เมื่อผู้ป่วยติดเชือ้ ดือ้ ยาในโรงพยาบาล
1.ผู้ป่วยจะได้ อยู่ในบริเวณที่จดั ให้ เฉพาะ หรื อห้ องแยก มี
ป้ายเตือนการติดเชื ้อที่ยาที่บริเวณเตียง
2.ผู้ป่วยไม่ควรลุกเดินออกจากบริเวณเตียง ควรให้ ญาติ
หรื อเจ้ าหน้ าที่นาอุปกรณ์ขบั ถ่ายและทาความสะอาดมา
ดูแลที่เตียง

3.ญาติต้องล้ างมือด้ วยน ้าและสบูห่ รื อใช้ แอลกอฮอล์ทา
ความสะอาดมือที่เตรี ยมให้ ที่เตียง ทาความสะอาดมือก่อน
และหลังสัมผัสผู้ป่วยทุกครัง้
4.ควรจากัดญาติที่ดแู ลผู้ป่วย ให้ เป็ นคนเดิมหรื อให้ มีการ
แนะนาต่อเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยให้ แก่ญาติที่จะมาเปลี่ยน

เพื่อลดและป้องกันการแพร่กระจายเชื ้อ
5.ญาติที่ดแู ลผู้ป่วย ห้ าม ไปดูแลหรื อช่วยเหลือผู้ป่วยราย
อื่น
อุปกรณ์เครื่ องใช้ และอุปกรณ์ทางการแพทย์จะถูกแยกใช้
เฉพาะกับผู้ป่วยเท่านัน้ ห้ ามใช้ ร่วมกับผู้ป่วยรายอื่น

6.ให้ รับประทานอาหารที่ทางโรงพยาบาลจัดให้ เท่านัน้ ซึง่
เป็ นชุดอาหารใช้ แล้ วทิ ้ง และไม่รับประทานรวมกับญาติ
7.ญาติที่เข้ าเยี่ยมผู้ป่วย ไม่ควรสัมผัสผู้ป่วยหรื อของใช้

คู่มือ

เมื่อกลับไปอยู่บ้าน
ทัว่ ไปเชื้อดื้อยามักจะแพร่ กระจายน้อยเมื่ออยูน่ อก
สถานพยาบาล และสมาชิกในครอบครัวที่มีสุขภาพแข็งแรง
มักไม่ค่อยได้รับเชื้ อดื้อยา
 ผูป้ ่ วยต้องล้างมือสม่าเสมอและอาบน้ าทาความ

สะอาดร่ างกายอย่างน้อยวันละสองครั้ง

เพื่อป้องกัน

การแพร่ กระจายเชื้อดือ้ ยา

เพื่อลดเชื้ อในร่ างกาย
 ต้องล้างมือให้สะอาด หลังถ่ายอุจจาระหรื อปั สสาวะ
รวมทั้งก่อนและหลังรับประทานอาหาร
 เสื้ อผ้าและภาชนะใส่ อาหารสามารถซักล้างทาความ
สะอาดได้ปกติ แต่อาจแยกออกจากสมาชิกอื่นไว้ก่อน
ทุกคนในครอบครัวต้องล้างมือก่อนและหลังสัมผัสผูป้ ่ วย
อย่างเคร่ งครัด
 หยุดการป้ องกันที่เคร่ งครัด เมื่อได้รับการนัดตรวจ
ติดตามอาการและไม่พบการติดเชื้ อดื้อยา หรื อเมื่อผูป้ ่ วยไม่มี
อาการผิดปกติในระยะเวลาอย่างน้อย 1-4 ปี เนื่องจากเชื้ อ
แต่ละชนิดสามารถอยูใ่ นสิ่ งแวดล้อมได้นานในระยะเวลาที่
แตกต่างกัน

รอบตัวผู้ป่วยและต้ องทาความสะอาดมือก่อนและหลังเยี่ยม

ด้ วยความห่ วงใย จากใจ

ผู้ป่วยทุกครัง้

งานป้องกันและควบคุมการติดเชื ้อโรงพยาบาลกุมภวาปี

8.ห้ ามผู้ป่วยสูงอายุ ผู้ป่วยเด็กอายุน้อยกว่า 12 ปี เข้ า
เยี่ยม

เชื้อโรคมีหลายชนิด ได้แก่ แบคทีเรี ย เชื้อรา ไวรัส และ

เชื้อแบคทีเรียทีด่ ื้อต่ อยาปฏิชีวนะ

พยาธิ เชื้อโรคที่มกั ดื้อยาปฏิชีวนะหรื อยาต้านจุลชีพ ได้บ่อย และเป็ น

หรื อเชื้อดื้อยา คือ

ปั ญหาสุขภาพที่สาคัญ คือ เชื้อแบคทีเรีย
คนติดเชื้อแบคทีเรียได้ 3 ทาง
ทางที่ 1 ติดเชื้อจากแบคทีเรียทีอ่ ยู่ในร่ างกาย
เช่น ผูท้ ี่กลั้นปั สสาวะนานๆ ทาให้เชื้อใน ลาไส้ เข้าไปอยูใ่ น
กระเพาะปั สสาวะเกิด กระเพาะปัสสาวะอักเสบ
ผูท้ ี่สาลักทาให้เชื้อแบคทีเรี ย
ในช่องปากลงสู่ปอดทาให้เกิดปอดอักเสบ
ผิวหนังมีบาดแผลทาให้เชื้อแบคทีเรี ยที่
ผิวหนังเข้าในร่ างกาย
ทางที่ 2 ติดเชื้อจากแบคทีเรียทีอ่ าศัยอยู่ในอาหาร นา้ สิ่งแวดล้ อม
เช่น กินอาหารที่ปนเปื้ อนเชื้ออหิ วาตกโรค

