เวชปฏิบัติ
Practice

การท�าความสะอาดกล้องส่องหลอดลม
สิริรักษ์ ชยเมธานนท์ พย.บ.
ห้องหัตถการวินิจฉัย สาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวัณโรค ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
º·¤Ñ´ÂÍ

การส่องกล้องหลอดลม (bronchoscopy) มีข้อบ่งชี้ในการวินิจฉัยและการรักษาโรคของระบบการหายใจ โดยกล้อง
ส่องตรวจหลอดลมชนิดอ่อน (flexible bronchoscope) มี 3 ประเภทคือ fiberoptic bronchoscope, video bronchoscope
และ hybrid fiber-video bronchoscope การท�าความสะอาดหลังการใช้งานและการท�าให้ปราศจากเชื้อเป็นขั้นตอนที่มี
ความส�าคัญอย่างยิ่งเพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายเชื้อโรคและการปนเปื้อนอีกทั้งยังต้องท�าอย่างระมัดระวังด้วย
ขั้นตอนที่ถูกต้องเพื่อการลดความเสียหายที่จะเกิดกับเครื่องมือ

ส่วนประกอบของกล้องส่องหลอดลม
กล้ อ งส่ อ งหลอดลมชนิ ด fiberoptic และ video
bronchoscope ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้
1. ส่วนหัวจะประกอบด้วย
• ช่องมอง (eye piece) หรือส่วนทีเ่ อาไว้ตอ่ กับอุปกรณ์
แสดงภาพในกรณีที่เป็น fiberoptic bronchoscope
(รูปที่ 1A) หรือมีอุปกรณ์รับภาพ (charge-coupled
device; CCD) กรณีที่เป็น video bronchoscope
(รูปที่ 1B)
• วงแหวนส�าหรับปรับความชัดของภาพ กรณีที่เป็น
fiberoptic bronchoscope
• ช่องต่อกับเครื่องดูด (suction)
• แกนส�าหรับควบคุมทิศทางขึ้น-ลง ของปลายกล้อง
(lever)
• ช่องส�าหรับใส่นา�้ หรือเครือ่ งมือ (instrument channel
หรือ working channel)
2. สายของกล้อง ภายในจะประกอบด้วยช่องส�าหรับใส่
เครื่องมือและเส้นใยน�าแสง (fiberoptics)
3. ส่วนปลายกล้อง (รูปที่ 2) ประกอบด้วยช่องส�าหรับ
ใส่เครื่องมือ ปลายเส้นใยน�าแสง และกรณีที่เป็น video
bronchoscope จะมีอปุ กรณ์รบั ภาพ (CCD video chip) ด้วย
94 รับไว้ตีพิมพ์เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561

รูปที่ 1. ส่ ว นประกอบต่ า งๆ ของส่ ว นหั ว ของกล้ อ งส่ อ ง
หลอดลม; 1A กล้องชนิด fiberoptic bronchoscope
และ 1B กล้องชนิด video bronchoscope.

รูปที่ 2. ส่วนปลายกล้อง video bronchoscope
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อุปกรณ์ท�าความสะอาดกล้องส่องหลอดลม
1. แปรงขนนุ่มเพื่อล้างภายในช่องส�าหรับใส่อุปกรณ์และ
ชิ้นส่วนอื่นๆ (รูปที่ 3)
2. น�้ายาล้างหรือน�า้ ยาซักฟอกและน�้ายาฆ่าเชื้อ
3. อุปกรณ์ป้องกันบุคลากร ได้แก่ ถุงมือ หน้ากากอนามัย
ชุดคลุมหรือผ้ากันเปื้อน

