
อบรม กลุ่มแม่บา้น เร่ือง
การท าความสะอาด เพ่ือป้องกนั

การแพร่กระจายเช้ือ

ปาริชาต  ดอนบรรจง 
พยาบาลควบคมุการติดเชือ้  โรงพยาบาลสทุธาเวช
16 กนัยายน 2561 



เป้าหมายวนันี้

1. เพื่อความปลอดภยัของผู้ปฏิบตัิงาน  และผู้มารับบริการ

2. เพื่อการปฏิบตัิที่ครบถ้วน ในการปอ้งกนัการแพร่กระจาย

เชือ้

3. รับฟัง และเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพฒันางาน



ท่านคือคนส าคญั  ท่านคือฮีโร่

ผู้พทิกัษ์

ผู้หนุนหลงั



สวยไหม ?บ้านหลงัที่2 ของทุกคน
แต่ เราไม่ใช่แค่บ้าน เราเป็นโรงพยาบาล



โรงพยาบาลเป็นสถานทีม่เีช้ือโรคอยู่เป็นจ านวนมาก



กลไกการติดเช้ือ



วธีิการแพร่กระจายเช้ือ

ผ่านมือ     ส่ิงแวดล้อม               อุปกรณ์การแพทย์                      เคร่ืองใช้                ผ้าเช็ดมือ

ทางอากาศ ไอจาม                 ทางสัตว์พาหะ                            แมลง  /แมง     หนู



การปนเป้ือนเช้ือดื้อยาในส่ิงแวดล้อม





การป้องกนัการแพร่กระจายเช้ือ 

•การล้างมือ 

•การใช้เคร่ืองปอ้งกนัร่างกาย

•การท าความสะอาดสิ่งแวดล้อม

•การท าลายเชือ้ในอปุกรณ์การแพทย์

•การจดัการขยะและผ้าเปือ้น



การล้างมือ 7 ขั้นตอน





การล้างมือ



ความสะอาดมือ

•สบู่ผสมน้้ำยำท้ำลำยเชื้อ 4% คลอเฮ็กซิดีน (สีชมพ)ู กรณีล้ำงน้้ำ

•กรณีมือไม่เปื้อนใช้แอลกอฮอลเ์จล ประมำณ 3-5 มล. ( 2-3 ปั๊ม) ถู

มือสองข้องให้ทั่วและรอจนน้้ำยำแห้ง



เคร่ืองป้องกนัร่างกาย  



เคร่ืองป้องกนัร่างกาย
เน้นย า้ๆๆๆๆๆๆๆๆ

1. หมวก  / หรือรวบผม
2.หน้ากาก ( หลายแบบ) 
3.แว่นตา 
4.ถุงมือ 
5.เส้ือกราวน์ /เอีย๊มกนัน า้  ( กรณเีช้ือดือ้ยาต้องแขนยาว)
6.เอีย๊มพลาสติก
7.รองเท้าหุ้มส้น /รองเท้าบูธ



อุปกรณ์ช้ินใดบ้างทีใ่ส่เวลาท าความสะอาดปกติ



ใส่ทุกช้ินทีท่ างาน ไหม



เลือกใส่เคร่ืองป้องกนัร่างกาย  เพิม่จากเดิม
ตามการแพร่กระจายเช้ือ  



ส่ิงทีต้่องท า และ ให้ความส าคญั
คืออะไร ?

