แนวปฏิบตั ิ ทางการพยาบาลใน
การป้ องกันการติดเชื้อในห้องผ่าตัด
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คํานํา
การควบคุ มการติดเชื้ อเป็ นมาตรฐานด้านคุณภาพและเป็ นสิ่ งจําเป็ นเพื่อความเป็ นอยูท่ ี่ดีและความ
ปลอดภัยของผูป้ ่ วย บุคลากรและผูท้ ี่เข้ามาในโรงพยาบาล การควบคุมการติดเชื้ อส่ งผลดี ต่อทุกหน่วยงาน
ของโรงพยาบาลและเกี่ยวข้องกับคุณภาพ การบริ หารความเสี่ ยง การรักษารวมทั้งสุ ขภาพและความปลอดภัย
กิจกรรมสําคัญที่ช่วยมัน่ ใจว่ามีการควบคุมการติดเชื้ อในหน่วยงานที่ให้การดูแลผูป้ ่ วยดีพอ ได้แก่ จัดหาสิ่ ง
อํานวยความสะดวกและอุปกรณ์ซ่ ึ งช่วยให้บุคลากรสามารถปฏิบตั ิในการควบคุมการติดเชื้ อได้ดี การจัดทํา
มาตรฐาน แนวปฏิบตั ิทางการพยาบาล เพื่อกําหนดเป็ นนโยบาย สําหรับการปฏิบตั ิต่างๆในโรงพยาบาล การ
ให้ความรู ้แก่บุคลากรทุกคนเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามมาตรฐาน จัดระบบเฝ้ าระวังการป้ องกันการติดเชื้ อใน
โรงพยาบาลเพื่อค้นหาพื้นที่ที่มีปัญหาการติ ดเชื้ อ กําหนดนโยบายการใช้ยาต้านจุลชี พและควบคุ มดู แล
เพื่อให้มนั่ ใจว่าบุคลากรสามารถปฏิบตั ิตามนโยบายได้
ดังนั้นเพื่อให้การควบคุ มการติดเชื้ อในห้องผ่าตัดเป็ นไปได้อย่างมีคุณภาพ เพื่อความปลอดภัยของ
ผูร้ ั บ บริ ก ารและบุ ค ลากร ผูว้ ิ จ ัย ได้ท บทวนจากเอกสาร ตํา ราต่ า งๆและงานวิ จ ัย ที่ เกี่ ย วข้อ งรวมถึ ง จาก
ประสบการณ์ของผูว้ ิจยั ที่ได้ปฏิบตั ิงานในหน่วยงานห้องผ่าตัด นํามาเป็ นแนวทางในการพัฒนาแนวปฏิบตั ิ
ทางการพยาบาลในการควบคุมการติดเชื้อในห้องผ่าตัดเพื่อใช้เป็ นมาตรฐานในการให้การพยาบาลผูป้ ่ วยตาม
กลุ่มโรคต่างๆต่อไป
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แนวปฏิบัติทางการพยาบาลในการป้องกันการติดเชื้อในห้ องผ่ าตัด
จินตนา ดาวเรื อง* พย.บ (การพยาบาลและผดุงครรภ์) และณัฐวรรณ อุบลไทร** พย.ม. (การบริ หารการ
พยาบาล)
บทคัดย่ อ
การวิจยั และพัฒนานี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อพัฒนาแนวปฏิ บตั ิทางการพยาบาลเพื่อป้ องกันการติดเชื้ อใน
ห้องผ่าตัด สถาบันบําราศนราดูร ดําเนิ นการระหว่างเดือน ตุลาคม 2558 ถึง เดื อน ธันวาคม 2558 ทีมพัฒนา
แนวปฏิบตั ิ คัดเลื อกแบบเจาะจงจากสหสาขาวิชาชี พ จํานวน 5 คน กลุ่มประเมินความเป็ นไปได้ของแนว
ปฏิบตั ิเป็ นพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบตั ิงานในหน่วยงานห้องผ่าตัด จํานวน 10 คน วิธีดาํ เนิ นการประกอบด้วย 4
ขั้นตอน 1) การพัฒนาแนวปฏิ บตั ิ 2) การตรวจสอบความตรงเชิ งเนื้ อหาโดยผูท้ รงคุณวุฒิ ได้ค่าดัชนี ความ
ตรงเชิงเนื้ อหาเท่ากับ .97 3) ประเมินความเป็ นไปได้ในการใช้แนวปฏิบตั ิ และ4) ประเมินความพึงพอใจใน
การใช้แนวปฏิบตั ิโดยพยาบาลวิชาชี พ เครื่ องมือที่ใช้เป็ นแบบประเมินความเป็ นไปได้ในการใช้แนวปฏิบตั ิ
และแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้แนวปฏิ บตั ิ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิ ติเชิ งพรรณนา ได้แก่ การ
แจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั พบว่า แนวปฏิ บ ตั ิ ท างการพยาบาลเพื่ อป้ องกันการติ ดเชื้ อในห้องผ่า ตัดที่ พ ฒ
ั นาขึ้ นมี
เนื้อหาสําคัญในการป้ องกันการติดเชื้อในกลุ่มโรคสําคัญ คือ 1) ผูป้ ่ วยวัณโรคปอด 2) ผูป้ ่ วยวัณโรคตําแหน่ง
อื่น 3) ผูป้ ่ วยเอชไอวี และ4) ผูป้ ่ วยเชื้อดื้อยา แต่ละกลุ่มโรคมีกระบวนการ 3 กระบวนการ คือ 1) การเตรี ยม
ผูป้ ่ วย 2) การเตรี ยมที มและ3) การเตรี ยมเครื่ องมือ การใช้แนวปฏิ บตั ิ ทางการพยาบาล พยาบาลวิชาชี พผู ้
ปฏิบตั ิส่วนใหญ่เห็นว่า มีความเป็ นไปได้ในการปฏิบตั ิได้มากกว่าร้อยละ 90 และมีความพึงพอใจต่อการใช้
แนวปฏิ บตั ิ ทางการพยาบาลอยู่ในระดับมากที่ สุดX( = 4.47, SD=0.78) โดยเห็ นว่าแนวปฏิ บตั ิมีความ
เหมาะสมกับ การนํา ไปใช้ได้ง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน สามารถป้ องกันการติ ดเชื้ อในห้องผ่า ตัดได้ มี ความ
เหมาะสมกับ บริ บทของหน่ ว ยงาน และมี ค วามเป็ นไปได้ ใ นการนํ า ไปใช้ จ ริ งในระดั บ มากที่ สุ ด
( X =4.62, SD=0.73; X = 4.58, SD=0.71; X =4.53, SD=0.75; X =4.52, SD=0.75) และมีความเห็นว่าแนว
ปฏิบตั ิมีเนื้อหาชัดเจน เข้าใจง่าย ช่วยให้บุคลากรมีส่วนร่ วมเสนอแนวทางในการป้ องกันการติดเชื้อในห้อง
ผ่าตัด สามารถช่ วยให้บุคลากรตระหนักในการป้ องกันการติดเชื้ อในห้องผ่าตัด และระบุทางเลือกในการ
จัดการแต่ละขั้นตอนชัดเจนในระดับมาก (X =4.43, SD=0.75;X = 4.42, SD,=0.75; X =4.40, SD=0.89;
X =4.25, SD=1.03) โดยสรุ ปควรนําแนวปฏิ บต
ั ิทางการพยาบาลนี้ ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริ บทและ
นําไปใช้อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาคุณภาพการพยาบาลให้ดียง่ิ ขึ้น
คําสํ าคัญ แนวปฏิบตั ิทางการพยาบาล การป้ องกันการติดเชื้อ
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บทที่ 1
บทนํา

ความสํ าคัญของปั ญหา
สถาบันบําราศนราดูร เป็ นโรงพยาบาลในสังกัดกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุ ข ซึ่ งเปิ ดให้
บริ การกับประชาชนทัว่ ไปแต่เน้นด้านโรคติดต่อ เช่น วัณโรคปอด เอดส์ , พิษสุ นขั บ้า ที่จะต้องมีการดูแล
รักษาทั้งในระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ นอกจากงานบริ การผูป้ ่ วยแล้วยังมีงานด้านศึกษาวิจยั งาน
ด้านการอบรม เพิ่มเข้ามา ทําให้โรงพยาบาลต้องมีการเตรี ยมพร้ อมเพื่อก้าวเข้าสู่ การรับรองมาตรฐานของ
โรงพยาบาล (Hospital Accreditation) ที่ผา่ นมา สถาบันบําราศนราดูรได้มีการจัดทํามาตรฐานการพยาบาล
หรื อแนวปฏิบตั ิการพยาบาลทางคลินิกเรื่ องการดูแลผูป้ ่ วยโรคเอดส์ เพื่อเป็ นการประกันคุณภาพการพยาบาล
ให้กบั ผูร้ ับบริ การอย่างเป็ นรู ปธรรม ทั้งในลักษณะของแนวปฏิบตั ิที่กาํ หนดขึ้น โดยบุคลากรทางสุ ขภาพของ
สถาบันเอง หรื อกําหนดในลักษณะของการทําวิจยั ก็ตาม จากโรคดังกล่าวจะพบว่า บางครั้งผูป้ ่ วยโรคติดต่อ
เหล่านี้ อาจจะป่ วยเป็ นโรคที่ตอ้ งได้รับการผ่าตัด
ห้องผ่าตัดเป็ นสถานที่ให้บริ การรักษาพยาบาลผูป้ ่ วยที่ตอ้ งรักษาด้วยวิธีผา่ ตัด และตรวจพิเศษ ทั้งใน
เวลาและนอกเวลาราชการทุกกลุ่มอายุ เป็ นหน่วยงานที่สําคัญหน่วยหนึ่ งของโรงพยาบาล ทุกห้องผ่าตัดมี
เป้ าประสงค์ข องการให้บริ การเหมื อนกัน กล่ าวคื อผูร้ ับ บริ การทุก คนมีค วามปลอดภัย มี ความสุ ขสบาย
พอสมควร ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนที่ไม่พึงประสงค์ และฟื้ นหายในเวลาที่เหมาะสม สามารถตอบสนองความ
คาดหวังของผูใ้ ช้บริ การ และเป็ นที่พึงพอใจ
มาตรฐานการพยาบาล จึ งมีความสําคัญและเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งต่อวิชาชี พพยาบาล เนื่ องจาก
มาตรฐานการพยาบาลจะเป็ นสิ่ ง ที่ บ อกแนวทางในการปฏิ บ ตั ิ ก ารพยาบาล ใช้ประเมิ นคุ ณภาพของการ
พยาบาล เป็ นเครื่ องมื อที่ จะช่ วยให้พยาบาลประเมิ นผลการปฏิ บตั ิงานของตนเอง ทําให้การปฏิ บตั ิ งานมี
ระบบระเบียบ สามารถมองเห็นข้อบกพร่ องในการปฏิบตั ิงานทั้งในส่ วนบุคคล และส่ วนรวม ซึ่ งนํามาใช้ใน
การปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานได้ ใช้เป็ นข้อมูลในการปฐมนิ เทศ อบรม หรื อพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาล
ทําให้มองเห็ นความสําคัญและปั ญหาทางการพยาบาลที่น่าจะค้นคว้าวิจยั ให้ได้ขอ้ เท็จจริ งเพื่อแก้ปัญหาที่
สําคัญที่สุดคือ มาตรฐานการพยาบาลจะเป็ นสิ่ งที่ประกันได้ว่าพยาบาลได้ให้บริ การที่ดีที่สุดแก่ผรู ้ ับบริ การ
และผูร้ ับบริ การก็มีหลักประกันได้วา่ เขาได้รับบริ การที่มีคุณภาพ และประการสุ ดท้ายมาตรฐานการพยาบาล
เป็ นสิ่ งที่ ทาํ ให้พยาบาลมี ขวัญและกําลังใจในการปฏิ บตั ิ งาน เมื่ อพยาบาลประเมิ นตนเองได้ว่า สามารถ

2

ปฏิบตั ิงานได้ถึงระดับมาตรฐานที่กาํ หนดไว้และถึงแม้วา่ จะยังไม่สามารถปฏิบตั ิได้มาตรฐาน ก็ยงั มองเห็ น
แนวทางที่จะช่วยมุ่งสู่ ระดับมาตรฐานที่กาํ หนดไว้ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามาตรฐานนั้นเป็ นแนวปฏิบตั ิทาง
คลินิก(Clinical Practice Guideline = CNPG) ที่สร้างอยูบ่ นหลักฐานอ้างอิง (Evidence Base Practice) ที่
สมเหตุ สมผล ทันสมัย ถู กต้อง เหมาะสมกับโรค อาการของผูป้ ่ วย และเหมาะสมกับลักษณะของสถาน
บริ การนั้นๆ ด้วยแล้ว จะทําให้มีการตัดสิ นใจในการปฏิบตั ิทางคลินิกง่ายขึ้น มีมาตรฐานที่จะสอนผูป้ ่ วย และ
ผูใ้ ห้บริ การที่ดีข้ ึน การบริ การมี ความคุ ม้ ค่ามากขึ้น ตลอดจนแนวปฏิ บตั ิน้ นั ๆ ยังใช้เป็ นเครื่ องมือของการ
ประเมินจากภายนอก เพื่อเพิ่มคุณภาพบริ การได้
ซึ่ งในปั จจุบนั ยังไม่มีแนวทางชัดเจนในการปฏิบตั ิการพยาบาลผูป้ ่ วยโรคติดต่อที่จะเข้าผ่าตัด เพื่อให้
บุคลากรและผูป้ ่ วยรายอื่นปลอดภัยไม่ติดโรค ดังนั้นผูศ้ ึกษาจึงได้สร้างแนวปฏิบตั ิการพยาบาลนี้ข้ ึนเพื่อใช้
เป็ นแนวทางในการทํางานของบุคลากรทางการแพทย์ต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อสร้างแนวปฏิบตั ิทางการพยาบาลในการป้ องกันการติดเชื้อในงานห้องผ่าตัด
2. เพื่อการประเมินความพึงพอใจและความเป็ นไปได้ในการใช้แนวปฏิบตั ิทางการพยาบาลในการ
ป้ องกันการติดเชื้ อในงานห้องผ่าตัด
ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตด้านเนื้อหา : ศึกษาแนวปฏิบตั ิการพยาบาลห้องผ่าตัด และการควบคุมการติดเชื้ อในห้อง
ผ่าตัด
ขอบเขตด้านประชากร : พยาบาลวิชาชีพประจําห้องผ่าตัดสถาบันบําราศนราดูร
ขอบเขตด้านระยะเวลา : ใช้เวลาศึกษา 6 เดือน
นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. แนวปฏิบตั ิทางการพยาบาลในห้องผ่าตัด หมายถึง รู ปแบบการปฏิบตั ิการพยาบาล ในห้องผ่าตัด ที่
พยาบาลวิชาชีพทุกคนที่อยูใ่ นห้องผ่าตัดต้องปฏิบตั ิตามเมื่อมีผปู ้ ่ วยตามลักษณะที่กาํ หนดมารับการผ่าตัด
2. การป้ องกันการติดเชื้อในห้องผ่าตัด หมายถึง การดูแลให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับที่ปฏิบตั ิงานให้หอ้ ง
ผ่าตัดปลอดภัยจากการปฏิบตั ิงานกับผูป้ ่ วยในกลุ่มนี้
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ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับจากการวิจัย
1. ได้แนวปฏิบตั ิทางการพยาบาลในการป้ องกันการติดเชื้ อในงานห้องผ่าตัดโดยเน้นการควบคุม
ป้ องกันการแพร่ กระจายเชื้ อมาใช้ในการบริ หารจัดการผูป้ ่ วยที่จะเข้ารับการผ่าตัดในสถาบันบําราศนราดูร
2. ช่วยให้พยาบาลประเมินผูป้ ่ วยเพื่อควบคุมการแพร่ กระจายเชื้อในห้องผ่าตัด
3. เพื่อเป็ นแนวทางปฏิบตั ิของเจ้าหน้าที่งานห้องผ่าตัดในการบริ การผูป้ ่ วย
4. เพื่อเป็ นแนวทางในการควบคุมและป้ องกันการแพร่ กระจายเชื้อ
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บทที่ 2
วรรณกรรมและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้เป็ นการพัฒนาแนวปฏิบตั ิทางการพยาบาลในการป้ องกันการติดเชื้ อในห้องผ่าตัด
สถาบัน บํา ราศนราดู ร ผูว้ ิ จ ัย ได้ท บทวนจากเอกสาร ตํา รา และงานวิจ ัย ที่ เ กี่ ย วข้อ ง โดยมี ร ายละเอี ย ด
ครอบคลุมหัวข้อดังต่อไปนี้
ก. การเฝ้ าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล
ข. การควบคุมและป้ องกันการติดเชื้อในห้องผ่าตัด
ค. มาตรฐานการบริ การพยาบาลผูป้ ่ วยผ่าตัด
ง. งานห้องผ่าตัด สถาบันบําราศนราดูร
ก. การเฝ้ าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล (กําธร มาลาธรรมและสุ สัณห์ อาศนะเสน, 2556)
การเฝ้ าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล เป็ นสิ่ งที่มีสาํ คัญ เนื่องจากทําให้โรงพยาบาลทราบข้อมูลการ
ติดเชื้อในโรงพยาบาล เกี่ยวกับขนาดและความสําคัญของปั ญหาการติดเชื้ อในโรงพยาบาล เพื่อนําข้อมูลไป
ใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาโรคติดเชื้ อ ในโรงพยาบาลนั้นๆนอกจากนี้ยงั ทําให้ได้ขอ้ มูลซึ่ งสามารถนําไป
เปรี ยบเทียบกับโรงพยาบาลอื่นได้
หลักการทัว่ ไป
1. คณะกรรมการป้ องกันและควบคุมการติดเชื้อ ต้องกําหนดเป้ าหมาย วัตถุประสงค์ของโรงพยาบาล
โดยนโยบายที่สาํ คัญที่สุดประการหนึ่ งคือ ข้อมูลการเฝ้ าระวังการติดเชื้ อต้องมีประโยชน์ต่อการป้ องกันและ
ควบคุมการติดเชื้อของโรงพยาบาลนั้นๆ
2. เกณฑ์การวินิจฉัยหรื อคําจํากัดความของการติดเชื้อในโรงพยาบาล ต้องสอดคล้องกับเกณฑ์การ
วินิจฉัยซึ่ งเป็ นที่ยอมรับในระดับสากล ทั้งนี้ตอ้ งมีหลักการทีเหมือนกัน แต่ความหลากหลายของข้อมูลที่ตอ้ ง
ใช้สําหรับการวินิจฉัยการติดเชื้ อในโรงพยาบาลต้องปรับให้เหมาะสมกับบริ บทของโรงพยาบาลแต่ละแห่ ง
เช่น การตรวจพิเศษบางอย่างจะมีเฉพาะในโรงพยาบาลขนาดใหญ่บางแห่ งเท่านั้นมิอาจนํามาใช้เป็ นเกณฑ์
การวินิจฉัยในโรงพยาบาลที่ไม่มีการตรวจพิเศษนั้นๆ อย่างไรก็ตามการวินิจฉัยต้องอาศัยข้อมูลทางคลินิก
และการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการบางอย่างที่มีน้ าํ หนักสําหรับการวินิจฉัยการติดเชื้อในโรงพยาบาลมากกว่า
3. ผูท้ าํ หน้าที่เฝ้ าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล ต้องมีความรู ้เรื่ องการติดเชื้อในโรงพยาบาลและ
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สถิติเบื้องต้น พอสมควร มีเวลาเพียงพอสําหรับการปฏิบตั ิงาน และมีใจ ในการป้ องกันและควบคุมการติด
เชื้อ ไม่ควรทําการเฝ้ าระวังโดยคนที่ไม่มีความรู ้ ไม่มีเวลา และ ไม่มีใจ ในการป้ องกันและควบคุมการติดเชื้ อ
เพราะจะนําไปสู่ การได้มาซึ่ งข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง
4. การเฝ้ าระวังควรทําแบบ prospective active surveillance คือ การทําเฝ้ าระวังขณะที่ผปู ้ ่ วยยังอยูใ่ น
โรงพยาบาล เพื่อได้ขอ้ มูลที่นาํ ไปใช้ในการป้ องกัน ควบคุมและแก้ปัญหาได้ ถ้ามีขอ้ ซักถาม ต้องการข้อมูล
เพิ่ ม เติ ม สามารถทํา ได้ ไม่ ค วรเฝ้ าระวัง โดยใช้ ข ้อ มู ล ในเวชระเบี ย น หรื อในผู ้ป่ วยที่ จ ํา หน่ า ยแล้ ว
(retrospective passive surveillance)
5. วิธีการเฝ้ าระวังที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประโยชน์และเป็ นที่ยอมรับเพือ่ ป้ องกันและควบคุมการ
ติดเชื้ อในโรงพยาบาล ประกอบด้วย
5.1 การเฝ้ าระวังอัตราชุก (prevalence survey) ของการติดเชื้อเป็ นการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูลของการเกิดโรคติดเชื้ อในโรงพยาบาลอย่างมีระบบ ณ เวลาใด เวลาหนึ่ง (point prevalence survey)
หรื อช่ วงเวลาใดเวลาหนึ่ ง (period prevalence survey) เพื่อให้ทราบขนาด และชนิ ดของปั ญหาของ
โรงพยาบาลนั้นๆอันจะนําไปสู่ การแก้ไขปั ญหาต่อไป โดยควรทําอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
5.2 การเฝ้ าระวังแบบจําเพาะเจาะจง (targeted surveillance) เป็ นการเฝ้ าระวังการติดเชื้อซึ่ งเป็ น
ปั ญหาที่สาํ คัญของหน่วยงาน หรื อตําแหน่งการติดเชื้ อ หรื อ เชื้ อก่อโรค หรื อปั จจัยที่เกี่ยวกับการติดเชื้อที่ได้
จากข้อมูลการเฝ้ าระวังความชุ ก จึงเป็ นประโยชน์ในการติดตามประสิ ทธิ ผลของการดําเนิ นงานเพื่อป้ องกัน
และควบคุมการติดเชื้อ
5.3 ไม่ทาํ passive และ hospital-wide surveillance เพราะสิ้ นเปลืองทรัพยากรอย่างมากและข้อมูลที่
ได้ไม่มีความแม่นยําจึงไม่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้
6. ผูท้ าํ หน้าที่เฝ้ าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาลจะได้ขอ้ มูลการเฝ้ าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาลจาก
6.1 การตรวจเยีย่ มอาการ อาการแสดงของผูป้ ่ วย ร่ วมกับความคิดเห็นของผูใ้ ห้การรักษาพยาบาล
ได้แก่ แพทย์และพยาบาล
6.2 เวชระเบียน
6.3 รายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ
7. รวบรวมข้อมูลที่ได้ นํามาวิเคราะห์ แปลผล และ สังเคราะห์ เพื่อประเมินการเปลี่ยนแปลงของ
ข้อมูลจากปกติ และรายงานไปยังคณะกรรมการควบคุมการติดเชื้ อในโรงพยาบาล เพื่อรับทราบและแก้ไข
ปั ญหาต่อไป ในกรณี ที่พบปั ญหาเร่ งด่วน ต้องรายงานทันที เช่น พบการระบาด การปนเปื้ อนของยา การ
ปนเปื้ อนในเครื่ องมือเครื่ องใช้ เป็ นต้น
การป้องกันและควบคุมการแพร่ กระจายของเชื้อ
คําจํากัดความ
การแยกผูป้ ่ วย (Isolation precaution) หมายถึง การปฏิบตั ิเพื่อป้ องกันการแพร่ เชื้อโรคจากผูป้ ่ วย ผูต้ ิดเชื้อ
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หรื อ ผูท้ ี่เป็ นพาหะไปสู่ ผปู ้ ่ วยอื่น ญาติผปู ้ ่ วย รวมถึงบุคลากรในทีมสุ ขภาพโดยการแยกห้องหรื อจํากัดบริ เวณ
ผูป้ ่ วยหรื อการจัดให้ผปู ้ ่ วยที่เป็ นโรคหรื อมีเชื้อเดียวกันอยูใ่ นห้องเดียวกัน
1. สารนํ้าและสารคัดหลัง่ จากร่ างกาย หมายถึง เลือดและส่ วนประกอบของเลือด นํ้าไขสันหลัง นํ้า
ในช่องท้อง (ascetic fluid) นํ้าในช่องเยื่อหุ ม้ ปอด (pleural fluid) นํ้าในช่องเยื่อหุ ้มหัวใจ (pericardial fluid)
นํ้าครํ่า (amniotic fluid) นํ้าในข้อ (synovial fluid) นํ้าอสุ จิ (semen) สารคัดหลัง่ ในช่ องคลอด (vaginal
secretion) นํ้าลาย หนอง เสมหะ อุจจาระ และ ปั สสาวะ
2. เครื่ องป้ องกันร่ างกาย ได้แก่ หมวก แว่นป้ องกันตา ผ้าปิ ดปาก-จมูก ถุงมือ เสื้ อคลุม ผ้ากันเปื้ อน
รองเท้า
การป้ องกันแบบมาตรฐาน(Standard precautions) หมายถึง การปฏิบตั ิในการดูแลผูป้ ่ วยทุกรายที่เข้ารับ
การรักษาในโรงพยาบาลไม่วา่ ผูป้ ่ วยจะมีอาการติดเชื้ อหรื อไม่ หรื อได้รับการวินิจฉัยว่า ป่ วยเป็ นโรคใด โดย
มุ่งเน้นการป้ องกันการแพร่ กระจายเชื้อ จากเลือด สารนํ้า สารคัดหลัง่ ของร่ างกาย(blood body fluid) เยื่อบุ
เมือก (mucous membrane) ผิวหนังที่มีรอยฉี กขาด (non intact skin) รวมถึงการปฏิบตั ิต่อชิ้นเนื้อหรื อสารคัด
หลัง่ ทางห้องปฏิบตั ิการด้วย
การปฏิบตั ิ 1. ทําความสะอาดมืออย่างถูกต้อง
2. สวมอุปกรณ์ป้องกันร่ างกายให้เหมาะสม
3. ป้ องกันอุบตั ิเหตุจากของแหลมคมและฟุ้ งกระจาย
4. จัดสิ่ งแวดล้อมให้ปลอดภัย
การป้ องกันตามวิธีการที่แพร่ กระจายเชื้อ (Transmission-based precautions) หมายถึง การปฏิบตั ิในการ
ดูแลผูป้ ่ วย โดยคํานึงถึงวิธีการแพร่ กระจายเชื้อ แบ่งออกเป็ น 3 วิธี คือ
ก. การปฏิบตั ิต่อผูป้ ่ วยที่แพร่ กระจายเชื้อทางอากาศ (airborne precautions) เป็ นมาตรการเสริ มสําหรับ
ผูป้ ่ วยที่สงสัยหรื อทราบว่ามีการติดเชื้อที่สามารถแพร่ กระจายทางฝุ่ นละอองขนาดเล็ก ที่ลอยอยูใ่ นอากาศได้
นานและไกล หรื อจับกับฝุ่ นละออง ซึ่ งเมื่อสู ดดมจะเข้าถึงปอดทําให้เกิดโรคได้ เช่น โรควัณโรค หัด สุ กใส
วิธีดําเนินการ
การปฏิบัติต่อผู้ป่วยที่แพร่ กระจายเชื้อทางอากาศ
วิธีปฏิบัติ
(airborne precautions)
ห้องผูป้ ่ วย
-แยกผูป้ ่ วยไว้ในห้องแยก ปิ ดประตูตลอดเวลา กรณี ไม่มีห้อง
แยกจัดให้ผปู ้ ่ วยติดเชื้อชนิดเดียวกันได้ อุปกรณ์ที่ใช้ในห้อง
ใช้เฉพาะราย
-แขวนป้ ายแจ้งเตือน
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วิธีดําเนินการ (ต่ อ)
การปฏิบัติต่อผู้ป่วยที่แพร่ กระจายเชื้อทางอากาศ
(airborne precautions)
อุปกรณ์ป้องกันร่ างกาย

การเคลื่อนย้าย

วิธีปฏิบัติ
ผูใ้ ห้การดูแล
-สวมผ้าปิ ดปาก-จมูก ชนิด N95 เมื่อให้การดูแลผูป้ ่ วย
-สวมถุงมือชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง ทุกครั้งที่สัมผัสผูป้ ่ วย
ผูป้ ่ วย
-ผูป้ ่ วยใช้ผา้ หรื อกระดาษปิ ดปาก-จมูกเวลาไอ จามและใส่ ผา้
ปิ ดปาก-จมูกชนิดธรรมดาตลอดเวลา ยกเว้นเวลารับประทาน
อาหารและแปรงฟัน
เคลื่อนย้ายเมื่อจําเป็ นและให้ผปู ้ ่ วยใส่ ผา้ ปิ ดปาก-จมูกชนิด
ธรรมดารวมทั้งแจ้งหน่วยงานที่รับย้ายทราบถึงการ
แพร่ กระจายเชื้ อ

ข. การปฏิบตั ิต่อผูป้ ่ วยที่แพร่ กระจายเชื้อโดยละอองฝอย ( droplet precautions) เป็ นมาตรการเสริ มสําหรับ
ผูป้ ่ วยที่สงสัยหรื อทราบว่ามีการติดเชื้อที่สามารถแพร่ กระจายทางละอองฝอย เสมหะ นํ้ามูก นํ้าลาย ซึ่ งเกิ ด
จากการพูด ไอ จาม รดกัน เนื่องจากละอองมีขนาดใหญ่ลอยไปได้ไม่ไกลเกินระยะ 3 ฟุต เชื้อจะเข้าสู่ ร่างกาย
ทางจมูกและเยือ่ บุตาหรื อผิวหนัง
วิธีดําเนินการ
การปฏิบัติต่อผู้ป่วยที่แพร่ กระจายเชื้อโดย
วิธีปฏิบัติ
ละองฝอย ( droplet precautions)
ห้องผูป้ ่ วย
-แยกผูป้ ่ วยไว้ในห้องแยก ปิ ดประตูตลอดเวลา กรณี ไม่มีห้องแยก
จัดให้ผปู ้ ่ วยติดเชื้อชนิดเดียวกันอยูห่ อ้ งเดียวกันได้/อยูห่ ่างกันเกิน
3 ฟุตอุปกรณ์ใช้เฉพาะราย
-แขวนป้ ายแจ้งเตือน
อุปกรณ์ป้องกันร่ างกาย
-สวมผ้าปิ ดปาก-จมูก ชนิด N95 เมื่อให้การพยาบาลผูป้ ่ วยระยะ
ไม่เกิน 3 ฟุต
-สวมถุงมือเมื่อจับต้องผูป้ ่ วย
การเคลื่อนย้าย
เมื่อจําเป็ นและให้ผปู ้ ่ วยใส่ ผา้ ปิ ดปาก-จมูกชนิดธรรมดารวมทั้ง
แจ้งหน่วยงานที่รับย้ายทราบถึงการแพร่ กระจายเชื้ อ
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ค. การปฏิบตั ิต่อผูป้ ่ วยที่แพร่ กระจายเชื้อจากการสัมผัส (contact precautions) เป็ นมาตรการเสริ ม
สํา หรั บ ผูป้ ่ วยที่ ส งสัย หรื อทราบว่า มี การติ ดเชื้ อที่ ส ามารถแพร่ กระจายได้โดยการสั ม ผัส ทางตรง(direct
contact) เช่น การสัมผัสผิวหนังที่มีแผล หรื อการติดต่อโดยการสัมผัสทางอ้อม(Indirect contact) เช่ น การ
สัมผัสเครื่ องมือที่ปนเปื้ อน ตลอดจนที่มีเชื้อแบคทีเรี ยดื้อยาต่างๆเช่น MRSA VRE เป็ นต้น
วิธีดําเนินการ
การปฏิบัติต่อผู้ป่วยที่แพร่ กระจายเชื้อจาก
วิธีปฏิบัติ
การสั มผัส (contact precautions)
ห้องผูป้ ่ วย
-แยกผูป้ ่ วยไว้ในห้องแยก ปิ ดประตูตลอดเวลา กรณี ไม่มีห้องแยกจัดให้
ผูป้ ่ วยติดเชื้ อชนิดเดียวกันอยูห่ อ้ งเดียวกันได้/อยูห่ ่างกันเกิน 3 ฟุต อุปกรณ์
ใช้เฉพาะราย
-แขวนป้ ายแจ้งเตือน
อุปกรณ์ป้องกันร่ างกาย
-สวมถุงมือทุกครั้งที่เข้าให้การดูแล หลังถอดถุงมือล้างมือทันที่
-สวมผ้ากันเปื้ อน
การเคลื่อนย้าย
เคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยเมื่อจําเป็ นกรณี เคลื่อนย้ายต้องระวังการปนเปื้ อนสู่
สิ่ งแวดล้อม กรณี มีบาดแผลที่มีเชื้อโรคต้องปิ ดแผลให้มิดชิด รวมทั้งแจ้ง
หน่วยงานที่รับย้ายทราบถึงการแพร่ กระจายเชื้อและให้ทาํ ความสะอาด
พาหนะที่เคลื่อนย้ายด้วยนํ้ายาทําลายเชื้อตามที่นโยบาย รพ.กําหนด
เครื่องป้องกันร่ างกาย
หลักการใช้เครื่ องป้ องกันร่ างกาย(Personal Protective Equipment-PPE)
1. ใช้เมื่อจําเป็ น ควรใช้เครื่ องป้ องกันร่ างกายเฉพาะในกรณี ที่มีขอ้ บ่งชี้ให้ใช้เท่านั้นและเมื่อหมด
กิจกรรมนั้นแล้วให้ถอดเครื่ องป้ องกันร่ างกายนั้นออก
2. เลือกใช้เครื่ องป้ องกันให้เหมาะแก่งาน การเลือกใช้เครื่ องป้ องกันร่ างกายแต่ละชนิดขึ้นอยูก่ บั
วัตถุประสงค์วา่ ต้องการป้ องกันใครและอวัยวะส่ วนใด ผูป้ ฏิบตั ิงานต้องมีความรู้วา่ กิจกรรมแต่ละอย่างเสี่ ยง
ต่อการสัมผัสเชื้อโรคหรื อสารพิษหรื อไม่
3. เลือกใช้ขนาดที่พอดี ต้องใช้เครื่ องป้ องกันร่ างกายที่มีขนาดเหมาะสม เพื่อให้ได้ผลดีในด้านการ
ป้ องกันและสะดวกต่อการปฏิบตั ิงาน
4. เลือกใช้ให้เหมาะกับเศรษฐานะ
5. การหมุนเวียนและกําจัดอย่างเหมาะสม
เครื่องป้องกันร่ างกายทีใ่ ช้ ทางการแพทย์ ประกอบด้ วย
- หมวก (cap)

9

หมวก

แว่นป้ องกันตา (eyeware)
ผ้าปิ ดปาก-จมูก(mask)
ถุงมือ (glove)
เสื้ อคลุม(gown)
ผ้ากันเปื้ อน(apron)
รองเท้า(footware)

