาบาล, 2546) 
  
 2.3.การใช้อุปกรณ์ป้องกนัตา จมูก ปาก (Mouth, nose, eye protection) 
  2.3.1 สวมอุปกรณ์ป้องกนัเยื่อบุตา จมูก ปาก ระหว่างการท าหัตถการ     และกิจกรรม
การดูแลผูป่้วยท่ีคาดวา่อาจจะมีการพุ่งกระเด็นของเลือด สารน ้ า สารคดัหลัง่ หรือส่ิงขบัถ่ายจากร่างกาย
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ผูป่้วย โดยสวมผา้ปิดปาก - ปิดจมูก (mask) แวน่ตา (goggle) กระจงัหนา้ (face shield) ให้เหมาะสมกบั
กิจกรรมท่ีจะท า    
  2.3.2 ขณะท ากิจกรรมท่ีท าให้เกิดฝอยละอองน ้ ามูกน ้ าลาย (ได้แก่ การส่องกล้อง
หลอดลม การดูดเสมหะจากทางเดินหายใจ การใส่ท่อช่วยหายใจ) ทั้งในผูป่้วยท่ีไม่ติดเช้ือหรือมีการติดเช้ือ
ในระบบทางเดินหายใจ (เช่น TB ,SARS) ให้สวมกระจงัหน้า (face shield) ชนิดท่ีปิดด้านหน้าและ
ดา้นขา้งของใบหน้า หรือใส่หน้ากาก (mask) ท่ีมีกระจงัหน้าติดอยู่ด้วย หรือใส่หน้ากาก (mask) และ
แวน่ตา (ร่วมกบัการสวมถุงมือและผา้กนัเป้ือน)    
 
3.สุขวทิยาระบบทางเดินหายใจ (respiratory hygiene/cough etiquette) 
  3.1 ให้ความรู้แก่บุคลากรในโรงพยาบาล เก่ียวกับความส าคญัของการป้องกันการ
แพร่กระจายเช้ือทางฝอยละออง และเช้ือโรคท่ีติดต่อระบบทางเดินหายใจ โดยเฉพาะระหว่างฤดูกาล
ระบาดของการติดเช้ือระบบทางเดินหายใจท่ีเกิดจากไวรัส (เช่น เช้ือไขห้วดัใหญ่ (influenza), Respiratory 
Syncytial Virus, อดีโนไวรัส, พาราอินฟลูเอนซา ไวรัส) ในชุมชน   
  3.2 ด าเนินการตามมาตรการต่อไปน้ี เพื่อควบคุมการแพร่กระจายเช้ือจากสารคดัหลัง่
จากระบบทางเดินหายใจในผูป่้วย ในรายท่ีมีอาการ/อาการแสดงของการติดเช้ือระบบทางเดินหายใจ 
ตั้งแต่ผูป่้วยเขา้มาในโรงพยาบาล/สถานบริการสาธารณสุข  
   3.2.1 ติดป้ายประกาศท่ีประตูทางเขา้และบริเวณท่ีส าคญั  เพื่อให้ผูป่้วยท่ีมีอาการ
และอาการแสดงของโรคระบบทางเดินหายใจ ให้ปิดปาก ปิดจมูก เม่ือไอหรือจาม ใชก้ระดาษทิชชูและ
ทิ้งอยา่งเหมาะสม และใหล้า้งมือหลงัสัมผสัส่ิงคดัหลัง่จากระบบทางเดินหายใจ   
   3.2.2 การจดัเตรียมกระดาษทิชชูและภาชนะท่ีทิ้งกระดาษทิชชู ชนิดท่ีไม่ตอ้งใช้
มือสัมผสัเพื่อเปิดฝาภาชนะ (ภาชนะส าหรับทิ้งโดยใชเ้ทา้เปิด )    
   3.2.3 สนับสนุนอุปกรณ์การท าความสะอาดมือและวิธีการท าความสะอาดมือ 
