บทที่ 1
การใช้เทคนิคปราศจากเชื้อและการกีดกั้นเชื้อ
ผู้ป่วยเป็นผู้ที่มีภาวะสุขภาพร่างกายไม่สมบูรณ์ แข็งแรง จะมีความเสี่ยงที่จะเกิดการ
ติดเชื้อโรคต่าง ๆ ได้ง่ายกว่าผู้ที่ไม่เจ็บป่วย ผู้ป่วยที่นอนพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลมีความเสี่ยงที่จะ
เกิดการติดเชื้อโรคได้มากกว่าการอยู่ที่บ้าน สาเหตุของการติดเชื้อโรคของผู้ป่วยมาจาก 2 แหล่ง แหล่ง
แรก คือ การติดเชื้อโรคที่อยู่ภายนอกร่างกายผู้ป่วย สาเหตุการติดเชื้อจากแหล่งนี้มาจากจานวนเชื้อโรค
ที่มอี ยู่มากในโรงพยาบาล รวมถึงการติดเชื้อโรคอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานของทีมสุขภาพ เช่น
การใส่สายสวนปัสสาวะ การฉีดยา การล้างแผล เป็นต้น และแหล่งที่สองเป็นการติดเชื้อโรคที่มีอยู่ใน
ร่างกายของผู้ป่วยเอง ซึ่งตามปกติแล้วในร่างกายมนุษย์มีเชื้อโรคที่อาศัยอยู่ในร่างกายโดยไม่ก่อให้ เกิดโรค
ในภาวะปกติ เรียกว่า เชื้อจุลชีพประจาถิ่น แต่หากระบบภูมิต้านทานในร่างกายลดลงจนทาให้เชื้อจุลชีพ
ประจาถิ่นมีจานวนเพิ่มขึ้นมากจนถึงระดับที่ทาให้ก่อโรค
เมื่อนั้นจะทาให้เกิดการติดเชื้อโรคได้
ตัวอย่างสาเหตุที่ทาให้ระบบภูมิต้านทานลดลง ได้แก่ โรคเอดส์ โรคเบาหวาน ผู้ป่วยโรคมะเร็งที่
ได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบาบัด ผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะ ผู้ป่วยที่ได้รับยาปฏิชีวนะติดต่อกันเป็น
เวลานาน เป็นต้น
ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันผู้ป่วยติดเชื้อโรค และป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคสู่
ผู้ป่วย การปฏิบัติการพยาบาลจึงต้องใช้ เทคนิคการกีดกั้นเชื้อ (aseptic technique) ซึ่งเป็นวิธีปฏิบัติ
ที่ลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อที่จะเกิดขึ้นกับผู้ป่วย บุคลากร อุปกรณ์ และสิ่งแวดล้อม สามารถทาได้
โดยการตัดวงจรของกระบวนการติดเชื้อ แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ การกีดกั้นเชื้อชนิดเคร่งครัด (surgical
asepsis) หรือเทคนิคปราศจากเชื้อ (sterile technique) และการกีดกั้นเชื้อชนิดไม่เคร่งครัด (medical
asepsis) หรือเทคนิคสะอาด (clean technique) ตลอดจนการปฏิบัติการพยาบาลตามแนวทาง
มาตรฐานในการปฏิบัติการควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโรคอย่างเคร่งครัด

เทคนิคปราศจากเชื้อ
การกีดกั้นเชื้อชนิดเคร่งครัด (surgical asepsis) หรือเทคนิคปราศจากเชื้อ (sterile technique)
เป็ นการปฏิบัติเพื่อให้อุปกรณ์ ที่ปราศจากเชื้อคงความปราศจากเชื้อ โดยปราศจากเชื้อโรคทุกชนิด
รวมทั้งสปอร์ เพื่อป้องกันมิให้เชื้อโรคจากภายนอกเข้าสู่ร่างกายผู้ป่วยจากการนาอุปกรณ์ต่าง ๆ เข้าสู่
ร่างกายผู้ป่วย การสัมผัสกับเยื่อบุที่ฉีกขาด และการผ่าตัด เทคนิคนี้ใช้ในห้องคลอด ห้องผ่าตัด รวมถึง
ในหอผู้ป่วย ตัวอย่างการปฏิบัติที่ต้องใช้ เทคนิคปราศจากเชื้อ เช่น การเจาะเลือด การทาแผล การให้
สารละลายทางหลอดเลือดดา การฉีดยา การใส่สายสวนปัสสาวะ การล้างไต และการผ่าตัด เป็นต้น
หากอุปกรณ์หรือบริเวณใดที่ปราศจากเชื้อ (sterile) สัมผัสกับสิ่งที่ไม่ปราศจากเชื้อ เรียกว่า มีการ
ปนเปื้อนเชื้อโรค (contamination)
การปฏิบัติเพื่อให้อุปกรณ์คงความปราศจากเชื้อ สามารถกระทาโดยยึดหลักของเทคนิค
ปราศจากเชื้อ ดังนี้
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1. สิ่งที่ปราศจากเชื้อสัมผัสได้กับสิ่งที่ปราศจากเชื้อเท่านั้น อุปกรณ์ที่ปราศจากเชื้อจะ
ยังคงสภาพปราศจากเชื้อเมื่อวางลงบนบริเวณที่ปราศจากเชื้อ อุปกรณ์ที่ปราศจากเชื้อจะปนเปื้อนเชื้อโรค
ทันทีที่
1.1 สัมผัสกับวัตถุที่สะอาด
1.2 สัมผัสกับวัตถุที่ปนเปื้อน
1.3 สัมผัสกับวัตถุที่ไม่แน่ใจว่าปราศจากเชื้อ
2. สิ่ งที่ป ราศจากเชื้อจะคงสภาพปราศจากเชื้อเมื่อถูกเก็บรักษาอย่างปราศจากเชื้อ
อุปกรณ์ที่ทาให้ปราศจากเชื้อแล้วจะต้องเก็บไว้ในสถานที่สะอาด แห้ง ห่อของอยู่ในสภาพสมบูรณ์
ยังไม่ถูกเปิดออก ไม่มีรอยฉีกขาด รอยรั่ว เปียกชื้น และยังไม่หมดอายุ โดยดูจากซองบรรจุจะระบุ
“วันหมดอายุ” หรือ “expiration date” หรือแสดงสัญลักษณ์เป็นรูปนาฬิกาทราย
3. สิ่งที่ปราศจากเชื้อถ้าอยู่นอกสายตาหรือต่ากว่าเอวให้ถือว่าไม่ปราศจากเชื้อ สิ่งที่ไม่ควร
ปฏิบัติภายหลังจากเปิดห่อของปราศจากเชื้อแล้ว คือ
3.1 ยืนหันหลังให้กับของปราศจากเชื้อหรือบริเวณที่ปราศจากเชื้อ
3.2 เปิดห่อของปราศจากเชื้อโดยไม่มีผู้ดูแล
3.3 ถือหรือวางของปราศจากเชื้อต่ากว่าระดับเอวของตน
3.4 หยิบของปราศจากเชื้อที่สัมผัสกับบริเวณที่ไม่ปราศจากเชื้อมาใช้ต่อ
4. สิ่งที่ปราศจากเชื้อถ้าสัมผัสกับอากาศมากหรือนานเกินไปถือว่าไม่ปราศจากเชื้อ จึงไม่ควร
เปิ ดห่อของปราศจากเชื้อไว้ก่อนเวลาใช้งานนานเกินไป เพราะเชื้อโรคในอากาศจะตกลงบนของ
ปราศจากเชื้อ และไม่ควรทาให้อากาศบริเวณที่เปิดห่อของปราศจากเชื้อเคลื่อนไหวมาก เช่น การเปิด
พัดลม การเดินไปมา การพูดคุย การหัวเราะ การเอื้อมข้ามของปราศจากเชื้อ เป็นต้น
5. ระยะ 1 นิ้ว จากขอบหรือริมพื้นที่ปราศจากเชื้อ ถือว่าไม่ปราศจากเชื้อ เมื่อเปิดห่อของ
ปราศจากเชื้อแล้วให้ถือว่าขอบผ้า ขอบภาชนะ หรือขอบของปราศจากเชื้อในระยะ 1 นิ้ว ไม่ปราศจากเชื้อ
ดังนั้นจึงไม่ควรจัดวางอุปกรณ์ที่ปราศจากเชื้อไว้ชิดริมขอบผ้า
6. หากไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ปราศจากเชื้อยังคงความปราศจากเชื้อหรือไม่ ให้ถือว่า สิ่งของนั้น
ไม่ปราศจากเชื้อ

