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การทาํให้ปราศจากเช้ือ 

เป็นองค์ประกอบที่

สําคญัในการป้องกนั

การติดเช้ือใน

โรงพยาบาล 



การแบ่งประเภทอุปกรณ์ทางการแพทย์ 

1. Critical item 

2. Semi critical item 

3. Noncritical item 



CRITICAL ITEM 

อุปกรณ์เคร่ืองมือทีต้่องสอดใส่เข้าสู่เน้ือเยีอ่ หรือกระแสโลหิต เช่น 

เคร่ืองมือผ่าตัด เข็มเยบ็ Set คลอด  Set สวนปัสสาวะ 

การทาํให้ปราศจากเช้ือ 

อบแก๊ส อบไอนํา้ การใช้นํา้ยาทาํลาย

เช้ือระดับสูง 



SEMI CRITICAL ITEM 

อุปกรณ์เคร่ืองมือทีสั่มผสัเย่ือบุร่างกาย / ผวิหนังทีม่ีบาดแผล เช่น 

อุปกรณ์เคร่ืองช่วยหายใจ ดมยาสลบ และปรอทวดัไข้ 

การทาํลายเช้ือ 

Pasterlization นํา้ยาทาํลายเช้ือระดับสูง 



NONCRITICAL ITEM 

เคร่ืองมือ อุปกรณ์ทีสั่มผสัผวิหนังทีป่รกติ และไม่ได้สัมผสัเย่ือบุของ

ร่างกาย เช่น หม้อนอน เคร่ืองวดัความดัน เคร่ืองผ้า ภาชนะใส่อาหาร 

การทาํลายเช้ือ 

นํา้ยาทาํลายเช้ือระดับตํ่า 



การทําความสะอาด  CLEANING 



การทําความสะอาด 

หมายถงึ    

การขจดัอนิทรีสาร   

ส่ิงสกปรก ส่ิงปนเป้ือน  

เป็นขั้นตอนที่สําคญัมาก 



การล้างทาํความสะอาด 

การล้างด้วยเคร่ือง การล้างด้วยมือ 

ส่ิงสําคญัทีสุ่ด  ต้องล้างสารขดัล้างออกให้หมดจด 



ขั้นตอน 

การทาํความสะอาด 



1. อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้แล้ว ถือว่าปนเป้ือนเช้ือโรค 

