คู่มือการทาความสะอาดมือ
และ
วิธีการประเมินการทาความสะอาดมือของบุคลากร
โรงพยาบาลกุมภวาปี

คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
ตุลาคม 2565
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คานา
คู่มื อการท าความสะอาดมือ และวิธีก ารประเมิ นการท าความสะอาดมื อของบุคลากรโรงพยาบาล
กุมภวาปี ฉบับนี้ได้ถูกจัดทาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการทาความสะอาดมือและวิธีประเมินการทาความ
สะอาดมื อสาหรับบุคลากรทีมสุขภาพ ตามมาตรฐานของ WHO เพื่อควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ ใน
โรงพยาบาลการประเมินอัตราการทาความสะอาดมือของบุคลากร เป็นเครื่องมือสาคัญในการกระตุ้นเตือน
บุคลากรให้มีความระมัดระวังเรื่องการทาความสะอาดมือ ซึ่งแต่ละหน่วยงานควรจะมีบุคลากรที่สามารถทา
การสังเกตและประเมินพฤติกรรมการทาความสะอาดมืออย่างถูกต้องและต่อเนื่อง ทั้งนี้ในโรงพยาบาลกุมภวาปี ได้
มีการรณรงค์ เรื่องการทาความสะอาดมือในโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บุคลากรทีมสุขภาพมีความรู้
ความเข้าใจและความตระหนักในการทาความสะอาดมืออย่างถูกต้อง
คณะผู้จัดท าหวัง เป็นอย่างยิ่ง ว่าคู่มื อการทาความสะอาดมื อฉบับ นี้จ ะตอบสนองต่อวัตถุป ระสงค์
ดังกล่าวข้างต้นได้อย่างดี
คณะผู้จัดทา
ตุลาคม 2565
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สารบัญ
เรื่อง
คานา
สารบัญ
ความเป็นมาและความสาคัญ
วัตถุประสงค์
มาตรการควบคุมการแพร่กระจายเชื้อโดยการทาความสะอาดมือ
วิธีการทาความสะอาดมือ
ข้อบ่งชี้ในการทาความสะอาดมือ (5 moment)
น้ายาทาความสะอาดมือ ในโรงพยาบาลกุมภวาปี
ประเภทของการล้างมือ
1. Normal hand washing
2. Hygienic hand washing
3. Surgical hand washing
พื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อ
แบบประเมิน การทาความสะอาดมือ (ประเมินรายบุคคล)
แบบประเมิน การทาความสะอาดมือ (สุ่มสังเกตประเมินภาพรวม)
ข้อแนะนาการใช้แบบประเมินเรื่อง การทาความสะอาดมือ
บรรณานุกรม

