
การพยาบาลเพื
อป้องกนัการติดเชื�อ         

ที
ระบบต่างๆในรา่งกาย
(Prevention of Healthcare related Infection : HAI)

การพยาบาลเพื
อป้องกนัการติดเชื�อ         

ที
ระบบต่างๆในรา่งกาย
(Prevention of Healthcare related Infection : HAI)(Prevention of Healthcare related Infection : HAI)

โรงพยาบาลท่าตะโก

จงัหวดันครสวรรค ์ 

(Prevention of Healthcare related Infection : HAI)

โรงพยาบาลท่าตะโก

จงัหวดันครสวรรค ์ 



การป้องกนัการติดเชื�อที
ระบบทางเดินปัสสาวะ

จากการใสส่ายสวนปัสสาวะ
(Prevention of Urinary tract infection)   

การป้องกนัการติดเชื�อที
ระบบทางเดินปัสสาวะ

จากการใสส่ายสวนปัสสาวะ
(Prevention of Urinary tract infection)   



Pathogenesis

Extraluminal
• Early, at insertion
• Late, by capillary action

Intraluminal
• Break in close system
• Contamination of collection

urine bag





ประเมนิความจาํเป็นที�ตอ้งใสส่ายสวนปสัสาวะ 

ใสส่ายสวนปสัสาวะเมื�อมขีอ้บง่ชี� ดงัตอ่ไปนี�

• ภาวะที�มกีารค ั�งคา้งของนํ �าปสัสาวะ
• ภาวะที�มกีารอดุตนัของทางเดนิปสัสาวะ
• เมื�อตอ้งการวดัปรมิาณนํ�าปสัสาวะ• เมื�อตอ้งการวดัปรมิาณนํ�าปสัสาวะ



ประเมนิความจาํเป็นที�ตอ้งใสส่ายสวนปสัสาวะ 

ใสส่ายสวนปสัสาวะเมื�อมขีอ้บง่ชี�
ดงัตอ่ไปนี�

• ผูป้่วยเรื�อรงัที�ไมส่ามารถควบคมุการ
ขบัถา่ยได้

• กอ่นและหลงัผา่ตดั เชน่ ผา่ตดัคลอด , • กอ่นและหลงัผา่ตดั เชน่ ผา่ตดัคลอด , 
ผา่ตดัชอ่งทอ้ง , ผา่ตดัเปิดชอ่งทอ้ง

• รกัษาภาวะ neurogenic bladder และ
หรอืมกีารระคายเคอืงของผวิหนงั

• มแีผลกดทบัและไมส่ามารถควบคมุ
การขบัถา่ยได้
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Almost all catheterized patients 
are infected after 30 days











การเลอืกประเภทของสายสวนปสัสาวะ

ลกัษณะ



เลอืกขนาดที�เล็กที�สดุ

เพื�อลด tissue damage



การใสส่ายสวนปสัสาวะ

การลา้งมอื
• ลา้งมอืแบบ Hygienic handwashing กอ่น และ

หลงัทําการสวนปสัสาวะ





วธิกีารสวนปสัสาวะ

• ใชห้ลกั aseptic technique ที�ถกูตอ้ง
• ฟอกทําความสะอาดบรเิวณอวยัวะสบืพนัธุ ์สบูแ่ละนํ �า 

• แลว้เช็ดบรเิวณรเูปิดดว้ย sterile normal saline

• ฉดีนํ �ากล ั�นปราศจากเชื�อเขา้ลกูโป่ง
สายสวนประมาณ  10 มล. 
เพื�อป้องกนั tissue damage 



ผูห้ญงิผูช้าย

ตรงึสายสวนปสัสาวะ ดว้ยพลาสเตอร์

โคนขาดา้นใน โคนขาดา้นหนา้หรอืหนา้ทอ้ง

ตรวจสอบการยดึตรงึของสายสวนที�หนา้ขา/หนา้ทอ้ง
เพื�อป้องกนัการเลื�อนเขา้ออก



การดแูลระหวา่งคาสายสวนปสัสาวะ 

• ลา้งมอืแบบ normal handwashing กอ่นและ
หลงัสมัผสัสายสวนทกุคร ั�ง

ก่อนทําหัตถการสะอาด/
ปราศจากเชื�อ

ก่อนสัมผสัผู้ป่วย

หลงัสัมผสัสารคดัหลั"ง
จากร่างกายผู้ป่วย

หลงัสัมผสัผู้ป่วย

หลงัสัมผสัสิ"งรอบตวัผู้ป่วย



การดแูลระหวา่งคาสายสวนปสัสาวะ 

• ดแูลสายสวนปสัสาวะให้
เป็นระบบปิดตลอดเวลา

• สายตอ่ไมห่กั พบังอหรอือดุตนั
• ถา้มกีารเคลื�อนยา้ยผูป้่วยใหห้นบี• ถา้มกีารเคลื�อนยา้ยผูป้่วยใหห้นบี

