
นโยบาย 
เจ้าหน้าท่ีทุกคนในโรงพยาบาล  จะต้องปฏิบัติตามแนวทางการปูองกันและควบคุมแพร่กระจายของเช้ือด้ือยา

ต้านจุลชีพ 
 

วิธีปฏิบัติ 
 

เช้ือก่อโรคด้ือยาเป็นปัญหาท่ัวโลกและมากขึ้นตามล าดับ จึงมีความจจ าเป็นร่วมกันท้ังโลกเพื่อปูองกันและควบคุม 

การบริหารระดับนานาชาติและระดับชาติ 
องค์การอนามัยโลกได้ให้ความส าคัญอย่างมากต่อปัญหานี้และเชิญชวนรัฐบาลของต่างประเทศต่างๆ ร่วมกัน

จัดการ ดังนั้น ประเทศสมาชิกขององค์กรอนามัยโลกจึงมีหน้าท่ีท่ีจะร่วมด าเนินการและมีการประชุมผู้บริหาร ทาง
สาธารณสุขระดับสูงท่ีมีผู้แทนประเทศไทยร่วมอยู่ด้วย ประเทศไทยแต่งต้ังคณะกรรมการการด้ือยาต้านจุลชีพแห่งชาติ 
ตามค าส่ังส านักนายยกรัฐมนตรี ลงวันท่ี 10 มีนาคม 2560 มีผู้ท างานจากกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตร 
กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีรองนายยกรัฐมนตรีท่านหนึ่งเป็นประธานกรรมการ 

การปูองกันและควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาลมีหลักการเหมือนกันในทุกระดับ จะแตกต่างในรายละเอียด 
ของสถาบันต่างๆ ควรเน้นเช้ือท่ีมีปัญหามาก ได้แก่ 

1. เช้ือก่อโรคด้ือยาท่ีพบบ่อย 
2. เช้ือก่อโรคท่ีท าให้มีอัตราปุวย-ตายสูง หรือต้องรักษานาน 

3. เช้ือท่ีเป็นปัญหาทางเศรษฐกิจจากการดูแลรักษาคน การปศุสัตว์ และการประมง 
4. เช้ือท่ีมีแนวโน้มท่ีจะเป็นปัญหาใหญ่ในอนาคต 
 
 

โรงพยาบาลท่าแซะ 

นโยบาย  

 
นโยบายและวิธปีฏิบัติเลขที่    :  WI–IC-…………….. 

เร่ือง    :   ข้อแนะน าแนวปฏิบัติการปูองกันและควบคุมการ
แพร่กระจายของเช้ือด้ือยาต้านจุลชีพ 
 

แก้ไขคร้ังที่........2....... 

วันที่    :       มกราคม  2565   

แผนก  :  งานปูองกันและควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล แผนกที่เก่ียวข้อง :  ทุกแผนกท่ีให้การ
รักษาพยาบาลผู้ปุวยใน รพ.ท่าแซะ 

 
   คณะผู้จัดท า : ……………………………………………… 
                        (นางสาวจิรวรรณ อินทนา) 

เลขานุการงานปูองกันและควบคุมการติดเช้ือ 
ในโรงพยาบาลท่าแซะ 

 
ผู้อนุมัติ :   …………………………………….. 
                     (นายระติ ชูรักษ์) 
เภสัชกรช านาญการพิเศษ รักษาการในต าแหน่ง 
          ผู้อ านวยการโรงพยาบาลท่าแซะ  



คณะกรรมการดื้อยาต้านจุลชีพแห่งชาติ ได้วางแผนยุทธศาสตร์ส าหรับ พ.ศ. 2560-2564 ไว้ 6 ด้าน คือ 
1. การเฝูาระวังการดื้อยาต้านจุลชีพภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว (มนุษย์ สัตว์ พืชและส่ิงแวดล้อม) 
2. การควบคุมการกระจายยาต้านจุลชีพในภาพรวมของประเทศ 
3. การปูองกันและควบคุมการติดเช้ือในสถานพยาบาลและควบคุม  ก ากับ ดูแลการใช้ยาต้านจุลชีพอย่าง

