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เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่คู่มือการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาล 
 

เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทองแสนขัน 
 

  ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
( Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2563 ดัชนีชี้ วัดที่  12  
คุณธรรมการท างานในหน่วยงาน ตามแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based Integrity & 
Transparency Assessment) ในส่วนของ EB26 หน่วยงานจะต้องแสดงหลักฐานการเผยแพร่กระบวนการ
อ านวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้ และเสนอขออนุญาต  
น าเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และแสดงหลักฐานจาก Link เว็บไซต์หน่วยงานเพื่อเป็นหลักฐาน นั้น 
 

  ในการนี้ งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลทองแสนขัน 
ได้ด าเนินการจัดท าคู่มือการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาล เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอ
อนุญาตน าเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ตามแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ต่อไป 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
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การป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาล 
(Isolation Precautions) 

 
 การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ (Isolation precautions) หมายถึง การปฏิบัติเพ่ือป้องกันมิให้เชื้อจุล
ชีพจากผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อหรือผู้ที่ มี เชื้ออยู่แต่ไม่ปรากฎอาการ (Carrier หรือ Colonized) แพร่ไปสู่ 
ผู้ป่วยอ่ืน สู่บุคลากร หรือญาติผู้ป่วย การป้องกันการแพร่กระจายเชื้ออาจท าได้หลายวิธี ได้แก่ การแยกผู้ป่วย 
การท าความสะอาดมือ การท าลายเชื้อบนวัสดุอุปกรณ์ ทางการแพทย์ ด้วยวิธีการที่เหมาะสม เป็นต้น ในกรณีที่
ผู้ป่วยสามารถแพร่กระจายเชื้อสู่ผู้ อ่ืน สู่บุคลากรและญาติ มีความจ าเป็นต้องแยกผู้ป่วยอย่างเหมาะสม 
เนื่องจากการแยกผู้ป่วยอาจท าให้เกิดความไม่สะดวกในการให้การพยาบาล ท าให้เสียเวลาและค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น 
ในบางกรณีอาจก่อให้เกิดปัญหาทางด้านจิตใจแก่ผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยเด็ก การเลือกวิธีแยกท่ีเหมาะสมจะช่วย
แก้ปัญหาที่เกิดข้ึนได้ และสามารถป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 เชื้อโรคสามารถแพร่กระจายจากผู้ป่วยที่เป็นโรคหรือผู้ที่เป็นพาหะของโรคไปสู่ผู้อ่ืนได้ด้วยวิธีการต่างๆ 
เชื้อโรคบางชนิดสามารถแพร่กระจายได้มากกว่า ๑ วิธี บุคลากรผู้ให้การดูแลผู้ป่วยจ าเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับ
วิธีการแพร่กระจายเชื้อ เพ่ือให้สามารถป้องกันผู้ป่วยไม่ให้ได้รับเชื้อและป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากการ  
ติดเชื้อขณะปฏิบัติงาน วิธีการแพร่กระจายเชื้อ มี ๓ วิธี ดังนี้ 
 ๑. การแพร่กระจายเชื้อโดยการสัมผัส (Contact transmission) แบ่งออกเป็นสองวิธีคือ การสัมผัส
ทางตรง (Direct contact transmission) การสัมผัสทางอ้อม (Indirect contact transmission) 

๒. การแพร่กระจายเชื้อโดยละอองฝอยน้ ามูกน้ าลาย (Droplet transmission) 
๓. การแพร่กระจายเชื้อทางอากาศ (Airborne transmission) 

การแบ่งการป้องกันออกเป็น ๒ ประเภท คือ 
 ๑. Standard precautions เป็นวิธีป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคในผู้ป่วยทุกราย โดยให้ค านึงว่า
ผู้ป่วยทุกรายอาจจะมีเชื้อโรคที่สมารถติดต่อได้ทางเลือดและสารคัดหลั่งจากร่างกายทุกชนิด (Body fluid, 
Secretion, Excretion ยกเว้น เหงื่ อ )  ผิ วหนั งที่ มี แผลและเยื่ อบุ  ( Mucous membrane) เป็นการน า 
แนวทางการป้องกันการติดเชื้อและการกระจายเชื้อโดยวิธี Universal blood and body fluids precautions 
และ Body substance isolations มารวมกัน 

