


































ผู้ป่วย บุคลากร/เจ้าหน้าที� ญาตผิู้ดูแล/ผู้มาเยี�ยม สิ�งของ/เครื�องใช้

สัตว์ แมลง นํ 'า ดนิ





มือ การสัมผัสโดยตรง และโดยอ้อม

แมลงต่างๆ เช่น ยุง แมลงสาบ

สัตว์ต่างๆ เช่น สุนัข แมว หนู

สิ�งของเครื�องใช้ที�ปนเปื'อน

ละอองฝอยในอากาศ























การจดัการสิ	งแวดล้อม



การทาํความสะอาด
พื�นหอ้ง

• ไม่ควรใช้วิธีกวาดฝุ่ นบนพื�นกว้าง 

� ใช้วิธีถดู้วยผา้เปียก ไม่สะบดัผา้ที#ใช้ถพูื�น



การทาํความสะอาด
พื�นหอ้ง

oใช้เครื#องดนัฝุ่ นแทน 

oถ้าจาํเป็นต้องกวาด 
ควรกวาด และตกัผง

oติดป้ายเตือน
ระวงัพื�นลื#น

ควรกวาด และตกัผง
เป็นระยะๆ



พื�นหอ้ง

• ใช้นํ�าและผงซกัฟอก หรอืนํ�ายา
ถพูื�นกเ็พียงพอ 

• ไม่จาํเป็นต้องใช้นํ�ายาฆ่าเชื�อ 

� หลงัถพูื�นเสรจ็ ควรซกัผา้ที#
ใช้ถพูื�นให้สะอาด ตากแดด
ให้แห้ง   

� ไม่ควรผึ#งไว้ในอาคารหรือ
ในบริเวณหอผูป้่วย



การทาํความสะอาดพื�น 
กรณีที#มีเลือด สารคดัหลั #ง หรือสิ#งขบัถ่ายจากร่างกาย

• สวมถงุมือ 

� ใช้กระดาษหรือผา้เชด็
บริเวณที#เปื� อนเลือดหรือ  
สิ#งขบัถ่ายออกให้หมด

� บนรถ ใช้ผา้ชบุนํ�าหมาด 



การทาํความสะอาดพื�น 
กรณีที#มีเลือด สารคดัหลั #ง หรือสิ#งขบัถ่ายจากร่างกาย

� ทิ�งกระดาษหรือผา้นั�นลงถงุแดง

� ใช้นํ�าและผงซกัฟอก หรือ 
นํ�ายาถพูื�น เชด็ถ ูตามปกติ



การทาํความสะอาดเตยีง โตะ๊ขา้งเตยีง

• ใช้วิธีการเชด็ถดู้วยนํ�าผสม
ผงซกัฟอก แล้วเชด็ตามด้วย
นํ�าธรรมดา



การทาํความสะอาดเตยีง โตะ๊ขา้งเตยีง

�กรณีเปื� อนเลือดหรือสารคดัหลั #ง ใช้ผ้าเชด็บริเวณ
ที#เปื� อนเลือดหรือสิ#งขบัถ่ายออกให้หมด เชด็ถดู้วย
นํ� าผสมผงซักฟอก เช็ดให้แห้ง และตามด้วย 
70% Alcohol 70% Alcohol 

ล้างและเปลี#ยน
นํ�ายาทุก 7 วนั



การทาํความสะอาดอา่งลา้งมอื

• ควรทาํอย่างน้อยสปัดาหล์ะครั �ง ใช้นํ�าและผงซกัฟอก
ขดัถ ูแล้วล้างตามให้สะอาด เชด็ให้แห้งอยู่เสมอ

• ส่วนอ่างล้างเครื#องมือ ให้ขดัล้างทุกครั �งที#ล้าง• ส่วนอ่างล้างเครื#องมือ ให้ขดัล้างทุกครั �งที#ล้าง
เครื#องมือเสรจ็เรียบร้อย



จดุที#มือเราสมัผสับอ่ยๆๆ นํ�าผสมผงซกัฟอก





การจดัการขยะ



แนวทางการจดัการขยะมลูฝอย  โรงพยาบาลทา่ตะโก 
 

ขยะท ั$วไป ขยะตดิเชื�อ ขยะอนัตราย ขยะรไีซเคลิ 
วสัดทุางการแพทย ์ ของมคีม 

� ห่อซองบรรจุเวชภณัฑ์ยา
ต่างๆ 

� ห่อซองขนมและอาหาร 
� ถุงพลาสติกที$ใชแ้ลว้ 
� เศษอาหาร 
� กล่องโฟมใส่อาหาร 
� กล่องนม 
 

