Basic Surgical Skill: Sterile technique
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์ หญิงดลฤดี สองทิศ
การพัฒนาของsterile techniqueในปั จจุบนั ได้ รับอิทธิพลจากการพัฒนา Lister มีหลักเพื่อป้องกันการติดเชื ้อจาก
ผู้ป่วยและป้องกันการนาเชื ้อโรคไปสูผ่ ้ ปู ่ วย โดยมีหลักการอยู่ 4 ข้ อ ที่ยอมรับกันเป็ นที่กว้ างขวางและปฏิบตั ิกนั ทังในและ
้
นอกห้ องผ่าตัด
1.การลดการปนเปื ้ อนในสิ่งแวดล้ อม ( Reduction of Environment contamination)
1.1 Clean staff
เพื่อลดการปนเปื อ้ นจากสิง่ แวดล้ อมภายนอกให้ มากที่สดุ เจ้ าหน้ าที่จะต้ องเปลี่ยนเสื ้อเป็ นชุดห้ องผ่าตัดซึ่งผ่ าน
การทาความสะอาดมาเรี ยบร้ อย สวมหมวกเพื่อป้องกันการปนเปื อ้ นของผมในห้ องผ่าตัด เปลี่ยนรองเท้ าหรื อสวมรองเท้ า
ห้ องผ่าตัดเพื่อลดการปนเปื อ้ นจากฝุ่ นภายนอก สวม mask เพื่อป้องกันการปนเปื ้อนจากน ้าลายหรื อละอองจากสาร
คัดหลัง่ ต่างๆ

รูปที่ 1 แสดงการแต่งกายเมื่อเปลีย่ นชุดเข้ าห้ องผ่าตัด
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1.2 Clean air
เนื่ อ งจากความเชื่ อ ว่ า การลดการหมุน เวี ย นของอากาศภายในห้ อ งผ่ า ตัด ให้ น้ อ ยที่ สุด จะช่ ว ยลด airborne
contamination ของแผล โดยเฉพาะในการผ่าตัดทางกระดูกและข้ อ ท าให้ ก ารปิ ดห้ อ งผ่า ตัด การใช้ lamina air flow
environment การลดปริ มาณเจ้ าหน้ าที่ที่ไม่จาเป็ นและลดการเคลื่อนไหวที่ไม่จาเป็ นจึงเป็ นข้ อกาหนดของห้ องผ่าตัดโดย
ทัว่ ไป ขนาดของห้ องผ่าตัดควรกว้ างอย่างน้ อย 20x25 ฟุตเพื่อให้ มีบริ เวณที่สามารถเตรี ยมผู้ป่วย, เตรี ยมอุปกรณ์ โดย
ไม่เกี่ยงข้ องกัน

รูปที่ 2 แสดง Laminar airflow ในห้ องผ่าตัด
1.3 Clean equipment
เนื่องจากในห้ องผ่าตัดอุปกรณ์ sterile ทุกอย่างและถูกคลุมด้ วยผ้ าที่ผา่ นการฆ่าเชื ้อแล้ ว ( โดยปกติมกั เป็ นสีเขียว
หรื อสีฟ้าอ่อน ) ผู้ที่เข้ าห้ องผ่าตัดควรระวังการแตะ,ขยับหรื อเคลือ่ นย้ ายอุปกรณ์ หรื อสัมผัสผู้ที่อยูใ่ นชุด sterile เพื่อ
ป้องกันการปนเปื อ้ น ไปยังบริ เวณที่ผา่ ตัด
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รูปที่ 3 แสดง บริ เวณที่เป็ นเขต sterile ภายในห้ องผ่าตัด
1.4 Clean hand
เจ้ าหน้ าที่ทกุ คนสมควรสวมถุงมือทุกครัง้ ที่จบั ต้ องผู้ป่วยและล้ างมือเป็ นประจาเพื่อลดการเกิด cross-transfer
ของ bacteria แนะนาให้ ล้างมือรวมถึงแขนส่วนล่างด้ วย antibacterial solution เช่น providone-iodine หรื อ
