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บทนำ
โรคติดเชื ้อ (infectious diseases) คือ การเจ็บป่ วยที่มีสาเหตุมาจากการได้ รับเชื ้อก่อโรคเข้ าสู่ร่างกาย ซึง่ อาจได้ รับมา
จากผู้ป่วยอีกคนหนึง่ หรืออาจจากสิง่ แวดล้ อม โดยผู้ป่วยจะมีอาการและอาการแสดงแตกต่างกันออกไป ขึ ้นกับอวัยวะที่
ติดเชื ้อ และธรรมชาติของเชื ้อก่อโรคนั ้น ๆ ซึง่ ผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการหนักมาก ในขณะที่บางรายอาจมีอาการเพียง
เล็กน้ อยจนไม่มีอาการเลยก็ได้ ทั ้งนี ้ขึ ้นกับสุขภาพเดิมของผู้ป่วยด้ วย นอกจากนี ้แล้ ว เชื ้อก่อโรคยังอาจติดอยู่ตามร่างกาย
ของมนุษย์โดยที่ยงั ไม่เกิดการติดเชื ้อขึ ้นก็ได้ (colonization) ซึง่ เชื ้อดังกล่าวนั ้น สามารถแพร่ กระจายต่อไปยังบุคคลอื่น
ในบทความนี ้จะกล่าวถึงหลักการทัว่ ไปของการป้องกันการติดเชื ้อ และการระวังป้องกันการติดเชื ้อแบบต่าง ๆ ซึง่ ขึ ้นอยู่กบั
วิธีการแพร่กระจายของเชื ้อก่อโรค ทั ้งนี ้ เพื่อเป็ นการป้องกันตัวเองและผู้อื่นไม่ให้ เกิดการติดเชื ้อขึ ้น โดยอ้ างอิงแนวทาง
เวชปฏิบตั ิปี ค.ศ. 2007 ของ the Centers of Disease Control and Prevention (CDC) และ the Healthcare
Infection Control Practices Advisory Committee (HICPAC) ประเทศสหรัฐอเมริ กา1

องค์ ประกอบพื้นฐำนเพื่อป้องกันกำรแพร่ กระจำยของเชื้อก่ อโรค
การล้ างทาความสะอาดมือ (hand hygiene)
การรักษาอนามัยของมือด้ วยวิธีการล้ างทาความสะอาดมือ เป็ นวิธีการที่ช่วยลดการแพร่กระจายของเชื ้อก่อโรคที่สาคัญ
ที่สดุ 2 และเป็ นส่วนประกอบซึง่ ขาดมิได้ ของการระวังป้องกันการติดเชื ้อตามมาตรฐาน (Standard Precautions) คาว่า
hand hygiene นั ้น หมายรวมถึง การล้ างมือด้ วยน ้ากับสบู่ (hand washing) ซึง่ อาจเป็ นสบู่ธรรมดา หรือ สบู่ที่ผสมยา

ฆ่าเชื ้อโรค (antiseptic-containing soap) และการทาความสะอาดมือด้ วยผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ (alcohol-based
product) ด้ วยวิธีการถูมือกับผลิตภัณฑ์ โดยไม่จาเป็ นต้ องใช้ น ้าล้ างออก (hand rub)

โดยทัว่ ไปแล้ ว หากมือไม่ได้ มีการเปรอะเปื อ้ นอย่างเห็นได้ ชัด จะแนะนาให้ ทาความสะอาดมือด้ วยผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์
(hand rub) เช่น เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ มากกว่าการใช้ น ้ากับสบู่ (hand wash)

เนื่องจากผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์นั ้น

กาจัดเชื ้อก่อโรคได้ มากกว่า (ทั ้งแบคทีเรีย ไวรัส และเชื ้อรา) นอกจากนี ้ยังมีความสะดวกมากกว่าอีกด้ วย2 แต่ถ้ามือมีสงิ่
สกปรกที่เห็นได้ ชัดเจน เช่น เปื อ้ นเลือด เสมหะ เศษดิน สิง่ ปฏิกูล เป็ นต้ น ก็ควรใช้ น ้ากับสบู่ในการทาความสะอาดมือ
แม้ ว่าแอลกอฮอล์จะกาจัดแบคทีเรี ยได้ แต่ก็ไม่สามารถจัดการกับ spore ของเชื ้อได้ ดังนั ้นการควบคุมป้องกันโรคติดเชื ้อ
ที่แพร่กระจายด้ วย spore จึงไม่ควรใช้ ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ทาความสะอาดมือ เช่น เมื่อดูแลผู้ป่วยที่ถ่ายเหลวใน
โรงพยาบาลแล้ วสงสัยว่าจะเป็ นจาก Clostridium difficile กรณีนี ้ควรใช้ น ้าและสบู่ล้างมือมากกกว่า
การทาความสะอาดมืออย่างถูกต้ องนั ้น จะช่วยลดปริมาณเชื ้อก่อโรคที่อยู่บริเวณมือได้ ทาให้ ลดการแพร่กระจายเชื ้อ
นาไปสูก่ ารลดการติดเชื ้อในโรงพยาบาลได้ 3 (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง methicillin-resistant Staphylococcus aureus4
[MRSA] และ Vancomycin-resistant Enterococcus5 [VRE])

อย่างไรก็ตามเชื ้อก่อโรคที่มือนั ้น อาจจะถูกกาจัดได้

ยากขึ ้น ถ้ าหากมีการไว้ เล็บยาวหรือมีการใช้ เล็บปลอม6 ทั ้งนี ้เชื ้อก่อโรคจานวนมากจะสะสมอยู่ใต้ เล็บที่ยาวและเล็บปลอม
นั ้น ซึง่ จะทาความสะอาดด้ วยการล้ างมือได้ ลาบากกว่าการไว้ เล็บสั ้นหรือการไม่ใส่เล็บปลอม ดังนั ้นจึงแนะนาให้ ตดั เล็บ
ให้ สั ้นและไม่ควรใส่เล็บปลอมในขณะปฏิบตั ิงานในโรงพยาบาล
สาหรับขั ้นตอนการล้ างมือด้ วยน ้าและสบู่ หรือ การถูมือด้ วยผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์นั ้น โดยทัว่ ไปแล้ วคล้ ายกัน จุดสาคัญ
คือ ต้ องทาความสะอาดให้ ทวั่ ทั ้งด้ านหน้ า ด้ านหลัง ของมือทัง้ สองข้ าง ต้ องไม่ลมื บริเวณง่ามนิ ้วมือ ปลายนิ ้วมือ ซึง่ ในบาง
หน่วยงานจะแนะนาให้ ล้างทาความสะอาดบริเวณข้ อมือเป็ นขั ้นตอนสุดท้ ายด้ วย แต่ในเอกสารขององค์ การอนามัยโลก7
ไม่มีขั ้นตอนนี ้อยู่
องค์การอนามัยโลกได้ แนะนา โอกาส 5 ประการสาหรับการทาความสะอาดมือ7 กล่าวคือ
1.

ก่ อนสัมผัสผู้ป่วย แม้ ว่ามือของเราจะดูสะอาด ไม่สกปรก แต่ความจริงแล้ วอาจมีเชื ้อก่อโรคเกาะอยู่ที่มือ
(colonized)

การสัมผัสผู้ป่วย เช่นการตรวจร่างกาย โดยไม่ล้างมือ จะทาให้ ผ้ ปู ่ วยได้ รับเชื ้อก่อโรคไปจากมือ

ของเราได้ และถ้ าหากผู้ป่วยมีภูมิต้านทานที่ไม่ดีก็อาจเสี่ยงที่จะติดเชื ้อดังกล่าว
2.

ก่ อนทาหัตถการ การทาหัตถการมีความเสี่ยงที่จะทาให้ ผ้ ปู ่ วยติดเชื ้อ จึงต้ องทาความสะอาดมือก่อน

3.

หลังสัมผัสสารนา้ จากร่ างกายผู้ป่วย หมายรวมทั ้งบาดแผล หนอง เลือด อุจจาระ ปั สสาวะ เป็ นต้ น ซึง่ อาจมี
เชื ้อก่อโรคอยู่ การล้ างทาความสะอาดมือจะช่วยป้องกันเราจากเชื ้อเหล่านี ้ไม่ให้ ติดตามร่ างกาย (colonized)
หรือเกิดการติดเชื ้อ (infected) และยังช่วยไม่ให้ เชื ้อก่อโรคแพร่กระจายต่อไป

4.

หลังสัมผัสผู้ป่วย บนตัวของผู้ป่วย แม้ ไม่มีบาดแผล แต่ก็อาจมีเชื ้อก่อโรคติดตามผิวหนังของผู้ป่วยได้
(colonized)

5.