สายสวนปสัสาวะ
• เทปสัสาวะออกเมื�อมนีํ �าปสัสาวะ

ประมาณ 3/4  ของถงุหรอืใน
ระยะเวลาที�กาํหนด



ทําความสะอาดบรเิวณอวยัวะสบืพนัธุป์ระจําวนั 
• ฟอกดว้ยนํ �าและสบู ่ วนัละ 2 คร ั�ง  
• หรอืหลงัการถา่ยอจุจาระ

การดแูลระหวา่งคาสายสวนปสัสาวะ 





• จดัวางตาํแหนง่ของ Urine bag ใหต้ํ�ากวา่ระดบั
กระเพาะปสัสาวะ โดยไมส่มัผสัพื�น

การดแูลระหวา่งคาสายสวนปสัสาวะ 





• สายสวนปสัสาวะอดุตนั
• สายสวนหรอืถงุเก็บปสัสาวะสกปรกหรอืร ั�ว
• เมื�อแพทยพ์จิารณาใหเ้ปลี�ยน
• หากคลงึสายสวนแลว้พบวา่ภายในสายสวนมลีกัษณะ

เหมอืนเม็ดทราย
• เมื�อเกดิ biofilm ภายในสายสวน

เปลี�ยนสายสวนปสัสาวะและถงุรองรบัปสัสาวะ 

• เมื�อเกดิ biofilm ภายในสายสวน





Education and Training

• ใหม้กีารศกึษาอบรมเจา้หนา้ที�เก ี�ยวกบัการปฏบิตั ิ
ในการใสส่ายสวนปสัสาวะและภาวะแทรกซอ้น



ขอ้ไมค่วรปฏบิตั ิ

• ไมเ่ปลี�ยนสายสวนปสัสาวะโดยไมจ่าํเป็น หรอืไม่
เปลี�ยนเป็น routine 

• ไมค่วรทาํ bladder irrigation
• ไมค่วรเตมิ antiseptic หรอื antimicrobial 

solutions ในถงุเก็บปสัสาวะsolutions ในถงุเก็บปสัสาวะ



การป้องกนัการติดเชื�อในโรงพยาบาล
ที
ระบบทางเดินหายใจ             

ในผ ูป้่วยใชเ้ครื
องช่วยหายใจ



การเกิดปอดอักเสบในโรงพยาบาล

• สําลกัเอาเชื�อซึ�งอยูบ่รเิวณชอ่งปาก
และลําคอเขา้ไป

• การสดูหายใจเอาเชื�อเขา้ไป จากการ
ปนเปื� อนเชื�อที�อปุกรณ์เร ื�องชว่ยหายใจ

•การแพรก่ระจายเชื�อจากการตดิเชื�อที�
ตาํแหนง่อื�นสูป่อด ทางกระแสโลหติ

•การเคลื�อนตวัของเชื�อจากทางเดนิอาหาร

•มอืของบคุลากร



ภาพแสดงการท่อใส่หลอดลม







ทําไมตอ้งเอาออกใหเ้รว็ที
สดุ
• ร่างกายขาดกลไกในการป้องกันการตดิเชื �อ เนื�องจากการคาท่อ

หลอดลมคอ ทาํให้เชื �อโรคผ่านเข้าสู่ปอดได้โดยตรง

• การไอเอาเสมหะออกลดลง เนื�องจาก Mucociliary function 

ไม่สามารถพัดโบกเอาเสมหะออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

• epithelial lining ยังถูกทาํลาย ทาํให้บริเวณ subglotic มี • epithelial lining ยังถูกทาํลาย ทาํให้บริเวณ subglotic มี 
secretion สะสมเกดิ colonization ของ bacteria ได้ง่าย





ทําไมตอ้งเอาออกใหเ้รว็ที
สดุ

• ระยะเวลาของการใส่เครื�องช่วยหายใจมีความสัมพันธ์กับการเกดิ
VAP ยิ�งใส่เครื�องช่วยหายใจนาน โอกาสเกดิ VAP ยิ�งสูงขึ �น 