รูปที่ 3. แปรงขนนุ่มเพื่อล้างภายในช่องส�าหรับใส่อุปกรณ์
และชิ้นส่วนอื่นๆ

น�า้ ยาทีใ่ ช้ในกระบวนการล้างกล้องส่องหลอดลม
1. น�้ายาล้างหรือน�้ายาซักฟอก (detergents) มี 2 ชนิด
ได้แก่
1.1 น�้ า ยาล้ า งที่ มี เ อนไซม์ ย ่ อ ยสลาย (enzymatic
boosters) หรื อ สารเคมี ที่ เ ป็ น ด่ า ง (alkaline
boosters) เป็นน�า้ ยาทีม่ สี ว่ นผสมของเอนไซม์หลาย
ชนิด เช่น protease, amylase, lipase หรือมี
ส่วนผสมของสารเคมีทกี่ อ่ ให้เกิดความเป็นด่าง ซึง่ มี
คุณสมบัติช่วยย่อยสลายโปรตีนหรือสารชีวภาพ
ต่างๆ ก่อนกระบวนการท�าให้ปราศจากเชื้อโดยให้
น�้ายาฆ่าเชื้อ
1.2 น�้ายาล้างที่มียาปฏิชีวนะ (detergents containing
antimicrobial active substances) เป็นน�า้ ยาทีม่ สี ว่ น
ผสมของยาปฏิชีวนะ
2. น�้ายาฆ่าเชื้อ (disinfectants) มีหลายชนิดแต่ที่ใช้บ่อย
ได้แก่ (ตารางที่ 1)
2.1 Glutaraldehyde
2.2 Orthophthalaldehyde (OPA)
2.3 Peracetic acid (PAA)

ตารางที่ 1. เปรียบเทียบคุณสมบัติของน�้ายาฆ่าเชื้อชนิด
ต่างๆ
ชนิดของน�า้ ยา
Glutaraldehyde

ข้อดี

ข้อจ�ากัด

• ราคาไม่แพง
• มีข้อจ�ากัดในการก�าจัดเชื้อ
• ได้ผลในการฆ่าเชื้อดี
บางกลุ ่ ม เช่ น Mycobac
• เมื่ อ เตรี ย มสารละลาย
terium avium complex ซึ่ง
แล้ว สามารถเก็บไว้ได้
อาจต้องใช้เวลานานขึ้นและ
นาน 14 วัน
อุณหภูมทิ แี่ ตกต่างจากปกติ
• ใช้ได้เกือบทุกวัสดุ ไม่มี • กลิ่นเหม็นและระคายเคือง
อันตรายต่อพื้นผิวและ
มากต่อทางเดินหายใจและ
อุปกรณ์
เยื่อบุต่างๆ
• อาจท�าให้เลือดหรือเนื้อเยื่อ
มีความแข็งขึ้นและอาจติด
แน่นกับพื้นผิวเครื่องมือ

Orthophthalaldehyde • ผลในการฆ่าเชื้อดีกว่า • ระคายเคืองต่อทางเดินหายใจ
glutaraldehyde
และเยื่อบุต่างๆ
• เมื่ อ เตรี ย มสารละลาย • อาจเปื้อนเสื้อผ้าหรือพื้นผิว
แล้ว สามารถเก็บไว้ได้
ได้
นาน 7-14 วัน
• ใช้ได้เกือบทุกวัสดุ
• กลิ่ น ไม่ เ หม็ น เท่ า glu
taraldehyde
• ผลของการท�าให้เลือด
หรือเนื้อเยื่อติดแน่นกับ
พื้ น ผิ ว เครื่ อ งมื อ น้ อ ย
กว่า glutaraldehyde
Peracetic acid

• ระคายเคื อ งน้ อ ยและ • ราคาแพง
ปลอดภัยต่อสิง่ แวดล้อม • น�้ายาบางบริษัทมีรายงาน
มากกว่า โดยผลดังกล่าว
การเกิดอันตรายต่ออุปกรณ์
ขึน้ กับค่าความเป็นกรด
หรื อ การเปลี่ ย นแปลงของ
ของการเตรี ย มน�้ า ยา
พื้นผิวได้
ด้วย
• กลิน่ ไม่เหม็นเท่า glutar
aldehyde