บริเวณทางเดิน/ท่ีผูป่้วยรอตรวจหรือบริเวณหอผูป่้วย (ติดขวดแอลกอฮอลท์ าความสะอาดมือในบริเวณท่ี
เขา้ถึงไดส้ะดวก และอ่างลา้งมือเพื่อสนบัสนุนการท าความสะอาดมือ)    
   3.2.4 ในระหวา่งท่ีความชุกของการติดเช้ือโรคระบบทางเดินหายใจเพิ่มข้ึนในชุม
ชุน (วดัจากจ านวนนกัเรียนท่ีป่วยในโรงเรียน, การคน้หาผูป่้วยท่ีติดเช้ือในระบบทางเดินหายใจ) ให้
จดัหาผา้ปิดปาก-ปิดจมูก (mask) แจกให้กบัผูป่้วยท่ีไอ/ผูท่ี้มีอาการใช้ เม่ือเขา้มาในโรงพยาบาล/สถาน
บริการสาธารณสุข  และควรจดัแยกใหผู้ป่้วยอยูห่่างจากพื้นท่ีรอตรวจของผูป่้วยอ่ืนตามปกติ อยา่งนอ้ย 3 
ฟุต    
   3.2.5 มีการควบคุมก ากบัใหมี้การปฏิบติัเป็นมาตรฐานตลอดทั้งปี   
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4.การจัดสถานทีใ่ห้ผู้ป่วย/การแยกผู้ป่วย (Patient placement) 
 4.1 แยกผูป่้วยท่ีมีโอกาสเกิดการแพร่กระจายเช้ือสู่ผูอ่ื้น (เช่นไม่สามารถควบคุมสารคดัหลัง่ 
ส่ิงคดัหลัง่ หรือน ้ าท่ีระบายออกจากแผลได ้ ทารกท่ีสงสัยเป็นโรคระบบทางเดินหายใจจากเช้ือไวรัส 
เป็นโรคกระเพาะอาหารและล าไส้อกัเสบ) ใหอ้ยูใ่นหอ้งแยกหากสามารถท าได ้  
 4.2 แยกผูป่้วยท่ีไม่ (หรือไม่สามารถคาดหวงัได้ว่าจะ) ร่วมมือในการรักษาสุขอนามยัท่ี
เหมาะสมหรือควบคุมส่ิงแวดลอ้มได ้ไวใ้นหอ้งแยก 
 4.3 การจดัสถานท่ีและการแยกผูป่้วย พิจารณาตามหลกัการต่อไปน้ี 
   - ทราบหรือสงสัยลกัษณะหนทางการแพร่กระจายเช้ือ  
   - ปัจจยัเส่ียงของการแพร่กระจายเช้ือในผูป่้วยท่ีติดเช้ือ 
   - ปัจจยัเส่ียงของผลท่ีไม่พึงประสงคจ์ากการติดเช้ือในโรงพยาบาลในผูป่้วยราย
อ่ืนซ่ึงอยูใ่นหอ้งท่ีจดัใหผู้ป่้วยติดเช้ืออยู ่
   - สถานบริการตอ้งจดัจุดตรวจ คดักรองท่ีด้านหน้าอาคาร บริเวณอากาศถ่ายเท
สะดวกส าหรับผูป่้วยท่ีมีอาการทางระบบทางเดินหายใจ  
   - การใช้ห้องร่วมกบัผูป่้วยรายอ่ืน (ได้แก่ การจดัให้ผูป่้วยท่ีมีการติดเช้ือชนิด
เดียวกนัอยูใ่นหอ้งเดียวกนั)    
  
5.การจัดการอุปกรณ์ทีใ่ช้กบัผู้ป่วย (patient-care equipment and instruments/devices) 
  5.1 ก าหนดนโยบายและระเบียบปฏิบติัในการรวบรวม การเคล่ือนยา้ย และการจบัตอ้ง
เคร่ืองมือ/อุปกรณ์การแพทยท่ี์มีการปนเป้ือนเลือด หรือสารน ้าจากร่างกายผูป่้วย    
  5.2 ก าจดัส่ิงท่ีปนเป้ือนบนอุปกรณ์           ชนิดท่ีตอ้งใชผ้า่นเขา้ไปในส่วนของร่างกาย