• เนื�องจาก biofilm ระหว่างอุปกรณ์และเยื�อบุเป็นแหล่งขยายตัว
ชองเชื �อจุลชีพ 



Weaning protocol 

• สืบค้นหาสาเหตุและแก้ไขโรคหรือ
ภาวะที�ทาํให้ผู้ป่วยไม่สามารถถอด
เครื�องช่วยหายใจออกได้เครื�องช่วยหายใจออกได้

• เมื�อได้รับการแก้ไขดขีึ �นแล้วก็น่าจะ  
มีโอกาสถอดเครื�องช่วยหายใจได้

• ประเมินความพร้อมของผู้ป่วย







““ 55  MomentsMoments สําหรับสุขอนามัยของมือสําหรับสุขอนามัยของมือ””

ก่อนทาํหัตถการสะอาด/
ปราศจากเชื�อ

ก่อนสัมผสัผู้ป่วย

หลงัสัมผสัสารคดัหลั"ง
จากร่างกายผู้ป่วย

หลงัสัมผสัผู้ป่วย

หลงัสัมผสัสิ"งรอบตัวผู้ป่วย



Point of patient carePoint of patient care  

Alcohol hand rubAlcohol hand rub





1. ใช้ noninvasive positive-pressure ventilation



2. จัดท่านอนศีรษะสูง 30o – 45o  









3. วดั pressure cuff 



4. ป้องกนัการสาํลกัจาก NG feed

• จัดทา่ศรีษะสงู 30 – 45 องศา (ถา้ไมม่ขีอ้หา้ม)
• ตรวจสอบสายยางใหอ้ยูใ่นตําแหน่งที'ถกูตอ้ง
• ตรวจสอบวา่มอีาหารคา้งหรอืไม ่ถา้พบวา่ผูป้่วย

ยังคงมอีาหารเหลอืคา้งในกระเพาะอาหารมากกวา 
50 cc ในชั'วโมงที'สองใหร้ายงานแพทย์

• ปลอ่ยอาหารไหลลงสูก่ระเพาะอาหารชา้ ๆ ตาม• ปลอ่ยอาหารไหลลงสูก่ระเพาะอาหารชา้ ๆ ตาม
แรงโนม้ถว่ง

• หากผูป้่วยไอระหวา่งการใหอ้าหาร หยดุใหอ้าหาร
จนกวา่ผูป้่วยจะหยดุไอ

• ใหผู้ป้่วยนอนในทา่ศรีษะสงูอยา่งนอ้ย 1 ชั'วโมง 
หลงัใหอ้าหาร

• หลกีเลี'ยงการดดูเสมหะหลงัใหอ้าหาร 1 ชั'วโมง
• ปิดปลายสายยางหลงัใหอ้าหารเสร็จทกุครั 9ง



55. . การดดูเสมหะการดดูเสมหะ

ดดูเสมหะเมื�อมขีอ้บง่ชี�
• หลงัจากเจาะคอใหม ่ๆ 12 ช ั�วโมงแรก
• ผูป้่วยรอ้งขอใหด้ดูเสมหะ
• กอ่นที�จะเอาทอ่ชว่ยหายใจออก (กอ่นที�ทาํการ• กอ่นที�จะเอาทอ่ชว่ยหายใจออก (กอ่นที�ทาํการ

deflation ของ cuff)
• กอ่นใหอ้าหารทางสายใหอ้าหาร
• ไดย้นิเสยีงเสมหะ
• กอ่นพลกิตะแคงตวั

ไมค่วร Suction เป็น routine



การดดูเสมหะการดดูเสมหะ

• ลา้งมอื
• สวมเครื�องป้องกนัรา่งกาย เชน่ 

Mask, แวน่ป้องกนัตา
• ใชผู้ช้ว่ยดดูเสมหะ 2 คน 
• เนน้หลกั Aseptic  technique• เนน้หลกั Aseptic  technique

• สวมถงุมอืปราศจากเชื�อ
• เช็ดขอ้ตอ่ตา่งๆ ดว้ย Alcohol 70% 
    กอ่นและหลงัถอดขอ้ตอ่
    ของสายตอ่เครื�องชว่ยหายใจ