การเคล่ือนย้าย ควรบรรจุอุปกรณ์ให้มิดชิด 

บริเวณล้างอุปกรณ์ เคร่ืองมือ ต้องดูแลให้สะอาด 

อย่างน้อยวนัละ 1 คร้ัง หรือพจิารณาตามความจําเป็น 



2. บุคลากรทีท่าํหน้าทีล้่าง

เคร่ืองมือ ควรสวมอุปกรณ์

ป้องกนั เช่น ผ้ากนัเป้ือน

พลาสติก  ถุงมือ  แว่นตา    

ผ้าปิดจมูก – ปาก รองเท้าบูท 



3. ควรเลือกใช้สารขดัล้าง

ให้เหมาะสม สารขดัล้างที่

ผสมเอนไซม์ จะช่วยให้  

การขดัล้างง่าย 



4. การล้างด้วยมือ 

- นําเคร่ืองมือลงแช่ในนํา้ผสมสารขัดล้าง เพ่ือให้ล้างง่าย 

- ใช้แปรงขัดถูเคร่ืองมือทีละช้ิน ขณะขัดล้างเคร่ืองมือ

ควรขัดใต้นํา้ 

- ล้างอุปกรณ์ด้วยนํา้ไหลผ่านตลอด จนหมดคราบสาร

ขัดล้าง 



5. ล้างเคร่ืองมือด้วย         

ความระวงั ผู้นําหน้าทีค่วร

สวมถุงมือยางยาว ระมดัระวงั

การหยบิจับของมคีม ควรแยก

เคร่ืองมือของมคีม ออกจาก

เคร่ืองมืออ่ืน เม่ือล้างเสร็จควร

เช็ดให้แห้ง 



6. อุปกรณ์พวกพลาสติกอาจเสีย / เส่ือมสภาพจากการ

สัมผสัสารขดัล้างทีม่คีวามเข้มข้น เช่น ALCOHOL 

ไม่ควรใช้กบัอุปกรณ์พวกพลาสติก 



7. การล้างกระบอกฉีดยาทีเ่ป็นแก้ว ควรแยก

กระบอกฉีดยาและลูกสูบออกจากกนั ล้างให้สะอาด

ด้วยมือ เพ่ือจัดคราบทีต่ิดออกให้หมด 



8. ควรตรวจสอบอุปกรณ์ เคร่ืองมือทีท่าํการขดัล้าง

แล้ว ยงัมคีราบส่ิงสกปรกติดอยู่หรือไม่ 



การทาํลายเช้ือ DISINFECTION 

การกาํจดัเช้ือ (แต่ไม่รวมถงึการทําลายสปอร์) บนอุปกรณ์

เคร่ืองมือ หรือบนพืน้ผวิต่างๆ โดยการใช้สารเคมี    

การใช้วธีิทางกายภาพเช่น ความร้อน 



สารเคมทีาํลายเช้ือ 

บนเคร่ืองมือ / บนพืน้ผวิต่างๆ เรียกว่า นํา้ยาทําลายเช้ือ 

(Disinfectants)  

บนผวิหนัง / ส่วนต่างๆ ของร่างกาย เรียกว่า (Antiseptic) 



ระดบัการทาํลายเช้ือ 

1. ระดบัสูง  High level Dis 

2. ระดบักลาง  Intermediate Level Dis 

3. ระดบัตํา่  Low Level Dis 



การทาํลายเช้ือระดบัสูง 

ใช้กบั....อุปกรณ์กลุ่ม Critical items 

 อุปกรณ์เคร่ืองมือทีต้่องสอดใส่เข้าสู่เน้ือเย่ือ หรือกระแสโลหิต เช่น 

เคร่ืองมือผ่าตัด เข็มเยบ็ สายสวนปัสสาวะ 

- ทาํลายจุลชีพ แต่ไม่สามารถทาํลายสปอร์ได้หมด 

- ต้องสัมผสักบัสารเคมีเป็นเวลา 6-10 ช่ัวโมง 

Sterilization เช่น Glutaraldehyde (ความเข้มข้น) ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 

6-30 % 



การทาํลายเช้ือระดบัสูง 

Disinfection 

 - กลูตารัลดไีฮต์ (ความเข้มข้น) 

 - ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 3-6 % 

 - แอลกอฮอล์ 70 % 



การทําลายเช้ือระดบักลาง 

ใช้กบั....อุปกรณ์กลุ่ม Semi critical item  ที่สัมผสัเย่ือบุของ

ร่างกาย / ผวิหนังที่มีบาดแผลพวกอุปกรณ์เคร่ืองช่วยหายใจ  

ปรอทวดัไข้ 

- ทําลายเช้ือแบคทีเรีย , TB , รา และไวรัสเกือบทุกชนิด แต่ไม่

ทําลายสปอร์ เช่น 70-90 % Alcohol 



การทําลายเช้ือระดบัตํา่ 

ใช้กบั....อุปกรณ์กลุ่ม Noncritical item  ที่สัมผสัผวิหนังที่ปกต ิ

เช่น หม้อนอน , เคร่ืองวดัความดนั 

- ทําลายเช้ือแบคทีเรียเกือบทุกชนิด ไวรัสบางชนิด แต่ไม่

สามารถฆ่า TB และ สปอร์ของแบคทีเรีย  

     เช่น – Detergen   - Savlon   



แนวทางปฏิบตัใินการทําลายเช้ือ 
1. ศึกษาคุณสมบตัิ และวธีิใช้นํ้ายาให้เข้าใจ 

2. สวมอปุกรณ์ป้องกนั 

3. ทาํความสะอาดแล้วเช็ดให้แห้ง ก่อนนําไปแช่ในนํ้ายาเพ่ือมิให้ความเข้มข้นเปลีย่น 

4. แช่อปุกรณ์ให้ทัว่ถงึโดยเฉพาะเป็นท่อ มีรูกลาง 

5. แช่อปุกรณ์ในนํ้ายาโดยใช้เวลานาน ตามคาํแนะนําอย่างเคร่งครัด 

6. การทาํลายเช้ือควรนําในทีอ่ากาศถ่ายเทสะดวก 

7. ควรเตรียมนํ้ายาใหม่ๆ และเกบ็นํ้ายาในทีเ่หมาะสม 

8. อปุกรณ์ทีแ่ช่นํ้ายาแล้ว ต้องล้างนํ้ายาออกให้หมด และทาํให้แห้งระวงัมิให้ปนเป้ือน

ซ้ําอกี   



นํา้ยาทําลายเช้ือที่ใช้ในโรงพยาบาล 

1. Alcohol 

2. Chlorhexidine 

3. Iodophors 

  



STERILIZATION 

การทําให้ปราศจากเช้ือ เป็นการกาํจัดหรือทําลาย

จุลชีพทุกรูปแบบรวมทั้งสปอร์ของแบคทีเรีย

จากเคร่ืองมือทางการแพทย์  



STERILE 

ปราศจากเช้ือ หรือ ปลอดเช้ือไม่สามารถมองเห็น

ว่าปราศจากเช้ือได้ด้วยตาเปล่า 



วธีิการทําให้ปราศจากเช้ือ 

1. ทางกายภาพ  – การใช้ความร้อน  

(ต้มให้นํา้เดือน 100 C  น่ึงไอนํา้ภายใต้ความดนั) 