ทางที่ 3 ติดเชื้อจากแบคทีเรียทีอ่ าศัยในคนหรื อสัตว์

ผูท้ ี่มีสุขภาพแข็งแรง มักไม่เกิดอันตรายจากเชื้อดื้อยา แต่

“..ภาวะที่เชื้อแบคทีเรี ยต่ อต้ านยาปฏิ ชีวนะ

ผูท้ ี่ตอ้ งเฝ้าระวังและป้องกันมากขึ้น คือ ผูท้ ี่มีร่างกายอ่อนแอ ภูม

ทาให้ การรั กษาผู้ป่วยติดเชื้อไม่ ได้ ผลดีดังเดิม

ต้านทานร่ างกายต่า ผูป้ ่ วยหนัก ผูท้ ี่ได้รับการใส่ สายสวน

อาจต้ องใช้ เวลารั กษานานขึน้ เสี ยค่ าใช้ จ่ายในการรั กษาแพงขึน้

ปัสสาวะ หรื อสวมใส่ อุปกรณ์ทางการแพทย์เข้าร่ างกายเป็ น

หรื อผู้ป่วยอาจเสี่ ยงเสี ยชีวิตมากขึน้ ...”

เวลานาน รวมถึงผูท้ ี่ดื่มสุ ราเป็ นประจา จะทาให้มีโอกาสติด

เชื้อดื้อยาได้ง่าย

สาเหตุ
การได้รับยาปฏิชีวนะมากเกินความจาเป็ น
การได้รับปฏิชีวนะ โดยไม่มีความจาเป็ นที่ตอ้ งใช้
เช่น หวัดเจ็บคอ ท้ องเสีย แผลเลือดออก.
การสัมผัสหรื อใกล้ชิดกับผูป้ ่ วยที่ติดเชื้อดื้อยาโดยตรง
สัตว์ที่นามาปรุ งอาหารเคยได้รับยาปฏิชีวนะขณะเลี้ยง เช่น หมู ไก่
ทาให้คนที่รับประทานได้รับส่วนของยาปฏิชีวนะเข้าในร่ างกายด้วย

เกิดอุจจาระร่ วง
เดินย่าน้ าสกปรกเชื้อจากน้ าเข้าร่ างกายทางบาดแผล

เชื้อดื้อยา อันตรายหรื อไม่

การป้ องกัน
1.ไม่ใช้ ยาปฏิชีวนะเองโดยไม่จาและ ไม่ซื ้อยาปฏิชีวนะมาใช้ เอง
2.โรคหวัดและอุจาระ ร่ วงเฉียบพลัน ไม่จา เป็ นต้ องได้ รับยา
ปฏิชีวนะ
3.รับประทานอาหารที่สกุ หรื อสะอาด และดื่มน ้าที่สะอาดเพื่อ

เชื้ อดื้อยาบนตัวผู้ป่วยแพร่ กระจายได้ อย่ างไร

ป้องกันการได้ รับเชื ้อแบคทีเรี ย ดื ้อยาปฏิชีวนะที่ปนเปื อ้ นอยู่ใน

ผูป้ ่ วยหรื อผูท้ ี่สัมผัสผูป้ ่ วยที่มีเชื้อดื้อยา มีการปนเปื้ อนปัสสาวะ

อาหารและน ้า

เช่น อยูใ่ กล้ชิดผูป้ ่ วยวัณโรคจะได้รับเชื้อจากเสมหะผูป้ ่ วยที่ไอจาม

อุจจาระ หรื อผิวหนังที่มีสารคัดหลัง่ และมีเชื้อดื้อยาทาให้เชื้อ

เกิดวัณโรคปอดได้

ปนเปื้ อนอยู่ มือ และตามร่ างกายที่สมั ผัส แล้วไม่มีการล้างมือให้
สะอาด และเสื้ อผ้าที่ปนเปื้ อน ยังไม่ได้ทาความสะอาด ทาให้เชื้อ
แพร่ กระจายออกไปทางการสัมผัสต่อโดยตรงสู่ บุคคลอื่นและ
สิ่ งแวดล้อม

4.ล้ างมือให้ สะอาดด้ วยน ้าและสบู่ ก่อนรับประทานอาหาร และ
ภายหลังการสัมผัสสิ่งที่อาจ มีการปนเปื อ้ นเชื ้อแบคทีเรี ย (เช่น
ภายหลังอุจจาระ)