ทําด้วยผ้าหรื อกระดาษ ต้องมีขนาด พอดีที่จะคลุมผมได้หมด
ประโยชน์ของหมวกที่สาํ คัญคือ ป้ องกันการกระจายของขี้รังแคและเส้นผมของผูส้ วมใส่
ข้อบ่งชี้ – ผ่าตัดหรื อช่วยผ่าตัด
- ปฏิบตั ิงานอยูใ่ นสถานที่ท่ีตอ้ งการความสะอาด เช่น ห้องผ่าตัดและบริ เวณใกล้เคียง
- ขณะปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับวัสดุปราศจากเชื้อ เช่น เตรี ยมยา สารนํ้าที่ให้ทางหลอดเลือด
แว่ นป้องกันตา
เป็ นแว่นที่ปกปิ ดเพื่อป้ องกันสิ่ งปนเปื้ อนเชื้อโรคที่เป็ นนํ้าหรื อละอองไม่ให้กระเด็นหรื อฟุ้ งเข้าตา
ข้อบ่งชี้ – หัตถการที่อาจจะมีเลือดกระเด็นเข้าตา เช่น การผ่าตัด การทําคลอด
- หัตถการที่คาดว่าอาจจะมีสารคัดหลัง่ พุง่ เข้าตา เช่น การดูดเสมหะผูป้ ่ วย
- หัตถการที่อาจจะมีละอองฝอยเข้าตา เช่น การกรอฟัน การกรอหรื อเลื่อยกระดูก การปฏิบตั ิงานใน
ห้องปฏิบตั ิการ
วัสดุที่ใช้ป้องกันตา มี4 ชนิดดังนี้
1. แว่นตาธรรมดา ไม่มีแผงป้ องกัน สารนํ้าหรื อละอองจะเข้าตา ได้จากด้านข้างและด้านล่าง ไม่เหมาะ
สําหรับหัตถการที่มีความเสี่ ยง
2. แว่นตาที่มีแผงกั้น แผงด้านข้างและด้านล่างจะกระชับกับใบหน้า ช่วยป้ องกันสารนํ้าและละอองได้
3. แว่นตาสําหรับสวมใส่ ขณะว่ายนํ้า จะกระชับแน่นกับใบหน้า ป้ องกันไม่ให้ละอองเข้าตา
4. หน้ากาก (face shield) อาจจะเป็ นแผงติดกับกรอบ ใช้สวมศีรษะ ข้อดีคือนํ้าหนักน้อย ใส่ สะดวก แต่
การป้ องกันหรื อละอองที่เข้าทางด้านข้างและด้านล่างไม่ค่อยดี
ผ้าปิ ดปาก-จมูก
ข้อบ่งชี้
1. การทําหัตถการ เช่น ผ่าตัด ฟอกผิวหนังผูป้ ่ วยไฟไหม้น้ าํ ร้อนลวก ฯลฯ
2. เมื่อบุคลากรหรื อผูเ้ ยีย่ มไข้เป็ นโรคที่ติดต่อได้ทางลมหายใจ เช่น ไข้หวัด วัณโรค
3. การดูแลผูป้ ่ วยหรื อการปฏิบตั ิงานในห้องทดลองที่อาจจะมีเลือด สารนํ้า หรื อละอองของสิ่ งเหล่านี้
กระเด็นเข้าปาก จมูก
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การปฏิบตั ิงานที่เสี่ ยงต่อการได้รับเชื้ อโรคทางลมหายใจ
ควรสวมหน้ากากกรองอากาศ ( high efficiency particular air –HEPA filter mask)
กรณี ที่จะต้องใช้หน้ากากกรองอากาศ
1. หัตถการที่เสี่ ยงต่อการรับเชื้อจากผูป้ ่ วย ได้แก่ การส่ องกล้องเข้าทางเดินหายใจ(bronchoscopy) การ
ทํากายภาพบําบัด เพื่อให้ผปู ้ ่ วยไอ เป็ นต้น
2. การปฏิบตั ิงานที่เสี่ ยงต่อการสู ดเชื้อโรคเข้าทางเดินหายใจ เช่น โรคติดต่อทางอากาศ , ละอองฝอย
และ ในห้องปฏิบตั ิการ
ขั้นตอนการสวมหน้ากากกรองอากาศ
1. เลือกขนนาดที่เหมาะสมกับตนเอง
2. สวมให้คลุมจมูก ปาก และคาง
3. กดแถบลวดให้แนบสนิทกับจมูก
4. คล้องเชือกเหนื อศีรษะ
5. ขยับให้หน้ากากกระชับพอดี
6. ตรวจสอบความแน่น( fit check)
6.1 หายใจเข้า หน้ากากควรยุบลงเล็กน้อย
6.2 หายใจออก สังเกตลมรั่วตามแนวสันจมูก คาง
ถุงมือ
ประโยชน์ของถุงมือที่ใช้ในทางการแพทย์ มี 2 ประการคือ
1. ป้ องกันมือที่อยูใ่ นถุงมือมิให้สมั ผัสกับสิ่ งสกปรก สารพิษ หรื อ เชื้อโรค
2. ป้ องกันสิ่ งที่จบั ต้องไม่ให้เปื้ อนสิ่ งสกปรกหรื อเชื้ อโรค ที่อยูบ่ นมือ
ประเภทของถุงมือ ถุงมือยางที่ใช้ในสถานพยาบาล มี 2 ประเภท คือ
1. ถุงมือปราศจากเชื้อ(sterile glove) อาจจะเป็ นถุงมือที่ใช้ครั้งเดียว (dispossible) หรื อถุงมือที่ใช้แล้ว
นําไปล้างแล้วอบไอนํ้าฆ่าเชื้ อ(reusable)โดยทัว่ ไปมี 2 ขนาด คือ
1.1 ถุงมือปราศจากเชื้อขนาดสั้น ใช้งานทัว่ ไป
1.2 ถุงมือปราศจากจากเชื้อขนาดยาว ใช้สาํ หรับการล้วงรกหรื อผ่าตัด อวัยวะที่อยูล่ ึก
2. ถุงมือสะอาด (non-sterile glove) เป็ นถุงมือที่ไม่ได้รับการทําให้ปราศจากเชื้อ ประกอบด้วย
2.1 ถุงมือที่สวมเพื่อใช้ในการตรวจใช้สวมมือก่อนสัมผัสสิ่ งของที่สกปรก มีพิษ หรื อ มีเชื้อโรค
2.2 ถุงมือยางชนิดหนา(heavy-duty glove)เป็ นถุงมือยางที่ใช้งานซักล้าง หรื อ หยิบจับของหนักๆที่
สกปรก
ถุงมือปราศจากเชื้อ : ข้อบ่งชี้
1. ควรหยิบจับเครื่ องมือที่ปราศจากเชื้อ
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2. การทําหัตถการ เช่น การเจาะ การผ่าตัด ฯลฯ
วิธีการใช้ : ถุงมือปราศจากเชื้อ
1. ก่อนใส่ ถุงมือให้ลา้ งมือด้วยนํ้าและนํ้ายาทําลายเชื้อนาน 3-5 นาที (surgical hand washing) เพื่อ
ป้ องกันเชื้อบนมือไม่ให้ปนเปื้ อนวัสดุ หรื อร่ างกายของผูป้ ่ วยที่จบั ต้องในกรณี ที่ถุงมือขาด เนื่องจากถุงมือที่
ใช้อาจจะขาดก่อนใช้หรื อหลังจากการใช้ได้ในกรณี เช่นนี้มือที่สะอาดจะมีอนั ตรายน้อยกว่ามือที่สกปรก
2. เมื่อล้างมือแล้วเช็ดให้แห้งด้วยผ้าปราศจากเชื้อ แล้วจึงสวมถุงมืออย่างถูกวิธี โดยระวังไม่ให้ผวิ ด้าน
นอกของถุงมือสัมผัสกับผิวหนัง
3. ถ้าถุงมือรั่วหรื อขาดเล็กน้อยขณะใช้ ให้สวมถุงมือปราศจากเชื้อคู่ใหม่ทบั ลงบนถุงมือคู่เก่า แต่ถา้
ขาดมากเช่น นิ้วทะลุถุงมือออกมา ให้ถอดถุงมือทิง้ แล้วล้างมือด้วยนํ้ายาทําลายเชื้อเช่นเดียวกับที่กล่าว
ข้างต้นก่อนสวมถุงมือใหม่
4. เมื่อเสร็ จภารกิจ ให้เช็ดเลือดหรื อหนองออกจาถุงมือให้มากที่สุดแล้วจึงถอดถุงมือใส่ ลงในถังที่
เตรี ยมไว้ เพือ่ นําไปซักล้างและเข้ากระบวนการทําให้ปราศจากเชื้อต่อไป ถ้าเป็ นถุงมือใช้ครั้งเดียว ให้ถอด
ทิ้งในถุงมูลฝอยติดเชื้ อหลังจากใช้ทนั ทีโดยไม่ตอ้ งเช็ดหรื อล้าง
5. เมื่อถอดถุงมือแล้ว ให้ลา้ งมือด้วยนํ้าและนํ้ายาทําลายเชื้อนาน ประมาณ30นาที (hygienic hand
washing) เพื่อทําลายเชื้อบน ผิวหนังที่อาจติดมาเนื่ องจากถุงมือรั่วหรื อขาดระหว่างใช้งาน
ถุงมือสะอาด: ข้อบ่งชี้
1. ควรหยิบจับสิ่ งของสกปรก น่ารังเกียจ สารพิษ หรื อมีเชื้อโรค
2. การจับต้องผูป้ ่ วยหรื ออวัยวะส่ วนใดส่ วนหนึ่งของผูป้ ่ วย ที่มีหรื อคาดว่าจะมีเชื้ อโรคอันตราย
3. การหยิบจับต้องผูป้ ่ วยหรื ออวัยวะส่ วนใดส่ วนหนึ่งของผูป้ ่ วยที่มีหรื อคาดว่าจะมีเชื้อโรคอันตราย
วิธีการใช้
1. ถ้ามีแผลที่มือหรื อนิ้วมือ ให้ปิดแผลด้วยพลาสเตอร์ ให้มิดชิดก่อนสวมถุงมือ เพื่อป้ องกันสิ่ งสกปรก
เชื้อโรค หรื อ สารพิษไม่ให้เข้าทางบาดแผลในกรณี ที่ถุงมือรั่วหรื อขาด
2. การจับต้องผูป้ ่ วยรายใหม่ให้เปลี่ยนถุงมือคู่ใหม่ก่อนจับต้องผูป้ ่ วยรายใหม่
3. เมื่อเสร็ จภารกิจแล้ว ถอดถุงมือทิง้ ลงในถังรองรับเพื่อแช่ในนํ้ายา ทําลายเชื้อก่อนซักล้างแล้ว
นํามาใช้ใหม่ต่อไป ถ้าเป็ นถุงมือใช้ครั้งเดียวให้ถอดทิ้งลงในถุงขยะมูลฝอยติดเชื้อ
4. ล้างมือให้สะอาดด้วยนํ้าและสบู่หลังจากถอดถุงมือแล้ว
สวมถุงมือโดยไม่จาํ เป็ นที่พบได้บ่อยๆดังนี้
1. การจับต้องผูป้ ่ วยที่ไม่มีบาดแผล ไม่เป็ นโรคติดต่อ เช่น การจับชีพจร การวัดความดันโลหิ ต การวัด
อุณหภูมิร่างกาย ฯลฯ
2. การทํางานเอกสาร เช่น การเขียนรายงาน การกรอกรายงาน เชื้อที่ติดบนถุงมือจะติดกับเอกสารที่
สัมผัสคนที่จบั ต้องต่อมาจะติดเชื้อได้
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3. การจับหู โทรศัพท์ เปิ ดปิ ดประตูโดยใช้ลูกมือบิดลูกบิดฯลฯ
เสื้อคลุม
ข้อบ่งชี้ – เมื่อจะสัมผัสกับสิ่ งที่มีเชื้อโรค เช่น การอุม้ เด็กที่มีแผลพุพองตามตัว
- เพื่อป้ องกันเชื้อโรคแพร่ สู่ผปู ้ ่ วยเช่น การทําผ่าตัด ทําคลอด ฯลฯ
ผ้ ากันเปื้ อน
ผูป้ ฏิบตั ิงานควรใส่ ผา้ กันเปื้ อนทับเสื้ อผ้าที่สวมอยู่ เช่น ขณะผ่าตัด สารคัดหลัง่ อาจจะซึ มผ่านเสื้ อ
คลุมถูกผิวหนังใต้เสื้ อคลุมได้หรื อขณะล้างของสกปรก
ผ้ากันเปื้ อนในปั จจุบนั ส่ วนใหญ่ทาํ ด้วยพลาสติก อาจจะเป็ น ชนิดที่ใช้ครั้งเดียวทิง้ หรื อชนิดที่ซกั
ล้างนํามาใช้ใหม่ได้ การเลือกว่าจะใช้ชนิดใดขึ้นกับเศรษฐานะ โดยทัว่ ไปชนิดที่ใช้ครั้งเดียว จะมีราคาสู งกว่า
รองเท้ า
ชนิดและประโยชน์ของรองเท้า
1. รองเท้าแตะส่ วนใหญ่เป็ นรองเท้าฟองนํ้า มีประโยชน์ในการลดเสี ยงดังเวลาเดิน ถ้าล้างทําความ
สะอาดจะช่วยลดความสกปรกของพื้น
2. รองเท้ายางหุ ม้ ข้อ(รองเท้าบูท๊ ) ใช้ป้องกันเท้าจากสารนํ้าที่สกปรก
สถานที่ที่ควรใช้รองเท้าพิเศษ
1. ห้องผ่าตัด ผูท้ ี่จะเข้าห้องผ่าตัดต้องสวมรองเท้าสะอาด ส่ วนใหญ่เป็ นรองเท้าฟองนํ้า
2. หน่วยอภิบาลที่ตอ้ งการความสะอาด เช่น หอผูป้ ่ วยไฟไหม้น้ าํ ร้อนลวก ผูป้ ่ วยเปลี่ยนอวัยวะ หน่วย
ไตเทียม
3. ห้องคลอด ผูท้ าํ คลอดควรใส่ รองเท้ายางหุ ม้ ข้อเพื่อป้ องกันเลือดเปื้ อนเท้า ขณะทําคลอด
4. บริ เวณที่พ้ืนเปี ยก สกปรก มีเชื้อโรค เช่น ห้องนํ้า เรื อนพักขยะ ผูป้ ฏิบตั ิงานควรใส่ รองเท้ายางหุ ม้ ข้อ
การดูแลรองเท้า
1. รองเท้าที่ใส่ บริ เวณสะอาด ได้แก่ รองเท้าแตะฟองนํ้าและรองเท้าที่ใส่ เข้าห้องผ่าตัดส่ วนตัว ควรล้าง
ด้วยนํ้าและผงซักฟอก และเช็ดทําความสะอาดเมื่อสกปรก ไม่ใส่ รองเท้าเหล่านี้เมื่อเดินไปบริ เวณที่สกปรก
เช่น เข้าห้องนํ้า บนถนน
2. รองเท้ายางหุ ม้ ข้อ เมื่อใช้แล้วให้ใช้น้ าํ ราดหรื อฉี ดกําจัดสิ่ งสกปรกที่เปรอะเปื้ อนอยูอ่ อกแล้วขัดล้าง
ด้วยนํ้าและผงซักฟอก นําไปผึ่งให้แห้ง
3. รองเท้าทําความสะอาดทุกวันและแยกใช้เป็ นโซน
ขั้นตอนการใส่ เครื่องป้องกันร่ างกาย
1. เสื้ อคลุม
2. ผ้าปิ ดปาก-จมูก
3. แว่น/กระจังหน้า
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4. หมวก
5. ถุงมือ
6. รองเท้าบูท๊
ขั้นตอนการถอดเครื่องป้องกันร่ างกาย
1. ถุงมือ
2. หมวก
3. แว่นตา
4. เสื้ อคลุมและรองเท้า
5. ผ้าปิ ดปาก-จมูก
ข. การควบคุมและป้องกันการติดเชื้อในห้ องผ่ าตัด (Prevention of Hospital-Acquired Infectious in the
Operation Room )(อรอนงค์ พุมอาภรณ์,2531)
ปั จจุบนั ได้มีการนําเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในด้านการตรวจรักษาผูป้ ่ วยอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและมี
ผูป้ ่ วยที่ ต้อ งการการรั ก ษาด้ว ยวิธี ก ารผ่า ตัดเพิ่ม มากขึ้ น ดัง นั้นห้ อ งผ่า ตัด จึ ง เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ซึ่ ง จํา เป็ นใน
โรงพยาบาล ห้องผ่าตัดต้องเป็ นสถานที่ที่สะอาดและปลอดเชื้ อโรคอย่างมากที่สุด มีการควบคุมป้ องกันการ
แพร่ กระจายของเชื้ อโรค มีนโยบายระเบียบปฏิบตั ิที่แน่นอนถูกต้องสําหรับยึดถือปฏิบตั ิ เพื่อให้ผลของการ
รักษาด้วยวิธีผ่าตัดนั้นๆเป็ นไปด้วยดี และมี ประสิ ทธิ ภาพไม่มีการติ ดเชื้ อของบาดแผลผ่าตัด ปลอดภัยทั้ง
ผูป้ ่ วยและบุคลากรที่ปฏิบตั ิงาน
การควบคุมการติดเชื้อในห้องผ่าตัด ประกอบด้วยการออกแบบห้องผ่าตัดอย่างถูกต้องเหมาะสมการ
ควบคุ ม ดู แ ลรั ก ษาความสะอาดอย่า งสมํ่า เสมอ การป้ องกัน การติ ด เชื้ อ ต่ า งๆการตรวจสอบซ่ อ มแซม
บํา รุ ง รั ก ษาเครื่ องมื อเครื่ องใช้ต่า งๆให้ค งสภาพดี อยู่เสมอ ระบบการระบายและถ่ า ยเทอากาศดี การใช้
เครื่ องปรับอากาศที่มีประสิ ทธิ ภาพ การเตรี ยมตัวของบุคลากรในห้องผ่าตัดและผูเ้ กี่ยวข้องกับการทําผ่าตัด
ถูกต้องเหมาะสม การเตรี ยมผูป้ ่ วยมาแล้วเป็ นอย่างดี การทําให้ส่ิ งของเครื่ องมือเครื่ องใช้ในการทําผ่าตัด
ปลอดเชื้อโรค ตลอดจนการรักษากฎระเบียบและเทคนิคการปลอดเชื้อโดยเคร่ งครัด
การแบ่งส่ วนในห้องผ่าตัด ห้องผ่าตัดแบ่งออกได้เป็ น 3 ส่ วนดังนี้
1.Unrestricted area เป็ นส่ วนที่ไม่ตอ้ งเปลี่ยนเสื้ อผ้าและรองเท้า เป็ นที่ติดต่อสอบถาม รับผูป้ ่ วยด้านนอก
ห้องพักรอของผูป้ ่ วยและญาติ
2. Semi restricted area เป็ นส่ วนของ peripheral support area ของห้องผ่าตัดรวมทั้งห้องเก็บสิ่ งของเครื่ องมือ
เครื่ องใช้ ห้องเปลี่ยนเสื้ อผ้าของบุคลากร
3. Restricted area ได้แก่ ห้องสําหรับผ่าตัดห้องเก็บเครื่ องมือเครื่ องใช้ปลอดโรคแล้ว ซึ่ งบุคลากรทุกคนที่เข้า
ไปในบริ เวณนั้นจะต้องปิ ด mask ด้วยเสมอ
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การจัดการสัญจรภายในห้องผ่าตัด
ควรเป็ น One Way Traffic ประตูของห้องผ่าตัดจะเปิ ดเฉพาะเมื่อบุคลากรผ่านเข้าออกเท่านั้น
นอกจากนั้นภายในห้องที่ทาํ ผ่าตัดควรลดการเข้าออกโดยไม่จาํ เป็ น ให้มีการเข้าออกน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็ นไป
ได้และเมื่อผ่านเข้าออกแล้วควรช่ วยให้ประตูปิดสนิ ทดังเดิ ม มีรายงานว่าจํานวนของเชื้ อโรคในห้องผ่าตัด
เพิ่มขึ้นตามจํานวนคนและจํานวนครั้งของการเข้าออกห้องผ่าตัดของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัด
การเคลื่ อนย้ายผูป้ ่ วยจากภายนอกเข้ามาในห้องผ่าตัด ควรแยกรถเข็นนอนสําหรับใช้รับส่ งผูป้ ่ วย
ด้านนอกและด้านใน ยกเว้นในบางรายที่ตอ้ งการรี บด่วน หรื อเนื่ องมาจากโรคหรื ออาการของผูป้ ่ วยซึ่ งไม่
เอื้อต่อการเปลี่ยนรถเข็นนอน ควรทําความสะอาดล้อก่อนนําเข้ามาในห้องผ่าตัด
การนําเครื่ องมือเครื่ องใช้และSupplies ที่สะอาดหรื อปลอดเชื้ อโรคเข้ามาในห้องผ่าตัด ควรแยกจาก
การนําออกเมื่อใช้แล้วหรื อของสกปรกที่จะนําไปทิ้ง
การรักษาความสะอาดในห้องผ่าตัด
การรักษาความสะอาดเป็ นสิ่ งแรกที่จาํ กัด จํานวนเชื้อโรคให้นอ้ ยลง การทําความสะอาดในห้อง
ผ่าตัดจะเริ่ มในตอนเช้าก่อนการผ่าตัด การดูแลขณะทําผ่าตัด ระหว่างการทําผ่าตัดรายต่อราย เมื่อเสร็ จสิ้ น
การผ่าตัดในแต่ละราย และการทําความสะอาดประจําสัปดาห์ ตลอดจนการปฏิบตั ิเมื่อมีผปู ้ ่ วยติดเชื้อ
1. การทําความสะอาดในตอนเช้าก่อนเริ่ มผ่าตัด
1.1 พื้นห้อง ใช้น้ าํ ยาฆ่าเชื้อโรค ในขนาดความเข้มข้นที่กาํ หนด เช็ดถูทาํ ความสะอาดพื้นทุกเช้าโดย
วิธีใช้ถงั นํ้าสองถัง ถังแรกใส่ น้ าํ สําหรับซักทําความสะอาดผ้าถูพ้นื และถังที่สองสําหรับใส่ น้ าํ ยาที่กาํ หนดเมื่อ
ใช้ผา้ ชุบนํ้ายาเช็ดพื้นแล้วให้ซกั ผ้าถูพ้นื ให้สะอาดในถังแรกก่อนจุ่มนํ้ายาเช็ดพื้นต่อไป และควรเปลี่ยนนํ้าใน
ถังเมื่อสกปรกทุกครั้ง
1.2 ภายในห้องผ่าตัด ใช้น้ าํ ยา savlon 1:100 เช็ดทําความสะอาดไฟส่ องผ่าตัด โต๊ะผ่าตัด เตียงผ่าตัด
เครื่ องใช้อื่นๆประจําห้องตลอดจนฝาผนังห้องโดยรอบให้ทว่ั ถึง ทิ้งไว้ประมาณ 5 นาที จึงใช้alcohol 95%
เช็ดตามอีกครั้งหนึ่ง
1.3 ควรดูแลให้ภายในห้องผ่าตัดมีเฉพาะเครื่ องมือเครื่ องใช้ที่จาํ เป็ นในการผ่าตัดรายนั้นๆเท่านั้นไม่
ควรนําห่อผ้าเครื่ องมือเครื่ องใช้อื่นๆเข้าไปไว้เกิ นความจําเป็ นเพราะจะเป็ นแหล่งสะสมฝุ่ นละอองทําความ
สะอาดได้ยาก ก่ อนเช็ ดโต๊ะหรื อตูว้ างเครื่ องมือเครื่ องใช้จะต้องเคลื่อนย้ายของบนโต๊ะหรื อในตูน้ ้ นั ๆออก
เสี ยก่ อน เมื่ อนํ้า ยาที่ เช็ ดแห้งแล้ว จึ งนําของนั้นๆกลับวางไว้ตามเดิ ม มิ ฉะนั้นจะทํา ให้ผา้ ที่ ห่อเครื่ องมื อ
เครื่ องใช้น้ นั เปี ยกชื้น เป็ นทางผ่านของเชื้อโรคได้เป็ นอย่างดี
2. การดูแลในขณะทําผ่าตัด
2.1 ควรจํากัดจํานวนและการเข้าออกของบุคลากร ไม่ควรเปิ ดประตูเข้าออกในห้องผ่าตัดบ่อยครั้ง
ไม่ควรเปิ ดประตูเข้าออกในห้องผ่าตัดบ่อยครั้ ง เพราะจะทําให้จาํ นวนเชื้ อโรคในอากาศเพิ่มมากขึ้นเป็ น
สาเหตุให้เกิดการติดเชื้อของบาดแผลได้ง่าย
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2.2 เจ้าหน้าที่ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดจะต้องเปลี่ยนเสื้ อผ้า รองเท้า สวมหมวกคลุมผมให้
มิดชิด ใช้ผา้ ปิ ดปากและจมูก ให้เรี ยบร้อยก่อนเข้ามาในห้องผ่าตัด
2.3 พยาบาลช่วยทัว่ ไปประจําห้อง(circulating nurse) ควรเตรี ยมเครื่ องมือเครื่ องใช้ในการทําผ่าตัด
รายนั้นๆให้พร้อมเพรี ยง
2.4 ในขณะผ่าตัดไม่พดู คุยเกินความจําเป็ น
2.5 เมื่อแก้ห่อเครื่ องมือเครื่ องใช้ต่างๆแล้วไม่ควรสะบัดผ้าที่ห่อ เพราะจะทําให้ฝนฟุ้
ุ่ งกระจายเกิด
การติดเชื้อของแผลผ่าตัดได้
2.6 เมื่อมีน้ าํ เลือด หนองหรื ออื่นๆเปื้ อนในห้องผ่าตัดควรเช็ดออกทันทีท่ีสามารถทําได้
2.7 พยาบาลส่ งผ่าตัด(scrub nurse) ควรทิง้ ผ้าซับเลือด เศษเอ็น ไหม และอื่นๆลงในภาชนะที่เตรี ยม
ไว้เท่านั้น ไม่ควรทิ้งลงบนพื้นห้อง
3. การทําความสะอาดในระหว่างผ่าตัดรายต่อราย ควรทําความสะอาดทันทีที่นาํ ผูป้ ่ วยออกจากห้อง
ผ่าตัดใช้น้ าํ ยาฆ่าเชื้อโรคที่กาํ หนดเช็ดทําความสะอาดพื้นห้องโดยใช้ผา้ เช็ดพื้นกวาดรวบเศษเอ็นไหมออกมา
พร้อมกัน ไม่ควรกวาดพื้นด้วยไม้กวาด เพราะจะทําให้ฝนฟุ้
ุ่ งกระจายขึ้น นําถังทิ้งผ้าซับเลื อด เศษเอ็นไหม
และอื่นๆออกมาเททิง้ ล้างทําความสะอาดถังเช็ดให้แห้งก่อนนําเข้าไปในรายต่อไป ส่ วนเครื่ องมือเครื่ องใช้ที่
ใช้แล้วแยกจากเครื่ องมือที่ยงั มิได้ใช้ นําออกมาล้างทําความสะอาดเช็ดให้แห้ง และจัดส่ งนึ่งเพื่อให้ปลอดเชื้อ
โรคต่อไป นอกจากนั้นควรเช็ดทําความสะอาดเตียงผ่าตัดเครื่ องใช้อุปกรณ์ภายในห้องที่เปรอะเปื้ อนด้วย
นํ้ายาฆ่าเชื้อโรคอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะปูผา้ บนเตียงผ่าตัดสําหรับผูป้ ่ วยรายต่อไป
4. การทําความสะอาดเมื่อเสร็ จผ่าตัดในแต่ละวันใช้น้ าํ ยาฆ่าเชื้อโรคดังกล่าวเช็ดเครื่ องใช้ อุปกรณ์
ต่างๆในห้องผ่าตัดตลอดจนฝาผนังที่สกปรก เตียงผ่าตัดฯลฯ อีกครั้ งหนึ่ งเช่นเดี ยวกับที่ปฏิ บตั ิในตอนเช้า
ก่อนเริ่ มทําผ่าตัด อ่างและก๊อกนํ้าล้างมือควรทําความสะอาดทุกวันและดูแลให้สะอาดอยูต่ ลอดเวลาที่มีผา่ ตัด
ขวดบรรจุน้ าํ สบู่เมื่อใช้หมดแล้ว ควรนําออกมาล้างทําความสะอาด เช็ดให้แห้ง อาจแช่ในนํ้ายา zephiran
1:100 หรื อ อบด้วย formalin ไม่ต่ าํ กว่า 12 ชั่วโมง แล้วล้างมือก่อนผ่าตัดต่อไปในบางแห่ งอาจอบด้วย
ethylene oxide
5. การทําความสะอาดในวันสุ ดสัปดาห์ เช็ดทําความสะอาดในห้องผ่าตัดเช่นเดียวกับในตอนเช้าก่อน
ผ่าตัด เคลื่ อนย้ายเครื่ องมือเครื่ องใช้ต่างๆออกนอกห้องเพื่อขัดล้างพื้นห้อง เครื่ องมือที่มีอยู่ประจําในแต่ละ
ห้องนํามาทําความสะอาดและทําให้ปลอดเชื้ อโรคเมื่อครบกําหนดการใช้(resterile) เมื่อพื้นห้องแห้งสนิ ท
แล้วจัดเก็บเครื่ องใช้ เครื่ องมือต่างๆเข้าที่ อาจอบห้องด้วยformalin ผสมด่างทับทิมทิ้งไว้ประมาณ24-48
ชัว่ โมง เพื่อเตรี ยมไว้สาํ หรับผ่าตัดตามปกติต่อไป(40%formalin 280c.c.ผสมด่างทับทิม150กรัมต่อเนื้อที่ห้อง
1,000ลูกบาศก์ฟุต)
6. การปฏิบตั ิในกรณี ที่มีการผ่าตัดผูป้ ่ วยติดเชื้ อเมื่อมีผา่ ตัดผูป้ ่ วยติดเชื้ อ เจ้าหน้าที่ประจําห้องผ่าตัดควร
เตรี ยมการป้ องกันดังนี้
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6.1 ในกรณี ที่ทราบล่วงหน้าให้นาํ รายที่ติดเชื้อเข้าผ่าตัดเป็ นรายสุ ดท้าย ควรเตรี ยมเครื่ องมือ
เครื่ องใช้รายนั้นๆให้พร้อม เตรี ยมถุ งพลาสติกรองในถังสําหรับทิ้งสิ่ งของเพื่อรองรับเศษไหม เอ็น และผ้า
ซับเลือดที่ใช้แล้ว ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการกําจัดและป้ องกันการแพร่ กระจายเชื้ อโรค นอกจากนั้นให้
เคลื่อนย้ายเครื่ องใช้ที่ไม่จาํ เป็ นในรายนั้นออกนอกห้อง
6.2 ในกรณี ที่ไม่ทราบล่วงหน้า โดยทัว่ ไปจะไม่นาํ ผูป้ ่ วยรายอื่นเข้ามาผ่าตัดในห้องนั้นหลังจากราย
ที่ติดเชื้ อแล้ว หลังจากผ่าตัดให้สังเกตอาการในห้องผ่าตัดนั้นจนกว่าผูป้ ่ วยจะอยู่ในสภาพที่สามารถส่ งกลับ
คืนหอผูป้ ่ วยได้ ไม่นาํ ผูป้ ่ วยรายติดเชื้อนั้นมาสังเกตอาการในห้องพักฟื้ นเช่นในรายปกติ
6.3 เตรี ยมนํ้ายาแช่เครื่ องมือเครื่ องใช้ให้พร้อม (savlon 1:30) เติมนํ้ายานี้หรื อ2% lysol ลงในขวด
รองรับโลหิ ต นํ้า หนอง หรื ออื่นๆที่ออกมาจากตัวผูป้ ่ วยเพื่อฆ่าเชื้อโรค
6.4 พยาบาลส่ งผ่าตัด แยกเครื่ องมือที่สกปรกไว้ต่างหาก นําลงแช่ในนํ้ายาที่เตรี ยมไว้ทนั ทีหลังจาก
เสร็ จสิ้ นการผ่าตัด พยายามแยกเครื่ องมือออกทุกชิ้นเพื่อให้น้ าํ ยาเข้าถึ งทุกส่ วน ถุ งมือที่ใช้แล้วแช่ในนํ้ายา
เช่นเดียวกัน ส่ วนเสื้ อผ้าและผ้าอื่นๆให้ใส่ ถุงผ้าเปื้ อนที่เตรี ยมไว้ ถ้าเป็ นผ้าเปื้ อนเลือด หนอง นํ้า ควรบรรจุลง
ในถุงพลาสติกเสี ยชั้นหนึ่งก่อน เพื่อป้ องกันมิให้ส่วนที่เป็ นนํ้าซึ มผ่านถุงผ้าเปื้ อนออกมาภายนอก เมื่อนําออก
จากห้องผ่าตัดก่อนส่ งไปทําลายเชื้อและซักทําความสะอาดให้สวมถุงผ้าเปื้ อนซ้อนอีกชั้นหนึ่ ง ซึ่ งอาจเป็ นถุง
สี แดงหรื อถุงที่มีเครื่ องหมายที่กาํ หนดแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนเพื่อป้ องกันการแพร่ กระจายของเชื้อโรคและ
ติดต่อกับหน่วยซักฟอกเพื่อมารับผ้าเหล่านี้พร้อมทั้งผ้าซับเลือดไปจัดการอย่างถูกต้องต่อไปทันที
6.5 พยาบาลส่ งเครื่ องมือผ่าตัดและพยาบาลช่วยทัว่ ไปประจําห้อง เช็ดทําความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆ
ภายในห้อง ผนังห้องใหม่ท้ งั หมดด้วยนํ้ายาฆ่าเชื้ อโรคเช่ นเดี ย วกับที่ ป ฏิ บตั ิ ในตอนเช้า ส่ วนพื้นห้องให้
พนักงานทําความสะอาดเช่นเดียวกัน ผ้าที่ใช้เช็ดห้องหรื อเช็ดพื้นต้องแยกไม่ใช้รวมกับห้องผ่าตัดอื่นๆ
6.6 อบห้องด้วยformalin และด่างทับทิม12-24 ชม เปิ ดใช้หอ้ งได้ในวันรุ่ งขึ้นในบางแห่งอาจไม่ใช้
การอบห้อง เพียงแต่เช็ดทําความสะอาดด้วยนํ้ายาฆ่าเชื้อโรคอย่างถูกต้องและทัว่ ถึงแล้ว ก็สามารถใช้ห้องนั้น
ทําผ่าตัดรายต่อไปได้
6.7 เมื่อแช่เครื่ องมือครบกําหนดเวลา 30 นาทีแล้ว ให้นาํ ออกมาล้างทําความสะอาดเช็ดให้แห้ง
จัดส่ งเพื่อทําให้ปลอดเชื้อต่อไป
นอกจากการเตรี ยมและการรักษาความสะอาดในห้องผ่าตัดอย่างถูกต้องดังกล่าวแล้ว บุคลากร
ประจําหรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดทุกคน ควรจะต้องปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของห้องผ่าตัดอย่างเคร่ งครัด
เพื่อให้การป้ องกันควบคุมการติดเชื้อเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ข้ อปฏิบัติสําหรับผู้ทจี่ ะเข้ ามาในห้ องผ่าตัด
วัตถุประสงค์ เพื่อป้ องกันการติดเชื้อของแผลผ่าตัดและป้ องกันการแพร่ กระจายของเชื้ อโรค
ข้อปฏิบตั ิ
1. ผูห้ ญิง เปลี่ยนเสื้ อผ้าเป็ นชุดของห้องผ่าตัด ซึ่ งเตรี ยมไว้ในห้องแต่งตัว ไม่สวมชุดของห้องผ่าตัด
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ทับชุดที่สวมมาจากภายนอก
2. ผูช้ าย เปลี่ยนเสื้ อและกางเกงของห้องผ่าตัดซึ่ งเตรี ยมไว้ในห้องแต่งตัวเป็ นเสื้ อและกางเกง ไม่
สวมทับชุดที่สวมมาจากภายนอกเช่นเดียวกัน
3. เปลี่ยนรองเท้าเป็ นรองเท้าของห้องผ่าตัดควรถอดถุงเท้าหื อถุงน่องออกด้วย
4. สวมหมวกหรื อโพกผ้าเก็บผมให้มิดชิด ใช้ผา้ ปิ ดปากจมูก ทุกครั้งที่เข้าไปในห้องผ่าตัด ถึงแม้วา่
ในขณะนั้นจะไม่มีการผ่าตัดก็ตาม
5. ห้ามแต่งกายชุดของห้องผ่าตัดออกไปภายนอกห้องผ่าตัด นอกจากกรณี พิเศษซึ่งไม่สามารถ
หลีกเลี่ยงได้ ได้ เมื่อกลับเข้ามาในห้องผ่าตัดอีกครั้งจะต้องเปลี่ยนเป็ นชุดใหม่ทนั ที
6. ผูท้ ี่ตอ้ งการดูผา่ ตัด ต้องได้รับอนุญาตจากแพทย์ผรู ้ ับผิดชอบการผ่าตัดรายนั้นๆและหัวหน้า
พยาบาลต้องผ่า ตัดเสี ย ก่ อน ในกรณี ที่ ดูจากอัฒจันทน์ ไ ม่จาํ เป็ นต้องเปลี่ ย นเสื้ อผ้า ควรรั ก ษาความสงบ
เรี ยบร้อยและความสะอาดขณะดูผา่ ตัด
7. พยายามรักษามือมิให้เกิดบาดแผล ตัดเล็บให้ส้ ันและรักษาความสะอาดอยูเ่ สมอต้องล้างมือให้
สะอาดทุกครั้งก่อนเข้าห้องผ่าตัด
8. การปฎิบตั ิงานในห้องผ่าตัดต้องกระทําอย่างสงบ หลีกเลี่ยงการสนทนาที่ไม่จาํ เป็ น พูดด้วยเสี ยง
เบาไม่ตะโกนเสี ยงดัง ถ้าจําเป็ นต้องติดต่อกับบุคคลในทีมผ่าตัด ควรขออนุ ญาตจากผูท้ าํ ผ่าตัดเสี ยก่อนเพื่อมิ
ให้รบกวนสมาธิ ในการทําผ่าตัด หรื อ ในขณะที่ลา้ งเครื่ องมือพยายามไม่ให้เกิดเสี ยงดังรบกวนผูอ้ ื่น
9. รักษาบรรยากาศภายในห้องผ่าตัดให้เหมาะสมกับเป็ นสถานที่ของผูป้ ระกอบวิชาชีพ
การเก็บเครื่ องมือเครื่ องใช้ที่ปลอดเชื้อแล้ว
ควรเก็บไว้ในตูท้ ี่มีฝาปิ ดมิดชิด เพื่อป้ องกันฝุ่ นละอองหรื ออื่นๆการหยิบของออกใช้ควร
หมุนเวียนกันโดยตลอด เพื่อป้ องกันมิให้ของนั้นค้างจนหมดอายุการใช้ ควรเรี ยงของใหม่เข้าทางด้านล่าง
ซ้ายและหยิบใช้จากขวาบนเสมอ
อายุการใช้ของเครื่ องมือเครื่ องใช้ที่ปลอดเชื้อแล้ว
1. เครื่ องมือเครื่ องใช้ที่ปลอดเชื้อมาจากผูผ้ ลิต ให้ตรวจดูวนั หมดอายุที่แสดงไว้หรื อเป็ นชนิดที่ยงั
อยูใ่ นสภาพปลอดเชื้อ เมื่อไม่มีการฉี กชาดของซองนอกที่บรรจุของนั้นๆ
2. เครื่ องมือเครื่ องใช้ที่ทาํ ให้ปลอดเชื้อในโรงพยาบาลเอง โดยปกติจะมีอายุการใช้งานหลังจาก
วันที่น่ ึงแล้วประมาณ 7 วัน แต่ถา้ มีการฉี กขาดหรื อห่อของนั้นอยูใ่ นสภาพที่ไม่เรี ยบร้อยหรื อเปี ยกชื้นไม่ควร
นําไปใช้ในการผ่าตัด จะต้องนําไปจัดห่อส่ งนึ่งใหม่ทุกครั้ง
3. เมื่อหมดอายุการใช้แล้ว ต้องนําเครื่ องมือเครื่ องใช้น้ นั มาตรวจดูความเรี ยบร้อยก่อนจัดห่อส่ งนึ่ง
หรื อทําให้ปลอดเชื้อด้วยวิธีที่เหมาะสมต่อไป
เทคนิคการใช้ Steriled forceps คีบหยิบของที่ปลอดเชื้อแล้ว
1. เมื่อใช้หรื อถือ Steriled forceps ต้องให้ปลาย forceps ขนานกับมือถือหรื อยูต่ ่าํ กว่า ไม่ยกให้
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ปลาย forceps สู งกว่าระดับข้อมือโดยเด็ดขาดเพราะจะทําให้น้ าํ ยาที่แช่ forceps ไว้น้ นั ไหลไปที่มือถื อและ
ไหลย้อนกลับมาที่ปลาย forceps อีกเมื่อหยิบของ
2. ยกให้ forceps สู งและให้อยูใ่ นระดับสายตาไม่กวัดไปมา
3. ในกระปุก forceps แต่ละอันมี forceps เพียงอันเดียว
4. ไม่จบั ขอบกระปุก forceps และไม่ยก forceps ให้ปลายสัมผัสกับขอบกระปุก ให้ยก forceps ขึ้น
จากกระปุกตรงๆปล่อยให้น้ าํ ยาหยดลงในกระปุกก่อนที่จะหยิบไปคีบของ
5. เมื่อพยาบาลช่วยทัว่ ไปใช้ forceps หยิบของให้พยาบาลส่ งเครื่ องมือจะต้องระวังมิให้ปลาย
สัมผัสกับโต๊ะหรื อสิ่ งของที่วางบนโต๊ะเครื่ องมือเด็ดขาด
6. นํ้ายาที่ใส่ ในกระปุก forceps เพื่อแช่ forceps นั้นต้องไม่มากจนถึงมือถือจับนํ้ายาที่ใช้คือ 95%
Alcohol
7. เปลี่ยนกระปุก forceps และนํ้ายาทุกวัน โดยนําไปล้างทําความสะอาดเช็ดให้แห้งและส่ งนึ่ง
ทําลายเชื้อโรคทุกวันเมื่อเสร็ จสิ้ นการผ่าตัดประจําวัน
การใช้คีมคีบหยิบเครื่ องมือเครื่ องใช้ที่ปลอดเชื้อโรคแล้ว ผูใ้ ช้ตอ้ งมีความระมัดระวังตลอดเวลา
และควรใช้เมื่อจําเป็ นจริ งเท่านั้น เพราะถ้าเกิดกี่ปนเปื้ อนของเชื้อโรคขณะคีบหยิบของจะเป็ นการนําเชื้อโรค
นั้นๆผ่านไปสู่ ผปู ้ ่ วยที่รับการผ่าตัดรายนั้นๆทันที
การควบคุมป้ องกันการติดเชื้อในห้องผ่าตัดนั้นขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยต่างๆ ปั จจัยที่มีความสําคัญที่สุด
คือบุ ค ลากร ต้องมี ความรู ้ ความเข้า ใจ ตระหนัก ในความรั บ ผิดชอบต่อหน้า ที่ยึดถื อปฏิ บ ตั ิ ตามนโยบาย
กฎระเบียบ และความถูกต้องอยูเ่ สมอจึงจะทําให้งานต่างๆนั้นลุล่วงไปด้วยดีและมีประสิ ทธิ ภาพ
ค.มาตรฐานการบริการพยาบาลผู้ป่วยผ่ าตัด (สํานักการพยาบาล กรมการแพทย์, 2550)
การพยาบาลผูป้ ่ วยผ่าตัด เป็ นบริ การพยาบาลดูแลผูป้ ่ วยที่มารับการผ่าตัดและผูป้ ่ วยที่มารับการ
รักษาด้วยด้วย Invasive Procedure ต่างๆที่ตอ้ งกระทําในห้องผ่าตัด ให้การดูแลตั้งแต่ระยะก่อนผ่าตัด ระยะ
ผ่า ตัดและระยะหลัง ผ่าตัด โดยครอบคลุ ม ถึ ง การประสานงานกับ ที ม พยาบาลวิสั ญญี ใ นการให้ย าระงับ
ความรู ้สึกเพื่อให้การผ่าตัดดําเนินไปด้วยดี รวมทั้งประสานกับทีมการพยาบาลในหอผูป้ ่ วยหรื อหน่วยบริ การ
ดูแลผูป้ ่ วยหลังผ่าตัดอีกด้วย พยาบาลผ่าตัดนอกจากมีความรู ้ พ้ืนฐานทางการพยาบาลแล้ว ยังต้องมีความรู ้
เกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการผ่าตัด และมีความชํานาญเฉพาะทางด้านอุปกรณ์ หรื อเครื่ องมือพิเศษที่ได้รับการ
ฝึ กฝนพิเศษในการช่วยทําผ่าตัดเพื่อให้ผปู ้ ่ วยได้รับการผ่าตัดอย่างปลอดภัย
มาตรฐานการบริ การพยาบาลผูป้ ่ วยผ่าตัด ประกอบด้วย 4 ส่ วน คือ
1. ลักษณะสําคัญของงานบริ การพยาบาลผูป้ ่ วยผ่าตัด ประกอบด้วย 2 หมวด คือ
