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การติดเช้ือท่ีต าแหน่งแผลผ่าตัด (surgical site infection–SSI) เป็นต าแหน่งท่ีติดเช้ือในโรงพยาบาลเป็น อันดับ 
3 รองจากการติดเช้ือระบบทางเดินหายใจและทางเดินปัสสาวะ 

การวินิจฉัย 
การวินิจฉัยการติดเช้ือต าแหน่งผ่าตัด แบ่งการติดเช้ือต าแหน่งผ่าตัดออกเป็น 3 ประเภทคือ Superficial 

incisional SSI, Deep incisional SSI และ Organ/space SSI การติดเช้ือต้องเกิดขึ้นภายใน 30 วัน หรือ 

ภายใน 90 วัน หลังการผ่าตัด (นับวันผ่าตัดเป็นวันท่ี 1) ตามต าแหน่งการผ่าตัด มีลักษณะครบตามเกณฑ์ คือมี 

อาการและอาการแสดง ปวด บวม แดง ร้อน มีหนองในต าแหน่งผ่าตัด หรือแผลแยก ส่วนการตรวจหาเช้ือเป็น ข้อมูลของ
การติดเช้ือนั้นว่าเกิดจากเช้ืออะไร 

ความเส่ียงต่อการติดเช้ือท่ีต าแหน่งผ่าตัด   ขึ้นอยูก่ับประเภทของแผลผ่าตัด 

การแบ่งประเภทของแผลผ่าตัด (classification of wound types) 
1. แผลผ่าตัดสะอาด (clean wound) คือ 

- แผลผ่าตัดท่ีเตรียมการผ่าตัดล่วงหน้า เย็บปิดแผลหลังผ่าตัด (primary closure) ไม่ใส่ท่อระบาย หรือ ระบาย
แบบเปิด (open drainage) 

- แผลผ่าตัดท่ีผ่าผ่านเนื้อเยื่อท่ีไม่ซ้ า ไม่มีการติดเช้ือ 

- แผลผ่าตัดท่ีผ่าผ่านเนื้อเยื่อท่ีไม่มีการอักเสบ 
- ระหว่างผ่าตัด ไม่มีเหตุการณ์ท่ีละเมิดมาตรการปลอดเช้ือ (aseptic technique) 
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- แผลผ่าตัดท่ีไม่ได้ผ่าผ่านทางเดินหายใจ ทางเดินอาหาร ทางเดินปัสสาวะ และระบบสืบพันธุ์ 
2. แผลผ่าตัดปนเปื้อนเชื้อโรคเล็กน้อย (clean-contaminated wound) ได้แก่ 
- แผลผ่าตัดท่ีผ่าผ่านทางเดินอาหาร ทางเดินหายใจ ระบบทางเดินปัสสาวะ และระบบสืบพันธุ์ 
- แผลผ่าตัดท่ีผ่าผ่านทางเดินน้ าดี 

- ระหว่างผ่าตัดท่ีมีการละเมิดมาตรการปลอดเช้ือเล็กน้อย 
3.  แผลผ่าตัดปนเปื้อน (contaminated wound) ได้แก่ 
- แผลผ่าตัดท่ีผ่าผ่านแผลภยันตรายท่ีเป็นแบบเปิดและเกิดขึ้นใหม่ๆ ไม่เกิน 4 ช่ัวโมง (open, fresh traumatic 

wound) 

- แผลผ่าตัดท่ีผ่าผ่านทางเดินอาหารที่มีการรั่วที่เห็นได้ด้วยตาเปล่า 

- แผลผ่าตัดท่ีผ่าผ่านทางเดินปัสสาวะและระบบสืบพันธุ์ หรือทางเดินน้ าดี ในขณะท่ีมีการติดเช้ือ ของปัสสาวะ
หรือน้ าดี 

- แผลผ่าตัดท่ีมีเหตุการณ์ละเมิดมาตรการปลอดเช้ืออย่างมาก 

4. แผลผ่าตัดสกปรก (dirty wound) ได้แก่ 
- แผลผ่าตัดท่ีผ่าผ่านแผลภยันตรายท่ีมีเนื้อเยื่อตาย มีส่ิงแปลกปลอม มีการปนเปื้อนของอุจจาระ หรือ แผล