ขั้นตอนการท�าความสะอาด
การล้างท�าความสะอาดกล้องส่องหลอดลมมี 2 วิธี
คือ การล้างด้วยมือและการใช้เครือ่ งล้างอัตโนมัติ (ตารางที่ 2)
โดยมีขั้นตอนหลักๆ 2 ขั้นตอนคือ
1. การท�าความสะอาดด้วยน�า้ ยาล้างหรือน�า้ ยาซักฟอก
(cleaning)
2. การท�าให้ปราศจากเชื้อด้วยน�้ายาฆ่าเชื้อ (disin
fection)
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ตารางที่ 2. เปรียบเทียบวิธีการล้างกล้องส่องหลอดลมด้วย
มือและเครื่องล้างอัตโนมัติ
ชนิดของการล้าง

ข้อดี

ข้อจ�ากัด

การล้างด้วยมือ

• ไม่ตอ้ งใช้เครือ่ งมือราคา • คุณภาพขึ้นอยู่กับการตรวจ
แพง
สอบขั้นตอนและตัวบุคคล
• บุคลากรสัมผัสต่อสารเคมี
หรื อ น�้ า ยา ซึ่ ง อาจมี ก าร
ระคายเคือง
• เป็นภาระของบุคลากร เสีย
เวลา
• เพิ่มโอกาสต่อการปนเปื้อน
หรือการติดเชือ้ ของบุคลากร

การล้างด้วยเครื่อง
อัตโนมัติ

• ประหยัดเวลา
• ราคาแพง
• ลดโอกาสการปนเปื้อน • บุคลากรต้องมีการฝึกการใช้
หรือติดเชือ้ หรือการเกิด
เครือ่ งอย่างถูกวิธี
การระคายเคื อ งของ • มีการตรวจสอบประสิทธิภาพ
บุคลากร
ของเครื่องให้ได้มาตรฐาน
อย่างสม�่าเสมอ

1. การล้างท�าความสะอาดด้วยมือ (manual reprocessing)
มีขั้นตอนดังนี้ (รูปที่ 4)
1. ขั้นตอนการท�า
ความสะอาด
(cleaning)

ท�าความสะอาด
ภายนอกกล้อง
และในช่อง
ส�าหรับใส่อุปกรณ์
หลักจากท�า
หัตถการเสร็จ

2. ขั้นตอนการท�า น�าไปแช่ในน�า้ ยา
ให้ปราศจากเชื้อ ฆ่าเชื้อ และต่อ
(disinfaction) ระบบดูดให้นา�้ ยา
ฆ่าเชื้ิอฉีดล้าง
ในช่องส�าหรับใส่
อุปกรณ์ด้วย

ทดสอบการ
รั่วของช่อง
ใส่อุปกรณ์
ของกล้อง

แช่และท�า
ความสะอาด
กล้องและ
ชิ้นส่วนต่างๆ
ด้วยน�้ายา
detergent

น�าขึ้นจากน�า้ ยาฆ่าเชื้อ
และล้างกล้องและ
ภายในช่องส�าหรับ
ใส่อุปกรณ์ด้วยน�้ากรอง

