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เอกสารสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

SUPPORTING DOCUMENT 

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลหลงัสวน 

 

 

 

เร่ือง                           :  คู่มือความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

เอกสารหมายเลข                     :  SD-LAB-004 

แก้ไขคร้ังท่ี                 :  00 

วันที่มีผลบังคับใช้          :  4  มกราคม  2565 

จํานวนหน้า                          :   19    หน้า 
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       (นางสาวพสัตราภรณ์ ขวญัราช) 

ผูจ้ดัการวิชาการ 

          วนัท่ี  4  มกราคม  2565 

 

ลงช่ือ    

       (นายณาศิส  สอยโว) 

ผูจ้ดัการคุณภาพ 

      วนัท่ี  4  มกราคม  2565 

 

ลงช่ือ     

(นางสาวแขขยั ไพกะเพศ) 
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ประวัติการแก้ไขเอกสาร 

ฉบบัท่ี วนั/เดือน/ปี ทบทวน/ 

แกไ้ข 

รายละเอียด ผูข้อทบทวน/

แกไ้ข 

02 1 มีนาคม  2560 ประกาศใช ้  นายณาศิส 

02 3 มีนาคม 2561 แกไ้ข หนา้ 14 ขอ้ 5,8 เปล่ียนจาก 70% alcohol เป็น 

1% Sodium Hypochloride 

นายณาศิส 

03 1 ตุลาคม 2561 แกไ้ข หนา้ 13 เพิ่ม การกาํจดัขยะจากหอ้งปฏิบติัการ

จุลชีววิทยาคลินิก  

นายณาศิส 

03 3 มีนาคม 2562 ทบทวน ไม่มีการแกไ้ข นายณาศิส 

03 2 มีนาคม 2563 ทบทวน ไม่มีการแกไ้ข นายณาศิส 

03 3 มกราคม 2564 ทบทวน ไม่มีการแกไ้ข นายณาศิส 

04 4 มกราคม  2565 ประกาศใช ้ ออกเอกสารฉบบัใหม่ นายณาศิส 
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คู่มือความปลอดภยัในการปฏิบติังาน ทางหอ้งปฏิบติัการ เล่มน้ีจดัทาํขึ้นเพื่อให้เจา้หนา้ท่ี บุคลากรทาง

หอ้งปฏิบติัการ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย ์มีความเขา้ใจท่ีตรงกนั สามารถปฏิบติัตามแนวทางท่ีกาํหนดไว ้ไปใน

แนวทางเดียวกนั เพื่อให้เกิดความปลอดภยัทั้งต่อตวัผูป้ฏิบติังานเอง ผูรั้บบริการ และต่อส่ิงแวดลอ้ม 
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                                         หน้า 

ขอ้ปฏิบติัเพื่อความปลอดภยัของบุคลากรในห้องปฏิบติัการ    3 

วิธีการรับและส่งส่ิงส่งตรวจใหถู้กตอ้งและปลอดภยั    5 

วิธีการใชไ้ปเปตกบัส่ิงส่งตรวจท่ีติดเช้ือ       6 

วิธีการป้องกนัการแพร่กระจายหรือฟุ้งกระจายของส่ิงตรวจติดเช้ือ   7  

วิธีการแยกซีร่ัม  หรือ  ส่วนประกอบของเลือด     7 

วิธีการใชเ้คร่ืองป่ันเหว่ียง        7 

การกาํจดัขยะมูลฝอยติดเช้ือ       8 

 -มาตรฐานการแยก เก็บ รวบรวม เคล่ือนยา้ยและกาํจดัมูลฝอยทัว่ไป  10 

 -มาตรฐานการแยก เก็บ รวบรวม เคล่ือนยา้ยและกาํจดัมูลฝอยติดเช้ือ  11 

 -มาตรฐานการแยก เก็บ รวบรวม เคล่ือนยา้ยและกาํจดัมลูฝอยอนัตราย 12 

 -การกาํจดัขยะจากห้องปฏิบติัการจุลชีววิทยาคลินิก    13 

แนวทางปฏิบติัเม่ือเกิดอุบติัเหตุมีส่ิงส่งตรวจหรือของท่ีมีเช้ือหกหรือตกแตก  14 

แนวทางปฏิบติัเม่ือบุคลากรไดรั้บอุบติัเหตุถูกเขม็ตาํหรือสารคดัหลัง่กระเด็นเขา้ตา 15 

การจดัเก็บและทาํลายส่ิงส่งตรวจ       16 

เอกสารอา้งอิง         17 
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1)   สัญลกัษณ์และเคร่ืองหมายอนัตรายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งควรติดและกาํกบัไวใ้หเ้ห็นในท่ีชดัเจน 

2) หา้มใชป้ากในการไปเปตส่ิงตรวจต่างๆ และหรือนํ้ายาทุกชนิด 

3) อาหาร,  เคร่ืองด่ืม, การสูบบุหร่ี, เคร่ืองสาํอาง, และการเก็บรักษาอาหาร เป็นส่ิงตอ้งหา้มในพื้นท่ีทาํงาน

ภายในหอ้งปฏิบติัการ 

4) หลีกเล่ียงการใชป้ากเลียฉลากต่างๆ, ส่ิงของเคร่ืองใชภ้ายในหอ้งปฏิบติัการ 

5) หอ้งปฏิบติัการตอ้งสะอาดและเรียบร้อยปราศจากวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีไม่เก่ียวขอ้งและไม่จาํเป็นตอ้งใช ้

6) พื้นโต๊ะทาํงานตอ้งปราศจากคราบส่ิงตรวจและตอ้งคอยขจดัส่ิงเปรอะเป้ือนออกทนัทีท่ีพบโดยเฉพาะ

เม่ือส้ินสุดการทาํงาน 

7) ระวงัอยา่ใหส่ิ้งส่งตรวจหกหรือฟุ้งกระจาย ถา้หกรดใหท้าํความสะอาด บริเวณโดยรอบทนัทีดว้ยนํ้ายา

ฆ่าเช้ือท่ีเหมาะสม 

8) บุคลากรตอ้งลา้งทาํความสะอาดมือทุกคร้ังภายหลงัท่ีหยิบหรือสัมผสัส่ิงตรวจ และภายหลงัเลิกงานออก

จากหอ้งปฏิบติัการ 

9) ระเบียบ ขอ้บงัคบั หลกัการวิธีปฏิบติัต่างๆ ตอ้งปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัดเพื่อลดปัญหา หรือขจดัปัญหา

