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คณะทำงาน
โครงการพัฒนาการทำความสะอาดมือของบุคลากรสุขภาพ
กรกฎาคม 2551

สารบัญ

เชือ้ จุลชีพบนมือ
การปนเปือ้ นเชือ้ จุลชีพบนมือของบุคลากรสุขภาพ
การแพร่กระจายเชือ้ จุลชีพผ่านมือของบุคลากรสุขภาพ

หน้า
1
3
5

การทำความสะอาด
ข้อบ่งชีใ้ นการทำความสะอาดมือ
วิธกี ารทำความสะอาดมือ
การทำความสะอาดมือเพือ่ การผ่าตัด
ข้อปฏิบตั อิ น่ื ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการทำความสะอาดมือ
การทำความสะอาดมือของบุคลากรสุขภาพในโรงพยาบาล
การพัฒนาการทำความสะอาดมือของบุคลากรทางสุขภาพ
การประเมินผลการทำความสะอาดมือของบุคลากรสุขภาพ
บทสรุปข้อแนะนำในการทำความสะอาดมือ

7
7
8
12
13
15
16
19
20

เอกสารอ้างอิง
ภาคผนวก 1
คูม่ อื การสังเกต
กิตติกรรมประกาศ
คณะผูจ้ ดั ทำ

22
33
34
36
36

บทนำ
ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอาจเกิดการติดเชื้อในโรงพยาบาลได้ เนื่องจาก
ในโรงพยาบาลมีแหล่งของเชื้อจุลชีพอยู่ทั้งจากตัวผู้ป่วยด้วยกัน หรือจากอุปกรณ์ที่ใช้กับผู้ป่วย
มีการปนเปื้อนเชื้อจุลชีพ หรือจากเชื้อจุลชีพในสิ่งแวดล้อม เช่น อากาศ เป็นต้น เมื่อปัจจัย
ในตัวผูป้ ว่ ย เช่น ภาวะภูมคิ มุ้ กันลดลง จะมีผลทำให้ผปู้ ว่ ยเกิดการติดเชือ้ ในโรงพยาบาลขึน้ ได้
ซึง่ พบว่า กลไกการแพร่กระจายเชือ้ ทีพ่ บบ่อยทีส่ ดุ คือ การแพร่กระจายเชือ้ จากผูป้ ว่ ยรายหนึง่
ไปยังผู้ป่วยอีกรายหนึ่งผ่านมือของบุคลากรสุขภาพ1 มาตรการควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ
เหล่านี้ที่สำคัญคือ การทำความสะอาดมือ ดังนั้นการทำความสะอาดมือจึงเป็นสิ่งสำคัญ
ทีบ่ คุ ลากรสุขภาพในโรงพยาบาลต้องปฏิบตั ติ ามอย่างถูกต้องเพือ่ ลดการติดเชือ้ ในโรงพยาบาลลง
การทำความสะอาดมือจึงเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญอย่างหนึ่งของความปลอดภัยของผู้ป่วย (patient
safety) ในปี 2550 กระทรวงสาธารณสุขจึงได้เข้าร่วมกับองค์การอนามัยโลกในโครงการ
Global Patient Safety Challenge: Clean Care is Safer Care ซึง่ เป็นโครงการหลักภายใต้
World Alliance for Patient Safety ในการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขทัว่ โลก1 เพื่อ
ส่งเสริมวิธีการปฏิบัติที่เห็นว่าดีที่สุดและการปรับปรุงระบบเพื่อเพิ่มความปลอดภัยของผู้ป่วย
โดยได้จดั ประชุมเปิดโครงการ "การบริการปลอดภัย ใส่ใจความสะอาด" เมือ่ วันที่ 21-22 มิถนุ ายน
2550 ณ โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพมหานคร โดยมีการลงนามความร่วมมือการสนับสนุนกิจกรรม
ดังกล่าวโดยรัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์วลั ลภ ไทยเหนือ ผูแ้ ทนองค์การ
อนามัยโลกประจำประเทศไทย Dr. P.T. Jayawickranarajah ผู้แทนสมาพันธ์รณรงค์เพื่อ
ความปลอดภัยของผูป้ ว่ ยแห่งองค์การอนามัยโลกProfessor Didier Pittet และองค์กรเครือข่าย
ด้านสุขภาพในประเทศไทย2 โดยกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายในการเร่งรัด ส่งเสริม สนับสนุน
ปรับปรุง เฝ้าระวังและขอความร่วมมือบุคลากรสุขภาพให้ความสำคัญ 2 ประเด็นหลักคือ
การป้องกันการติดเชือ้ จากการรักษาพยาบาล (Healthcare-associated infection) และความ
ปลอดภัยทางยา (Medication safety) โดยในการป้องกันการติดเชื้อจากการรักษาพยาบาล
ประกอบด้วย 3 หัวข้อย่อยดังนี้ การทำความสะอาดมือ (Clean hand) การป้องกันการติดเชือ้
ปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ (Ventilator-associated pneumonia: VAP) และ
เครือ่ งมือสะอาด (Clean equipment) 3
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เชือ้ จุลชีพบนมือ
ผิวหนังเป็นปราการป้องกันร่างกายกับโลกภายนอก โดยมีบทบาทในการป้องกันการสูญเสียน้ำ
และการซึมผ่าน สกัดกัน้ ไม่ให้เชือ้ จุลชีพเข้าสูร่ า่ งกาย โดยการหลัง่ กรดอ่อนจากต่อมเหงือ่ ทำให้ผวิ หนัง
มีสภาพความเป็นกรด ซึง่ ไม่เอือ้ ต่อการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย ทำให้เชือ้ จุลชีพเข้าสูร่ า่ งกายยากขึน้
ต่อมไขมันจะผลิตสารทีเ่ ป็นกรดไขมันและกรดแลคติคมาต่อต้านแบคทีเรียและเชือ้ รา นอกจากนีไ้ ขมัน
ยังช่วยป้องกันผิวแห้งและแตก โดยธรรมชาติผิวหนังที่ปกคลุมมือของคนเราประกอบด้วยเนื้อเยื่อ
2 ชัน้ 4-6 ได้แก่ ชัน้ หนังกำพร้า (Epidermis) เป็นชัน้ ทีอ่ ยูบ่ นสุด มีความหนาประมาณ 0.4-1.5 มม. และ
ชัน้ หนังแท้ (Dermis) เป็นชัน้ ทีอ่ ยูใ่ ต้ชน้ั หนังกำพร้า มีความหนาประมาณ 1-2 มม.ใต้ชน้ั หนังแท้จะ
เป็นชัน้ Hypodermis หรือ Subcutaneous tissues ซึง่ ประกอบด้วยเนือ้ เยือ่ เกีย่ วพันทีอ่ ยูก่ นั อย่าง
หลวมๆ และไขมัน ผิวหนังทุกส่วนจะประกอบด้วยชัน้ ต่างๆ เหมือนกัน แต่อาจมีความแตกต่างกันด้าน
ความหนา ซึง่ ผิวหนังทีฝ่ า่ มือและฝ่าเท้าจะหนากว่าส่วนอืน่ ๆ
ผิวหนังปกติมเี ชือ้ จุลชีพอาศัยอยูโ่ ดยไม่กอ่ ให้เกิดโรค ในแต่ละส่วนของร่างกายมีเชือ้ จุลชีพจำนวน
แตกต่างกัน โดยพบปริมาณมากในบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์ ขาหนีบ รักแร้ ทรวงอก และแขนรวมทัง้ มือ
โดยเชือ้ จุลชีพทีพ่ บ เช่น Staphylococcus aureus, Proteus mirabilis, Klebseilla และ Acinetobacter
spp. บนผิวหนังทีไ่ ม่มรี อยฉีกขาดของผูป้ ว่ ยตัง้ แต่ 100 ถึง 1,000,000 โคโลนี ต่อ ตารางเซนติเมตร4,7
เชือ้ จุลชีพทีพ่ บบนผิวหนัง แบ่งเป็น 2 ประเภท 4, 8-11 ได้แก่
1. เชือ้ จุลชีพทีอ่ ยูช่ ว่ั คราว (Transient Flora) เป็นเชือ้ จุลชีพทีอ่ าศัยอยูใ่ นผิวหนังชัน้ ตืน้ เป็น
ส่วนใหญ่ บุคลากรสุขภาพมักจะได้เชือ้ จุลชีพนีม้ าจากการสัมผัสตัวผูป้ ว่ ยโดยตรง หรือสัมผัสกับอุปกรณ์
หรือสิง่ แวดล้อมทีม่ กี ารปนเปือ้ นเชือ้ จุลชีพ เชือ้ จุลชีพประเภทนีม้ กั จะอาศัยอยูบ่ นผิวหนังแบบไม่ตดิ แน่น
และมักไม่มกี ารเจริญแบ่งตัวบนผิวหนัง จึงสามารถกำจัดออกได้งา่ ยโดยทางกายภาพเช่น การล้างมือ
หรือแม้แต่การล้างแค่น้ำเปล่า อย่างไรก็ตามเชื้อจุลชีพประเภทนี้มักเป็นสาเหตุให้เกิดการติดเชื้อใน
โรงพยาบาล โอกาสของการแพร่กระจายเชือ้ ประเภทนีข้ น้ึ กับปริมาณเชือ้ จุลชีพและความชืน้ ของผิวหนัง
นอกจากนี้มือของบุคลากรสุขภาพบางคนยังอาจมีเชื้อจุลชีพที่ก่อให้เกิดโรคเจริญเติบโต (pathogenic
flora)อยู่ เช่น Staphylococcus aureus, Gram-negative bacilli, หรือ ยีสต์ เป็นต้น
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2. เชื้อจุลชีพประจำถิ่น (Resident flora) เป็นเชื้อจุลชีพที่อาศัยอยู่ในผิวหนังชั้นที่ลึกลงไป
