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บทคัดย่อ  

ภาวะติดเชื้อในโรงพยาบาลของประเทศไทยมีความสําคัญเป็นอย่างมาก  เนื่องจาก
ผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื้อจะมีอัตราการเสียชีวิตสูงและเสียชีวิตภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว  ซึ่ง
สาเหตุที่ทําให้เกิดการติดเชื้อในโรงพยาบาลนั้นมีหลากหลายสาเหตุ โดยสาเหตุที่ไม่ค่อยมีการ
รายงานคือ ภาวะติดเชื้อจากการใช้อุปกรณ์-เครื่องมือแพทย์ที่ไม่ปลอดภัย ซึ่งสาเหตุนี้อาจทําให้
เกิดการระบาดของภาวะติดเชื้อได้ เนื่องจากอุปกรณ์-เครื่องมือแพทย์ส่วนใหญ่สามารถนํากลับมา
ใช้ซ้ําได้แต่จะต้องได้รับการทําลายเช้ือและทําให้ปราศจากเชื้อที่มีประสิทธิภาพ เพื่อความ
ปลอดภัยของผู้ป่วย 

สําหรับการทําลายเช้ือและทําให้ปราศจากเชื้ออุปกรณ์-เครื่องมือแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ
ในโรงพยาบาลนั้นประกอบด้วย การจําแนกประเภทอุปกรณ์-เครื่องมือแพทย์ กระบวนการ
ทําลายเช้ือ  กระบวนการทําให้ปราศจากเชื้อ การตรวจสอบประสิทธิภาพการทําให้ปราศจากเชื้อ 
และการจัดเก็บอุปกรณ์-เครื่องมือแพทย์ที่ผ่านการทําลายช้ือและทําให้ปราศจากเชื้อ โดยใน
กระบวนการต่างๆ เหล่านี้บุคลากรในโรงพยาบาลทุกคนต้องมีความตระหนักและให้ความสําคัญ 
เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยจากการใช้อุปกรณ์-เครื่องมือแพทย์ และเพื่อเป็นการพัฒนาระบบ
การทําลายเช้ือและทําให้ปราศจากเชื้อในโรงพยาบาลอย่างยั่งยืน 
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Prevention and Infection Control in Health Care Facilities: 
Effectiveness of Disinfection and Sterilization of Medical 

Equipment in Hospital 
 

Thanida Intajak*  
 
Abstract 
 

Nosocomial infection is one of the important problems that occur with 
patients who were admitted in hospital. It can be found in all level of hospital 
and the numbers of cases increase every year. This infection leads to increase 
severity of the disease and prolong hospitalization.  Medical devices became the 
focal points for spreading of the disease, because all of them are re-useable.  
Failure to properly disinfected or sterilized re-useable medical  equipment  carry  
a  risk  associated  with  breach of  the host  barrier. 

Effectiveness of disinfection and sterilization procedure includes 
categorization of medical devices and items, disinfection, sterilization and storage 
of sterilized package.  Therefore, all staff in hospital need to know and 
emphasize on procedure of disinfection and sterilization for reducing infection 
associated with contaminated patient care items . 
 
Keywords: Nosocomial infection, Prevention  and Infection control, Medical 
device, Disinfection, Sterilization 
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บทนํา  
ภาวะติดเชื้อในโรงพยาบาลของประเทศไทยมีความสําคัญเป็นอย่างมาก  เนื่องจาก

ผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื้อจะมีอัตราการเสียชีวิตสูงและเสียชีวิตภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว 
โดยเฉพาะโรงพยาบาลตติยภูมิหรือโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ซึ่งนอกจากจะมีจํานวนผู้ป่วยที่มี
ปริมาณมากแล้ว ยังมีการรักษาที่ช่วยยืดอายุผู้ป่วยโดยวิธีการต่างๆ เช่น การใช้เครื่องช่วยหายใจ  
การใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจ  การตรวจรักษาที่ซับซ้อน เช่น การใส่สายสวนหัวใจ การฉีดสายทึบ
แสง ฯ  หรือการผ่าตัดใหญ่ ฯลฯ เป็นต้น ส่ิงเหล่านี้ล้วนแต่เอื้อให้เกิดภาวะติดเชื้อในโรงพยาบาล
แทบทั้งส้ิน และสถานการณ์ภาวะติดเชื้อในโรงพยาบาลที่พบมากท่ีสุดจากการศึกษา จาก
โรงพยาบาลทั่วประเทศจํานวน 20 แห่ง คือ การติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง ซึ่งคิด
เป็นร้อยละ 36.1 ร้อยละ 25.5 คือการติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะ และร้อยละ 11.0 เป็นการ
ติดเชื้อแผลผ่าตัดใน (สมหวัง ด่านชัยวิจิตร,2544) 

ภาวะการติดเชื้อในโรงพยาบาล (Nosocomial infection) หมายถึง การติดเชื้อของ
ผู้ป่วยขณะที่เข้ารับการรักษาอยู่ในโรงพยาบาล โดยที่ผู้ป่วยไม่มีอาการติดเชื้อนั้นมาก่อน หรือ 
ไม่ได้อยู่ในระยะฟักตัวของโรคนั้นๆ ขณะเริ่มเข้ารับการรักษา ในโรงพยาบาล ซึ่งอาการของการ
ติดเชื้อนั้นอาจแสดงให้เห็น ในขณะที่ผู้ป่วยกําลังรับการรักษาอยู่ในโรงพยาบาลและยังรวมถึง
ผู้ป่วยที่ออกจากโรงพยาบาลแล้วแต่มีอาการแสดงในช่วงระยะฟักตัวของโรคดังกล่าว กรณีที่ไม่
ทราบระยะฟักตัวให้กําหนดระยะเวลาการติดเชื้อที่เกิดขึ้นภายหลังเข้ารักษา ในโรงพยาบาลไม่
น้อยกว่า 48 ชั่วโมง 

