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ส ำหรับบุคลำกร 
 
เม่ือได้รับอุบตัเิหตุเขม็ทิม่ต ำหรือของมีคมบำด

และสัมผสัเลือดหรือสำรคดัหลัง่ 
ของผู้ป่วยขณะปฏิบัตงิำน 

 
 

 
 
 
 
 

โรงพยำบำลบึงสำมพนั ปี ๒๕๖๓ 
 



แนวปฏิบัติส ำหรับบุคลำกรเม่ือได้รับอุบัติเหตุเข็มทิม่ต ำหรือของมีคมบำดและสัมผสัเลือดหรือ 
สำรคัดหลัง่ของผู้ป่วยขณะปฏิบัติงำน 

 
วตัถุประสงค์  เพื่อใหบุ้คลากรปฏิบติัเป็นไปในทิศทางเดียวกนั เม่ือไดรั้บอุบติัเหตุเขม็ท่ิมต าหรือของมีคมบาดและ
สัมผสัเลือดหรือสารคดัหลัง่ของผูป่้วยขณะปฏิบติังาน 
นโยบำย 
          1. บุคลากรทางการพยาบาลทุกคนปฏิบติัตามแนวปฏิบติัเม่ือไดรั้บอุบติัเหตุเขม็ท่ิมต าหรือของมีคมบาดและ
สัมผสัเลือดหรือสารคดัหลัง่ของผูป่้วยขณะปฏิบติังาน 
          2. หวัหนา้หน่วยบริการพยาบาลท่ีมีบุคลากรไดรั้บอุบติัเหตุเขม็ท่ิมต าหรือของมีคมบาดและสัมผสัเลือดหรือ
สารคดัหลัง่ของผูป่้วยขณะปฏิบติังาน ส่งเสริม ควบคุมก ากบั การปฏิบติัตามแนวทางฯอยา่งต่อเน่ือง 
          3. คณะกรรมการควบคุมและป้องกนัการติดเช้ือในโรงพยาบาลท าการประเมินผลการปฏิบติัตามแนวทางฯ 
อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
          4. หน่วยบริการพยาบาลท่ีมีบุคลากรไดรั้บอุบติัเหตุเขม็ท่ิมต าหรือของมีคมบาดและสัมผสัเลือดหรือสารคดั
หลัง่ของผูป่้วยขณะปฏิบติังาน ส่งเสริม ควบคุมก ากบั การปฏิบติัตามแนวทางฯอยา่งต่อเน่ือง 
 
กลุ่มเป้ำหมำย   บุคลากรทางการพยาบาล 
 
ค ำจ ำกดัควำม 

          บุคลากรทางการพยาบาล หมายถึง เจา้หนา้ท่ี/บุคลากรทางการแพทยท์ั้งหมดท่ีเส่ียงต่อการไดรั้บ
อุบติัเหตุสัมผสัเลือดหรือสารคดัหลัง่ ไดแ้ก่ แพทย,์ พยาบาล, ผูช่้วยพยาบาล, นกัศึกษาท่ีข้ึนฝึกปฏิบติังานท่ี
โรงพยาบาล รวมถึงเจา้หนา้ท่ีโรงพยาบาลชยัภูมิ 

 อุบติัเหตุสัมผสัเลือด/สารคดัหลัง่ หมายถึง อุบติัเหตุท่ีเส่ียงต่อการติดเช้ือจากการสัมผสัเลือดหรือสารคดั
หลัง่ ไดแ้ก่ ของมีคมท่ิม/ต า/บาด, สารคดัหลัง่กระเด็นเขา้ตา/ปาก/เยือ่บุต่างๆ ของร่างกาย 
 
ผู้รับผดิชอบ  

หัวหน้ำหอผู้ป่วย หัวหน้ำเวร  ICWN  
หนา้ท่ี มอบหมายแผนการรักษา ใหค้วามรู้ ควบคุม ก ากบั ติดตาม การปฏิบติัตามแนวทางท่ีก าหนด และ

ทบทวนอุบติัการณ์ กรณีไม่เป็นไปตามเป้าหมาย รายงานขอ้มูลการเฝ้าระวงัประจ าเดือน 
 พยำบำลวชิำชีพ   
หนา้ท่ี รับมอบหมายการปฏิบติัการพยาบาลดว้ยวธีิการท่ีก าหนดตามขั้นตอน แนวปฏิบติัส าหรับบุคลากร

เม่ือไดรั้บอุบติัเหตุเขม็ท่ิมต าหรือของมีคมบาดและสัมผสัเลือดหรือสารคดัหลัง่ของผูป่้วยขณะปฏิบติังาน 
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http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=5154359350802279752


 พยำบำลควบคุมและป้องกนักำรติดเช้ือ (ICN)  
หนา้ท่ี ใหค้วามรู้ ใหข้อ้มูลวิชาการท่ีเก่ียวขอ้ง ติดตาม ประเมินผลการปฏิบติังาน วิเคราะห์ขอ้มูลและร่วม

หาแนวทางในการปรับปรุงวิธีการปฏิบติัเพื่อป้องกนัการเกิดการติดเช้ือจากการสัมผสัเลือดหรือสารคดัหลัง่ ไดแ้ก่ 
ของมีคมท่ิม/ต า/บาด, สารคดัหลัง่กระเด็นเขา้ตา/ปาก/เยือ่บุต่างๆ ของร่างกาย 

 
ตัวช้ีวดั 

      1.ร้อยละของบุคลากรทางการพยาบาลปฏิบติัตามแนวปฏิบติัในการป้องกนัการไดรั้บบาดเจบ็จากเขม็ท่ิมต าและ
ของมีคมบาดและการสัมผสัถูกเลือดหรือสารคดัหลัง่ของผูป่้วยในโรงพยาบาล > ร้อยละ 80 