ในส่วนของหนังแท้ จนถึงต่อมต่างๆ ของผิวหนัง และสามารถเจริญแบ่งตัวได้ ประมาณ 10%-20%
อยูต่ ามร่องผิวหนังทีท่ ำให้ขจัดออกได้ยากโดยการล้างมือด้วยน้ำกับสบู่ ต้องใช้นำ้ ยาฆ่าเชือ้ จึงจะสามารถ
ลดเชือ้ จุลชีพชนิดนีบ้ นมือได้ เชือ้ จุลชีพประเภทนีม้ คี วามแตกต่างกันทัง้ ชนิดและปริมาณในแต่ละบุคคล
และแต่ละส่วนของร่างกาย โดยทัว่ ไปจะพบเชือ้ Staphylococcus epidermidis นอกจากนีย้ งั อาจพบเชือ้
Staphyloccocus hominis and other coagulase-negative staphylococci และ Coryneform
bacteria เช่น Propionibacteria, Corynebacteria, Dermobacteria, Micrococci ส่วนเชือ้ ราจะพบ
เชือ้ Pityrosporum (Malassezia) spp. เชือ้ ทีอ่ ยูเ่ ป็นประจำนีท้ ำหน้าทีป่ อ้ งกัน 2 อย่างคือ ต่อต้าน
เชือ้ จุลชีพ (Microbial antagonism) และทำหน้าทีแ่ ย่งอาหารในระบบนิเวศน์ (the competition for
nutrients in the ecosystem) เชือ้ ประเภทนีก้ อ่ ให้เกิดโรคติดเชือ้ ในโรงพยาบาลน้อย จะก่อให้เกิดโรค
เมือ่ มีการเปลีย่ นแปลงของระบบภูมคิ มุ้ กันหรือเข้าสูร่ า่ งกายเมือ่ มีการสอดใส่อปุ กรณ์เข้าร่างกาย
เซลล์ผวิ หนังมีการสร้างใหม่และลอกหลุดประมาณ 1,000,000 เซลล์ตอ่ วันโดยที่ 10% ของเซลล์
ที่ลอกหลุดเหล่านี้จะมีเชื้อจุลชีพเกาะติดอยู่ด้วย ดังนั้นเสื้อผ้า ผ้าปูที่นอน เฟอร์นิเจอร์ข้างเตียงและ
อุปกรณ์รอบตัวผูป้ ว่ ยจึงอาจมีการปนเปือ้ นเชือ้ จุลชีพทีพ่ บบนผิวหนังของผูป้ ว่ ย8 ซึง่ มีการศึกษาพบว่า
ปริมาณเชือ้ จุลชีพบนผิวหนังของผูป้ ว่ ยทีน่ อนรักษาตัวในโรงพยาบาลสูงกว่าของผูป้ ว่ ยนอก12 และผูป้ ว่ ย
บางรายพบเชือ้ จุลชีพทีด่ อ้ื ยา เช่น เชือ้ Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus (MRSA) หรือ
Vancomycin Resistant Enterococcus (VRE) ทีผ่ วิ หนังในหลายส่วนของร่างกายผูป้ ว่ ยด้วย แม้วา่
จะไม่มบี าดแผลหรือรอยแยกของผิวหนัง 9,12
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การปนเปือ้ นเชือ้ จุลชีพบนมือของบุคลากรสุขภาพ
นอกจากเชือ้ จุลชีพประจำถิน่ แล้ว มือของบุคลากรสุขภาพอาจปนเปือ้ นเชือ้ จุลชีพอย่างอืน่ ขณะ
ปฏิบัติงาน โดยที่พบการปนเปื้อนเชื้อจุลชีพบนมือของบุคลากรสุขภาพแม้เพียงการสัมผัสสิ่งแวดล้อม
ในห้องผูป้ ว่ ย เนือ่ งจากมีการปนเปือ้ นเชือ้ จุลชีพในสิง่ แวดล้อมและอุปกรณ์ตา่ งๆ เช่น เสือ้ ผ้า ผ้าปูเตียง
ชุดเครื่องนอนผู้ป่วย13-14 เก้าอี้ผู้ป่วย ที่ผิวด้านนอกและด้านในของระบบท่อของเครื่องช่วยหายใจ15
เครื่องทำความชื้นออกซิเจน ตู้อบเด็ก รถแจกยา ตู้เย็น16 ปุ่มกดขอความช่วยเหลือ17 แฟ้มรายงาน
ผู้ป่วย18 อ่างล้างมือ ก๊อกน้ำ เครื่องจ่ายสบู่เหลว ตู้ใส่ผ้าเช็ดมือ19 แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์19-21 สาย
รัดแขนสำหรับเจาะเลือด22 เครือ่ งวัดความดันโลหิต23 อุปกรณ์ดจิ ติ อลส่วนบุคคล (personal digital
assistant)24-25 และเสื้อคลุมของบุคลากรสุขภาพ26 นอกจากนี้ยังมีการศึกษาพบเชื้อดื้อยาได้แก่
MRSA14,27-28 และ VRE29-30 ในสิง่ แวดล้อมรอบตัวและอุปกรณ์ทใ่ี ช้กบั ผูป้ ว่ ย เช่น ทีก่ น้ั เตียง เสือ้ ผ้า
ผ้าพันสำหรับวัดความดันโลหิต ปุม่ ปรับการให้สารน้ำ ลูกบิดประตู เป็นต้น และพบว่ามือของบุคลากร
สุขภาพทีป่ นเปือ้ นเชือ้ VRE สามารถแพร่กระจายเชือ้ สูอ่ ปุ กรณ์เครือ่ งใช้และสิง่ แวดล้อมรอบตัวผูป้ ว่ ยได้
ซึง่ หากมีการสัมผัสบ่อยจะทำให้เกิดการปนเปือ้ นเชือ้ ได้มากขึน้ 30
สิ่งสำคัญคือ เชื้อจุลชีพสามารถมีชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้เป็นเวลานาน ซึ่งแตกต่างกันไป
ตามชนิดของเชือ้ เช่น เชือ้ Parainfluenza virus มีชวี ติ อยูบ่ นพืน้ ผิวทีไ่ ม่มรี ไู ด้นาน 10 ชัว่ โมง มีชวี ติ อยู่
บนเสือ้ ผ้าได้นาน 6 ชัว่ โมง เชือ้ Noroviruses มีชวี ติ อยูบ่ นพรมได้นานสุดถึง 12 วัน เชือ้ Hepatitis B
virus มีชวี ติ อยูบ่ นอิเล็คโตรดสำหรับวัดคลืน่ หัวใจได้นาน 7 วัน เชือ้ Clostridium difficile มีชวี ติ อยู่
บนพืน้ ได้นานถึง 5 เดือน เชือ้ Methicillin resistant staphylococcus aureus (MRSA) มีชวี ติ อยูบ่ น
พื้นที่แห้งได้นานสุดถึง 9 สัปดาห์ และมีชีวิตอยู่บนพื้นลามิเนทพลาสติกได้นาน 2 วัน และ เชื้อ
Vancomycin resistant enterococcus (VRE) มีชวี ติ อยูบ่ นเคาน์เตอร์ได้นานสุดประมาณ 2 เดือน
เป็นต้น31 เชือ้ Acinetobactrer baumannii อยูบ่ นพืน้ ผิวทีแ่ ห้งได้นานถึง 4 เดือน32 และมีการศึกษา
พบว่าผูป้ ว่ ยรายใหม่ทเ่ี ข้าพักรักษาตัวในห้องทีเ่ คยมีผปู้ ว่ ยติดเชือ้ VRE อยู่ จะมีความเสีย่ งทีจ่ ะติดเชือ้
VRE เพิม่ ขึน้ 4 เท่า เนือ่ งจากเชือ้ VRE มีการปนเปือ้ นอยูใ่ นสิง่ แวดล้อมภายในห้องผูป้ ว่ ย และหาก
จำหน่ายผูป้ ว่ ยทีต่ ดิ เชือ้ VRE จากห้องนัน้ ไปแล้วนาน 2 สัปดาห์ ความเสีย่ งทีผ่ ปู้ ว่ ยรายใหม่จะติดเชือ้
ยังคงสูงอยูค่ อื ประมาณ 3 เท่า มากกว่าผูป้ ว่ ยทีเ่ ข้าพักในห้องทีไ่ ม่มกี ารปนเปือ้ นเชือ้ VRE มาก่อน33
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เมื่อมีการทำกิจกรรมกับผู้ป่วยจะพบการปนเปื้อนเชื้อบนมือของบุคลากรสุขภาพมากขึ้น
เนือ่ งจากการสัมผัสตัวผูป้ ว่ ยและสิง่ สกปรกปนเปือ้ นเชือ้ จุลชีพต่างๆ เช่น เลือด สารคัดหลัง่ ของผูป้ ว่ ย
สิ่งส่งตรวจ เป็นต้น ดังที่มีรายงานพบการปนเปื้อนเชื้อบนมือของบุคลากรสุขภาพ เช่น พบการ
ปนเปือ้ นเชือ้ Klebsiella species, Staphylococcus aureus, Enterococci, Clostridium difficile
บนมือของพยาบาลประมาณ 100 - 1,000 โคโลนีตอ่ ตารางเซนติเมตร แม้ในการทำกิจกรรมทีส่ ะอาด
หรือเพียงจับต้องตัวผูป้ ว่ ย เช่น การยกตัว การจับชีพจร วัดความดันโลหิต34 ซึง่ การปนเปือ้ นเชือ้ จุลชีพ
จะมีได้มากขึน้ เมือ่ ทำกิจกรรมทีต่ อ้ งสัมผัสกับสิง่ สกปรก เช่น การทำแผล การดูแลสายให้สารน้ำทาง
หลอดเลือด การดูแลทางเดินหายใจและการจับต้องเสมหะ เป็นต้น ซึง่ การปนเปือ้ นของเชือ้ จุลชีพบนมือ
ของบุคลากรสุขภาพจะมีมากขึน้ ตามระยะเวลาทีเ่ พิม่ ขึน้ 35
การปฏิบัติกิจกรรมการรักษาพยาบาลของบุคลากรสุขภาพในโรงพยาบาลที่ต้องสัมผัสทั้งตัว
ผูป้ ว่ ย อุปกรณ์และสิง่ แวดล้อม จึงทำให้มอื ของบุคลากรสุขภาพมีโอกาสทีจ่ ะเกิดการปนเปือ้ นเชือ้ จุลชีพ
จากผู้ป่วยและสิ่งแวดล้อม36-38 ซึ่งจากการศึกษาพบว่าปริมาณเชื้อจุลชีพบนมือของบุคลากรสุขภาพ
มีมากถึง 39,000 ถึง 4,600,000 โคโลนีตอ่ ตารางเซนติเมตร ซึง่ มากกว่าคนปกติทพ่ี บเชือ้ จุลชีพเพียง
1,700 โคโลนีตอ่ ตารางเซนติเมตร39 ดังนัน้ หากบุคลากรสุขภาพขาดความระมัดระวังในการจัดการกับ