๒. Transmission-based precautions เป็นวิธีการป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อในผู้ป่วย 
ที่ทราบการวินิจฉัยแล้ว โดยป้องกันตามกลวิธีการติดต่อเพ่ิมเติมจากการดูแลผู้ป่วยด้วย Standard 
precautions ดังนี้ 

๒.๑. Airborne precautions 
๒.๒. Droplet precautions 
๒.๓. Contact precautions 
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แผนภูมทิี ่๑ Isolation Precautions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Standard Precautions 
 เป็นมาตรฐานป้องกันการกระจายเชื้อที่จะต้องปฏิบัติ เพ่ือป้องกันการแพร่กระจายเชื้อทางเลือด  
สารน้ า สารคัดหลั่งของผู้ป่วยโดยให้ค านึงว่าผู้ป่วยทุกรายอาจจะมีเชื้อโรคในร่างกายที่สามารถติดต่อโดยเลือด
และสารคัดหลั่ง (Blood, Body fluid, Secretion, Excretion) ได้แก่ น้ าคร่ า น้ าในเยื่อหุ้มปอด น้ าในเยื่อหุ้ม
หัวใจ น้ าในช่องท้อง น้ าไขสันหลัง น้ าอสุจิ น้ าในช่องคลอด น้ าเหลืองหรือหนองของผู้ป่วย อุจจาระ ปัสสาวะ 
เสมหะ ยกเว้นเหงื่อ การสัมผัสกับผิวหนังที่มีแผลหรือเยื่อบุต่างๆ วิธีปฏิบัติ มีดังนี้ 
 ๑. การล้างมือและการสวมถุงมือ (Handwashing and gloving) การล้างมือเป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการ
ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อจากคนหนึ่งสู่อีกคนอ่ืนๆ การล้างมืออย่างถูกวิธีก่อนให้การดูแลผู้ป่วย ก่อนการ
สัมผัสผู้ป่วยแต่ละราย หลังจากสัมผัสสารคัดหลั่งหรือ อุปกรณ์ที่แปดเปื้อนเชื้อและหลังสัมผัสผู้ป่วย  
เป็นองค์ประกอบสาคัญในการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล นอกจากนี้ถุงมือยังมีส่วนช่วยในการลดการ
แพร่กระจายเชื้อได้ 

