
สารบัญเอกสารแนบ 6 
 

แนวทางปฏิบัติส าหรับหน่วยงาน 
 
ค ำแนะน ำในกำรท ำควำมสะอำดและท ำลำยเชื้ออุปกรณ์ที่ใช้กับหอผู้ป่วย 

หน้า 
 
1 

แนวทำงปฏิบัติส ำหรับ หน่วยขนย้ำยผู้ป่วย 2 
แนวทำงปฏิบัติส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ X-ray 3 
แนวทำงปฏิบัติส ำหรับงำนโภชนำกำร 4 
แนวทำงปฏิบัติส ำหรับงำนเวชภัณฑ์กลำง 5 
แนวทำงปฏิบัติส ำหรับหน่วยจ่ำยผ้ำกลำง 6 
แนวทำงปฏิบัติในกำรจัดกำรขยะ 7 
แนวทำงปฏิบัติในกำรจัดกำรศพ 8 
แนวทำงปฏิบัติส ำหรับแม่บ้ำน 
แนวทำงปฏิบัติส ำหรับหน่วยรถพยำบำล 
 

9 
10-11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1 
 

ค ำแนะน ำในกำรท ำควำมสะอำดและท ำลำยเช้ืออปุกรณ์ทีใ่ช้กบัผู้ป่วย 
 

1. เคร่ืองมือท่ีใชก้บัผูป่้วย ควรใชช้นิด disposable  (ไมก้ดล้ิน mask N 95) และทิ้งในถงัขยะติดเช้ือ (ถุงแดง)    
2. หวัครอบศีรษะ ชุด Jupiter ใหเ้ช็ดดว้ยผา้ชุบ น ้ายา 0.5 % Hypochlorite/ Virkon  ทิ้งไว ้10 นาที แลว้เช็ดตามดว้ย

น ้าสะอาด ทิ้งไวใ้หแ้หง้  
หา้มเช็ดดว้ย 70% alcohol เพราะจะท าใหห้นา้กากพลาสติกขุ่นมวั และเส่ือมสภาพ  

3. เส้ือผา้ของผูป่้วย และอุปกรณ์ป้องกนัของเจา้หนา้ท่ี เช่น เส้ือกาวน์  ผา้ยางกนัเป้ือน รวบรวมใส่ถุงพลาสติกใส 2 
ชั้น ผกูปากถุงใหแ้น่นทีละชั้น ทั้ง 2 ชั้น   เขียนป้าย “โรคอุบัติใหม่” ติดท่ีถุง  ส่งซกัท่ีหน่วยจ่ายผา้กลาง ห้ำมส่ง
ทำงปล่องทิง้ผ้ำ 

4. อุปกรณ์ทางการแพทยท่ี์ตอ้งน ามาใชซ้ ้ า และผา้ห่อ   
4.1  ชุดท าหตัถการ (ใหเ้ช็ดส่ิงคดัหลัง่ท่ีเป้ือนออกใหม้ากท่ีสุด หา้มลา้งผา่นน ้า) รวบรวมใส่ถุงพลาสติกใส 2 ชั้น 

ผกูปากถุงใหแ้น่น ทีละชั้น ทั้ง 2 ชั้น เขียนป้าย “โรคอุบัติใหม่” ติดท่ีถุง ใส่กล่องพลาสติกของงานเวชภณัฑ์
กลาง ก่อนส่งท าลายเช้ือ 

4.2   ผา้ห่อ set ท่ีใชใ้นหอ้งตรวจ ใหแ้ยกใส่ถุงพลาสติกใส 2 ชั้น ผกูปากถุงใหแ้น่น ทีละชั้น ทั้ง 2 ชั้น  เขียนป้าย 
“โรคอุบัติใหม่” ติดท่ีถุง ก่อนส่งท าลายเช้ือ 

4.3  cuff วดัความดนั ส่วนท่ีเป็นผา้  ใหแ้ช่น ้ายา 0.5 % Hypochlorite/ Virkon  ทิ้งไว ้10 นาที แลว้ซกัท าความ
สะอาด ตากใหแ้หง้ ส่วนท่ีเป็นยาง ใหเ้ช็ดดว้ยน ้ายา 70% Alcohol เม่ือเป้ือน หรือเลิกใชง้าน 

4.4   stethoscope (แขวนไวใ้นหอ้ง AIIR) ใหเ้ช็ดดว้ยน ้ายา 70 % Alcohol ทุกคร้ังหลงัใชง้าน 
5.  อุปกรณ์เคร่ืองใชต่้างๆ ใหผ้า่นการท าลายเช้ือก่อนน าไปใชก้บัผูป่้วยรายอ่ืน      

 
หำกมข้ีอสงสัยหรือต้องกำรค ำแนะน ำเพิม่เติม   สอบถำมรำยละเอยีดได้ที ่
หน่วยควบคุมกำรติดเช้ือ  โรงพยำบำลสงขลำนครินทร์   โทร. 1025 

 
หน่วยควบคุมการติดเช้ือ รพ.  