การแพร่กระจายของส่ิงติดเช้ือ 

10) วสัดุปนเป้ือน ส่ิงส่งตรวจ  ทั้งหลายตอ้งกาํจดัหรือทาํลายก่อนนาํไปทิ้ง หรือก่อนนาํมาลา้งทาํความ

สะอาด 

11) วสัดุปนเป้ือน ส่ิงส่งตรวจ เคร่ืองแกว้ ของมีคม เขม็ พลาสติก ขยะมูลฝอยฯลฯ ตอ้งแยกทิ้งใหถู้กตอ้งใน

ภาชนะบรรจุ หรือถุงพลาสติกท่ีไม่ฉีกขาดหรือร่ัวไหลและมีเอกสารกาํกบัไวเ้ป็นหลกัฐานสาํหรับการ

ขนเคล่ือนยา้ยไปทาํลายนอกหอ้งปฏิบติัการ 

12) เส้ือคลุม หรือ ชุดทาํงานภายในหอ้งปฏิบติัการ ถุงมือ ตอ้งสวมใส่ขณะทาํงานเท่านั้นไม่สมควรสวมออก

นอกหอ้งปฏิบติัการ เช่นสาํนกังาน หอ้งสมุด ห้องอาหาร หรือหอ้งพกัผ่อน เป็นตน้ 

13) เส้ือคลมุ หรือ ชุดทาํงานภายในหอ้งปฏิบติัการ ถุงมือ ท่ีปนเป้ือนตอ้งกาํจดัหรือขจดัส่ิงปนเป้ือนหรือ

ทาํลายโดยวิธีท่ีถูกตอ้งและเหมาะสม 

14) เส้ือคลุม หรือ ชุดทาํงานภายในหอ้งปฏิบติัการไม่ควรเก็บปะปนกบัเส้ือทัว่ๆไปในตูห้รือชั้นเดียวกนั

หรือแขวนไวป้ะปนกนั 
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15) ตอ้งสวมรองเทา้ท่ีปกปิดมิดชิด 

16) เคร่ืองป้องกนัเช่น แว่นตา หนา้กาก ชุดคลุม ส่ิงป้องกนัต่างๆ เหล่าน้ีตอ้งสวมใส่ เม่ือมีความจาํเป็นเพื่อ

ป้องกนัการกระเด็นของส่ิงตรวจต่างๆ 

17) บุคลากรนอกท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบังานภายในหอ้งปฏิบติัการหา้มเขา้ก่อนไดรั้บอนุญาตโดยเฉพาะเด็ก 

18) หอ้งปฏิบติัการตอ้งมีแผนการกาํจดัและป้องกนัแมลงและสัตวก์ดัแทะต่างๆ อยูเ่ป็นประจาํ 

19) สัตวเ์ล้ียงและสัตวต่์างๆ ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบังาน หา้มนาํเขา้ใกล ้หรือนาํเขา้ห้องปฏิบติัการ 

20) หา้มใชเ้ขม็และกระบอกฉีดยาแทน ไปเปตในการดูดถ่ายส่ิงตรวจปนเป้ือน 

21) ตอ้งสวมใส่ถุงมือท่ีเหมาะสมในเวลาปฏิบติังานในห้องปฏิบติัการท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงตรวจทุกชนิดเพื่อ

ป้องกนัเหตุบงัเอิญหรือการสัมผสัโดยตรงกบัส่ิงตรวจติดเช้ือต่างๆ  

22)  ถุงมือภายหลงัใชต้อ้งถอดเปล่ียนดว้ยวิธีการท่ีปลอดภยัและถูกตอ้ง และนาํไปขจดัส่ิงปนเป้ือนดว้ยการ

ใส่ถุงแดงแลว้นาํไป   เผาในเตาเผาของโรงพยาบาล  ภายหลงัถอดถุงมือตอ้งลา้งทาํความสะอาดมือทนัที 

23)  ถุงมือท่ีสามารถนาํกลบัมาใชใ้หม่ตอ้งลา้งทาํความสะอาดทนัทีขณะสวมอยูแ่ละภายหลงัการถอดออก

ตอ้งนาํไปลา้งทาํความสะอาดและขจดัส่ิงปนเป้ือนตามความเหมาะสมก่อนนาํกลบัมาใชอี้ก 

24) อุบติัเหตุต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นในขณะปฏิบติังาน ไม่วา่จะทราบโดยเปิดเผยหรือโดยคาดคะเนวา่จะเป็นวสัดุ

หรือส่ิงปนเป้ือนท่ีเป็นสาเหตุของการติดเช้ือใหบ้นัทึกเหตุการณ์ไวท้นัที และรายงานใหผู้บ้งัคบับญัชา

หรือผูเ้ก่ียวขอ้งทราบทนัที 

25) ตอ้งจดัใหมี้การตรวจติดตาม การควบคุมและการรักษา ทางการแพทยอ์ยา่งเหมาะสม 

26) ตอ้งจดัใหมี้การฝึกอบรมเก่ียวกบัระบบความปลอดภยัในการปฏิบติังานภายใน 

27) คู่มือเก่ียวกบัความปลอดภยั หรือคู่มือในการปฏิบติังานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งนาํออกมาปฏิบติัตามโดย

เคร่งครัดเพื่อเป็นการลดปัญหาและหรือขจดัปัญหาส่ิงท่ีไม่ตอ้งการให้หมดไป 

28) บุคลากรภายในหอ้งปฏิบติัการตอ้งอ่านและทาํความเขา้ใจกบัวิธีการปฏิบติั และตอ้งปฏิบติัใหถู้กตอ้ง

ตามมาตรฐานของการปฏิบติัท่ีกาํหนดไวใ้นแต่ละวิธีการ 
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การเก็บส่ิงส่งตรวจ  การรับและส่งส่ิงส่งตรวจท่ีไม่ถูกตอ้งและสมบูรณ์ภายในหอ้งปฏิบติัการเป็นบ่อเกิดของ

ความเส่ียงทางดา้นโรคติดเช้ือของบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งภายในทั้งหมด 

1. ภาชนะบรรจุส่ิงส่งตรวจ  (Specimen containers) 

1.1 ภาชนะบรรจุส่ิงส่งตรวจต่างๆ อาจจะเป็นเคร่ืองแกว้หรือพลาสติก 

1.2 ตอ้งมีความแขง็แรงและความคงทน และไม่ร่ัวไหลหรือร่ัวซึม เม่ือปิดดว้ยฝาหรือจุกปิดท่ีถูกตอ้ง 