1.1 ลักษณะของงานบริ การพยาบาลผูป้ ่ วยผ่าตัด
1.2 การปรับปรุ งผลการดําเนินงาน
2. มาตรฐานการบริ หารงานบริ การพยาบาลผูป้ ่ วยผ่าตัด แบ่งเป็ น 7 หมวด ได้แก่
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2.1 การนําองค์กร
2.2 การวางแผนยุทธศาสตร์
2.3 การให้ความสําคัญกับผูใ้ ช้บริ การและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
2.4 การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู ้
2.5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล
2.6 การจัดการกระบวนการ
2.7 ผลลัพธ์การดําเนินการ
สําหรับการบริ หารการพยาบาลผูป้ ่ วยผ่าตัดนั้น สามารถใช้มาตรฐานการบริ หารการ
พยาบาลขององค์กรพยาบาล ไปประยุกต์เป็ นแนวทางในการบริ หารงานบริ การพยาบาลผูป้ ่ วยผ่าตัด ได้ท้ งั 7
หมวดดังกล่าว ทั้งนี้เนื่องจากแนวทางการบริ หารงานบริ การพยาบาลขององค์กรพยาบาลกับหน่วยบริ การ
พยาบาลผูป้ ่ วยผ่าตัดใช้หลักการเดียวกัน
3. มาตรฐานการปฏิบตั ิการพยาบาลผูป้ ่ วยผ่าตัด เป็ นข้อกําหนดให้พยาบาลนําไปปฏิบตั ิการดูแล
4. ผูใ้ ช้บริ การตั้งแต่เริ่ มมาใช้บริ การในหน่วยบริ การจนออกจากหน่วยบริ การ รวมถึงการดูแล
ต่อเนื่องที่บา้ น ซึ่ งแบ่งเป็ น 9 มาตรฐาน ประกอบด้วย
มาตรฐานที่ 1 การพยาบาลระยะก่อนผ่าตัด
1.1 การประเมินปั ญหา ความต้องการและเตรี ยมความพร้อมผูป้ ่ วยก่อนผ่าตัด
1.2 การเตรี ยมความพร้อมพยาบาลผ่าตัดและอุปกรณ์ เครื่ องมือ
มาตรฐานที่ 2 การพยาบาลระยะผ่าตัด
มาตรฐานที่ 3 การพยาบาลระยะหลังผ่าตัด
มาตรฐานที่ 4 การดูแลต่อเนื่ อง
มาตรฐานที่ 5 การสร้างเสริ มสุ ขภาพ
มาตรฐานที่ 6 การคุม้ ครองภาวะสุ ขภาพ
มาตรฐานที่ 7 การให้ขอ้ มูลและความรู ้ดา้ นสุ ขภาพ
มาตรฐานที่ 8 การพิทกั ษ์สิทธิ ผปู ้ ่ วย
มาตรฐานที่ 9 การบันทึกทางการพยาบาล
5. เกณฑ์ช้ ีวดั คุณภาพการพยาบาลผูป้ ่ วยผ่าตัด เป็ นผลของการปฏิบตั ิตามมาตรฐานการพยาบาล
ทั้งมาตรฐานการบริ หารการพยาบาลและมาตรฐานการปฏิบตั ิการพยาบาลซึ่ งแบ่งเป็ น 4 มิติ ประกอบด้วย
มิติที่ 1 ด้านประสิ ทธิ ผลตามพันธกิจ
มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริ การพยาบาล
มิติที่ 3 ด้านประสิ ทธิ ภาพของการปฏิบตั ิการพยาบาล
มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร
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ลักษณะสํ าคัญของงานบริการพยาบาลผู้ป่วยผ่ าตัด
ลักษณะสําคัญของงานบริ การพยาบาลผูป้ ่ วยผ่าตัด คือ ภาพรวมของงานบริ การพยาบาลผูป้ ่ วยผ่าตัด
ซึ่งเป็ นสิ่ งสําคัญที่มีผลต่อการดําเนินการและปรับปรุ งผลการดําเนิ นงานประกอบด้วย 2 ส่ วน คือ 1) ลักษณะ
ของงานบริ การพยาบาลผูป้ ่ วยผ่าตัด 2) การปรับปรุ งผลการดําเนินงาน
1. ลักษณะของงานบริ การพยาบาลผูป้ ่ วยผ่าตัดงานบริ การพยาบาลผูป้ ่ วยผ่าตัด จะต้องอธิ บายถึง
สภาพแวดล้อมในการปฏิบตั ิภารกิจของงานดังนี้
1.1 งานบริ การพยาบาลผูป้ ่ วยผ่าตัด กําหนดแผนภูมิโครงสร้างการบริ หารการพยาบาลเป็ น
ปั จจุบนั ระบุหน่วยงานในความรับผิดชอบ สายการบังคับบัญชา และสายการประสานงานของหน่วยงานใน
ความรั บผิดชอบ และหน่ วยงานอื่นที่เกี่ ยวข้อง เพื่อแสดงให้เห็ นถึ งการกํากับดู แลตนเองที่ดี และเป็ นการ
สร้างหลักประกันด้านความรับผิดชอบของหัวหน้างานบริ การพยาบาลผูป้ ่ วยผ่าตัด ต่อการดําเนิ นงานภายใน
หน่วยงานที่มีความโปร่ งใสและปกป้ องผลประโยชน์ของประเทศและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
1.2 ผูบ้ ริ หารของงานบริ การพยาบาลผูป้ ่ วยผ่าตัด คือ พยาบาลวิชาชีพที่มีวฒ
ุ ิการศึกษาปริ ญญา
ตรี หรื อเทียบเท่าปริ ญญาตรี ทางการพยาบาล หรื อการพยาบาลและผดุงครรภ์เป็ นอย่างน้อยและมีใยอนุ ญาต
ประกอบวิ ช าชี พ หรื อการพยาบาลและผดุ ง ครรภ์ช้ ันหนึ่ ง ที่ ย งั ไม่ หมดอายุและมี ป ระสบการณ์ ด้า นการ
บริ หารงานในหน่วยงานการพยาบาลผูป้ ่ วยผ่าตัด
1.3 งานบริ การพยาบาลผูป้ ่ วยผ่าตัด กําหนดลักษณะพื้นฐานของหน่วยงานที่ครอบคลุมประเด็น
ต่างๆดังต่อไปนี้
1.3.1 วัฒนธรรมของหน่วยงานที่ครอบคลุมหน่วยบริ การย่อยในความรับผิดชอบของงาน
บริ การพยาบาลผูป้ ่ วยผ่าตัด
1.3.2 เป้ าประสงค์หลักของการบริ การพยาบาลที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเป้ าหมายของ
องค์กรพยาบาล
1.3.3 พันธกิจของงานที่สะท้อนให้เห็นถึงการบริ หารและการจัดระบบบริ การพยาบาลและ
กระบวนการพัฒนาของงานบริ การพยาบาลผูป้ ่ วยผ่าตัด
1.3.4 ค่านิยมของงานบริ การพยาบาลผูป้ ่ วยผ่าตัด ที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าในการให้บริ การที่
ครอบคลุมประเด็นต่างๆตามบริ บทของหน่วยงาน
1.4 งานบริ การพยาบาลผูป้ ่ วยผ่าตัด กําหนดขอบเขตการบริ การของหน่วยงานเป็ นปั จจุบนั และ
ครอบคลุ มการให้บริ การรั กษาพยาบาลผูป้ ่ วยที่เข้ามารับการรั กษาโรคต่างๆด้วยวิธีการผ่าตัด รวมทั้งการ
ผ่าตัดแก้ไขความพิการ ความเจ็บป่ วยด้วยอุบตั ิเหตุและให้บริ การตรวจวินิจฉัย รักษาโรคด้วยเครื่ องมือพิเศษ
ต่า งๆที่ ใช้เทคโนโลยีช้ ันสู ง ทั้ง ในภาวะปกติ ฉุ กเฉิ นและวิก ฤต ครอบคลุ ม การป้ องกัน การควบคุ ม การ
แพร่ กระจายเชื้อ โดยใช้เทคนิ คปลอดเชื้อและเทคนิคเฉพาะของห้องผ่าตัด ที่เน้นการพยาบาลแบบองค์รวม
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โดยยึดผูใ้ ช้บริ การเป็ ฯศูนย์กลางและใช้กระบวนการพยาบาลในการปฏิบตั ิการพยาบาลทั้งระยะก่อนผ่าตัด
ระยะผ่าตัด และระยะหลังผ่าตัด
1.5 งานบริ การพยาบาลผูป้ ่ วยผ่าตัด กําหนดขอบเขตการบริ หารงานครอบคลุมการให้บริ การ
พยาบาล ในประเด็นต่อไปนี้
1.5.1 การกําหนดนโยบายและทิศทางการจัดบริ การพยาบาลผูป้ ่ วยผ่าตัด
1.5.2 การกําหนดนโยบายและแผนพัฒนาคุณภาพการพยาบาลผูป้ ่ วยผ่าตัด
1.5.3 การจัดการและการพัฒนากําลังคนด้านการพยาบาลของงานผูป้ ่ วยผ่าตัด
1.5.4 การจัดการทรัพยากรเกี่ยวกับอุปกรณ์ เครื่ องมือ สถานที่และงบประมาณ
1.5.5 การบริ หารจัดการต้นทุนด้านการพยาบาล
1.5.6 การติดตาม กํากับการปฏิบตั ิงานของพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ
1.5.7 การจัดการความปลอดภัย
1.5.8 การวิจยั และพัฒนาวิชาชีพพยาบาล
1.5.9 การสนับสนุนการทํางานร่ วมกับสหสาขาวิชาชีพ
1.5.10 การสนับสนุนการนําภูมิปัญญาไทยมาใช้
1.5.11 การสร้างการมีส่วนร่ วมกับองค์กรในชุมชนและสังคม
1.5.12 กาประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมของหน่วยงาน
1.6 งานบริ การพยาบาลผูป้ ่ วยผ่าตัด กําหนดแนวทางและกระบวนการให้บริ การพยาบาลแก่
ผูใ้ ช้บริ การที่ครอบคลุมการบริ การพยาบาล ทั้งผูป้ ่ วยในและผูป้ ่ วยนอก รวมถึงการป้ องกันและสร้างเสริ ม
สุ ขภาพในชุมชน
1.6 งานบริ การพยาบาลผูป้ ่ วยผ่าตัด ระบุลกั ษณะโดยรวมบุคลากรทางการพยาบาลตามความ
เป็ นจริ งในปัจจุบนั เพื่อให้มองเห็นภาพรวมของงาน โดยกําหนดให้ครอบคลุมประเด็นต่างๆดังต่อไปนี้
1.7.1 จํานวนช่วงอายุ เพศ วุฒิการศึกษา
1.7.2 ความหลากหลายของบคุลากรในสายงานและหน้าที่ เช่น ความแตกต่างทางด้าน
วัฒนธรรมและสายงานต่างๆซึ่ งอาจจะมีผลต่อการปฏิบตั ิงาน
1.7.3 ข้อกําหนดพิเศษทางด้านสุ ขภาพ ความปลอดภัยและอื่นๆเช่น บุคลากรที่ปฏิบตั ิงานใน
พื้นที่โรคติดต่อ จําเป็ นต้องได้รับการป้ องกันและตรวจสุ ขภาพอย่างต่อเนื่อง
1.7 งานบริ การพยาบาลผูป้ ่ วยผ่าตัด กําหนดทรัพยากรด้านการจัดการที่สาํ คัญที่มีผลต่อการ
ปฏิบตั ิงานของหน่วยงานบริ การในความรับผิดชอบของงานให้ครอบคลุมประเด็นต่างๆต่อไปนี้
1.8.1 อาคารและสถานที่
1.8.2 จุดที่ให้บริ การต่างๆ
1.8.3 เครื่ องใช้สาํ นักงานและเครื่ องคอมพิวเตอร์
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1.8.4 เครื่ องมือทางการแพทย์
1.8.5. เทคโนโลยีต่างๆและสิ่ งอํานวยความสะดวกต่างๆ
1.8.6 ทรัพยากรด้านการจัดการอื่นๆที่สาํ คัญของแต่ละแห่ง
1.9 งานบริ การพยาบาลผูป้ ่ วยห้องผ่าตัด กําหนดกฎระเบียบ ข้อบังคับที่สาํ คัญ รวมทั้งกฎหมาย
ต่า งๆที่ หน่ วยงานใช้เป็ นกฎระเบี ย บพิ เศษและมี ส่ วนสํา คัญต่ องานหลัก ของหน่ วยงาน โดยครอบคลุ ม
กฎระเบียบข้อบังคับที่สาํ คัญ
2. การปรับปรุ งผลการดําเนินงานของงานบริ การพยาบาลผูป้ ่ วยผ่าตัด
2.1 งานบริ การพยาบาลผูป้ ่ วยผ่าตัด กําหนดแนวทางการปรับปรุ งการดําเนินการของหน่วยงาน
อย่างต่อเนื่ อง
2.2 งานบริ การพยาบาลผูป้ ่ วยผ่าตัด กําหนดแนวทางในการประเมินและปรับปรุ งกระบวนการ
ทํางานหลักเป็ นระบบ
2.3 งานบริ การพยาบาลผูป้ ่ วยผ่าตัด กําหนดแนวทางในการเรี ยนรู ้และแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ภายใน
องค์กรอย่างเป็ นระบบ
การปฏิบัติงานสํ าหรับงานห้ องผ่ าตัด(สมหวัง ด่ านชั ยวิจิตร,2538)
1.การเตรี ยมการก่อนปฏิบตั ิงาน
การเตรี ยมการก่อนการปฏิบตั ิงานมีแนวทางการปฏิบตั ิทวั่ ไปเช่นเดียวกับการเตรี ยมการก่อนปฏิบตั ิใน
หน่วยงานทัว่ ไป และสําหรับการเตรี ยมการก่อนปฏิบตั ิงานเฉพาะของห้องผ่าตัดมีดงั ต่อไปนี้
1.1 การเตรี ยมสถานที่ เครื่ องมือ อุปกรณ์ป้องกันฯ
1.1.1 เครื่ องมือ เครื่ องใช้ในห้องผ่าตัด ควรจัดเตรี ยมให้มีเฉพาะเท่าที่จาํ เป็ น
1.1.2 เตียงผ่าตัดให้ปูดว้ ยผ้ายางหรื อผ้าพลาสติกตั้งแต่หวั เตียงจรดปลายเตียง
1.2 การเตรี ยมบุคลากร
2.ข้อปฏิบตั ิขณะดําเนินการผ่าตัด
ข้อปฏิบตั ิขณะดําเนินการผ่าตัดมีแนวทางการปฏิบตั ิทว่ั ไปเช่นเดียวกับข้อปฏิบตั ิขณะปฏิบตั ิงาน/ให้บริ การ
รักษาพยาบาลและมีขอ้ ปฏิบตั ิเฉพาะขณะดําเนินการผ่าตัดดังนี้
2.1 ข้อปฏิบตั ิสาํ หรับศัลยแพทย์ พยาบาลส่ งเครื่ องมือ พยาบาลในห้องผ่าตัด
2.1.1 การส่ งเครื่ องมือผ่าตัดที่แหลมคม ควรวางบนภาชนะ ไม่ควรส่ งโดยตรงจากมือสู่ มือ (No
Touch technique)
2.1.2 การวางเครื่ องมือผ่าตัดที่แหลมคมต้องวางอยูใ่ นภาชนะเพื่อป้ องกันอุบตั ิเหตุ
2.1.3 หลีกเลี่ยงการใช้เข็มเย็บแผลชนิดร้อยรู ควรใช้ชนิด Atraumatic
2.1.4 ในขณะผ่าตัด ใช้เครื่ องจี้ให้เป็ นประโยชน์มากที่สุดเพื่อลดBleeding จากแผล
2.1.5 ใช้เครื่ องมือช่วยถ่าง/ดึง (self retaining retractor) เพื่อลดบุคลากรในทีมผ่าตัด
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2.1.6 หลีกเลี่ยงการใช้มือในพื้นที่(field) ผ่าตัด หรื อใช้มือจับเข็ม เพื่อป้ องกันอุบตั ิเหตุ ให้ใช้
เครื่ องมือแทน เช่น forcepsจับเข็มและใช้retractorแทนมือ
2.1.7 บุคลากรในทีมผ่าตัดจะต้องควบคุมอารมณ์ มีสติและใจจดจ่อในการผ่าตัด เพื่อให้การรับและ
ส่ งเครื่ องมือเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย ไม่เกิดอุบตั ิเหตุระหว่างทีมผ่าตัดจากการรับและส่ งเครื่ องมือผ่าตัด
2.1.8 เมื่อถุงมือขาดขณะผ่าตัด ควรจะถอดเปลี่ยนทันทีและล้างมือให้สะอาดด้วยนํ้ายาฆ่าเชื้ อก่อน
จะสวมถุงมือคู่ใหม่
ในกรณี เกิ ดอุ บ ตั ิ เหตุ จากอุ ป กรณ์ มี คมขณะปฏิ บตั ิ งาน ให้รีบถอดถุ งมื อออกทันที แล้วเค้น
เลือดออกให้มากที่สุด ล้างทําความสะอาดด้วยนํ้ายาฆ่าเชื้อและให้ผอู ้ ื่นเข้าช่วยแทนหรื อกลับเข้าปฏิบตั ิงาน
ต่อตามความเหมาะสม
2.1.9 บุคลากรในทีมผ่าตัดต้องอยูใ่ นบริ เวณที่ทาํ การผ่าตัด จนกว่าจะสิ้ นสุ ดการผ่าตัด หลีกเลี่ยง
การสัมผัส หยิบจับอุปกรณ์ เครื่ องมือที่ไม่เกี่ยวข้องในการผ่าตัด
2.2 ข้อปฏิบตั ิสาํ หรับวิสัญญีแพทย์-พยาบาล
2.2.1 การเตรี ยมยาควรเตรี ยมเฉพาะราย
2.2.2 Corrugated tube ควรใช้เฉพาะราย
2.2.3 ดําเนิ นการตามเทคนิค เพื่อป้ องกันอุบตั ิเหตุจากของแหลมหรื อของมีคมอย่างเคร่ งครัด
3.การทําลายเชื้อและการทําให้ปราศจากเชื้อ
การทําลายเชื้อและการทําให้ปราศจากเชื้อมีแนวทางปฏิบตั ิทว่ั ไปเช่นเดียวกับข้อปฏิบตั ิขณะปฏิบตั ิงาน/
ให้บริ การรักษาพยาบาลและมีขอ้ ปฏิบตั ิเฉพาะสําหรับการทําลายเชื้อและการทําให้ปราศจากเชื้อในห้อง
ผ่าตัดดังนี้
3.1 การทําลายเชื้อ
3.1.1 เมื่อผ่าตัดเสร็ จ ให้ถอดอุปกรณ์ป้องกันฯก่อนออกจากห้องผ่าตัดแล้วใส่ ภาชนะที่เตรี ยมไว้
เพื่อส่ งซัก สําหรับผ้าเปื้ อนเลือด แยกใส่ ถุงพลาสติกสี แดงนําไปทําลายเชื้อที่โรงซักฟอก
3.1.2 Corrugated tube ที่ใช้แล้วให้แช่ใน0.5% hypochloric นาน 30นาทีก่อนนําไปล้างและทําให้
ปราศจากเชื้อโดยชาใน2% Glutaraldehyde หรื ออบแก๊ส
3.1.3 Soda lime/อุปกรณ์ดมยาให้พิจารณาตามประเภทวัสดุ ถ้าสามารถทําลายเชื้อด้วยความร้อน
ได้ให้อบในAutaclave ถ้าไม่สามารถทําลายเชื้อด้วยความร้อนได้ให้แช่น้ าํ ยาทําลายเชื้อ
3.1.4 หลังผ่าตัดทําความสะอาดพื้นห้องผ่าตัดด้วยนํ้าและผงขัดล้างตามปกติถา้ เลือด สารนํ้าจาก
ร่ างกาย ชิ้นเนื้อตกสู่ พ้นื ให้ปฏิบตั ิตามแนวทางการทําลายขยะติดเชื้อ กรณี เลือด สารนํ้าจากร่ างกายหกหล่น
พื้น เตียงผ่าตัด โต๊ะเครื่ องมือที่เปื้ อนเลือดหรื อสารนํ้าจากร่ างกายให้ใช้กระดาษซับออกมากที่สุด ทิง้ กระดาษ
นั้นลงในถุงขยะติดเชื้อ แล้วเช็ดเตียงผ่าตัด หรื อโต๊ะเครื่ องมือบริ เวณนั้นให้ทว่ั ด้วย70%Alcohol ก่อนเช็ดถูก
ตามปกติ
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3.1.5 ชิ้นเนื้อ อวัยวะจากการผ่าตัด กําจัดแบบขยะติดเชื้อ
สรุ ป ในการทําการผ่าตัดนั้น สิ่ งสําคัญคือการเตรี ยมบุคลากรทีมผ่าตัด ให้มีขวัญกําลังใจทีดี มี
ความมัน่ ใจที่จะปฏิบตั ิงานด้วยความภาคภูมิและรู ้ข้นั ตอนในการผ่าตัดผูป้ ่ วยแต่ละรายเป็ นอย่างดี พร้อมทั้งมี
การเตรี ยมอุปกรณ์ต่างๆให้มีความพร้อมที่จะปฏิบตั ิงาน เทคนิคและวิธีการส่ งเครื่ องมือในการผ่าตัด ถูกต้อง
รวดเร็ ว เน้นเทคนิ คที่สามารถลดการสัมผัสเครื่ องมือโดยตรงระหว่างบุคลากรในทีมผ่าตัดเพื่อป้ องกันการ
เกิ ดอุบตั ิเหตุจากของแหลมและของมีคมในการผ่าตัด วิธีการเก็บเครื่ องมือและอุปกรณ์ต่างๆตลอดจนการ
ทําลายเชื้อจะต้องเป็ นไปตามเทคนิ ค วิธีการโดยเคร่ งครัด เพื่อป้ องกันการแพร่ กระจายเชื้ อสู่ บุคลากรในห้อง
ผ่าตัด ผูป้ ่ วย/ผูใ้ ช้บริ การอื่นๆ
พยาบาลห้องผ่าตัดเป็ นวิชาชี พที่มีความเชี่ ยวชาญหากไม่มีความรู ้หรื อศาสตร์ ทางการพยาบาลที่มี
ความเฉพาะเจาะจงแล้วก็อาจทําให้สูญเสี ยความเชี่ ยวชาญเชิ งวิชาชี พได้ ความสําคัญของการนําองค์ความรู ้
หรื อศาสตร์ ทางการพยาบาลผ่าตัดมาใช้ในการพยาบาลผูป้ ่ วยที่เข้ารับการผ่าตัดนั้นนับว่ามีความสําคัญเป็ น
อย่างยิง่ ทั้งนี้บทบาทความรับผิดชอบของพยาบาลห้องผ่าตัดในการดูแลผูป้ ่ วยที่มารับบริ การโดยมีมาตรฐาน
การปฏิบตั ิ 6 มาตรฐาน (สมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย, 2553) คือ
มาตรฐานที่ 1 การประเมินผูป้ ่ วย
มาตรฐานที่ 2 การวินิจฉัยการพยาบาล
มาตรฐานที่ 3 การระบุผลลัพธ์ทางการพยาบาล
มาตรฐานที่ 4 การวางแผนการพยาบาล
มาตรฐานที่ 5 การปฏิบตั ิการพยาบาล
มาตรฐานที่ 6 การประเมินผลการปฏิบตั ิการพยาบาล
ด้วยการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ ความเจริ ญทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
ความก้าวหน้าทางวิชาการ ส่ งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบบริ การด้านสุ ขภาพ การพัฒนาระบบการ
พัฒนาบุคลากร การปรับเปลี่ยนพัฒนางานให้มีคุณภาพและตอบสนองต่อความต้องการของสังคม บุคลากร
ทางการพยาบาลห้องผ่าตัด ซึ่ งให้การดูแลผูป้ ่ วยที่มารับการรักษาหรื อวินิจฉัยด้วยการผ่าตัด ต้องศึกษาหา
ความรู ้ที่ทนั สมัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิงานร่ วมกับทีมผ่าตัดได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและมีความ
จําเป็ นที่จะต้องมีองค์ความรู ้หรื อศาสตร์ ทางการพยาบาลห้องผ่าตัด ที่เป็ นทั้งศาสตร์ และศิลป์ รวมทั้งทักษะ
และประสบการณ์ เพื่อช่ วยในการตัดสิ นใจให้การพยาบาลผูป้ ่ วยที่ มารั บบริ การผ่าตัดตามมาตรฐานการ
พยาบาลห้องผ่าตัด โดยนํากระบวนการพยาบาลมาใช้ให้ครอบคลุมทั้งด้านการดูแลรักษา ป้ องกัน ส่ งเสริ ม
และฟื้ นฟู แล้วยังต้องมีความชํานาญเฉพาะในเรื่ องวิธีการผ่าตัดและเทคนิ คต่างๆตลอดจนใช้ทกั ษะ การใช้
เครื่ องมื อและอุ ปกรณ์ เทคโนโลยีที่ทนั สมัย ที่ใช้เพื่อการผ่าตัดโดยมีองค์ค วามรู ้ เป็ นพื้นฐาน (Knowledge
based professional ) โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์ หรื อข้อมูลเชิ งประจักษ์ โดยให้
การพยาบาลที่ถือหลักว่า มนุ ษย์เป็ นองค์รวมที่มีบูรณาการของร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม วิญญาณ และ
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สิ่ งแวดล้อม บุคลากรทางการพยาบาลห้องผ่าตัดทุกคนจําเป็ นต้องมีความรู ้ ความเข้าใจทางการศึกษา การ
ปฏิ บตั ิ การบริ หาร และการวิจยั อี กทั้งการพยาบาลห้องผ่าตัดเป็ นงานที่เกี่ ยวข้องกับสวัสดิ ภาพและความ
ปลอดภัยของผูป้ ่ วย พยาบาลห้องผ่าตัดเป็ นพยาบาลวิชาชี พที่ให้การดูแลผูป้ ่ วยโดยยึดผูป้ ่ วยเป็ นศูนย์กลาง
ซึ่ งการให้การพยาบาลต้องมีความเป็ นองค์รวมโดยยึดหลัก (1) Patient-centered care รวมทั้งการประเมิน
การวางแผนและการให้กิจกรรมการพยาบาลซึ่ งจะต้องตอบสนองความต้องการของแต่ละบุคคล ซึ่ งข้อมูลจะ
ได้มาจากผูอ้ ื่น การสังเกต และการสื่ อสาร (2) Outcome-oriented care เป็ นการทํานายถึงผลที่จะเกิดขึ้นจาก
การให้การพยาบาลที่มีความเฉพาะเจาะจง
งานห้ องผ่ าตัด สถาบันบําราศนราดูร
ห้องผ่าตัด สถาบันบําราศนราดูร ให้บริ การผ่าตัดรักษา วินิจฉัยโรคด้วยการผ่าตัดและส่ องตรวจ
พิเศษด้วยกล้อง แก่ผปู ้ ่ วยศัลยกรรมทัว่ ไป ศัลยกรรมทางเดินปั สสาวะ ศัลยกรรมกระดูกและข้อ ศัลยกรรม
จักษุ โสต สอ นาสิ ก และสู ติ-นรี เวชกรรม ในทุกกลุ่มอายุ ทั้งผูป้ ่ วยทัว่ ไป ผูป้ ่ วยติดเชื้ อเอชไอวี/เอดส์และ
ผูป้ ่ วยโรคติดต่อ ตลอด 24 ชัว่ โมง
นอกจากนี้ห้องผ่าตัดได้รับมอบหมายงานตรวจเครื่ องมือพิเศษ มีหน้าที่ให้บริ การตรวจวินิจฉัยโรค
โดยการส่ องกล้อง ในผูป้ ่ วยติดเชื้ อเอชไอวี/เอดส์ และผูป้ ่ วยโรคติดต่ออื่นๆและโรคทัว่ ไป ทั้งผูป้ ่ วยที่นอน
โรงพยาบาลและผูป้ ่ วยนอก ให้การดูแลแบบองค์รวมครอบคลุมทั้ง 4 มิติ ทั้งในและนอกหน่วยงาน
งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
วิภาดา ช้างแก้ว (2551) ได้ศึกษาการสร้ างมาตรฐานการพยาบาลผูป้ ่ วยในห้องผ่าตัดโรงพยาบาล
เพชรบูรณ์ โดยผูศ้ ึกษาได้ศึกษาสภาพการณ์การพยาบาลในห้องผ่าตัดรวบรวมปั ญหา ทบทวนตํารา บทความ
วิชาการ แผนการพยาบาล และงานวิจยั ที่ เกี่ยวข้องกับการสร้ างมาตรฐานการพยาบาลผูป้ ่ วยในห้องผ่าตัด
ดําเนินการร่ างมาตรฐานการพยาบาลโดยใช้ข้ นั ตอนกระบวนการพยาบาลจัดโครงการประชุ มเชิ งปฏิบตั ิการ
และใช้ก ระบวนการกลุ่ ม ของพยาบาลวิช าชี พ จํา นวน 6 คน ร่ า งมาตรฐานการพยาบาล ประกอบด้วย
มาตรฐานเชิงกระบวนการ และมาตรฐานเชิ งผลลัพธ์ ตรวจสอบความตรงโดยใช้เทคนิ คเมสัน ประกอบด้วย
ความตรงตามเนื้อหา โดยผูเ้ ชี่ยวชาญจํานวน 5 คนและความตรงตามเกณฑ์สัมพันธ์กบั ผูป้ ่ วยผ่าตัดจํานวน 10
ราย ให้การพยาบาลผูป้ ่ วยในห้องผ่าตัดโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ จาํ นวน 10 ราย พบว่า ได้มาตรฐานการ
พยาบาลผูป้ ่ วยในห้องผ่าตัด โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ จํานวน 9มาตรฐาน ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 ผูป้ ่ วยคลายความวิตกกังวลขณะรอผ่าตัด
มาตรฐานที่ 2 ผูป้ ่ วยมีความเตรี ยมพร้อมก่อนเข้ารับการผ่าตัด
มาตรฐานที่ 3 ผูป้ ่ วยปลอดภัยจากอุบตั ิเหตุในการเคลื่อนย้าย
มาตรฐานที่ 4 ผูป้ ่ วยปลอดภัยจากการแพ้น้ าํ ยาและสารเคมี
มาตรฐานที่ 5 ผูป้ ่ วยปลอดภัยจากการสู ญเสี ยเลือดขณะผ่าตัด
มาตรฐานที่ 6 ผูป้ ่ วยปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อนจากการติดเชื้ อ
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มาตรฐานที่ 7 ผูป้ ่ วยปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อนจากการจัดท่าผ่าตัด
มาตรฐานที่ 8 ผูป้ ่ วยปลอดภัยจากการใช้เครื่ องจี้ตดั ไฟฟ้ า
มาตรฐานที่ 9 ผูป้ ่ วยปลอดภัยจากการใช้เครื่ องมือเครื่ องใช้ในการผ่าตัด
อารยา อินทชัย (2554) ศึกษาการพัฒนารู ปแบบการจัดการเตรี ยมผ่าตัดในห้องผ่าตัดทรวงอก หัวใจ
และหลอดเลือดโรงพยาบาลมหาราชนครเชี ยงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า (1) รู ปแบบใหม่ของการเตรี ยมผ่าตัด
ในห้องผ่าตัดทรวงอก หัวใจ และหลอดเลือดโรงพยาบาลมหาราชนครเชี ยงใหม่ประกอบด้วย กิจกรรมหลัก
และ18 กิ จกรรมย่อย (2) เวลามาตรฐานที่ ใ ช้ใ นรู ปแบบเดิ มก่ อนการพัฒนา เท่ากับ 44.97นาที ส่ วนเวลา
มาตรฐานในรู ปแบบใหม่ เท่ากับ 33.24 นาที ลดลง 11.73 นาที ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในรู ปแบบใหม่ลดลงกว่า
รู ปแบบเดิมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ.01
จากการทบทวนจากตําราวิชาการและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องยังไม่มีการทําแนวปฏิบตั ิทางการพยาบาล
ในการป้ องกันการติดเชื้อในงานห้องผ่าตัดในการผ่าตัดและหรื อดูแลผูป้ ่ วยกลุ่มโรคติดต่อทั้งระบบทางเดิน
หายใจ ผูป้ ่ วยโรคติดต่อจากการสัมผัส
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บทที่ 3
วิธีการดําเนินการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นรู ปแบบการวิจยั และพัฒนา (Research and Development) เป็ นการพัฒนาแนว
ปฏิบตั ิทางการพยาบาลในการป้ องกันการติดเชื้ อในห้องผ่าตัด สถาบันบําราศนราดูร เพื่อศึกษาความเป็ นไป
ได้ในการนําแนวปฏิบตั ิทางการพยาบาลไปใช้และประเมินผลความพึงพอใจในการใช้แนวปฏิ บตั ิทางการ
พยาบาลในการป้ องกันการติ ดเชื้ อในห้องผ่าตัด ทําการศึ กษาระหว่างวันที่ 15 ตุ ลาคม 2558 ถึ ง วันที่ 20
ธันวาคม 2558โดยประยุกต์ใช้กรอบแนวคิดของการใช้ผลงานวิจยั ของไอโอวา (Iowa Model of EvidenceBased Practice (อ้างในฟองคํา ติลกสกุลชัย, 2549: 130-135) ประกอบด้วยขั้นตอนได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 เป็ น
การพัฒ นาแนวปฏิ บ ัติ ท างการพยาบาลในการป้ องกัน การติ ด เชื้ อ ในห้ อ งผ่ า ตัด โดยการวิ เ คราะห์ แ ละ
สังเคราะห์จากการสื บค้นจากเอกสาร ตํารา และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับกิ จกรรมการพยาบาลในการป้ องกัน
การติ ดเชื้ อในห้องผ่า ตัด โดยใช้หลัก ฐานจากแหล่ งที่ ม า 8 แหล่ ง เป็ นหลัก ฐานของแนวปฏิ บ ตั ิ ท างการ
พยาบาลที่ เป็ นงานวิจยั จํานวน 5 เรื่ อง จากเอกสารตํารา จํานวน 3 เรื่ อง โดยเนื้ อหาที่ คดั เลื อกมาเน้นการ
ปฏิบตั ิทางการพยาบาลในการป้ องกันการติดเชื้อในห้องผ่าตัด และพัฒนาเป็ นแนวปฏิบตั ิทางการพยาบาล
ในการป้ องกันการติ ดเชื้ อในห้องผ่า ตัด ขั้นตอนที่ 2 ศึ กษาความเป็ นไปได้ใ นการนํา แนวปฏิ บ ตั ิ ทางการ
พยาบาลไปใช้และประเมินผลความพึงพอใจในการใช้แนวปฏิบตั ิทางการพยาบาลในการป้ องกันการติดเชื้ อ
ในห้องผ่าตัด ซึ่ งประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ มี 2 กลุ่ม ดังนี้
ประชากร
ก. ขั้นตอนการพัฒนาแนวปฏิบตั ิ คือ ผูท้ รงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญ
ข. ขั้นตอนการนําแนวปฏิบตั ิไปใช้ คือ พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบตั ิงานในห้องผ่าตัดจํานวน 13 คน
กลุ่มตัวอย่ าง
ก. ขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพของแนวปฏิบตั ิที่พฒั นาขึ้น กลุ่มตัวอย่างเป็ น ผูท้ รงคุณวุฒิที่มีความ
เชี่ ยวชาญจํานวน 5 ท่าน ประกอบด้วย แพทย์ผเู ้ ชี่ ยวชาญด้านโรคติดเชื้ อ 1 คน แพทย์ผเู ้ ชี่ ยวชาญด้าน
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ศัลยแพทย์ 1 คน พยาบาลวิชาชีพงานควบคุมและป้ องกันการติดเชื้อ 1 คน พยาบาลวิชาชี พที่เป็ นผูน้ ิ เทศทาง
ศัลยกรรม 1 คน และพยาบาลวิชาชีพหัวหน้างานห้องผ่าตัด 1 คน
ข. ขั้นตอนการนําแนวปฏิบตั ิทางการพยาบาลไปใช้ เป็ นพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบตั ิงานในห้องผ่าตัด
สถาบันบําราศนราดูร โดยทําการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) จํานวน 10 คน
และกําหนดคุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
เกณฑ์ คัดเลือกกลุ่มตัวอย่ างเข้ าสู่ การวิจัย (Inclusion criteria)
1. เป็ นพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบตั ิงานในหน่วยงานห้องผ่าตัด สถาบันบําราศนราดูร
2. มีประสบการณ์ในการพยาบาลงานห้องผ่าตัดตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป
3. ผ่านการอบรมด้านการพยาบาลผูป้ ่ วยการควบคุมและป้ องกันการติดเชื้อ
4. พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบตั ิงานในหน่วยงานห้องผ่าตัด ลงนามยินยอมเข้าร่ วมโครงการ
เกณฑ์ การคัดกลุ่มตัวอย่ างออกจากการวิจัย (Exclusion criteria)
1. พยาบาลวิชาชีพที่ไม่ได้ปฏิบตั ิงานในหน่วยงานห้องผ่าตัด สถาบันบําราศนราดูร
2. พยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์ในการพยาบาลงานห้องผ่าตัดน้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เคยผ่านการอบรมด้านการพยาบาลผูป้ ่ วยการควบคุมและป้ องกันการติดเชื้ อ
4. พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบตั ิงานในหน่วยงานห้องผ่าตัด ไม่ยนิ ยอมเข้าร่ วมโครงการ
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
1. เครื่องมือดําเนินการศึกษา
1.1 คู่มือการใช้แนวปฏิบตั ิทางการพยาบาลในการป้ องกันการติดเชื้ อในห้องผ่าตัด สถาบัน
บําราศนราดูร
2. เครื่องมือรวบรวมข้ อมูล
2.1 แบบสอบถามข้อมูลส่ วนบุคคล ประกอบด้วยข้อคําถาม 3 ข้อ ได้แก่ ประสบการณ์ในงาน
ห้องผ่าตัด การได้รับความรู ้/อบรมเรื่ องการป้ องกันการติดเชื้อในห้องผ่าตัด และแหล่งความรู ้ที่ได้รับ
2.2 แบบประเมินผลการใช้แนวปฏิบตั ิทางการพยาบาลในการป้ องกันการติดเชื้อในห้องผ่าตัด
ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผูท้ รงคุ ณวุฒิ จํานวน 5 คน ประกอบด้วย 1) แนวปฏิ บตั ิทางการพยาบาลในการ
ป้ องกันการติดเชื้อในห้องผ่าตัดด้านผูป้ ่ วยวัณโรคปอด จํานวน 13 ข้อ 2) แนวปฏิบตั ิทางการพยาบาลในการ
ป้ องกันการติดเชื้อในห้องผ่าตัดด้านผูป้ ่ วยวัณโรคตําแหน่งอื่น จํานวน 9 ข้อ 3) แนวปฏิบตั ิทางการพยาบาล
ในการป้ องกันการติดเชื้อในห้องผ่าตัดด้านผูป้ ่ วยเอชไอวี จํานวน 10 ข้อ และ4) แนวปฏิบตั ิทางการพยาบาล
ในการป้ องกันการติดเชื้ อในห้องผ่าตัดด้านผูป้ ่ วยเชื้อดื้อยา จํานวน 10 ข้อ รวมข้อคําถามทั้งหมด 42 ข้อ ได้
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ค่า ดัช นี ค วามตรงตามเนื้ อหา (CVI) เท่ า กับ .97 ลัก ษณะข้อ คํา ถามทั้ง หมดเป็ นแบบตรวจสอบรายการ
(checklist) เกณฑ์การให้คะแนน คือ ปฏิ บตั ิได้เท่ากับ 1 คะแนน ปฏิบตั ิไม่ได้เท่ากับ 0 คะแนน ประเมินผล
การปฏิบตั ิได้เป็ นร้อยละ กําหนดเกณฑ์การสรุ ปผลที่มากกว่าร้อยละ 90
2.3 แบบประเมินความพึงพอใจของพยาบาลวิชาชี พในการใช้แนวปฏิ บตั ิทางการพยาบาลที่
ผูว้ ิจยั สร้ างขึ้น มี ขอ้ คําถามทั้งหมด 9 ข้อ ลักษณะของแบบสอบถามโดยใช้แบบมาตราส่ วนประมาณค่า
(Rating Scale) โดยแบ่งออกเป็ น 5 ระดับ โดยให้เลือกตอบเฉพาะข้อที่คิดว่าตรงกับความพึงพอใจของแต่ละ
ข้อ (บุญใจ ศีรสถิตย์นรากูร, 2553) ดังนี้
5 คะแนน