      2.อตัราการไดรั้บอุบติัจากเขม็ท่ิมต าและของมีคมบาดและการสัมผสัถูกเลือดหรือสารคดัหลัง่ของผูป่้วยใน
โรงพยาบาล ของบุคลากร เท่ากบั 0 

 
กจิกรรมด ำเนินกำร 

       1. จดัประชุมผูเ้ก่ียวขอ้งวางแผนด าเนินงานตามนโยบายขององคก์ร 
2.  สืบคน้ขอ้มูลจดัท าแนวปฏิบติัแนวปฏิบติัส าหรับบุคลากรเม่ือไดรั้บอุบติัเหตุเขม็ท่ิมต าหรือของมีคมบาด   และ
สัมผสัเลือดหรือสารคดัหลัง่ของผูป่้วยขณะปฏิบติังานในโรงพยาบาล 
3.  น าเสนอผูบ้ริหารกลุ่มภารกิจดา้นการพยาบาล เพื่อพิจารณา และประกาศใช ้
4. น าสู่การปฏิบติั โดยการ เผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์ ใหค้วามรู้แก่ผูป้ฏิบติั 
5.  ติดตาม ประเมินผลการปฏิบติัตามแนวทางฯ อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
6.  วเิคราะห์ สรุปผลการประเมินและน าไปใชเ้พื่อการพฒันาต่อไป 
7.  มีการทบทวนแนวทางฯ ทุก 2 ปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวปฏิบัติส ำหรับบุคลำกรเม่ือได้รับอุบัติเหตุเข็มทิม่ต ำหรือของมีคมบำดและสัมผสัเลือด 
หรือสำรคัดหลัง่ของผู้ป่วยขณะปฏิบัติงำน 

 
             แนวปฏิบติัน้ีพฒันาจากแนวปฏิบติัส าหรับบุคลากรในการป้องกนัการไดรั้บบาดเจบ็จากเขม็ท่ิมต าและ
ของมีคมบาดและการสัมผสัถูกเลือดหรือสารคดัหลัง่ของผูป่้วยในโรงพยาบาล ของศูนยป้์องกนัและควบคุมโรค
ประเทศสหรัฐอเมริกา (CDC, 2007) โดยรายละเอียด มี ดงัน้ี 
1. ก่อนกำรท ำหัตถกำรทีเ่ส่ียงต่อกำรได้รับอุบัติเหตุจำกเข็มทิม่ต ำหรือของมีคมบำด 

1.1 จดัส่ิงแวดลอ้มในการท างานใหป้ลอดภยัโดยใหแ้สงสวา่งในหน่วยงานควรมีค่าความเขม้ของแสง
สวา่ง 200 ลกัซ์ บริเวณท่ีจดัเตรียมอุปกรณ์ในการท าหตัถการตอ้งก าหนดเป็นเขตสะอาด และบริเวณท่ีท าหตัถการ
มีพื้นท่ีกวา้งขวางเพียงพอ 
   1.2   หตัถการท่ีมีการใชข้องมีคมตอ้งเตรียมอุปกรณ์ให้ครบ และวางไวบ้ริเวณท่ีสามารถหยบิจบัได้
สะดวก        
       1.3   การใชข้องมีคมหลายชนิดในระหวา่งท าหตัถการควรจดัวางไวใ้นบริเวณท่ีผูท้  าหตัถการสามารถเห็น
ไดช้ดั เช่น วางบนถาด  
เป็นตน้ 
            1.4 การจดับริเวณท่ีทิ้งของมีคมตอ้งจดัให้อยูใ่กลจุ้ดท่ีสะดวกในการใชแ้ละสามารถทิ้งของมีคมไดท้นัที 
หากมีการน าของมีคมกลบัมาใชซ้ ้ า ใหก้ าหนดสถานท่ีรองรับและ เก็บอยา่งปลอดภยัหลงัจากใชง้านแลว้ 
        1.5ประเมินผูป่้วยก่อนท ากิจกรรม หากผูป่้วยไม่ใหค้วามร่วมมือหรือผูป่้วยสับสนใหข้อความร่วมมือจาก
ผูร่้วมงานหรือญาติผูป่้วยในการท าใหผู้ป่้วยสงบ หรือผกูมดัหากมีความจ าเป็น     
         1.6  ช้ีแจงผูป่้วยและญาติให้ทราบถึงหตัถการท่ีจะท าและขอความร่วมมือจากผูป่้วยไม่ใหด้ิ้นขณะท า
หตัถการ 
             1.7 สวมถุงมือทุกคร้ังท่ีท าหตัถการท่ีมีการใชเ้ขม็หรือของมีคม เช่น การใหส้ารน ้า และ การเจาะเลือดเป็น
ตน้ 
 
     1.8   การใชย้าชนิดบรรจุหลอด ควรมีการป้องกนัการถูกหลอดแกว้บาดมือขณะหกัหลอดยา โดยใชก้อซ
หรือส าลีปราศจากเช้ือรองมือก่อนหกัหลอดแกว้บรรจุยา 
2.ขณะท ำหัตถกำรที่เส่ียงต่อกำรได้รับอุบัติเหตุจำกเข็มทิ่มต ำหรือของมีคมบำด 
             2.1  จดัล าดบัการปฏิบติังาน การใชเ้ขม็หรือของมีคม เพื่อป้องกนัความสับสนในการใชข้องมีคม และ
ป้องกนัอุบติัเหตุอนัจะเกิดทั้งแก่ผูป้ฏิบติังานและผูร่้วมงาน 
              2.2  ขณะปฏิบติัหตัถการท่ีใชเ้ขม็และของมีคม ผูป้ฏิบติัตอ้งมีสติและไม่ควรละสายตาจากบริเวณ
ต าแหน่งท่ีท าหตัถการ 
              2.3  ขณะถือเขม็และของมีคมให้ระวงัการชน กระทบ กระแทกจากบุคคลท่ีอยูใ่กลเ้คียง 