 
 

� ผา้กอซ,สําลี,เศษผา้เปื0 อนเลือดและสารคดัหลั$ง 
� กระบอกฉีดยาพลาสติกที$ใชแ้ลว้ 
� ชุดใหส้ารนํ0า,ชุดใหเ้ลือด พร้อมถุงใหเ้ลือดนํ0 าเกลือ
� สายยางพร้อมถุงหรือท่อต่างๆที$ออกจากตวัผูป้่วย 
� อาหารเลี0ยงเชื0อ  
� ขวดวคัซีนทุกชนิด 
� ถุงมือ Disposable ที$ใชแ้ลว้ 
� แผน่รองซบั,ผา้อนามยั,ถุงยางอนามยัในหอผูป้่วย 
� ชิ0นส่วนอวยัวะ,เศษเนื0อเยื$อ 
 

� เขม็ฉีดยา 
� ใบมีด, ของมีคม,  
� กระบอกฉีดยาอินซูลิน 
� ปลายแหลมของชุดใหส้าร

นํ0า/ใหเ้ลือดที$ตดัแยก 
� เครื$องมือแหลมคมต่างๆที$

ใชก้บัผูป้่วยแลว้ 
� แผน่กระจกสไลด์ 
 

 

� ปรอทที$แตกชาํรุด, 
� ถ่านไฟฉาย 
� หลอดไฟ 
� กระป๋องสเปรย ์ 
� ยา/สารเคมีที$หมดอายุ 

� พลาสติก เช่น ขวดนํ0าเกลือ 
,ขวดยานํ0า  

� กระป๋องเครื$องดื$ม 
� ขวดแกว้, ขวดนํ0ายา และ

ขวดยาฉีดที$เป็น Vial  
� กระดาษแขง็,กล่องกระดาษ

กระดาษเอกสารต่างๆ 
� แกว้ทุกชนิด  

ปรับปรุงครั0 งที$ 2 ( มิ.ย.  2556) 

 
 
 

  

การกําจดั การกาํจดั การกาํจดั การกาํจดั การกาํจดั 

� ทิ0งลงถุงขยะสีดาํในถงั
ขยะทั$วไป และรวบรวม
มาทิ0งบริเวณที$พกัขยะ
ทั$วไป 

� เทศบาลดาํเนินการมา
เก็บวนัละ 1 ครั0 ง 

� ทิ0งลงถุงขยะสีแดงในถงั
ขยะติดเชื0อ 

 
 

� ภาชนะแกลลอน
พลาสติกที$ป้องกนัการ
แทงทะลุ 

� ทิ0งลงถุงขยะสีแดงในถงั
ขยะติดเชื0อ 

� ใส่ในถุงหรือภาชนะที$
เคลื$อนยา้ยได ้

� รวบรวมนาํมาทิ0งที$
บริเวณที$พกัขยะ 

� ส่งบริษทัเอกชน
ดาํเนินการ 

� หน่วยงานเก็บรวบรวม
จาํหน่ายเอง 

� ส่งบริษทัเอกชนดาํเนินการกาํจดัโดยการเผา 
 หมายเหตุ   นํ�าเลอืด นํ�าหนอง ปัสสาวะและอุจจาระ หรือสารคัดหลั�ง  เทลงชกัโครกสู่บ่อบาํบดันํ0 าเสีย    รก   ทิ0งที$บ่อทิ0งรก บริเวณบ่อบาํบดันํ0 าเสีย  

     ถุงเลอืดบริจาค Donor HIV Positive, Hepatitis B,C   Autoclave  ก่อนจึงทิ0งลงถุงขยะสีแดงในถงัขยะติดเชื0อ 
 



ขยะท ั$วไป
• ห่อซองบรรจเุวชภณัฑย์าต่างๆ/ห่อซองขนมและอาหาร/

ถงุพลาสติกที#ใช้แล้ว/เศษอาหาร/กล่องโฟม/กล่องนม



การจดัการ
-  ทิ�งลงถงุขยะสีดาํในถงัขยะทั #วไป และรวบรวมมาทิ�ง
บริเวณที#พกัขยะทั #วไป