ท่ีปราศจากเช้ือ (critical items) เช่น เคร่ืองมือผ่าตดั สายสวนปัสสาวะ กระบอกฉีดยา เป็นตน้ หรือ
อุปกรณ์ท่ีตอ้งสัมผสัเยื่อบุร่างกาย (semi-critical items) เช่น อุปกรณ์ช่วยหายใจ โดยการล้างท าความ
สะอาดก่อนและท าใหป้ราศจากเช้ือ หรือท าลายเช้ือระดบัสูงตามกระบวนการ    
  5.3 สวมอุปกรณ์ป้องกนัร่างกาย (ไดแ้ก่ ถุงมือ เส้ือคลุม) อย่างเหมาะสมในการสัมผสั
อุปกรณ์ท่ีปนเป้ือนท่ีมองเห็นไดช้ดัเจน หรือคาดวา่จะมีการปนเป้ือนหรือสัมผสัเลือด สารน ้ าจากร่างกาย
ผูป่้วย    
 
6.การควบคุมส่ิงแวดล้อม (care of environment/ Environmental control) 
 6.1 ก าหนดนโยบายและระเบียบปฏิบติัในการท าความสะอาดพื้นผิวส่ิงแวดลอ้มตามระดบั
ของการปนเป้ือนหรือท่ีผูป่้วยสัมผสั    
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 6.2 ท าความสะอาดและท าลายเช้ือพื้นผวิส่ิงแวดลอ้ม ท่ีมีการปนเป้ือนเช้ือโรครวมทั้งบริเวณ
ใกลเ้คียงผูป่้วย (ไดแ้ก่ ราวกั้นเตียง โต๊ะคร่อมเตียง) และพื้นผิวส่ิงแวดลอ้มท่ีมีการสัมผสับ่อยๆ (ไดแ้ก่ 
ลูกบิดประตู พื้นผวิรอบๆในหอ้งน ้าผูป่้วย) หรือบริเวณหอ้งพกัญาติ 
 6.3 ใช้น ้ ายาท าลายเช้ือท่ีมีมาตรฐานในการท าลายเช้ือท่ีปนเป้ือน ใช้ตามค าแนะน าจาก
บริษทัผูผ้ลิต     
  6.3.1  ทบทวนประสิทธิภาพของน ้ ายาท าลายเช้ือท่ีผลิตใช้เอง หากพบว่ายงัมีการ
แพร่กระจายเช้ือบางชนิดอยู ่(เช่น เช้ือ Rotavirus, Clostidium. difficile, Norovirus) อาจเกิดจากเช้ือด้ือ
ต่อน ้ายาท าลายเช้ือ ควรเปล่ียนน ้ายาท่ีมีประสิทธิภาพสูงข้ึนในการท าลายเช้ือตามขอ้บ่งช้ี   
 6.4 ในการใหก้ารดูแลผูป่้วยเด็ก หรือมีบริเวณหอ้งพกัญาติท่ีใหเ้ด็กเล่นของเล่น 
(เช่นแผนกสูติ นรีเวชกรรม)  ควรก าหนดนโยบายและระเบียบปฏิบติัในการท าความสะอาดและท าลาย
เช้ือของเล่นเด็กอยา่งสม ่าเสมอ  
  พิจารณาการพฒันานโยบายตามหลกัดงัน้ี    
  6.4.1  เลือกของเล่นเด็กท่ีสามารถท าความสะอาดและท าลายเช้ือไดง่้าย 
  6.4.2  ถา้มีการใชข้องเล่นร่วมกนั ไม่ควรใชข้องเล่นเด็กท่ีท าจากขนสัตว ์
  6.4.3  ท  าความสะอาดและท าลายเช้ือเคร่ืองเล่นท่ีมีขนาดใหญ่ อย่างนอ้ยสัปดาห์ละคร้ัง 
หรือเม่ือพบวา่เปรอะเป้ือน 
  6.4.4  ของเล่นเด็กท่ีสามารถน าเขา้ช่องปากได ้ภายหลงัท าลายเช้ือแลว้ควรลา้งดว้ยน ้ าอีก