chlorhexidine จุดประสงค์เพื่อลด bacterial flora บนมือและแขนก่อนการใส่ถงุ มือ ระยะเวลาที่ใช้ ล้างมือถ้ าเป็ นครัง้ แรก
ของวัน แนะนาประมาณ 5-10 นาที และ 3-5 นาที ในครัง้ ต่อไป
2. การทาความสะอาดบริเวณที่ทาหัตถการ ( Disinfection of the procedural site)
หมายถึงกระบวนการทาความสะอาด , การโกนขน และการกาจัดเชื ้อโรคบริ เวณแผล โดยส่ว นใหญ่ ข บวนการ
ทาความสะอาดเพื่อนาสิง่ ปนเปื อ้ นขนาดใหญ่ออก ควรทาก่อนมาถึงห้ องผ่าตัด การโกนขน แนะนาให้ ทาเมื่อรบกวนการลง
แผลผ่าตัด การโกนขนข้ ามคืนก่อนผ่าตัดทาให้ อตั ราการติดเชือ้ เพิ่มขึ ้น แนะนาให้ ทาในห้ องผ่าตัดก่อนการลง incision
หลังจากใส่เสื ้อกาวน์และสวมถุงมือแล้ ว ให้ ทาบริ เวณผ่าตัดด้ วยน ้ายา Antibacterial solution โดยการทาน ้ายา
ให้ เริ่ มทาบริ เวณที่จะลง Incision ก่อน หลังจากนันจึ
้ งค่อยๆทาออกไปด้ านนอก ทาบริ เวณที่ต้องการด้ วย swap 1 ชิน้
หลังจากทาหมดบริ เวณแล้ ว ให้ เริ่ มทาบริ เวณเดิมซ ้าด้ วย swapชุบน ้ายาอีก 1 ชิ ้น อย่านา swap เก่าไปชุบน ้ายาใหม่เพื่อ
ทาซ ้า ควรทาน ้ายาบริ เวณกว้ างกว่าที่ต้องลง Incision เพื่อป้องกันการต้ องขยายแผลเพิ่มในเวลาต่อมา เช่น Gridiron
incrision ควรทาน ้ายาคลุมบริ เวณ abdomen ตังแต่
้ costal margin จนถึง upper ของ thigh เพื่อการเตรี ยมหากต้ องการ
เปลีย่ น incision เป็ น Midline incision
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รูปที่ 4 แสดงตัวอย่าง การทาน ้ายาและการปูผ้าในแผล Grid-iron incision
3. Isolation of procedural site
3.1 Draping the procedural site
จุดประสงค์หลักของการปูผ้าหรื อที่เรี ยกว่า draping เพื่อกาหนดขอบเขตและรักษา sterile field ระหว่างการ
ผ่าตัด sterile drapes อาจทาจาก cottonหรื อกระดาษซึง่ อาจสามารถนากลับมาใช้ ใหม่ได้ หรื อเป็ นแบบ disposable
fabrics ก็ได้ ผ้ า drapes ที่ดีควรป้องกัน bacteria ได้ (impermeable to bacteria) แม้ ในขณะทีเ่ ปี ยก ผ้ าบางชนิดอาจเป็ น
แถบกาวซึง่ สามารถติดได้ แต่โดยส่วนใหญ่ มักยึดด้ วย towel clips ถ้ าผ้ าที่ใช้ ในการ drape ไม่สามารถกันน ้าได้ ควรมี
plastic sheet วางระหว่างผ้ าปูชนแรกและชั
ั้
นที
้ ่สองเพื่อป้องกันน ้าหรื อเลือดที่ปนเปื อ้ นระหว่างการผ่าตัดเปี ยกผู้ป่วยและ
ป้องกัน contamination จากบริ เวณข้ างเคียงมาสูแ่ ผล โดยปกติการปูผ้าจะปู 2 ชัน้ เป็ นมาตรฐานโดยการปู จะเริ่มปู
จากตาแหน่งผ่าตัดก่อน แล้ วค่อยๆปูบริ เวณข้ างเคียง มีการกันม่