-  เทศบาลดาํเนินการมาเกบ็วนัละ 1 ครั �ง



กระดาษแขง็, กล่องกระดาษ,ขวดแก้ว
โลหะ,ขวดนํ�าพลาสติก, Ampยา,Vialยา



การจดัการ
-  ปริมาณมากเกบ็รวบรวมจาํหน่ายเอง

-  ปริมาณน้อยรวบรวมทิ�งภาชนะหน้าร้านค้า-  ปริมาณน้อยรวบรวมทิ�งภาชนะหน้าร้านค้า
สวสัดิการ-  ใส่ภาชนะที#เคลื#อนย้ายได้หรือผกูมดัให้เรียบร้อย



ปรอทที่ชํารดุ  , กระป�องยาฆ�าแมลง , 
ถ�านไฟฉาย , ภาชนะบรรจุยาเคมีบําบัด , 
Sodalime(ดมยา) , หลอดไฟฟลูออเรสเซนฑ) 
, เวชภัณฑ)ยาที่หมดอายุ, เวชภัณฑ)ยาที่หมดอายุ



การจดัการ
-  เกบ็รวบรวมนําทิ�งที#พกัขยะ -  เกบ็รวบรวมนําทิ�งที#พกัขยะ 

-  ส่งบริษทัเอกชนกาํจดั

-  เกบ็รวบรวมส่งคืนบริษทัผูผ้ลิต





ความหมาย “มลูฝอยตดิเชื�อ” 
(กระทรวงสาธารณสขุ)

• มูลฝอยที่มีเชื้อโรคปะปนอยู�ในปริมาณ หรือมีความ
เข3มข3นซึ่งถ3ามีการสัมผัสหรือใกล3ชิด สามารถทําให3เกิด
โรคได3โรคได3

• มูลฝอยที่เกิดขึ้นหรือใช3ในกระบวนการตรวจวินจิฉัยทาง
การแพทย) และการรักษาพยาบาล การให3ภูมิคุ3มกันโรค 
การทดลองเกี่ยวกับโรค และการตรวจชันสูตรศพ หรือ
ซากสัตว) รวมทั้งในการศึกษาวิจัยเรื่องดังกล�าว









กรณีของมคีม

 ภาชนะทําด3วยวสัดุที่แข็งแรง

 ทนทานต�อการแทงทะลุ  ทนทานต�อการแทงทะลุ 

และการกัดกร�อนของสารเคมี

ป;องกันการรั่วไหลของของเหลว

 ฝากล�องป<ดมิดชิด



ถงุบรรจมุลูฝอยตดิเชื�อ

• ถุงสีแดง ทึบแสง 

• มีข3อความสีดําว�า “มูลฝอยติดเชื้อ” มีข3อความสีดําว�า “มูลฝอยติดเชื้อ” 

ใต3รูปหัวกะโหลกไขว3 คู�กับตรา หรือสัญลักษณ)ที่ใช3ระหว�าง
ประเทศ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด

• มีข3อความว�า “ห3ามนํากลับมาใช3ใหม�” และ “ห3ามเป<ด” 
โดยเด็ดขาด



ถงุบรรจมุลูฝอยตดิเชื�อ

• วัสดุทนทานต�อการรับน้ําหนัก 

และ ทนต�อสารเคมี

• เหนียว ไม�ฉีกขาดง�าย

• กันน้ําได3 ไม�รั่วซึม

• ทิ้งมูลฝอย 2 ใน 3 ของถุง



ทาํดว้ยวสัดแุข็งแรงทนทานตอ่สารเคมี
ไมร่ ั$วซมึ ทาํความสะอาดงา่ย 
มฝีาปิดมดิชดิ





� เตรยีมจดัอปุกรณ์ เชน่ ถงุขยะสแีดง 
เชอืก และอปุกรณ์ทาํความสะอาด และ
รถขนยา้ยขยะตดิเชื�อใหเ้รยีบรอ้ย

