
 
นโยบาย 
 

เจ้าหน้าท่ีทุกคนในโรงพยาบาล  จะต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการจัดการส่ิงแวดล้อมในโรงพยาบาล 
 

วิธีปฏิบัติ 
 

ส่ิงแวดล้อมในโรงพยาบาลมีการปนเป้ือนด้วยเช้ือก่อโรคและสารพิษ จึงต้องจัดการส่ิงแวดล้อมเพื่อให้
มีเช้ือก่อโรคและสารพิษน้อยกว่าท่ีจะเป็นอันตรายต่อผู้ป่วย บุคลากร ญาติผู้ป่วยและประชาชน ส่ิงแวดล้อม
ประกอบด้วย 

1. ส่ิงมีชีวิต เช่น คน สัตว์ พืช 
2. ส่ิงไม่มีชีวิต เช่น อาคาร ทางเดิน สนาม เครื่องมือทางการแพทย์ ของใช้ต่างๆ รวมถึงอากาศและน้้า

ด้วย 

การจัดการเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต (Animate) 
คน ได้แก่ ผู้ป่วย บุคลากร ญาติผู้ป่วย บุคคลท่ีอาจมีโรคติดต่อได้ เช่น ไข้หวัด อีสุอีใส วัณโรค ฯลฯ ซึ่ง 

ไม่ควรอยู่ในโรงพยาบาล บุคลากรควรได้รับการป้องกันโรคติดต่อด้วยวัคซีนอย่างเหมาะสม บุคลากรท่ีป่วยด้วย 
โรคติดต่อไม่ควรปฏิบัติงานท่ีเส่ียงต่อการแพร่โรคนั้น ผู้ป่วยด้วยโรคติดต่อควรแยกไว้ เพื่อไม่ให้แพร่เช้ือ ญาติ
และ คนเข้าเย่ียมท่ีเป็นโรคติดต่อไม่ควรเข้ามาในโรงพยาบาลและไม่ควรเข้าเย่ียมผู้ป่วย คนท่ีติดโรคได้ง่าย เช่น 
เด็กเล็ก ไม่ควรเข้าเย่ียมผู้ป่วย 

โรงพยาบาลท่าแซะ 

นโยบาย  

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

เร่ือง    :   ข้อแนะน้าแนวปฏิบัติการจัดการส่ิงแวดล้อมใน
โรงพยาบาล 

แก้ไขคร้ังที่........2....... 

วันที่    :       มกราคม  2565   

แผนก  :  งานป้องกันและควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล แผนกที่เก่ียวข้อง :  ทุกแผนกท่ีให้การ
รักษาพยาบาลผู้ป่วยใน รพ.ท่าแซะ 

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

เลขานุการงานป้องกันและควบคุมการติดเช้ือ 
ในโรงพยาบาลท่าแซะ 

 
ผู้อนุมัติ :   …………………………………….. 
                  (นายระติ ชูรักษ์) 
เภสัชกรช้านาญการพิเศษ รักษาการในต้าแหน่ง 
          ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลท่าแซะ 



สัตว์ อาจเป็นพาหะของโรคได้ เช่น สุนัข แมว ไม่ควรมีอยู่ในโรงพยาบาล ส่วนสัตว์พาหะของโรค เช่น 
ยุง แมลงวัน แมลงสาบ หนู ฯลฯ ควรก้าจัดให้หมด หรือเหลือน้อยท่ีสุด 

การจัดการเกี่ยวกับสิ่งไม่มีชีวิต (Inanimate) 
1. ส่ิงก่อสร้าง และสนาม 

2. เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ 
3. อากาศ 
4.  น้้า 
5. มูลฝอย 
อาคารสถานที่ 

โรงพยาบาลต้องมีหน่วยงานจัดการอาคารสถานท่ีเพื่อให้ดูสะอาดและปลอดภัยจากเช้ือก่อโรค 
โดยเฉพาะ หน่วยท้าความสะอาดท่ีมีหน้าท่ีท้างานตามข้อก้าหนดท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเฉพาะเกี่ยวกับ 

1. สถานท่ีรับผิดชอบ 
2. ตารางการท้าความสะอาด 
3. วิธีการท้าความสะอาดพื้นผิว 
- สถานท่ีท่ัวไป 

- สถานท่ีพิเศษ เช่น ห้องแยกโรค หอผู้ป่วยภูมิคุ้มกันต้่า 
- กรณีพิเศษ เช่น มีการหกหล่นของส่ิงท่ีมีเช้ือโรค (เลือด สารคัดหล่ังอื่นๆ) และระหว่างการระบาด 
ของโรค 

4. กรณีท่ีมีการซ่อม สร้าง อาคารสถานท่ีท่ีท้าให้เกิดฝุ่น จะต้องมีหน่วยงานดูแล เพื่อลดการฟุ้ง
กระจาย ของเช้ือ 

โรค โดยเฉพาะเช้ือรา Aspergillus ด้วยวิธีที่เหมาะสม 
การท้าความสะอาดพื้นผิวต่างๆ ในโรงพยาบาลต้องท้าโดยผู้มีความรู้ ผ่านการอบรม มีเครื่องใช้พร้อม 

รวมท้ัง น้้ายาท้าลายเช้ือ 

เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ 
เครื่องมือทางการแพทย์ ท้าความสะอาด ท้าลายเช้ือ และท้าให้ปราศจากเช้ือตามมาตรฐาน เครื่องใช้

ส่วนตัว เช่น แก้วน้้า ชาม ช้อน โต๊ะ เก้าอี้ ข้างเตียง ให้ท้าความสะอาดธรรมดา ยกเว้นปนเป้ือนด้วยสารคัดหล่ัง
หรือของ ท่ีมีเช้ือโรค ให้เช็ดออกให้มากท่ีสุด แล้วราด/เช็ดด้วยน้้ายาท้าลายเช้ือ ก่อนการท้าความสะอาดต่อไป 

