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นโยบายการป้องกนัและควบคุมการตดิเช้ือในโรงพยาบาล 
โรงพยาบาลสอง อ าเภอสอง จังหวดัแพร่ 

 
1. มีการเฝ้าระวงัการติดเช้ือในผูป่้วยทุกราย 
2. ใหเ้จา้หนา้ท่ีทุกคนปฏิบติังานโดย ยดึหลกั Standard  precautions 
3. ใหเ้จา้หนา้ท่ีทุกคนตรวจสุขภาพประจ าปี อยา่งนอ้ย ปีละ 1 คร้ัง 
4. ใหเ้จา้หนา้ท่ีทุกคน ร่วมเฝ้าระวงัการปนเป้ือนในส่ิงแวดลอ้มของโรงพยาบาล 

 
เป้าหมายในการป้องกนัและควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล 

 
1. ผูม้ารับบริการท่ีโรงพยาบาลสองปลอดภยัจากการติดเช้ือในโรงพยาบาล 
2. บุคลากรของโรงพยาบาล ปลอดภยัจากการติดเช้ือในโรงพยาบาลและมีสุขอนามยัท่ีดี 
3. โรงพยาบาลมีสุขาภิบาลส่ิงแวดลอ้มท่ีถูกสุขลกัษณะ 
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การวนิิจฉัยการติดเช้ือในโรงพยาบาล 
(Diagnosis  of Nosocomail  Infection) 

 
ความหมายของการติดเช้ือในโรงพยาบาล (Definition  of  Nosocomail  Infection)  
 การติดเช้ืออนัเป็นผลจากการท่ีผูป่้วยไดรั้บเช้ือจุลชีพขณะอยูใ่นโรงพยาบาล โดยขณะท่ีผูป่้วยเขา้
รับการรักษาในโรงพยาบาลผูป่้วยไม่มีอาการและอาการแสดงของการติดเช้ืออยูแ่ละไม่ไดอ้ยูใ่นระยะฟักตวั
ของเช้ือ  หากไม่ทราบวา่ระยะฟักตวัของเช้ือนานเท่าไรให้ถือวา่เป็นการติดเช้ือในโรงพยาบาล 
  
การติดเช้ือ  (Infection)  
 การท่ีมีเช้ือจุลชีพอยูใ่นเน้ือเยื่อหรือสารน ้าของร่างกาย เช้ือมีการแบ่งตวัในร่างกายและร่างกายมี
ปฏิกิริยาตอบสนองโดยสร้างภูมิคุม้กนั (Immune  respond) ซ่ึงสามารถตรวจพบไดจ้ากหอ้งปฏิบติัการ 
Colonization 
 การมีเช้ืออยูบ่นผวิหนงัหรืออยูใ่นเน้ือเยือ่ของร่างกายแต่ไม่ท าใหเ้กิดอาการและไม่พบวา่ร่างกาย
สร้างภูมิตา้นทานต่อเช้ือ 
การอกัเสบ  (Inflammation) 
 ปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึน เน่ืองจากเน้ือเยื่อของร่างกายไดรั้บบาดเจบ็หรือถูกกระตุน้จากส่ิงกระตุน้ทาง
กายภาพ โดยจะมีลกัษณะ  บวม  แดง  ร้อน  ปวด 
Contamination 
 การท่ีเช้ืออยูบ่นร่างกาย โดยเช้ือไม่ไดเ้ขา้สู่ร่างกาย และไม่ไดก่้อใหเ้กิดปฏิกิริยาทางภูมิคุม้กนั 
 
หลกัเกณฑ์การวนิิจฉัยการติดเช้ือในโรงพยาบาล (Criteria for Diagnosis of  Nosocomail  Infection) 

1. ขอ้มูลท่ีใชใ้นการพิจารณาการติดเช้ือ 
- ขอ้มูลทางคลินิค (Clinital  finding) 
- ผลการตรวจทางห้องปฏิบติั (Laboratory  test) 
- ผลการวนิิจฉยัอ่ืนๆ (Diagnotic  Test) 

2. แพทยว์นิิจฉยัวา่มีการติดเช้ือ 
3. การติดเช้ือในโรงพยาบาล  ตอ้งไม่ใช่  การติดเช้ือท่ีตรวจพบตั้งแต่แรกรับผูป่้วยไวใ้น

โรงพยาบาลหรืออยูใ่นระยะฟักตวัของโรค 
4. การติดเช้ือของทารกแรกเกิด ซ่ึงเป็นผลจากการคลอดผา่นหนทางคลอดของมารดาท่ีมีการติด

เช้ือ  ถือเป็นการติดเช้ือในโรงพยาบาล 
5. การติดเช้ือในทารกแรกเกิดท่ีผา่นทางรก (Transplacentally) ไดแ้ก่ Toxoplasmosis , 

Cytomegalo Virus , H.Sv.  ,  หดัเยอรมนั  และซิฟิลิส  ไม่ใช่การติดเช้ือในโรงพยาบาล 
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6. การติดเช้ือต าแหน่งใหม่ (ซ่ึงไม่ใช่ผล หรือไม่ไดเ้ป็นภาวะแทรกซอ้น  หรือเป็นการลุกลาม 
ของการติดเช้ือท่ีมีอยูเ่ดิม)  และการติดเช้ือท่ีต าแหน่งเดิมโดยเช้ือชนิดใหม่ ถือวา่เป็นการติด
เช้ือในโรงพยาบาล 

7. กรณีไม่แน่ใจวา่การติดเช้ือนั้นเกิดจากการท่ีผูป่้วยไดรั้บเช้ือขณะอยูใ่นโรงพยาบาล หรือผูป่้วย
ไดรั้บเช้ือมาจากชุมชน ให้ถือวา่เป็นการติดเช้ือในโรงพยาบาล  หากอาการปรากฏหลงัรับ
ผูป่้วยไวใ้นโรงพยาบาล 48 ชัว่โมง 

 
การติดเช้ือในโรงพยาบาลตามต าแหน่งต่างๆ 

 
1. การติดเช้ือท่ีระบบทางเดินปัสสาวะ (Urinary  Tract  Infection)  แบ่งออกเป็น 

- Symptomatic  urinary  tract  infection 
- Asymtomatic  urinary  tract  infection 
- Other  infection  of  urinary tract 

2. การติดเช้ือท่ีต าแหน่งผา่ตดั  (Surgical  site  infection)  แบ่งออกเป็น 
- Superficial  incisional  surgical  site  infection 
- Deep  incisional  surgical  site  infection 
- Organ / Space  surgical  site  infection 

3. การติดเช้ือในกระแสโลหิตแบบปฐมภูมิ  (Primary  bloodstream  infection)  แบ่งออกเป็น 
- Laboratory  confirmed bloodstream  infection) 
- Clinical  sepsis 

4. การติดเช้ือระบบทางเดินหายใจ (Respiratory tract infection  ;  excluding pneumonia)  
แบ่งออกเป็น 

- Upper  respiratory  tract  infection 
- Lower  respiratory  tract  infection 

5. การติดเช้ือท่ีปอด  :  ปอดอกัเสบ (Pneumonia) 
6. การติดเช้ือท่ีระบบหวัใจและหลอดเลือด (Cardiovascular  system  infection) 
7. การติดเช้ือท่ีกระดูกและขอ้ (Bone and joint  infection)  

- Osteomyelitis 
- Joint  and  Bursa  infection 
- Vertebral  disk 

8. การติดเช้ือท่ีระบบประสาทส่วนกลาง (Central  nervous  system  infection) 
9. การติดเช้ือระบบทางเดินอาหาร (Gastrointestinal  infection) 
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10. การติดเช้ือท่ีระบบสืบพนัธ์ุ  (Reproductive  tract  infection) 
11. การติดเช้ือท่ีตา  หู  จมูก  คอ และปาก (Eye, ear, nose , throat , and mouth  infection ) 
12. การติดเช้ือท่ีผวิหนงั และ Soft  tissue  (Skin and soft  tissue  infection) 
13. การติดเช้ือทัว่ร่างกาย (Systemic  infection) 
 

ค านิยามส าหรับการติดเช้ือในโรงพยาบาล 
 
1. การติดเช้ือแผลผ่าตัด  (Surgical  Site  Infection) แบ่งออกเป็น 

1.1 Superficial  incisional  surgical  site infection 
คือการติดเช้ือตรงรอยแผลผา่ตดัท่ีเกิดข้ึนภายใน 30 วนั หลงัผา่ตดัและเป็นการติดเช้ือท่ีผวิหนงั  ชั้นใต้
ผวิหนงั หรือกลา้มเน้ือท่ีอยูเ่หนือชั้นผงัผดื (Fascia)  โดยมีขอ้หน่ึงขอ้ใด  ต่อไปน้ี 

1. มีหนองตรงต าแหน่งท่ีผา่ตดั  หรืออกจากชั้นเน้ือเยือ่ท่ีอยูเ่หนือชั้นผงัผดื 
2. แยกเช้ือไดจ้ากของเหลวท่ีไดจ้ากแผล ซ่ึงเดิมปิดดีแลว้ 
3. ศลัยแพทยต์ดัสินใจแยกแผล  ยกเวน้ผลการเพาะเช้ือจากแผลจะไม่ข้ึนเช้ือ 
4. ศลัยแพทยห์หรือแพทยท่ี์ดูแล  วนิิจฉยัวา่มีการติดเช้ือ 

1.2 Deep  incisional  surgical site  infection 
คือ การติดเช้ือท่ีเกิดตรงต าแหน่งท่ีผา่ตดัภายใน 30  วนั หลงัผา่ตดั ในกรณีท่ีไม่มีการปลูกถ่าย 
(Implantation) หรือภายใน 1 ปี ในกรณีท่ีมีการปลูกถ่ายส่ิงแปลกปลอม เช่น ล้ินหวัใจและการติดเช้ือ
นั้นมีความสัมพนัธ์ กบัการผา่ตดัและเกิดข้ึนกบัเน้ือเยือ่ หรือช่องใตช้ั้น Fascia โดยมีขอ้หน่ึงขอ้ใด
ต่อไปน้ี 

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

ปวดเฉพาะท่ี หรือกดเจบ็บริเวณผา่ตดั ยกเวน้การเพาะเช้ือจะ negative 
3. มีหนองหรือหลกัฐานอ่ืนท่ีบ่งบอกวา่มีการติดเช้ือซ่ึงเห็นระหวา่งการตรวจ  การผา่ตดั  หรือ

การตรวจทางพยาธิวทิยา 
4. ศลัยแพทยใ์หก้ารวนิิจฉยัวา่มีการติดเช้ือ 

1.3 Ogan / Space  surgical  site  infection 
คือการติดเช้ือ ซ่ึงเกิดข้ึนนอกเหนือจากบริเวณต าแหน่งท่ีผา่ตดั  การติดเช้ือเกิดข้ึนท่ีอวยัวะหรือ
ช่องวา่งภายในร่างกาย การติดเช้ือเกิดข้ึนภายใน 30 วนัหลงัผา่ตดั ในกรณีท่ีไม่มีการปลูกถ่าย 
(implantation)  หรือภายใน 1 ปี ในกรณีท่ีการปลูกถ่ายส่ิงแปลกปลอม การติดเช้ือเก่ียวขอ้งกบัการ
ผา่ตดัและเกิดข้ึนท่ีอวยัวะร่วมกบัลกัษณะอยา่งนอ้ย 1  อยา่งต่อไปน้ี 
1. มีหนองจากท่อท่ีใส่ไวใ้นอวยัวะ 
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2. แยกเช้ือไดจ้ากของเหลวหรือเน้ือเยือ่จากอวยัวะ 
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 
- 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 าลงัไดรั้บการ

รักษาดว้ยยาตา้นจุลชีพท่ีเหมาะสม 
5. ทดสอบ Leukocyte Esterase และ / หรือ Nitrate ไดผ้ลบวกโดยใช ้Dipstick  test 
6. แพทยใ์หย้าตา้นจุลชีพท่ีเหมาะสมในการรักษา 
7. แพทยใ์หก้ารวนิิจฉยัวา่มีการติดเช้ือ 
 2.1.3 เด็กอาย ุ< 1 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 
ร่วมกบัเพาะเช้ือในปัสสาวะได ้ .> 10  5  Colonies / ml. และมีเช้ือไม่เกิน  2 ชนิด 

  2.1.4 เด็กอาย ุ < 12 เดือน มีอาการอยา่งหน่ึงอยา่งใดจากอาการเหล่าน้ี 
 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 าลงั

ไดรั้บการรักษาดว้ยยาปฏิชีวนะท่ีเหมาะสม 
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 
  2.2.1 สามารถเพาะและแยกเช้ือไดจ้ากของเหลว (ท่ีไม่ใช่ปัสสาวะ) หรือเน้ือเยือ่ตรง
ต าแหน่งนั้น 

 2.2.2 มีฝี (Abscess) หรือหลกัฐานของการติดเช้ือ โดยการตรวจโดยตรงหรือ 
ระหวา่งการผา่ตดัหรือการตรวจช้ินเน้ือ 
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  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.การติดเช้ือทางเดินหายใจส่วนล่าง  (Lower  Respiratory  Tract  Infection) 
 ประกอบดว้ย Bronchitis , Tracheobronchitis , Tracheitis , Lung  abscess และ Empyema จะตอ้ง
ประกอบดว้ยขอ้หน่ึงขอ้ใดต่อไปน้ี 
 3.1 ผูป่้วยตอ้งไม่มีอาการทางคลินิกหรือภาพถ่ายทางรังสีท่ีบอกวา่ผูป่้วยเป็นโรคปอดบวม และ
ผูป่้วยมีอาการอยา่งนอ้ย 2 อยา่ง ดงัต่อไปน้ี คือ มีไข ้ (มากกวา่ 38 ซ.) ไอ  มีเสมหะข้ึนมาใหม่  หรือมีเพิ่ม
มากข้ึน  Rhonchi , Wheezing  และข้ึนอยูก่บัการวนิิจฉยัของแพทย ์
 3.2 เด็กอาย ุ  <  12 เดือน ไม่มีอาการทางคลินิก หรือภาพถ่ายทางรังสีท่ีบอกวา่ผูป่้วย เป็นโรคปอด
บวม และผูป่้วยมีอาการอยา่งนอ้ย  2 อยา่ง โดยไม่มีสาเหตุอ่ืนท่ีอธิบายไดด้งัน้ีคือ มีไข ้(มากกวา่  38 ซ.) ไอ  
มีเสมหะเกิดข้ึนใหม่หรือมีเพิ่มมากข้ึน Rhonchi , Wheezing  หายใจล าบาก  หยดุหายใจ  หวัใจเตน้ชา้  และ
ข้ึนอยูก่บัการวนิิจฉยัของแพทย ์
 การติดเช้ืออ่ืนๆ ของทางเดินหายใจส่วนกลาง จะตอ้งประกอบดว้ยขอ้หน่ึงขอ้ใดต่อไปน้ี 
 1.พบเช้ือจากการsmearหรือเพาะแยกเช้ือไดจ้ากเน้ือปอดหรือสารน ้ารวมถึงPleural  effusion 

2. ฝีในปอดหรือหนองในเยือ่หุม้ปอด (Emyema) เห็นในระหวา่งการผา่ตดั หรือจากการตรวจช้ิน
เน้ือทางพยาธิวทิยา 

3. Abscess cavity  เห็นไดจ้ากการถ่ายภาพทางรังสีทรวงอก 
 
4. ปวดบวม (Pneumonia) 

ก าหนดใหแ้ยกจากการติดเช้ือทางเดินหายใจส่วนล่างอ่ืนๆ การวนิิจฉยัปอดบวมตอ้งอาศยัหลายอยา่ง
ประกอบกนั ตั้งแต่อาการทางคลินิก ผลการถ่ายภาพรังสี และขอ้มูลจากหอ้งปฏิบติัการท่ีบ่งถึงการติดเช้ือ  
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โดยทัว่ไปการตรวจเสมหะไม่ค่อยมีประโยชน์ในการวนิิจฉยัวา่เป็นปอดบวมหรือไม่ แต่อาจมีประโยชน์ใน
การบ่งถึงการติดเช้ือ  โดยทัว่ไปการตรวจเสมหะไม่ค่อยมีประโยชน์ในการวนิิจฉยัวา่เป็นปอดบวมหรือไม่ 
แต่อาจมีประโยชน์ในการบ่งถึงเช้ือท่ีเป็นสาเหตุและยาตา้นจุลชีพท่ีเหมาะสม และภาพถ่ายรังสีทรวงอกท่ี
ถ่ายเป็นระยะๆ มีประโยชน์มากกวา่ภาพเด่ียว 
 การวนิิจฉยัปอดบวมตอ้งมีขอ้หน่ึงขอ้ใดต่อไปน้ี 