              2.4  ไม่ส่งเขม็และ/ หรือ ของมีคมดว้ยมือต่อมือโดยตรง ใหว้างบนถาดหรือบริเวณท่ีจดัไว ้ เม่ือมีการน า
ของมีคมกลบัคืนไวบ้นถาดใหแ้จง้เพื่อนร่วมงานทราบก่อนทุกคร้ัง 
              2.5  หลีกเล่ียงการสวมปลอกเขม็คืนโดยการใชมื้อจบัปลอกเขม็ กรณีไม่มีท่ีทิ้งเขม็อยูใ่กลห้รือไม่สะดวก
ทิ้ง อาจจ าเป็นตอ้งสวมปลอกเขม็กลบัคืน ตอ้งสวมโดยใชเ้ทคนิคมือเดียว 
              2.6  หากหตัถการนั้นมีความจ าเป็นจะตอ้งใชเ้ขม็ซ ้ าในผูป่้วยรายเดิม เช่นการฉีดยาชา ใหส้วมปลอกเขม็
กลบัคืนโดยใชเ้ทคนิคมือเดียว หรือท าใหป้ลอกเขม็ติดแน่นโดยใชมื้อเดียว 
การเยบ็แผล 

2.7.1 ไม่จบัเขม็ดว้ยมือโดยตรงใหใ้ชคี้มจบัเขม็ (needle holder) จบัทุกคร้ัง 
2.7.2 ขณะเยบ็แผลไม่ใชน้ิ้วมือขา้งหน่ึงกดแผลไวแ้ลว้เยบ็ผา่นระหวา่งน้ิวมือควรใชคี้มคีบ (forceps/ 

sponge forceps) แทนน้ิวมือกด โดยเฉพาะการเยบ็แผลท่ีอยูลึ่กตอ้งระมดัระวงัเป็นพิเศษ 
2.7.3        ระหวา่งท่ีมีการใชเ้ขม็เยบ็แผล ขณะพกัใหซ่้อนปลายเขม็โดยใชคี้มจบัเขม็บริเวณใกลก้บัปลาย

เขม็คว  าไว ้
2.8         การใส่ใบมีด ใหใ้ชคี้มจบัใบมีดสวมเขา้กบัดา้มมีด 

หลงัท ำหัตถกำรทีเ่ส่ียงต่อกำรได้รับอุบัติเหตุจำกเข็มทิม่ต ำและของมีคมบำด 
             3.1  แยกเคร่ืองมือท่ีมีคม ออกจากอุปกรณ์ชนิดอ่ืน 
             3.2  เม่ือท าหตัถการเสร็จส้ินลง ตอ้งตรวจนบัเคร่ืองมือ เช่น จ านวนเขม็เยบ็ ใบมีด ท่ีใชใ้หค้รบก่อนน าไป
เก็บเพื่อป้องกนัอนัตรายจากเขม็หรือของมีคมท่ีลืมทิ้งไว ้

3.3      เคร่ืองมือท่ีใชแ้ลว้ใหใ้ส่ในภาชนะท่ีมีฝาปิดเพื่อป้องกนัการตกหล่นก่อนน าไปท าใหป้ราศจากเช้ือ  
 
4. กำรทิง้เข็มและของมีคมลงใน 
     4.1  ปลดเขม็ฉีดยาหรือใบมีดออกจากดา้มมีด โดยใช้ clamp หรือใชอุ้ปกรณ์ส าหรับปลดเขม็   

4.2ทิ้งเขม็ ใบมีดและของมีคมท่ีใชแ้ลว้ลงในภาชนะส าหรับทิ้งเขม็และของมีคมท่ีป้องก ั
      4.3  หา้มวางหรือหงายส่วนแหลมคมของเขม็ข้ึน หรือยืน่ออกมานอกภาชนะรองรับ 
       4.4  ภาชนะท่ีทิ้งเขม็หรือของมีคม 
                   4.4.1       ภาชนะท่ีทิ้งเขม็และของมีคมตอ้งมีขนาดเหมาะสม กบัอุปกรณ์ของมีคม และตอ้งเป็น
ภาชนะท่ีเขม็และของมีคมไม่สามารถแทงทะลุถึงกนั 
                   4.4.2       วางภาชนะรองรับเขม็และของมีคมไวใ้นท่ีปลอดภยั มองเห็นไดง่้ายและมือเอ้ือมถึง ซ่ึงผูใ้ช้
สามารถทิ้งไดท้นัที ไม่วางบนพื้น 
                    4.4.3       ไม่บรรจุเขม็หรือของมีคมเกิน 3 ใน 4 ของภาชนะ เม่ือบรรจุถึงระดบัท่ีก าหนดแลว้ใหปิ้ดฝา
และปิดผนึกก่อนน าไปท าลาย 
            4.5  การทิ้งเขม็และของมีคมไม่ควรใหมื้อหรือน้ิวเขา้ไปในภาชนะ 
            4.6  การน าเขม็และของมีคมไปก าจดัตอ้งมีเส้นทางการเดินทางท่ีสะดวกและปลอดภยั 
            4.7  ตรวจดูภาชนะท่ีทิ้งเขม็และของมีคม หากพบวา่ลน้ใหเ้ปล่ียนภาชนะใหม่ 