       มีนาคม 2563 
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แนวทางปฏิบัตสิ าหรับ หน่วยขนย้ายผู้ป่วย  
เมื่อรับ-ส่ง "ผู้ป่วยโรค COVID-19" 

 
1. สวมอุปกรณ์ป้องกนัตามล าดบั ดงัน้ี หมวกคลุมผม เสื้อกาวน์แขนยาว mask N95 Face shield ถุงมือ 2 

ช้ัน โดยขอบถุงมือชั้นในอยูใ่นเส้ือกาวน์ ขอบถุงมือชั้นนอกคลุมปลายแขนเส้ือกาวน์ 
2. หลงัการเคล่ือนยา้ยผูป่้วย ท าความสะอาดเปลในห้อง Anteroom โดยเช็ดดว้ย 70% alcohol   
3. ผา้รองเปล ผา้ห่ม หรือผา้ท่ีใชก้บัผูป่้วยแลว้ รวมเส้ือกาวน์ของเจา้หนา้ท่ี ใหใ้ส่ถุงพลาสติกใส 2 ชั้น ผกู

ปากถุงใหแ้น่นทีละชั้น ทั้ง 2 ชั้น เขียนป้าย “โรคอุบัติใหม่” ติดท่ีถุง  ส่งซกัหน่วยจ่ายผา้กลาง 
4. ถอดชุดอุปกรณ์ป้องกนัตามล าดบั ดงัน้ี ถอดถุงมือชั้นนอก ถอดเส้ือกาวน์ ถอด Face shield ถอดถุงมือ

ชั้นใน ถอด mask N95 ถอดหมวก โดยลา้งมือทุกคร้ัง หลงัการถอดอุปกรณ์แต่ละชนิด 
5. เนน้เร่ืองการลา้งมือก่อนและหลงัสัมผสัผูป่้วยอยา่งเคร่งครัด โดยใช ้alcohol hand rub ห้ามเอามือข้ึนมา

สัมผสับริเวณใบหนา้ ตาและจมูก 

 
หากมข้ีอสงสัยหรือต้องการค าแนะน าเพิม่เติม   สอบถามรายละเอยีดได้ที ่

หน่วยควบคุมการติดเช้ือ  โรงพยาบาลสงขลานครินทร์   โทร. 1025 
 

หน่วยควบคุมการติดเช้ือ รพ.  
       มีนาคม 2563 
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แนวทางปฏิบัตสิ าหรับ เจ้าหน้าที่ X-ray  
ในการ X-ray "ผู้ป่วยโรค COVID-19" 

 

1. สวมอุปกรณ์ป้องกนัตามล าดบั ดงัน้ี หมวกคลุมผม เส้ือกาวน์แขนยาว mask N 95  Face shield 
ถุงมือ disposable 2 ชั้น โดยขอบถุงมือชั้นในอยูใ่นเส้ือกาวน์ ขอบถุงมือชั้นนอกคลุมปลายแขน
เส้ือกาวน์ 

2. Cassette ท่ีใชก้บัผูป่้วยใหส้วมถุงพลาสติกใส  
3. หลงัสัมผสัผูป่้วย  ใหล้า้งมือ  ถอดถุงมือชั้นนอกลา้งมือ  ใส่ถุงมือชั้นนอกใหม่ 

ก่อนสัมผสัเคร่ือง X-ray ทุกคร้ัง (ถุงมือท่ีใชแ้ลว้ ทิ้งลงถงัขยะติดเช้ือ (ถุงแดง)) 
4. หลงั X-ray เสร็จ ใหถ้อด Cassette ออกจากถุงพลาสติกใสโดยระวงัไม่ใหป้นเป้ือน โดยให้

พยาบาลท่ีอยูด่า้นนอกช่วยรับ Cassette (พยาบาลไม่สัมผสัถุงพลาสติกใส) และพยาบาลช่วยเช็ด 
Cassette ดว้ย  70% alcohol            

5.  เจา้หนา้ท่ี X-ray ถอดชุดอุปกรณ์ป้องกนัใน Anteroom ตามล าดบั ดงัน้ี ถอดถุงมือชั้นนอก ถอด
เส้ือกาวน์ ถอด Face shield ถอดถุงมือชั้นใน ถอด mask N95 ถอดหมวก โดยลา้งมือทุกคร้ัง 
หลงัการถอดอุปกรณ์แต่ละชนิด 