หน้า
2
3
4
5
6
6
8
9
10
10
10
11
12
16
17
18
19
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ความเป็นมาและความสาคัญ
การทาความสะอาดมือถือเป็นการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาลที่ง่ายและดีที่สุด เมื่อ
บุคลากรทีมสุขภาพทาความสะอาดมืออย่างถูกต้องและครบทุกขั้นตอนสามารถลดการติดเชื้อในโรงพยาบาล
ลดอัตราการเจ็บป่วยที่รุนแรง ลดระยะเวลาการนอนโรงพยาบาล และลดการเสียชีวิต โดยมีงานวิจัยมากมาย
ที่แสดงให้เห็นว่าอัตราการทาความสะอาดมืออย่างถูกต้องมีความสัมพันธ์กับอัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล
และการแพร่กระจายของเชื้อในโรงพยาบาล ดังนั้นการทาความสะอาดมือจึงเป็นมาตรการหนึ่งที่รวมอยู่ในชุด
การปฏิบัติเพื่อป้องกันติดเชื้อระบบต่าง ๆ (Infection prevention bundles) บุคลากรในโรงพยาบาลจะต้อง
มีความรู้และปฏิบัติตาม Hand hygiene guideline ได้อย่างถูกต้อง ได้แก่ การทาความสะอาดมือตามข้อ
บ่งชี้ในการทาความสะอาดมือ 5 โอกาส คือก่อนสัมผัสผู้ป่วย ก่อนทาหัตถการ หลังสัมผัสเลือด หรือสารคัด
หลั่ง จากร่างการผู้ป่วย หลังสัมผัสผู้ป่วย และหลังสัมผัสสิ่งแวดล้อมรอบตัวผู้ป่วย และการทาความสะอาดมือ
ให้ครบทั้ง 7 ขั้นตอน เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไปสู่ผู้ป่วย บุคลากรทีมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมใน
โรงพยาบาล
แม้ว่าการทาความสะอาดมือจะเป็นวิธีที่ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาลที่ง่ายและดีที่สุด
แต่ปัญหา คือ บุคลากรทีมสุขภาพมักไม่ทาความสะอาดมือตามข้อบ่งชี้ในการทาความสะอาดมือ 5 โอกาส
เนื่องจากปัจจัยหลายปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล เช่นไม่มีความรู้เกี่ยวกับความสาคัญของการทาความ
สะอาดมือ ในการลดการแพร่กระจายเชื้อและการปนเปื้อนของเชื้อจุลชีพบนมือ ไม่เข้าใจในวิธีการทาความ
สะอาดมือที่ถูกต้องหรือการใส่ถุงมือแล้วทาให้มีความเชื่อว่าไม่ต้องทาความสะอาดมือ และปัจจัยในหน่วยงาน
เช่นปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์การทาความสะอาดมือไม่เพียงพอหรือไม่เหมาะสม เช่น อ่างทาความสะอาดมือมี
น้อย หรือไกลจากบริเวณที่ปฏิบัติงาน ผ้าหรือกระดาษเช็ดมือ สบู่หรือน้ายาทาความสะอาดมือมีไม่เพียงพอ
จานวนบุคลากรทีมสุขภาพในหน่วยงานมีน้อย ทาให้มีงานมาก ไม่มีเวลา และต้อ งรีบช่วยผู้ป่วยก่อน เช่น ใน
หออภิบาลผู้ป่วยวิกฤต งานตรวจผู้ป่วยนอก ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน เป็นต้น และขาดการกระตุ้นจากผู้นาไม่มี
การประเมิ นผลหรือ ให้ข้อ มูล ย้อ นกลับ หรือไม่ มีบ ทลงโทษในกรณีที่ไม่ท าหรือให้รางวัลในกรณีที่ท าตาม
ข้อกาหนด
ซึ่งในโรงพยาบาลควรมีการรณรงค์เรื่องการทาความสะอาดมืออย่างสม่าเสมอ โดยมุ่งหวังให้มีบุคลากร
ทีมสุขภาพโดยเฉพาะแพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาลและบุคลากรที่ดูแลผู้ป่วยมีความสนใจในการทาความ
สะอาดมือตามข้อบ่งชี้ในการทาความสะอาดมือ 5 โอกาส โดยการประเมินความร่วมมือการทาความสะอาดมือ
(Hand hygiene audit) เป็นสิ่งจาเป็นที่โรงพยาบาลควรทาการประเมินอย่างสม่าเสมอเพื่อเป็นการประเมิน
การปฏิบัติตามของบุคลากรทีมสุขภาพในโรงพยาบาลและเป็นการวัดผลของโครงการที่ได้ดาเนินการรณรงค์
เรื่องการท าความสะอาดมื อ และเพื่ อ นามาหาความสัม พันธ์กั บ อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาลและการ
แพร่กระจายของเชื้อในโรงพยาบาล
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การประเมินอัตราการทาความสะอาดมือของบุคลากรในหน่วยงานมีความสัมพันธ์กับการรั บรู้และ
ความเข้าใจในเรื่องการทาความสะอาดมือที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วย ซึ่งการประเมินอัตราการทาความ
สะอาดมือเป็นหนึ่งในกระบวนการที่สาคัญในการเพิ่มอัตราการทาความสะอาดมือในโรงพยาบาล การสังเกต
การทาความสะอาดมือและการรายงานอย่างต่อเนื่องเป็นตัวแปรหนึ่งในการประเมินกิจกรรม การส่งเสริมและ
ให้ความรู้การทาความสะอาดมือที่ผ่านมาและเป็นประโยชน์ในการกาหนดทิศทางการให้ ความรู้และกิจกรรม