การปนเปือ้ นเชือ้ จุลชีพบนมือนี้ อาจก่อให้เกิดการแพร่กระจายเชือ้ ในโรงพยาบาลได้
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การแพร่กระจายเชือ้ จุลชีพผ่านมือของบุคลากรสุขภาพ
การแพร่กระจายเชื้อจุลชีพทางการสัมผัส (contact transmission) โดยผ่านทางมือของ
บุคลากรสุขภาพ เป็นวิธกี ารแพร่กระจายเชือ้ ในโรงพยาบาลทีพ่ บได้บอ่ ยกว่าการแพร่กระจายโดยวิถที าง
อืน่ 9-10, 40-41 ซึง่ การแพร่กระจายเชือ้ โดยการสัมผัส อาจเป็นการสัมผัสโดยตรง (direct contact) กับผูป้ ว่ ย
หรือสิง่ แวดล้อมทีเ่ ป็นแหล่งของเชือ้ จุลชีพหรือสัมผัสทางอ้อม (indirect contact) โดยผ่านตัวกลาง เช่น
อุปกรณ์เครือ่ งใช้ทป่ี นเปือ้ นเชือ้ ก่อโรค เป็นต้น เนือ่ งจากในการปฏิบตั กิ จิ กรรมการดูแลรักษาผูป้ ว่ ย มือ
ของบุคลากรสุขภาพ มีโอกาสปนเปือ้ นเชือ้ จุลชีพสูง
นอกจากเชื้อจุลชีพจะสามารถมีชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้ดังกล่าวข้างต้นแล้ว เชื้อจุลชีพยัง
สามารถมีชวี ติ อยูบ่ นมือได้ โดยเชือ้ จุลชีพแต่ละชนิดจะสามารถมีชวี ติ อยูบ่ นมือได้ในระยะเวลาทีแ่ ตกต่าง
กัน ดังการศึกษา ทีพ่ บว่าเชือ้ Acinetobacter calcoaceticus มีชวี ติ อยูบ่ นมือได้นานกว่า Acinetobacter
lwoffii 1 ชัว่ โมง42 ร้อยละ 50 ของเชือ้ Escherichia coli และ Klebsiella spp. มีชวี ติ อยูบ่ นมือได้นาน
6 นาที และ 2 นาที ตามลำดับ43 เชือ้ VRE มีชวี ติ อยูบ่ นมือหรือบนถุงมือได้นาน 1 ชัว่ โมง44 เชื้อ
Pseudomonas aeruginosa และ Burkholderia cepacia สามารถแพร่กระจายเชือ้ โดยการสัมผัสมือ
กันได้นาน 30 นาที หากอยูใ่ นน้ำเกลือ และนานถึง 180 นาที หากอยูใ่ นเสมหะ45 ส่วนเชือ้ ไวรัส เช่น
Rotavirus, Human parainfluenza virus 3 และ Rhinovirus 14 สามารถมีชวี ติ อยูบ่ นมือจนทำให้เกิด
การแพร่กระจายเชือ้ ได้ โดยเชือ้ Rotavirus มีชวี ติ อยูบ่ นมือได้นาน 20 นาที 16.1% และ 60 นาที
1.8% ส่วนเชือ้ human parainfluenza virus 3 และ rhinovirus 14 จะมีชวี ติ อยูน่ านถึง 1 ชัว่ โมง
ได้นอ้ ยกว่า 1% และ 37.8% ตามลำดับ46-47 โดยมีการศึกษาพบว่า เชือ้ จุลชีพสามารถมีชวี ติ อยูบ่ นมือ
ได้นานถึง 150 นาที35 ดังนัน้ เมือ่ มือของบุลากรทางสุขภาพมีการปนเปือ้ นเชือ้ จุลชีพแล้ว เชือ้ เหล่านี้
สามารถมีชวี ติ อยูไ่ ด้นานพอทีจ่ ะก่อให้เกิดการแพร่กระจายเชือ้ ในโรงพยาบาลได้
การแพร่กระจายเชื้อจุลชีพผ่านมือของบุคลากรสุขภาพจึงมีโอกาสเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาขณะ
ให้การดูแลรักษาผูป้ ว่ ย โดยมีขน้ั ตอนสำคัญ 5 ขัน้ ตอนคือ38
1. มีเชือ้ จุลชีพอยูบ่ นตัวผูป้ ว่ ยหรือบนผิวหนังทีล่ อกหลุด หรืออยูใ่ นสิง่ แวดล้อมใกล้ตวั ผูป้ ว่ ย
2. เชือ้ จุลชีพแพร่สมู่ อื ของบุคลากรสุขภาพขณะให้การดูแลรักษาผูป้ ว่ ย
3. เชือ้ จุลชีพทีอ่ ยูบ่ นมือบุคลากรสุขภาพเหล่านัน้ ยังเป็นเชือ้ ทีม่ ชี วี ติ
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4. บุคลากรสุขภาพละเลยการทำความสะอาดมือ หรือทำความสะอาดมือไม่มปี ระสิทธิภาพ หรือ
ใช้นำ้ ยาทำความสะอาดมือทีไ่ ม่เหมาะสม
5. บุคลากรสุขภาพที่มีเชื้อจุลชีพบนมือไปสัมผัสโดยตรงกับผู้ป่วยรายอื่นหรือสิ่งแวดล้อมใน
โรงพยาบาล ทำให้เกิดการแพร่กระจายเชือ้ ในโรงพยาบาลขึน้
การวิจยั หลายการศึกษาพบว่า การแพร่กระจายเชือ้ ในโรงพยาบาลผ่านมือของบุคลากรสุขภาพ
เช่น การแพร่กระจายเชือ้ group A streptococcus เกิดจากการสัมผัสตัวผูป้ ว่ ยโดยตรงขณะทำแผล48
การติดเชือ้ Malassezia pachydermatitis ในทารก เกิดจากมือพยาบาลสัมผัสเชือ้ จากสุนขั ทีเ่ ลีย้ งแล้ว
ไปสัมผัสทารก49 การระบาดของเชือ้ Acinetobacter baummanii ชนิดดือ้ ยาหลายขนานในหอผูป้ ว่ ย
ไฟไหม้นำ้ ร้อนลวกเกิดจากบุคลากรสุขภาพทำความสะอาดมือไม่มปี ระสิทธิภาพ50 การระบาดของเชือ้
Staphylococcus epidermidis ในผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั การผ่าตัดหัวใจ จากการปนเปือ้ นเชือ้ จากมือศัลยแพทย์51
การระบาดของการติดเชื้อในกระแสโลหิตจากเชื้อ Klebsiella pneumoniae ในหออภิบาลทารก
จากการปนเปื้อนเชื้อจากหูฟัง (stethoscope) และมือของพยาบาล52 การระบาดของเชื้อ Serratia
marcescens ในหอผูป้ ว่ ยวิกฤตศัลยกรรมมีความสัมพันธ์กบั การให้อาหารทางหลอดเลือดดำ และการ
ใช้เครือ่ งช่วยหายใจ เกิดจากการแพร่กระจายเชือ้ โดยการสัมผัสโดยตรงจากมือบุคลากรสุขภาพ53 การ
แพร่กระจายเชือ้ ก่อโรคในหอผูป้ ว่ ยวิกฤตผูใ้ หญ่ มีความสัมพันธ์กบั การขาดแคลนบุคลากรสุขภาพ โดย
เกิดการแพร่กระจายเชือ้ จากบุคลากรสุขภาพต้องดูแลผูป้ ว่ ยมากกว่า 1 ราย และการทำความสะอาดมือ
ก่อนและหลังดูแลผูป้ ว่ ย แต่ละรายไม่มปี ระสิทธิภาพ40 การแพร่กระจายเชือ้ Proteus mirabilis จากมือ
บุคลากรสุขภาพทีม่ กี ารปนเปือ้ นเชือ้ ไปสูส่ ายสวนปัสสาวะ37 การแพร่กระจายเชือ้ Novovirus จากมือของ
บุคลากรสุขภาพสูส่ ง่ิ แวดล้อม54 และการศึกษาทีพ่ บว่า มีการส่งผ่านเชือ้ จุลชีพจากมือของบุคลากรสุขภาพ
ทีม่ กี ารปนเปือ้ นเชือ้ สูเ่ ครือ่ งจ่ายผ้าเช็ดมือ คิดเป็นร้อยละ 0.01 - 0.6 และอัตราการส่งผ่านเชือ้ จุลชีพ
จากเครือ่ งจ่ายผ้าเช็ดมือทีป่ นเปือ้ นสูม่ อื ของบุคลากรสุขภาพทีส่ ะอาด คิดเป็นร้อยละ 12.4 - 13.1 55
เชือ้ จุลชีพสามารถแพร่กระจายผ่านมือของบุคลากรสุขภาพไปสูผ่ ปู้ ว่ ย และสิง่ แวดล้อมได้ทง้ั
ทางตรงและทางอ้อม ดังนั้นบุคลากรสุขภาพควรทำความสะอาดมือให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
เพือ่ ป้องกันการแพร่กระจายเชือ้ จุลชีพผ่านทางมือ
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การทำความสะอาดมือ
การทำความสะอาดมือ หมายถึง การขจัดสิ่งสกปรก และเชื้อจุลชีพออกจากมือ ไม่ว่าจะ
โดยวิธีการล้างด้วยน้ำกับสบู่หรือน้ำยาฆ่าเชื้อ หรือการใช้แอลกอฮอล์ถูมือ เนื่องจากพบว่า การทำ
ความสะอาดมือสามารถลดเชื้อจุลชีพบนมือ10,40-41,56 และมีผลการวิจัยหลายรายงานที่พบว่า การที่
บุคลากรสุขภาพทำความสะอาดมือเพิ่มขี้นมีผลทำให้การติดเชื้อในโรงพยาบาลลดลง57-60 นอกจากนี้
ยังลดการแพร่กระจายเชือ้ ดือ้ ยา MRSA61 จึงเป็นทีย่ อมรับกันว่า การทำความสะอาดมือมีประสิทธิภาพ
ในการป้องกันการติดเชือ้ และแพร่กระจายเชือ้ ทีท่ ำได้งา่ ยและราคาถูก ดังนัน้ บุคลากรสุขภาพจึงควรดูแล
ทำความสะอาดมือเมือ่ สกปรกหรือมีการปนเปือ้ นเชือ้ จุลชีพ ถ้าทำกิจกรรมทีค่ าดว่าจะมีการปนเปือ้ นของ
เชือ้ จุลชีพบนมือได้ ควรใช้อปุ กรณ์จบั แทนการใช้มอื หรือใส่ถงุ มือ