ฉีดล้างในช่อง
ใส่อุปกรณ์ด้วย
น�า้ ยา
detergent

ใช้ผ้านุ่ม
ปราศจากเชื้อ
เช็ดกล้องและ
ชิ้นส่วนต่างๆ
ให้แห้ง

ล้างด้วย
น�า้ สะอาด

กล้องพร้อมใช้งาน
หรือน�าไปเก็บ
ในตู้เก็บอุปกรณ์

รูปที่ 4. สรุ ป ขั้ น ตอนการล้ า งท� า ความสะอาดกล้ อ งส่ อ ง
หลอดลมด้วยมือ
1.1 เมื่อท�าหัตถการเสร็จและน�ากล้องออกจากผู้ป่วย
• ใช้ผา้ ก๊อซชุบน�า้ หมาดๆ เช็ดคราบเลือดและสิง่ สกปรก
บริเวณด้านนอกของตัวกล้อง (ห้ามใช้ผ้าก๊อซแห้ง
เพราะจะท�าให้กล้องเป็นรอย)
• ดูดน�้าผ่านช่องส�าหรับใส่เครื่องมือโดยการกดปุ่มดูด
เมื่อปลายกล้องอยู่ใต้ระดับน�้าและยกเหนือระดับน�้า
และท�าการดูด-ปล่อยสลับกันหลายๆ ครั้ง
• ถอดกล้องออกจากเครื่องก�าเนิดแสงและสายดูดเพื่อ
น�าไปท�าความสะอาดต่อที่อ่างล้าง ในกรณีที่เป็น
video bronchoscope เมื่อถอดกล้องออกจากเครื่อง
ก�าเนิดแสงแล้วควรใส่ฝาปิดที่ปลายสายทุกครั้ง
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1.2 ตรวจสอบว่ามีการรัว่ ของช่องส�าหรับใส่อปุ กรณ์หรือไม่
ซึ่ ง ขั้ น ตอนนี้ อ าจท� า ภายหลั ง ท� า ความสะอาดกล้ อ ง
เรียบร้อยแล้วก็ได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้
• ตรวจสอบรอยรัว่ โดยดูจากด้านนอกของตัวกล้อง โดย
สังเกตว่ามีรอยฉีกขาดหรือรอยถลอกหรือไม่
• ตรวจสอบรอยรั่วภายในกล้อง ท�าได้หลายวิธี เช่น
วิธีที่ 1 น�ากล้องวางในอ่างน�า้ ให้ระดับน�้าท่วม
ตั ว กล้ อ ง ใช้ ก ระบอกฉี ด ยาดู ด น�้ า ฉี ด ใส่ ใ นช่ อ งใส่
อุปกรณ์และสังเกตดูว่ามีฟองอากาศผุดขึ้นตามพื้น
ผิวด้านนอกของตัวกล้องหรือตามข้อต่อต่าง ๆ ของ
กล้องหรือไม่
วิธีที่ 2 ใช้อุปกรณ์ส�าหรับตรวจสอบการรั่ว
(รูปที่ 5) โดยดูจากค่าแรงดันที่หน้าปัดเครื่องมือ
หลังจากบีบลมเข้าไป หากเข็มแรงดันตกลงในช่อง
สีแดง แสดงว่ากล้องมีการรั่ว

รูปที่ 5. การทดสอบการรั่วของกล้องโดยใช้อุปกรณ์ทดสอบ
การรั่ว
1.3 น�ากล้องมาที่อ่างล้าง ให้แช่กล้องและชิ้นส่วนต่างๆ ใน
น�า้ ยาล้างนานประมาณ 1-2 นาที โดยให้นา�้ ยาท่วมทุกส่วน
ของอุปกรณ์ที่ต้องการท�าความสะอาด
1.4 น�ากล้องขึน้ แขวนบนทีส่ า� หรับแขวนกล้อง โดยให้ปลาย
กล้องยังแช่อยู่ใต้น�้ายาล้าง ใช้แปรงขนนุ่มท�าความ
สะอาดภายในช่องส�าหรับใส่อุปกรณ์และชิ้นส่วนอื่นๆ
ของกล้องและใช้ผ้าก๊อซชุบน�้ายาล้างท�าความสะอาด
ภายนอกกล้องจนสะอาด
1.5 ใช้กระบอกฉีดยาขนาด 20 มิลลิลิตรที่บรรจุน�้ายาล้าง
ฉีดท�าความสะอาดในช่องใส่อุปกรณ์หลายๆ ครั้ง
1.6 ล้างกล้องและชิ้นส่วนต่างๆ ด้วยน�้าสะอาดเพื่อล้าง
น�้ายาล้างออกให้หมด
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1.7 ใช้ผ้านุ่มเช็ดกล้องและชิ้นส่วนต่างๆ ให้แห้งและน�าไป
แช่ในน�้ายาฆ่าเชื้อ โดยให้ระดับน�า้ ยาท่วมทุกส่วนของ
กล้องและอุปกรณ์ที่ต้องการท�าความสะอาด (รูปที่ 6)