หมายถึง

มีความพึงพอใจมากที่สุด

4 คะแนน

หมายถึง

มีความพึงพอใจมาก

3 คะแนน

หมายถึง

มีความพึงพอใจปานกลาง

2 คะแนน

หมายถึง

มีความพึงพอใจน้อย

1 คะแนน

หมายถึง

มีความพึงพอใจน้อยที่สุด

เกณฑ์การแปลผล โดยค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจกําหนดช่วงชั้นดังนี้ (บุญใจ ศีรสถิตย์นรากูร, 2553)
ค่าเฉลี่ย 4.51 - 5.00

หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด

ค่าเฉลี่ย 3.51 - 4.50

หมายถึง มีความพึงพอใจมาก

ค่าเฉลี่ย 2.51 - 3.50

หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง

ค่าเฉลี่ย 1.51 - 2.50

หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย

ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.50

หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยที่สุด

3. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
ก. แนวปฏิบัติการพยาบาล โดยแนวปฏิบตั ิการพยาบาลทางคลินิกครั้งนี้พฒั นาขึ้น โดยใช้กรอบการ
ควบคุมโรคติดเชื้ อของสมาคมโรคติดเชื้ อแห่ งประเทศไทย ในการกําหนดมาตรฐานการควบคุมโรคติดเชื้ อ
ในห้องผ่าตัด ได้แก่ การเตรี ยมผูป้ ่ วย การเตรี ยมที มบุคลากรและการเตรี ยมเครื่ องมือ โดยมีข้ นั ตอนคือ
พัฒนาแนวปฏิ บตั ิทางการพยาบาล โดยการทบทวนเนื้ อหาที่ เกี่ยวข้อง ได้มีการตรวจสอบความถูกต้อง
เหมาะสม โดย
โดยประเมินแสดงความคิดเห็น ต่อไปนี้
1. ถ้า ผู ้เ ชี่ ย วชาญเห็ น ด้ ว ยกับ เนื้ อ หาทั้ง หมด ในแนวปฏิ บ ัติ ก ารพยาบาลให้ ผู ้เ ชี่ ย วชาญใส่
เครื่ องหมาย ลงในช่องคะแนนระดับ 4
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2. ถ้าผูเ้ ชี่ยวชาญเห็นด้วยกับเนื้อหา ในแนวปฏิบตั ิการพยาบาลแต่ควรมีการแก้ไขข้อความเล็กน้อย
เช่น ภาษา ให้ผเู ้ ชี่ยวชาญใส่ เครื่ องหมาย ลงในช่องคะแนนระดับ 3
3. ถ้าผูเ้ ชี่ ยวชาญไม่เห็ นด้วยกับเนื้ อหาส่ วน ในแนวปฏิ บตั ิการพยาบาลควรมี การแก้ไขข้อความ
ใหม่ ให้ผเู ้ ชี่ยวชาญใส่ เครื่ องหมาย ลงในช่องคะแนนระดับ 2
4. ถ้า ผู ้เ ชี่ ย วชาญไม่ เ ห็ น ด้ว ยกับ เนื้ อ หาทั้ง หมด ในแนวปฏิ บ ัติ ก ารพยาบาลควรตัด ออก ให้
ผูเ้ ชี่ยวชาญใส่ เครื่ องหมาย ลงในช่องคะแนนระดับ 1
ถ้าผูเ้ ชี่ ยวชาญมี คาํ แนะนําอื่ นๆ ให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญสามารถเขี ยนข้อเสนอแนะลงในช่องที่เขี ยนว่า
ข้อคิดเห็นหรื อข้อเสนอแนะหลังจากผูเ้ ชี่ ยวชาญทั้ง 5 ท่านได้ตรวจความถูกต้องเหมาะสมและความตรงของ
เนื้อหา ข้อเสนอแนะและคําแนะนําเพิ่มเติมต่างๆหากข้อเสนอแนะใดที่ผทู ้ รงคุณวุฒิมีความคิดเห็นแตกต่าง
กัน หาความตรงเชิ งเนื้ อหาของเครื่ องมือโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญพิจารณาข้อคําถามแล้วคัดเลือกข้อคําถามที่มีความ
สอดคล้องกับเนื้อหาและองค์ประกอบด้านต่างๆในเนื้อหาที่ตอ้ งการวัดมากเพียงใด โดยระดับคะแนนความ
สอดคล้อง (Content Validity Index:CVI) (บุญใจ ศีรสถิตย์นรากูร,2553) ดังนี้
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ไม่เห็นด้วยกับข้อความนั้นทั้งหมดต้องตัดออก
ไม่เห็นด้วยกับข้อความนั้น ควรมีการแก้ไขข้อความใหม่
เห็นด้วยกับข้อความนั้น แต่ควรมีแก้ไขเล็กน้อย เช่นภาษาที่ใช้
เห็นด้วยกับข้อความทั้งหมด

ถ้าข้อคําถามใดไม่มีความสอดคล้องและความเป็ นตัวแทนเพียงพอ ผูเ้ ชี่ยวชาญอาจให้คะแนนความ
สอดคล้องตํ่า พิ จารณาตัดข้อความนั้นออก การพิจารณาความตรงเชิ ง เนื้ อหานั้น ควรมี สั ดส่ วนจํา นวน
ผูเ้ ชี่ ยวชาญที่ เห็ นด้วยกับข้อความอย่างน้อยร้ อยละ80ขึ้นไป และผูศ้ ึ กษาทําการค้นหาข้อมูล เพิ่มเติ มจาก
เอกสาร ตํารา วารสารและงานวิจยั มาใช้ประกอบการพิจารณาในการแก้ไขแนวปฏิบตั ิการพยาบาลไปใช้
การพิทกั ษ์ สิทธิ์ผ้ ูเข้ าร่ วมการวิจัย
ผูว้ จิ ยั มีการพิทกั ษ์สิทธิ กลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
1. ดําเนิ นการขอเอกสารรับรองการผ่านการพิจารณาจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุ ษย์จากคณะกรรมการ
จริ ย ธรรมการวิ จ ัย ในมนุ ษ ย์ข องสถาบัน บํา ราศนราดู ร โดยส่ ง โครงร่ า งงานวิ จยั แบบสอบถาม พร้ อ ม
แบบฟอร์ มการยินยอมเข้าร่ วมงานวิจยั ไปยังคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุ ษย์ของสถาบันบําราศ
นราดูร เพื่อขอการรับรองก่อนเก็บรวบรวมข้อมูล โครงการวิจยั นี้ ได้ผ่านการพิจารณาเห็ นชอบ เมื่อวันที่
1 พฤศจิกายน 2559 เลขที่ 13h/59_ExPD
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2. มีการชี้แจงการพิทกั ษ์สิทธิ์ เป็ นลายลักษณ์อกั ษรในหน้าแรกของแบบสอบถามโดยบอก
วัตถุประสงค์ในการตอบแบบสอบถาม อธิ บายประโยชน์การเข้าร่ วมการวิจยั ให้กบั กลุ่มตัวอย่างได้รับทราบ
และดําเนิ นการเก็บข้อมูลเฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่ยินยอมเข้าร่ วมการวิจยั เท่านั้น ซึ่ งกลุ่มตัวอย่างสามารถหยุด
หรื อปฏิเสธการเข้าร่ วมการวิจยั ได้ทุกเวลา การปฏิเสธนี้ จะไม่มีผลกระทบใดๆต่อกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่าง
ที่เข้าร่ วมโครงการวิจยั ในครั้งนี้ ลงนามในแบบฟอร์ มการยินยอมเข้าร่ วมงานวิจยั
3.ผูว้ จิ ยั รักษาความลับของการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง โดยผูว้ จิ ยั แนบซองทึบเปล่าให้
กลุ่มตัวอย่างแต่ละคนเท่านั้น หลังตอบแบบสอบถามเสร็ จให้ผตู ้ อบแบบสอบถามปิ ดผนึ กซองให้เรี ยบร้อย
แล้วส่ งกลับคืนให้ผวู ้ จิ ยั เมื่อได้แบบสอบถามกลับมาแล้ว ผูว้ ิจยั เก็บแบบสอบถามไว้เป็ นความลับและอยูใ่ น
ที่ปลอดภัย และทําลายทิง้ เมื่อได้เผยแพร่ ผลงานแล้ว
4. วิเคราะห์ขอ้ มูลทั้งหมดในลักษณะภาพรวม การรายงานผลการวิเคราะห์ในลักษณะที่ไม่สามารถ
เชื่อมโยงถึงตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หน่วยงาน หรื อองค์กรใดองค์กรหนึ่ง
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ภายหลังจากได้รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการพิจารณาโครงร่ างการวิจยั ของสถาบันบําราศนราดูร
และผูอ้ าํ นวยการสถาบันบําราศนราดูร ผูว้ จิ ยั เข้าพบแนะนําตัวกับหัวหน้าพยาบาลเพือ่ ชี้แจงวัตถุประสงค์ ขอ
ความร่ วมมือในการวิจยั และขออนุ ญาตเก็บข้อมูลกับพยาบาลวิชาชีพในหน่วยงานห้องผ่าตัด
2. ผูว้ จิ ยั เป็ นผูข้ อคํายินยอม อธิ บายพร้อมกับตอบข้อซักถามให้กบั พยาบาลวิชาชีพที่เข้าร่ วมโครงการ
3. นําแนวปฏิบตั ิไปให้ผเู ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบ
4. นําข้อข้อเสนอแนะที่ผเู ้ ชี่ยวชาญมาแก้ไขปรับปรุ ง และส่ งให้ผเู ้ ชี่ยวชาญตรวจความสมบูรณ์อีกครั้ง
5. ส่ งแบบประเมินแนวปฏิบตั ิทางการพยาบาลและแบบประเมินความพึงพอใจให้พยาบาลวิชาชีพที่
หน่วยงานห้องผ่าตัดสถาบันบําราศนราดูร เพื่อประเมินผลการใช้
6. กําหนดให้ส่งกลับที่ตระกร้าบนโต๊ะทํางานของผูว้ ิจยั ภายใน 14 วันหลังจากได้รับแนวปฏิบตั ิ
7. ภายหลังจากที่ส่งแบบประเมินครบ ผูว้ จิ ยั ทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลและสรุ ปผลการวิจยั
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. ข้อมูลส่ วนบุคคลของพยาบาลวิชาชีพ วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ และค่าร้อยละ
2. การประเมินผลการใช้แนวปฏิบตั ิทางการพยาบาล วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ และค่าร้อยละ
3. การประเมินความพึงพอใจของพยาบาลวิชาชีพในการใช้แนวปฏิบตั ิทางการพยาบาล วิเคราะห์โดย
ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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บทที่ 4
ผลการวิจัยและอภิปรายผล
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นรู ปแบบการวิจยั และพัฒนา (Research and Development) เป็ นการพัฒนา
แนวปฏิ บตั ิทางการพยาบาลในการป้ องกันการติ ดเชื้ อในห้องผ่าตัด ของสถาบันบําราศนราดู ร เพื่อศึกษา
ความเป็ นไปได้ในการนําแนวปฏิ บตั ิทางการพยาบาลในการป้ องกันการติ ดเชื้ อในห้องผ่าตัดของสถาบัน
บําราศนราดูร และประเมินความพึงพอใจในการนําแนวปฏิบตั ิทางการพยาบาลไปใช้ โดยประยุกต์ใช้กรอบ
แนวคิดของ Iowa Model ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การพัฒนาแนวปฏิบตั ิทางการพยาบาลในการป้ องกันการติดเชื้อในห้องผ่าตัด
ขั้นตอนที่ 2 การตรวจสอบคุณภาพของแนวปฏิบตั ิทางการพยาบาลที่สร้างขึ้น
ขั้นตอนที่ 3 ศึ กษาความเป็ นไปได้ในการใช้แนวปฏิ บตั ิทางการพยาบาลโดยพยาบาลวิชาชี พที่
ปฏิบตั ิงานในห้องผ่าตัด
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินความพึงพอใจในการใช้แนวปฏิบตั ิทางการพยาบาลโดยพยาบาลวิชาชี พ
ที่ปฏิบตั ิงานในห้องผ่าตัด
ขั้นตอนที่ 1 การพัฒนาแนวปฏิบตั ิการพยาบาลในการป้ องกันการติดเชื้อในห้องผ่าตัด
1.1 ผลการสื บค้นจากเอกสาร ตํารา วิชาการและงานวิจยั ที่ สืบค้นได้จากแหล่ งฐานข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับแนวปฏิบตั ิทางการพยาบาลในการป้ องกันการติดเชื้ อในห้องผ่าตัดที่พฒั นาขึ้นใช้กบั ผูป้ ่ วยกลุ่ม
วัณโรคปอด ผูป้ ่ วยวัณโรคตําแหน่งอื่น ผูป้ ่ วยเอชไอวี และผูป้ ่ วยเชื้อดื้อยา ดังแสดงในตารางที่ 1.
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ตารางที่ 1 การวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวปฏิบตั ิทางการพยาบาลในการป้ องกันการติดเชื้ อในห้องผ่าตัด
(ต่อ)
กระบวนการ
ผู้ป่วยวัณโรคปอด
1.ด้ านการเตรียมผู้ป่วย

แนวปฏิบัติทางการพยาบาล
1.เมื่อเจ้าหน้าที่บนหอผูป้ ่ วยส่ งใบแจ้งผ่าตัดระบุโรคว่าเป็ นผูป้ ่ วยวัณ
โรคปอด เจ้าหน้าที่ป ระชาสัมพันธ์ห้องผ่า ตัดตรวจสอบข้อมูลกับ
เจ้าหน้าที่หอผูป้ ่ วยเพื่อจัดเตรี ยมสถานที่และเข้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องใน
การป้ องกันการแพร่ กระจายเชื้อ แบบ Airborne precaution
1.1 ผูป้ ่ วยได้รับยารักษาวัณโรคถึง 2 สัปดาห์หรื อไม่
1.2 ผลการตรวจย้อมเชื้อเสมหะล่าสุ ดเป็ นอย่างไร
1.3ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปเช่ น ก ารงดนํ้ าแล ะ อาหาร ผล ตรวจทาง
ห้องปฏิบตั ิการ
2. แจ้ง พยาบาลประจํา ห้องผ่า ตัดจัดเตรี ย มสถานที่ และเครื่ องมื อ
ผ่าตัดให้พร้อมใช้งาน
3. แจ้งวิสัญญีพยาบาลทราบเพื่อประเมินความพร้ อมของผูป้ ่ วยใน
การทําการผ่าตัดและจัดเตรี ยมอุปกรณ์ดมยา
4. แจ้งพนัก งานเปลห้องผ่าตัดเตรี ยมพร้ อมเพื่อรั บ ผูป้ ่ วยที่ ตึกโดย
พนักงานเปลสวมชุดป้ องกันการติดเชื้อทาง Airborne precaution
5.โทรศัพ ท์ประสานกับ เจ้า หน้าที่ บนหอผูป้ ่ วยเพื่อเตรี ยมอุ ป กรณ์
และผู้ป่ วยในการเคลื่ อ นย้า ย ระหว่ า งเคลื่ อ นย้า ยให้ ผู ้ป่ วยสวม
หน้ากากอนามัย (surgical mask)
6. เตรี ย มห้องผ่า ตัดโดยเปิ ดเครื่ องปรั บ อากาศให้อุณหภูมิ ห้องอยู่
ระหว่าง18-22 0C ความชื้นสัมพัทธ์ระหว่าง 50-60% และระหว่าง
การผ่าตัด อาจเสริ ม Portable HEPA ในห้องผ่าตัดขณะทําการผ่าตัด
7. เมื่อผูป้ ่ วยมาถึงห้องผ่าตัดให้เข้าห้องผ่าตัดได้ทนั ทีโดยไม่ตอ้ งพัก
บริ เวณประชาสัมพันธ์หอ้ งผ่าตัด
8. ควรSet การผ่าตัด เป็ นรายสุ ดท้ายของวัน
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ตารางที่ 1 การวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวปฏิบตั ิทางการพยาบาลในการป้ องกันการติดเชื้ อในห้องผ่าตัด
(ต่อ)
กระบวนการ

แนวปฏิบัติทางการพยาบาล

2. ด้ านการเตรียมทีม

1. พยาบาลและพนักงานเปลห้องผ่าตัดสวมชุ ดป้ องกันการติดเชื้ อ
Airborne precaution โดย
1.1 พยาบาลที่จะต้องเข้าช่วยแพทย์ในการผ่าตัดต้องสวมอุปกรณ์
ป้ องกันดังนี้ mask N95 หมวกผ่าตัด face shield/แว่นตา ถุงมือผ่าตัด
2 ชั้น เสื้ อกาวน์กนั นํ้า
1.2 พยาบาลช่ วยรอบนอกสวมอุปกรณ์ ป้องกันดังนี้ mask N95
หมวกผ่าตัด ถุงมือ dispossible สวมเสื้ อกาวน์แขนยาว
1.3 พนักงานเปลห้องสวมอุปกรณ์ป้องกันดังนี้ Mask N95 สวม
เสื้ อกาวน์ผา้ ถุงมือ dispossible
2. จํา กัด เจ้า หน้า ที่ ห้อ งผ่า ตัด ในการเข้า ทํา การผ่า ตัด ถ้า ต้อ งการ
เครื่ องมือเพิ่มเติมจะขอให้เจ้าหน้าที่ภายนอกหยิบให้และไม่เดินเข้าออกห้องผ่าตัดโดยไม่จาํ เป็ น
3. เมื่อเสร็ จจากการผ่าตัด ในการถอดชุ ดป้ องกันการติดเชื้อ รวมถึ ง
อุปกรณ์เครื่ องมือ ผ้า ขยะ จะรวบรวมไว้ภายในห้องผ่าตัด
4.ผู ้ป่ วยต้อ งสั ง เกตอาการในห้ อ งผ่ า ตัด จนกว่ า อาการคงที่ ก่ อ น
ส่ งกลับหอผูป้ ่ วย
5.เมื่อส่ งผูป้ ่ วยกลับหอผูป้ ่ วยแล้ว ต้องเปิ ดเครื่ องปรั บอากาศทิ้งไว้
1 ชั่ว โมงเพื่ อ ให้ ร ะบบเครื่ อ งปรั บ อากาศจัด การอากาศ ลดการ
แพร่ กระจายเชื้อสู่ บุคลากรและผูป้ ่ วยรายอื่น
1.การเตรี ย มอุ ป กรณ์ และเครื่ องมื อในการผ่า ตัดจะปฏิ บ ตั ิ เหมื อ น
ผูป้ ่ วยที่ มาผ่าตัดทัว่ ไป แต่ตอ้ งเตรี ยมอุปกรณ์ ต่างๆให้เพียงพอเพื่อ
หลีกเลี่ยงการเข้า-ออกห้องผ่าตัดหลายครั้ง
2.การส่ งเครื่ องมือและของมี ค มใช้เทคนิ คแบบไม่สัม ผัส โดยตรง
( No touch technique )

3.ด้ านการเตรียมเครื่องมือ
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ตารางที่ 1 การวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวปฏิบตั ิทางการพยาบาลในการป้ องกันการติดเชื้ อในห้องผ่าตัด
(ต่อ)
กระบวนการ

แนวปฏิบัติทางการพยาบาล
3.หลังการผ่าตัด การทําความสะอาดอุปกรณ์ดงั นี้
ก.อุ ป กรณ์ แ ละเครื่ อ งมื อ ในการผ่า ตัด หลัง ใช้ง านให้ เ ช็ ด คราบ
เลือดออก
ข.ตรวจเช็คเครื่ องมือผ่าตัดให้ครบถ้วนและใส่ ในTrayที่ปิดมิดชิ ด
และส่ งต่อห้องอุปกรณ์โดยตรวจนับจํานวนให้ครบร่ วมกันก่อนส่ ง
หน่วยงานจ่ายกลาง โดยสวมชุดป้ องกันการติดเชื้อ
ค.ทํ า ความสะอาดอุ ป กรณ์ ผ่ า ตั ด และห้ อ งผ่ า ตั ด ด้ ว ย70%
แอลกอฮอล์
ง.หลังจากทําความสะอาดห้องผ่าตัดแล้ว รอ 1 ชัว่ โมง จึงสามารถ
นําผูป้ ่ วยรายอื่นใช้หอ้ งผ่าตัดได้
จ.ระบบปรับอากาศจะเปิ ดตลอดตั้งแต่ก่อนผูป้ ่ วยเข้าห้องผ่าตัดจน
หลังส่ งผูป้ ่ วยกลับหอผูป้ ่ วยต่ออีกประมาณ 1 ชัว่ โมง
ฉ.รถเข็นเปลสําหรับเคลื่ อนย้ายผูป้ ่ วยเมื่อส่ งผูป้ ่ วยเสร็ จเรี ยบร้ อย
ให้ทาํ ความสะอาดในบริ เวณตึกที่กาํ หนดด้วย 70% แอลกอฮอล์โดย
พนั ก งานเปลจะสวมชุ ด ป้ องกัน การติ ด เชื้ อ และใส่ ถุ ง มื อ แบบ
disposable 2 ชั้น
ช.การจัดการชิ้นเนื้อและสิ่ งส่ งตรวจ ให้ใส่ ภาชนะที่ปิดมิดชิดและ
ระมัดระวังการปนเปื้ อน พร้อมเขียนป้ ายแสดงให้ชดั เจน

ผู้ป่วยวัณโรคตําแหน่ งอืน่
ถ้าหากมีการ break down ของ
skin ที่cover เช่น ทํา LN Bx, skin
pus จาก Location ควรเป็ น
airborne precaution แม้วา่ จะ
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ตารางที่ 1 การวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวปฏิบตั ิทางการพยาบาลในการป้ องกันการติดเชื้ อในห้องผ่าตัด
(ต่อ)
กระบวนการ

แนวปฏิบัติทางการพยาบาล

เป็ น วัณ โรคนอกปอด (เช่ น วัณ
โรคตอมนํ้าเหลือง) และ ควรมีการ
เอกซเรย์ปอดเพื่อให้แน่ ใจว่าไม่ มี
การติดเชื้อที่ปอด
1. เมื่อเจ้าหน้าที่บนหอผูป้ ่ วยส่ งใบแจ้งผ่าตัดระบุโรคว่าเป็ นผูป้ ่ วย
1.ด้ านการเตรียมผู้ป่วย
วัณโรคตําแห่ งอื่น เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ห้องผ่าตัดจะตรวจสอบ
ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่หอผูป้ ่ วยนั้นๆดังนี้
1.1 การได้รับยารักษาวัณโรคถึง 2 สัปดาห์หรื อไม่
1.2 ผลการตรวจย้อมเชื้อเสมหะล่าสุ ดเป็ นอย่างไร
ซึ่ งการได้ ข ้อ มู ล ดัง กล่ า วเพื่ อ จัด เตรี ย มสถานที่ แ ละเจ้า หน้ า ที่ ที่
เกี่ ย วข้อ งในการป้ องกัน การแพร่ ก ระจายเชื้ อ แบบ Contact
precaution โดยเฉพาะที่ไม่มีแผลเปิ ด
2. แจ้ง พยาบาลประจํา ห้องผ่า ตัดจัดเตรี ย มสถานที่ และเครื่ องมื อ
ผ่าตัดให้พร้อมใช้งาน
3. แจ้งวิสัญญีพยาบาลทราบเพื่อประเมินความพร้ อมของผูป้ ่ วยใน
การทําการผ่าตัดและจัดเตรี ยมอุปกรณ์ดมยา
4. แจ้งพนัก งานเปลห้องผ่าตัดเตรี ยมพร้ อมเพื่อรั บ ผูป้ ่ วยที่ ตึกโดย
พนักงานเปลสวมชุดป้ องกันการติดเชื้อทาง Contact precaution
1. พยาบาลและพนักงานเปลห้องผ่าตัดสวมชุ ดป้ องกันการติดเชื้ อ
2. ด้ านการเตรียมทีม
แบบ Contact precautionโดย พยาบาลที่จะต้องเข้าช่วยแพทย์ในการ
ผ่าตัดต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันดังนี้ surgical mask หมวกผ่าตัด face
shield/แว่นตา ถุงมือผ่าตัด 2 ชั้น เสื้ อกาวน์
พยาบาลช่ วยรอบนอกสวมอุ ป กรณ์ ป้ องกันดัง นี้ surgical mask
หมวกผ่าตัด ถุงมือ
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ตารางที่ 1 การวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวปฏิบตั ิทางการพยาบาลในการป้ องกันการติดเชื้ อในห้องผ่าตัด
(ต่อ)
กระบวนการ

