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การปองกันการแพรกระจายเชื้อของโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม ชนิดเอ เอช1เอ็น1

ในสถานพยาบาล
กระทรวงสาธารณสุข
ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2552

การแพรระบาดของโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม ชนิดเอ เอช 1 เอ็น 1 ขยายไปใน
หลายประเทศทั่วโลกจนไดรับรายงานผูปวยและผูเสียชีวิตเพิ่มขึ้นทุกวัน สําหรับประเทศไทย
ปจจุบันพบการระบาดเปนกลุมกอนในสถานศึกษา คายทหาร เรือนจํา และในครอบครัวและคาด
วาจะมีการแพรระบาดไปทุกจังหวัดภายในกลางเดือนกรกฎาคมอยางหลีกเลี่ยงไมได
การปองกันการแพรกระจายเชื้อและการติดเชื้อในสถานพยาบาลจึงเปนสิ่งสําคัญ เพื่อ
ปองกันการเจ็บ ปวยของบุ คลากรทางการแพทย และสาธารณสุข รวมทั้งประชาชนที่มารับ
บริการในโรงพยาบาลดวย โดยมีการปฏิบัติที่สําคัญตามหลักการของ Isolation Precautions,
Standard Precautions, Droplet Precautions และ Respiratory Hygiene and Cough
Etiquette ดังนี้

สถานที่ตรวจผูปวยสงสัยไขหวัดใหญสายพันธุใหม
1. ควรแยก Influenza OPD ออกจาก OPD สําหรับผูปวยอื่น ควรเปนพื้นที่ซึ่งไมมีผูคน
พลุกพลาน สะดวกในการขนสงผูปวยและสามารถเคลื่อนยายเอกซเรยเคลื่อนที่เขา
มาถึงไดโดยงาย โดยจัดระบบเปน One Stop Service ในพื้นที่เดียวกัน ตั้งแตการทํา
บัตร คัดกรอง ตรวจรักษา เอกซเรย ใหสุขศึกษา จายเงินและรับยา รวมทั้งสถานที่ดูแล
ผูปวยกอน admit เปนผูปวยใน เปนตน
2. เป นห องที่ โลง ที่ มีการระบายอากาศตามธรรมชาติได จัดใหมีทิ ศ ทางลมใหพัด จาก
บุคลากรสูผูปวยและระบายออกภายนอกหรือใหมีพัดลมระบายอากาศชวย มีอางลางมือ
และน้ํายาลางมือแหงอยางเพียงพอ
3. จัดระบบการตรวจรักษาผูปวยโดยคํานึงถึงความรุนแรงของอาการ ควรจัดแยกพื้นที่
สําหรับผูปวยอาการหนักแยกจากผูปวยอาการนอย ผูปวยที่มีอาการมากหรือรุนแรงตอง
ใหไดรับการดูแลรักษากอน
4. ผู ป ว ยสงสั ย ไข ห วั ด ใหญ ส ายพั น ธุ ใ หม ที่ ไ ด รั บ การตรวจทุ ก ราย ควรได รั บ หน า กาก
อนามัย และน้ํายาลางมือแหง (เจลลลางมือ) นอกเหนือจากยาที่จําเปนอื่นๆ ตามอาการ
โดยสั่งเปน Standing Order
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หอผูปวยในสําหรับผูปวยสงสัยไขหวัดใหญสายพันธุใหม
1. จัดหอผูปวยโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหมชนิด เอ เอช1เอ็น1 แยกจากหอผูปวยอื่น
โดยเฉพาะผูปวยที่เปนกลุมเสี่ยงตอผลแทรกซอนของโรคไขหวัดใหญ
2. ในกรณีมีผูปวยจํานวนนอย ควรจัดใหผูปวยอยูในหองแยกเดี่ยวที่มีหองน้ําในตัว และ
ปดประตู
3. ในกรณีมีผูปวยจํานวนมาก ใหผูปวยที่ไดรับการวินิจฉัยทางคลินิกแลววาเปนผูปวย
สงสัยไขหวัดใหญสายพันธุใหม อยูรวมกันในหอผูปวยรวมแยกโรค (Cohort Ward)
คุณลักษณะของหอผูปวยรวมแยกโรค (Cohort Ward)
มีการระบายอากาศที่ดี พื้นผิวเรียบทําความสะอาดงาย มีอางลางมือและหองน้ําแยก
มีถังขยะติดเชื้อสําหรับผูปวยทุกคน และเจลลลางมือไวทายเตียงทุกเตียง
จัดระยะหางระหวางเตียง 1-2 เมตร อาจมีมานกั้นระหวางเตียงซึ่งทําจากวัสดุที่ทําความ
สะอาดไดงาย
มีพื้นที่และอุปกรณเพียงพอในการดูแลผูปวยระบบทางเดินหายใจและผูปวยวิกฤต
มีพื้นที่สําหรับถอดเครื่องปองกันรางกายที่ปนเปอนแลวซึ่งควรอยูใกลหรือหนาประตูหอง
ผูปวย
Nurse Station ควรอยูนอกหองผูปวย แตตองสังเกตอาการผูปวยไดโดยงาย เชน มีบาน
กระจกใสหรือโทรทัศนวงจรปด

