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การลา้งมือ



การท าความสะอาดมือส าหรบับุคลากรสุขภาพ

 เช้ือจลุชีพบนมือ

ผิวหนงัปกตมีิเชือ้จลุชีพอาศยัอยูใ่นแตล่ะสว่นของร่างกายท่ีไม่
ก่อให้เกิดโรคมากน้อยตามแตต่ าแหนง่ เช่น พบมากบริเวณรักแร้ ขา
หนีบ แขน และ มือ

จลุชีพท่ีพบเป็นแบคทีเรียท้องถ่ินท่ีไม่ก่อให้เกิดโรค เช่น 
Staphylococcus aureus, Proteus mirabilis, Klebseilla และ
Acinetobacter spp.







จุลชีพที่พบที่ผิวหนัง 

 แบ่งเป็น 2 ประเภท

 1.จุลชีพชัว่คราว (transient flora) อาศยัอยูผิ่วหนังชั้นต้ืน ส่วนใหญ่
บุคลากรทางการแพทยม์กัไดร้บัเช้ือน้ีมาจากการสมัผสัผูป่้วยโดยตรงหรือสมัผสั

สิ่งแวดลอ้มท่ีมีการปนเป้ือนของเช้ือจุลชีพ เชื้ อประเภทน้ีมกัเกาะติดผิวหนังแบบ

ไมติ่ดแน่น สามารถก าจดัออกไดง้่ายโดยการลา้งมือ อยา่งไรก็ตามเชื้ อเหล่าน้ีมกั

เป็นเหตุของการติดเชื้ อในโรงพยาบาล

 2.จุลชีพประจ าถิ่น (resident flora) อาศยัอยูผิ่วหนังชั้นลึกลงไปในส่วน
หนังแทแ้ละต่อมเหง่ือต่างๆ ขจดัออกยากดว้ยการลา้งน ้าเปล่าธรรมดา ตอ้งอาศยั

น ้ายาฆ่าเช้ือ เช่น Staphylococcus epidermidis 
,Staphyloccocus hominis, Coagulase - negative 
staphylococci , Propionibacteria, Corynebacteria



จุลชีพที่พบที่ผิวหนัง 

 เชือ้ท่ีอยูป่ระจ าถ่ินจะท าหน้าท่ีป้องกนั 2 อยา่ง คือ ตอ่ต้านเชือ้จลุชีพโดยตรง 
(Microbial antagonism)และแยง่อาหารในระบบนิเวชน์(competition for 
nutrients)

 เซลล์ผิวหนงัมีการสร้างใหมแ่ละลอกหลดุประมาณ 1,000,000 เซลล์ตอ่วนัโดย
ท่ีร้อยละ 10 ของเซลล์ท่ีลอกหลดุเหลา่นีจ้ะมีเชือ้จลุชีพเกาะติดอยูด้่วย ดงันัน้
เสือ้ผ้า ผ้าปท่ีูนอน เฟอร์นิเจอร์ข้างเตียงและอปุกรณ์รอบตวัผู้ ป่วยจงึอาจมีการ
ปนเปือ้นเชือ้จลุชีพท่ีพบบนผิวหนงัของผู้ ป่วย





จุลชีพที่พบที่ผิวหนัง 

 ส่ิงส าคญัคือ เชื้ อจุลชีพสามารถมชีีวติอยูใ่นส่ิงแวดลอ้มไดเ้ป็นเวลานาน ซ่ึง

แตกต่างกนัไปตามชนิดของเชื้ อ

 เชน่เชื้ อ MRSA มีชีวติอย ูบ่นพ้ืนท่ีแหง้ไดน้านสุดถึง 9 สปัดาห ์และมีชีวติ

อยูบ่นพื้ นลามิเนทพลาสติกไดน้าน 2 วนั และ เชื้ อ VRE มีชีวติอย ูบ่น
เคาน์เตอรไ์ดน้านสุดประมาณ 2 เดือน เชื้ อ Acinetobacter
baumannii อย ูบ่นพ้ืนผวิท่ีแหง้ไดน้านถงึ 4 เดอืน Escherichia 
coli และ Klebsiella spp. มีชีวติอย ูบ่นมือไดน้าน 6 นาที และ 2 
นาที ตามล าดบั Rotavirus มีชีวติอย ูบ่นมือไดน้าน 20 ถงึ 60 นาที 