กรรมวิธีที่ใช้ในการตรวจรักษาผู้ป่วย ที่ทําให้เกิดโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล(Inducing 
procedure)  ที่สําคัญมีตังนี้ 

1. การสวนปัสสาวะ เป็นกรรมวิธีที่พบบ่อยที่ สุด และในโรงพยาบาลพบว่า
ประมาณร้อยละ 25 ของผู้ป่วยที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลได้รับการสวนปัสสาวะ 

2. การผ่าตัด การทําแผล 
3. การให้สารน้ําเข้าหลอดเลือดดํา 
4. การใช้เครื่องมือช่วยหายใจ 
5. การใส่ท่อต่างๆ เข้าสู่ร่างกาย เช่น endotracheal tube, I.v. line เป็นต้น 
6. การฉีดยา เจาะเลือด 

 นอกจากกระบวนการในการทําหัตถการต่างๆท่ีเอื้อต่อการเกิดภาวะติดเช้ือแล้ว 
อุปกรณ์-เครื่องมือแพทย์ต่างๆในการทําหัตถการน้ันๆก็มีความสําคัญเป็นอย่างมากโดยอุปกรณ์-
เครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาลส่วนใหญ่สามารถนํากลับมาใช้ซ้ําได้ แต่จะต้องได้รับการทําลาย
เชื้อหรือการทําให้ปราศจากเชื้อที่มีประสิทธิภาพ  หากกระบวนการทําลายเช้ือหรือทําให้
ปราศจากเชื้อไม่มีประสิทธิภาพจะส่งผลทําให้ผู้ป่วยเกิดภาวะติดเชื้อในโรงพยาบาลได้ ซึ่งจะทําให้
เกิดความเสียหายหรือผลกระทบต่างๆได้ เช่น ผู้ป่วยมีอัตราการตายหรือทุพพลภาพมากขึ้น 
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ผู้ป่วยต้องอยู่โรงพยาบาลนานขึ้นทําให้มีการสูญเสียรายได้ หรือโรงพยาบาลมีอัตราการหมุนเวียน
เตียงลดลงทําให้ไม่สามารถรับผู้ป่วยรายใหม่ได้ นอกจากนี้อาจจะทําให้เกิดการระบาดของการติด
เชื้อดื้อยาในโรงพยาบาลได้ (นิตยา  อินทราวัฒนา, 2558) 
 จากการศึกษาในต่างประเทศพบว่ามีการติดเชื้อในโรงพยาบาลจากการทําลายเช้ือและ
ทําให้ปราศจากเชื้อของอุปกรณ์-เครื่องมือแพทย์ที่ไม่มีประสิทธิภาพ มีรายงานดังนี้ 
 Gransden และคณะศึกษาการระบาดของเช้ือ Serratia  marcescens ในโรงพยาบาล
ในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ตรวจพบเชื้อ Serratia  marcescens ในทารก 30 ราย ผล
การศึกษาพบว่าการระบาดเกิดจากการทําลายเช้ือใน breast bump ไม่เหมาะสม เนื่องจากการ
นํา breast bump แช่ใน hypochlorite แต่บางส่วนของ breast bump ไม่จมอยู่ในน้ํายาและ
ไม่มีการบันทึกเวลาที่แช่ ทําให้เกิดการปนเป้ือนเช้ือ Serratia  marcescens ในน้ํานมมารดา 
และหลังจากเปล่ียนวิธิการเป็นการล้างด้วยเครื่องอัตโนมัติ โดยใช้อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส 
และทําให้แห้งการระบาดสงบลง (Gransden, 1986) 

เซฟไฟและคณะ (Cefai et al., 1990) ศึกษาการระบาดของเช้ือ Acinetobacter  
anitratus ที่ดื้อต่อยาต้านจุลชีพพบว่าผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในหออภิบาลผู้ป่วยในโรงพยาบาล
แห่งหนึ่งในประเทศอังกฤษเกิดการติดเชื้อที่ระบบทางเดินหายใจ  เนื่องจากการทําลายเช้ือ
อุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจไม่สมบูรณ์ ทําให้ผู้ป่วย 6 ราย เกิดการติดเชื้อและในจํานวนนี้เสียชีวิต 
2 ราย (Cefai, C., 1990) 

สําหรับประเทศไทยยังไม่พบรายการภาวะติดเช้ือจากการทําลายเช้ือและทําให้
ปราศจากเชื้อของอุปกรณ์-เครื่องมือแพทย์ที่ไม่มีประสิทธิภาพที่ชัดเจน แต่ในโรงพยาบาลต่างๆก็
ไม่ควรมองข้ามในเรื่องนี้ได้ 