เหมาะสม 

4. การปูองกันและควบคุมเช้ือด้ือยาต้านจุลชีพและควบคุม ก ากับดูแลใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสม ในภาค
เกษตรกรและสัตว์เล้ียง 

5. การส่งเสริมความรู้ด้านเช้ือด้ือยาต้านจุลชีพและความตระหนักด้านการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสม แก่
ประชาชน 

6. การบริหารและพัฒนากลไกระดับนโยบายเพื่อขับเคล่ือนงานด้านการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างยั่งยืน 

การบริหารระดับโรงพยาบาล 
การด าเนินงานการปูองกันและควบคุมเช้ือก่อโรคด้ือยาหลายขนานนั้นเกี่ยวข้องกับบุคลากรหลายสาขาวิชาชีพ 

และหลายหน่วยงาน คณะกรรมการระดับโรงพยาบาล ควรประกอบด้วย 
1. ประธาน ควรเป็นผู้อ านวยการหรือรองผู้อ านวยการที่ได้รับมอบหมาย 
2. กรรมการหลัก ควรเป็นแพทย์โรคติดเช้ือ ถ้าไม่มีควรเป็นอารยุรแพทย์ หรือกุมารแพทย์ หรือศัลยแพทย์ หรือ

แพทย์ท่ีสนใจ 
3. กรรมการ ประกอบด้วย หัวหน้าหรือผู้แทนจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น แผนกอายุรกรรม กุมารเวชกรรม 

ศัลยกรรม เภสัชกร พยาบาล หัวหน้าห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา พยาบาลควบคุมโรคติดเช้ือ เป็นต้น 

มีแพทย์อย่างน้อย 1 คน ได้รับการอบรมการจัดการเช้ือด้ือยาต้านจุลชีพ เช่นเดียวกับนักเทคนิคการแพทย์ 
พยาบาลและเภสัชกร และโรงพยาบาลควรจัดการอบรมเกี่ยวกับการจัดการเช้ือด้ือยาต้านจุลชีพแก่บุคลากร ในหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

เชื้อด้ือยาที่ส าคัญใน พ.ศ. 2560-2564 
1. แบคทีเรีย 

แบคทีเรียกรัมลบ 
- Klebsiella pneumoniae ท่ีด้ือต่อยากลุ่ม 3rd generation cephalosporins, carbapenems, colistin 

- Escherichia coli ท่ีด้ือต่อยากลุ่ม 3rd generation cephalosporins, fluoroquinolones, 
carbapenems, colistin 

- Acinetobacter baumannii ท่ีด้ือต่อยากลุ่ม carbapenems, colistin 
- Pseudomonas aeruginosa ด้ือต่อยากลุ่ม carbapenems, colistin 
- Salmonella spp. ท่ีด้ือต่อยากลุ่ม 3rd generation cephalosporins, fluoroquinolones, colistin 

- Neisseria gonorrheae ท่ีด้ือต่อยากลุ่ม 3rd generation cephalosporins 
แบคทีเรียกรัมบวก 
- Staphylococcus aureus ท่ีด้ือต่อยากลุ่ม methicillin, vancomycin 
- Streptococcus pneumoniae ท่ีด้ือต่อยากลุ่ม penicillin, ceftriaxone 



2. เช้ือวัณโรคด้ือยา rifampicin และ isoniacid 
3. มาลาเรีย 
4. เอชไอวี 
เช้ือในกลุ่มท่ี 1 เป็นเช้ือจุลชีพที่องค์การอนามัยโลกให้ความส าคัญและแนะน าให้รายงาน 

การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสม (Antimicrobial stewardship) 
การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสม ท าให้ผลการรักษาได้ตามจุดประสงค์ ลดผลข้างเคียงจากยาและลด การใช้ยา 

ท าให้ลดค่าใช้จ่ายและลดการกระตุ้นให้เช้ือพัฒนาการเช้ือด้ือยาต้านจุลชีพ เป็นวิธีชะลอการเกิดเช้ือด้ือยาต้านจุลชีพ การ
ใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสมเป็นกระบวนการซึ่งประกอบด้วย 