การดดูเสมหะการดดูเสมหะ

• ขนาดของสายขนาดของสาย  ไมค่วรใหญเ่กนิกวา่ครึ�งของ
เสน้ผา่ศนูยก์ลางของทอ่ชว่ยหายใจ เพื'อป้องกนั
การดดูเสมหะดว้ยแรงดนัลมมากเกนิไป ซึ'งอาจทํา
ใหแ้รงดนัออกซเิจนในเลอืดแดงลดลงใหแ้รงดนัออกซเิจนในเลอืดแดงลดลง

• ระยะเวลาระยะเวลาที'สอดสายดดูเสมหะเขา้จนถงึออกไมค่วร
เกนิ 10 วนิาทใีนผูใ้หญแ่ละ 5 วนิาทใีนเด็ก ถา้ตอ้ง
ดดูเสมหะเพิ'มเตมิใหผู้ป้่วยพักหายใจ 2-3 นาที
กอ่นที'จะดดูครั 9งตอ่ไป



การดดูเสมหะการดดูเสมหะ

• เคาะปอดกอ่นดดูเสมหะ
• ใช้ NSS ในการลดความเหนยีว

ของเสมหะใหน้อ้ยที�สดุ
• สายดดูเสมหะใชค้ร ั�งเดยีวทิ�ง• สายดดูเสมหะใชค้ร ั�งเดยีวทิ�ง
• เปลี�ยนชุดดดูเสมหะท ั�งชุดเมื�อ

ใชก้บัผูป้่วยรายใหม่
• ขวดรองรบัเสมหะน ั�นควรลา้งให้

สะอาดกอ่นใชต้อ่ไป





1. Oral care

• แปรงฟนัและทาํความสะอาดชอ่งปากอยา่งนอ้ยวนัละ 2 คร ั�ง
โดยจดัทา่ใหผู้ป้่วยนอนศรีษะสงูและตะแคงหนา้ไปดา้นใด
ดา้นหนึ�ง

ลด colonization dental plaque



2. การทาํลายเชื�อการทาํใหป้ราศจากเชื�อ
อปุกรณเ์ครื�องชว่ยหายใจ

อบแกส๊ EO 

ไมจ่ําเป็นตอ้งทําลายเชื�อในเครื�องชว่ยหายใจ
ใหเ้ช็ดดว้ยผา้ชุบนํ �าหมาดๆ



การดแูลอปุกรณเ์กี�ยวกบัการหายใจการดแูลอปุกรณเ์กี�ยวกบัการหายใจ

• เปลี�ยนนํ �าในเครื�องทําความชื�นดว้ย
นํ �าปราศจากเชื�อทกุ 8 ช ั�วโมง 

• เปลี�ยน Circuit ไมเ่ร็วกวา่ 48 ช ั�วโมง 

ไมเ่ปลี�ยนเป็น routine ยกเวน้เมื�อเปื� อน



เทนํ�าที
ตกคา้งใน circuit 
อยา่งสมํ
าเสมอ

เป็นแหลง่ที�อยูข่อง
Pseudomonas aeruginosa
Acinetobacter baumannii

 



1. ลา้งมอืใหส้ะอาดและเช็ดใหแ้หง้
2. ใชป้ากคบีคบีสาํล ีชุบแอลกอฮอล ์เช็ดผวิหนงั

บรเิวณรอบรทูอ่หลอดลมคอ และบรเิวณรอบๆ
แผลโดยวนจากดา้นในชดิกบัทอ่ออกดา้นนอกจน
สะอาด

3. ใชป้ากคบีคบีสาํลแีละใชส้าํลพีนัปลายไม ้ชุบ
นํ �าเกลอื เช็ดผวิหนงับรเิวณใตท้อ่หลอดลมคอท ั�ง
ดา้นบนและดา้นลา่ง ท ั�งดา้นซา้ยและดา้นขวา ดา้นบนและดา้นลา่ง ท ั�งดา้นซา้ยและดา้นขวา 
และทาํซํ �าดว้ยสาํล ีหรอืสาํลพีนัปลายไมอ้นัใหม่
จนสะอาด  หา้มใชไ้มพ้นัสาํลแียงเขา้ไปภายใน
ทอ่หลอดลมคอ เพราะอาจจะหลดุเขา้ไป อดุตนั
หลอดลม ทาํให ้หายใจไมอ่อกได้

