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คู่่�มือืการฆ่�าเชื้ื�อ ใชื้ใ้นสถานพยาบาลเท�าน้�น
คู่่�มือืน้�จ้ัดทำาขึ้้�นเพื�อการใชื้ง้านหนา้กากแบบคู่รอบจัมืก่ AirFit™ N30 กบ้ผู้่ป้่� วยหลายรายในศูน่ยต์รวจัและวเิคู่ราะหค์ู่ณุภาพการนอนหลบ้ คู่ลนิกิ หรอืโรงพยาบาล หากคู่ณุใชื้ห้นา้กากเพย้งคู่นเดย้วท้�บา้น โป่รดดคู่่ำาแนะนำาในการทำาคู่วามืสะอาด
ในคู่่�มือืการใชื้ง้าน ผู้่ท้้�ดำาเนนิการทำาคู่วามืสะอาดฆ่�าเชื้ื�อมืห้นา้ท้�ตรวจัสอบใหแ้น�ใจัว�าการทำาคู่วามืสะอาดฆ่�าเชื้ื�อเป็่นไป่ตามืขึ้้ �นตอนท้� ResMed ตรวจัสอบแลว้ว�าสามืารถใชื้ไ้ด ้

ส�วนป่ระกอบขึ้องหนา้กากส�วนป่ระกอบขึ้องหนา้กาก1

การทำาคู่วามืสะอาดการทำาคู่วามืสะอาด

จัำานวนรอบการฆ่�าเชื้ื�อท้� จัำานวนรอบการฆ่�าเชื้ื�อท้� 
ผู้�านการร้บรองผู้�านการร้บรอง

สารทำาคู่วามืสะอาดป่ระจัลุบท้�มืฤ้ทธิ์ิ�เป็่นด�างอ�อนๆ สารทำาคู่วามืสะอาดป่ระจัลุบท้�มืฤ้ทธิ์ิ�เป็่นด�างอ�อนๆ 
เชื้�นเชื้�น Alconox

Neodisher Mediclean Forte

การฆ่�าเชื้ื�อดว้ยคู่วามืรอ้นการฆ่�าเชื้ื�อดว้ยคู่วามืรอ้น

การฆ่�าเชื้ื�อดว้ยตว้เองการฆ่�าเชื้ื�อดว้ยตว้เอง เคู่รื�องลา้งเคู่รื�องมือืและอปุ่กรณก์ารแพทยอ์ต้โนมืต้ิเคู่รื�องลา้งเคู่รื�องมือืและอปุ่กรณก์ารแพทยอ์ต้โนมืต้ิ

• ขึ้อบรองหนา้กาก 30

• โคู่รงแบบมืาตรฐาน 30

• โคู่รง QuietAir™ 2 – – –

• สายร้ดศูร้ษะแบบแยกเป็่นสองเสน้ 30

1 อาจัมืจ้ัำาหน�ายเฉพาะบางภม่ืภิาคู่ สำาหร้บรายละเอย้ดแบบสมืบร่ณเ์ก้�ยวกบ้การใชื้ห้นา้กากอย�างถก่ตอ้ง โป่รดดคู่่่�มือืการใชื้ง้าน สำาหร้บรายการชื้ิ�นส�วนสำาหร้บเป่ล้�ยนท้�มืจ้ัำาหน�าย โป่รดตรวจัสอบจัากคู่่�มือืผู้ลติภณ้ฑ์ท์้� ResMed.com
2 ไมื�ไดม้ืไ้วส้ำาหร้บการใชื้ง้านซ้ำำ�ากบ้ผู้่ป้่� วยหลายราย

A สายร้ดศูร้ษะแบบแยกเป็่นสายร้ดศูร้ษะแบบแยกเป็่น
สองเสน้สองเสน้

1 หว้รอ้ยสายร้ด
2 ร้งดมุื
3 แถบปิ่ดป่ลายสาย
B ขึ้อบรองหนา้กากขึ้อบรองหนา้กาก
C โคู่รงโคู่รง QuietAir™ / มืาตรฐานมืาตรฐาน
4 กา้นดน้ใหอ้ย่�ในตำาแหน�ง
5 ชื้�องระบายอากาศู QuietAir