การปฏิบัติการเทคนิคปราศจากเชื้อ
การคงความปราศจากเชื้อของอุปกรณ์ที่ปราศจากเชื้อ สามารถกระทาได้ด้วยการหยิบจับ
อุปกรณ์ที่ปราศจากเชื้ออย่างถูกต้องตามเทคนิคปราศจากเชื้อ ประกอบด้วยการใช้ปากคีบปราศจากเชื้อ
การเปิดห่อของปราศจากเชื้อ การวางของปราศจากเชื้อลงบนพื้นที่ปราศจากเชื้อ การเปิดฝาภาชนะ
ปราศจากเชื้อ การเทน้ายา และการสวมถุงมือปราศจากเชื้อ ทั้งนี้ผู้ปฏิบัติต้องล้างมืออย่างถูกวิธี แล้ว
เช็ดมือให้แห้งด้วยผ้าสะอาด หรือกระดาษสาหรับเช็ดมือก่อนหยิบจับห่อของปราศจากเชื้อทุกครั้ง
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1. การใช้ปากคีบปราศจากเชื้อ
การคงความปราศจากเชื้อของปากคีบปราศจากเชื้อ (forceps) ปฏิบัติโดยจับด้านบน
ของปากคีบปราศจากเชื้อออกจากภาชนะตรง ๆ (ภาพที่ 1-1) โดยบีบให้ปลายปากคีบปราศจากเชื้อ
ชิดกัน ระมัดระวังอย่าให้ปลายปากคีบปราศจากเชื้อไปสัมผัสขอบปากภาชนะ ให้ถือปากคีบปราศจากเชื้อ
ในลักษณะปลายชี้ลงด้านล่าง และปากคีบปราศจากเชื้อต้องอยู่ในสายตาตลอดเวลา ในกรณีที่หยิบจับ
ของปราศจากเชื้อโดยใช้ปากคีบปราศจากเชื้อเป็นตัวหยิบส่ง ให้กับปากคีบปราศจากเชื้ออีกอันหนึ่ง
ต้องปฏิบัติอย่างระมัดระวังอย่าให้ปลายปากคีบปราศจากเชื้อสัมผัสกัน และคีบของปราศจากเชื้อให้
แน่ น อย่ าให้ตกหล่ น (ภาพที่ 1-2) การเก็บปากคีบปราศจากเชื้อให้เก็บไว้ในภาชนะตามเดิม โดย
ระมัดระวังไม่ให้ปลายปากคีบปราศจากเชื้อกระทบกับขอบปากภาชนะ

ภาพที่ 1-1 การจับปากคีบปราศจากเชื้อออกจากภาชนะ

ภาพที่ 1-2 การใช้ปากคีบปราศจากเชื้อคีบของปราศจากเชื้อ
2. การเปิดห่อของปราศจากเชื้อ
การเปิดห่อของปราศจากเชื้อ ต้องอ่านชื่ออุปกรณ์ก่อนทุกครั้ง เพื่อป้องกันการเปิดใช้
อุปกรณ์ผิดชนิด ตรวจสอบแถบปราศจากเชื้อ (sterile tape) หากเป็นแถบสีดาแสดงว่าอุปกรณ์ในห่อ
ยังคงความปราศจากเชื้อ วันที่หมดอายุ (ภาพที่ 1-3) ลักษณะห่อต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่มีรอยเปิด
ไม่ฉีกขาด ไม่เปีย กชื้น และการเปิดต้องจับด้านนอกของห่ อของ พร้อมทั้งระวังการข้ามกรายของ
ปราศจากเชื้อ เมื่อเปิ ดห่ อของปราศจากเชื้อ ที่ทาให้ ปราศจากเชื้อโดยการนึ่งด้ว ยไอน้าแรงดันสู ง
(steam sterilization) และการทาให้ปราศจากเชื้อด้วยก๊าซ (gas sterilization) ให้ตรวจสอบเทป
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ตัวชี้วัดเคมี (chemical indicator) (ภาพที่ 1-4) ที่เป็นตัวบ่งชี้ว่าได้ผ่านการทาให้ปราศจากเชื้อแล้ว หาก
ของปราศจากเชื้อถูกทาให้ปราศจากเชื้อ และยังไม่หมดอายุแถบสีจะปรากฏเป็นสีเข้ม

ภาพที่ 1-3 แถบปราศจากเชื้อ และวันที่หมดอายุบนห่อของปราศจากเชื้อ

ภาพที่ 1-4 เทปตัวชี้วัดเคมี
ลักษณะห่อของปราศจากเชื้อมี 2 ชนิด คือ ห่อของปราศจากเชื้อที่เป็นผ้า และห่อของ
ปราศจากเชื้อที่เป็นซองกระดาษหรือซองพลาสติก มีวิธีการเปิด ดังนี้
1. การเปิดห่อของปราศจากเชื้อที่เป็นผ้า ก่อนเปิดห่อของปราศจากเชื้อให้ดึง แถบ
ปราศจากเชื้อทีต่ ิดอยู่ที่ห่อผ้าออกให้หมดทิ้งลงในถังขยะ ขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้ (ภาพที่ 1-5)
1.1 วางห่อของปราศจากเชื้อลงบนโต๊ะที่แห้ง สะอาด โดยให้มุมผ้าด้านไกลตัว
หันเข้าหาตัวผู้เปิด (ภาพที่ 1-5.1)
1.2 มือจับมุมผ้าด้านนอกสุดคลี่ออก (ภาพที่ 1-5.2)
1.3 มือขวาเปิดมุมผ้าด้านขวา (ภาพที่ 1-5.3)
1.4 มือซ้ายเปิดมุมผ้าด้านซ้าย (ภาพที่ 1-5.4)
1.5 เปิดมุมผ้าด้านใน โดยเปิดเข้าหาตัวผู้เปิด (ภาพที่ 1-5.5)
1.6 จัดให้ผ้าปราศจากเชื้อคลุมโต๊ะ (ภาพที่ 1-5.6)
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ภาพที่ 1-5.1 การวางห่อของปราศจากเชื้อ

ภาพที่ 1.5.3 มือขวาเปิดมุมผ้าด้านขวา

ภาพที่ 1-5.5 เปิดมุมผ้าด้านใน

ภาพที่ 1-5.2 จับมุมผ้าด้านนอกสุดคลี่ออก

ภาพที่ 1.5.4 มือซ้ายเปิดมุมผ้าด้านซ้าย

ภาพที่ 1-5.6 จัดให้ผ้าปราศจากเชื้อคลุมโต๊ะ

ภาพที่ 1-5 (1-5.1 ถึง 1-5.6) การเปิดห่อของปราศจากเชื้อที่เป็นผ้า
สาหรับการเปิดห่อของปราศจากเชื้อที่เป็นผ้าที่มีขนาดห่อของเล็กให้ถือห่อของไว้ในมือ
ข้างหนึ่ง แล้วใช้มืออีกข้างเปิดมุมผ้าทั้ง 4 ด้าน ออกด้วยหลักการเดียวกัน จับปลายมุม ผ้าทั้ง 4 ด้าน
รวบเข้าหากันแล้วหุ้มมือข้างที่ถือห่อไว้ (ภาพที่ 1-6)

6

ภาพที่ 1-6 การรวบมุมผ้าห่อของปราศจากเชื้อ
2. การเปิดห่อของปราศจากเชื้อ ที่เป็นซองกระดาษหรือซองพลาสติก บนห่อของ
ปราศจากเชื้อจะระบุเครื่องหมายหรือข้อความชี้บอกตาแหน่งที่เปิดไว้ (ภาพที่ 1-7) การเปิดให้จับปลาย
แต่ละด้านด้วยนิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้แล้วฉีกออกจากกัน หากเป็นซองขนาดใหญ่ให้เปิดจากด้านไกลตัว
เข้าหาด้านใกล้ตัว (ภาพที่ 1-8)