6. อุปกรณ์ป้องกนัท่ีใชแ้ลว้ เช่น ถุงมือ mask N 95 หมวกคลุมผม ใหทิ้้งถงัขยะติดเช้ือ (ถุงแดง)   
7. เส้ือกาวน์ ท่ีใชแ้ลว้ ใหร้วบรวมใส่ถุงพลาสติกใส 2 ชั้น ผกูปากถุงใหแ้น่นทีละชั้น ทั้ง 2 ชั้น 

เขียนป้าย “โรคอุบัติใหม่” ติดท่ีถุง ส่งซกัท่ีหน่วยจ่ายผา้กลาง  
8. ลา้งมือทุกคร้ังก่อนและหลงัสัมผสัผูป่้วย หรืออุปกรณ์เคร่ืองใชอ่ื้นๆ ท่ีใชก้บัผูป่้วย โดยใชน้ ้ายา

ลา้งมือ Alcohol hand rubs ห้ามเอามือข้ึนมาเช็ดบริเวณใบหนา้ ตาและจมูก 
 

 
หากมข้ีอสงสัยหรือต้องการค าแนะน าเพิม่เติม  สอบถามรายละเอยีดได้ที ่  
หน่วยควบคุมการติดเช้ือ  โรงพยาบาลสงขลานครินทร์   โทร. 1025 

 
         หน่วยควบคุมการติดเช้ือ รพ.  

      มีนาคม 2563 



 

แนวทางปฏิบัตสิ าหรับ งานโภชนาการ  
ในการป้องกนัการตดิเช้ือ “ผู้ป่วยโรค COVID-19” 

 
1. ลา้งมือทุกคร้ังก่อนและหลงัการเตรียมอาหาร 
2. ภาชนะบรรจุอาหารท่ีบริการใหผู้ป่้วย เป็นชนิดใช้คร้ังเดียวทิง้ 
3. เจา้หนา้ท่ีโภชนาการท่ีส่งอาหารใหผู้ป่้วย ใหแ้จง้เจา้หนา้ท่ีในหอผูป่้วย โดยไม่ตอ้งเขา้ไปในหอ้งแยก 
4. ภาชนะบรรจุอาหารและเศษอาหารใหทิ้้งเป็นขยะติดเช้ือ (ถุงแดง) ในหอ้งแยก  

 
 

หากมข้ีอสงสัยหรือต้องการค าแนะน าเพิม่เติม   สอบถามรายละเอยีดได้ที ่
หน่วยควบคุมการติดเช้ือ  โรงพยาบาลสงขลานครินทร์   โทร. 1025 

 
  
 หน่วยควบคุมการติดเช้ือ รพ.  

    มีนาคม 2563 
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แนวทางปฏิบัตสิ าหรับงานเวชภณัฑ์กลาง  
ในการท าความสะอาดอุปกรณ์/เคร่ืองใช้ ที่ใช้กบั"ผู้ป่วยโรค COVID-19" 

 
1. ชุดท ำหตัถกำรท่ีน ำกลบัมำใชซ้ ้ ำและผำ้ห่อ set 

- ชุดท ำหตัถกำร รวบรวมใส่ถุงพลำสติกใส 2 ชั้น ผกูปำกถุงใหแ้น่นทีละชั้น ทั้ง 2 ชั้น เขียนป้ำย 
“โรคอุบัติใหม่” ติดท่ีถุง ใส่กล่องพลำสติกของงำนเวชภณัฑก์ลำง ส่งท ำลำยเช้ือ 

- ผำ้ห่อ set ใหแ้ยกใส่ถุงพลำสติกใส 2 ชั้น ผกูปำกถุงใหแ้น่นทีละชั้น ทั้ง 2 ชั้น เขียนป้ำย “โรค
อุบัติใหม่” ติดท่ีถุง ส่งท ำลำยเช้ือท่ีงำนเวชภณัฑก์ลำง 

2. เจำ้หนำ้ท่ีงำนเวชภณัฑก์ลำง ใหใ้ชห้ลกั Standard precautions ในกำรป้องกนักำรติดเช้ือ โดย 
- สวมอุปกรณ์ป้องกนั ดงัน้ี หมวกคลุมผม surgical mask แวน่ตำ/ face shield  ผำ้ยำงกนัเป้ือน ถุง

