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บทนา
กำรป้องกันและควบคุมกำรติดเชื้อ มีเป้ำหมำยเพื่อให้ผู้รับบริกำรปลอดภัยจำกกำรติดเชื้อ ผู้
ให้บริกำรปลอดจำกกำรเจ็บป่วยจำกกำรปฏิบัติงำน และสิ่งแวดล้อมปลอดภัยจำกสิ่งปนเปื้อน จึงได้จัดทำคู่มือ
กำรป้องกันและควบคุมกำรติดเชื้อสำหรับโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลเครือข่ำยปำกพนัง
เพื่อให้
กระบวนกำรป้องกันและควบคุมกำรติดเชื้อในโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลเครือข่ำยปำกพนัง มีระบบที่ดี
มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น เป็นแนวทำงสำหรับบุคลำกรผู้เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติได้ถูกต้อง ค้นหำได้ง่ำย รวมทั้งผู้บริหำร
สำมำรถวำงแผน ควบคุม ตรวจสอบและประเมินผลได้
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การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในรพ.สต.เครือข่ายสุขภาพปากพนัง
เป้าหมาย
1. ผู้รับบริกำร ปลอดภัยจำกกำรติดเชื้อในโรงพยำบำล
2. บุคลำกร ปลอดภัยจำกโรคติดเชื้อจำกกำรปฏิบัติงำน
3. ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ปรำศจำกกำรปนเปื้อน
นโยบาย
1. มีกำรให้ควำมรู้ ทักษะเกี่ยวกับกำรป้องกันและควบคุมกำรติดเชื้อในโรงพยำบำล และมีกำรกระตุ้น
รณรงค์อย่ำงต่อเนื่อง
2. บุคลำกร ปฏิบัติตำมหลัก Isolation precaution มีกำรส่งเสริมให้มกี ำรล้ำงมือ และกำรใช้เครื่อง
ป้องกันร่ำงกำย
3. มีกำรทำลำยเชื้อและกำรทำให้ปรำศจำกเชื้อในอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ที่ได้มำตรฐำน
4. บุคลำกร ได้รับกำรสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันที่จำเป็นอย่ำงเหมำะสมและมีกำรเฝ้ำระวังกำรเกิดอุบัติเหตุ
จำกของมีคมและสิ่งคัดหลั่งในขณะปฏิบัติงำน
5. มีระบบบำบัดน้ำเสียและบริหำรจัดกำรขยะที่ปลอดภัยต่อชุมชน
6. มีกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรรองรับโรคระบำด
โครงสร้างทีมป้องกันและควบคุมการติดเชื้อรพ.สต.เครือข่ายสุขภาพปากพนัง
ประกอบด้วย
1. แพทย์ เป็นประธำน
2. พยำบำลป้องกันและควบคุมกำรติดเชื้อ เป็นเลขำ
3. เจ้ำหน้ำที่ประจำแต่ละรพ.สต. ทุกรพ.สต. เป็นกรรมกำร
ระเบียบปฏิบัติด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ
1. ระเบียบปฏิบัติกำรล้ำงมือ
2. ระเบียบปฏิบัติกำรใช้เครื่องป้องกันร่ำงกำย
3. ระเบียบปฏิบัติการจัดการขยะติดเชื้อ
4. การปฏิบัติสาหรับบุคลากรที่ได้รับการบาดเจ็บจากของมีคมและสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วย
ขณะปฏิบัติงาน
5. ระเบียบปฏิบัติกำรทำควำมสะอำด กำรทำลำยเชื้อและกำรทำให้ปรำศจำกเชื้อ
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ตัวชี้วัด
1.
2.
3.
4.
5.

อัตรำกำรล้ำงมือครบ 7 ขั้นตอน
จำนวนอุบัติกำรณ์กำรใช้เครื่องป้องกันร่ำงกำยไม่เหมำะสม
จำนวนอุบัติกำรณ์กำรจัดกำรขยะติดเชื้อไม่ถูกต้อง
จำนวนอุบัติกำรณ์กำรได้รับบำดเจ็บจำกของมีคมและสัมผัสสำรคัดหลั่ง
จำนวนอุบัติกำรณ์กำรทำควำมสะอำด กำรทำลำยเชื้อและกำรทำให้ปรำศจำกเชื้อไม่ถูกต้อง
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ระเบียบปฏิบัติการล้างมือ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อขจัดสิ่งสกปรกต่ำงๆ เหงื่อ ไขมันที่อยู่บนมือ
2. เพื่อลดจำนวนเชื้อจุลชีพที่อยู่บนมือเพียงชั่วครำว(transient flora) และเชื้อจุลชีพประจำถิ่น
(resident flora)
3. เพื่อป้องกันกำรแพร่กระจำยเชื้อและกำรติดเชื้อที่ถ่ำยทอดโดยกำรสัมผัสด้วยมือ
ขอบเขต
ระเบียบปฏิบัตินี้ครอบคลุมถึง วิธีกำรล้ำงมือทั้ง 3 วิธี ซึ่งมี 7 ขั้นตอน และ 5 moment
คานิยามศัพท์
การล้างมือ แบ่งตำมวัตถุประสงค์ ได้ 3 วิธี คือ
1.การล้างมือธรรมดา (normal hand washing) เป็นกำรล้ำงมือเพื่อขจัดสิ่งสกปรกต่ำงๆและเชื้อจุลชีพที่
อยู่บนมือเพียงชั่วครำว(transient flora)ออก เช่น เหงื่อ ฝุ่นละออง ครำบสกปรกไขมันที่อยู่บนมือ
2.การล้างมือด้วยน้ายาฆ่าเชื้อ (hygienic hand washing) เป็นกำรล้ำงมือเพื่อขจัดเชื้อจุลชีพที่อยู่บนมือ
เพียงชั่วครำวออก ซึ่งเชื้อจุลชีพอำจเกิดจำกกำรสัมผัสสำรคัดหลั่งจำกร่ำงกำยผู้ป่วย หรืออุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ทำงกำรแพทย์ หรือสิ่งของเครื่องใช้ผู้ป่วยที่มีกำรปนเปื้อนเชื้อ
3.การล้างมือก่อนทาหัตถการปลอดเชื้อ (surgical hand washing) เป็นกำรล้ำงมือเพื่อต้องกำรขจัดหรือ
ทำลำยเชื้อจุลชีพที่อยู่บนมือเพียงชั่วครำว(transient flora) และลดจำนวนเชื้อจุลชีพประจำถิ่น(resident
flora)บนมือออกเพื่อเตรียมทำหัตถกำร
การล้างมือโดยไมใช้น้า (alcohol hand rub)
เป็นมำตรกำรเสริมสำหรับกำรล้ำงมือ โดยสำมำรถขจัดจุลชีพที่อยู่บนมือชั่วครำวออกได้และสำมำรถใช้
แทนกำรล้ำงมือได้ทั้ง 3 วิธี ใช้เมื่อมีกำรทำกิจกรรมที่ต่อเนื่อง กรณีเร่งด่วน / อ่ำงล้ำงมืออยู่ไกล
เอกสารอ้างอิง
สมหวัง ด่ำนชัยวิจิตร.วิธีปฏิบัติเพื่อป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล.พิมพ์ครั้งที่ 1.
กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์อักษรสมัย(1999),2548.
เอกสำรประกอบกำรอบรมหลักสูตรกำรป้องกันและควบคุมกำรติดเชื้อในโรงพยำบำล ชมรมพยำบำล
โรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย พ.ศ.2554.
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นโยบาย
โรงพยำบำลปำกพนัง ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลำกรด้ำนสำธำรณสุขเครือข่ำยอำเภอปำกพนังทุกคน
มีกำรปฏิบัติกำรป้องกันกำรติดเชื้อและปฏิบัติตำมหลักสุขอนำมัยได้อย่ำงถูกต้อง
โดยกำรล้ำงมืออย่ำงมี
ประสิทธิภำพ พร้อมทั้งมีกำรส่งเสริมในผู้ป่วย ญำติและประชำชนที่มำรับบริกำร ทุกหน่วยงำนต้องมีจุดล้ำงมือ
ที่เพียงพอ สะดวกต่อกำรเข้ำถึง
กำรล้ำงมือ 7 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ฝ่ำมือถูกัน
ขั้นตอนที่ 2 ฝ่ำมือถูหลังมือและนิ้วถูซอกนิ้ว
ขั้นตอนที่ 3 ฝ่ำมือถูฝ่ำมือและนิ้วถูซอกนิ้ว
ขั้นตอนที่ 4 หลังนิ้วมือถูฝ่ำมือ
ขั้นตอนที่ 5 ถูนิ้วหัวแม่มือโดยรอบด้วยฝ่ำมือ
ขั้นตอนที่ 6 ปลำยนิ้วมือถูขวำงฝ่ำมือ
ขั้นตอนที่ 7 ถูรอบข้อมือ
กำรล้ำงมือ ทำใน 5 โอกำส ดังนี้
โอกำสที่ 1 ก่อนสัมผัสผู้ป่วย(before touching a patient)
โอกำสที่ 2 ก่อนทำหัตถกำร(before a procedure)
โอกำสที่ 3 หลังทำหัตถกำรหรือสัมผัสสำรคัดหลั่ง(after a procedure or body fluid exposure risk)
โอกำสที่ 4 หลังสัมผัสผู้ป่วย(after touching a patient)
โอกำสที่ 5 หลังสัมผัสสิ่งแวดล้อมรอบตัวผู้ป่วย(after touching a patient’s surrounding)
วิธีปฏิบัติในการล้างมือ
วิธีการล้างมือ
ใช้เมื่อ
1. กำรล้ำงมือ
1. ก่อนและหลังกำรดูแลผู้ป่วย
ธรรมดำ
และไม่ได้มีกำรสัมผัสสำรคัด
(normal hand
หลั่งจำกร่ำงกำยของผู้ป่วย
washing)
2. ก่อนและหลังสัมผัสผู้ป่วยแต่
ละรำย
3. ก่อนและหลังเตรียมยำให้
ผู้ป่วย