ส่งเสริมการทาความสะอาดมือของโรงพยาบาล
ผู้ประเมินอัตราการทาความสะอาดมือของบุคลากรโดยปกติ ได้แก่ พยาบาลงานป้องกันและควบคุม
การติดเชื้อ แต่มี ข้อ จ ากัดจากจ านวนบุคลากรทาให้ไม่ ส ามารถประเมินอัตราการท าความสะอาดมือของ
บุคลากรในทุกหน่วยงานได้อย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ นอกจากนี้ยังควรมีการให้คาแนะนาการปฏิบัติได้ทันทีหลัง
พบเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อไปสู่ผู้ป่วย บุคลากรและสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลจาก
ข้อจากัดนี้ได้จัดทาคู่มือ เพื่อเป็นแนวทางในการประเมินการทาความสะอาดมือของบุคลากรตามมาตรการ
ควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาลสาหรับพยาบาลงานควบคุมโรคติดเชื้อ พยาบาลหน่วยต่าง ๆ และ
บุคลากรอื่น ๆ ในหน่วยงาน เพื่อ ทาการสังเกตและรวบรวมข้อมู ลการทาความสะอาดมื อของบุคลากรใน
หน่วยงานของตนเองได้อย่างถูกต้อง เป็นมาตรฐานเดียวกัน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้บุคลากรทาความสะอาดมือได้ถูกต้อง
2. เพื่อทราบอัตราการทาความสะอาดมือของบุคลากรในหน่วยงาน
3. เพื่อนาข้อมูลกาหนดกิจกรรมการส่งเสริมการทาความสะอาดมือและการให้ความรู้เรื่อง
การทาความสะอาดมือในหน่วยงานในการเพิ่มอัตราการทาความสะอาดมือของบุคลากรในหน่วยงาน
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มาตรการควบคุมการแพร่กระจายเชื้อโดยการทาความสะอาดมือ
การทาความสะอาดมือเพื่อควบคุมการแพร่กระจายเชื้อโรคในโรงพยาบาลและเพื่อป้องกันการติดเชื้อ
ของผู้ป่วย ต่างจากการทาความสะอาดมือตามปกติในชีวิตประจาวันทั่วไป ซึ่งอาจจะทาความสะอาดมือ โดย
การล้างด้วยน้าและสบู่ที่ไม่ผสมน้ายาฆ่าเชื้อแล้วล้างออกและเช็ดให้แห้งก็เพียงพอ การทาความสะอาดมือของ
บุคลากรในโรงพยาบาล มีรายละเอียดดังนี้
วิธีการทาความสะอาดมือ ทาได้ 2 วิธี คือ
1.การทาความสะอาดมือด้วยน้าและสบูห่ รือน้ายาฆ่าเชื้อ (hand washing or hand antisepsis) เมื่อ
มือเปื้อนสิ่งสกปรกอย่างเห็นได้ชัดเจน
2.การทาความสะอาดมือด้วยน้ายาทาความสะอาดมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ (Alcohol-based
hand rub) ใช้ทาความสะอาดมือในกรณีที่มือไม่ได้เปื้อนสิ่งสกปรก เลือดหรื อสารคัดหลั่งอย่างเห็นได้ชัด ทา
โดยใช้แอลกอฮอล์ประมาณ 3 -5 มล. ถูให้ทั่วบริเวณมือโดยใช้เวลาไม่น้อยกว่า 20 วินาที
ขั้นตอนการทาความสะอาดมือการทาความสะอาดมือประกอบด้วย 6 ขั้นตอนโดยเริ่มจากใส่น้ายาทา
ความสะอาดมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ (Alcohol-based handrub) หรือสบู่หรือน้ายาฆ่าเชื้อ (Hand
washing or hand antisepsis) ลงบนฝ่ามือ แล้วทาตาม 6 ขั้นตอนเรียงลาดับ ต่อไปนี้
1. ฟอกบริเวณฝ่ามือด้านหน้าพร้อมง่ามนิ้วมือด้านหน้า ทาสลับกันทั้งสองข้าง (หน้า)
2. ฟอกหลังมือและง่ามนิ้วมือด้านหลังทาสลับกันทั้งสองข้าง (หลัง)
3. ฟอกนิ้วมือและข้อนิ้วมือ ด้านหลัง (ปั้น) ทาสลับกันทั้งสองข้าง
4. ฟอกนิ้วหัวแม่มือ โดยครอบคลุมโคนนี้ว (โป้ง) ทาสลับกันทั้งสองข้าง
5. ฟอกปลายนิ้วมือและเส้นลายฝ่ามือ (ปลาย) ทาสลับกันทั้งสองข้าง
6. ฟอกรอบข้อมือ (ข้อ) ทาสลับกันทั้งสองข้าง
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โดยทั่วไป บุคลากรทีมสุขภาพนิยมทาความสะอาดมือด้วยน้ายาทาความสะอาดมือที่มีส่วนผสมของ
แอลกอฮอล์ (Alcohol-based handrub) เป็นหลักตามข้อบ่งชี้ในการทาความสะอาดมือ เว้นกรณีที่ทาความ
สะอาดมือ ด้วยน้าและสบู่หรือน้ายาฆ่าเชื้อ ได้แก่
1. เมื่อมือสกปรกหรือปนเปื้อนเลือด สิ่งคัดหลั่งต่างๆ รวมทั้งกรณีการประสบอุบัติเหตุสัมผัสเลือด
หรือสิ่งคัดหลั่งในลักษณะต่างๆ
2. หลัง เสร็จ สิ้นการตรวจรัก ษาหรือให้ก ารพยาบาลผู้ป่วยท้ องร่วงจากการติดเชื้อ Clostridium
difficile จะเห็นได้ว่า มีกรณีที่จะต้องท าความสะอาดมือด้วยน้ าและสบู่น้อยมาก ในการให้การรักษาพยาบาล
ผู้ป่วย ตามปกติการความสะอาดมือด้วยน้ายาทาความสะอาดมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์จึงเป็นวิธีการ
หลักในการทาความสะอาดมือของบุคลากรโรงพยาบาล