1.3 ตอ้งไมมี่ส่ิงแปะเป้ือนติดหลงเหลืออยูน่อกภาชนะ 

1.4 ตอ้งติดฉลากระบุ ช่ือ  นามสกุล หมายเลขประจาํตวั สถานท่ี และอ่ืน ๆ ใหส้มบูรณ์และถูกตอ้งสามารถ  

      ตรวจสอบกลบัได ้

2. การนําส่งไปยังห้องปฏิบัติการ 

2.1 หลีกเล่ียงจากการร่ัวซึมหรือหก ภาชนะบรรจุควรปิดฝาหรือจุกใหส้นิท 

2.2 นาํส่งในลกัษณะตั้งแนวด่ิง ไม่ควรวางรวมกนัในลกัษณะตะแครงหรือนอนมา 

2.3 ควรมีภารชนะรองรับเฉพาะอีกชั้นหน่ึง เช่น ตะแกรงชั้นสาํหรับวางเรียงหลอดทดลอง 

2.4 ตะแกรงชั้นหรือภาชนะท่ีรองรับ ควรเป็นภาชนะท่ีสามารถ ทาํความสะอาดโดยการอบน่ึงฆ่าเช้ือโรคได ้

2.5 ใบสั่งตรวจตอ้งแยกถือมาพร้อมกบัภาชนะส่ิงส่งตรวจ หา้มใชห่้อหรือรองรับส่ิงส่งตรวจ 

2.6 ใบสั่งตรวจตอ้งมีรายละเอียด และขอ้ความตรงกบัภาชนะบรรจุส่ิงส่งตรวจ 

3. การรับส่ิงส่งตรวจ 

3.1 ตอ้งจดับริเวณหรือสถานท่ีท่ีสาํหรับรับไวใ้ห้เป็นสัดส่วนท่ีแน่นอน และง่ายต่อการติดต่อ 

3.2 ตอ้งตรวจสอบส่ิงส่งตรวจใหถู้กตอ้งตามหลกัฐานท่ีแนบมา          

4. การเปิดหีบห่อพสัดุส่ิงส่งตรวจ 

4.1 ผูท่ี้ทาํหนา้ท่ีรับและเปิดหีบห่อพสัดุท่ีบรรจุส่ิงส่งตรวจ จะตอ้งรับและเปิดดว้ยความระมดัระวงั และ  

     สนใจเสมือนหน่ึงเป็นส่ิงของอนัตรายท่ีสามารถแพร่กระจายหรือติดต่อได ้

4.2 ตอ้งระวงัวา่ส่ิงของภายในหีบห่ออาจแตกหรือเสียหาย ทาํใหมี้ส่ิงปนเป้ือนร่ัวไหลออกมาจากภาชนะ 

      บรรจุอนัเน่ืองจากการขนส่ง ฉะนั้นนํ้ายาฆ่าเช้ือจาํเป็นตอ้งมีเตรียมไวต้ลอดเวลา 
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4.3 การรับหีบห่อพสัดุภณัฑท่ี์บรรจุส่ิงส่งตรวจและมีฉลากติดกาํกบัวา่เป็นส่ิงของอนัตรายเก่ียวกบัการติด  

      เช้ือ การเปิดหีบห่อสมควรท่ีจะตอ้งนาํไปเปิดในตูป้ราศจากเช้ือ เพื่อป้องกนัอนัตรายจากการแพร่กระจาย   

      ของส่ิงส่งตรวจ 

4.4 หากพบวา่ภาชนะท่ีบรรจุส่ิงส่งตรวจแตกหกัเสียหาย ควรมองหาผูท่ี้มีความชาํนาญในการปฏิบติังาน  

      ทางดา้นน้ีโดยเฉพาะมาดาํเนินการ 

4.5 ส่ิงท่ีตอ้งมีประจาํอยูต่ลอดเวลาคือ  นํ้ายาสาํหรับกาํจดัหรือฆ่าเช้ือ สาํหรับใชเ้ม่ือพบวา่มีการหกกระจาย 

      หรือปนเป้ือน 

(กรณี ใช ้ Serological Pipette) 

 

1. ใชลู้กยางหรือเคร่ืองสาํหรับดูดปล่อยสารตวัอยา่ง หา้มใชป้ากดูดไปเปตโดยเด็ดขาด 

2. ไปเปตควรมีสาํลีอุดส่วนบนไวเ้พื่อป้องกนัการปนเป้ือนจากการใชเ้คร่ืองมือช่วยในการไปเปต 

3. หลีกเล่ียงการเป่าส่ิงตรวจติดเช้ือ หรือสารละลาย ในการถ่ายเทระหวา่งภาชนะบรรจุ 

4. ส่ิงตรวจติดเช้ือทุกชนิดหา้มทาํการผสมโดยถ่ายเทกลบัไปกลบัมา หรือการดูดปล่อยโดยใชไ้ปเปต 

5. ส่ิงตรวจติดเช้ือทุกชนิดหา้มใชแ้รงผลดัดนัในการขบัหรือปล่อยออกจากไปเปต 

6. เพื่อหลีกเล่ียงการแพร่กระจายของส่ิงตรวจติดเช้ืออนัอาจเกิดขึ้นจากการหยดจากการไปเปตหรือหกบนพื้น 

7. นํ้ายาฆ่าเช้ือ  ผา้ หรือกระดาษซบั ควรมีไวป้ระจาํบนโต๊ะทาํงานและตอ้งนาํไปกาํจดัทิ้งโดยการน่ึงฆ่าเช้ือหรือเผา 

    ภายหลงัการใช ้

8. ควรไปเปตโดยหลีกเล่ียงการขบัปล่อยหยดสุดทา้ย เป็นวิธีท่ีดีท่ีสุด 

9. ไปเปตและภาชนะท่ีเปรอะเป้ือนส่ิงตรวจติดเช้ือตอ้งแช่ในนํ้ายาฆ่าเช้ืออยา่งสมบรูณ์ ในภาชนะบรรจุนํ้ายาฆ่าเช้ือท่ี  

    ไม่แตกและร่ัวไหล และตอ้งแช่ไวไ้ม่นอ้ยกวา่ 18-24 ชัว่โมงก่อนจะนาํไปทิ้ง 

10. หลีกเล่ียงการใชเ้ขม็พร้อมกระบอกฉีดยาในการเจาะหรือไปเปตส่ิงตรวจติดเช้ือจากขวด ควรหาเคร่ืองมือหรือ 