3. ด้ านการเตรียมเครื่องมือ

แนวปฏิบัติทางการพยาบาล
2. เมื่อเสร็ จการเมื่อเสร็ จจากการผ่าตัด ในการถอดชุ ดป้ องกันการติด
เชื้อ รวมถึงอุปกรณ์เครื่ องผ้า ขยะ จะรวบรวมเพื่อไปทิ้งบริ เวณที่จดั
ไว้เป็ นบริ เวณปนเปื้ อน
3. เคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยมาสังเกตอาการหลังดมยาสลบต่อที่ห้องพักฟื้ น
เหมือนผูป้ ่ วยทัว่ ไป แต่ถา้ เป็ นยาชาเฉพาะที่จะส่ งกลับหอผูป้ ่ วย
1. การเตรี ยมอุป กรณ์ และเครื่ องมื อในการผ่า ตัดจะปฏิ บตั ิ เหมือน
ผูป้ ่ วยที่มาผ่าตัดทัว่ ไป แต่ตอ้ ง เตรี ยมอุปกรณ์ต่างๆให้เพียงพอเพื่อ
หลีกเลี่ยงการเข้า-ออกห้องผ่าตัดหลายครั้ง
2. หลังการผ่าตัด การทําความสะอาดอุปกรณ์ดงั นี้
ก. อุปกรณ์และเครื่ องมือในการผ่าตัดหลังใช้งานให้เช็ดคราบ
เลือดออก
ข. ตรวจเช็ ค เครื่ องมื อผ่า ตัดให้ครบถ้วนและใส่ ใ นTrayที่ ปิ ด
มิดชิ ดและส่ งต่อห้องอุ ปกรณ์ โดยตรวจนับจํานวนให้ครบร่ วมกัน
ก่อนส่ งหน่วยงานจ่ายกลาง โดยสวมชุดป้ องกันการติดเชื้อ
ค. ทํา ความสะอาดอุ ป กรณ์ ผ่า ตัดและโต๊ะ วางเครื่ องมื อด้ว ย
70% แอลกอฮอล์ พื้นห้องผ่าตัดเช็ดด้วยนํ้าผงซักฟอกและตามด้วย
นํ้าสะอาด
ง.รถเข็ น เปลสํ า หรั บ เคลื่ อ นย้า ยผู ้ป่ วยเมื่ อ ส่ ง ผู ้ป่ วยเสร็ จ
เรี ยบร้ อยให้ทาํ ความสะอาดที่ ห้องผ่าตัดด้วย70%แอลกอฮอล์โดย
พนั ก งานเปลจะสวมชุ ด ป้ องกัน การติ ด เชื้ อ และใส่ ถุ ง มื อ แบบ
disposable หรื อถุงมือแม่บา้ น
จ. การจัดการชิ้นเนื้อและสิ่ งส่ งตรวจ ให้ใส่ ภาชนะที่ปิดมิดชิ ด
และระมัดระวังการปนเปื้ อน พร้อมเขียนป้ ายแสดงให้ชดั เจน
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ตารางที่ 1 การวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวปฏิบตั ิทางการพยาบาลในการป้ องกันการติดเชื้ อในห้องผ่าตัด
(ต่อ)
กระบวนการ
ผู้ป่วยเอชไอวี
1. ด้ านการเตรียมผู้ป่วย

2. ด้ านการเตรียมทีม

แนวปฏิบัติทางการพยาบาล
1.เมื่ อเจ้าหน้าที่ บนหอผูป้ ่ วยส่ งใบแจ้งผ่าตัดระบุ โรคว่าเป็ นผูป้ ่ วย
เอชไอวี เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ห้องผ่าตัดจะตรวจสอบข้อมูลกับ
เจ้าหน้าที่หอผูป้ ่ วยนั้นๆดังนี้
1.1 การได้รับยาต้านไวรัสเอชไอวี
1.2 การงดอาหารและนํ้า กี่ชวั่ โมง
1.3 กรณี รับประทานยาต้านไวรั ส ให้รับ ประทานก่ อนทําการ
ผ่าตัด 2 ชั้วโมง) เพื่อจัดเตรี ยมสถานที่และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องใน
การป้ องกันการแพร่ กระจายเชื้อแบบ Contact precaution
2. แจ้ง พยาบาลประจํา ห้องผ่า ตัดจัดเตรี ย มสถานที่ และเครื่ องมื อ
ผ่าตัดให้พร้อมใช้งาน
3. แจ้งวิสัญญีพยาบาลทราบเพื่อประเมินความพร้ อมของผูป้ ่ วยใน
การทําการผ่าตัดและจัดเตรี ยมอุปกรณ์ดมยา
4.แจ้ง พนัก งานเปลห้องผ่า ตัดเตรี ย มพร้ อมเพื่อรั บ ผูป้ ่ วยที่ ตึก โดย
พนักงานเปลสวมชุดป้ องกันการติดเชื้อทาง Contact precaution
1.พยาบาลและพนักงานเปลห้องผ่าตัดสวมชุ ดป้ องกันการติ ดเชื้ อ
แบบ Contact precautionโดย พยาบาลที่จะต้องเข้าช่วยแพทย์ในการ
ผ่าตัดต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันดังนี้ surgical mask หมวกผ่าตัด face
shield/แว่นตา ถุงมือผ่าตัด 2 ชั้น เสื้ อกาวน์กนั นํ้า รองเท้าบู๊ทหรื อถุง
พลาสติกกันนํ้ากรณี หตั ถการที่มีสารคัดหลัง่ มาก
พยาบาลช่ วยรอบนอกสวมอุ ป กรณ์ ป้ องกันดัง นี้ surgical mask
หมวกผ่าตัด ถุงมือ สวมเสื้ อกาวน์ แว่นตา
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ตารางที่ 1 การวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวปฏิบตั ิทางการพยาบาลในการป้ องกันการติดเชื้ อในห้องผ่าตัด
(ต่อ)
กระบวนการ

แนวปฏิบัติทางการพยาบาล
2.เมื่อเสร็ จการเมื่อเสร็ จจากการผ่าตัด ในการถอดชุ ดป้ องกันการติด
เชื้อ รวมถึงอุปกรณ์เครื่ องผ้า ขยะ จะรวบรวมเพื่อไปทิ้งบริ เวณที่จดั
ไว้เป็ นบริ เวณปนเปื้ อน

3.ด้ านการเตรียมเครื่องมือ

1.การเตรี ย มอุ ป กรณ์ และเครื่ องมื อในการผ่า ตัดจะปฏิ บ ตั ิ เหมื อ น
ผูป้ ่ วยที่มาผ่าตัดทัว่ ไป
2.การส่ งเครื่ องมือและของมี ค มใช้เทคนิ คแบบไม่สัม ผัส โดยตรง
( No touch technique )และสวมเครื่ องป้ องกันร่ างกาย
3.หลังการผ่าตัด การทําความสะอาดอุปกรณ์ดงั นี้
ก.อุ ป กรณ์ แ ละเครื่ องมื อ ในการผ่ า ตัด หลัง ใช้ ง านให้ เ ช็ ด คราบ
เลือดออก
ข.ตรวจเช็ คเครื่ องมื อผ่าตัดให้ครบถ้วนและใส่ ในTrayที่ ปิดมิ ดชิ ด
และส่ งต่อห้องอุปกรณ์โดยตรวจนับจํานวนให้ครบร่ วมกันก่อนส่ ง
หน่วยงานจ่ายกลาง โดยสวมชุดป้ องกันการติดเชื้อ
ค.ทําความสะอาดอุปกรณ์ผา่ ตัดและห้องผ่าตัดด้วย 70% แอลกอฮอล์
ง.รถเข็นเปลสําหรับเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยเมื่อส่ งผูป้ ่ วยเสร็ จเรี ยบร้อยให้
ทําความสะอาดในบริ เวณตึ กที่ก าํ หนดด้วย 70% แอลกอฮอล์โดย
พนั ก งานเปลจะสวมชุ ด ป้ องกัน การติ ด เชื้ อ และใส่ ถุ ง มื อ แบบ
disposable 2 ชั้น
จ.การจัดการชิ้ นเนื้ อและสิ่ งส่ งตรวจ ให้ใส่ ภาชนะที่ ปิดมิดชิ ดและ
ระมัดระวังการปนเปื้ อน พร้อมเขียนป้ ายแสดงให้ชดั เจน
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ตารางที่ 1 การวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวปฏิบตั ิทางการพยาบาลในการป้ องกันการติดเชื้ อในห้องผ่าตัด
(ต่อ)
กระบวนการ

แนวปฏิบัติทางการพยาบาล

ผู้ป่วยเชื้อดือ้ ยา
1.ด้ านการเตรียมผู้ป่วย

2.ด้ านการเตรียมทีม

1.เมื่อเจ้าหน้าที่บนหอผูป้ ่ วยส่ งใบแจ้งผ่าตัดระบุโรคว่าเป็ นผูป้ ่ วยเชื้ อ
ดื้ อยา เจ้า หน้าที่ ประชาสัมพันธ์ ห้องผ่าตัดจะตรวจสอบข้อมูลกับ
เจ้าหน้าที่หอผูป้ ่ วยนั้นๆดังนี้
1.1 ผูป้ ่ วยติดเชื้อดื้อยาที่ระบบใด
1.2 การงดอาหารและนํ้า กี่ชวั่ โมง
เพื่อจัดเตรี ยมสถานที่ และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ ยวข้องในการป้ องกันการ
แพร่ กระจายเชื้อแบบ Contact precaution
2. แจ้ง พยาบาลประจํา ห้องผ่า ตัดจัดเตรี ย มสถานที่ และเครื่ องมื อ
ผ่าตัดให้พร้อมใช้งาน
3.แจ้งวิสัญญี พยาบาลทราบเพื่อประเมิ นความพร้ อมของผูป้ ่ วยใน
การทําการผ่าตัดและจัดเตรี ยมอุปกรณ์ดมยา
4.แจ้งพนัก งานเปลห้องผ่า ตัดเตรี ยมพร้ อมเพื่ อรั บผูป้ ่ วยที่ ตึก โดย
พนักงานเปลสวมชุดป้ องกันการติดเชื้อแบบ Contact precaution
5.ขณะเคลื่ อนย้ายผูป้ ่ วยให้ปิดคลุ มบริ เวณที่ เป็ นแหล่ง ของเชื้ อให้
มิดชิด
6.เมื่อเสร็ จผ่าตัด เคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยมาสังเกตอาการหลังดมยาสลบต่อ
ที่หอ้ งพักฟื้ นเหมือนผูป้ ่ วยทัว่ ไป แต่ถา้ เป็ นยาชาเฉพาะที่จะส่ งกลับ
หอผูป้ ่ วย
1.พยาบาลและพนัก งานเปลห้องผ่าตัดสวมชุ ดป้ องกันการติ ดเชื้ อ
แบบ Contact precautionโดย พยาบาลที่จะต้องเข้าช่วยแพทย์ในการ
ผ่าตัดต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันดังนี้ surgical mask หมวกผ่าตัด face
shield/แว่นตา ถุงมือผ่าตัด 2 ชั้น เสื้ อกาวน์กนั นํ้า
พยาบาลช่ วยรอบนอกสวมอุ ป กรณ์ ป้ องกันดัง นี้ surgical mask
หมวกผ่าตัด ถุงมือ สวมเสื้ อกาวน์
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ตารางที่ 1 การวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวปฏิบตั ิทางการพยาบาลในการป้ องกันการติดเชื้ อในห้องผ่าตัด
(ต่อ)
กระบวนการ

3.ด้ านการเตรียมเครื่องมือ

แนวปฏิบัติทางการพยาบาล
2.เมื่อเสร็ จจากการผ่าตัด ในการถอดชุ ดป้ องกันการติดเชื้ อ รวมถึ ง
อุปกรณ์เครื่ องผ้า ขยะ จะรวบรวมไว้ในบริ เวณที่กาํ หนดไว้
1.การเตรี ย มอุ ป กรณ์ และเครื่ องมื อในการผ่า ตัดจะปฏิ บ ตั ิ เหมื อ น
ผูป้ ่ วยที่มาผ่าตัดทัว่ ไป
2.การส่ งเครื่ องมือและของมี ค มใช้เทคนิ คแบบไม่สัม ผัส โดยตรง
( No touch technique ) และสวมเครื่ องป้ องกันร่ างกาย
3.หลังการผ่าตัด การทําความสะอาดอุปกรณ์ดงั นี้
ก.อุ ป กรณ์ แ ละเครื่ องมื อ ในการผ่ า ตัด หลัง ใช้ ง านให้ เ ช็ ด คราบ
เลือดออก
ข.ตรวจเช็ คเครื่ องมื อผ่าตัดให้ครบถ้วนและใส่ ในTrayที่ ปิดมิ ดชิ ด
และส่ งต่อห้องอุปกรณ์โดยตรวจนับจํานวนให้ครบร่ วมกันก่อนส่ ง
หน่วยงานจ่ายกลาง โดยสวมชุดป้ องกันการติดเชื้อ
ค.ทําความสะอาดอุปกรณ์ ผ่าตัดและห้องผ่าตัดด้วยนํ้ายา Surfanios
( High level disinfectant)
ง. รถเข็นเปลสําหรับเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยเมื่อส่ งผูป้ ่ วยเสร็ จเรี ยบร้อยให้
ทํา ความสะอาดในบริ เวณตึ ก ที่ กํ า หนดด้ ว ยนํ้ ายา Surfanios
( High level disinfectant)โดยพนักงานเปลจะสวมชุ ดป้ องกันการติด
เชื้อและใส่ ถุงมือแบบdisposable 2 ชั้น
จ.การจัดการชิ้ นเนื้ อและสิ่ งส่ งตรวจ ให้ใส่ ภาชนะที่ปิดมิดชิ ดและ
ระมัดระวังการปนเปื้ อน พร้อมเขียนป้ ายแสดงให้ชดั เจน

จากตารางที่ 1 จากการสื บค้นจากเอกสาร ตํารา วิชาการและผลงานการวิจยั จากแหล่งฐานข้อมูลต่างๆ
จํานวน 4 เรื่ อง และคัดเลือกมาเพื่อการศึกษาพัฒนาเป็ นแนวปฏิบตั ิทางการพยาบาลในการป้ องกันการติดเชื้ อ
ในห้องผ่าตัด สถาบันบําราศนราดูร ประกอบด้วย 4 เรื่ องที่พฒั นาขึ้นใช้กบั ผูป้ ่ วยกลุ่มโรคต่างๆ ได้แก่ ผูป้ ่ วย
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กลุ่มวัณโรคปอด ผูป้ ่ วยวัณโรคตําแหน่งอื่น ผูป้ ่ วยเอชไอวี และผูป้ ่ วยเชื้อดื้อยา แนวปฏิบตั ิทางการพยาบาล
ในการป้ องกันการติดเชื้ อในห้องผ่าตัดในแต่ละกลุ่มโรค แบ่งเป็ น 3 ขั้นตอน คือ (1) ขั้นตอนด้านการเตรี ยม
ผูป้ ่ วย (2) ขั้นตอนด้านการเตรี ยมทีม และ(3) ขั้นตอนด้านการเตรี ยมเครื่ องมือ โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) ขั้นตอนด้านการเตรี ยมผูป้ ่ วย ประกอบด้วย การส่ งใบแจ้งผ่าตัดโดยการระบุโรคที่รักษา
การรักษา ผลการตรวจทางห้องปฏิ บตั ิการ การเตรี ยมสถานที่และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ ยวข้องในการป้ องกันการ
แพร่ กระจายเชื้ อตามแนวทางการป้ องกันการแพร่ กระจายเชื้ อในแต่ละโรค เช่นวัณโรค จัดเตรี ยมห้องผ่าตัด
แบบ Airborne precaution ส่ วนโรคติดเชื้อดื้อจัดเตรี ยมห้องผ่าตัดแบบ Contact precaution เป็ นต้น การแจ้ง
พยาบาลประจําห้องผ่าตัดจัดเตรี ยมสถานที่และเครื่ องมือผ่าตัดให้พร้ อมใช้ แจ้งวิสัญญีพยาบาลทราบเพื่อ
ประเมินความพร้อมของผูป้ ่ วยในการทําการผ่าตัดและจัดเตรี ยมอุปกรณ์ดมยา และการแจ้งพนักงานเปลห้อง
ผ่าตัดเตรี ยมพร้ อมเพื่อรั บผูป้ ่ วยที่ ตึกโดยพนัก งานเปลสวมชุ ดป้ องกันการแพร่ ก ระจายเชื้ อตามแนวทาง
ปฏิบตั ิตามรายโรคที่กาํ หนด
(2) ขั้นตอนด้านการเตรี ยมทีม ประกอบด้วย พยาบาลและพนักงานเปลห้องผ่าตัดสวมชุดป้ องกันการ
ติดเชื้อแบบ Airborne precaution และแบบ Contact precaution ตามแนวทางปฏิบตั ิตามรายโรคที่กาํ หนด
การจํากัดเจ้าหน้าที่ในการช่วยทําการผ่าตัด กรณี ตอ้ งการเครื่ องมือเพิ่มเติมมีเจ้าหน้าที่ภายนอกคอยช่วย การ
สังเกตอาการผูป้ ่ วย การถอดชุดป้ องกันร่ างกาย การจัดการระบบอากาศหลังการผ่าตัด
(3) ขั้นตอนด้านการเตรี ยมเครื่ องมือ ประกอบด้วย การเตรี ยมอุปกรณ์และเครื่ องมือในการผ่าตัด การ
ส่ งเครื่ องมือและของมีคมใช้เทคนิ คแบบไม่สัมผัสโดยตรง (No touch technique ) และสวมเครื่ องป้ องกัน
ร่ างกาย การทําความสะอาดเครื่ องมือและอุปกรณ์หลังผ่าตัด
จากนั้นผูว้ ิจยั นําแนวปฏิ บตั ิ ทางการพยาบาลในการป้ องกันการติ ดเชื้ อในห้องผ่าตัด ไปตรวจสอบ
คุณภาพจากผูท้ รงคุณวุฒิ จํานวน 5 ท่าน ตามขั้นตอนที่ 2 ต่อไป
ขั้นตอนที่ 2 การตรวจสอบคุณภาพของแนวปฏิบัติทางการพยาบาลทีส่ ร้ างขึน้
การตรวจสอบคุ ณ ภาพของแนวปฏิ บ ัติ ท างการพยาบาลในการป้ องกัน การติ ด เชื้ อ ในห้ อ งผ่า ตัด
ผูท้ รงคุ ณวุฒิ 5 ท่าน ได้ทาํ การตรวจสอบแนวปฏิ บตั ิทางการพยาบาล และได้เสนอความคิดเห็น พร้อมทั้ง
ข้อเสนอแนะโดย
ระดับคะแนน 4 หมายถึง เห็นด้วยกับข้อความนั้นทั้งหมด
ระดับคะแนน 3 หมายถึง เห็นด้วยกับข้อความนั้น แต่ควรมีการแก้ไขเล็กน้อย เช่นภาษาที่ใช้
ระดับคะแนน 2 หมายถึง ไม่เห็นด้วยกับข้อความนั้น ควรมีการแก้ไขข้อความใหม่
ระดับคะแนน 1 หมายถึง ไม่เห็นด้วยกับข้อความนั้นทั้งหมดต้องตัดออก
ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 จํานวนร้อยละของผูท้ รงคุณวุฒิจาํ แนกตามการแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการใช้
แนวปฏิบตั ิทางการพยาบาลในการป้ องกันการติดเชื้อในห้องผ่าตัด (N=5) (ต่อ)
ข้ อความ

4
1.วัตถุประสงค์ของแนวปฏิบตั ิ
80%
2.ประโยชน์ ก ารนํ า แนวปฏิ บ ั ติ ท างการ 80%
พยาบาลมาใช้
3.ความคุม้ ทุนและคุม้ ค่า
80%
4.ความเข้มแข็งในการพัฒนาแนวปฏิบตั ิ
80%
5.ความเหมาะสมของแนวปฏิ บ ัติ ท างการ 80%
พยาบาล
6.ความเป็ นไปได้ ใ นการนํ า แนวปฏิ บ ั ติ 80%
ทางการพยาบาลไปใช้

7.รายละเอี ย ดของขั้ นตอนแนวปฏิ บ ั ติ 80%
ทางการพยาบาลในการป้ องกันการติดเชื้ อใน
ห้องผ่าตัดด้านผูป้ ่ วยวัณโรคปอด

ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ
3
2 1 ข้ อเสนอแนะ
20%
เพิ่มการนําไปใช้
20%
ถ้า นํา ไปปฏิ บ ตั ิ จริ ง จะเกิ ด
ประโยชน์ต่อหน่วยงาน
20%
คุม้ ค่าเนื่องจากลงทุนน้อย
20%
ต้องนําไปใช้จริ ง
20%
ควรจัดทําคู่มือที่ชดั เจนเพื่อ
สะดวกต่อการนําไปใช้
20%
ปรับปรุ งเครื่ องมือและคู่มือ
ให้ส ามารถใช้ไ ด้ง่ า ยและ
ประเมิ น ได้ถู ก ต้อ งเข้า ใจ
ตรงกัน เพื่อสะดวกต่อการ
นําไปปฏิบตั ิจริ ง
20%
อาจทําได้ไม่ครบถ้วน
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ตารางที่ 2 จํานวนร้อยละของผูท้ รงคุณวุฒิจาํ แนกตามการแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการใช้
แนวปฏิบตั ิทางการพยาบาลในการป้ องกันการติดเชื้อในห้องผ่าตัด (N=5) (ต่อ)
ข้ อความ
7.1 ด้านการเตรี ยมผูป้ ่ วย
7.1.1 เมื่ อเจ้า หน้าที่ บนหอผูป้ ่ วยส่ งใบ
แจ้งผ่าตัดระบุโรคว่าเป็ นผูป้ ่ วยวัณโรคปอด
เ จ้ า ห น้ า ที่ ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ห้ อ ง ผ่ า ตั ด
ตรวจสอบข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ หอผูป้ ่ วยเพื่ อ
จัดเตรี ยมสถานที่และเข้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องใน
การป้ องกั น การแพร่ กระจายเชื้ อ แบบ
Airborne precaution
1) ผูป้ ่ วยได้รับยารักษาวัณโรคถึ ง 2 สัปดาห์
หรื อไม่
2) ผลการตรวจย้อมเชื้ อเสมหะล่าสุ ดเป็ น
อย่างไร
3) ข้อมูลทัว่ ไปเช่ น การงดนํ้าและอาหาร
ผลตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ
7.1.2 แจ้งพยาบาลประจําห้องผ่าตัดจัดเตรี ยม
สถานที่และเครื่ องมือผ่าตัดให้พร้อมใช้งาน
7.1.3 แจ้งวิสัญญีพยาบาลทราบเพื่อประเมิน
ความพร้ อ มของผูป้ ่ วยในการทํา การผ่า ตัด
และจัดเตรี ยมอุปกรณ์ดมยา
7.1.4
แจ้ ง พนั ก งานเปลห้ อ งผ่ า ตั ด
เตรี ยมพร้ อมเพื่อรับผูป้ ่ วยที่ตึกโดยพนักงาน
เปลสวมชุดป้ องกันการติดเชื้อทางอากาศ

4

3

ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ
2 1 ข้ อเสนอแนะ

100%

80%

20%

อาจทําได้ไม่ครบถ้วน

20%

อาจทําได้ไม่ครบถ้วน

100%
100%
100%
100%

80%
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ตารางที่ 2 จํานวนร้อยละของผูท้ รงคุณวุฒิจาํ แนกตามการแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการใช้
แนวปฏิบตั ิทางการพยาบาลในการป้ องกันการติดเชื้อในห้องผ่าตัด (N=5) (ต่อ)
ข้ อความ

4
3
7.1.5โทรศัพท์ประสานกับเจ้าหน้าที่ บนหอ 100%
ผูป้ ่ วยเพื่อเตรี ยมอุปกรณ์และผูป้ ่ วยในการ
เคลื่ อนย้าย ระหว่างเคลื่อนย้ายให้ผปู ้ ่ วยสวม
หน้ากากอนามัย (surgical mask)
7.1.6
เตรี ย มห้ อ ง ผ่ า ตั ด โดย เปิ ด 100%
เครื่ องปรับอากาศให้อุณหภูมิหอ้ งอยูร่ ะหว่าง
18-22 0C ความชื้นสัมพัทธ์ระหว่าง 50-60%
และระหว่า งการผ่า ตัด อาจเสริ ม Portable
HEPA ในห้องผ่าตัดขณะทําการผ่าตัด
7.1.7 เมื่ อผูป้ ่ วยมาถึ งห้องผ่าตัดให้เข้าห้อง 100%
ผ่ า ตั ด ไ ด้ ท ั น ที โ ด ย ไ ม่ ต้ อ ง พั ก บ ริ เ ว ณ
ประชาสัมพันธ์หอ้ งผ่าตัด
7.1.8 ควรSet การผ่าตัด เป็ นรายสุ ดท้ายของ 100%
วัน
7.2 ด้านการเตรี ยมทีม
7.2.1 พยาบาลและพนัก งานเปลห้องผ่า ตัด 100%
ส ว ม ชุ ด ป้ อ ง กั น ก า ร ติ ด เ ชื้ อ Airborne
precaution โดย
1) พยาบาลที่จะต้องเข้าช่วยแพทย์ในการ 100%
ผ่ า ตัด ต้อ งสวมอุ ป กรณ์ ป้ องกัน ดัง นี้ mask
N95 หมวกผ่าตัด face shield/แว่นตา ถุงมือ
ผ่าตัด 2 ชั้น เสื้ อกาวน์กนั นํ้า
2) พยาบาลช่ ว ยรอบนอกสวมอุ ป กรณ์ 100%
ป้ องกันดังนี้ Mask N95 หมวกผ่าตัด ถุ งมือ
dispossible สวมเสื้ อกาวน์แขนยาว

ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ
2 1 ข้ อเสนอแนะ
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ตารางที่ 2 จํานวนร้อยละของผูท้ รงคุณวุฒิจาํ แนกตามการแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการใช้
แนวปฏิบตั ิทางการพยาบาลในการป้ องกันการติดเชื้อในห้องผ่าตัด (N=5) (ต่อ)
ข้ อความ

4
3
3) พนักงานเปลห้องสวมอุปกรณ์ ป้องกัน 100%
ดัง นี้ mask N95 สวมเสื้ อกาวน์ ผา้ ถุ ง มื อ
dispossible
7.2.2 จํากัดเจ้าหน้าที่ห้องผ่าตัดในการเข้าทํา 100%
การผ่า ตัด ถ้า ต้อ งการเครื่ อ งมื อเพิ่ ม เติ ม จะ
ขอให้เจ้าหน้าที่ภายนอกหยิบให้และไม่เดิ น
เข้า-ออกห้องผ่าตัดโดยไม่จาํ เป็ น
7.2.3 เมื่อเสร็ จจากการผ่าตัด ในการถอดชุด 80% 20%
ป้ องกันการติดเชื้ อ รวมถึงอุปกรณ์เครื่ องมือ
ผ้า ขยะ จะรวบรวมไว้ภายในห้องผ่าตัด
7.2.4 ผูป้ ่ วยต้องสังเกตอาการในห้องผ่าตัด 80% 20%
จนกว่าอาการคงที่ก่อนส่ งกลับหอผูป้ ่ วย
7.2.5 เมื่อส่ งผูป้ ่ วยกลับหอผูป้ ่ วยแล้ว ต้อง
100%
เปิ ดเครื่ องปรับอากาศทิ้งไว้ 1 ชัว่ โมงเพื่อให้
ระบบเครื่ องปรับอากาศจัดการอากาศ ลด
การแพร่ กระจายเชื้อสู่ บุคลากรและผูป้ ่ วยราย
อื่น
7.3 ด้านการเตรี ยมเครื่ องมือ
7.3.1การเตรี ยมอุปกรณ์และเครื่ องมือใน 80% 20%
การผ่าตัดจะปฏิบตั ิเหมือนผูป้ ่ วยที่มาผ่าตัด
ทัว่ ไป แต่ตอ้ งเตรี ยมอุปกรณ์ต่างๆให้
เพียงพอเพื่อหลีกเลี่ยงการเข้า-ออกห้องผ่าตัด
หลายครั้ง

ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ
2 1 ข้ อเสนอแนะ

อาจทําได้ไม่ครบถ้วน

อาจทําได้ไม่ครบถ้วน

อาจทําได้ไม่ครบถ้วน
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ตารางที่ 2 จํานวนร้อยละของผูท้ รงคุณวุฒิจาํ แนกตามการแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการใช้
แนวปฏิบตั ิทางการพยาบาลในการป้ องกันการติดเชื้อในห้องผ่าตัด (N=5) (ต่อ)
ข้ อความ
7.3.2 การส่ งเครื่ องมือและของมีคมใช้
เทคนิคแบบไม่สัมผัสโดยตรง ( No touch
technique )
7.3.3 หลังการผ่าตัด การทําความสะอาด
อุปกรณ์ดงั นี้
1) อุ ป กรณ์ แ ละเครื่ องมื อ ในการ
ผ่าตัดหลังใช้งานให้เช็ดคราบเลือดออก
2) ตรวจเช็ ค เครื่ องมื อ ผ่ า ตัด ให้
ครบถ้วนและใส่ ใน Tray ที่ปิดมิดชิ ดและส่ ง
ต่อห้องอุปกรณ์ โดยตรวจนับจํานวนให้ครบ
ร่ วมกันก่อนส่ งหน่วยงานจ่ายกลาง โดยสวม
ชุดป้ องกันการติดเชื้อ
3) ทํา ความสะอาดอุ ป กรณ์ ผ่ า ตัด
และห้องผ่าตัดด้วย70%แอลกอฮอล์
4) หลั ง จากทํา ความสะอาดห้ อ ง
ผ่าตัดแล้ว รอ 1 ชัว่ โมง จึงสามารถนําผูป้ ่ วย
รายอื่นใช้หอ้ งผ่าตัดได้
5) ระบบปรั บ อากาศจะเปิ ดตลอด
ตั้ง แต่ ก่ อ นผู ้ป่ วยเข้า ห้ อ งผ่ า ตัด จนหลัง ส่ ง
ผูป้ ่ วยกลับหอผูป้ ่ วยต่ออีกประมาณ1 ชัว่ โมง
6) รถเข็นเปลสําหรับเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วย
เมื่ อ ส่ งผู ้ป่ วยเสร็ จเรี ยบร้ อ ยให้ ท ํา ความ
สะอาดในบริ เวณตึ ก ที่ ก ํา หนดด้ ว ย 70%
แอลกอฮอล์โดยพนักงานเปลจะสวมชุด
ป้ องกั น ก ารติ ด เชื้ อและ ใส่ ถุ งมื อ แบบ

4
3
100%

ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ
2 1 ข้ อเสนอแนะ

100%
100%

80%
100%

100%

100%

20%

อาจทําได้ไม่ครบถ้วน
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ตารางที่ 2 จํานวนร้อยละของผูท้ รงคุณวุฒิจาํ แนกตามการแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการใช้
แนวปฏิบตั ิทางการพยาบาลในการป้ องกันการติดเชื้อในห้องผ่าตัด (N=5) (ต่อ)
ข้ อความ
disposable 2 ชั้น
7) การจัดการชิ้ นเนื้ อและสิ่ ง ส่ ง ตรวจ
ให้ใส่ ภาชนะที่ปิดมิดชิ ดและระมัดระวังการ
ปนเปื้ อน พร้อมเขียนป้ ายแสดงให้ชดั เจน
8.รายละเอี ย ดของขั้ นตอนแนวปฏิ บั ติ
ทางการพยาบาลในการป้ องกันการติดเชื้ อใน
ห้องผ่าตัดด้านผูป้ ่ วยวัณโรคตําแหน่งอื่น
8.1 ด้านการเตรี ยมผูป้ ่ วย
8.1.1 เมื่อเจ้าหน้าที่บนหอผูป้ ่ วยส่ งใบ
แจ้ ง ผ่ า ตั ด ระบุ โ รคว่ า เป็ นผู ้ป่ วยวัณ โรค
ตํา แห่ ง อื่ น เจ้า หน้ า ที่ ป ระชาสั ม พัน ธ์ ห้ อ ง
ผ่า ตัด จะตรวจสอบข้อ มู ล กับ เจ้า หน้า ที่ ห อ
ผูป้ ่ วยนั้นๆดังนี้
1) การได้ รั บย ารั ก ษาวั ณ โรคถึ ง
2 สัปดาห์หรื อไม่
2) ผลการตรวจย้อมเชื้ อเสมหะล่าสุ ด
เป็ นอย่า งไร ซึ่ งการได้ข ้อ มู ล ดัง กล่ า วเพื่ อ
จัดเตรี ยมสถานที่และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องใน
การป้ องกั น การแพร่ กระจายเชื้ อแบบ
Contact precaution โดยเฉพาะที่ไม่มีแผล
เปิ ด
8.1.2 แจ้ง พยาบาลประจําห้องผ่า ตัด
จัด เตรี ยมสถานที่ แ ละเครื่ องมื อ ผ่ า ตัด ให้
พร้อมใช้งาน

ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ
2 1 ข้ อเสนอแนะ

4

3

80%

20%

อาจทําได้ไม่ครบถ้วน

80%

20%

อาจทําได้ไม่ครบถ้วน

80%

20%

อาจทําได้ไม่ครบถ้วน

80%

20%

บางรายอาจรักษายังไม่ครบ
2สัปดาห์

100%

100%

8.1.3 แจ้ง วิ สั ญ ญี พ ยาบาลทราบเพื่ อ 100%
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ตารางที่ 2 จํานวนร้อยละของผูท้ รงคุณวุฒิจาํ แนกตามการแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการใช้
แนวปฏิบตั ิทางการพยาบาลในการป้ องกันการติดเชื้อในห้องผ่าตัด (N=5) (ต่อ)
ข้ อความ

4

3

ประเมินความพร้อมของผูป้ ่ วยในการทําการ
ผ่าตัดและจัดเตรี ยมอุปกรณ์ดมยา
8.1.4 แจ้ ง พนั ก งานเปลห้ อ งผ่ า ตั ด 100%
เตรี ยมพร้ อมเพื่อรับผูป้ ่ วยที่ตึกโดยพนักงาน
เปลสวมชุ ดป้ องกันการติ ดเชื้ อทาง Contact
precaution
8.2 ด้านการเตรี ยมทีม
8.2.1 พยาบาลและพนักงานเปลห้อง 80% 20%
ผ่ า ตั ด สวมชุ ดป้ องกั น การติ ด เชื้ อแบบ
Contact precautionโดย พยาบาลที่จะต้องเข้า
ช่ ว ยแพทย์ใ นการผ่ า ตัด ต้อ งสวมอุ ป กรณ์
ป้ องกันดังนี้ surgical mask หมวกผ่าตัด face
shield/แว่นตา ถุงมือผ่าตัด 2 ชั้น เสื้ อกาวน์
พยาบาลช่ วยรอบนอกสวมอุ ปกรณ์ ป้องกัน
ดังนี้ surgical mask หมวกผ่าตัด ถุงมือ

ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ
2 1 ข้ อเสนอแนะ

อาจทําได้ไม่ครบถ้วน

8.2.2 เมื่อเสร็ จจากการผ่าตัด ในการ 80%
ถอดชุ ดป้ องกันการติ ดเชื้ อ รวมถึ ง อุ ป กรณ์
เครื่ องผ้า ขยะ จะรวบรวมเพื่อไปทิ้งบริ เวณที่
จัดไว้เป็ นบริ เวณปนเปื้ อน

20%

อาจทําได้ไม่ครบถ้วน

8.2.3 เคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยมาสังเกตอาการ 80%
หลังดมยาสลบต่อที่ห้องพักฟื้ นเหมือนผูป้ ่ วย
ทั่ว ไป แต่ ถ้า เป็ นยาชาเฉพาะที่ จ ะส่ ง กลับ
หอผูป้ ่ วย

20%

อาจทําได้ไม่ครบถ้วน
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ตารางที่ 2 จํานวนร้อยละของผูท้ รงคุณวุฒิจาํ แนกตามการแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการใช้
แนวปฏิบตั ิทางการพยาบาลในการป้ องกันการติดเชื้อในห้องผ่าตัด (N=5) (ต่อ)
ข้ อความ

ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ
2 1 ข้ อเสนอแนะ

4

3

80%

20%

อาจทําได้ไม่ครบถ้วน

80%

20%

อาจทําได้ไม่ครบถ้วน

80%

20%

อาจทําได้ไม่ครบถ้วน

80%

20%

อาจทําได้ไม่ครบถ้วน

80%

20%

อาจทําได้ไม่ครบถ้วน

4) รถเข็นเปลสําหรับเคลื่ อนย้ายผูป้ ่ วย 80%
เมื่ อ ส่ งผู ้ป่ วยเสร็ จเรี ยบร้ อ ยให้ ท ํา ความ
สะอาดที่ห้องผ่าตัดด้วย70%แอลกอฮอล์โดย
พนัก งานเปลจะสวมชุ ดป้ องกันการติ ดเชื้ อ
และใส่ ถุงมือแบบdisposable หรื อถุ งมื อ
แม่บา้ น