ภาพสื่อสาร 6 ขั้นตอนของการทาความสะอาดมือ
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ข้อบ่งชี้ในการทาความสะอาดมือ (5 moment)
ข้อบ่งชี้ในการทาความสะอาดมือในสถานพยาบาล คือ โอกาสทาความสะอาดมือ 5 ประการ ได้แก่
1. ก่อนสัมผัสผู้ป่วย
2. ก่อนทาหัตถการ/กิจกรรมสะอาด
3. หลังสัมผัสเลือดหรือสารคัดหลั่งจากร่างกายผู้ป่วย
4. หลังสัมผัสผู้ป่วย
5. หลังสัมผัสสิ่งแวดล้อมรอบตัวผู้ป่วย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ข้อบ่งชี้การทาความสะอาดมือ
Moment 1 ก่อนสัมผัสผู้ป่วย

Moment 2 ก่อ นท ากิ จ กรรมสะอาด/
หัตถการปราศจากเชื้อ

Moment 3 หลังสัมผัสเลือด หรือ สาร
คัดหลั่งจากร่างกายผู้ป่วย

Moment 4 หลังสัมผัสผู้ป่วย

Moment 5 หลั ง สั ม ผั ส สิ่ ง แวดล้ อ ม
รอบตัวผู้ป่วย

ตัวอย่างกิจกรรม
จับมือ พลิกตะแคงตัว อุ้มเด็ก รับ -ส่ง ผู้ป่วย ก่อนช่วยเหลื อกิจวัตร
ประจาวัน เช่น อาบน้า สระผม เช็ดตัว แปรงฟัน เปลี่ยนผ้าปูที่นอน
ป้ อ นอาหาร ป้ อ นยาชนิ ด รั บ ประทาน ก่ อ นท ากิ จ กรรมการ
รักษาพยาบาล เช่น ก่อนวัด Vital signs และก่อนทา EKG เป็นต้น
ก่อนใส่ถุงมือทากิจกรรมก่อนสัมผัสผู้ป่วย
หยอดตา ดูดเสมหะ ก่อนทาแผล การใส่ส ายให้อาหาร NG tube
การใส่สายสวนปัสสาวะ Urinary catheter ก่อนเตรียมยา ก่อนคา
สายสวนหลอดเลือด การเจาะเลือด
ก่อนใส่ถุงมือทาหัตถการสะอาดทุกหัตถการ
หลัง สัม ผัส ผิวหนัง ที่ มี แผลของผู้ป่วย หลัง ฉีด ยา หลัง คาสายสวน
หลอดเลือด หลังทาหัตถการต่างๆ เช่น การใส่ Urinary catheter,
NG tube หลังเปลี่ยนผ้าอนามัย ผ้าพันแผล หลังสัมผัสอุปกรณ์ที่
อาจปนเปื้อนสิ่งคัดหลั่ง หรือของเสียจากร่างกายผู้ป่วย เช่น หม้ อ
นอน กระโถน กระบอกรองปัสสาวะ ฟันปลอม น้าลาย
หลังถอดถุงมือทุกหัตถการ
หลังสัมผัสผู้ป่วย จับมือ พลิกตะแคงตัว อุ้มเด็ก รับ -ส่งผู้ป่วย หลัง
ช่วยเหลือกิจวัตรประจาวัน เช่น อาบน้า สระผม เช็ดตัว เปลี่ยนผ้าปู
ที่นอน ป้อนอาหาร ป้อนยาชนิดรับ ประทาน หลัง ทากิจ กรรมการ
รักษาพยาบาล เช่น วัด Vital signs หลังทา EKG เป็นต้น
หลังถอดถุงมือทากิจกรรมหลังสัมผัสผู้ป่วย
หลั งเข้ าสั มผั สวั สดุ อุ ปกรณ์ หรื อ อุ ปกรณ์ เครื่ องมื อที่ อยู่ ในบริ เวณ
สิ่งแวดล้อมของผู้ป่วย เช่น ราวกั้นเตียง ตู้หรือโต๊ะข้างเตียงผู้ป่วย ลูกบิด
ประตู เตี ยง เก้ าอี้ ผ้ าม่าน ไม่ ว่าจะสัมผัสหรือไม่ สัมผัสผู้ ป่วยก็ ตาม
หลังถอดถุงมือที่สัมผัสสิ่งแวดล้อมรอบตัวผู้ป่วย
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ภาพสื่อสาร ข้อบ่งชี้ของการทาความสะอาดมือ 5 moment

ชนิดน้ายาทาความสะอาดมือ ในโรงพยาบาลกุมภวาปี

แอลกอฮอล์เจล
แบบอัตโนมัติ
ใช้ถุงน้ายาแบบสาเร็จ
ระบุเฉพาะวันที่เปิดใช้
กาหนดวันหมดอายุ
ตามที่ระบุกับถุงน้ายา
(ไม่ให้ใช้แบบเติม)

