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การแยกผู้ป่วยทีพ่บเช้ือดื้อยา 
ณัฐพชัร ์ วิเศษสิงห ์

งานป้องกนัควบคมุการติดเช้ือ  

โรงพยาบาลบอ่พลอย  จ.กาญจนบรีุ 

 



Hand hygiene 
เป็นการป้องกนัการติดเช้ือท่ีมีประสิทธิภาพสงูสุด และต้นทุนตํา่ท่ีสุด 

 เพื่อใหก้ารลา้งมอืมปีระสทิธภิาพสงูสดุจาํเป็นตอ้งลา้งมอือยา่งถูกวธิ ี
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บริเวณทีมั่กล้างมือไม่สะอาด 
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The “My 5 Moments for Hand Hygiene” Aspproach 

แนวทาง “My 5 Moments สําหรับสุขอนามัยของมือ” 

ก่อนทาํหตัถการสะอาด/ 

ปราศจากเช้ือ 

หลงัสมัผสัผูป่้วย 

หลงัสมัผสัส่ิงรอบตวัผูป่้วย 

หลงัสมัผสัสารน้ําจากรา่งกายผูป่้วย 

ก่อนสมัผสัผูป่้วย 
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ประเภทของการล้างมือ 
แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ 

1. Normal hand washing : การล้างมือแบบทัว่ไป (ฟอก 10 – 15 วนิาท)ี 

2. Hygienic hand washing : การล้างมือด้วยสบู่ทีผ่สมนํา้ยาก่อนให้การ
ดูแลผู้ป่วยและหลงัสัมผสัส่ิงคัดหลัง่ (ฟอก 10-30 นาท)ี 

3. Surgical hand washing : การล้างมือก่อนผ่าตัด (ฟอก 3-5 นาท)ี 

4. การล้างมือด้วยนํา้ยาแอลกอฮอล์ 

 - ใช้เม่ือไม่มีคราบสกปรกทีมื่อ 

 - ปริมาณทีใ่ช้ 3-5 มล. (2-3 pump) 

 - ถูกให้ทัว่ถึงตามการฟอกมือ 7 ข้ันตอนแล้วทิง้ให้แห้ง 
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นํา้ยาทาํความสะอาดมือ 
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การล้างมือ 7 ขั้นตอน 

ฝ่ามือถูฝ่ามือ ฝ่ามือถูหลงัมือ 

1 2 
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การล้างมือ 7 ขั้นตอน   (ต่อ) 

ฝ่ามือถูฝ่ามือและ 

ซอกนิว้มือ หลงันิว้มือถูฝ่ามือ 

3 4 
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การล้างมือ 7 ขั้นตอน   (ต่อ) 

ฟอกนิว้หัวแม่มือ 

ด้วยฝ่ามือ ปลายนิว้ถูขวางฝ่ามือ 

5 6 
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การล้างมือ 7 ขั้นตอน   (ต่อ) 

ผ่ามือฟอกข้อมือ 

7 
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เช้ือด้ือยา 
 คือ ภาวะทีเ่ช้ือแบคทเีรียต่อต้านยาปฏชีิวนะ ทาํให้การรักษา

ผู้ป่วยติดเช้ือไม่ได้ผลดีดังเดมิอาจต้องใช้เวลารักษานานขึน้ เสีย

ค่าใช้จ่ายในการรักษาแพงขึน้ หรือผู้ป่วยอาจเสียชีวติมากขึน้ 
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วตัถุประสงค์ 

 ป้องกนัการแพร่กระจายเช้ือดือ้ยา 

 ป้องกนัผู้ป่วยตดิเช้ือดือ้ยา 
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ปฏบิัตกิารแยกเม่ือ 
1. ผู้ป่วยสงสัยว่าตดิเช้ือด้ือยาแยกไว้ก่อนได้แก่ 

    - ผู้ป่วยเร้ือรังตดิเช้ือบ่อย (มีการตดิเช้ือซ้ําภายใน 6 เดือน) 