20%

อาจทําได้ไม่ครบถ้วน

8.3 ด้านการเตรี ยมเครื่ องมือ
8.3.1 การเตรี ยมอุ ป กรณ์ และเครื่ องมื อ
ในการผ่ า ตัด จะปฏิ บ ัติ เ หมื อ นผู ้ป่ วยที่ ม า
ผ่าตัดทัว่ ไป แต่ตอ้ งเตรี ยมอุ ปกรณ์ ต่างๆให้
เพียงพอเพื่อหลีกเลี่ยงการเข้า-ออกห้องผ่าตัด
หลายครั้ง
8.3.2 หลังการผ่าตัด การทําความสะอาด
อุปกรณ์ดงั นี้
1) อุปกรณ์ และเครื่ องมือในการผ่าตัด
หลังใช้งานให้เช็ดคราบเลือดออก
2) ต ร ว จ เช็ ค เ ค รื่ อ งมื อ ผ่ า ตั ด ใ ห้
ครบถ้วนและใส่ ในTrayที่ ปิดมิ ดชิ ดและส่ ง
ต่อห้องอุปกรณ์ โดยตรวจนับจํานวนให้ครบ
ร่ วมกันก่อนส่ งหน่วยงานจ่ายกลาง โดยสวม
ชุดป้ องกันการติดเชื้อ
3) ทําความสะอาดอุปกรณ์ ผ่าตัดและ
โต๊ะวางเครื่ องมือด้วย 70% แอลกอฮอล์ พื้น
ห้องผ่าตัดเช็ดด้วยนํ้าผงซักฟอกและตามด้วย
นํ้าสะอาด
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ตารางที่ 2 จํานวนร้อยละของผูท้ รงคุณวุฒิจาํ แนกตามการแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการใช้
แนวปฏิบตั ิทางการพยาบาลในการป้ องกันการติดเชื้อในห้องผ่าตัด (N=5) (ต่อ)
ข้ อความ

ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ
3
2 1 ข้ อเสนอแนะ
20%
อาจทําได้ไม่ครบถ้วน

4
5) การจัดการชิ้ นเนื้ อและสิ่ งส่ งตรวจ 80%
ให้ใส่ ภาชนะที่ปิดมิดชิ ดและระมัดระวังการ
ปนเปื้ อน พร้อมเขียนป้ ายแสดงให้ชดั เจน
9. รายละเอี ย ดของขั้ นตอนแนวปฏิ บ ั ติ 80% 20%
ทางการพยาบาลในการป้ องกันการติดเชื้ อใน
ห้องผ่าตัดด้านผูป้ ่ วยเอชไอวี
9.1 ด้านการเตรี ยมผูป้ ่ วย
9.1.1 เมื่อเจ้าหน้าที่บนหอผูป้ ่ วยส่ งใบ 80% 20%
แจ้ ง ผ่ า ตั ด ระบุ โ รคว่ า เป็ นผู ้ป่ วยเอชไอวี
เจ้ า หน้ า ที่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ห้ อ งผ่ า ตั ด จะ
ตรวจสอบข้อมูลกับเจ้าหน้าที่หอผูป้ ่ วยนั้นๆ
ดังนี้
1) การได้รับยาต้านไวรัสเอชไอวี 100%
2) การงดอาหารและนํ้า กี่ชวั่ โมง 100%
3) กรณี รั บ ประทานยาต้า นไวรั ส ให้ 100%
รับประทานก่อนทําการผ่าตัด 2 ชัว่ โมง เพื่อ
จัดเตรี ยมสถานที่และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องใน

การป้ องกั น การแพร่ กระจายเชื้ อแบบ
Contact precaution
9.1.2 แจ้ง พยาบาลประจํา ห้ อ งผ่ า ตัด 100%
จัด เตรี ยมสถานที่ แ ละเครื่ องมื อ ผ่ า ตัด ให้
พร้อมใช้งาน
9.1.3 แจ้ ง วิ สั ญ ญี พ ยาบาลทราบเพื่ อ 100%

อาจทําได้ไม่ครบถ้วน

อาจทําได้ไม่ครบถ้วน
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ตารางที่ 2 จํานวนร้อยละของผูท้ รงคุณวุฒิจาํ แนกตามการแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการใช้
แนวปฏิบตั ิทางการพยาบาลในการป้ องกันการติดเชื้อในห้องผ่าตัด (N=5) (ต่อ)
ข้ อความ

4

3

ประเมินความพร้อมของผูป้ ่ วยในการทําการ
ผ่าตัดและจัดเตรี ยมอุปกรณ์ดมยา
9.1.4 แจ้ ง พนั ก งานเปลห้ อ งผ่ า ตั ด 100%
เตรี ยมพร้ อมเพื่อรับผูป้ ่ วยที่ตึกโดยพนักงาน
เปลสวมชุ ดป้ องกันการติ ดเชื้ อทาง Contact
precaution
9.2 ด้านการเตรี ยมทีม
9.2.1 พยาบาลและพนักงานเปลห้อง 80% 20%
ผ่ า ตั ด สวมชุ ดป้ องกั น การติ ด เชื้ อแบบ
Contact precautionโดย พยาบาลที่จะต้องเข้า
ช่ ว ยแพทย์ใ นการผ่ า ตัด ต้อ งสวมอุ ป กรณ์
ป้ องกันดังนี้ surgical mask หมวกผ่าตัด face
shield/แว่นตา ถุ งมื อผ่าตัด 2 ชั้น เสื้ อกาวน์
กัน นํ้า รองเท้า บู๊ ท หรื อ ถุ ง พลาสติ ก กัน นํ้า
กรณี หตั ถการที่มีสารคัดหลัง่ มาก
พยาบาลช่ วยรอบนอกสวมอุ ปกรณ์ ป้องกัน
ดังนี้ surgical mask หมวกผ่าตัด ถุงมือ สวม
เสื้ อกาวน์ แว่นตา
9.2.2 เมื่ อ เสร็ จ การเมื่ อ เสร็ จ จากการ 100%
ผ่ า ตัด ในการถอดชุ ด ป้ องกัน การติ ด เชื้ อ
รวมถึงอุปกรณ์เครื่ องผ้า ขยะ จะรวบรวมเพื่อ
ไปทิง้ บริ เวณที่จดั ไว้เป็ นบริ เวณปนเปื้ อน
9.3 ด้ านการเตรียมเครื่องมือ
9.3.1 การเตรี ยมอุปกรณ์และเครื่ องมือใน 100%
การผ่า ตัดจะปฏิ บตั ิ เหมื อนผูป้ ่ วยที่ม าผ่าตัด

ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ
2 1 ข้ อเสนอแนะ

อาจทําได้ไม่ครบถ้วน
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ตารางที่ 2 จํานวนร้อยละของผูท้ รงคุณวุฒิจาํ แนกตามการแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการใช้
แนวปฏิบตั ิทางการพยาบาลในการป้ องกันการติดเชื้อในห้องผ่าตัด (N=5) (ต่อ)
ข้ อความ
ทัว่ ไป
9.3.2 การส่ ง เครื่ อ งมื อ และของมี ค มใช้
เทคนิ คแบบไม่ สั มผัสโดยตรง( No touch
technique ) และสวมเครื่ องป้ องกันร่ างกาย
9.3.3 หลังการผ่าตัด การทําความสะอาด
อุปกรณ์ดงั นี้
1) อุปกรณ์และเครื่ องมือในการผ่าตัด
หลังใช้งานให้เช็ดคราบเลือดออก
2) ตรวจเช็คเครื่ องมือผ่าตัดให้
ครบถ้วนและใส่ ในTrayที่ ปิดมิ ดชิ ดและส่ ง
ต่อห้องอุปกรณ์ โดยตรวจนับจํานวนให้ครบ
ร่ วมกันก่อนส่ งหน่วยงานจ่ายกลาง โดยสวม
ชุดป้ องกันการติดเชื้อ
3) ทําความสะอาดอุปกรณ์ผา่ ตัดและ
ห้องผ่าตัดด้วย 70% แอลกอฮอล์
4) รถเข็นเปลสําหรับเคลื่อนย้าย
ผูป้ ่ วยเมื่อส่ งผูป้ ่ วยเสร็ จเรี ยบร้อยให้ทาํ ความ
สะอาดในบริ เวณตึกที่กาํ หนดด้วย

4
100%

100%
100%

100%
100%

70 % แอลกอฮอล์โดยพนักงานเปลจะสวม
ชุ ด ป้ องกัน การติ ด เชื้ อ และใส่ ถุ ง มื อ แบบ
disposable 2 ชั้น
5)การจัดการชิ้ นเนื้ อและสิ่ งส่ ง ตรวจ ให้ใ ส่ 100%
ภาชนะที่ ปิ ดมิ ด ชิ ด และระมั ด ระวัง การ
ปนเปื้ อน พร้อมเขียนป้ ายแสดงให้ชดั เจน
10. รายละเอี ย ดของขั้น ตอนแนวปฏิ บ ัติ 100%
ทางการพยาบาลในการป้ องกันการติดเชื้ อใน

3

ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ
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ตารางที่ 2 จํานวนร้อยละของผูท้ รงคุณวุฒิจาํ แนกตามการแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการใช้
แนวปฏิบตั ิทางการพยาบาลในการป้ องกันการติดเชื้อในห้องผ่าตัด (N=5) (ต่อ)
ข้ อความ
ห้องผ่าตัดด้านผูป้ ่ วยเชื้อดื้อยา
10.1 ด้านการเตรี ยมผูป้ ่ วย
10.1.1 เมื่อเจ้าหน้าที่บนหอผูป้ ่ วยส่ ง
ใบแจ้งผ่าตัดระบุ โรคว่าเป็ นผูป้ ่ วยเชื้ อดื้ อยา
เจ้ า หน้ า ที่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ห้ อ งผ่ า ตั ด จะ
ตรวจสอบข้อมูลกับเจ้าหน้าที่หอผูป้ ่ วยนั้นๆ
ดังนี้
1) ผูป้ ่ วยติดเชื้อดื้อยาที่ระบบใด
2) การงดอาหารและนํ้า กี่ชวั่ โมง
เพื่ อ จั ด เตรี ยมสถานที่ แ ละเจ้ า หน้ า ที่ ที่
เกี่ยวข้องในการป้ องกันการแพร่ กระจายเชื้ อ
แบบContact precaution
10.1.2 แจ้งพยาบาลประจําห้องผ่าตัด
จัด เตรี ยมสถานที่ แ ละเครื่ องมื อ ผ่ า ตัด ให้
พร้อมใช้งาน
10.1.3 แจ้ง วิสั ญญี พ ยาบาลทราบเพื่ อ
ประเมินความพร้อมของผูป้ ่ วยในการทําการ
ผ่าตัดและจัดเตรี ยมอุปกรณ์ดมยา
10.1.4 แจ้ ง พนั ก งานเปลห้ อ งผ่ า ตัด
เตรี ยมพร้ อมเพื่อรับผูป้ ่ วยที่ตึกโดยพนักงาน
เปลสวมชุ ดป้ องกันการติดเชื้ อแบบ Contact
precaution
10.1.5 ขณะเคลื่ อนย้ายผูป้ ่ วยให้ปิดคลุ ม
บริ เวณที่เป็ นแหล่งของเชื้อให้มิดชิด
10.1.6 เมื่อเสร็ จผ่าตัด เคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยมา

4

100%

100%
100%

100%

100%

100%

100%
100%

3
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ตารางที่ 2 จํานวนร้อยละของผูท้ รงคุณวุฒิจาํ แนกตามการแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการใช้
แนวปฏิบตั ิทางการพยาบาลในการป้ องกันการติดเชื้อในห้องผ่าตัด (N=5) (ต่อ)
ข้ อความ

4

สังเกตอาการหลังดมยาสลบต่อที่ห้องพักฟื้ น
เหมือนผูป้ ่ วยทัว่ ไป แต่ถ้าเป็ นยาชาเฉพาะที่
จะส่ งกลับหอผูป้ ่ วย
10.2 ด้านการเตรี ยมทีม
10.2.1 พยาบาลและพนักงานเปลห้อง 80%
ผ่ า ตั ด สวมชุ ดป้ องกั น การติ ด เชื้ อแบบ
Contact precautionโดย พยาบาลที่จะต้องเข้า
ช่ ว ยแพทย์ใ นการผ่ า ตัด ต้อ งสวมอุ ป กรณ์
ป้ องกันดังนี้ surgical mask หมวกผ่าตัด face
shield/แว่นตา ถุ งมื อผ่าตัด 2 ชั้น เสื้ อกาวน์
กันนํ้า
10.2.2 พยาบาลช่ ว ยรอบนอกสวม 80%
อุปกรณ์ป้องกันดังนี้ surgical mask หมวก
ผ่าตัด ถุงมือ สวมเสื้ อกาวน์

3

ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ
2 1 ข้ อเสนอแนะ

20%

อาจทําได้ไม่ครบถ้วน

20%

อาจทําได้ไม่ครบถ้วน

10.2.3 เมื่ อ เสร็ จ จากการผ่ า ตัด ในการ 80% 20%
ถอดชุ ดป้ องกันการติ ดเชื้ อ รวมถึ ง อุ ป กรณ์
เครื่ อ งผ้า ขยะ จะรวบรวมไว้ใ นบริ เ วณที่
กําหนดไว้
10.3 ด้านการเตรี ยมเครื่ องมือ
10.3.1 การเตรี ยมอุปกรณ์ และเครื่ องมือ 100%
ในการผ่ า ตัด จะปฏิ บ ัติ เ หมื อ นผู ้ป่ วยที่ ม า
ผ่าตัดทัว่ ไป
10.3.2 การส่ งเครื่ องมือและของมีคมใช้ 100%
เทคนิ คแบบไม่ สั มผัสโดยตรง( No touch
technique ) และสวมเครื่ องป้ องกันร่ างกาย

อาจทําได้ไม่ครบถ้วน
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ตารางที่ 2 จํานวนร้อยละของผูท้ รงคุณวุฒิจาํ แนกตามการแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการใช้
แนวปฏิบตั ิทางการพยาบาลในการป้ องกันการติดเชื้อในห้องผ่าตัด (N=5) (ต่อ)
ข้ อความ

4
3
10.3.3 หลังการผ่าตัด การทําความสะอาด 100%
อุปกรณ์ดงั นี้
1) อุ ป กรณ์ แ ละเครื่ องมื อในการ 100%
ผ่าตัดหลังใช้งานให้เช็ดคราบเลือดออก
2) ตรวจเช็ ค เครื่ องมื อ ผ่ า ตั ด ให้ 100%
ครบถ้วนและใส่ ในTrayที่ ปิดมิ ดชิ ดและส่ ง
ต่อห้องอุปกรณ์ โดยตรวจนับจํานวนให้ครบ
ร่ วมกันก่อนส่ งหน่วยงานจ่ายกลาง โดยสวม
ชุดป้ องกันการติดเชื้อ
3) ทําความสะอาดอุปกรณ์ผา่ ตัดและ 100%
ห้องผ่าตัดด้วยนํ้ายา Surfanios ( High level
disinfectant)
4) รถเข็ น เปลสํ า หรั บ เคลื่ อ นย้า ย 80%
ผูป้ ่ วยเมื่อส่ งผูป้ ่ วยเสร็ จเรี ยบร้อยให้ทาํ ความ
สะอาดในบริ เวณตึกที่
กําหนดด้วยนํ้ายา Surfanios ( High level
disinfectant) โดยพนัก งานเปลจะสวมชุ ด
ป้ องกั น ก ารติ ด เชื้ อและ ใส่ ถุ งมื อ แบบ
disposable 2 ชั้น
5) การจัดการชิ้นเนื้ อและสิ่ งส่ งตรวจ 80%
ให้ใส่ ภาชนะที่ปิดมิดชิ ดและระมัดระวังการ
ปนเปื้ อน พร้อมเขียนป้ ายแสดงให้ชดั เจน

ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ
2 1 ข้ อเสนอแนะ

20%

อาจทําได้ไม่ครบถ้วน

20%

อาจทําได้ไม่ครบถ้วน
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จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่าแนวปฏิบตั ิทางการพยาบาลในการป้ องกันการติดเชื้ อในห้องผ่าตัด ซึ่ ง
ประกอบด้วย กลุ่มโรค 4 โรค และแต่ละโรคกําหนดแนวปฏิบตั ิเป็ นขั้นตอนย่อย 3 ขั้นตอน ผูท้ รงคุณวุฒิให้
ความคิดเห็นว่าสามารถนําไปใช้ได้ และผูท้ รงคุณวุฒิได้ให้ขอ้ เสนอแนะในการปรับปรุ งเครื่ องมือและคู่มือ
ให้สมารถใช้ได้ง่ายและประเมินได้ถูกต้องเข้าใจตรงกันเพื่อสะดวกในการนําไปใช้จริ ง
หลังจากผูท้ รงคุณวุฒิท้ งั 5 ท่าน พิจารณาและแสดงความคิดเห็นแล้ว นําข้อมูลเสนอแนะมาปรับปรุ ง
แก้ไขเนื้อหา เพื่อให้แนวปฏิ บตั ิมีความถูกต้องด้านการใช้ภาษา ความครอบคลุ มของเนื้อหา มีความชัดเจน
และสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยทดสอบค่าดัชนี ความตรงตามเนื้อหา (Content Validity Index: CVI) ของแนว
ปฏิบตั ิทางการพยาบาลในการป้ องกันการติดเชื้ อในห้องผ่าตัด ได้ค่าดัชนี ความตรงตามเนื้ อหาของเครื่ องมือ
ที่ยอมรับได้ มีค่าเท่ากับ 0.97

ขั้นตอนที่ 3 ศึ ก ษาความเป็ นไปได้ ใ นการใช้ แนวปฏิบัติทางการพยาบาลโดยพยาบาลวิช าชี พ ที่
ปฏิบัติงานในห้ องผ่ าตัด หลังจากผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การปรับปรุ งแก้ไขแนวปฏิบตั ิทางการพยาบาลตามข้อเสนอแนะ
ของผูท้ รงคุณวุฒิแล้วนําไปประเมินความเป็ นไปได้ในการนําแนวปฏิบตั ิไปใช้โดยพยาบาลวิชาชี พ จํานวน
10 คน โดยจําแนกตามข้อมูลส่ วนบุคคล ผลการประเมินคุณภาพในภาพรวมและความเป็ นไปได้ในการใช้
แนวปฏิบตั ิทางการพยาบาลในการป้ องกันการติดเชื้อในห้องผ่าตัด ตามตารางที่ 3 และตารางที่ 4 ดังนี้
ตารางที่ 3 จํานวนและร้อยละของพยาบาลวิชาชีพห้องผ่าตัด จําแนกตามข้อมูลส่ วนบุคคล (n=10)
ข้ อมูลทัว่ ไป

ประสบการณ์ ในงานห้ องผ่ าตัด
1-5 ปี
6-10 ปี
มากกว่า 10 ปี ขึ้นไป
ค่าเฉลี่ยประสบการณ์ในงานห้องผ่าตัด 12 ปี
การได้ รับความรู้/อบรมเรื่องการป้องกันการติดเชื้อในห้ องผ่ าตัด
เคยได้รับความรู ้/การอบรม
ไม่เคยได้รับความรู ้/การอบรม
แหล่ งความรู้ ทไี่ ด้ รับ

จํานวน

ร้ อยละ

2
2
6

20
20
60

10
0

100

58

การอบรมจากงานควบคุมการติดเชื้อของสถาบัน
แลกเปลี่ยนประสบการณ์/การประชุมปรึ กษาของงานห้องผ่าตัด
การอ่านวารสารหรื อตํารา

10
10
7

100
100
70

จากตารางที่ 3 พบว่า ส่ วนใหญ่พยาบาลวิชาชีพมีประสบการณ์ในงานห้องผ่าตัดมากกกว่า 10 ปี ขึ้นไป
ร้ อยละ 60 ค่าเฉลี่ ยประสบการณ์ ในการทํางานห้องผ่าตัด 12 ปี ภายใน 1 ปี พยาบาลวิชาชี พทุกคนได้รับ
ความรู ้ เกี่ยวกับการป้ องกันการติ ดเชื้ อในห้องผ่าตัด โดยการอบรมจากงานควบคุ มการติดเชื้ อของสถาบัน
บําราศนราดูร คิดเป็ นร้อยละ 100 จากแลกเปลี่ ยนประสบการณ์/การประชุ มปรึ กษาของงานห้องผ่าตัด คิด
เป็ นร้อยละ 100 และการอ่านวารสารหรื อตํารา คิดเป็ นร้อยละ 70
ตารางที่ 4 จํานวนและร้อยละของพยาบาลวิชาชี พจําแนกตามความคิดเห็นต่อการใช้แนวปฏิ บตั ิ (N=10)
(ต่อ)
แนวปฏิบัติทางการพยาบาล
การปฏิบัติการพยาบาล
ป ฏิ บั ติ ไ ด้ ปฏิ บั ติ ไ ม่ ไ ด้
(ร้ อยละ)
(ร้ อยละ)
1.รายละเอียดของขั้นตอนแนวปฏิ บตั ิทางการพยาบาลในการป้ องกันการ
ติดเชื้อในห้องผ่าตัดด้านผูป้ ่ วยวัณโรคปอด
1.1 ด้านการเตรี ยมผูป้ ่ วย
1.1.1 เมื่อเจ้าหน้าที่บนหอผูป้ ่ วยส่ งใบแจ้งผ่าตัดระบุโรคว่าเป็ นผูป้ ่ วยวัณ 100
โรคปอด เจ้ า หน้ า ที่ ป ระชาสั ม พัน ธ์ ห้ อ งผ่ า ตัด ตรวจสอบข้ อ มู ล กั บ
เจ้าหน้าที่หอผูป้ ่ วยเพื่อจัดเตรี ยมสถานที่และเข้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการ
ป้ องกันการแพร่ กระจายเชื้อ แบบ Airborne precaution
1) ผูป้ ่ วยได้รับยารักษาวัณโรคถึง 2 สัปดาห์หรื อไม่
95
5
2) ผลการตรวจย้อมเชื้อเสมหะล่าสุ ดเป็ นอย่างไร
100
3) ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปเช่ น ก ารงดนํ้ าแล ะ อาหาร ผ ล ตรวจทา ง 100
ห้องปฏิบตั ิการ
1.1.2 แจ้งพยาบาลประจําห้องผ่าตัดจัดเตรี ยมสถานที่และเครื่ องมือผ่าตัด 100
ให้พร้อมใช้งาน
1.1.3 แจ้งวิสัญญีพยาบาลทราบเพื่อประเมินความพร้อมของผูป้ ่ วยในการ 100
ทําการผ่าตัดและจัดเตรี ยมอุปกรณ์ดมยา
1.1.4 แจ้ง พนัก งานเปลห้อ งผ่า ตัดเตรี ย มพร้ อ มเพื่ อรั บ ผูป้ ่ วยที่ ตึ ก โดย 95
5
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ตารางที่ 4 จํานวนและร้อยละของพยาบาลวิชาชี พจําแนกตามความคิดเห็นต่อการใช้แนวปฏิ บตั ิ (N=10)
(ต่อ)
แนวปฏิบัติทางการพยาบาล
การปฏิบัติการพยาบาล
ป ฏิ บั ติ ไ ด้ ปฏิ บั ติ ไ ม่ ไ ด้
(ร้ อยละ)
(ร้ อยละ)
พนักงานเปลสวมชุดป้ องกันการติดเชื้อทาง Airborne precaution
1.1.5โทรศัพท์ประสานกับเจ้าหน้าที่บนหอผูป้ ่ วยเพื่อเตรี ยมอุปกรณ์และ 100
ผูป้ ่ วยในการเคลื่อนย้าย ระหว่างเคลื่อนย้ายให้ผปู ้ ่ วยสวมหน้ากากอนามัย
(surgical mask)
1.1.6 เตรี ย มห้ อ งผ่า ตัด โดยเปิ ดเครื่ อ งปรั บ อากาศให้ อุ ณ หภู มิ ห้ อ งอยู่ 100
ระหว่าง18-22 0C ความชื้ นสัมพัทธ์ระหว่าง 50-60% และระหว่างการ
ผ่าตัด อาจเสริ ม Portable HEPA ในห้องผ่าตัดขณะทําการผ่าตัด
1.1.7 เมื่อผูป้ ่ วยมาถึ งห้องผ่าตัดให้เข้าห้องผ่าตัดได้ทนั ที โดยไม่ตอ้ งพัก 100
บริ เวณประชาสัมพันธ์หอ้ งผ่าตัด

1.1.8 ควรSet การผ่าตัด เป็ นรายสุ ดท้ายของวัน
1.2 ด้านการเตรี ยมทีม
1.2.1 พยาบาลและพนักงานเปลห้องผ่าตัดสวมชุ ดป้ องกันการติดเชื้ อ
Airborne precaution โดย
1) พยาบาลที่ จะต้องเข้า ช่ วยแพทย์ใ นการผ่า ตัดต้องสวมอุ ป กรณ์
ป้ องกันดังนี้ mask N95 หมวกผ่าตัด face shield/แว่นตา ถุงมือผ่าตัด 2
ชั้น เสื้ อกาวน์กนั นํ้า
2) พยาบาลช่วยรอบนอกสวมอุปกรณ์ป้องกันดังนี้ mask N95 หมวก
ผ่าตัด ถุงมือ dispossible สวมเสื้ อกาวน์แขนยาว
3) พนักงานเปลห้องสวมอุปกรณ์ ป้องกันดังนี้ mask N95 สวมเสื้ อ
กาวน์ผา้ ถุงมือ dispossible
1.2.2 จํา กัดเจ้า หน้า ที่ ห้ องผ่า ตัดในการเข้า ทํา การผ่า ตัด ถ้า ต้อ งการ
เครื่ องมือเพิ่มเติมจะขอให้เจ้าหน้าที่ภายนอกหยิบให้และไม่เดินเข้า-ออก
ห้องผ่าตัดโดยไม่จาํ เป็ น
1.2.3 เมื่อเสร็ จจากการผ่าตัด ในการถอดชุ ดป้ องกันการติดเชื้ อ รวมถึ ง

100
100
100

100
100
95

100

5
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ตารางที่ 4 จํานวนและร้อยละของพยาบาลวิชาชี พจําแนกตามความคิดเห็นต่อการใช้แนวปฏิ บตั ิ (N=10)
(ต่อ)
แนวปฏิบัติทางการพยาบาล
การปฏิบัติการพยาบาล
ป ฏิ บั ติ ไ ด้ ปฏิ บั ติ ไ ม่ ไ ด้
(ร้ อยละ)
(ร้ อยละ)
อุปกรณ์เครื่ องมือ ผ้า ขยะ จะรวบรวมไว้ภายในห้องผ่าตัด
1.2.4 ผูป้ ่ วยต้อ งสั ง เกตอาการในห้ อ งผ่า ตัด จนกว่า อาการคงที่ ก่ อ น 100
ส่ งกลับหอผูป้ ่ วย
1.2.5 เมื่อส่ งผูป้ ่ วยกลับหอผูป้ ่ วยแล้ว ต้องเปิ ดเครื่ องปรับอากาศทิ้งไว้ 1 100
ชัว่ โมงเพื่อให้ระบบเครื่ องปรับอากาศจัดการอากาศ ลดการแพร่ กระจาย
เชื้อสู่ บุคลากรและผูป้ ่ วยรายอื่น
1.3 ด้านการเตรี ยมเครื่ องมือ

1.3.1การเตรี ยมอุปกรณ์และเครื่ องมือในการผ่าตัดจะปฏิบตั ิเหมือนผูป้ ่ วย
ที่มาผ่าตัดทัว่ ไป แต่ตอ้ งเตรี ยมอุปกรณ์ต่างๆให้เพียงพอเพื่อหลีกเลี่ยงการ
เข้า-ออกห้องผ่าตัดหลายครั้ง
1.3.2 การส่ งเครื่ องมือและของมีคมใช้เทคนิ คแบบไม่สัมผัสโดยตรง
( No touch technique )
1.3.3 หลังการผ่าตัด การทําความสะอาดอุปกรณ์ดงั นี้
1) อุปกรณ์ และเครื่ องมื อในการผ่าตัดหลังใช้งานให้เช็ดคราบ
เลือดออก
2) ตรวจเช็ ค เครื่ อ งมื อ ผ่า ตัด ให้ ค รบถ้ว นและใส่ ใ นTrayที่ ปิ ด
มิดชิดและส่ งต่อห้องอุปกรณ์โดยตรวจนับจํานวนให้ครบร่ วมกันก่อนส่ ง
หน่วยงานจ่ายกลาง โดยสวมชุดป้ องกันการติดเชื้อ
3) ทํา ความสะอาดอุ ป กรณ์ ผ่ า ตัด และห้ อ งผ่ า ตัด ด้ ว ย70%
แอลกอฮอล์
4) หลัง จากทํา ความสะอาดห้ อ งผ่า ตัด แล้ว รอ 1 ชั่ว โมง จึ ง
สามารถนําผูป้ ่ วยรายอื่นใช้หอ้ งผ่าตัดได้
5) ระบบปรับอากาศจะเปิ ดตลอดตั้งแต่ก่อนผูป้ ่ วยเข้าห้องผ่าตัด

100
100

100
100

100
100
100
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ตารางที่ 4 จํานวนและร้อยละของพยาบาลวิชาชี พจําแนกตามความคิดเห็นต่อการใช้แนวปฏิ บตั ิ (N=10)
(ต่อ)
แนวปฏิบัติทางการพยาบาล
การปฏิบัติการพยาบาล
ป ฏิ บั ติ ไ ด้ ปฏิ บั ติ ไ ม่ ไ ด้
(ร้ อยละ)
(ร้ อยละ)
จนหลังส่ งผูป้ ่ วยกลับหอผูป้ ่ วยต่ออีกประมาณ1 ชัว่ โมง
6) รถเข็นเปลสําหรับเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยเมื่อส่ งผูป้ ่ วยเสร็ จเรี ยบร้อย 100
ให้ ท าํ ความสะอาดในบริ เ วณตึ ก ที่ ก ํา หนดด้ว ย 70% แอลกอฮอล์ โ ดย
พนักงานเปลจะสวมชุ ดป้ องกันการติ ดเชื้ อและใส่ ถุงมือแบบ disposable
2 ชั้น
7) การจัดการชิ้ นเนื้ อและสิ่ งส่ งตรวจ ให้ใส่ ภาชนะที่ ปิดมิ ดชิ ด 100
และระมัดระวังการปนเปื้ อน พร้อมเขียนป้ ายแสดงให้ชดั เจน
2. รายละเอียดของขั้นตอนแนวปฏิบตั ิทางการพยาบาลในการป้ องกันการ
ติดเชื้อในห้องผ่าตัดด้านผูป้ ่ วยวัณโรคตําแหน่งอื่น

2.1 ด้านการเตรี ยมผูป้ ่ วย
2.1.1 เมื่ อเจ้า หน้า ที่ บ นหอผูป้ ่ วยส่ ง ใบแจ้ง ผ่า ตัด ระบุ โรคว่า เป็ น
ผู ้ป่ วยวัณ โรคตํา แหน่ ง อื่ น เจ้า หน้ า ที่ ป ระชาสั ม พัน ธ์ ห้ อ งผ่ า ตัด จะ
ตรวจสอบข้อมูลกับเจ้าหน้าที่หอผูป้ ่ วยนั้นๆดังนี้
1) การได้รับยารักษาวัณโรคถึง 2 สัปดาห์หรื อไม่
2) ผลการตรวจย้อมเชื้อเสมหะล่าสุ ดเป็ นอย่างไร
ซึ่ งการได้ขอ้ มูลดังกล่าวเพื่อจัดเตรี ยมสถานที่และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องใน
การป้ องกันการแพร่ กระจายเชื้ อแบบ Contact precaution โดยเฉพาะที่ไม่
มีแผลเปิ ด
2.1.2 แจ้งพยาบาลประจําห้องผ่าตัดจัดเตรี ยมสถานที่และเครื่ องมือ
ผ่าตัดให้พร้อมใช้งาน
2.1.3 แจ้งวิสัญญีพยาบาลทราบเพื่อประเมินความพร้อมของผูป้ ่ วย
ในการทําการผ่าตัดและจัดเตรี ยมอุปกรณ์ดมยา
2.1.4 แจ้งพนักงานเปลห้องผ่าตัดเตรี ยมพร้อมเพื่อรับผูป้ ่ วยที่ตึกโดย
พนักงานเปลสวมชุดป้ องกันการติดเชื้อทาง Contact precaution
2.2 ด้านการเตรี ยมทีม

100

95
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100
100
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ตารางที่ 4 จํานวนและร้อยละของพยาบาลวิชาชี พจําแนกตามความคิดเห็นต่อการใช้แนวปฏิ บตั ิ (N=10)
(ต่อ)
แนวปฏิบัติทางการพยาบาล
การปฏิบัติการพยาบาล
ป ฏิ บั ติ ไ ด้ ปฏิ บั ติ ไ ม่ ไ ด้
(ร้ อยละ)
(ร้ อยละ)
2.2.1 พยาบาลและพนักงานเปลห้องผ่าตัดสวมชุ ดป้ องกันการติ ด 100
เชื้ อแบบ Contact precautionโดย พยาบาลที่จะต้องเข้าช่วยแพทย์ในการ
ผ่าตัดต้องสวมอุ ปกรณ์ ป้ องกันดังนี้ surgical mask หมวกผ่าตัด face
shield/แว่นตา ถุงมือผ่าตัด 2 ชั้น เสื้ อกาวน์
พยาบาลช่ วยรอบนอกสวมอุปกรณ์ ป้องกันดังนี้ surgical mask หมวก
ผ่าตัด ถุงมือ

2.2.2 เมื่ อเสร็ จจากการผ่า ตัด ในการถอดชุ ดป้ องกัน การติ ดเชื้ อ
รวมถึ ง อุ ปกรณ์ เครื่ องผ้า ขยะ จะรวบรวมเพื่ อไปทิ้ง บริ เวณที่จดั ไว้เป็ น
บริ เวณปนเปื้ อน
2.2.3 เคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยมาสังเกตอาการหลังดมยาสลบต่อที่ห้องพัก
ฟื้ นเหมือนผูป้ ่ วยทัว่ ไป แต่ถา้ เป็ นยาชาเฉพาะที่จะส่ งกลับหอผูป้ ่ วย
2.3 ด้านการเตรี ยมเครื่ องมือ
2.3.1 การเตรี ยมอุปกรณ์ และเครื่ องมือในการผ่าตัดจะปฏิ บตั ิเหมือน
ผู ้ป่ วยที่ ม าผ่ า ตัด ทั่ว ไป แต่ ต้อ งเตรี ยมอุ ป กรณ์ ต่ า งๆให้ เ พี ย งพอเพื่ อ
หลีกเลี่ยงการเข้า-ออกห้องผ่าตัดหลายครั้ง
2.3.2 หลังการผ่าตัด การทําความสะอาดอุปกรณ์ดงั นี้
1) อุ ป กรณ์ แ ละเครื่ อ งมื อ ในการผ่า ตัด หลัง ใช้ง านให้ เ ช็ ด คราบ
เลือดออก
2) ตรวจเช็คเครื่ องมือผ่าตัดให้ครบถ้วนและใส่ ในTrayที่ปิดมิดชิ ด
และส่ ง ต่ อ ห้ อ งอุ ป กรณ์ โ ดยตรวจนับ จํา นวนให้ ค รบร่ ว มกัน ก่ อ นส่ ง
หน่วยงานจ่ายกลาง โดยสวมชุดป้ องกันการติดเชื้อ
3) ทํา ความสะอาดอุ ป กรณ์ ผ่า ตัดและโต๊ะ วางเครื่ องมื อด้วย70%