1. มีผู้บริหารเป็นผู้น า 

2. มีนโยบายชัดเจน 
3. มีบุคลากรท่ีรับผิดชอบงานนี้ 
4. บุคลากรเข้าใจและร่วมมือ 

5. มีการใช้ยาต้านจุลชีพทางคลินิกอย่างเหมาะสม 
6. มีการตรวจสอบความถูกต้องของการใช้ยา มีการรายงานและให้ข้อมูลย้อนกลับ  

การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสมต้องการความร่วมมือของทุกฝุายท้ังผู้บริหาร แพทย ์ผู้ปุวยและประชาชน 
มาตรการ Contact Precautions 

1. การแยกผู้ป่วย 
- จัดผู้ปุวยให้อยู่ในห้องแยกโรค หรือ Isolation zone ท่ีมีอ่างล้างมือ ห้องนา ห้องส้วม จัดไว้โดยเฉพาะ 
- แขวนปูายสัญลักษณ์แจ้งการพบเช้ือ/ปูาย contact precautions/ข้อปฏิบัติ ท่ีเตียง/หน้าห้องของ ผู้ปุวย/หน้า

แฟูมรายงานผู้ปุวย 

- ห้องแยกโรคท่ีดีท่ีสุด คือห้องเตียงเด่ียว แต่เกือบเป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติเนื่องจากผู้ปุวยมีจ านวนมาก หากจัด
ห้องเด่ียวให้กับผู้ปุวยเช้ือด้ือยา ก็จะมีพื้นท่ีไม่เพียงพอทงผู้ปุวยท่ีตรวจพบเช้ือด้ือยาต้านจุลชีพและผู้ปุวยอื่น ทางเลือกคือ
การจัดให้ผู้ปุวยทพบเช้ือด้ือยาต้านจุลชีพอยู่ในบริเวณเดียวกัน ถ้าเป็นไปได้ไม่ควรให้ผู้ปุวยเช้ือด้ือยาต้านจุลชีพคนละชนิด
อยู่ในบริเวณเดียวกัน หากยังท าไม่ได้ อาจให้อยู่บริเวณ เดียวกัน แต่ต้องเคร่งครัดมากๆ เรื่องการท าความสะอาดมือและ
การสวมใส่อุปกรณ์ปูองกัน และ ควรเปล่ียนชุดอุปกรณ์ปูองกันเมื่อจะไปปฏิบัติงานกับผู้ปุวยเช้ือด้ือยารายต่อไป 

- หากไม่สามารถแยกผู้ปุวยได้เลย ก็ไม่ควรจัดให้ผู้ปุวยนั้นอยู่ในบริเวณเดียวกับผู้ท่ีมีความเส่ียงสูงต่อการติดเช้ือ 
เช่น ผู้ท่ีมีการคาสายสวนหรืออุปกรณ์การแพทย์ชนิดต่างๆ หรือผู้ท่ีมีแผลเปิด เป็นต้น 

- ในสถานการณ์ท่ีการแพร่เช้ือมีโอกาสก่อผลกระทบน้อย เช่น ท่ีแผนกผู้ปุวยนอก อาจไม่จ าเป็นต้อง แยกผู้ปุวย 
เพราะผู้ปุวยท่ีมารับบริการที่แผนกผู้ปุวยนอกเกือบท้ังหมดไม่มีแผลเปิด หรือไม่มีการใช้อุปกรณ์การแพทย์ท่ีเป็นช่องทาง
ให้เช้ือเข้าสู่ร่างกาย การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ปุวยเช้ือด้ือยาจึงมี โอกาสน้อยมากท่ีจะน าไปสู่การติดเช้ือ นอกจากนั้น ยังเป็นไป
ไม่ได้ท่ีจะจ ากัดให้ผู้ปุวยเช้ือด้ือยา อยู่ในบริเวณเฉพาะในแผนกผู้ปุวยนอก ยกเว้นหากจะมีการท าหัตถการ ก็อาจจะต้อง
ระมัดระวัง เป็นพิเศษในเรื่องการท าความสะอาดมือ การสวมใส่อุปกรณ์ปูองกันตามความจ าเป็น และการแยกของใช้ 