มือยำงชนิดหนำ รองเทำ้บู๊ต 
-  เนน้กำรลำ้งมือทุกคร้ัง หลงัสัมผสัอุปกรณ์/เคร่ืองมือ และหลงัถอดถุงมือ หำ้มเอำมือข้ึนมำเช็ด  

บริเวณใบหนำ้  ตำและจมูก 
-  ป้องกนักำรถูกเขม็หรือของมีคม ต ำ/บำด ขณะปฏิบติังำน 
-  อุปกรณ์เคร่ืองป้องกนัเม่ือใชเ้สร็จแต่ละวนั เช่น ผำ้ยำงกนัเป้ือน ถุงมือยำงชนิดหนำ รองเทำ้บูต๊ 

ใหซ้กัลำ้งดว้ยผงซกัฟอกและผึ่งใหแ้หง้ 
 

 
หากมข้ีอสงสัยหรือต้องการค าแนะน าเพิม่เติม   สอบถามรายละเอยีดได้ที ่
หน่วยควบคุมการติดเช้ือ  โรงพยาบาลสงขลานครินทร์   โทร. 1025 

 
 หน่วยควบคุมกำรติดเช้ือ รพ.  

มีนำคม 2563 

5 



 

 
 

แนวทางปฏิบัตสิ าหรับ หน่วยจ่ายผ้ากลาง  
ในการท าความสะอาดเส้ือผ้า ที่ใช้กบั "ผู้ป่วยโรค COVID-19" 

 

การจัดการผ้าเป้ือน 
1. เส้ือผา้ของผูป่้วย และ เส้ือกาวน์ของเจา้หนา้ท่ี หอผูป่้วยรวบรวมใส่ถุงพลาสติกใส 2 ชั้น ผกูปากถุงใหแ้น่น 

ทีละชั้น ทั้ง 2 ชั้น เขียนป้าย “โรคอุบัติใหม่” ติดท่ีถุง ส่งซกัท่ีหน่วยจ่ายผา้กลาง ห้ามส่งทางปล่องทิง้ผ้า 
2. เจา้หนา้ท่ีงานจ่ายผา้กลาง ใหใ้ชห้ลกั Standard precautions ในการป้องกนัการติดเช้ือ โดย 

o สวมอุปกรณ์ป้องกนั ดงัน้ี หมวกคลุมผม surgical mask แวน่ตา/ face shield ผา้ยางกนัเป้ือน      
ถุงมือยางชนิดหนา รองเทา้บู๊ต 

o น าผา้เป้ือนใส่เคร่ืองซกัตามขั้นตอนการซกัผา้เป้ือนมาก 
o เนน้การลา้งมือทุกคร้ัง หลงัสัมผสัผา้เป้ือน/ หลงัถอดถุงมือ หา้มเอามือข้ึนมาเช็ดบริเวณใบหนา้  

                   ตา และจมูก 
o อุปกรณ์เคร่ืองป้องกนัเม่ือใชเ้สร็จแต่ละวนั เช่น ผา้ยางกนัเป้ือน ถุงมือยาง รองเทา้บู๊ต ควรซกัลา้ง 

            ดว้ยผงซกัฟอกและผึ่งใหแ้หง้  
o อาบน ้าท าความสะอาดร่างกายและเปล่ียนเส้ือผา้ทุกคร้ังหลงัเลิกงานในแต่ละวนั 

 

 
หากมข้ีอสงสัยหรือต้องการค าแนะน าเพิม่เติม   สอบถามรายละเอยีดได้ที ่
หน่วยควบคุมการติดเช้ือ  โรงพยาบาลสงขลานครินทร์   โทร. 1025 

 
หน่วยควบคุมการติดเช้ือ รพ. 
        มีนาคม 2563 
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แนวทางปฏิบัตใินการจดัการขยะ  
“ผู้ป่วยโรค COVID-19” 

 
การจัดการขยะ 
1. ขยะทุกชนิด (ยกเวน้เขม็/ ของมีคม) ในหอ้งผูป่้วยใหทิ้้งเป็นขยะติดเช้ือ (ถุงแดง 2 ชั้น) โดยใส่ประมาณ 