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

วิธีปฏิบัติ
ยืนห่ำงจำกอ่ำงล้ำงมือ เสื้อผ้ำไม่สัมผัสอ่ำง
ถอดเครื่องประดับออก เช่น แหวน นำฬิกำ (ไม่สวมใส่
ขณะปฏิบัติงำน)
เปิดก๊อกน้ำ ล้ำงมือด้วยน้ำเปล่ำจนทั่วก่อน
กดหัวปั๊มขวดสบู่เหลว จนสุด 1 ครั้ง(ได้สบู่เหลว2-3 ซีซี)
ฟอกมือ 7 ขั้นตอน ข้ำงละ 5 ครั้ง ใช้เวลำฟอกมืออย่ำง
น้อย 10 วินำที
ล้ำงมือด้วยน้ำสะอำดจนหมดครำบสบู่
ใช้กระดำษเช็ดมือหรือผ้ำสะอำด เช็ดมือทั้ง 2 ข้ำง
ใช้กระดำษเช็ดมือหรือผ้ำสะอำด ปิดก๊อกน้ำ
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วิธีการล้างมือ
ใช้เมื่อ
2. กำรล้ำงมือด้วย 1. หลังกำรดูแลผู้ป่วยและมีกำร
น้ำยำฆ่ำเชื้อ
สัมผัสสำรคัดหลั่งจำก
(hygienic hand
ร่ำงกำยของผู้ป่วย
washing)
2. ก่อนและหลังสัมผัสผู้ป่วยที่
เสี่ยงต่อกำรติดเชื้อสูง หรือ
ผู้ป่วยที่มีกำรมีกำรติดเชื้อ
รุนแรง
3. หลังกำรสอดใส่อุปกรณ์
ทำงกำรแพทย์เข้ำสู่ร่ำงกำย
ผู้ป่วย เช่น ดูดเสมหะ ใส่สำย
ยำงให้อำหำร ใส่สำยสวน
ปัสสำวะ ทำ cut down
เป็นต้น
3. กำรล้ำงมือก่อน ก่อนทำผ่ำตัด ก่อนทำคลอด
ทำหัตถกำร
ปลอดเชื้อ
(surgical hand
washing)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

วิธีปฏิบัติ
ยืนห่ำงจำกอ่ำงล้ำงมือ เสื้อผ้ำไม่สัมผัสอ่ำง
ถอดเครื่องประดับออก เช่น แหวน นำฬิกำ (ไม่สวมใส่
ขณะปฏิบัติงำน)
เปิดก๊อกน้ำ ล้ำงมือด้วยน้ำเปล่ำจนทั่วก่อน
กดหัวปั๊มขวดน้ำยำล้ำงมือ จนสุด 1 ครั้ง(ได้น้ำยำล้ำงมือ
2-3 ซีซี)
ฟอกมือ 7 ขั้นตอน ข้ำงละ 5 ครั้ง ใช้เวลำฟอกมืออย่ำง
น้อย 30 วินำที
ล้ำงมือด้วยน้ำสะอำดจนหมดครำบน้ำยำ
ใช้กระดำษเช็ดมือหรือผ้ำสะอำด เช็ดมือทั้ง 2 ข้ำง
ใช้กระดำษเช็ดมือหรือผ้ำสะอำด ปิดก๊อกน้ำ

1. ยืนห่ำงจำกอ่ำงล้ำงมือ เสื้อผ้ำไม่สัมผัสอ่ำง
2. ถอดเครื่องประดับออก เช่น แหวน นำฬิกำ (ไม่สวมใส่
ขณะปฏิบัติงำน)
3. เปิดก๊อกน้ำ ล้ำงมือด้วยน้ำเปล่ำจนทั่วก่อน
4. กดหัวปั๊มขวดน้ำยำล้ำงมือ จนสุด 2-3 ครั้ง(ได้น้ำยำล้ำง
มือ 3-5 ซีซี)
5. ฟอกมือให้ทั่วจนถึงข้อศอก ใช้เวลำฟอกมือ 2-6 นำที
6. กำรฟอกมือครั้งแรกของวันให้ใช้แปรงขัดปลำยนิ้วและ
ซอกเล็บด้วย
7. ล้ำงมือด้วยน้ำสะอำดจนหมดครำบน้ำยำ
8. ใช้ผ้ำสะอำดปรำศจำกเชื้อ เช็ดมือทั้ง 2 ข้ำงและปิดก๊อก
น้ำ

การล้างมือโดยไมใช้น้า (alcohol hand rub)
วิธีปฏิบัติ
1. กดหัวปั๊มขวดน้ำยำจนสุด 1 ครั้ง จะได้ alcohol hand rub 2-3 ml.
2. ถูมือทั้ง 2 ข้ำง ให้ครบ 7 ขั้นตอน รอให้มือแห้งก่อนทำกิจกรรมต่อไป
3. หำกล้ำงก่อนทำหัตถกำรปลอดเชื้อ ให้กดหัวปั๊มขวดน้ำยำจนสุด 2-3 ครั้ง จะได้ alcohol hand rub 5
ml. ถูมือทั้ง 2 ข้ำงจนถึงข้อศอกให้ทั่ว รอจนน้ำยำแห้ง และทำซ้ำ 2 ครั้ง
ตัวชี้วัด อัตรำกำรล้ำงมือครบ 7 ขั้นตอน ร้อยละ 80
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ภาคผนวก
1 การล้างมือ 7 ขั้นตอน
เริ่มด้วยล้ำงมือด้วยน้ำเปล่ำให้ทั่ว