เหตุผลหลักในการสวมถุงมือคือ 
     - ถุงมือช่วยในการป้องกันการสัมผัสเลือดสารคัดหลั่ง อุจจาระ ปัสสาวะ หนองเยื่อบุและผิวหนังที่มี
บาดแผลของผู้ป่วยโดยตรง 
     - ถุงมือช่วยลดการแพร่กระจายเชื้อจากมือบุคลากรไปสู่ผู้ป่วยขณะที่ผู้ป่วยได้รับการสอดใส่
เครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์เข้าสู่ร่างกาย และการต้องสัมผัสกับเยื่อบุหรือผิวหนังที่มีบาดแผลของ
ผู้ป่วย 
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     - การสวมถุงมือช่วยลดการสัมผัสกับเชื้อจุลชีพที่มาจากตัวผู้ป่วยหรือสิ่งของเครื่องใช้ของผู้ ป่วย 
ที่มีเชื้อโรคแปดเปื้อนอยู่ การสวมถุงมืออาจทาให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อสู่ผู้ป่วยอ่ืนได้ ดังนั้นบุคลากรจึงต้อง
เปลี่ยนถุงมือเมื่อต้องสัมผัสผู้ป่วยแต่ละรายและต้องล้างมือหลังจากถอดถุงมือ อย่างไรก็ตาม การสวมถุงมือ  
ไม่สามารถแทนการล้างมือได้ เนื่องจากถุงมืออาจมีรูรั่ว มีรอยฉีกขาดขนาดเล็กๆ  ซ่ึงมองไม่เห็น หรือมีการ 
ฉีกขาดขณะใช้งาน รวมทั้งมืออาจเกิดการแปดเปื้อนเชื้อขณะถอดถุงมือ การไม่เปลี่ยนถุงมือเมื่อสัมผัสผู้ป่วย 
แต่ละราย/สิ่งแวดล้อมต่างๆ อาจท าให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อได้ 
 ๒. สวมเครื่องมือป้องกันร่างกาย (Protective barriers) ควรสวมหรือใช้เมื่อคาดว่าจะสัมผัสเลือดหรือ
สารคัดหลั่งของผู้ป่วย เพ่ือป้องกันผิวหนังหรือเยื่อบุสัมผัสกับเลือดหรือสารคัดหลั่งจากตัวผู้ป่วย เช่น การสวม
ผ้าปิดปาก ปิดจมูก (Mask) หน้ากาก (Face shield) แว่นตา (Goggle) เสื้อคลุม (Gown) และถุงมือ (Glove) 
รองเท้าบู๊ท 
 ๓. การดูแลอุปกรณ์ เครื่องมือ - เครื่องใช้ของผู้ป่วย (Patient care equipment) อุปกรณ์ที่ 
เปื้อนเลือด สารคัดหลั่งจากตัวผู้ป่วย ควรบรรจุลงภาชนะหรือถุงเพ่ือป้องกันไม่ให้ผู้ป่วย บุคลากรหรือญาติ
สัมผัส และป้องกันมิให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อจากอุปกรณ์สู่สิ่งแวดล้อม การท าความสะอาดด้วยความ
ระมัดระวัง และมีการท าลายเชื้อหรือท าให้ปราศจากเชื้ออย่างถูกต้องตามความเหมาะสมก่อนน ามาใช้ต่อไป 
 ๔. การจัดการผ้าและการซัก (Linen and laundry) ผ้าที่ใช้ในการดูแลผู้ป่วยอาจมีการปนเปื้อนเลือด 
สารคัดหลั่งและสิ่งขับถ่ายให้ถือและจับต้องด้วยความระมัดระวัง ทิ้งในถังผ้าเปื้อนแล้วส่งไปซักล้างหรือ  
ท าลายเชื้อที่งานซักฟอกต่อไป 
 ๕. การท าความสะอาดเตียงผู้ป่วยและสิ่งของเครื่องใช้ภายในห้องผู้ป่วยตลอดจนสิ่งแวดล้อมรอบๆ
ผู้ป่วย (Routine and terminal cleaning /Environmental control) การดูแลท าความสะอาดและท าลาย
เชื้อในสิ่งแวดล้อม เตียง ที่กั้นเตียง อุปกรณ์ข้างเตียง ห้องและหอผู้ป่วยให้เช็ดท าความสะอาดด้วยผงซักฟอก
และน้ าตามปกติ ถ้าเปื้อนเลือดหรือสารคัดหลั่งหรืออุจจาระของผู้ป่วย ขจัดออกให้มากทีสุด แล้วเช็ดท าความ
สะอาดด้วยผงซักฟอกและน้าตามปกติต่อไป 