น้ายาล้างมือ
ผสมยาฆ่าเชื้อ
(4%คลอเฮกซิดนี )
ใช้ขวดสาเร็จ (ไม่ให้ใช้
แบบเติม) ระบุเฉพาะ
วันที่เปิด ไม่ตอ้ งระบุวัน
หมดอายุ ให้กาหนดวัน
หมดอายุตามที่ระบุกบั
ขวดน้ายา

น้ายาล้างมือแบบสบู่
ใช้ขวดที่ผา่ นการฆ่าเชื้อ
แล้วจากงานจ่ายกลาง
เติมน้าสบู่ล้างมือ ใน
ปริมาณ1/3 ของขวด
กาหนดวันเปิดและวัน
หมดอายุ กาหนดวัน
ครบเปลีย่ นที่ 3 วัน

แอลกอฮอล์เจล
ใช้ขวดสาเร็จ (ไม่ให้ใช้
แบบเติม) ระบุเฉพาะ
วันที่เปิด ไม่ต้องระบุวัน
หมดอายุ ให้กาหนดวัน
หมดอายุตามที่ระบุกบั
ขวดน้ายา
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ประเภทของการล้างมือ
การล้างมือแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
1. Normal hand washing
วิธีการ
ฟอกด้วยสบู่ธรรมดาอย่างน้อย 20 วินาที ล้างสบู่ออกด้วยน้า เช็ดแห้งด้วยผ้า/กระดาษสะอาด
ข้อบ่งชี้ในการล้างมือด้วยน้ากับสบู่ธรรมดา
1. ก่ อ นและหลั ง สัม ผั ส ผิว หนั ง ผู้ ป่ ว ยปกติ ที่ ไ ม่ มี ก ารปนเปื้ อ นวั ส ดุ สิ่ง ของที่ ติ ด เชื้ อ (Infectious
material) ที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า เช่น เลือด และหนอง เป็นต้น
2. ก่อนปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลทั่วไปที่ไม่ต้องใช้เทคนิคปราศจากเชื้อ เช่น การวัดความดันโลหิต
การวัดอุณหภูมิ การจับชีพจร การพลิกตัว การป้อนอาหารการให้อาหารทางสายให้อาหาร และการให้ยา
รับประทาน ให้ยาทางผิวหนัง หรือ ให้ยาทางเยื่อบุ เป็นต้น
3. หลังสัมผัสวัสดุสิ่งของที่ไม่ติดเชื้อ (Non-infectious material) เช่น น้ าดื่ม อาหาร ขวดน้า แก้วน้า
ถาดอาหาร ที่สะอาด และไม่มีการปนเปื้อนเชื้อโรค เป็นต้น
4. หลังถอดถุงมือ กรณีที่ผิวหนังไม่ มีการปนเปื้อนวัส ดุสิ่งของที่ติดเชื้อ (Infectious material) ที่
มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า เช่น เลือด และหนอง เป็นต้น
2. Hygienic hand washing
วิธีการ
ฟอกน้ายาฆ่าเชื้อ 4 % Chlorhexidine gluconate อย่างน้อย 30วินาที ล้างด้วยน้าจากก๊อก เช็ด
แห้งด้วยผ้า/กระดาษสะอาด หรือในกรณีที่มือไม่เปื้อน ใช้น้ายาทาลายเชื้อที่มีแอลกอฮอล์ (Alcohol-based
product) 3 -5มล. ถูมือสองข้างให้ทั่วรอจนน้ายาแห้ง
ข้อบ่งชี้ในการล้างมือด้วยน้ากับน้ายาฆ่าเชื้อ
1.ก่อนทากิจกรรมที่ต้องใช้เทคนิคปราศจากเชื้อ หรือกิจกรรมที่มีการสอดใส่อุปกรณ์เข้าไปในร่างกาย
ผู้ป่วย เช่น การใส่สายสวนปัสสาวะ และการเตรียมยาฉีด เป็นต้น
2.ก่อนการสัมผัสหรือทากิจกรรมกับผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันต่า หรือผิวหนังที่มีบาดแผล เช่น การสัมผัส
ผู้ป่วยปลูกถ่ายไขกระดูก ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย ผู้ป่วยเอดส์ระยะสุดท้าย เป็นต้น
3. หลังสัมผัสสิ่งสกปรกหรือเชื้อโรค เช่น เลือด หนอง เสมหะ อุจจาระ เป็นต้น
การถูมือด้วยแอลกอฮอล์ (Alcohol-based handrub)
ใช้ทาความสะอาดมือแทนการล้างมือด้วยน้ากับสบู่หรือน้ากับน้ายาฆ่าเชื้อ ในกรณีที่มือไม่เปื้อนสิ่ง
