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คํานํา
วัณโรคเปนโรคติดตอที่สําคัญและเปนปญหาทางดานสาธารณสุขทั่วโลก องค#การอนามัยโลกไดประกาศ
ใหวัณโรคเปนปญหาฉุกเฉินทางดานสาธารณสุขทั่วโลก จํานวนผูป-วยวัณโรคมีจํานวนมากขึ้น และ ลดลงชากวาที่
สามารถจะควบคุมได ผูป-วยวัณโรคในผูป-วยติดเชื้อโรคเอดส#ทําใหการรักษายากลําบากมากขึ้น และผูป-วยวัณโรค
ดื้อยาหลายขนานมีมากขึ้นการรักษาผลสําเร็จต่ํา มูลคาสูง ผูป-วยมะเร็งเปนกลุมที่มีภูมิคุมกันรางกายต่ํา โอกาส
เสี่ยงตอการติดเชื้อวัณโรคไดสูง ในทุกระบบรางกาย และสามารถแพรกระจายเชื้อไดสูงเชนเดียวกัน ดังนั้นการคัด
แยก คัดกรอง ป8องกันการแพรกระจายเชื้อในโรงพยาบาล จึงเปนสิ่งสําคัญ งานพยาบาลป8องกันและควบคุมการติด
เชื้อ จึงไดดําเนินการราง ทบทวนจัดทําขอมูลเพื่อทําคูมือที่เหมาะสมกับบริบทโรงพยาบาลใหมากที่สุด ขึ้น เพื่อ
ประกอบความรู และการปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน หวังวาจะเปนประโยชน#ตอผูอานไมมากก็นอย
งานการพยาบาลป8องกันและควบคุมการติดเชื้อ
กลุมงานวิชาการพยาบาล
กลุมภารกิจดานการพยาบาล
พ.ศ. 2562
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ภาคผนวก
- Flow ขั้นตอน แนวปฏิบัติเพื่อการคัดกรองผูป-วยที่สงสัยติดเชื้อวัณโรค
- วิธีปฏิบัติเพื่อป8องกันการแพรกระจายเชื้อวัณโรค โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี
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การปองกันการแพรกระจายเชื้อวัณโรคในโรงพยาบาล
วัณโรค (Tuberculosis) เปนโรคติดตอที่สามารถแพรกระจายเชื้อไดงาย สวนใหญเปนการแพรกระจาย
ทางอากาศในลักษณะของฝอยละอองขนาดเล็กกวา 5 ไมโครเมตร การติดตอโดยการสัมผัสเชื้อโดยตรงอาจพบ
ไดนานๆ ครั้ง ในสถานการณ#ที่มีผูป-วยโรคเอดส#และผูป-วยภูมิคุมกันต่ําในลักษณะตางๆ มากขึ้น ทําใหมีผูป-วยวัณ
โรค เขาสูระบบบริการสุขภาพมากขึ้น ในขณะที่โครงสรางทางกายภาพของสถานบริการสุขภาพ มีระบบระบาย
อากาศแบบปdดโดยใชเครื่องปรับ อากาศมากขึ้น บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานบริการสุขภาพ จึงมีความเสี่ยงตอ
การติดเชื้อวัณโรคมากขึ้น ความเสี่ยงของการติดเชื้อวัณโรคขึ้นกับปริมาณของเชื้อที่อยูในอากาศ การสัมผัสใกลชิด
กับผูป-วย การอยูรวมกันในสิ่งแวดลอมเดียวกับผูป-วย และระยะเวลาของการสัมผัสโรค การวินิจฉัยผูป-วยวัณโรค
วัณโรค หมายถึง โรคติดตอที่เกิดจากการไดรับเชื้อแบคทีเรีย Mycobacterium โดยเฉพาะ
Mycobacterium tuberculosis เกิดขึ้นไดกับอวัยวะทุกสวนของรางกายแตสวนมากพบที่ปอด
Tuberculosis suspects หมายถึง ผูป-วยที่สงสัยป-วยเปนวัณโรคปอด เมื่อซักประวัติพบวามีอาการไอเปน
เลือด ไอเรื้อรังเกินกวา 3 สัปดาห# มีไข นอกจากนี้ผูป-วยยังมีอาการอื่น ๆ รวมดวย เชน น้ําหนักลด ออนเพลีย
เหงื่อออกตอนกลางคืน หายใจหอบ เจ็บหนาอก
Extra pulmonary tuberculosis หมายถึง ผูป-วยที่สงสัยป-วยเปนวัณโรคนอกปอด มีอาการดังนี้
น้ําหนักลดมี ไข เหงื่อออกตอนกลางคืน สวนอาการอื่น ๆ อาจมีไดขึ้นอยูกับอวัยวะที่เปนวัณโรค เชน ตอม
น้ําเหลือง ชองทองผิวหนัง กระดูกและขอ เยื่อหุมสมอง เปนตน
วัณโรคระยะแพรเชื้อหรือระยะลุกลาม (Pulmonary Tuberculosis Smear Positive + ) หมายถึง
ผูป-วยวัณโรคปอดยอมเสมหะดวยวิธีAFB แลวพบเชื้อดังนี้
1. พบเชื้อเปนบวกอยางนอย 2 ครั้ง หรือ