ภยันตรายท่ีเกิดขึ้นเกิน 4 ช่ัวโมง 

- แผลผ่าตัดช่องท้องกรณีอวัยวะภายในทะลุ 
- แผลผ่าตัดท่ีผ่าผ่านเนื้อเยื่อท่ีเป็นหนอง 
ดัชนีบ่งชี้ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อของแผลผ่าตัด (SSI Risk Index) 
ดัชนีบ่งช้ีถึงความเส่ียงการติดเช้ือท่ีแผลผ่าตัด เรียกว่า NNIS (national nosocomial infection surveillance 

risk index) เป็นดัชนีท่ีใช้เปรียบเทียบอัตราการติดเช้ือของแผลผ่าตัดระหว่างศัลยแพทย์หรือระหว่างโรงพยาบาล โดย
อาศัยปัจจัยเส่ียงหลัก 3 ประการ คือ 

1. ผู้ป่วยท่ีมี ASA score เท่ากับ 3 หรือมากกว่า 
2. แผลผ่าตัดท่ีจัดอยู่ในประเภทปนเป้ือนหรือแผลสกปรก 
3. ระยะเวลาในการผ่าตัดมากกว่า percentile ท่ี 75 ของการผ่าตัดแต่ละชนิด 
แต่ละข้อมีค่าเท่ากับ 1 ซึ่งหมายความว่า ถ้าผู้ป่วยมีเพียงข้อใดข้อหนึ่งข้างต้น ก็จะมีค่า NNIS risk index เท่ากับ 

1 ถ้ามีครบท้ัง 3 ข้อ ก็จะมี NNIS risk index เท่ากับ 3 โดยค่า risk index ท่ีเท่ากับ 3 จะมีโอกาสติดเช้ือ แผลผ่าตัดมาก
ท่ีสุด เมื่อเทียบกับค่า risk index ท่ีเท่ากับ 2, 1 หรือ 0 



ตารางแสดง คะแนนความสมบูรณ์ของร่างกายตาม American Society of Anesthesiologists (ASA Score) 
 
 
 

1  ปกติ 

2  มีโรคเล็กน้อย 

3  มีโรครุนแรง แต่มีถึงพิการ 

4  มีโรครุนแรง อาจถึงกับเสียชีวิต 

5  สภาพใกล้ตายภายใน 24 ชั่วโมง ผู้ป่วยที่มีโรคซึง่อาจท าใหเ้สียชีวิตได้ ภายใน 24 ชั่วโมง 

6  ผู้ป่วยสมองตาย เป็น Donor ส าหรับเปลี่ยนอวัยวะ 

 

การป้องกันการติดเชื้อที่แผลผ่าตัด (prevention of surgical site infection) 

ช่วงระยะเวลาท่ีท าให้แผลผ่าตัดมีโอกาสติดเช้ือได้ แบ่งเป็นก่อนผ่าตัด (preoperative period) และ ขณะผ่าตัด 
(intraoperative period) ดังนั้นมาตรการในการป้องกันการติดเช้ือท่ีต าแหน่งผ่าตัดส่วนใหญ่จะเน้น ไปในช่วงเวลา
ดังกล่าว ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. การเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด 
- รับผู้ป่วยไว้ในโรงพยาบาลก่อนการผ่าตัดให้ส้ันท่ีสุด 
- เตรียมสภาพร่างกายของผู้ป่วยให้แข็งแรงก่อนผ่าตัด 
- ผู้ป่วยทุกรายควรได้รับการควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดให้ไม่เกิน 180 มก./ดล. ท้ังระยะก่อนการผ่าตัด ระหว่าง
การผ่าตัด และภายใน 48 ช่ัวโมงหลังการผ่าตัด 

- ผู้ป่วยท่ีสูบบุหรี่ ควรงดสูบบุหรี่อย่างน้อย 30 วันก่อนการผ่าตัด 
- ถ้ามีการติดเช้ือท่ีต าแหน่งอื่นของร่างกายควรรักษาให้หายก่อน 
- ให้ผู้ป่วยอาบน้ า ฟอกตัวและสระผมให้สะอาดในเย็นวันก่อนการผ่าตัด  และเช้าวันผ่าตัด 
- เตรียมผิวหนังก่อนผ่าตัด ไม่ควรโกนขนถ้าไม่จ าเป็น แต่ถา้จ าเป็นต้องโกน ขนควรขลิบขนด้วย clipper 