ภาพที่ 1-7 เครื่องหมายหรือข้อความชี้บอกตาแหน่งเปิด

ภาพที่ 1-8 การเปิดซองห่อของปราศจากเชื้อ
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3. การวางของปราศจากเชื้อลงบนพื้นที่ปราศจากเชื้อ
การวางของปราศจากเชื้อลงบนพื้นที่ปราศจากเชื้อสามารถกระทาได้ 3 วิธี คือ การใช้
ปากคีบปราศจากเชื้อหยิบวาง การสวมถุงมือปราศจากเชื้อหยิบวาง และการวางของปราศจากเชื้อ
โดยตรงจากห่อบรรจุลงบนพื้นที่ปราศจากเชื้อ
4. การเปิดฝาภาชนะปราศจากเชื้อ
การเปิดฝาภาชนะปราศจากเชื้อ เช่น หม้อนึ่ง กระปุกสาลี เป็นต้น ปฏิบัติโดยเปิดฝา
ภาชนะแล้วหงายลงบนโต๊ะหรือถือโดยจับตรงส่วนหูจับในลักษณะถือคว่าลงหรือหงายขึ้น เมื่อหยิบของ
ปราศจากเชื้อได้แล้วให้ปิดฝาทันที ห้ามเอื้อมมือหรือหยิบของข้ามสิ่งของที่ปราศจากเชื้อแล้ว
5. การเทน้้ายา
การเทน้ายาให้เปิดจุกขวดออกแล้ววางหงายลงบนโต๊ะ หรือถือไว้โดยระมัดระวังไม่ให้
มือสัมผัสด้านในจุกขวด จับขวดน้ายาโดยหงายด้านฉลากไว้ด้านบนเพื่อป้องกันไม่ให้ ฉลากเปียกหาก
เทน้ายาหก หากเป็น การเปิดใช้น้ายาครั้งแรกให้ เทน้ายาลงในภาชนะรองรับได้ทันที หากเป็นขวด
น้ายาที่เปิดใช้แล้วให้เทน้ายาทิ้งเล็กน้อยเพื่อเป็นการทาความสะอาดปากขวดก่อน ขณะเทน้ายาต้อง
ระวังอย่ าให้ ขวดยาสั มผัส กับภาชนะรองรับ และให้ เทห่ างจากภาชนะพอสมควร ประมาณ 4-6 นิ้ว
(Taylor, et al., 2008, p. 736) ระมัดระวังไม่ให้น้ายากระเด็นออกนอกภาชนะรองรับ และไม่ไหลมาสัมผัส
บริเวณด้านนอกขวด
กรณีเป็นการเปิดใช้ครั้งแรกให้เขียนวันที่เปิดใช้ และชื่อผู้เปิดใช้ไว้ที่ด้านข้างขวดน้ายา
เนื่ อ งจากน้ ายาแต่ ล ะชนิ ด จะมี อ ายุ ง านหลั ง เปิ ด ใช้ แ ตกต่ า งกั น ควรศึ ก ษาจากค าแนะน าของ
บริษัทผู้ผลิต
6. การสวมถุงมือปราศจากเชื้อ
การปฏิบัติการพยาบาลที่ใช้เทคนิคปราศจากเชื้อ เช่น การใส่สายสวนปัสสาวะ เป็นต้น
พยาบาลต้องสวมถุงมือปราศจากเชื้อ เพื่อป้องกันมิให้เชื้อโรคจากมือพยาบาลเข้าสู่ตัวผู้ป่วย ผู้สวมควร
เลือกขนาดถุงมือปราศจากเชื้อให้เหมาะสมกับขนาดมือของตนเอง คือ ถุงมือต้องไม่แน่นหรือหลวมจนเกินไป
ตรวจสอบวันหมดอายุ ตรวจสอบความสมบูรณ์ของซองบรรจุถุงมือปราศจากเชื้อต้ องไม่มีร่องรอย
การเปิดซอง หรือรอยฉีกขาด ไม่ใช้ถุงมือที่ฉีกขาด ถ้ามีรอยฉีกขาดขณะที่ใช้อยู่ให้เปลี่ยนถุงมือ การสวม
และถอดถุงมือจะสวมหรือถอดข้างใดก่อนขึ้นอยู่กับความถนัด ขณะที่สวมหรือถอด ระวังอย่าให้ถุงมือ
ด้านนอกสัมผัสกับผิวหนังหรือสิ่งอื่นใด เพราะจะทาให้เกิดการปนเปื้อนเชื้อโรค ขั้นตอนการสวมถุงมือ
ปราศจากเชื้อ มีดังนี้ (ภาพที่ 1-9)
6.1 หยิบซองถุงมือชั้นในออกจากซองบรรจุชั้นนอกแล้ววางในที่แห้งสะอาด โดยหัน
ด้านปลายนิ้วออกจากตัวผู้สวม ใช้มือขวาเปิดซองถุงมือชั้นในด้านขวา (ภาพที่ 1-9.1)
6.2 ใช้มือซ้ายหยิบถุงมือปราศจากเชื้อด้านขวาตรงบริเวณริมพับด้านใน (ภาพที่ 1-9.2)
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6.3 เหยียดมือขวาให้ตรงแล้วสอดลงในถุงมือปราศจากเชื้อโดยไม่สัมผัสด้านนอกของ
ถุงมือ (ภาพที่ 1-9.3)
6.4 ใช้มือขวาหยิบถุงมือปราศจากเชื้อด้านซ้าย โดยสอดนิ้วเข้าไปในระหว่างชายถุงมือ
ที่พับลงมา (ภาพที่ 1-9.4)
6.5 เหยียดมือซ้ายสอดเข้าไปในถุงมือปราศจากเชื้อ โดยไม่สัมผัสถุงมือปราศจากเชื้อ
ด้านนอก (ภาพที่ 1-9.5)
6.6 จัดถุงมือให้เข้าที่ ยกมือไว้ในระดับสายตา (ภาพที่ 1-9.6)

ภาพที่ 1-9.1 การเปิดซองถุงมือปราศจากเชื้อชั้นใน

ภาพที่ 1-9.2 มือซ้ายหยิบถุงมือปราศจากเชื้อข้างขวา

ภาพที่ 1-9.3 การสวมถุงมือปราศจากเชื้อข้างขวา

ภาพที่ 1-9.4 การหยิบถุงมือปราศจากเชื้อข้างซ้าย

ภาพที่ 1-9.5 การสวมถุงมือปราศจากเชื้ออีกข้าง

ภาพที่ 1-9.6 จัดถุงมือให้เข้าที่ ยกมือในระดับสายตา

ภาพที่ 1-9 (1-9.1 ถึง 1-9.6) ขั้นตอนการสวมถุงมือปราศจากเชื้อ
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การกีดกั้นเชื้อชนิดไม่เคร่งครัด
การกีดกั้นเชื้อชนิดไม่เคร่งครัด (medical asepsis) หรือเทคนิคสะอาด (clean technique)
เป็นการปฏิบัติโดยการควบคุมหรือ ลดจานวนเชื้อโรค เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคจาก
แหล่งหนึ่งไปสู่อีกแหล่งหนึ่ง มีหลักการ ดังนี้
1. อุปกรณ์เครื่องใช้ต้องสะอาด
2. ต้องล้างมือบ่อย ๆ และรักษาผิวหนังให้คงสภาพปกติไม่มีบาดแผล
3. ในการปฏิบัติงานพึงระลึกว่าเลือด สิ่งคัดหลั่งทุกชนิด รวมทั้งเนื้อเยื่อเป็นแหล่งทีม่ ีเชื้อโรค
อาศัยอยู่
4. สวมอุปกรณ์ป้องกันร่างกายอย่างเหมาะสม ได้แก่ ผ้าปิดปากและจมูก ถุงมือ เสื้อคลุม
แว่นตาป้องกัน หมวก รองเท้า
5. ดูแลความสะอาดของหอผู้ป่วย โดยทาความสะอาดจากที่สะอาดกว่าไปยังที่สกปรกกว่า
6. แยกอ่างน้าสาหรับทาความสะอาดอุปกรณ์สะอาดออกจากอุปกรณ์ที่สกปรก
7. ไม่ให้อุปกรณ์เครื่องใช้ที่ใช้กับผู้ป่วยแล้ว มาสัมผัสเสื้อผ้าหรือร่างกายของพยาบาล
8. ไม่นาเสื้อผ้า ผ้าปูเตียง อุปกรณ์ เครื่องใช้ที่ใช้แล้วทุกชนิดวางบนพื้น
9. หากผู้ป่วยไอจาม ให้ใช้กระดาษชาระปิดปากแล้วนาไปทิ้ง แนะนาไม่ให้หายใจหรือไอ
จามรดผู้อื่น และแนะนาให้สวมผ้าปิดปากและจมูก
10. หลีกเลี่ยงการสะบัดผ้า เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองรวมถึงเชื้อโรค
11. แยกทิ้งผ้า และขยะอย่างเหมาะสม
12. จัดเก็บอุปกรณ์ปราศจากเชื้อในที่แห้ง สะอาด
13. พยาบาลดูแลรักษาสุขวิทยาส่วนบุคคล ไม่สวมเครื่องประดับขณะปฏิบัติการพยาบาล
เพราะเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค
14. ปฏิบัติตามแนวทางมาตรฐานในการปฏิบัติการควบคุมการแพร่กระจายของเชื้ อโรค
และแนวทางการป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดเชื้ออย่างเคร่งครัด