6 ชื้�องระบายอากาศู
7 ท�อต�อเขึ้า้กบ้หนา้กาก
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ขึ้้ �นตอนการฆ่�าเชื้ื�อดว้ยคู่วามืรอ้น
1.  การถอดชื้ิ�นส�วนขึ้องการถอดชื้ิ�นส�วนขึ้อง

หนา้กากหนา้กาก
ถอดชื้ิ�นส�วนขึ้องหนา้กากตามืคู่ำาแนะนำาในคู่่�มือืการใชื้ง้าน

2. การทำาคู่วามืสะอาดการทำาคู่วามืสะอาด

1. เตรย้มืนำ�ายาทำาคู่วามืสะอาดโดยผู้สมืสารทำาคู่วามืสะอาดป่ระจัลุบท้�มืฤ้ทธิ์ิ�เป็่นด�างอ�อนๆ กบ้นำ�าเป่ล�า1 ตามืคู่ำาแนะนำาขึ้องผู้่ผู้้ลติ ResMed ไดต้รวจัสอบแลว้ว�าวธิิ์ก้ารฆ่�าเชื้ื�อต�อไป่น้�สามืารถใชื้ไ้ด:้

• Alconox คู่วามืเขึ้ม้ืขึ้น้ 1% (10 กร้มื/ลติร) 30-55°C
2. แชื้�ชื้ ิ�นส�วนขึ้องหนา้กากท้ �งหมืดเป็่นเวลา 5 ถง้ 10 นาท ้ตรวจัสอบใหแ้น�ใจัว�าไมื�มืฟ้องอากาศูในชื้ิ�นส�วนต�างๆ
3. หลง้จัากท้�แชื้�คู่รบตามืเวลาแลว้ ใหใ้ชื้แ้ป่รงขึ้นนุ�มืทำาคู่วามืสะอาดดา้นในและดา้นนอกขึ้องส�วนป่ระกอบต�างๆ ขึ้ณะท้�ส�วนป่ระกอบต�างๆ ยง้แชื้�อย่�ในนำ�ายาทำาคู่วามืสะอาด ตามืคู่ำาแนะนำาต�อไป่น้� ใหคู้่วามื

สำาคู่ญ้เป็่นพเิศูษบรเิวณร�องและชื้�องต�างๆ
• • ขึ้อบรองหนา้กากขึ้อบรองหนา้กาก / โคู่รงโคู่รง / สายร้ดศูร้ษะสายร้ดศูร้ษะ แป่รงนาน 1 นาท้

4. ลา้งส�วนป่ระกอบต�างๆ ใตน้ำ�าป่ระป่าท้�ไหลผู้�าน1 (≤60°C) โดยใหพ้ื�นผู้วิทกุส�วนสม้ืผู้้สกบ้นำ�าโดยตรง
• • ขึ้อบรองหนา้กากขึ้อบรองหนา้กาก / โคู่รง โคู่รง ลา้งนำ�าเป็่นเวลา 30-60 วนิาท้
• • สายร้ดศูร้ษะสายร้ดศูร้ษะ ลา้งนำ�า 1 นาท ้โดยบบ้นำ�าออกซ้ำำ�าๆ

3.  การตรวจัสอบและการการตรวจัสอบและการ
ทำาใหแ้หง้ทำาใหแ้หง้

1. ตรวจัสอบ และหากจัำาเป็่น ใหต้ามืขึ้้ �นตอนท้ �งหมืดในขึ้อ้ [2. การทำาคู่วามืสะอาด] ซ้ำำ�าจันสะอาดอย�างเห็นไดช้ื้ด้2