4.1 ตรวจทรวงอก พบเสียงฟองของน ้าในปอด (Rale) หรือเคาะทึบร่วมกบัขอ้หน่ึงขอ้ใดต่อไปน้ี 
1. มีเสมหะขน้เป็นหนอง ซ่ึงเกิดข้ึนใหม่ หรือลกัษณะเปล่ียนไปจากเดิม 
2. แยกเช้ือไดจ้ากเลือด 
3. แยกเช้ือไดจ้ากเสมหะท่ีเก็บโดยวธีิ Transtracheal  aspirate  Bronchial  brushing or biopsy 

4.2 การถ่ายภาพรังสีทางทรวงอก พบ Infiltration  Consolidation  Cavitation  or  Pleural  effusion  
ท่ีเกิดข้ึนใหม่หรือลุกลามมากข้ึนกวา่เดิม ร่วมกบัขอ้หน่ึงขอ้ใดต่อไปน้ี 

1. มีเสมหะขน้เป็นหนองซ่ึงเกิดข้ึนใหม่ หรือมีลกัษณะเปล่ียนไปจากเดิม 
2. แยกเช้ือไดจ้ากเลือด 
3. แยกเช้ือไดจ้ากเสมหะท่ีเก็บโดยวธีิ Transtracheal  aspirate  Bronchial  brushing or biopsy 
4. ตรวจพบไวรัส หรือ viral  antigent  ใน Respiratory  secretoins 
5. Antibody  titer  เจาะคร้ังเดียว (IgM) ข้ึนสูงพอ  หรือเจาะ  2 คร้ัง (IgM) สูง ข้ึน 4 เท่า 

ส าหรับเช้ือนั้น 
6. ตรวจช้ินเน้ือพบวา่เป็นปอดบวม 
7. ผลการวนิิจฉยัของแพทย ์

4.3 เด็กอายุ   <  12  เดือน มีอาการหรืออาการแสดง  2  อยา่ง ดงัต่อไปน้ี 
หยดุหายใจ (Apnea)  หวัใจเตน้เร็ว   หวัใจเตน้ชา้  Wheezing  , Rhonchi  หรือไอ ร่วมกบัขอ้หน่ึง
ขอ้ใดต่อไปน้ี  

1. มีเสมหะในทางเดินหายใจเพิ่มข้ึน 
2. เสมหะขน้เป็นหนอง ซ่ึงเกิดข้ึนใหม่ หรือมีลกัษณะเปล่ียนไปจากเดิม 
3. เพาะและแยกเช้ือไดจ้ากเลือด 
4. เพาะและแยกเช้ือไดจ้ากเสมหะซ่ึงเก็บโดยวธีิ Transtracheal  aspirate Bronchial  

brushing  or  Biopsy 
5. ตรวจพบเช้ือไวรัส หรือ Viral  antigent  ในเสมหะ 
6. Antibody  titer  เจาะคร้ังเดียว (IgM)  ข้ึนสูงพอหรือเจาะสองคร้ัง (IgM) สูงข้ึน 4 เท่า

ส าหรับเช้ือนั้น 
7. ตรวจช้ินเน้ือพบวา่เป็นปอดบวม 
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4.4 เด็กอาย ุ<  1  เดือน  มีภาพถ่ายรังสี แสดงวา่มี Infiltration  Cavitation  Consolidation  or  
Pleural  effusion  ท่ีเกิดข้ึนใหม่หรือลุกลามมากข้ึนกวา่เดิม ร่วมกบัขอ้หน่ึงขอ้ใดต่อไปน้ี  

1. มีเสมหะในทางเดินหายใจเพิ่มข้ึน 
2. เสมหะขน้เป็นหนอง ซ่ึงเกิดข้ึนใหม่ หรือมีลกัษณะเปล่ียนไปจากเดิม 
3. เพาะและแยกเช้ือไดจ้ากเลือด 
4. เพาะและแยกเช้ือไดจ้ากเสมหะซ่ึงเก็บโดยวธีิ Transtracheal  aspirate Bronchial  

brushing  or  Biopsy 
5. ตรวจพบเช้ือไวรัส หรือ Viral  antigent  ในเสมหะ 
6. Antibody  titer  เจาะคร้ังเดียว (IgM)  ข้ึนสูงพอหรือเจาะสองคร้ัง (IgM) สูงข้ึน 4 เท่า

ส าหรับเช้ือนั้น 
7. ตรวจช้ินเน้ือพบวา่เป็นปอดบวม 

 
5.  การติดเช้ือระบบทางเดินอาหาร    (Gastroenteritis   System  Infection)   การติดเช้ือระบบทางเดิน
อาหาร   ประกอบดว้ย  Gastroenteritis,   Hepatitis,  Necrotizing  Enterocolitis, Gastrointestinal  Tract  
Infections   การติดเช้ือในช่องทอ้ง  ซ่ึงไม่ระบุเฉพาะในท่ีอ่ืน 
 5.1  Gastroenteritis   ตอ้งประกอบดว้ยขอ้หน่ึงขอ้ใดต่อไปน้ี 
  5.1.1  Acute  Onset  of  Diarrhea   (ถ่ายเหลวเป็นระยะเวลานานกวา่  12  ชัว่โมง)   
มีหรือไม่มี   อาเจียนหรือไข ้ (มากกวา่  38 ซ)   และไม่สงสัยถ่ายเหลวจากสาเหตุอ่ืนซ่ึงไม่ใช่จากการติดเช้ือ  
(เช่น  Diagnostic  Test  ยารักษาโรค  การก าเริบของโรคเร้ือรังเดิม  Psychologic  stress)  
 5.1.2  มีอาการอยา่งนอ้ย  2  อยา่ง   โดยไม่มีสาเหตุอ่ืนท่ีอธิบายไดด้งัน้ี   คล่ืนไส้  อาเจียน  ปวด
ทอ้ง  ปวดศีรษะ  ร่วมกบัข้อหน่ึงข้อใด  ต่อไปน้ี 

1. เพาะแยก  Enteric  Pathogen  ไดจ้ากอุจจาระ  หรือ  Rectal  Swab 
2. ตรวจพบ  Enteric  Pathogen   โดยใชก้ลอ้งจุลทรรศน์ธรรมดา  หรือ 

กลอ้งจุลทรรศน์อิเล็คตรอน 
  3.  ตรวจพบ  Antigen  ของ  Enteric  Pathogen  หรือ  Antibody  ในอุจจาระหรือ 
เลือด  
  4.  ตรวจพบ  Enteric  Pathogen  โดยวธีิ  Cytoparhic  Changes  ใน  Tissus  Culture  
(Toxic  Assay) 
 5.2  Hepatitis  จะตอ้งประกอบดว้ย   อาการอยา่งนอ้ย  2  อยา่ง  โดยไม่มีสาเหตุอ่ืนท่ีอธิบายได ้ 
ดงัน้ี    มีไข ้ (มากกวา่  38  ซ)   เบ่ืออาหาร  คล่ืนไส้   อาเจียน  ปวดทอ้ง  Janundice  หรือมีประวติัไดรั้บ
เลือดภายใน  3  เดือน  ร่วมกับข้อหน่ึงข้อใด  ต่อไปน้ี 
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        1.  ตรวจพบ  Antigen  or  Antibody  ส าหรับ  Hepatitis  A,  Hepatitis  B  or  Della  
Hepatitis 
        2.  Liver  FunctionTests  ผดิปกติ  (เช่น  มีการเพิ่มของ  SGPT/SGOT  and  Billtubin) 
        3.  ตรวจพบ  Cytomegalovirus  ในปัสสาวะ  หรือ  Oropharyngeal  Secretions  
 5.3  Infant  Necrotizing  Enterocolitis       จะตอ้งประกอบดว้ย  อาการอยา่งนอ้ย  3  อยา่ง    
โดยอธิบายไม่ไดด้ว้ยสาเหตุอ่ืน  ดงัต่อไปน้ี  อาเจียน  ทอ้งอืด  หรือ  Prefeeding  Residual  และมีเลือดใน
อุจจาระตลอดเวลา    เห็นดว้ยตาเปล่าหรือตรวจโดยกลอ้งจุลทรรศน์   ร่วมกบั   ภาพถ่ายรังสี  ผดิปกติขอ้
หน่ึงขอ้ใด  ต่อไปน้ี 

1. Pneumperitoneum 
2. Pneumotosis  Intestinatis 
3. “Rigid”  Loops  ของล าไส้เล็กซ่ึงไม่เปล่ียนแปลง 

 5.4  Gastrointestinal  (Gl)   Infection  (Esophagus  Stomach,  Small  Bowel  Large  
Bowel  and Rectum)    ไม่รวมถึง  Gastroenteritis,  Appendicitis  จะตอ้งประกอบดว้ยขอ้หน่ึง 
ขอ้ใดต่อไปน้ี 
        5.4.1  มี  Abscess  หรือมีหลกัฐานของการติดเช้ือเห็นระหวา่งการผา่ตดั หรือโดยการตรวจ
ช้ินเน้ือทางพยาธิวทิยา 
        5.4.2  มีอาการอยา่งนอ้ย  2  อยา่ง   ซ่ึงอธิบายไม่ไดด้ว้ยสาเหตุอ่ืน  และเขา้ไดก้บัลกัษณะการ
ติดเช้ือของอวยัวะนั้น   ดงัน้ี  มีไข ้ (มากกวา่  38 ซ.)  คล่ืนไส้  อาเจียน  ปวดทอ้งร่วมกบัขอ้หน่ึงขอ้ใด  

ต่อไปน้ี 
   1.  เพาะแยกเช้ือไดจ้าก  Drainage  หรือเน้ือเยื่อท่ีไดร้ะหวา่งการผา่ตดั  หรือจากการ 
Endoscopy  หรือ จาก  Drain  ท่ีใส่ไว ้ (Surgically  Placed  Drain) 
   2.  พบเช้ือจากการยอ้มสีแกรม หรือ KOH  หรือพบ  Multinucleated  Gaint  Cell  
จากการตรวจดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์ของ  Drainage  หรือเน้ือเยื่อท่ีไดจ้ากการผา่ตดั  การส่งกลอ้งตรวจหรือ
จาก  Drain ท่ีใส่ไว ้
   3.  เพาะแยกเช้ือไดจ้ากเลือด 
   4.  ภาพถ่ายรังสีบ่งถึงการติดเช้ือ 
   5.  มีพยาธิสภาพระหวา่งการส่องกลอ้งตรวจ  (เช่น  Candida  Exophagitis  
Proctitis) 
 5.5  Intra  abdominal  Infection   (ประกอบดว้ย  Gall  Bladder,  Bile  Ducts,  Liver  ยกเวน้  
Viral  Hepatitis  Spleen  Pancreas  Peritoneum  Subphrenic  or  Subdiaphargmatic  Space  หรืออวยัวะใน
ช่องทอ้งอ่ืน ๆ ในช่องทอ้งท่ีไม่ไดร้ะบุเฉพาะไวท่ี้อ่ืนใด  จะตอ้งประกอบดว้ยขอ้หน่ึงขอ้ใดต่อไปน้ี 
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        5.5.1  เพาะแยกเช้ือไดจ้ากหนองในช่องทอ้ง  ซ่ึงไดแ้ก่จากการผา่ตดัหรือ  Needle  
Aspiration 
        5.5.2  Abscess  หรือหลกัฐานอ่ืนของการติดเช้ือในช่องทอ้งพบระหวา่งการผา่ตดั  หรือ
โดยการตรวจช้ินเน้ือทางพยาธิวทิยา 
        5.5.3  อาการอยา่งนอ้ย  2  อยา่ง  ซ่ึงอธิบายไม่ไดโ้ดยสาเหตุอ่ืน  ดงัน้ี  มีไข ้  
(มากกวา่  38 ซ.) 
   1.  เพาะแยกเช้ือไดจ้ากของเหลวจาก  Surgically  Placed  Drain  (เช่น  Closed  
Suction  Drainage  System,  Open  Drain  or  T-Tube  Drain) 
   2.  พบเช้ือจากการยอ้มแกรมของ  Drainage  หรือเน้ือเยื่อท่ีไดจ้ากการผา่ตดั  หรือ  
Needle  Aspir attion 
   3.  เพราะแยกเช้ือไดจ้ากเลือดร่วมกบัภาพถ่ายรังสีบ่งวา่มีการติดเช้ือ 
 
6. การติดเช้ือผวิหนัง  และ  Soft  Tissue  (Skin  and  Soft  Tissue  Infection) 

การติดเช้ือผวิหนงั  และ  Soft  Tissue  Infection  ประกอบดว้ยการติดเช้ือผวิหนงั   
(ยกเวน้  Incisional  Wound  Infection) ,  Soft  Tissue  Infection  Decubitus  Ulcer  Infection,  Burn  
Infection,  Breast  Abscess  or  Mastitis,  Omphalitis,  Infant  Pustulosis  and  Newborn  Circumcission 
Infection 
  6.1  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   
ถา้เป็น  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 
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  6.2  Soft  Tissue  Infection  (Necrotizing  Fascitis  Infecttions  Gangrene,  Necrotizing  
Cellulitis,  Infectious  Myositis,  Lymphadenitis  or  Lymphadenitis)  ตอ้งประกอบดว้ยขอ้หน่ึงขอ้ใด
ต่อไปน้ี 

 6.2.1  เพาะแยกเช้ือไดจ้ากเน้ือเยือ่ หรือ  Drainage  จากบริเวณท่ีติดเช้ือ 
  6.2.2  มีหนองจากบริเวณท่ีติดเช้ือ 
 6.2.3  Abscess  หรือหลกัฐานการติดเช้ือพบระหวา่งการผา่ตดัหรือตรวจ 

ช้ินเน้ือทางพยาธิวทิยา  
6.2.4  อาการอยา่งนอ้ย  2  อยา่งท่ีบริเวณติดเช้ือ  ดงัน้ี  ปวดเฉพาะท่ี 

กดเจบ็  แดง  บวม  หรือร้อน  ร่วมกบัขอ้หน่ึงขอ้ใดดงัต่อไปน้ี 
1. เพาะแยกเช้ือไดจ้ากเลือด 
2. ตรวจพบ  Antigen  ในเลือดหรือปัสสาวะ 
3. Antibody  Titer  เจาะคร้ังเดียว  (lgM)  สูงเพียงพอหรือเพิ่มข้ึน  4   

เท่าในการตรวจเช้ือนั้น 
  6.3  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 
  6.4   การติดเช้ือแผลไฟไหม้  (Burn  infection)  จะตอ้งประกอบดว้ยขอ้หน่ึงขอ้ใด 
ต่อไปน้ี 
   6.4.1  มีการเปล่ียนแปลงของลกัษณะแผลไหม ้ เช่น  Eschar  แยกตวัออกเร็ว  
Eschar  มีน ้าตาลเขม้  ด า  หรือม่วงคล ้า  หรือขอบแผลบวม  ร่วมกบั  การตรวจช้ินเน้ือ  แผลไฟไหม ้ พบ
เช้ือลุกลามเขา้ไปในเน้ือเยื่อดีท่ีอยูใ่กลเ้คียง 
   6.4.2  มีการเปล่ียนแปลงของลกัษณะแผลไฟไหม ้ เช่น  Eschar  แยกตวัออกเร็ว  
Eschar  มีสีน ้าตาลเขม้  ด า  หรือม่วงคล ้า  หรือขอบแผลบวม  ร่วมกบัขอ้หน่ึงขอ้ใดต่อไปน้ี 
   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 
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1. เพาะแยกเช้ือไดจ้ากเลือด 
2. การตรวจช้ินเน้ือ  Burn  Biopsy  พบเช้ือโรคลุกลามเขา้ไปใน 