การสัมผัสเช่นการตรวจร่ างกายผู้ป่วย ก็อาจทาให้ มีเชื ้อก่อโรคจากผู้ป่วย ติดมาที่มือของเรา

หลังสัมผัสสิ่งของรอบตัวผู้ป่วย เช่น หมอน เตียง โต๊ ะข้ างเตียง เป็ นต้ น สิง่ เหล่านี ้อาจสัมผัสกับผู้ป่วยมาแล้ ว
ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ดังนั ้นจึงมีโอกาสที่จะมีเชื ้อก่อโรคติดอยู่ จึงต้ องล้ างมือหลังสัมผัสสิ่งเหล่านี ้ทุกครั ้ง
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อุปกรณ์ ป้องกันส่ วนบุคคล (Personal protective equipment หรื อ PPE)
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล หรือเรียกสั ้น ๆ ว่า PPE หมายถึง อุปกรณ์ต่าง ๆ ซึง่ อาจใช้ เดี่ยว ๆ หรือใช้ ร่วมกันหลายชนิด
เพื่อปกป้อง ผิวหนัง ทางเดินหายใจ เยื่อเมือก (mucous membrane) ต่าง ๆ เช่น ตา ปาก จากเชื ้อก่อโรค การเลือกใช้
PPE จะขึ ้นกับผู้ป่วยแต่ละราย หัตถการที่จะทากับผู้ป่วย และวิธีการแพร่ กระจายเชื ้อก่อโรคชนิดต่าง ๆ

PPE มีทั ้งแบบใช้ ครัง้ เดียวแล้ วทิ ้ง หรือ นากลับมาใช้ ใหม่ได้

และแม้ มีการใช้ PPE เพื่อป้องกันร่างกายแล้ วก็ตาม การล้ าง

ทาความสะอาดมือก็ยังเป็ นสิง่ จาเป็ นอยู่ ดังนั ้นก่อนส่วมใส่และหลังจากถอด PPE ออก ก็ควรต้ องทาความสะอาดมือด้ วย
PPE มีหลายอย่างเช่น

ถุงมือ
เราสวมถุงมือเพื่อป้องกันมือของเรามิให้ เปรอะเลอะกับสิง่ ต่าง ๆ รวมถึงการปนเปื อ้ นเชื ้อก่อโรคจากสิง่ แวดล้ อม โดยทัว่ ไป
แล้ วบุคลากรทางการแพทย์ควรสวมถุงมือเมื่อ


คาดว่าจะมีการสัมผัสกับ เลือด สารน ้าของร่างกาย เยื่อเมือก ผิวหนังที่มีรอยถลอก มีบาดแผล หรือสิง่ ของต่าง ๆ
ที่อาจติดเชื ้อหรือปนเปื อ้ นเชื ้อก่อโรคได้



สัมผัสกับผู้ป่วยที่ติดเชื ้อ (infected) หรือ มีเชื ้ออยู่ตามร่ างกาย (colonized) โดยเชื ้อก่อโรคดังกล่าว
แพร่กระจายได้ ผ่านการสัมผัส (contact) เช่น เชื ้อแบคทีเรีย MRSA, VRE, multidrug-resistant gram
negative bacilli (MDR-GNB) เป็ นต้ น



จับ สัมผัส ผู้ป่วย หรือ สิ่งของรอบตัวผู้ป่วย ซึง่ มีโอกาสที่จะติดเชื ้อ หรือ ปนเปื อ้ นเชื ้อที่แพร่กระจายโดยการสัมผัส

ถุงมือนั ้นจะปกป้องทั ้งบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย โดยเป็ นการลดโอกาสการสัมผัสกับเชื ้อก่อโรค ช่วยลดการ
แพร่กระจายเชื ้อจากผู้ป่วยหรือสิ่งของสู่ผ้ ูป่วยรายอื่น ๆ ผ่านมือของบุคลากร และต้ องไม่ลมื ว่าบุคลากรเองก็อาจติดเชื ้อ
จากผู้ป่วยได้ เช่นกัน อย่างไรก็ตาม ถุงมือที่ขาดหรือมีรูรั่วหรือเสือ่ มคุณภาพก็ไม่สามารถให้ ความมัน่ ใจที่จะปกป้องมือ
ไม่ให้ สมั ผัสกับเชื ้อก่อโรคหรือสารน ้าหรือของเหลวที่มีการปนเปื อ้ นเชื ้อได้
ในขณะเดียวกัน ถุงมือไม่สามารถปกป้องมือไม่ให้ ถกู เข็มหรือของมีคมแทงได้ ดังนั ้นหากเกิดเหตุการณ์บาดเจ็บดังกล่าว ก็
จะไม่สามารถป้องกันการติดเชื ้อที่แพร่กระจายทางเลือดได้ (bloodborne pathogen) ผู้สวมถุงมือทาหัตถการที่สมั ผัส
กับเลือดจึงยังต้ องมีความระมัดระวังตนเองด้ วยเสมอ
ถุงมือยังช่วยป้องกันการกระจายเชื ้อหรือความสกปรกจากบริเวณที่สกปรกไปยังบริเวณที่สะอาดในผู้ป่วยรายเดียวกันได้
ด้ วย โดยทัว่ ไปแล้ วการสัมผัสผู้ป่วยควรเริ่มจากบริเวณที่สะอาดก่อนแล้ วจึงย้ ายไปสัมผัสบริเวณที่สกปรกกว่า หากมี
ความจาเป็ นที่จะต้ องกลับไปสัมผัสหรือตรวจบริเวณที่สะอาดหลังจากที่ถงุ มือได้ เปื อ้ นเลอะจากบริเวณสกปรกแล้ ว ก็ควร
ต้ องเปลีย่ นเอาถุงมือคู่เก่าออกแล้ วสวมถุงมือคู่ใหม่ ก่อนทาการสัมผัสบริเวณที่สะอาดกว่า ในทานองเดียวกัน เมื่อใช้ ถงุ
มือคู่หนึง่ ตรวจผู้ป่วยรายหนึง่ แล้ ว ก็ต้องเปลีย่ นเป็ นคู่ใหม่เมื่อตรวจผู้ป่วยรายต่อไป ห้ ามใช้ ถุงมือคู่เดิมตรวจผู้ป่วยทุกราย
โดยไม่เปลีย่ น เพราะจะไม่ต่างอะไรกับการไม่ล้างมือหลังตรวจผู้ป่วยรายแรกแล้ วยังไม่ล้างมือก่อนตรวจผู้ป่วยรายถัดไป

โดยทัว่ ไปแล้ ว ไม่แนะนาให้ นาถุงมือที่ใช้ แล้ วกลัวมาใช้ ซ ้าอีก แม้ ว่าจะทาการล้ างหรืออบฆ่าเชื ้อแล้ วก็ตาม เพราะการล้ าง
นั ้นอาจล้ างเชื ้อออกไม่ได้ หมด8 และการอบด้ วยความร้ อนก็อาจทาให้ ถงุ มือนั ้นเสือ่ มสภาพลงได้
ถ้ ามีการใส่ถงุ มือร่ วมกับอุปกรณ์ PPE ชนิดอื่น เช่น หน้ ากาก เสื ้อกาวน์ จะต้ องสวมถุงมือเป็ นอันดับสุดท้ าย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งถ้ าเป็ นถุงมือปลอดเชื ้อ (sterile glove) และเพื่อความมั่นใจว่าจะไม่มีเชื ้อก่อโรคติดตามมือ จะต้ องล้ างทาความ
สะอาดมือหลังจากการถอดถุงมือด้ วย เพราะเชื ้อก่อโรคต่าง ๆ เหล่านั ้นอาจเล็ดรอดผ่านถุงมือเข้ ามาได้ บ้างในกรณีที่
อาจจะมีรอยขาดที่ตรวจไม่พบ หรือ มีการเสือ่ มสภาพของถุงมือ นอกจากนี ้ ในขั ้นตอนการถอดถุงมือนั ้น สิง่ สกปรกหรือ
เชื ้อก่อโรคที่เกาะอยู่กบั ถุงมืออาจเกิดการเปรอะเปื อ้ นมือที่กาลังถอดถุงมือนั ้นได้ แม้ ว่าจะไม่ได้ ตั ้งใจ

เสือ้ กาวน์ (isolation gown)
ในที่นี ้หมายถึงเสื ้อกาวน์แขนยาวที่คลุมตั ้งแต่อกถึงขา ซึง่ ใช้ ป้องกันร่างกายตลอดจนเสื ้อผ้ าของบุคลากรทางการแพทย์
ไม่ให้ เปรอะเปื อ้ นเลือด สารน ้าของผู้ป่วย หรือป้องกันการปนเปื อ้ นเชื ้อก่อโรคจากสิง่ ต่าง ๆ ในสิง่ แวดล้ อม ชนิดของเสื ้อ
กาวน์ ตลอดจนความจาเป็ นที่จะต้ องใช้ ขึ ้นอยู่กบั ชนิดของการระวังป้องกันตามแต่วิธีการแพร่กระจายของเชื ้อก่อโรค เสื ้อ
กาวน์ยาวที่แพทย์หรือเจ้ าหน้ าที่ห้องปฏิบตั ิการสวมใส่เป็ นประจานั ้นไม่ถือว่าเป็ น PPE
การใส่เสื ้อกาวน์เพื่อป้องกันนั ้น นอกจากจะช่วยป้องกันบุคลากรจากการเปรอะเปื อ้ นเลือด สารน ้าของผู้ป่วย ตลอดจนสิง่
สกปรกต่าง ๆ ที่เห็นได้ ชดั แล้ ว ยังป้องกันการปนเปื อ้ นเชื ้อก่อโรคไม่ให้ ติดตามมือ ร่างกาย และเสื ้อผ้ าของบุคลากร ซึง่ จะ
ทาให้ เกิดการแพร่กระจายของเชื ้อก่อโรคไปยังผู้ป่วยรายอื่น ๆ ในที่ต่าง ๆ โดยบุคลากร ดังนั ้นเมื่อใส่กาวน์แล้ ว ต้ องถอด
ออกด้ วย เมื่อออกจากบริเวณที่ทาการแยกผู้ป่วยแล้ ว โดยจัดเก็บหรือทิ ้งในที่ ๆ จัดไว้
อย่างไรก็ตามการใส่กาวน์เป็ นประจา ก่อนที่จะเข้ าหอผู้ป่วยหนัก (ICU) หรือ บริเวณที่มีความเสีย่ งที่จะติดเชื ้อสูง ไม่ได้ ทา
ให้ อตั ราการพบเชื ้อก่อโรคในหอผู้ป่วยนั ้น ๆ (ที่พบอยู่แล้ วทั ้ง colonization และ infection) เปลีย่ นแปลง9
โดยปกติแล้ ว กาวน์จะใส่ร่วมกับถุงมือ และอาจมี PPE อื่นอีก เช่น หน้ ากาก โดยต้ องใส่กาวน์ ก่อนถุงมือเสมอ การใส่
กาวน์ต้องให้ คลุมแขน ร่างกายทางด้ านหน้ าตั ้งแต่ลาคอจนถึงกลางต้ นขาหรือต่ากว่านั ้น เพื่อปกป้ องร่างกายตลอดจน
เสื ้อผ้ าจากการปนเปื อ้ น การถอดเสื ้อกาวน์ออกนั ้นควรทาอย่างระมัดระวังไม่ให้ เชื ้อก่อโรคมาปนเปื อ้ นตามเสื ้อผ้ าหรือ
ผิวหนัง (จากการสัมผัสด้ านนอกของเสื ้อกาวน์ ) และควรทาการถอดก่อนที่จะออกจากบริเวณที่แยกผู้ป่วย เพื่อป้องกันการ
แพร่กระจายของเชื ้อก่อโรคออกนอกบริเวณดังกล่าว