และควรจะท าใกล้กับเวลาท่ีผ่าตัดท่ีสุดเท่าท่ีเป็นไปได้ และท านอกห้องผ่าตัด 

- ท าความสะอาดและเตรียมผิวหนังบริเวณท่ีจะผ่าตัดและบริเวณโดยรอบให้ท าในห้องผ่าตัดด้วย น้ ายาท าลาย 
เช้ือท่ีมีส่วนผสมของ alcohol เช่น 2% chlorhexidine in 70% alcohol หากไม่มี ข้อห้าม (หากมี ข้อห้าม ให้
ใช้ 10% iodophores หรือ 0.5% chlorhexidine in water) 

- ใช้ยาต้านจุลชีพเพื่อป้องกันการติดเช้ือท่ีแผลผ่าตัดอย่างเหมาะสม 
2. การเตรียมสิ่งแวดล้อมในห้องผ่าตัด 

- ห้องผ่าตัดควรมีเครื่องกรองอากาศ ปรับความดันของอากาศในห้องให้สูงกว่านอกห้องเพื่อให้อากาศ ถ่ายเทสู่
ภายนอก (positive pressure room) 

- มีการเปล่ียนถ่ายอากาศในห้องผ่าตัดอย่างน้อย 15 รอบต่อช่ัวโมง โดย 3 รอบ เป็นการเปล่ียนถ่าย กับอากาศ
ภายนอก 

  



- ห้ามเปิดพัดลมขณะผ่าตัด 
- ปิดประตูห้องผ่าตัดตลอดเวลา จะเปิดให้คนผ่านเฉพาะเท่าท่ีจ าเป็นเท่านั้น 
- จ ากัดจ านวนบุคลากร และการเคล่ือนไหวของบุคลากรในห้องผ่าตัด 
- ท าความสะอาดห้องผ่าตัดหลังการผ่าตัดแต่ละรายในกรณีเป้ือนเลือดหรือสารคัดหล่ังจากผู้ป่วย 

- ท าความสะอาดห้องผ่าตัดอย่างเหมาะสมหลังการผ่าตัดรายสุดท้ายของวัน 
- เครื่องมือผ่าตัดต้องปราศจากเช้ือ 

3. การผา่ตัด 
- แพทย์และพยาบาลท่ีช่วยในการผ่าตัดควรท าความสะอาดมือให้ถูกต้องเพื่อท าหัตถการ (surgical hand 
scrub) 

- แพทย์และพยาบาลท่ีช่วยในการผ่าตัดไม่ควรสวมแหวน ก าไล หรือสายสร้อยข้อมือ 
- บุคลากรท่ีเข้าห้องผ่าตัดควรใส่กระจังหน้า (face shield) ใส่หน้ากากอนามัย (surgical mask) และ เส้ือคลุม
แขนยาว (long sleeve gown) ปราศจากเช้ือ 

- ใช้เวลาในการผ่าตัดให้น้อยท่ีสุด 
- ท าให้เกิดภยันตรายต่อเนื้อเยื่อให้น้อยท่ีสุดในการผ่าตัด ไม่มีลมเลือดค้างในแผล ไม่มีช่องอับ (dead space)  

ไม่มีส่ิงแปลกปลอมค้างในแผลและไม่ท าให้เกิดการขาดเลือด 
- ใช้ท่อระบายในรายท่ีมีความจ าเป็น หลีกเล่ียงการใส่ท่อระบายผ่านแผลผ่าตัด และควรใช้ท่อระบาย ระบบ 
ปิด (closed drainage) 
- รักษาอุณหภูมิร่างกายผู้ป่วยอยู่ในเกณฑ์ปกติ ด้วยการใช้อุปกรณ์เพิ่มความอบอุ่นทั้งในระหว่าง การผ่าตัด 
และหลังผ่าตัดใหม่ๆ ยกเว้นผู้ป่วยท่ีต้องผ่าตัดในภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ า 

- ให้ออกซิเจนอย่างเพียงพอ 
4. การดูแลหลังผ่าตัด 
- ล้างมือแบบ Hygienic handwashing ก่อนและหลังท าแผลผ่าตัด 
- ท าแผลโดยใช้หลักปลอดเช้ือ (aseptic technique) ควรสวมถุงมือทุกครั้งท่ีท าแผล 
- แผลสะอาดให้เปิดแผลน้อยครั้งท่ีสุด ส่วนแผลสกปรกควรเปิดแผลท าความสะอาดบ่อยๆ 