2. การท าความสะอาดมือก่อนและหลังสัมผัสผู้ป่วย 
- กรณีท่ีมือไม่เป้ือนส่ิงคัดหล่ัง (ซึ่งก็คือเกือบท้ังหมดของกิจกรรมและช่วงเวลาท่ีปฏิบัติงานกับผู้ปุวย) ให้ใช้



แอลกอฮอล์เจล (alcohol-based hand rub) ถูมือสองข้างให้ท่ัวและรอจนน้ ายาแห้ง 

- ถ้ามือเปื้อนสารคัดหล่ังหรือเปื้อนแปูงบนถุงมือ ให้ล้างมือด้วยสบู่น้ ายาท าลายเช้ือ 4% chlorhexidine 
gluconate แล้วซับมือให้แห้งด้วยกระดาษหรือผ้าเช็ดมือ 

3. การใช้เคร่ืองป้องกันร่างกาย 

- ให้สวมถุงมือทุกครั้งท่ีดูแลผู้ปุวยและสวมเส้ือคลุมแขนยาว (long sleeve gown) เมื่อต้องอยู่ใกล้ชิด ผู้ปุวยหรือ
คาดว่าจะต้องสัมผัสกับส่ิงแวดล้อมและสารคัดหล่ังจากผู้ปุวย เมื่อเสร็จกิจกรรมแล้ว ให้ถอดถุงมือและเส้ือคลุมทันทีแล้วท า
ความสะอาดมือและเปล่ียนเครื่องปูองกันร่างกายใหม่ทุกครั้ง ก่อนท่ีจะให้การดูแลผู้ปุวยรายอื่น 

- ผ้ากันเป้ือนแบบครึ่งตัว แบบไม่มีแขน หรือเส้ือคลุมแขนยาวแบบผ้าไม่เหมาะท่ีจะใช้ในกรณีผู้ปุวย มีเช้ือด้ือยา 
- ไม่ควรใช้เส้ือคลุมพลาสติกซ้ า ไม่ว่าจะเป็นแบบใด 

- บุคลากรโรงพยาบาลส่วนใหญ่ใช้ถุงมือชนิดมีแปูง ซึ่งมีราคาถูกแต่มีข้อเสียคือแปูงบนถุงมือเป็น ส่ือน า latex 
บนถุงมือเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ บางคนจะเกิดอาการแพ้ได้แม้พบไม่บ่อยมาก และยังจับกับ gel เมื่อท าความสะอาด
มือด้วย alcohol hand rub ถ้าสามารถจัดหาถุงมือชนิด ไม่มีแปูงมาใช้ได้ไม่ยากและราคาไม่สูงเกินไป ก็ควรพิจารณาใช้
ถุงมือชนิดนี้แทน ซึ่งถุงมือชนิดไม่มีแปูงเป็นถุงมือส าหรับใช้ในโรงพยาบาลตามมาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรมท่ีกระทรวง
อุตสาหกรรมประกาศแล้ว 



 4. การแยกอุปกรณ์ทางการแพทย์  เคร่ืองใช้ต่างๆ 
- อาจจัดเป็นชุดส าเร็จรูป (Kit) เพื่อปูองกันการแพร่กระจายเช้ือด้ือยา ได้แก่ Stethoscope เครื่องวัด 

ความดัน BP cuff ปรอทวัดอุณหภูมิ ชุดอุปกรณ์ Bed bath bed pan ขวดปัสสาวะ/Urinal ให้ใช้อุปกรณ์
เฉพาะกับผู้ปุวยรายนั้นๆ 

- ถ้าไม่สามารถจัดหาอุปกรณ์มาใช้ได้เพียงพอจ าเป็นต้องใช้ซ้ า ต้องท าความสะอาดอย่างถูกต้อง โดย 
บุคลากรท่ีท าหน้าท่ีนี้ควรมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเช้ือด้ือยาเพื่อให้มีความเข้าใจและตระหนัก ในเรื่องความ
สะอาดของเครื่องมือ 