1.9 เมื่อครบเวลา ให้น�ากล้องและชิ้นส่วนต่างๆ ขึ้นจาก
น�า้ ยาฆ่าเชือ้ และแช่ในน�า้ กรองทีเ่ ตรียมไว้ ใช้กระบอก
ฉีดยาขนาด 20 มิลลิลิตรที่บรรจุน�้ากรองฉีดท�าความ
สะอาดในช่องส�าหรับใส่อุปกรณ์ของกล้องจนแน่ใจว่า
ไม่มีนา�้ ยาเหลืออยู่แล้ว
1.10 ใช้ผ้านุ่มปราศจากเชื้อท�าความสะอาดกล้องและชิ้น
ส่วนต่างๆ จนแห้งและประกอบชิ้นส่วนต่างๆ เข้ากับ
ตัวกล้อง เพือ่ พร้อมใช้งานต่อหรือเก็บในตูเ้ ก็บอุปกรณ์
2. การล้างด้วยเครือ่ งล้างอัตโนมัติ (automated reprocessing)
มีขั้นตอนต่างๆ ดังนี้ (รูปที่ 8)
1. ขั้นตอนการท�า
ความสะอาด
ด้วยมือ
(manual
cleaning)

รูปที่ 6. การแช่กล้องและชิ้นส่วนต่างๆ ในอ่างแช่ โดยต้อง
ให้น�้ายาฆ่าเชื้อท่วมทุกส่วนของกล้องและอุปกรณ์
ที่ต้องการท�าสะอาด
1.8 ต่อระบบดูดเพื่อให้มีการดูดน�้ายาฆ่าเชื้อเข้ามาล้าง
ท�าความสะอาดภายในช่องส�าหรับใส่อุปกรณ์ โดยต้อง
ตรวจสอบว่า น�้ายาถูกดูดผ่านช่องส�าหรับใส่อุปกรณ์
อย่างถูกต้องทุกครั้ง (รูปที่ 7) ใช้เวลาในขั้นตอนนี้
ประมาณ 5 นาที

รูปที่ 7. การตรวจสอบว่าน�า้ ยาฆ่าเชือ้ สามารถฉีดล้างในช่อง
ส�าหรับใส่อุปกรณ์ของกล้องได้อย่างถูกต้อง

ท�าความสะอาด
ภายนอกกล้อง
และในช่อง
ส�าหรับใส่อุปกรณ์
หลักจากท�า
หัตถการเสร็จ

2. ขั้นตอนการท�า เครื่องล้างท�าการ
ความสะอาดและ ฉีดล้างในช่อง
ท�าให้ปราศจาก ส�าหรับใส่อุปกรณ์
เชื้อด้วยเครื่อง
(ultrasonic
ล้างอัตโนมัติ
cleaning)
(automated
reprocessing)

ทดสอบการ
รั่วของช่อง
ใส่อุปกรณ์
ของกล้อง

ล้างน�า้ ยา

detergent

แช่และท�า
ความสะอาด
กล้องและ
ชิ้นส่วนต่างๆ
ด้วยน�้ายา
detergent

ขั้นตอนท�าให้
ปราศจากเชื้อ
ด้วยน�้ายา
ฆ่าเชื้อ

ขั้นตอนการ
ท�าให้แห้ง

กล้องพร้อมใช้งาน
หรือน�าไปเก็บ
ในตู้เก็บอุปกรณ์

รูปที่ 8. ขัน้ ตอนการล้างท�าความสะอาดกล้องด้วยเครือ่ งล้าง
อัตโนมัติ
2.1 ท�าตามขัน้ ตอน 1.1-1.4 ของการล้างกล้องส่องหลอดลม
ด้วยมือ
2.2 วางกล้องในตะแกรงของเครื่องล้าง (รูปที่ 9)