4. ใชป้ากคบีคบีผา้กอ๊สรปูหา้เหลี�ยมที�พบัไว ้รองใต้
แป้นทอ่หลอดลมคอทลีะขา้ง 

5. ปิดพลาสเตอรย์ดึชายผา้กอ๊สดา้นลา่งเขา้ดว้ยกนั



1. ลา้งมอืใหส้ะอาด และเช็ดใหแ้หง้
2. ถอดทอ่หลอดลมคอช ั�นในจากคอ แชน่ํ �าทิ�งไว ้5-10 

นาท ีหรอืแช ่นํ �ายาไฮโดรเจนเปอรอ์อกไซด ์เพื�อให้
เสมหะหลดุออกงา่ย

3. ลา้งทอ่ช ั�นในดว้ยสบู ่หรอืนํ �ายาลา้งจานท ั�งดา้นนอก
และดา้นใน แปรงทอ่ดา้นในดว้ยแปรงขนาดเล็ก 
จนกวา่เสมหะหลดุออกหมด จนกวา่เสมหะหลดุออกหมด 

4. ลา้งดว้ยนํ �าใหส้ะอาดโดยการเปิดนํ �ากอ๊กใหไ้หล
ผา่นภายในทอ่หลอดลมคอ

5. นําทอ่ช ั�นในชนดิโลหะตม้ในนํ �าเดอืดนาน 30 นาท ี
แลว้นําขึ�นมาวางไวใ้หห้ายรอ้น

6. กอ่นนําไปใช ้ตอ้งสลดัทอ่ช ั�นในใหแ้หง้สนทิ ไมใ่หม้ ี
หยดนํ �าคา้งอยูใ่นทอ่เลย

7. สวมทอ่หลอดลมคอช ั�นในกลบัไปที�คอผูป้่วยชา้ๆ 
แลว้หมนุล็อคทอ่หลอดลมคอใหส้นทิ เพื�อป้องกนั
ทอ่เลื�อนหลดุออกมา



Education and TrainingEducation and Training

• สาเหตแุละปัจจยัเสี
ยงของ
การเกิดปอดอกัเสบใน
โรงพยาบาล

Educate HCWs (IA)Educate HCWs (IA)

โรงพยาบาล

•  วิธีป้องกนัหรอืมาตรการ
การปฏิบตัิ

•  ติดตามการปฏิบตัิตาม 

   มาตรการอยา่งต่อเนื
อง
Training should be ongoing



การพยาบาลเพื
อป้องกนัการติดเชื�อที
แผลผา่ตดั 

(Prevention of Surgical Site Infection : SSI)   
การพยาบาลเพื
อป้องกนัการติดเชื�อที
แผลผา่ตดั 

(Prevention of Surgical Site Infection : SSI)   



การป้องกนัการตดิเชื�อที�แผลผา่ตดัการป้องกนัการตดิเชื�อที�แผลผา่ตดั

• แบ่งออกเป็น 3 ช่วงเวลา

»กอ่นผา่ตดั  »กอ่นผา่ตดั  
»ขณะผา่ตดั
»หลงัผา่ตดั



1.กอ่นผา่ตดั

เตรยีมผูป้่วย

• รบัผูป้่วยไวใ้นโรงพยาบาลกอ่นผา่ตดัให้
ระยะส ั�นที�สดุ ระยะส ั�นที�สดุ 

1 วนั   SSI 1.1 ตอ่ผูป้่วย 100 ราย

1 สปัดาห ์ SSI     2  ตอ่ผูป้่วย 100 ราย
2 สปัดาห ์ SSI  4.3 ตอ่ผูป้่วย 100 ราย





Infected rate in clean wound

• Shave 2.3%
• Clipped 1.7% 
• None 0.9%• None 0.9%



SSI rate
• Shaving more than 24 hrs 20%
• Shaving within 24 hrs 7.1%

ทาํใกลเ้วลาผา่ตดัที�สดุ ไมเ่กนิ 1 ช ั�วโมง

• Shaving within 24 hrs 7.1%
• Shaving inmediately before procedure 3.1%



เตรยีมผูป้่วย

• รกัษาโรคอื�นๆ ใหด้ขี ึ�น
หรอืหายกอ่นผา่ตดั

• ควรใหผู้ป้่วยงดบหุรี�อยา่ง
นอ้ยที�สดุ 30 วนักอ่นการนอ้ยที�สดุ 30 วนักอ่นการ
ผา่ตดั

• ระดบันํ �าตาลในเลอืดอยู่
ในระดบัปกติ



Antimicrobial prophylaxis

• ในรายที�มขีอ้บง่ชี�
• ชนดิของยาควรเหมาะกบัเชื�อที�ทําใหเ้กดิ SSI
• เวลาที�เร ิ�มใหย้า
• ระยะเวลาที�ให้• ระยะเวลาที�ให้