การปฏิบัติการกีดกั้นเชื้อชนิดไม่เคร่งครัด
การปฏิบัติเพื่อควบคุมหรือลดจานวนเชื้อโรค ในการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค
จากแหล่งหนึ่งไปสู่อีกแหล่งหนึ่ง มีด้วยกันหลายวิธี ได้แก่
1. การใช้ยาต้านจุลชีพ
การทาลายเชื้อโรคด้วยยาต้านจุลชีพ (antimicrobial agents) มี 3 ชนิด คือ
1.1 น้ายาระงับเชื้อ/ น้ายาฆ่าเชื้อ (antiseptics) เป็นน้ายาเคมีที่มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญ
เติบโตของเชื้อแบคทีเรีย สามารถใช้กับอุปกรณ์ เครื่องใช้ต่าง ๆ และใช้ภายนอกร่างกายคนได้ เช่น
แอลกอฮอล์ 70% เป็นต้น
1.2 น้ายาทาลายเชื้อ/ น้ายาทาให้ปราศจากเชื้อ (disinfectants) เป็นน้ายาเคมีที่มีฤทธิ์
ทาลายเชื้อที่ทาให้เกิดโรค แต่ไม่สามารถทาลายสปอร์ได้ น้ายาเคมีชนิดนี้ใช้กับอุปกรณ์ เครื่องใช้ต่าง ๆ
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ไม่ใช้กับคนเพราะมีอันตรายต่อผิวหนัง และเนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิต ตัวอย่างน้ายาทาลายเชื้อ/ น้ายาทาให้
ปราศจากเชื้อ เช่น ฟอร์มาลดีไฮด์ (formaldehyde) ฟีนอล (phenol) และผงซักฟอก เป็นต้น
1.3 ยาต้านการติดเชื้อ (anti-infective drugs) ยาที่ใช้มี 2 กลุ่ม คือ ยาที่ต้านเชื้อแบคทีเรีย
(antibacterials) และยาต้านเชื้อไวรัส (antivirals) โดยยาที่ต้านเชื้อแบคทีเรียจะไปทาลายผนังเซลล์
หรือกลไกที่จาเป็นต่อการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย ส่วนยาต้านเชื้อไวรัสจะไปควบคุมการทาสาเนาของ
ไวรัส (viral replication) จึงเป็นการจากัดปริมาณเชื้อไวรัสในเลือด (viral load)
2. การล้างมือ
การล้างมือ (hand washing) เป็นการปฏิบัติที่สาคัญที่สุดในการป้องกัน และควบคุม
การแพร่กระจายเชื้อโรค เพราะการล้างมืออย่างถูกวิธี จะช่วยลดจานวนจุลชีพบนผิวหนังซึ่งมี 2 ชนิด
ชนิดแรกเป็นจุลชีพที่อาศัยบนผิวหนัง เรียกว่า จุลชีพประจาถิ่น (resident microorganisms) จุลชีพ
อีกชนิดเกิดจากการที่ร่างกายไปสัมผัสสิ่งของที่มีจุลชีพอยู่แล้วจุลชีพนั้นติดมา เรียก จุลชีพชนิดนี้ว่า
จุลชีพชั่วคราว (transient microorganisms) จุลชีพชั่วคราวนี้สามารถขจัดออกได้ด้วยการล้างมือ
อย่างถูกวิธีด้วยน้าและสบู่อย่างน้อย 10-15 วินาที (Timby, 2009, p. 141) การเพิ่มเวลาในการล้างมือ
ตามวิธีการปฏิบัติจะยิ่งลดจานวนจุลชีพและสิ่งสกปรกอื่น ๆ มากขึ้น
หากแบ่งตามวัตถุประสงค์ของการล้ างมือ สามารถแบ่งการล้างมือออกเป็น 3 วิธี
ได้แก่
1. การล้างมือด้วยสบู่ (routine handwash) วัตถุประสงค์เพื่อลดจานวนจุลชีพ
ชั่วคราวบางส่วน ไม่สามารถลดหรือทาลายจุลชีพประจาถิ่นได้ การล้างมือด้วยวิธีนี้จะกระทาทั้งก่อน
และหลังให้การพยาบาลที่ใช้เทคนิคสะอาด เช่น การพลิกตัว การวัดสัญญาณชีพ เป็นต้น โดยต้องล้างมือ
ทุกครั้ งที่ให้การพยาบาลผู้ป่ วยแต่ละราย ภายหลังสัมผัส สิ่งคัดหลั่งทั้ง ที่มองเห็นและที่มองไม่เห็น
ภายหลังหยิบจับอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ หลังถอดถุงมือ หลังเข้าห้องน้า ก่อนรับประทานอาหาร และ
ก่อนจะลงจากหอผู้ป่วยทุกครั้ง และเพื่อให้การล้างมือเกิดประสิทธิภาพสูงสุดจึงต้องล้างมืออย่างถูกวิธี
และระวังอย่าให้มือ แขน ข้อศอก ไปสัมผัสบริเวณภายในอ่างล้างมือ ทั้งนี้สภาพแวดล้อมในการล้าง
มือควรมีแสงสว่างเพียงพอ สะอาด มีบริเวณกว้างที่จะล้างมือได้สะดวก ภาชนะสาหรับใส่สบู่ไม่มีน้าขัง
วิธีปฏิบัติการล้างมือ มีดังนี้
1.1 ถอดนาฬิกา เครื่องประดับ ถ้าแขนเสื้อยาวพับแขนเสื้อขึ้นเหนือศอก
1.2 ยืนห่างอ่างน้าพอสมควร
1.3 เปิดให้น้าไหล ปรับอัตราการไหลให้พอดี
1.4 เปิดน้าผ่านมือทั้ง 2 ข้าง แล้วปิดก๊อกน้า
1.5 กดสบู่เหลวใส่ฝ่ามือพอประมาณ หรือฟอกสบู่
1.6 ล้างมือทั้ง 2 ข้าง ตามลาดับ โดยถูอย่างน้อยขั้นตอนละ 5 ครั้ง
1) ฝ่ามือถูฝ่ามือ (ภาพที่ 1-10.1)
2) ฝ่ามือถูหลังมือ และนิ้วถูซอกนิ้ว โดยสลับกันทั้ง 2 ข้าง (ภาพที่ 1-10.2)
3) ฝ่ามือถูฝ่ามือ และนิ้วถูซอกนิ้ว โดยสลับกันทั้ง 2 ข้าง (ภาพที่ 1-10.3)
4) หลังนิ้วมือถูฝ่ามือ โดยกามือและใช้ฝ่ามือถูหลังนิ้วมือ (ภาพที่ 1-10.4)
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5) ถูนิ้วหัวแม่มือโดยฝ่ามือการอบหัวแม่มือแล้วหมุนรอบหัวแม่มือ ทั้ง 2 ข้าง
(ภาพที่ 1-10.5)
6) ปลายนิ้วถูขวางฝ่ามือทั้ง 2 ข้าง (ภาพที่ 1-10.6)
7) การอบข้อมือแล้วหมุนรอบข้อมือด้วยฝ่ามือ (ภาพที่ 1-10.7)
1.7 เปิดน้าล้างมือให้สะอาด
1.8 ปิดก๊อกน้า
1.9 เช็ดมือด้วยผ้าแห้งที่สะอาดหรือกระดาษเช็ดมือ ถ้าสิ่งที่เช็ดมือไม่สะอาดพอ
ก็ไม่ต้องเช็ด ปล่อยให้แห้งเอง