    - การใช้รังสี  

2. ทางเคมี  - การใช้นํา้ยา 



การทํางานของ STREAM STERILIZER 

แบ่งเป็น 3 สภาวะ 

1. การเพิม่อุณหภูมิ / ความดนั 

2. การทําให้ปราศจากเช้ือ 

3. การอบแห้ง 



ปัจจัยทีม่ผีลต่อการทาํให้ปราศจากเช้ือด้วยไอนํา้ 

- ไอนํา้อิม่ตวั 

- เวลา 

- อุณหภูม ิ



ปัจจัยทีม่ผีลต่อการทาํให้ปราศจากเช้ือ 

ด้วย STREAM 

- อากาศต้องถูกกาํจัดออกจากช่องอบและภายใน

หีบห่อ 



ความสัมพนัธ์ระหว่างอุณหภูมแิละความดนั 

อุณหภูม ิ ความดนั 

121 15 

126 20 

132 27 

134 30 



ไล่อากาศออกไม่หมดมีผลต่อ 

- อุณหภูมิไม่ถึงตามระดบัที่กาํหนด 

- การทําให้ปราศจากเช้ือไม่มีประสิทธิภาพ 



ระยะเวลาในการทําให้ปราศจากเช้ือขึน้กบั

อุณหภูมเิคร่ือง และประเภทห่ออุปกรณ์ 

- Gravity   121-123 C  ระยะเวลา 15 – 30 นาท ี

- Prevacuum  132-135 C  ระยะเวลา  3 – 4 นาท ี



การตรวจสอบสภาพเคร่ืองมือ 

ก่อนการบรรจุหีบห่อ 

ชํารุด 

สะอาด 



วสัดุทีเ่หมาะสมในการใช้ห่ออุปกรณ์ 

 ผ้า 

 ซองบรรจุสําเร็จ 

 กล่องบรรจุเคร่ืองมือที่ทําด้วยวสัดุที่แข็ง 



ผ้า 

 วัสดุที่นํากลบัมาใช้ใหม่ได้ 

 ต้องผ่านการซักและอบแห้งทุกคร้ัง 

 ผ้าต้องมีความหนาแน่นอย่างน้อย 140 เส้น ต่อตารางนิว้ 

 ห่อแบบ 2 ทบ 2 ช้ัน 



ห่อเคร่ืองผ้า 

 ห่อเคร่ืองผ้า ควรมีขนาดใหญ่ไม่เกนิ 12 x 12 x 20 นิว้ 

นํา้หนักไม่เกนิ 5.5 กโิลกรัม (12 ปอนด์) 

 จัดเรียงเคร่ืองผ้าให้มีการสลบัทิศทางของรอยพบัและให้

เป็นระเบียบ 

 อย่ารัดจนแน่น 



ห่อเคร่ืองมือ 

 ถาดมีขนาดเหมาะสม 

  ทําการถอดส่วนประกอบของเคร่ืองมือ และให้เคร่ืองมือ

อยู่ในลกัษณะที่ถ่างออกหรือคลายออก 

 รองผ้าที่ดูดซับความอบัช้ืนไว้ด้านล่างของถาด 

 จัดเรียงเคร่ืองมือให้พอดีกบัขนาดของถาด 



การปิดผนึกหีบห่อ 

เทปกาว 

ปิดผนึกด้วยความร้อน 



การปิดฉลากบนห่ออุปกรณ์ 

 ทําการเขียนและปิดฉลากก่อนจะนําห่ออุปกรณ์เข้าน่ึงฆ่าเช้ือ 

 ใช้ปากกาเคมีชนิดถาวร (ไม่ละลายนํ้า) เขียน 

 ไม่เขียนฉลากบ่นห่ออุปกรณ์โดยตรง (เขียนที่กาวปิด) 

 ห่ออุปกรณ์ชนิดของกระดาษ/พลาสตกิ ให้เขียนฉลากด้านที่

เป็นพลาสตกิเท่าน้ัน 



ห้ามปิดผนึกอุปกรณ์โดยใช้ส่ิงต่อไปนี ้

คลปิ 

เข็มหมุด 

ลวดเยบ็กระดาษ / วสัดุที่เป็นโลหะแหลมคม 

ยาง / เชือกฟาง 



การห่ออุปกรณ์ 

ปูผ้าที่จะห่อตามแนวยาว นําเคร่ืองมือ/เคร่ืองผ้า 

ที่จะห่อวางไว้ตรงกลาง 

ตดิเทปกาวเพ่ือกนัมิให้หลุด 



การจัดวางเรียงอุปกรณ์ 
หลกัสําคญัต้องให้ไอนํ้าสามารถแทรกซึมและสัมผสัห่ออุปกรณ์ และ

ส่ิงของภายในหีบห่อได้อย่างทั่วถงึ 

1. ต้องไม่ให้ห่ออุปกรณ์สัมผสักบัผนังด้านใน พืน้ เพดานของช่องอบ 

2. ห่ออุปกรณ์ที่มีขนาดใหญ่ ควรวางไว้ช้ันล่าง และวางห่างกนั 2-4 นิว้ฟุตห่อ

เลก็ซ้อนกนัควรวางสับหว่าง 

3. อุปกรณ์ที่ทําด้วยยาง ควรวางลกัษณะตะแคง วางหลวมๆ ไม่ติดกนัและวาง

ช้ันเดียวกนั 



การจัดวางเรียงอุปกรณ์    (ต่อ) 

