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บทท่ี 2 การดูแลการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ 

วัตถุประสงค์ สิ้นสุดการศึกษานักศึกษาสามารถ 

- บอกเทคนิคที่ใช้ในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ 

- การน าหลัก Standard precautions มาใช้ในการดูแลผู้ป่วย 

- การน าหลัก Transmission – based precautions มาใช้ในการดูแลผู้ป่วย 

การติดเชื้อ (ภาษาอังกฤษ: Infection) หมายถึงการเจริญของสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นบนร่างกายของโฮสต์ซึ่ง

ก่อให้เกิดอันตรายหรือเกิดโรคได้ จุลชีพก่อโรคจะมีการพยายามใช้ทรัพยากรของโฮสต์เพ่ือใช้ในการเพ่ิมจ านวน

ของตัวเอง จุลชีพก่อโรคจะรบกวนการท างานปกติของร่างกายโฮสต์ซึ่งอาจท าให้เกิดบาดแผลเรื้อรัง (Chronic 

Wound), เนื้อตายเน่า (Gangrene), ความพิการของแขนและขา และอาจท าให้เสียชีวิตได้ การตอบสนองของ

โฮสต์ต่อการติดเชื้อ เรียกว่า การอักเสบ (Inflammation) จุลชีพก่อโรคที่ท าให้เกิดการติดเชื้อมักจะเป็น

สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กซึ่งมีความหลากหลายเช่นแบคทีเรีย ไวรัส ปรสิต เชื้อรา พรีออน หรือไวรอยด์ ภาวะพ่ึงพิงซึ่ง

กันและกันระหว่างปรสิตและโฮสต์ซึ่งปรสิตได้ประโยชน์แต่โฮสต์เสียประโยชน์นั้นในทางนิเวศวิทยาเรียกว่า

ภาวะปรสิต (Parasitism) แขนงของวิชาแพทยศาสตร์ซึ่งเน้นศึกษาในเรื่องการติดเชื้อและจุลชีพก่อโรคคือ

สาขาวิชาโรคติดเชื้อ (Infectious Disease) 

การติดเชื้ออาจแบ่งออกเป็นการติดเชื้อปฐมภูมิ (Primary Infection) คือการติดเชื้อหลังจากการได้รับ

จุลชีพก่อโรคเป็นครั้งแรก และการติดเชื้อทุติยภูมิ (Secondary Infection) ซึ่งหมายถึงการติดเชื้อที่เกิดขึ้น

หลังหรือระหว่างการรักษาการติดเชื้อปฐมภูมิ 

Nosocomial infection     หมายถึง   การติดเชื้อซึ่งเป็นผลจากผู้ป่วยได้รับเชื้อขณะรับการรักษาใน

โรงพยาบาลซึ่งเชื้ออาจ จะอยู่ในตัวผู้ป่วยหรือนอกร่างกายผู้ป่วย โดยทั่วไปการติดเชื้อในโรงพยาบาลจะแสดง

อาการติดเชื้อตั้งแต่ 48 ชั่วโมงข้ึนไปหลังรับการรักษาในโรงพยาบาล 

การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ หมายถึง1 

การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ (Isolation precautions) หมายถึงการปฏิบัติเพ่ือป้องกันมิให้เชื้อจุล

ชีพจากผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อหรือผู้ที่มีเชื้ออยู่แต่ไม่ปรากฎอาการ ( Carrier หรือ colonized) แพร่ไปสู่ผู้ป่วยอื่น

สู่บุคลากร หรือญาติผู้ป่วย การป้องกันการแพร่กระจายเชื้ออาจท าได้หลายวิธีได้แก่ การแยกผู้ป่วย การท า

ความสะอาดมือ การท าลายเชื้อบนวัสดุอุปกรณ์ ทางการแพทย์ ด้วยวิธีการที่เหมาะสม เป็นต้น ในกรณีที่ผู้ป่วย

สามารถแพร่กระจายเชื้อสู่ผู้อ่ืน สู่บุคลากรและญาติ มีความจ าเป็นต้องแยกผู้ป่วยอย่างเหมาะสม เนื่องจากการ

แยกผู้ป่วยอาจท าให้เกิดความไม่สะดวกในการให้การพยาบาล ท าให้เสียเวลาและค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ในบางกรณี

อาจก่อให้เกิดปัญหาทางด้านจิตใจแก่ผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยเด็ก การเลือกวิธีแยกท่ีเหมาะสมจะช่วยแก้ปัญหา

ที่เกิดขึ้นได้ และสามารถป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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หลัก Transmission – based precautions การป้องกันแพร่กระจายเชื้อ 

เชื้อโรคสามารถแพร่กระจายจากผู้ป่วยที่เป็นโรคหรือผู้ที่เป็นพาหะของโรคไปสู่ผู้อื่นได้ด้วยวิธีการต่างๆ

เชื้อโรคบางชนิดสามารถแพร่กระจายได้มากกว่า 1 วิธีบุคลากรผู้ให้การดูแลผู้ป่วยจ าเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับ

วิธีการแพร่กระจายเชื้อ เพ่ือให้สามารถป้องกันผู้ป่วยไม่ให้ได้รับเชื้อและป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากการติด

เชื้อขณะปฏิบัติงาน วิธีการแพร่กระจายเชื้อ มี 3 วิธี ดังนี้ 

1. การแพร่กระจายเชื้อโดยการสัมผัส (Contact transmission) แบ่งออกเป็นสองวิธีคือ การสัมผัส 

ทางตรง (Direct contact transmission ) การสัมผัสทางอ้อม (Indirect contact transmission ) 

2. การแพร่กระจายเชื้อโดยละอองน้ ามูกน้ าลาย (Droplet transmission) 

3. การแพร่กระจายเชื้อทางอากาศ (Airborne transmission) 

การแบ่งการป้องกันออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1. Standard precautions เป็นวิธีป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคในผู้ป่วยทุกราย โดยให้ค านึงว่า

ผู้ป่วยทุกรายอาจจะมีเชื้อโรคที่สมารถติดต่อได้ทางเลือดและสารคัดหลั่งจากร่างกายทุกชนิด (Body fluid, 

Secretion, Excretion ยกเวน้เหงื่อ) ผิวหนังที่มีแผลและเยื่อบุ (Mucous membrane) เป็นการน้ าแนว

ทางการป้องกันการติดเชื้อและการกระจายเชื้อโดยวิธี Universal blood and body fluids precautions 

และ Body substance isolations มารวมกัน 

2. Transmission-based precautions เป็นวิธีการป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อในผู้ป่วยที่

ทราบการวินิจฉัยแล้ว โดยป้องกันตามกลวิธีการติดต่อเพิ่มเติมจากการดูแลผู้ป่วยด้วย Standard 

precautions ดังนี้ 

2.1 Airborne precautions 

2.2 Droplet precautions 

2.3 Contact precautions 

แผนภูม ิที่ 1. Isolation precautions 

Isolation precautions 

 

 

Standard precautions                                Transmission-based precautions 

 

 

 

-Universal precautions -Airborne precautions 
-Body substance isolations -Droplet precautions 

 -Contact precautions 
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Isolation Precaution    คือการปฏิบัติเพ่ือป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อจากผู้ป่วยสู่ผู้ป่วย 

บุคลากร ญาติและสิ่งแวดล้อมรอบโรงพยาบาล 

Standard Precautions คือการปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยทุกราย ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาล ไม่ว่าจะ

ติดเชื้อหรือไม่ ไม่ว่าจะวินิจฉัยว่าป่วยเป็นโรคใด 

Standard Precautions มีความส าคัญเป็นกลวิธีแรกท่ีจะช่วยให้สามารถควบคุมการติดเชื้อใน

โรงพยาบาลส าเร็จ  

หลักการปฏิบัติ 

1. สวมเครื่องป้องกันตามความเหมาะสม 

- สวมถุงมือเมื่อสัมผัสกับเลือดและสารคัดหลั่ง 

- ใช้ผ้าปิดปากจมูก สวมแว่นตา หรือเครื่องกั้นหน้าเมื่อต้องท าหัตถการที่อาจมีเลือดหรือน้ าใน

ร่างกายของผู้ป่วยกระเด็น 

- สวมเสื้อคลุมเมื่อต้องท าหัตถการที่อาจท าให้   เสื้อผ้าเปื้อนเลือดหรือน้ าในร่างกายของผู้ป่วย 

2. ล้างมือทันทีที่ถอดถุงมือหรือมีการปนเปื้อนเลือดและสารคัดหลั่งในร่างกาย 

3. ระวังการบาดเจ็บจากของมีคม ห้ามสวมปลอกเข็มด้วยมือ 2 ข้าง 

4. เมื่อมีบาดแผลหรือรอยถลอก ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้ป่วยโดยตรง 

การใช้เครื่องป้องกัน 

ถุงมือ 

-ถุงมือท าความสะอาด   (หนา/เหนียว) ใช้ท าความสะอาด ล้างเครื่องมือ 

-ถุงมือสะอาด   ใช้ท าแผล เจาะเลือด 

-ถุงมือปราศจากเชื้อ    ใช้ท า ผ่าตัด ท าคลอด หัตถการ 

ผ้าปิดปากจมูก/หน้ากากอนามัย และแว่นตา      

ใช้ในกิจกรรมที่คาดว่าจะมีการกระเด็นของสารคัดหลั่งผู้ป่วยกระเด็นเข้าตา ปาก จมูกของบุคลากร เสื้อ