- อุปกรณ์และของใช้บางอย่างอาจเป็นชนิดใช้ครั้งเดียวท้ิง เช่น ถุงบรรจุอาหารเหลวและชุดสายยาง 
ท่ีมากับถุง สายยางดูดเสมหะ สาย nasogastric tube มักเป็นส่ิงท่ีท าความสะอาดได้ยาก ไม่ควรน ากลับมาใช้
ซ้ า แต่อุปกรณ์ท่ีออกแบบให้ใช้ซ้ าได้ ก็อาจน ามาใช้ซ้ าแต่ต้องท าความสะอาดและก าจัดเช้ือ ให้ถูกต้องอย่าง
เคร่งครัด 

5. การท าลายเชื้อในอุปกรณ์การแพทย์และสิ่งแวดล้อม 
- อุปกรณ์การแพทย์ท่ีจ าเป็นต้องใช้ร่วมกับผู้ปุวยอื่น ต้องท าลายเช้ือก่อนน าไปใช้กับผู้ปุวยรายอื่น โดย

ให้ปฏิบัติทันทีภายหลังการใช้งานทุกครั้ง เช่น เครื่องตรวจน้ าตาล เครื่องตรวจคล่ืนหัวใจ ให้เช็ดด้วย 70% 
alcohol หรือ Disinfectant Wipes 

- ส่ิงแวดล้อมรอบตัวผู้ปุวยให้ใช้น้ ายาท าลายเช้ือตามความเหมาะสม (เช่น 70% alcohol หรือน้ ายา 
ท าลายเช้ือกลุ่ม ammonium chloride หรือ sodium hypochlorite) อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง 

- ผ้าทุกชนิดท่ีใช้กับผู้ปุวย ให้ส่งซักแบบผ้าเป้ือนติดเช้ือ 
- ขยะทุกชนิดในห้องผู้ปุวย ให้ก าจัดแบบขยะติดเช้ือ 
- จ ากัดการเคล่ือนย้าย ถ้าจ าเป็นต้องเคล่ือนย้าย เช่น ตรวจพิเศษ ให้ปฏิบัติดังนี้ 

- แจ้งให้หน่วยงานท่ีจะย้ายไปทราบเรื่องการปูองกันการแพร่กระจายเช้ือของผู้ปุวย 
- ปูผ้าคลุมบนเปลนอน/รถนั่ง 
- บุคลากรท่ีเคล่ือนย้ายผู้ปุวย ใส่เครื่องปูองกันร่างกาย ได้แก่ ถุงมือและเส้ือกาวน์ 
- ผู้ปุวยท่ีมีมีบาดแผล หรือ ผิวหนังท่ีมีรอยโรคให้ปิดบาดแผลให้มิดชิด 
- เมื่อเสร็จส้ินกิจกรรมให้เช็ดท าความสะอาดรถนั่งหรือรถนอนด้วยน้ ายาท าลายเช้ือตาม ท่ี
โรงพยาบาลก าหนด 

- เมื่อผู้ปุวยนั้นได้รับการย้ายไปยังหอผู้ปุวยอื่น หรือจ าหน่ายออกจากโรงพยาบาล ให้ท าความสะอาด 
ส่ิงแวดล้อมและอุปกรณ์การแพทย์ให้เหมาะสมตามข้อก าหนดของเช้ือและช่องทางการแพร่กระจายเช้ือแต่ละ
ประเภท 

ท้ังนี้ การแยกผู้ปุวยเช้ือด้ือยาต้านจุลชีพ เป็นส่ิงท่ีโรงพยาบาลทุกระดับควรท าได้ บุคลากรใน
โรงพยาบาล ต้องได้รับการฝึกอบรมให้มีความเข้าใจในจนถึงขั้นปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  การปฏิบัติขั้นต่ าสุดใน
กรณีท่ีมีข้อจ ากัด ด้านทรัพยากร คือ บุคลากรต้องมีความเคร่งครัดอย่างยิ่งในการท าความสะอาดมืออย่าง