ในการควบคุมการป้องกันการติดเช้ือในโรงพยาบาลนั้นเป็นส่ิงที่ป้องกันได้ แต่ไม่ได้
ทั้งหมด ทั้งนี้เนื่องจากเช้ือที่เป็นสาเหตุโดยมากอยู่ในตัวผู้ป่วยเอง ปัจจัยที่สําคัญคือภูมิคุ้มกันโรค
ลดลงในผู้ป่วย, การตรวจรักษาทีเ่ส่ียงต่อการนําเชื้อเข้าสู่ผู้ป่วย ซึ่งไม่สามารถหลีกเล่ียงได้ อย่างไร
ก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงผลที่จะได้จากการป้องกันแล้ว ก็น่าที่จะได้รับการพิจารณาจากหน่วยงานที่
วางนโยบายของสถานพยาบาลนั้นๆ   การป้องกันกระทําได้โดยวิธีการดังต่อไปนี้ 

1. มีระบบเฝ้าติดตามโรค (surveillance system) ที่ดี 
2. กําจัดแหล่งของเชื้อโรค 
3. อาหารและนํ้าดื่มต้องสะอาด 
4. การเข้มงวดต่อกรรมวิธีปลอดเชื้อ และการทําลายเช้ือ (Aseptic and 

antiseptic technique) 
5. การแยกผู้ป่วย 
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6. การเข้มงวดต่อการใช้ยาต้านจุลชีพ ซึ่งมาตรการเหล่านี้เป็นส่ิงที่บุคลากร
ทางการแพทย์ทุกคนควรตระหนักและให้ความสนใจเพื่อให้โรงพยาบาลประสบ
ความสําเร็จในการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล 

 บทความฉบับน้ีนําเสนอเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการเกิดภาวะติดเชื้อในโรงพยาบาล
โดยการติดตามประสิทธิภาพการทําลายเชื้อและการทาํให้ปราศจากเชื้อสําหรับอุปกรณ์-เครื่องมือ
แพทย์ในโรงพยาบาลเน่ืองจากบุคลากรในโรงพยาบาลส่วนใหญ่ไม่มีความตระหนักใน การทําลาย
เชื้อและการทําให้ปราศจากเชื้อของอุปกรณ์-เครื่องมือแพทย์ ส่วนหน่ึงเกิดจากการขาดการอบรม, 
ความหละหลวม อีกส่วนเกิดจากความไว้ใจในยาปฏิชีวนะมากเกินไป ดังนั้นจึงต้องการให้
บุคลากรทางการแพทย์มีความรู้และตระหนักเกี่ยวกับประเภทของอุปกรณ์-เครื่องมือแพทย์ใน
หน่วยงานของตน เพื่อบริหารในการส่งต่อในกระบวนดําเนินการทําลายเชื้อและการทําให้
ปราศจากเชื้อที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ และควรมีความรู้และให้ความสําคัญในการสังเกตตัวบ่งชี้
ประสิทธิภาพการทําลายเช้ือและทําให้ปราศจากเชื้อบนอุปกรณ์-เครื่องมือแพทยห์รือสังเกตสภาพ
บรรจุภัณฑ์ของอุปกรณ์-เครื่องมือแพทย์นั้นๆ รวมไปถึงมีความตระหนักในการเก็บรักษาสภาพ
ของอุปกรณ์-เครื่องมือแพทย์ที่ผ่านการทําลายเช้ือและทําให้ปราศจากเชื้อเพื่อความปลอดภัยของ
ผู้ป่วย 

เคร่ืองมือแพทย์  
เคร่ืองมือแพทย์ ( Medical  Device) หมายถึง เครื่องใช้  ผลิตภัณฑ์ หรือวัตถุสําหรับ

ใช้ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  การประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์  การ
ประกอบโรคศิลปะ หรือการบําบัดโรคสัตว์ ตามกฎหมายว่าด้วยการน้ันๆ (พระราชบัญญัติ
เครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2535) 

ประเภทเคร่ืองมือแพทย์ 
 เมื่อปี ค.ศ. 1972 Dr.E.H.Spaulding ได้แบ่งประเภทอุปกรณ์ทางการแพทย์ออกเป็น 3 
ประเภทตามลักษณะการสัมผัสของอุปกรณ์การแพทย์กับส่วนต่างๆของร่างกายของผู้ป่วยและ
ความเส่ียงต่อการทําให้เกิดการติดเชื้อ ซึ่งแนวคิดของ Dr. Spaulding เป็นที่ยอมรับและใช้เป็น
แนวทางในการทําลายเช้ือและการทําให้ปราศจากเชื้อในปัจจุบันโดยสามารถให้ผู้ปฏิบัติงานเลือก
วิธีการทําลายเช้ือและทําใหป้ราศจากเชื้อได้อย่างเหมาะสม ดังนี้ 

อุปกรณ์ที่มีความเส่ียงสูง 
 (Critical items) 

อุปกรณ์ที่มีความเส่ียงปาน
กลาง (Semi-critical items) 

อุปกรณ์ที่มีความเส่ียงต่ํา 
 (Non-critical  items) 

อุปกรณ์ทีใ่ช้สัมผัสกับ
บาดแผล เยื่อบุที่มีการฉีก
ขาดหรือใส่ผ่านเข้าไปใน

อุปกรณ์ทีใ่ช้สัมผัสกับเยื่อบุของ
ร่างกาย ใส่เข้าในส่วนของ
ร่างกายที่มเีชื้อโรคประจําถิ่นอยู ่

อุปกรณ์ที่สัมผัสผิวหนัง
ภายนอกร่างกายผู้ป่วย 
ได้แก ่:                  
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อุปกรณ์ที่มีความเส่ียงสูง 
 (Critical items) 

อุปกรณ์ที่มีความเส่ียงปาน
กลาง (Semi-critical items) 

อุปกรณ์ที่มีความเส่ียงต่ํา 
 (Non-critical  items) 