การลา้งมือ

 การลา้งมือตามปกตดิว้ยน ้ากบั

สบู่หรือกบัน ้ายาฆ่าเช้ือ

 7ขั้นตอน

 การถูมือกบัแอลกอฮอล(์alcohol 
- based hand rubs)
 ใช้ประมาณ 5 cc หรือปริมาณท่ีเพียง

พอท่ีจะถมืูอทัง้ 2 ข้างให้ทัว่ และรอ
จนกระทัง่น า้ยาบนมือแห้ง

 ไม่ควรใช้ ในกรณีมือเปือ้นสิ่ง
สกปรกมาก  เปือ้นเลือด หรือ สารคดั
หลัง่จากร่างกายผู้ ป่วยเน่ืองจาก
แอลกอฮอลจ์ะเส่ือมประสิทธิภาพ

เมื่อสมัผสักบัส่ิงสกปรก



การป้องกนัและควบคมุการแพรก่ระจายของเช้ือ

Standard 
Precaution
-ลา้งมือ
-เลือกPPEท่ี

เหมาะสม

-ป้องกนัอุบติัเหตุ
-จดัส่ิงแวดลอ้มให้
ปลอดภยั

AIRBORNE
precaution

Droplet 
precaution

Contact
precaution



1. การป้องกันแบบมาตรฐาน (Standard precautions)

 หมายถึง การปฏิบติัในการดแูลผูป่้วยทุกรายท่ีเขา้รบัการรกัษาใน

โรงพยาบาลไมว่า่ผูป่้วยจะมอีาการติดเชื้ อหรือไม ่หรือไดร้บัการวนิิจฉยัวา่ 

ป่วยเป็นโรคใด โดยมุง่เนน้การป้องกนัการแพร่กระจายเชื้ อ จากเลือด สาร

น ้าสารคดัหลัง่ของร่างกาย (blood body fluid) เยือ่บุเมือก 
(mucous membrane) ผิวหนังท่ีมีรอยฉีกขาด รวมถึงการปฏบิติั
ต่อชิ้ นเน้ือหรือสารคดัหลัง่ทางหอ้งปฏิบติัการดว้ย



1. การป้องกันแบบมาตรฐาน (Standard precautions)

 การปฏิบติั

 1. ท าความสะอาดมืออยา่งถกูตอ้ง

 2. สวมอุปกรณป้์องกนัร่างกายใหเ้หมาะสม

 หมวก

 Mask
 Glove
 gown

 3. ป้องกนัอุบติัเหตุจากของแหลมคมและฟุ้งกระจาย

 4. จดัส่ิงแวดลอ้มใหป้ลอดภยั



2. การป้องกนัตามวิธีการท่ีแพรก่ระจายเช้ือ 

(Transmission - based precautions)

 หมายถึง การปฏิบติัในการดแูลผูป่้วย โดยค านึงถึงวธีิการแพรก่ระจายเชื้ อ 

แบ่งออกเป็น 3 วธีิ คือ

การปฏิบตัิตอ่ผู้ ป่วยท่ีแพร่กระจายเชือ้ ทางอากาศ (airborne 
precautions)

การปฏิบตัิตอ่ผู้ ป่วยท่ีแพร่กระจายเชือ้ โดยละอองฝอย (droplet 
precautions)

2.3 การฏิบตัิตอ่ผู้ ป่วยท่ีแพร่กระจายเชือ้จากการสมัผสั (contact 
precautions)



2.1 การปฏิบตัติอ่ผูป่้วยท่ีแพรก่ระจายเช้ือ ทางอากาศ 

(airborne precautions)

 เป็นมาตรการเสริมส าหรบัผูป่้วยท่ีสงสยัหรือทราบวา่มกีารติดเช้ือท่ีสามารถ

แพร่กระจายทางฝุ่นละอองขนาดเล็กท่ีลอยอยูใ่นอากาศไดน้านและไกล หรือ

จบักบัฝุ่นละออง ซ่ึงเมื่อสดูดมจะเขา้ถึงปอดท าใหเ้กิดโรคได้ เชน่ โรควณั

โรค หดั สุกใส





2.2 การปฏิบตัติอ่ผูป่้วยท่ีแพรก่ระจายเช้ือ โดยละออง

ฝอย (droplet precautions)