2. บบ้สายร้ดศูร้ษะเพื�อเอานำ�าส�วนเกนิออก
3. นำาชื้ิ�นส�วนท้ �งหมืดไป่ผู้้�งลมืใหแ้หง้สนทิโดยไมื�สม้ืผู้้สกบ้แสงแดดโดยตรง3

4. การฆ่�าเชื้ื�อการฆ่�าเชื้ื�อ

1. แชื้�ส�วนป่ระกอบขึ้องหนา้กากในอ�างนำ�ารอ้น1 โดยใชื้อ้ณุหภม่ืแิละเวลาดง้น้�:
• 75°C เป็่นเวลา 30 นาท้
• 80°C เป็่นเวลา 10 นาท้
• 90-93°C เป็่นเวลา 1 ถง้ 10 นาท้

2. บบ้สายร้ดศูร้ษะเพื�อเอานำ�าส�วนเกนิออก
3. นำาชื้ิ�นส�วนท้ �งหมืดไป่ผู้้�งลมืใหแ้หง้สนทิโดยไมื�สม้ืผู้้สกบ้แสงแดดโดยตรง

5. การตรวจัสอบการตรวจัสอบ ดำาเนนิการตรวจัสอบชื้ิ�นส�วนขึ้องหนา้กากแต�ละชื้ิ�นดว้ยสายตา หากชื้ิ�นส�วนต�างๆ ขึ้องหนา้กากมืร้�องรอยการเสื�อมืสภาพท้�เห็นไดอ้ย�างชื้ด้เจัน (การแตกรา้ว รอยแตก หรอืการฉ้กขึ้าด เป็่นตน้) คู่วรทิ�งชื้ ิ�น
ส�วนดง้กล�าวแลว้เป่ล้�ยนใหมื� ชื้ ิ�นส�วนท้�เป็่นซ้ำลิโิคู่นอาจัมืส้ซ้้ำด้ลงเล็กนอ้ย ซ้ำ้�งสามืารถยอมืร้บได ้

6.  การป่ระกอบชื้ิ�นส�วนขึ้องการป่ระกอบชื้ิ�นส�วนขึ้อง
หนา้กากกลบ้เขึ้า้ท้�หนา้กากกลบ้เขึ้า้ท้�

ป่ระกอบชื้ิ�นส�วนขึ้องหนา้กากตามืคู่ำาแนะนำาในคู่่�มือืการใชื้ง้าน

7. การเกบ็ร้กษาและการขึ้นส�งการเกบ็ร้กษาและการขึ้นส�ง ดร่ายละเอย้ดการเกบ็ร้กษาและการขึ้นส�งไดใ้นคู่่�มือืการใชื้ง้าน

1 สำาหร้บขึ้้ �นตอนการทำาคู่วามืสะอาด การลา้ง และการฆ่�าเชื้ื�อท้ �งหมืด ใหใ้ชื้น้ำ�าท้�มืคู้่ณุภาพเทย้บเท�านำ�าดื�มื ในกรณ้ท้�กฎระเบย้บในทอ้งถิ�นมืข้ึ้อ้กำาหนดเก้�ยวกบ้คู่ณุภาพนำ�าท้�ใชื้ส้ำาหร้บการฆ่�าเชื้ื�ออปุ่กรณท์างการแพทย ์จัะตอ้งป่ฏิบิต้ติามืขึ้อ้กำาหนดเหล�าน้� 
2 การไมื�ทำาคู่วามืสะอาดชื้ิ�นส�วนขึ้องหนา้กากตามืท้�ระบไุว ้อาจัทำาใหฆ้่�าเชื้ื�อไดไ้มื�ดพ้อ
3 ไมื�จัำาเป็่นตอ้งทำาใหแ้หง้ หากดำาเนนิการฆ่�าเชื้ื�อดว้ยคู่วามืรอ้นต�อโดยทน้ท้
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ขึ้้ �นตอนการฆ่�าเชื้ื�อดว้ยคู่วามืรอ้น - เคู่รื�องลา้งเคู่รื�องมือืและอปุ่กรณก์ารแพทยอ์ต้โนมืต้ิ
1.  การถอดชื้ิ�นส�วนขึ้องการถอดชื้ิ�นส�วนขึ้อง