คลุมและผ้ากันเปื้อน ใช้ในกิจกรรมที่คาดว่าจะมีเลือด/สารคัดหลั่งกระเด็น/ พุ่งสู่ร่างกายบุคลากร 

หลักการใช้เครื่องป้องกันร่างกาย 

1. ใช้เมื่อจ าเป็นและมีข้อบ่งชี้เท่านั้น เมื่อเสร็จกิจกรรมให้ถอดออก 

2. เลือกให้เหมาะสมกับงาน เช่น เจาะเลือดใช้   ถุงมือสะอาด 

3. เลือกขนาดให้พอดี 

4. เลือกให้เหมาะสมกับ เศรษฐานะ 

5. เมื่อใช้แล้วถอดล้างท าความสะอาด และท าลายเชื้ออย่างถูกวิธี 

Transmission based precautions 
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Transmission based precautions หมายถึง การปฏิบัติขั้นพิเศษเพ่ือควบคุมการแพร่กระจายเชื้อซึ่ง

ใช้ปฏิบัติการกับผู้ป่วยที่สงสัยหรือทราบว่าเป็นโรคติดเชื้อการใช้มาตรการนี้ขึ้นกับลักษณะหนทางการ

แพร่กระจายเชื้อโรคของผู้ป่วยโดยแบ่งได้เป็น 3ประเภทคือ 

1.Airborne precautions เป็นมาตรการใช้ลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อทางอากาศที่เกิดจาก

ฝอยละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 5 ไมครอน ลอยอยู่ในอากาศได้นานเป็นชั่วโมงหรือเป็นวันทั้งนี้ขึ้นกับความ

หนาแน่นและขนาดเช่นวัณโรคปอด หัด 

2. Droplet precautions เปน็มาตรการในการใช้ลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อจากฝอยละออง  

น้ ามูก  น้ าลายซึ่งเกิดจากการสัมผัสอย่างใกล้ชิดระหว่างแหล่งโรคกับผู้ที่สัมผัสเชื้อ ซึ่งลอยอยู่ในอากาศไม่นาน

ลอยห่างจากแหล่งโรคไม่เกิน 3ฟุตการแพร่กระจายเกิดจากการไอ จาม พูด ใส่ ET ดูดเสมหะเช่น โรคไข้หวัด

ใหญ่ ปอดบวม คางทูม(mumps) ไอกรน(pertussis)  เยี่อหุ้มสมองอักเสบ(meningococcal) 

3.Contact  precautions    เป็น มาตรการที่ใช้ลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อจากการสัมผัส 

โดยแยกได้  2  อย่าง 

3.1 สัมผัสโดยตรง (Direct contact) คือ จากคนสู่คน โดยไม่ผ่านพาหะน าโรคระหว่างผิวหนัง

กับผิวหนัง การร่วมประเวณี การติดต่อจากมารดาสู่ทารกทั้งทางรกและน้ านม การสัมผัสบาดแผลหรือกิจกรรม

ที่สัมผัสกับบาดแผลหรือสิ่งคัดหลั่งของผู้ป่วยโดยตรงปราศจากอุปกรณ์ป้องกัน 

3.2 สัมผัสทางอ้อม (Indirect contact) คือ จากคนสู่คนโดยผ่านพาหะน าโรคที่ปนเปื้อนเช่น 

เครื่องมือ อุปกรณ์ใส่เข้าสู่ร่างกายผู้ป่วย มือท่ีใส่ถุงมือปนเปื้อนเชื้อ เช่น ไวรัสตับอักเสบเอ บี โรคพิษสุนัขบ้า 

การดูแลผู้ป่วยตามลักษณะการแพร่กระจายเชื้อ 

1 .Airborne precautions การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อทางอากาศมีดังนี้ 

ห้องแยก               :  ปิดประตูตลอดเวลา 

                         : ความดันอากาศภายในเป็นลบ (Negative Pressure Room) 

Sputum pot        : ภาชนะบ้วนเสมหะมีฝาปิด ทิ้งขยะติดเชื้อ 

Mask                  :  N95 สวมเม่ือเข้าใกล้ผู้ป่วย 

Mask                  :  ผู้ป่วยสวม surgical mask 

การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย: เคลื่อนย้ายเมื่อจ าเป็น 

                                 : แจ้งหน่วยงานที่รับย้าย 

                                 : สวมหน้ากากปิดปาก จมูกชนิดธรรมดา 

โรคที่พบบ่อย          : Pulmonary Tuberculosis, measles, chickenpox, Influenza H1N1 

ผู้เยี่ยม:                 แจ้งพยาบาลก่อนเข้าเยี่ยม 

                         ผู้ไม่ส าควรเยี่ยม:เด็กอายุ<12ปี,ผู้ติดเชื้อง่าย,ผู้เป็นโรคติดเชื้อและแพร่เชื้อผู้อื่น 
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2.Droplet precautions การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคทางละอองฝอยจากการไอหรือจามมีดังนี้ 

ห้องแยก                 : ปิดประตูตลอดเวลา 

                           : ความดันอากาศภายในห้องเป็นลบ 

                           : HEPA filter ก่อนปล่อยอากาศออกข้างนอก 

Sputum pot         : ภาชนะบ้วนเสมหะมีฝาปิดทิ้งขยะติดเชื้อ 

Mask                    : surgical mask สวมเม่ือเข้าใกล้ผู้ป่วย 

Surgical Mask       : ให้ผู้ปว่ยสวมไว้ 

ถุงมือ                     : เมื่อจับต้องผู้ป่วย 

ล้างมือ                   : ก่อนและหลังให้การพยาบาล และ หลังถอดถุงมือ 

การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย : เคลื่อนย้ายเมื่อจ าเป็น 

                          : แจ้งหน่วยงานที่รับย้าย  

                          : สวม surgical maskให้ผู้ป่วย 

โรคที่พบ                :Diphtheria , Pertussis, Rubella ,SARS Croup, Pneumonia  

3. Contact precautions การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อจากการสัมผัสมีดังนี้ 

Direct                  : สัมผัสร่างกายโดยตรง 

Indirect                : สัมผัสกับเครื่องมือเครื่องใช้ปนเปื้อน 

ห้องแยก                : ถ้าม ี

ถุงมือ                    : สวมถุงมือเมื่อดูแลผู้ป่วย 

                           : ถอดถุงมือก่อน ออกจากห้อง 

เสื้อคลุม                 : สวมเมื่อเข้าห้องป้องกันเสื้อสัมผัสผู้ป่วยหรือของใช้ผู้ป่วย 

                           : ถอดเสื้อคลุมก่อนออกจากห้อง 

ล้างมือ                   : ก่อนและหลังดูแลผู้ป่วยและ หลังสัมผัสวัสดุที่ปนเปื้อนเชื้อ 

                           : หลังถอดถุงมือ 

การเคลื่อนย้าย         : แจ้งหน่วยงานที่รับย้ายทราบ  

                           : คลุม บริเวณบาดแผลที่มีเชื้อโรคให้มิดชิด 

                           : ท าลายเชื้อปนเปลหรือรถเข็นผู้ป่วยหลังใช้ 

โรคที่พบ                 :Herpes virus ,Multi-drug resistant organism(MDR),Hepatitis,                              

                            Chickenpox,   Shigellosis, Diarrhea 

 

 



6 
 

เอกสารประกอบการสอนวิชา PNC 1109 เทคนิคการช่วยเหลือดูแลบุคคลขั้นพื้นฐาน อ.เพ็ชรัตน์ เตชาทววีรรณ 

การใช้อุปกรณ์ป้องกันร่างกายเพื่อป้องกันการติดเชื้อ 

การใช้อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย มีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันผู้สวม และป้องกันผู้ป่วย ซึ่งจะช่วยลดความ

เสี่ยงของบุคลากรต่อการสัมผัสเลือด หรือสารคัดหลั่งของผู้ป่วยโดยตรง ขณะเดียวกันอุปกรณ์ป้องกันร่างกายท่ี

ใช้อย่างไม่ถูกต้อง เมื่อมีการปนเปื้อนเชื้อโรค จะท าให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อโรคสู่ผู้อ่ืนได้ ดังนั้นการเลือกใช้

อุปกรณ์ป้องกัน จะต้องพิจารณาถึงความจ าเป็น และความเหมาะสมของอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อแต่ละชนิด 

หลักในการใช้อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย 

1. ใช้เมื่อจ าเป็นเฉพาะ ในกรณีท่ีมีข้อบ่งชี้ให้ใช้เท่านั้น และเมื่อหมดกิจกรรมดังกล่าว ให้ถอดอุปกรณ์

ป้องกันร่างกายออก 

2. เลือกอุปกรณ์ป้องกันให้เหมาะกับงาน และวัตถุประสงค์ในการใช้ 

3. เลือกขนาดให้พอดี เพ่ือสะดวกต่อการปฏิบัติงาน และได้ผลดีในด้านการป้องกัน  

4. เลือกให้เหมาะกับเศรษฐานะ ขึ้นอยู่กับปัจจัยเศรษฐกิจเป็นส าคัญ ในประเทศไทยสมควรประหยัด 

แต่ต้องมีการควบคุมคุณภาพของอุปกรณ์ท่ีน ากลับมาใช้ใหม่ 

5. การหมุนเวียน และก าจัดอย่างเหมาะสม โดยหลังใช้อุปกรณ์ป้องกันร่างกายแล้ว ต้องถอด และล้าง