เน้ือเยือ่ขา้งเคียงท่ียงัไม่ตาย 
     3.  แยกไดเ้ช้ือ  Herpes  Simplex  Virus  การตรวจช้ินเน้ือ  Biopsy  Or  
Scrappings  ดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์ธรรมดา  หรือกลอ้งจุลทรรศน์อิเล็คตรอน  บ่งวา่มีการติดเช้ือไวรัส 
     4.  ผลการวนิิจฉยัของแพทย ์
   6.5  ฝีเต้านมอกัเสบ  (Breast  Abscess Or  Mastitis)  จะตอ้งประกอบดว้ยขอ้หน่ึง 
ขอ้ใดต่อไปน้ี 
   1.  เพาะแยกเช้ือไดจ้ากเน้ือเยื่อของเตา้นมหรือสารน ้าท่ีไดจ้ากการกรีดผา่หรือ Drain  
หรือใชเ้ขม็ดูด 
   2.  เห็นลกัษณะของฝีเตา้นมหรือหลกัฐานการติดเช้ือในระหวา่งการผา่ตดัหรือตรวจ
ช้ินเน้ือทางพยาธิวทิยา 
   3.  ไข ้ (มากกวา่  38  ซ.)  การอกัเสบเฉพาะท่ีของเขา้นมและแพทยใ์หก้ารวนิิจฉยั
วา่มีการติดเช้ือ 
  6.6  สะดืออกัเสบในเด็กแรกเกดิ   (Omphalitis  in  Newborn)  (อาย ุ< 30 วนั)  จะตอ้งเขา้
ไดก้บัขอ้หน่ึงขอ้ใดต่อไปน้ี 
   6.6.1  ผืน่แดง  (Erythema)  และ / หรือ มี  Serous  Drainage  จากสะดือและขอ้หน่ึง
ขอ้ใดต่อไปน้ี 

1. เพาะแยกเช้ือไดจ้าก Drainage  Or  Needle  Aspirate 
2. เพาะแยกเช้ือไดจ้ากเลือด 

    6.6.2  ผืน่แดงและมีหนองไหลออกจากสะดือ 
   6.6.2  ผลการวนิิจฉยัของแพทย ์
  6.7  ตุ่มหนองในเด็กเลก็   (Pustulosis in infant)  (< 12  เดือน)  เขา้ไดก้บัขอ้หน่ึงขอ้ใด
ต่อไปน้ี 
   1.  เด็กมีตุ่มหนองและแพทยใ์หก้ารวนิิจฉยั 

 2.  ส่งหนองจากตุ่มหนองยอ้ม Gram  Stain  แลว้พบเมด็เลือดขาวเป็น PMN   
หรือ พบเช้ือ   
  6.8  Circumcision  Infection  in  Newborn   (อาย ุ <  30  วนั)  จะตอ้งประกอบดว้ยขอ้
หน่ึงขอ้ใดต่อไปน้ี 
   1.  มีหนองจากแผล  Circumcision 
   2.  มีอาการอยา่งใดอยา่งหน่ึง  :  ผืน่แดง  บวม  หรือกดเจบ็ท่ีท า Circumcision  รวม
กบัเพาะแยกเช้ือไดจ้าก  Pathogen  จากบริเวณ 
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   3.  มีอาการอยา่งใดอยา่งหน่ึง   :   ผืน่แดง  บวม  หรือกดเจ็บท่ี  Circumcision  
ร่วมกบัเพาะแยกเช้ือไดจ้าก  Skin  Contaminant  ท่ีต  าแหน่งนั้นและแพทยใ์หก้ารวินิจฉยัหรือไดใ้หก้าร
รักษาดว้ยยาตา้นจุลชีพท่ีเหมาะสม 
 
7.  การติดเช้ือในกระแสเลอืดปฐมภูมิ  (PRIMARY  BLOODSTREAM  INFECTION)  การติดเช้ือใน
กระแสเลือดปฐมภูมิ  ประกอบดว้ย  ผลการตรวจทางห้องปฏิบติัการยนืยนัการติดเช้ือในกระแสเลือด  
(เพาะเช้ือจากเลือดไดผ้ลบวก)   และอาการทางคลินิกท่ีบ่งช้ีวา่มีการติดเช้ือในกระแสเลือด  (SEPSIS)  ค าวา่  
SEPSIS  ทางคลินิกเนน้เฉพาะในเด็กเล็ก และเด็กแรกเกิด 
  ผลทางหอ้งปฏิบติัการท่ียนืยนัวา่มีการติดเช้ือในกระแสเลือด  จะตอ้งประกอบดว้ยขอ้หน่ึง
ขอ้ใดต่อไปน้ี 
  7.1  สามารถแยกเช้ือไดจ้ากเลือดและเช้ือนั้นไม่สัมพนัธ์กบัการติดเช้ือท่ีส่วนอ่ืนใดของ
ร่างกาย 
  7.2  มีอาการอยา่งหน่ึงอยา่งใดต่อไปน้ี  :  ไข ้ (มากกวา่  38 องศาเซลเซียส) หนาวสั่น  
หรือมีความดนัโลหิตต ่า ร่วมกบัอยา่งหน่ึงอยา่งใด ต่อไปน้ี 
   1)  เช้ือท่ีพบไดบ้่อยตามผวิหนงั  (SKIN  CONTAMINANT)  ซ่ึงสามารถเพาะแยก
จากเลือดได ้ 2  คร้ัง  ในเวลาต่างกนัและเช้ือไม่สัมพนัธ์กบัการติดเช้ือท่ีต าแหน่งอ่ืนของร่างกาย 
   2)  เช้ือท่ีพบบ่อยท่ีผวิหนงัซ่ึงเพาะไดจ้ากเลือดในผูป่้วยท่ีใส่ส่ิงแปลกปลอมในเส้น
เลือด  และแพทยใ์หก้ารรักษาดว้ยยาตา้นจุลชีพท่ีเหมาะสม 
   3)  ตรวจพบ  ANTIGEN  ของเช้ือในเลือด  และเช้ือนั้นไม่สัมพนัธ์กบัการติดเช้ือท่ี
ต าแหน่งอ่ืน 
  7.3  เด็กอาย ุ <  12  เดือน   พบส่ิงหน่ึงส่ิงใดต่อไปน้ี  :  ไข ้ (มากกวา่  38 องศาเซลเซียส)  
อุณหภูมิต ่า  (< 37 องศาเซลเซียส)  หยดุหายใจ  หรือหวัใจเตน้ชา้  ร่วมกบัขอ้หน่ึงขอ้ใด  ต่อไหน้ี 
   1)  เช้ือท่ีพบบ่อยท่ีผวิหนงัแยกไดจ้ากการเพาะเช้ือจากเลือด  2  คร้ัง  ในเวลาต่างกนั
และเช้ือมนัไม่สัมพนัธ์กบัการติดเช้ือท่ีต าแหน่งอ่ืนของร่างกาย 
   2)  เช้ือท่ีพบบ่อยท่ีผวิหนงั   แยกไดจ้ากการเพาะเช้ือจากเลือดในผูป่้วยท่ีใส่ส่ิง
แปลกปลอมในเส้นเลือด  และแพทยใ์หย้าตา้นจุลชีพท่ีเหมาะสมในการรักษา 
   3)  ตรวจพบ  ANTIGEN  ของเช้ือในเลือดและเช้ือนั้นไม่สัมพนัธ์กบัการติดเช้ือท่ี
ต าแหน่งอ่ืน 
 ลกัษณะทางคลินิกของการติดเช้ือในกระแสเลือด 
 1.  ผูป่้วยมีอาการหรืออาการแสดงอยา่งใดอยา่งหน่ึงต่อไปน้ี   โดยหาสาเหตุไม่ได ้ :  ไข ้
(มากกวา่  38  องศาเซลเซียส)  ความดนัโลหิต  (< 90 mm.Hg  SYSTOLIC)  หรือปัสสาวะออกนอ้ย (<20  
มล./ชม.)  และร่วมกบัขอ้หน่ึง  ต่อไปน้ีทั้งหมด 
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1. ไม่ไดเ้พาะเช้ือจากเลือดหรือเพาะเช้ือไม่ข้ึน  หรือไม่พบ  ANTIGEN  ในเลือด 
2. ไม่พบการติดเช้ือท่ีอ่ืน 
3. แพทยใ์หก้ารวนิิจฉยัวา่เป็น   SEPSIS 
 

8.  การติดเช้ือตา  หู  จมูก  คอ  และปาก  (EYE, EAR, NOSE, THROAT  AND  MOUTH  INFECTION) 
 การติดเช้ือท่ีตา  ไดแ้ก่  CONJUNCTIVITIS  และการติดเช้ืออ่ืน ๆ 
 การติดเช้ือท่ีหู  ไดแ้ก่  การติดเช้ือหูส่วนนอก  ส่วนกลาง  ส่วนใน  และ  MASTOIDITIS 
 การติดเช้ือท่ีจมูก  คอ  และปาก  ไดแ้ก่  การติดเช้ือในช่องปาก  ทางเดินหายใจส่วนบนและ
ไซนสัอกัเสบ 
  8.1  CONJUNCTIVITIS  ตอ้งมีขอ้หน่ึงขอ้ใดต่อไปน้ี 
   8.1.1  เพาะแยกเช้ือโรค  (PATHOGEN)  ไดจ้าก  PURULENT  EXUDATE  ของ
เยือ่ตาหรือเน้ือเยื่อใกลเ้คียง  เช่น  เปลือกตา  CORNEA  MEIBOMIAN  GLANDS  หรือต่อมน ้าตา 
   8.1.2  เยือ่ตา  (CONJUNCTIVA)  หรือรอบ ๆ ตา  เจบ็หรือแดง  ร่วมกบัขอ้หน่ึงขอ้
ใดต่อไปน้ี 

1) พบ  WBC  หรือเช้ือจากการยอ้มสีแกรมของ  EXUDATE 
2) มี  PURULENT  EXUDATE 
3) ตรวจพบ  ANTIGEN  ใน  CONJUNCTIVAL  EXUDATE  OR   

SCRAPINGS  
          4)  ตรวจพบ  MULTINUCLEATED  GIANT  CELLS  CONJUNCTIVAL  
EXUDATEA  OF  SCRAPING 
          5)  เพาะแยกเช้ือไวรัสไดจ้าก  CONJUNCTIVAL  EXUDATE 
          6)  ANTIBODY  TITER  เจาะคร้ังเดียวข้ึนสูงพอ  (lgM)  หรือสูงข้ึน 4  เท่า
ในการเจาะคู่  (lgM)  ส าหรับเช้ือนั้น 
  8.2  การติดเช้ืออืน่  ๆ  ของตา  (ท่ีไม่ใช่  CONJUNCTIVA)  ตอ้งมีขอ้หน่ึงขอ้ใดต่อไปน้ี 
   8.2.1  เพาะแยกเช้ือไดจ้าก  ANTIGEN  OR  POSTERIOR  CHAMBER  OR  
VITREOUS  FLUID 
   8.2.2  มี  2  ขอ้  ต่อไปน้ี  โดยไม่มีสาเหตุอ่ืนท่ีอธิบายได ้ :  เจบ็ตา  สายตา  และการ
เห็นเปล่ียนแปลงหรือ  HYPOPYON  ร่วมกบัขอ้หน่ึงขอ้ใด  ต่อไปน้ี 

1) แพทยใ์หก้ารวนิิจฉยัวา่มีการติดเช้ือ 
2) ตรวจพบ  ANTIGEN  ในเลือด 
3) เพาะแยกเช้ือไดจ้ากเลือด 

  8.3  การติดเช้ือหูช้ันนอก   OTITIS  EXTERNA 
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   1.  มีลกัษณะการอกัเสบของหูชั้นนอก  (ปวด  บวม  แดง)  จะมีหรือไม่มี  
DISCHARGE  ก็ได ้
   2.  มีขอ้ใดขอ้หน่ึงต่อไปน้ี  :  ไข ้ (มากกวา่  38  องศาเซลเซียส), บวม, แดง  หรือมี  
DRAINAGE  จากรูหู  และยอ้มสีแกรมพบเช้ือ 
  8.4  การติดเช้ือหูช้ันกลาง   (OTTITIS  MEDIA)  ตอ้งมีขอ้หน่ึงขอ้ใดต่อไปน้ี 
   1.  แยกเพาะเช้ือไดจ้ากสารน ้ าในหูชั้นกลาง  ซ่ึงไดม้าโดยการเจาะ  
(TYMPANOCENTERSIS)  หรือผา่ตดั 
   2.  มี  2  ขอ้  ต่อไปน้ี  :  ไข ้ (มากกวา่  38  องศาเซลเซียส)  ปวดในแกว้หู  การ
อกัเสบ  RETRACTION  หรือการเคล่ือนไหวของเยื่อแกว้หูลดลง  หรือมีน ้าหลงัเยือ่แกว้หู 
   3.  มีหนองไหลจากหู โดยพิสูจน์ไดว้า่  ไม่ใช่  OTITIS  EXTERNAL 
  8.5  การติดเช้ือในหูช้ันใน   (OTITIS  INTERNAL)  ตอ้งมีขอ้หน่ึงขอ้ใดต่อไปน้ี 

1. เพาะแยกเช้ือไดจ้ากสารน ้าในหูชั้นใน  ซ่ึงไดม้าในระหวา่งการผา่ตดั   
2. แพทยใ์หก้ารวนิิจฉยั 

  8.6  MASTOIDITIS  ตอ้งมีขอ้หน่ึงขอ้ใดต่อไปน้ี 
   8.6.1  เพาะแยกเช้ือไดย้าก  DRANIAGE  จาก  MASTOID 
   8.6.2  มี  2  อยา่งดงัต่อไปน้ี  โดยไม่มีสาเหตุอ่ืนจะอธิบายได ้ :  ไข ้(มากกวา่ 38  
องศาเซลเซียส)  ปวด  กดเจบ็แดง  ปวดศีรษะ  หรือ  FACIAL  PARALYSIS  และขอ้หน่ึงขอ้ใดต่อไปน้ี 

1) ยอ้มสีแกรม  พบเช้ือในสารน ้ าจาก  MASTOID 
2) ตรวจพบ  ANTIGEN  จากเลือด 

  8.7  การติดเช้ือในช่องปาก  (ORAL  CAVITY  INFECTION)  ไดแ้ก่   ปาก  ล้ิน  หรือ  
เหงือกจะตอ้งมีขอ้หน่ึงขอ้ใดต่อไปน้ี 
   8.7.1  เพาะแยกเช้ือไดจ้าก  PURULENT  MATERIAL  จากเน้ือเยื่อ 
ช่องปาก 
   8.7.2  พบฝีหรือหลกัฐานการติดเช้ือในช่องปาก  จากการตรวจหรือระหวา่งผา่ตดั  
หรือโดยการตรวจช้ินเน้ือทางพยาธิวทิยา 
   8.7.3  ขอ้หน่ึงขอ้ใดต่อไปน้ี  :  ฝี  แผล  หรือฝ้าขาวบนเยือ่บุท่ีอกัเสบหรือฝ้าบนเยือ่
บุช่องปาก  ร่วมกบัขอ้หน่ึงขอ้ใดต่อไปน้ี 

1) ยอ้มสีแกรมพบเช้ือ 
2) ยอ้ม  KOH  ไดผ้ลบวก 
3) ตรวจพบ  MUTINUCLEATED GIANTMCELLS  ของ   

MUCOSAL  SCRAPING 
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4) ตรวจพบ  ANTIGEN  ใน  ORAL  SECRETIONS 
5) ANTIBODY  TITER  เจาะคร้ังเดียว  (lgM)  ไดค้่าสูงพอหรือเพิ่ม 

ข้ึน 4  เท่า  ในการเจาะคู่  (lgM)  ส าหรับเช้ือชนิดนั้น  
           6)   แพทยใ์หก้ารวนิิจฉยัและรักษาดว้ยยารักษาเช้ือราเฉพาะท่ีหรือชนิด
รับประทาน 
  8.8  ไซนัสอกัเสบ   (SINUSITIS)  ตอ้งมีขอ้หน่ึงขอ้ใดต่อไปน้ี 

8.8.1     เพาะแยกเช้ือไดจ้ากสารน ้าจากโพรงไซนสั 
8.8.2 ขอ้หน่ึงขอ้ใดต่อไปน้ี  :  ไข ้ (มากกวา่  38  องศาเซลเซียส)  ปวด 

หรือกดเจบ็บริเวณไซนสั  ปวดศีรษะ  มีหนองไหล  หรือจมูกตีบตนั  ร่วมกบัขอ้หน่ึงขอ้ใดต่อไปน้ี 
1) TRANSILLUMNATION  ไดผ้ลบวก 
2) ภาพรังสีบ่งวา่มีการติดเช้ือ 

  8.9  การติดเช้ือทางเดินหายใจส่วนบน  (UPPER  RESPIRATORY  TRACT  
INFECTION)  ไดแ้ก่  PHARYNGITIS,  LARYNGITIS, DPIGLOTTIS)  จะตอ้งมีขอ้หน่ึงขอ้ใดต่อไปน้ี 
   8.9.1  มีอาการ  2  อยา่ง  ดงัต่อไปน้ี  :  ไข ้ (มากกวา่  38  องศาเซลเซียส)  คอแดง  
เจบ็คอ  ไอ  เสียงแปบ  หรือมีหนองในคอ  และมีขอ้หน่ึงขอ้ใดต่อไปน้ี 