หนา้กากหนา้กาก
ถอดชื้ิ�นส�วนขึ้องหนา้กากตามืคู่ำาแนะนำาในคู่่�มือืการใชื้ง้าน

2.  เคู่รื�องลา้งเคู่รื�องมือืเคู่รื�องลา้งเคู่รื�องมือื
และอปุ่กรณก์ารแพทย์และอปุ่กรณก์ารแพทย์
อต้โนมืต้ิอต้โนมืต้1ิ

1. แชื้�ชื้ ิ�นส�วนขึ้องหนา้กากในอ�างลา้งท้�มืน้ำ�าป่ระป่า 5 ลติร1 เป็่นเวลา 1 นาท ้ตรวจัสอบใหแ้น�ใจัว�าไมื�มืฟ้องอากาศูในชื้ิ�นส�วนต�างๆ
2. ลา้งชื้ิ�นส�วนแต�ละชื้ิ�นในนำ�าป่ระป่าท้�ไหลผู้�าน1 เป็่นเวลา 30 วนิาท ้ตรวจัสอบใหแ้น�ใจัว�าพื�นผู้วิดา้นในไดร้้บการชื้ะลา้ง
3. นำาชื้ิ�นส�วนต�างๆ เขึ้า้ไป่ในเคู่รื�องลา้งเคู่รื�องมือืและอปุ่กรณก์ารแพทยอ์ต้โนมืต้ทิ้�ไดม้ืาตรฐาน ISO 15883 สำาหร้บชื้ิ�นส�วนโคู่รงแบบมืาตรฐาน ใหต้ดิต้ �งหว้ฉ้ดสเป่รย ์(spray nozzle)3 เพื�อชื้�วยใหน้ำ�าไหลผู้�านท�อ

ท้�ต�อกบ้หนา้กาก คู่วรจ้ัดวางชื้ิ�นส�วนในลก้ษณะท้�สามืารถระบายนำ�าไดอ้ย�างมืป้่ระสทิธิ์ภิาพ
4. ต้ �งคู่�าเคู่รื�องลา้งเคู่รื�องมือืและอปุ่กรณก์ารแพทยอ์ต้โนมืต้โิดยใชื้ก้ารต้ �งคู่�าต�อไป่น้�: 

เฟสเฟส/ระยะระยะ ระยะเวลาหมืนุเวย้นระยะเวลาหมืนุเวย้น  (นาท้นาท)้ อณุหภม่ืิอณุหภม่ื ิ(°C) สารทำาคู่วามืสะอาดสารทำาคู่วามืสะอาด
การลา้งเบื�องตน้ 4 นำ�าเย็น –

ลา้ง 10 43-60 2-10 มืล./ลติร (0.2-1%) Neodisher Mediclean Forte
การทำาใหเ้ป็่นกลาง 6 43-60 1-2 มืล./ลติร (0.1-0.2%) Neodisher Z
การลา้งนำ�าคู่ร้ �งสดุทา้ย 3 43-60 –

การฆ่�าเชื้ื�อดว้ยคู่วามืรอ้น 5-10 90-93 –

3.  การตรวจัสอบและการทำาให ้การตรวจัสอบและการทำาให ้
แหง้แหง้

1. ตรวจัสอบ และหากจัำาเป็่น ใหต้ามืขึ้้ �นตอนท้ �งหมืดในขึ้อ้ [2. เคู่รื�องลา้งเคู่รื�องมือืและอปุ่กรณก์ารแพทยอ์ต้โนมืต้]ิ จันสะอาดอย�างเห็นไดช้ื้ด้2

2. บบ้สายร้ดศูร้ษะเพื�อเอานำ�าส�วนเกนิออก
3. นำาชื้ิ�นส�วนท้ �งหมืดไป่ผู้้�งลมืใหแ้หง้สนทิโดยไมื�สม้ืผู้้สกบ้แสงแดดโดยตรง