้ านโดยใช้ ผ้ากันระหว่
้
างบริ เวณ operative field จาก
บริ เวณดมยาเพื่อป้องกัน contamination ปกติการปูผ้าทีใ่ ช้ เป็ นประจาในห้ องผ่าตัดมี 2 แบบ
ตารางที่ 1 แสดง Skin preparation solution
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1. Square draping(รูปที่ 5) เป็ นลักษณะการปู เป็ นสีเ่ หลีย่ ม โดยใช้ ผ้าสีผ่ ืนปูเป็ นลักษณะสีเ่ หลีย่ ม
มีoperative-field อยูต่ รงกลาง ส่วนมากใช้ กบั การผ่าตัดบริเวณ ศีรษะ, ลาตัว ,และแขนขาบริ เวณกลาง
2. Shut- out draping (รูปที6่ ) เป็ นการปูที่มกั ใช้ บริ เวณปลายมือหรื อเท้ า โดยเป็ นการผ้ ารองและผ้ าอีกผืนคลุม

รูปที่ 5 แสดง การปูผ้าแบบ Square draping
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รูปที่ 6 แสดง การปูผ้าแบบ shut-out drape
3.2 Gowning and gloving (รูปที่ 7-8)
การสวมถุงมือและการใส่เสื ้อ ถือเป็ นอุปกรณ์ซงึ่ ช่วยการป้องกันการติดเชื ้อที่สาคัญทัง้ จากผู้ป่วยมายังบุคคลากร
และจากบุคคลากรไปยังผู้ป่วย บริ เวณมือและด้ านหน้ าของลาตัวเหนือเอวขึ ้นไปถือเป็ นบริ เวณที่ sterile อย่างแท้ จริ ง
ควรหลีกเลีย่ งการสัมผัสส่วนอื่นของร่างกายกับ operative field เนื่องจากทาให้ เกิด contaminationได้
ถุงมือ ( Glove ) โดยปกติทาจาก latex และเป็ นแบบที่ใช้ แล้ วทิ ้ง มีตงแต่
ั ้ ขนาด 5½ จนถึง ขนาด 9 ความหนา
และรู ปแบบถุงมือจะแตกต่างตามชนิดของการใช้ งาน มีทงแบบ
ั้
powder less gloves สาหรับการผ่าตัดในช่องท้ อง และ
ผู้ซึ่งแพ้ แป้ง และมีทาจาก neoprene สาหรับผู้แพ้ latex โดยทัว่ ไปแนะนาให้ สวมถุงมือสองชัน้ และเปลี่ยนถุงมือทุก
2 ชัว่ โมง เพื่อป้องกันการติดเชื ้อและอุบตั ิเหตุจากถุงมือขาดโดยไม่ตงใจ
ั ้ ( Universal precaution )
Mask และแว่ นตา ควรใส่เพื่อป้องกันการกระเด็นจากสิ่งคัดหลัง่ หรื อเลือด แว่นตาที่ ใช้ มีหลายแบบทังที
้ ่ติดกับ
Mask หรื อเป็ น Plastic shield หรื อมีลกั ษณะเป็ นแว่นตาพร้ อม lenses จาเพาะ, ส่วน face mask ควรใส่ให้ พอดีที่จะปิ ด
บริ เวณจมูกและปาก ถึงแม้ จากการศึกษาไม่พบว่าการใส่ mask จะช่วยลด wound infection rate แต่แนะนาให้ ใส่เพื่อ
ป้องกันบุคคลากรทางการแพทย์สมั ผัสกับเลือด, aerosol หรื อ droplets ของ body fluid
Gown ลักษณะที่ดีของเสื ้อ gown ควรเป็ นวัสดุซึ่งไม่นาความชื ้นและกันน ้า ในหัตถการซึ่งใช้ เวลาไม่นาน ( < 2
ชัว่ โมง ) และเสียเลือดเพียงเล็กน้ อย ( < 100 ml ) สามารถใส่ single – layer gown ได้ ในหัตถาการที่กินเวลา 2-4 ชัว่ โมง