หน้ากาก (mask)
หมายถึงหน้ ากากอนามัยที่สวมปิ ดบริเวณปากและจมูก (face mask) แบบเดียวกับที่ใช้ ในห้ องผ่าตัด (surgical mask)
ซึง่ ในที่นี ้จะไม่รวมถึงหน้ ากากป้องกันเชื ้อโรคแบบ N95 ที่สามารถกรองอนุภาคขนาดเล็กได้ ซึง่ จะมีศพั ท์เฉพาะเรียก
ต่างหากว่า respirator (ในภาษาอังกฤษคานี ้เขียนแบบเดียวกันกับ respirator ที่หมายถึงเครื่องช่วยหายใจ)
จุดประสงค์หลักในการใช้ หน้ ากากอนามัย คือ


บุคลากรสวมหน้ ากากเพื่อป้องกันตัวเองจากการสัมผัสสารต่าง ๆ ซึง่ สามารถติดเชื ้อได้ จากผู้ป่วย เช่น น ้ามูก
เสมหะ เลือด สารน ้าต่าง ๆ จากผู้ป่วย เป็ นต้ น ซึง่ เป็ นไปตามการระวังป้องกันการติดเชื ้อตามมาตรฐาน
(Standard Precautions) และ การระวังป้องกันการติดเชื ้อจากละออง (Droplet Precautions)



บุคลากรสวมหน้ ากากระหว่างการทาหัตถการที่ต้องการเทคนิคปลอดเชื ้อ (sterile technique) เพื่อปกป้อง
ผู้ป่วยจากการสัมผัสเชื ้อก่อโรคที่อาจอยู่ (colonized) ในปากหรือจมูกของบุคลากร เช่น ป้องกันน ้ามูกหรือ
น ้าลาย จากจมูกหรือปากของบุคลากรที่กาลังไอจามหรือพูด ไม่ให้ ตกลงบนบริเวณที่จะทาหัตถการจนสูญเสีย
การปลอดเชื ้อ



ผู้ป่วยสวมหน้ ากากเพื่อจากัดการแพร่กระจายของสารคัดหลัง่ ในระบบทางเดินหายใจ เช่น น ้ามูก เสมหะ จาก
ผู้ป่วยที่กาลังไอไปสูผ่ ้ ปู ่ วยรายอื่น ๆ

นอกจากการใส่หน้ ากากเพื่อปกป้องบริเวณปากและจมูกแล้ ว ก็ยงั อาจสวมอุปกรณ์ป้องกันตา (goggle) ร่วมด้ วย หรืออาจ
ใช้ อปุ กรณ์กาบังใบหน้ า (face shield) แทนการใช้ หน้ ากากร่วมกับอุปกรณ์ป้องกันตา สาเหตุที่การปกป้อง ปาก จมูก
และดวงตามีความสาคัญ ก็เนื่องมาจากการที่บริเวณดังกล่าวมีเยื่อเมือก (mucous membrane) ซึง่ เชื ้อก่อโรคสามารถ
ใช้ เป็ นทางเข้ าสู่ร่างกายได้
การใช้ PPE ในลักษณะดังกล่าวสามารถปกป้องบุคลากรระหว่างการทาหัตถการที่มีความเสีย่ งที่จะเกิดการสัมผัส ละออง
เลือด เสมหะ หรือสารน ้าต่าง ๆ จากผู้ป่วยกับใบหน้ าของบุคลากรได้ เช่น การใส่ท่อช่วยหายใจ เป็ นต้ น และการป้องกัน
บริเวณใบหน้ านี ้ถือเป็ นองค์ประกอบสาคัญสาหรับการระวังป้องกันการติดเชื ้อตามมาตรฐาน (Standard Precautions)
การเลือกใช้ อปุ กรณ์ PPE ชนิดใด มากน้ อยแค่ไหน ขึ ้นกับการประมาณคาดการณ์ ว่า จะเกิดการสัมผัสมากน้ อยเพียงใด

อุปกรณ์ป้องกันตา (goggle) และ อุปกรณ์กาบังใบหน้า (face shield)
อุปกรณ์เหล่านี ้มีจดุ ประสงค์หลักคือเพื่อปกป้องดวงตาไม่ให้ สมั ผัสกับสารแปลกปลอมต่าง ๆ และเชื ้อก่อโรค ข้ อที่
เหนือกว่าของอุปกรณ์กาบังใบหน้ าคือ สามารถป้องกันใบหน้ าได้ บริเวณกว้ างกว่าการใช้ เพียงอุปกรณ์ป้องกันตา แต่
อาจจะเทอะทะและสะดวกน้ อยกว่า อย่างไรก็ตามการใช้ อปุ กรณ์ ดงั กล่าวอาจรบกวนการมองเห็นบ้ าง ซึง่ อาจแตกต่างกัน
ไปขึ ้นกับรุ่นหรือการออกแบบของอุปกรณ์เหล่านี ้ อนึง่ การใช้ “แว่นสายตา” นั ้นถือว่าไม่เพียงพอต่อการป้องกัน
การถอดอุปกรณ์ป้องกันตา หรือ อุปกรณ์ กาบังใบหน้ า รวมถึงหน้ ากาก ควรทาหลังจากที่ได้ ถอดถุงมือออกและล้ างทา
ความสะอาดมือเรียบร้ อยแล้ ว โดยต้ องระวังการสัมผัสบริเวณพื ้นผิวทางด้ านหน้ า (หรือด้ านนอก) ของอุปกรณ์ป้องกัน
เนื่องจากถือว่าพื ้นผิวส่วนนี ้มีโอกาสเปรอะเปื อ้ นกับสิง่ สกปรกต่าง ๆ รวมถึงเชื ้อก่อโรคด้ วย ในขณะที่ส่วนอื่นของอุปกรณ์ที่
ใช้ ยดึ ติดกับศีรษะจะถือว่าสะอาด จึงสามารถใช้ มือ (ที่ถอดถุงมือและล้ างทาความสะอาดแล้ ว ) จับเพื่อถอดเอาอุปกรณ์
เหล่านี ้ออกได้

การป้องกันการติ ดเชือ้ ทางการหายใจ
การใช้ หน้ ากากอนามัย (face mask) ก็เพียงพอต่อการป้องกันเชื ้อก่อโรคที่แพร่กระจายผ่านละออง (droplet
transmission) แต่ไม่สามารถป้องกันเชื ้อก่อโรคที่แพร่กระจายทางอากาศ (airborne transmission) ซึง่ มีขนาดอนุภาค

ที่เล็กกว่าได้ การป้องกันจาเป็ นที่จะต้ องใช้ อย่างน้ อยเป็ นหน้ ากากที่สามารถกรองอนุภาคขนาดเล็กได้ ด้วยมาตรฐาน N95
(หมายถึงสามารถป้องกันอนุภาคที่มีขนาดตั ้งแต่ 0.3 ไมครอนได้ ถึง 95%) โดยศัพท์เฉพาะที่ใช้ เรียกหน้ ากากที่สามารถ

ป้องกันเชื ้อโรคที่แพร่ กระจายทางอากาศแบบนี ้ว่า respirator
การใส่หน้ ากากชนิดพิเศษที่สามารถกรอกอนุภาคขนาดเล็กได้ นี ้ จะต้ องปรับให้ แนบสนิทกับใบหน้ า โดยจะต้ องไม่มีการรั่ว
บริเวณขอบหน้ ากาก เพราะการแนบไม่สนิทจะทาให้ อากาศที่หายใจเข้ านั ้นไม่ได้ ผ่านระบบการกรองเสียก่อน
บุคลากรทางการแพทย์ควรใช้ หน้ ากากป้องกันเชื ้อโรคแบบ N95 (หรือสูงกว่า) เมื่อต้ องเผชิญกับผู้ป่วยวัณโรค หรือสงสัย
ว่าอาจจะเป็ นวัณโรค หรือโรคอื่น ๆ ที่สามารถแพร่กระจายทางอากาศได้
สาหรับการติดเชื ้อไวรัสไข้ หวัดใหญ่ (influenza) ซึง่ ปกติจะแพร่ กระจายผ่านละอองนั ้น ในบางกรณีจะสามารถ
แพร่กระจายทางอากาศได้ เช่น ในระหว่างการใส่ท่อช่วยหายใจ การดูดเสมหะ การให้ ยาผ่านการพ่ น (nebulizer) ซึง่ ทา
ให้ การใส่เพียงหน้ ากากอนามัยนั ้น ไม่เพียงพอที่จะป้องกันการติดเชื ้อได้ จึงจาเป็ นที่จะต้ องใส่หน้ ากากป้องกันเชื ้อโรคแบบ
N95 (หรือสูงกว่า) ระหว่างที่กาลังทาหัตถการดังกล่าวในผู้ป่วยไข้ หวัดใหญ่

หลังจากถอดหน้ ากากป้องกันเชื ้อโรคแบบ N95 ออกแล้ ว บุคลากรอาจเก็บไว้ ใช้ ซ ้าในครั ้งต่อไปได้ ถ้ าหน้ ากากนั ้นไม่มีการ
เปรอะเปื อ้ นอย่างชัดเจน ไม่เสียรูปทรงจนไม่พอดีกบั ใบหน้ า โดยให้ ใช้ อนั เดิมโดยบุคลากรคนเดิม ทั ้งนี ้ไม่มีข้อมูลว่า

หน้ ากากอันหนึง่ ๆ นั ้นจะสามารถใช้ ได้ นานเพียงใด แต่โดยทัว่ ไปแล้ วถ้ ามีการใช้ ไปนาน ๆ ตัวกรองจะเริ่มตัน ทาให้ หายใจ
ผ่านหน้ ากากได้ ลาบาก ซึง่ ทาให้ ต้องเปลีย่ นใช้ อนั ใหม่ในที่สดุ