 2 – 24 ชม. กอ่นผา่ตดั เกดิ SSI รอ้ยละ 3.8 
0 – 2   ชม. กอ่นผา่ตดั เกดิ SSI รอ้ยละ 0.6

30 นาท ีกอ่นผา่ตดั ดที ี�สดุ



เตรยีมบคุลากร

• ลา้งมอืแบบ surgical 
handwashing ไมค่วรแปรงมอื

• ไมไ่วเ้ล็บยาว ไมใ่สเ่ล็บปลอม 
เครื�องประดบัที�มอืและแขน



PPE



2. ระหวา่งผา่ตดั
หอ้งผา่ตดั OPERATING ROOM

• Positive pressure 
 หรอื (protective environment room)
• แลกเปลี�ยนอากาศอยา่งนอ้ย 15 รอบตอ่ช ั�วโมง • แลกเปลี�ยนอากาศอยา่งนอ้ย 15 รอบตอ่ช ั�วโมง 
• อณุหภมูสิามารถปรบัไดใ้นชว่ง 20 – 27oC
• ควบคมุความชื�นสมัพทัธใ์หอ้ยูใ่นชว่ง 45 – 55%RH
• อดุรอยร ั�วของผนงั , เพดาน , ชอ่งเจาะที�พื�น 

ตลอดจนกรอบประต ู













2. ระหวา่งผา่ตดั

• ปิดประตหูอ้งผา่ตดัตลอดเวลาเปิดเฉพาะเทา่ที�จําเป็น
• จํากดัจํานวนบคุลากรในหอ้งผา่ตดัเทา่ที�จําเป็น
• เครื�องมอืผา่ตดัตอ้งปราศจากเชื�อ
• ปฏบิตัติามเทคนคิปลอดเชื�ออยา่งเครง่ครดั• ปฏบิตัติามเทคนคิปลอดเชื�ออยา่งเครง่ครดั
• ควรใชเ้วลาผา่ตดัใหน้อ้ยที�สดุ 
• เกดิอนัตรายตอ่เนื�อเยื�อใหน้อ้ยที�สดุ



3. หลงัผา่ตดั

• ไมเ่ปิดแผลผา่ตดักอ่น 24-48 ช ั�วโมง ยกเวน้
ในกรณีแผลมเีลอืด/discharge ซมึมาก

• ลา้งมอืแบบ hygienic handwashing กอ่นและ
หลงัทําแผลผา่ตดั

• ทําแผลโดย aseptic technique• ทําแผลโดย aseptic technique

• ใหค้วามรูแ้กผู่ป้่วยและญาต ิในการดแูลแผล
ผา่ตดั

• เฝ้าระวงัการตดิเชื�อหลงัผูป้่วยจําหนา่ย



4. การทําความสะอาดหอ้งผา่ตดั
• ทําความสะอาดดว้ยนํ �าและผงซกัฟอก 
• ถา้มกีารเปื� อนของเลอืด หรอืสารคดัหล ั�งเปื� อนใหท้ํา

ความสะอาดดว้ยนํ �ายาทําลายเชื�อ
• ทําความสะอาดหอ้งผา่ตดัหลงัการผา่ตดัรายสดุทา้ย

ของวนัของวนั

สิ�งที�ไมค่วรปฏบิตั ิ
1. อบหอ้งผา่ตดัดว้ยฟอรม์าลนิ   
2. การพน่ดว้ยนํ �ายาทาํลายเชื�อหรอืเปิดไฟ U.V.ในหอ้งผา่ตดั
3. ใช ้laminar air flow   
4. วาง plate เพาะเชื�อในหอ้งผา่ตดั



การป้องกนัการตดิเชื�อการป้องกนัการตดิเชื�อ
จากการใสส่ายเขา้หลอดเลอืดดาํ จากการใสส่ายเขา้หลอดเลอืดดาํ ::

การป้องกนัการตดิเชื�อการป้องกนัการตดิเชื�อ
จากการใสส่ายเขา้หลอดเลอืดดาํ จากการใสส่ายเขา้หลอดเลอืดดาํ ::



