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ทำ�ความสะอาด Stethoscope
อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ
นศ. พ. ธีรารัตน์ ยิ้มพงษ์, รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การติดเชือ้ ในโรงพยาบาลเป็นสาเหตุสำ�คัญ
ที่ทำ�ให้เกิดความเจ็บป่วยและการเสียชีวิตของผู้
ป่วยตามมา เราจึงควรตระหนักถึงความสำ�คัญ
ของการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล เพื่อ
รักษาชีวิตของผู้ป่วยและป้องกันการสิ้นเปลืองงบ
ประมาณในการรักษาการติดเชื้อดังกล่าว แหล่ง
ก่อเชื้อโรคที่สำ�คัญ คือ อุปกรณ์ทางการแพทย์
ต่างๆที่ใช้ในการตรวจและสัมผัสร่างกายผู้ป่วย
ในที่นี้จะกล่าวถึง ”Stethoscope„ จากผลการ
ศึกษาของ Mark A. Marinella และคณะ1 พบว่า
stethoscope มักมีเชื้อแบคทีเรียก่อโรคที่รุนแรง
แอบแฝงอยู่ และเป็นแหล่งที่มาของการติดเชื้อใน
โรงพยาบาลที่ส�ำ คัญอย่างหนึ่ง โดยจากการศึกษา
นี้สามารถเพาะเชื้อแบคทีเรียขึ้นทั้งชนิดที่ก่อโรค
และไม่กอ่ โรคจาก stethoscope และยังพบว่าส่วน
ขอบของ stethoscope มีจำ�นวนเชื้อแบคทีเรียที่
เพาะขึน้ มากกว่าบริเวณส่วนกลางของ diaphragm
จากผลการศึกษาแบบ transversal prospective
ของ S. Nunez และคณะ2 พบว่า propyl alcohol
มีประสิทธิภาพในการทำ�ความสะอาด stethoscope  ดีทสี่ ดุ โดยสามารถลดจำ�นวน colony ของ
แบคทีเรียหลังทำ�ความสะอาด stethoscope ได้ถงึ

ร้อยละ 99 และยังพบว่า stethoscope ของแพทย์
เพาะเชื้อแบคทีเรียขึ้นมากกว่า stethoscope ของ
พยาบาล ในขณะที่พยาบาลนั้นทำ�ความสะอาด
stethoscope บ่อยกว่าแพทย์ จากผลการศึกษา
แบบ prospective randomized, double-blind
study ของ Parmar และคณะ3 พบว่า การทำ�ความ
สะอาด stethoscope ทุกครั้งหลังสัมผัสผู้ป่วย
ทุกคนทันที ผลของการลดการติดเชื้อไม่ต่างกับ
การทำ�ความสะอาดเพียงวันละ 1 ครั้ง จากผลการ
ศึกษาแบบ observational study ของ A. M.
Whittington และคณะ4 พบว่าการใช้ stethoscope ประจำ�เตียง (bedside stethoscope) ใน
หอผู้ป่วยระยะวิกฤตนั้น ยังสามารถมีโอกาสใน
การเกิดการติดเชื้อของผู้ป่วย โดยเฉพาะเชื้อชนิด
ที่ดื้อยาหลายขนานได้ เช่นเดียวกับ stethoscope
ส่วนตัวของแต่ละบุคคล (personal stethoscope)
แต่จะต่างกันเพียงชนิดของเชื้อที่เพาะขึ้นเท่านั้น
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการทำ�ความสะอาด stethoscope
นั้นอาจไม่สามารถกำ�จัดเชื้อบางชนิดไปสู่ผู้ป่วย
ได้ เช่น Methicillin - resistant Staphylococcus aureus, Stenotrophomonas maltophilia
เช่นเดียวกับผลการศึกษาของ Fenelon L และ
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คณะ5 พบว่าการทำ�ความสะอาด stethoscope ไม่
สามารถกำ�จัดเชื้อ Claustridium difficile, Vancomycin resistant enterococci ได้ จากผลการ
ศึกษาของ Hill C และคณะ6 พบว่ากลยุทธที่ช่วย
ลดการติดเชื้อในโรงพยาบาล คือ การมี alcohol
ร่วมกับการติดแผ่นป้ายรณรงค์ทำ�ความสะอาด
stethoscope ไว้ในตึกผูป้ ว่ ยตามจุดต่างๆ เช่น ใน
ห้องให้การรักษา เตียงผูป้ ว่ ยและรถเข็นอุปกรณ์ใน
การตรวจผู้ป่วย จากผลการศึกษาแบบ prospective single-blinded study ของ Schroeder และ
คณะ7 พบว่าการทำ�ความสะอาด stethoscope
อย่างเดียวยังไม่เพียงพอต่อการป้องกันการติด
เชื้อในโรงพยาบาลที่ดีสุด แต่ควรควบคู่ไปกับ
การล้างมือที่ถูกต้องด้วย จะเห็นว่า stethoscope
นั้นเป็นพาหะในการนำ�เชื้อแบคทีเรียที่สำ�คัญ เรา
จึงควรต้องป้องกันโดยการเช็ดทำ �ความสะอาด
stethoscope อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง จะช่วยลด
โอกาสการติดเชื้อในโรงพยาบาลได้มากขึ้น รักษา
ชีวิตของผู้ป่วยและประหยัดงบประมาณ แต่การ
ทำ�ความสะอาด stethoscope อย่างเดียวยังไม่
เพียงพอต่อการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล
ที่ดีสุด แต่ควรควบคู่ไปกับการล้างมือที่ถูกต้อง
และการรักษาความสะอาดของอุปกรณ์ต่างๆ ใน
การดูแลผู้ป่วยอีกด้วย
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