ท าความสะอาดอย่างถูกต้อง 

อุปกรณ์ป้องกันที่ใช้ในสถานบริการทางการแพทย์ 

 หมวก 

 แว่นป้องกันตา และหน้ากาก  

 ผ้าปิดปาก-จมูก  

 ถุงมือ 

 เสื้อคลุม  

 ผ้ากันเปื้อน 

 รองเท้า 

หมวก 

ใช้เพื่อป้องกันไม่ให้เศษผม, รังแค หรือสิ่งต่างๆ บนศีรษะ ตกลงปนเปื้อนกับอุปกรณ์การแพทย์ ที่ผ่าน

การท าความสะอาดแล้ว นอกจากนี้ยังช่วยให้ท างานได้โดยสะดวก ไม่มีผมปรกหน้า หรือไหล่อีกด้วย  

แว่นป้องกันตา และ หน้ากาก (Protective eyewear and face shield) 

ข้อบ่งชี้ในการใช้ 

1. หัตถการที่อาจมีเลือดหรือสารคัดหลั่งกระเด็น เช่น การผ่าตัดการท าคลอด การดูดเสมหะเป็นต้น 

2. หัตถการที่อาจมีละอองฝอย เช่น การกรอฟัน การตัดกระดูกด้วยเลื่อยไฟฟ้า เป็นต้น 

หมายเหตุ   
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แว่นป้องกันตา และหน้ากาก ต้องได้รับการท าความสะอาด และผึ่งให้แห้งทุกครั้งหลังใช้งาน 

ผ้าปิดปาก-จมูก (mask) 

ผ้าปิดปาก-จมูกที่นิยมใช้มีอยู่ 2 ชนิด คือ 1.  Surgical mask 2.  Particulate mask 

1. Surgical mask ใช้ป้องกันการแพร่เชื้อ จากจมูก และปากของผู้สวมใส่ สู่สิ่งแวดล้อม  

ข้อบ่งชี้ในการใช้  Surgical mask  

1. เจ้าหน้าที่ท าหัตถการ หรือให้การพยาบาลผู้ป่วย 

2. เจ้าหน้าที่ หรือผู้ป่วยที่เป็นโรคติดต่อทางเดินหายใจ 

3. เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานในห้องทดลอง 

2. Particulate mask ใช้ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ จากสิ่งแวดล้อมสู่ผู้สวมใส่ สามารถกรองเชื้อโรค

ที่มีขนาด 1-5 ไมครอน จึงสามารถกรองเชื้อวัณโรคได้ประมาณ 95 % เมื่อสวมใส่อย่างถูกวิธี โดยให้กระชับกับ

ใบหน้า และรู้สึกอึดอัดขณะสวมใส่ 

ข้อบ่งชี้ในการใช้ Particulate mask 

1. เจ้าหน้าที่ในหอผู้ป่วย เมื่อให้การพยาบาลผู้ป่วยวัณโรคท่ีเสมหะมีผลบวก และยังไม่ได้รับการ

รักษา หรือผู้ป่วยวัณโรคท่ีดื้อยา 

2. ห้องตรวจผู้ป่วย และห้องปฏิบัติการที่ตรวจเชื้อวัณโรค 

3. เจ้าหน้าที่ท่ีท าหัตถการ ที่อาจมีการแพร่กระจายเชื้อ ที่สามารถติดต่อได้ทาง Airborne 

ถุงมือ 

ประเภทของถุงมือยาง ที่ใช้ในสถานพยาบาลมี 2 ประเภทคือ 

1. ถุงมือปราศจากเชื้อ โดยทั่วไปมี 2 ขนาดคือ 

1.1 ถุงมือปราศจากเชื้อขนาดสั้น ใช้ส าหรับหัตถการทั่วไป 

1.2 ถุงมือปราศจากเชื้อขนาดยาว ใช้ส าหรับการล้วงรก หรืออวัยวะที่อยู่ลึก 

2. ถุงมือสะอาด เป็นถุงมือที่ไม่ได้รับการท าให้ปราศจากเชื้อ ประกอบด้วย  

2.1 ถุงมือที่สวมเพ่ือใช้ตรวจบริเวณท่ีไม่ปราศจากเชื้อ   

2.2 ถุงมือยางหนา (ถุงมือแม่บ้าน) 

ข้อบ่งชี้ในการใช้ถุงมือ 

1. ถุงมือปราศจากเชื้อ ใช้ส าหรับ หยิบ จับ เครื่องมือที่ปราศจากเชื้อ หรือท าหัตถการที่

ปราศจากเชื้อ 

2. ถุงมือสะอาด มี 2 ชนิด คือ 

2.1 ถุงมือใช้ครั้งเดียว (Disposable) หรือถุงมือ Reused ใช้ส าหรับหยิบ จับ สิ่งของสกปรก 

สารพิษ หรือเชื้อโรค 
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2.2 ถุงมือยาง (ถุงมือแม่บ้าน) ใช้ส าหรับล้างท าความสะอาด สวมก่อนหยิบ จับ หรือล้าง วัสดุ 

ที่สกปรก หรือมีเชื้อโรค  

วิธีการใช้  

1. ถุงมือที่ปราศจากเชื้อ 

1.1ก่อนใส่ถุงมือ ต้องล้างมือให้สะอาด เพ่ือป้องกันเชื้อบนมือไปติดวัสดุ หรือร่างกายของ

ผู้ป่วยที่จับต้องในกรณีท่ีถุงมือรั่ว หรือขาด  

1.2 เช็ดมือให้แห้ง แล้วสวมถุงมืออย่างถูกวิธี  โดยระวังไม่ให้ผิวด้านนอกของถุงมือ สัมผัสกับ

ผิวหนัง  

1.3 ถ้าถุงมือรั่ว หรือขาดเล็กน้อยขณะใช้  ให้เปลี่ยนถุงมือข้างใหม่ (เฉพาะข้างที่รั่ว หรือขาด) 

แต่ถ้าขาดมาก เช่น นิ้วทะลุถุงมือออกมา ให้ล้างมือใหม่ก่อนสวมถุงมือคู่ใหม่  

1.4 เมื่อเสร็จภารกิจ ให้เช็ดเลือด หรือสารคัดหลั่งจากถุงมือให้มากท่ีสุด แล้วจึงถอดถุงมือใส่

ลงในถังขยะติดเชื้อที่เตรียมไว้  

1.5 ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ า และสบู่อย่างถูกต้อง หลังถอดถุงมือ 

2. ถุงมือสะอาด  

2.1ถ้ามีแผลที่มือ หรือนิ้วมือ ให้ปิดแผลด้วยพลาสเตอร์ให้มิดชิด ก่อนสวมถุงมือ เพ่ือป้องกัน

สิ่งสกปรก เชื้อโรคเข้าบาดแผล ในกรณีที่ถุงมือรั่ว หรือขาด 

2.2การจะจับต้องผู้ป่วยรายใหม่  ให้เปลี่ยนถุงมือคู่ใหม่  

2.3เมื่อเสร็จภารกิจแล้ว ให้ถอดถุงมือ ทิ้งลงในถังรองรับ เพ่ือซักล้าง ถ้าเป็นถุงมือใช้ครั้งเดียว 

ให้ถอดถุงมือทิ้งลงในถุงขยะติดเชื้อ 

2.4 ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ า และสบู่อย่างถูกต้อง หลังจากถอดถุงมือ 

เสื้อคลุม (Gown) 

ข้อบ่งชี้ในการใส่เสื้อคลุม   ให้พิจารณาตามกิจกรรมการพยาบาล ดังนี้ 

1. เมื่อจะสัมผัสกับสิ่งที่มีเชื้อโรค เช่น การอุ้มเด็กที่มีแผลพุพองตามล าตัว เป็นต้น 

2. เมื่อจะป้องกันเชื้อโรคแพร่เข้าสู่ตัวผู้ป่วย  เช่น การผ่าตัด, การเปลี่ยนถ่ายเลือด เป็นต้น 

วิธีการใช้   

  ต้องใช้อย่างถูกต้อง คือ ใช้เสื้อคลุม 1 ตัว ต่อการดูแลผู้ป่วย 1 คน การใส่เสื้อคลุมให้ใส่เฉพาะภารกิจ

นั้น เมื่อเสร็จภารกิจนั้นแล้ว ให้ถอดเสื้อคลุมใส่ถุงแยกติดเชื้อ ส่งไปโรงซักฟอก ซักแบบผ้าติดเชื้อ โดยวิธีการ

ถอดเสื้อคลุม ต้องค่อยๆ ถอดเสื้อคลุมออก ต้องระมัดระวัง ไม่จับด้านนอกของเสื้อคลุม  แล้วม้วนให้ด้านนอก

ของเสื้อคลุมเข้าไปอยู่ด้านใน น าเสื้อคลุมใส่ในภาชนะที่เตรียมไว้ แล้วล้างมือ และถ้าจะปฏิบัติภารกิจใหม่ ให้ใส่

เสื้อคลุมตัวใหม่ 
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การใส่เสื้อคลุมส าหรับผู้มาเยี่ยมผู้ป่วย ได้มีการศึกษาแล้วพบว่าไม่ลดการติดเชื้อในผู้ป่วย (สมหวัง ด่าน

ชัยวิจิตร , 2539: 132) 