ถูกต้อง และการใส่ถุงมือ เมื่อต้องปฏิบัติกิจกรรมการดูแลและรักษาพยาบาลผู้ปุวยเช้ือด้ือยาต้านจุลชีพ  และ
หากต้องมีการสัมผัสใกล้ชิด ต้องสวมเส้ือกาวน์พลาสติกชนิดแขนยาวเสมอ ดังนั้น ระบบริการสาธารณสุข อัน
ได้แก่โรงพยาบาลแต่ละแห่งเอง ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตลอดจนหน่วยงานระดับกรมและกระทรวงท่ี
เกี่ยวข้อง ควรมีการสนับสนุนทางนโยบาย และทรัพยากรเพื่อให้สถานบริการสามารถปฏิบัติได้อย่างยั่งยืน 

การยุติการปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อด้ือยาที่จ าเป็นต้องควบคุม เป็นกรณีพิเศษ 
เมื่อตรวจพบผู้ปุวยเช้ือด้ือยาต้านจุลชีพและได้ท าการแยกผู้ปุวยแล้ว ส่ิงท่ีเป็นความสนใจมากท่ีสุดคือ

เมื่อใดจะยกเลิกการแยกผู้ปุวยนั้น เพื่อจะได้ประหยัดทรัพยากร เวลา และก าลังคน แต่เป็นการยากมากท่ีจะ
ระบุแน่นอนตายตัวว่าต้องแยกผู้ปุวยนานเท่าใด เพราะเป็นท่ีทราบกันว่าเช้ือด้ือยาต้านจุลชีพแต่ละชนิดจะ
ยังคงอยู่กับผู้ปุวยไปเป็นเวลานาน และการตรวจไม่เช้ือด้ือยาต้านจุลชีพก็ไม่ได้หมายความว่าเช้ือด้ือยาต้านจุล
ชีพหมดไปจริง ๆ ถ้าเช้ือมีปริมาณน้อย อาจจะตรวจไม่พบได้ ค าแนะน าล่าสุดท่ีได้รับการตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 
2561 พิจารณาการยกเลิก contact precautions ตามชนิดของเช้ือ ดังนี้ 

1. เช้ือ MRSA และ VRE ถ้าผู้ปุวยรายนั้นไม่ได้รับยาส าหรับการรักษาการติดเช้ือ MRSA หรือ VRE 
พิจารณา หยุดแยกได้ เมื่อตรวจไม่พบเช้ือ 3 ครั้ง โดยแต่ละครั้งห่างกันประมาณ 1 สัปดาห์ ต าแหน่งท่ีจะเก็บ
ส่ิงส่งตรวจ ส าหรับหา MRSA คือเยื่อบุโพรงจมูกส่วนหน้า (anterior nares) ส าหรับ S. aureus และ stool 
หรือ rectal swab ส าหรับ enterococci 

2. ผู้ปุวยภูมิต้านทานต่ า เช่นผู้ปุวยท่ีได้รับการปลูกถ่ายไขกระดูก หรือผู้ปุวยท่ียังได้ยาต้านจุลชีพอยู่ 
อาจจะต้องขยายระยะเวลาการแยกผู้ปุวยนานกว่าผู้ปุวยท่ัวไป แต่ไม่มีก าหนดแน่ชัดว่าควรจะขยายออกไปนาน
เท่าใด 

3. ส าหรับเช้ือกลุ่ม Enterobacteriaceae ท่ีด้ือยากลุ่ม carbapenem แนะน าให้แยกผู้ปุวยตลอด 
ระยะเวลาของการอยู่โรงพยาบาล แต่หากจะหยุดแยกผู้ปุวย อาจจะต้องพิจารณาเป็นรายๆ ไป โดยผู้ปุวยราย
นั้น ต้องไม่ได้รับยาต้านจุลชีพใดๆ แล้ว และให้เพาะเช้ือจากทวารหนักอย่างน้อยสองครั้ง ห่างกัน 1 สัปดาห์ 
ถ้าไม่พบเช้ือ แล้วอาจจะหยุดแยกได้ แต่ต้องระมัดระวังว่าเช้ืออาจจะกลับมาใหม่ 

4. เช้ือ C.  difficile  อาจพิจารณาหยุดแยกได้เมื่ออาการอุจจาระร่วงหยุดไปแล้ว 48 ช่ัวโมงขึ้นไป 
การให้ค าแนะน าผู้ป่วย 