จำกนั้นใช้ผ้ำสะอำดหรือกระดำษเช็ดมือทั้ง 2 ข้ำง แล้วปิดก็อกน้ำ
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2 การล้างมือ 5 moment

.
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ระเบียบปฏิบัติการใช้เครื่องป้องกันร่างกาย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อป้องกันบุคลำกรติดเชื้อจำกกำรปฏิบัติงำน
2. เพื่อป้องกันกำรแพร่กระจำยเชื้อ
ขอบข่าย
ระเบียบปฏิบัตินี้ครอบคลุมกำรใช้เครื่องป้องกันร่ำงกำยทุกชนิด เช่น หมวก mask แว่นตำ เสื้อคลุม ถุง
มือ รองเท้ำบู้ท
นิยามศัพท์
เครื่องป้องกันร่างกายทางการแพทย์
หมำยถึง อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรป้องกันเมื่อมีควำมเสี่ยงต่อกำรสัมผัสเลือด สำรคัดหลั่งจำกผู้ป่วย เช่น
แว่นตำ ใช้ป้องกัน ตำ mask ใช้ป้องกันปำกและจมูก กำวน์ ใช้ป้องกันลำตัวแขนขำ รองเท้ำ ใช้ป้องกันเท้ำ
เอกสารอ้างอิง
1. เอกสำรกำรอบรมหลักสูตรกำรป้องกันและควบคุมกำรติดเชื้อในโรงพยำบำล
ชมรมพยำบำล
ควบคุมกำรติดเชื้อในโรงพยำบำลแห่งประเทศไทย
2. สมหวัง ด่ำนชัยวิจิตร.คู่มือปฏิบัติเพื่อกำรป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยำบำล .2550
นโยบาย
บุคลำกรทุกคนที่ต้องปฏิบัติงำนที่เสี่ยงต่อกำรสัมผัสกับสิ่งคัดหลั่งของผู้ป่วย
ต้องใช้อุปกรณ์ป้องกัน
ตนเองอย่ำงเหมำะสมตำมหลักกำรใช้เครื่องป้องกันร่ำงกำย มีดังนี้
1. ใช้เมื่อจาเป็น ใช้เครื่องป้องกันร่ำงกำยเฉพำะในกรณีที่มีข้อบ่งชี้เท่ำนั้น เมื่อหมดกิจกรรมแล้วให้
ถอด
2. เลือกเครื่องป้องกันให้เหมาะแก่งาน เลือกใช้เครื่องป้องกันแต่ละชนิด ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ว่ำจะ
ป้องกันอวัยวะส่วนใด เช่นกำรเจำะเลือด ควรสวมถุงมือสะอำด ( examination glove )
3. เลือกขนาดให้พอดี ต้องใช้เครื่องป้องกันร่ำงกำยที่มีควำมเหมำะสม
4. เลือกใช้ให้เหมาะกับเศรษฐานะ
5. การหมุนเวียนและกาจัดอย่างเหมาะสม
เมื่อใช้เครื่องป้องกันร่ำงกำยแล้วต้องถอดและล้ำงทำ
ควำมสะอำด ทำลำยเชื้อหรือทำให้ปรำศจำกเชื้อ หรือทิ้งถังขยะอย่ำงถูกต้อง
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วิธีปฏิบัติในการใช้เครื่องป้องกันร่างกาย
เครื่องป้องกัน
ประโยชน์
ข้อบ่งใช้
ร่างกาย
1.หมวก
- ใช้ป้องกันรังแค และเส้นผมของผู้สวม
- ผ่ำตัดหรือช่วยผ่ำตัด
ปนเปื้อนในสิ่งสะอำด และป้องกันเส้นผม - ปฏิบัติงำนอยู่ในสถำนที่ที่ต้องกำรควำมสะอำด
เจ้ำหน้ำที่ไม่ให้สัมผัสเลือด สำรคัดหลั่ง
เช่น ห้องผ่ำตัด
หรือสิ่งสกปรก
- ขณะปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรทำให้ปรำศ
- ขนำดพอดีที่จะคลุมผมได้หมด
จำกเชื้อ เช่น งำนจ่ำยกลำง
2.แว่นตำ

3.mask

ป้องกันสิ่งปนเปื้อน เชื้อโรคที่เป็นน้ำ หรือ
ละอองไม่ให้กระเด็นหรือฟุ้งเขำตำ
- แว่นตาธรรมดา ไม่มีแผงป้องกัน สำรน้ำ
หรือละอองจะเข้ำตำได้จำกด้ำนข้ำงและ
ด้ำนล่ำงไม่เหมำะสำหรับหัตถกำรที่มี
ควำมเสี่ยง
- แว่นตาที่มีแผงกั้น แผงด้ำนข้ำงและ
ด้ำนล่ำงจะกระชับกับ ใบหน้ำ ช่วย
ป้องกันสำรน้ำและละอองได้อย่ำงดี
- หน้ากาก (face shield) อำจจะเป็น
แผงติดกับกรอบ ใช้สวม ศรีษะ ข้อดีคือ
น้ำหนักน้อย ใส่สะดวก แต่กำรป้องกันน้ำ
หรือละอองที่เข้ำทำงด้ำนข้ำงและ
ด้ำนล่ำงไม่ค่อยดี

1. N95 mask
- ป้องกันเชื้อโรคในอำกำศ (airborne)
สวมใส่ให้ขอบ
ซึ่งโรคที่พบบ่อยได้แก่ วัณโรค หัด
ลวดอยู่ด้ำนบน
- ใช้ซ้ำได้จนหมดสภำพแต่ต้องเก็บใส่
คลุมทั้งจมูกและ
ซองพลำสติก รูดให้มิดชิด เขียนชื่อ
ปำก และรอย
ไว้(รำคำแพง)
พับจีบคว่ำลง 2. Surgical mask
- ป้องกันเชื้อโรคที่เป็นฝอยละออง
เช่น ไข้หวัดใหญ่ หัดเยอรมัน คำง
ทูม ไอกรน
ไขกำฬหลังแอน
,Bronchitis ,Croup เปนตน
- ใช้แบบผ้ำ หรือแบบใยสังเครำะห์ก็
ได้

- หัตถกำรที่อำจจะมีเลือดกระเด็นเขำตำ เช่น
กำรผ่ำตัด กำรทำคลอด
- หัตถกำรที่คำดว่ำอำจจะมีสำรคัดหลั่งพุ่งเข้ำ
ตำ เช่น กำรดูดเสมหะ
- หัตถกำรที่อำจจะมีละอองฝอยเข้ำตำ เช่น
กำรกรอฟัน กำรกรอหรือ เลื่อยกระดูก กำร
ปฏิบัติงำนในห้องปฏิบัติกำร ฯลฯ
- หลังใช้งำนต้องทำควำมสะอำดทุกครั้ง
(แว่นป้องกันตำหรือหน้ำกำกต้องได้รับกำร
ทำลำยเชื้อทุกครั้ง หลังใช้งำน หำกมีเลือด/สำร
คัดหลั่งเปื้อนให้เช็ดด้วย alcohol 70% ก่อนทำ
ควำมสะอำดด้วยน้ำผสมผงซักฟอก เช็ดให้แห้ง
จัดเก็บในภำชนะมิดชิด)
- เมื่อให้บริกำรผู้ป่วยวัณโรคระยะแพร่เชื้อ
หัด
- สวมให้กระชับแน่นกับใบหน้ำ โดยกำรทำ
fit test
- ให้บริกำรผู้ป่วยที่สงสัยโรคดังกล่ำว
- ทำแผล burn หรือดูแลผู้ที่เสี่ยงต่อกำรติด
เชื้อ
- บุคลำกรเป็นหวัด
- กำรปฏิบัติงำนในห้องทดลอง ที่อำจจะมี
เลือดสำรคัดหลั่ง หรือละอองของสิ่งส่ง
ตรวจกระเด็นเข้ำปำกจมูก
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เครื่องป้องกัน
ประโยชน์
ร่างกาย
4. ถุงมือ
- ป้องกันไม่ให้มือเปื้อนเชื้อโรค
- ป้องกันไม่ให้เชื้อโรคบนมือแพร่ไปสู่ผู้อื่น