ข้อบ่งชี้ในการทำความสะอาดมือ
บุคลากรสุขภาพในโรงพยาบาลควรทำความสะอาดมือเมือ่ ทำกิจกรรม10,40-41,62 ดังนี้
1.
2.
3.
4.

ก่อนและหลังสัมผัสตัวผูป้ ว่ ย
หลังถอดถุงมือ
ก่อนสัมผัสอุปกรณ์ทจ่ี ะสอดใส่อปุ กรณ์เข้าร่างกายผูป้ ว่ ย
หลังสัมผัสกับ Body fluids or excretion, mucous membranes, nonintact skin, หรือ
wound dressings
5. เมือ่ เปลีย่ นจากการทำกิจกรรมกับส่วนทีส่ กปรกไปส่วนทีส่ ะอาดในระหว่างการดูแลผูป้ ว่ ย
6. หลังสัมผัสสิง่ ของหรืออุปกรณ์ทใ่ี ช้กบั ผูป้ ว่ ยแล้ว
7. หลังสัมผัสสิง่ ของทีป่ นเปือ้ นเชือ้ จุลชีพ
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วิธีการทำความสะอาดมือ
การทำความสะอาดมือทำได้ 2 วิธี 10,40-41,62 คือ
1. การล้างมือด้วยน้ำกับสบู่ หรือน้ำยาฆ่าเชือ้ (Handwashing or Hand antisepsis) เมือ่ มือ
เปือ้ นสิง่ สกปรกอย่างเห็นได้ชดั การล้างมือด้วยน้ำแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ
1.1 การล้างมือด้วยน้ำกับสบู่ธรรมดา (Normal Handwashing) ช่วยขจัดสิ่งสกปรก
ฝุน่ ละออง เหงือ่ ไคล ไขมัน สารอินทรีย์ แต่ขจัดเชือ้ จุชพี ออกจากมือได้นอ้ ย สบูท่ ำให้ผวิ ทีม่ อื แห้งและ
ระคายเคืองได้ แม้จะมีการผสมสารเพิม่ ความนุม่ นอกจากนีย้ งั พบว่า สบูย่ งั อาจมีการปนเปือ้ นเชือ้ และ
ก่อให้เกิดการ Colonize ของเชือ้ จุลชีพบนมือของบุคลากรสุขภาพ ใช้ในการทำความสะอาดมือกรณี
หลังถอดถุงมือ ก่อนและหลังสัมผัสผิวหนังผูป้ ว่ ยปกติทไ่ี ม่มกี ารปนเปือ้ นสารทีม่ เี ชือ้ จุลชีพ เช่น เลือด หนอง
ก่อนปฏิบตั กิ จิ กรรมพยาบาลทัว่ ไปทีไ่ ม่ตอ้ งใช้เทคนิคปราศจากเชือ้ และ หลังสัมผัส non - infectious
material ทีม่ องเห็น เช่น น้ำดืม่ อาหารสะอาด
1.2 การล้างมือด้วยน้ำกับสบูย่ าฆ่าเชือ้ (Hygienic Handwashing) เช่น 7.5% Povidone
iodine, 4% chlorhexidine gluconate เป็นต้น การล้างมือแบบนี้จะขจัดสิ่งสกปรกและเชื้อจุลชีพ
ออกจากมือ ซึ่งสามารถขจัดเชื้อจุลชีพทั้งที่อาศัยอยู่ชั่วคราวและเชื้อจุลชีพประจำถิ่น ได้มากกว่าสบู่
จึงใช้ในกรณีก่อนการสอดใส่อุปกรณ์เข้าร่างกายผู้ป่วย ก่อนการสัมผัสหรือทำกิจกรรมกับผู้ป่วยที่มี
ภูมคิ มุ้ กันต่ำ ผิวหนังทีม่ บี าดแผลและหลังสัมผัสกับสิง่ สกปรกหรือเชือ้ จุลชีพ
ในหอผูป้ ว่ ยควรมีอปุ กรณ์ในการทำความสะอาดมือครบถ้วน ได้แก่ อ่างล้างมือควรมีในทุกห้อง
ผู้ป่วยและห้องที่มีการทำกิจกรรมกับผู้ป่วย โดยก๊อกน้ำควรใช้แบบเปิด - ปิดด้วยข้อศอกหรือขาเพื่อ
ป้องกันการปนเปื้อนเชื้อจุลชีพของมือ สบู่หรือน้ำยาฆ่าเชื้อที่ใช้ล้างมือควรมีไว้ใช้อย่างเพียงพอเสมอ
สบูท่ ใ่ี ช้อาจใช้ในรูปสบูเ่ หลว ก้อน ผงหรือเกล็ด แต่สบูก่ อ้ นมักมีการปนเปือ้ นเชือ้ จุลชีพจากผูใ้ ช้คนก่อน
และภาชนะทีว่ างสบูก่ อ้ นอาจมีนำ้ ขังและกลายเป็นแหล่งเพาะเชือ้ จุลชีพ จึงต้องวางสบูใ่ นภาชนะทีม่ ที าง
ระบายน้ำ เพือ่ ป้องกันการเปียกแฉะ ดังนัน้ การใช้สบูเ่ หลวน่าจะมีความเหมาะสมกว่า ผ้าเช็ดมือควรใช้
ผ้าทีส่ ะอาดและแห้ง ทัง้ นีค้ วรใช้เป็นผ้าทีเ่ ช็ดครัง้ เดียวแล้วทิง้ หรือนำกลับไปซักใหม่ หรืออาจใช้กระดาษ
เช็ดมือแทน ซึง่ จะสะดวกในแง่ทไ่ี ม่ตอ้ งนำไปซัก ควรหลีกเลีย่ งการใช้นำ้ ร้อนล้างมือ เนือ่ งจากน้ำร้อน
จะทำให้ผวิ หนังเกิดการอักเสบได้งา่ ยขึน้
ก่อนการทำความสะอาดมือให้ถอดแหวนหรือเครื่องประดับอื่นที่ใส่ในนิ้วมือออก เนื่องจาก
พบว่า ไม่สามารถทำความสะอาดได้ทั่วถึง อาจมีเชื้อจุลชีพปนเปื้อนค้างอยู่ได้63 เปิดน้ำราดให้ทั่วมือ
แล้วฟอกด้วยสบูห่ รือน้ำยาฆ่าเชือ้ โดยใช้สบูห่ รือน้ำยาฆ่าเชือ้ ประมาณ 3 - 5 มิลลิลติ ร เพือ่ ให้ทำความ
สะอาดมือได้ทกุ ส่วน การล้างมือด้วยน้ำ ควรประกอบด้วย 6 ขัน้ ตอน ดังนี้
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ฟอกฝ่ามือและง่ามนิว้ มือด้านหน้า

ฟอกหลังมือและง่ามนิว้ มือด้านหลัง

ฟอกนิว้ และข้อนิว้ มือด้านหลัง
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ข้อควรระวังในการล้างมือ คือ ต้องล้างให้ทว่ั ทุกส่วนของมือและใช้เวลานานอย่างน้อย 15 วินาที เพือ่
ขจัดสิง่ สกปรกและเชือ้ จุลชีพออกจากมือให้มากทีส่ ดุ ถ้าใช้เวลานานจะขจัดเชือ้ จุลชีพออกได้มากขึน้ 64-65

ฟอกนิ้วหัวแม่มือ

ฟอกปลายนิว้ และเล็บ

ฟอกรอบข้อมือ

แนวปฏิ บ ั ต ิ ก ารทำความสะอาดมื อ
สำหรับบุคลากรสุขภาพในโรงพยาบาล

ล้างคราบสบูห่ รือน้ำยาฆ่าเชือ้ ออกหมดด้วยน้ำสะอาด เช็ดมือให้แห้งด้วยผ้าหรือกระดาษทีส่ ะอาด
แล้วใช้ผา้ หรือกระดาษเช็ดมือปิดก๊อกน้ำ (หากต้องใช้มอื ในการปิด) เพือ่ ไม่ให้มอื ทีส่ ะอาดสัมผัสกับก๊อกน้ำ
ทีอ่ าจมีการปนเปือ้ นเชือ้ จุลชีพ
2. การถูมอื ด้วยแอลกอฮอล์ (Alcohol - based hand rubs) เนือ่ งจากการทำความสะอาดมือ
แต่ละครัง้ ใช้เวลาอย่างน้อย 1 นาทีในการเดินไปทีอ่ า่ งล้างมือและทำการล้างมือ หากต้องล้างมือทุกครัง้
ตามทีก่ ำหนด พบว่า บุคลากรสุขภาพจะต้องเสียเวลา 1 ใน 5 ของเวลาทำงานในการทำความสะอาดมือ
เวลาจึงเป็นอุปสรรคที่สำคัญในการทำความสะอาดมือ จึงมีการเลือกนำเอาน้ำยาที่ฆ่าเชื้อได้เร็วมาใช้
ในการทำความสะอาดมือ นัน่ คือ แอลกอฮอล์ถมู อื โดยไม่ตอ้ งใช้นำ้ ซึง่ ลดเวลาลงได้มาก
แอลกอฮอล์ที่ใช้ทำความสะอาดมือต้องอยู่ในรูปสารละลายน้ำจึงจะมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อได้ดี
และควรมีความเข้มข้น 60% - 90% โดยแอลกอฮอล์มฤี ทธิท์ ำให้สารโปรตีนแข็งตัวและทำลายเยือ่
หุม้ เซลของเชือ้ จุลชีพ แอลกอฮอล์ทใ่ี ช้มี 3 ชนิด ได้แก่ Ethanol (Ethyl alcohol), N - propanol และ
Isopropanol10,40-41 ผลการทบทวนงานวิจยั อย่างเป็นระบบของวิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร จากรายงานวิจยั
37 ฉบับ ระหว่างปีค.ศ. 1992 - 2002 66 พบว่า แอลกอฮอล์ทำลายเชือ้ แบคทีเรียบนมือได้ดี รวมทัง้ เชือ้ รา
ไวรัสและเชือ้ ดือ้ ยา ทัง้ นีก้ ารใช้แอลกอฮอล์แบบเป็นน้ำ (rinses) ได้ผลในการลดเชือ้ จุลชีพดีกว่าแบบ
เจล (gels) เมือ่ ผสมกับคลอเฮกซีดนี จะช่วยให้มฤี ทธิค์ งค้างอยู่ จึงเหมาะทีจ่ ะใช้ในการทำความสะอาดมือ
เพือ่ การผ่าตัด แอลกอฮอล์ยงั ทำให้ผวิ หนังทีม่ อื แห้งหรือระคายเคืองน้อยกว่าการล้างด้วยน้ำกับสบูแ่ ละ
น้ำยาฆ่าเชือ้ อืน่ เนือ่ งจากแอลกอฮอล์ทใ่ี ช้ทำความสะอาดมือมีการผสมน้ำยาทีใ่ ห้ความชุม่ ชืน้ กับผิวหนัง
นอกจากนีเ้ มื่อมีการนำเอาแอลกอฮอล์มาใช้ในหน่วยงาน ยังพบว่า ช่วยทำให้บคุ ลากรสุขภาพมีการทำ
ความสะอาดมือเพิม่ ขึน้ โดยเฉพาะในกรณีเร่งด่วน และทำกิจกรรมต่อเนือ่ ง ข้อดีของการใช้แอลกอฮอล์
ในการทำความสะอาดมือ คือ ออกฤทธิเ์ ร็ว ใช้เวลาน้อยกว่าการล้างมือด้วยน้ำกับสบู่ ไม่ตอ้ งมีอา่ งล้างมือ
และผ้าเช็ดมือ ลดความเสีย่ งจากการปนเปือ้ นเชือ้ หลังการล้างมือทีเ่ กิดจากการใช้นำ้ และผ้าเช็ดมือทีเ่ ปือ้ น
เชือ้ จุลชีพ นอกจากนีส้ ามารถวางไว้ใช้ได้ทกุ ทีใ่ นทีท่ ำงาน ข้อเสียของแอลกอฮอล์คอื การทำให้ผวิ หนังแห้ง
จึงมีการผสมสารเพิ่มความชุมชื้น ซึ่งจะช่วยลดการการลอกหลุดของเซลล์ผิวหนังที่อาจมีเชื้อจุลชีพ
เกาะติดอยู่ จึงช่วยป้องกันการแพร่กระจายเชือ้ จุลชีพได้ 67-68
การถูมือด้วยแอลกอฮอล์ ใช้ทำความสะอาดมือในกรณีที่มือไม่ได้เปื้อนสิ่งสกปรก เลือดหรือ
สารคัดหลั่งอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากแอลกอฮอล์จะเสื่อมประสิทธิภาพเมื่อสัมผัสกับสิ่งสกปรก
ปนเปือ้ นเลือดและสารคัดหลัง่ ยกเว้นกรณีทส่ี มั ผัสกับสปอร์ของเชือ้ เช่น C. difficile หรือ Bacillus
anthracis ให้ชะล้างมือด้วย น้ำกับน้ำยาฆ่าเชือ้ และด้วย physical action ไม่ควรใช้ถดู ว้ ยแอลกอฮอล์
เนือ่ งจาก แอกอฮอล์ คลอเฮกซีดนี ไอโอโดฟอร์และน้ำยาฆ่าเชือ้ อืน่ ๆไม่สามารถทำลายสปอร์ได้
การถูดว้ ยแอลกอฮอล์ทำโดยใช้แอลกอฮอล์ประมาณ 3 - 5 มล. ใส่ฝา่ มือแล้วลูบให้ทว่ั ฝ่ามือ
หลังมือและนิว้ มือ จนกระทัง่ แอลกอฮอล์ระเหยจนแห้ง ซึง่ ใช้เวลาประมาณ 20 - 30 วินาที หลังลูบมือ
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ด้วยแอลกอฮอล์ 5-10 ครัง้ แล้วรูส้ กึ เหนียวมือ ให้ลา้ งออกด้วยน้ำกับสบู่ อย่างไรก็ตามไม่ควรล้างมือด้วยน้ำ
และสบูต่ ามหลังการถูมอื ด้วยแอลกอฮอล์ทกุ ครัง้ เพราะอาจทำให้เกิดผิวหนังอักเสบได้งา่ ยขึน้ 40
ปัญหาทีพ่ บในการใช้แอลกอฮอล์คอื บุคลากรสุขภาพอาจใช้ปริมาณทีน่ อ้ ยเกินไป ลูบไม่ทว่ั มือ
แอลกอฮอล์ยงั ไม่ทนั ระเหยก็ทำกิจกรรมต่อ ทำให้การทำลายเชือ้ จุลชีพบนมือไม่มปี ระสิทธิผล นอกจากนี้
แอลกอฮอล์ยงั ติดไฟได้ โดยจุดติดไฟทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 21o- 24o เซนติเกรด ขึน้ กับชนิดและความเข้มข้นของ
แอลกอฮอล์ ดังนั้นขวดใส่แอลกอฮอล์ควรเก็บห่างจากบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงและมีไฟ แอลกอฮอล์มี
การระเหยได้ ทำให้ความเข้มข้นลดลงเมือ่ เวลาผ่านไป ดังนัน้ ภาชนะทีใ่ ส่แอลกอฮอล์จงึ ควรมีฝาปิดมิดชิด
เพือ่ ป้องกันการระเหย จากการศึกษาถึงการระเหยของแอลกอฮอล์ 70% ในภาชนะแบบกด ซึง่ มีรายงาน
การศึกษาหนึง่ พบว่า หลังการตัง้ ทิง้ ไว้ในห้องทีอ่ ณ
ุ หภูมปิ กติ แอลกอฮอล์จะยังคงมีความเข้มข้น มากกว่า
60% ในระยะเวลา 30 วัน 69 ซึง่ เป็นความเข้มข้นทีใ่ ช้ในการทำความสะอาดมือได้
กรณีทใ่ี ช้แอลกอฮอล์ถทู ำความสะอาดมือ ควรมีขวดใส่แอลกอฮอล์วางไว้ขา้ งเตียงผูป้ ว่ ยและ
บริเวณทีท่ ำงาน เช่น บริเวณเตรียมยาฉีด รถเข็นสำหรับวางอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมกับผูป้ ว่ ย เป็นต้น
ภาชนะที่ใส่แอลกอฮอล์ควรทำให้ปราศจากเชื้อก่อน เพื่อป้องกันการปนเปื้อนเชื้อจุลชีพ เนื่องจากมี
รายงานถึงการปนเปือ้ นเชือ้ Bacillus cereus ในขวดใส่ Ethyl alcohol 70 ดังนัน้ ไม่ควรเติมน้ำยาใหม่ลง
ในภาชนะบรรจุเดิมโดยไม่ได้ล้างหรือยังเหลือน้ำยาเดิมอยู่ เพราะอาจเกิดการปนเปื้อนของเชื้อจุลชีพ
ควรล้างขวดให้สะอาดและทำให้แห้งก่อนเติมแอลกอฮอล์เข้าไปใหม่
บุคลากรสุขภาพจึงควรทำความสะอาดมือทุกครัง้ ทีท่ ำกิจกรรมตามข้อบ่งชี้ ใช้นำ้ ยาในการทำ
ความสะอาดมือในปริมาณมากพอคือ ประมาณ 3 - 5 มล. ถูนำ้ ยาตามขัน้ ตอนให้ทว่ั ทุกส่วนของมือ
นอกจากนีต้ อ้ งใช้เวลาในการทำความสะอาดมือนานตามทีก่ ำหนด คือ ไม่นอ้ ยกว่า 15 วินาที เพือ่ ให้
สามารถขจัดสิง่ สกปรกและเชือ้ จุลชีพบนมือออกได้มากทีส่ ดุ การใช้แอลกอฮอล์ในการถูทำความสะอาดมือ
ควรใช้ในกรณีทม่ี อื ไม่ได้เปือ้ นสิง่ สกปรก เลือดหรือสารคัดหลัง่ อย่างเห็นได้ชดั โดยเฉพาะในกรณีฉกุ เฉิน
หรือทำกิจกรรมต่อเนือ่ ง