    - ผู้ป่วยที่สอดใส่อุปกรณ์ต่างๆ ได้แก่ c-line,foley’s.,ET/TT 

    - ผู้ป่วยที่สอดใส่อุปกรณ์ส่งต่อมาจาก รพ.อ่ืน 

2. ผู้ป่วยที่ส่งต่อมาจากโรงพยาบาลอ่ืนได้รับการแจ้งว่าพบเช้ือด้ือยา 

3. ผู้ป่วยที่ผลการเพาะเช้ือแจ้งว่าพบเช้ือด้ือยา (ต้องแยกผู้ป่วยก่อน
ผลเพาะเช้ือยืนยนั) 
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ยกเลกิการแยกเม่ือ 
ยกเลกิการแยก เม่ือจําหน่าย 

ยกเลกิ 
เช้ือด้ือยาที่แยกแบบเข้มงวดจะแยก 6 เดือน หลงัพบเช้ือคร้ังสุดท้าย 

ศูนย์คอมให้มรีะบบเตือนทีใ่บนําทาง และ pop up และลบ 

ระบบแจ้งเตือนเม่ือยกเลกิการแยก 

รพ.สต.จะยกเลกิการแยกตามโรงพยาบาลแม่ทีร่ะบุไว้ 

15 



ผู้ป่วยตดิเช้ือดือ้ยาที่เข้าเกณฑ์แยกผู้ป่วยและเคร่งครัด 

(Strict Isolation) 

- VRE (Vancomycin Resistant Enterococcus) 

- CRE (Carbapenem-Resistant Enterobacteriaceae) 

-A.baumannii ดื้อต่อ Colistin (CoRo) 

-Pseudomonas aeruginosa ดื้อต่อ Colistin 

-Stenotrophomonas maltophilia  ดื้อต่อ Co-trimoxazole 

และ Levofloxacin 
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เช้ือด้ือยาที่พบในโรงพยาบาลบ่อพลอย 

- Acinetobacter baumannii (MDR) 

- Escherichia coli (ESBL) 

- Klebsiella pneumoniae (ESBL) 

- Proteus mirabilis (ESBL) 

- Staphylococcus aureus (MRSA) 
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หลกัการแยกผู้ป่วย 

1. การแยกผู้ป่วยขั้นพืน้ฐาน (Standard Precaution) ใช้

ปฏิบัตกิารแยกกบัผู้ป่วยทุกราย 

2. การแยกผู้ป่วยเฉพาะตามวธีิการแพร่กระจายเช้ือ 

(Transmission-Precaution) : ทางสัมผสั ทางเสมหะ 
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SP ของ CDC (CDC,2007) ประกอบด้วย 

- การทําความสะอาดมือ 

- การใช้เข็มและของมีคม 

- การใช้อุปกรณ์ป้องกนัร่างกาย 

- การจัดห้องให้ผู้ป่วย / การแยกผู้ป่วย 

- การจัดการอุปกรณ์ที่ใช้กบัผู้ป่วย 

- การควบคุมส่ิงแวดล้อม 

- การจัดการผ้า 

- สุขวทิยาระบบทางเดนิหายใจ 

- การช่วยฟ้ืนคืนชีพ และความปลอดภัยของบุคลากร 19 



Transmission – base precaution 
ใช้สําหรับผู้ป่วยทีส่งสัยหรือแน่ใจว่ามกีารแพร่กระจายเช้ือสูงใช้คู่

กบั Standard precaution 

1. การป้องกนัการแพร่กระจายเช้ือทางสัมผสั 

2. การป้องกนัการแพร่กระจายเช้ือทางฝอยละอองเสมหะ 

3. การป้องกนัการแพร่กระจายเช้ือทางอากาศ 
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การป้องกนัการแพร่กระจายเช้ือด้ือยา 

1. การแยกผู้ป่วย       2. การส่ือสาร   

3. ส่งเสริมการล้างมือ  4. การใช้อุปกรณ์ป้องกนั      

5. ลาํดบัการดูแลผู้ป่วย 

6. สุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม : การทําความสะอาดส่ิงแวดล้อมและเคร่ืองใช้ 