            4.8  ตรวจดูเขม็หรือของมีคมท่ีลน้หรือตกอยูบ่ริเวณรอบๆภาชนะ หากพบใหใ้ชคี้มเพื่อน าไปใส่ภาชนะทิ้ง
เขม็หรือของมีคม       
    4.9  ปิดผนึกภาชนะท่ีบรรจุเขม็และของมีคมซ่ึงเตม็แลว้น าไปไวใ้นบริเวณท่ีปลอดภยั 
              4.10 หลงัปิดภาชนะแลว้หา้มเปิดเพื่อเทเขม็และของมีคมทิ้งแลว้น ากลบัไปใชซ้ ้ าหรือน าไปจ าหน่าย 
             4.11 ควบคุมการจดัการมูลฝอยท่ีเป็นของมีคมอยา่งมีประสิทธิภาพและปลอดภยัต่อประชาชนท่ีอาจ
ไดรั้บอุบติัเหตุ และไม่เป็นอนัตรายต่อส่ิงแวดลอ้ม 
 
แนวทำงปฏิบัติหลงัจำกอุบัติเหตุเข็มทิม่ต ำหรือของมีคมบำดและสัมผสักบัเลือดหรือสำรคัดหลัง่ของ
ผู้ป่วย  บุคลำกรควรปฏิบัติดังนี้ 

1.  เม่ือถูกเขม็หรือของมีคมท่ีใชก้บัผูป่้วยท่ิมแทงหรือบาด หรือเลือด / สารคดัหลัง่ของผูป่้วยเขา้
ทางผวิหนงัท่ีมีบาดแผล ผวิหนงัแตก   ลา้งแผลใหส้ะอาดทนัที ดว้ยน ้าและสบู่ แลว้เช็ดดว้ยแอลกอฮอล ์70% หาก
เลือดหรือสารคดัหลัง่หากกระเด็นเขา้ตาใหล้า้งดว้ยน ้า หรือน ้ายาลา้งตาทนัที หากกระเด็นเขา้ปากใหบ้ว้นน ้าลาย
ทิ้งใหเ้ร็วท่ีสุด แลว้บว้นปากดว้ยน ้าหลาย ๆ คร้ัง 

2.   บุคลากรท่ีไดรั้บอุบติัเหตุ  ในเวลาราชการรายงานหวัหนา้ตึก หวัหนา้กลุ่มงาน ICNนอกเวลา
รายงานหวัหนา้เวร เวรตรวจการ และรายงานหวัหนา้งาน หวัหนา้กลุ่มงาน ICN ในวนัเวลาราชการ    โดยบนัทึก
รายละเอียดการเกิดอุบติัเหตุในแบบรายงานการไดรั้บอุบติัเหตุขณะปฏิบติังาน 

3.   เจาะเลือดบุคลากรหลงัจากไดรั้บอุบติัเหตุภายใน  72  ชัว่โมง  ตรวจหาAnti-HIV HBV 
serology  ถา้ผลการตรวจเลือดของบุคลากรเป็นบวกตั้งแต่แรก  แสดงวา่บุคลากรติดเช้ือเอชไอวก่ีอนไดรั้บ
อุบติัเหตุในกรณีท่ีผลเลือดท่ีเจาะภายใน  72  ชัว่โมง  หลงัจากไดรั้บอุบติัเหตุเป็นลบ  แต่ถา้การเจาะเลือดคร้ังต่อมา
ผลเป็นบวก  แสดงวา่บุคลากรผูน้ั้นไดรั้บเช้ือจากการไดรั้บอุบติัเหตุขณะปฏิบติังาน 

4. เจาะเลือดผูป่้วยถา้ไม่มีผล Anti-HIV ,HBsAg โดยขออนุญาติผูป่้วยก่อน 
                   5.  พบแพทย ์ ในเวลาราชการท่ีแผนกผูป่้วยนอก นอกเวลาราชการท่ีตึกอุบติัเหตุ-ฉุกเฉิน เพื่อ

ตรวจและรับค าอธิบายถึงอตัราเส่ียงต่อการติดเช้ือเอชไอวี ขอ้ดีขอ้เสียของการใชย้า  AZT  รวมทั้งผลขา้งเคียงของ
ยา การใชย้า AZT ตอ้งอยูภ่ายใตก้ารควบคุมอยา่งใกลชิ้ดของแพทยผ์ูรั้บผดิชอบหรือปรึกษาแพทยอ์ายรุกรรมถา้
พบปัญหาในการใหย้า Anti HIV prophylaxis และการให ้HBV Vaccine หรือ HBIG) 

6.   ขณะท่ียงัไม่ทราบผลเลือด บุคลากรท่ีไดรั้บอุบติัเหตุควรไดรั้บค าปรึกษา แนะน า ปลอบโยน 
และใหก้ าลงัใจ และบุคลากรผูน้ั้นไม่ควรบริจาคเลือด บุคลากรหญิงควรหลีกเล่ียงการตั้งครรภ ์ และใชถุ้งยาง
อนามยัเม่ือมีเพศสัมพนัธ์หากผูป่้วยไม่ติดเช้ือเอชไอวี  โดยตรวจไม่พบภูมิคุม้กนัต่อเช้ือเอชไอวี  และแอนติเจน
ของเอชไอวใีนกระแสเลือดและผูป่้วยไม่มีพฤติกรรมเส่ียง  บุคลากรเพียงรายงานการเกิดอุบติัเหตุให้
ผูบ้งัคบับญัชาทราบหากไม่ทราบวา่ผูป่้วยติดเช้ือหรือไม่  หรือผูป่้วยไม่ยนิยอมใหเ้จาะเลือดตรวจ  บุคลากรท่ีไดรั้บ
อุบติัเหตุควรไดรั้บการเจาะเลือด  และติดตามเป็นระยะ ๆ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความสมคัรใจของบุคลากร 



7.  กรณีบุคลากรไม่มีภูมิคุม้กนัต่อโรคไวรัสตบัอกัเสบบี  และไม่เคยไดรั้บวคัซีนป้องกนัโรค
ไวรัสตบัอกัเสบบีมาก่อน ควรใหว้คัซีนป้องกนัโรคไวรัสรับอกัเสบบี และ  Hepatitis B Immunoglobulin  (HBIG)  
ภายใน  7  วนั  หลงัสัมผสัเลือดหรือสารคดัหลัง่ของผูป่้วย กรณีบุคลากรเคยไดรั้บวคัซีนชนิดน้ีมาแลว้  ควรเจาะ
เลือดตรวจหา  Anti-HBs  หากระดบัภูมิคุม้กนัท่ีตรวจพบไม่สูงพอ  ใหฉี้ดวคัซีน  1  เขม็  และ  HBIG  1  เขม็ กรณี
ผูป่้วยไม่ติดเช้ือไวรัสตบัอกัเสบบีและบุคลากรไม่เคยไดรั้บวคัซีนป้องกนัโรคไวรัสตบัอกัเสบบีมาก่อนควรถือ
โอกาสน้ีใหว้คัซีนไปเลย  กรณีไม่ทราบวา่ผูป่้วยติดเช้ือไวรัสตบัอกัเสบบีหรือไม่  ควรใหว้คัซีนแก่บุคลากรกรณี
บุคลากรผูน้ั้นไม่เคยไดรั้บวคัซีน  และกรณีผูป่้วยมีพฤติกรรมท่ีเส่ียงต่อการติดเช้ือไวรัสตบัอกัเสบบี  ควร
ให ้ HBIG แก่บุคลากร ทั้งน้ีควรพิจารณาเป็นราย ๆ ไป 

8.  บุคลากรท่ีเกิดอุบติัเหตุเสนอแบบบนัทึกกรณีเกิดอุบติัเหตุท่ีหวัหนา้งาน  หวัหนา้กลุ่มงาน เสนอ 
ผูอ้  านวยการ และพยาบาลดา้นการควบคุมและป้องกนัการติดเช้ือ    เพื่อการติดตามเจาะเลือดเพื่อ
ตรวจหา Anti HIV ซ ้ าเม่ือครบ  ๓ เดือน และ ๖ เดือน หลงัจากไดรั้บอุบติัเหตุ และเขียนใบรายงานท่ีงานประกนั
สุขภาพกรณีขอรับเงินชดเชย 

9. ในกรณีผลการตรวจเลือดเพื่อหา Anti HIV คร้ังแรกเป็นลบ และผลการตรวจเลือดเพื่อ 
หา Anti HIV ซ ้ า ภายหลงัไดรั้บอุบติัเหตุเป็นบวกใหแ้จง้พยาบาลควบคุมโรคติดเช้ือทนัที เพื่อด าเนินการแต่งตั้ง
กรรมการเพื่อพิจารณาวา่ผูไ้ดรั้บอุบติัเหตุติดเช้ือ จากการปฏิบติังานจริง  
         
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



โรงพยาบาลบึงสามพนั หนา้ :  8 / 13 
ระเบียบปฏิบติัเลขท่ี : ฉบบัท่ี : 
เร่ือง : การตรวจสุขภาพเจา้หนา้ท่ีก่อนประจ าการ ปรับปรุงคร้ังท่ี   วนัท่ี   
แผนก : คณะกรรมการIC แผนกท่ีเก่ียวขอ้ง : ทุกหน่วยคุณภาพในโรงพยาบาล 
ผูจ้ดัท า: คณะกรรมการIC ผูท้บทวน: คณะกรรมการIC ผูอ้นุมติั: 

1. วตัถุประสงค ์

1.1 เพื่อคน้หาปัจจยัท่ีท าใหบุ้คลากรเส่ียงต่อกาสรเจบ็ป่วยจากการปฏิบติังาน รวมทั้งเพื่อหาแนวทาง

ในการป้องกนัท่ีเหมาะสม 

1.2 เพื่อใหก้ารดูแลบุคลากรท่ีเจ็บป่วยจากการปฏิบติังานอยา่งเหมาะสม 

2 ขอบข่าย 

ระเบียบปฏิบติัน้ีใชก้บับุคลากรทุกระดบัทุกต าแหน่งก่อนเขา้ประจ าการในโรงพยาบาลทุกราย 

3.  นิยามศพัท ์

4. เอกสารอา้งอิง 

5. นโยบาย 

บุคลากรทุกระดบัทุกต าแหน่งมีการตรวจสุขภาพก่อนประจ าการ 

6.  ความรับผดิชอบ 

6.1  เจา้หนา้ท่ีใหม่ทุกรายก่อนเขา้ประจ าการมีการตรวจสุขภาพก่อนประจ าการทุกรายโดยมีรายละเอียด

การตรวจดงัน้ี อายนุอ้ยกวา่  35  ปี  ตอ้งตรวจ  CBC, UA, Stool exam, CXR ในกลุ่มเจา้หนา้ท่ีเส่ียง(แพทย ์

พยาบาล เทคนิคการแพทย ์ทนัตกรรม ชนัสูตร หรือกลุ่มท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีเส่ียงต่อการสัมผสัส่ิงคดัหลัง่ตอ้งตรวจ 

Hepatitis- B เพิ่ม 

6.2  เจา้หนา้ท่ีกลุ่มเส่ียงท่ีมีผลการตรวจ Heppatitia-B แลว้ยงัไม่มีภูมิคุม้กนั  สามารถฉีดวคัซีนไดเ้ลย

ตั้งแต่ประจ าการ 

6.3  เจา้หนา้ท่ีกลุ่มอาย ุ 35  ปีข้ึนไป  ตรวจ CBC ,UA ,Stool exam ,CXR ,FBS ,Cholesterol ,Triglyceride 

,BUN ,Cr เพศหญิง  ตอ้งตรวจมะเร็งปากมดลูก 

6.4  เจา้หนา้ท่ีกลุ่มเส่ียงใหต้รวจสุขภาพตามกลุ่มเส่ียงของแต่ละแผนก เช่น ในแผนกโภชนาการ  ตอ้ง