2/3 ของถุง และผกูถุงใหแ้น่นทีละชั้น ทั้ง 2 ชั้น  
2. เขม็/ ของมีคม ใหทิ้้งในภาชนะท่ีไม่แทงทะลุ ปริมาณ 3/4 ของภาชนะ ก่อนทิ้งในถุงแดง 2 ชั้น ตามขอ้1  
3. เจา้หนา้ท่ีขนยา้ยขยะ ใหใ้ชห้ลกั Standard precautions ในการป้องกนัการติดเช้ือ โดย 

o สวมอุปกรณ์ป้องกนั ดงัน้ี  หมวกคลุมผม  surgical mask ผา้ยางกนัเป้ือน ถุงมือยางชนิดหนา  
รองเทา้บูต๊ 

o ขนยา้ยขยะดว้ยความระมดัระวงั โดยยกถุงขยะบริเวณคอถุง ไม่โยน ไม่ลาก  
o ระมดัระวงัการถูกเขม็หรือของมีคมท่ิมต าขณะปฏิบติังาน 
o เนน้การลา้งมือทุกคร้ัง หลงัการขนยา้ยขยะและหลงัถอดถุงมือ หา้มเอามือข้ึนมาเช็ด  บริเวณ

ใบหนา้  ตาและจมูก 
o อุปกรณ์เคร่ืองป้องกนัเม่ือใชเ้สร็จแต่ละวนั เช่น ผา้ยางกนัเป้ือน  ถุงมือยางชนิดหนา รองเทา้บูต๊ 

ใหซ้กัลา้งดว้ยผงซกัฟอกและผึ่งแดดใหแ้หง้ 
o หลงัการขนยา้ยขยะเสร็จในแต่ละวนั ใหล้า้งรถเขน็ขยะดว้ยน ้าและผงซกัฟอก ทิ้งไวใ้หแ้หง้ 

 
หากมข้ีอสงสัยหรือต้องการค าแนะน าเพิม่เติม   สอบถามรายละเอยีดได้ที ่
หน่วยควบคุมการติดเช้ือ  โรงพยาบาลสงขลานครินทร์   โทร. 1025 

 
 หน่วยควบคุมการติดเช้ือ รพ.  

        มีนาคม 2563 
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แนวทางปฏิบัตใินการจดัการศพ 
 “ผู้ป่วยโรค COVID-19” 

1. ผูท้  ำหนำ้ท่ีจดักำร ตกแต่งศพ ตอ้งสวมอุปกรณ์ป้องกนั ตำมล ำดบัดงัน้ี 

o หมวกคลุมผม  

o เส้ือกำวน์แขนยำว  

o Mask N 95 

o ถุงมือ 2 ชั้น โดยขอบถุงมือชั้นในอยูใ่นเส้ือกำวน์ ขอบถุงมือชั้นนอกคลุมปลำยแขนเส้ือ
กำวน ์

2. ห่อหุม้ศพดว้ยถุงพลำสติกมีซิป 2 ชั้น  

3. พนกังำนเคล่ือนยำ้ยศพตอ้งสวม surgical mask  เส้ือกำวน์แขนยำว  และถุงมือ 2 ชั้น  

4. กรณีตอ้งกำรท ำ Autopsy ใหท้ ำในหอ้งแยก AIIR และผูท้  ำตอ้งสวมอุปกรณ์ป้องกนัร่ำงกำย ไดแ้ก่ 
หมวกคลุมผม ชุด Jupiter เส้ือกำวน ์ผำ้กนัเป้ือนพลำสติก และถุงมือ 2 ชั้น 

5. อุปกรณ์ท่ีใชก้บัศพ และอุปกรณ์ป้องกนัร่ำงกำยต่ำงๆ ประเภทใชค้ร้ังเดียวทิ้ง ใหทิ้้งในถงัขยะติด
เช้ือ (ถุงแดง)  

6. ผำ้ทุกชนิดท่ีใชก้บัศพ และเส้ือกำวน์ของเจำ้หนำ้ท่ี ใหใ้ส่ถุงพลำสติกใส 2 ชั้น ผกูปำกถุงใหแ้น่นที
ละชั้น ทั้ง 2 ชั้น   เขียนป้ำย “โรคอุบัติใหม่” ติดท่ีถุง ส่งซกัท่ีหน่วยจ่ำยผำ้กลำง ห้ามส่งทางปล่องทิง้
ผ้า 

 

หากมข้ีอสงสัยหรือต้องการค าแนะน าเพิม่เติม   สอบถามรายละเอยีดได้ที ่

   หน่วยควบคุมการติดเช้ือ  โรงพยาบาลสงขลานครินทร์   โทร. 1025 

 หน่วยควบคุมกำรติดเช้ือ รพ.  