� รวบถงุขยะในถงัขยะ � รวบถงุขยะในถงัขยะ 
� ผกูมดัปากถงุขยะใหแ้นน่ขณะที$อยูใ่น

ถงัขยะ 
� หา้มยกถงุขยะออกมามดัขา้งนอก
� จบัถงุขยะบรเิวณคอถงุ หา้มอุม้ถงุ ยก

และวางถงุมลูฝอยอยา่งนุม่นวล หา้ม
เตะ/โยน หรอืลากถงุขยะ





หมวกคลุมผมผ3า
ผ3าป<ดปาก - จมูก

ถุงมือยางหนา
(มียางรัด)

ผ3ากันเปEFอน

รองเท3าบูGท















ลักษณะ

ชิ้นเนื้อขนาดใหญ� ,รกเด็ก
ถุงเลือดบริจาค
โดยผู�ติดเชื้อ

เลือดและสารคัด
หลั่งผู�ป�วย

ทิ้งบ�อทิ้งรกใกล3บ�อบําบัด

ใส�ภาชนะกันรั่วซึมมี
ฝาป<ด

ใส�ภาชนะกันรั่วซึมมี
ฝาป<ดส�ง Autoclave

ทิ้งในขยะติดเชื้อ

ทิ้งในชักโครก
อย�างระมัดระวัง

ป<ดฝาก�อนชัก
โครก









- ตรวจสขุภาพประจาํปี
- รบัวคัซนี



การป้องกนัการเกดิอบุตัเิหตุ
จากการถกูเข็มหรอืของมคีมทิ$มตาํ      

ถกูเลอืดหรอืสารนํ �าจากรา่งกายผูป้่วย



โรคตดิเชื
อที�ตดิตอ่ทางเลอืด

• ไวรัสตบัอักเสบบี

• ไวรัสตบัอักเสบซี• ไวรัสตบัอักเสบซี

• ไวรัสเอชไอวี (โรคเอดส์)



โอกาสการตดิเชื้อ

ไวรัส                ถูกเขม็ตาํ/ของมีคมบาด     การสัมผสัเยื�อบุ

ตบัอกัเสบบี 23 - 62 %                              -ตบัอกัเสบบี 23 - 62 %                              -

ตบัอกัเสบซี 1.8 %                                     -

เอช ไอ ว ี                      0.3 %                                 0.09 %



สาเหตุของอุบัตเิหตุจากการปฏิบัตงิาน

1. การปฏิบัติงานด้วยวิธีการที�ไม่ปลอดภัย

การป้องกนัการเกดิอบุตัเิหตจุากการ
ถกูเข็มหรอืของมคีมทิ$มตาํ



2. สภาพแวดล้อมการทาํงานที�ไม่ปลอดภยั



3. ผู้ปฏิบตัิงานขาดการเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจ





การปฏิบัตตินเมื�อเกดิอุบัตเิหตุ เขม็ทิ�มตาํ ถูกเลอืดหรือ
สารนํ�าจากร่างกายผู้ป่วยเข้าสู่ร่างกายบุคลากร

• 1. เมื�อถูกเขม็หรือของมีคมที�
เปื'อนเลือดหรือสารนํ 'าของเปื'อนเลือดหรือสารนํ 'าของ
ผู้ป่วยตาํหรือบาดที�ผิวหนัง ให้
ชาํระล้างบาดแผลด้วยนํ 'าและ
สบู่ แล้วเช็ดบริเวณนั'นด้วย 
70 % Alcohol



ลา้งตาดว้ยนํ �าสะอาด
หรอื 0.9% NSS 

มากๆ

กล ั�วปากและคอ
ดว้ยนํ �าสะอาด

หรอื 0.9% NSS มากๆ



การดาํเนนิการตอ่เนื$องภายหลงัเกดิอบุตัเิหต ุ

• 1. แจ้งผู้บังคบับัญชาหรือหัวหน้าเวรทราบตามระเบียบทุกครั�ง 

• 2. ขอรับบริการปรึกษาจากแพทย์ 
– ในเวลาราชการที� OPD 

– นอกเวลาราชการ ที� ER 

ว่าควรปฏิบตัอิย่างไร เช่น การเจาะเลอืด การได้รับยาต้านไวรัสเอดส์

• 3. กรณแีพทย์พจิารณาให้เจาะเลอืด ให้เจาะเลอืดบุคลากรเพื�อตรวจ HIV 

antibody เป็นข้อมูลพื�นฐาน โดยไม่เปิดเผยชื�อแต่ใช้รหัสแทน หากไม่พบ
การติดเชื�อไวรัสเอดส์ ให้ตรวจซํ�าในเดือนที� 3  หลงัเกดิอุบัติเหตุ