4. น่ึงปนกนัระหว่างเคร่ืองมือ / เคร่ืองผ้า จัดวางช้ันล่างเคร่ืองมือ / เคร่ืองผ้า

ช้ันบน 

5. อุปกรณ์ที่เป็นชามอ่าง วางลกัษณะตะแคงหรือแนวเฉียง 

6. การวางห่อผ้า ควรวางแนวตั้งฉากกบัช้ันวาง ไม่แน่นติดกนั 

7. เคร่ืองมือซองซีล จัดวางแนวตั้งและเรียงใส่ตะแกรง 



การตรวจสอบห่ออุปกรณ์ทีผ่่านกระบวนการ 

ทาํให้ปราศจากเช้ือ 

1. นํารถทีบ่รรจุห่ออุปกรณ์ไปไว้บริเวณทีไ่ม่มีคนพลุกพล่าน 

2. ไม่จบัต้องห่ออุปกรณ์ทีย่งัร้อน 

3. ไม่วางห่ออุปกรณ์ทีย่งัร้อนบนโลหะ หรือพืน้ผวิทีเ่ยน็ 

4. วางห่ออุปกรณ์เม่ือเยน็แล้ว 

5. ตรวจสอบห่ออุปกรณ์  มีการฉีกขาด  เปียกช้ืน 

6. เทปทีต่ดิบนห่อเปลีย่นสีสมํ่าเสมอ 



การบนัทกึข้อมูลเกีย่วกบัการทาํให้ปราศจากเช้ือ 

1. วนัทีท่าํให้อุปกรณ์ปราศจากเช้ือ 

2. ชนิดและหมายเลขของเคร่ือง 

3. คร้ังทีบ่รรจุอุปกรณ์เข้าเคร่ืองน่ึง 

4. ผลการทดสอบทางเคมี (Bowie Dick test) 

5. ผลการทดสอบทางชีวภาพ (Spore test) 

6. ผู้นําอุปกรณ์เข้าเคร่ืองน่ึง 



SHELF  LIFE 

ระยะเวลาทีห่่ออุปกรณ์ยงัคงสภาพปราศจากเช้ือ

หลงัผ่านกระบวนการทาํให้ปราศจากเช้ือ 



ห่ออุปกรณ์จะคงสภาพปราศจากเช้ือขึน้อยู่กบั 

1. สภาพแวดล้อม ห่ออุปกรณ์ถูกจดัวาง 

2. การหยบิจบั / เคล่ือนย้ายอุปกรณ์ 

3. วนัหมดอายุ ที่ระบุไว้บนห่ออุปกรณ์ 



ระยะเวลาที่ห่ออุปกรณ์คงสภาพปราศจากเช้ือ 

เม่ือเกบ็ในส่ิงแวดล้อมที่เหมาะสม คือ 

- อุณหภูมิ 18-22 C  ความช้ืนสัมพทัธ์ 35-70 % แต่ในสภาพ

ที่เป็นจริงส่ิงแวดล้อมไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กาํหนด 

- ดงัน้ันระยะเวลาในการเกบ็ควรพจิารณาส่ิงแวดล้อม / 

เหตุการณ์ที่เกดิขึน้กบัห่ออุปกรณ์และวสัดุที่ใช้ในกรห่อเป็น

สําคญั 



บริเวณทีเ่หมาะสม 

1. ไม่มีคนพลุกพล่าน  ไม่มีลมพดัผ่าน 

2. อยู่ใกล้บริเวณทีท่าํให้ปราศจากเช้ือ และควรมีการควบคุมอุณหภูมิให้

อยู่ระหว่าง 18-22 C   และความช้ืนสัมพนัธ์ 35-70 % 

3. อยู่ห่างจากอ่างล้างมือ อ่างล้างเคร่ืองมือ หรือท่อประปา 

4. ทาํความสะอาดได้ง่าย (โดยเช็ดถู ไม่ควรกวาด) 



ระบบปิด - ช้ันวางสูงจากพืน้อย่างน้อย 8 นิว้ฟุต 

- วางห่างผนังอย่างน้อย  2 นิว้ฟุต 

- วางห่างจากเพดานอย่างน้อย  1 นิว้ฟุต 

ระบบการเกบ็ 



- เข้าก่อนออกก่อน 

- ซ้ายไปขวา 

- หน้าไปหลงั 

การแจกจ่าย (FIFO) 