๖. อุปกรณ์ที่ใช้ในการรับประทานอาหาร (Eating utensils) ได้แก่ จาน ชาม ช้อน ส้อม การล้าง 
ท าความสะอาดด้วยน้ ายาล้างจาน และล้างด้วยน้ าร้อนก็เพียงพอ 
 ๗. การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อ (Transport of infected patient ) การจ ากัดการเคลื่อนย้าย
ผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อรุนแรงหรือแพร่กระจายเชื้อได้ง่าย โดยการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเมื่อมีความจ า เป็นจริงๆ  
เป็นมาตรการส าคัญท่ีจะช่วยลดโอกาสการแพร่กระจายเชื้อหากจ าเป็นต้องเคลื่อนย้ายให้ปฏิบัติดังนี้ 
     - ต้องให้ผู้ป่วยสวมอุปกรณ์ที่เหมาะสม ได้แก่ ผ้าปิดปากปิดจมูก หรือเสื้อคลุม รวมทั้งการปกปิด
บาดแผลผู้ป่วยอย่างเหมาะสม เพ่ือป้องกันการปนเปื้อนเชื้อในสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาล 
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     - บุคลากรในหน่วยงานที่จะเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไป จะต้องทราบและเตรียมการเพ่ือรับผู้ป่วยอย่าง
เหมาะสม เพ่ือลดการแพร่กระจายเชื้อในหน่วยงานของตน 
     - ในกรณีที่ผู้ป่วยรู้สึกตัวดี ต้องแจ้งให้ผู้ป่วยทราบถึงเหตุผลและความจ า เป็นในการใช้อุปกรณ์
ป้องกัน และขอความร่วมมือผู้ป่วยในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ 
 ๘. การจัดสถานที่ส าหรับผู้ป่วย (Patient placement) วิธีการปฏิบัติในการแยกผู้ป่วยส าหรับผู้ป่วย 
ที่ทราบหรือสงสัยว่ามีการติดเชื้อหรือเป็นแหล่งเชื้อโรคที่สามารถแพร่กระจายเชื้อได้ โดยแยกผู้ป่วยตามวิถี  
ทางการแพร่กระจายเชื้อ Mode of transmission ได้ดังนี้ 
     ๘.๑. Airborne precautions 
  เป็นวิธีการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคที่แพร่ทางอากาศที่มีขนาดเล็กกว่า ๕ ไมครอน 
ได้แก่ วัณโรค (TB) หัด (Measles) สุกใส (Chickenpox) งูสวัดและเริมแบบแพร่กระจาย (Disseminated 
herpes zoster and Disseminated herpes simplex ในกลุ่มผู้ป่วยภูมิคุ้มกันบกพร่อง) โรคทางเดินหายใจ
เฉียบพลันรุนแรง (Severe Acute Respiratory Syndrome ; SARS) และ โรคไข้หวัดนก (Avian Influenza) 
ซึ่งโรค ๒ ชนิดหลังนี้ต้องมีการปฏิบัติตามหลัก Contact precautions ร่วมด้วย 
 วิธีปฏิบัติ มีดังนี้ 
     ๑. ปฏิบัติตามหลัก Standard precautions ในการดูแลผู้ป่วย 
     ๒. แยกผู้ป่วยไว้ในห้องแยกจนพ้นระยะแพร่เชื้อ ห้องแยกควรมีการถ่ายเทอากาศสู่ภายนอกอาคาร
ได้ดี และมีแสงแดดส่องถึง รวมทั้งประตูห้องแยกต้องปิดไว้ตลอดเวลา 
     ๓. ถ้าไม่มีห้องแยก จัดให้ผู้ป่วยอยู่ในห้องเดียวกับผู้ป่วยอ่ืนที่ติดเชื้อโรคชนิดเดียวกันหรือจัดเตียง
ผู้ป่วยไว้มุมใดมุมหนึ่งของหอผู้ป่วยที่มีอากาศถ่ายเทได้ดี และให้ห่างจากเตียงผู้ป่วยอ่ืน และควรจ ากัดบริเวณ
ผู้ป่วยเท่าที่ทาได้ 
     ๔. ให้แขวนป้าย Airborne precautions/สัญลักษณ์ ไว้ที่ห้องแยกหรือที่เตียงผู้ป่วย 
     ๕. สวมผ้าปิดปาก ปิดจมูก ที่มีคุณสมบัติกรองเชื้อโรค เมื่อเข้าไปในห้องผู้ป่วย หรือเข้าใกล้ผู้ป่วย
จนกว่าผู้ป่วยจะพ้นระยะการแพร่เชื้อ เช่น สวม Particulate mask (N๙๕) ในกรณีของผู้ป่วยวัณโรค หรือสวม 
Surgical mask ในกรณีอ่ืน เช่น ผู้ป่วยโรคสุกใส ผู้ป่วยงูสวัด เป็นต้น 
     ๖. ไม่ควรเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกจากห้อง หรือหอผู้ป่วยโดยไม่จาเป็น ถ้าจ าเป็นต้องเคลื่อนย้าย 
ให้ผู้ป่วยสวมผ้าปิดปากปิดจมูก ชนิด Surgical mask เพ่ือป้องกันเชื้อโรคแพร่กระจาย 