เครื่องปองกันรางกาย (Personal Protective Equipment : PPE)
1. PPE ประกอบดวย mask (N 95 หรือ Medical/ surgical mask) , ถุงมือ , เสื้อกาวน ,
แวนปองกันตา (goggles) โดยมีจุดเนนในระยะการระบาดใหญของโรคไขหวัดใหญ
ดังนี้
 ใช Medical/ Surgical Mask ในการดูแลผูปวยโรคระบบทางเดินหายใจทุกคน
กรณีตองทํากิจกรรมที่กอใหเกิดฝอยละออง เชน ใชเครื่องชวยหายใจ
ดูดเสมหะ พนยา ฟนชีพ หรือการดูแลใกลชิดผูปวยที่ไอมาก ควรใช N 95
 ถุงมือ ใชเฉพาะเมื่อตองแตะสัมผัสเลือด สารคัดหลั่งหรือเนื้อเยื่อของผูปวย/ศพ
และตองเปลี่ยนถุงมือทุกครั้งที่จะดูแลผูปว ยรายอื่น
 เสื้อกาวน และ แวนปองกันตา (goggles) ใหใชกรณีทที่ ํากิจกรรมที่เสี่ยง
2. การใชPPE ใน Cohort Ward ไมจําเปนตองเปลี่ยน PPEในการดูแลผูปวยแตละราย
ยกเวนถุงมือซึ่งตองเปลี่ยนเสมอเมื่อตองเปลี่ยนไปดูแลผูปวยรายอื่น
3. ใช N-95 Mask และ Goggle เสมอในการทํากิจกรรมที่กอใหเกิดฝอยละออง ในหอง/
หอผูปวยแยกโรค หองฉุกเฉิน และหอผูปวยวิกฤต
4. ควรฝกซอมการใช PPE ทั้งการใสและถอด PPE ใหถูกตอง
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การเคลื่อนยายผูปวย
1. จํากัดการเคลือ่ นยายเทาทีจ่ ําเปน เพื่อลดการแพรกระจายเชื้อ
2. จัดเสนทางที่จะเคลื่อนยายผูป วยไมใหผานฝูงชน โดยมีผูรับผิดชอบดูแลเสนทางและ
ตองแจงบุคลากรปลายทางที่จะรับผูปว ยเพื่อสวมใสเครือ่ งปองกันรางกายตามความ
เหมาะสม และกับบุคคลที่ไมเกี่ยวของออกจากบริเวณนั้น
3. บุคลากรที่ทําหนาที่เคลื่อนยายผูปวย สวมใสเครื่องปองกันรางกายตามความเหมาะสม
ของลักษณะการสัมผัส ไดแก mask , ถุงมือ
4. สวมหนากากอนามัย (Medical/ surgical mask) ใหผูปวยเสมอ (หากผูปวยไมมีอาการ
เหนื่อยหอบ) เมื่อจะตองเคลื่อนยาย
5. หากตองมีการเคลื่อนยายโดยรถพยาบาล บุคลากรทีน่ ําสงจะตองสวมใสเครื่องปองกัน
รางกายอยางเหมาะสม และปฏิบัติ Infection Control Practice อยางเครงครัด
6. การทําความสะอาดรถพยาบาลหลังจากสงผูปวยแลว ใหเช็ดพื้นผิวหองโดยสารผูปวย
ดวยน้ํายาทําความสะอาดตามปกติ หากบริเวณใดเปรอะเปอนเลือดหรือสารคัดหลั่งให
เช็ดออกใหมากที่สุด ดวยกระดาษชําระแลวทําความสะอาดดวยน้ําผงซักฟอกหรือน้ํายา
ทําความสะอาดตามปกติ จากนั้นเช็ดบริเวณนั้นดวย 0.5% Sodium hypochlorite ทิ้ง
ไว 15 นาที หรือเช็ดดวย 70% Alcohol