ผ้ากันเปื้อน 

ใช้เพื่อป้องกันการปนเปื้อนสิ่งสกปรก หรือสิ่งที่มีเชื้อโรค มาสัมผัสกับเสื้อผ้าของบุคลากร แบ่งออกเป็น 

2 ชนิด คือ ชนิดที่เป็นผ้า และชนิดที่เป็นพลาสติก (มีทั้งชนิดที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง ใช้ได้หลายครั้ง และมีทั้งขนาด

เต็มตัว และครึ่งตัว) 

ข้อบ่งชี้ในการใช้ผ้ากันเปื้อน 

1. ใช้เสริมในการป้องกัน เมื่อคาดว่าจะมีเลือด หรือสารคัดหลั่งของผู้ป่วย กระเด็น หรือพุ่งเข้าสู่

ร่างกายเป็นจ านวนมาก 

2. ใช้ในการป้องกัน เมื่อคาดว่าการล้างสิ่งสกปรก หรือปนเปื้อนเชื้อโรค จะกระเด็นเข้าสู่ร่างกาย 

หมายเหตุ  การท าความสะอาดหลังจากปฏิบัติงาน 

1. ถ้าเป็นชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง ให้ใส่ในถุงขยะติดเชื้อ 

2. ถ้าเป็นชนิดผ้า ให้แยกใส่ถุงแยกติดเชื้อ ส่งไปโรงซักฟอก ซักแบบผ้าติดเชื้อ  

3. ถ้าเป็นผ้ากันเปื้อนพลาสติก ล้างท าความสะอาด และตากให้แห้ง เตรียมไว้ใช้ต่อไป 

รองเท้า 

พิจารณาการใส่ตามความเหมาะสม ซึ่งในโรงพยาบาลทั่วไปมีการใช้อยู่ 2 ชนิด คือ 

1. รองเท้าแตะ ส่วนใหญ่เป็นรองเท้าฟองน้ า ใช้เพ่ือช่วยลดการปนเปื้อนสิ่งสกปรกจากภายนอก 

และช่วยลดเสียงดังในเวลาเดิน  

2. รองเท้ายางหุ้มข้อ หรือรองเท้าบู๊ท ช่วยป้องกันเท้าจากน้ า หรือสิ่งสกปรกภายนอก 

ข้อบ่งชี้ในการใช้รองเท้าแตะ ให้ใช้ส าหรับ 

1. ห้องผ่าตัด  

2. หน่วยอภิบาลที่ต้องการความสะอาด เช่น หอผู้ป่วยไฟไหม้-น้ าร้อนลวก ผู้ป่วยเปลี่ยนถ่าย

อวัยวะ หน่วยไตเทียม ส่วนหออภิบาลอื่นๆ ให้พิจารณาใช้ เมื่อมีความจ าเป็น  

ข้อบ่งชี้ในการใช้รองเท้าหุ้มข้อ 

1. ขณะท าคลอด 

2. ล้างห้องน้ า 

3. ขนขยะ/ผ้าเปื้อน 

การท าความสะอาดภายหลังการใช้งาน 

1. รองเท้าแตะ หรือรองเท้าฟองน้ าที่ใส่เข้าบริเวณสะอาด ควรล้างด้วยน้ า และผงซักฟอก เมื่อ

สกปรก แล้วน าไปผึ่งให้แห้ง และไม่ใส่รองเท้าเหล่านี้เพื่อเดินเข้าห้องน้ า หรือเดินบนถนน 
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2. รองเท้ายางหุ้มข้อ เมื่อใช้แล้ว ควรล้างให้สะอาดด้วยน้ า และผงซักฟอก แล้วน าไปผึ่งให้แห้ 

ท าความสะอาดมือ (Hand hygiene) 

หมายถึง การขัดถูให้ทั่วมือรวมทั้งช่องลายนิ้วมือ ด้วยสบู่หรือสารเคมีและน้ า แล้วล้างออกให้สะอาด 

วัตถุประสงค์ 

 1.เพ่ือขจัดสิ่งสกปรกออกจากมือ 

 2.เพ่ือป้องกันการแพร่กระจายเชื้อแบคทีเรียจากบ้านสู่โรงพยาบาล 

 3.เพ่ือป้องกันการแพร่กระจายเชื้อแบคทีเรียจากโรงพยาบาลสู่บ้าน 

 4.เพ่ือป้องกันผู้ป่วยติดเชื้อในโรงพยาบาล 

นโยบาย 

 ผู้ให้บริการต้องสามารถล้างมือได้อย่างถูกต้องก่อนและหลังสัมผัสผู้ป่วยและสิ่งคัดหลั่งทุกครั้ง 

การล้างมือ เป็นมาตรการส าคัญที่ช่วยป้องกัน และลดอุบัติการณ์ของการติดเชื้อในโรงพยาบาล เป็น

มาตรการที่ได้ผลดีที่สุด ในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อจากการสัมผัสโดยตรง (อะเคื้อ อุณหเลขกะ, 2541 

: 112) จึงจ าเป็นที่ต้องส่งเสริมให้บุคลากรล้างมืออย่างถูกต้อง เหมาะสม และปฏิบัติจนเกิดความเคยชิน 

ข้อบ่งชี้ 

1. ก่อน และหลังให้การพยาบาลผู้ป่วยแต่ละราย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อสูง เช่น 

ผู้ป่วยที่มีภูมิต้านทานต่ า, ผู้ป่วยที่ได้รับยากดภูมิต้านทาน, ผู้สูงอายุ และทารก เป็นต้น 

2. ก่อน และหลังการท าผ่าตัด หรือการท าหัตถการในผู้ป่วย 

3. หลังการสัมผัสสิ่งของเครื่องใช้ หรือสารคัดหลั่งของผู้ป่วย 

4. หลังการสัมผัสสิ่งสกปรก 

ประเภทของการล้างมือ 

1. Routine hand washing คือการล้างมือด้วยน้ าและสบู่ โดยถูมือทั้ง 2 ข้าง ให้ทั่วถึงทุกจุดบนมือถึง

ข้อมือ แล้วล้างด้วยน้ าสะอาด เช็ดมือให้แห้งด้วยผ้า หรือกระดาษเช็ดมือที่สะอาดและแห้ง 

2. Hygienic hand washing คือการล้างมือด้วยน้ ายา 4% Chlorhexidine หรือ 7.5% Iodophore 

โดยฟอกมือด้วยน้ ายาให้ทั่วอย่างน้อย 30 วินาที แล้วล้างออกด้วยน้ าสะอาด เช็ดมือให้แห้งด้วยผ้า หรือ

กระดาษเช็ดมือที่สะอาด และแห้ง 

3. Surgical hand washing คือการล้างมือก่อนท าการผ่าตัด เป็นการล้างมือด้วยน้ ายาท าลายเชื้อ โดย

ฟอก และแปรงเล็บ มือ แขน จนถึงข้อศอกให้ทั่ว เป็นเวลาอย่างน้อย 3-5 นาที ล้างออกด้วยน้ าสะอาด เช็ดมือ

ด้วยผ้าปราศจากเชื้อ 

หมายเหตุ ในการล้างมือที่ไม่เปื้อนเลือดหรือสารคัดหลั่งของผู้ป่วย ให้ใช้น้ ายา 70% alcohol + 1% 

glycerine ประมาณ 5 - 10 cc. (กรณีท่ีผู้ป่วยมีเชื้อดื้อยา ใช้น้ ายา 0.25% Chlorhexidine in 70% alcohol 
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: glycerine ในอัตรา 99 : 1 ประมาณ  5 - 10 cc)  ถูมือให้ทั่วถึงทุกด้าน จนแห้ง แทนการล้างแบบ Routine 

hand washing 

วิธีปฏิบัต ิ

1.  ถอดเครื่องประดับ แหวน นาฬิกาข้อมือ เก็บให้เรียบร้อย 

2. ท าตามขั้นตอน 7 ขั้นตอน 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทย ได้แนะน าวิธีล้างมือ 7 ขัน้ตอน เพ่ือเป็นแนวทาง

ในการท าความสะอาดมืออย่างถูกวิธี โดยควรหมั่นล้างมือบ่อยๆ เป็นประจ าทั้งก่อนและและหลังท า

กิจกรรมต่างๆ เช่น รับประทานอาหาร ท าอาหาร เข้าห้องน้ า หรือเล่นกับสัตว์เลี้ยง เป็นต้น 

 ฝ่ามือถูฝ่ามือ 

 ฝ่ามือถูหลังมือ 

 ประกบฝ่ามือถูซอกนิ้ว 

 ฝ่ามือขัดหลัง 

 นิ้วถูนิ้วหัวแม่โป้ง 

 ขัดฝ่ามือด้วยปลายนิ้ว 

 ถูรอบข้อมือ 

การล้างมือทีละข้าง ขั้นตอนละประมาณ 10-15 วินาทีด้วยน้ าสะอาดและสบู่หรือเจลล้างมือจน

สะอาด อย่าลืมเช็ดมือให้แห้งด้วยกระดาษช าระหรือผ้าสะอาด เพื่อให้มือแห้งและไม่มีสิ่งสกปรกตกค้างหนึ่งใน

วิธีป้องกันเชื้อโรคและรักษาสุขภาพที่ง่ายที่สุดคือการรู้จักการล้างมือที่ถูกวิธี มาเรียนรู้วิธีการล้างมือง่ายๆ เพียง 