หลกัการป้องกนัและ
ควบคมุการแพร่กระจายเชื�อ

Isolation Precaution















Transmission – Based Precautions

• เชื้อโรคมักจะแพร�กระจายเชื้อได3มากกว�า 1 ช�องทาง 
จึงต3องใช3การป;องกันหลายวิธีรวมกัน

• เมื่อไม�สามารถใช3การป;องกันแบบ Transmission –• เมื่อไม�สามารถใช3การป;องกันแบบ Transmission –
Based Precautions ได3อย�างสมบูรณ) ให3ใช3 

Standard Precautions 





ตัวอย�างโรค
• M.tuberculosis
• Measles
• Chicken pox









ตัวอย�างโรค

• เยื่อหุ3มสมองอักเสบ ปอดติดเชื้อ ไอกรน

ไข3หวัดใหญ� คางทูม หัดเยอรมัน คออักเสบ คอตีบ





การจดัการป้องกนัและควบคมุ 
Droplet precautions

• ล3างมือ ล3างมือ และล3างมือ
• เน3นมารยาทในการไอ จาม ป<ดปากและจมูก ด3วยผ3า

หรือกระดาษเมื่อไอ จาม และทิ้งกระดาษหรือผ3าในหรือกระดาษเมื่อไอ จาม และทิ้งกระดาษหรือผ3าใน
ภาชนะที่เหมาะสม

• ไม�อยู�ในระยะประชิดกับผู3ป�วยโดยไม�มีเครื่องป;องกัน



Fig 1 Sneeze without a surgical mask: lateral view
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Fig 3 Sneeze with a surgical mask: lateral view

103
Copyright ©2007 BMJ Publishing Group Ltd.

Granville-Chapman, J et al. BMJ 2007;335:1293









การจดัการป้องกนัและควบคมุ 
Contact precautions

• สวมถุงมือและเสื้อกาวน)

   เมื่อเข3าไปในห3องผู3ป�วย 

   หรือบริเวณที่พักผู3ป�วย   หรือบริเวณที่พักผู3ป�วย

• ถอดเสื้อกาวน)และล3างมือ ก�อนออกจากบริเวณที่พัก
หรือสิ่งแวดล3อมของผู3ป�วย

• เปลี่ยนเครื่องป;องกันร�างกายที่สัมผัสผู3ป�วย

และล3างมือระหว�างการสัมผัสแต�ละรายในห3องเดียวกัน











ทาํไมต้อง ล้างมอื ?ทาํไมต้อง ล้างมอื











เชื�อโรคทั�งนั�นเลย





5 stages of hand transmission
5 5 ขั�นตอนของการแพรเ่ชื� อผ่านมือขั�นตอนของการแพรเ่ชื� อผ่านมือ

เชื� อโรค ปรากฏ
(present) บน
ผิวหนังของ
ผูป้่วยและ
พื� นผิวของ

เชื� อโรค
เคลื อนยา้ย 
(transfer) สูม่ือ
ของบุคลากร
สาธารณสุข

เชื� อโรค อยูร่อด 
(survive) บน
มือเป็นเวลา
หลายนาที

การทาํความ
สะอาดมือที ไม่
เพียงพอหรือ
ไม่ไดท้าํความ
สะอาดทาํให้

มือที ปนเปื� อน
สง่ผ่าน
(transmit) เชื� อ
โรคผ่านการ

หนึ ง สอง สาม สี หา้

ผูป้่วยและ
พื� นผิวของ
สิ งแวดลอ้มที 
อยูใ่กลผู้ป้่วย

ของบุคลากร
สาธารณสุข

ไม่ไดท้าํความ
สะอาดทาํให้
ยงัคงมีการ
ปนเปื� อน 
(remaining 
contaminated)
ที มือ

โรคผ่านการ
สมัผสัโดยตรง
กบัผูป้่วยหรือ
สิ งแวดลอ้มที 
อยูใ่กลผู้ป้่วย



ประเภทของ

การลางมือ (Hand Washing)การลางมือ (Hand Washing)
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ข้อดี