ข้อบ่งใช้

1. ถุงมือ sterile ใช้เมื่อหยิบจับเครื่องมือ
sterile ทำหัตถกำร เช่น เจำะปอด กรณีถุง
มือขนำดยำวใช้สำหรับล้วงรก หรือผ่ำตัด
การสวมถุงมือโดยไม่จาเป็น เช่น
อวัยวะที่อยู่ลึก
- กำรจับต้องผู้ป่วยที่ไม่มีบำดแผล ไม่เป็น 2. ถุงมือ disposable ใช้กับผู้ป่วย เช่น เมื่อ
โรคติดต่อ เช่น กำรจับชีพจร กำรวัด
จับต้องผู้ป่วยหรืออวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของ
ควำมดันโลหิต กำรวัดอุณหภูมิร่ำงกำย
ผู้ป่วยที่มีหรือคำดว่ำจะมีเชื้อโรคอันตรำย
ฯลฯ
3. ถุงมือแม่บ้าน ใช้กับกำรหยิบจับสิ่งของ เช่น
- กำรทำงำนเอกสำรทั้งที่ยังสวมถุงมือ เช่น
สิ่งสกปรก มีสำรพิษ หรือมีเชื้อโรค กำรทำ
กำรเขียนรำยงำน กำรกรอกรำยงำน เชื้อ
ควำมสะอำดต่ำงๆ
ที่ติดบนถุงมือจะติดกับเอกสำรที่สัมผัส
คน ที่จับต้องต่อมำจะติดเชื้อได้
- กำรไม่ถอดถุงมือเวลำจับหูโทรศัพท์หรือ
เปิดปิดประตู

5. เสื้อคลุม

กำรใช้เสื้อคลุมให้เกิดประโยชน์ในกำรป้องกัน - เมื่อจะสัมผัสกับสิ่งที่มีเชื้อโรค เช่น กำรอุ้ม
กำรติดเชื้อ ต้องใช้อย่ำงถูกต้อง คือ กำรใช้เสื้อ
เด็กที่มีแผลพุพองตำมตัว
คลุม 1 ตัวต่อกำรดูแลผู้ป่วย 1 คน เท่ำนั้น
- เพือ่ ป้องกันเชื้อโรคแพร่สู่ผู้ป่วย เช่น กำรทำ
ผ่ำตัด ทำคลอด ฯลฯ

6. ผ้ำกันเปื้อน ผ้ำกันเปื้อนในปัจจุบันส่วนใหญ่ทำด้วย
พลำสติก อำจจะเป็น ชนิดที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง
หรือชนิดที่ซักล้ำงนำมำใช้ใหม่ได้กำรเลือก ว่ำ
จะใช้ชนิดใดขึ้นกับเศรษฐฐำนะ โดยทั่วไป
ชนิดทใช้ครั้งเดียว จะมีรำคำสูงกว่ำ

ใส่ผ้ำกันเปื้อนชนิดกันน้ำทับเสื้อผ้ำที่สวมอยู่ เช่น
ขณะเย็บแผลผู้ป่วยเด็ก ป้องกันเลือดซึมผ่ำนเสื้อ
คลุมถูกผิวหนังใต้เสื้อคลุมได้ หรือใส่ขณะล้ำงของ
สกปรก

7. รองเท้ำบู้ท - ทำควำมสะอำดด้วยผงซักฟอก ผึ่งให้แห้ง - รองเท้าบูท ใส่เพื่อป้องกันสิ่งสกปรกสัมผัส
- ถ้ำรองเท้ำเปื้อนเลือดหรือสำรน้ำใน
เท้ำ เช่น กำรทำคลอด กำรขนย้ำยขยะติด
ร่ำงกำย เช่น หนอง ฯลฯ ให้นำรองเท้ำไป
เชื้อ
แช่ในน้ำยำไฮโปคลอไรท์ 0.5% นำน 30 - รองเท้าแตะ ใส่เข้ำบริเวณสะอำด เช่นห้อง
นำทก่อนนำไปล้ำงทำควำมสะอำด
ผ่ำตัด ไม่ใส่บนถนน หรือพื้นทั่วไป

ตัวชี้วัด อุบัติกำรณ์ใช้เครื่องป้องกันร่ำงกำยไม่เหมำะสม 0 ครั้ง
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ภาคผนวก
การใช้อุปกรณ์ป้องกันร่างกายที่พบบ่อย
เครื่องป้องกันร่ำงกำย
กิจกรรม

หมวก

1.ฉีดยำ
2.ให้สำรน้ำ
3.ให้ออกซิเจน
4.ทำแผล
5.เย็บแผลที่มีเลือดออก
มำก
5.เจำะเลือด
6.ทีมทำผ่ำตัดไส้ติ่ง
7.ทำคลอด
8.ล้วงรก
9.ขูดมดลูก
10.ให้ยำกินผู้ป่วยวัณโรค
ระยะแพร่เชื้อ
11.ซักประวัติผู้ป่วยH1N1
12.วัดสัญญำณชีพ
13.ทำควำมสะอำดเตียง
14.ล้ำงเครื่องมือ
15.ขนย้ำยขยะ