               มีนำคม 2563 
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แนวทางปฏิบัตสิ าหรับ แม่บ้าน  
ในการท าความสะอาดห้อง "ผู้ป่วยโรค COVID-19" 

 

วธิีปฏบิัติส าหรับแม่บ้าน ใชห้ลกั Standard precautions ในการป้องกนัการติดเช้ือ โดย 
1. สวมอุปกรณ์ป้องกนัตามล าดบั ดงัน้ี หมวกคลุมผม เส้ือกาวน์แขนยาว  ผา้ยางกนัเป้ือนแบบยาว mask 

N95 Face shield  ถุงมือ disposable  ชั้นในและถุงมือยางชนิดหนาชั้นนอก  รองเทา้บูต๊ 
2. ผา้ท่ีใช้กบัผูป่้วยแลว้ และเส้ือกาวน์ของเจา้หน้าท่ี ให้รวบรวมใส่ถุงพลาสติกใส 2 ชั้น ผูกปากถุงให้

แน่น ทีละชั้น ทั้ ง 2 ชั้น เขียนป้าย “โรคอุบัติใหม่” ติดท่ีถุง  ส่งซักท่ีหน่วยจ่ายผา้กลาง ห้ามส่งทาง
ปล่องทิง้ผ้า  

3. ชุดท าหตัถการ รวบรวมใส่ถุงพลาสติกใส 2 ชั้น ผกูปากถุงใหแ้น่นทีละชั้น ทั้ง 2 ชั้น เขียนป้าย “โรค
อุบัติใหม่” ติดท่ีถุง ใส่กล่องพลาสติกของงานเวชภณัฑก์ลาง  ก่อนส่งท าลายเช้ือ  

4. ผา้ห่อ set ใหแ้ยกใส่ถุงพลาสติกใส 2 ชั้น ผกูปากถุงใหแ้น่นทีละชั้น ทั้ง 2 ชั้น เขียนป้าย “โรคอุบัติ
ใหม่” ติดท่ีถุง ส่งท าลายเช้ือท่ีงานเวชภณัฑก์ลาง 

5. อุปกรณ์การแพทยช์นิดใชค้ร้ังเดียวทิ้ง และขยะทุกชนิดในหอ้งผูป่้วยใหทิ้้งเป็นขยะติดเช้ือ (ถุงแดง 2 
ชั้น) โดยใส่ประมาณ 2/3 ของถุง และผกูถุงใหแ้น่นทีละชั้น ทั้ง 2 ชั้น ในการขนยา้ยขยะใหย้กถุงขยะ
บริเวณคอถุง ไม่โยน ไม่ลาก ระมดัระวงัการถูกเขม็ หรือของมีคมท่ิมต าขณะปฏิบติังาน 

6. การถูพื้น ใหใ้ชน้ ้ายาถูพื้นตามปกติ กรณีพื้นเป้ือนเลือดหรือส่ิงคดัหลัง่ ใหใ้ชก้ระดาษทิชชูเช็ดออกให้
มากท่ีสุด แลว้เช็ดตามดว้ย 0.5% Hypochlorite / Virkon  

7. ลา้งมือหลงัถอดถุงมืออยา่งเคร่งครัด   หา้มเอามือข้ึนมาเช็ดบริเวณใบหนา้  ตาและจมูก 
8. อุปกรณ์เคร่ืองป้องกนัเม่ือใช้เสร็จแต่ละวนั เช่น ผา้ยางกนัเป้ือน ถุงมือยาง รองเทา้บู๊ต ให้ซักลา้งดว้ย

ผงซกัฟอกและผึ่งใหแ้หง้  
 

หากมข้ีอสงสัยหรือต้องการค าแนะน าเพิม่เติม   สอบถามรายละเอยีดได้ที่ 
หน่วยควบคุมการติดเช้ือ  โรงพยาบาลสงขลานครินทร์   โทร. 1025 

 

            หน่วยควบคุมการติดเช้ือฯ  
                     มีนาคม 2563 
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แนวทางปฏิบัตสิ าหรับ หน่วยรถพยาบาล                  
เมื่อรับ-ส่ง "ผู้ป่วยโรค COVID-19" 

การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย มีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
1. ห้องโดยสารกับที่นั่งของพนักงานต้องเป็นแบบแยกส่วนกัน  
2. พนักงานขับรถ/ เจ้าหน้าที่ในห้องโดยสารของผู้ป่วย 
 ให้สวมอุปกรณ์ป้องกันตามล าดับ ดังนี้ หมวกคลุมผม เสื้อกาวน์แขนยาวกันน้ า mask N95 Faceshield 

ถุงมือ 2 ชั้น โดยขอบถุงมือชั้นในอยู่ในเสื้อกาวน์ ขอบถุงมือชั้นนอกคลุมปลายแขนเสื้อกาวน์ 
 ควรมีระบบระบายอากาศเพ่ือถ่ายเทอากาศ ที่มีการปนเปื้อนเชื้อออกสู่ภายนอกรถด้วยตัวดูดอากาศ