ภาพที่ 1-10.1 ฝ่ามือถูฝ่ามือ

ภาพที่ 1-10.2 ฝ่ามือถูหลังมือ และนิ้วถูซอกนิ้ว

ภาพที่ 1-10.3 ฝ่ามือถูฝ่ามือ และนิ้วถูซอกนิ้ว

ภาพที่ 1-10.4 หลังนิ้วมือถูฝ่ามือ

ภาพที่ 1-10.5 ถูนิ้วหัวแม่มือ

ภาพที่ 1-10.6 ปลายนิ้วถูขวางฝ่ามือ
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ภาพที่ 1-10.7 การอบข้อมือแล้วหมุนรอบข้อมือด้วยฝ่ามือ
ภาพที่ 1-10 (1-10.1 ถึง 1-10.7) ขั้นตอนการล้างมือ
2. การล้างมือด้วยสบู่ฆ่าเชื้อ หรือล้างมือแบบแห้งโดยใช้น้ายาฆ่าเชื้อ (antiseptic
hand wash or alcohol-based handrub) การล้างมือนี้ชนิดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทาลายจุลชีพ
ชั่วคราวทั้งแบคทีเรียแกรมบวก แบคทีเรียแกรมลบ เชื้อรา เชื้อดื้อยา และเชื้อไวรัส และลดจานวนจุลชีพ
ประจ าถิ่น ให้ล ดลง การล้า งมือ ด้ว ยวิธ ีนี ้จ ะกระทาทั้ง ก่อ นและหลัง ให้การพยาบาลที่ใช้ เทคนิ ค
ปราศจากเชื้อ เช่น การเตรียมยาฉีด การฉีดยา การดูดเสมหะ การใส่สายสวนปัสสาวะ การเจาะเลือด
การทาแผล เป็นต้น ก่อนหยิบจับของปราศจากเชื้อทุกชนิด หลังหยิบจับอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ก่อน
การดูแลผู้ป่วยที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อสูง และภายหลังสัมผัสสิ่งคัดหลั่ง การล้างมือด้วยวิธีนี้มีขั้นตอน
ปฏิบัติเช่นเดียวกับการล้างมือด้วยสบู่ แต่เพิม่ เวลาในการล้างเป็นอย่างน้อย 2 นาที สาหรับการล้างมือ
แบบแห้งโดยใช้น้ายาฆ่าเชื้อ เป็นการล้างมือโดยใช้ น้ายาฆ่าเชื้อซึ่งเป็นแอลกอฮอล์ในรูปของเหลว เจล
และโฟม โดยข้างภาชนะบรรจุจะระบุข้อความ “Alcohol hand rub” การล้างมือด้วยวิธีนี้ใช้เวลา
น้อยกว่าการล้างมือด้วยสบู่ แต่มีข้อจากัด คือ มือต้องไม่เปรอะเปื้อนสิ่ง สกปรกที่สามารถมองเห็นได้
เช่น ฝุ่น ผง เลือด หนอง น้ามูก น้าลาย ปัส สาวะ เป็นต้น เพราะน้ายาฆ่า เชื้อไม่ สามารถกาจัดสิ่ง
เหล่านี้ได้ ดังนั้นพยาบาลจึงต้องล้างสิ่งเปรอะเปื้อนออกด้วยน้าก่อนเพื่อให้น้ายาฆ่าเชื้อออกฤทธิ์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ วิธีปฏิบัติการล้างมือแบบแห้ง มีดังนี้
2.1 หยดน้ายาฆ่าเชื้อในปริมาณที่เพียงพอลงในฝ่ามือ
2.2 ถูมือและนิ้วทั้ง 2 ข้าง ให้ทั่วประมาณ 5 วินาที
2.3 รอจนกระทั่งมือแห้งโดยไม่ต้องล้างน้าออก
ทั้งนี้ให้ อ่านคาแนะน าการใช้อย่างละเอียดจากฉลากยาอีกครั้ง เพราะแต่ล ะ
บริษัทอาจมีความแตกต่างกัน
3. การฟอกและขัดมือด้วยสบู่ฆ่าเชื้อ (surgical hand wash antisepsis) การล้างมือ
ด้วยวิธีนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทาลายทั้งจุลชีพประจาถิ่น และจุลชีพชั่วคราว สาหรับ จุลชีพประจาถิ่นเป็น
จุลชีพที่อาศัยอยู่ในส่วนลึกของผิวหนังหรือตามรอยย่นของผิวหนังไม่สามารถขจัดออกได้ด้วยการล้างมือ
ด้วยสบู่ ต้องใช้สบู่ฆ่าเชื้อและแปรงขัดถู ซึ่งการล้างมือเพื่อขจัดจุลชีพที่อยู่ในส่วนลึกนี้เป็นการล้างมือ
ก่อนสวมถุงมือปราศจากเชื้อเพื่อทาหัตถการในห้องผ่าตัด และห้องคลอด หลังจากล้างมือเสร็จต้องเช็ด
มือด้วยผ้าปราศจากเชื้อ และสวมถุงมือปราศจากเชื้อทันที
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3. การสวมอุปกรณ์ป้องกัน
อุปกรณ์ที่ใช้สวมเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคมีหลายชนิด ให้เลือกใช้ ตาม
ความเหมาะสม หากต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันหลายชนิดให้ปฏิบัติตามลาดับก่อนไปหลัง คือ ล้างมือ
สวมเสื้ อ คลุ ม สวมผ้ า ปิ ด ปากและจมู ก สวมแว่ น ตาป้ อ งกั น และสวมถุ ง มื อ เมื่ อ ใช้ เ สร็ จ ให้ ถ อด
ตามลาดับก่อนไปหลัง คือ ถอดถุงมือ แว่นป้องกัน เสื้อคลุม ผ้าปิดปากและจมูก และล้างมือ
3.1 เสื้อคลุม (gown) การสวมเสื้อคลุมมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการแพร่กระจาย
ของเชื้อโรคที่อาจปนเปื้อนมากับเครื่องแบบของพยาบาลแล้วไปสัมผัสกับผู้ป่วย ขนาดของเสื้อคลุมที่
ใช้จะต้องมีขนาด และความยาวพอที่จะคลุมเครื่องแบบให้มิดชิด เสื้อคลุมที่ใช้มีทั้งเสื้อคลุม สะอาด
และเสื้อคลุมปราศจากเชื้อ โดยเสื้อคลุมสะอาดจะใช้สวมในหอผู้ป่วยสาหรับป้องกันเชื้อโรค เลือด หรือ
สิ่งคัดหลั่งเปรอะเปื้อนเครื่องแบบ หลักการใช้เสื้อคลุมสะอาด คือ ควรเปลี่ยนใหม่ทุกวันหรือทุกครั้งที่
เปื้อนหรือสงสัยว่าจะไม่สะอาด ถ้าต้องการเก็บไว้ใช้ครั้งต่อไป ควรแขวนไว้ในห้องผู้ป่วยใกล้กับประตู
โดยเก็บด้านในของตัวเสื้อไว้ด้านใน ถ้าต้องการแขวนไว้นอกห้องผู้ป่วยควรเก็บด้านนอกของตัวเสื้อไว้
ด้านในให้มิดชิดเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค
สาหรับการสวมเสื้อคลุมปราศจากเชื้อมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการแพร่กระจาย
เชื้อโรคจากพยาบาลสู่ ผู้ป่ ว ยจะใช้ในห้องผ่าตัด ห้ องคลอด รวมถึงผู้ ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบ
ภูมิคุ้มกัน เมื่อสวมแล้วไม่ควรเดินออกมานอกห้องผ่าตัด ห้องผู้ป่วย ห้องคลอด และต้องเปลี่ยนใหม่