ผาที่ใชกับผูปวย
1. เก็บผาที่ใชแลวภายในหองผูปวย ระมัดระวังการฟุงกระจาย ใหใสในถุงขยะติดเชื้อ
แลวสงหองบริการผา
2. บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับผา ตองสวมใสเครื่องปองกันรางกาย เชน เสื้อกาวน ,
mask (Medical/ surgical mask) และ ถุงมือ
3. ซักผาดวยน้ํารอน > 71 องศาเซลเซียส หรือใสผงฟอกขาว
4. อบผาใหแหงกอนนํากลับมาใชอีก

เครื่องมือหรืออุปกรณสําหรับผูปวย
- เครื่องมือหรืออุปกรณสําหรับผูปวยควรแยกออกจากผูปวยอื่นๆ และควรเปนชนิด
ใช ค รั้ ง เดี ย วทิ้ ง สํ า หรั บ เครื่ อ งมื อ หรื ออุ ป กรณที่ ต อ งใช ซ้ํ า ให พิจ ารณาทํ า ความ
สะอาดและทําใหปราศจากเชื้อตามลักษณะของอุปกรณนั้น ซึ่งแบงเปน Critical
items , semi-critical items และ non-critical items

กรณีใชเครื่องชวยหายใจ
- มี Filter ที่ Expiratory Port
- ควรใช Closed circuit suction
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อุปกรณรับประทานอาหาร
1. ทําความสะอาดอุปกรณที่ใชในการรับประทานอาหารในเครื่องลางจาน ซึ่งใชน้ํารอน
และน้ํายาลางจาน หากไมมีเครื่องลางจานบุคลากรตองสวมถุงมือยางในการทําความ
สะอาดอุปกรณ
2. หากมีญาติเฝาผูปวย ไมควรใหญาติรับประทานอาหารในหองผูปวย
3. อาจใชอุปกรณในการรับประทานอาหาร ชนิดใชครั้งเดียวทิ้ง

ขยะ
- ขยะในหองแยกหรือหอผูปวยสงสัยไขหวัดใหญสายพันธุใหม ใหถอื วาเปนขยะติดเชื้อ
ซึ่งใหดําเนินการทําลายตามมาตรการสําหรับขยะติดเชื้อ