ตรวจ Rectal swab  เพิ่ม 

6.5  พบแพทยเ์พื่อวนิิจฉยัการรักษา  ถา้ผดิปกติด าเนินการรักษา  ถา้เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือมีผลต่อ

การปฏิบติังาน  เสนอขอ้มูลคณะกรรมการพิจารณาตามความเหมาะสม 



โรงพยาบาลบึงสามพนั หนา้ :  9 / 13 
ระเบียบปฏิบติัเลขท่ี : ฉบบัท่ี : 
เร่ือง : แนวทางการป้องกนัการติดเช้ือ Heppatitis-B  ปรับปรุงคร้ังท่ี   วนัท่ี   
แผนก : คณะกรรมการIC แผนกท่ีเก่ียวขอ้ง : ทุกหน่วยคุณภาพในโรงพยาบาล 
ผูจ้ดัท า: คณะกรรมการIC ผูท้บทวน: คณะกรรมการIC ผูอ้นุมติั: 

1. วัตถุประสงค ์
1.1. เพ่ือเป็นแนวทางในการป้องกันการติดเชื้อ Hepatitis-B ในบุคลากรกลุ่มเสี่ยงโรงพยาบาลบึงสามพัน 
1.2. เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการ  กรณีบุคลากรกลุ่มเสี่ยงโรงพยาบาลบึงสามพัน ถูกเข็มทิ่มต า 

2. ขอบข่าย 
 ระเบียบปฏิบัตินี้ใช้กับบุคลากรกลุ่มเสี่ยงในโรงพยาบาลบึงสามพัน ทุกระดับทุกต าแหน่ง 

3.  นิยามศัพท์ 
บุคลากรกลุ่มเสี่ยง  หมายถึง บุคลากรที่ปฏิบัติงานที่ต้องสัมผัสกับเลือด  น้ าเลือดและสารคัดหลั่งต่างๆที่

ออกจากร่างกาย 

เข็มทิ่มต า  หมายถึง  เข็มหรืออุปกรณ์แหลมคมที่ผู้ป่วยใช้แล้ว 

4.  เอกสารอ้างอิง 
  - 
5.  นโยบาย 
 บุคลากรทุกระดับทุกต าแหน่งมีการตรวจสุขภาพก่อนประจ าการ 
6.  ความรับผิดชอบ  กระบวนการ หรือข้ันตอน 
      6.1  บุคลากรกลุ่มเสี่ยงรายใหม่ทุกรายมีการตรวจสุขภาพก่อนประจ าการครอบคลุมการตรวจหาภูมิคุ้มกัน

โรค Hepatitis-B ทุกราย 

      6.2. บุคลากรกลุ่มเสี่ยงรายใหม่ที่มีผลการตรวจ Hepatitis-B แล้วยังไม่มีภูมิคุ้มกัน  สามารถฉีดวัคซีนได้เลย  

3  ครั้งที่ 0,1 และ 6 เดือนควรฉีดที่กล้ามเนื้อต้นแขน เพราะมีประสิทธิภาพมากกว่า เมื่อฉีดครบ 3 เข็มแล้วไม่

จ าเป็นต้องตรวจ anti-HBs ซ้ าเพราะผลการศึกษาพบว่า ภูมิคุ้มกันขึ้นแล้วแม้จะตรวจไม่พบ  หรือตรวจวัดไม่ได้ เมื่อ

ร่างก่ายได้รับเชื้อไวรัสจะมีภูมิคุ้มกันขึ้นตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว สามารถป้องกันการติดเชื้อได้ดีทันการ 

6.3. การจัดการกรณีที่มีการสัมผัสเชื้อไวรัสตับอักเสบบี เช่น ถูกเข็ม หรือของมีคมที่ผ่านการใช้กับคนไข้ท่ิม

ต า ให้ปฏิบัติตามแนวทาง ในตารางที่ 1 

 

 

 

 



ตารางท่ี 1  แนวทางการให้วัคซีนป้องกันหลังได้รับเชื้อไวรัสตับอักเสบบี กรณีบุคลกรทางการแพทย์ถูกเข็มต าในขณะ

ปฏิบัติงาน 

บุคลากรทางการแพทย์ที่ถูก
เข็มท่ีใช้กับผู้ป่วยแล้วต า 

แนวทางการรักษาภายหลังสัมผัสโรคกับเข็มที่ใช้กับผู้ป่วยแล้ว 

ผู้ป่วยมี HBsAg+Ve ผู้ป่วยมี HBsAg-Ve 
ถ้าผู้ป่วยไม่ทราบหรือ ไม่ได้

ตรวจ HBsAg 
1. ไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน HBIG + วัคซีน วัคซีน วัคซีน 
2. เคยได้รับวัคซีนมาก่อน  
    2.1 มีการตรวจพบการ
ตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน 

ไม่ต้องให้วัคซีน ไม่ต้องให้วัคซีน ไม่ต้องให้วัคซีน 

    2.2 ตรวจพบว่าไม่มีอาการ 
ตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน 
(non-responder) 

HBIG (1โด๊ส)+วัคซีน* 
หรือ HBIG (2โด๊ส) 

ไม่ต้องให้วัคซีน 
ถ้าผู้ป่วยเป็นกลุ่มเสี่ยงให้รับ
การรักษาแบบ HBsAg+ve 

   2.3 ไม่ทราบว่ามีการ
ตอบสนองต่อวัคซีนหรือไม่ 

ตรวจระดับ anti-HBs 
ของบุคลากร และให้

วัคซีนกระตุ้น 1 ครั้ง** 
±HBIG 

ไม่ต้องให้วัคซีน 

ตรวจระดับ antiHBs ของ
บุคลากร : <10 mIU/มล.ให้
วัคซีนกระตุ้น 1 ครั้ง  
 
≥10 mIU/มล. ไม่ต้องให้
วัคซีน 

 