ทุกครั้งที่ผ่าตัดหรือทาคลอดแต่ละราย
3.2 ผ้าปิดปากและจมูก (mask) ผ้าปิดปากและจมูกเป็นอุปกรณ์สาหรับปิดปากและ
จมูก ทาด้ว ยวัส ดุ ที่ส ามารถกรองเชื้ อโรคได้ เช่น ผ้ า ฝ้ า ย และกระดาษ เป็นต้ น ลั กษณะเป็นรู ป
สี่เหลี่ยมผืนผ้ามีขนาดพอที่จะปิดปากและจมูกได้มิดชิด มีสายสาหรับยึดให้กระชับติดกับใบหน้า มีทั้ง
ชนิดใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งและชนิดที่สามารถทาความสะอาดแล้วนากลับมาใช้ซ้า ขึ้นอยู่กับวัสดุที่นามาผลิต
วัตถุประสงค์ในการใช้เพื่อป้ องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคที่ติดต่อทางระบบทางเดินหายใจ
พยาบาลควรสวมผ้าปิดปากและจมูกเมื่อเข้าใกล้ผู้ป่วยโรคติดต่อทางระบบทางเดินหายใจในระยะ 3 ฟุต
และแนะนาให้ผู้ป่วยสวมเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคสู่ผู้อื่น หากสวมผ้าปิดปากและจมูกเพื่อ
ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อวัณโรคจะต้องใช้เป็นหน้ากากชนิด N-95 ซึ่งมีประสิทธิภาพในการกรอง
เชื้อโรคมากกว่าผ้าปิดปากและจมูกทั่วไป (Timby, 2009, pp. 141-142)
หลักสาคัญในการใช้ผ้ าปิดปากและจมูก คือ ก่อนที่จะสวมหรือถอดผ้าปิดปาก
และจมูกต้องล้างมือให้สะอาดและเช็ดให้แห้งก่อนทุกครั้ ง เปลี่ยนผ้าปิดปากและจมูกทุกครั้งในการให้
การพยาบาลผู้ป่วยแต่ละราย ควรเปลี่ยนผ้าปิดปากและจมูกเมื่อสกปรก เปียกชื้นหรือใช้เกิน 20-30 นาที
ห้ามเก็บใส่กระเป๋าชุดทางานหรือห้อยไว้ที่คอ ไม่ใช้มือสัมผัสด้านนอกของผ้าปิดปากและจมูก เมื่อถอด
ผ้าปิดปากและจมูกแล้วห้ามนากลับมาใช้อีก หากเป็นหน้ากากชนิดที่มีไส้กรอง (filter respirator) มี
ทั้งชนิดที่สามารถนามากลับมาใช้และชนิดใช้ครั้งเดียว ก่อนใช้ควรศึกษาคาแนะนาจากบริษัทผู้ผลิต
วิธีสวมผ้าปิดปากและจมูกชนิดสายผูก ให้หยิบผ้าปิดปากและจมูกโดยจับบริเวณ
สายผูก จากนั้นจับปลายเชือกคู่บนของผ้าปิดปากและจมูกทาบไปที่เหนือใบหูทั้ง 2 ข้าง ผูกเงื่อนกระตุก
ไว้ด้านหลัง แล้วจึงจับปลายเชือกคู่ล่างดึงให้ผ้าปิดปากและจมูกลงมาปิดปากและจมูก แล้วอ้อมมาผูก
เป็นเงื่อนกระตุกไว้ที่คอด้านหลัง ทาการขยับผ้าปิดปากและจมูกให้ปิดปากและจมูกอย่างมิดชิด อย่าให้
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ขอบด้านบนขึ้นไปค้าที่ขอบตาล่าง สาหรับผู้ที่สวมแว่นตาส่วนของขอบแว่น ตาจะต้องทับอยู่บนส่วน
ขอบบนของผ้าปิดปากและจมูก สาหรับผ้าปิดปากและจมูกแบบสายคล้องหู การสวมให้วางด้านที่เป็นผ้า
ซึ่งสีจะจางกว่าอีกด้านเข้าหาผู้สวม ส่วนอีกด้านที่มีลักษณะเป็นมันและมีสีเข้มกว่าให้หันออกด้านนอก
โดยวางด้านโลหะอยู่ด้านบนสันจมูกและจัดให้โลหะโค้งกระชับตามรูปจมูก ส่วนขอบด้านล่างดึงปิดให้
ครอบคาง แล้วจัดให้กระชับกับใบหน้า
เมื่อใช้ผ้าปิดปากและจมูกเสร็จให้ถอดผ้าปิดปากและจมูกออกโดยแก้เชือกคู่ล่าง
ก่อนแล้วจึงแก้เชือกคู่บน จากนั้นดึงผ้าปิดปากและจมูกออกจากใบหน้า ในลักษณะพับมุม 2 มุม เข้าหากัน
โดยเก็บด้านนอกที่สัมผัสกับอากาศไว้ด้านใน หากเป็นกรณีที่ผู้ที่สวมผ้าปิดปากและจมูก เป็นโรคติดต่อ
ระบบทางเดินหายใจต้องพับเก็บด้านในไว้
3.3 ถุงมือ (gloves) การสวมถุงมือสะอาดมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันพยาบาลสัมผัส
เลือด สิ่งคัดหลั่ง บาดแผล และเยื่อเมือกของผู้ป่วยโดยตรง ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคจากมือ
พยาบาลสู่ผู้ป่วย และเป็นการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคจากผู้ป่วยรายหนึ่งสู่ผู้ป่วยรายอื่นจาก
การปฏิบัติงานของพยาบาล
ถุงมือสะอาดมีหลายขนาดผู้สวมใส่ควรเลือกขนาดที่เหมาะกับ ขนาดมือ เพื่อ
ความสะดวกในการสวมใส่และสะดวกในการปฏิบัติงาน หากถุงมือขาดเป็นรูทะลุในระหว่างปฏิบัติงาน
ให้ถอดออกแล้วสวมคู่ใหม่ การถอดถุงมือจะกระทาเมื่อเสร็จสิ้นการใช้งานกับผู้ป่วยแต่ละราย ห้ามใช้
ถุงมือคู่เดียวกันในการให้การพยาบาลผู้ป่วยมากกว่า 1 ราย
การถอดถุ ง มื อ อย่ า งถู ก วิ ธี ส ามารถป้ อ งกั น การแพร่ ก ระจายของเชื้ อ โรคได้
สาหรับการถอดถุงมือจะถอดข้างใดก่อนขึ้นอยู่กับความถนัด การปฏิบัติที่สาคัญ คือ ขณะที่ถอดถุงมือ
ต้องระวังอย่าให้ด้านนอกของถุงมือสัมผั สกับผิว หนังหรือสิ่ งอื่นใด และต้องล้ างมือ หลั ง ถอดถุง มือ
ขั้นตอนการถอดถุงมือ ดังนี้ (ภาพที่ 1-11.1 ถึง 1-11.5)
1) ใช้มือดึงขอบถุงมือด้านนอก (ภาพที่ 1-11.1)
2) ดึงถุงมือออกมา ให้ถุงมือข้างที่ถอดอยู่ในมือข้างที่ยังสวมถุงมือ (ภาพที่ 1-11.2)
3) สอดนิ้วมือข้างที่ถอดถุงมือแล้วเข้าไปด้านในของถุงมือข้างที่เหลือ (ภาพที่
1-11.3)
4) ใช้นิ้วดึงถุงมือ โดยให้หุ้มถุงมือข้างแรกที่ถอดออกมาก่อน (ภาพที่ 1-11.4)
5) นาถุงมือทิ้งลงในถังขยะติดเชื้อ (ภาพที่ 1-11.5)

ภาพที่ 1-11.1 ใช้มือดึงขอบถุงมือด้านนอก

ภาพ 1-11.2 มือที่สวมถุงมือจับถุงมือข้างที่ถอดออก
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ภาพที่ 1-11.3 สอดนิ้วมือข้างเข้าด้านในของถุงมือ