คร้ัง 
  6.4.5  ของเล่นท่ีตอ้งท าความสะอาดและท าลายเช้ือ ควรแยกเก็บทนัทีหรือเก็บในภาชนะ
ท่ีแยกจากของเล่นท่ีท าความสะอาดเรียบร้อยแลว้ และพร้อมใชง้าน 
 6.5 มีนโยบายเพื่อป้องกนัการปนเป้ือนเช้ือโรคโดยการลา้งท าความสะอาด และท าลายเช้ือ
อุปกรณ์อิเลคโทรนิกทุกชนิดท่ีใชก้บัผูป่้วย ในระหวา่งท่ีใชง้านและเม่ือเคล่ือนยา้ยเขา้หรือออกนอกห้อง
ผูป่้วยทุกวนั   
  6.5.1  ไม่มีข้อแนะน าในการใช้ส่ิงห่อหุ้มเพื่อป้องกันแบบชนิดถอดได้ หรือล้าง
แป้นพิมพค์อมพิวเตอร์  (unresolved issue) 
 
7.การจัดการผ้าเป้ือน (textiles and laundry/ Linen) 
       7.1 สัมผสัผา้ท่ีใช้แล้วด้วยความระมดัระวงั เพื่อหลีกเล่ียงการปนเป้ือนในอากาศ พื้นผิว
ส่ิงแวดลอ้มและบุคคลใหน้อ้ยท่ีสุด    
           7.2 หากมีการทิ้งผา้เป้ือนโดยผ่านปล่องหรือทางลาด ต้องออกแบบให้มีลักษณะมิดชิด 
เพื่อใหเ้กิดการฟุ้งกระจายของฝุ่ นละอองหรือเช้ือจากผา้เป้ือนให้นอ้ยท่ีสุด  
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 ขั้นตอนการทิง้ผ้าเป้ือน (ส านกัการพยาบาล, 2546) 
 7.3 มีการแยกประเภทผา้เป้ือนท่ีใช้แลว้ เพื่อให้กระบวนการซักเป็นไปอยา่งสะดวก คุม้ค่า 
และป้องกนัการแพร่กระจายเช้ือโรค  
 7.4 ถงับรรจุผา้เป้ือนเป็นภาชนะแข็งแรงป้องกนัการร่ัวซึมผา่นของน ้ าได ้และมีฝาปิดมิดชิด 
มีป้ายบอกประเภทของผา้เป้ือนแต่ละชนิดอยา่งชดัเจน เพื่อให้แยกประเภทผา้เป้ือนลงถงัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
โดยแยกเป็นผา้เป้ือนทัว่ไป และผา้เป้ือนเช้ือโรค เช่น ผา้เป้ือนเลือด สารคดัหลัง่ ส่ิงขบัถ่าย  
 7.5 มีการก าจดัเศษเลือด ส่ิงขบัถ่าย เศษส าลี ก๊อซ เขม็ ออกจากผา้ก่อนทิ้งผา้ลงถงั 
  
 ขั้นตอนการขนส่งผ้าเป้ือน  
 7.6 ขนส่งผา้โดยมีภาชนะบรรจุผา้ท่ีปิดมิดชิด ใชร้ถเข็นผา้เป้ือนท่ีปิดหรือมีผา้คลุมมิดชิด 
หา้มนบัผา้เป้ือนบนหอผูป่้วยเพราะอาจท าใหเ้กิดการฟุ้งกระจายหรือแพร่กระจายเช้ือโรค 
 7.7 พนกังานขนส่งผา้เป้ือนควรสวมอุปกรณ์ป้องกนัให้เหมาะสม เช่นสวมถุงมือยางหนา 
ผา้ยางกนัเป้ือน และหนา้กากอนามยั (mask) 
 
           ขั้นตอนการซักผ้าเป้ือน  
 7.8 พนกังานซกัผา้สวมถุงมือยางหนา ผา้ยางกนัเป้ือน หมวก รองเทา้บู๊ท หน้ากากอนามยั 
หรืออาจพิจารณาใส่แวน่ตา เพื่อป้องกนัการปนเป้ือนหรือการกระเด็นของเลือด สารคดัหลัง่ท่ีติดมากบั