* ในกรณีที่ผู้สัมผัสโรคได้รับวัคซีนยังไม่ครบ 3 Dose  เมื่อได้รับวัคซีนครบแล้วยังไม่มีอาการตอบสนองต่อวัคซีน
แนะน าให้ HBIG 2 โด๊ส ห่างกัน 1 เดือน 
**หากไม่ได้รับ HBIG ควรตรวจระดับ anti-HBs หลังได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น 1 ครั้ง 1-2 เดือน ในกรณีท่ีได้รับ HBIG 
ให้ตรวจหลังจากนั้น 4-6 เดือน หากระดับ anti HBs < 10 mIU/mL ให้วีคซีนต่ออีก 2 เข็ม 
7.อ้างอิง 

1. ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2555.ค าแนะน าการให้วัคซีนป้องกันโรคส าหรับ
ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ(Recommended Adult and Elderly Immunization Schedule).2555: 
http://www.ddc.moph.go.th/file/tmc/tmc/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0
%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%8
B%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%
B9%89%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88%20KC%20(2556).pdf 
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http://www.ddc.moph.go.th/file/tmc/tmc/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88%20KC%20(2556).pdf
http://www.ddc.moph.go.th/file/tmc/tmc/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88%20KC%20(2556).pdf
http://www.ddc.moph.go.th/file/tmc/tmc/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88%20KC%20(2556).pdf
http://www.ddc.moph.go.th/file/tmc/tmc/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88%20KC%20(2556).pdf


วัคซีน MMR (โรคหัด โรคคางทูม และโรคหัดเยอรมัน 
โรคหัด โรคคางทูม และโรคหัดเยอรมันเป็นโรคจากเชื้อไวรัสที่อาจส่งผลร้ายแรงตามมา ก่อนที่จะมีวัคซีน โรค
เหล่านี้พบบ่อยมากในสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะในเด็ก โรเหล่านี้ยังคงพบบ่อยในหลายส่วนของโลก 
โรคหัด 

  เชื้อไวรัสหัดก่อให้เกิดอาการที่อาจรวมถึงอาการไข้ ไอ มีน้ ามูก และตาแดง มีน้ าตาไหล โดยส่วนใหญ่มักตาม
ด้วยผื่นทั่วตัว โรคหัดอาจส่งผลให้เกิดการติดเชื้อในหู ท้องร่วง และการติดเชื้อในปอด 
(ปอดบวม) ในกรณีส่วนน้อย โรคหัดสามารถท าลายสมอง หรือท าให้เสียชีวิต 
โรคคางทูม 

  เชื้อไวรัสคางทูมท าให้เกิดอาการไข้ ปวดหัว ปวดกล้ามเนื้อ เหนื่อยล้า เบื่ออาหารและต่อมน้ าลายหลังใบหูข้าง
ใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้างบวม กดแล้วเจ็บโรคคางทูมอาจท าให้หูหนวก สมองและ/หรือบริเวณรอบไขสันหลัง
บวม (สมองอักเสบหรือเยื่อหุ้มสมองอักเสบ) อัณฑะหรือรังไข่บวมเจ็บ และในกรณีส่วนน้อยมาก เสียชีวิต 
โรคหัดเยอรมัน 

  เชื้อไวรัสเหือดท าให้เกิดอาการไข้ เจ็บคอ มีผื่น ปวดหัว และระคายเคืองตา โรคเหือดสามารถก่อให้เกิด
อาการปวดข้อซึ่งคิดเป็นครึ่งหนึ่งของกลุ่มผู้ป่วยที่เป็นสตรีและวัยรุ่น หากได้รับเชื้อเหือดขณะตั้งครรภ์ อาจ
แท้งหรือบุตรที่คลอดออกมาอาจมีความบกพร่องร้ายแรงแต่ก าเนิดโรคเหล่านี้สามารถแพร่จากคนสู่คนได้ง่าย 
โรคหัดไม่จ าเป็นต้องสัมผัสตัว คุณอาจได้รับเชื้อได้จากการเข้าไปในห้องที่เคยมีคนที่เป็นโรคหัดอยู่ก่อนหน้า 2 
ชั่วโมงวัคซีนและการฉีดวัคซีนในอัตราสูงท าให้พบโรคเหล่านี้น้อยลงมากในสหรัฐอเมริกา 
โดยทั่วไป เด็กควรได้รับวัคซีน MMR 2 ครั้ง ได้แก่: 

  ครั้งแรก: อายุ 12 ถึง 15 เดือน 

  ครั้งที่สอง: อายุ 4 ถึง 6 ปี 
เด็กทารกท่ีจะเดินทางออกนอกสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีอายุระหว่าง 6 ถึง 11เดือน ควรได้รับวัคซีน MMR ก่อน
เดินทาง การรับวัคซีนสามารถช่วยป้องกันการติดเชื้อโรคหัดได้ชั่วคราว แต่จะไม่ท าให้มีภูมิคุ้มกันถาวร เด็กยัง
ควรได้รับวัคซีน 2ครั้งตามอายุที่แนะน าเพ่ือการป้องกันที่ยาวนานผู้ใหญ่ยังอาจต้องได้รับวัคซีน MMR ด้วย
เช่นกัน ผู้ใหญ่จ านวนมากที่มีอายุ 18ปีขึ้นไปอาจมีเชื้อโรคหัด โรคคางทูม และโรคเหือด โดยไม่รู้ตัว 
ข้อห้ามในการรับวัคซีน 
แจ้งให้ผู้ให้บริการวัคซีนของคุณทราบ หากบุคคลที่รับวัคซีนนั้น: 