ภาพที่ 1-11.4 ดึงถุงมือให้หุ้มถุงมืออีกข้าง

ภาพที่ 1-11.5 การจับถุงมือเพื่อนาไปทิ้ง
ภาพที่ 1-11 (1-11.1 ถึง 1-11.5) ขั้นตอนการถอดถุงมือ
3.4 หมวกคลุมผม (hair cover) การสวมหมวกคลุมผมเป็นการลดการแพร่กระจาย
เชื้อโรคจากผมของพยาบาลสู่ผู้ป่วย จะใช้ในห้องผ่าตัด ห้องพักฟื้นหลังผ่าตัด และห้องคลอด สาหรับ
พยาบาลที่ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยทั่วไปสามารถป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคจากเส้นผมสู่ผู้ป่วยด้วย
การรักษาความสะอาดของเส้นผม หากผมยาวให้รวบมัดผมให้เรียบร้อย
3.5 รองเท้าคลุม (shoe cover) การสวมรองเท้าคลุมเป็นการสวมทับรองเท้าที่สวมอยู่
เพื่อป้องกันเลือดหรือสิ่งคัดหลั่งต่าง ๆ ของผู้ป่วยกระเด็นสัมผัสร่างกายพยาบาล โดยเฉพาะผู้ป่วยเป็น
โรคทีส่ ามารถติดต่อทางเลือด และสิ่งคัดหลั่งต่าง ๆ มักจะใช้ในห้องผ่าตัด และในห้องคลอด
3.6 แว่นตาป้องกัน (protective eyewear) การสวมแว่นตาป้องกันมีวัตถุประสงค์
เพื่อป้องกันเลือดหรือสิ่งคัดหลั่งต่าง ๆ กระเด็นเข้าตา การสวมให้สวมทับผ้าปิดปากและจมูก
4. การแบ่งพื้นที่สะอาดและพื้นที่สกปรก
พื้นที่สะอาดมีไว้สาหรับการปฏิบัติการพยาบาลที่ต้องการความสะอาด เช่น ห้องเก็บ
อุปกรณ์ปราศจากเชื้อ ห้องเตรียมยา อ่างล้างถ้วยยา เป็นต้น ส่วนพื้นที่สกปรกเป็นห้องสาหรับเก็บล้าง
อุปกรณ์ที่ใช้แล้วสัมผัสกับเลือด สิ่งคัดหลั่ง เยื่อเมือก บาดแผลผู้ป่วย รวมถึงถังขยะติดเชื้อ
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5. การก้าจัดขยะ
การกาจั ดขยะเป็ นการแยกประเภทขยะแล้ วทิ้งลงในภาชนะรองรับอย่างถูกต้อง
รวมถึงการนาขยะไปทิ้งในเวลาที่เหมาะสม เช่น การทิ้งผ้า ก็อซปิดแผลลงในถังขยะติดเชื้อ การทิ้ง
หัวเข็มลงในที่ทิ้งหัวเข็ม เป็นต้น
6. การรักษาความสะอาดของสิ่งแวดล้อม
การรักษาความสะอาดของสิ่งแวดล้อมเป็นการดูแลให้หอผู้ป่วยสะอาด โดยการปฏิบัติ
ต้องไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองและเชื้อโรค และใช้น้ายาฆ่าเชื้อในการทาความสะอาด
อย่างเหมาะสม
7. การป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค
การป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคเป็นการปฏิบัติที่มีความสาคัญ และจาเป็น
อย่างยิ่งสาหรับพยาบาลเพราะเป็นการปฏิบัติเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโรคจาก
ผู้ป่วยรายหนึ่งไปสู่ผู้ป่วยรายอื่น ๆ พยาบาล รวมถึงบุคลากรสุขภาพคนอื่น ๆ และเป็นการป้องกันการ
แพร่กระจายเชื้อโรคจากพยาบาลไปสู่ผู้ป่วย และบุคลากรสุขภาพอื่น ๆ ด้วยเช่นกัน การป้องกันการ
แพร่กระจายของเชื้อโรคกระทาโดยยึดหลักของการกีดกั้น เชื้อ ชนิดเคร่งครัด และการกีดกั้น เชื้อ
ชนิด ไม่เคร่งครัด ครอบคลุมการทาให้อุปกรณ์ปราศจากเชื้อ การเก็บรักษาอุปกรณ์ที่ปราศจากเชื้อให้
คงความปราศจากเชื้อ การทาลายเชื้อโรค การใช้อุปกรณ์ปราศจากเชื้อโดยยังคงความปราศจากเชื้อ
และการล้างมือซึ่งพยาบาลต้องปฏิบัติทั้งก่อนให้ การพยาบาลผู้ป่ วยแต่ละคน และภายหลังให้การ
พยาบาลผู้ ป่ ว ยแต่ ล ะคน การจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มในการท างานให้ ส ะอาด อากาศถ่ า ยเทสะดวก
ระมัดระวังการฟุ้งกระจายของเชื้อโรค สาหรับการใช้อุปกรณ์ป้องกันร่างกายก็เป็นวิธีการป้องกัน
การแพร่กระจายของเชื้อโรคจากบุคคลหนึ่งสู่อีกบุคคลหนึ่ง ซึ่งได้แก่ การใช้ผ้าปิดปากและจมูก การสวม
ถุงมือ การสวมเสื้อคลุม การให้ผู้ป่วยอยู่ในห้องแยก การแยกทิ้งขยะอย่างถูกต้อง โดยขยะติดเชื้อต้อง
แยกทิ้ง ในถุ งขยะติ ดเชื้อ เท่า นั้ น รวมถึ งการระบุ ที่ถุง ขยะว่ าเป็ น “ขยะติด เชื้ อ ” เพื่อ ให้ บุ คคลอื่ น
ระมัดระวังในการหยิบจับ และการแยกทาลายขยะอย่างเหมาะสม สาหรับหัวเข็มที่ใช้แล้วไม่ต้องสวม
ปลอกเข็มกลับคืน ให้ทิ้งหัวเข็มลงในภาชนะทิ้งหัวเข็มโดยเฉพาะซึ่งออกแบบมาเพื่อให้สามารถปลด
หัวเข็มออกจากกระบอกสูบโดยไม่ต้องใช้มือปลด