 เป็นมาตรการเสริมส าหรบัผูป่้วยท่ีสงสยัหรือทราบวา่มกีารติดเช้ือท่ีสามารถ

แพร่กระจายไดท้างละอองฝอย เสมหะ น ้ามกู น ้าลายซ่ึงเกิด จากการพดู ไอ 

จาม รดกนั เน่ืองจากละอองมีขนาดใหญ่จึงล่องลอยไปไดไ้มไ่กลเกินระยะ 3

ฟุต เชื้ อจะเขา้สู่ร่างกายทางจมกู และเยือ่บุตาหรือผิวหนัง

 Diphtheria, Pertussis, Mycoplasma
Pneumonia, Haemophillus influenzae type b 
disease, Streptococcus pharyngitis, 
Pneumoniaและโรคติดเชื้ อไวรสั Adenovirus, Influenza, 
Mumps, Parvovirus etc





2.3 การฏิบตัติอ่ผูป่้วยท่ีแพรก่ระจายเช้ือจากการ

สมัผสั (contact precautions)
 เป็นมาตรการเสริมส าหรบัผูป่้วยท่ีสงสยัหรือทราบวา่มีการติดเชื้ อท่ีสามารถ

แพร่กระจายไดโ้ดยการสมัผสัทางตรง (direct contact) เช่นการสมัผสั
ผิวหนังท่ีมีแผล หรือการติดต่อโดยการสมัผสัทางออ้ม (Indirect contact) 
เช่น การ สมัผสัเคร่ืองมือท่ีปนเป้ือนตลอดจนผูป่้วยท่ีมีเช้ือแบคทีเรียด้ือยาต่างๆ 

เช่น MRSA, VRE เป็นตน้
 เช่น โรคติดเชื้ อท่ีผิวหนัง โรคติดเชื้ อในทางเดินอาหาร ทางเดินหายใจ หรือ

บาดแผลดว้ยเชื้ อท่ีด้ือยาหลายชนิด โรคติดเชื้ อในทางเดินอาหารดว้ยเชื้ อท่ี

สามารถมีชีวติอยูใ่นส่ิงแวดลอ้มไดน้าน เช่น Escherichia coli, 
Shigella, Hepatitis A, Rotavirus และ Enterovirus โรค 

Viral หรือ hemorrhagic conjunctivitis , Herpes 
simplex, Herpes zoster, Infections wound, เชื้ อด้ือยา 
เช่น MRSA





ช่ือโรค ห้องแยก mask เสือ้คลุม ถุงมือ จนกว่า
abscess + จะหาย

Adenovirus(หวดัใน
เดก็)

+ + จะออกจากรพ

bronchitis + จะหาย

Chicken pox + + + + ตุม่น า้จะหาย

Herpes zoster
-disseminated
-in normal pt

+ + + +
+

จะหาย
ตุม่น า้จะแห้ง

influenza + + + + จะหาย

measles + + + + 4วนัหลงัผื่นขึน้

Pulmonary TB + + + + กินยา 2วีค



เคร่ืองป้องกันร่างกาย



เครื่องป้องกนัรา่งกาย

 หลักการใช้เคร่ืองป้องกันร่างกาย (Personal Protective Equipment - PPE.)

1. ใช้เม่ือจ าเป็น ควรใช้เคร่ืองป้องกนัร่างกายเฉพาะในกรณีท่ีมีข้อบง่ชีใ้ห้ใช้เทา่นัน้ 
และเม่ือหมดกิจกรรมนัน้แล้วให้ถอดเคร่ืองป้องกนัร่างกายนัน้ออก

2. เลือกใช้เคร่ืองป้องกนัให้เหมาะแก่งาน การเลือกใช้เคร่ืองป้องกนัร่างกายแตล่ะ
ชนิดขึน้อยูก่บัวตัถปุระสงค์วา่ต้องการป้องกนัใครและอวยัวะสว่นใด

3.เลือกใช้ขนาดท่ีพอดี ต้องใช้เคร่ืองป้องกนัร่างกายที่มีขนาดเหมาะสม

4. มีการหมนุเวียนและก าจดัอยา่งเหมาะสม



เคร่ืองป้องกันร่างกายที่ใช้ทางการแพทย์ประกอบด้วย

 1. หมวก (cap)
 2. แวน่ป้องกนัตา (eyeware)
 3. ผา้ปิดปาก - จมกู (mask)
 4. ถุงมือ (glove)
 5. เส้ือคลุม (gown)
 6. ผา้กนัเป้ือน (apron)
 7. รองเทา้ (footware)



THANK YOU