  -มีอาการแพ้ร้ายแรงที่เป็นอันตรายถึงชีวิต บุคคลที่เคยมีอาการแพ้ที่เป็นอันตรายถึงชีวิตหลังจากได้รับวัคซีน 
MMR หนึ่งครั้ง หรือมีอาการแพ้ร้ายแรงต่อส่วนใดส่วนหนึ่งของวัคซีนนี้ อาจได้รับค าแนะน าให้ไม่รับวัคซีน 
สอบถามผู้ให้บริการดูแลสุขภาพของคุณ หากคุณต้องการข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประกอบของวัคซีน 

 - ตั้งครรภ์ หรือคิดว่าตัวเองอาจตั้งครรภ์ สตรีมีครรภ์ควรรอรับวัคซีน MMRจนกว่าหลังจากท่ีไม่ตั้งครรภ์อีก 
สตรีควรหลีกเลี่ยงการตั้งครรภ์เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 เดือนหลังจากรับวัคซีน MMR 

 - มีระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอ เนื่องจากโรค (เช่น มะเร็ง หรือ เอชไอวี/เอดส์) หรือการรักษา (เช่น การฉายรังสี 
การรักษาด้วยการก่อภูมิคุ้มกัน สเตียรอยด์ หรือเคมีบ าบัด) 



 - มีบิดามารดา พ่ีน้องที่เคยมีปัญหาเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันเคยมีภาวะโรคที่ท าให้ฟกช้ า หรือเลือดออกได้ง่าย 

  เพ่ิงท าการถ่ายเลือด หรือได้รับผลิตภัณฑ์เลือดอ่ืน ๆ คุณอาจได้รับค าแนะน าให้เลื่อนการให้วัคซีน MMR 
ออกไปเป็นเวลา 3 เดือนขึ้นไป 

 - เป็นวัณโรค 

  ได้รับวัคซนีอื่นในช่วง 4 สัปดาห์ที่ผ่านมา วัคซีนเชื้อเป็นที่ให้ใกล้กันเกินไปอาจไม่ได้ผลเช่นกัน 

  -รู้สึกไม่สบาย อาการเจ็บป่วยเล็กน้อย เช่น หวัด โดยทั่วไปจะไม่ใช่เหตุผลในการ 
เลื่อนการให้วัคซีน ผู้ที่เจ็บป่วยระดับปานกลางหรือรุนแรงอาจควรรอ แพทย์ของคุณสามารถแนะน าคุณได้ 
ด้วยการรับยาใด ๆ รวมถึงวัคซีน จะมีโอกาสเกิดอาการแพ้ โดยปกติจะมีอาการ 
เล็กน้อยแล้วหายไปเอง แต่อาจเกิดอาการแพ้รุนแรงได้เช่นกัน 
การรับวัคซีน MMR ปลอดภัยกว่าการเป็นโรคหัด โรคคางทูม หรือโรคหัดเยอรมัน 
คนส่วนใหญ่ที่ได้รับวัคซีน MMR ไม่มีปัญหาในเรื่องนี้ 
หลังจากฉีดวัคซีน MMR บุคคลอาจมีอาการดังนี้ 
อาการเล็กน้อย: 

  ปวดแขนเนื่องจากการฉีดยา 

  ไข้ 

  เป็นผื่นแดงในบริเวณท่ีฉีด 

  ต่อมบวมในแก้มหรือล าคอ 
หากมีอาการเหล่านี้ โดยทั่วไปจะเกิดขึ้นภายใน 2 สัปดาห์หลังจากได้รับวัคซีน และ 
จะมีโอกาสเกิดน้อยลงเมื่อได้รับวัคซีนครั้งที่สอง 
อาการปานกลาง: 

  ชัก (กระตุกหรือตาแข็ง) มักพบร่วมกับอาการไข้ 

  ข้อต่อเจ็บและแข็งชั่วคราว ส่วนใหญ่พบในสตรี หรือวัยรุ่น 

  ปริมาณเกล็ดเลือดต่ าชั่วคราว ซึ่งอาจส่งผลให้มีอาการเลือดออกหรือฟกช้ า 
ผิดปกติ 

  ผื่นทั่วตัว 
อาการรุนแรงเกิดขึ้นน้อยมาก: 

  หูหนวก 

  ชักระยะยาว หมดสติ หรือระดับการรู้สึกตัวต่ า 

  สมองถูกท าลาย 
อาการอ่ืน ๆ ที่อาจเกิดขึ้นหลังจากได้รับวัคซีนนี้ 
ได้แก่ 

  บางคนอาจเป็นลมหลังจากให้การรักษา รวมถึงการฉีดวัคซีน การนั่งหรือเอนหลัง 
เป็นเวลาประมาณ 15 นาที อาจช่วยป้องกันการเป็นลมและการบาดเจ็บที่เกิด 



จากการหกล้ม แจ้งผู้ให้บริการของคุณทราบ หากคุณรู้สึกเวียนหัว หรือการมอง 
เห็นเปลี่ยนแปลงไป หรือมีเสียงในหู 

  บางคนอาจเจ็บไหล่ ซึ่งอาจร้ายแรงกว่าและยาวนานกว่าการเจ็บทั่วไปที่อาจเกิด 
ขึ้นหลังจากการฉีดยา อาการนี้แทบจะไม่เกิดข้ึนเลย 

  การรักษาด้วยยาใด ๆ สามารถก่อให้เกิดอาการแพ้รุนแรงได้ มีการประมาณการ 
ว่าอาการแพ้วัคซีนดังกล่าวเกิดขึ้น 1 ในล้านครั้ง และอาจเกิดข้ึนไม่ก่ีนาทีหรือไม่ 
กี่ชั่วโมงหลังจากฉีดวัคซีนเมื่อให้ร่วมกับยาใด ๆ มีโอกาสน้อยมากที่วัคซีนจะก่อให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรง 
หรือเสียชีวิตจะมีการตรวจติดตามความปลอดภัยของวัคซีนเสมอ ส าหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรด 
ไปที่ www.cdc.gov/vaccinesafety/ 

 

 

 

 

 

 