รูปที่ 9. การวางกล้องในเครื่องล้างอัตโนมัติ
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2.3 ท�าตามขั้นตอนของคู่มือการใช้งานของเครื่องซึ่งขึ้น
อยู่กับชนิดและบริษัทของเครื่องล้างอัตโนมัติโดยการ
ท�างานของเครื่องล้างอัตโนมัติจะมีการฉีดท�าความ
สะอาดและท�าให้ปราศจากเชือ้ ในช่องส�าหรับใส่อปุ กรณ์
ของกล้องและล้างอย่างอัตโนมัติ ท�าให้ประหยัดเวลา
และแรงงานของบุคลากร อีกทั้งยังช่วยลดโอกาสการ
ปนเปื้อนหรือการระคายเคืองต่อน�้ายาได้

5. การควบคุมมาตรฐานการท�าให้ปราศจากเชื้อ
• ฝึกอบรมบุคลากรให้มีความช�านาญในทุกขั้นตอน
• มีการตรวจสอบมาตรฐานการท�างานของเครื่องล้าง
อัตโนมัติอย่างสม�่าเสมอตามค�าแนะน�าของบริษัท
และตรวจสอบสภาพน�า้ ยาทีใ่ ช้กบั เครือ่ งล้างอัตโนมัติ
อย่ า งสม�่ า เสมอเนื่ อ งจากน�้ า ยาที่ ใ ช้ กั บ เครื่ อ งล้ า ง
อัตโนมัติอาจมีอายุการใช้งานต่างกัน

ค�าแนะน�าทั่วไป

การท� า ความสะอาดกล้ อ งส่ อ งหลอดลมอย่ า งมี
ประสิทธิภาพเป็นขั้นตอนหนึ่งของการส่องกล้องหลอดลมที่
มีความส�าคัญมากที่บุคลากรควรมีความรู้และความช�านาญ
เพือ่ ลดโอกาสการแพร่เชือ้ โรคจากผูป้ ว่ ยคนหนึง่ ไปยังผูป้ ว่ ย
อีกคนหนึ่ง (cross-infection) และยังต้องปฏิบัติด้วยความ
ระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้วย

1. สภาพแวดล้อมของห้องล้างเครื่องมือ
• มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก
• อ่างทีใ่ ส่นา�้ ยาฆ่าเชือ้ ส�าหรับล้างกล้องควรเป็นภาชนะ
ที่มีฝาปิดมิดชิด
• ควรติดตัง้ เครือ่ งส�าหรับดูดกลิน่ น�า้ ยาไว้บริเวณเหนือ
อ่างน�้ายาฆ่าเชื้อ
2. การป้องกันการปนเปือ้ นและการระคายเคืองต่อน�า้ ยาของ
บุคลากร
• มีการอบรมบุคลากรถึงวิธีการใช้ ข้อควรระมัดระวัง
การป้องกันตนจากการใช้น�้ายา
• การแต่งกาย ควรแต่งกายให้มดิ ชิดโดยใส่เสือ้ คลุมหรือ
ผ้ากันเปื้อน สวมหน้ากากอนามัย ถุงมือและแว่นตา
เพือ่ ป้องกันน�า้ ยากระเด็นเข้าตา และรองเท้าควรเป็น
แบบหุ้มปลายเท้า
• ขณะที่ผสมน�้ายาควรท�าด้วยความระมัดระวัง เพื่อ
ป้องกันการกระเด็นของน�า้ ยาหรือการสัมผัสต่อร่างกาย
• ก� า หนดมาตรการการดูแลบุคลากรเมื่อสัมผัสสาร
ระคายเคือง
• ระหว่างเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ในขั้นตอนต่างๆ ระวังน�า้
จากกล้องหยดเลอะเทอะ
3. การผสมน�า้ ยาทุกชนิดต้องให้ถกู สัดส่วนตามคูม่ อื การใช้งาน
4. อายุการใช้งานของน�้ายา
• น�้ายาล้างหรือน�้ายาซักฟอกจะใช้ครั้งเดียวไม่นา� กลับ
มาใช้ซ�้า
• น�า้ ยาฆ่าเชือ้ อาจมีอายุการใช้ได้นาน 7-14 วันแล้วแต่
ชนิดของน�้ายาหลังผสมน�้ายาฆ่าเชื้อควรเขียนป้าย
ระบุวันเตรียมน�้ายาและวันหมดอายุของน�้ายา
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