การจัดการขยะ การจัดการผ้า 

7. การเยี่ยมผู้ป่วยและคาํแนะนําญาติในการดูแลผู้ป่วย 

8. การเฝ้าระวงัผู้ป่วยเช้ือดือ้ยา 

เน้นการล้างมือและการทําความสะอาดส่ิงแวดล้อม 21 



การแยกผู้ป่วย OPD 
1. แยกมุมตรวจผู้ป่วย กรณมีี pop up เช้ือดื้อยา 

2. แยกของเคร่ืองใช้ : เคร่ืองวดัความดันเลือด ปรอท อุปกรณ์ทุกชนิด

ทีสั่มผสัผู้ป่วยเช็ดด้วย alcohol 
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การแยกผู้ป่วย IPD 
1. แยกผู้ป่วย ถ้าแยกห้องได้ใช้ห้องแยก ถ้าไม่มีแยกโซน หรือจัดเป็น 

cohort ward 

2. แยกของเคร่ืองใช้ : เคร่ืองวดัความดันเลือด อุปกรณ์ทุกชนิดทีสั่มผสั

ผู้ป่วยเช็ดด้วย alc. 

3. เคร่ืองใช้ของผู้ป่วย อาจมีเช้ือดื้อยาปนเป้ือน ต้องแยกการล้างอุปกรณ์ที่

ใช้กบัผู้ป่วย เช่น เยือก แก้วนํา้ แปรงสีฟัน กะละมังเช็ดตัว หากเป็นไปได้ใช้ 

single use 

เอกสารทุกชนิดไม่นําเข้าห้องผู้ป่วย หรือวางที่เตยีงผู้ป่วย 
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การส่ือสาร 
1. ติดป้ายล้างมือ “สีแดง” ทีเ่ตียง

ผู้ป่วย หรือหน้าห้องผู้ป่วย 

เคล่ือนย้ายผู้ป่วยแจ้งให้หน่วยงานที่เกีย่วข้องทราบ 

2. ติดสีแดงอกัษร MDR ทีห่น้า

เวชระเบียนผู้ป่วยใน (Chart) MDR 
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ส่ือสารการแยกผู้ป่วยหน้าเวช

ระเบียนและ Progress note 
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ส่งเสริมการล้างมือ 
1. ส่งเสริมการล้างมือในหน่วยงาน 

2. มนํีา้ยาล้างมือแห้งทีป่ลายเตียงผู้ป่วย 

3. อ่างล้างมือสะอาด ม ีHibiscrub หรือ นํา้ยาล้างมือทีม่ฤีทธ์ิฆ่า

เช้ือ และผ้าเช็ดมือ เพยีงพอ 

4. ประเมนิการล้างมือของเจ้าหน้าทีทุ่กระดับทีดู่แลผู้ป่วยของ

หน่วยงานเดือนละคร้ัง (ICWN ประเมนิ) และมกีาร Feedback 

ข้อมูลตามบริบท 
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5 Moment ในการล้างมือ........ 

การสวมถงุมือไม่สามารถ

ทดแทนการล้างมือได้ 

กิจกรรมปลอดเช้ือ เช่น  

การฉีดยา สวนปัสสาวะ        

การช่วยเตรียมเคร่ืองมือ

ทาํหตัถการการหยิบของ

ปราศจากเช้ือ 

1.ก่อนสมัผสัผู้ป่วย 4. หลงัสมัผสัผู้ป่วย 

5. หลงัสมัผสั

อปุกรณ์รอบตวั

ผู้ป่วย 

การใช้นํา้ยาล้างมือแห้ง (alcohol hand rup) ทดแทนการล้างมือด้วย

นํา้ยาและสบู่ได้ยกเว้นถ้ามือเป้ือนชัดเจนต้องล้างด้วยนํา้และสบู่เท่าน้ัน 27 



การใช้อุปกรณ์ป้องกนัที่เหมาะสม 

1. ถุงมือ และ Mask ในการดูแลผู้ป่วย  

2. เอีย้ม หรือ กาวน์ เม่ือทาํกจิกรรมทีร่่างกายต้องสัมผสัตัวหรือเตียงผู้ป่วย

อย่างใกล้ชิด 

ถอดอุปกรณ์ป้องกนัและล้างมือก่อนออกจากห้องผู้ป่วยพนักงานทาํความ

สะอาดต้องถอดถุงมือก่อนออกจากห้องผู้ป่วย 
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การใส่ PPE ในการดูแลผู้ป่วย 