ขอ้บ่งชี�ในการแทงสายผา่นเขา้ทางหลอดเลือดดํา

• ให้สารนํ �าและยา

• ให้เลือดหรือส่วนประกอบของเลือด

• ให้สารอาหาร

•• เพื�อการตรวจวินิจฉัย

• เพื�อการตรวจสอบและควบคุมความ
เปลี�ยนแปลงในกระแสเลือด



Process of Catheter-Related Infections 





Risk Factors for IV Catheter-Related Infections

ใสส่ายทางหลอดเลอืดดาํ
เป็นเวลานาน

• พกัรกัษาตวัในโรงพยาบาล
เป็นเวลานานกอ่นมกีารใส่
สายทางหลอดเลอืดดาํ



ภาวะสารนํ�าซึมออกนอกหลอดเลอืด

หมายถงึ

การมีสารนํ �าคั�งในเนื �อเยื�อชั �น

ใต้ผิวหนัง เป็นอาการแทรกซ้อน 

Infiltration Infiltration 

ใต้ผิวหนัง เป็นอาการแทรกซ้อน 

ที�พบบ่อยที�สุด เกดิจากเข็มแทง

ทะลุออกนอกหลอดเลือด



การอกัเสบของหลอดเลอืดดาํ (Phlebitis)

ระดบัของ ระดบัของ ระดบัของ ระดบัของ Phlebitis

ระดบั 1 มีอาการเจบ็
ระดบั 2 เจบ็และแดงรอบรอยเขม็
ระดบั 3 เจบ็และแดงรอบรอยเขม็และระดบั 3 เจบ็และแดงรอบรอยเขม็และ
เส้นเลือดเป็นลาํแขง็ยาว น้อยกว่า 3 นิ ว
ระดบั 4 เจบ็และแดงรอบรอยเขม็และ
เส้นเลือดเป็นลาํแขง็ยาวมากกว่า 3 นิ วขึ นไป
ระดบั 5 อาการระดบั 4 และหลอดเลือดดาํ
ตีบจนสารนํ าไหลผา่นไม่ได้ 



Extravasations

การรั� วซมึของสารนํ �าที�ระคายเคืองกับหลอดเลือด
อาจมีผลทาํให้มีการตดิเชื �อ หรือ เนื �อเยื�อตาย 
(Necrosis) เกิดเป็นแผลเป็นขนาดใหญ่ ซึ�งอาจต้อง
รักษาด้วยการทาํศัลยกรรมพลาสตกิ



Education and Training

• ให้มีการศกึษาอบรมเจ้าหน้าที�ทุกคน
ที�มีหน้าที�ในการให้สารนํ �าทางหลอด
เลือดดาํส่วนปลาย 

••   ข้อบ่งชี �ในการให้

•   ใช้เทคนิค/เลือกเส้นที�เหมาะสม

•   วิธีการป้องกันการตดิเชื �อ 



Skin Antisepsis for Catheter Insertion

• ทาํความสะอาดดว้ยนํ �ายาฆา่เชื�อใชเ้วลาเช็ดอยา่งนอ้ย 1นาที
• รอเวลาใหน้ํ �ายาแหง้ จงึเร ิ�มแทงเข็ม catheter



Hand hygiene



PPE for Prevention of IV Catheter-Related 

Infections

• ใส่ถุงมือขณะแทงเข็ม catheter

บริเวณ peripheral

• Maximal barrier 
precautions for central precautions for central 
line insertion. 

• ใส่ถุงมือ sterile ขณะทาํการ
เปลี"ยน dressing



Peripheral venous catheter 

• เลอืกแทงเข็มเขา้หลอดเลอืดดาํที�
บรเิวณมอืกอ่นบรเิวณแขนหรอื
ขอ้มอืผูป้่วย 

• ในเด็กใหเ้ลอืกแทงเข็มเขา้หลอด
เลอืดดาํที�บรเิวณหนงัศรีษะ มอื เลอืดดาํที�บรเิวณหนงัศรีษะ มอื 
และเทา้

• หลกีเลี�ยงการแทงเข็มเขา้หลอด
เลอืดดาํที�บรเิวณขา 



Peripheral venous catheter 

• แทงเข็มเขา้หลอดเลอืดดาํโดยใชว้ธิ ีaseptic technique  

• เปลี�ยนเข็มใหมห่ากมกีารละเมดิเทคนคิปลอดเชื�อ
• เปลี�ยนตาํแหนง่และเข็มใหมท่นัท ีเมื�อมอีาการแสดงของ