1. ใส่เคร่ืองป้องกนัร่างกายใหเ้หมาะสม  กบัการแพร่กระจายเช้ือ (ดูป้าย )     

2. แยกอปุกรณ์  ผ้า    ถงั   อปุกรณ์อ่ืนๆ

3. ท าความสะอาดทุกเวรหรือเม่ือเป้ือน และ ท าเป็นพื้นท่ีสุดทา้ย

4. ท าความสะอาดดว้ยน ้ายาฆ่าเช้ือ ( เวอร์กอน = VIRKON )

5. ผา้ท่ีใชแ้ลว้แช่ VIRKON 10 นาทีก่อนซกัตามแหง้ตามปกติ

6. ขยะทุกชนิดท้ิงถงัแดง 

7. ลา้งมือ หลงัสมัผสัส่ิงแวดลอ้มของผูป่้วยทุกคร้ัง



CONTACT PRECAUTIONS
แพร่กระจายเชื้อได้จากการสัมผัส 

นอกจากการแยกอุปกรณ์แลว้ 
เคร่ืองป้องกนัร่างกายท่ี ต้องใสเ่พิ่ม
จากปกติ  คือ 
1. ถุงมือ 
2. เส้ือกาวน์ คลุม



DROPLET   ติดจาก ละอองฝอย สาร
คดัหลัง่ น า้มูก น า้ลาย

นอกจากการแยกอุปกรณ์แลว้ 
เคร่ืองป้องกนัร่างกายท่ี ตอ้งใส่เพิ่ม
จากปกติ  คือ 
1. หนา้กากอนามยั



AIRBONE   ติดจากเช้ือทีอ่ยู่ในอากาศ 

นอกจากการแยกอุปกรณ์แลว้ 
เคร่ืองป้องกนัร่างกายท่ี ตอ้งใส่เพ่ิมจาก
ปกติ  คือ 
1. หนา้กาก N 95 /หนา้กากหมู



การท าความสะอาด 





น ้ายาที่ใช้  ใช้อย่างไร ???





ส่ิงแวดล้อม คืออะไร 

•พืน้

•เตยีง โต๊ะข้างเตยีง อุปกรณ์/ส่ิงของ รอบๆ เตียง 

•เพดาน ฝาผนัง มุ้งลวด ผ้าม่าน 

•อ่างน า้

•ห้องน า้ ห้องส้วม 





อุปกรณ์ท าความสะอาด



รถ และผ้า ใช้แล้ว

รถท่ีใชแ้ต่ละคร้ัง ท าความสะอาดดว้ยผงซกัฟอก
และคว ่าตากใหแ้หง้
กรณี เช้ือด้ือยา  ให ้เช็ดลา้งท าความสะอาดดว้ย
virkon ดว้ยทุกคร้ัง เป็นไปได ้ใหแ้ยกถงัดว้ย

ไม่แช่ผา้ หรือ ไมม้อ๊บ ไวใ้นถงั หลงัท า
ความสะอาดเสร็จ



อุปกรณ์หลงัการใช้งาน   ท าอย่างไร



การท าความสะอาดในกรณี เช้ือดือยา 

ผู้ป่วยมีเช้ือดื้อยา ต้อง
ควบคุมเป็นกรณพีเิศษ



กจิกรรมที่เพิม่เติม  เห็นอะไรบ้าง ?มาเล่นเกมส์ รู้ไหมอะไร ทีเ่พิม่เข้ามาจากปกติ ? ( 5จุด )



น า้ยาท าลายเช้ือทีใ่ช้ส าหรับผู้ป่วยมีเช้ือดื้อยาและ
จ าเป็นต้องควบคุมเป็นกรณพีเิศษ คือ ?



การจัดเกบ็ ที่ดี  เพ่ือชีวทีี่ปลอดภัย (เพ่ือตัวเราเอง)

ซกัม๊อบด้วยน า้ผสมผงซกัฟอกทกุครัง้หลงัการใช้งาน และน าไปตาม

แดด ให้แห้ง ก่อนน ากลบัมาใช้ใหม่  หรือ ก่อนจดัเก็บ

กรณี   มีเชือ้ดือ้ยา    ผ้าม๊อบ ให้แช่ เวอร์กอน ( VIRKON) 

อย่างน้อย 30 นาที ก่อนน าไปซกั ตามปกติ



การจัดเกบ็ ที่ดี  เพ่ือชีวทีี่ปลอดภัย (เพ่ือตัวเราเอง)

ล้างถงุมือ ผ้ากนัเปือ้น  รองเท้าบู๊ท ด้วยน า้ผสมผงซกัฟอก ตามให้

แห้งก่อนน ามาใช้ใหม่  หรือ ก่อนจดัเก็บ

กรณี   มีเชือ้ดือ้ยา    ให้แช่ เวอร์กอน ( VIRKON) อยา่งน้อย 
30 นาที ก่อนน าไปซกั ตามปกติ



การผสมและVIRKON(เวอร์กอน) อย่างถูกวธีิ
ใครรู้บ้าง ?