1) เพาะแยกเช้ือไดจ้ากบริเวณต่าง ๆ ของทางเดินหายใจส่วนบน 
2) เพาะแยกเช้ือไดจ้ากเลือด 
3) ตรวจพบ  ANTIGEN   จากเลือด  หรือ  RESPIRATORY   

SECRETIONS 
           4)   ANTIBODY  TITER    เจาะคร้ังเดียว  (lgM)  ไดค้่าสูงพอหรือเพิ่มข้ึน  4  
เท่าในการเจาะคู่  (lgM)  ส าหรับเช้ือนั้น 

4) แพทยใ์หก้ารวนิิจฉยัวา่เป็นการติดเช้ือ 
   8.9.2  ฝี  เห็นโดยการตรวจ  หรือระหวา่งผา่ตดั  หรือโดยการตรวจช้ินเน้ือทางพยาธิ
วทิยา 
   8.9.3  เด็กอาย ุ <  12  เดือน  จะตอ้งมีอาการ  2  อยา่งต่อไปน้ี  :  ไข ้ (มากกวา่  38  
องศาเซลเซียส)  อุณหภูมิต ่า  (นอ้ยกวา่  37  องศาเซลเซียส)  หยดุหายใจ  หวัใจเตน้ชา้  มีน ้ามูก  หรือมี
หนองไหล  และมีขอ้หน่ึงขอ้ใดต่อไปน้ี 

1) เพาะแยกเช้ือไดจ้ากบริเวณต่าง ๆ ของทางเดินหายใจส่วนบน 
2) เพาะแยกเช้ือไดจ้ากเลือด 
3) ตรวจพบ  ANTIGEN  จากเลือด  หรือ RESPIRATORY   

SECRETIONS  
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          4)   ANTIBODY  TITER  เจาะคร้ังเดียว  (lgM)  ไดค้่าสูงพอหรือเพิ่มข้ึน  4  
เท่าในการเจาะคู่  (lgM)  ส าหรับเช้ือนั้น 
          5)    แพทยใ์หก้ารวนิิจฉยัวา่เป็นการติดเช้ือ 
 
9.  การติดเช้ือทางระบบสืบพันธ์ุ  (REPRODUCTIVE  TRACT  INFECTION) 
  ไดแ้ก่  กลุ่มโรคติดเช้ือท่ีเกิดข้ึนในทางสูตินรีเวช  และผูป่้วยชายในหน่วย  UROLOGY  
โรคเหล่าน้ี  ไดแ้ก่  ENDOMETRITIS,  EPISIOTOMY  INFECTION,  VAGINAL CUFF  INFECTION  
และการติดเช้ืออ่ืน ๆ  ทางระบบสืบพนัธ์ุของผูช้ายหรือผูห้ญิง 
  9.1  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 

9.2 EPISIOTOMY  SITE  INFECTION  ตอ้งประกอบดว้ยขอ้หน่ึงขอ้ใด  
ต่อไปน้ี 

1) มีหนองจากแผล  EPISIOTMY 
2) EPISIOTOMY  ABSCESS 
3) แพทยใ์หก้ารวนิิจฉยัวา่มีการติดเช้ือ 

  9.3  VAGINAL  CUFF  INFECTION   ตอ้งประกอบดว้ยขอ้หน่ึงขอ้ใดต่อไปน้ี 
1) มีหนองจาก  VAGINAL  CUFF 
2) ฝีท่ี  VAGINAL  CUFF 
3) เพาะแยกเช้ือไดจ้ากสารน ้าหรือเน้ือเยือ่จาก  VIGINAL  CUFF 

  9.4  การติดเช้ืออืน่ ๆ ทางระบบสืบพนัธ์ุของชายหญงิ  (EPIDIDYMIS,  TESTIS, 
PROSTATE, VAGIAN  OVERIES, UTERUS OR  DEEP  PELVIC  TISSUE  อ่ืน ๆ ยกเวน้ 
ENDOMETRITIS OR  VAGINAL  CUFF  INFECTION)  ตอ้งประกอบดว้ยขอ้หน่ึงขอ้ใดต่อไปน้ี 

9.4.1 เพาะแยกเช้ือไดจ้ากสารน ้าหรือเน้ือเยือ่บริเวณนั้น 
9.4.2 ฝี  หรือหลกัฐานของการติดเช้ืออ่ืน ๆ พบระหวา่งการผา่ตดั  หรือ 

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

1) เพาะแยกเช้ือไดจ้ากเลือด 
2) แพทยใ์หก้ารวนิิจฉยัวา่มีการติดเช้ือ 
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10.  การติดเช้ือของกระดูกและข้อ   (BONE  AND  JOINT  INFECTION) 
   การติดเช้ือของกระดูกและขอ้  ประกอบดว้ย  OSTEOMYELITIS   
การติดเช้ือท่ีขอ้ต่อหรือ  BURSA  และการติดเช้ือ  VERTEBRAL DISK 
  10.1  OSTEOMYELITIS    ตอ้งประกอบดว้ยขอ้หน่ึงขอ้ใดต่อไปน้ี  
   10.1.1  เพาะเช้ือไดจ้ากกระดูก 
   10.1.2  มีหลกัฐานของ  OSTEOMYELITIS  จากการเห็นขณะท าการผา่ตดัโดยการ
ตรวจช้ินเน้ือ 
   10.1.3  มีอาการอยา่งนอ้ย  2  อยา่ง  ต่อไปน้ี  ซ่ึงไม่พบวา่เกิดจากสาเหตุอ่ืน  :  ไข ้ 
(มากกวา่  38  องศาเซลเซียส)  บวมเฉพาะท่ี  กดเจบ็  ร้อน  หรือมี  DRAINAGE  ท่ีต  าแหน่งท่ีสงสัยวา่มีการ
ติดเช้ือ  ร่วมกบัขอ้ใดขอ้หน่ึงต่อไปน้ี 

1) เพาะและแยกเช้ือไดจ้ากเลือด 
2) ตรวจพบ  ANTIGEN ของเช้ือในเลือด 
3) ภาพถ่ายทางรังสีบ่งถึงการติดเช้ือ 

  10.2  การติดเช้ือทีข้่อต่อ  หรือ  BURSA  จะตอ้งมีขอ้หน่ึงขอ้ใดต่อไปน้ี 
    10.2.1  เพาะและแยกเช้ือไดจ้ากน ้าไขขอ้ หรือ  SYNOVIAL  BIOPSY 
    10.2.2  มีหลกัฐานของการติดเช้ือของขอ้  หรือ  BURSA  เห็นในระหวา่งการ
ผา่ตดั  หรือจากการตรวจช้ินเน้ือ 
    10.2.3  มีอาการอยา่งนอ้ย  2 อยา่ง ต่อไปน้ี และไม่พบสาเหตุอ่ืนท่ีอธิบายได ้ :  
ปวดขอ้  ขอ้บวม  กดเจบ็  ร้อน  มี  EFFUSION  หรือขอ้เคล่ือนไหวไดไ้ม่เตม็ท่ี  ร่วมกบัขอ้หน่ึงขอ้ใด
ต่อไปน้ี 
     1)  พบเช้ือและเม็ดเลือดขาวจากการยอ้มสีแกรมของน ้าไขขอ้ 
     2)  พบ  ANTIGEN  ของเช้ือในเลือดปัสสาวะ  หรือน ้าไขขอ้  
     3)  ลกัษณะเซลส์และสารเคมีในน ้าไขขอ้  เขา้ไดก้บัการติดเช้ือและไม่
สามารถอธิบายไดด้ว้ยโรคไขขอ้ท่ีเป็นอยู ่
  10.3  VERTEBRAL  DISK  SPACE  INFECTION  ตอ้งประกอบดว้ยขอ้หน่ึงขอ้ใด
ต่อไปน้ี 
   1)  เพาะและแยกเช้ือไดจ้ากเน้ือเยื่อบริเวณนั้น   ซ่ึงไดโ้ดยการผา่ตดั  หรือ  NEEDLE  
ASPIRATION 
   2)  มีหลกัฐานของการติดเช้ือในบริเวณนั้น  เห็นระหวา่งผา่ตดัหรือการตรวจช้ินเน้ือ 
   3)  ไข ้ (มากกวา่  38  องศาเซลเซียส)  โดยหาสาเหตุอ่ืนไม่ไดห้รืออาการปวด  
ร่วมกบัภาพรังสีบ่งถึงการติดเช้ือ 
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   4)  ไข ้ (มากกวา่  38  องศาเซลเซียส)  โดยหาสาเหตุอ่ืนไม่ไดแ้ละอาการปวด
บริเวณร่วมกบัตรวจพบ  ANTIGEN  ของเช้ือในเลือด  หรือปัสสาวะ 
 
11.  การติดเช้ือระบบหัวใจและหลอดเลอืด   (CARDIOVASCULAR  SYSTEM  INFECTION)   
   การติดเช้ือระบบหวัใจและหลอดเลือด ประกอบดว้ย  การติดเช้ือเส้นเลือดแดง  
หรือเส้นเลือดด า  ENDOCARDITIS,  MYOCARDITIS  OR  PERICARDITIS  AND  MEDIASTINITIS 
  11.1  การติดเช้ือเส้นเลอืดแดงหรือเส้นเลอืดด า  ตอ้งประกอบดว้ยขอ้หน่ึงขอ้ใดต่อไปน้ี 
    11.1.1  เพาะและแยกเช้ือไดจ้ากเส้นเลือดแดงหรือเส้นเลือดด าท่ีตดัออกระหวา่ง
การผา่ตดัและการเพาะเช้ือจากเลือดไม่ไดท้  าหรือแยกเช้ือไม่ได ้
    11.1.2  มีหลกัฐานของการติดเช้ือท่ีเส้นเลือดเห็นในระหวา่งการผา่ตดัหรือจาก
การตรวจช้ินเน้ือ 
    11.1.3  มีอาการอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี  :  ไข ้ (มากกวา่  38  องศาเซลเซียส)  
บวมแดง  หรือ  ตรงต าแหน่งของเส้นเลือด  ร่วมกบัส่งเพาะเช้ือแลว้พบเช้ือ  หรือมีอาการ  2  อยา่งร่วมกนั 
     1)  เพาะแยกเช้ือไดม้ากกวา่  15  COLONIES  จากปลาย  
INTRAVASCULAR  CANULA   โดยใชว้ธีิ  SEMIQUANTITATIVE  CULTURE 
    11.1.4  มีหนองท่ีบริเวณเส้นเลือด  โดยพบเช้ือหรือไม่พบเช่ือจากการเพาะเช้ือ 
    11.1.5  เด็กอายนุอ้ยกวา่  12  เดือน  มีอาการอยา่งหน่ึงอยา่งใดต่อไปน้ี  :  ไข ้ 
(มากกวา่  38  องศาเซลเซียส)  หยดุหายใจ  หวัใจเตน้ชา้  ซึม  ปวด  แดง  หรือมีความร้อนตรงต าแหน่งเส้น
เลือด  ร่วมกบั  2  ขอ้  ต่อไปน้ี 
     1)  เพาะแยกเช้ือไดม้ากกวา่  15  COLONIES  จากปลาย  
INTRAVASCULAR  CANULA  โดยใชว้ธีิ  SEMIQUANTITATIVE  CULTURE 
     2)  ไม่ไดเ้พาะเช้ือจากเลือด  หรือท าแลว้ไม่พบเช้ือ 
  11.2  ENDOCARDITIS  ของล้ินหวัใจหรือล้ินหวัใจเทียม  จะตอ้งประกอบดว้ยขอ้หน่ึง
ขอ้ใดต่อไปน้ี 
   11.2.1  เพาะแยกเช้ือไดจ้ากล้ินหวัใจ  หรือ  VEGETATION 
   11.2.2  มีอาการอยา่งนอ้ย  2  อยา่ง  ดงัต่อไปน้ี   โดยไม่มีสาเหตุอ่ืนท่ีอธิบายได ้ :  
ไข ้ (มากกวา่  38  องศาเซลเซียส) MURMUR  ท่ีเกิดข้ึนใหม่หรือเปล่ียนไปจากเดิม  มี  EMBOLIC  
PHENOMENA  ลกัษณะทางผวิหนงั  เช่น  PETECHIA,  APLINTER  HEMORRHAGES,  PAINFUL  
SUBCUTANEOUS  NODULES  หวัใจลม้เหลว  หรือ  CARDIAC  CONDUCTION  ABNORMALITY  
และแพทยใ์หก้ารรักษาดว้ยยาตา้นจุลชีพท่ีเหมาะสม  หากไดใ้หก้ารวนิิจฉยัก่อนผูป่้วยเสียชีวติ  ร่วมกบัขอ้
หน่ึงขอ้ใดต่อไปน้ี 
 



 21 

1) เพาะแยกเช้ือจากเลือดไดอ้ยา่งนอ้ย  2  คร้ัง 
2) พบเช้ือจากการยอ้มสีแกรม  ท่ีล้ินหวัใจ  ในกรณีท่ีการเพาะเช้ือได ้

ผลลบหรือไม่ไดท้  า 
   3)   พบ  VALVULAR   VEGETATION  พบไดร้ะหวา่งการผา่ตดัหรือการตรวจ
ศพ 

3) ตรวจพบ  VEGETATION  อนัใหม่ดว้ย  ECHOCARDIOGRAM 
4) ตรวจพบ   ANTIGEN  ของเช้ือจากเลือดหรือปัสสาวะ 

   11.2.3  เด็กอายนุอ้ยกวา่  12  เดือน  มีอาการอยา่งนอ้ย  2  อยา่ง  ดงัต่อไปน้ี   
โดยไม่มีสาเหตุอ่ืนท่ีอธิบายได ้  :  ไข ้  (มากกวา่  38  องศาเซลเซียส)  อุณหภูมิต ่า  (นอ้ยกวา่  37  องศา
เซลเซียส)  หยดุหายใจ  หวัใจเตน้ชา้  เสยง  MURMUR  เกิดข้ึนใหม่  หรือเปล่ียนไป  EMBOLIC  
PHENOMENA  ลกัษณะทางผวิหนงั    (เหมือนขอ้  11.2.2  หวัใจลม้เหลว  หรือ  CARDIAC  
CONDUCTION  ABNORMALITY  และแพทยผ์ูดู้แลใหก้ารรักษาดว้ยยาตา้นจุลชีพท่ีเหมาะสม  หากได้
ใหก้ารวนิิจฉยัก่อนผูป่้วยเสียชีวติร่วมกบัขอ้หน่ึงขอ้ใดในขอ้ 1) – 5)     
(ในขอ้ 11.2.2) 
  11.3  MYOCARDIT  OR  PERICARDITIS  ตอ้งประกอบดว้ยขอ้หน่ึงขอ้ใดต่อไปน้ี 
   11.3.1  เพาะแยกเช้ือไดจ้าก  PERICARDIAL  TISSUE  OR  PERICARDIAL  
EFFUSION  ซ่ึงไดจ้าก  NEEDLE  ASPIRATION   หรือไดร้ะหวา่งการผา่ตดั 
   11.3.2  มีอาการอยา่งนอ้ย  2  อยา่ง  ดงัต่อไปน้ี  โดยไม่มีสาเหตุอ่ืนท่ีอธิบายได ้ :  
ไข ้ (มากกวา่  38  องศาเซลเซียส)   เจบ็หนา้อก  PARADOXICAL  PULSE,  หรือขนาดหวัใจเพิ่มข้ึนและ
ขอ้หน่ึงขอ้ใดต่อไปน้ี 
     1)   EKG  ผดิปกติซ่ึงเขา้ไดก้บั  MYOCARDITIS  OR  
PERICARDITIS 
      2)   ตรวจพบ  ANTIGEN  ในเลือด 

3) ตรวจพบ  MYOCARDITIS  OR  PERICARDITIS  จากการ 
ตรวจช้ินเน้ือทางพยาธิวทิยา 
     4)  TYPE-SPECIFIC  ANTIBODY  เพิ่มข้ึนอยา่งนอ้ย  4  เท่า  ไม่วา่จะ
สามารถแยกเช้ือ  VIRUS  จาก  PHARYNX  หรือ อุจจาระไดห้รือไม่ก็ตาม 
 

