
การป�องกันและควบคุม
การติดเชื้อในโรงพยาบาล

ผลิตภัณฑ�ทําลายเชื้อประสิทธิภาพสูง
ออกฤทธิ์กว�าง ครอบคลุมเชื้อแบคทีเร�ย เชื้อรา ไวรัสและสปอร�
ปลอดภัยกับผู� ใช�งาน ไม�ก�อให�เกิดการระคายเคือง
ไม�ทําลายพ�้นผ�วเคร�่องมือแพทย� ใช� ได�กับทุกวัสดุ
ออกฤทธิ์รวดเร็ว
เป�นมิตรกับสิ�งแวดล�อม
มาตรฐานวงการแพทย�ยุโรป EN 1040, EN 1275, EN 1276, EN 1650,EN 13697, 
EN 13624, EN 13727, EN 14348, EN 14476, EN 14561, EN 14562, EN 14563
ผ�านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, CE 1639
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นํ้ายาทําลายเชื้อบนพ�้นผ�ว

MEDICAL SPRAY
หัวสเปรย�ใช�ได� 2 แบบ ทั้งสเปรย�โฟมและสเปรย�ละเอียด

ว�ธีใช�
1.  สเปรย�นํ้ายาทําลายเชื้อบนพ�้นผ�วเคร�่องมือทางการแพทย� แล�วเช็ดคราบสกปรกออก

 หร�อปรับหัวสเปรย�แบบโฟมลงบนอุปกรณ� เคร�่องมือทางการแพทย� ก�อนส�งไปล�าง

 ทําความสะอาดเคร�่องมือ

2. สเปรย�ลงอีกครั้งเพ�่อทําลายเชื้อ ทิ�งไว�เป�นเวลาอย�างน�อย 1 – 10 นาที

3. ทิ�งไว�ให�แห�งหร�อเช็ดให�แห�งด�วยผ�าที่สะอาด

MEDICAL TISSUES
สามารถทําลายเชื้อครอบคลุมภายในเวลา 1 นาที

ว�ธีใช�
1.  ดึงกระดาษชุบนํ้ายาทําลายเชื้อออกมาเช็ดทําความสะอาด

 พ�้นผ�วต�างๆ ของอุปกรณ� เคร�่องมือทางการแพทย� 

2. ทิ�งไว�อย�างน�อย 5 ว�นาที

3. ล�างด�วยนํ้าสะอาดหร�อทิ�งไว�ให�แห�ง

นํ้ายาล�างเคร�่องมือแพทย�  STERILY
 มีประสิทธิภาพขจัดคราบสารคัดหลั่ง คราบเลือด โปรตีน 

 ทําความสะอาดและทําลายเชื้อเบื้องต�นอย�างรวดเร็ว

ว�ธีใช�
1. ผสมนํ้ายา STERILY 25 มิลลิลิตร ลงในนํ้าสะอาด 5 ลิตร

2. แช�เคร�่องมือ อุปกรณ�ทางการแพทย�ที่ทําความสะอาดเบื้องต�นแล�วในนํ้ายา 

 อย�างน�อย 10 นาที

3. ขัด ถู อุปกรณ�ใต�นํ้าหร�อใช�เคร�่องอัลตราโซนิคเพ�่อขจัดคราบสิ�งสกปรกออก

4. ล�างออกด�วยนํ้าสะอาด 

5. ทําอุปกรณ�ให�แห�ง เพ�่อเข�าสู�การทําลายเชื้อประสิทธิภาพสูงต�อไป
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ครอบคลุมการทําลายเชื้อแบคทีเร�ย เชื้อรา ไวรัสและสปอร�

ว�ธีใช�
1. ผสมนํ้ายา INSTRUMENTS 25 มิลลิลิตร ลงในนํ้าสะอาด 1 ลิตร 

2. แช�เคร�่องมือทางการแพทย�ที่ผ�านการทําความสะอาดมาแล�วในนํ้ายา อย�างน�อย 10 นาที

3. ล�างออกด�วยนํ้ากลั่นหร�อนํ้าปราศจากเชื้ออย�างน�อย 2 ครั้ง

4. ทําให�แห�ง จัดเก็บเป�นเคร�่องมือปราศจากเชื้อ พร�อมใช�งาน

นํ้ายาทําลายเชื้อประสิทธิภาพสูง ชนิดไร�สี-ไร�กลิ�น NEUTRALIS
ครอบคลุมการทําลายเชื้อแบคทีเร�ย เชื้อรา ไวรัสและสปอร�

ว�ธีใช�
1.  ผสมนํ้ายา NEUTRALIS 25 มิลลิลิตร ลงในนํ้าสะอาด 1 ลิตร 

2.  แช�เคร�่องมือทางการแพทย�ที่ผ�านการทําความสะอาดมาแล�วในนํ้ายา 

 อย�างน�อย 10 นาที

3.  ล�างออกด�วยนํ้ากลั่นหร�อนํ้าปราศจากเชื้ออย�างน�อย 2 ครั้ง

4. ทําให�แห�ง จัดเก็บเป�นเคร�่องมือปราศจากเชื้อ พร�อมใช�งาน

นํ้ายาทําลายเชื้อในอากาศแบบอัตโนมัติ  AIR CONTROL MATIC
 ทําลายเชื้อไวรัสและไมโครแบคทีเร�ยอย�างมีประสิทธิภาพ

 สามารถขจัดกลิ�นไม�พ�งประสงค�ได�เป�นอย�างดี

ว�ธีใช�
1. ติดตั้งเคร�่องพ�นทําลายเชื้อในอากาศแบบอัตโนมัติ

2. ตั้งช�วงเวลาในการสเปรย�ได� สามารถตั้งได�อย�างต�อเนื่อง

3. สเปรย�ในขณะที่ผู�ใช�งานอยู�ในห�องได�

ตร
วจสอ

บยนืยัน

การทดสอบในตัวอ่อ
นข

อง
ห
น

นํ้ายาทําลายเชื้อประสิทธิภาพสูง ชนิดมีสีและกลิ�น  INSTRUMENTS

ส�วนประกอบหลัก
N-benzyl-N-dodecyl-N, N-dimethyl-ammonium chloride/ N-benzyl-N, N-dimethyl-N-tetradecyl-ammonium chloride.
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การติดเชื้อในโรงพยาบาล (Healthcare - Associated Infections : HAI)

กิจกรรมสําคัญในแผนงานป�องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล 
(Essential components of Infection Prevention and Control Program)  ได�แก�

 1. การเฝ�าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล (Hospital – Associated Infection Surveillance)

 2. การป�องกันการแพร�กระจายเชื้อ (Isolation precautions)

 3. การทําลายเชื้อและการทําให�ปราศจากเชื้อ (Disinfection and Sterilization)

 4. การดูแลสุขภาพบุคลากร (Employee Health)

 5. การดูแลผู�ป�วย (Patient care practices)

 6. การตรวจทางห�องปฏิบัติการ (Microbiological services)

 7. การให�ความรู�และฝ�กอบรมบุคลากร (Education and Training)

 8. การควบคุมสิ�งแวดล�อม (Environmental Control)

 9. การประสานงานกับหน�วยสาธารณสุขในชุมชน (Community Coordination)

 10.การว�จัย (Research) 

ผู�นำเข�า
บร�ษัท บางกอก แอดวานซ� เทคโนโลยี่ จำกัด(สำนักงานใหญ�)
46/168 ถนนนวลจันทร� แขวงนวลจันทร� 
เขตบึงกุ�ม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10230
โทร. 02-184-2514, 094-757-7978
www.batco.co.th

ผู�จัดจำหน�าย

 คือการติดเชื้อซึ่งเป�นผลมาจากการที่ผู�ป�วยได�รับเชื้อหร�อพ�ษของเชื้อ 

(Toxin) ขณะรับการรักษาในโรงพยาบาลโดยทีผู่�ป�วยไม�มกีารตดิเช้ือน้ันมา

ก�อนหร�อการติดเชื้อนั้นไม�อยู�ในระยะฟ�กตัวของโรคและผู�ป�วยส�วนใหญ�รับ

การรักษาในโรงพยาบาลตั้งแต� 48 ชั่วโมงข�้นไป โดยมีป�จจัยที่ส�งเสร�มให�เกิด

การติดเชื้อได�แก� สิ�งมีชีว�ต (Host), เชื้อก�อโรค (Pathogen) 
และสิ�งแวดล�อม (Environment)

เชื้อที่เป�นสาเหตุของโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลที่พบมากคือ 
Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella spp., Acinetobacterbaumannii, 
Methicillin resistant Staphylococcus aureus (MRSA) และ Enterococci ที่มีการ

พัฒนาการดื้อยาเพ��มมากข�้นในช�วง 10 ป� ที่ผ�านมา ทําให�การรักษามีค�าใช�จ�ายเพ��มข�้นและ

ต�องใช�เวลานานในการกําจัดเชื้อให�หมดไป ทําให�ประสิทธิภาพของยาในการรักษาโรคติด

เชื้อดังกล�าวลดตํ่าลงจนไม�สามารถรักษาโรคของผู�ป�วยได�อย�างได�ผลและบางกรณีอาจ

ไม�สามารถรักษาชีว�ตผู�ป�วยไว�ได� อกีทัง้อาจพบการแพร�กระจายเช้ือไปยังบุคลากรทางการ

แพทย�ได�และหมุนเว�ยนกลับมายังผู�ป�วยอื่นๆ ในโรงพยาบาล
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