เครื่องนอน ได้แก่ ปลอกหมอน หมอน ผ้าปูเตียง ผ้าห่ม ผ้าเช็ดตัว และเส้ือผ้า ให้ซักล้างตามปกติ หรือ
แบบ ผ้าปนเป้ือนเช้ือโรคตามวิธีปฏิบัติการจัดการผ้า 

อากาศ 

จัดการให้อากาศถ่ายเทเพื่อสุขภาพและลดการแพร่เช้ือ อาจใช้วิธีการถ่ายเทอากาศตามธรรมชาติ 
(Natural ventilation) หรือใช้เครื่องกล (Mechanical ventilation) เช่น ใช้พัดลม เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ 



ตามความเหมาะสม 

สถานท่ีต้องการความสะอาดของอากาศ เช่น ห้องผ่าตัด ใช้เครื่องกรองอากาศกรองอากาศท่ีจะเข้า
ห้อง สถานท่ีท่ีต้องการป้องกันเช้ือโรคออกจากห้อง เช่น ห้องแยกผู้ป่วยโรคติดต่อ ใช้เครื่องกรองอากาศกรอง
อากาศท่ีออกจากห้อง 

การหมุนเวียนอากาศภายในห้องต้องจัดตามลักษณะของห้อง เช่น ห้องท้างาน ห้องผู้ป่วย ห้องผ่าตัด 
ย่อมต้องการอากาศหมุนเวียน (Air change) แตกต่างกัน จึงต้องจัดต้ังเครื่องกล (Mechanical ventilators) 
เช่น พัดลม เครื่องปรับอากาศ เครื่องดูดอากาศออกจากห้อง เพื่อให้ได้อากาศหมุนเวียนตามมาตรฐาน 

การเจือจางเช้ือโรคในอากาศ เช่น การดูดอากาศออกจากห้องหรือเข้าในห้อง จะลดความเส่ียงต่อการ
แพร่เช้ือ การฆ่าเช้ือโรคในอากาศท่ีนิยมใช้ คือ การใช้รังสีอุลตร้าไวโอเลต (Ultraviolet irradiation) 
เพื่อลดปริมาณ 

เช้ือวัณโรคในอากาศในหอผู้ป่วยวัณโรค หรือห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา และใช้ท้าลายเช้ือในน้้ายาล้างไต 
(Dialytic fluid) ไม่แนะน้าให้ใช้โดยท่ัวไป 

 
น้ า 
น้้าบริโภคต้องมีคุณสมบัติตามก้าหนดเกี่ยวกับเช้ือแบคทีเรียและสารเคมีในน้้า จะท้าโดยการต้ม การ

กล่ัน การกรองขึ้นอยู่กับปริมาณท่ีต้องการ เครื่องมือท่ีใช้ และค่าใช้จ่าย 

น้้าท่ีใช้ล้างเครื่องมือทางการแพทย์ต้องเป็นน้้าสะอาด ไม่มีสารตกตะกอนมากเกินก้าหนด ถ้าใช้ส้าหรับ 
ล้างเครื่องมือท่ีท้าให้ปราศจากเช้ือแล้วต้องเป็นน้้ากล่ันปราศจากเช้ือ 

น้้าอุปโภค โดยเฉพาะน้้า ท่ีใช้ล้างมือบุคลากรต้องเป็นน้้า ท่ีไม่มีการปนเปื้อนแบคทีเรีย จึงต้องดูแล
ความสะอาด ของท่อ ก๊อกน้้า ไม่ใช้ผ้าพันหัวก๊อกน้้าเพราะจะเป็นท่ีสะสมเช้ือโรค 

น้้าอุปโภคและบริโภคอาจจะเป็นน้้าประปา น้้าบาดาล หรือน้้า จากแหล่งน้้าธรรมชาติอื่น ซึ่งต้องผ่าน
กระบวนการท้าให้ตกตะกอน ลดสารเจือปน และฆ่าเช้ือโรค เช่น การใช้ผงคลอรีนเพื่อให้ได้คุณภาพตาม
ก้าหนด 

น้้าเสียจากโรงพยาบาลถือว่าเป็นน้้าท่ีมีสารเคมีอันตรายและมีเช้ือโรค จึงต้องมีระบบจัดการน้้าเสีย
ต้ังแต่ แหล่งก้าเนิดของน้้า ได้แก่ อ่าง ระบบท่อ และโรงจัดการน้้าเสีย ท่ีสามารถท้าให้น้้าเสียนั้นตกตะกอน 
และท้าลาย เช้ือโรคก่อนปล่อยสู่แหล่งน้้าธรรมชาติ น้้าเสียท่ีบ้าบัดแล้วต้องมีคุณสมบัติตามท่ีก้าหนด 

มูลฝอย 
มูลฝอยจากโรงพยาบาลท่ีเป็นอันตรายมีมาก จึงต้องจัดเก็บ รวบรวม ขนส่ง และก้าจัด ตามมาตรฐาน 

(ศึกษา เพิ่มเติมในบทการจัดการมูลฝอย) 

โดยสรุป การดูแลส่ิงแวดล้อมในโรงพยาบาลแตกต่างจากส่ิงแวดล้อมท่ีบ้าน เพราะส่ิงแวดล้อมใน
โรงพยาบาล มีส่ิงท่ีเป็นอันตราย เช่น สารเคมี กัมมันตรังสี ของแหลมคม และเช้ือโรคต่างๆ จึงต้องจัดการอย่าง
ถูกวิธีเพื่อความสะอาดและสุขอนามัย 