4) พบ  PERICARDIAL  EFFUSION  จากการตรวจดว้ย  
ECHOCARDIOGRAM CT  SCAN,  MAGNETIC  RESONANCE  
IMAGING,  ANGIOGRAPYHY  หรือหลกัฐานทางภาพถ่ายรังสี
อ่ืน ๆ ท่ีบ่งวา่มีการติดเช้ือ 
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  11.4  MEDIASTINITS    ประกอบดว้ยขอ้หน่ึงขอ้ใดต่อไปน้ี 
   11.4.1  เพาะแยกเช้ือไดจ้าก  MEDIASTINAL  TISSUE  หรือขงเหลวท่ีไดร้ะหวา่ง
การผา่ตดัหรือการท า  NEEDLE  ASPIRATION 
   11.4.2  มีหลกัฐานขอ  MEDIASTINITIS  พบเห็นในระหวา่งการผา่ตดั หรือโดย
การตรวจช้ินเน้ือทางพยาธิวทิยา 
   11.4.3  มีอาการอยา่งหน่ึงอยา่งใดต่อไปน้ี  :  ไข ้ (มากกวา่ 38  องศาเซลเซียส)  เจบ็
หนา้อกหรือ  STERNAL  INSTABILITY  ร่วมกบัขอ้หน่ึงขอ้ใดต่อไปน้ี 

1) มีหนองจากบริเวณ  MEDIASTINAL  AREA 
     2)    แยกเพาะเช้ือจากเลือด  หรือ   DRAINAGE  จากบริเวณ  
MEDIASITINAL 
     3)    MEDIASTINUM  กวา้งข้ึนจากการตรวจภาพถ่ายทางรังสี  ไข ้ 
(มากกวา่  38  องศาเซลเซียส)  เจบ็หนา้อก  หรือ  STERNAL  INSTABILIY  ร่วมกบัขอ้หน่ึงขอ้ใด  1)-3)  
เช่นเดียวกบัขอ้  11.4.3 
 
12.  การติดเช้ือระบบประสาทส่วนกลาง  (CENTRAL  NERVOUS  SYSTEM  INFECTION)   
  ประกอบดว้ย  การติดเช้ือในช่องกระโหลกศีรษะ  เยือ่หุม้สมองอกัเสบ  หรือโพรงสมอง
อกัเสบ  และฝีท่ีไขสันหลงั  โดยไม่มีเยือ่หุม้สมองอกัเสบร่วม 
 

12.1 การติดเช้ือในช่องกระโหลกศีรษะ  (INTRACRANIAL  INFECTION)   
ไดแ้ก่  ฝีในสมอง  การติดเช้ือในช่อง SUBDURAL  OR  EPIDURAL และสมองอกัเสบ  ตอ้งมี 
ขอ้หน่ึงขอ้ใดต่อไปน้ี 
   12.1.1  แยกเพาะเช้ือไดจ้ากเน้ือสมองหรือเยือ่หุม้สมอง 

12.1.2  มีฝี  หรือหลกัฐานบ่งวา่มีการติดเช้ือเห็นในขณะผา่ตดั  หรือโดย 
การตรวจช้ินเน้ือทางพยาธิวทิยา 
   12.1.3  มี  2  ขอ้  ต่อไปน้ี  โดยอธิบายไม่ไดด้ว้ยสาเหตุอ่ืน  :  ปวดศีรษะ  วงิเวยีน  
ไข ้ (มากกวา่  38  องศาเซลเซียส) LOCALIZING NEUROLOGIC  SINGS ระดบัความรู้สึกตวั
เปล่ียนแปลงหรือซ่ึงลงและแพทยใ์ห้การวนิิจฉยัวา่เป็นโรคติดเช้ือ  ร่วมกบัขอ้หน่ึงขอ้ใดต่อไปน้ี 
  
     1)   ตรวจดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์  พบเช้ือโรคในเน้ือสมองหรือเน้ือฝี  ซ่ึง
ไดโ้ดย  BIOPSY  OR  NEEDLE  ASPATION  ระหวา่งผา่ตดัหรือผา่ศพ 

2) ตรวจพบ  ANTIGEN  ในเลือดหรือปัสสาวะ 
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3) ภาพรังสีบ่งวา่เป็นการติดเช้ือ 
4) ANTIBODY  TITER  เจาะคร้ังเดียว  (lgM)  ข้ึนสูงพอหรือ 

สูงข้ึน  4  เท่าในการเจาะคู่  (lgM)  ส าหรับเช้ือนั้น 
   12.1.4   เด็กอายนุอ้ยกวา่  12  เดือน  มี  2  อยา่งต่อไปน้ี  โดยไม่มีสาเหตุอ่ืนท่ี
อธิบายได ้ :  ไข ้(มากกวา่ 38  องศาเซลเซียส)  อุณหภูมิต ่า  (นอ้ยกวา่  37  องศาเซลเซียส)  
หยดุหายใจ  หวัใจเตน้ชา้  ระดบัความรู้สึกตวัเปล่ียนแปลง  และแพทยใ์หก้ารรักษาดว้ยยาตา้น 
จุลชีพท่ีเหมาะสม  หากวนิิจฉยัไดก่้อนตายและมีขอ้หน่ึงขอ้ใดต่อไปน้ี  1)  -  4)  (ในขอ้  12.1.3) 
  12.2  เยือ่หุ้มสมองอกัเสบหรือโพรงสมองอักเสบ  (MENINGITIS  OR  
VENTRICULITIS)  ตอ้งมีขอ้หน่ึงขอ้ใดต่อไปน้ี 

12.2.1 เพาะแยกเช้ือไดจ้ากน ้าหล่อเล้ียงสมองและไขสันหลงั  (CSF)   
12.2.2 ขอ้หน่ึงขอ้ใดต่อไปน้ีโดยไม่มีสาเหตุอ่ืนท่ีอธิบายได ้ :  ไข ้ (มากกวา่  38   

องศาเซลเซียส)  ปวดศีรษะ  คอแขง็  MENINGEAL  SIGNS,  CRANIAL  NERVE   SIGNS  OR  
IRRITABILITY  และแพทยใ์หก้ารรักษาดว้ยยาตา้นจุลชีพท่ีเหมาะสม  หากวนิิจฉยัไดก่้อนตายและขอ้หน่ึง
ขอ้ใด  ต่อไปน้ี 

1) CSF  มี  WBC, PROTEIN  เพิ่มข้ึน และ/หรือ  GLUCOSE  ต ่าลง 
2) ตรวจพบเช้ือใน  CSF  โดยยอ้มสีแกรม 
3) เพาะแยกเช้ือไดจ้ากเลือด 
4) ตรวจพบ  ANTIGEN  ใน  CSFL,  เลือดหรือปัสสาวะ 
5) ANTIBODY  TITER  เจาะคร้ังเดียว  (lgM)  สูงพอ  หรือเพิ่มข้ึน  4  เท่า 

ในการเจาะคู่  (lgM)  ส าหรับเช้ือนั้น 
   12.2.3  เด็กอายนุอ้ยกวา่  12  เดือน  มีขอ้หน่ึงขอ้ใดต่อไปน้ี  โดยอธิบายไม่ไดด้ว้ย
สาเหตุอ่ืน  :  ไข ้ (> 38  องศาเซลเซียส)  หรืออุณหภูมิต ่ากวา่ปกติ  (< 37  องศาเซลเซียส)  หยดุหายใจ  หวั
ใจเตน้ชา้  คอแขง็  MENINGEAL  SIGNS  CRAINIAL  NERVE  SIGNS  OR  IRRITABILITY  และ
แพทยใ์หก้ารรักษายาตา้นจุลชีพท่ีเหมาะสม  หากวนิิจฉยัไดก่้อนตาย  และขอ้หน่ึงขอ้ใด  (1-5)  ในขอ้  
12.2.2) 

12.3  ฝีไขสันหลัง  (SPINAL  ABSEESS  WITHOUT  MENINGITIS)  คือ  ฝีในขั้น  SPINAL  
EPIDURAL  OR  SUBDURAL  ของไขสันหลงัโดยไม่ลุกลามถึงน ้าไขสันหลงัหรือ
กระดูก)  ตอ้งมีขอ้หน่ึงขอ้ใดต่อไปน้ี 

12.3.1 เพาะแยกเช้ือไดจ้ากฝีในชั้น  EPIDURAL  OR  SUBDURAL   
ของไขสันหลงั 
   12.3.2  มีฝีในชั้น  EPIDURAL  OR  SUBDURAL  เห็นระหวา่งผา่ตดัหรือผา่ศพ
หรือโดยการตรวจช้ินเน้ือทางพยาธิวทิยา 
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   12.3.3  มีขอ้หน่ึงขอ้ใดต่อไปน้ี   โดยไม่มีสาเหตุอ่ืนอธิบายได ้ :  ไข ้  (มากกวา่  38  
องศาเซลเซียส)  ปวดศีรษะ  คอเจบ็เฉพาะท่ี  RADICULITIS,  PARAPARESIS  OR  PARAPLEGIA  และ
แพทยใ์หก้ารรักษาดว้ยยาตา้นจุลชีพท่ีเหมาะสม  หากวนิิจฉยัไดก่้อนตาย และขอ้หน่ึงขอ้ใดต่อไปน้ี 

1) แยกเพาะเช้ือไดจ้ากเลือด 
2) ภาพรังสีบ่งวา่เป็น   SPINAL  ABCESS 
 

13. SYSTEMIC  INFECTION 
  หมายถึง  โรคติดเช้ือท่ีครอบคลุมหลายระบบหรือหลายอวยัวะ  โดยไม่มีการติดเช้ืออยา่ง
เด่นชดัท่ีใดท่ีหน่ึง  โรคติดเช้ือดงักล่าวมกัเกิดจากเช้ือไวรัส  และมกัวนิิจฉยัไดโ้ดยอาศยัลกัษณะทางคลินิก  
เช่น  หดั  หดัเยอรมนั  อีสุกอีใส  และคางทูม  โรคเหล่าน้ีเป็นโรคติดเช้ือในโรงพยาบาลท่ีพบไดน้อ้ย 
 

การแยกผู้ป่วย  (Isolations   Techniques) 
 
               ผูป่้วยโรคติดเช้ือท่ีเขา้มารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล สามารถแพร่กระจายเช้ือไปสู่บุคคล
อ่ืน จึงจ าเป็นตอ้งมีการแยกผูป่้วย ซ่ึงศูนยป้์องกนัและควบคุมโรคสหรัฐเมริกา ไดแ้บ่งวิธีการแยกผูป่้วย
ออกเป็น 7 กลุ่ม ตามความสามารถในการท าใหติ้ดเช้ือและวธีิการแพร่ของเช้ือ 
               1.  Strict  isolation 
               ใชใ้นโรคติดเช้ือท่ีติดต่อง่าย หรือเป็นโรคร้ายแรงท่ีแพร่เช้ือโดยการสัมผสัหรือโดยทางอากาศ 
เช่น Pharyngeal diphtheria , Herpes Zoster ชนิด disseminated ผูป่้วยตอ้งอยูใ่นห้องแยก และปิดประตูอยู่
เสมอ บุคคลท่ีจะเขา้ห้องแยกตอ้งใส่เส้ือคลุม ถุงมือ และผา้ปิดปาก – จมูก ลา้งมือก่อนเขา้หอ้ง และหลงั
ออกจากห้องผูป่้วย แยกเคร่ืองมือท าลายเช้ือ 
               2.  Contact isolation 
               ใชใ้นโรคท่ีแพร่เช้ือโดยทาง Indirect contact หรือ Direct contact เช่น Acute respiratory tract 
infection and young children , Methicillin resistant staphylococcus aureus Herpes simplex 
Scabies ฯลฯ ผูป่้วยตอ้งอยูใ่นหอ้งแยกบุคคลท่ีจะเขา้ไปใกลชิ้ดกบัผูป่้วยตอ้งสวมผา้ปิดปาก – จมูก  ใส่เส้ือ
คลุมและถุงมือเม่ือมีโอกาสสัมผสักบั infective material ลา้งมือก่อนและหลงัสัมผสัผูป่้วยทุกคร้ัง แยก
เคร่ืองมือ และท าลายเช้ือ 
               3.  Respiratory isolation 
               ใชใ้นโรคท่ีแพร่โดยตรง ทางเสมหะ น ้ามูก น ้าลาย จากการไอ จาม หรือหายใจ เช่น Measles 
Mumps , Pertusis , meningococcal meningitis ฯลฯ ผูป่้วยควรอยูใ่นห้องแยก หรืออยูใ่นหอ้งเด่ียวกบัผูป่้วย
ท่ีติดเช้ือชนิดเดียวกนั บุคคลท่ีเขา้ใกลชิ้ดกบัผูป่้วยควรผกูผา้ปิด – ปาก ไม่ตอ้งสวมเส้ือคลุม ไม่ตอ้งใส่ถุง
มือ ลา้งมือก่อน – หลงั สัมผสัผูป่้วย เคร่ืองมือท่ีเป้ือนเสมหะน ้ามูก น ้าลายผูป่้วยควรท าลายเช้ือ 
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               4.  Acid – fast bacteria (AFB) isolation 
               ใชใ้นผูป่้วยท่ีเป็นวณัโรคปอด และวณัโรคบริเวณกล่องเสียงท่ีตรวจพบเช้ือในเสมหะ และ
ภาพถ่ายรังสี แสดงวา่โรคผา้อยูใ่นภาวะแพร่เช้ือไดผู้ป่้วยควรอยูใ่นหอ้งแยก ปิดประตูเสมอหรืออยูใ่นห้อง
เดียวกบัผูป่้วย โรคเดียวกนั บุคคลท่ีเขา้หอ้งผูป่้วยควรผกูมือปิดปาก – จมูก ไม่จ  าเป็นตอ้งสวม     เส้ือคลุม 
ไม่ตอ้งใส่ถุงมือลา้งมือก่อน – หลงัสัมผสัผูป่้วย เคร่ืองมือท่ีเป้ือนเสมหะ น ้ามูก น ้าลายผูป่้วยควรท าลายเช้ือ 
 5.  Enteric precaution 
               ใชใ้นโรคท่ีแพร่เช้ือโดยการสัมผสักบัอุจจาระ เช่น Cholera , Hepatitis A Necrotizing enter colitis  
Typhoid fever , Shigellosis และ Salmonellosis เป็นตน้ ไม่จ  าเป็นตอ้งอยูใ่นหอ้งแยกควรสวมถุงมือถา้
สัมผสักบัอุจจาระของผูป่้วย ไม่ตอ้งใชผ้า้ปิดปาก – จมูก สวมเส้ือคลุมเม่ือคาดวา่จะมีการเปรอะเป้ือนเส้ือผา้ 
ลา้งมือก่อนและหลงัสัมผสัผูป่้วย เคร่ืองมือท่ีเป้ือนอุจจาระผูป่้วยควรท าลายเช้ือ 
 6.  Drainage and secretion precautions 
               ใชใ้นโรคท่ีแพร่เช้ือโรคโดยการสัมผสัทางตรง หรือทางออ้มกบัหนองหรือส่ิงระบายจากผูป่้วย 
เช่น Conjunctivitis , Wound infection , skin infection , Abscess เป็นตน้ ไม่จ  าเป็นตอ้งใหผู้ป่้วยอยูใ่นหอ้ง
แยก บุคลากรไม่ตอ้งใส่ผา้ปิดปาก – จมูก ไม่สวมเส้ือคลุม ควรใส่ถุงมือเม่ือสัมผสักบั Infection 
material หรือให ้“No touch” ลา้งมือก่อนและหลงัสัมผสัผูป่้วย เคร่ืองมือเป็นหนอง หรือส่ิงระบายจาก
ผูป่้วยตอ้งท าลายไป 
               7.  Blood and body fluid precautions 
               ใชใ้นโรคท่ีแพร่เช้ือโดยการสัมผสัทางตรงหรือทางออ้มกบัเลือดหรือสารคดัหลัง่จากผูป่้วย 
เช่น ARDS , Hepatitis B , Syphilis Malaria เป็นตน้  ผูป่้วยไม่ตอ้งอยูใ่นหอ้งแยก เจา้หนา้ท่ีตอ้งระมดัระวงั
ไม่ใหเ้กิดบาดแผลจากเขม็และของมีคมท่ีใชก้บัผูป่้วยสวมถุงมือทุกคร้ังท่ีสัมผสักบัเลือด 
และสารคดัหลัง่ของผูป่้วย ใชผ้า้ปิดปาก – จมูก แวน่ตา และเส้ือคลุมเม่ือท ากิจกรรมท่ีอาจมีการกระเด็นของ
เลือด หรือสารคดัหลัง่ ลา้งมือก่อนและหลงัสัมผสัผูป่้วย ยกเคร่ืองมือและท าลายเช้ือ 
               การแยกผูป่้วยโรคติดเช้ือดว้ยเทคนิคดงักล่าวขา้งตน้ พบวา่มีปัญหาในทางปฏิบติัเน่ืองจากจะมี
การเร่ิมปฏิบติัเม่ือผูป่้วยไดรั้บการวา่วนิิจฉยัวา่เป็นโรคติดเช้ือ แต่ในความเป็นจริงแลว้เช้ือโรคท่ีเป็นสาเหตุ
ของโรคนั้นมีอยูใ่นอวยัวะ และสารต่าง ๆ ในร่างกายของผูป่้วย ก่อนท่ีจะไดรั้บการวินิจฉยัแลว้ 
ดงักล่าวขา้งตน้ จึงมีการพฒันาวธีิการใหม่มาใช ้เรียกวา่ Body Substance isolation ซ่ึงการใชค้  าวา่ 
สารในร่างกาย (Body substance) แทนการใชค้  าวา่สารคดัหลัง่ (body fluid)  เพื่อท่ีจะใหก้ารป้องกนันั้น
ครอบคลุมไปถึงสารแขง็อ่ืน ๆ เช่น เน้ือเยือ่ อุจจาระ ปัสสาวะ เสมหะ เลือด และสารอ่ืน ๆ ในร่างกาย           
หลกัปฏิบติัของ Body  Substance isolation มีดงัน้ี 
               1.  ลา้งมือทุกกคร้ังท่ีมือเป้ือน และก่อนการสัมผสัผูป่้วยทุกราย 
               2.  ใส่อุปกรณ์ป้องกนัอ่ืน ๆ เช่น เส้ือคลุมหรือผา้พลาสติกกนัเป้ือน ผา้ปิดปาก – จมูก แวน่ตา 
หมวกคลุมผม และรองเทา้บูท้ เพื่อป้องกนัเส้ือผา้ ผิวหนงัหรือเยือ่บุสัมผสักบัสารจากร่างกายผูป่้วย 
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               3.  ป้องกนัอุบติัเหตุถูกเขม็หรือของมีคมท่ิมแทงหรือบาด โดยไม่สวมปลอกเขม็ และวางของมีคม
ในภาชนะท่ีแขง็เพื่อป้องกนัการแทงทะลุ 
               4.  ระมดัระวงัขณะท าการเคล่ือนยา้ยส่ิงของ และเคร่ืองมือต่าง ๆ ท่ีใชก้บัผูป่้วย และส่ิงของท่ีมี
การปนเป้ือน ควรใส่ถุงพลาสติก หรือภาชนะท่ีแขง็ 
               5.  ผา้เป้ือน ควรใส่ในถุงระหวา่งการเคล่ือนยา้ยและพนกังานซกัผา้ ควรใส่ถุงมือและเส้ือคลุม
ขณะปฏิบติังาน 
               6.  หอ้งแยกใชส้ าหรับผูป่้วยติดเช้ือท่ีแพร่ทางอากาศโดยใหทุ้กคนท่ีเขา้หอ้งผูป่้วย  ใส่ผา้                
ปิดปาก - จมูก ทั้งน้ีผูป่้วยท่ีป่วยดว้ยโรคเดียวกนั อาจอยูห่้องเดียวกนัได ้นอกจากน้ีห้องแยกอาจใชก้บัผูป่้วย
ติดเช้ืออ่ืนท่ีท าใหห้้องนั้นเป้ือนสารจากร่างกายผูป่้วยท่ีอาจแพร่เช้ือเขา้สู่ผูป่้วยในเดียวกนัได ้         
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โรคและระยะเวลาทีส่ามารถกลบัเข้าท างานได้ในบุคลากรทีป่่วยเป็นโรคตดิต่อ 
 