ผา้เป้ือน 
 7.9 ระมดัระวงัอุบติัเหตุจากของแหลมคมท่ีอาจติดมากบัผา้เป้ือน 
 7.10 เม่ือเสร็จส้ินกระบวนการซักผา้ ผูป้ฏิบติัควรอาบน ้ าหรือเปล่ียนเส้ือผา้ก่อนกลบับา้น
หรือการไปปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืน 
  
8.การฉีดยาทีป่ลอดภัย (safe injection practices)   
 แนะน าใหมี้การปฏิบติัเม่ือมีการใชเ้ขม็ 
 8.1 ใชเ้ทคนิคปลอดเช้ือ (Aseptic technique) เพื่อหลีกเล่ียงการปนเป้ือนในอุปกรณ์ท่ีใชฉี้ดย
 8.2 ไม่ใชก้ระบอกฉีดยาอนัเดียว กบัผูป่้วยหลายๆราย แมจ้ะมีการเปล่ียนหวัเข็มทุกคร้ังท่ีใช้
งาน และตอ้งใช้เข็มและกระบอกฉีดยาท่ีปราศเช้ือ ควรเป็นชนิดใชค้ร้ังเดียวทิ้ง และไม่น ากลบัมาใชซ้ ้ า
กบัผูป่้วยรายอ่ืน    
 8.3 ใชส้ารน ้าทางหลอดเลือดด าและชุดอุปกรณ์ในการให้สารน ้ า ใชส้ าหรับผูป่้วยแต่ละราย
เท่านั้น เม่ือใชแ้ลว้ควรก าจดัอยา่งเหมาะสม  พิจารณาใชก้ระบอกฉีดยาหรือเข็มเพียงคร้ังเดียว ภายหลงั
การใชแ้ลว้    
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 8.4 ใชย้าบรรจุขวดท่ีเป็นขนาดใชค้ร้ังเดียว (single dose vial) ส าหรับยาท่ีให้ทางหลอดเลือด   
 8.5 ไม่ใช้ยาชนิดบรรจุขวด (vials) และชนิดหลอด (ampules) ท่ีเป็นขนาดใช้คร้ังเดียว 
(single dose) กบัผูป่้วยหลายๆราย หรือ เก็บยาไวใ้ชใ้นคร้ังต่อไป   
 8.6 ใช้เข็มและกระบอกฉีดยาท่ีปราศจากเช้ือ ในการเตรียมยาจากขวดท่ีบรรจุหลายขนาด 
(multidose)    
 8.7 ไม่เก็บขวดบรรจุยาในบริเวณท่ีผูป่้วยอยู ่ควรเก็บตามค าแนะน าของบริษทัผูผ้ลิต และไม่
น ายามาใช ้หากไม่แน่ใจวา่ปราศจากเช้ือ    
 8.8 ไม่ใชข้วดหรือถุงท่ีบรรจุสารน ้าทางหลอดเลือดด าชุดเดียว ส าหรับผูป่้วยหลายราย    
 
 9. การควบคุมการติดเช้ือในหัตถการการเจาะน ้าไขสันหลัง (infection control practices for special 
lumbar puncture procedures)   
 นอกจากการสวมถุงมือปราศจากเช้ือแล้ว บุคลากรต้องสวมผา้ปิดปาก-จมูกชนิดธรรมดา 
(surgical mask) ขณะแทงเข็มหรือสอดใส่สายเขา้ไปในช่องไขสันหลงัหรือระหว่างช่องไขสันหลงั 
(ไดแ้ก่ ขณะท า myelograms, lumbar puncture  การใหย้าทางไขสันหลงั หรือ epidural)   (Category IB) 
 
10. ความปลอดภัยของบุคลากร (Worker safety)  