7 ขั้นตอนที่ทุกคนสามารถท าตามได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้อย่าลืมดูแลความสะอาดของอาหารและของใช้

อ่ืนๆ ควบคู่กันไป เพ่ือสุขออนามัยที่ดีของคุณและคนในครอบครัว 

โดยแบ่งวิธีการล้างมือดังนี้ 

1. Normal hand washing (การล้างมือทั่วไป) 

หมายถึง การล้างมือเพื่อขจัดสิ่งสกปรกต่าง ๆ เหงื่อ ไขมัน ที่ออกมาตามธรรมชาติ และลดจ านวนเชื้อ

โรคที่อาศัยอยู่ชั่วคราวบนมือ การล้างมืออย่างถูกวิธีต้องล้างด้วยสบู่ก้อนหรือสบู่เหลว ใช้เวลาในการฟอกมือ

นานประมาณ 15 วินาที 

2. Hygienic hand washing (การล้างมือด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อ) 

หมายถึง การล้างมือด้วยสบู่เหลวผสมน้ ายาฆ่าเชื้อ เช่น Chlorhexidine 4% ใช้เวลาในการฟอกมือนาน 

20-30 วินาที 

3. Surgical hand washing (การล้างมือก่อนท าหัตถการ) 
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การล้างมือก่อนท าหัตการในห้องผ่าตัดหรือห้องคลอดเพ่ือป้องกันการติดเชื้อ โดยการฟอกมือด้วยสบู่

ผสมน้ ายาฆ่าเชื้อ เช่น Chlorhexidine 4% ตั้งแต่มือ แขน ถึงข้อศอกให้ทั่วเป็นเวลา 2-5 นาที 

4. การล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล (Alcohol gel) 

หมายถึง การล้างมือในกรณีรีบด่วน ไม่สะดวกในการล้างมือด้วยน้ าและมือไม่ปนเปื้อนสิ่งสกปรก หรือ

สารคัดหลั่งจากผู้ป่วย ให้ท าความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจล การล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลประมาณ 10 

มิลลิลิตร ใช้เวลาประมาณ 15-25 วินาที 

การจัดการขยะมูลฝอย 

วัตถปุระสงค์การจัดการขยะมูลฝอย 

- เพ่ือดูแลการแยก จัดเก็บ ขนย้ายและจัดการมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะ 

- ป้องกันการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อ 

มูลฝอยในโรงพยาบาล  แบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท 

• มูลฝอยทั่วไป 

• มูลฝอยอันตราย 

• มูลฝอยติดเชื้อ 

• มูลฝอยรีไซเคิล 

การจัดการมูลฝอยในโรงพยาบาล 

ขั้นตอนการปฏิบัติ 

1.การแยก 

2.การรวบรวม 

3.การขนย้าย 

4.การท าลาย 

1.ขยะทั่วไป 

-เศษอาหาร เศษผัก ผลไม้ 

-กล่องโฟมใส่อาหาร 

-ซองใส่สายดูดเสมหะ 

-ซองใส่ Syring 

-ปลอกเข็มฉีดยาใหม่ 

-ปลอกใส่เข็มแทงน้ าเกลือ 

2.ขยะติดเชื้อ 

1.ชนิดไม่มีคม 
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-ชิ้นเนื้อ อวัยวะ เลือด สารคัดหลั่ง 

-อุจจาระของผู้ป่วย กระดาษช าระ ส าลีหรือผ้าอ้อมส าเร็จรูปที่ปนเปื้อน  ถุงใส่เลือดหรือพลาสมา 

-วัคซีนท าจากจุลชีพมีชีวิต(BCG หัด หัดเยอรมัน คางทูม โปลิโอชนิดกิน) 

-อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ปนเปื้อนเลือด สารคัดหลั่ง 

2.ชนิดมีคม    

-  ใส่ภาชนะป้อนกันการแทงทะลุ 

-เข็มฉีดยา เข็มเย็บแผล ใบมีดผ่าตัด 

-IV SET / BLOOD SET 

3.ขยะอันตราย 

-ยาหมดอายุ ปรอทในเทอร์โมมิเตอร์ที่แตก 

-หลอดไฟฟ้า ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ 

-ภาชนะใส่น้ ามันเครื่อง ยาฉีดกันยุง            

4.ขยะรีไซเคิล 

-ขวดพลาสติก/ขวดแก้ว 

-กระป๋องเครื่องดื่ม กล่องนม 

-โลหะทุกชนิด 

-กระดาษทุกชนิด ยกเว้น ทิชชู 

การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 

• ประเภทของมีคม เช่น เข็มฉีดยา ใบมีด แผ่นแก้ว ฯลฯ บรรจุในภาชนะท่ีเป็นกล่องมีความ

แข็งแรงทนทานต่อการทะลุ มีฝาปิดมิดชิด 

• ประเภทไม่ใช่วัสดุแหลมคม เช่น ส าลีเช็ดแผล ผ้าก๊อซ บรรจุในภาชนะท่ีเป็นถุงสีแดงทึบแสง มีฝา

ปิดมิดชิด 

วิธีการเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อ 

• บรรจุมูลฝอยติดเชื้อไม่เกิน 3 ใน 4 ส่วนของความจุของภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่เป็นของมีคม

และไม่เกิน 2 ใน 3 ส่วนของความจุของภาชนะบรรจุประเภทที่ไม่ใช่วัสดุแหลมคม 

• ปิดปากถุงให้แน่น โดยใช้เชือกมัด แล้วหยิบจับเฉพาะบริเวณปากถุง น าไปวางไว้ณ จุดพักขยะ 

การเคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อ 

• ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้เกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ ต้องผ่านการฝึกอบรมการป้องกันและระงับการ

แพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ 

• ผู้ปฏิบัติงานสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน 
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• การยกและจัดวางภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อต้องท าอย่างถูกวิธี 

• เคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อโดยใช้รถเข็น โดยมีเส้นทางเคลื่อนย้ายที่แน่นอน และระหว่างการ

เคลื่อนย้ายห้ามแวะหรือหยุดพัก 

• ควรท าความสะอาดฆ่าเชื้อรถเข็นและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 

• กรณีมูลฝอยติดเชื้อตกหล่นหรือถุงแตกรั่ว ระหว่างการขนย้าย ห้ามหยิบ ด้วยมือเปล่าต้องใช้คีมคีบ   

หรือหยิบด้วยถุงมือยางหนา แล้วเก็บมูลฝอยติดเชื้อหรือกระดาษในภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อใบใหม่   แล้ว

ท าความสะอาดเช็ดถูตามปกติ 

• กรณีมูลฝอยติดเชื้อที่เป็นของเหลวหกราดพ้ืน ให้ซับด้วยกระดาษหรือผ้าแล้วทิ้งในถุงขยะติดเชื้อ   

แล้วท าความสะอาดเช็ดถูตามปกติ (บุคลากรต้องสวมอุปกรณ์ป้องกัน) 

การแต่งกายและขั้นตอน การจัดเก็บขยะติดเชื้อ 

1.เจ้าหน้าที่ล้างมือก่อนปฏิบัติงาน 

2.สวมอุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หมวก หน้ากากอนามัย แว่นตา ผ้ากันเปื้อน รองเท้าบู๊ท 

3.เตรียมน ารถเก็บขยะมาไว้ที่บริเวณท้ายหอผู้ป่วย 

4.รวบถุงขยะในถังขยะ มัดปากถุงขยะให้แน่นขณะอยู่ในถังขยะ   ห้ามยกถุงขยะออกมามัดข้าง

นอก เพราะอาจได้รับอุบัติเหตุจากของแหลมคมในขยะ   

5.จับถุงขยะบริเวณคอถุง ยกถุงขยะมาวางในรถเก็บขยะด้วยความนุ่มนวล ห้ามเตะหรือลาก 

6.น าถุงขยะใหม่ใส่ถังขยะตามเดิม 

7.น ารถเก็บขยะที่มีถุงขยะไปยังบริเวณท่ีพักขยะเพ่ือรอการน าไปก าจัด (ห้ามหยุดพักรถเข็นขยะ

ตามทางเดิน) 

8.เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานถอดชุดอุปกรณ์ป้องกันร่างกายน าไปท าความสะอาด 

9.ล้างมือให้สะอาด หลังจากถอดชุดอุปกรณ์ป้องกันร่างกาย 

10.อาบน้ าช าระร่างกาย เมื่อปฏิบัติงานเสร็จแล้ว 

การท าให้ปราศจากเชื้อ (Sterilization) 

การท าให้ปราศจากเชื้อ (Sterilization) หมายถึง กระบวนการก าจัดหรือท าลายเชื้อจุลินทรีย์ทุก

ประเภทรวมทั้งสปอร์ของเชื้อด้วย การรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะการเจ็บป่วยรุนแรง และจ าเป็นต้องเข้ารับ

การรักษาในโรงพยาบาล ผู้ป่วยอาจได้รับเชื้อ จากอุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ได้ หากอุปกรณ์นั้นมีเชื้อโรคปนเปื้อน

อยู่ การท าให้ปราศจากเชื้อ จึงเป็นกระบวนการที่มีความส าคัญต่อการรักษาพยาบาลผู้ป่วย 

วิธีการท าให้ปราศจากเชื้อ แบ่งออกได้เป็น 2 วิธีใหญ่ ๆ คือ 

1. วิธีทางกายภาพ (Physical method) 