-

แว่น

Mask
N95

Mask
ธรรม
ดำ

เสื้อ
คลุม

ผ้ำกัน
เปื้อน

ถุงมือ ถุงมือ ถุงมือ
sterile dispo แม่
บ้ำน

รอง
เท้ำบู้ท

/

-

/

-

/

/

/
/
/
-

-

/

/
/
/
/
-

/
/
/
/
-

/

/
/
/
/
-

/
/
/
/
-

-

/
/
/ยำว
/
-

/
-

-

/
/
/
-

/
/

/
-

-

/
/
/

-

/
/
/

-

-

/
/
/

/
/
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ระเบียบปฏิบัติการจัดการขยะติดเชื้อ
วัตถุประสงค์
เพื่อป้องกันไม่ให้มีสิ่งสกปรกปนเปื้อนสิ่งแวดล้อม
ขอบเขต
ระเบียบการปฏิบัตินี้ครอบคลุมขั้นตอนการแยกขยะ การรวบรวม การทาลายขยะติดเชื้อ
นโยบาย
รพ.สต.ใน อ.ปากพนัง มีการจัดการขยะติดเชื้ออย่างเป็นระบบ โดยแยกขยะติดเชื้อใส่ในถุงแดง ใส่
ภาชนะปิดมิดชิดพักไว้ที่จุดพักขยะในรพ.สต. จากนั้นทางโรงพยาบาลปากพนังจะไปรับที่รพ.สต. สัปดาห์ละ
1 ครั้ง
คาจากัดความ
ขยะติดเชื้อ (infectious waste) หมายถึง ขยะทางการแพทย์ซึ่งมีเหตุอันควรให้สงสัยว่ามีหรืออาจมีเชื้อโรค
มูลฝอยที่สัมผัสหรือสงสัยว่าได้สัมผัสกับเลือดส่วนประกอบของเลือด (เช่น น้าเหลือง เม็ดเลือดต่างๆ ผลิตภัณฑ์
ที่ได้จากเลือด) สารน้าจากร่างกาย (เช่น ปัสสาวะ เสมหะ น้าลาย น้าเหลือง หนอง) ได้แก่
1. ขยะที่เป็นของเหลวหรือสารคัดหลั่ง เช่น เลือด ส่วนประกอบของเลือด ปัสสาวะอุจจาระ น้าไขสัน
หลัง เสมหะ สารคัดหลั่งต่าง ๆ
2. ขยะที่เป็นอวัยวะหรือชิ้นส่วนของอวัยวะ เช่น ชิ้นเนื้อ เนื้อเยื่อ อวัยวะที่ได้จากการทาหัตถการ
ต่างๆ มูลฝอยจากการตรวจทางห้องปฏิบัติการ การตรวจศพ ซากสัตว์ทดลอง รวมทั้งวัสดุที่สัมผัส
ระหว่างการทาหัตถการและการตรวจนั้นๆ
3. ขยะจากกระบวนการเก็บและเพาะเชื้อ เช่น เชื้อ อาหารเลี้ยงเชื้อ จานเลี้ยงเชื้อ วัสดุอื่นและ
เครื่องมือที่ใช้เพาะเชื้อแล้ว
4. ขยะที่เป็นวัคซีนที่ทาจากเชื้อโรคที่มีชีวิตและภาชนะบรรจุ เช่น วัคซีนป้องกันวัณโรคโปลิโอ หัด
หัดเยอรมัน คางทูม อีสุกอีใส ไข้รากสาดน้อยชนิดกิน เป็นต้น
5. ขยะติดเชื้ออื่น ๆ ครอบคลุมถึง
- วัสดุทาจากผ้า เช่น สาลี ผ้าก๊อซ เสื้อคลุม ผ้าต่าง ๆ
- วัสดุทาจากพลาสติกและยาง เช่น ถุงมือใช้ครั้งเดียวทิ้ง กระบอกฉีดยาชนิดพลาสติก ปิเปต
พลาสติก ท่อยาง ถุงใส่ปัสสาวะ ภาชนะพลาสติกรองรับสารคัดหลั่งและเสมหะ ถุงเลือดและ
ผลิตภัณฑ์ของเลือด อุปกรณ์ที่ใช้กับผู้ป่วยล้างไต
- วัสดุทาจากกระดาษ เช่น กระดาษซับเลือด เสื้อคลุมใช้ครั้งเดียวทิ้ง ผ้าปิดปากและจมูก
ขยะของมีคม เช่น เข็มฉีดยา เข็มเจาะเลือด ใบมีด หลอดแก้ว กระบอกฉีดยาชนิดแก้ว สไลด์ แผ่นกระจกปิด
สไลด์ เครื่องมือที่แหลมคมต่าง ๆ ที่ใช้กับผู้ป่วยแล้ว
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ระเบียบปฏิบัติการจัดการขยะติดเชื้อ
กระบวนการ

การปฏิบัติ

ผู้ปฏิบัติ

1. การจัดเตรียม
อุปกรณ์

1. สารวจความต้องการอุปกรณ์ในการจัดการขยะติดเชื้อให้
รพ.สต.
เพียงพอ เช่น ถังขยะ ถุงพลาสติกแดง ฯลฯ
2. จัดหาถังขยะ ให้เพียงพอ วางในที่เหมาะสมและมีฝาปิดมิดชิด

3. การแยกและ
การเก็บขยะ

1. เก็บแยกให้กระทาตรงแหล่งเกิดของขยะ ไม่เก็บรวมแล้วนามา ผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้
แยกประเภทภายหลังเพราะอาจทาให้เชื้อแพร่กระจายได้
แยกขยะ
2. ใส่ขยะติดเชื้อลงในถังขยะที่มีถุงแดงรองรับ
3. เมื่อบรรจุขยะได้ประมาณสามในสี่ของถุงแล้ว ให้มัดปาก
ถุงให้แน่นด้วยเชือก เขียนข้างถุงว่าเป็นขยะชนิดใด จาก
รพ.สต.ใด พร้อมวันที่จัดเก็บ
4. กล่องหรือภาชนะที่ใส่ขยะติดเชื้อที่แหลมคม เมื่อบรรจุขยะได้
ประมาณสามในสี่ของภาชนะแล้ว ให้ปิดภาชนะให้มิดชิด
ระบุว่ามาจาก รพ.สต.ใด วันที่จัดเก็บ แล้วใส่ในถุงแดง
5. ขยะติดเชื้อที่เป็นของเหลว ให้เททิ้งในอ่างมีท่อระบายไหลไป
สู่ระบบบาบัดน้าเสีย ราดน้าตามให้อ่างสะอาด

4. การเคลื่อนย้าย 1. บุคลากรให้สวมถุงมือยางหนา หมวก หรือผ้าคลุมผม ผ้าปิด ผู้ได้รับมอบหมาย
และการ
ปาก-จมูก ผ้ากันเปื้อน และรองเท้าบู๊ท ตลอดเวลาที่
รวบรวม
ปฏิบัติงาน
2. ตรวจถุงขยะก่อนเคลื่อนย้ายว่าถุงไม่รั่ว คอถุงผูกเชือก
เรียบร้อย ยกและวางอย่างนุ่มนวลโดยจับตรงคอถุง เมื่อมีขยะ
ตกหล่นให้ใช้คีมเหล็กคีบหรือหยิบด้วยมือที่ใส่ถุงมือยางหนา
เก็บใส่ถุงขยะติดเชื้ออีกใบ หากมีสารน้าให้ซับด้วยกระดาษ
แล้วทิ้งกระดาษลงถุงขยะติดเชื้อแล้วจึงราดด้วยน้ายาทาลาย
เชื้อก่อนเช็ดถูตามปกติ
3. เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจให้ล้างถังขยะติดเชื้อด้วยผงซักฟอก ถอด
เครื่องป้องกันร่างกายทิ้งถังขยะติดเชื้อ
5. การกาจัดขยะ

1. นาถุงขยะติดเชื้อ และกล่องใส่ของมีคม ใส่ในภาชนะที่มีฝาปิด ผู้ได้รับมอบหมาย
มิดชิด นาไปไว้ที่พักขยะของรพ.สต.
2. รพ.ปากพนัง จะมาเก็บที่รพ.สต.สัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยรพ.สต.
ฝั่งตะวันออกเก็บทุกบ่ายวันจันทร์ รพ.สต.ฝั่งตะวันตกเก็บทุก
บ่ายวันพฤหัสบดี
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เอกสารอ้างอิง
สมหวัง ด่านชัยวิจิตรและคณะ.คู่มือปฏิบัติเพื่อการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล.
2550
เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
ชมรม
พยาบาลโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย พ.ศ.2554.
ตัวชี้วัด อุบัติการณ์การแยกขยะไม่ถูกต้อง
ภาคผนวก Flow chart การจัดการขยะในโรงพยาบาลปากพนัง
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Flow chart การจัดการขยะเครือข่ายปากพนัง
ขยะรีไซเคิล

ขยะทั่วไป

ขยะ/ของเสียอันตราย

ขยะติดเชื้อ

ขยะมีคม

ขยะที่
สำมำรถ
นำมำใช้ใหม่
ได้ เช่น
กระดำษ,
โลหะ,
พลำสติก,
กล่องนม

ขยะจำกงำน
ครัว เช่น
เศษเนื้อ
เศษผัก
เศษผลไม้
เศษอำหำร
ถุงต่ำงๆ
ใบไม้
ใบหญ้ำ

1.วัสดุที่เป็นโลหะหนัก เช่น
ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ ตลับหมึก
แบตเตอรี่ ปรอทแตก แผ่นซีดี
2.สารเคมี เช่น ยาหมดอายุ
ยาเคมี ขวดใส่ยาเคมีบาบัด
กระบอกฉีดน้ายาและสารเคมีจาก
ห้องปฏิบัติการและจากหอผู้ป่วย
3.ภาชนะบรรจุและกระป๋อง เช่น
ขวดน้ายาล้างห้องน้า
กระป๋องสเปรย์
(ยาหมดอายุ ส่งกลับบริษัท)