การทำความสะอาดมือเพื่อการผ่าตัด
ก่อนการทำผ่าตัด บุคลากรควรทำความสะอาดมืออย่างถูกต้องเพือ่ ป้องกันการติดเชือ้ ของแผล
ผ่าตัด โดยควรถอดแหวน เครือ่ งประดับและนาฬิกาออก ตัดเล็บให้สน้ั และแคะขีเ้ ล็บออกให้หมดก่อน
เปิดน้ำราดให้มือและแขนเปียกน้ำทั่วและชะล้างสิ่งสกปรกออก แล้วใช้น้ำยาฆ่าเชื้อเช่น 7.5%
Povidone iodine, 4% Chlorhexidine gluconate เป็นต้น ประมาณ 3 - 5 มิลลิลติ ร ฟอกมือจนถึง
ข้อศอกทัง้ 2 ข้างจนทัว่ ถึง นาน 2 - 5 นาที แล้วล้างน้ำให้สะอาด จนคราบน้ำยาฆ่าเชือ้ ออกหมด ปิดก๊อกน้ำ
ด้วยเท้าหรือขาแทนการใช้มอื เดินเข้าห้องผ่าตัดโดยยกมือไว้สงู เหนือข้อศอก เช็ดมือให้แห้งด้วยผ้าเช็ดมือ
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ที่ปราศจากเชื้อชนิดใช้ครั้งเดียว เช็ดแบบไม่ซ้ำบริเวณ ไม่ควรใช้แปรงในการขัดทำความสะอาดมือ
ยกเว้นกรณีที่มือเปื้อนมาก แต่ต้องระวังการทำให้เกิดบาดแผลจากขนแปรง จึงควรเลือกใช้แปรง
ทีม่ ขี นอ่อนนุม่ และผ่านการทำให้ปราศจากเชือ้ 10,40-41
การทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เพือ่ การผ่าตัด ให้ใช้แอลกอฮอล์ทผ่ี สมกับน้ำยาฆ่าเชือ้
ชนิดอื่น เช่น Quaternary ammonium compound, Hexachlorophene หรือ Chlorhexidine
gluconate เพื่อให้มีฤทธิ์คงค้างอยู่ ทั้งนี้ก่อนใช้แอลกอฮอล์ในการทำความสะอาดมือ ในครั้งแรกให้
ล้างมือด้วยน้ำกับน้ำยาฆ่าเชือ้ เพือ่ ชะล้างสิง่ สกปรกออกจากมือก่อน เช็ดมือและแขนให้แห้ง ปิดก๊อกน้ำ
ด้วยเท้าหรือขาแทนมือ แล้วจึงใช้ Alcoholic-based hand rubs ปริมาณ ไม่นอ้ ยกว่า 6 มิลลิลติ รใส่ฝา่ มือ
ลูบแอลกอฮอล์ให้ทั่วฝ่ามือ หลังมือ นิ้วมือ และแขน 2 ข้าง จนกระทั่งแอลกอฮอล์ระเหยจนแห้ง
โดยไม่ตอ้ งใช้ผา้ เช็ดมือ ใช้เวลาประมาณ 3 - 5 นาที 10,40-41

ข้อปฏิบตั อิ น่ื ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการทำความสะอาดมือ
การลดการปนเปื้อนของเชื้อจุลชีพบนมือและประสิทธิผลของการทำความสะอาดมือของ
บุคลากรสุขภาพยังขึน้ กับข้อปฏิบตั อิ น่ื ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ การใส่ถงุ มือ การใส่แหวน แฟชัน่ การทำเล็บ
และการใช้โลชันทามือ ดังนี้

การใส่ถุงมือ
การใส่ถงุ มือของบุคลากรสุขภาพช่วยลดการปนเปือ้ นเชือ้ จุลชีพจากผูป้ ว่ ยได้ นอกจากนีถ้ งุ มือยัง
ป้องกันการแพร่กระจายเชือ้ จุลชีพประจำถิน่ บนมือของบุคลากรสุขภาพไปสูผ่ ปู้ ว่ ยและลดการปนเปือ้ น
เชื้อจากผู้ป่วยรายหนึ่งแล้วแพร่กระจายไปสู่ผู้ป่วยรายอื่น35,71 อย่างไรก็ตามแม้ว่าเชื้อจุลชีพที่ติด
บนถุงมือจะขจัดออกได้งา่ ยกว่าบนมือ แต่กพ็ บว่า การใส่ถงุ มือไม่สามารถป้องกันมือจากการปนเปือ้ นของ
เชื้อจุลชีพได้ทั้งหมด โดยพบเชื้อจุลชีพบนมือที่ใส่ถุงมือ ประมาณ 30% เนื่องจาก ถุงมืออาจรั่ว
ระหว่างใช้งาน ไม่วา่ จะเป็นถุงมือแบบ Vinyl หรือ Latex72 โดยมีรายงานพบการรัว่ ของถุงมือขณะผ่าตัด
ร้อยละ 7.173 ซึง่ เชือ้ จุลชีพทีอ่ ยูบ่ นมือจะมีการเจริญแบ่งตัวตลอดเวลา นอกจากนีย้ งั อาจมีการปนเปือ้ น
เชื้อจุลชีพบนมือขณะถอดถุงมือได้74 ดังนั้นแม้ว่าจะใส่ถุงมือในการปฏิบัติกิจกรรมกับผู้ป่วย บุคลากร
สุขภาพยังต้องทำความสะอาดมือทัง้ ก่อนและหลังการถอดถุงมือ ต้องเปลีย่ นถุงมือหลังทำกิจกรรมเสร็จ
ห้ามใส่ถงุ มือคูเ่ ดียวในการทำกิจกรรมกับผูป้ ว่ ยมากกว่า 1 คน เปลีย่ นถุงมือหรือถอดถุงมือระหว่างการทำ
กิจกรรมหากเปลีย่ นจากการสัมผัสกับสิง่ สกปรกไปส่วนทีส่ ะอาดในผูป้ ว่ ยรายเดียวกัน และเมือ่ เปลีย่ น
ผู้ป่วย, นอกจากนี้บุคลากรสุขภาพควรทำความสะอาดมือทุกครั้งหลังการถอดถุงมือ เนื่องจากถุงมือ
ทีใ่ ช้อาจรัว่ อาจมีการปนเปือ้ นในระหว่างการถอดถุงมือได้ และเชือ้ จุลชีพทีอ่ ยูบ่ นมือมีการเจริญแบ่งตัว
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ได้ตลอดเวลาที่ใส่ถุงมือ10,40 การไม่ถอดถุงมือหลังสัมผัสผู้ป่วยหรือหลังทำกิจกรรมที่สกปรกในผู้ป่วย
รายเดียวกัน จึงถือเสมือนว่า ไม่ทำความสะอาดมือ
การใส่ถุงมืออาจมีผลต่อการทำความสะอาดมือของบุคลากรสุขภาพ เนื่องจากความรู้สึกว่า
เมือ่ ใส่ถงุ มือมีความปลอดภัย จึงทำให้บคุ ลากรสุขภาพไม่ทำความสะอาดมือ หรือใส่ถงุ มือทำกิจกรรม
ต่อเนือ่ ง โดยไม่เปลีย่ นถุงมือ 75-76

การใส่แหวน
การใส่แหวนขณะปฏิบัติงาน พบว่า ทำให้เกิดการปนเปื้อนเชื้อจุลชีพบนมือมากขึ้นและอาจ
ล้างออกไม่หมด63,77 นอกจากนีก้ ารใส่แหวนยังอาจทำให้ถงุ มือรัว่ และฉีกขาดได้งา่ ยขึน้ ดังนัน้ บุคลากร
สุขภาพจึงไม่ควรใส่แหวนขณะปฏิบัติงาน

แฟชั่นการทำเล็บ
เล็บที่ยาวจะเป็นแหล่งสะสมสิ่งสกปรกและเชื้อจุลชีพ78 ส่วนการทาสีเล็บใหม่ๆ ไม่ได้มีผล
ทำให้มจี ำนวนเชือ้ จุลชีพเพิม่ ขึน้ แต่หากมีการลอกของสีทาเล็บจะทำให้เป็นแหล่งสะสมของเชือ้ จุลชีพ
นอกจากนี้การใส่เล็บปลอมยังพบว่า ทำให้มีเชื้อจุลชีพปนเปื้อนมากกว่าเล็บธรรมชาติ79 การใส่เล็บ
ปลอมยังทำให้บุคลกรล้างมือน้อยลงและทำให้เกิดการฉีกขาดของถุงมือได้ง่าย ดังนั้นบุคลากรสุขภาพ
จึงไม่ควรใส่เล็บปลอมและไม่ควรไว้เล็บยาวเกิน 1/4 นิว้ 10,40