      อุปกรณ์ช่วยในการเปิดจุกหรือฝาขวด 
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1. ใหท้าํความสะอาดทนัทีเม่ือมีส่ิงตรวจหกหรือเปรอะเป้ือน อยา่ปล่อยทิ้งไวใ้หแ้หง้ 

2. ทิ้งส่ิงตรวจต่างๆ ในภาชนะบรรจุท่ีแขง็แรงและไม่ร่ัวไหล 

3. ทาํความสะอาดพื้นโต๊ะทาํงานดว้ยนํ้ายาฆ่าเช้ือท่ีเหมาะสม ทั้งก่อนเร่ิมงานและหลงัเลิกงาน 

 

 
1. ตอ้งสวมใส่ถุงมือท่ีเหมาะสม 

2. การหกกระเด็น ลน้ หรือการฟุ้งกระจายสามารถป้องกนัไดด้ว้ยเทคนิคท่ีดี และระมดัระวงั 

3. เลือดและซีร่ัมตอ้งใชไ้ปเปตแยกดว้ยความระมดัระวงั หรือหลอดดูดต่างๆ ท่ีสามารถใชแ้ทนไปเปตไม่ควรแยกดว้ย 

    วิธีการเทใส่ หรือ โดยการใชป้ากดูดไปเปต 

4. ไปเปตท่ีใชแ้ลว้ตอ้งแช่ในนํ้ายาฆ่าเช้ือทนัที อยา่งนอ้ยตอ้งทิ้งไวข้า้มคืน 

5. ส่วนท่ีเหลือหลงัจากการแยกและไมไ่ดใ้ชใ้หน้าํทิ้งในภาชนะสาํหรับทิ้ง เพื่อทาํการกาํจดัต่อไป 

6. นํ้ายาฆ่าเช้ือตอ้งมีอยูป่ระจาํในท่ีทาํงาน สาํหรับขจดัหรือทาํความสะอาดไดท้นัทีเม่ือเกิดปัญหา 

 

 
1.ในการใชเ้คร่ืองป่ันเหว่ียงจาํเป็นตอ้งปฏิบติัตามคาํแนะนาํของผูผ้ลิต หรือตามคู่มือการใชง้าน 

2. เคร่ืองป่ันเหว่ียงตอ้งตั้งอยูใ่นระดบัท่ี ท่ีผูใ้ชส้ามารถเห็นส่วนประกอบต่างๆ ภายในไดช้ดัเจน 

3. ส่วนท่ีเป็นตวัหมุน กระบอกท่ีรองรับส่ิงของตอ้งไดรั้บการตรวจตราอยา่งละเอียดทุกวนัเพี่อสังเกตหาร่องรอยของ 

    การสึกกร่อน และรอยร้าวแตกชาํรุด 

4. กระบอกท่ีรองรับตอ้งเป็นคู่และมีนํ้าหนกัเท่ากนั 
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5. ในการรองรับส่ิงของใชใ้นการป่ันเหว่ียงนํ้าหนกัของส่ิงของท่ีใชต้อ้งมีนํ้าหนกัเท่ากนัทั้ง 2 ขา้ง 

6. ควรใชส้ารละลายเป็นตวัเทียบนํ้าหนกัในการป่ันเหว่ียงเม่ือของท่ีตอ้งการป่ันเหว่ียงมีเพียงขา้งเดียว 

7. ภายหลงัใชต้อ้งตรวจสอบดูกระบอกท่ีรองรับวา่มีส่ิงเจือปนหลงเหลืออยูภ่ายในหรือไม่โดยการควํ่าเพือ่ใหส่ิ้งของ 

    ท่ีตกคา้งอยูภ่ายในหลุดไหลออกมา 

8. เคร่ืองแกว้หลอดทดลองท่ีใชใ้นการป่ันเหว่ียงตอ้งมีความหนาพอ และไม่มีรอยร้าวหรือแตกชาํรุด 

9. ในขณะป่ันเหว่ียงหา้มเปิดฝาเคร่ืองป่ัน เพื่อป้องกนัอุบติัเหตุจาก การฟุ้งกระจาย และการแตกกระจายของส่ิงของท่ี 

    ใชใ้นการป่ันเหว่ียง 

 

 

 
มูลฝอยท่ัวไป หมายถึง  มูลฝอยท่ีเกิดจากการใชชี้วิตประจาํวนั  มาจากอาคารในส่วนสาํนกังาน (ซ่ึงไม่

เก่ียวขอ้งกบัการบริการตรวจวินิจฉยั การดูแลรักษา  การใหภู้มคุม้กนัโรค) มูลฝอยท่ีเกิดจากท่ีพกัอาศยัของแพทย ์ 

พยาบาล และโรงอาหาร  เช่น  ถุงพลาสติก  กระดาษ  เศษไม ้ เศษผา้  เศษอาหาร เปลือกผลไม ้ ฯลฯ  

การจดัการ 

 ไม่ตอ้งมีการจดัการเป็นพิเศษ  ทิ้งลงในถงุสีดาํ  ไม่เกิน ¾  ของถุง เพื่อส่งเทศบาล  ทาํลายโดยการฝังกลบ 

 มูลฝอยติดเช้ือ หมายถึง  มูลฝอยท่ีเกิดจากกระบวนการรักษาพยาบาล  การตรวจวินิจฉยัทางการแพทยแ์ละ

การใหภู้มิคุม้กนั การทดลองเก่ียวกบัโรคและการชนัสูตร หรือซากสัตว ์ การศึกษาวิจยัซ่ึงมีเหตุอนัควรใหส้งสัยวา่อาจ

มีเช้ือโรคปะปนอยู ่หรือมูลฝอยท่ีสัมผสัหรือสงสัยวา่ไดส้ัมผสักบัเลือด  ส่วนประกอบของเลือด (เช่น  นํ้าเหลือง  เลือด  

ผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากเลือด เป็นตน้)  และสารนํ้าจากร่างกาย (เช่น  ปัสสาวะ  เสมหะ  นํ้าลาย  นํ้าเหลือง  หนอง เป็นตน้)  