กรณีจบัตวัผู้ป่วยหรือส่ิงแวดล้อม

รอบตวัผู้ป่วย 

กจิกรรมทีต่วัสัมผสัผู้ป่วยและ

ส่ิงแวดล้อมรอบตวัผู้ป่วย 

กจิกรรมทีต่วัและแขนต้อง

สัมผสัตวัผู้ป่วย 

***ปรับเปลีย่นตามสถานการณ์และงบประมาณ 29 



ลาํดบัในการดูแลผู้ป่วย 

กรณีที่ไม่เร่งด่วน เลือกทํากิจกรรมให้ผู้ป่วยเป็นรายสุดท้าย 

เช่น การเช็ดตัว การทําความสะอาดเตียงและเคร่ืองใช้       

การเทปัสสาวะจากถุงปัสสาวะ 
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การทาํความสะอาดเคร่ืองใช้ผู้ป่วย 

- แยกล้างเฉพาะอปุกรณ์ของผู้ป่วยทีม่เีช้ือด้ือยาทลีะรายโดยเป็น

กลุ่มสุดท้าย 

- ล้างอปุกรณ์ด้วยผงซักฟอก หรือนํา้ยาล้างภาชนะ 

- ปรอทวดัอณุหภูมขิองผู้ป่วยล้างด้วยนํา้ยาล้างภาชนะ เช็ดให้แห้ง

แล้วเช็ดด้วย สําลแีอลกอฮอล์ 70 % 

หลงัจากล้างทาํความสะอาดแล้วเคร่ืองใช้ผู้ป่วยให้ทาํความ

สะอาดอ่างล้างภาชนะด้วยผงซักฟอก 
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การจัดการผ้าและขยะผู้ป่วยทีพ่บเช้ือดื้อยา 

1. การแยกผ้าใส่ถุงแดง ใส่ถังมีฝาปิดมิดชิด 

2. ส่งผ้าซักตามกระบวนการ การจัดการผ้าตดิเช้ือ 

3. แยกขยะใส่ถุงแดง ใส่ถังมีฝาปิดมิดชิด 

4. ส่งขยะตดิเช้ือกาํจัดตามกระบวนการ 
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การทาํความสะอาดพืน้ผวิ 
 ทาํความสะอาดรายวนัด้วยนํา้ผสมผงซักฟอก 

 การทาํความสะอาดพืน้ผวิทีเ่ป้ือนเลือดหรือสารคัดหลัง่ ด้วย 0.5% 

Sodiumhypochlorite  
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การทาํความสะอาดผ้าเช็ดเตียงผู้ป่วยประจําวนั 

กรณใีช้ผ้า 

แยกผ้าผู้ป่วยแต่ละเตยีง 

1. ประสานงานเบิกผ้า 

2. ส่งซักได้ทีศู่นย์บริการผ้า ให้เป็นผ้าติดเช้ือใส่ถุงสีแดงและใส่ไว้ในถังปิด 
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การทาํความสะอาดเตียงประจําวนั 

เตรียมอุปกรณ์ : เตรียมชุบนํา้ผงซักฟอก ผ้าชุบ
นํา้เปล่า และผ้าแห้ง ถุงมือสะอาดและถงัใส่ผ้าใช้
แล้วใส่ถุงสีแดงรองรับไว้ 

วธีิการ : 

1. ใช้ผ้าชุบนํา้ผงซักฟอกเช็ดถูพืน้ผวิ 

2. ใช้ผ้าชุบนํา้เปล่าเช็ดนํา้ผงซักฟอกออก 

3. ใช้ผ้าแห้งซับพืน้ผวิให้แห้ง 

4. ผ้าทีใ่ช้แล้วแต่ละผืนใส่ในถังผ้าทีม่ีถุงสีแดงรองรับไว้ 

ผ้าชุบนํา้

ผงซักฟอก 

ผ้าชุบ

นํา้เปล่า 

ผ้าแห้ง 
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ผ้าแห้ง ผ้าชุบนํา้เปล่า ผ้าชุบนํา้ผงซักฟอก 