สกปรก เลือดหรือสารคัดหลั่ง อย่างเห็นได้ชัดเจน (มองไม่ เห็นด้วยตาเปล่า) การถูมือด้วยแอลกอฮอล์ถูก
นามาใช้เพื่อช่วยลดระยะเวลาในการเดินไปทีอ่ ่างล้างมือ ช่วยแก้ปัญหาอ่างล้างมืออยู่ไกลอ่างล้างมือไม่เพียงพอ
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ผ้าเช็ดมือไม่เพียงพอ ผ้าเช็คมือไม่สะอาด ผิวแห้งและระคายเคือง การถูมือด้วยแอลกอฮอล์จึงเป็นการอานวย
ความสะดวกให้บุคลากร โดยหวังผลว่าบุคลากรจะทาความสะอาดมือเพิ่มขึ้น
วิธีการถูมือด้วยแอลกอฮอล์
การถูมือด้วยแอลกอฮอล์ มีหลักการและขั้นตอนเช่นเดียวกับการล้างมือด้วยน้ากับสบูห่ รือน้ายาฆ่าเชือ้
ส่วนข้อแตกต่างและสิ่งที่ต้องเน้นย้ามีดังนี้
1. ใช้ทาความสะอาดมือกรณีที่มือไม่เปื้อนสิ่งสกปรก เลือด หรือสารคัดหลั่งอย่างเห็นได้ชัดเจน (มอง
ไม่เห็นด้วยตาเปล่า)
2. ทาความสะอาดมือโดยใช้แอลกอฮอล์ทาความสะอาดมือ 3-5มล
3. ถูแอลกอฮอล์ให้ทั่วฝ่ามือ หลังมือ ง่ามนิ้วมือนิ้วมือ และรอบข้อมือ เช่นเดียวกับการล้างมือ
4. รอให้แอลกอฮอล์ระเหยจนแห้ง โดยรวมใช้เวลาประมาณไม่น้อยกว่า 20 วินาที
5. ห้ามใช้หลังเสร็จสิ้นการตรวจรักษา หรือให้การพยาบาลผู้ป่วยท้องร่วงจากการติดเชื้อ Clostridium
difficile
3. Surgical hand washing
การทาความสะอาดมือเพื่อการผ่าตัด ทาได้ 2 วิธี คือ
3.1 การล้างมือเพื่อการผ่าตัดด้วยน้ากับน้ายาฆ่าเชื้อ(Surgical hand scrub with a medicated
soap) น้ายาที่ใช้ทาความสะอาดมือคือ 4% Chlorhexidine gluconate
หลักการ
1. ใช้ทาความสะอาดมือเพื่อทาผ่าตัด หรือทาคลอด
2. การทาความสะอาดมือเพื่อผ่าตัดรายแรกของวันให้ล้างมือด้วยน้ากับน้ายาฆ่าเชื้อ
3. หากมือเปื้อนสิ่งสกปรกอย่างเห็นได้ชัดเจน ต้องล้างมือด้วยน้ากับน้ายาฆ่าเชื้อ
4.ใช้น้ายาฆ่าเชื้อประมาณ 3-5 มล. ถูทาความสะอาดให้ทั่วฝ่ามือ หลังมือ นิ้วมือ ง่ามนิ้วมือ ซอกเล็บ
ข้อมือ จนถึงข้อศอกทั้งสองข้างใช้เวลา 2-5 นาที
5. เช็ดมือให้แห้งด้วยผ้าหรือกระดาษเช็ดมือปราศจากเชื้อเพื่อป้องกันการปนเปื้อนสิ่งสกปรกและเชื้อ
โรคให้มากที่สุด
6. เปิด-ปิดก๊อกน้าโดยใช้ข้อศอก ขา เท้ า หรือระบบอัตโนมัติ เพื่อป้องกันการปนเปื้อน สิ่ งสกปรก
และเชื้อโรคมาสู่มือที่ทาความสะอาดเรียบร้อยแล้ว
7. ล้างน้ายาฆ่าเชื้อ ออกให้ห มดด้วยน้าสะอาดโดยให้น้าไหลจากปลายนิ้วมือมาทางข้อศอกเสมอ
เพราะต้องการให้มือเป็นส่วนที่สะอาดที่สุด
8. เดินเข้าห้องผ่าตัด โดยยกมือไว้สูงเหนือข้อศอก
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3.2 การถูมือด้วยแอลกอฮอล์เพื่อการผ่าตัด (Surgical hand scrub with all alcohol-based
handrub)
วิธีการ
1. ใช้ทาความสะอาดมือกรณีที่มือไม่เปื้อนสิ่งสกปรก เลือด หรือสารคัดหลั่ง อย่างเห็นได้ชัดเจนและ
ไม่ได้เป็นการผ่าตัดรายแรกของวัน
2.ทาความสะอาดมือโดยใช้แอลกอฮอล์ทาความสะอาดมือ ประมาณ 6มล.
3.ถูแอลกอฮอล์ให้ทั่วฝ่ามือ หลังมือ นิ้วมือ ง่านนิ้วมือ ซอกเล็บ ข้อมือ จนถึง ข้อศอกทั้งสองข้าง
4. รอให้แอลกอฮอล์ระเหยจนแห้ง ซึ่งใช้เวลาทั้งสิ้นประมาณ 2-3นาที