การใช้โลชันทามือ
ผลิตภัณฑ์ทใ่ี ช้ในการทำความสะอาดมืออาจมีผลลดปริมาณไขมันในผิวหนังและเพิม่ การสูญเสีย
น้ำ นอกจากนีย้ งั เพิม่ การลอกหลุดของเซลล์ ทำให้ผวิ แห้งและอักเสบได้ ซึง่ มีผลแตกต่างขึน้ อยูก่ บั ปัจจัย
เช่น สภาพอากาศและสิง่ แวดล้อม โดยทีใ่ นทีอ่ ากาศร้อนชืน้ ผิวหนังจะมีความชุม่ ชืน้ มากกว่าในทีอ่ ากาศ
เย็นและแห้ง10 ดังนัน้ บุคลากรทีม่ คี วามเสีย่ งต่อการเกิดผิวหนังแห้ง แตก ควรใช้สารเพิม่ ความชุม่ ชืน้
แก่ผวิ หนังเช่น โลชันหรือ ครีมทาผิว80
โลชันหรือครีมที่ใช้ทาผิวหนังแต่ละชนิดมีประสิทธิภาพในการเพิ่มความชุ่มชื้นแตกต่าง
กัน80 จึงควรเลือก ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม นอกจากนี้ขวดใส่โลชันที่ตั้งวางไว้ในหอผู้ป่วยอาจมีการ
ปนเปือ้ นเชือ้ จุลชีพได้82 เมือ่ ใช้โลชันหมดขวดจึงไม่ควรใช้วธิ เี ติมโลชันลงในขวด ควรทำความสะอาดขวด
และทำให้แห้งก่อนนำมาเติมโลชันใช้ตอ่ ไป
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การทำความสะอาดมือของบุคลากรสุขภาพในโรงพยาบาล
แม้ว่าแนวปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อจะเน้นในเรื่องของการทำความสะอาดมือ แต่ผล
การศึกษาหลายรายงานพบว่า บุคลากรสุขภาพในโรงพยาบาลปฏิบัติการทำความสะอาดมือโดยเฉลี่ย
ต่ำกว่า 50%75,82-92 ปัญหาที่พบในการล้างมือของบุคลากรสุขภาพ คือ การไม่ล้างตามข้อบ่งชี้และ
ล้างไม่ทว่ั มือ ส่วนปัญหาทีพ่ บในการใช้แอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ คือ การใช้แอลกอฮอล์ในปริมาณ
ที่น้อยเกินไป ทำให้ลูบไม่ทั่วมือ และไม่รอให้แอลกอฮอล์ระเหยแห้งก่อนปฏิบัติงานต่อไป ซึ่งการที่
บุคลากรสุขภาพไม่ทำความสะอาดมือตามข้อกำหนดดังกล่าวเนือ่ งจากปัจจัยหลายปัจจัย92-95 ดังนี้
1. ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่
- ไม่มคี วามรูเ้ กีย่ วกับความสำคัญของการทำความสะอาดมือในการลดการแพร่กระจายเชือ้
และการปนเปือ้ นของเชือ้ จุลชีพบนมือ
- ไม่เข้าใจในวิธกี ารทำความสะอาดมือทีถ่ กู ต้อง
- ล้างมือบ่อยแล้วทำให้มอื แห้ง แตก
- ความดือ้ ไม่ยอมปฏิบตั ติ ามทีก่ ำหนด
- การใส่ถงุ มือ แล้วทำให้คดิ หรือเชือ่ ว่า ไม่ตอ้ งทำความสะอาดมือแล้ว
2. ปัจจัยในหน่วยงาน ได้แก่
- ปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์การทำความสะอาดมือไม่เพียงพอหรือไม่เหมาะสม เช่น อ่าง
ล้างมือมีนอ้ ย หรืออยูไ่ กลจากบริเวณทีป่ ฏิบตั งิ าน ผ้าหรือกระดาษเช็ดมือ สบูห่ รือน้ำยา
ล้างมือมีไม่เพียงพอ สบู่ก้อนมีคราบสกปรกติดอยู่ ทำให้ไม่อยากใช้ต่อ ก๊อกน้ำเป็น
แบบหมุนทีม่ คี ราบสกปรกติดอยู่ ทำให้ไม่อยากจับ
- ขาดแนวปฏิบตั หิ รือคูม่ อื การทำความสะอาดมือ
- จำนวนบุคลากรสุขภาพในหน่วยงานมีนอ้ ย ทำให้มงี านมาก ไม่มเี วลา และต้องรีบช่วย
ผูป้ ว่ ยก่อน เช่น ในหอผูป้ ว่ ยหนัก ห้องฉุกเฉิน เป็นต้น
- ไม่เคยมีการอบรมเรือ่ งการทำความสะอาดมือ
- ขาดการกระตุน้ จากผูน้ ำ
- ไม่มตี น้ แบบในกลุม่ เพือ่ นร่วมงานหรือหัวหน้างาน
- ไม่มกี ารประเมินผลหรือให้ขอ้ มูลย้อนกลับ
- ไม่มบี ทลงโทษ ในกรณีทไ่ี ม่ทำ หรือให้รางวัลในกรณีทท่ี ำตามข้อกำหนด
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การพัฒนาการทำความสะอาดมือของบุคลากรทางสุขภาพ
การส่งเสริมให้บุคลากรสุขภาพทำความสะอาดมือเพิ่มขึ้นเป็นการพัฒนาบุคคลอย่างหนึ่ง
ซึง่ เป็นเรือ่ งทีท่ า้ ทายในงานป้องกันและควบคุมการติดเชือ้ ในโรงพยาบาล โดยต้องปรับแก้ไขปัจจัยทีม่ ผี ล
ทำให้บุคลากรสุขภาพไม่ทำความสะอาดมือ อันเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลซึ่งเป็นเรื่อง
ที่ซับซ้อน95 การศึกษาวิจัยที่พบว่าได้ผลในการกระตุ้นและส่งเสริมให้บุคลากรสุขภาพมีการทำความ
สะอาดมื อ เพิ ่ ม ขึ ้ น มี ห ลายวิ ธ ี ก าร ได้ แ ก่ การอบรมให้ ค วามรู ้ 96-97 การแจกแผ่ น พั บ ให้ ข ้ อ มู ล
การให้ขอ้ มูลย้อนกลับ98-99 การติดโปสเตอร์เตือน76 การให้ผปู้ ว่ ยกระตุน้ เตือน100 การให้เพือ่ นเตือนเพือ่ น101
การเพิม่ อุปกรณ์เช่น อ่างล้างมือ ผ้าเช็ดมือ เป็นต้น102 การกำหนดเป็นนโยบาย103 การเปลีย่ นเป็นการ
ใช้สบูท่ ม่ี สี ารเพิม่ ความนุม่ ของผิวหนัง และการเพิม่ การใช้แอลกอฮอล์66,104 นอกจากนีก้ ารศึกษาหลาย
รายงานใช้มากกว่า 1 วิธี เช่น ให้ความรูก้ บั การให้ขอ้ มูลย้อนกลับ98,105-106 เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามผล
ของการกระตุ้นและส่งเสริมในการศึกษาวิจัยเหล่านี้พบว่า การเพิ่มของการทำความสะอาดมือของ
บุคลากรสุขภาพเกิดขึน้ ในช่วงระยะสัน้ ไม่ยง่ั ยืน
ประเด็นที่สำคัญจึงอยู่ที่ว่า ทำอย่างไรให้การทำความสะอาดของบุคลากรสุขภาพถูกต้องใน
อัตราสูงอย่างยัง่ ยืน การทบทวนงานวิจยั อย่างเป็นระบบโดย Naikoba และคณะในปี ค.ศ. 2001107 พบว่า
การกระตุน้ ให้บคุ ลากรสุขภาพทำความสะอาดมือนัน้ ใช้วธิ กี ารเดียวไม่ได้ผล หรือได้ผลในระยะสัน้ เท่านัน้
ควรใช้หลายวิธปี ระกอบกันจึงจะมีผลกระตุน้ ได้ในระยะยาว โดยพบว่า การอบรมให้ความรู้ การให้ขอ้ มูล
ย้อนกลับ และการเตือน มีประสิทธิภาพดีในการส่งเสริมการทำความสะอาดมือของบุคลากรสุขภาพและ
ได้ผลในระยะยาว : ซึง่ แนวปฏิบตั กิ ารทำความสะอาดมือขององค์การอนามัยโลก7 และของศูนย์ปอ้ งกัน
และควบคุมโรคของสหรัฐอเมริกา40 ก็ให้ข้อเสนอแนะเช่นกันว่า การส่งเสริมให้บุคลากรสุขภาพทำ
ความสะอาดมือนั้นควรใช้หลายวิธีประกอบกัน ซึ่งมีผลการวิจัยหลายรายงานได้ผลสอดคล้องกับข้อ
เสนอแนะดังกล่าวโดยพบว่า การใช้หลายวิธใี นการส่งเสริมการทำความสะอาดมือทำให้บคุ ลากรสุขภาพ
ทำความสะอาดมือเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ งเป็นเวลานาน61, 92,109
ในการพัฒนาการทำความสะอาดของบุคลากรสุขภาพ โรงพยาบาลต่างๆ จึงควรดำเนินกิจกรรม
ดังต่อไปนี้
1. การมีคณะอนุกรรมการด้านการทำความสะอาดมือเพือ่ เป็นผูร้ บั นโยบายและบริหารจัดการ
ด้านการทำความสะอาดมือของบุคลากรสุขภาพ
2. การกำหนดนโยบาย วิธกี าร มาตรการเรือ่ งการทำความสะอาดมือของบุคลากรสุขภาพเป็น
ลายลักษณ์อกั ษร
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3. การจัดสรรงบประมาณด้านทรัพยากรและด้านวัสดุอปุ กรณ์ในการทำความสะอาดมือและ
การส่งเสริมการทำความสะอาดมือของบุคลากรสุขภาพ
4. การรณรงค์เรือ่ งการทำความสะอาดมือ เป็นวิธกี ารประชาสัมพันธ์ให้บคุ ลากรสุขภาพสนใจใน
การเข้าร่วมกิจกรรมการทำความสะอาดมือมากขึ้น โรงพยาบาลควรจัดกิจกรรมรณรงค์การทำความ
สะอาดมืออย่างน้อยปีละครัง้ และกำหนดให้มบี คุ ลากรสุขภาพทีเ่ ป็นตัวแบบด้านการทำความสะอาดมือ
ซึง่ ควรเป็นบุคคลทีม่ อี ทิ ธิพลต่อบุคลากรสุขภาพอืน่ ๆ
5. การอบรม เพือ่ ให้ความรู้ สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการทำความสะอาดและเกิด
ความเชือ่ ทีด่ ตี อ่ การทำความสะอาดมือแก่บคุ ลากรสุขภาพ โดยให้ความรูใ้ นเนือ้ หาเกีย่ วกับ เชือ้ จุลชีพ
ที่พบบนมือของบุคลากรสุขภาพ การแพร่กระจายเชื้อจุลชีพผ่านมือของบุคลากรสุขภาพ ผลกระทบ
ของการติดเชือ้ ในโรงพยาบาล การติดเชือ้ ดือ้ ยา ข้อบ่งชีใ้ นการทำความสะอาดมือ และวิธกี ารทำความ
สะอาดมือ ด้วยวิธีการอบรมแบบมีส่วนร่วมโดยให้โอกาสบุคลากรสุขภาพได้ซักถาม แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ มีการสาธิตและสาธิตย้อนกลับถึงวิธกี ารทำความสะอาดมือ โดยมีการใช้เครือ่ ง Black light
หรือ Ultraviolet light ในการทดสอบให้เห็นถึงสิง่ ตกค้างบนมือ หากล้างมือไม่ถกู ต้อง
6. การจัดให้มีการใช้แอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือในหน่วยงาน โดยเฉพาะในหน่วยงานที่
ต้องทำกิจกรรมเร่งรีบ หรือทำกิจกรรมต่อเนือ่ ง เช่น ห้องฉุกเฉิน หอผูป้ ว่ ยหนัก เป็นต้น โดยจัดวางขวด
ใส่แอลกอฮอล์ไว้บริเวณหน้าห้อง บริเวณทีป่ ฏิบตั งิ านและข้างเตียงผูป้ ว่ ย หรือใช้แบบพกติดตัวเพือ่ ให้
สะดวกในการใช้ ทัง้ นีค้ วรใช้แบบหนีบไว้นอกกระเป๋า ไม่ควรใช้แบบทีต่ อ้ งใช้มอื ล้วงออกจากกระเป๋าเพราะ
อาจเกิดการปนเปือ้ นจากมือทีส่ กปรกได้
7. การสนับสนุนอุปกรณ์การทำความสะอาดมือ ให้มีใช้อย่างเพียงพอและเหมาะสม เช่น
อ่างล้างมือ สบู่ น้ำยาล้างมือ ผ้าเช็ดมือ เป็นต้น โดยทีห่ อ้ งผูป้ ว่ ยและห้องทีม่ กี ารทำหัตถการกับผูป้ ว่ ย
ควรมีอ่างล้างมือทุกห้องและมีอุปกรณ์ทำความสะอาดมือครบ รวมทั้งการจัดให้มีโลชั่นไว้ให้บุคลากร
สุขภาพใช้ในกรณีทล่ี า้ งมือจนมือแห้ง
8. การประชาสัมพันธ์และการเตือน โดยการทำเป็นโปสเตอร์เตือน ซึง่ เป็นการสือ่ สารข้อความ
ที่สั้น กะทัดรัด ชักจูงหรือเตือนให้บุคลากรสุขภาพร่วมมือในการทำความสะอาดมือ มีลักษณะเป็น
ข้อความประกอบภาพ และทำให้มสี สี นั สวยงาม ดึงดูดใจ โดยติดในบริเวณทีบ่ คุ ลากรสุขภาพปฏิบตั งิ าน
บริเวณเตียงผูป้ ว่ ยและบริเวณอ่างล้างมือ
9. การให้ข้อมูลย้อนกลับ เป็นการสื่อสารให้บุคคลากรทราบว่าพฤติกรรมที่ทำไปเป็นอย่างไร
ทำให้ทราบถึงสิง่ ทีต่ นกระทำอยูว่ า่ ถูกต้องตามข้อกำหนดหรือไม่ อย่างไร สิง่ สำคัญคือ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลย้อนกลับ
ต้องมีอำนาจและความน่าเชือ่ ถือ การให้ขอ้ มูลย้อนกลับควรทำในทันทีภายหลังการเกิดพฤติกรรม จึงจะ
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ทำให้บุคลากรสุขภาพยอมรับได้ โดยทำได้ทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น การทำเป็น
จดหมายถึงแต่ละบุคคล การทำเป็นโปสเตอร์แจ้งผล เป็นต้น
10. การอบรมการใช้ถุงมือรวมทั้งจัดเตรียมให้มีถุงมือไว้ใช้อย่างเพียงพอในบริเวณที่ปฏิบัติ
งาน โดยไม่ใช้ถงุ มือแทนการทำความสะอาดมือ ถอดถุงมือออกหลังทำกิจกรรม เปลีย่ นถุงมือเมือ่ เปลีย่ น
การทำกิจกรรมจากส่วนทีส่ กปรกไปทีส่ ะอาด และไม่ลา้ งหรือนำกลับมาใช้ซำ้
11. การจัดกิจกรรมอืน่ ๆ ตามบริบทขององค์กร เช่น การใช้อปุ กรณ์สง่ เสียงเตือน (Voice reminder)
โดยติดอุปกรณ์ดังกล่าวไว้บริเวณที่บุคลากรสุขภาพจะเดินผ่าน เพื่อเตือนให้ทำความสะอาดมือ เช่น
ประตูหน้าหอผูป้ ว่ ย หน้าห้องผูป้ ว่ ยโรคติดเชือ้ ดือ้ ยา เป็นต้น และ การให้บคุ ลากรสุขภาพมีสว่ นร่วมในการ
คิดหาวิธกี ารส่งเสริม เป็นต้น
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การประเมินผลการทำความสะอาดมือของบุคลากรสุขภาพ
ภายหลังการดำเนินการพัฒนาการทำความสะอาดมือของบุคลากรสุขภาพในโรงพยาบาล
ควรดำเนินกิจกรรมการติดตามประเมินผลดังนี้
1. การสังเกตการปฏิบตั ขิ องบุคลากรสุขภาพในการทำความสะอาดมือ โดยใช้วธิ กี ารสุม่ สังเกต
ระวังการเก็บข้อมูลโดยการสังเกตทีท่ ำให้ผถู้ กู สังเกตรูต้ วั และทำให้พฤติกรรมผิดธรรมชาติ (Hawthorne
effect) หากทำการเก็บข้อมูลหลายคน ควรมีการตรวจสอบความเชือ่ มัน่ ในการสังเกตด้วย (Interrater
reliability) แล้วนำข้อมูลทีไ่ ด้มาคำนวณหา อัตราการทำความสะอาดมือดังนี้
อัตราการทำความสะอาดมือ = จำนวนครัง้ ของการทำความสะอาดมือทีถ่ กู ต้อง x 100
จำนวนครัง้ ของโอกาสทีต่ อ้ งทำความสะอาดมือ
2. การรายงานปริมาณการใช้แอลกอฮอล์ สบู่ หรือ น้ำยาฆ่าเชือ้ ทีใ่ ช้ทำความสะอาดมือ ดังนี้
ปริมาณการใช้แอลกอฮอล์/สบู/่ น้ำยาฆ่าเชือ้
= ปริมาณการใช้แอลกอฮอล์/สบู/่ น้ำยาฆ่าเชือ้ ต่อเดือน x 1000
จำนวนวันทีผ่ ปู้ ว่ ยเข้ารับการรักษาในหน่วยงานนัน้
3. การรายงานจำนวนการใช้ผา้ หรือกระดาษเช็ดมือต่อเดือน
4. การรายงานผลกระทบจากการทำความสะอาดมือ เช่น การลดลงของการติดเชื้อใน
โรงพยาบาล การลดลงของการแพร่กระจายเชือ้ ดือ้ ยา ค่าใช้จา่ ยในการส่งเสริมการทำความสะอาดมือ
เปรียบเทียบกับค่าใช้จา่ ยในการรักษาการติดเชือ้ ในโรงพยาบาล เป็นต้น
สรุป การติดเชือ้ ในโรงพยาบาลเป็นปัญหาทีส่ ำคัญอย่างหนึง่ ในโรงพยาบาล โดยอาจเกิดขึน้ ได้
จากการแพร่กระจายเชือ้ จุลชีพผ่านมือของบุคลากรสุขภาพ การทำความสะอาดมือของบุคลากรสุขภาพ
ที่ถูกต้องจะช่วยลดการติดเชื้อในโรงพยาบาลดังกล่าวลงได้ บุคลากรสุขภาพในโรงพยาบาลจึงควรทำ
ความสะอาดมือตามข้อกำหนดอย่างถูกต้องเสมอ โดยการล้างด้วยน้ำกับสบูห่ รือน้ำยาฆ่าเชือ้ หรือถูมอื
ด้วยแอลกอฮอล์ โรงพยาบาลต่างๆ ดำเนินการพัฒนาการทำความสะอาดมือของบุคลากรโดยการกำหนด
เป็นนโยบายและมีแนวทางปฏิบตั ใิ ห้บคุ ลากรสุขภาพทำเป็นมาตรฐานเดียวกัน ทัง้ นีค้ วรจัดให้มกี ารดำเนิน
กิจกรรมการส่งเสริมการทำความสะอาดมือของบุคลากรสุขภาพโดยใช้หลายวิธปี ระกอบกันและทำอย่าง
ต่อเนือ่ ง เพือ่ ผลในการกระตุน้ ให้บคุ ลากรสุขภาพทำความสะอาดมือในอัตราทีส่ งู อย่างยัง่ ยืน
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บทสรุปข้อแนะนำในการทำความสะอาดมือ
1. ข้อบ่งชี้ในการทำความสะอาดมือ
1.1 เมือ่ มือเปือ้ นสิง่ สกปรก เลือด หรือสารคัดหลัง่ หรือมีการปนเปือ้ นเชือ้ จุลชีพให้ลา้ งมือ
ด้วยน้ำกับสบูห่ รือน้ำยาฆ่าเชือ้
1.2 หากมือไม่ได้เปือ้ นสิง่ สกปรก เลือดหรือสารคัดหลัง่ อย่างเห็นได้ชดั ให้ทำความสะอาดมือ
ด้วย Alcohol-based hand rubs
1.3 ควรทำความสะอาดมือเมือ่ ทำกิจกรรมดังนี้
1. ก่อนและหลังสัมผัสตัวผูป้ ว่ ย
2. หลังถอดถุงมือ
3. ก่อนสัมผัสอุปกรณ์ทจ่ี ะสอดใส่อปุ กรณ์เข้าร่างกายผูป้ ว่ ย
4. หลังสัมผัสกับ Body fluids or excretion, mucous membranes, nonintact skin,
หรือ wound dressings
5. เมื่อเปลี่ยนจากการทำกิจกรรมกับส่วนที่สกปรกไปส่วนที่สะอาดในระหว่างการดูแล
ผูป้ ว่ ย
6. หลังสัมผัสสิง่ ของหรืออุปกรณ์ทใ่ี ช้กบั ผูป้ ว่ ยแล้ว
7. หลังสัมผัสสิง่ ของทีป่ นเปือ้ นเชือ้ จุลชีพ