ถุงมือ 

disposable 

ถังขยะติดเช้ือ ถังผ้าเช็ดเตียง 
36 



การใช้ถุงมือ  

สําหรับทําความสะอาดเตยีงและตู้ข้างเตยีงผู้ป่วย 

1.เช็ดเตียงทัว่ไปใช้ถุงมือ แม่บ้าน ไม่ต้องเปลีย่นถุงมือ 

2. เช็ดเตียงทีพ่บเช้ือด้ือยา ให้ใส่ถุงมือ แม่บ้านและสวมทบัด้วยถุง

มือชนิดใช้คร้ังเดียวทิง้แต่ละเตียง 
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การถอด 

ถุงมือ 2 ช้ัน 
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การทําความสะอาดเตียงหลงัจากจําหน่ายผู้ป่วย 

เช้ือดือ้ยา 
 

เช็ดส่ิงปนเป้ือนที่เห็นออกให้หมดด้วยผ้าชุบนํา้หมาดๆ 

 

เช็ดด้วยนํา้ยาทําลายเช้ือทุกพืน้ผวิ 

 

ล้างเตยีง และ ที่นอน นําไปผึง่แดด ถ้าสามารถทําได้ 
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การทําความสะอาด

เคร่ืองใช้ที่เป็น

อเิลก็ทรอนิกส์ 

หลงัจากจาํหน่าย

ผู้ป่วยเช้ือด้ือยา 

 

ผ้าชุบนํา้ยาทําลายเช้ือ 

 

เช็ดให้ทั่วทุกพืน้ผวิ
ของเคร่ืองใช้ 

 

เช็ดตามด้วยผ้าแห้ง 
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การเยีย่มและคาํแนะนําญาตใินการเยีย่มผู้ป่วย 

- จํากดัการเยีย่มให้น้อยทีสุ่ด 

- แนะนําเร่ืองการล้างมือก่อนและหลงัถูกตัว  เตียง หรืออปุกรณ์ของ

ผู้ป่วย 

- ขยะจากผู้ป่วยให้ทิง้ในถงัขยะทีใ่ส่ถุงสีแดงไว้ 

- กรณผู้ีป่วยอ่ืนขอความช่วยเหลือให้แจ้งเจ้าหน้าที ่เพ่ือมาให้การ

ดูแลผู้ป่วย 
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คาํแนะนําญาตใินการดูแลผู้ป่วย 

- แนะนําเร่ืองการล้างมือก่อนและหลงัถูกตัว  เตียง หรืออปุกรณ์ของ

ผู้ป่วย 

- ขยะจากผู้ป่วยให้ทิง้ในถงัขยะทีใ่ส่ถุงแยกไว้ 

- กรณผู้ีป่วยอ่ืนขอความช่วยเหลือให้แจ้งเจ้าหน้าที ่เพ่ือมาให้การ

ดูแลผู้ป่วย 
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การส่งต่อ 

1. การย้ายภายในโรงพยาบาล ต้องแจ้งหน่วยงานที่

รับผดิชอบ 

2. การย้ายผู้ป่วยต่างโรงพยาบาล ประสานงานโดยตรงกบั

โรงพยาบาลที่ย้ายไปและเขยีนในใบส่งต่อด้วย 
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การเฝ้าระวงัผู้ป่วยพบเช้ือด้ือยา 

- หน่วยงานแยกผู้ป่วย 

- เจ้าหนาทีห้่องจุลชีววทิยาแจ้ง ICN ทนัทเีม่ือพบเช้ือด้ือยาและ  

เช้ือด้ือทีเ่ข้าเกณฑ์แยกแบบเข้มงวด 

- ICN /ICWN ติดตามผู้ป่วย บันทกึข้อมูล และรายงานผล 

- เจ้าหน้าทีห้่องจุลชีววทิยารายงานผลความไวต่อยาต้านจุลชีพของ

เช้ือโรคทุก 3 เดือน 
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