ซ่ึงถา้มีการสัมผสัจะทาํใหเ้กิดโรค  ไดแ้ก่ 

1. มูลฝอยท่ีเป็นของเหลวหรือสารคดัหลัง่  เช่น  เลือด  ส่วนประกอบของเลือด  อุจจาระ  นํ้ าไขสันหลงั และ  

สารนํ้าอ่ืนๆจากร่างกาย 

2. มูลฝอยท่ีเป็นอวยัวะหรือช้ินส่วนอวยัวะ  เช่น  ช้ินเน้ือ  เน้ือเยือ่  อวยัวะท่ีไดจ้ากการทาํหตัถการต่างๆ  มูล

ฝอยจากการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ  การตรวจศพ  ซากสัตวท์ดลอง รวมทั้งวสัดุท่ีสัมผสัระหวา่งการทาํ

หตัถการและการตรวจนั้นๆ  

3. มูลฝอยของมีคมติดเช้ือท่ีใชแ้ลว้  เช่น  เขม็  ส่วนปลายแหลมคมของชุดใหส้ารนํ้าทางหลอดเลือด หรือชุด

ใหเ้ลือดและผลิตภณัฑข์องเลือด  ใบมีด  หลอดแกว้  กระบอกฉีดยาชนิดแกว้  สไลด์ แผน่กระจกปิด

สไลด ์เคร่ืองมือท่ีแหลมคมต่างๆซ่ึงใชก้บัผูป่้วยแลว้ 

4. มูลฝอยจากกระบวนการเก็บและเพาะเช้ือ  เช่น  เช้ือ  อาหารเล้ียงเช้ือ  จานเล้ียงเช้ือ และเคร่ืองมือท่ีใช้

เพาะเช้ือแลว้ 
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5. มูลฝอยท่ีเป็นวคัซีนและภาชนะบรรจุวคัซีนนั้นๆ   

6. มูลฝอยติดเช้ืออ่ืนๆ  ไดแ้ก่  วสัดุทาํจากผา้  เช่น  สาํลี  กอ๊ส  เส้ือคลมุ  ผา้ต่างๆเป็นตน้  , วสัดุทาํจาก

พลาสติกและยาง  เช่น  ถุงมือใชค้ร้ังเดียวทิ้ง  กระบอกฉีดยาชนิดพลาสติก  ท่อยาง  ถุงใส่ปัสสาวะ  

ภาชนะรองรับสารคดัหลัง่และเสมหะ  ถงุเลือดและผลิตภณัฑข์องเลือด  , วสัดุทาํจากกระดาษ เช่น

กระดาษซบัเลือด  เส้ือคลุมใชค้ร้ังเดียวทิ้ง  หนา้กากอนามยั  เป็นตน้ 

การเก็บและการแยกมูลฝอยติดเช้ือ 

1. ใหเ้ก็บแยกตรงแหล่งเกิดของมูลฝอย  หา้มนาํมาเก็บรวบรวมและนาํมาแยกภายหลงั  เพราะอาจจะทาํ

ใหแ้พร่กระจายเช้ือได ้

2.  ใส่ลงในภาชนะรองรับมูลฝอยติดเช้ือท่ีเหมาะสม  ดงัน้ี 

ถุงพลาสติกสีแดง  เม่ือบรรจุมูลฝอยไดประมาณ  ¾  ของถุง  หา้มกดมูลฝอยในถุงใหอ้ดัแน่น  แลว้มดัปากถุงใหแ้น่น

ดว้ยเชือก  ติดป้ายระบุสถานท่ีตน้กาํเนิดมูลฝอยท่ีถุง  วางไวต้รงจุดท่ีกาํหนดเพื่อรอการขนยา้ย 

กล่องหรือภาชนะท่ีใส่มูลฝอยติดเช้ือท่ีแหลมคม เม่ือบรรจุไดป้ระมาณ ¾  ของกล่องแลว้ ปิดใหแ้น่น 

 3.   มูลฝอยติดเช้ือท่ีเป็นของเหลว ใหเ้ททิ้งในอ่างท่ีมีท่อระบายไหลไปสู่โรงบาํบดันํ้าเสีย  ราดนํ้าตามให้

อ่างสะอาด 

4.   อวยัวะหรือช้ินส่วนของอวยัวะ ห่อใหมิ้ดชิดก่อนบรรจุลงในมูลฝอยติดเช้ือ 

5.   มลูฝอยจากกระบวนเก็บและเพาะเช้ือ  ใหท้าํลายเช้ือดว้ยความร้อนก่อน แลว้นาํไปกาํจดัแบบมูลฝอย

ทัว่ไปได ้

การเคล่ือนยา้ยและการรวบรวมมูลฝอยติดเช้ือ 

1. บุคลากรใหส้วมถุงมือยางหนา  สวมหนา้กากอนามยัธรรมดา  ผา้กนัเป้ือน และรองเทา้บู๊ทตลอด

เวลาท่ีปฏิบติังาน 

2. ตรวจถุงมูลฝอยก่อนเคล่ือนยา้ย วา่ถุงไม่ร่ัว  คอถงุผกูเชือกเรียบร้อย ยกและวางถุงอยา่งน่ิมนวล 

โดยจบัตรงคอถุง เม่ือมีมูลฝอยตกหล่นใหใ้ชค้ีมหรือหยบิดว้ยมือท่ีใส่ถุงมือยางหนา เก็บใส่ถงุ

ขยะติดเช้ืออีกใบ  หากมีสารนํ้าใหซ้บัดว้ยกระดาษแลว้ทิ้งลงถุงมูลฝอยติดเช้ือ แลว้จึงราดดว้ย

นํ้ายาทาํลายเช้ือก่อนเช็ดถูตามปกติ 

3. ขนตามเวลาและเส้นทางท่ีโรงพยาบาลกาํหนด 

4. เม่ือเสร็จส้ินภารกิจ  ใหล้า้งรถขนมูลฝอยติดเช้ือและอุปกรณ์ 

5. ถอดเคร่ืองป้องกนัร่างกายอย่างถูกวิธี 

6. อาบนํ้าชาํระร่างกายก่อนกลบับา้น 

มูลฝอยอนัตราย    หมายถึง  มูลฝอยท่ีมีองคป์ระกอบทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนท่ีมีพิษ ซ่ึงอาจทาํใหเ้กิด

อนัตรายกบัมนุษยแ์ละสภาพแวดลอ้ม ทั้งจากประมาณความเขม้ขน้  คุณสมบติัทางเคมี ตลอดจนคุณสมบติัทาง