 มีการติดตามความสม ่าเสมอของการปฏิบติัในการป้องกนัของบุคลากรทางสุขภาพ โดยยึดตาม
แนวปฏิบติัในการป้องกนัการติดเช้ือจากการสัมผสัเช้ือโรคท่ีติดต่อทางเลือด   
 การป้องกนัอุบัติเหตุจากของมีคมทิม่ต าและการสัมผสัสารคัดหลัง่ 
   1) ก่อนท าหัตถการ 
   1.1) อุปกรณ์ท่ีใชใ้นหตัถการนั้น สามารถหยบิจบัไดส้ะดวกและปลอดภยั 
   1.2) ประเมินส่ิงแวดลอ้มในการท างานให้ปลอดภยัโดยจดัให้มีแสงสว่างเพียงพอ 
พื้นท่ีกวา้งขวางและเพียงพอในการท าหตัถการ 
   1.3) หากมีการใชข้องมีคมหลายชนิดในระหว่างการท าหัตถการควรจดัวางไวใ้น
บริเวณท่ีผูท้  าหตัถการสามารถมองเห็นไดช้ดั เช่น วางบนถาด เป็นตน้ 
   1.4) การจดับริเวณท่ีทิ้งของมีคม จดัให้อยู่ใกลจุ้ดท่ีสะดวกในการใช้และสามารถ
ทิ้งเขม็ของมีคมไดท้นัที หากมีการน าของมีคมกลบัมาใชซ้ ้ าใหก้ าหนดสถานท่ีรองรับ/เก็บอยา่งปลอดภยั
ในการเก็บรวบรวมหลงัจากใชง้านแลว้ 
   1.5) ช้ีแจงให้ผูป่้วยให้ทราบถึงหัตถการท่ีจะท า และขอความร่วมมือจากผูป่้วย
ไม่ใหด้ิ้นขณะท าหตัถการ เพื่อป้องกนัอุบติัเหตุแก่ผูป้ฏิบติังาน 
   1.6) ประเมินผูป่้วยก่อนท ากิจกรรม หากผูป่้วยไม่ให้ความร่วมมือ หรือผูป่้วย
สับสนใหข้อความร่วมมือจากผูร่้วมงาน หรือญาติผูป่้วยช่วยจบัผูป่้วย หรือผกูมดัผูป่้วยหากมีความจ าเป็น 
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  2)ขณะท าหัตถการ 
   2.1) ขณะปฏิบัติหัตถการท่ีใช้เข็มและของมีคม ไม่ควรละสายตาจากบริเวณ
ต าแหน่งท่ีท าหตัถการ 
   2.2) เม่ือหยิบจับเข็มและของมีคมผูป้ฏิบัติจะต้องมีสติ และจัดล าดับของการ
ปฏิบติังานการใชข้องมีคม เพื่อหลีกเล่ียงการเกิดอุบติัเหตุแก่ผูป้ฏิบติังานและผูร่้วมงาน 
   2.3) ไม่ส่งเข็มและของมีคมดว้ยมือต่อมือ ให้วางบนถาดหรือบริเวณท่ีจดัไว ้และ
เม่ือมีการน าของมีคมกลบัคืนไวบ้นถาดใหแ้จง้ผูร่้วมงานทราบ 
   2.4) หากหตัถการนั้นมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งใชเ้ข็มซ ้ าในผูป่้วยรายเดิม (เช่น การ
ฉีดยาชา) ใหส้วมปลอกเขม็กลบัคืนโดยใชมื้อขา้งเดียว (one- hand scoop technique) 
   2.5) หากมีการใชอุ้ปกรณ์ช่วยป้องกนัเขม็และของมีคมท่ีเป็นเคร่ืองกล ควรกระตุน้
โดยการอธิบายขั้นตอนอยา่งละเอียดและปลอดภยั  
   2.6) ควรสวมถุงมือทุกคร้ังในการท าหตัถการฉีดยาหรือเจาะเลือด 
 3) หลงัท าหัตถการ 