1.1 การใช้ความร้อน (Thermal or Heat sterilization) 
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1.2 การใช้รังสี (Ionizing radiation) 

2. วิธีการทางเคมี (Chemical method) 

2.1 การใช้แก๊ส ได้แก่ Ethylene oxide gas, Formaldehyde gas   

2.2 การใช้สารเคมี (Chemical sterilant) คือ การใช้น้ ายาท าลายเชื้อชนิด high level 

disinfectant ได้แก่ 2%Glutaraldehyde  

1. วิธีทางกายภาพ (Physical method) 

1.1 การใช้ความร้อน (Thermal or Heat sterilization) เป็นวิธีท าให้ปราศจากเชื้อที่ควร

เลือกใช้ก่อน เพราะประหยัด ปฏิบัติได้ง่าย และมีประสิทธิภาพดี แบ่งเป็น  

• การใช้ความร้อนชื้น (Moist heat or steam under pressure) 

• การใช้ความร้อนแห้ง (Dry heat or Hot air oven) 

• การใช้ความร้อนชื้น (Moist heat or steam under pressure)   

เป็นการนึ่งไอน้ าภายใต้ความดัน เป็นวิธีการท าให้อุปกรณ์ปราศจากเชื้อ โดยใช้ความร้อนชื้น ซึ่งเป็น

วิธีการที่มีประสิทธิภาพที่สุด โดยการใช้เครื่องนึ่งไอน้ า ในการท าให้อุปกรณ์ปราศจากเชื้อ ระยะเวลาที่นึ่งจะ

ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ และความดัน ซึ่งหากอุณหภูมิสูงขึ้น และความดันสูงขึ้น ระยะเวลาที่ใช้ในการท าให้

ปราศจากเชื้อจะสั้นลง ใช้ส าหรับอุปกรณ์ที่ทนความร้อน และความชื้น อุปกรณ์ท่ีสามารถท าให้ปราศจากเชื้อ

ด้วยวิธีนี้ ได้แก่ อุปกรณ์ท่ีมีผิวเรียบแข็ง เช่น เครื่องมือผ่าตัด ภาชนะท่ีท าด้วยสแตนเลส เป็นต้น 

ชนิดของเครื่องนึ่งไอน้ า (Stream sterilizer)  แบ่งตามลักษณะการก าจัดอากาศออกจากเครื่องได้เป็น 

3 ชนิด คือ   

1. เครื่องนึ่งไอน้ าชนิดแทนที่อากาศ (Gravity displacement sterilizer) 

2. เครื่องนึ่งไอน้ าชนิดเครื่องดูดอากาศ (Prevacuum steam sterilizer) 

3. Flash sterilizer 

1. เครื่องนึ่งไอน้ าชนิดแทนที่อากาศ (Gravity displacement sterilizer) ใช้ระบบไอ

น้ าแทนที่อากาศ ซึ่งอยู่ภายในช่องอบ เมื่อความดันภายในช่องอบสูงขึ้น ไอน้ าจะผลักดันอากาศท่ีอยู่ภายในช่อง

อบออกสู่ภายนอก ท าให้ความดันเพ่ิมสูงขึ้นเรื่อย ๆ จนท าให้อุณหภูมิของไอน้ าสูงขึ้น จนถึงระดับที่ก าหนด ซึ่ง

ทราบได้จากมาตรวัดอุณหภูมิ 

2. เครื่องนึ่งไอน้ าชนิดเครื่องดูดอากาศ (Prevacuum steam sterilizer) ใช้ระบบ

สุญญากาศ ดูดอากาศภายในเครื่อง และภายในห่ออุปกรณ์ออกไป โดยผ่านท่อใต้เครื่อง ภายในเครื่องจะปล่อย

ไอน้ าเข้ามา จนกระทั่งความดัน และอุณหภูมิสูงตามท่ีก าหนด 
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3. Flash sterilizer เป็นการท างานที่ใช้หลักการเดียวกับ Gravity displacement 

sterilizer มักใช้กับอุปกรณ์ท่ีมีการปนเปื้อนขณะผ่าตัด เช่น อุปกรณ์ที่ตกลงพ้ืน และเป็นอุปกรณ์ที่มีเพียงชิ้น

เดียว และจ าเป็นต้องใช้ในการผ่าตัด 

อุณหภูมิ  ความดัน และระยะเวลาส าหรับการท าให้ปราศจากเชื้อโดย Stream sterilizer 

ชนิดของ  Steam sterilizer อุณหภูม ิ (OC) ความดัน (ปอนด์/ตารางนิ้ว) เวลา  (นาที) 

Gravity displacement sterilizer 

Gravity displacement sterilizer 

Prevacuum steam sterilizer 

Flash sterilizer 

121 - 123 

132 - 135 

132 - 135 

132 - 135 

15 - 17 

27 

27 

27 

15 - 30 

10 - 25 

3 - 4 

3 

ที่มา : อะเคื้อ อุณหเลขกะ, 2541 : 105 

• การใช้ความร้อนแห้ง (Dry heat or Hot air oven) การท าให้ปราศจากเชื้อวิธีนี้ ใช้หลักการน าความ

ร้อน โดยความร้อนจากเครื่อง จะสัมผัสกับพื้นผิวด้านนอกของอุปกรณ์ แล้วค่อยๆ ผ่านเข้าสู่อุปกรณ์ โดยจะใช้

อุณหภูมิสูง เป็นระยะเวลานาน มักใช้ส าหรับอุปกรณ์ประเภทเครื่องแก้ว ของมีคม, Glycerine, Vaseline เป็น

ต้น อุณหภูมิ และระยะเวลาส าหรับการท าให้ปราศจากเชื้อโดยใช้ความร้อนแห้ง  

อุณหภูมิ(OC) เวลา (นาที) 
160 120 
170 60 
180 30 

ที่มา : อะเคื้อ อุณหเลขกะ, 2541 : 179 

1.2 การใช้รังสี เป็นการใช้รังสีในการท าให้อุปกรณ์ปราศจากเชื้อ แบ่งเป็น 2 ชนิด(3) 

•  Ionizing radiation 

รังสีแกมมา (Gamma rays) มีพลังงานสูง สามารถท าให้ของที่ห่อมิดชิดปลอดเชื้อได้โดยไม่มี 

กัมมันตภาพรังสีตกคางอยู ได้จาก Isotope กัมมันตรังสี (radioactive isotope) เชน 

Cobalt 60, Cesium 137 ท าให้เกิดกระบวนการ Ionization ของสารในเซลล์ ท าให้รบกวน

การท างานของน้ าย่อยต่างๆและ ท าลาย DNA จนท าให้เชื้อจุลชีพตายในที่สุด 

 Non-ionizing radiation 

รังสี Ultra violet, UV ความยาวคลื่น 240-280 nm เป็นการใช้รังสีคลื่นสั้น ในการท าให้

อุปกรณ์ปราศจากเชื้อ รังสีที่มีความยาวคลื่นสั้น 240-280 nm. ชวงคลื่นที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด 260 nm 



17 
 

เอกสารประกอบการสอนวิชา PNC 1109 เทคนิคการช่วยเหลือดูแลบุคคลขั้นพื้นฐาน อ.เพ็ชรัตน์ เตชาทววีรรณ 

ท าลาย DNA : โดยเกิด Pyrimidine dimer โดยเฉพาะ Thymine dimers แบคทีเรียบางชนิดสามารถสร้าง

เอนไซมตัดบริเวณที่เกิด Dimers และซอมแซมสวนที่ถูกท าลายได้  ไมม่ีฤทธิ์ท าลายเชื้อ Hepatitis B หรือ HIV 

ขอเสีย UV 

 อ านาจทะลุทะลวงต่ า 

 ใชส าหรบัเชื้อทีอ่ยู่ผิวเรียบ โดยเฉพาะตูที่ใชส าหรับการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ TB 

 การเปิดใชรังสี UV ในหองผาตัด หองโถง ท าลายเชื้อได้น้อย ไดผ้ลดีเมื่อรังสีถูกจุลชีพ

โดยตรง 

ขอควรระวัง 

 ผู้ที่รับแสงนี้อาจมีผื่นแดงท่ีผิวหนัง (skin erythema) 

 เยื่อบุตาอักเสบ (conjunctivitis) 

2. วิธีการทางเคมี (Chemical method) 

2.1 การใช้แก๊ส ได้แก่ Ethylene oxide gas, Formaldehyde gas, Hydrogen peroxide 

plasma  และ Peracetic acid ใช้ในอุปกรณ์ท่ีไม่สามารถทนความร้อนและความชื้นได้ ได้แก่ อุปกรณ์

ประเภทเครื่องยาง เช่น Airway, Mask และสายยางต่างๆ เป็นต้น และเป็นวิธีการท าให้ปราศจากเชื้อที่ควรใช้

เมื่อจ าเป็น  

2.2 การใช้สารเคมี (Chemical sterilant) คือ การใช้น้ ายาท าลายเชื้อชนิด high level 

disinfectant ได้แก่ 2% Glutaraldehyde 

ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการท าให้อุปกรณ์ปราศจากเชื้อ 

1. การล้างท าความสะอาดอุปกรณ์ ก่อนน าไปท าให้ปราศจากเชื้อ 

2. เลือกวิธีการท าให้ปราศจากเชื้อ ให้เหมาะสมกับประเภทของอุปกรณ์ 

3. ระยะเวลาที่ ไอน้ า ความร้อน แก๊ส หรือสารเคมีสัมผัสอุปกรณ์ จะต้องนานพอ และต้องสัมผัส