วธีิการห่อ ระยะเวลานานสุดเกบ็ได้ 

ห่อผา้ 1 ชั้น 1 สัปดาห์ 

ห่อผา้ 2 ชั้น 3 สัปดาห์ 

ซองซีล 6 – 1 ปี 



1. การตรวจสอบทางเชิงกล/

กายภาพ 

- การทํางานของเคร่ืองน่ึง

สมบูรณ์หรือไม่ 

2. การตรวจสอบทางเคมี - ห่ออุปกรณ์ไดผ้า่นการทาํ

ใหป้ราศจากเช้ือ 

3. การตรวจสอบทางชีวภาพ - ห่ออุปกรณ์ปราศจากเช้ือ 

การตรวจสอบประสิทธิภาพ 



การตรวจสอบทางเชิงกล / กายภาพ 

1. มาตราวดัอุณหภูม ิ

2. มาตราวดัความดนั 

3. สัญญาณไฟต่างๆ 

4. แผนกราฟทีบ่ันทกึการทาํงานของเคร่ืองในแต่ละขั้นตอน 



1. ตัวช้ีวดัทางเคมี

ภายนอก 

- ห่ออุปกรณ์ผ่านการน่ึง 

2. ตวัช้ีวดัทางเคมีภายใน - ไอนํ้าไดแ้ทรกซึมผา่น

ทุกพื้นผวิของอุปกรณ์ 

การตรวจสอบทางเคมี 



AIR  LEAK  TEST 

- เป็นการทดสอบที่ใช้สําหรับเคร่ืองน่ึง Prevacuum 

เท่าน้ัน มีอากาศอยู่ช่องอบของเคร่ืองน่ึงหรือไม่ ถ้ามี

อากาศจะเป็นตวักั้นมิให้ไอนํา้แทรกซึมเข้าไปในห่อ

อุปกรณ์ ดงัน้ันอาจทําให้ห่ออุปกรณ์เกดิการปนเป้ือน 

- ควรทําทุกวนั 



การตรวจสอบทางชีวภาพ 
เช่ือถือได้มากทีสุ่ดและเป็นทีย่อมรับกนัอย่างกว้างขวาง Spore Test 

- ใช้สปอร์ของเช้ือแบคทเีรียทีย่งัมชีีวติ และเช้ือนีม้คีวามคงทนกว่า

จุลชีพอ่ืนๆ และไม่ก่อโรคเป็นตัวช้ีวดัหากสปอร์ของเช้ือนีถู้กทาํลาย 

ย่อมช้ีให้เห็นว่าจุลชีพอ่ืนๆ จะถูกทาํลายระหว่างกระบวนการทาํให้

ปราศจากเช้ือด้วย 



ความถี่ของการตรวจสอบ 

วธีิทาํให้

ปราศจากเช้ือ 

การทดสอบ เวลาการทดสอบ 

Steam เชิงกล ทุกคร้ัง 

เคมี ทุกห่อ 

Bowie – Dick-Test ทุกวนั 

ชีวภาพ 

 

ทุกวนั หรืออยา่งนอ้ย 

สัปดาห์ละคร้ัง 



การบาํรุงรักษาเคร่ืองน่ึง 

1. ใช้ผ้านุ่มๆ หรือฟองนํา้ เช็ดทําความสะอาดบริเวณห้องน่ึง 

และขอบประตูด้วยนํา้อุ่นผสมสารขดัล้าง เช็ดตามด้วยนํา้

สะอาด และผ้าแห้งอกีคร้ังวนัละ  1 คร้ัง ให้ทําทุกวนัก่อนน่ึง 

2. เช็ดขอบยางด้วย Alcohol 70% 

3. ตรวจสอบเคร่ืองน่ึง เดือนละ 1 คร้ัง 
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