     ๗. แนะน าให้ผู้ป่วยใช้ผ้าหรือกระดาษเช็ดหน้าปิดปาก ปิดจมูกขณะไอหรือจาม และให้บ้วนเสมหะ
ในภาชนะท่ีจัดไว้ให้ โดยต้องมีถุงพลาสติกรองรับและมีฝาปิดมิดชิด 
     ๘. แนะน าการปฏิบัติตัวแก่ญาติ ในการเข้าเยี่ยมผู้ป่วย เช่น ให้สวมผ้าปิดปาก ปิดจมูกอย่างถูกต้อง 
และควรจ ากัดคนเข้าเยี่ยม ผู้ที่ติดเชื้อได้ง่ายไม่ควรเข้าเยี่ยม เช่น เด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีภูมิคุ้มกันโรคต่า  
เป็นต้น 
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     ๘.๒. Droplet precautions 
  เป็นวิธีการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคจากละอองฝอย เสมหะ ที่มีขนาดใหญ่กว่า  
๕ ไมครอน นอกจากนี้ยังติดต่อจากการสัมผัส เยื่อบุตา เยื่อบุปากและจมูก ได้แก่ หัดเยอรมัน (Rubella)  
คางทูม (Mumps) ไอกรน (Pertussis) ไข้หวัดใหญ่ (Influenza) ไข้กาฬหลังแอ่น (Meningococcal infection) 
เป็นต้น 
 วิธีปฏิบัติ มีดังนี้ 
     ๑. ปฏิบัติตามหลัก Standard precautions ในการดูแลผู้ป่วย 
     ๒. แยกผู้ป่วยไว้ในห้องแยกจนพ้นระยะแพร่เชื้อ ห้องแยกควรมีอาการถ่ายเทอากาศสู่ภายนอก
อาคารได้ดี และมีแสงแดดส่องถึง 
     ๓. ถ้าไม่มีห้องแยก จัดให้ผู้ป่วยอยู่ในห้องเดียวกับผู้ป่วยอ่ืนที่ติดเชื้อโรคชนิดเดียวกัน หรือจัดเตียง
ผู้ป่วยไว้มุมใดมุมหนึ่งของหอผู้ป่วยที่มีอากาศถ่ายเทได้ดี และควรจัดระยะห่างจากเตียงผู้ป่วยอื่นมากกว่า ๓ ฟุต 
     ๔. ให้แขวนป้าย Droplet precautions/สัญลักษณ์ ไว้ที่หน้าห้องแยกหรือที่เตียงผู้ป่วย 
     ๕. ให้สวมผ้าปิดปาก - จมูก ชนิด Surgical mask เมื่อต้องเข้าใกล้ผู้ป่วยภายในระยะ ๓ ฟุต 
     ๖. ไม่ควรเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกจากห้องหรือหอผู้ป่วยโดยไม่จ า เป็น ถ้าจ าเป็นต้องเคลื่อนย้าย 
ให้ผู้ป่วยสวมผ้าปิดปากปิดจมูก ชนิด Surgical mask เพ่ือป้องกันเชื้อโรคแพร่กระจาย และแจ้งหน่วยงาน 
ที่รบัย้าย 
     ๗. แนะน าให้ผู้ป่วยใช้ผ้าหรือกระดาษเช็ดหน้าปิดปากปิดจมูกขณะไอ จาม และให้บ้วนเสมหะ  
ในภาชนะท่ีมีถุงพลาสติกรองรับและมีฝามิดชิด 
     ๘. แนะน าการปฏิบัติตัวแก่ญาติในการเข้าเยี่ยมผู้ป่วย เช่น ให้สวมผ้าปิดปากปิดจมูกเมื่อเข้าใกล้
ผู้ป่วยภายในระยะ ๓ ฟุต ล้างมือก่อน - หลังสัมผัสผู้ป่วย ควรจ ากัดคนเข้าเยี่ยม ผู้ที่ติดเชื้อได้ง่าย ไม่ควร 
เข้าเยี่ยม เช่น เด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีภูมิคุ้มกันโรคต่ า เป็นต้น 
     ๘.๓. Contact precautions 
  เป็นวิธีการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคที่ติดต่อได้โดยการสัมผัสทั้งทางตรงและทางอ้อม 
ได้แก่ Infectious diarrhea, Infectious wound, Abscess, Viral hemorrhagic infections, Lice, Scabies 
รวมทั้ง เชื้อที่ต้องมีทั้ง Airborne และ Contract precautions เช่น โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง 
(SARS) โรคไข้หวัดนก (Avain Influenza) และโรคสุกใส ไข้หวัดใหญ่รวมทั้งผู้ป่วยที่ มีการติดเชื้อหรือ 
Colonization ของเชื้อที่ดื้อยา เช่น Methicillin - resistant Staphylococcus aureus (MRSA) และเชื้อ 
Multidrug-resistant gram negative bacilli (MDR - GNB) เป็นต้น 
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 วิธีปฏิบัติ มีดังนี้ 
     ๑. ปฏิบัติตามหลัก Standard precautions ในการดูแลผู้ป่วย 
     ๒. แยกของใช้ผู้ป่วยไว้ในห้องแยกจนพ้นระยะแพร่เชื้อ (ผลเพาะเชื้อไม่พบเชื้อติดต่อกัน ๒ สัปดาห์
ในกลุ่มผู้ป่วยดื้อยา) ห้องแยกควรมีการถ่ายเทอากาศสู่ภายนอกอาคาร ได้ดีและมีแสงแดดส่องถึง 