1.ของเหลวต่ำงๆ ที่ออกจำกตัวผู้ป่วยให้เททิ้งลง SEPTIC TANK
หรือโถส้วม เช่น เลือด ปัสสาวะ อุจจาระ น้าไขสันหลัง เสมหะ
2.ชิ้นเนื้อ เนื้อเยื่อ อวัยวะที่ได้จากการทาหัตถการต่างๆ
สิ่งส่งตรวจจากการตรวจทางห้อง lab
3.วัคซีนที่ทาจากเชื้อโรคที่มีชีวิต เช่น วัณโรค โปลิโอ หัด หัด
เยอรมัน คางทูม ฯลฯ
4.วัสดุที่ใช้ในการบริการทางการแพทย์ เช่น สาลี ผ้ากอซ
กระบอกฉีดยาชนิดพลาสติก ท่อยาง ถุงใส่ปัสสาวะ ถุงเลือด
และผลิตภัณฑ์ของเลือด อุปกรณ์ที่ใช้กับผู้ป่วยล้างไต
5.ผ้าอ้อมสาเร็จรูป ผ้าอนามัย กระดาษชาระในห้องน้า
6.เครื่องป้องกันร่างกายต่างๆ เช่น mask ถุงมือ

ของมีคมที่ใช้ในการ
รักษาพยาบาล เช่น
ใบมีด, หลอดแก้ว ,
เข็ม air ในset iv.,
กระบอกฉีดยาชนิด
แก้ว , เข็มฉีดยา,
ampยาฉีด , สไลด์ ,
แผ่นกระจกปิดสไลด์

ถุงเขียว

ถุงดา

ถุงเหลือง

ถุงแดง

ถังใส่ของมีคม

ธนาคารขยะ

จุดพักขยะ
ทั่วไป

จุดพักขยะอันตราย

จุดพักขยะติดเชื้อ

จุดพักขยะติดเชื้อ

ขาย

เทศบาล

รพ.มารับไปทาลาย

รพ.มารับไปทาลาย

หมายเหตุ vial ยำ antibiotic ให้เก็บใส่ถุงดำ รอจนได้ ¾ ถุง เก็บไว้ 1 เดือนแล้วจัดกำรแบบขยะทั่วไป
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การปฏิบัติสาหรับบุคลากรที่ได้รับการบาดเจ็บจากของมีคมและสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วย
ขณะปฏิบัติงาน
วัตถุประสงค์
เพื่อป้องกันบุคลากรติดเชื้อจากการบาดเจ็บจากของมีคมและสัมผัสสารคัดหลั่ง
ขอบข่าย
ระเบียบปฏิบัตินี้ ครอบคลุม การปฏิบัติตัวเมื่อได้รับบาดเจ็บจากของมีคมและสัมผัสสารคัดหลั่ง ตั้งแต่การ
ปฐมพยาบาล จนถึงระบบการรายงาน
เอกสารอ้างอิง
1. การป้องกันการติดเชื้อและการควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในสถานบริการสาธารณสุขสาหรับ
พยาบาล สานักการพยาบาล
2. เอกสารการอบรมหลักสูตรการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ชมรมพยาบาลป้องกัน
และควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
นโยบาย
ทุกรพ.สต. ทีบ่ ุคลากรมีโอกาสเกิดความเสี่ยงเรื่องการบาดเจ็บจากของมีคมและการสัมผัสสารคัดหลั่ง มี
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้คาปรึกษา ดูแลเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการติดเชื้อ รวมถึงการรักษาความลับ
ของข้อมูลการบาดเจ็บ
วิธีปฏิบัติ
ขั้นตอนปฏิบัติเมื่อได้รับการบาดเจ็บจากของมีคมและสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยขณะปฏิบัติงาน
(การดาเนินการทุกขั้นตอนต้องทาเป็นเรื่องลับ)
1. ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
1.1 ถูกเข็มหรือของมีคมที่เปื้อนเลือดหรือสารคัดหลั่ง ของผู้ป่วยทิ่มแทงหรือบาด รีบทาความสะอาด
แผลด้วยน้าสบู่ ไม่ต้องบีบเค้นเลือดรุนแรง ทาแผลด้วย 70%Alcohol หรือ providine
1.2 ถ้าเลือดหรือสารคัดหลั่งของผู้ป่วยกระเด็นถูก
- ผิวหนังไม่ว่าจะมีบาดแผลหรือไม่ก็ตาม ทาความสะอาดแบบถูกเข็มทิ่มตา
- ตา ล้างตาด้วยน้าสะอาดหลายๆครั้ง
- ปาก บ้วนปากด้วยน้าสะอาดหลายๆครั้ง หรือใช้ hydrogen peroxide ผสมน้า 1: 1 บ้วนปาก
2. รายงานผู้บังคับบัญชา และบันทึกในแบบบันทึก .... รายงานการบาดเจ็บจากของมีคมและสารคัดหลั่ง
ของผู้ป่วยขณะปฏิบัติงาน ..
3. รพ.สต. Pre counseling ให้ผู้ป่วยลงนามยินยอม และเจาะเลือดผู้ป่วยนามาส่งตรวจที่รพ.
4. บุคลากรผู้ได้รับอุบัติเหตุ มารพ.ทาบัตรและพบแพทย์เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยง และให้การดูแลตาม
แนวทาง
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5. แจ้งพยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้อทราบ เพื่อรับคาปรึกษา และบันทึกในแบบบันทึก...
คาแนะนาที่ให้แก่บุคลากรที่ได้รับบาดเจ็บจากของมีคมและสารคัดหลั่งของผู้ป่วยขณะปฏิบัติงาน..เพื่อ
รายงานผู้อานวยการ ต่อไป
6. พยาบาลป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ ติดตามผลหลังเกิดอุบัติการณ์
7. หลังจากได้รับอุบัติเหตุ ต้องสวมถุงยางอนามัยถ้ามีเพศสัมพันธ์ทุกครั้ง และไม่บริจาคโลหิตใน
ระยะเวลา 6 เดือนแรกนี้
8. ในกรณีผลการตรวจเลือดเพื่อหา Anti HIV ครั้งแรกเป็นลบ และผลการตรวจเลือดเพื่อหา Anti HIV
ซ้าภายหลังได้รับอุบัติเหตุเป็นบวกให้แจ้งพยาบาลควบคุมโรคติดเชื้อทันที
เพื่อดาเนินการแต่งตั้ง
กรรมการเพื่อพิจารณาว่าผู้ได้รับอุบัติเหตุติดเชื้อจากการปฏิบัติงานจริง
ตัวชี้วัด จานวนผู้ติดเชื้อการบาดเจ็บจากของมีคมและสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยขณะปฏิบัติงาน 0 ครั้ง/ปี
ภาคผนวก
Flow chart การปฏิบัติสาหรับบุคลากรที่ได้รับการบาดเจ็บจากของมีคมและสัมผัสสารคัดหลั่งของ
ผู้ป่วยขณะปฏิบัติงาน
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Flow chart การปฏิบัติสาหรับบุคลากรที่ได้รบั การบาดเจ็บจากของมีคม
และสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยขณะปฏิบัติงาน
บุคลากรได้รับบาดเจ็บ/สัมผัสสารคัดหลั่ง

ปฐมพยาบาลเบื้องต้น

รายงานผู้บังคับบัญชาขั้นต้น
และบันทึกรายงานการบาดเจ็บใน
แบบบันทึกรายงานการบาดเจ็บ