5. การใช้ยาต้านจุลชีพเพื่อป้องกันการติดเชื้อที่แผลผ่าตัด (antimicrobial prophylaxis in surgery) 

5.1 ข้อบ่งช้ีในการใช้ยาต้านจุลชีพ มีดังนี้ 
- แผลสะอาด (clean wound) ให้ใช้เฉพาะการผ่าตัดเปิดหัวใจ ศัลยกรรมกระดูกท่ีเกี่ยวข้องกับ ข้อท่ีรับ

น้ าหนัก หรือมีการใส่ข้อเทียม 
- แผลปนเป้ือนเล็กน้อย (clean-contaminated wound) 

- แผลปนเป้ือน (contaminated wound) 

ส่วนแผลสกปรก (dirty wound) การใช้ยาปฏิชีวนะถือเป็นการรักษา ไม่ใช่การป้องกัน 
5.2 การเลือกยาปฏิชีวนะ ควรเลือกให้เหมาะสมกับชนิดของการผ่าตัดท่ีสัมพันธ์กับเช้ือก่อโรค 
5.3 ควรให้ยาโดยการฉีด ดีท่ีสุดขณะลงมีดหรือภายใน 30-60 นาทีก่อนลงมีด หรือให้ขณะเริ่มให้ 

ยาสลบ (induction of anesthesia) และไม่ควรเกิน 2 ช่ัวโมงหลังจากเริ่มผ่าตัด ส่วน vancomycin และ 



fluoroquinolones ให้ 2 ช่ัวโมงก่อนผ่าตัด  

5.4  ยาต้านจุลชีพเพื่อป้องกันการติดเช้ือท่ีแผลผ่าตัด แนะน าให้ครั้งเดียว จะพิจารณาให้ยาซ้ า
(redosing) ในระหว่างท่ีท าการผ่าตัด ในกรณีดังต่อไปนี้ 

ก.  ระยะเวลาของการผ่าตัดนานเกินกว่าสองเท่าของค่าครึ่งชีวิตของยาต้านจุลชีพ (half life) ท่ี 

ให้ เช่น cefazolin half life = 1-2 ช่ัวโมง จึงให้ยาซ้ าท่ี 4 ช่ัวโมงต้ังแต่เริ่มผ่าตัด 
ข. ผู้ป่วยเสียเลือดมาก หรือ ใช้เครื่องปอดหัวใจเทียมระหว่างผ่าตัด ให้ยาซ้ าอีก 1 ครั้ง ขณะท่ีเริ่ม เข้า

เครื่องปอดหัวใจเทียม 

5.5  พิจารณาหยุดยาต้านจุลชีพเพื่อการป้องกัน ภายใน 24 ช่ัวโมง หลังการผ่าตัด ยกเว้น การผ่าตัด
หัวใจ (cardiothoracic surgery) แนะน าให้หยุดยาต้านจุลชีพเพื่อการป้องกัน ภายใน 48 ช่ัวโมง 

 

ตาราง ยาต้านจุลชีพที่เหมาะสมส าหรับป้องกันการติดเชื้อที่แผลผ่าตัด 

 
 

Amputation of lower limb Cefoxitin 

Cardiac (coronary bypass, 
valve replacement, pacemaker 
insertion) 

Cefazolin, cefuroxime, or vancomycin 

General surgery 
Gastric resection 

 
Cefazolin 

 Cholecystectomy Cefazolin 

Colon surgery Oral neomycin and erythromycin base or cefoxitin 

Appendectomy Cefoxitin 

Penetrating abdominal 
trauma 

Cefoxitin 

Gynecologic 

Hysterectomy 

 

Cefazolin 

 Cesarean section Cefazolin 

Abortion Cefazolin 

Head and Neck 

Procedure with incision through 
oral or pharyngeal mucosa 

 

Cefazolin or clindamycin 

Neurosurgery 
CSF shunt procedures 

 
Cefazolin or vancomycin 

  



 Craniotomy Cefazolin or vancomycin 

Orthopedic 
Joint replacement 

 
Cefazolin or vancomycin 

Ophthalmic (lens extraction) Topical gentamicin, tobramycin, or neomycin-
gramicidin-polymixin B, or subconjunctival cefazolin 

Thoracic (lung resection) Cefazolin or vancomycin 

Vascular surgery Cefazolin or vancomycin 



 