     ๓. ถ้าไม่มีห้องแยก จัดให้ผู้ป่วยอยู่ในห้องเดียวกับผู้ป่วยอ่ืนที่ติดเชื้อโรคชนิดเดียวกัน หรือจัดเตียง
ผู้ป่วยไว้มุมใดมุมหนึ่งของหอผู้ป่วยที่มีอากาศถ่ายเทได้ดี 
     ๔. ให้แขวนป้าย Contact precautions/สัญลักษณ์ ไว้ที่หน้าห้องแยกหรือที่เตียงผู้ป่วย 
     ๕. สวมถุงมือและถอดถุงมือทันทีหลังให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยแต่ละครั้ง และต้องล้างมือแบบ 
Hygienic hand washing หลังถอดถุงมือทันท ี
     ๖. สวมเสื้อคลุม หรือผ้ากันเปื้อนพลาสติกเมื่ออยู่ใกล้ชิดผู้ป่วย หรือคาดว่าจะต้องสัมผัสกับ
สิ่งแวดล้อม และสารคัดหลั่งจากตัวผู้ป่วย โดยเปลี่ยนเสื้อคลุมตัวใหม่ทุกครั้งที่จะดูแลผู้ป่วยในแต่ละกิจกรรม 
     ๗. ไม่ควรเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกจากห้องหรือหอผู้ป่วยโดยไม่จ าเป็น ถ้าจ าเป็นต้องเคลื่อนย้าย 
ให้ห่อหุ้มหรือปิดส่วนที่มีการติดเชื้อ หรือมีสารคัดหลั่งปนเปื้อนเชื้อโรคออกมา เพ่ือป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ
ไปสู่ผู้อื่น และการป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อต่อสิ่งแวดล้อม 
     ๘. อุปกรณ์ เครื่องมือ - เครื่องใช้ ให้แยกใช้กับผู้ป่วยเฉพาะราย หลังใช้งานต้องล้างให้สะอาด  
และท าลายเชื้อหรือท าให้ปราศจากเชื้ออย่างเหมาะสมก่อนน ามาใช้ต่อไป 
     ๙. แนะน าการปฏิบัติตัวแก่ญาติในการเข้าเยี่ยม โดยให้ล้างมือก่อน - หลังสัมผัสผู้ป่วย และควร
จ ากัดคนเข้าเยี่ยม ผู้ที่ติดเชื้อได้ง่ายไม่ควรเข้าเยี่ยม เช่น เด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีภูมิคุ้มกันโรคต่ า เป็นต้น 
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แผนภูมิที่ ๒ วิธีการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาล 
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แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 
โรงพยาบาลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ ์

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ โรงพยาบาลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ 
งาน/กลุ่มงาน  งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
วัน/เดือน/ปี    ๙  มีนาคม  ๒๕๖๓ 
หัวข้อ ขออนุญาตประกาศเผยแพร่คู่มือการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาล  
(Isolation Precautions) ผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลทองแสนขัน 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
          - คู่มือการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาล (Isolation Precautions) 
 
Link ภายนอก  http://๑๑๘.๑๗๕.๓๑.๗๖/web/index.php/การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
 
 
 
 

ผู้รับผดิชอบการให้ข้อมูล 
 
 

(นายพีรวัส  แสงทอง) 
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

วันที่..........เดือน.......................พ.ศ............... 

ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 

 (นายเบญจวุฒิ  ครุฑเมือง) 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทองแสนขัน 

วันที่..........เดือน.......................พ.ศ............... 
 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ 
 

(นายธัญญา  กัดม่ัน) 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

วันที่..............เดือน................................พ.ศ.................... 
 