หมายเหตุ
- เมื่อเกิดเหตุให้ปฏิบัติตามแนวทาง
โดยเร็วที่สุด
- รักษาความลับของผู้ประสบเหตุ

แจ้ง ICN
รับคาปรึกษาและบันทึกข้อมูล
โทร.163 /097-9246989

พบแพทย์
วิเคราะห์ความเสี่ยงและให้การ
ดูแลตามแนวทาง

ติดตามผลการดูแล
ตามแนวทาง

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
1. บาดเจ็บจากเข็มหรือของมีคม
 รีบทาความสะอาดแผลด้วยน้าสบู่ ไม่ต้องบีบเค้นเลือดรุนแรง ทาแผลด้วย 70% alcohol หรือ providine
2. การสัมผัสสารคัดหลั่ง
 แผล : ทาความสะอาดแผลเช่นเดียวกับบาดเจ็บจากของมีคม
 ตา : ล้างตาด้วยน้าสะอาดหลายๆครั้ง
 ปาก : บ้วนปากด้วยน้าสะอาดหลายๆครั้ง หรือใช้ Hydrogen peroxide ผสมน้า 1:1 บ้วนปาก
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แบบรายงาน (ลับ)

F-ICC-…….
การบาดเจ็บจากของมีคมและสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วย
ขณะปฏิบัติงานในโรงพยาบาลปากพนัง