100

100
100
100

100
100

100
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ตารางที่ 4 จํานวนและร้อยละของพยาบาลวิชาชี พจําแนกตามความคิดเห็นต่อการใช้แนวปฏิ บตั ิ (N=10)
(ต่อ)
แนวปฏิบัติทางการพยาบาล
การปฏิบัติการพยาบาล
ป ฏิ บั ติ ไ ด้ ปฏิ บั ติ ไ ม่ ไ ด้
(ร้ อยละ)
(ร้ อยละ)
แอลกอฮอล์ พื้นห้องผ่าตัดเช็ดด้วยนํ้าผงซักฟอกและตามด้วยนํ้าสะอาด
4) รถเข็นเปลสําหรับเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยเมื่อส่ งผูป้ ่ วยเสร็ จเรี ยบร้อยให้ 100
ทําความสะอาดที่ห้องผ่าตัดด้วย70%แอลกอฮอล์โดยพนักงานเปลจะสวม
ชุดป้ องกันการติดเชื้อและใส่ ถุงมือแบบ disposable หรื อถุงมือแม่บา้ น
5) การจัดการชิ้นเนื้ อและสิ่ งส่ งตรวจ ให้ใส่ ภาชนะที่ปิดมิดชิ ดและ 100
ระมัดระวังการปนเปื้ อน พร้อมเขียนป้ ายแสดงให้ชดั เจน
3.รายละเอียดของขั้นตอนแนวปฏิ บตั ิทางการพยาบาลในการป้ องกันการ
ติดเชื้อในห้องผ่าตัดด้านผูป้ ่ วยเอชไอวี
3.1 ด้านการเตรี ยมผูป้ ่ วย
3.1.1 เมื่ อเจ้า หน้า ที่ บ นหอผูป้ ่ วยส่ ง ใบแจ้ง ผ่า ตัด ระบุ โรคว่า เป็ น
ผูป้ ่ วยเอชไอวี เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ห้องผ่าตัดจะตรวจสอบข้อมูลกับ
เจ้าหน้าที่หอผูป้ ่ วยนั้นๆดังนี้
1) การได้รับยาต้านไวรัสเอชไอวี
2) การงดอาหารและนํ้า กี่ชวั่ โมง
3) กรณี รับประทานยาต้านไวรั สให้รับประทานก่อนทําการผ่าตัด
2 ชัว่ โมง เพื่อจัดเตรี ยมสถานที่และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการป้ องกันการ
แพร่ กระจายเชื้อแบบ Contact precaution

100

100
100
100

3.1.2 แจ้งพยาบาลประจําห้องผ่าตัดจัดเตรี ยมสถานที่และเครื่ องมือ 100
ผ่าตัดให้พร้อมใช้งาน
3.1.3 แจ้งวิสัญญีพยาบาลทราบเพื่อประเมินความพร้อมของผูป้ ่ วยใน 100
การทําการผ่าตัดและจัดเตรี ยมอุปกรณ์ดมยา
3.1.4 แจ้งพนักงานเปลห้องผ่าตัดเตรี ยมพร้ อมเพื่อรับผูป้ ่ วยที่ตึกโดย 100
พนักงานเปลสวมชุดป้ องกันการติดเชื้อทาง Contact precaution
3.2 ด้านการเตรี ยมทีม
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ตารางที่ 4 จํานวนและร้อยละของพยาบาลวิชาชี พจําแนกตามความคิดเห็นต่อการใช้แนวปฏิ บตั ิ (N=10)
(ต่อ)
แนวปฏิบัติทางการพยาบาล
การปฏิบัติการพยาบาล
ป ฏิ บั ติ ไ ด้ ปฏิ บั ติ ไ ม่ ไ ด้
(ร้ อยละ)
(ร้ อยละ)
3.2.1 พยาบาลและพนักงานเปลห้องผ่าตัดสวมชุ ดป้ องกันการติ ด 100
เชื้ อแบบ Contact precautionโดย พยาบาลที่จะต้องเข้าช่วยแพทย์ในการ
ผ่าตัดต้องสวมอุ ปกรณ์ ป้ องกันดังนี้ surgical mask หมวกผ่าตัด face
shield/แว่น ตา ถุ ง มื อผ่า ตัด 2 ชั้น เสื้ อ กาวน์ ก ัน นํ้า รองเท้า บู๊ ท หรื อ ถุ ง
พลาสติกกันนํ้ากรณี หตั ถการที่มีสารคัดหลัง่ มาก
พยาบาลช่วยรอบนอกสวมอุปกรณ์ ป้องกันดังนี้ surgical mask หมวก
ผ่าตัด ถุงมือ สวมเสื้ อกาวน์ แว่นตา

3.2.2 เมื่ อ เสร็ จ จากการผ่ า ตัด ในการถอดชุ ด ป้ องกัน การติ ด เชื้ อ
รวมถึ ง อุ ปกรณ์ เครื่ องผ้า ขยะ จะรวบรวมเพื่ อไปทิ้ง บริ เวณที่จดั ไว้เป็ น
บริ เวณปนเปื้ อน
3.3 ด้านการเตรี ยมเครื่ องมือ
3.3.1 การเตรี ยมอุปกรณ์ และเครื่ องมื อในการผ่าตัดจะปฏิ บตั ิเหมื อน
ผูป้ ่ วยที่มาผ่าตัดทัว่ ไป
3.3.2 การส่ งเครื่ องมื อและของมี คมใช้เทคนิ ค แบบไม่สัมผัสโดยตรง
( No touch technique )และสวมเครื่ องป้ องกันร่ างกาย
3.3.3 หลังการผ่าตัด การทําความสะอาดอุปกรณ์ดงั นี้
1) อุปกรณ์และเครื่ องมือในการผ่าตัดหลังใช้งานให้เช็ดคราบ
เลือดออก
2) ตรวจเช็คเครื่ องมือผ่าตัดให้ครบถ้วนและใส่ ในTrayที่ปิดมิดชิด
และส่ ง ต่ อ ห้ อ งอุ ป กรณ์ โ ดยตรวจนับ จํา นวนให้ ค รบร่ ว มกัน ก่ อ นส่ ง
หน่วยงานจ่ายกลาง โดยสวมชุดป้ องกันการติดเชื้อ
3) ทําความสะอาดอุปกรณ์ผา่ ตัดและห้องผ่าตัดด้วย70%

100

100
100

100
100

100
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ตารางที่ 4 จํานวนและร้อยละของพยาบาลวิชาชี พจําแนกตามความคิดเห็นต่อการใช้แนวปฏิ บตั ิ (N=10)
(ต่อ)
แนวปฏิบัติทางการพยาบาล
การปฏิบัติการพยาบาล
ป ฏิ บั ติ ไ ด้ ปฏิ บั ติ ไ ม่ ไ ด้
(ร้ อยละ)
(ร้ อยละ)
แอลกอฮอล์
4) รถเข็นเปลสําหรับเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยเมื่อส่ งผูป้ ่ วยเสร็ จเรี ยบร้อย 100
ให้ ท ํา ความสะอาดในบริ เวณตึ ก ที่ ก ํา หนดด้ ว ย70%แอลกอฮอล์ โ ดย
พนักงานเปลจะสวมชุ ดป้ องกันการติ ดเชื้ อและใส่ ถุงมือแบบ disposable
2 ชั้น
5) การจัดการชิ้นเนื้อและสิ่ งส่ งตรวจ ให้ใส่ ภาชนะที่ปิดมิดชิด
100
และระมัดระวังการปนเปื้ อน พร้อมเขียนป้ ายแสดงให้ชดั เจน
4. รายละเอียดของขั้นตอนแนวปฏิบตั ิทางการพยาบาลในการป้ องกันการ
ติดเชื้อในห้องผ่าตัดด้านผูป้ ่ วยเชื้อดื้อยา
4.1 ด้านการเตรี ยมผูป้ ่ วย
4.1.1 เมื่ อเจ้าหน้าที่ บนหอผูป้ ่ วยส่ งใบแจ้งผ่าตัดระบุ โรคว่าเป็ น
ผูป้ ่ วยเชื้ อดื้อยา เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ห้องผ่าตัดจะตรวจสอบข้อมูล
กับเจ้าหน้าที่หอผูป้ ่ วยนั้นๆดังนี้
1) ผูป้ ่ วยติดเชื้อดื้อยาที่ระบบใด
2) การงดอาหารและนํ้า กี่ ชั่วโมง เพื่ อจัดเตรี ย มสถานที่ และ
เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ ยวข้องในการป้ องกันการแพร่ กระจายเชื้ อแบบ Contact
precaution
4.1.2 แจ้งพยาบาลประจําห้องผ่าตัดจัดเตรี ยมสถานที่และเครื่ องมือ
ผ่าตัดให้พร้อมใช้งาน
4.1.3 แจ้งวิสัญญี พยาบาลทราบเพื่อประเมิ นความพร้ อมของผูป้ ่ วย
ในการทําการผ่าตัดและจัดเตรี ยมอุปกรณ์ดมยา
4.1.4 แจ้งพนักงานเปลห้องผ่าตัดเตรี ยมพร้ อมเพื่อรับผูป้ ่ วยที่ตึกโดย
พนักงานเปลสวมชุดป้ องกันการติดเชื้อแบบ Contact precaution
4.1.5 ขณะเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยให้ปิดคลุมบริ เวณที่เป็ นแหล่งของเชื้อให้
มิดชิด
4.1.6 เมื่อเสร็ จผ่าตัด เคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยมาสังเกตอาการหลังดมยาสลบ
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ตารางที่ 4 จํานวนและร้อยละของพยาบาลวิชาชี พจําแนกตามความคิดเห็นต่อการใช้แนวปฏิ บตั ิ (N=10)
(ต่อ)
แนวปฏิบัติทางการพยาบาล
การปฏิบัติการพยาบาล
ป ฏิ บั ติ ไ ด้ ปฏิ บั ติ ไ ม่ ไ ด้
(ร้ อยละ)
(ร้ อยละ)
ต่อที่หอ้ งพักฟื้ นเหมือนผูป้ ่ วยทัว่ ไป แต่ถา้ เป็ นยาชาเฉพาะที่จะส่ งกลับหอ
ผูป้ ่ วย
4.2 ด้านการเตรี ยมทีม
4.2.1 พยาบาลและพนักงานเปลห้องผ่าตัดสวมชุดป้ องกันการติดเชื้ อ 100
แบบ Contact precautionโดย พยาบาลที่จะต้องเข้าช่วยแพทย์ในการผ่าตัด
ต้องสวมอุปกรณ์ ป้องกันดังนี้ surgical mask หมวกผ่าตัด face shield/
แว่นตา ถุงมือผ่าตัด 2 ชั้น เสื้ อกาวน์กนั นํ้า

4.2.2 พยาบาลช่วยรอบนอกสวมอุปกรณ์ ป้องกันดังนี้ surgical mask
หมวกผ่าตัด ถุงมือ สวมเสื้ อกาวน์
4.2.3 เมื่อเสร็ จจากการผ่าตัด ในการถอดชุดป้ องกันการติดเชื้ อ รวมถึง
อุปกรณ์เครื่ องผ้า ขยะ จะรวบรวมไว้ในบริ เวณที่กาํ หนดไว้
4.3 ด้านการเตรี ยมเครื่ องมือ
4.3.1 การเตรี ยมอุปกรณ์ และเครื่ องมือในการผ่าตัดจะปฏิบตั ิเหมือน
ผูป้ ่ วยที่มาผ่าตัดทัว่ ไป
4.3.2 การส่ งเครื่ องมือและของมีคมใช้เทคนิ คแบบไม่สัมผัสโดยตรง
( No touch technique )และสวมเครื่ องป้ องกันร่ างกาย
4.3.3 หลังการผ่าตัด การทําความสะอาดอุปกรณ์ดงั นี้
1) อุปกรณ์ และเครื่ องมือในการผ่าตัดหลังใช้งานให้เช็ดคราบ
เลือดออก
2) ตรวจเช็ คเครื่ องมื อผ่า ตัดให้ค รบถ้วนและใส่ ในTrayที่ ปิ ด
มิดชิดและส่ งต่อห้องอุปกรณ์โดยตรวจนับจํานวนให้ครบร่ วมกันก่อนส่ ง
หน่วยงานจ่ายกลาง โดยสวมชุดป้ องกันการติดเชื้อ
3) ทํา ความสะอาดอุ ป กรณ์ ผ่า ตัด และห้ อ งผ่า ตัด ด้ว ยนํ้า ยา
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100
100

100
100

100

67

ตารางที่ 4 จํานวนและร้อยละของพยาบาลวิชาชี พจําแนกตามความคิดเห็นต่อการใช้แนวปฏิ บตั ิ (N=10)
(ต่อ)
แนวปฏิบัติทางการพยาบาล
การปฏิบัติการพยาบาล
ป ฏิ บั ติ ไ ด้ ปฏิ บั ติ ไ ม่ ไ ด้
(ร้ อยละ)
(ร้ อยละ)
Surfanios ( High level disinfectant)
4) รถเข็นเปลสําหรับเคลื่ อนย้ายผูป้ ่ วยเมื่อส่ งผูป้ ่ วยเสร็ จเรี ยบร้อย 100
ให้ทาํ ความสะอาดในบริ เวณตึกที่กาํ หนดด้วยนํ้ายา Surfanios ( High level
disinfectant) โดยพนักงานเปลจะสวมชุ ดป้ องกันการติดเชื้ อและใส่ ถุงมือ
แบบdisposable 2 ชั้น
5) การจัดการชิ้นเนื้อและสิ่ งส่ งตรวจ ให้ใส่ ภาชนะที่ปิดมิดชิดและ 100
ระมัดระวังการปนเปื้ อน พร้อมเขียนป้ ายแสดงให้ชดั เจน

จากตารางที่ 4 พบว่า แนวปฏิบตั ิทางการพยาบาลในการป้ องกันการติดเชื้อในห้องผ่าตัดมีความ
เป็ นไปได้ในการนําไปปฏิบตั ิได้จริ ง คิดเป็ นร้อยละ 95-100 จากการประเมินความเป็ นไปได้ในการปฏิบตั ิ
ตามขั้นตอนของแนวปฏิบตั ิทางการพยาบาล พยาบาลวิชาชี พกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เห็นว่ามีความเป็ นไปได้
ในการปฏิบตั ิตามขั้นตอนได้ทุกขั้นตอนในแต่ละกลุ่มโรค โดยขั้นตอนแนวปฏิบตั ิทางการพยาบาลในการ
ป้ องกันการติดเชื้ อในห้องผ่าตัดด้านผูป้ ่ วยเอชไอวีและด้านผูป้ ่ วยเชื้ อดื้ อยา มีความเป็ นไปได้ในการปฏิ บตั ิ
มากที่สุด ร้ อยละ 100 ทั้ง 2 ด้าน รองลงมาคือขั้นตอนแนวปฏิบตั ิทางการพยาบาลในการป้ องกันการติดเชื้ อ
ในห้องผ่า ตัดด้า นผูป้ ่ วยวัณ โรคปอดร้ อยละ 95-100 และด้า นผูป้ ่ วยวัณโรคตํา แหน่ ง อื่ น ร้ อยละ 95-100
เช่นกัน
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อในแต่ละขั้นตอนที่พยาบาลวิชาชี พกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ประเมินว่าข้อ
ปฏิบตั ิมีความเป็ นไปได้ในการปฏิบตั ิมากที่สุด 3 อันดับแรก โดยแบ่งตามรายกลุ่มโรคดังนี้
ด้านผูป้ ่ วยวัณโรคปอด ได้แก่ ด้านการเตรี ยมผูป้ ่ วย (1) เมื่อเจ้าหน้าที่บนหอผูป้ ่ วยส่ งใบแจ้งผ่าตัด
ระบุ โรคว่าเป็ นผูป้ ่ วย วัณโรคปอด เจ้าหน้าที่ ประชาสัมพันธ์ ห้องผ่า ตัดตรวจสอบข้อมู ลกับเจ้าหน้าที่ หอ
ผูป้ ่ วยเพื่อจัดเตรี ยมสถานที่ และเข้าหน้าที่ ที่เกี่ ยวข้องในการป้ องกันการแพร่ กระจายเชื้ อ แบบ Airborne
precaution
(2) แจ้งพยาบาลประจําห้องผ่าตัดจัดเตรี ยมสถานที่และเครื่ องมือผ่าตัดให้
พร้อมใช้งาน และ(3) แจ้งวิสัญญีพยาบาลทราบเพื่อประเมินความพร้อมของผูป้ ่ วยในการทําการผ่าตัดและ
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จัดเตรี ยมอุปกรณ์ดมยา ด้านการเตรี ยมทีม (1) พยาบาลและพนักงานเปลห้องผ่าตัดสวมชุดป้ องกันการติดเชื้ อ
Airborne precaution (2) เมื่อเสร็ จจากการผ่าตัด ในการถอดชุ ดป้ องกันการติดเชื้ อ รวมถึงอุปกรณ์เครื่ องมือ
ผ้า ขยะ จะรวบรวมไว้ภายในห้องผ่าตัด และ(3) ผูป้ ่ วยต้องสังเกตอาการในห้องผ่าตัดจนกว่าอาการคงที่ก่อน
ส่ งกลับหอผูป้ ่ วย ด้านการเตรี ยมเครื่ องมือ (1) การเตรี ยมอุปกรณ์และเครื่ องมือในการผ่าตัดจะปฏิบตั ิเหมือน
ผูป้ ่ วยที่มาผ่าตัดทัว่ ไป แต่ตอ้ งเตรี ยมอุปกรณ์ต่างๆให้เพียงพอเพื่อหลีกเลี่ยงการเข้า-ออกห้องผ่าตัดหลายครั้ง
(2) การส่ งเครื่ องมื อและ
ของมี คมใช้เทคนิ คแบบไม่สัมผัสโดยตรง ( No touch
technique ) และ(3) การทําความสะอาดอุปกรณ์หลังการผ่าตัด
ด้านผูป้ ่ วยวัณโรคตําแหน่ งอื่ น ได้แก่ ด้านการเตรี ยมผูป้ ่ วย (1) เจ้าหน้าที่บนหอผูป้ ่ วยส่ งใบแจ้ง
ผ่าตัดระบุโรคว่าเป็ นผูป้ ่ วยวัณโรคตําแหน่งอื่น เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์หอ้ งผ่าตัดจะตรวจสอบข้อมูลกับ
เจ้าหน้าที่หอผูป้ ่ วย (2) แจ้งพยาบาลประจําห้องผ่าตัดจัดเตรี ยมสถานที่และเครื่ องมือผ่าตัดให้พร้อมใช้งาน
และ(3) แจ้งพนักงานเปลห้องผ่าตัดเตรี ยมพร้อมเพื่อรับผูป้ ่ วยที่ตึกโดยพนักงานเปลสวมชุดป้ องกันการติด
เชื้อทาง Contact precaution ด้านการเตรี ยมทีม (1) พยาบาลและพนักงานเปลห้องผ่าตัดสวมชุดป้ องกันการ
ติดเชื้อแบบ Contact precautionโดย พยาบาลที่จะต้องเข้าช่วยแพทย์ในการผ่าตัดต้องสวมอุปกรณ์ ป้องกัน
ดังนี้ surgical mask หมวกผ่าตัด face shield/แว่นตา ถุงมือผ่าตัด 2 ชั้น เสื้ อกาวน์พยาบาลช่วยรอบนอกสวม
อุปกรณ์ป้องกันดังนี้ surgical mask หมวกผ่าตัด ถุงมือ (2) เมื่อเสร็ จจากการผ่าตัด ในการถอดชุ ดป้ องกันการ
ติดเชื้ อ รวมถึ งอุ ปกรณ์ เครื่ องผ้า ขยะ จะรวบรวมเพื่อไปทิ้งบริ เวณที่ จดั ไว้เป็ นบริ เวณปนเปื้ อน และ(3)
เคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยมาสังเกตอาการหลังดมยาสลบต่อที่ห้องพักฟื้ นเหมือนผูป้ ่ วยทัว่ ไป แต่ถา้ เป็ นยาชาเฉพาะที่
จะส่ งกลับหอผูป้ ่ วย ด้านการเตรี ยมเครื่ องมือ (1) การเตรี ยมอุปกรณ์ และเครื่ องมือในการผ่าตัดจะปฏิ บตั ิ
เหมือนผูป้ ่ วยที่มาผ่าตัดทัว่ ไป แต่ตอ้ งเตรี ยมอุปกรณ์ ต่างๆให้เพียงพอเพื่อหลีกเลี่ ยงการเข้า-ออกห้องผ่าตัด
หลายครั้ง (2) การทําความสะอาดอุปกรณ์หลังการผ่าตัด โดยอุปกรณ์และเครื่ องมือในการผ่าตัดหลังใช้งาน
ให้เ ช็ ด คราบเลื อ ดออก ตรวจเช็ ค เครื่ องมื อ ผ่า ตัดให้ค รบถ้วนและใส่ ใ นTrayที่ ปิ ดมิ ด ชิ ด และส่ ง ต่ อ ห้อ ง
อุปกรณ์โดยตรวจนับจํานวนให้ครบร่ วมกันก่อนส่ งหน่วยงานจ่ายกลาง โดยสวมชุดป้ องกันการติดเชื้อ
ด้านผูป้ ่ วยเอชไอวี ได้แก่ ด้านการเตรี ยมผูป้ ่ วย (1) เจ้าหน้าที่บนหอผูป้ ่ วยส่ งใบแจ้งผ่าตัดระบุโรค
ว่าเป็ นผูป้ ่ วยเอชไอวี เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ห้องผ่าตัดจะตรวจสอบข้อมูลกับเจ้าหน้าที่หอผูป้ ่ วย (2) แจ้ง
พยาบาลประจําห้องผ่าตัดจัดเตรี ยมสถานที่และเครื่ องมือผ่าตัดให้พร้ อมใช้งาน (3) พนักงานเปลห้องผ่าตัด
เตรี ยมพร้อมเพื่อรับผูป้ ่ วยที่ตึกโดยพนักงานเปลสวมชุ ดป้ องกันการติดเชื้ อทาง Contact precaution ด้านการ
เตรี ยมทีม (1)พยาบาลและพนักงานเปลห้องผ่าตัดสวมชุ ดป้ องกันการติดเชื้ อแบบ Contact precaution (2)
เมื่อเสร็ จจากการผ่าตัด ในการถอดชุดป้ องกันการติดเชื้ อ รวมถึงอุปกรณ์เครื่ องผ้า ขยะ จะรวบรวมเพื่อไปทิ้ง
บริ เวณที่จดั ไว้เป็ นบริ เวณปนเปื้ อน ด้านการเตรี ยมเครื่ องมือ (1) การเตรี ยมอุปกรณ์และเครื่ องมือในการ
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ผ่าตัดจะปฏิ บตั ิ เหมื อนผูป้ ่ วยที่ มาผ่าตัดทัว่ ไป (2) การส่ งเครื่ องมื อและของมีคมใช้เทคนิ คแบบไม่สัมผัส
โดยตรง
( No touch technique ) และสวมเครื่ องป้ องกันร่ างกาย (3) การทําความสะอาด
อุปกรณ์หลังการผ่าตัด
ด้านผูป้ ่ วยเชื้ อดื้อยา ได้แก่ ด้านการเตรี ยมผูป้ ่ วย (1) เจ้าหน้าที่บนหอผูป้ ่ วยส่ งใบแจ้งผ่าตัดระบุ
โรคว่าเป็ นผูป้ ่ วยเชื้อดื้อยา เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ห้องผ่าตัดจะตรวจสอบข้อมูลกับเจ้าหน้าที่หอผูป้ ่ วย (2)
แจ้งพยาบาลประจําห้องผ่าตัดจัดเตรี ยมสถานที่และเครื่ องมือผ่าตัดให้พร้ อมใช้งาน (3) พนักงานเปลห้อง
ผ่าตัดเตรี ยมพร้ อมเพื่อรับผูป้ ่ วยที่ตึกโดยพนักงานเปลสวมชุ ดป้ องกันการติดเชื้ อแบบ Contact precaution
ด้า นการเตรี ย มที ม (1) พยาบาลและพนัก งานเปลห้ อ งผ่า ตัด สวมชุ ด ป้ องกัน การติ ด เชื้ อ แบบ Contact
precautionโดย พยาบาลที่จะต้องเข้าช่ วยแพทย์ในการผ่าตัดต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันดังนี้ surgical mask
หมวกผ่าตัด face shield/แว่นตา ถุงมือผ่าตัด 2 ชั้น เสื้ อกาวน์กนั นํ้า (2) พยาบาลช่วยรอบนอกสวมอุปกรณ์
ป้ องกันดังนี้ surgical mask หมวกผ่าตัด ถุงมือ สวมเสื้ อกาวน์ และ(3) เมื่อเสร็ จจากการผ่าตัด ในการถอดชุ ด
ป้ องกันการติดเชื้ อ รวมถึ งอุ ปกรณ์ เครื่ องผ้า ขยะ จะรวบรวมไว้ใ นบริ เวณที่กาํ หนดไว้ ด้านการเตรี ย ม
เครื่ องมื อ (1) การเตรี ย มอุ ป กรณ์ และเครื่ องมื อในการผ่า ตัดจะปฏิ บตั ิ เหมื อนผูป้ ่ วยที่ ม าผ่าตัดทัว่ ไป (2)
การส่ งเครื่ องมือและของมีคมใช้เทคนิ คแบบไม่สัมผัสโดยตรง ( No touch technique ) และสวมเครื่ อง
ป้ องกัน ร่ างกาย และ(3) ทําความสะอาดอุปกรณ์หลังผ่าตัด
ส่ วนรายข้อของแนวปฏิบตั ิทางการพยาบาลที่พยาบาลวิชาชี พกลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่าข้อ
ปฏิ บตั ิ มีความเป็ นไปได้ในการปฏิ บตั ิ จาํ นวนน้อยที่สุ ด 3 อันดับ ได้แก่ ผูป้ ่ วยได้รับยารั ก ษาวัณโรคถึ ง 2
สัปดาห์หรื อไม่ ร้อยละ 95 แจ้งพนักงานเปลห้องผ่าตัดเตรี ยมพร้อมเพื่อรับผูป้ ่ วยที่ตึกโดยพนักงานเปลสวม
ชุ ดป้ องกันการติดเชื้ อทาง Airborne precaution ร้อยละ 95 และการจํากัดเจ้าหน้าที่ห้องผ่าตัดในการเข้าทํา
การผ่าตัด ถ้าต้องการเครื่ องมือเพิ่มเติมจะขอให้เจ้าหน้าที่ภายนอกหยิบให้และไม่เดินเข้า-ออกห้องผ่าตัดโดย
ไม่จาํ เป็ นร้อยละ 95
ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจของพยาบาลวิชาชี พที่มีต่อการใช้แนว
ปฏิบตั ิทางการพยาบาลในการป้ องกันการติดเชื้อในห้องผ่าตัด (n=10)
ข้ อคําถาม

ระดับความพึงพอใจ
SD ความหมาย
X
1. ความเหมาะสมกับการนําไปใช้ได้ง่าย ไม่ยงุ่ ยากซับซ้อน
4.62 0.73 มากที่สุด
2. เนื้อหาชัดเจน เข้าใจง่าย
4.43 0.75 มาก
3. แนวปฏิบตั ิทางการพยาบาลนี้มีความเหมาะสมกับบริ บทของหน่วยงาน 4.53 0.75 มากที่สุด
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4.ระบุทางเลือกในการจัดการแต่ละขั้นตอนชัดเจน
5.แนวปฏิบตั ิทางการพยาบาลสามารถป้ องกันการติดเชื้อในห้องผ่าตัดได้
6.มีความเป็ นไปได้ในการนําไปใช้จริ ง
7.สามารถช่ วยให้บุ ค ลากรตระหนัก ในการป้ องกันการติ ดเชื้ อในห้อ ง
ผ่าตัด
8.ช่ วยให้บุคลากรมีส่วนร่ วมเสนอแนวทางในการป้ องกันการติดเชื้ อใน
ห้องผ่าตัด
9.ความพึงพอใจในการใช้แนวปฏิบตั ิทางการพยาบาล
ค่ าเฉลีย่ รวม

4.25
4.58
4.52
4.40

1.03
0.71
0.75
0.89

มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก

4.42

0.75

มาก

4.57
4.47

0.71
0.78

มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 5 แสดงให้เ ห็ นว่า พยาบาลวิช าชี พ มี ค วามพึ ง พอใจต่ อการใช้แนวปฏิ บ ตั ิ ท างการ
พยาบาลในการป้ องกันการติดเชื้ อในห้องผ่าตัด โดยรวมทุกกิจกรรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
( X =4.47, SD=0.78) โดยเห็ นว่าแนวปฏิ บตั ิ ทางการพยาบาลมีความเหมาะสมกับการนําไปใช้ได้ง่าย ไม่
ยุง่ ยากซับซ้อน แนวปฏิ บตั ิทางการพยาบาลสามารถป้ องกันการติดเชื้ อในห้องผ่าตัดได้ แนวปฏิบตั ิทางการ
พยาบาลนี้ มี ค วามเหมาะสมกับ บริ บทของหน่ ว ยงาน และมี ค วามเป็ นไปได้ ใ นการนํ า ไปใช้ จ ริ ง
ในระดับมากที่สุด (X =4.62, SD=0.73,X = 4.58, SD=0.71, X =4.53, SD=0.75, X =4.52, SD=0.75)
ตามลําดับ และมีความเห็ นว่าแนวปฏิ บตั ิทางการพยาบาลมีเนื้ อหาชัดเจน เข้าใจง่าย ช่วยให้บุคลากรมีส่วน
ร่ วมเสนอแนวทางในการป้ องกันการติดเชื้ อในห้องผ่าตัด สามารถช่วยให้บุคลากรตระหนักในการป้ องกัน
การติ ดเชื้ อในห้องผ่าตัด และระบุ ท างเลื อกในการจัดการแต่ละขั้นตอนชัดเจน ในระดับมาก ( X =4.43,
SD=0.75, X = 4.42, SD=0.75, X =4.40, SD=0.89, X =4.25, SD=1.03) ตามลําดับ
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บทที่ 5

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ

การวิจยั ครั้ งนี้ เป็ นการพัฒนาแนวปฏิบตั ิทางการพยาบาลในการป้ องกันการติดเชื้ อในห้อง
ผ่าตัด ตามกรอบแนวคิดของไอโอวา (The Iowa model of evidence-based practice to promote quality care)
(อ้างในฟองคํา ติลกสกุลชัย, 2549: 130-135)โดยการวิเคราะห์และสังเคราะห์จากการสื บค้นจากเอกสาร
ตํา รา และงานวิ จยั ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ กิ จกรรมการพยาบาลในการป้ องกัน การติ ดเชื้ อ ในห้ องผ่า ตัด โดยใช้
หลักฐานจากแหล่งที่มา 8 แหล่ง เป็ นหลักฐานของแนวปฏิบตั ิทางการพยาบาลที่เป็ นงานวิจยั จํานวน 5 เรื่ อง
จากเอกสารตํารา จํานวน 3 เรื่ อง โดยเนื้ อหาที่คดั เลื อกมาเน้นการปฏิบตั ิทางการพยาบาลในการป้ องกันการ
ติดเชื้อในห้องผ่าตัด
ผูว้ จิ ยั สามารถสรุ ปผลการวิจยั อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
สรุ ปผลการวิจัย
จากการวิจยั การพัฒนาแนวปฏิ บตั ิ ทางการพยาบาลในการป้ องกันการติ ดเชื้ อในห้องผ่าตัด
สถาบันบําราศนราดูร ได้ผลการศึกษาวิจยั ดังนี้
1. ผลการวิจยั ได้แนวปฏิบตั ิทางการพยาบาลในการป้ องกันการติดเชื้อในห้องผ่าตัด สถาบัน
บําราศนราดูร โดยมีสาระของแนวปฏิบตั ิทางการพยาบาล ประกอบด้วย 4 กลุ่มโรคสําคัญ ได้แก่ 1) ผูป้ ่ วย
วัณโรคปอด ผูป้ ่ วยวัณโรคตําแหน่งอื่น ผูป้ ่ วยเอชไอวี และผูป้ ่ วยเชื้ อดื้อยา ในแต่ละกลุ่มโรคประกอบด้วย
กระบวนการสําคัญ 3 กระบวนการ ได้แก่ กระบวนการด้านการเตรี ยมผูป้ ่ วย ด้านการเตรี ยมทีม และด้านการ
เตรี ยมเครื่ องมือ
2. การตรวจสอบคุณภาพของแนวปฏิบตั ิทางการพยาบาลจากผูท้ รงคุณวุฒิ 5 ท่าน ได้พิจารณา
และแสดงความคิดเห็ นแล้วนําข้อมูลเสนอแนะมาปรับปรุ ง รวมทั้งแก้ไขเนื้ อหาเพื่อให้แนวปฏิ บตั ิมีความ
ถูกต้องด้านการใช้ภาษา ความครอบคลุมของเนื้ อหา มีความชัดเจนและสมบูรณ์ยิง่ ขึ้น มีการทดสอบค่าดัชนี
ความตรงตามเนื้ อหามี ค่า เท่า กับ 0.97 และผลการประเมิ นคุ ณภาพคิ ดเป็ นร้ อยละ 80-100 นอกจากนี้
ผูท้ รงคุณวุฒิ ทั้ง 5 ท่าน ให้ขอ้ สรุ ปตรงกันว่า สามารถนําแนวปฏิบตั ิไปใช้ในการพยาบาลเพื่อการป้ องกันการ
ติดเชื้อในห้องผ่าตัดได้
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3.ความเป็ นไปได้ในการนําแนวปฏิบตั ิทางการพยาบาลในการป้ องกันการติดเชื้อในห้องผ่าตัด
สถาบันบําราศนราดูร โดยพยาบาลวิชาชีพ จํานวน 10 คน ผลการศึกษาความเป็ นไปได้ในการนําไปปฏิบตั ิ
ได้จริ ง คิดเป็ นร้อยละ 95 ถึงร้อยละ 100
4. การประเมินความพึงพอใจของพยาบาลวิชาชี พที่มีต่อการใช้แนวปฏิบตั ิทางการพยาบาลใน
การป้ องกันการติ ดเชื้ อในห้องผ่า ตัด ในภาพรวมพยาบาลวิช าชี พ มี ค วามพึง พอใจต่ อการใช้แนวปฏิ บ ตั ิ
ทางการพยาบาลอยู่ใ นระดับ มากที่ สุ ด โดยเห็ นว่า แนวปฏิ บตั ิ ท างการพยาบาลมี ความเหมาะสมกับ การ
นําไปใช้ได้ง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน แนวปฏิ บตั ิทางการพยาบาลสามารถป้ องกันการติดเชื้ อในห้องผ่าตัดได้
แนวปฏิ บ ตั ิ ท างการพยาบาลนี้ มี ค วามเหมาะสมกับ บริ บ ทของหน่ ว ยงาน และมี ค วามเป็ นไปได้ใ นการ
นําไปใช้จริ ง ในระดับมากที่สุด รองลงมาเป็ นความพึงพอใจในระดับมาก ได้แก่ แนวปฏิบตั ิทางการพยาบาล
มีเนื้อหาชัดเจน เข้าใจง่าย ช่ วยให้บุคลากรมีส่วนร่ วมเสนอแนวทางในการป้ องกันการติดเชื้อในห้องผ่าตัด
สามารถช่วยให้บุคลากรตระหนักในการป้ องกันการติ ดเชื้ อในห้องผ่าตัด และระบุทางเลื อกในการจัดการ
แต่ละขั้นตอนชัดเจน
อภิปรายผล
1. การพัฒนาแนวปฏิบัติทางการพยาบาลสามารถป้องกันการติดเชื้อในห้ องผ่ าตัด
การพัฒนาแนวปฏิบตั ิทางการพยาบาลสามารถป้ องกันการติดเชื้ อในห้องผ่าตัด มีข้ นั ตอนในการ
พัฒนา 4 ขั้นตอน เนื้อหาสาระของแนวปฏิบตั ิทางการพยาบาลมี 3 กระบวนการได้แก่ กระบวนการด้านการ
เตรี ยมผูป้ ่ วย ด้านการเตรี ยมทีม และด้านการเตรี ยมเครื่ องมือ ที่พฒั นามาจากเอกสาร ตํารา และงานวิจยั ที่
เกี่ ยวข้องกับกิ จกรรมการพยาบาลในการป้ องกันการติดเชื้ อในห้องผ่าตัด ในกลุ่มโรควัณโรคปอด วัณโรค
ตํา แหน่ ง อื่ น ผูป้ ่ วยเอชไอวี และผูป้ ่ วยเชื้ อ ดื้ อ ยา จากผลการวิจ ัย แนวปฏิ บ ัติท างการพยาบาลนี้ มี ค วาม
เหมาะสมกับการนําไปใช้ได้ง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาวิจยั ของอุไร พันธุ์เมฆา และ
วรารัตน์ ทองศิริมา (2553) ที่พบว่า แนวปฏิบตั ิทางคลินิกควรง่ายต่อการทําความเข้าใจรู ปแบบและสะดวก
ต่อการนําไปใช้
2. การตรวจสอบคุณภาพของแนวปฏิบัติทางการพยาบาลจากผู้ทรงคุณวุฒิ
รู ป แบบมี ค วามเหมาะสม สอดคล้อง และเป็ นไปได้โ ดยรวมอยู่ใ นระดับ มากในมุ ม มองของ
ผูท้ รงคุ ณวุฒิ จํานวน 5 คน ซึ่ งมีความเห็ นด้วยกับแนวปฏิบตั ิทางการพยาบาลร้ อยละ 80-100 แล้วปรับปรุ ง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะและคําแนะนําเพิ่มเติมดังนี้ 1) วัตถุประสงค์ของแนวปฏิบตั ิควรเพิ่มการนําไปใช้ 2)
ถ้ามีการนําไปใช้หรื อปฏิบตั ิจริ งจะเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน 3) ควรมีการจัดทําคู่มือที่ชดั เจนเพื่อสะดวก
ต่อการนําไปใช้ 4) อาจมีบางกิจกรรมที่ทาํ ได้ไม่ครบถ้วน เช่ น ผูป้ ่ วยได้รับยารักษาวัณโรคครบ 2 สัปดาห์
หรื อไม่ ถึ งจะมีผูป้ ่ วยจะรักษาไม่ครบแต่ถา้ มีความจําเป็ นต้องผ่าตัดแพทย์ก็ตอ้ งทําผ่าตัดจึ งต้องเพิ่มความ
ระมัดระวังและเข้มงวดในการสอบถามข้อนี้ รวมทั้งข้อการแจ้งพนักงานเปลห้องผ่าตัดเตรี ยมพร้ อมเพื่อรับ
ผูป้ ่ วยที่ ตึกโดยการแต่งกายชุ ดป้ องกันการติ ดเชื้ อทางอากาศ เป็ นต้น รวมทั้งผูว้ ิจยั ได้พฒั นารู ปแบบโดย