บุคลากรในสถานพยาบาล
ควรไดรับการเตรียมความพรอม ดังนี้
1. ไดรับการอบรมความรู เรื่องไขหวัดใหญมาแลว และมีความสามารถในการดูแล
ผูปวยระบบทางเดินหายใจ ทั้งในระยะกอนและระยะวิกฤตไดดี
2. ไดรับการอบรม และฝกปฏิบัติในเรื่อง Infection Control Practices มาแลว
3. พิจารณาใหไดรับ หรือมีภูมิคุมกันโรคไขหวัดใหญ
4. สรางขวัญและกําลังใจ โดยจัดสวัสดิการตางๆ เชน คาตอบแทน จัดอาหารให
ระหวางปฏิบตั ิงาน
5. หามบุคลากรที่มีลักษณะตอไปนี้ปฏิบัติงานกับผูปวยสงสัยไขหวัดใหญสายพันธุใหม
ไดแก
1) ปวยดวยระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันและเรื้อรัง
2) ผูกําลังตั้งครรภ
3) มี Cardiovascular disease ไดแก congenital valvular disease ,
rheumatic valvular disease , ischemic heart disease , congestive heart
failure
4) Malignancy
5) Renal failure
6) มีภูมิคุมกันบกพรอง ไดแก ปวยเปน HIV/ AIDS , ไดรับยากดภูมิคุมกัน
ทั้งนี้ควรจัดใหบุคลากรดังกลาวปฏิบัติงานที่ไมสัมผัสกับผูปวยสงสัยไขหวัดใหญสายพันธุใหม
 การจําแนกและหมุนเวียนบุคลากร
1. ควรแยกบุคลากรที่ดูแลผูปวยใน Influenza area และ noninfluenza area เพื่อลดความเครียดของบุคลากร ควรมีการ
หมุนเวียนการปฏิบัติหนาที่เปนชวงๆ ประมาณ 1 เดือน หาก
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บุคลากรดังกลาวไมมีขอหาม ในการปฏิบัติงานกับผูปวยไขหวัด
ใหญ
2. กอนยายบุคลากรที่ดูแลผูปวยใน Influenza area ไปปฏิบัติงานใน
non-influenza area ควรใหพัก 3 วัน เพื่อรอดูอาการปวยดวยโรค
ไขหวัดใหญเนื่องจากอาจอยูในระยะฟกตัวของโรคทั้งนี้เพื่อปองกัน
การแพรกระจายเชื้อ
3. จัดเตรียมทีมบุคลากรเสริมจากแผนกอื่น โดยใหการอบรมเรื่อง
ความรูพื้นฐาน และ การปองกันการแพรเชื้อกอนปฏิบัติงาน
 การเฝาระวังบุคลากร
1. จัดใหมีการลงนาม วัน เวลา ลักษณะการสัมผัสของบุคลากรทุกคน
ที่เขาปฏิบัติงานกับผูปวยสงสัยไขหวัดใหญสายพันธุใหม
2. จัดใหมีระบบเฝาระวังอาการคลายไขหวัดใหญในสถานพยาบาล
โดยบุคลากรทุกคนตองวัดอุณหภูมิและสังเกตอาการของตนเอง
(จัดทําแบบฟอรมบันทึกตนเอง) หากมีอาการไขหรืออาการคลาย
ไขหวัดใหญตองหยุดงาน และ แยกตนเองจากผูอื่น รวมทั้งไปพบ
แพทยเพื่อการตรวจวินิจฉัยและใหการรักษาตอไป
3. จัดใหมีระบบการคัดกรอง มิใหบุคลากรที่มีอาการคลายไขหวัด
ใหญ เขาไปดูแลผูปวยทั้งใน Influenza Ward และ NonInfluenza Ward