เนื้อเยื่อ/ส่วนของร่างกายที่
ปราศจากเชือ้    ได้แก ่
 - เครื่องมอืผ่าตัด  set 
เจาะหลัง เจาะท้อง  
 - สายสวนหัวใจ  สายและ
set สวนปัสสาวะ  
- เข็มฉีดยา, Syringe 

ผิวหนังที่มีบาดแผลถลอก ได้แก ่
  - gastroscopies  
   - colonoscopies  
   - respiratory equipment  
   - laryngoscope 
   - thermometer (oral, 
rectal)  

- stethoscopes 
 - bed pan 
 - crush 
 - blood pressure cuff  
 

 
ที่มา: Rutala, W.A.,Weber, D.J.& Healthcare  Infection  Control Practices Advisory 
Committee (HICPAC).  (2008). Guideline  for  Disinfection  and Sterilization in  
Healthcare Facilities, 2008. Atlanta: Centers  for  Disease  Control  and 
Prevention. 
 

การทําลายเชื้อ ( Disinfection) คือกระบวนการทําลายจุลชีพทั้งหมดหรือบางส่วน 
ยกเว้นสปอร์ โดยประสิทธิภาพของการทําลายเช้ือขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ได้แก่ ชนิดและ
จํานวนเชื้อจุลชีพที่ติดมากับอุปกรณ์ ประเภทและลักษณะของอุปกรณ์ ระยะเวลาที่ใช้แช่  
อุณหภูมิและความเป็นกรดด่างในกระบวนการทําลายเช้ือ วิธีการทําลายเช้ือที่สําคัญ มี 3 วิธี คือ 
การใช้น้ํายาทําลายเช้ือ  กระบวนการPasteurization  และ Ultraviolet irradiation  

วิธีการทําลายเชื้อและทําให้อุปกรณ์-เคร่ืองมือแพทย์ปราศจากเชื้อ 
 ในการเลือกวิธีการทําลายเช้ือและทําให้ปราศจากเชื้อให้เหมาะสมกับอุปกรณ์-เครื่องมือ
แพทย์ในแต่ละประเภทนอกจากจะทําให้อุปกรณ์-เครื่องมือแพทย์มีความปลอดภัยจากเช้ือโรค
ต่างๆ แล้วยังช่วยรักษาสภาพของอุปกรณ์-เครื่องมือแพทย์ให้สามารถมีสภาพใช้งานที่ทนทานอีก
ด้วย 
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ที่มา: Rutala, W.A.,Weber, D.J.&Healthcare  Infection  Control Practices Advisory 
Committee (HICPAC). (2008). Guideline  for  Disinfection  and Sterilization in  
Healthcare Facilities, 2008. Atlanta:Centers  for  Disease  Control  and Prevention. 

 
วิธีการทําลายเชื้อในอุปกรณ์-เคร่ืองมือแพทย์  
 

วิธีการทําลายเชื้อในอุปกรณ์-เครื่องมือแพทย์ แบ่งออกตามประสิทธิภาพในการทําลาย
เชื้อได้เป็น 3 ระดับ (ชมรมควบคุมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย, 2533) คือ 

1. การทําลายเช้ือในระดับสูง ( High – Level  disinfection ) นิยมใช้น้ํายาทําลายเช้ือ
ระดับสูงที่สามารถทําลายสปอร์ของแบคทีเรียได้ นิยมใช้ในอุปกรณ์ประเภท Critical Item แต่ไม่
ถึงขั้นต้องทําให้ปราศจากเชื้อ ปัจจุบันนิยมใช้ทําความสะอาดอุปกรณ์ที่เป็นพลาสติกหรือใช้ทํา
ความสะอาดในส่วนที่ เป็นเลนส์ (Telescope) ของกล้องส่องตรวจอวัยวะภายใน เช่น 
Laparoscope  หรือ Arthroscopies การทําลายเช้ือในระดับนี้ส่ิงสําคัญคือ ต้องแช่อุปกรณ์โดย
ให้ทุกส่วนของอุปกรณ์สัมผัสกับน้ํายาทําลายเช้ือในระยะเวลาที่เหมาะสม  อุณหภูมิและระดับ
ความเป็นกรด-ด่างของนํ้ายาที่เหมาะสม  น้ํายาทําลายเชื้อที่นิยมใช้ ได้แก่ Glutaraldehyde  
Chlorine  dioxide  Hydrogen peroxide และ Per acetic acid 

ทั้งนี้ การใช้น้ํายาทําลายเช้ือในระดับสูงสามารถทําให้อุปกรณ์ปราศจากเชื้อได้ แต่ไม่
สามารถประเมินประสิทธิภาพการทําให้ปราศจากเชื้อโดยวิธีทางชีวภาพได้ จึงไม่นิยมใช้วิธีนี้ 

 

Medical  Device

Critical  Item Semicritical  Item Noncritical  Item 

Stetilization Disinfection Disinfection 

Physical 

Chemical 

High Level 

Intermediate 

Low Level 
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2. การทําลายเช้ือในระดับกลาง (Intermediated – Level disinfection ) 
การใช้น้ํายาทําลายเช้ือ เป็นการทําลายเช้ือไวรัสและเช้ือวัณโรคได้ แต่ไม่สามารถ

ทําลายสปอร์ของเชื้อแบคทีเรียได้น้ํายาทําลายเช้ือที่นิยมใช้ ได้แก่ แอลกอฮอล์(70-90 % 
ethanol)  Phenolic  Idorphor และ Chlorine compounds  