การอกัเสบของตาํแหนง่ที�แทงเข็ม



ปิดบรเิวณตาํแหนง่แทงเข็ม
ที�ถกูตอ้งเรยีบรอ้ย สวยงาม



ยดึตรงึ Catheterใหด้ ี



การเฝ้าระวงัอาการติดเชื�อ
จากการใหส้ารนํ�าทางหลอดเลือดดํา

• ตรวจสอบอาการบริเวณตาํแหน่ง
ที*แทงหรือระบบการทาํงานของ
ร่างกายว่ามีภาวะติดเชื อหรือไม่
... วนัละ 3 – 4 ครั  ง... วนัละ 3 – 4 ครั  ง

• ตรวจสอบอาการด้วยสายตาใน
กรณีที*ไม่สามารถใช้วิธีสมัผสั
ผา่นทางdressing.



ระยะเวลาการเปลี�ยนสายที�ใสเ่ขา้หลอดเลอืดดาํสว่นปลาย

• Infants : เปลี�ยนเมื�อมีอาการ
เปลี�ยนแปลงที�อาจเกดิจากการ
ตดิเชื �อ(โดยปกตมิักไม่เกนิ7วัน)

• ผู้ใหญ่ : เปลี�ยนทุก 4 วัน

• Plug : เปลี�ยนทุก 4 วัน



IV Fluid

• สารนํ �าและชุดให้สารนํ �า
ภายใน 96 ชั�วโมง  

• ชุดให้เลือด ภายใน 4 ชั�วโมง

• ชุดให้สารนํ �าที�ผสมกับไขมัน (Lipid emulsion) ภายใน 12 ชั�วโมง

• สารละลายในรูปไขมันให้หมด ภายใน 24 ชั�วโมง





•• เมื�อผูป้่วยบอกวา่ เมื�อผูป้่วยบอกวา่ 
““ฉดียาแลว้ปวดฉดียาแลว้ปวด” ” 

““ปวดเสน้จงัเลยหมอปวดเสน้จงัเลยหมอ””

ถา้เราไมเ่ปลี�ยนตาํแหนง่ของเสน้

Phlebitis Extravasations















• หา้มเปียกนํ�า
• สงัเกตบรเิวณแผลผา่ตดัวา่มเีลอืดออกมาก 

บวมโป่งมาก อาจมเีลอืดออกใตผ้วิหนงั อาการ
ชาปลายมอื เย็นตามปลายนิ�วมอื 

• สงัเกตอาการปวด บวม แดงรอ้น พรอ้มกบัมไีข ้
อาจมกีารตดิเชื�อและอกัเสบบรเิวณแผลผา่ตดั

• ควรทาํ hand-grip 
exercise โดยกาํลกูบอล
ยางเล็ก ๆหรอืลกูเทนนสิ 
กาํและแบมอืบอ่ย ๆ และ
ใชม้อือกีขา้งกาํบรเิวณ
ตน้แขนเหนอืเสน้ฟอก
เลอืด ทาํวนัละ 4 คร ั�ง 

อาจมกีารตดิเชื�อและอกัเสบบรเิวณแผลผา่ตดั
• หลกีเลี�ยงการกระแทกบรเิวณแผลผา่ตดั
• หา้มวดัความดนั หา้มเจาะเลอืด หา้มฉดียา ให้

เลอืดหรอืใหน้ํ �าเกลอืแขนขา้งที�ทําการผา่ตดั
• ตรวจคลาํบรเิวณเสน้เลอืดอยา่งนอ้ยวนัละคร ั�ง 

ถา้ไมม่หีรอืเบาลงใหร้บีมาพบแพทยท์นัที
• ไมค่วรเกาบรเิวณผวิหนงัที�ใกลเ้สน้เลอืดที�ใช้

ฟอกเลอืด

เลอืด ทาํวนัละ 4 คร ั�ง 
คร ั�งละ 15 นาที







• ลําไสเ้ปิดมสีมีว่งคลํ9า สดีําหรอื
สซีดีลง

• ปวดทอ้งมากกวา่ 6 ชั'วโมง
• อจุจาระเป็นนํ9ามากกวา่          

6 ชั'วโมง6 ชั'วโมง
• ลําไสเ้ปิดบวมขึ9นมากกวา่ปกต ิ
    (ประมาณ ½นิ9ว)
• หนา้ทอ้งนูนออกมาผดิปกติ
• ผวิหนังรอบลําไสม้กีารระคาย

เคอืงเป็นผื'นแดง หรอืเป็นแผล