การปฏิบัติเพื่อป้องกันการสัมผัสเชือ้ ก่ อโรคที่แพร่ กระจายทางเลือด
การป้องกันการบาดเจ็บจากการถูกเข็มตาหรื อถูกของมี คมต่าง ๆ
การบาดเจ็บจากการถูกเข็มตานั ้น มักเกิดขึ ้นในจังหวะที่จะสวมปลอกเข็มกลับด้ วยการใช้ มือสองข้ าง ซึ่งอาจพลาดได้ จึง
ควรใช้ วิธีการแบบใช้ มือเดียวมากกว่า อย่างไรก็ตาม ถ้ ามีการจัดเตรียมกล่องที่มีไว้ สาหรับทิ ้งของมีคมต่าง ๆ (รวมถึงเข็ม)
หลังทาหัตถการ ก็ควรทิ ้งเข็มลงในกล่องที่จดั ไว้ นั ้นเลย โดยไม่ต้องสวมปลอก ทั ้งนี ้กล่องที่ออกแบบมาเพื่อทิ ้งของมีคมนั ้น
มักจะถูกออกแบบให้ ใส่เข็มลงไปในกล่องได้ เลย โดยไม่ต้องเสี่ยงกับอุบตั ิเหตุระหว่างการสวมปลอกเข็ม

การป้องกันการสัมผัสกับเยือ่ เมือก
เชื ้อก่อโรคที่แพร่กระจายทางเลือดนั ้น สามารถเข้ าสู่ร่างกายผ่านเยื่อเมือกได้ การปกป้องปาก จมูก และดวงตา ทาได้ โดย
การใช้ PPE ตามที่อธิบายไว้ แล้ วข้ างต้ น นอกจากนี ้ยังต้ องระวังการสัมผัสโดยไม่ได้ ตั ้งใจที่บริเวณใบหน้ าด้ วยมือซึง่ อาจ
ปนเปื อ้ นเชื ้อก่อโรคดังกล่าว

การระวังป้องกันระหว่ างหัตถการที่ทาให้ เกิดฝอยละออง (aerosol-generating procedure)
หัตถการดังกล่าว เช่น ระหว่างการใส่ท่อช่วยหายใจ การส่องกล้ องตรวจหลอดลม (bronchoscopy) การดูดเสมหะ การ
พ่นยา เป็ นต้ น ซึง่ จะเกิดฝอยละอองออกมา เนื่องจากฝอยละอองที่เกิดขึ ้น อาจจะมีขนาดเล็กกว่าละอองที่เกิดจากการไอ
จาม ในบางครั ้งอาจเล็กจนการป้องกันด้ วยหน้ ากากอนามัยจะไม่เพียงพอ ดังนั ้นถ้ าผู้ป่วยมีโอกาสที่จะเป็ นวัณโรค ไข้ หวัด
ใหญ่ ควรทาการป้องกันโดยการใช้ หน้ ากากป้องกันเชื ้อโรคแบบ N95 ไว้ ก่อน

การจัดสถานที่ให้ ผ้ ูป่วย
กรณี ผปู้ ่ วยใน
สาหรับการป้องกันการติดเชื ้อและการแพร่กระจายเชื ้อในโรงพยาบาลนั ้น การให้ ผ้ ปู ่ วยแต่ละรายอยู่ในห้ องเดี่ยว ย่อม
ดีกว่าการให้ อยู่รวมในห้ องหรือหอผู้ป่วยเดียวกัน 10 โรงพยาบาลที่สร้ างใหม่มกั จะออกแบบให้ มีโครงสร้ างเน้ นไปที่การสร้ าง
ห้ องเดี่ยวสาหรับผู้ป่วย แต่โรงพยาบาลส่วนใหญ่ในประเทศไทยนั ้น มักใช้ หอผู้ป่วยรวม โดยมีห้องเดี่ยวไม่เพียงพอ ดังนั ้น

เมื่อมีห้องเดี่ยวหรือห้ องแยกไม่เพียงพอ จึงต้ องมีการจัดลาดับความสาคัญก่อนหลัง ว่าภาวะหรือโรคใดที่จะมีโอกาส
แพร่กระจายการติดเชื ้อได้ มากกว่ากัน
ถ้ าผู้ป่วยเป็ นโรคที่แพร่กระจายได้ ทางอากาศ (airborne transmission) เช่น วัณโรค ไข้ สกุ ใส (chickenpox) ก็ควร
พิจารณาเอาเข้ าห้ องแยกก่อน และถ้ าเป็ นไปได้ ห้ องที่ใช้ แยกนั ้นต้ องมีการควบคุมความดันให้ เป็ นลบเมื่อเทียบกับความ
ดันภายนอกห้ อง (negative pressure ventilation) เพื่อป้องกันไม่ให้ เชื ้อก่อโรคจากผู้ป่วยที่อยู่ภายในห้ อง ไหลผ่าน
อากาศออกไปนอกห้ อง
ผู้ป่วยที่มีภาวะที่มีปัญหาเกี่ยวกับการควบคุมดูแลความสะอาด และเสีย่ งที่จะมีการกระจายของสิง่ ปฏิกูล ก็ควรพิจารณา
แยกผู้ป่วยไว้ ในห้ องแยก เช่น ผู้ป่วยที่ควบคุมการอุจจาระไม่ได้ ผู้ป่วยที่มีหนองไหลออกมาตลอดเวลา เป็ นต้ น และถ้ า
เป็ นไปได้ ห้องแยกนั ้นควรมีห้องน ้าแยกต่างหากด้ วย
นอกจากการแยกผู้ป่วยที่ติดเชื ้อเพื่อไม่ให้ กระจายเชื ้อให้ ผ้ ปู ่ วยรายอื่นแล้ ว ยังพิจารณาแยกผู้ป่วยที่ไม่ ได้ ติดเชื ้อ แต่มีภูมิ
ต้ านทานต่ากว่าปกติ ซึง่ เสี่ยงต่อการติดเชื ้อ ให้ อยู่ในห้ องเดี่ยวแยกจากผู้ป่วยรายอื่น ๆ ด้ วย โดยถ้ าเป็ นไปได้ จะให้ อยู่ใน
ห้ องที่มีความดันภายในห้ องเป็ นบวกเมื่อเทียบกับความดันภายนอกห้ อง (positive pressure ventilation) เพื่อป้องกัน
เชื ้อก่อโรคจากภายนอกเข้ าสูภ่ ายในห้ อง
กรณีที่ห้องเดี่ยวไม่พอหรือหาไม่ได้ แล้ วมีผ้ ปู ่ วยติดเชื ้อจานวนมากที่ต้องการห้ องแยก อาจใช้ วิธีการนาผู้ป่วยที่มีเชื ้อชนิด
เดียวกัน ทั ้งที่เป็ น colonization และ infection มารวมไว้ ในบริเวณเดียวกันซึง่ แยกออกจากบริเวณอื่น โดยอาจเป็ นมุม
หนึง่ ของหอผู้ป่วย หรือจัดหอผู้ป่วยหอหนึง่ เป็ นหอที่ไว้ แยกผู้ป่วยที่ติดเชื ้อชนิดเดียวกันไว้ ต่างหากเลยก็ได้ วิธีดงั กล่าวนี ้
เรียกว่า cohorting และในบางครั ้ง อาจจาเป็ นต้ องจัดทีมดูแลรักษาเป็ นอีกทีมต่างหาก เพื่อดูแลผู้ป่วยกลุม่ ที่แยกออกมา
นี ้โดยเฉพาะด้ วย แต่อาจทาไม่ได้ จริ งเพราะจานวนบุคลากรที่มีจากัด

กรณี ผปู้ ่ วยนอก
เนื่องจากผู้ป่วยที่มาตรวจที่แผนกผู้ป่วยนอกหรือแผนกฉุกเฉินนั ้น มาพบแพทย์ด้วย “อาการ” โดยที่ยงั ไม่ทราบว่าแท้ จริง
แล้ วผู้ป่วยเป็ นโรคอะไร ดังนั ้นการระวังป้องกันการแพร่ระบาดของเชื ้อก่อโรคนั ้น จึงกระทาอย่างเบื ้องต้ นโดยพิจารณาจาก
อาการของผู้ป่วยก่อน เช่น การจัดหน้ ากากอนามัยให้ กบั ผู้ป่วยที่มาด้ วยอาการไอ พร้ อมทั ้งแนะนาวิธีการขากเสมหะหรือ
ล้ างมืออย่างถูกสุขลักษณะให้ ซึง่ สามารถทาได้ ตั ้งแต่จดุ แรกที่ผ้ ปู ่ วยเข้ ารับบริการในสถานพยาบาลก่อนที่จะพบแพทย์
เนื่องจากที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอก มีทั ้งผู้ป่วยที่พบแพทย์ด้วยโรคติดเชื ้อและไม่ติดเชื ้อ ผู้ป่วยที่น่าจะเป็ นโรคติดเชื ้อที่
แพร่กระจายได้ เช่นกรณีที่มาด้ วยอาการไอ ถ้ าเป็ นไปได้ นอกจากการได้ รับหน้ ากากอนามัยตั ้งแต่แรกแล้ ว ควรจัดให้ นงั่ รอ
ตรวจห่างจากผู้ป่วยรายอื่นมากกว่า 3 ฟุต เพื่อลดโอกาสการกระจายเชื ้อทางละออง (droplet transmission) สูผ่ ้ ปู ่ วย
รายอื่น แต่ด้วยวิธีการเพียงเท่านี ้ จะยังไม่เพียงพอที่จะป้องกันโรคที่แพร่กระจายทางอากาศ (airborne transmission)

ถ้ าหากโรงพยาบาลมีห้องแยกสาหรับโรคที่ติดเชื ้อผ่านอากาศโดยเฉพาะ (airborne infection isolation room หรือ
AIIR) และผู้ป่วยรายนั ้นสงสัยวัณโรคปอด หรือมีประวัติเคยเป็ นวัณโรคปอด ก็ควรให้ ผ้ ป
ู ่ วยรอที่ห้องนั ้นแทนที่จะไปนัง่ รวม