กับทุกพ้ืนผิวของอุปกรณ์  

หลักการเลือกวัสดุในการห่ออุปกรณ์เพ่ือน าไปท าให้ปราศจากเชื้อ  

วัสดุที่ควรเลือกใช้ในการน ามาห่ออุปกรณ์ เพ่ือน าไปท าให้ปราศจากเชื้อ จะขึ้นอยู่กับวิธีการท าให้

ปราศจากเชื้อ และชนิดของอุปกรณ์ท่ีน ามาห่อ โดยทั่วไปส าหรับการอบด้วยไอน้ า จะใช้ผ้า หรือกระดาษบรรจุ

อุปกรณ์ที่เป็นโลหะ ส าหรับแก๊สเอทธิลีนออกไซด์ ใช้พลาสติกชนิดโพลิเอทธิลีน, กระดาษ/พลาสติก (plastic-

paper) ซึ่งมีหลักในการพิจารณาเลือกใช้ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 

1. วัสดุนั้นต้องยอมให้แก๊ส ความร้อนหรือไอน้ าผ่านได้ 

2. สามารถป้องกันไม่ให้เชื้อจุลชีพเข้าไปภายในได้ 

3. สามารถทนต่อกระบวนการท าให้ปราศจากเชื้อได้ 
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ลักษณะของห่ออุปกรณ์  

ห่ออุปกรณ์ท่ีมีขนาด รูปร่าง และเครื่องมือ ที่บรรจุอยู่ภายในแตกต่างกัน  จะต้องพิจารณาขนาดถึง 

และความแน่นของเครื่องมือที่บรรจุภายในห่อให้เหมาะสม เพ่ือให้ไอน้ า ความร้อน หรือแก๊สสามารถแทรกซึม

เข้าสู่อุปกรณ์ได้อย่างทั่วถึง ซึ่งห่ออุปกรณ์ควรมีขนาดใหญ่ไม่เกิน 12 X 12 X 20 นิ้วฟุต และหนักไม่เกิน 5.5 

กิโลกรัม (12 ปอนด์) 

ห่ออุปกรณ์ท่ีจะน าไปท าให้ปราศจากเชื้อทุกห่อ ต้องมีการระบุรายละเอียด เกี่ยวกับหมายเลขตู้ท่ีใช้ ครั้ง

ที่น าห่ออุปกรณ์เข้าเครื่อง วันที่ท าให้ห่ออุปกรณ์ปราศจากเชื้อ และวันที่ห่ออุปกรณ์ปราศจากเชื้อหมดอายุติด

ไว้บนห่ออุปกรณ์ทุกห่อ ก่อนที่จะน าห่ออุปกรณ์เข้าเครื่องท าให้ปราศจากเชื้อ เพ่ือป้องกันการผิดพลาด  

การน าห่ออุปกรณ์เข้าเครื่องเพ่ือท าให้ปราศจากเชื้อ ปฏิบัติดังนี้ 

1. ห่ออุปกรณ์ท่ีมีลักษณะแบน ควรวางบนชั้นวาง ในลักษณะตะแคง และถาดที่ใส่อุปกรณ์ท่ีมี

ช่องที่ก้นถาด ควรจัดวางในแนวราบ 

2. ห่ออุปกรณ์ท่ีมีขนาดใหญ่ ควรวางไว้ชั้นล่าง และควรวางให้ห่างกันประมาณ 2-4 นิ้วฟุต โดย

วางบนชั้นเดียวกัน และห่ออุปกรณ์ท่ีมีขนาดเล็ก ควรวางไว้ชั้นบน และแต่ละห่อควรห่างกันประมาณ 1-2 นิ้ว

ฟุต และหากจ าเป็นต้องมีการจัดเรียงห่ออุปกรณ์ที่มีขนาดเล็กซ้อนกัน ควรจัดวางในลักษณะที่ให้มีช่องว่าง

ระหว่างห่ออุปกรณ์กับผนังช่องอบ ทั้งด้านบนและด้านล่าง และต้องไม่ให้ห่ออุปกรณ์สัมผัสกับผนังด้านในพ้ืน 

หรือเพดานช่องอบ ทั้งนี้เพ่ือให้การไหลเวียน และการแทรกซึมของตัวท าให้ปราศจากเชื้อเข้าได้ทั่วถึง  

3. จัดวางห่ออุปกรณ์ประเภทเดียวกันไว้ด้วยกัน และไม่ควรใส่ห่ออุปกรณ์ในช่องอบมากเกินไป 

จะท าให้กระบวนการปราศจากเชื้อไม่มีประสิทธิภาพ   

4. อุปกรณ์ที่เป็นชามอ่าง หรือเป็นภาชนะท่ีเป็นของแข็ง ควรจัดวางในลักษณะตะแคงข้าง 

เพ่ือให้อากาศภายในผ่านออกได้สะดวก และหากมีหยดน้ าค้างอยู่ภายในภาชนะ น้ าจะสามารถไหลออกได้ง่าย  

การตรวจสอบห่ออุปกรณ์ท่ีผ่านกระบวนการท าให้ปราศจากเชื้อ 

เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการท าให้ปราศจากเชื้อแล้ว ควรน ารถท่ีบรรจุห่ออุปกรณ์ไว้ในบริเวณท่ีไม่มีคน

พลุกพล่าน และรอจนกระทั่งห่ออุปกรณ์เย็นลง และแห้ง   ไม่ควรน ารถที่บรรจุห่ออุปกรณ์ ไว้ในบริเวณท่ีมีลม

พัดผ่าน หรือใกล้พัดลม และไม่ควรจับต้องห่ออุปกรณ์ เนื่องจากขณะที่ห่ออุปกรณ์ยังร้อน จะสามารถดูดซึม

ความชื้นได้เร็ว และเชื้อจุลชีพที่มีอยู่บนมือ อาจเข้าสู่ห่ออุปกรณ์ได้ นอกจากนี้ต้องไม่วางห่ออุปกรณ์ท่ียังร้อน

บนโลหะ หรือพ้ืนผิวที่เย็น จนกว่าจะแน่ใจว่าห่ออุปกรณ์นั้นเย็นลงแล้ว 

เมื่อห่ออุปกรณ์เย็นลงแล้ว ควรตรวจสอบห่ออุปกรณ์ ดูว่ามีการฉีกขาด หลุดลุ่ย เปียกชื้นหรือไม่ และ

ตรวจสอบดู chemical indicator คือเทปที่ติดบนห่ออุปกรณ์ ว่ามีการเปลี่ยนสีสม่ าเสมอหรือไม่ หากเทปไม่

เปลี่ยนสี หรือเปลี่ยนสีไม่สม่ าเสมอ แสดงว่ามีปัญหาเกิดขึ้นในกระบวนการท าให้ปราศจากเชื้อ และห่ออุปกรณ์
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ทุกห่อที่เข้าเครื่องท าให้ปราศจากเชื้อพร้อมกันกับอุปกรณ์นี้ ถือว่าไม่ปราศจากเชื้อท้ังหมด ต้องน ากลับไปผ่าน

กระบวนการท าให้ปราศจากเชื้อใหม่ 

ระบบการเก็บห่ออุปกรณ์ท่ีผ่านการท าให้ปราศจากเชื้อ แบ่งออกได้เป็น 2 ระบบคือ 

 1. Open shelving ระบบเปิด เป็นวิธีที่นิยมใช้โดยทั่วไป เพราะประหยัด ท าความสะอาดง่าย สะดวก

ในการหยิบอุปกรณ์ และไม่เปลืองพ้ืนที่ ชั้นวางควรออกแบบให้สูงจากพ้ืนอย่างน้อย 8 นิ้วฟุต และห่างจากผนัง

อย่างน้อย 2 นิ้วฟุต ชั้นวางของควรอยู่ห่างจากอ่างล้างมือ หน้าต่าง ประตู และช่องระบายอากาศ 

 2. Closed shelving ระบบปิด หรือตู้เก็บอุปกรณ์ จะช่วยป้องกันการปนเปื้อนได้ดีกว่าชั้นวางของ แต่

มีราคาแพง ส่วนใหญ่จึงใช้ส าหรับอุปกรณ์ที่ไม่ค่อยใช้บ่อย 

ระยะเวลาการคงสภาพปราศจากเชื้อของห่ออุปกรณ์  ขึ้นอยู่กับ 

1. ชนิด และความหนาของวัสดุที่ใช้ห่ออุปกรณ์ อุปกรณ์ท่ีห่อด้วยวัสดุสังเคราะห์ ซึ่งการปิดผนึก 

หรือปิดห่ออุปกรณ์ ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อระยะเวลาในการคงสภาพปราศจากเชื้อของห่ออุปกรณ์ 

2. การหยิบจับห่ออุปกรณ์ การหยิบจับ หรือเคลื่อนย้ายห่ออุปกรณ์บ่อยครั้ง จะท าให้ระยะเวลา

ในการคงสภาพปราศจากเชื้อของห่ออุปกรณ์นั้นสั้นลง  

3. สภาพแวดล้อม ได้แก่ อุณหภูมิ ความชื้น และการไหลเวียนอากาศ เป็นองค์ประกอบส าคัญที่

เกี่ยวข้องกับระยะเวลาในการคงสภาพปราศจากเชื้อของห่ออุปกรณ์ อุณหภูมิและความชื้นที่สูง จะท าให้ไอน้ า