กายภาพของมูลฝอยนั้น หรือเป็นมูลฝอยท่ีมีส่วนประกอบหรือปนเป้ือนดว้ยสารเคมีท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพและ
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ส่ิงแวดลอ้มท่ีตอ้งการวิธีกาํจดัเช่นเดียวกบัของเสียจากอุตสาหกรรม  เช่น  นํ้ายาและสารเคมีจากห้องปฏิบติัการ / หอ

ผูป่้วย ขวดใส่ยาเคมีบาํบดั  ภาชนะบรรจุยารักษามะเร็ง  ขวดยาตา้นจุลชีพ  ยา  หลอดฟลูออเรสเซนต ์ ถ่านไฟฉายท่ี

หมดอาย ุ เทอร์โมมิเตอร์แตก  สารเคมีท่ีทิ้งแลว้  ของมีคม  ภาชนะท่ีมีแรงดนั  เช่น  กระป๋องสเปรย ์ ยาฆ่าแมลง  เป็น

ตน้ 

การจดัการ 

 ตอ้งมีการจดัการแบบพิเศษ  โดยทิ้งในถุงสีดาํท่ีระบุวา่เป็นมูลฝอยอนัตราย  ยกเวน้  กรณีสารปรอทจาก

เทอร์โมมิเตอร์ท่ีแตก  ใหใ้ชก้ระดาษรวบรวมสารดงักล่าวเก็บใส่ในขวดแกว้  ท่ีปิดฝามิดชิดก่อน  แลว้ค่อยนาํไปทิ้งใน

ขยะอนัตราย  หรือนาํเก็บในแผนกซ่อมบาํรุงเพื่อเก็บรวบรวมต่อไป สาํหรับของมีคมใหทิ้้งลงในภาชนะท่ีไม่สามารถ

แทงทะลุได ้และระบุใหช้ดัเจนเพื่อป้องกนัอุบติัเหตุจากการเก็บขยะ 

มูลฝอยรีไซเคิล     หมายเหตุ  มูลฝอยท่ีส่งไปจาํหน่ายยงัร้านรับซ้ือของเก่า  ไดแ้ก่  กระดาษ  ถุงพลาสติก  

บรรจุภณัฑพ์ลาสติก  โลหะ  เป็นตน้  ซ่ึงสามารถนาํกลบัมาใชใ้หม่ได ้

 

การจดัการ 

 ทิ้งลงในถงุท่ีหน่วยงานระบุ เพื่อส่งร้านรับซ้ือต่อไป  โดยหากมูลฝอยนั้นอาจมีการปนเป้ือนของเช้ือโรค  ไม่

แนะนาํใหทิ้้งแบบมูลฝอยรีไซเคิล 

   

มาตรฐานการแยก  เกบ็  รวบรวม  เคล่ือนย้ายและกาํจัดมูลฝอยท่ัวไป 

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลหลงัสวน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มูลฝอยแห้ง มูลฝอย Recycle /  Reuse 

 

 

-  เศษกระดาษ  พลาสติก 

-  ภาชนะบรรจุ 

-  เศษขยะสาํนกังาน 

มูลฝอยเปียก 

-  ขวดนํ้าเกลือ / นํ้ายา 

-  ขวดพลาสติก 

-  ขวดแกว้ 

-  กล่อง / ลงักระดาษ 

-  กระดาษหนงัสือพิมพ ์

-  กระดาษสาํนกังาน ถุงพลาสติกสีดาํ 

รองรับในถงัท่ีมีฝาปิด 

-  เศษอาหาร 

ถุงพลาสติกสีดาํ 

รองรับในถงัท่ีมีฝาปิด 

 

มูลฝอยทั่วไป 
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มาตรฐานการแยก  เกบ็  รวบรวม  เคล่ือนย้ายและกาํจัดมูลฝอยติดเช้ือ 

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์  โรงพยาบาลหลังสวน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีพกัมูลฝอยทัว่ไป 

แต่ละหน่วยงานบริหาร

จดัการโดย 

- Recycle 

- Reuse 

 

หน่วยงานส่วนทอ้งถ่ิน 

เทศบาลหลงัสวน 

 

 

แยกและรวบรวมมูลฝอย 

แต่ละประเภท 

หน่วยงานส่วนทอ้งถ่ิน  

เทศบาลหลงัสวน 

 

มูลฝอยติดเช้ือ 
 

ของเหลวติดเช้ือ วัสดุติดเช้ือ 

 

 
- ปัสสาวะ 

- นํ้ายาฆ่าเช้ือท่ีใชแ้ลว้                                   

     (ผสมเจือจาง) 

- Waste product จากเคร่ือง  

   Architect,  BC5300, 

BC6200, CA510 

ของมีคมติดเช้ือ 

 

- ผา้ก๊อซ, สาํลี, Mask 

- Syring,   ถุงมือ   

-วสัดุอ่ืนๆ ท่ีเป้ือน เลือด    

  หรือสารคดัหลัง่ 

- หลอดบรรจุเลือด/ ซีร่ัม 

-กระป๋องใส่อุจจาระ 

-ตลบัเก็บเสมหะ  

-Media เพาะเช้ือ                 

ท่อระบายนํ้า 

- เขม็เจาะเลือด, Lancet 

- ใบมีดโกน 

- หลอด Hematocrit 

- เศษหลอดแกว้แตก ท่ี

เป้ือนเลือดหรือสารคดัหลัง่

จากร่างกาย 

-Slide 

-Tip 

 

ถุงพลาสติกทึบสีแดง 

(มดัปากถุงใหแ้น่น) 

แกลลอนพลาสติก 

(ปิดฝาใหแ้น่น) 
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มาตรฐานการแยก  เกบ็  รวบรวม  เคล่ือนย้ายและกาํจัดมูลฝอยอนัตราย 

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลหลงัสวน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่งกาํจดัท่ีเทศบาลหลงัสวน 

 

ส่งกาํจดัท่ีเทศบาลหลงัสวน 

ลงบ่อบาํบดันํ้าเสีย 
ท่ีพกัมูลฝอยติดเช้ือ 

ท่ีพกัมูลฝอยติดเช้ือ 

 

มูลฝอยอนัตราย 
 

-  ถ่านไฟฉาย 

-  แบตเตอร์ร่ี 

-  ขวดสเปรย ์

-  กระป๋องสีสเปรย ์

 

ถุงพลาสติกสีดาํ 

(ปิดปากถุงใหแ้น่น) 