ชื่อบุคลากร.......................................................…… ตาแหน่ง....…………..................... HN. ……………………….…
สถานที่ปฏิบัติงาน ..................................………….. วันที่เกิดการบาดเจ็บ .......…….....……. เวลา……................น.
ชื่อผู้ป่วยที่เกี่ยวข้อง......................………........................................................................HN....................…………..
วันที่บันทึก ..…...........................…….. เวลา ......….....…......... น. บันทึกโดย ............................................………
1.ชนิดของการเกิดอุบัติการณ์
� บาดเจ็บจากของมีคม บริเวณที่ได้รับบาดเจ็บ (ระบุ)…………………...........………………………..…………………
� เข็ม / ของมีคมอื่นๆ ที่ใช้แล้วกับผู้ป่วยที่มีผลการตรวจเลือด HIV / HBV เป็นบวก
� เข็ม / ของมีคมอื่นๆ ที่ใช้แล้วกับผู้ป่วยที่มีผลการตรวจเลือด HIV / HBV เป็นลบ
� เข็ม / ของมีคมอื่นๆ ที่ใช้แล้วกับผู้ป่วยที่ไม่เคยตรวจเลือดมาก่อน/ไม่ทราบผลการตรวจเลือด
� เข็ม / ของมีคมอื่นๆ ที่สะอาด หรือที่ใช้แล้วกับสิ่งต่างๆ ที่ไม่เกี่ยวกับผู้ป่วย
� สารคัดหลั่งของผู้ป่วยกระเด็นเข้าอวัยวะหรือเยื่อบุ
� อื่นๆ ...................................................................................................................... ..................................
2.ชนิดของสารคัดหลั่ง
� เลือด
� น้าเชื้ออสุจิ
� น้าจากช่องคลอด
� น้าลาย / เสมหะ
� อื่นๆ ระบุ..................................……………………………………………………………………………………………………
3.อวัยวะที่เปื้อน
� ตา
� จมูก
� ปาก
� บาดแผลสด
� อื่นๆ ระบุ...................……………………………………………………………………………………………..………………….
4.กิจกรรมที่ทาให้เกิดอุบัติการณ์
� สวมปลอกเข็มกลับคืน � ทาผ่าตัด � ล้างทา ความสะอาดเข็ม หรือของมีคมที่ใช้แล้ว
� ทาหัตถการ (ระบุ)………………………..
� เจาะเลือดเพื่อส่งตรวจ / ให้น้าเกลือ (ขณะแทงเส้น)
� ถูกเข็มที่ทิ้งไว้ตามที่ต่างๆ ตา
� อื่นๆ (ระบุ)..............................................................................................…...............................................
5.การปฏิบัติตนหลังเกิดอุบัติการณ์
� บีบเลือดออกเล็กน้อย ไม่บีบเค้นรุนแรงแล้วล้างทาความสะอาดด้วยน้ายาฆ่าเชื้อ / สบู่
� ล้างด้วยน้าสะอาด
� ไม่ได้ทา อะไรเลย
ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
ลายมือชื่อบุคลากร ..............................………………………….
(
)
ลายมือชื่อผู้รับรอง .........................................………………….
(
)
หัวหน้าหน่วยงาน
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คาแนะนาที่ให้แก่บุคลากรที่ได้รับบาดเจ็บจากของมีคม
F-ICC-………
และสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยขณะปฏิบัติงาน (ลับ)
1. กรณีที่ผู้ป่วยมีผลเลือด HIV หรือ HBV หรือ HCV เป็นบวก ให้บุคลากรส่งเลือดตรวจ
1.1 HBV - ในวันแรก คือ วันที่ ......../......./....... ผล Hbs Ag............. Hbs Ab. ............. Hbc Ab……….
- 6 เดือน คือ วันที่ ......../......./....... ผล Hbs Ag. ............
1.2 HCV - ในวันแรก คือ วันที่ ......../......./....... ผล .....................…………..
- 6 เดือน คือ วันที่ ......../......./....... ผล .....................…………..
1.3 HIV - ในวันแรก คือ วันที่......../......./....... ผล .....................…………..
- 6 สัปดาห์ คือ วันที่......../......./....... ผล .......................…………
- 12 สัปดาห์ คือ วันที่......../......./....... ผล .......................…………
- 24 สัปดาห์ คือ วันที่ ......../......../....... ผล .......................…………
หมายเหตุ : หากผลเลือด Hbs Ag. หรือ HIV หรือ HCV เป็นบวก ให้ ICN รายงานแพทย์ IC. ทันที
2. ในกรณีที่ผู้ป่วยไม่เคยตรวจเลือดมาก่อนหรือเคยตรวจ HIV / HBV เฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง
ให้ส่งผู้ป่วย pre-counseling เพื่อ ตรวจหาเลือด HIV / HBV
2.1 ผู้ป่วยอนุญาตให้ตรวจเลือดได้
2.1.1 ผล HIV / HBV เป็นลบ บุคลากรไม่จาเป็นต้องตรวจเลือดตนเอง เว้นแต่ต้องการตรวจเอง
� บุคลากรเลือกที่จะไม่ตรวจ
� บุคลากรเลือกตรวจ ผล HIV.............……………... และ HBV ..............…………….
2.1.2 ผล HIV / HBV เป็นบวก : แนะนา บุคลากรให้ปฏิบัติตามข้อ 1.1 และ 1.2
2.1.3 ผล HBV เป็นบวก : แนะนา ให้บุคลากรให้ปฏิบัติตามข้อ 1.1
2.1.4 ผล HIV เป็นบวก : แนะนา บุคลากรให้ปฏิบัติตามข้อ 1.2
2.2 ผู้ป่วยไม่อนุญาตให้ตรวจเลือด ให้ถือเสมือนหนึ่งว่าผู้ป่วยมีผล HIV / HBV เป็นบวก และแนะนา ให้
บุคลากรปฏิบัติตามข้อ 1.
ICN ได้แนะนา ตามข้อปฏิบัติข้างต้นและบุคลากร � ปฏิบัติตาม
� ไม่ปฏิบัติตาม
ลงชื่อ…....................…………………………………(บุคลากร)
(
)
ลงชื่อ ..................... ...................................... ( ICN )
(
)
ลงชื่อ ..................... ...................................... (แพทย์ผู้ดูแล)
(
)
3. การติดตามการรักษา
� การรักษาด้วยยา PEP (ระบุ) ………………………………………………………………………………..…………………………
การรับประทานยา PEP � ครบ
� ไม่ครบ
� การรักษาด้วยยาอื่นๆ (ระบุ)……………………………….…………………………………………………………………………….
� สรุปผลการรักษา
� ปกติ
� ผิดปกติ (ติดเชื้อ:ระบุ)……………….………………………………
ความเห็นของผู้อานวยการโรงพยาบาล .............................................................………..........…………………………..
ลงชื่อ................................................................... (ผู้อานวยการโรงพยาบาล)
(นพ.ไพศาล แก้วนพรัตน์ )
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ระเบียบปฏิบัติการทาความสะอาด การทาลายเชื้อและการทาให้ปราศจากเชื้อ
1. การล้างชุดอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์
เป้าหมาย เครื่องมือทุกชิ้นสะอำด
วัตถุประสงค์ เพื่อให้กำรล้ำงทำควำมสะอำดชุดอุปกรณ์เครื่องมือได้มำตรฐำน ป้องกันกำรแพร่กระจำยเชื้อ
วัสดุอุปกรณ์ วัสดุอุปกรณ์สำหรับล้ำงทำควำมสะอำดชุดเครื่องมือ
- อ่ำงสำหรับล้ำงเครื่องมือ 1อ่ำง / กะละมัง สำหรับแช่เครื่องมือ 2 ใบ ถังใบใหญ่ 2 ใบสำหรับใส่
น้ำฝนใช้ล้ำงเครื่องมือ 2 และ 3
- เตรียมเอ็นไซม์ (Derterzyme – Plus) ผสม 5 ซีซี (1ปั้ม) ต่อน้ำ 5 ลิตรสำหรับแช่เครื่องมือ
- สก๊อตไบร์ท แปรง
- ชุดอุปกรณ์สำหรับเจ้ำหน้ำที่ใส่ปฏิบัติงำน เช่น หมวก แว่นตำ เอี้ยมพลำสติกเต็มตัว รองเท้ำบู๊ท ถุง
มือDispos ถุงมือยำงยำวเหนือข้อศอก
ขั้นตอนการปฏิบัติ
- ล้ำงมือให้ถูกต้อง 7 ขั้นตอนก่อนปฏิบัติงำน
- สวมใส่เครื่องป้องกันร่ำงกำย โดย สวมหมวก ใส่เสื้อกำวน์ ใส่Mask เอี๊ยมพลำสติกเต็มตัว แว่นตำ
ใส่ถุงมือDispos แล้วสวมถุงมือยำงยำวรัดเหนือข้อศอก ให้ถูกต้องครบถ้วน
- คัดแยกประเภทอุปกรณ์ ชนิดแก้ว ชนิดโลหะ ชนิดยำง เพื่อล้ำงทำควำมสะอำดตำมมำตรฐำนของ
แต่ละประเภท (ชุดอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้แล้วให้เช็ดน้ำยำออกให้มำกที่สุด ก่อนนำมำล้ำง และให้
ล้ำงภำยในวันนั้นๆ เนื่องจำกน้ำยำบำงชนิดมีผลกัดกร่อนอุปกรณ์เครื่องมือ )
- ตรวจนับเครื่องมือแต่ละหน่วยลงบันทึกในสมุด (ชุดอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้แล้ว ให้ใส่ในภำชนะที่มีฝำ
ปิดมิดชิด)
- อุปกรณ์ประเภทโลหะ เช่น ถำด ถ้วย ขันสแตนเลส Forceps กระปุก Forceps ไม้กดลิ้น
กรรไกร แยกของมีคม แล้วนำไปแช่ในกะละมังที่ผสมเอ็นไซม์เตรียมไว้ นำน 10 นำที
- ใช้แปรงหรือสก๊อตไบร์ ขัดทำควำมสะอำดใต้น้ำเบำๆ แล้วล้ำงด้วยน้ำสะอำดที่เตรียมไว้ 3 ครั้ง
- นำเครื่องมือที่ล้ำงแล้ว ผึ่งให้แห้ง
- ตรวจควำมสะอำด ตรวจสภำพเครื่องมือ เครื่องมือที่ชำรุดคัดแยกออก จดบันทึกลงสมุดไว้
2. การบรรจุหีบห่อ
เป้าหมาย ชุดอุปกรณ์เครื่องมือถูกต้อง ครบถ้วน
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้กำรจัดชุดอุปกรณ์เครื่องมือแต่ละชุดได้มำตรฐำนกำรห่อบรรจุ
- เพื่อให้รำยกำร และจำนวน อุปกรณ์ภำยในแต่ละชุดเหมือนกัน
วิธีปฏิบัติ
- ล้ำงมือให้สะอำด ครบ 7 ขั้นตอน
- ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสะอำด ให้สวมหมวก เก็บผมให้เรียบร้อย
- ตรวจสอบเครื่องมือทุกชิ้น ต้องสะอำด แห้ง ไม่ชำรุด รำยกำรเครื่องมือครบ ปริมำณเครื่องมือครบ
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- เลือกขนำดผ้ำให้เหมำะสมกับชุดเครื่องมือ
- ติดป้ำยหน้ำห่อบรรจุ ระบุ ชื่อชุดเครื่องมือ วดป.ที่ผลิต/วดป.ที่หมดอำยุ
- ติดแถบตัวบ่งชี้เคมีภำยนอก (Autoclave tape) อย่ำงน้อย 3 แถว
3. การทาให้ปราศจากเชื้อ
เป้าหมาย ชุดอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ปรำศจำกเชื้อ
วัตถุประสงค์ เพื่อทำลำยเชื้อจุลินทรีย์ทุกชนิดในอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์
วิธีปฏิบัติ
- เตรียมเครื่องให้พร้อม อุณหภูมิ ควำมดัน เวลำ ควำมชื้น
- ทำ Bowie Dick Teat ทุกวันก่อนนึ่งอบชุดเครื่องมือ เพื่อทดสอบควำมพร้อมใช้ของเครื่องนึ่ง
- ตรวจสอบควำมเรียบร้อยของห่ออุปกรณ์เครื่องมือ
- นับจำนวนชุดเครื่องมือ และลงบันทึกให้ถูกต้อง
- แยกหมวดหมู่ของเครื่องมือ และจัดเรียงในตะแกรงตำมวิธีกำรจัดเรียงอุปกรณ์ เครื่องมือ
- ดำเนินกำรอบนึ่งตำมขั้นตอนที่มีอยู่หน้ำเครื่องนึ่ง
- ทำกำรตรวจชีวภำพทำงเคมี Spore test ทุกวัน จันทร์
- หลังอบนึ่งฆ่ำเชื้อ เมื่อกระบวนกำรทำให้ปรำศจำกเชื้อสิ้นสุดลง ปฏิบัติดังนี้
* ล้ำงมือครบ 7 ขั้นตอน
* แง้มฝำประตูหม้อนึ่งกว้ำงไม่เกิน 1 ซ.ม. ให้ห่ออุปกรณ์เครื่องมืออยู่ในเครื่องจนเย็น
* ห้ำมหยิบห่ออุปกรณ์ที่ผ่ำนกำรฆ่ำเชื้อแล้วไว้บริเวณใกล้พัดลมหรือแอร์
* ล้ำงมือให้ถูกต้องตำมขั้นตอนก่อนหยิบของนึ่งฆ่ำเชื้อ
* ก่อนนำเก็บ ให้ตรวจสอบสภำพของห่อเครื่องมือและกำรเปลี่ยนสีของแถบActoclave tape
- นำห่ออุปกรณ์จัดเรียงตำมหลัก FI/FO ในตู้ที่มีฝำปิดมิดชิด
ตัวชี้วัด อุบัติกำรณ์กำรทำควำมสะอำด กำรทำลำยเชื้อและกำรทำให้ปรำศจำกเชื้อไม่ถูกต้อง
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