กับผู้ป่วยรายอื่น แต่ในความเป็ นจริงแล้ ว โรงพยาบาลหลายแห่งไม่มีห้องแยกแบบนี ้
การที่ผ้ ปู ่ วยนั่งรอตรวจนาน จะทาให้ ผ้ ปู ่ วยรายอื่นมีโอกาสสัมผัสกับเชื ้อได้ มากขึ ้น ดังนั ้นถ้ ามีผ้ ปู ่ วยที่เสีย่ งจะเป็ นโรคที่
แพร่กระจายทางละอองหรือทางอากาศมาตรวจ ควรรีบจัดให้ มีการตรวจผู้ป่วยดังกล่าวให้ เสร็ จโดยเร็ว ไม่ควรปล่อยให้ รอ
ในบริเวณเดียวกันกับผู้ป่วยรายอื่นเป็ นเวลานาน เพื่อลดโอกาสการแพร่กระจายเชื ้อ

ระหว่างการขนย้ายผูป้ ่ วยไปยังบริ เวณอื ่น
สาหรับผู้ป่วยใน ถ้ าไม่จาเป็ นจริง ๆ ก็ไม่ควรขนย้ ายผู้ป่วยที่ต้องการควบคุมการติดเชื ้อไปบริเวณอื่น เพราะอาจเสี่ยงต่อ
การแพร่กระจายเชื ้อก่อโรคได้ และก็ไม่ควรขนย้ ายผู้ป่วยที่ภูมิต้านทานต่าที่ต้องการการแยกเพื่อป้องกันการติดเชื ้อโดยไม่
จาเป็ นเช่นกัน เพราะอาจเสี่ยงต่อการได้ รับเชื ้อระหว่างทางได้ ดังนั ้นต้ องมีความจาเป็ นจริง ๆ เท่านั ้นจึงพาผู้ป่วยออกนอก
ห้ องแยก เช่น ไปทา CT scan, หรือพาเข้ าห้ องผ่าตัด เป็ นต้ น
ระหว่างขนย้ ายผู้ป่วยนั ้น ให้ ผ้ ปู ่ วยสวมหน้ ากากอนามัย ถ้ าผู้ป่วยมีบาดแผล ต้ องมีการทาแผลและปิ ดคลุมให้ เรียบร้ อย
หรือถ้ าผู้ป่วยมีปัญหาการกลั ้นอุจจาระและมีการเปรอะเปื อ้ น ก็ต้องทาความสะอาดให้ เรี ยบร้ อยก่อนการขนย้ าย เพื่อลด
โอกาสการปนเปื อ้ นในสิง่ แวดล้ อม
บุคลากรที่ต้นทางส่งผู้ป่วย ต้ องแจ้ งให้ บคุ ลากรที่จะรับผู้ป่วยเตรียมการระวังป้ องกันต่าง ๆ ไว้ ให้ พร้ อมด้ วย

การใช้ ยาป้องกันการติดเชือ้ หลังการสัมผัส (post-exposure prophylaxis)
กรณีที่ไม่เคยเป็ นโรคติดเชื ้อ หรือไม่ได้ กาลังเป็ น และไม่มีภูมิต้านทานโรคหนึ่ง ๆ มาก่อน การสัมผัสผู้ป่วยหรือสารคัดหลัง่
หรือเลือดของผู้ที่กาลังป่ วยโรคนั ้น ๆ ก็จะทาให้ เสีย่ งต่อการติดเชื ้อดังกล่าวได้ (ขึ ้นกับวิธีการแพร่กระจายของเชื ้อแต่ละ
ชนิด) การให้ ยาหรือการรักษาหลังการสัมผัสจะช่วยลดความเสีย่ งที่จะติดเชื ้อได้ อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทกุ โรคที่จะมีแนว
ทางการให้ ยาป้องกัน
ตัวอย่างโรคที่มีวิธีการให้ ยาป้องกันการติดเชื ้อหลังการสัมผัส เช่น HIV virus และ Hepatitis B virus (สัมผัสเลือด ถูก
เข็มตาหรือบาดเจ็บจากของมีคม) anthrax (สัมผัสกับ spore ของเชื ้อ) brucella (สัมผัสกับ colony ของเชื ้อใน
ห้ องทดลอง) ไข้ หวัดใหญ่ (กรณีสมั ผัสกับผู้ป่วยโดยไม่ได้ ป้องกัน ) Neisseria meningitidis (สัมผัสกับสารคัดหลัง่
ทางเดินหายใจ) pertussis (สัมผัสกับสารคัดหลัง่ ทางเดินหายใจเป็ นเวลานานโดยไม่ได้ ป้องกัน ) กาฬโรคปอด หรือ
pneumonic plague (สัมผัสผู้ป่วยที่ยงั ไม่ได้ รับการรักษา ) พิษสุนขั บ้ า (สัมผัสน ้าลาย หรือถูกผู้ป่วยกัด ) ไข้ สกุ ใสและ

งูสวัด (สัมผัสผู้ป่วยที่ยงั มีรอยโรคที่ยังไม่ตกสะเก็ด บุคลากรที่ไม่มีภูมิไม่ควรเค้ าตรวจผู้ป่วยที่สงสัยโรค และควรฉีดวัคซีน
ป้องกัน varicella virus ไว้ ก่อน) เป็ นต้ น
ในบทความนี ้จะไม่กล่าวลงในรายละเอียดถึงวิธีการให้ ยาสาหรับโรคที่ให้ ยาได้

วัคซีนป้องกันโรค
โรคติดเชื ้อบางโรคสามารถป้องกันได้ ด้วยวัคซีน บุคลากรทางการแพทย์ควรมีภูมิต้านทานต่อเชื ้อดังต่อไปนี ้ hepatitis B
virus, varicella virus, mumps, measles, rubella, ไข้ หวัดใหญ่

ซึง่ หลังจากฉีดวัคซีนแล้ ว จะยังไม่มีภูมิต้านทาน

เกิดขึ ้นเพียงพอที่จะป้องกันเชื ้อนั ้น ๆ ได้ ในทันที จะต้ องรอสักระยะ (อย่างน้ อย 2 – 3 สัปดาห์ )

กำรระวังป้องกันกำรแพร่ กระจำยเชื้อก่ อโรค
การแยกผู้ป่วย (isolation) เป็ นหลักเบื ้องต้ นที่สดุ ของการป้องกันการติดเชื ้อ ซึง่ จุดประสงค์ของการแยกผู้ป่วย คือ เพื่อ
ป้องกันการแพร่ กระจายของเชื ้อก่อโรค จากผู้ป่วยที่ติดเชื ้อ (infected) หรือมีเชื ้อนั ้นในร่างกาย (colonized) ไปสูบ่ คุ คล
อื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็ น ผู้ป่วยคนอื่นในโรงพยาบาล ผู้อื่นที่มาเยือนโรงพยาบาล ผู้ให้ บริ การทางการแพทย์ ทกุ ระดับ (แพทย์
พยาบาล พนักงาน เป็ นต้ น) ซึง่ บุคคลต่าง ๆ เหล่านี ้ อาจจะได้ รับเชื ้อก่อโรคโดยยังไม่มีการติดเชื ้อ (colonized) หรือ เกิด
อาการการติดเชื ้อโรคดังกล่าว (infected) ซึง่ อาจจะส่งผ่านเชื ้อก่อโรคให้ กระจายไปยังบุคคลอื่นต่อไปได้ อีก
รายละเอียดวิธีการแยกผู้ป่วยที่ติดเชื ้อนั ้น ขึ ้นอยู่กบั กลไกการแพร่กระจายของเชื ้อก่อโรคเป็ นสาคัญ ซึง่ ต้ องอาศัยความรู้
ความเข้ าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของโรค อย่างไรก็ตาม การศึกษาที่ออกแบบมาอย่างดีเพื่อที่จะประเมินประสิทธิภาพของการ
แยกผู้ป่วยด้ วยวิธีต่าง ๆ นั ้นยังมีอยู่น้อย และอาจจะยังไม่สามารถสรุปได้ ว่า วิธีการหนึง่ ๆ นั ้น ไม่มีประสิทธิภาพในการ
ป้องกันการแพร่ กระจายของเชื ้อ หากแต่เป็ นการประเมินวิธีการต่าง ๆ เหล่านั ้นที่ถกู นาไปใช้ ร่วมกันอย่างเป็ นชุดวิธี ว่ามี
ประสิทธิภาพในการแยกผู้ป่วย
อย่างไรก็ตาม กระบวนการแยกผู้ป่วยนั ้น มีค่าใช้ จ่ายที่สงู เสียเวลา อาจทาให้ เกิดความยุ่งยากกับผู้ป่วย และ อาจเป็ น
อุปสรรคต่อการดูแลรักษาผู้ป่วยด้ วย ดังนั ้นจึงควรทาการแยกผู้ป่วยเมื่อมีความจาเป็ นจริง ๆ เท่านั ้น นอกจากนี ้แล้ วในแต่
ละสถานพยาบาลยังอาจมีข้อจากัดต่าง ๆ (ทั ้งงบประมาณ สถานที่ บุคลากร) จนไม่สามารถทาการแยกผู้ป่วยได้ ทกุ
รายละเอียดวิธีที่มีในทฤษฎี ซึง่ วิธีการบางอย่างอาจไม่สามารถทาได้ เลย จึงต้ องมีการดัดแปลงตามความเหมาะสมตาม
สถานการณ์หรือข้ อจากัดต่าง ๆ ด้ วย