โรค ระยะเวลาทีก่ลบัเข้าท างานได้ 
สุกใส จนกวา่ตุ่มจะแหง้และตกสะเก็ด (ประมาณ 2 สัปดาห์) 
หดัเยอรมนั จนกวา่ผืน่จะหาย (อยา่งนอ้ยท่ีสุด 5 วนั) 
ไวรัสตบัอกัเสบเอ อยา่งนอ้ย 7 วนั หลงัจากอาการตวัเหลืองหายไป 
ไวรัสตบัอกัเสบี เม่ืออาการดีข้ึน แต่ควรสวมถุงมือหากตอ้งปฏิบติักิจกรรมท่ีอาจ 
 ท าใหเ้กิด tissue trauma หรือตอ้งสัมผสัเยือ่บุของร่างกาย 
หดั เม่ือผืน่หาย (อยา่งนอ้ยท่ีสุด 4 วนั)  
หิด หลงัจากไดรั้บการรักษาแลว้ 24 ชัว่โมง 
เจบ็คอ คออกัเสบจากเช้ือ หลงัจากไดรั้บการรักษาแลว้ 24 ชัว่โมง และหรือไม่มีอาการแลว้ 
Streptococcus gr.A  
วณัโรค  (ระยะ active) จนกวา่จะไดรั้บการรักษาท่ีเหมาะสมเป็นเวลานาน 2 สัปดาห์ 
 และอาการดีข้ึน และผลการตรวจเสมหะเป็นลบติดต่อกนั 3 คร้ัง 
เอดส์ ข้ึนอยูก่บัการพิจารณาของหน่วยบริการสุขภาพ และ 
 คณะกรรมการควบคุมการติดเช้ือ 
ฝีมีหนอง จนกวา่จะหาย ถา้บุคลากรตอ้งสัมผสักบัผูป่้วย 
อุจจาระร่วงจากเช้ือ แลว้แต่บุคคลข้ึนอยูก่บัอาการและผลการตรวจเพาะเช้ือ รวมทั้ง 
Salmonella , Shigella การประเมินของหน่วยบริการสุขภาพ 
Herpes simplex ข้ึนอยูก่บัการพิจารณาของหน่วยบริการสุขภาพแต่ไม่ควรปฏิบติั 
บริเวณปากและหนา้ งานในหน่วยงานท่ีมีความเส่ียงสูง 
Herpes zoster หากท างานได ้อนุญาตใหป้ฏิบติังานได ้แต่ตอ้งไม่สัมผสัผูป่้วย 
 และไม่ปฏิบติังานในหน่วยงานท่ีมีความเส่ียงสูง 
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ไม่ใช่ 
ใช่ 

แนวทางการปฏิบัติเมื่อบุคลากรได้รับอุบัติเหตุขณะปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 

แหล่งสัมผสัมผีล 
Anti- HIV  เป็นลบ 

แหล่งสัมผสัไม่ทราบว่าตดิเช้ือ 
HIV หรือไม่  

หรือไม่ทราบแหล่งสัมผสั 

*  ถูกเข็มหรือของมคีมที่
เป้ือนเลอืดหรือส่ิงคดัหลัง่ 
*  เลอืดหรือส่ิงคดัหลัง่
กระเดน็ถูกผวิหนังทีม่แีผล 
 

เลอืดหรือส่ิงคดัหลัง่
กระเดน็เข้าตา 

เลอืดหรือส่ิงคดัหลัง่
กระเดน็เข้าปาก 

ล้างด้วยน า้สะอาด หรือ NSS มากๆ  บ้วนปากและกลั้วคอด้วยน า้
สะอาด หรือ NSS  มากๆ   

ล้างออกด้วยน า้สะอาดหรือ
น า้สบู่ เช็ดด้วย  70% 
แอลกอฮอล์หรือ  เบตาดนี 

ซักประวตัแิละบันทกึหลกัฐาน 

เจาะเลอืดบุคลากรตรวจ  
Anti- HIV  ทนัท ี หรือ
ภายใน  24  ช่ัวโมง 

ปรึกษาแพทย์ผู้ดูแลผู้ป่วยเพือ่ขอ
ทราบประวตั ิ เจาะเลอืดผู้ป่วยทนัที

ถ้ายงัไม่มผีล  anti-HIV 

ประเมนิความเส่ียง 
ของการตดิเช้ือ 

และ ให้ค าแนะน า 

แจ้งผู้บังคบับญัชา  หรือหน่วยงาน
หรือผู้รับผดิชอบเบือ้งต้น   

 

แหล่งสัมผสัมผีล 
Anti- HIV  เป็นบวก และบุคลากรทีสั่มผสัมี

ความเส่ียงต่อการตดิเช้ือเอชไอว ี
 

ไม่ต้องให้ HIV OCC-PEP 
(ยาต้านไวรัส) 

แหล่งสัมผสัมคีวามเส่ียงสูงต่อการตดิ
เช้ือเอชไอวหีรือเลอืดหรือสารน า้ที่
สัมผสัน่าจะเป็นของผู้ตดิเช้ือเอชไอว ี

พจิารณาให้  HIV OCC-PEP 
(ยาต้านไวรัส) ตามตาราง 
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การปฏบัิติเมือ่บุคลากรได้รับอบัุติเหตุจากการท างาน 
 

1. ท าความสะอาดบริเวณท่ีโดนอุบติัเหตุ 
1.1 ถูกเขม็หรือของมีคมบาด ลา้งดว้ยน ้าสะอาดหรือน ้าสบู่ ไม่ควรบีบ เคน้แผลรุนแรง แมว้า่ยงัไม่มี

ขอ้มูลวา่การใชน้ ้ายาท าลายเช้ือชนิดใดเหมาะสมในกรณีน้ี แต่ไม่เป็นขอ้หา้ม เช่น  70% 
แอลกอฮอล ์หรือ  เบตาดีน  

1.2 เลือดหรือ สารคดัหลัง่กระเด็นเขา้ตา  ใหล้า้งดว้ยน ้าสะอาด หรือน ้ายาลา้งตามากๆ หลายๆ คร้ัง 
1.3 เลือดหรือสารคดัหลัง่กระเด็นเขา้ปาก ใหบ้ว้นปาก และคอดว้ยน ้าสะอาด มากๆ หลายๆ คร้ัง 

2. บุคลากรท่ีไดรั้บอุบติัเหตุควร รายงานอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนกบัผูบ้งัคบับญัชาขั้นตน้ และพยาบาลควบคุม
การติดเช้ือภายใน 24 ชัว่โมง เพื่อใหค้  าปรึกษา 

3.  ปรึกษาแพทยผ์ูดู้แลผูป่้วย เพื่อขอทราบภาวะ หรือโรคของผูป่้วย ตลอดจนผลการตรวจ anti-HIV ใน
กรณีท่ียงัไม่ทราบวา่ผูป่้วยรายนั้นผล anti-HIV เป็นอยา่งไร  ใหเ้จาะเลือดผูป่้วยตรวจ anti-HIV ดว้ย
วธีิการท่ีเร่งด่วน และตรวจซ ้ าดว้ยวธีิการมาตรฐาน โดยแจง้ใหผู้ป่้วยทราบก่อน และใหค้  าปรึกษาก่อน
และหลงัเจาะ เลือด 

4. ในกรณีท่ีผูป่้วย มี anti-HIV เป็นบวก ควรทราบขอ้มูลอ่ืนๆ ดว้ยไดแ้ก่ ระยะ (stage) ของโรค  ไดรั้บ
การรักษาดว้ยยาตา้นไวรัสหรือไม่  ไดย้าอะไร ผลการรักษาเป็นอยา่งไร  ปริมาณไวรัส จ านวนซีดีโฟร์  
มีปัญหาการด้ือยาหรือไม่ 

5. เจาะเลือดบุคลากรเพื่อตรวจหา anti-HIV ทนัที หรือภายใน 24 ชัว่โมง หลงัไดรั้บอุบติัเหตุ ดว้ยการ
ตรวจวธีิเร่งด่วน และตรวจซ ้ าดว้ยวธีิมาตรฐาน และใหค้  าปรึกษาก่อนและหลงัเจาะเลือด 

6. พบแพทยห์รือ เจา้หนา้ท่ีใหค้  าปรึกษาแก่บุคลากร เก่ียวกบัความเส่ียงของการติดเช้ือ ขอ้ดี ขอ้เสีย ของ
การรับประทานยาตา้นไวรัสป้องกนัการติดเช้ือ และผลขา้งเคียงของยา 

7. หากบุคลากรตดัสินใจท่ีจะรับประทานยา ตอ้งจดัหายาให้บุคลากรโดยเร็วท่ีสุด   อยา่งชา้ไม่ควรเกิน 72    
ชัว่โมง  หลงัไดรั้บอุบติัเหตุ เน่ืองจากจะท าใหป้ระสิทธิภาพในการป้องกนัการติดเช้ือนอ้ยลง การ
รับประทานยาตอ้งรับประทานใหค้รบ 4 สัปดาห์ จึงจะมีประสิทธิภาพสูง ในการป้องกนั การใชย้า
จะตอ้งอยูภ่ายใตก้ารควบคุมดูแลอยา่งใกลชิ้ดของแพทย ์ 

8. ควรป้องกนัไม่ใหต้นเองไดรั้บเช้ือเพิ่มและป้องกนัไม่ใหแ้พร่เช้ือไปสู่ผูอ่ื้น เช่น สวมถุงยางขณะมี
เพศสัมพนัธ์ งดบริจาคเลือด หรืออวยัวะ ภายหลงัไดรั้บอุบติัเหตุ 6เดือน 
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แนวทางการดูแลหลงัทราบผลเลอืดของบุคลากร 
       1.    ในกรณี  anti-HIV  ของบุคลากรท่ีเจาะภายใน  24 ชัว่โมงหลงัจากไดรั้บอุบติัเหตุเป็นบวกแสดงวา่
บุคลากรมีการติดเช้ือเอชไอวอียูก่่อนแลว้  ใหก้ารรักษาตามมาตรฐานเหมือนกบัผูติ้ดเช้ืออ่ืน 
       2.    ในกรณี  anti-HIV  ของบุคลากรท่ีเจาะภายใน  24 ชัว่โมงหลงัจากไดรั้บอุบติัเหตุเป็นลบ  และผล
การตรวจเลือดเพื่อหา  anti-HIV  ซ ้ า ภายหลงัจากไดรั้บอุบติัเหตุ เป็นบวกโดยท่ีบุคลากรนั้นไม่มีพฤติกรรม
เส่ียงต่อการไดรั้บเช้ือเอชไอวีทางอ่ืน  ถือวา่ผูน้ั้นไดติ้ดเช้ือ เอชไอวีเน่ืองจากการปฏิบติัหน้าท่ีจริง  ให้การ
ดูแลรักษาเหมือนผูติ้ดเช้ือเอชไอวีอ่ืน นอกจากการติดเช้ือเอชไอวีแลว้ยงัมีการติดเช้ือไวรัสตบัอกัเสบบี  
และซี  ท่ีบุคลากรอาจไดรั้บระหวา่งการปฏิบติังาน 

 
 

ตารางที ่ 1 
ค าแนะน าในการให้ยาต้านไวรัสส าหรับบุคลากรที่ถูกเข็มต า  หรือของมีคมบาดขณะปฏิบัติงาน 
 

ลกัษณะของอุบัติเหตุ 
ลกัษณะของผู้ติดเช้ือเอชไอว ี

ประเภท  1 ประเภท  2 

รุนแรงน้อย 
รุนแรงมาก 

ให้ยาต้านไวรัส  2  ชนิด 
ให้ยาต้านไวรัส  3  ชนิด 

ให้ยาต้านไวรัส  3  ชนิด 
ให้ยาต้านไวรัส  3  ชนิด 

 
ลกัษณะของอุบัติเหตุ 
 1. รุนแรงน้อย (less  severe)      หมายถึง  ถูกเขม็ตนั (solid  needle)และไม่ลึก (superficial  injury) 
  2.รุนแรงมาก (more  sever)  หมายถึง  ถูกเข็มกลวงขนาดใหญ่  (large  bore  hollow  needle)  ต าลึก  
(deep  injury)  มีเลือดติดอยูท่ี่เข็มหรือของมีคม  (visible  blood  in  device)  เข็มนั้นใชท้  าหตัการเก่ียวกบั
เส้นเลือดของผูติ้ดเช้ือ  ( needle  in  patient  artery  or  vein) 
 
ลกัษณะของผู้ติดเช้ือ เอช ไอ ว ี
 ผู้ติดเช้ือประเภท  1  หมายถึง  ผูติ้ดเช้ือเอชไอวีท่ีอยูใ่นระยะไม่มีอาการ  (asymptomatic  HIV  
infection)  หรือมีปริมาณไวรัสต ่า  (นอ้ยกวา่  1,500  copies/ml) 
 ผู้ติดเช้ือเอชไอวปีระเภท  2  หมายถึงผูติ้ดเช้ือเอชไอวี  ท่ีอยูใ่นระยะมีอาการ (symptomatic  HIV  
infection) หรืออยูใ่นระยะท่ีมีอาการติดเช้ือเฉียบพลนั (acute  seroconversion) หรือปริมาณไวรัสสูง 
หมายเหตุ  การใหย้าตา้นไวรัสข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของแพทยแ์ละการตดัสินใจของบุคลากร 
ตารางที ่ 2 
ค าแนะน าในการให้ยาต้านไวรัสส าหรับบุคลากรที่ถูกเลอืดหรือสารคัดหลัง่บริเวณเยือ่บุต่างๆ 
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ลกัษณะของอุบัติเหตุ 
ลกัษณะของผู้ติดเช้ือเอชไอว ี