ระบุ “ มูลฝอยอนัตราย “ 
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บ่อมูลฝอยอนัตราย 
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การกาํจัดขยะจากห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาคลนิิก 

ขวด hemoculture, plateเพาะเลีย้งเช้ือและหลอดอาหารทดสอบทางชีวะเคมี 

1. น่ึงฆ่าเช้ือ ดว้ย Autoclave 121 องศา 15 ปอนด ์นาน 15 นาที 

2. บนัทึกการใชง้าน autoclave ในแบบบนัทึก FR-MC-003 

       3.   เม่ืออบทาํลายเช้ือเสร็จนาํขยะใส่ถงุดาํ ส่งขยะทัว่ไป ท่ีไม่ติดเช้ือ ท่ีโรงพกัขยะของโรงพยาบาล 

       4.   รอเทศบาลมาดาํเนินการต่อไป 

**ทาํลายเช้ือโดยใชเ้คร่ือง autoclave ทุกวนัจนัทร์ ควบคุมคุณภาพโดยใช ้spore test  อาหารเล้ียงเช้ือในหลอด spore 

test ตอ้งมีสีม่วงเหมือนเดิมจึงจะถือวา่ผา่น   

 

ปัสสาวะ , เสมหะ ,  หนอง ,  เน้ือเย่ือต่างๆ และสารคัดหลัง่อ่ืน ๆ(ส่วนใหญ่จะบรรจุอยู่ในภาชนะท่ีมีการจัดเกบ็และ

ปิดฝา ปิดจุกแน่นสนิท) 

1. ทิ้งใส่ถุงแดง 2 ชั้น เก็บรวบรวมผกูปากมิดชิด 

2. ส่งเผาทาํลายตามระบบของโรงพยาบาล  

  

เข็ม  เศษแก้ว และใบมีด 

1. เก็บรวบรวมบรรจุในขวดพลาสติก ท่ีมีความหนาสามารถป้องกนัการแทงทะลุ มีฝาปิดมิดชิด 

2. รวบรวมทิ้งถงัขยะติดเช้ือ  

3. ส่งเผาทาํลายตามระบบของโรงพยาบาล 

หลอดแก้วใส่อาหารเลีย้งเช้ือท่ีนํากลบัมาใช้ใหม่ 

1. น่ึงฆ่าเช้ือ เขา้ Autoclave 121 องศา 15 ปอนด ์นาน 15 นาที  

 2.  เทอาหารเล้ียงเช้ือ  แช่และทาํลายเช้ือในนํ้ายาฆ่าเช้ือ นํ้ ายา 2 %  Hypochloride  24 ชัว่โมง   

3.  ลา้งทาํความสะอาดดว้ยผงซกัฟอกและฆ่าเช้ือโดยการอบดว้ยความร้อนแหง้อีกคร้ัง (160-180 °C นาน 2 ชัว่โมง) 
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1.สวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัตวัไดแ้ก่ เส้ือกาวน์แขนยาว, Mask, สวมถุงมือหนาสีส้ม 

2.นาํป้ายขอ้ความ “ระวงั เขตอนัตราย” มาตั้งบริเวณท่ีเกิดอุบติัเหตุเพื่อเตือนผูป้ฏิบติังานอ่ืน 

3.เก็บเศษแกว้และของมีคมดว้ยคีมคีบใส่กระป๋องพลาสติกสาํหรับทิ้งของมีคม  

4.ใชก้ระดาษคลุมทบับริเวณท่ีมีของหกใหท้ัว่ถึง  

5.เท 1% Sodium Hypochloride ราดบริเวณท่ีเกิดอุบติัเหตุจากดา้นนอกเขา้สู่ดา้นใน ปล่อยทิ้งไว ้30 นาที 

6.รวบกระดาษดว้ยคีมคีบ ทิ้งในถุงขยะติดเช้ือ 

7.กวาดช้ินส่วนท่ีเหลือดว้ยกระดาษลงั นาํไปทิ้งในถุงขยะติดเช้ือ 

8.ใชผ้า้ก๊อสชุบ 1% Sodium Hypochloride เช็ดทาํความสะอาดบริเวณท่ีเกิดอุบติัเหตุใหส้ะอาดอยา่งทัว่ถึง 

9.นาํถุงขยะติดเช้ือไปทาํลายตามระบบของโรงพยาบาล  
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แนวทางปฏิบัติเม่ือบุคลากรได้รับอุบัติเหตุ ถูกเข็มตํา /สารคัดหลัง่กระเด็นเข้าตาขณะปฏิบัติงาน 

 

 

 

                        

 

 

- ลา้งแผลดว้ยนํ้าสะอาดมาก ๆ                                                                                                                                                    

- เช็ดบาดแผลดว้ย providine   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

  

 

  

  

  

 

  

 

 

 

เลือด / สารคดัหลัง่จาก

ผูป่้วยกระเดน็เขา้ตา 

ในเวลาราชการ   พบแพทย ์ IC  เพ่ือประเมินความเส่ียง และรับคาํปรึกษา , เจาะเลือด Anti- HIV , Anti HCV ,  HBs-Ag, รับยา 

นอกเวลาราชการ   พบแพทยเ์วร  เพ่ือเพ่ือประเมินความเส่ียง และรับคาํปรึกษา , เจาะเลือด Anti-HIV , HBs-Ag, Anti-HBs ,          

Anti-HBc , CBC, รับยา 

เจาะเลือดบคุลากรทนัที หรือหลงั

เกิดอุบติัเหตุภายใน  72  ชม.  