ในอีกด้ านหนึง่ ที่ต้องคานึงคือ หากเกิดการล้ มเหลวในการแยกผู้ป่วยที่ติดเชื ้อซึง่ แพร่ กระจายต่อได้ ก็อาจทาให้ เกิดความ
สูญเสียต่าง ๆ เช่น การเจ็บป่ วยหรือตายที่มากขึ ้น การเจ็บป่ วยของบุคลากรจนไม่สามารถปฎิบตั ิงานได้ ค่าใช้ จ่ายทั ้ง
ทางตรงและทางอ้ อมต่าง ๆ รวมกันแล้ วอาจมากกว่าค่าใช้ จ่ายที่จะใช้ ลงทุนเพื่อแยกผู้ป่วยเสียอีก
ตามข้ อแนะนาของ HICPAC/CDC1 นั ้น การระวังป้องกันการติดเชื ้อ (precautions) จะมีสองระดับ คือ การระวังป้องกัน
การติดเชื ้อตามมาตรฐาน (Standard Precautions) และ การระวังป้องกันการติดเชื ้อตามวิธีการแพร่กระจาย
(Transmission-Based Precautions)

การระวังป้องกันการติดเชื ้อตามมาตรฐานนั ้น จะใช้ สาหรับการดูแลผู้ป่วยทุกรายโดยทัว่ ๆ ไป ไม่ว่าจะมีการติดเชื ้อแล้ ว
หรือไม่ก็ตาม ถือว่าเป็ นมาตรการพื ้นฐานอันดับแรกที่จะช่วยป้องกันการแพร่กระจายการติดเชื ้อในสถานพยาบาลระหว่าง
ผู้ป่วยและบุคลากร
การระวังป้องกันการติดเชื ้อตามวิธีการแพร่กระจาย จะใช้ สาหรับผู้ป่วยที่ทราบแล้ ว หรือสงสัยว่าจะติดเชื ้อ (infected)
หรือ มีเชื ้อก่อโรคอยู่ตามร่างกาย (colonized) ซึง่ เชื ้อดังกล่าวนั ้นมีความสาคัญทางระบาดวิทยา และต้ องการมาตรการ
เพิ่มเติมเพื่อให้ การควบคุมป้องกันการแพร่ กระจายของเชื ้อก่อโรคนั ้นมีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น ซึง่ จะขึ ้นกับรูปแบบของการ
แพร่กระจาย ได้ แก่ ทางสัมผัส (contact transmission) ทางละออง (droplet transmission) และทางอากาศ
(airborne transmission)

เนื่องจากผู้ป่วยจะมาตรวจด้ วยอาการเจ็บป่ วยต่าง ๆ โดยแพทย์จะยังไม่ท ราบว่ามีสาเหตุมาจากเชื ้อก่อโรคชนิดใด ดังนั ้น
ในทางปฏิบตั ิแล้ ว แพทย์จะพิจารณาจากกลุ่มอาการที่ผ้ ปู ่ วยเป็ น เพื่อคาดเดาเชื ้อก่อโรคที่น่าจะเป็ นสาเหตุ แล้ วเลือก
รูปแบบการระวังป้องกันโดยดูว่าเชื ้อก่อโรคที่คาดเดาว่าแพร่ กระจายในลักษณะใด และเมื่อทราบการวินิจฉัยที่แน่ นอนแล้ ว
ค่อยพิจารณาปรับเปลี่ยนรูปแบบการระวังป้องกันในภายหลัง

การระวังป้องกันการติดเชือ้ มาตรฐาน (Standard Precautions)
การระวังป้องกันมาตรฐานนี ้พัฒนาต่อเนื่องมาจาก การระวังป้องกันการติดเชื ้อแบบสากล (Universal Precautions11)
และ Body Substance Isolation12
โดยการระวังป้องกันการติดเชื ้อแบบสากลนี ้ เกิดขึ ้นตั ้งแต่ช่วงที่เริ่มมีการระบาดของเชื ้อเอชไอวี จะเน้ นไปที่การป้องกันการ
ติดเชื ้อที่แพร่ กระจายทางเลือด (bloodborne transmission) โดยถือว่าผู้ป่วยทุกรายมีโอกาสที่จะมีเชื ้อเหล่านี ้อยู่แล้ วใน
เลือด การระวังป้องกันการติดเชื ้อแบบสากลจึงทาการระวังป้องกันเมื่อมีการสัมผัสเลือด หรือ สารน ้าอื่น ๆ ที่มีเลือดปน
ตลอดจนสารน ้าภายในร่างกายต่าง ๆ (ไม่รวมน ้ามูก น ้าลาย เหงื่อ อุจจาระ ปั สสาวะ อาเจียน ที่ไม่เห็นเลือดปน ) และยัง
รวมไปถึงวิธีปฏิบตั ิเพื่อระวังป้องกันไม่ให้ เกิดอุบตั ิเหตุจากเข็มและของมีคมต่าง ๆ นอกจากนี ้ยังมีข้อแนะนาให้ ล้างมือ
หลังจากถอดถุงมือด้ วย

Body Substance Isolation จะเน้ นไปที่การหลีกเลีย่ งการสัมผัสกับทุกอย่างในร่ างกายที่มีความเปี ยกชื ้นและมีโอกาสที่

จะมีเชื ้อก่อโรค เช่น เลือด ปั สสาวะ อุจจาระ น ้ามูก เป็ นต้ น (ยกเว้ นเหงื่อ) แม้ ว่าจะไม่มีเลือดก็ตาม
การระวังป้องกันการติดเชื ้อตามมาตรฐานนั ้น จะรวมลักษณะต่าง ๆ ข้ างต้ นเข้ าด้ วยกัน โดยมีหลักการพื ้นฐานว่า เลือด
สารน ้าในร่ างกาย (body fluids) สารคัดหลัง่ (secretions) สิง่ ขับถ่ายต่าง ๆ (ยกเว้ นเหงื่อ) ผิวหนังที่มีบาดแผลหรือรอย
ถลอก เยื่อเมือก เหล่านี ้ อาจจะมีเชื ้อก่อโรคที่สามารถแพร่ กระจายได้ การระวังป้องกันการติดเชื ้อตามมาตรฐานจึงเป็ น
มาตรการต่าง ๆ ที่จะใช้ กบั ผู้ป่วยทุกราย ไม่ว่ากาลังติดเชื ้อหรือไม่ก็ตาม และในทุกสถานการณ์ที่มีการให้ การบริการทาง
การแพทย์ มาตรการต่าง ๆ เหล่านี ้ประกอบด้ วย การล้ างทาความสะอาดมือ การใช้ ถงุ มือ กาวน์ หน้ ากาก อุปกรณ์ป้องกัน
ตา การใช้ เข็มและของมีคมอย่างปลอดภัย เป็ นต้ น มาตรการเหล่านี ้นอกจากใช้ กบั ผู้ป่วยแล้ ว ยังใช้ กบั สิง่ ของต่าง ๆ
รอบตัวผู้ป่วย ซึง่ อาจมีการปนเปื อ้ นสารน ้าจากร่ างกายผู้ป่วย (เช่นผ้ าปูเตียงที่เปื อ้ นอุจจาระ หรือ ปั สสาวะ หรือ เลือด ของ
ผู้ป่วย)
การใช้ มาตรการเหล่านี ้มากน้ อยแค่ไหน ขึ ้นกับความเหมาะสม เช่น การตรวจบาดแผลของผู้ป่วย อาจใช้ เพียงถุงมือ การ
เจาะเลือดจากเส้ นเลือดแดง อาจใช้ ถุงมือ หน้ ากาก และอุปการณ์ ป้องกันตา การเข้ าไปตรวจผู้ป่วยที่อจุ จาระราดเต็มเตียง
อาจใช้ ถุงมือและกาวน์ การใส่ท่อช่วยหายใจให้ กบั ผู้ป่วย อาจใช้ ถุงมือ หน้ ากาก อุปกรณ์ป้องกันตา เป็ นต้ น
มาตรการต่าง ๆ ข้ างต้ น เน้ นหนักไปที่ การระวังป้องกันสาหรับบุคลากรมิให้ ติดเชื ้อก่อโรคมาจากผู้ป่วย อย่างไรก็ตามถ้ า
มองในมุมกลับ กล่าวคือ ผู้ป่วยเองก็อาจติดเชื ้อก่อโรคไปจากบุคลากรได้ เช่นกัน การใช้ มาตรการต่าง ๆ ดังกล่าวก็สามารถ
ประยุกต์ ให้ ใช้ ป้องกันผู้ป่วยได้ ดังที่ได้ อธิบายไปแล้ วในช่วงต้ นของบทความนี ้ เช่น การล้ างทาความสะอาดมือก่อนสัมผัส
ผู้ป่วย การเปลี่ยนถุงมือก่อนตรวจผู้ป่วยรายถัดไป การสวมหน้ ากากระหว่างการทาหัตถการปลอดเชื ้อเพื่อป้องกันการ
ปนเปื อ้ นจากเชื ้อในจมูกและปากของบุคลากร เป็ นต้ น
นอกจากนี ้ ตามแนวทางเวชปฏิบตั ิสาหรับการระวังป้องกันการแพร่ กระจายเชื ้อก่อโรค ปี ค.ศ. 20071 ของ CDC และ
HICPAC ยังได้ แนะนาการปฏิบต
ั ิที่ถือว่าเป็ นองค์ประกอบซึ่งได้ เพิ่มเข้ ามาใหม่สาหรับการระวังป้องกันการติดเชื ้อตาม

มาตรฐาน ได้ แก่


อนามัยระบบหายใจ และ มารยาทในการไอ (respiratory hygiene / cough etiquette) โดยการให้
ความรู้กบั บุคลากร ผู้ป่วย ผู้มาเยี่ยมผู้ป่วย ถึงวิธีการไอจามที่ถูกสุขลักษณะ การปิ ดปากด้ วยกระดาษชาระเวลา
ไอและการทิ ้งลงถังขยะ การใช้ หน้ ากากอนามัยในผู้ที่กาลังไอ การทาความสะอาดมือหลังสัมผัสน ้ามูกหรือ
เสมหะ รวมถึงการจัดให้ ผ้ ทู ี่ไออยู่ห่างจากคนอื่น ๆ ให้ มากกว่า 3 ฟุต มาตรการเหล่านี ้ใช้ กบั ผู้ที่ไอ แม้ ว่าจะไม่มี
ไข้ ก็ตาม