ประเภท  1 ประเภท    2 
ถูกเลือดหรือส่ิงคดัหลัง่ 
ปริมาณนอ้ย 

อาจพิจารณา 
ใหย้าตา้นไวรัส  2  ชนิด 

ใหย้าตา้นไวรัส  2  ชนิด 

ถูกเลือดหรือส่ิงคดัหลัง่ 
ปริมาณมาก 

ใหย้าตา้นไวรัส  2  ชนิด ใหย้าตา้นไวรัส  3  ชนิด 

ลกัษณะของอุบัติเหตุสัมผสัส่ิงคัดหลัง่ 
1.ถูกเลือดหรือส่ิงคดัหลัง่ปริมาณนอ้ย (few  drops)  หมายถึง เลือดหรือสารคดัหลัง่ 
   จ  านวน  2 – 3 หยด 
2.ถูกเลือดหรือสารคดัหลัง่ปริมาณมาก  (splash)  หมายถึงเลือดหรือส่ิงคดัหลัง่หกราดหรือสาดกระเด็น 
 
ยาต้านไวรัสที่แนะน าให้ใช้  (ส านกัโรคเอดส์ วณัโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์.2545:210) 
 1)  2  drugs PEP (Post  Exposure  Prophylaxis)  
  • AZT+3TC 
  • 3TC+d4T 
  • d4T+ddl 
  • ddl+3TC 
 2) 3  drugs PEP 
  • NRTI+indinavir, nelfinavir, efavirenz, abacavir, ritonavir, saquinavir 
   หรือ lopinavir 
ข้อควรระวงั  ยา Efavirenz, d4T และ ddl ไม่ควรใหใ้นหญิงมีครรภ ์
การเร่ิมยา  โดยเร็วท่ีสุด 
ระยะเวลาทีใ่ช้ยา  4 สปัดาห์ 
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ตารางแสดงการใช้อุปกรณ์ป้องกนัร่างกายในกจิกรรมที่ท าบ่อย 
 

 
กจิกรรม 

อุปกรณ์ 

ถุงมอื 
ปราศจาก 

เช้ือ 

ถุงมอื 
สะอาด 

ถุงมอื 
ยาง 
หนา 

เส้ือ 
คลุม 

ผ้าปิด 
ปาก - 
จมูก 

ผ้ากนั 
เป้ือน 

แว่น รอง 
เท้า 
บู๊ท 

1.  ฉีดยา - - - - - - - - 
2.  เจาะเลือด - + - - - - - - 
3.  ใหส้ารน ้า – เลือด - + - - - - - - 
4.  ดูดเสมหะ + - - - + - + - 
5.  ดูแลผูป่้วยเป้ือนเลือด , - + - - - + - - 
      หนอง ฯลฯ         
6. เยบ็แผล +      +  
6.  ท าแผล ตกแต่งแผล + - - - + - + - 
7.  ท าความสะอาดเตียง - - + + + - - - 
8.  ลา้งเคร่ืองมือท่ีใชแ้ลว้ - - + - + + + - 
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ตารางแสดงการใช้อุปกรณ์ป้องกนัร่างกายส าหรับกจิกรรมทีท่ าไม่บ่อย 
 

 
กจิกรรม 

อุปกรณ์ 

ถุงมอื 
ปราศจาก 

เช้ือ 

ถุงมอื 
สะอาด 

ถุงมอื 
ยาง 
หนา 

เส้ือ 
คลุม 

ผ้าปิด 
ปาก - 
จมูก 

ผ้ากนั 
เป้ือน 

แว่น รอง 
เท้า 
บู๊ท 

1.  เจาะตรวจพิเศษ เช่น + - - - + - - - 
      เจาะเข่า ฯลฯ         
2.  เยบ็แผลท่ีมีเลือด + - - - + + + + 
     ออกมาก         
3.  เยบ็แผลท่ีมีเลือดออก + - - - - + - - 
     ไม่ออก         
4.  ใส่ท่อช่วยหายใจ + - - - + + + - 
5.  เจาะคอ + - - ± + + + - 
6.  Cut cown + - - - + - + - 
7.  ช่วยหายใจดว้ย - + - - + + + - 
      Ambu bag         
8.  กูชี้พ (C.P.R) - + - - + + + - 
9.  เตรียมผิวหนงัเพื่อผา่ตดั - + - - - - - - 
10.  ท าความสะอาดแผล + - - - + + + - 
       อุบติัเหตุ         
11.  ท าความสะอาดแผล + - - - + + - - 
       ไฟไหม-้น ้าร้อนลวก         
12.  ลา้งทอ้ง - + - - + + + - 
13.  Blood exchange + - - + + + + + 
14.  Haemodialysis + - - - + + + - 
15.  ตรวจภายใจสตรี + - - - + + - - 
16.  ท าความสะอาด + - - - + + + - 
       เตรียมคลอด         
17.  ท าคลอด + - - + + + + + 
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ตารางแสดงการใช้อุปกรณ์ป้องกนัร่างกายส าหรับกจิกรรมทีท่ าไม่บ่อย (ต่อ) 

 
 

กจิกรรม 
อุปกรณ์ 

ถุงมอื 
ปราศจาก 

เช้ือ 

ถุงมอื 
สะอาด 

ถุงมอื 
ยาง 
หนา 

เส้ือ 
คลุม 

ผ้าปิด 
ปาก - 
จมูก 

ผ้ากนั 
เป้ือน 

แว่น รอง 
เท้า 
บู๊ท 

18.  เช็ดตวัทารกแรกเกิด + - - - + + - - 
19.  ขดูมดลูก + - - + + + + ± 
20.  แต่งศพ - + - - + + - - 
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ตารางแสดงการใช้อุปกรณ์ป้องกนัร่างกายในหน่วยงานพเิศษ 
 

 
กจิกรรม 

อุปกรณ์ 

ถุงมอื 
ปราศจาก 

เช้ือ 

ถุงมอื 
สะอาด 

ถุงมอื 
ยาง 
หนา 

เส้ือ 
คลุม 

ผ้าปิด 
ปาก - 
จมูก 

ผ้ากนั 
เป้ือน 

แว่น รอง 
เท้า 
บู๊ท 

1.  ทนัตกรรม - + - + + - + - 
2.  ชนัสูตรส่ิงส่งตรวจ - + - + ± ± ± - 
3.  ตรวจและเตรียมเลือด - + - + ± ± ± - 
4.  ผา่ตดัเล็ก + - - - + - + - 
5.  ผา่ตดัใหญ่ + - - + + ± + ± 
6.  Barium enema - + - - + + + - 
7.  Bronchography + - - + + - + - 
8.  Bronchoscopy + - - + + - + - 
9.  Colposcopy + - - + + ± + - 
10.  Cystography + - - - - + + - 
11.  Cystography + - - + + + + + 
12.  Dacryocy + - - - + + - - 
13.  Embolization + - - - + + + - 
14.  Endoscopic  + - - - + + - - 
       Choloangio-         
       Pancreato -         
       Graphy         
15.  Fistulography + - - + + + + - 
16.  Gastroscopy - + - - + + + - 
17.  Hysterosal- + - - - + + - - 
       Pingography         
18.  Interventional + - - - + + + - 
       Angioplasty         
19.  I.V.P - + - - - - - - 
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การท าความสะอาด การท าลายเช้ือ และการท าให้ปลอดเช้ือในอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
 

 

         อุปกรณ์ 
    ทางการแพทย์ 

การท าความสะอาด การท าลายเช้ือ การท าให้ 
ปราศจากเช้ือ 

หมายเหตุ 

กระบอกฉีดยา น ้า + สารขดัลา้ง - อบไอน ้า  
เขม็ฉีดยา (เหล็ก) น ้า + สารขดัลา้ง - อบไอน ้า  
เขม็ฉีดยา (พลาสติก) - เผา -  
ชุดท าแผล น ้า + สารขดัลา้ง - อบไอน ้า  
ชุดเยบ็แผล น ้า + สารขดัลา้ง - อบไอน ้า  
ชุดสวนปัสสาวะ น ้า + สารขดัลา้ง - อบไอน ้า  
ชุดผา่ฝี น ้า + สารขดัลา้ง - อบไอน ้า  
ชุดผา่ตดั ซกั - อบไอน ้า  
เคร่ืองมือผา่ตดั น ้า + สารขดัลา้ง - อบไอน ้า  
ชุดท าคลอด ซกั - อบไอน ้า  
เคร่ืองมือท าคลอด น ้า + สารขดัลา้ง - อบไอน ้า  
ชุดเจาะปอด น ้า + สารขดัลา้ง - อบไอน ้า  
ชุดเจาะหลงั น ้า + สารขดัลา้ง - อบไอน ้า  
ชุดเจาะตบั น ้า + สารขดัลา้ง - อบไอน ้า  
ชุดเจาะคอ น ้า + สารขดัลา้ง - อบไอน ้า  
Transfer forceps น ้า + สารขดัลา้ง - อบไอน ้า เปล่ียนทุกเวร 
ขวด Suction น ้า + สารขดัลา้ง - อบไอน ้า  
ถุงมือปราศจากเช้ือ น ้า + สารขดัลา้ง - อบไอน ้า  
Laryngoscope    หา้มแช่ดา้มใน 
     -  ดา้ม - Alcohol 70% - น ้ายาเน่ืองจาก 
     -  Blade - Alcohol 70% - น ้าซึมเขา้ขดลวด 
    ท าใหห้ลอดไฟ 
    เสีย 
Ambu  bag น ้า + สารขดัลา้ง - อบแก๊ส  
สาย O2 / Neubulizer น ้า + สารขดัลา้ง  อบแก๊ส  
สายจ้ี น ้า + สารขดัลา้ง  อบแก๊ส  
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การท าความสะอาด การท าลายเช้ือ และการท าให้ปลอดเช้ือในอุปกรณ์ทางการแพทย์  (ต่อ) 
 

อุปกรณ์ การท าความสะอาด การท าลายเช้ือ การท าให้ปราศจากเช้ือ หมายเหตุ 
ปรอท (แกว้) น ้า + สารขดัลา้ง Alcohol 70%   
 ปรอท (Digital) - Alcohol 70%   
แกว้ยา น ้า + สารขดัลา้ง - -  
ขวดน ้ายาท าลายเช้ือ น ้า + สารขดัลา้ง - อบไอน ้า เปล่ียนทุกเวรดึก 
หมอ้นอน กระโถน น ้า + สารขดัลา้ง - - ผูป่้วยโรคติดต่อ 
    ใหเ้ทของเสียออก 
    แลว้แช่ lysol 2% 
    นาน 30 นาที 
    แลว้ลา้งน ้า 
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                                                  การล้างมอื  (Hand washing) 
 
เช้ือจุลชีพ 
               เช้ือจุลชีพท่ีอยูบ่นมือ  แบ่งออกไดเ้ป็น  2  ประเภท 
               1.  Transient flora  คือ  เช้ือท่ีอยูบ่นมือเพียงชัว่คราว เช้ือในกลุ่มน้ีจะไม่แพร่พนัธ์ุบนมือ เพียงแต่ 
แปดเป้ือนบนมือเท่านั้นมกัมีชีวติไม่นานถูกท าลายไดง่้ายดว้ยการลา้งมือดว้ยน ้าและสบู่ 
               2.  Resident flora  คือ เช้ือท่ีอยูบ่นมืออยา่งถาวร การลา้งมือ และถูมือไม่สามารถขจดัเช้ือจุลชีพ
ประเภทน้ีออกไดห้มด 
ประเภทของการล้างมือ 
          การลา้งมือแบ่งออกตามวตัถุประสงค ์ ได ้3 วธีิ คือ 
 1.  Normal hand washing เป็นการลา้งมือเพื่อขจดัส่ิงเปรอะเป้ือน และเช้ือจุลชีพท่ีอยูบ่นมือ
ชัว่คราวออก ฝุ่ นละออง เหง่ือไคลบนมือ 
 อุปกรณ์          สบู่  และ  น ้า 
 เวลา                อย่างน้อย 10 วนิาท ี   
  ขอ้บ่งช้ี 
  1.  ก่อนและหลงัสัมผสัผูป่้วยแต่ละราย โดยไม่ไดมี้การสัมผสัสารคดัหลัง่จากผูป่้วย 
   2.  ก่อนการเตรียมยาผูป่้วย 
  3.  ก่อนป้อนอาหารผูป่้วย 
  4.  หลงัเขา้หอ้งน ้า 
 2.  Hygienic hand washing  เป็นการลา้งมือขจดัเช้ือจุลชีพชัว่คราวท่ีอยูบ่นมือออก 
 อุปกรณ์    น ้า และน ้ายาท าลายเช้ือ เช่น Chlorhexidine gluconate 4%  หรือ Iodophor 7.5%          
 เวลา   อย่างน้อย 30 วนิาท ี
 ขอ้บ่งช้ี 
  1.  หลงัสัมผสัก่ึงคดัหลัง่ของผูป่้วย 
  2.  ก่อนและหลงัใหก้ารดูแลผูป่้วยท่ีเส่ียงต่อการติดเช้ือสูง เช่น ทารก ผูป่้วยท่ีมีภูมิ
ตา้นทานต ่าหรือผูป่้วยท่ีมีการติดเช้ือ  
  3.  สอดใส่อุปกรณ์ทางการแพทยเ์ขา้สู่ร่างกาย 
          3.  Surgical hand washing  เป็นการลา้งมือเพื่อขจดัหรือท าลายเช้ือจุลชีพชัว่คราวบนมือ และลด
จ านวนเช้ือจุลชีพประจ าวนับนมือ เพื่อเตรียมท าหตัถการ 
 อุปกรณ์  1.  น ้า 
   2.  Chlorhexidine gluconate 4%  หรือ  Iodophor 7.5%    
 เวลา  3 – 5 นาที 
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 ขอ้บ่งช้ี      
  1.  ก่อนผา่ตดั 
  2.  ก่อนท าคลอด                         
ขั้นตอนการล้างมือ 
          1.  ควรยนืห่างจากอ่างลา้งมือ เพื่อไม่ใหเ้ส้ือผา้สัมผสักบัอ่างลา้งมือขณะลา้งมือ 
          2.  ถอดเคร่ืองประดบัออกก่อนลา้งมือ 
          3.  ลา้งมือดว้ยน ้าสะอาดใหมื้อเปียกใหท้ัว่ ใชส้บู่หรือน ้ายาท าลายเช้ือ ประมาณ 3-5 มิลลิลิตร      
ฟอกมือ ดงัภาพท่ีติดตามอ่างลา้งมือ 
          4.   ลา้งมือดว้ยน ้าสะอาดจนหมดคราบสบู่ หรือน ้ายาท าลายเช้ือ 
          5.  เช็ดมือให้แหง้ดว้ยผา้สะอาด หรือกระดาษเช็ดมือใชผ้า้หรือกระดาษเช็ดมือปิดก๊อกน ้า เพื่อไม่ให้
มือท่ี สะอาดแลว้สัมผสัก๊อกน ้า 

 

5   Moments  for Hand Washing 
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แนวทางการบริหารจัดการมูลฝอยในโรงพยาบาลสอง 
 

 โรงพยาบาลสอง เป็นสถานบริการสาธารณสุขระดบัตน้ท่ีให้บริการทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพ  
ป้องกนัและควบคุมโรค  รักษาพยาบาล  และฟ้ืนฟูสภาพ จึงเป็นเป็นแหล่งรวมของผูป่้วยท่ีเจ็บป่วยดว้ยโรค
ต่างๆ  ในแต่ละวนัมีขยะมูลฝอยประเภทต่างๆท่ีเกิดข้ึน เช่น เลือด สารคดัหลั่ง ของเสีย เช่น อุจจาระ 
ปัสสาวะ ท่ีเกิดข้ึน และอาจเกิดการปนเป้ือน แพร่กระจายเช้ือโรคในโรงพยาบาลไดห้ากไม่มีการสุขาภิบาล
ท่ีดี  ดังนั้ นหน่วยงานจึงมีความจ าเป็นต้องมีการจัดการมูลฝอย ของเสียต่างๆให้เป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ เพื่อป้องกนัการแพร่กระจายเช้ือในสถานบริการและในชุมชน ท่ีจะส่งผลกระทบต่อผูป่้วย 
บุคลากร ส่ิงแวดลอ้ม  ระบบการบริหารจดัการขยะมูลฝอยดงัน้ี 
 1.การคดัแยก/การแยกทิ้ง 
 2.การขนยา้ย 