ลา้งออกดว้ยสะอาด/สบู่ 

เช็ดดว้ย 70 %Alcohol 

ทาดว้ย Betadine 

 

ถูกเขม็/ของมีคม

เป้ือนเลือด ตาํ /บาด 

ลา้งดว้ยนํ้าสะอาดหลายๆ คร้ัง

หรือนํ้ายาลา้งตา หรือลา้งดว้ย 

0.9% NSS หลายๆ คร้ัง 

 

เลือด / สารคดัหลัง่จา

ผูป่้วยกระเดน็เขา้ปาก 

 

เจาะเลือดผูป่้วยทนัที พร้อมทั้ง

ซกัประวติัพฤติกรรมเส่ียง 

 

เลือด/สารคดัหลัง่ของ

ผูป่้วยกระเดน็ถูกผิวหนงั

ท่ีมีแผล 

 

ลา้งแผลดว้ยนํ้าสบู ่

เช็ดดว้ย 70 Alcohol 

ทาดว้ย Betadine solution 

 

เขียนแบบบนัทึกและรายงานอบุตัิเหตุในการ

ให้บริการทางการแพทย์   

 

 
ติดตามผลเลือด anti-HIV บุคลากรสัปดาห์ท่ี 6  เดือนท่ี 3, 6  

 

ไม่ติดเช้ือ 

 

ติดเช้ือเอดส์จาก

การปฏิบติังาน 

บว้นนํ้าลายออก  ลา้ง

ปาก  กลั้วคอ  ดว้ยนํ้า

สะอาดหลาย ๆ คร้ัง 

 

ได้ผลการตรวจเลือด  แจ้งแพทย์  เพ่ือ

ขอรับคําปรึกษา และรับประทานยาต้าน

ไวรัส /แจ้ง ICN เพ่ือขอคําปรึกษาต่อ 

 

หมายเหตุ    

1.เจาะเลือดหา  anti-HIV,   

   HBs Ag และ Anti -HCV   

  ในคร้ังแรก กรณีไม่ทราบผลเลือด   

  ท้ังในผู้ป่วย  และบุคลากร 

2.แพทย์ IC คือ  

 นพ.ถนอมศักดิ์ สะนนท์ 

ถ้าไม่อยู่ แพทย์คนท่ี2 คือ 

พญ.วันรวี ใจสมุทร 
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           ชนิดของ 

          ส่ิงส่งตรวจ 

     วัตถุประสงค์ 

       ในการเก็บ 
วิธีจัดเก็บ สถานท่ีเก็บ อุณหภูม ิ

ระยะเวลา 

   จัดเก็บ 

  ผู้รับ 

ผิดชอบ 

           การทําลาย 

           ส่ิงส่งตรวจ 

Urine ไม่มีการเก็บ - - - - - 1.เท Urine ทิ้งในระบบ 

   บาํบดันํ้าเสียของ 

   โรงพยาบาล 

2.ภาชนะใส่ Urine ลา้ง 

   ทาํ ความสะอาดแลว้ 

   นาํกลบั มาใชซ้ํ้า 

3.ส่ิงส่งตรวจอ่ืนๆใหทิ้้ง 

   ลงถุงขยะติดเช้ือ  

   (ถุงสีแดง) 

   พร้อมภาชนะ 

4.ปิดปากถุงให้สนิท 

   แลว้กาํจดัทิ้งตามระบบ 

   กาํจดัขยะของ 

   โรงพยาบาล 

 

Stool, Sputum ไม่มีการเก็บ - - - - - 

Serum ท่ีAnti-HIV  

ผล Positive 

ไวท้วนสอบ ปิดฝาให้สนิท 

จดัเก็บตามเดือน 

ท่ีตรวจวิเคราะห ์

ตูเ้ยน็เก็บ  

Specimen 

-18 0C 3 เดือน ช่อเพญ็ 

1. Serum/plasma                                             

2.Clotted  Blood     

3.EDTA Blood    

4.Heparin Blood   

5.Citrate blood  

1, 2,3 ไวส่ั้งตรวจ 

เพ่ิมและไวท้วน 

สอบ 

4, 5 ไวท้วนสอบ 

1.ปิดฝา tube 

แลว้เก็บใส่ Rack 

ตามวนัท่ีทาํการ 

ตรวจวิเคราะห ์

 

1.ปิดฝาภาชนะ

ให้สนิท 

2.เก็บเรียงตาม 

วนัท่ีตรวจ 

วิเคราะห ์

 

 

ตูเ้ยน็เก็บ  

Specimen 

2-8 0C 7 วนั ณาศิส 

Body fluid ไวส่ั้งตรวจเพ่ิม  

และไวท้วนสอบ 

ตูเ้ยน็เก็บ  

Specimen 

2-8 0C 7 วนั เพญ็นภา 

เลือด ส่งตรวจทางธนาคาร 

เลือด  (Clotted blood และ 

เลือดจากสายถุงเลือด) 

ไวท้วนสอบ ตูเ้ยน็เก็บ  

Specimen 

2-8 0C 7 วนั นนัทภพ 

Urine (ส่งตรวจ Meth 

,THC ท่ีเป็นคดี) 

ไวส่ั้งตรวจเพ่ิม  

และไวท้วนสอบ 

ตูเ้ยน็เก็บ  

Specimen 

2-8 0C 7 วนั เพญ็นภา 

Vaginal discharge 

 (ส่งตรวจ Acid phos, 

Sperm ท่ีเป็นคดี) 

ไวส่ั้งตรวจเพ่ิม  

และไวท้วนสอบ 

ตูเ้ยน็เก็บ  

Specimen 

2-8 0C 7 วนั เพญ็นภา 

Specimen ท่ีเหลือ 

จากการการเพาะเช้ือ 

ไวท้วนสอบ ตูเ้ยน็เก็บ  

Specimen 

2-8 0C 7 วนั โชคชยั 

Media เพาะเช้ือและ 

ขวด Hemoculture 

หลงัจาก Iden เช้ือ 

แลว้ไม่มีการเก็บ 

- - - - โชคชยั 1.Autoclave แลว้ปิดปาก 

ถุงให้สนิท 

2.กาํจดัทิ้งตามระบบ 

 ของโรงพยาบาล 

Slide CBC   ไวท้วนสอบ เก็บใส่กล่อง ห้องปฏิบติั อุณหภูมิ 7 วนั นยันา 1.ทิ้งในภาชนะทิ้งของ 

ปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการสงเคราะห์

ผูติ้ดเช้ือเอดส์  อนัเน่ืองมาจากการปฏิบติัหนา้ท่ี  พ.ศ. 2540 
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Slide Gram’s stain 

Slide AFB 

เรียงตามวนัท่ี 

ตรวจวิเคราะห ์

การ ห้อง 7 วนั 

3 เดือน 

มีคม 

2.กาํจดัทิ้งตามระบบ 

 ของโรงพยาบาล 

 

 

 

เอกสารอา้งอิง 

1. คู่มือการปฏิบติังานแบคทีเรียและรา สาํหรับโรงพยาบาลศูนยแ์ละโรงพยาบาลทัว่ไป. สถาบนัวิจยั

วิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2558 

2. งานป้องกนัและควบคุมการติดเช้ือ โรงพยาบาลหลงัสวน พ.ศ. 2559 
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