การฉีดยาที่ปลอดภัย (safe injection practices) กล่าวคือ การใช้ เข็มและกระบอกฉีดยาที่ปลอดเชื ้อ แบบ
ใช้ ครัง้ เดียวแล้ วทิ ้ง สาหรับการฉีดยาแต่ละครั ้ง และการป้องกันการปนเปื อ้ นเชื ้อในอุปกรณ์และยาที่จะฉีด และ

ถ้ าเป็ นไปได้ ควรใช้ ขวดยาแบบมีขนาดยาสาหรับการฉีดครัง้ เดียว (single-dose vial) เนื่องจากการใช้ ขวดยา
แบบมีขนาดยาสาหรับการฉีดได้ หลายครัง้ (multiple-dose vial) จะเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดการปนเปื อ้ นได้


เวชปฏิบัติขณะทาหัตถการเจาะหลัง (infection control practices for special lumbar puncture
procedures) เนื่องจากมีรายงานการเกิดเยื่อหุ้มสมองอักเสบหลังจากทาหัตถการเจาะไขสันหลังเพื่อฉีดสีตรวจ
(myelogram)

โดยพบว่าเป็ นการติดเชื ้อ Streptococcus ที่เป็ นเชื ้อประจาถิ่นในปาก และยังพบว่าแพทย์ที่ทา

หัตถการนั ้นไม่มีใครสวมหน้ ากากเลย จึงมีความเป็ นไปได้ ที่จะเกิดการปนเปื อ้ นเชื ้อจากปากของแพทย์ใน
ระหว่างการทาการเจาะหลังนั ้น จึงเป็ นที่มาของคาแนะนาโดย HICPAC ในปี ค.ศ. 2005 ว่าให้ สวมหน้ ากาก
อนามัยระหว่างการทาหัตถการ เจาะ วางสาย หรือ ฉีดสาร เข้ าน ้าไขสันหลัง หรือ ช่อง epidural space

การระวังป้องกันการติดเชือ้ ตามวิธีการแพร่ กระจาย (Transmission-Based Precautions)
แบ่งตามวิธีการแพร่กระจาย ได้ แก่ การระวังป้องกันการติดเชื ้อทางสัมผัส (Contact Precautions) ทางละออง (Droplet
Precautions) และทางอากาศ (Airborne Precautions)

การระวังป้องกันเหล่านี ้เป็ นส่วนเสริ มต่อจากการระวังป้องกัน

การติดเชื ้อตามมาตรฐาน ดังนั ้นในการระวังป้องกันทั ้งสามแบบนีก้ ็ยงั จะต้ องใช้ การระวังป้องกันตามมาตรฐานร่วมด้ วย
เสมอ และเนื่องจากเชื ้อก่อโรคบางชนิด อาจมีวิธีการแพร่กระจายได้ มากกว่า 1 วิธี จึงอาจต้ องใช้ การระวังป้องกันเหล่านี ้
ผสมกัน (เช่น ใช้ ทั ้ง contact และ droplet ด้ วยกัน)

การระวังป้องกันการติ ดเชือ้ ทางสัมผัส (Contact Precautions)
การระวังป้องกันนี ้ มีจดุ มุ่งหมายเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื ้อก่อโรค หรือเชื ้ออื่น ๆ ที่มีความสาคัญทางระบาด
วิทยา ซึง่ แพร่ กระจายโดยการสัมผัส (contact transmission) กับผู้ป่วยโดยตรง หรือ โดยอ้ อมผ่านสิง่ ของรอบตัวผู้ป่วย
การระวังป้องกันการติดเชื ้อทางสัมผัส ยังใช้ กบั สถานการณ์ที่มีหนองไหลจากแผลปริมาณมาก การกลั ้นอุจจาระไม่อยู่
หรือสารน ้าอื่น ๆ ที่ไหลออกจากร่างกาย เช่น น ้าเหลือง เลือด ปริมาณมาก แล้ วเสี่ยงต่อการปนเปื อ้ นในสิง่ แวดล้ อม ซึง่ จะ
เพิ่มความเสีย่ งต่อการแพร่กระจายเชื ้อ
ถ้ าเป็ นไปได้ ควรแยกผู้ป่วยไว้ ในห้ องเดี่ยว แยกอุปกรณ์ ต่าง ๆ ที่ใช้ กบั ผู้ป่วยไว้ ต่างหาก แต่ถ้าไม่สามารถทาได้ และมี
ผู้ป่วยหลายคนอาจใช้ วิธีการ cohorting ดังที่ได้ กล่าวไว้ แล้ วข้ างต้ น หรือถ้ าไม่สามารถทาได้ อีก ควรจัดให้ เตียงของผู้ป่วย
ห่างจากเตียงของผู้ป่วยรายอื่นอย่างน้ อย 3 ฟุต เพื่อลดโอกาสที่จะมีการเผลอใช้ ของร่วมกันระหว่างผู้ป่วยที่ติดเชื ้อ (หรือผู้
ที่มีเชื ้อ colonized) กับผู้ป่วยรายอื่นที่ยงั ไม่มีเชื ้อนั ้น ๆ
บุคลากรที่จะไปตรวจ หรือดูแลผู้ป่วยที่ทาการแยกไว้ ควรสวม กาวน์ และ ถุงมือ ก่อนที่จะเข้ าห้ องแยก (หรือบริเวณที่จดั
cohorting ไว้ ) และถอดออกก่อนที่จะออกจากห้ องนั ้น เพื่อควบคุมให้ เชือ้ คงอยู่ในบริเวณที่แยกไว้

ตัวอย่างโรคติดเชื ้อที่ใช้ การระวังป้องกันการติดเชื ้อทางสัมผัส โดยโรคที่มีเครื่องหมาย (+) ตามหลัง หมายถึงต้ องใช้ การ
ระวังป้องกันการติดเชื ้อแบบอื่นร่วมด้ วย


Adenovirus (+)



Burkholderia cepacia pneumonia



Clostridium difficile diarrhea



Infected ulcer with drainage



Diphtheria, cutaneous



Enteroviral infection



Herpes simplex virus (disseminated)



Human metapneumovirus



Multidrug-resistant (MDR) bacteria



Monkeypox (+)



Parainfluenza infection



Rhinovirus (+)



Rotavirus



Respiratory syncytial virus



SARS (+)



Smallpox (+)



Tuberculous draining lesion (+)



Varicella (+)



Zoster (+)

การระวังป้องกันการติ ดเชือ้ ทางละออง (Droplet Precautions)
การระวังป้องกันนี ้มีจุดมุ่งหมายเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื ้อก่อโรคที่ติดต่อผ่านการสัมผัสกันระหว่าง เยื่อบุ
ทางเดินหายใจหรือเยื่อเมือกของผู้รับ กับ ละอองสารคัดหลัง่ จากทางเดินหายใจของผู้ที่ติดเชื ้อ (droplet transmission)
การแพร่กระจายทางละออง (droplet transmission) นี ้ อาจถือได้ ว่าเป็ นรูปแบบหนึง่ ของ การแพร่กระจายทางสัมผัส
(contact transmission)

ดังนั ้นเชื ้อก่อโรคบางอย่าง ที่แพร่ กระจายทางละอองนี ้ ก็จะสามารถกระจายผ่านทางสัมผัสกับ

ผู้ป่วยโดยตรงหรือโดยอ้ อมผ่านสิ่งของที่ปนเปื อ้ นเชื ้อได้ เช่นกัน จุดที่ต่างกันก็คือการแพร่ กระจายทางละอองสามารถ
กระจายได้ โดยตรงจากทางเดินหายใจของผู้ที่ติดเชื ้อ ไปสูเ่ ยื่อเมือก (ตา จมูก ปาก) ของผู้รับที่อยู่ใกล้ เคียงได้ ดังนั ้นการ
ป้องกันใบหน้ าจึงมีความสาคัญ
ละออง (droplet) จากทางเดินหายใจนี ้จะเกิดขึ ้นเมื่อผู้ป่วยมีการไอ จาม หรือแม้ แต่พดู ในระหว่างการทาหัตถการต่าง ๆ
เช่น การดูดเสมหะ การใส่ท่อช่วยหายใจ การกระตุ้นให้ ไอโดยการเคาะปอด ปฏิบตั ิการกู้ชีพ (cardiopulmonary
resuscitation) ก็สามารถทาให้ เกิดละอองได้ เช่นกัน

โดยทัว่ ไปจะถือว่าขนาดของละอองที่เกิดขึ ้น จะมีเส้ นผ่าศูนย์กลาง

ใหญ่กว่า 5 ไมครอน
จากการศึกษาในอดีต พบว่า ระยะห่างที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 ฟุต จะมีความเสีย่ งที่จะติดเชื ้อที่แพร่กระจายทางละอองได้
แต่ละอองก็อาจจะกระจายไปได้ ไกลกว่านี ้ เพียงแต่ยงั ไม่มีข้อสรุปว่าจะไปได้ ไกลสุดเป็ นระยทางเท่าไหร่ จากการศึกษา
เมื่อมีการระบาดของโรค SARS (Severe acute respiratory syndrome) ปี ค.ศ. 200313 พบว่าละอองอาจจะกระจาย
ได้ ไกลกว่า 6 ฟุต จากข้ อมูลดังกล่าวนี ้ บุคลากรอาจตัดสินใจเริ่มสวมหน้ ากากอนามัยได้ ถ้าจะเข้ าใกล้ ผ้ ปู ่ วยในระยะ
ภายใน 6 – 10 ฟุต อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปจะถือว่าโรคที่แพร่ กระจายทางละออง จะสามารถติดต่อจากคนสูค่ นได้
ภายในระยะทางสั ้น ๆ (เฉลี่ยประมาณ 3 ฟุต) จึงไม่มีความจาเป็ นที่จะต้ องให้ ผ้ ปู ่ วยอยู่ในห้ องที่มีการจัดการระบบการ
ไหลเวียนของอากาศเป็ นพิเศษ (AIIR) แต่ถ้าเป็ นไปได้ ก็ควรจัดแยกผู้ป่วยไว้ ในห้ องเดี่ยว หากทาไม่ได้ หรือไม่มีห้องอาจใช้
วิธี cohorting หรือใช้ วิธีจดั เตียงของผู้ป่วยที่ติดเชื ้อให้ ห่างจากเตียงของผู้ป่วยรายอื่นอย่างน้ อย 3 ฟุต และกั ้นม่าน
ระหว่างเตียง
บุคลากรควรสวมหน้ ากากอนามัย (face mask) ก่อนเข้ าตรวจผู้ป่วย โดยไม่มีความจาเป็ นต้ องใช้ หน้ ากากป้องกันเชื ้อโรค
แบบ N95 (respirator) ยกเว้ นว่ามีการทาหัตถการที่สร้ างฝอยละอองได้ (aerosol-generating procedure) เช่น การ
ทา bronchoscope การใส่ท่อช่วยหายใจ การให้ ยาด้ วยวิธีพ่น (nebulize) ซึง่ ขนาดของฝอยละอองจะมีขนาดเล็กมาก
กรณีดงั กล่าวนี ้จึงพิจารณาใช้ หน้ ากากแบบ N95
ส่วนผู้ป่วยนั ้น เมื่อต้ องมีการขนย้ ายออกจากห้ องแยก ควรสวมหน้ ากากอนามัย และ ปฏิบตั ิตามอนามัยระบบทางเดิน
หายใจ