4. การตรวจัสอบการตรวจัสอบ ดำาเนนิการตรวจัสอบชื้ิ�นส�วนขึ้องหนา้กากแต�ละชื้ิ�นดว้ยสายตา หากชื้ิ�นส�วนต�างๆ ขึ้องหนา้กากมืร้�องรอยการเสื�อมืสภาพท้�เห็นไดอ้ย�างชื้ด้เจัน (การแตกรา้ว รอยแตก หรอืการฉ้กขึ้าด เป็่นตน้) คู่วรทิ�งชื้ ิ�น
ส�วนดง้กล�าวแลว้เป่ล้�ยนใหมื� ชื้ ิ�นส�วนท้�เป็่นซ้ำลิโิคู่นอาจัมืส้ซ้้ำด้ลงเล็กนอ้ย ซ้ำ้�งสามืารถยอมืร้บได ้

5.  การป่ระกอบชื้ิ�นส�วนขึ้องการป่ระกอบชื้ิ�นส�วนขึ้อง
หนา้กากกลบ้เขึ้า้ท้�หนา้กากกลบ้เขึ้า้ท้�

ป่ระกอบชื้ิ�นส�วนขึ้องหนา้กากตามืคู่ำาแนะนำาในคู่่�มือืการใชื้ง้าน

6. การเกบ็ร้กษาและการขึ้นส�งการเกบ็ร้กษาและการขึ้นส�ง ดร่ายละเอย้ดการเกบ็ร้กษาและการขึ้นส�งไดใ้นคู่่�มือืการใชื้ง้าน 

1 สำาหร้บขึ้้ �นตอนการทำาคู่วามืสะอาด การลา้ง และการฆ่�าเชื้ื�อท้ �งหมืด ใหใ้ชื้น้ำ�าท้�มืคู้่ณุภาพเทย้บเท�านำ�าดื�มื ในกรณ้ท้�กฎระเบย้บในทอ้งถิ�นมืข้ึ้อ้กำาหนดเก้�ยวกบ้คู่ณุภาพนำ�าท้�ใชื้ส้ำาหร้บการฆ่�าเชื้ื�ออปุ่กรณท์างการแพทย ์จัะตอ้งป่ฏิบิต้ติามืขึ้อ้กำาหนดเหล�าน้�
2 การไมื�ทำาคู่วามืสะอาดชื้ิ�นส�วนขึ้องหนา้กากตามืท้�ระบไุว ้อาจัทำาใหฆ้่�าเชื้ื�อไดไ้มื�ดพ้อ
3 ใชื้ต้ะแกรง/แร็คู่บรรจัอุปุ่กรณส์ำาหร้บเคู่รื�องลา้งเคู่รื�องมือืและอปุ่กรณก์ารแพทยอ์ต้โนมืต้ทิ้�มืห้ว้ฉ้ดสเป่รย/์หว้ฉ้ดแรงดน้สง่
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       คู่ำาเตอืนและขึ้อ้คู่วรระวง้ท้�วไป่คู่ำาเตอืนและขึ้อ้คู่วรระวง้ท้�วไป่
• • ป่ฏิบิต้ติามืคู่ำาแนะนำาในการทำาคู่วามืสะอาดและฆ่�าเชื้ื�อเสมือ ผู้ลติภณ้ฑ์ท์ำาคู่วามืสะอาดบางชื้นดิอาจัก�อคู่วามืเสย้หายใหก้บ้หนา้กาก ชื้ิ�นส�วน และการทำางานขึ้องหนา้กาก หรอืทิ�งไอระเหยตกคู่า้งท้�เป็่นอน้ตราย การดำาเนนิการท้�ป่ฏิบิต้ติามืคู่ำาแนะนำาในการทำาคู่วามืสะอาดและฆ่�าเชื้ื�อเสมือ ผู้ลติภณ้ฑ์ท์ำาคู่วามืสะอาดบางชื้นดิอาจัก�อคู่วามืเสย้หายใหก้บ้หนา้กาก ชื้ิ�นส�วน และการทำางานขึ้องหนา้กาก หรอืทิ�งไอระเหยตกคู่า้งท้�เป็่นอน้ตราย การดำาเนนิการท้�

คู่ลาดเคู่ลื�อนไป่จัากขึ้้ �นตอนท้�ระบไุวใ้นคู่่�มือืน้� รวมืถง้การทำาคู่วามืสะอาดฆ่�าเชื้ื�อเกนิจัำานวนรอบสง่สดุท้�กำาหนดไว ้อาจัส�งผู้ลเสย้ต�อหนา้กาก และส�งผู้ลต�อคู่วามืป่ลอดภย้หรอืคู่ณุภาพขึ้องการร้กษาคู่ลาดเคู่ลื�อนไป่จัากขึ้้ �นตอนท้�ระบไุวใ้นคู่่�มือืน้� รวมืถง้การทำาคู่วามืสะอาดฆ่�าเชื้ื�อเกนิจัำานวนรอบสง่สดุท้�กำาหนดไว ้อาจัส�งผู้ลเสย้ต�อหนา้กาก และส�งผู้ลต�อคู่วามืป่ลอดภย้หรอืคู่ณุภาพขึ้องการร้กษา
• • ไมื�คู่วรนำาชื้ิ�นส�วนขึ้องหนา้กากไป่น้�งฆ่�าเชื้ื�อดว้ยแรงดน้ไอนำ�าหรอืทำาใหป้่ราศูจัากเชื้ื�อดว้ยกา๊ซ้ำเอทลิน้ออกไซ้ำด์ไมื�คู่วรนำาชื้ิ�นส�วนขึ้องหนา้กากไป่น้�งฆ่�าเชื้ื�อดว้ยแรงดน้ไอนำ�าหรอืทำาใหป้่ราศูจัากเชื้ื�อดว้ยกา๊ซ้ำเอทลิน้ออกไซ้ำด์
• • เมืื�อใชื้ส้ารทำาคู่วามืสะอาด สารฆ่�าเชื้ื�อ หรอือปุ่กรณ ์จัะตอ้งป่ฏิบิต้ติามืคู่ำาแนะนำาขึ้องผู้่ผู้้ลติเสมือ ในกรณ้ท้�คู่ำาแนะนำาไมื�ตรงกน้ ใหย้ด้คู่่�มือืน้�เป็่นหลก้เมืื�อใชื้ส้ารทำาคู่วามืสะอาด สารฆ่�าเชื้ื�อ หรอือปุ่กรณ ์จัะตอ้งป่ฏิบิต้ติามืคู่ำาแนะนำาขึ้องผู้่ผู้้ลติเสมือ ในกรณ้ท้�คู่ำาแนะนำาไมื�ตรงกน้ ใหย้ด้คู่่�มือืน้�เป็่นหลก้
• • ป่ฏิบิต้ติามืแนวทางการป่ฏิบิต้งิานท้�ป่ลอดภย้เสมือ รวมืถง้การใชื้อ้ปุ่กรณป้์่องกน้ส�วนบคุู่คู่ลป่ฏิบิต้ติามืแนวทางการป่ฏิบิต้งิานท้�ป่ลอดภย้เสมือ รวมืถง้การใชื้อ้ปุ่กรณป้์่องกน้ส�วนบคุู่คู่ล (PPE) ท้�เหมืาะสมื ตามืคู่วามืจัำาเป็่น โป่รดดคู่่ำาแนะนำาดา้นคู่วามืป่ลอดภย้ขึ้องผู้่ผู้้ลติสำาหร้บรายละเอย้ดเพิ�มืเตมิืท้�เหมืาะสมื ตามืคู่วามืจัำาเป็่น โป่รดดคู่่ำาแนะนำาดา้นคู่วามืป่ลอดภย้ขึ้องผู้่ผู้้ลติสำาหร้บรายละเอย้ดเพิ�มืเตมิื
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