การล้างมอืด้วยแอลกอฮอล์

3649.78

3000

4000

Mean colony count/ml

450.57

0

1000

2000

ก่อนล้าง หลังล้าง

ก่อนล้าง หลังล้าง







““ 55  MomentsMoments สําหรับสุขอนามัยของมือสําหรับสุขอนามัยของมือ””

ก�อนทําหัตถการสะอาด/
ปราศจากเชื้อ

ก�อนสัมผสัผู3ป�วย

หลงัสัมผัสสารคัดหลัง่
จากร�างกายผู3ป�วย

หลงัสัมผัสผู3ป�วย

หลงัสัมผัสสิง่รอบตัวผู3ป�วย







ทําไมต3องล3างมือ ทําไมต3องล3างมือ 77  ขั้นตอนขั้นตอน









Personal Protective Equipment 
(PPE)



ความหมาย

อุปกรณ)ป;องกันร�างกายส�วนบุคคล เป\นอุปกรณ)อุปกรณ)ป;องกันร�างกายส�วนบุคคล เป\นอุปกรณ)
สําหรับป;องกันการสัมผัสโดยตรง ระหว�างผิวหนังหรือ
อวัยวะต�างๆของบุคลากรกับเลือดสารน้ํา สารคัดหลั่ง 
เนื้อเยื่อผู3ป�วย สิ่งปนเปEFอนหรือสารพิษ



Types of PPE Used in 
Healthcare Settings

� Gloves – protect hands

� Gowns/aprons – protect skin 

and/or clothing 

� Masks and respirators– protect � Masks and respirators– protect 

mouth/nose 

� Respirators – protect respiratory tract from 
airborne infectious agents

� Goggles – protect eyes

**Face shields– protect face,mouth,nose,eyes

CDC:2004



ถงุมอื  (Gloves)
เป\นอุปกรณ)ป;องกันที่ใช3มากที่สุด

ข3อบ�งชี้
  ใช3เพื่อป;องกันมือ

  ใช3เพื่อป;องกันการสัมผัสโดยตรงกับเนื้อเยื่อ  

     ผู3ป�วยและสิ่งปนเปEFอน



ประเภทของถงุมอื

ถงุมอืปราศจากเชื�อ (Sterile gloves)
ขนาดสั้น ทําหัตถการต�างๆ

ขนาดยาว ล3วงรก/การผ�าตัดที่มีเลือดออกขนาดยาว ล3วงรก/การผ�าตัดที่มีเลือดออก

ล3วงลงไปในอวัยวะที่อยู�ลึก เช�น 

ช�องท3อง



ประเภทของถงุมอื

ถงุมอืสะอาด (Non - Sterile gloves)
ถุงมือเพื่อใช3ตรวจ ตรวจทั่วไปที่ต3องการ

ความสะอาดความสะอาด

ถุงมือยางหนา/ถุงมือแม�บ3าน สําหรับซักล3าง









หลักปฏิบัติในการสวมถุงมือให3มีประสิทธิภาพ

• เลือกใช3ให3สอดคล3องกับกิจกรรม

• สวมถุงมือทุกครั้งที่มือมีบาดแผล • สวมถุงมือทุกครั้งที่มือมีบาดแผล 

• สวมถุงมือทุกครั้งเมื่อดูแลผู3ป�วยที่คาดว�า

จะสัมผัสสิ่งที่อาจมีเชื้อโรคได3

• เปลี่ยนถุงมือและล3างมือทุกครั้งหลังดูแลผู3ป�วยแต�ละราย



เมื$อส ิ�นสดุการปฏบิตังิาน
ปฏิบัติดังนี้

ถุงมือชนิดใช3ครั้งเดียวทิ้ง (Disposable glove)
    ทิ้งลงถังขยะติดเชื้อ

ถุงมือชนิดที่นํากลับมาใช3ใหม� 
  ถอดถุงมือใส�ถังที่มีฝาป<ดเตรียมไว3

    ล3างมือให3สะอาด



เสื�อคลมุ (Gown)

ข3อบ�งชี้
• ใช3เมื่อสัมผัสกับสิ่งที่มีเชื้อโรค 

  เช�น การอุ3มเด็กที่มีแผลตามตัว  เช�น การอุ3มเด็กที่มีแผลตามตัว

• ใช3เมื่อป;องกันเชื้อโรคจากบุคลากรสู�ผู3ป�วย 
เช�น การผ�าตัด 

• ใช3เมื่อคาดว�าจะมีเลือดหรือสารคัดหลั่งพุ�ง
กระเด็น



ประเภทของเสื�อกาวน์

แบบใช3ครั้งเดียวทิ้ง 

แบบใช3แล3วนํากลับมาใช3ใหม�
แบบผ3า

แบบใยสังเคราะห) (กันน้ําได3)