   3.1) ตรวจนบัเคร่ืองมือในถาด หรือพื้นท่ีรอบๆ (รวมทั้งเตียงของผูป่้วย) อุปกรณ์ท่ี
บรรจุขยะท่ีใช้ระหว่างการท าหตัถการ ส าหรับเข็มและของมีคมนั้นเพื่อความไม่ประมาทอาจจะวางไว้
ดา้นซา้ยมือหลงัท าหตัถการ 
   3.2) การส่งของมีคมชนิดใชซ้ ้ า (reuse) ไปท าความสะอาดให้ใส่ในภาชนะท่ีมีฝา
ปิดเพื่อป้องกนัการตกหล่น 
   3.3) ไม่สวมปลอกเข็มเขา้กบัเข็มท่ีใช้แลว้ดว้ยมือสองขา้ง แต่ให้ใช้มือขา้งเดียว 
(one-handed scoop technique) หรืออุปกรณ์ท่ีออกแบบส าหรับการจบัปลอกเข็ม (ส านกัการพยาบาล, 
2546) 
 4) ระหว่างการทิง้เข็มและของมีคม 
   4.1) ตรวจสอบภาชนะทิ้งเขม็และของมีคมไม่ใหเ้ตม็เกินขีดระดบัความจุ 
   4.2) ภาชนะท่ีทิ้งเข็มและของมีคมตอ้งมีขนาดเหมาะสมกบัเข็มและของมีคมท่ีจะ
ทิ้ง ป้องกนัการแทงทะลุและไม่ร่ัวซึม 
   4.3) ไม่ยืน่มือหรือน้ิวมือเขา้ไปในภาชนะทิ้งของมีคมขณะทิ้งเข็มหรือของมีคมลง
ในภาชนะ 
   4.4) ระมดัระวงัไม่ใหมื้อถูกส่วนปลายของของมีคมบาดขณะทิ้ง 
   4.5) หากทิ้งเข็มและของมีคมท่ีติดกับตวัวสัดุ (เช่น เข็มท่ีมีเหล็ก) จะตอ้งมีสติ
เพราะอาจท าให้เกิดอุบติัเหตุจากการกระเด็น ควรมีการควบคุมในการทิ้งหลอดแกว้เหมือนทิ้งเข็มและ
ของมีคม 
 5) หลงัการทิง้เข็มและของมีคม 
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   5.1) ตรวจดูภาชนะทิ้งเข็มและของมีคมก่อนเคล่ือนยา้ย ภาชนะทิ้งเข็มและของมี
คมไม่ควรใชเ้กิน ¾ ของภาชนะ ถา้ลน้ออกมาใหเ้ปล่ียนภาชนะใหม่ และใชคี้มคีบเข็มและของมีคมท่ีลน้
ออกมาใส่ในภาชนะใหม่ 
   5.2) ตรวจดูด้านนอกของภาชนะถ้ามีเข็มและของมีคมแทงทะลุออกมา ให้แจ้ง
ผูรั้บผดิชอบของหน่วยงานใหข้นยา้ยออกจากพื้นท่ีอยา่งปลอดภยั 
   5.3) ปิดผนึกภาชนะท่ีบรรจุเขม็และของมีคมท่ีเต็มแลว้ไปไวบ้ริเวณท่ีปลอดภยั 
 
  6) การทิง้เข็มและของมีคมทีไ่ม่เหมาะสม 
   6.1) หากพบเขม็และของมีคมในท่ีไม่เหมาะสมในสถานท่ีท างานให้เก็บดว้ยความ
ระมดัระวงั โดยใชคี้มคีบเขม็และของมีคม 
   6.2) ใช้อุปกรณ์ช่วยหยิบจบัเข็มและของมีคมทุกคร้ัง ถ้าไม่ใช้อุปกรณ์ช่วยตอ้ง
ระมดัระวงัมือขณะปฏิบติั 
 การช่วยฟ้ืนคืนชีพ (patient resuscitation) 
  หลีกเล่ียงการใช้ mouth-to-mouth resuscitation ในการช่วยฟ้ืนคืนชีพผูป่้วยให้ใช ้
mouthpieces, resuscitation bags หรือ เคร่ืองช่วยหายใจ 