พาสเจอร์ไรเซซ่ัน ( Pasteurization) เป็นการทําลายเช้ือทางกายภาพโดยการใช้ความ
ร้อน สามารถทําลายเช้ือแบคทีเรีย  เชื้อไวรัสและเชื้อรา  แต่ไม่สามารถทําลายสปอร์ของเช้ือ
แบคทีเรียได้ นิยมใช้กับอุปกรณ์ที่สามารถทนความร้อนชื้นได้ เช่น อุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจและ
อุปกรณ์ดมยาสลบ โดยมีวิธีการคือ นําอุปกรณ์ที่ล้างทําความสะอาดแล้วแช่ลงในนํ้าที่อุณหภูมิ
ระหว่าง 65-77 องศาเซลเซียส เป็นเวลานาน 30 นาที หลังจากน้ันต้องทําให้อุปกรณ์แห้งด้วย
เครื่องอบแห้งและบรรจุอุปกรณ์โดยวิธีการปราศจากเชื้อ 

 
3. การทําลายเช้ือในระดับต่ํา ( Low – Level  disinfection ) เป็นการทําลายเช้ือไวรัส 

เชื้อแบคทีเรีย และเชื้อราบางชนิดได้ แต่ไม่สามารถทําลายเช้ือที่มีความคงทน เช่น  tubercle 
bacilli หรือสปอร์ของแบคทีเรียได้ เหมาะสําหรับอุปกรณ์ประเภท noncritical items น้ํายา
ทําลายเช้ือในกลุ่มนี้ได้แก่ Ammonium compounds   Idophor หรือ Phenolics ป็นต้น 

 
การทําให้ปราศจากเชื้อ ( Sterilization )คือ กระบวนการทําลายจุลชีพหรือส่ิงมีชีวิต

ทุกชนิด รวมทั้งสปอร์ของเชื้อแบคทีเรีย วิธีการทําให้ปราศจากเชื้อในโรงพยาบาลที่นิยมใช้ คือ 
การอบไอน้ําภายใต้ความดัน  การอบความร้อน  การอบแก๊ส Ethylene Oxide  และการใช้
น้ํายาทําลายเช้ือในระดับสูง (อะเค้ือ อุณหเลขกะ, 2555) 

วิธีการในการทําให้ปราศจากเชื้อ 

1. การใช้ความร้อนสูง (High temperature) 
การใช้ความร้อนแห้ง ( Dry heat ) การทําให้ปราศจากเชื้อวิธีนี้จะบรรจุอุปกรณ์ลงใน

เครื่องอบไอร้อน (Hot air oven ) โดยใช้อุณหภูมิสูง 160-180 องศาเซลเซียส เป็นเวลานาน 1-2 
ชั่วโมง วิธีการน้ีเหมาะสําหรับอุปกรณ์ประเภทแก้วและโลหะ 

การใช้ความร้อนชื้นหรือการน่ึงไอนํ้า ( Steam Sterilization ) เป็นการทําให้อุปกรณ์
ปราศจากเชื้อที่นิยมใช้มากที่สุดในโรงพยาบาล คือ เป็นวิธีการที่สะดวก  ปลอดภัย และเชื่อถือได้
มากที่สุด 

หลักการ คือ การที่อุปกรณ์แต่ละช้ินสัมผัสกับไอน้ําโดยตรงที่อุณหภูมิและความดัน
ตามที่กําหนดและในระยะเวลาที่จําเพาะ การทําให้ปราศจากเชื้อโดยวิธีการนี้ มีองค์ประกอบ
สําคัญ 4 ประการ คือ   อุณหภูมิ  ความดัน  ระยะเวลา และความช้ืนสัมพัทธ์ 
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กลไกการทําให้ปราศจากเชื้อโดยวิธีน่ึงไอนํ้า 
 เป็นกระบวนการทําให้ปราศจากเชื้อที่ใช้ไอน้ําอิ่มตัวที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 100 องศา
เซลเซียสเป็นตัวทําให้ปราศจากเชื้อ  การทําให้ไอน้ํามีอุณหภูมิสูงมากกว่า 100 องศาเซลเซียส 
ทําได้โดยการเพิ่มความดันให้สูงขึ้นกว่าความดันบรรยากาศ โดยในกระบวนการทําให้ปราศจาก
เชื้อโดยใช้ไอนํ้าจะทําให้ไอนํ้ามีอุณหภูมิระหว่าง 121-134 องศาเซลเซียส ซึ่งที่ความดัน 15 
ปอนด์ต่อตารางน้ิว น้ําจะเดือดที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส และไอนํ้าต้องสัมผัสห่ออุปกรณ์
ตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ คือ อย่างน้อย15 นาที และ ที่ความดัน 27 ปอนด์ต่อตารางน้ิว น้ําจะ
เดือดที่อุณหภูมิ 134 องศาเซลเซียส และไอนํ้าต้องสัมผัสห่ออุปกรณ์ตามระยะเวลาที่กําหนดไว้  
คือ อย่างน้อย 3 นาที หลังจากน้ันไอน้ําที่อิ่มตัวจะแทรกซึมผ่านเข้าไปในห่ออุปกรณ์ เมื่อไอน้ํา
สัมผัสกับอุปกรณ์ที่อยู่ภายในซ่ึงมีอุณหภูมิที่ต่ํากว่าจะกล่ันตัวเป็นหยดนํ้า และเม่ือไอน้ํากล่ันตัว
เป็นหยดนํ้าภายในห่ออุปกรณ์ ปริมาตรของไอนํ้าจะลดลง  ทําให้ภายในห่ออุปกรณ์มีความดัน
เป็นลบ ไอน้ําจะสามารถแทรกซึมเพิ่มได้อีก และไอนํ้าจะปล่อยความร้อนแฝงออกมาอีกจํานวน
มาก ทําให้อุปกรณ์ปราศจากเชื้อ 