1. ผสมน ้า 1 ซองต่อน ้า  1 ลิตร 

2. อุปกรณ์ท่ีแช่ควรเช็ดท าความสะอาด และหมาดๆ ก่อน
น าไปแช่น ้ายา

3. น ้ายาท่ีผสมแลว้ ยงัไม่ไดใ้ช่งาน มีอาย ุ 7 วนั

4. น ้ายาท่ีใชแ้ลว้ควรเปล่ียนทุกวนั  หรือทนัทีท่ีสีเปล่ียน



เลือด- อาเจียน –อุจจาระเป้ือน ท าไงดี

โอ้ว โน้ว
ไมน่ะ



กรณมีีเลือดหยด หรือเป้ือนส่ิงแวดล้อม ขั้นตอนไหนถูกต้อง?

1.เช็ดเลือดออก 

ใหม้ากท่ีสุดท้ิง
กระดาษท่ีเช็ดลง

ขยะถุงแดง 

2.ราดดว้ย 0.5 % ไฮโปรคลอ
ไรทเ์ป็น(เวอร์กอน) วงจากรอบ
นอกสู่ข้างใน ท้ิงไวน้าน 30 
นาที

3.ท าความสะอาด
ตามปกติ

กรณีเร่งด่วนในขน้ตอนท่ี 2
ใชผ้า้ชุบแอลกอฮอลพ์อใหห้มาดๆ เช็คถูใหท้ัว่ในบริเวณท่ีเป้ือน ปล่อยใหน้ ้ ายาระเหย

จนแหง้ หลงัจากนั้นท าความสะอาดตามปกติ



3. กรณีมีเลือดหยด หรือเป้ือนส่ิงแวดลอ้ม 
ขั้นตอนไหนถูกตอ้ง?

A. เช็ดเลือดออก   
ราดด้วย 0.5 % ไฮโปรคลอไรท์เป็น วงจาก
รอบนอกสู่ข้างใน ทิง้ไว้นาน 30 นาที

ท าความสะอาดตามปกติ

B. เช็ดเลือดออก   
ราดด้วย 0.5 % ไฮโปรคลอไรท์เป็น วงจาก
ข้างในออกรอบนอก ทิง้ไว้นาน 30 นาที ท าความสะอาดตามปกติ

C. ท าความสะอาดตามปกติ



จบทฤษฎี  แต่เหลือภาคปฏิบัตินะคะ

1. แลกเปลี่ยน เพื่อที่จะช่วยกนั คิดวา่ ท าอยา่งไร จะท าได้

ตาหลกัการ

2. อปุสรรคที่ต้องช่วยกนัฝ่าฟัน 

3. เปา้หมายต้องชดัเจน  ส าเร็จเมื่อไหร่   มอบหมายใคร 

รับผิดชอบ 





แบบบันทึกเพ่ือการพฒันา
มาตรฐานทีค่วรเป็น กจิกรรมทีเ่ป็นอยู่

ปัจจุบัน
อนาคตที่
วางแผนแก้ไข

ก าหนดวนัส าเร็จ
และ มอบหมาย
ผู้รับผดิชอบ

1. การลา้งมือ
2. เคร่ืองป้องกนัร่างกาย
3. วธีิท าความสะอาด
4. การใชน้ ้ ายาฆ่าเช้ือ
5. การจดัการขยะ
( ตามแนวทาง ของ
โรงพยาบาล และมาตรฐาน
งานแม่บา้น )