พื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชือ้
แนวคิดพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อ คือการแบ่งแยกความแตกต่างของพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อ
การแพร่กระจายเชื้อ โดยมือของบุคลากรการสัมผัสผู้ป่วย การสัมผัสสารคัดหลั่งจากตัวผู้ป่วย หรือสิ่งแวดล้อม
รอบตัวผู้ป่วย โดยการสัมผัสแต่ละครั้งมีโอกาสที่ทาให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคผ่านมือของบุคลากร
หลักการสาคัญที่ควรทราบเพื่อใช้เป็นตัวชี้วัดการทาความสะอาดมือที่ถูกต้องตามข้อบ่งชี้การทาความสะอาด
มือ ประกอบด้วย
1. The patient zone ได้แก่
1.1 ผู้ป่วย :ผู้ป่วยเป็นบุคคลที่มีความเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อโรคจากมือของบุคลากร โดยเชื้อโรคจะเข้ า
สู่ร่างกายผ่านทางอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น สายสวนหลอดเลือดดาส่วนกลาง สายสวนปัสสาวะ เป็นต้น อัน
จะนาไปสู่การติดเชื้อในโรงพยาบาล และเป็นความเสี่ยงต่อการติดเชื้อสาหรับบุคลากรทีมสุขภาพหากมีการ
ปนเปื้อนสารคัดหลั่งต่างๆ จากผู้ป่วย
1.2 Critical sites : พื้นที่ที่มีความสาคัญต่อการแพร่กระจายของเชื้อ ได้แก่ บริเวณเยื่อเมือกบุผิว
ผิวหนังของผู้ป่วยที่ถูกทาลาย เช่น แผลผ่าตัด แผลไฟไหม้ บริเวณ Access port ของสายสวนต่างๆ เช่น
บริเวณที่ฉีดยา ซึ่งมีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อหรือแพร่กระจายเชื้อสู่ผู้ป่วย และ/หรือการแพร่กระจายเชื้ อ
ไปสู่บุคลากรทีมสุขภาพ
1.3 สิ่งแวดล้อมรอบตัวผู้ป่วย : พื้นที่รอบตัวผู้ป่วย ได้แก่ เตียง ราวข้างเตียง โต๊ะข้างเตียง ผ้าปูที่นอน
มอนิเตอร์ต่างๆ EKG เก้าอี้ผู้ป่วย ผ้าม่าน เป็นต้น
2. The health-care Zone ได้แก่ บริเวณพื้นที่โดยรอบสิ่งแวดล้อมรอบตัวผู้ป่วย ได้แก่ เคาน์เตอร์
พยาบาล เป็นต้นการทาความสะอาดมือทันทีก่อนและ/หรือหลังการสัมผัสตามข้อบ่งชี้การทาความสะอาดมือ
ช่วยลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อ ซึ่งมีความสาคัญต่อความเข้าใจในการสังเกตการทาความสะอาดมือ
ตามข้อบ่งชี้ในการทาความสะอาดมือ 5 โอกาส
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คาอธิบายการสังเกตการทาความสะอาดมือ ตามข้อบ่งชี้ในการทาความสะอาดมือ 5 Moment
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แบบประเมินเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติด้านการควบคุมป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลกุมภวาปี
เรื่อง การทาความสะอาดมือ (ประเมินรายบุคคล)
ชื่อผู้ถูกประเมิน ………………..………………… ตาแหน่ง ……………………หน่วยงาน……………………………………..
ชื่อผู้ประเมิน………………………………….. วันที่.......................................................
วิธีปฏิบัติ
คะแนน คะแนนที่ได้ รวม หมาย
เต็ม 0 1 2 คะแนน เหตุ
1 ปฏิบัติตามแนวทาง My 5 Moments for Hand Hygiene
1. ก่อนสัมผัสผู้ป่วย
2
2. ก่อนทาหัตถการสะอาด / ปราศจากเชื้อ
2
3. หลังสัมผัสสารน้าจากร่างกายผู้ป่วย
2
4. หลังสัมผัสผู้ป่วย
2
5. หลังสัมผัสสิ่งรอบตัวผู้ป่วย
2
2 ขั้นตอนการล้างมือ
1 ถอดแหวนและเครื่องประดับข้อมือ
2
2 เปิดน้าราดมือทัง้ สองข้างถึงข้อมือ ความแรงพอประมาณ
2
3 ใช้น้าสบู่สาหรับการล้างมือทั่วไปหรือใช้น้ายาฆ่าเชื้อสาหรับ
2
การล้างมือเพื่อทาหัตถการ, การตรวจพิเศษ
4 ฟอกมือสลับกันทั้ง 2 ข้างทุกขั้นตอนดังนี้
4.1 ฝ่ามือถูกัน
2
4.2 ฝ่ามือถูหลังมือและนิ้วถูซอกนิ้ว
2
4.3 ฝ่ามือถูฝ่ามือและนิ้วถูซอกนิ้ว
2
4.4 หลังนิ้วมือถูฝ่ามือ
2
4.5 ถูนิ้วหัวแม่มือโดยรอบฝ่ามือ
2
4.6 ปลายนิ้วถูขวางฝ่ามือ
2
4.7 ถูรอบข้อมือ
2
3 ล้างมือและข้อมือด้วยน้าที่ไหลผ่านตลอด
2
5 หลังล้างสบูห่ รือน้ายาฆ่าเชื้อออกจากมือหมดแล้ว ชูมอื เหนือข้อศอก
2
6 ซับมือด้วยกระดาษเช็ดมือ ซับจากปลายนิ้วมือมายังข้อมือ
2
รวมคะแนน
36
เกณฑ์การให้คะแนน