สายดวนไขหวัดใหญ (Influenza Hotline) ของสถานพยาบาล
ในสถานการณ ก ารระบาดซึ่ ง มี ผู ป ว ยจํ า นวนมาก การจั ด ตั้ ง สายด ว นไข ห วั ด ใหญ
(Influenza Hotline) ของสถานพยาบาลจะชวยแบงเบาภาระของสถานพยาบาล โดยลดจํานวน
ผูปวยสงสัยไขหวัดใหญสายพันธุใหมที่จะมารับบริการที่สถานพยาบาลได
หนาที่ของสายดวนไขหวัดใหญสายพันธุใหม มีดังนี้
1. คัดกรองผูปวย โดยใหคําปรึกษาแกประชาชนที่สงสัยวาตนเองปวยเปนโรคไขหวัดใหญ
สายพันธุใหม ซักถามอาการเพื่อแนะนําใหเขามารักษาในสถานพยาบาล หรือ ดูแล
ตนเองที่บานหากมีอาการเพียงเล็กนอย
2. ติดตามอาการผูปวยสงสัยไขหวัดใหญสายพันธุใหม ที่ไดรับการตรวจหรือจําหนายออก
จากโรงพยาบาลแลว โดยผานความเห็นจากแพทยวาผูปวยคนใดที่ควรติดตามทาง
โทรศัพท ทั้งนี้เจาหนาที่ควรเปนพยาบาลแนะแนว หรือ เวชกรรมสังคม โดยใหโทร
ติดตามอาการทุกวันจนกวาอาการของผูปวยจะดีขึ้น เพื่อใหคําแนะนําเพิ่มเติม และ
สอบถามอาการผูปวยที่มีขอบงชี้วาตองกลับมาพบแพทย เชน ไขสูงเกิน 2-3 วัน ไอ
มาก เจ็บหนาอก เหนื่อย ออนเพลีย รับประทานอาหารไมได อาเจียน เปนตน
กรณีในตางจังหวัดอาจใชการเยี่ยมบานแทน
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3. ลงทะเบียน ชื่อ, ที่อยูผูปวยที่โทรเขามายังสายดวน และประสานขอมูลไปยังสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด เพื่อใชเปนขอมูลเสริมในการประเมินสถานการณการระบาด

คําแนะสําหรับผูปวย
คําแนะนําสําหรับผูปวยทีอ่ ยูโรงพยาบาล
1. แนะนําใหปฏิบัติเรื่องการทําความสะอาดมือ (Hand Hygiene) อยางเครงครัด
โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง ในระยะการติ ด ต อ ของโรค และแนะนํ า ให ห ลี ก เลี่ ย งการทํ า ให
สิ่งแวดลอมปนเปอนสารคัดหลั่ง
2. ใหผูปวยสวมหนากากอนามัยเสมอ โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อมีบุคคลอื่นอยูรวมหอง หาก
ทําไมไดใหใชกระดาษทิชชูปดปาก , จมูก เวลามีอาการจามหรือไอ แลวทิ้งกระดาษทิช
ชูที่ใชแลวลงในถังขยะติดเชื้อที่มีฝาปด

คําแนะนําสําหรับญาติ / ผูเขาเยีย่ ม
1. จํากัดการเยี่ยมเฉพาะที่จําเปน มีสมุดบันทึกรายชื่อญาติที่เขาเยี่ยมและวันเวลาที่เขา
เยี่ยม
2. หามผูที่มีอาการคลายไขหวัด โรคทางเดินหายใจเฉียบพลัน / เรื้อรัง, โรคหัวใจ ,
ตั้งครรภ , ภูมิคุมกันบกพรอง , อายุมากกวา 55 ป เขาเยี่ยมผูปวยในInfluenza Ward
3. ญาติตองสวมเครื่องปองกันรางกาย ไดแก medical / surgical mask เสื้อกาวนแขนยาว
หากจะแตะตองเลือด สารคัดหลั่งของผูปวย ใหสวมถุงมือ
4. มีคําแนะนําใหปฏิบัติ hand hygiene และ personal hygiene อยางเครงครัด
5. ถอดเครื่องปองกันรางกายในหอง anteroom หรือหากไมมีหอง anteroom ใหถอดกอน
ออกจากหองผูปวย
6. มีคําแนะนําใหผูเขาเยี่ยมสังเกตอาการตนเองวามีไข, อาการผิดปกติทางเดินหายใจ
วัน หากมีความผิดปกติใหมาพบแพทย
หรือไม หลังเยี่ยมครั้งสุดทายภายใน 7
นอกจากนี้ โ รงพยาบาลต อ งจั ด ให มี ร ะบบรายงานการป ว ยของญาติ ดั ง กล า วไปยั ง
หนวยงานดานระบาดวิทยาตอไป
7. สําหรับ Non-Influenza Ward ควรจํากัดการเยี่ยมเชนเดียวกัน และหามผูที่มีอาการ
คลายไขหวัดเขาเยี่ยมโดยเด็ดขาด
8. หามการเยี่ยมขามเขตระหวาง Influenza Ward และ non-influenza Ward