หลักปฏิบัติในการสวมเสือ้คลุมให3มีประสิทธิภาพ

เลือกใช3ให3สอดคล3องกับกิจกรรม

สวมเสื้อคลุม 1 ตัวต�อการดูแลผู3ป�วย 1 คน

ถอดเสื้อคลุมออกด3วยความระมัดระวังถอดเสื้อคลุมออกด3วยความระมัดระวัง

ไม�ควรใส�เสื้อคลุมตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน



ผา้ปิดปาก – จมกู (Mask)

แบบธรรมดา (Surgical mask) 
• แบบผ3า

• แบบใยสงัเคราะห)แบบใยสงัเคราะห)

ข�อบ�งชีใ้นการใช�งาน

• ป;องกันการแพร�กระจายเชื้อของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจชนิด 
Droplet Transmission 

• ใช3สาํหรับผู3ป�วยและบุคลากรโดยเฉพาะเมื่อต3องการเข3าใกล3ผู3ป�วย 
ในระยะ < 3 ฟุต 



แบบกรองพเิศษ (N-95)

• ใช3สําหรับบคุลากร

• ป;องกันการแพร�กระจายเชื้อ• ป;องกันการแพร�กระจายเชื้อ

ของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ

ชนิด Airborne Transmission 



1 2

ข ั�นตอนการใสผ่า้ปิดปาก ข ั�นตอนการใสผ่า้ปิดปาก –– จมกู จมกู ((แบบธรรมดาแบบธรรมดา))

3



ข ั�นตอนการถอดผา้ปิดปาก ข ั�นตอนการถอดผา้ปิดปาก –– จมกู จมกู ((แบบธรรมดาแบบธรรมดา))



ผ3าป<ดปาก ผ3าป<ดปาก –– จมูก จมูก 
ช�วยลดการแพร�กระจายเชื้อที่เป\นละอองฝอยขนาดใหญ� ช�วยลดการแพร�กระจายเชื้อที่เป\นละอองฝอยขนาดใหญ� 

และละอองที่ฟุ;งกระจายในอากาศและละอองที่ฟุ;งกระจายในอากาศ







วธิกีารถอด N-95



หลกัปฏบิตัใินการใส ่Mask ใหม้ ี
ประสทิธภิาพ

 เลือกใช3ให3สอดคล3องกับกิจกรรม

 เปลี่ยนใหม�ทันทีเมื่อเปEFอน ชื้นแฉะ

 ใช3เฉพาะส�วนบุคคล ใช3เฉพาะส�วนบุคคล

 Mask แบบกรองพิเศษ นั้นควร

    ตรวจสอบความกระชับหลังใส�ทุกครั้ง

 Mask แบบชนิดผ3า ส�งซักทําความสะอาดที่หน�วยซักฟอก



การดแูลรกัษา Mask N95

• ไม�ควรเก็บไว3ในลิ้นชักหรือกระเปjา

• ดูแลจัดเก็บไม�ให3มีการเสียรูป• ดูแลจัดเก็บไม�ให3มีการเสียรูป

• ไม�ควรนําไปอบแก็ส

• กรณีใช3กับผู3ป�วยโรคไข3หวัดนกให3ทิ้งในขยะติดเชื้อ





แวน่ป้องกนัตา (Goggles)

ข3อบ�งชี้
 ใช3ในหัตถการที่อาจจะมีเลือด

    หรือสารคัดหลั่งกระเด็นเข3าตา    หรือสารคัดหลั่งกระเด็นเข3าตา

 ใช3ในหัตถการที่อาจมีฝอยละอองเล็ก 

    กระเด็นเข3าเยื่อบุตา เช�น การกรอฟkน

““แวน่สายตาไมเ่พยีงพอในการป้องกนัแวน่สายตาไมเ่พยีงพอในการป้องกนั””