2. การใช้อุณหภูมิตํ่า (Low temperature) 
การทําให้ปราศจากเชื้อด้วยแก๊ส Ethylene oxide (EO) 
แก๊ส Ethylene oxide เป็นสารเคมีที่สามารถทําลายเชื้อจุลชีพรวมทั้งสปอร์ของ

แบคทีเรียได้ โดย แก๊ส Ethylene oxide บริสุทธิ์ติดไฟได้และอาจเกิดการระเบิดได้ จึงมีการ
นํามาผสมกับ Fluorinated Hydrocarbon หรือ Carbon dioxide เพื่อทําให้เฉ่ือยลง โดยการ
ทําให้ปราศจากเชื้อด้วยวิธีนี้ นิยมใช้ในอุปกรณ์ที่ไม่สามารถทนความร้อนและความช้ืนได้ ยกเว้น
อุปกรณ์ที่เป็นเส้นใย และมีหลักการ คือ ใช้ความเข้มข้นของแก๊ส Ethylene oxide ที่ 700-1200 
มิลลิกรัมต่อลิตร ที่อุณหภูมิประมาณ 49-60 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพันธ์ที่ร้อยละ  30-60  
และใช้ระยะเวลาประมาณ 3-6 ชั่วโมง โดยการทําให้ปราศจากเชื้อด้วยวิธีการนี้อุปกรณ์-
เครื่องมือจะต้องสะอาดและแห้ง หากมีความชื้นหรือสารอินทรีย์ต่างๆจะทําให้เกิดสารพิษตกค้าง
และอุปกรณ์ไม่ปราศจากเชื้อ 

การทําให้ปราศจากเชื้อด้วย steam formaldehyde 
Formaldehyde มีฤทธิ์ในการทําลายเชื้อจุลชีพได้อย่างกว้างขวาง ฤทธิ์ในการทําลาย

เชื้อเกิดขึ้นได้อย่างช้าๆที่อุณหภูมิห้อง นิยมใช้กับเครื่องมือที่ไม่สามารถทนความร้อนได้และเป็น
อุปกรณ์ที่ที่มีรูกลวง แต่ formaldehyde เป็นแก๊สมีพิษ มีกล่ินเหม็น ทําให้เกิดการระคายเคือง
ต่อระบบทางเดินหายใจ จึ่งไม่ค่อยนิยม 

การทําให้ปราศจากเชื้อด้วย hydrogen peroxide gas plasma hydrogen peroxide 
gas plasma สามารทําลายเช้ือจุลชีพและสปอร์ของแบคทีเรียที่อุณหภูมิต่ํา นิยมใช้สําหรับ
อุปกรณ์ที่ไวต่อความร้อนและความชื้น  การทําให้ปราศจากเชื้อโดยวิธีนี้จะต้องใช้ hydrogen 
peroxide โดยการกระตุ้นโมเลกุลของ hydrogen peroxide ให้อยู่ในสภาพของ  plasma 
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นอกจากน้ีการทําให้ปราศจากเชื้อด้วยวิธีการน้ีเป็นวิธีที่สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
และส่ิงแวดล้อม โดยสารสุดท้ายหลังจากเสร็จกระบวนการคือ แก็สออกซิเจนและน้ํา 

 
การตรวจสอบประสิทธิภาพการทําให้ปราศจากเชื้อ (Rutala, WA., 2008) 
1. การตรวจสอบทางกลไก (Mechanical Monitoring)  
เป็นการตรวจสอบการทํางานของเครื่อง Sterilizer โดยดูจากตัวบ่งชี้ทางกลไก  ซึ่งได้แก่ 

มาตรวัดอุณหภูมิ  มาตรวัดความดัน  สัญญาณไฟต่างๆ  แผ่นกราฟที่บันทึกการทํางานของเครื่อง
ในแต่ละขั้นตอน  ส่ิงต่างๆเหล่าน้ีเป็นส่ิงแรกที่บอกให้ผู้ปฏิบัติงานทราบว่าเครื่องทํางานปกติ
หรือไม่ ผู้ปฏิบัติงานควรคํานึงอยู่เสมอว่าเครื่องอาจเกิดความผิดปกติหรือทํางานบกพร่องได้ ควร
ดูแลและติดตามการทํางานของเครื่องอย่างใกล้ชิดและสม่ําเสมอ  นอกจากนี้การทํางานของ
เครื่องที่ปกติก็ไม่สามารถยืนยันได้อย่างมั่นใจว่า อุปกรณ์ที่อยู่ภายในเครื่องที่ผ่านกระบวนการทํา
ให้ปราศจากเชื้อแล้วจะมีสภาพปราศจากเชื้อจริง จึงต้องมีการตรวจสอบประสิทธิภาพโดยวิธีอื่น
ร่วมด้วย 

2. การตรวจสอบทางเคมี  
การตรวจสอบทางเคมี (Chemical Monitoring) Process Indicator  เป็นตัวบ่งชี้ทาง

เคมีที่ใช้ติดภายนอกอุปกรณ์มีลักษณะเป็นกระดาษกาวที่มีสารเคมีเคลือบไว้ หากห่ออุปกรณ์ที่
ผ่านกระบวนการปราศจากเช้ือแล้วกระดาษกาวจะเกิดเป็นแถบสีดําปรากฏขึ้นหรือกระดาษกาวมี
การเปลี่ยนสี 