74

คํานึ งถึงมาตรฐานการประเมินด้านความถูกต้องแม่นยํา ตามกรอบแนวคิดของไอโอวา (The Iowa model of
evidence-based practice to promote quality care) (อ้างในฟองคํา ติลกสกุลชัย, 2549: 130-135)
3. ความเป็ นไปได้ ในการนําแนวปฏิบัติทางการพยาบาลในการป้องกันการติดเชื้อในห้ องผ่ าตัด
ผลการศึกษาการนําแนวปฏิบตั ิทางการพยาบาลในการป้ องกันการติดเชื้ อในห้องผ่าตัดไปใช้ พบว่า
การนําแนวปฏิ บตั ิทางการพยาบาลมีความเป็ นไปได้ในการนําไปปฏิบตั ิ ร้อยละ 100 ในหัวข้อแนวปฏิ บตั ิ
ทางการพยาบาลในการป้ องกันการติดเชื้ อในห้องผ่าตัดด้านผูป้ ่ วยเอชไอวีและด้านผูป้ ่ วยเชื้ อดื้อยา ส่ วนด้าน
ผูป้ ่ วยวัณ โรคปอดและด้า นผูป้ ่ วยวัณ โรคตําแหน่ ง อื่น พบว่า การนํา แนวปฏิ บตั ิ ทางการพยาบาลมี ความ
เป็ นไปได้ในการนําไปปฏิ บตั ิ ร้ อยละ 95-100 ในภาพรวมของแนวปฏิ บตั ิทางการพยาบาลทั้ง 4 กลุ่มโรค
พบว่ า สามารถปฏิ บ ัติ ไ ด้ ทุ ก ข้อ เพราะแนวปฏิ บ ัติ ท างการพยาบาลได้จ ัด ทํา โดยการมี ส่ ว นร่ ว มของ
ผูป้ ฏิบตั ิงานทุกคนและผ่านการตรวจสอบของผูท้ รงคุณวุฒิท้ งั ด้านเนื้ อหาและความเข้าใจ ดังนั้นการนําแนว
ปฏิบตั ิทางการพยาบาลไปใช้จะทําให้เกิดผลในทางปฏิบตั ิจริ ง กลุ่มพัฒนาแนวปฏิบตั ิทางคลินิกของนิ กล่าว
ว่า การมีส่วนร่ วมในทุกขั้นตอนของการพัฒนาแนวปฏิบตั ิจะทําให้บุคลากรรู้ สึกถึ งความเป็ นเจ้าของแนว
ปฏิบตั ิ การที่บุคลากรรู ้สึกถึงความเป็ นเจ้าของทําให้เกิดความตระหนัก มีทศั นคติที่ดี และให้ความร่ วมมือใน
การพัฒนาและการนําแนวปฏิบตั ิทางการพยาบาลไปใช้
4. การประเมินความพึงพอใจของพยาบาลวิชาชี พที่มีต่อการใช้ แนวปฏิบัติทางการพยาบาลในการ
ป้องกันการติดเชื้อในห้ องผ่ าตัด
รู ปแบบมีความเหมาะสมกับการนําไปใช้ได้ง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อนต่อการนําไปใช้ในการป้ องกัน
การติดเชื้ อในห้องผ่าตัด สอดคล้องกับการศึกษาวิจยั ของยูโยดและวองนายา (Yuyod and Wongnaya, 2014)
ที่ได้พฒั นาแนวปฏิ บตั ิ ในการจัดการความเจ็บปวดแผลผ่าตัดของผูป้ ่ วยโดยการสอบถามพยาบาลวิสัญญี
พยาบาล ส่ วนใหญ่มีความเห็นว่าแนวปฏิบตั ิมีความชัดเจนและเหมาะสม และจากการประเมินความพึงพอใจ
พบว่า พยาบาลวิชาชี พมีความพึงพอใจต่อการใช้แนวปฏิบตั ิทางการพยาบาลในการป้ องกันการติดเชื้ อใน
ห้องผ่าตัดในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับการศึกษาวิจยั ของชาลิลา พรมทองและคณะ (2551) ที่ได้ศึกษา
การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการพัฒนาแนวปฏิบตั ิการพยาบาลคลินิกเรื่ องการพยาบาลผูป้ ่ วยผ่าตัดเต้านม
สําหรับ พยาบาลห้องผ่า ตัด พบว่า พยาบาลวิช าชี พห้องผ่าตัดสามารถนํา แนวปฏิ บตั ิ ไปใช้ด้วยตนเองได้
ถูกต้อง ทั้งพยาบาลที่ปฏิบตั ิงานใหม่และพยาบาลที่ปฏิบตั ิงานมานานแล้ว ทําให้ทีมผ่าตัดได้รับทราบข้อมูล
ของผูป้ ่ วยอย่างครบถ้วนถูกต้องเป็ นประโยชน์อย่างยิง่ ในการผ่าตัดผูป้ ่ วยได้อย่างปลอดภัย
ข้ อเสนอแนะ
จากการพัฒนาแนวปฏิบตั ิทางการพยาบาลในการป้ องกันการติดเชื้ อในห้องผ่าตัดและการปรับปรุ ง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะของผูท้ รงคุณวุฒิ จากนั้นศึกษาความเป็ นไปได้ในการนําแนวปฏิบตั ิทางการพยาบาล
ไปใช้ และการประเมินความพึงพอใจของพยาบาลวิชาชี พที่มีต่อการใช้แนวปฏิ บตั ิทางการพยาบาลในการ
ป้ องกันการติดเชื้อในห้องผ่าตัด สามารถสรุ ปข้อเสนอแนะในแต่ละด้านดังนี้
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1. ข้ อเสนอแนะเชิ งนโยบาย
1.1 ระดับสถาบันใช้ผลการศึกษาในการผลักดันให้เป็ นนโยบายของสถาบันเพื่อพัฒนาระบบ
การป้ องกันการติดเชื้ อในห้องผ่าตัดให้แพร่ หลายทุกทีมการรักษา โดยให้มีการพัฒนาแนวปฏิบตั ิทางคลินิก
และนํา แนวปฏิ บ ตั ิ ท างคลิ นิก มาใช้ใ นการดู แลผูป้ ่ วย ส่ ง เสริ ม ให้ ที ม นํา ทางคลิ นิก เห็ นความสํา คัญและ
ตระหนัก ในการบริ หารจัด การการป้ องกัน การติ ด เชื้ อในห้อ งผ่า ตัด เพื่ อ ให้ ผูป้ ่ วยได้รั บ การดู แลรั ก ษา
ครอบคลุมทุกมิติและมีความปลอดภัยไม่เกิดการติดเชื้อในห้องผ่าตัด
1.2 ระดับองค์กรพยาบาล ผูบ้ ริ หารทางการพยาบาลควรผลักดันให้ทุกหน่ วยงานมีการพัฒนา
คุณภาพการพยาบาลโดยการพัฒนาแนวปฏิบตั ิทางการพยาบาลมาใช้ในการพยาบาลผูป้ ่ วยกลุ่มโรคต่างๆให้
มากขึ้นและครอบคลุมกลุ่มเป้ าหมายตามที่องค์กรพยาบาลกําหนด
2. ข้ อเสนอแนะเชิ งปฏิบัติการ
2.1 ด้านการทํางานเป็ นทีม การนําแนวปฏิบตั ิทางการพยาบาลมาใช้ในการป้ องกันการติดเชื้อใน
ห้องผ่าตัด ทําให้ผปู ้ ่ วยวัณโรคปอด ผูป้ ่ วยวัณโรคตําแหน่งอื่น ผูป้ ่ วยเอชไอวี และผูป้ ่ วยเชื้ อดื้อยาได้รับการ
เตรี ยมความพร้ อมในการพยาบาลเพื่อป้ องกันการติ ดเชื้ อได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ลดข้อขัดแย้งของ
พยาบาลในแต่ละหน่วยงานได้
2.2 ควรนําแนวปฏิ บตั ิทางการพยาบาลที่พฒั นาไปใช้จริ งกับผูป้ ่ วยวัณโรคปอด ผูป้ ่ วยวัณโรค
ตําแหน่งอื่น ผูป้ ่ วยเอชไอวี และผูป้ ่ วยเชื้ อดื้อยา ตลอดจนปั ญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้ เพื่อ
นําข้อมูลมาปรับปรุ งแนวปฏิบตั ิทางการพยาบาลนี้ให้ดีมีคุณภาพยิง่ ขึ้น
3.ด้ านการวิจัย
3.1 ควรมีการขยายผลการพัฒนาแนวปฏิบตั ิทางการพยาบาลร่ วมกับทีมสหสาขาวิชาชี พไปใช้ใน
การป้ องกันการติดเชื้อในห้องผ่าตัดในการดูแลผูป้ ่ วยกลุ่มโรคอื่นๆ
3.2 ควรมีระบบติดตามการใช้แนวปฏิบตั ิทางการพยาบาลในการป้ องกันการติดเชื้ อในห้องผ่าตัด
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความยัง่ ยืนในการปฏิบตั ิ
3.3 ควรศึกษาประสิ ทธิ ผลของการใช้แนวปฏิบตั ิทางการพยาบาลนี้ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ชดั เจน
เพือ่ ความต่อเนื่องในการใช้แนวปฏิบตั ิและควรศึกษาเพิ่มในกลุ่มผูป้ ่ วยอื่นที่ได้รับการผ่าตัด
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เอกสารอ้างอิง
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ภาคผนวก ก.
แนวทางปฏิบัติทางการพยาบาลในการป้องกันการติดเชื้อในงานห้ องผ่ าตัด
ผู้ป่วยวัณโรคปอด
ผู้ป่วยวัณโรคตําแหน่ งอื่น
ผู้ป่วยเอชไอวี
ผู้ป่วยเชื้อดือ้ ยา
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ผู้ป่วยวัณโรคปอด
การเตรี ยมผูป้ ่ วย
1. เมื่อเจ้าหน้าที่บนหอผูป้ ่ วยส่ งใบแจ้งผ่าตัดระบุโรคว่าเป็ นผูป้ ่ วยวัณโรคปอด เจ้าหน้าที่
ประชาสัมพันธ์หอ้ งผ่าตัดจะตรวจสอบข้อมูลกับเจ้าหน้าที่หอผูป้ ่ วยเพื่อจัดเตรี ยมสถานที่และเข้า
หน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการป้ องกันการแพร่ กระจายเชื้อแบบ แบบ Airborne precaution
1.1 ผูป้ ่ วยได้รับยารักษาวัณโรคถึง 2 สัปดาห์หรื อไม่
1.2 ผลการตรวจย้อมเชื้อเสมหะล่าสุ ดเป็ นอย่างไร
1.3 ข้อมูลทัว่ ไปเช่น การงดนํ้าและอาหาร ผลตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ
2. แจ้งพยาบาลประจําห้องผ่าตัดจัดเตรี ยมสถานที่และเครื่ องมือผ่าตัดให้พร้อมใช้งาน
3. แจ้งวิสัญญีพยาบาลทราบเพื่อประเมินความพร้อมของผูป้ ่ วยในการทําการผ่าตัดและจัดเตรี ยม
อุปกรณ์ดมยา
4. แจ้งพนักงานเปลห้องผ่าตัดเตรี ยมพร้อมเพื่อรับผูป้ ่ วยที่ตึกโดยพนักงานเปลสวมชุดป้ องกันการติด
เชื้อทาง Airborne precaution
5. โทรศัพท์ประสานกับเจ้าหน้าที่บนหอผูป้ ่ วยเพื่อเตรี ยมอุปกรณ์และผูป้ ่ วยในการเคลื่อนย้าย ระหว่าง
เคลื่อนย้ายให้ผปู ้ ่ วยสวมหน้ากากอนามัย (surgical mask)
6. เตรี ยมห้องผ่าตัดโดยเปิ ดเครื่ องปรับอากาศให้อุณหภูมิห้องอยูร่ ะหว่าง 18-22 0C ความชื้นสัมพัทธ์
ระหว่าง 50-60% และระหว่างการผ่าตัด อาจเสริ ม Portable HEPA ในห้องผ่าตัดขณะทําการผ่าตัด
7. เมื่อผูป้ ่ วยมาถึงห้องผ่าตัดให้เข้าห้องผ่าตัดได้ทนั ทีโดยไม่ตอ้ งพักบริ เวณประชาสัมพันธ์หอ้ งผ่าตัด
8. เมื่อเสร็ จจากการผ่าตัด ในการถอดชุดป้ องกันการติดเชื้อ รวมถึงอุปกรณ์เครื่ องผ้า ขยะ จะรวบรวม
ไว้ภายในห้องผ่าตัด
9. ผูป้ ่ วยจะต้องสังเกตอาการในห้องผ่าตัดจนกว่าผูป้ ่ วยจะอยูใ่ นอาการคงที่ก่อนส่ งกลับหอผูป้ ่ วย
10. เมื่อส่ งผูป้ ่ วยกลับหอผูป้ ่ วยแล้วจะเปิ ดเครื่ องปรับอากาศทิ้งไว้ 1 ชัว่ โมงเพื่อให้ระบบ
เครื่ องปรับอากาศจัดการอากาศลดการแพร่ กระจายเชื้อสู่ บุคลากรและผูป้ ่ วยรายอื่นต่อไป
11. ควรSet การผ่าตัด เป็ นรายสุ ดท้ายของวัน
การเตรี ยมทีม เน้นการสวมใส่ MASK
1. พยาบาลและพนักงานเปลห้องผ่าตัดสวมชุดป้ องกันการติดเชื้อ Airborne precaution โดย พยาบาลที่
จะต้องเข้าช่วยแพทย์ในการผ่าตัดต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันดังนี้ mask N95 หมวกผ่าตัด face shield/
แว่นตา ถุงมือผ่าตัด 2 ชั้น เสื้ อกาวน์กนั นํ้า
พยาบาลช่วยรอบนอกสวมอุปกรณ์ป้องกันดังนี้ mask N95 หมวกผ่าตัด ถุงมือdispossible สวมเสื้ อ
กาวน์แขนยาว
พนักงานเปลห้องสวมอุปกรณ์ป้องกันดังนี้ mask N95 สวมเสื้ อกาวน์ผา้ ถุงมือdispossible
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2. จํากัดเจ้าหน้าที่ห้องผ่าตัดในการเข้าทําการผ่าตัด ถ้าต้องการเครื่ องมือเพิ่มเติมจะขอให้เจ้าหน้าที่
ภายนอกหยิบให้และไม่เดินเข้า-ออกห้องผ่าตัดโดยไม่จาํ เป็ น
3. เมื่อเสร็ จจากการผ่าตัด ในการถอดชุดป้ องกันการติดเชื้อ รวมถึงอุปกรณ์เครื่ องผ้า ขยะ จะรวบรวม
ไว้ภายในห้องผ่าตัด
การเตรี ยมเครื่ องมือ
1. การเตรี ยมอุปกรณ์และเครื่ องมือในการผ่าตัดจะปฏิบตั ิเหมือนผูป้ ่ วยที่มาผ่าตัดทัว่ ไป แต่ตอ้ งเตรี ยม
อุปกรณ์ต่างๆให้เพียงพอเพื่อหลีกเลี่ยงการเข้า-ออกห้องผ่าตัดหลายครั้ง
2. การส่ งเครื่ องมือและของมีคมใช้เทคนิคแบบไม่สัมผัสโดยตรง ( No touch technique )
3. หลังการผ่าตัด การทําความสะอาดอุปกรณ์ดงั นี้
ก. อุปกรณ์และเครื่ องมือในการผ่าตัดหลังใช้งานให้เช็ดคราบเลือดออก
ข. ตรวจเช็คเครื่ องมือผ่าตัดให้ครบถ้วนและใส่ ในTrayที่ปิดมิดชิดและส่ งต่อห้องอุปกรณ์โดยตรวจ
นับจํานวนให้ครบร่ วมกันก่อนส่ งหน่วยงานจ่ายกลาง โดยสวมชุดป้ องกันการติดเชื้ อ
ค. ทําความสะอาดอุปกรณ์ผา่ ตัดและห้องผ่าตัดด้วย70%แอลกอฮอล์
ง. หลังจากทําความสะอาดห้องผ่าตัดแล้ว รอ 1 ชัว่ โมง จึงสามารถนําผูป้ ่ วยรายอื่นใช้ห้องผ่าตัดได้
จ. ระบบปรับอากาศจะเปิ ดตลอดตั้งแต่ก่อนผูป้ ่ วยเข้าห้องผ่าตัดจนหลังส่ งผูป้ ่ วยกลับหอผูป้ ่ วยต่อ
อีกประมาณ1 ชัว่ โมง
ฉ. รถเข็นเปลสําหรับเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยเมื่อส่ งผูป้ ่ วยเสร็ จเรี ยบร้อยให้ทาํ ความสะอาดในบริ เวณตึกที่
กําหนดด้วย 70% แอลกอฮอล์โดยพนักงานเปลจะสวมชุดป้ องกันการติดเชื้ อและใส่ ถุงมือแบบ
disposable 2 ชั้น
ช. การจัดการชิ้นเนื้อและสิ่ งส่ งตรวจ ให้ใส่ ภาชนะที่ปิดมิดชิ ดและระมัดระวังการปนเปื้ อน พร้อม
เขียนป้ ายแสดงให้ชดั เจน
ผู้ป่วยวัณโรคตําแหน่ งอื่น
ถ้าหากมีการ break down ของ skin ที่cover เช่น ทํา LN Bx, skin pus จาก Location ควรเป็ น
Airborne precaution แม้วา่ จะเป็ น วัณโรคนอกปอด (เช่น วัณโรคตอมนํ้าเหลือง) และ ควรมีการ
เอกซเรย์ปอดเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการติดเชื้อที่ปอด
การเตรี ยมผูป้ ่ วย
1. เมื่อเจ้าหน้าที่บนหอผูป้ ่ วยส่ งใบแจ้งผ่าตัดระบุโรคว่าเป็ นผูป้ ่ วยวัณโรคตําแหน่งอื่น เจ้าหน้าที่
ประชาสัมพันธ์หอ้ งผ่าตัดจะตรวจสอบข้อมูลกับเจ้าหน้าที่หอผูป้ ่ วยนั้นๆดังนี้
1.1 การได้รับยารักษาวัณโรคถึง 2 สัปดาห์หรื อไม่
1.2 ผลการตรวจย้อมเชื้อเสมหะล่าสุ ดเป็ นอย่างไร
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ซึ่ งการได้ขอ้ มูลดังกล่าวเพื่อจัดเตรี ยมสถานที่และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการป้ องกันการ
แพร่ กระจายเชื้ อแบบ Contact precaution โดยเฉพาะที่ไม่มีแผลเปิ ด
2. แจ้งพยาบาลประจําห้องผ่าตัดจัดเตรี ยมสถานที่และเครื่ องมือผ่าตัดให้พร้อมใช้งาน
3. แจ้งวิสัญญีพยาบาลทราบเพื่อประเมินความพร้อมของผูป้ ่ วยในการทําการผ่าตัดและจัดเตรี ยม
อุปกรณ์ดมยา
4. แจ้งพนักงานเปลห้องผ่าตัดเตรี ยมพร้อมเพื่อรับผูป้ ่ วยที่ตึกโดยพนักงานเปลสวมชุดป้ องกันการติด
เชื้อทาง Contact precaution
5. เมื่อเสร็ จผ่าตัด เคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยมาสังเกตอาการหลังดมยาสลบต่อที่หอ้ งพักฟื้ นเหมือนผูป้ ่ วยทัว่ ไป
แต่ถา้ เป็ นยาชาเฉพาะที่จะส่ งกลับหอผูป้ ่ วย
การเตรี ยมทีม
1. พยาบาลและพนักงานเปลห้องผ่าตัดสวมชุดป้ องกันการติดเชื้อแบบ Contact precautionโดย
พยาบาลที่จะต้องเข้าช่วยแพทย์ในการผ่าตัดต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันดังนี้ surgical mask หมวก
ผ่าตัด face shield/แว่นตา ถุงมือผ่าตัด 2 ชั้น เสื้ อกาวน์
พยาบาลช่วยรอบนอกสวมอุปกรณ์ป้องกันดังนี้ surgical mask หมวกผ่าตัด ถุงมือ
2. เมื่อเสร็ จการเมื่อเสร็ จจากการผ่าตัด ในการถอดชุดป้ องกันการติดเชื้อ รวมถึงอุปกรณ์เครื่ องผ้า ขยะ
จะรวบรวมเพื่อไปทิ้งบริ เวณที่จดั ไว้เป็ นบริ เวณปนเปื้ อน
การเตรี ยมเครื่ องมือ
1. การเตรี ยมอุปกรณ์และเครื่ องมือในการผ่าตัดจะปฏิบตั ิเหมือนผูป้ ่ วยที่มาผ่าตัดทัว่ ไป แต่ตอ้ ง
เตรี ยมอุปกรณ์ต่างๆให้เพียงพอเพื่อหลีกเลี่ยงการเข้า-ออกห้องผ่าตัดหลายครั้ง
2. หลังการผ่าตัด การทําความสะอาดอุปกรณ์ดงั นี้
ก. อุปกรณ์และเครื่ องมือในการผ่าตัดหลังใช้งานให้เช็ดคราบเลือดออก
ข. ตรวจเช็คเครื่ องมือผ่าตัดให้ครบถ้วนและใส่ ในTrayที่ปิดมิดชิดและส่ งต่อห้องอุปกรณ์โดยตรวจนับ
จํานวนให้ครบร่ วมกันก่อนส่ งหน่วยงานจ่ายกลาง โดยสวมชุดป้ องกันการติดเชื้อ
ค. ทําความสะอาดอุปกรณ์ผา่ ตัดและโต๊ะวางเครื่ องมือด้วย70%แอลกอฮอล์ พื้นห้องผ่าตัดเช็ดด้วยนํ้า
ผงซักฟอกและตามด้วยนํ้าสะอาด
ง. รถเข็นเปลสําหรับเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยเมื่อส่ งผูป้ ่ วยเสร็ จเรี ยบร้อยให้ทาํ ความสะอาดที่หอ้ งผ่าตัดด้วย
70% แอลกอฮอล์โดยพนักงานเปลจะสวมชุดป้ องกันการติดเชื้อและใส่ ถุงมือแบบ disposable หรื อ
ถุงมือแม่บา้ น
จ. การจัดการชิ้นเนื้อและสิ่ งส่ งตรวจ ให้ใส่ ภาชนะที่ปิดมิดชิ ดและระมัดระวังการปนเปื้ อน พร้อมเขียน
ป้ ายแสดงให้ชดั เจน
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ผู้ป่วยเอชไอวี
การเตรี ยมผูป้ ่ วย
1. เมื่อเจ้าหน้าที่บนหอผูป้ ่ วยส่ งใบแจ้งผ่าตัดระบุโรคว่าเป็ นผูป้ ่ วยเอชไอวี เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
ห้องผ่าตัดจะตรวจสอบข้อมูลกับเจ้าหน้าที่หอผูป้ ่ วยนั้นๆดังนี้
1.1 การได้รับยาต้านไวรัสเอชไอวี
1.2 การงดอาหารและนํ้า กี่ชวั่ โมง
1.3 กรณี รับประทานยาต้านไวรัสให้รับประทานก่อนทําการผ่าตัด 2 ชัว่ โมง
เพื่อจัดเตรี ยมสถานที่และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการป้ องกันการแพร่ กระจายเชื้อแบบ Contact
precaution
2. แจ้งพยาบาลประจําห้องผ่าตัดจัดเตรี ยมสถานที่และเครื่ องมือผ่าตัดให้พร้อมใช้งาน
3. แจ้งวิสัญญีพยาบาลทราบเพื่อประเมินความพร้อมของผูป้ ่ วยในการทําการผ่าตัดและจัดเตรี ยม
อุปกรณ์ดมยา
4. แจ้งพนักงานเปลห้องผ่าตัดเตรี ยมพร้อมเพื่อรับผูป้ ่ วยที่ตึกโดยพนักงานเปลสวมชุดป้ องกันการติด
เชื้อทาง Contact precaution
5. เมื่อเสร็ จผ่าตัด เคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยมาสังเกตอาการหลังดมยาสลบต่อที่หอ้ งพักฟื้ นเหมือนผูป้ ่ วยทัว่ ไป
แต่ถา้ เป็ นยาชาเฉพาะที่จะส่ งกลับหอผูป้ ่ วย
การเตรี ยมทีม
1. พยาบาลและพนักงานเปลห้องผ่าตัดสวมชุดป้ องกันการติดเชื้อแบบ Contact precautionโดย
พยาบาลที่จะต้องเข้าช่วยแพทย์ในการผ่าตัดต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันดังนี้ surgical mask หมวก
ผ่าตัด face shield/แว่นตา ถุงมือผ่าตัด 2 ชั้น เสื้ อกาวน์กนั นํ้า รองเท้าบูท๊ หรื อถุงพลาสติกกันนํ้ากรณี
หัตถการที่มีสารคัดหลัง่ มาก
พยาบาลช่วยรอบนอกสวมอุปกรณ์ป้องกันดังนี้ surgical mask หมวกผ่าตัด ถุงมือ สวมเสื้ อกาวน์
แว่นตา
2. เมื่อเสร็ จการเมื่อเสร็ จจากการผ่าตัด ในการถอดชุดป้ องกันการติดเชื้อ รวมถึงอุปกรณ์เครื่ องผ้า ขยะ
จะรวบรวมเพื่อไปทิ้งบริ เวณที่จดั ไว้เป็ นบริ เวณปนเปื้ อน
การเตรี ยมเครื่ องมือ
1. การเตรี ยมอุปกรณ์และเครื่ องมือในการผ่าตัดจะปฏิบตั ิเหมือนผูป้ ่ วยที่มาผ่าตัดทัว่ ไป
2. การส่ งเครื่ องมือและของมีคมใช้เทคนิคแบบไม่สัมผัสโดยตรง ( No touch technique )และสวม
เครื่ องป้ องกันร่ างกาย
3. หลังการผ่าตัด การทําความสะอาดอุปกรณ์ดงั นี้
ก. อุปกรณ์และเครื่ องมือในการผ่าตัดหลังใช้งานให้เช็ดคราบเลือดออก
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ข. ตรวจเช็คเครื่ องมือผ่าตัดให้ครบถ้วนและใส่ ในTrayที่ปิดมิดชิดและส่ งต่อห้องอุปกรณ์โดยตรวจนับ
จํานวนให้ครบร่ วมกันก่อนส่ งหน่วยงานจ่ายกลาง โดยสวมชุดป้ องกันการติดเชื้อ
ค. ทําความสะอาดอุปกรณ์ผา่ ตัดและห้องผ่าตัดด้วย 70% แอลกอฮอล์
ง. รถเข็นเปลสําหรับเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยเมื่อส่ งผูป้ ่ วยเสร็ จเรี ยบร้อยให้ทาํ ความสะอาดในบริ เวณตึกที่
กําหนดด้วย 70% แอลกอฮอล์โดยพนักงานเปลจะสวมชุดป้ องกันการติดเชื้ อและใส่ ถุงมือแบบ
disposable 2 ชั้น
จ. การจัดการชิ้นเนื้อและสิ่ งส่ งตรวจ ให้ใส่ ภาชนะที่ปิดมิดชิ ดและระมัดระวังการปนเปื้ อน พร้อมเขียน
ป้ ายแสดงให้ชดั เจน
ผู้ป่วยเชื้อดือ้ ยา
การเตรี ยมผูป้ ่ วย
1. เมื่อเจ้าหน้าที่บนหอผูป้ ่ วยส่ งใบแจ้งผ่าตัดระบุโรคว่าเป็ นผูป้ ่ วยเชื้อดื้อยา เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
ห้องผ่าตัดจะตรวจสอบข้อมูลกับเจ้าหน้าที่หอผูป้ ่ วยนั้นๆดังนี้
1.1 ผูป้ ่ วยติดเชื้ อดื้อยาที่ระบบใด
1.2 การงดอาหารและนํ้า กี่ชวั่ โมง
เพื่อจัดเตรี ยมสถานที่และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการป้ องกันการแพร่ กระจายเชื้อแบบ Contact
precaution
2. แจ้งพยาบาลประจําห้องผ่าตัดจัดเตรี ยมสถานที่และเครื่ องมือผ่าตัดให้พร้อมใช้งาน
3. แจ้งวิสัญญีพยาบาลทราบเพื่อประเมินความพร้อมของผูป้ ่ วยในการทําการผ่าตัดและจัดเตรี ยม
อุปกรณ์ดมยา
4. แจ้งพนักงานเปลห้องผ่าตัดเตรี ยมพร้อมเพื่อรับผูป้ ่ วยที่ตึกโดยพนักงานเปลสวมชุดป้ องกันการติด
เชื้อทาง Contact precaution
5. ขณะเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยให้ปิดคลุมบริ เวณที่เป็ นแหล่งของเชื้อให้มิดชิด
6. เมื่อเสร็ จผ่าตัด เคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยมาสังเกตอาการหลังดมยาสลบต่อที่หอ้ งพักฟื้ นเหมือนผูป้ ่ วยทัว่ ไป
แต่ถา้ เป็ นยาชาเฉพาะที่จะส่ งกลับหอผูป้ ่ วย
การเตรี ยมทีม เน้นถุงมือและเสื้ อกาวน์
1. พยาบาลและพนักงานเปลห้องผ่าตัดสวมชุดป้ องกันการติดเชื้อแบบ Contact precautionโดย
พยาบาลที่จะต้องเข้าช่วยแพทย์ในการผ่าตัดต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันดังนี้ surgical mask หมวก
ผ่าตัด face shield/แว่นตา ถุงมือผ่าตัด 2 ชั้น เสื้ อกาวน์กนั นํ้า
พยาบาลช่วยรอบนอกสวมอุปกรณ์ป้องกันดังนี้ surgical mask หมวกผ่าตัด ถุงมือ สวมเสื้ อกาวน์
2. เมื่อเสร็ จจากการผ่าตัด ในการถอดชุดป้ องกันการติดเชื้อ รวมถึงอุปกรณ์เครื่ องผ้า ขยะ จะรวบรวม
ไว้ในบริ เวณที่กาํ หนดไว้
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การเตรี ยมเครื่ องมือ
1. การเตรี ยมอุปกรณ์และเครื่ องมือในการผ่าตัดจะปฏิบตั ิเหมือนผูป้ ่ วยที่มาผ่าตัดทัว่ ไป
2. การส่ งเครื่ องมือและของมีคมใช้เทคนิคแบบไม่สัมผัสโดยตรง ( No touch technique ) และสวม
เครื่ องป้ องกันร่ างกาย
7. หลังการผ่าตัด การทําความสะอาดอุปกรณ์ดงั นี้
ก. อุปกรณ์และเครื่ องมือในการผ่าตัดหลังใช้งานให้เช็ดคราบเลือดออก
ข. ตรวจเช็คเครื่ องมือผ่าตัดให้ครบถ้วนและใส่ ในTrayที่ปิดมิดชิดและส่ งต่อห้องอุปกรณ์โดยตรวจนับ
จํานวนให้ครบร่ วมกันก่อนส่ งหน่วยงานจ่ายกลาง โดยสวมชุดป้ องกันการติดเชื้อ
ค. ทําความสะอาดอุปกรณ์ผา่ ตัดและห้องผ่าตัดด้วยนํ้ายา Surfanios ( High level disinfectant)
ง. รถเข็นเปลสําหรับเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยเมื่อส่ งผูป้ ่ วยเสร็ จเรี ยบร้อยให้ทาํ ความสะอาดในบริ เวณตึกที่
กําหนดด้วยนํ้ายา Surfanios ( High level disinfectant)โดยพนักงานเปลจะสวมชุดป้ องกันการติดเชื้อ
และใส่ ถุงมือแบบ disposable 2 ชั้น
ค. การจัดการชิ้นเนื้อและสิ่ งส่ งตรวจ ให้ใส่ ภาชนะที่ปิดมิดชิ ดและระมัดระวังการปนเปื้ อน พร้อมเขียน
ป้ ายแสดงให้ชดั เจน
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รายชื่ อผู้ทรงคุณวุฒิ
1. นายแพทย์สุรศักดิ์
2.
3.
4.
5.

วิบูลชุติกุล
นายแพทย์ชาํ นาญการพิเศษ
งานควบคุมโรคติดเชื้อ สถาบันบําราศนราดูร
นายแพทย์สุทศั น์ โชตนะพันธ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ
หัวหน้างานศัลยกรรม สถาบันบําราศนราดูร
นางสุ ทธิ พร
เทรู ยา
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
รองหัวหน้าพยาบาล สถาบันบําราศนราดูร
นางวราภรณ์
เทียนทอง
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
หัวหน้างานควบคุมโรคติดเชื้อ สถาบันบําราศนราดูร
นางสาวกมลพร
ศิริสกุลเดชะ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
หัวหน้างานห้องผ่าตัด สถาบันบําราศนราดูร
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ประวัติผู้วจิ ัย
ชื่อ – ชื่อสกุล
วัน เดือน ปี เกิด
สถานที่เกิด
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2526
พ.ศ. 2534
พ.ศ. 2542
ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2526-2534
พ.ศ. 2535

พ.ศ. 2545- ปั จจุบนั
พ.ศ. 2552- ปั จจุบนั
พ.ศ. 2562- ปั จจุบนั

นางสาวจินตนา ดาวเรื อง
12 สิ งหาคม 2504
จังหวัด พิจิตร
ประกาศนียบัตรพยาบาลและผดุงครรภ์ระดับต้น
วิทยาลัยพยาบาลบําราศนราดูร จังหวัดนนทบุรี
ประกาศนียบัตรพยาบาลและผดุงครรภ์ช้ นั สู ง
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี จังหวัดชลบุรี
ปริ ญญาสาธารณสุ ขศาสตร์ (บริ หารโรงพยาบาล)
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
พยาบาลเทคนิค ระดับ 2 ประจําหอผูป้ ่ วยศัลยกรรม
โรงพยาบาลบําราศนราดูร จังหวัดนนทบุรี
พยาบาลวิชาชีพ ระดับ 3 ประจําห้องผ่าตัด
โรงพยาบาลบําราศนราดูร จังหวัดนนทบุรี
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ ประจําห้องผ่าตัด
โรงพยาบาลบําราศนราดูร จังหวัดนนทบุรี
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ ประจําห้องผ่าตัด
สถาบันบําราศนราดูร จังหวัดนนทบุรี
พยาบาลงานควบคุมและป้ องกันการติดเชื้องานห้องผ่าตัด
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ (การพยาบาลห้องผ่าตัด)
สถาบันบําราศนราดูร จังหวัดนนทบุรี