ตัวอย่างโรคติดเชื ้อที่ใช้ การระวังป้องกันการติดเชื ้อทางละออง โดยโรคที่มีเครื่องหมาย (+) ตามหลัง หมายถึงต้ องใช้ การ
ระวังป้องกันการติดเชื ้อแบบอื่นร่วมด้ วย


Adenovirus (+)



Diphtheria, pharyngeal



Haemophilus influenza meningitis, epiglottitis



Haemophilus influenza pneumonia (infant, children)



Influenza



Meningococcal infection



Mumps



Mycoplasma pneumonia



Parvovirus B19



Pertussis



Plague, pneumonic



Rhinovirus (+)



Rubella



SARS (+)

การระวังป้องกันการติ ดเชือ้ ทางอากาศ (Airborne Precautions)
การระวังป้องกันนี ้ มีไว้ สาหรับป้องกันการแพร่ กระจายของเชื ้อก่อโรคซึง่ สามารถติดต่อได้ ในระยะไกล เนื่องจากเชื ้อ
สามารถล่องลอยอยู่ในอากาศได้ โดยทั่วไปถือว่าขนาดอนุภาค (droplet nuclei) จะมีขนาดเล็กกว่า 5 ไมครอน
ถ้ าเป็ นไปได้ ควรจัดผู้ป่วยไว้ ในห้ องแยกซึ่งออกแบบเฉพาะสาหรับการติดเชื ้อที่แพร่ กระจายทางอากาศ (airborne
infection isolation room หรือ AIIR) ซึง่ ห้ องที่ออกแบบให้ มีการควบคุมความดันและการไหลเวียนของอากาศ เช่น มี

ความดันภายในห้ องเป็ นลบเมื่อเทียบกับภายนอกห้ อง อากาศไหลเวียน 12 เท่าของปริมาตรห้ อง (12 air exchanges)
ต่อชัว่ โมง การระบายอากาศออกจากห้ องจะต้ องออกนอกตัวตึก หรือถ้ ามีการไหลเวียนกลับจะต้ องมีการกรองตาม
มาตรฐานก่อน อย่างไรก็ตาม ห้ องแบบนี ้ไม่ได้ มีในทุกโรงพยาบาล
กรณีไม่สามารถหาห้ อง AIIR ได้ ให้ ผ้ ปู ่ วยสวมหน้ ากากอนามัย เพื่อลดโอกาสการกระจายของเชื ้อ (ผู้ป่วยไม่ต้องใช้ N95
เพราะหน้ ากากป้องกันเชื ้อแบบ N95 ถูกออกแบบมาสาหรับกรองเชื ้อตอนหายใจเข้ า ไม่ใช่การกรองเชื ้อตอนหายใจออก )

จัดให้ อยู่ในห้ องแยกที่มีประตูปิดมิดชิด บุคลากรที่เข้ าตรวจให้ สวมหน้ ากากป้องกันเชื ้อโรคแบบ N95 อย่างไรก็ตาม ถ้ า
ผู้ป่วยเป็ นโรคที่สามารถป้องกันได้ ด้วยวัคซีน เช่น measles, ไข้ สกุ ใส เป็ นต้ น บุคลากรที่เข้ าดูแลควรเป็ นผู้ที่มีภูมิต้านทาน
ต่อเชื ้อแล้ วเท่านั ้น ไม่ควรให้ ผ้ ทู ี่ไม่มีภูมิต้านทานเข้ าตรวจ (แม้ ว่าจะสวม N95) โดยบุคลากรที่ไม่มีภูมินั ้น ควรได้ รับการ
ฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรค
ตัวอย่างโรคติดเชื ้อที่ใช้ การระวังป้องกันการติดเชื ้อทางอากาศ โดยโรคที่มีเครื่องหมาย (+) ตามหลัง หมายถึงต้ องใช้ การ
ระวังป้องกันการติดเชื ้อแบบอื่นร่วมด้ วย


Measles



Monkeypox (+)



Tuberculosis, pulmonary, laryngeal



Tuberculosis, draining lesion (+)



SARS (+)



Smallpox (+)



Varicella / chickenpox (+)



Zoster, disseminated; (+)

อาการทางคลินิกและการระวังป้องกันการติดเชือ้ แบบต่ าง ๆ
ในสถานการณ์จริงนั ้น ผู้ป่วยจะมาพบแพทย์ด้วยอาการ หรือ กลุม่ อาการ ซึง่ ในตอนแรกนั ้นแพทย์จะยังไม่ทราบแน่ชดั ว่า
ผู้ป่วยติดเชื ้อใด หากรอจนทราบการวินิจฉัยแน่นอนแล้ วจึงเลือกวิธีการระวังป้องกันการติดเชื ้อ ก็อาจจะไม่ทนั การณ์ จน
ควบคุมการแพร่กระจายของเชื ้อไม่ได้ ดังนั ้นในทางปฏิบตั ิจงึ ควรเริ่มการระวังป้องกันการติดเชื ้อไปได้ เลย โดยพิจารณา
จากอาการแรกรับของผู้ป่วยว่าใกล้ เคียงกับการติดเชื ้อใด และควรจะใช้ การระวังป้องกันแบบไหน เมื่อทราบแน่ชัดแล้ วว่า
เป็ นโรคใด จึงค่อยปรับเปลี่ยนการระวังป้องกันตามความเหมาะสม
ตัวอย่างอาการที่อาจเริ่มการระวังป้องกันการติดเชื ้อทางสัมผัสไปก่อนเลย โดยอาการที่มีเครื่องหมาย (+) ตามหลัง
หมายถึงต้ องใช้ การระวังป้องกันการติดเชื ้อแบบอื่นร่วมด้ วย


ถ่ายเหลวเฉียบพลัน ซึง่ อาจจะควบคุมการขับถ่ายลาบาก หรือ กลั ้นอุจจาระไม่ได้



มีผื่นเป็ นตุ่มน ้าใส (+)



อาการระบบทางเดินหายใจในเด็กเล็ก (+)



ประวัติติดเชื ้อหรือเคยมีเชื ้อแบคทีเรียที่ดื ้อยาหลายขนาน



บาดแผลที่ผิวหนัง หรือ ทางเดินปั สสาวะอักเสบ ในผู้ป่วยที่เพิ่งได้ รับการรักษาในสถานพยาบาลที่มีความเสีย่ งจะ
มีเชื ้อดื ้อยา



มีหนองไหลออกมาจากแผลหรือก้ อนหนองซึง่ ไม่สามารถทาแผลคลุมไว้ ได้



ไข้ ไอ ภาพรังสีทรวงอกผิดปกติ ในช่วงที่มีการระบาดของโรคทางเดินหายใจ (+)

ตัวอย่างอาการที่อาจเริ่มการระวังป้องกันการติดเชื ้อทางละอองไปก่อนเลย


เยื่อหุ้มสมองอักเสบ (เพราะอาจเป็ นจากเชื ้อ Neisseria meningitidis)



ไข้ พร้ อมกับ ผื่น จุดเลือดออก หรือ จ ้าเลือด



ไอเฉียบพลัน รุนแรง ในช่วงที่มีโรคไอกรนระบาด

ตัวอย่างอาการที่อาจเริ่มการระวังป้องกันการติดเชื ้อทางอากาศไปก่อนเลย โดยอาการที่มีเครื่องหมาย (+) ตามหลัง
หมายถึงต้ องใช้ การระวังป้องกันการติดเชื ้อแบบอื่นร่วมด้ วย


มีผื่นเป็ นตุ่มน ้าใส (+)



มีผื่นแดง ไอ น ้ามูก ไข้



ไอ ไข้ ภาพรังสีทรวงอก มีความผิดปกติที่ปอดกลีบบน



ไอ ไข้ ภาพรังสีทรวงอกผิดปกติ ในผู้ติดเชื ้อเอชไอวี



ไข้ ไอ ภาพรังสีทรวงอกผิดปกติ ในช่วงที่มีการระบาดของโรคทางเดินหายใจ (+)

สรุป
การป้องกันการติดเชื ้อ นั ้นมีทั ้งมิติในการป้องกันตัวของบุคลากรทางการแพทย์เองมิให้ ติดเชื ้อจากผู้ป่วย และมิติของการ
ป้องกันมิให้ เกิดการแพร่กระจายของเชื ้อก่อโรคจากผู้ป่วยรายหนึง่ ไปยังรายอื่น ๆ อีกด้ วย ทั ้งนี ้ต้ องอาศัยความรู้เกี่ยวกับ
ลักษณะทางคลินิกของโรค ตลอดจนวิธี การแพร่กระจายของเชื ้อก่อโรคชนิดต่าง ๆ เพื่อเป็ นประโยชน์ในการเลือกรูปแบบ
การระวังป้องกันการติดเชื ้อต่อไป
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