Indicator for Use in Specific test เป็นการตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบดูด
สุญญากาศของเครื่องนึ่งไอน้ําชนิด Prevacuum  คือ Bowie-Dick test โดยบ่งชี้ว่าเครื่อง
สามารถไล่อากาศออกจากช่องอบของเครื่องได้สมบูรณ์หรือไม่ 

Integrating Indicator เป็นตัวบ่งชี้ทางเคมีที่ออกแบบให้สามารถตรวจสอบตัวแปรที่
สําคัญที่มีผลต่อการทําให้อุปกรณ์ปราศจากเชื้อทุกปัจจัยโดยระบุค่าทีกําหนดที่ทําให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงจนถึงจุดยุติ โดยต้องใช้ใส่ภายในห่ออุปกรณ์ ซึ่งในการใช้ตัวบ่งชี้นี้จะเปล่ียนแปลง
ตามวิธีการทําให้ปราศจากเชื้อ  

 
3. การตรวจสอบทางชีวภาพ  
การตรวจสอบทางชีวภาพ (Biological Monitoring) เป็นวิธีการตรวจสอบการทําให้

ปราศจากเชื้อที่เชื้อถือได้ทากที่สุดและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง วิธีการตรวจสอบใช้ตัวบ่งชี้
ทางชีวภาพหรือเรียกทั่วไปว่า Spore test โดยใช้สปอร์ของเช้ือ Bacillus ที่ยังมีชีวิตอยู่ โดย
วิธีการจะแตกต่างกันคือ  
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1. การทําให้ปราศจากเชื้อโดยการน่ึงไอน้ํา จะใช้สปอร์ของเชื้อ Geobacillus  
stearothermophilus เมื่อนําหลอดบรรจุเชื้อที่ผ่านการน่ึงไอนํ้าและหลอดควบคุมมาอุ่นเพาะ
เชื้อที่อุณหภูมิ 55-60 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 24-48 ชั่วโมง หากสีของอาหารเล้ียงเชื้อใน
หลอดทดสอบเปล่ียนไปแสดงว่าเชื้อไม่ตาย นั่นคืออุปกรณ์ที่นึ่งพร้อมหลอดทดสอบไม่ปราศจาก
เชื้อ 

2. การทําให้ปราศจากเชื้อด้วย แก๊ส Ethylene oxide จะใช้สปอร์ของเช้ือ Bacillus 
atrotherphaeus เมื่อนําหลอดบรรจุเชื้อที่ผ่านการนึ่งไอนํ้าและหลอดควบคุมมาอุ่นเพาะเชื้อที่
อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 48 ชั่วโมง หากสีของอาหารเล้ียงเชื้อในหลอดทดสอบ
เปล่ียนไปแสดงว่าเชื้อไม่ตาย นั่นคืออุปกรณ์ที่นึ่งพร้อมหลอดทดสอบไม่ปราศจากเชื้อ  

นอกจากนี้ยังพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของการทําลายเช้ือและทําให้ปราศจาก
เชื้อของอุปกรณ์ เครื่องมือแพทย์ ประกอบด้วย การเลือกวิธีการทําให้ปราศจากเชื้อให้เหมาะสม
กับประเภทของอุปกรณ์ การล้างทําความสะอาดอุปกรณ์ก่อนนําไปทําให้ปราศจากเช้ือ และ
ระยะเวลาที่ไอน้ํา แก๊ส ความร้อน หรือสารเคมี สัมผัสกับอุปกรณ์จะต้องนานพอ และต้องสัมผัส
ทุกพื้นผิวของอุปกรณ์ 
 นอกจากกระบวนการทําลายเช้ือและการทําให้ปราศจากเชื้อที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้
ผู้ป่วยปลอดภัยจากภาวะติดเชื้อแล้ว การบริหารจัดการในทุกโรงพยาบาลควรให้ความสําคัญและ
ให้การสนับสนุนที่ดี และการกําหนดนโยบายการทํางานที่ชัดเจนซ่ึงจะช่วยให้โรงพยาบาลมี
มาตรฐานในการทําลายเช้ือและทําให้ปราศจากเชื้อ ก่อให้เกิดความม่ันใจในการใช้อุปกรณ์-
เครื่องมือแพทย์ มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ และ
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม รวมทั้งต้องมีการบํารุงรักษาเครื่องมือให้ทํางานได้
เต็มสมรรถนะ ทั้งนี้เพื่อให้อุปกรณ์-เครื่องมือทุกชิ้นปราศจากเช้ือ และบุคลากรท่ีปฏิบัติงาน
ปลอดภัยไม่เกิดภาวะติดเชื้อจากการปฏิบัติงาน และส่ิงที่สําคัญคือ ผู้ป่วยปลอดภัยจากภาวะติด
เชื้อ  

แนวทางในการบริหารจัดการการทําลายเช้ือและทําให้ปราศจากเชื้ออย่างเป็นระบบ มี
ดังนี้ 

1. จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อค้นหาปัญหาในการทําลายเช้ือและทําให้ปราศจากเชื้อใน
โรงพยาบาล โดยคณะทํางานประกอบด้วย แพทย์ที่มีความรู้ด้านโรคติเชื้อ เภสัชกร และพยาบาล
ควบคุมการติดเชื้อ เพื่อทําหน้าที่ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติในการทําลายเชื้อของอุปกรณ์ 
และให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่บุคลากร 