เหนือหลังคารถ 

 
3. ในระหว่างการเดินทางหากร่างกายสัมผัสกับสารคัดหลั่งของผู้ป่วยให้ใช้กระดาษช าระเช็ดออกให้มากท่ีสุด 

แล้วเช็ดบริเวณท่ีปนเปื้อนด้วย 70% แอลกอฮอลล์ และล้างมือด้วย Alcohol hand rub ทุกครั้ง 
4. ผู้ป่วยและญาติ  

 ผู้ป่วยสวม surgical mask 
 ญาติที่ติดตาม  

- ควรให้มากับรถอีกคันที่ไม่ใช่รถโดยสาร  
- หากจ าเป็นต้องมารถพยาบาลคันเดียวกับผู้ป่วย ควรจ ากัดเพียง 1 คน ให้ล้างมือ และสวม 

surgical mask อย่างเคร่งครัด 
5. มีอุปกรณ์ภายในรถพยาบาลเท่าท่ีจ าเป็นต้องใช้ ควรเลือกอุปกรณ์ท่ีใช้ครั้งเดียวทิ้ง ส าหรับอุปกรณ์ท่ีต้องใช้ซ้ า

ต้องท าความสะอาดหลังจากใช้แล้ว 
6. อุปกรณ์ที่ใช้แล้วทิ้ง ถือเป็นขยะติดเชื้อ ต้องทิ้งในถุงแดง น าไปท าลายตามข้ันตอนของขยะติดเชื้อ 

 
การท าความสะอาดรถพยาบาล 

1. พนักงานขับรถ สวมอุปกรณ์ป้องกันเพ่ือท าความสะอาดรถ ดังนี้ หมวกคลุมผม เสื้อกาวน์แขนยาว mask 
N95 Faceshield ถุงมือ 2 ชัน้ โดยขอบถุงมือชั้นในอยู่ในเสื้อกาวน์ ถุงมือชั้นนอกเป็นถุงมือยางหนา ขอบถุง
มือชั้นนอกคลุมปลายแขนเสื้อกาวน์ และสวมบูท  

2. ขั้นตอนการท าความสะอาดรถพยาบาล 
1) ปิดเครื่องปรับอากาศ เปิดประตูรถด้านข้าง และด้านท้ายรถ ขณะท าความสะอาด 
2) อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้แล้วทิ้งและขยะทุกชนิด ให้ถือเป็นขยะติดเชื้อทั้งหมด ให้ทิ้งในถุงขยะติดเชื้อ 

มัดปากถุงให้แน่น ใส่ถุงซ้อน 2 ชั้น ใช้ขวดน้ ายา 70% แอลกอฮอล์ พ่นถุงด้านนอกโดยรอบ และน าไปส่งท าลายตาม
ขั้นตอนการทิ้งขยะติดเชื้อ 

3) เปิด Cleaning kit ส าหรับท าความสะอาด และผสมน้ ายาท าลายเชื้อตามท่ีระบุในกล่อง ดังนี้ 
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- หากมีสารคัดหลั่งปนเปื้อนสิ่งแวดล้อมภายในรถ เช่น อุจจาระ ปัสสาวะ อาเจียน ให้ใส่ถุงมือ 1 – 2 ชั้น 
น ากระดาษช าระซ้อนทับหลายๆ ชิ้น วางให้สิ่งคัดหลั่งซึม และเช็ดกระดาษช าระออก ทิ้งกระดาษช าระในถุงขยะติด
เชื้อ เช็ดบริเวณนั้นด้วยน้ าผสมน้ ายาท าลายเชื้อ สตูร1 เช็ดโดยใช้ผ้าชุบน้ ายาวางทับซ้อนบริเวณท่ีปนเปื้อน ผ้าที่ใช้เช็ด
ท าความสะอาดแล้ว ให้ทิ้งเป็นขยะติดเชื้อ เมื่อก าจัดสิ่งคัดหลั่งหมดแล้ว ให้ล้างมือด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อหลาย ๆ ครั้ง 

-   หากไม่มีการปนเปื้อนสิ่งคัดหลั่ง ให้เช็ดท าความสะอาดภายในรถด้วยน้ าผสมน้ ายา สตูร2 เช็ดโดยใช้ผ้า
อย่างน้อย 10–12 ผืน (ไม่ใช้ผ้าผืนเดิม) ผ้าที่เช็ดแล้วให้ทิ้งเป็นขยะติดเชื้อ 