2. วิธีการทำความสะอาดมือ
2.1 การล้างมือด้วยน้ำกับสบูห่ รือยาฆ่าเชือ้ ให้ถอดแหวนหรือเครือ่ งประดับอืน่ ทีใ่ ส่ในนิว้ มือออก
ฟอกสบูห่ รือน้ำยาฆ่าเชือ้ ให้ทว่ั ทุกส่วนของมือและนิว้ ใช้เวลานานอย่างน้อย 15 วินาที แล้วเช็ดมือให้แห้ง
ด้วยผ้าหรือกระดาษทีส่ ะอาด
2.2 การถูมอื ด้วยแอลกอฮอล์ ใช้แอลกอฮอล์ประมาณ 3 - 5 มล. ใส่ฝา่ มือแล้วลูบให้ทว่ั ฝ่ามือ
หลังมือและนิว้ มือ จนกระทัง่ แอลกอฮอล์ระเหยจนแห้ง ซึง่ ใช้เวลาประมาณ 20-30 วินาที

3. การทำความสะอาดมือเพือ่ การผ่าตัด
3.1 ถอดแหวนหรือเครือ่ งประดับอืน่ ทีใ่ ส่ในนิว้ มือและแขนออก
3.2 ตัดเล็บให้สน้ั และแคะขีเ้ ล็บออกให้หมด
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3.2 ล้างมือด้วยน้ำกับน้ำยาฆ่าเชือ้ ประมาณ 3-5 มิลลิลติ ร ฟอกมือจนถึงข้อศอกทัง้ 2 ข้างจน
ทัว่ ถึง นาน 2-5 นาที เช็ดมือให้แห้งด้วยผ้าเช็ดมือทีป่ ราศจากเชือ้ ชนิดใช้ครัง้ เดียว
2.2 กรณีใช้ Alcohol-based hands rub ให้ลา้ งมือด้วยน้ำกับน้ำยาฆ่าเชือ้ เพือ่ ชะล้างสิง่ สกปรก
ออกจากมือก่อน เช็ดมือและแขนให้แห้ง แล้วจึงใช้ แอลกอฮอล์ที่ผสมกับน้ำยาฆ่าเชื้อชนิดอื่น เช่น
Chlorhexidine gluconate เพื่อให้มีฤทธิ์คงค้างอยู่ ปริมาณไม่น้อยกว่า 6 มิลลิลิตรใส่ฝ่ามือ ลูบ
แอลกอฮอล์ให้ทว่ั มือ และแขน 2 ข้าง จนกระทัง่ แอลกอฮอล์ระเหยจนแห้ง ใช้เวลาประมาณ 3-5 นาที

4. ข้อปฏิบตั อิ น่ื ๆ
4.1 ทำความสะอาดมือก่อนและหลังการถอดถุงมือ
4.2 ถอดถุงมือเมื่อสิ้นสุดการทำกิจกรรมในผู้ป่วยแต่ละราย ห้ามใช้ถุงมือคู่เดียวกับผู้ป่วย
หลายคน
4.3 เปลี่ยนถุงมือระหว่างการทำกิจกรรมหากเปลี่ยนจากการสัมผัสกับสิ่งสกปรกไปส่วนที่
สะอาดในผูป้ ว่ ยรายเดียวกัน
4.4 ไม่ควรใส่แหวนและเล็บปลอมขณะปฏิบตั งิ าน
4.5 ไม่ควรไว้เล็บยาวเกิน 1/4 นิว้

5. การพัฒนาการทำความสะอาดมือของบุคลากรทางสุขภาพ
5.1 กำหนดให้มีคณะอนุกรรมการด้านการทำความสะอาดมือ กำหนดนโยบาย วิธีการ
มาตรการเรือ่ งการทำความสะอาดมือของบุคลากรสุขภาพเป็นลายลักษณ์อกั ษร และจัดสรรงบประมาณ
ด้านทรัพยากรและวัสดุอปุ กรณ์ในการทำความสะอาดมือให้มใี ช้อย่างเพียงพอและเหมาะสม
5.2 รณรงค์เรือ่ งการทำความสะอาดมือ จัดการอบรม จัดให้มแี อลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ
ในหน่วยงาน ให้ข้อมูลย้อนกลับ อบรมการใช้ถุงมือรวมทั้งจัดเตรียมให้มีถุงมือไว้ใช้อย่างเพียงพอ
และจัดกิจกรรมอืน่ ๆ ตามบริบทขององค์กร
5.3 ดำเนินการติดตามประเมินผลการทำความสะอาดมือของบุคลากรสุขภาพ
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ภาคผนวก 1
ตัวอย่างแบบบันทึกการสังเกตการทำความสะอาดมือ
เลขทีแ่ บบบันทึก 000
วันที่ ............................................ หอผูป้ ว่ ย ........................................ เวร 1. เช้า 2. บ่าย 3. ดึก
ประเภทของบุคลากร
การทำความสะอาดมือ
MD = แพทย์
/ = ทำ
RN = พยาบาล
X = ไม่ทำ
PN = ผูช้ ว่ ยพยาบาล
NA = ทำแต่ไม่ถกู
TN = พยาบาลเทคนิค
HP = พนักงานช่วยการพยาบาล

ประเภทของการทำความสะอาด
A = ใช้แอลกอฮอล์
HA = ใช้นำ้ กับน้ำยาฆ่าเชือ้
HS = ใช้นำ้ กับสบู่
NO = ใช้นำ้ เปล่าหรือไม่ได้ลา้ งเลย

ประเภทและรหัสบุคลากร
ประเภทของการทำความสะอาดมือ
กิจกรรม
ก่อนสัมผัสตัวผูป้ ว่ ย
ก่อนการทำกิจกรรมทีตอ้ งใช้ Aseptic technique
หลังมือเปื้อนเลือด/สิ่งคัดหลั่ง/อุจจาระ/ปัสสาวะ/
สิง่ ปนเปือ้ นเชือ้ ของผูป้ ว่ ย
หลังสัมผัสตัวผูป้ ว่ ย
หลังสัมผัสสิง่ แวดล้อมในห้องผูป้ ว่ ย
หลังสัมผัสสิง่ ของหรืออุปกรณ์ทใ่ี ช้กบั ผูป้ ว่ ยแล้ว
หลังถอดถุงมือ
อืน่ ๆ
(ระบุ).....................................................................
หมายเหตุ ....................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
ลงชือ่ ผูส้ งั เกต .............................................................................................................
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คู่มือการสังเกต
1. ผู้สังเกตหากไม่ได้เป็นบุคลากรในหน่วยงานนั้น ควรเข้าร่วมในกิจกรรมการปฏิบัติของ
หน่วยงานเพื่อสร้างความคุ้นเคยสักระยะหนึ่งก่อน ทดลองสังเกตไปโดยไม่เก็บข้อมูล จนกระทั่ง
รูส้ กึ ได้วา่ พฤติกรรมการปฏิบตั ขิ องบุคลากรเป็นธรรมชาติ จึงเริม่ ทำการเก็บข้อมูล ซึง่ อาจใช้เวลาประมาณ
2 - 4 สัปดาห์เพื่อป้องกันพฤติกรรมที่ไม่เป็นธรรมชาติของผู้ถูกสังเกต (Hawthrone effect) ส่วน
ผูส้ งั เกตทีเ่ ป็นบุคลากรในหน่วยงานนัน้ อยูแ่ ล้ว หลังจากแจ้งให้บคุ ลากรทราบว่าจะทำการสังเกตการทำ
ความสะอาดมือ ให้ทดลองสังเกตโดยไม่เก็บข้อมูลจนกว่าจะรูส้ กึ ได้วา่ พฤติกรรมการปฏิบตั ขิ องบุคลากร
เป็นธรรมชาติ จึงเริม่ ทำการเก็บข้อมูลเช่นกัน ซึง่ มักใช้เวลาน้อยกว่าผูท้ ไ่ี ม่ได้เป็นบุคลากรในหน่วยงานนัน้
2. การสังเกตจะใช้วธิ กี ารสุม่ เวลาสังเกต (Time sampling) เวรเช้า เวรบ่าย หรือเวรดึก
3. กิจกรรมทีท่ ำการสังเกต ให้ใช้วธิ กี ารสุม่ เหตุการณ์ (Event sampling) โดยสุม่ รายชือ่ บุคลากร
ทีจ่ ะถูกสังเกตด้วยการจับสลากรายชือ่ ในกรณีทม่ี บี คุ ลากรสุขภาพทำกิจกรรมพร้อมกัน แล้วทำการสังเกต
การทำความสะอาดมือทัง้ ก่อนและหลังการทำกิจกรรมนัน้ จนกระทัง่ เหตุการณ์นน้ั สิน้ สุดจึงทำการสุม่
สังเกตเหตุการณ์ตอ่ ไป
4. ขณะที่ทำการสังเกต ผู้สังเกตอาจทำกิจกรรมกับผู้ป่วยร่วมด้วย โดยไม่ให้ผู้ถูกสังเกตรู้ตัว
ว่ากำลังถูกสังเกต บางครัง้ ผูส้ งั เกตอาจอยูร่ ว่ มในการทำกิจกรรมแต่ไม่ทำการบันทึกการสังเกต ประกอบ
กับการใช้วธิ กี ารสุม่ เหตุการณ์ บุคลากรสุขภาพจึงจะไม่ทราบว่า ผูส้ งั เกตจะสังเกตเหตุการณ์ใด เพือ่ ให้
พฤติกรรมทีแ่ สดงออกมาเป็นธรรมชาติ ป้องกัน Hawthrone effect
5. สิง่ ทีส่ งั เกตคือ การทำความสะอาดมือของบุคลากรสุขภาพทัง้ ก่อนและหลังการทำกิจกรรม
ต่างๆ กับผูป้ ว่ ย
6. ผู้สังเกตจะต้องบันทึกข้อมูลในแบบบันทึกการสังเกตทันทีทุกครั้งที่การสังเกตนั้นสิ้นสุด
เพือ่ ป้องกันความคลาดเคลือ่ นในการบันทึกข้อมูล ดังนี้
6.1 ประเภทบุคลากรทีส่ งั เกตและรหัสให้เขียนบันทึกว่า
MD
RN
PN
TN
HP

=
=
=
=
=

แพทย์
พยาบาลวิชาชีพ
ผูช้ ว่ ยพยาบาล
พยาบาลเทคนิค
พนักงานช่วยการพยาบาล
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พร้อมกับใส่รหัสชือ่ บุคลากรนัน้ เช่น
- สังเกตพยาบาลวิชาชีพหมายเลข 10 ให้บนั ทึกว่า RN 10
- สังเกตแพทย์หมายเลข 8 ให้บนั ทึกว่า MD 08 เป็นต้น
6.2 ประเภทของการทำความสะอาดมือทีบ่ คุ ลากรสุขภาพปฏิบตั ิ ให้บนั ทึกดังนี้
A

กรณีทถ่ี มู อื ด้วยแอลกอฮอล์

HS กรณีทล่ี า้ งมือด้วยน้ำกับสบู่
HA กรณีทล่ี า้ งมือด้วยน้ำกับน้ำยาฆ่าเชือ้
NO กรณีทล่ี า้ งด้วยน้ำเปล่าหรือไม่ทำความสะอาดมือเลย
6.3 ความถูกต้องของการทำความสะอาดมือ ให้บนั ทึกในช่องตรงกับกิจกรรมทีส่ งั เกต ดังนี้
/

กรณีที่ทำความสะอาดมือถูกต้องด้วยการล้างด้วยน้ำกับสบู่หรือน้ำยาฆ่าเชื้อทั่ว
มือ นิว้ มือ ง่ามนิว้ และซอกเล็บด้วยเวลานานมากกว่า 15 วินาที หรือกรณีทถ่ี มู อื
ด้วยแอลกอฮอล์ ใช้แอลกอฮอล์ประมาณ 3-5 มล. ถูทว่ั มือและนิว้ มือจนกระทัง่
ระเหยหมด ซึง่ จะใช้เวลาประมาณ 15 วินาที

X

กรณีทไ่ี ม่ทำความสะอาดมือเลย

NA กรณีทท่ี ำความสะอาดมือแต่ไม่ถกู ต้อง คือ ฟอกสบูห่ รือน้ำยาฆ่าเชือ้ ไม่ทว่ั มือและ
นิว้ มือ และใช้เวลาน้อยกว่า 15 วินาที หรือถูมอื ด้วยแอลกอฮอล์ไม่ทว่ั มือและ
นิว้ มือ หรือแอลกอฮอล์ยงั ระเหยไม่หมดก็ทำกิจกรรมอืน่ ต่อไป
- กรณีทท่ี ำกิจกรรมทีก่ ำหนดให้ลา้ งมือด้วยน้ำกับน้ำยาฆ่าเชือ้ หรือถูมอื ด้วยแอลกอฮอล์ แต่
บุคลากรใช้นำ้ กับสบูใ่ ห้นบั ว่าเป็นการทำแต่ไม่ถกู ต้อง
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