เกิดการกลั่นตัวภายในห่ออุปกรณ์ ท าให้เชื้อจุลชีพเจริญภายในห่อ ความชื้นจากบริเวณอ่างล้างมือ อาจท าให้

ห่ออุปกรณ์เกิดการปนเปื้อน บริเวณประตูทางเข้าออกจะมีอากาศพัดผ่าน ซึ่งสามารถพัดพาเชื้อจุลชีพไปอยู่บน

ห่ออุปกรณ์ ท าให้ระยะเวลาในการคงสภาพปราศจากเชื้อของห่ออุปกรณ์สั้นลง 

ระยะในการคงสภาพปราศจากเชื้อของห่ออุปกรณ์ 

(ในขณะเก็บรักษา หีบห่อต้องอยู่ในสภาพปกติไม่ช ารุด ทะลุ ฉีกขาด เปียกชื้น หรือ ตกพ้ืน)* 
วัสดุที่ใช้ห่ออุปกรณ์ ระยะเวลาที่สามารถเก็บได้ 

 ห่อด้วยกระดาษ 1 ช้ัน หรือผ้าลินนิ 2 ทบ 1 ช้ัน 
     

3 วัน 

 ห่อด้วยผ้าลินิน 2 ทบ 2 ช้ัน 
 

1 เดือน 

 ห่อด้วยผ้าลินิน หรือ กระดาษ** บรรจุในถุงพลาสติก ปิด
ด้วยเทป 

 

3 เดือน 

 ห่อด้วยผ้าลินิน หรือ กระดาษ** บรรจุในถุงพลาสติก ปิด

ด้วยความร้อน (เครื่อง seal ไฟฟ้า) 
 

9 เดือน 

 ห่อด้วย Plastic-paper หรือ ถงุพลาสติก 1 ช้ัน ปิดด้วย

ความร้อน (เครื่อง seal ไฟฟ้า) 
 

1 เดือน 
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 ห่อด้วย Plastic-paper 2 ช้ัน ปิดด้วยความร้อน (เครื่อง 

seal ไฟฟ้า) 
 

1 ป ี

 ห่อด้วยซองพลาสติก (Multi layer) 1 ช้ัน / หรือ 

Plastic-paper (Multi layer) 1 ช้ัน ปิดด้วยความร้อน 

(เครื่อง seal ไฟฟ้า) 
 

1 ป ี

หมายเหตุ *   ถ้าหีบห่อมีการช ารุด ทะลุ เปียกชื้น หรือตกพ้ืน ให้ถือว่ามีการปนเปื้อน 

(Contamination) ให้น าไป ท าให้ปราศจากเชื้อใหม่ ไม่ควรน าไปใช้ 

 **   เมื่อเปิดถุงพลาสติกแล้ว จะมีระยะเวลาที่สามารถเก็บได้ 3 วัน/หรือ 1 เดือน ตามวัสดุที่ใช้ห่อ 

กรณีเครื่อง seal ไฟฟ้าเสีย อุปกรณ์ท่ีส่งท าให้ปราศจากเชื้อ โดยการอบแก๊ส ให้บรรจุหีบห่อด้วยผ้าแทน

ได้ 

การตรวจสอบประสิทธิภาพการท าให้ปราศจากเชื้อ 

การตรวจสอบประสิทธิภาพการท าให้ปราศจากเชื้อ แบ่งออกเป็น 3 วิธี คือ การตรวจสอบทางกลไก 

(Mechanical or Physical monitoring) การตรวจสอบทางเคมี (Chemical monitoring) และการ

ตรวจสอบทางชีวภาพ (Biological monitoring) 

1. การตรวจสอบทางกลไก (Mechanical or Physical monitoring)  

เป็นการตรวจสอบการท างานของเครื่องท าให้ปราศจากเชื้อ (Sterilizer) โดยดูจากตัวชี้บง่ทางกลไก 

(Mechanical indicators) ซึ่งได้แก่ มาตรวัดอุณหภูมิ มาตรวัดความดัน สัญญาณไฟต่างๆ และแผ่นกราฟที่

บันทึกการท างานของเครื่องในแต่ละข้ันตอน 

2. การตรวจสอบทางเคมี (Chemical monitoring)  

เป็นการตรวจสอบว่าสารที่เป็นตัวท าให้ปราศจากเชื้อ ได้แก่ ไอน้ า แก๊ส หรือสารเคมี ที่ท าให้ปราศจาก

เชื้อตัวอ่ืนๆ ได้สัมผัส และแทรกซึมเข้าไปในห่ออุปกรณ์หรือไม่ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ โดยดูจากการเปลี่ยนสี

ของตัวบ่งชี้ทางเคมี (Chemical indicators)  

ตัวบ่งชี้ทางเคมี  แบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ 

     1. ตัวบ่งชี้เคมีภายนอก (External chemical indicator) มีลักษณะเป็นแถบกระดาษกาวที่มี

สี หรือสารเคมีที่เคลือบไว้เป็นแนวเส้นกระดาษ เป็นตัวบ่งชี้ให้ทราบว่า ห่อได้ผ่านกระบวนการท าให้ปราศจาก

เชื้อแล้วเท่านั้น แต่ไม่สามารถใช้เป็นสิ่งยืนยันได้ว่า อุปกรณ์ที่บรรจุอยู่ภายในห่ออุปกรณ์นั้นปราศจากเชื้อ 

     2. ตัวบ่งชี้เคมีภายใน (Internal chemical indicators) มลีักษณะเป็นชิ้น (Strip) หรือเป็น

แผ่นกระดาษแข็ง (Card) จะใส่ไว้ภายในห่ออุปกรณ์ เพ่ือให้ทราบว่าไอน้ า หรือแก๊สสามารถเข้าไปภายในห่อ 

และสัมผัสกับอุปกรณ์ภายในห่อหรือไม่ อย่างไรก็ตาม ตัวบ่งชี้เคมีภายในนี้ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าอุปกรณ์ท่ี

อยู่ภายในห่อปราศจากเชื้อ 
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3. การตรวจสอบทางชีวภาพ(Biological monitoring) 

 เป็นวิธีการตรวจสอบการท าให้ปราศจากเชื้อ ที่เชื่อถือได้มากท่ีสุด และเป็นที่ยอมรับกันอย่าง

กว้างขวาง วิธีการตรวจสอบทางชีวภาพ จะใช้ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ (Biological indicator) ซึ่งเรียกโดยทั่วไปว่า 

Spore test  โดยใช้สปอร์ของเชื้อ Bacillus เป็นตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ ที่ใช้ส าหรับเครื่องนึ่งไอน้ า และใช้สปอร์

ของเชื้อ Bacillus stearothermophilus ส าหรับเครื่องอบแก๊ส  ส่วนเครื่องอบความร้อน จะใช้สปอร์ของเชื้อ 

Bacillus subtilis 
ตาราง ความถี่ในการประเมินประสิทธิภาพการท าให้ปราศจากเชื้อแต่ละชนิดของโรงพยาบาล 

เคร่ืองท าให้ ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ทางเคมี ตัวบ่งชี้ 

ปราศจากเชื้อ ทางกลไก ภายนอก ภายใน Bowie-dick ทางชีวภาพ 

เครื่องนึ่งไอน้ า 

- prevacuum 

ทุกครั้ง ทุกห่อ ทุกครั้ง 

และทุกหีบห่อท่ีเป็น 

critical item 

ทุกวันก่อนนึ่ง

อุปกรณ ์
ทุกสัปดาห ์

เครื่องอบแก๊ส EO ทุกครั้ง ทุกห่อ ทุกครั้ง - ทุกสัปดาห ์

 

เครื่องอบไอร้อน ทุกครั้ง ทุกห่อ  - ทุกสัปดาห ์

 

 

 

เอกสารอ้างอิง 

1. คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร จ.ขอนแก่น.การ

ป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาล (Isolation precautions).สืบคน้เมื่อ

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น.จาก 

http://203.157.144.198/web/depboard/uploads/472_20180716_154016_1.pdf  

2. คู่มือปฐมนิเทศ IC. สืบค้นเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น.จาก 

http://www.skko.moph.go.th/dward/document_file/h_chareonsin/common_form

_upload_file/20161213151344_1668331567.doc 

http://203.157.144.198/web/depboard/uploads/472_20180716_154016_1.pdf
http://www.skko.moph.go.th/dward/document_file/h_chareonsin/common_form_upload_file/20161213151344_1668331567.doc
http://www.skko.moph.go.th/dward/document_file/h_chareonsin/common_form_upload_file/20161213151344_1668331567.doc
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เอกสารประกอบการสอนวิชา PNC 1109 เทคนิคการช่วยเหลือดูแลบุคคลขั้นพื้นฐาน อ.เพ็ชรัตน์ เตชาทววีรรณ 

3. ณัฎฐีวรรณ ปุ่นวัน. การท าให้ปราศจากเชื้อโดยใช้ความร้อนและสารเคมี. สืบค้นเมื่อวันที่ 7 

สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น.จาก http://nih.dmsc.moph.go.th/KM/safety19-01-

09_2/K.natteewan.pdf 

 

 

http://nih.dmsc.moph.go.th/KM/safety19-01-09_2/K.natteewan.pdf
http://nih.dmsc.moph.go.th/KM/safety19-01-09_2/K.natteewan.pdf