ประเภทของแวน่ตา

แบบธรรมดา 
ไม�มีแผงป;องกันด3านข3างและด3านล�าง

แบบมีแผงกั้น แบบมีแผงกั้น 
นิยมใช3มากที่สุด

มีแผงกั้นด3านข3างและด3านล�าง

กระชบักับใบหน3า



การทาํความสะอาด

• ทําความสะอาดด3วยน้ํายาล3างจานและน้ํา

• เช็ดและผึ่งแดดให3แห3ง



หนา้กากป้องกนัหนา้ (Face shield)

ข3อบ�งชี้
 ใช3ในหัตถการที่อาจจะมีเลือด

   หรือสารคัดหลั่งกระเด็นเข3าหน3า   หรือสารคัดหลั่งกระเด็นเข3าหน3า

 ป;องกันจากด3านหน3าและด3านข3างได3ดี

““ไม�สามารถป;องกันเชื้อที่แพร�กระจายทางอากาศไม�สามารถป;องกันเชื้อที่แพร�กระจายทางอากาศ””



การทาํความสะอาด

• ทําความสะอาดด3วยน้ํายาล3างจานและน้ํา

• เช็ดและผึ่งแดดให3แห3ง



หมวกคลมุผม (Cap)

ข3อบ�งชี้
 ใช3ในหัตถการผ�าตัด ใช3ในหัตถการผ�าตัด

 ป;องกันเลือดและสารคัดหลั่ง

    กระเด็นถูกเส3นผม



ประเภทของ หมวก

แบบผ3า
(นํากลับมาใช3ใหม�)

แบบใยสังเคราะห) 
(ใช3ครั้งเดียวทิ้ง)



รองเทา้บูท๊ (Boots)

ข3อบ�งชี้
 ใช3ในกิจกรรมที่คาดว�าเท3าจะสัมผัสกับสิ่งสกปรก

 ทําคลอด ทําคลอด

 ล3างห3องน้ํา

 ขนขยะ

 ป;องกันของมีคมที่อาจทิ่มตําเท3า



ผา้กนัเปื� อน (Apron)

ข3อบ�งชี้
 ใช3ในกิจกรรมมีการกระเด็นของเลือด สารน้ําจาก    

    ร�างกาย หรือน้ําที่ล3างเครื่องมือที่ปนเปEFอน    ร�างกาย หรือน้ําที่ล3างเครื่องมือที่ปนเปEFอน

 ใช3เป\นแบบพลาสติก

““ไม�แนะนําให3ใช3แบบผ3า อาจใช3ครั้งเดียวทิ้งไม�แนะนําให3ใช3แบบผ3า อาจใช3ครั้งเดียวทิ้ง””



ขอ้ควรระวงัการใชเ้ครื$องป้องกนัรา่งกาย

• ขณะถอดอุปกรณ)ป;องกันร�างกาย ระวังการสัมผัส/
ปนเปEFอน

• ล3างมือทันทีทุกครั้งหลังถอดอุปกรณ)ป;องกัน
ร�างกาย



หลกัสาํคญัในการใชอ้ปุกรณป์้องกนัรา่งกาย

  ใช3ในกรณีที่จําเป\นเท�านั้น

  เหมาะสมกับงาน 

  เฉพาะภารกิจเดียว เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจนั้นๆ   เฉพาะภารกิจเดียว เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจนั้นๆ 

แล3วให3ถอดหรือปลดออกทันที

  ใช3อุปกรณ)ที่มีคุณภาพดี และประหยัด

  เลือกขนาดให3พอดี

  รู3จักวิธีการเก็บรักษา/การทําความสะอาดภายหลังการใช3



ทาํความสะอาด ห้อง AIIR ทาํความสะอาดประจาํวนั



ซกัผา้ เกบ็ผา้ที#หน่วยงาน



ขนย้ายขยะติดเชื�อ ล้างเครื#องมือหน่วยจ่ายกลาง



















ประโยชน)ของการป;องกันและควบคุมการติดเชื้อ

• ลดการแพร�กระจายของเชื้อโรค มายังครอบครัว

และชุมชนของเรา

• เพิ่มความปลอดภัยของผู3รับบริการชุมชน• เพิ่มความปลอดภัยของผู3รับบริการชุมชน

• เพิ่มประสิทธิภาพของการรักษา

• ลดค�าใช3จ�าย

• ลดข3อขัดแย3งทางกฎหมาย