1. ต่ากว่า ร้อยละ 69 = ต้องปรับปรุง
2. ร้อยละ 70 – 79 = พอใช้
3. ร้อยละ 80 – 89 = ดี
4. ร้อยละ 90 – 100 = ดีมาก
หมายเหตุ - 2 คะแนน : ปฏิบัติได้ถูกต้องตามมาตรฐาน 1 คะแนน : ปฏิบัติถูกต้องเป็นบางส่วน
0 คะแนน : ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องเลย ถ้าไม่มีการปฏิบัติในข้อนั้น ใส่เครื่องหมาย - จะไม่นามาคิดคะแนน
- สังเกตพฤติกรรมเจ้าหน้าที่แต่ละคน คนละ 3 ครั้ง แล้วนาคะแนนมาเฉลี่ย
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แบบประเมินเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติด้านการควบคุมป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลกุมภวาปี
เรื่อง การทาความสะอาดมือ (สุ่มสังเกตประเมินภาพรวม)
ครั้งที่

1

2

3

4

5

6

7

8

1 ปฏิบตั ิตามแนวทาง 5 Moments
(ลงบันทึก 1 ครั้ง/1 กิจกรรม)

1. ก่อนสัมผัสผู้ป่วย
2. ก่อนทาหัตถการสะอาด / ปราศจากเชื้อ
3. หลังสัมผัสสารน้าจากร่างกายผู้ป่วย
4. หลังสัมผัสผู้ป่วย
5. หลังสัมผัสสิ่งรอบตัวผู้ป่วย
2 ล้างถูกต้องตามขั้นตอนการล้างมือ 6 ขั้นตอน
(รวมถอดเครื่องประดับทีม่ ือ)
ถูกต้อง=1 ไม่ทาหรือทาไม่ถูกต้อง=0)
3 ตาแหน่ง
แพทย์
พยาบาล
AID
แม่บ้าน
เวรเปล
วิชาชีพอื่นๆ
สูตรการคานวนอัตราการทาความสะอาดมือ = จานวนครั้งของการทาความสะอาดมือถูกต้อง (ข้อ2) x 100
จานวนครั้งของการปฏิบัติตาม 5 Moment (ข้อ1)

9

10

11

12

13

14

15

รวม
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ข้อแนะนาการใช้แบบประเมินเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติด้านการควบคุมป้องกันการติดเชื้อ
เรือ่ ง การทาความสะอาดมือ
1. แบบประเมินรายบุคคล
1.1 การสังเกตการทาความสะอาดมือ อาจทาในรูปแบบเปิดเผยโดยการแจ้งล่วงหน้าว่าจะมีการสุ่มการทาความ
สะอาดมือ หรือการทาในรูปแบบสุ่ม โดยไม่แจ้งล่วงหน้า
1.2 เป็นการประเมินการทาความสะอาดมือรายบุคคล
1.3 บันทึกอย่างน้อย 3 ครั้ง 3 กิจกรรม แล้วนามาหาค่าเฉลี่ย
2. แบบสุ่มสังเกตประเมินภาพรวม
2.1 แบบบันทึกประเมินการสังเกตการทาความสะอาดมือแบบสุ่ม โดยการประเมินตามช่วงเวลาที่กาหนด ณ
เวลาใดเวลาหนึ่ง โดยไม่แยกวิชาชีพหรือกิจกรรม
2.2 การบันทึกในช่อง (ครั้งที่) แต่ละช่อง บันทึกกิจกรรม 1 กิจกรรมต่อการทาความสะอาดมือ 1 ครั้ง
2.3 การสรุปผล นับอัตราการติดเชื้อ ตามสูตรคานวนใต้ตาราง และแยกวิชาชีพ
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