-   หลังเช็ดท าความสะอาด ให้เปิดรถทิ้งไว้ประมาณ 30 นาท ีเพ่ือให้บริเวณท่ีท าความสะอาด 
แห้ง มีการระบายอากาศท่ีดี ป้องกันกลิ่นอับชื้น 
 

หมายเหตุ: ชุดอุปกรณ์ท าความสะอาด (Cleaning kit) ประกอบด้วย 
1. 10 % sodium hypochlorite ใส่ขวด 25 cc จ านวน 2 ขวด 
2. ขวดใส่น้ าสะอาด 475 ซีซี จ านวน 2 ขวด 
3. 10 % sodium hypochlorite ใส่ขวด 5 cc จ านวน 2 ขวด 
4. ขวดใส่น้ าสะอาด 995 ซีซี จ านวน 2 ขวด 
5. กระป๋องส าหรับผสมน้ ายา จ านวน 2 กระป๋อง และกระดาษช าระ 
6. การผสมน้ ายาท าความสะอาด 

สตูร1 (5000 ppm) กรณีพ้ืนผิวภายในรถมีการปนเปื้อนสิ่งคัดหลั่ง : น าน้ ายาจากข้อ 1 จ านวน 1 ขวด ผสมน้ า
สะอาดข้อ 2 จ านวน 1 ขวด ใส่ในกระป๋อง ข้อ 5 ใช้เช็ดกรณ ีเช่น ผู้ป่วยอาเจียน ถ่ายเหลว มีเลือดออกจ านวนมาก 

สตูร2 (500 ppm) กรณีพ้ืนผิวภายในรถไม่มีการปนเปื้อนสิ่งคัดหลั่ง : น าน้ ายาจากข้อ 3 จ านวน 1 ขวด ผสมน้ า
สะอาดข้อ 4 จ านวน 1 ขวด ใส่ในกระป๋อง ข้อ 5 ใชเ้ช็ดกรณีผู้ป่วยไม่มีอาการไอ จาม อาเจียน หรือถ่ายเหลว (น้ ายาและ
น้ าสะอาดเตรียมไว้ 2 ชุดเผื่อไม่พอท าความสะอาดหรือหก ขณะเดินทาง) 
7. ผ้าส าหรับเช็ดท าความสะอาดรถพยาบาล 10-12 ผืน (ขนาดของผ้ากว้าง 10 นิ้ว ยาวประมาณ 10 นิ้ว) จุ่มน้ ายาตาม
สูตรในข้อ 6 

- ผืนที ่1 เช็ดบริเวณท่ีจับเปิดประตูด้านหน้า ทิ้งผ้าในถุงขยะติดเชื้อ 
- ผืนที ่2 เช็ดที่นั่งของเจ้าหน้าที่ด้านศีรษะผู้ป่วยทิ้งผ้าในถุงขยะติดเชื้อ 
- ผืนที ่3 เช็ดบริเวณท่ีนั่งของเจ้าหน้าที่ด้านที่ติดกับผู้ป่วย ทิ้งผ้าในถุงขยะติดเชื้อ 
- ผืนที ่4 เช็ดที่บริเวณท่ีวางเตียงผู้ป่วย ทิ้งผ้าในถุงขยะติดเชื้อ 
- ผืนที ่5 เช็ดซ้ าที่บริเวณวางเตียงผู้ป่วย ทิ้งผ้าในถุงขยะติดเชื้อ 
- ผืนที ่6 เช็ดอุปกรณ์ท่ีอยู่ใกล้บริเวณเตียงผู้ป่วย ทิ้งผ้าในถุงขยะติดเชื้อ 
- ผืนที ่7 เช็ดบริเวณท่ีจับประตูด้านหลัง ทิ้งผ้าในถุงขยะติดเชื้อ 
- ผืนที ่8-11 ทีละผืนเช็ดรอบ ๆ รถด้านใน 4 ด้านผืนละด้าน ทิ้งผ้าในถุงขยะติดเชื้อ 
- ผืนที ่12 เผื่อไว้ส าหรับเช็ดบริเวณท่ีเห็นการปนเปื้อนชัดเจน 

8. ถุงพลาสติกสีแดง ส าหรับใส่ผ้าหลังการเช็ดท าความสะอาด/ ขยะติดเชื้อ 
9. 70 % Alcohol สเปรย ์1 ขวดส าหรับพ่นรอบๆ รถ ด้านในภายหลังการเช็ดท าความสะอาดแล้ว และ 
ส าหรับพ่นถุงขยะติดเชื้อชั้นที่ 2 ที่ใส่ทับด้านนอก 
 

หากมข้ีอสงสัยหรือต้องการค าแนะน าเพิม่เติม   สอบถามรายละเอยีดได้ที ่
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