3. การเก็บรวบรวม 
4. การจดัการมูลฝอยต่างๆ 
5. การสวมอุปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคล  

 

วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อพฒันาระบบการจดัการมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนในโรงพยาบาล 
2. เพื่อป้องกนัการปนเป้ือนและการแพร่กระจายโรค 
3. เพื่อความปลอดภยัของผูป่้วย บุคลลากรและส่ิงแวดลอ้มในโรงพยาบาล 
4. เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติังานของบุคลากรใหมี้การปฏิบติัเป็นไปในแนวทางเดียวกนั 
5. เพื่อประหยดัค่าใชจ่้ายในการท าลายมูลฝอย 

 

ประเภทของขยะมูลฝอย 
1.มูลฝอยทั่วไป (general waste) หมายถึง ของเหลือใช้ท่ีเกิดจากบา้นพกั บริเวณสาธารณะและ

ส านักงานในโรงพยาบาล (ซ่ึงท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบับริการการตรวจวินิจฉัย การดูแลรักษาพยาบาล การให้
ภูมิคุม้กนัโรค และการศึกษาวจิยั ซ่ึงไม่สามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ไดอี้ก และเป็นมูลฝอยท่ีไม่ใช่ขยะติดเช้ือ 
และขยะอนัตราย  ) เช่น เศษอาหาร ผกัผลไม ้เปลือกผลไม้ เศษใบไม ้ใบหญา้ เศษกระดาษ เศษวสัดุ ต่างๆ 
หรือถุงพลาสติก 

2. มูลฝอยรีไซเคิล (recycle waste) หมายถึง มูลฝอยซ่ึงสามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้อีก เช่น 
กระดาษ โลหะ แกว้ ขวดแกว้ พลาสติก 

3.มูลฝอยอันตราย (hazardous waste) หมายถึงมูลฝอยท่ีมีพิษและอาจก่อให้เกิดอนัตรายกบัมนุษย์
และสภาพแวดลอ้ม  ตอ้งการวธีิการท าลายเป็นพิเศษ ไดแ้ก่  
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- ยา สารเคมีต่างๆ  ยาหมดอายุ  ขวดยาตา้นจุลชีพ ขวดและอุปกรณ์เคมีบ าบดั  น ้ ายาและ
สารเคมีจากการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ 

- ขยะปนเป้ือนรังสี  ปรอท  ขวดกระป๋องเคมีภณัฑ์   แบตเตอร่ี  ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ
ฟลูออเรสเซนต ์กระป๋องสเปรยย์าฆ่าแมลง  เป็นตน้  
4.มูลฝอยติดเช้ือ (Infectious waste) หมายถึง มูลฝอยทางการแพทย ์ท่ีเป็นผลมาจากกระบวนการ

ให้การรักษาพยาบาล  การตรวจวินิจฉยั การให้ภูมิคุม้กนัโรค ซ่ึงมีเหตุอนัควรสงสัยวา่มีหรืออาจมีเช้ือโรค  
มูลฝอยท่ีสัมผสัหรือสงสัยไดว้า่มีการสัมผสัเลือด ส่วนประกอบของเลือด สารน ้าจากร่างกาย มีดงัน้ี   

4.1.มูลฝอยท่ีเป็นของเหลวหรือสารคัดหลั่ง ได้แก่  เลือด ส่วนประกอบของเลือด  
น ้าเหลือง หนอง ปัสสาวะ  อุจจาระ น ้าไขสันหลงั  เสมหะ  น ้าลายและ สารคดัหลัง่ต่างๆ  

4.2 มูลฝอยท่ีเป็นอวยัวะหรือช้ินส่วนของอวยัวะ เช่น ช้ินเน้ือ เน้ือเยื่อ อวยัวะท่ีไดจ้ากการ
ท าหัตถการต่างๆ มูลฝอยจากการตรวจทางห้องปฏิบติัการ การตรวจศพ ซากสัตวท์ดลอง รวมทั้งวสัดุท่ี
สัมผสัระหวา่งการท าหตัถการและการตรวจนั้นๆ 

4.3 มูลฝอยของมีคมติดเช้ือท่ีใชแ้ลว้ เช่น เขม็ ส่วนปลายแหลมคมของชุดให้สารน ้ า ชุดให้
เลือดและผลิตภณัฑ์ของเลือด ใบมีด หลอดแก้ว กระบอกฉีดยาชนิดแก้ว สไลด์ แผ่นกระจกปิดสไลด ์
เคร่ืองมือแหลมคมท่ีใชก้บัผูป่้วยแลว้ 

4.4 มูลฝอยจากกระบวนการเก็บและเพาะเช้ือ เช่น เช้ือ อาหารเล้ียงเช้ือ จานเล้ียงเช้ือ วสัดุ
อ่ืนๆ และเคร่ืองมือท่ีใชเ้พาะเช้ือแลว้ 

4.5 มูลฝอยท่ีเป็นวคัซีน ท าจากเช้ือโรคท่ีมีชีวิต และภาชนะบรรจุ เช่น วคัซีนป้องกนั    
วณัโรค โปลิโอ หดั หดัเยอรมนั คางทูม สุกใส ไขร้ากสาดนอ้ยชนิดกิน เป็นตน้ 

4.6 มูลฝอยติดเช้ืออ่ืนๆ ไดแ้ก่ 
   -  วสัดุทางการแพทยท่ี์ใชก้บัผูป่้วย เช่น ส าลี ผา้กอ้ซ ผา้พนัแผล เส้ือคลุม ผา้ 
   - วสัดุท าจากพลาสติกและยางท่ีใช้แลว้ เช่น ถุงมือ กระบอกฉีดยาพลาสติก ท่อ
ยาง ถุงรองรับปัสสาวะ ถุงพลาสติกรองรับเสมหะ น ้าลาย สารคดัหลัง่ ถุงเลือดและผลิตภณัฑ์เลือด อุปกรณ์
ท่ีใชก้บัผูป่้วยลา้งไต 
   -วสัดุท าจากกระดาษ เช่น กระดาษซับเลือด เส้ือคลุมใช้คร้ังเดียวทิ้ง หน้ากาก
อนามยั หนา้กาก N95 เป็นตน้  
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การก าหนดรูปแบบวสัดุอุปกรณ์/ภาชนะรองรับมูลฝอย 

 
1. ก าหนดสีของถุงขยะประเภทต่างๆให้ชดัเจน  สามารถส่ือความหมายให้บุคลากรเขา้ใจและทิ้ง

ใหถู้กตอ้งดงัน้ี     
 2. ภาชนะรองรับขยะชนิดไม่มีฝาปิด  ส าหรับรองรับขยะแห้งประเภทกระดาษ เช่น ตะกร้า กล่อง
กระดาษ  
                                                                                                           

3. ภาชนะรองรับขยะชนิด  มีฝาปิดมิดชิด  แบบใชเ้ทา้เหยียบ  ปิด-เปิด ขนาดต่างๆส าหรับรองรับ
ขยะทัว่ไป  ขยะติดเช้ือ  ขยะอนัตราย  และขยะรีไซเคิล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพแสดง  ภาชนะขยะท่ีมีฝาปิด 
 

                                                                           

4. ภาชนะใส่ของมีคมติดเช้ือ  ท าจากพลาสติกหรือวสัดุท่ีแขง็แรงเพื่อป้องกนัของมีคมทะลุออกมา
ได ้

 
 
 

                                                                           ภาพแสดง  ภาชนะใส่ของมีคม 
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ขั้นตอนการจัดการมูลฝอยใน โรงพยาบาล 

 

แบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอนคือ   
1. การเก็บและการแยกมูลฝอย 
2. การขนยา้ยมูลฝอย 
3. การเก็บรวบรวมมูลฝอย 
4. การจดัการมูลฝอยต่างๆ 
5. การสวมอุปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคล  
 

1.การเกบ็และการแยกมูลฝอย  

มีการแยกทิ้งขยะมูลฝอยตามประเภทขยะแบ่งเป็น 4 ประเภท คือ 
 

มูลฝอยทัว่ไป : ถุงพลาสติกสีด า          มูลฝอยรีไซเคิล :ทิ้งในถงัตะกร้า ถงัขยะ ตามท่ีก าหนด 
   

          
 
 
 
 
 
             

 มูลฝอยอนัตราย  : ถุงพลาสติกสีเหลือง            มูลฝอยติดเช้ือ: ถุงพลาสติกสีแดง 
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แนวทางการเกบ็และการแยกมูลฝอย  
        

ประเภทมูลฝอย 
 

แนวทางปฏิบัติ 
 

1. ขยะทัว่ไป 
 

 
1.1 ขยะทัว่ไป ทิ้งในภาชนะท่ีมีถุงสีด ารองรับ บรรจุไม่เกินระดบั 3ใน4 ส่วน
ของถุงมดัปากถุงใหแ้น่นดว้ยเชือกฟาง 
1.2 เศษอาหารผูป่้วย ทิ้งในภาชนะท่ีมีถุงสีด ารองรับ จดัเตรียมให้เฉพาะใส่เศษ
อาหารเท่านั้น 

2. ขยะรีไซเคิล ทิ้งในตะกร้า หรือกล่อง หรือภาชนะท่ีมีถุงสีด ารองรับส าหรับทิ้งขยะรีไซเคิล 
 

3. ขยะอนัตราย 

 

 ขยะอนัตรายอ่ืนๆทิ้งในถุงเหลือง มดัปากถุงใหแ้น่นดว้ยเชือกฟาง 
การเขียนป้ายติด อาจเขียนว่า “ขยะอนัตราย” กไ็ด้ 

 

4. ขยะติดเช้ือ 
 
4.1 ของมีคมท่ีใชใ้นกิจกรรม
ทางการแพทยแ์ละ
สาธารณสุข 

 
-ของมีคมให้แยกใส่ภาชนะท่ีมีฝาปิดมิดชิดท่ีมีความแข็งแรงสามารถป้องกนั 
การแทงทะลุจากของมีคมได ้ เช่น  กระป๋องพลาสติกท่ีคงรูปซ่ึงมีตวัอกัษรบอก
ไวอ้ย่างชัดเจนว่าเป็น “เข็มใช้แล้ว ” หรือ “ของมีคมติดเช้ือ”โดยบรรจุระดบั      
3ใน4 ส่วน ปิดฝาใหแ้น่นก่อนใส่ภาชนะท่ีมีถุงสีแดงรองรับ 
 

4.2 ถุงมือ mask, syringe     
set iv ก๊อส ส าลี และวสัดุท่ี
เป้ือนเช้ือโรค หรือเลือด    
และมูลฝอยทุกประเภทท่ีมา
จากหอ้งแยกติดเช้ือ 

ใหทิ้้งในถงัขยะท่ีมีถุงสีแดงรองรับ บรรจุไม่เกิน 3ใน4 ส่วนของถุง มดัปากถุง
ใหแ้น่นดว้ยเชือกฟาง การเขียนป้ายติด อาจเขียนว่า “ขยะติดเช้ือ”   

4.3 ขยะท่ีเป็นของเหลวเลือด 
อุจจาระ ปัสสาวะ หรือสาร
คดัหลัง่ 

เทส่วนท่ีเป็นของเหลวทิ้งในอ่าง โถส้วม ท่ีหน่วยงานก าหนดซ่ึงมีท่อระบาย
ไหลไปสู่ระบบถงัเกรอะ 
 

4.4.ขยะท่ีเป็นวคัซีนท าจาก
เช้ือโรคท่ีมีชีวิตและภาชนะ
บรรจุ  

ให้ใส่ในถงัท่ีมีถุงสีแดงรองรับ บรรจุไม่เกิน 3ใน4 ส่วนของถุง ทิ้งเป็นขยะติด
เช้ือ 
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2.การขนย้าย     
 ในการขนยา้ยมูลฝอยต่างๆจะมีแผนผงัแสดงเส้นทางการขนยา้ยมูลฝอยต่างๆ โดยเจา้หน้าท่ีท า
ความสะอาด เป็นผูเ้ก็บรวบรวมถุงขยะ เพื่อน าไปไวท่ี้พกัขยะมูลฝอย   
 

แนวทางปฏิบัติในการขนย้ายขยะ 

1.ผูป้ฏิบติัสวมถุงมือยางหนา หมวก ผา้ปิดปากจมูก ผา้กนัเป้ือน เส้ือคลุม และรองเทา้บูท๊ 
2.ตรวจสอบการร่ัวของถุงขยะ ถา้ร่ัวใหใ้ส่ถุงรองอีกขยะ 1 ชั้น คอถุงผกูเชือกเรียบร้อย 
 
 
 
 
 
 
3. เก็บขยะจากหน่วยงาน และขนยา้ยไปท่ีพกัขยะ ตามเส้นทางท่ีก าหนด  
4. ระมดัระวงัการขนยา้ยขยะโดยจบับริเวณคอถุง ยกให้ห่างจากตวัเล็กน้อยและวางอย่างนุ่มนวล ไม่โยน  
ไม่ลาก ไม่อุม้ถุงขยะ  
5. เม่ือมดัขยะแลว้ ให้น าถุงขยะไปยงัท่ีพกัขยะตามเส้นทางการขนยา้ยทนัที โดยไม่หยุดพกัท่ีอ่ืน ทั้งน้ีการ
ขนยา้ยขยะติดเช้ือท่ีเส้นทางตอ้งผา่นพื้นท่ีสะอาด ควรน าถุงขยะใส่ถงัท่ีมีฝาปิดมิดชิด 
6. เม่ือถึงท่ีพกัขยะ ยกถุงขยะลงวาง จดัวางเรียงอยา่งมีระเบียบดว้ยความระมดัระวงั 
7. ถงัพกัขยะติดเช้ือควรเป็นถงัท่ีมีฝาปิดมิดชิด มีป้ายเขียนระบุ “ขยะติดเช้ือ” ใหช้ดัเจน 
โดยวางถุงขยะแยกตามประเภทมูลฝอย ระหวา่ง มูลฝอยติดเช้ือกบัมูลฝอยทัว่ไป  
8. ถอดอุปกรณ์ป้องกนัร่างกายออก ลา้งอุปกรณ์ใหส้ะอาด ผึ่งใหแ้หง้ และลา้งมือใหส้ะอาด 
 
3.การเกบ็รวบรวมมูลฝอย 

 -เจา้หนา้ท่ีท าความสะอาดเป็นผูเ้ก็บรวบรวมถุงขยะน าไปไวท่ี้พกัขยะมูลฝอย เพื่อจดัการมูลฝอย
ต่อไป 
4. การจัดการมูลฝอยประเภทต่างๆ 

4.1. มูลฝอยทัว่ไป  
- การจดัการมูลฝอยทัว่ไป ประสานงานกบัทางองคก์ารบริหารส่วนต าบล (อบต.) เป็นผูเ้ก็บน าไป

ก าจดั โดยรถเก็บมูลฝอยทัว่ไปของอบต.   
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4.2. มูลฝอยรีไซเคิล 
-  น าไปขายหรือน ากลบัมาใชใ้หม่ 

 4.3. มูลฝอยติดเช้ือ มูลฝอยอนัตราย 
-ใหร้วบรวมถุงขยะไปไวใ้นท่ีพกัขยะตามแนวทางท่ีก าหนด ซ่ึงควรเป็นถงัท่ีมีฝาปิดมิดชิดและอยู่

ในท่ีร่มมีหลงัคา  
-เม่ือท าการขนมูลฝอยต่างๆ ข้ึนรถขนมูลฝอยเสร็จแลว้  ควรท าความสะอาดถงัใส่มูลฝอย   

โดยมีขั้นตอนการท าความสะอาด  ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. การสวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล  
 - ผูป้ฏิบติัควรแต่งกายสวมเคร่ืองป้องกนัส่วนบุคคล  โดยมีการสวมหมวกและผา้ปิดปาก-จมูก    
ผา้กนัเป้ือน  ถุงมือยาง  รองเทา้ยาง เพื่อป้องอนัตรายจากเช้ือโรคเขา้สู่ร่างกายของผูป้ฏิบติังานจากขั้นตอน
ต่างๆในการจดัการขยะ ดงัภาพ 

   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ล้างท าความสะอาด 2.คว า่ให้แห้งในทีม่ีแสงแดด
ก่อนเกบ็ 
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