แนวทางมาตรฐานในการปฏิบัติการควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโรค
แนวทางมาตรฐานในการปฏิบ ัต ิ การควบคุม การ แพร่ก ระจายของเชื ้อ โ รค
(standard precautions) กาหนดโดยศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของประเทศสหรัฐอเมริกา (The
Center for Disease Control and Prevention: CDC) มีดังนี้
1. สวมถุงมือสะอาดเมื่อต้องสัมผัสเลือด สิ่งคัดหลั่งต่าง ๆ เช่น หนอง เสมหะ น้าลาย
เป็นต้น เยื่อเมือก สารน้าในร่างกาย เช่น น้าไขสันหลัง น้าในช่องท้อง น้าในช่องเยื่อหุ้มปอด เป็นต้น
บาดแผล รวมถึงบริเวณที่ผิวหนังถลอก ฉีกขาด
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2. ล้างมือหรือผิวหนังทันทีที่สัมผัสเลือด สิ่งคัดหลั่งต่าง ๆ เช่น หนอง เสมหะ น้าลาย
เป็นต้น เยื่อเมือก สารน้าในร่างกาย เช่น น้าไขสันหลัง น้าในช่องท้อง น้าในช่องเยื่อหุ้มปอด เป็นต้น
บาดแผล รวมถึงบริเวณที่ผิวหนังถลอก ฉีกขาด หลังถอดถุงมือทุกครั้ง และภายหลังสัมผัสผู้ป่วยแต่ละคน
3. สวมผ้าปิดปากและจมูก อุปกรณ์ป้องกันใบหน้าและดวงตาเมื่อต้องปฏิบัติการพยาบาล
ที่อาจมีเลือด สิ่งคัดหลั่งต่าง ๆ หรือสารน้าในร่างกาย กระเด็นสัมผัสบริเวณใบหน้า และดวงตา
4. สวมเสื้อคลุมเมื่อต้องปฏิบัติการพยาบาลที่อาจมีเลือด สิ่งคัดหลั่งต่าง ๆ หรือสารน้า
ในร่างกาย กระเด็นสัมผัสเสื้อผ้า
5. ถอดถุงมือ ผ้าปิดปากและจมูก อุปกรณ์ป้องกันใบหน้า ดวงตา และเสื้อคลุมทันทีที่
เลิกใช้
6. อุปกรณ์ที่สามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้ ให้ส่งทาความสะอาดและทาลายเชื้อก่อนนา
กลับมาใช้อีกครั้ง
7. อุปกรณ์ชนิดใช้ครั้งเดียวเมื่อใช้เสร็จแล้วให้ทิ้ง ห้ามนากลับมาใช้ซ้า
8. หยิ บ จั บ เครื่ อ งใช้ที่เ ป็น ผ้ า ที่ใ ช้แ ล้ ว เช่ น ผ้ า ปูที่ นอน เสื้ อ กางเกง เป็น ต้น อย่า ง
ระมัดระวังไม่ให้สัมผัสกับร่างกาย เสื้อผ้าที่สวมใส่ รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องใช้อื่น ๆ และเก็บผ้าด้านที่
เปรอะเปื้อนอยู่ด้านในเสมอ
9. ป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากของมีคม เช่น หัวเข็ม ใบมีด เป็นต้น โดยการไม่สวม
ปลอกกลับเข้าคืนที่เดิมภายหลังใช้เสร็จ หากต้องการสวมปลอกหัวเข็มกลับเข้าที่ให้ใช้มือ ด้านที่จับ
กระบอกสูบสวมหัวเข็มเข้าปลอกเข็ม ด้วยมือเพียงข้างเดียว (one hand technique) (ภาพที่ 1-12)
ห้ามใช้มืออีกข้างจับปลอกเข็มเด็ ดขาด รวมถึงการไม่หักเข็ม ไม่ใช้มือปลดหัวเข็ม ไม่หันด้านปลายเข็ม
เข้าหาตัว ให้ทาการปลดหัวเข็มลงในภาชนะสาหรับทิ้งหัวเข็มโดยเฉพาะเท่านั้น ซึ่งพยาบาลสามารถ
ปลดหัวเข็มออกได้โดยไม่ต้องใช้มือสัมผัสหัวเข็ม
10. ผู้ป่วยติดเชื้อให้อยู่ห้องแยก หรือปรึกษาแพทย์ พยาบาลที่ เชี่ยวชาญด้านการติดเชื้อ
เพื่อการดูแลที่เหมาะสม

ภาพที่ 1-12 วิธีใช้มือเดียว
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แนวทางการป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อ
แนวทางการป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อ (transmission-based precautions)
กาหนดโดยศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของประเทศสหรัฐอเมริกา (The Center for Disease Control
and Prevention: CDC) มีดังนี้
1. แนวทางการป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อที่ติดต่อได้ทางอากาศ (airborne
precaution) เช่น วัณโรค โรคหัด โรคหัดเยอรมัน เป็นต้น โดยการให้ ผู้ป่วยอยู่ห้องแยกที่มีระบบ
ควบคุมการหมุนเวียนอากาศภายในห้อง หรืออยู่ในห้องที่มีการระบายอากาศที่ดี และปิดประตูตลอดเวลา
การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกจากห้องกระทาเท่าที่จาเป็นเท่านั้น โดยให้ผู้ป่วยสวมผ้าปิดปากและจมูก
ชนิดที่สวมในห้องผ่าตัด (surgical mask) เมื่อออกจากห้องทุกครั้ง สาหรับพยาบาล และผู้เข้าเยี่ยมให้
สวมผ้าปิดปากและจมูกเมื่อเข้าห้องผู้ป่วย
2. แนวทางการป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อที่ติดต่อทางละอองน้ามูก น้าลาย
(droplet precaution) เช่น โรคหวัด และโรคคอตีบ เป็นต้น โดยให้ผู้ป่วยอยู่ห้องแยก หรืออยู่ในห้อง
ทีม่ ีผู้ป่วยติดเชื้อชนิดเดียวกัน หรือเว้นระยะห่างจากผู้ป่วยคนอื่น อย่างน้อย 3 ฟุต ทาการเคลื่อนย้าย
ผู้ป่วยออกจากห้องเท่าที่จาเป็นโดยให้ผู้ป่วยสวมผ้าปิดปากและจมูกด้วยทุกครั้ง สาหรับพยาบาล และผู้
เข้าเยี่ยมต้องสวมผ้าปิดปากและจมูกเมื่ออยู่ห่างจากผู้ป่วยในระยะ 3 ฟุต
3. แนวทางการป้อ งกัน การแพร่ก ระจายของโรคติด เชื้อ ที่ต ิด ต่อ ทางการสัม ผัส
(contact precaution) เช่น การติดเชื้อโรคติดต่อทางผิวหนัง การติดเชื้อดื้อยาบางชนิด เป็นต้น โดยให้
ผู้ป่วยอยู่ห้องแยก หรืออยู่ในห้องที่มีผู้ป่วยติดเชื้อชนิดเดียวกัน สวมถุงมือสะอาดทุกครั้งก่อนเข้าห้อง
ถอดถุงมือก่อนออกจากห้องผู้ป่วยหรือภายหลังสัมผัสบริเวณที่ติดเชื้อโรค ล้างมือทันทีที่ถอดถุงมือ
สวมอุปกรณ์ป้องกันร่างกายอื่น ๆ ตามความจาเป็นและถอดก่อนออกจากห้องผู้ป่วย เคลื่อนย้ายผู้ป่วย
ออกนอกห้องเมื่อจาเป็นและแนะนาผู้ป่วยไม่ให้สัมผัสสิ่งของต่าง ๆ ในขณะเคลื่อนย้าย ทาความสะอาด
เครื่องใช้ที่อยู่ในห้องผู้ป่วยทุกวัน สาหรับเครื่องวัดความดันโลหิตและหูฟังทาความสะอาดเมื่อไม่ต้องใช้
กับผู้ป่วยที่ติดเชื้อรายนี้อีกต่อไป อุปกรณ์ในห้องที่ไว้ใช้สาหรับผู้ป่วยที่ผิวหนังไม่มีบาดแผล เช่น หมอน
ผ้าปูเตียง ผ้าห่ม เป็นต้น ให้ทาความสะอาดด้วยการซักล้างให้สะอาดก่อนนากลับมาใช้ใหม่ สาหรับ
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับผู้ป่วยคนอื่นให้ทาความสะอาด และทาลายเชื้อด้วยความร้อนหรือสารเคมีก่อนที่
จะนาไปใช้กับผู้ป่วยคนอื่น

บทสรุป
ผู้ป่วยเป็นผู้ที่มีระบบภูมิคุ้มกันที่ลดลงจากภาวะปกติจึงทาให้ผู้ป่ว ยที่น อนพัก รัก ษาตัว
อยู่ในโรงพยาบาลมีความเสี่ย งที่จ ะติดเชื้อโรคได้ง่ายกว่าบุคคลที่มี สุขภาพร่างกายแข็งแรงดังนั้น
พยาบาลจึง ต้อ งปฏิบัติก ารพยาบาลโดยใช้เ ทคนิค ปราศจากเชื้อ และปฏิบัติการพยาบาลในการ
ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้ อโรคอย่างเคร่งครัด ตลอดจนการให้คาแนะนากับผู้ป่วย และญาติ
เกี่ยวกับการปฏิบัติตนอย่างถูกต้องเพื่อให้ผู้ป่วยบรรเทาจากความเจ็บป่วย ตลอดจนไม่เกิดการติดเชื้อ
โรคซ้าซ้อน
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ค้าถามทบทวน
จงตอบคาถามทุกข้อ
1. จงบอกหลักการกีดกั้นเชื้อชนิดไม่เคร่งครัด
2. จงบอกหลักของเทคนิคปราศจากเชื้อ
3. จงบอกการปฏิบัติตามแนวทางมาตรฐานในการปฏิบัติการควบคุมการแพร่กระจายของ
เชื้อโรค
4. จงอธิบายการปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อ ทางที่
ติดต่อได้ทางอากาศ ทางละอองน้ามูก น้าลาย และทางการสัมผัส
5. จงบอกความสาคัญของเทคนิคปราศจากเชื้อและการป้องกันการแพร่กระจายของ
เชื้อโรคต่อการปฏิบัติการพยาบาล
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