คําแนะนําสําหรับผูปวยเมื่อกลับบาน
แนะนําการปฏิบัตติ ัวของผูปวย ดังนี้
1. ใหปฏิบตั ิ hand hygiene อยางเครงครัด โดยเฉพาะอยางยิ่งในระยะการติดตอของโรค
2. ตองสวมผาปดปาก ปดจมูกตลอดเวลา นอกจากเวลารับประทานอาหารและทํากิจธุระสวนตัว
3. เวลาไอตองปดปาก จมูก ดวยกระดาษชําระ หลังจากนั้นตองลางมือทุกครั้ง
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4. หลีกเลี่ยงการคลุกคลีกับบุคคลในครอบครัว, ไมควรไปในที่ชุมชน และใหหยุดงาน หยุด
เรียน จนกวาจะพนระยะการติดตอของโรค คือ 7 วันหลังไขลงในผูใหญ และ 14 วันใน
เด็กนับตั้งแตวันเริ่มมีอาการ
5. หากมีอาการมากขึ้น เชน ไขสูงเกิน 2-3 วัน ไอมาก เจ็บหนาอก หายใจเร็ว
เหนื่อย ออนเพลีย รับประทานอาหารไมได อาเจียน หรือ ถายอุจจาระมาก ให
รีบมาโรงพยาบาลทันที

ขอปฏิบัติเกี่ยวกับศพ
1. บุคลากรที่จัดการเกี่ยวกับศพตองปฏิบัตติ าม Standard Precautions อยางเครงครัด
สวมอุปกรณปองกันรางกายเชนเดียวกับการปฏิบัตติ อผูป วย
2. บรรจุศพในถุงหอหุมศพที่ทําดวยวัสดุกันน้ําเช็ดดานนอกถุงดวย 70% Alcohol กอนนํา
ออกจากหองผูปวย
3. พนักงานเคลือ่ นยายศพ ตองสวมใสเครือ่ งปองกันรางกาย ไดแก medical / surgical
mask , ถุงมือ , กาวนกันน้ําหรือผากันเปอนพลาสติก
4. เก็บศพในตูเย็น แชศพ ใสศพในโลงที่ผนึกอยางแนนหนากอนเคลื่อนยายศพออกจาก
สถานพยาบาล
5. นําศพไปฝงหรือเผาโดยเร็ว
6. หลีกเลี่ยงการสัมผัสสารคัดหลั่งจากศพ หากตองสัมผัสศพ ตองลางมือหลังสัมผัสเสมอ

การผาศพพิสูจน (Autosy)
1. ควรทําในหองที่เปน negative air pressure room หรือมีการระบายอากาศที่ดี (อยาง
นอย 12 Air Change per Hour)
2. บุคลากรตองสวมใสเครื่องปองกันรางกาย คือ N95 mask , goggles , กาวนกันน้ํา, ถุง
มือ, หมวกคลุมผม
3. กระทําโดยระมัดระวังอยางยิ่ง โดยมีหลักการดังนี้
3.1 จํากัดบุคลากรที่เกี่ยวของใหนอยที่สุด
3.2 ใชอุปกรณเทาที่จําเปน หากเปนอุปกรณใชครั้งเดียวแลวทิ้งจะดีกวา
3.3 การสงตออุปกรณตองใชถาดเพื่อปองกัน sharp injuries
3.4 หลีกเลี่ยงการกระทําที่จะทําใหเกิดฝอยละออง เชน การใชเลื่อยไฟฟา
3.5 หากจะตองทํากิจกรรมที่กอใหเกิดฝอยละออง (aerosolization) ควรทําใตน้ํา
โดยเฉพาะการผาปอดและลําไส
3.6 ระมัดระวังการกระเด็นของสารคัดหลั่งจากศพ
------------------------------