2. กําหนดนโยบายในการทําลายเช้ือและทําให้ปราศจากเชื้อของโรงพยาบาลที่ชัดเจน
และสามารถนําไปปฏิบัติได้ โดยจะต้องกําหนดเป็นลายลักษณ์อักษรและมีการแจ้งให้บุคลากรใน
ทุกหน่วยงานของโรงพยาบาลได้ทราบอย่างทั่วถึง 
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3. จัดทําคู่มือหรือแนวปฏิบัติในการทําลายเช้ือและทําให้ปราศจากเชื้อที่ถูกต้อง 
เหมาะสม และชัดเจน เพื่อให้บุคลากรในโรงพยาบาลใช้ปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน 

4. ให้ความรู้แก่บุคลากรเกี่ยวกับหลักการทําลายเช้ือและการทําให้ปราศจากเชื้อ ตั้งแต่
ความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อ วิธีการแพร่กระจายเช้ือ อุปกรณ์-เครื่องมือแพทย์ประเภทต่างๆที่ใช้กับ
ผู้ป่วย การทําความสะอาดอุปกรณ์-เครื่องมือแพทย์ประเภทต่างๆ ตลอดจนถึงปัจจัยที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพของการทําลายเช้ือและการทําให้ปราศจากเชื้อและแนวทางการปฏิบัติในการ
ทําลายเช้ือและการทําให้ปราศจจากเช้ือ 

5. ติดตามดูแลให้บุคคลากรปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางการทําลายเช้ือและการทํา
ให้ปราศจากเชื้อที่กําหนดขึ้นอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง 

6. ฝึกอบรมบุคลากรผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการทําให้อุปกรณ์-เครื่องมือแพทย์ปราศจาก
เชื้อโดยตรง เพื่อให้มีความรู้ ความชํานาญในการใช้เครื่องทําให้ปราศจากเชื้อ ตลอดจนถึงการ
ปฏิบัติตามข้อกําหนดของการใช้เครื่องอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
เครื่องมือได้รับการดูแลไม่เสียหายหรือชํารุดก่อนเวลาที่ควรจะเป็น 

7. บริหารจัดการให้มีบุคลากรในหน่วยงานที่รับผิดชอบในการทําลายเชื้อและการทําให้
ปราศจากเช้ืออย่างเพียงพอ และเป็นบุคลากรที่มีความรู้ มีความรับผิดชอบและมีความซื่อสัตย์ 
ตลอดจนถึงมีการสนับสนุนเกี่ยวกับเครื่องทําให้ปราศจากเชื้อให้มีปริมาณเพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน มีการบํารุงรักษาเป็นระยะๆอย่างต่อเนื่อง 

8. มีระบบการเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้
สามารถค้นหาความผิดปกติของการติดเชื้อในโรงพยาบาลได้อย่างทันท่วงที 
 
สรุปและเสนอแนะ 

จะเห็นได้ว่าการระบาดของภาวะติดเช้ือในโรงพยาบาลทําให้เกิดผลกระทบต่างๆ 
จํานวนมาก ได้แก่ การทําให้ผู้ป่วยมีอัตราการตายหรือทุพพลภาพมากขึ้น ผู้ป่วยต้องอยู่
โรงพยาบาลนานขึ้นทําให้มีการสูญเสียรายได้ หรือโรงพยาบาลมีอัตราการหมุนเวียนเตียงลดลงทํา
ให้ไม่สามารถรับผู้ป่วยรายใหม่ได้ และอาจจะทําให้เกิดการระบาดของการติดเชื้อดื้อยาใน
โรงพยาบาลได้ เป็นต้น ซึ่งสาเหตุนั้นอาจมีได้หลายสาเหตุ และในโรงพยาบาลต่างๆ มีแนวทางใน
การควบคุมการป้องกันการติดเชื้อหลากหลายมาตรการสําหรับมาตรการในที่นี้เป็นการการ
ควบคุมและป้องกันเกิดภาวะติดเชื้อในโรงพยาบาลโดยการติดตามประสิทธิภาพการทําลายเช้ือ
และการทําให้ปราศจากเชื้อสําหรับอุปกรณ์-เครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาลเนื่องจากบุคลากรใน
โรงพยาบาลส่วนใหญ่ไม่มีความตระหนัก ขาดการศึกษาอบรมรวมทั้งมีความหละหลวมในการ
ปฏิบัติงาน 
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ในแนวทางการควบคุมประสิทธิภาพในการทําลายเช้ือและทําให้ปราศจากเชื้ออย่างเป็น
ระบบที่กล่าวมาแล้วน้ัน จะต้องมีการปรับเปล่ียนให้เหมาะสม สะดวกและง่ายต่อผู้ปฏิบัติงานใน
แต่ละโรงพยาบาล และจําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกหน่วยงานในโรงพยาบาล ตั้งแต่การ
สนับสนุนในด้านต่างๆจากผู้บริหาร  การวางแผนนโยบายและแนวทางปฏิบัติจากหน่วยงานที่
รับผิดชอบ การตรวจสอบและประเมินผลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนถึงการปฏิบัติงาน
ตามแนวทางปฏิบัติที่วางไว้ของบุคลากรทุกคนในโรงพยาบาล ทั้งนี้เพื่อให้แนวทางดังกล่าวมี
ประสิทธิภาพ และยั่งยืนต่อไปและเพื่อสุขภาพที่ดีของผู้ป่วย 
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