ผู้ปุวยท่ีมีเช้ือด้ือยาจะมีความวิตกกังวล และอาจจะมีความรู้สึกถูกทอดท้ิง โดดเด่ียวจากการท่ีต้องอยู่
ในพื้นท่ี แยกหรือห้องแยก จึงควรได้รับการแนะน าดังนี้ 

1.  ผู้ปุวยจะได้รับการดูแลรักษาตามมาตรฐาน แพทย ์พยาบาล หรือบุคลากรอื่นท่ีเกี่ยวข้องจะเข้ามา
ให้ การดูแลรักษาพยาบาลผู้ปุวยตามปกติ (ซึ่งบุคลากรก็ควรท าเช่นนี้ด้วย ไม่หลีกเล่ียงการตรวจเยี่ยมผู้ปุวย
ประจ าวัน) 

2. ความจ าเป็นท่ีจะต้องแยกบริเวณ เพื่อปูองกันการแพร่กระจายเช้ือ 

3. บุคลากรท่ีเข้ามาตรวจเยี่ยม จะต้องท าความสะอาดมือ และสวมชุดปูองกันร่างกาย และสวมชุด
อุปกรณ์ ปูองกันการปนเปื้อน ซึ่งทางหนึ่งเป็นการปูองกันมิให้ผู้ปุวยรายนั้นรับเช้ือจากผู้อื่นเพิ่ม และช่วย



ปูองกันมิให้เช้ือ จากผู้ปุวยนั้นแพร่กระจายไปสู่ผู้อื่น 

4. การปฏิบัติตัวของผู้ปุวย คือ 
- รักษาความสะอาดของมือ ด้วยการล้างมือ 

- หลังถ่ายอุจจาระ/ปัสสาวะ 

- หลังสัมผัสแผลหรือน้ ามูกน้ าลายจากการไอ จาม 
- ก่อนรับประทานอาหาร 

- ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น 
- หลีกเล่ียงการสัมผัส คลุกคลีกับผู้อื่น 

การให้ค าแนะน าแก่ญาติและผู้เข้าเยี่ยม 

1. จ ากัดผู้เข้าเย่ียม โดยให้เยี่ยมเฉพาะท่ีจ าเป็นเท่านั้น 
2. ท าความสะอาดมือ 
3. ญาติท่ีเข้าเย่ียมให้ใส่ถุงมือ เส้ือกาวน์ และห้ามไปสัมผัสผู้ปุวยรายอื่น/ส่ิงแวดล้อม 
4. ช้ีแจงข้อมูลเกี่ยวกับการติดเช้ือด้ือยาผู้ปุวย และการปฏิบัติตัวในการเข้าเยี่ยมผู้ปุวยเพื่อปูองกัน 

การแพร่กระจายเช้ือ 

กรณีผู้ป่วยเสียชีวิต 

ให้ใช้มาตรการ Contact precautions เช่นเดียวกับขณะยังมีชีวิต และต้องแจ้งให้เจ้าหน้าท่ีห้องพัก
ศพทราบ และเตรียมอุปกรณ์ปูองกันร่างกายให้เจ้าหน้าท่ีห้องพักศพ ซึ่งควรมีความเข้าใจว่าเช้ือบนศพ อาจมี
โอกาสปนเปื้อน มือบุคคลท่ีเข้ามาปฏิบัติงานกับศพได้แต่น้อยมากเมื่อเทียบกับโอกาสการปนเปื้อนท่ีจะเกิด
ขึ้นกับบุคลากรบนหอ ผู้ปุวย เนื่องจากมีการปิดส่วนของร่างกายท่ีอาจเป็นแหล่งของเช้ือมิดชิดแล้ว 
นอกจากนั้น โอกาสท่ีจะเกิดโรคจากเช้ือเหล่านั้นแทบไม่มีเลย  เพราะเช้ือจะอยู่ท่ีผิวหนังเท่านั้น  เมื่อล้างมือ
หรือท าความสะอาดร่างกายแล้วเช้ือจะหมดไป  แต่ในขณะปฏิบัติงานจ าเป็นต้องสวมอุปกรณ์ปูองกันเพื่อลด
โอกาสการสัมผัสเช้ือให้น้อยท่ีสุด 

 
 