และมีการเสียเลือด 100-500 cc หรื อเป็ นหัตถการซึ่งผ่าตัดเกี่ยวกับช่องอกและช่องท้ องควรใส่เสื ้อ Gown เสริ มอีก 1 ชัน้
ในขณะที่หตั ถการซึง่ มีการเสียเลือด > 500 cc และกินเวลามากกว่า 4 ชัว่ โมง ควร ใส่ Plastic sheet หรื อ Gown ซึ่งกันน ้า
ได้
3.3 No-touch technique
มักเป็ น technique ซึง่ ใช้ ในการผ่าตัดทาง ออร์ โธปิ ดิกส์ ซึง่ ต้ องมีการใส่ Prosthesis และ instrument การใส่ถงุ มือ
ที่มีการปนเปื อ้ นเลือดและสารคัดหลัง่ จะทาให้ เกิด contamination ได้
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4. Sterilisation of procedural tools
Sterilisation เป็ นขบวนการทาความสะอาดและกาจัดเชือ้ อาจโดยใช้ ทงั ้ physical หรื อ chemical process
สามารถฆ่าเชื ้อทัง้ virus, bacteria, spore และ fungus
Disinfection เป็ นขบวนการทาความสะอาดและฆ่าเชื ้อโดยอาจใช้ วัสดุลงแช่ลงไปในน ้ายา disinfection ซึง่ มักจะ
ไม่สามารถทาลาย spores ได้
โดยปกติขนตอนการท
ั้
าความสะอาดจะเริ่ มด้ วยการล้ างเครื่ องมือเพื่อเอาสิ่งสกปรกขนาดใหญ่ออก หลังจากนัน้
จึง pack เพื่อส่ง sterilisation ต่อไป วิธีการ sterile มีหลายแบบที่ใช้ กนั มีทงั ้ steam heat , chemical solutions , dry
heat หรื อใช้ gas การเลือกวิธีการใช้ ขึ ้นอยูก่ บั ลักษณะอุปกรณ์ ซึง่ ต้ องการนาไป sterile
Steam Sterilisation เหมาะสาหรับของซึ่งมีการ pack เป็ นหีบห่อ เช่น เสื ้อ gown หรื อผ้ าสาหรับ drapes และ
อุปกรณ์ซงึ่ ไม่ได้ pack ไม่สามารถใช้ กบั กระดาษ, หมึก, น ้ามัน, หรื อวัสดุซงึ่ ทนความร้ อนไม่ได้ ข้ อดีคือ ใช้ เวลาน้ อย
Dry heat sterilization เหมาะกับวัสดุซึ่งสามารถทนความร้ อนได้ ถึง 160 ºc เป็ นเวลา 1 ชัว่ โมง มักใช้ กบั วัสดุ
ที่ทาจาก anhydrous items
Chemical sterilization ใช้ กบั อุปกรณ์ซึ่งไม่สามารถทนไอน ้าหรื อความร้ อนได้ สารที่ใช้ มีทงเป็
ั ้ น gas (ethylene
oxide) เป็ น liquid ( glutaraldehyte ) หรื อเป็ น plasma ( ionised hydrogen peroxide)

รูปที่ 7 แสดงบริเวณ sterile หลัง การสวมถุงมือและgown
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รูปที่ 8-1 แสดง การสวมเสื ้อgown หลังจากการล้ างมือเรี ยบร้ อยแล้ ว

รูปที่ 8-2 แสดงการสวมเสื ้อ gown (ต่อ)
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รูปที่ 9 แสดงการสวมถุงมือแบบ Closed-technique
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