2. พบเชื้อเปนบวก 1 ครั้ง รวมกับภาพรังสีทรวงอกสงสัยเปนวัณโรค หรือ
3. ตรวจเสมหะพบเชื้อเปนบวก 1 ครั้ง และผลการเพาะเชื้อวัณโรค ไดผลเปนบวก 1 ครั้ง
วัณโรคปอดย4อมเสมหะไมพบเชื้อ (Pulmonary Tuberculosis Smear Negative - ) หมายถึง ผูป-วย
ที่มีอาการสงสัยเปนวัณโรค ตรวจเสมหะหาเชื้อวัณโรคดวยวิธี AFB ดังนี้
1. ไมพบเชื้อวัณโรคอยางนอย 3 ครั้ง ภาพรังสีทรวงอกสงสัยวัณโรคและแพทย# ตัดสินใจรักษาวัณโรค
2. หรือตรวจเสมหะ AFB เปนลบ 3 ครั้งไมพบเชื้อวัณโรค แตผลการเพาะเชื้อวัณโรคพบเชื้อวัณโรค
หลักการสําคัญในการควบคุมโรค สําหรับทุกพื้นที่บริการ ไดแก
- การวินิจฉัยที่รวดเร็ว เพื่อใหผูป-วยไดรับการรักษา และไดรับการแยกอยางเหมาะสม ในเวลารวดเร็ว
- การจัดโครงสรางทางกายภาพ เพื่อลดการแพรกระจายของเชื้อ
- การใชอุปกรณ#ป8องกันตัวเอง คือผาปdดปากและจมูกชนิด N-95 หรืออุปกรณ#อื่นที่ดีกวา
การควบคุมและการปองกันการแพรกระจายของวัณโรคในโรงพยาบาล ประกอบดวยพื้นที่ และลักษณะบริการ
ที่ตองจัดการ ดังนี้
1. การป8องกันการแพรกระจายเชื้อวัณโรคในหนวยใหบริการผูป-วยนอก (OPD)
2. การป8องกันการแพรกระจายเชื้อวัณโรคในหนวยใหบริการผูป-วยใน (IPD)
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3. การป8องกันการแพรกระจายเชื้อวัณโรคในหอผูป-วยวิกฤติ (ICU)
4. การป8องกันการแพรกระจายเชื้อวัณโรคในหองผาตัด(OR)
5. การป8องกันการแพรกระจายเชื้อวัณโรคในหองสองกลอง (Bronchoscopy)
6. การป8องกันการแพรกระจายเชื้อวัณโรคในหองปฏิบัติการ (Laboratory)
7. การป8องกันการแพรกระจายเชื้อวัณโรคในแผนกรังสีวินิจฉัย (Radiology)
8. การป8องกันการแพรกระจายเชื้อวัณโรคในแผนกทันตะกรรม
9. การป8องกันการแพรกระจายเชื้อวัณโรคในแผนกเภสัชกรรม
10. การป8องกันการแพรกระจายเชื้อวัณโรคในบุคลากร เจาหนาที่
1.การปองกันการแพรกระจายเชื้อวัณโรคในหนวยบริการผู4ปQวยนอก(OPD)
ผูป-วยที่มารับบริการที่หนวยผูป-วยนอกมีหลายลักษณะ แตที่มาพบแพทย#เพราะสงสัยวาตนเองจะป-วยเปน
วัณโรคนั้นมีในสัดสวนที่ไมมาก สวนใหญจะมีเหตุผลอื่นมากกวา ดังนั้น จุดบริการผูป-วยนอกทุกจุด จึงควรมีการ
ดําเนินการตอไปนี้
1.1 บุคลากรปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป8องกันการแพรกระจายเชื้อวัณโรคในโรงพยาบาล โดย
ปฏิบัติตามหลัก Standard precautions และAirborne precautions
1.2 เฝ8าระวังการแพรกระจายเชื้อวัณโรคในผูป-วยทุกราย ณ จุดบริการติดตอสอบถาม จุดคัดกรองผูป-วย
จุดประชาสัมพันธ# บริเวณหนาหองเวชระเบียน และหองตรวจผูป-วยนอก (OPD) ทุกหองตรวจ การคัดกรองผูป-วย
ณ จุดแรกที่ผูป-วยมาติดตอ หากพบวาผูป-วย ที่มาตามนัด ระบุในใบนัดวา “ห4องแยก” หรือมีอาการดังตอไปนี้
คือ ไข ไอเรื้อรังเกิน 3 สัปดาห# และ/ หรือ ไอเปนเลือดใหสงสัยวาอาจเปนผูป-วยวัณโรคระยะแพรเชื้อใหผูป-วยใสผา
ปdดปากปdดจมูกชนิดใชครั้งเดียว (Disposable surgical mask) โดยแนะนําผูป-วยใหสวมผาปdดปากปdดจมูกใหดาน
สีขาวติดกับใบหนาผูป-วย สวนดานสีเขียว หรือสีฟ8าออกดานนอก แล4วแนะนําและ สงผู4ปQวยไปรอตรวจที่ห4องแยก
ชั้น1 ตึกอาคาร 9 ชั้น ใหผูป-วยถอด surgical mask ออกไดหากพบวาไมไดป-วยเปนวัณโรคหรือโรคติดเชื้อ
ทางเดินหายใจ
ในเวลาราชการ: โทรศัพท#แจงพยาบาลหองตรวจแยก คัดกรอง หมายเลขภายใน 2120 หรือ1506
วามีผูป-วยสงสัยเปนวัณโรคระยะแพรเชื้อ แลวแนะนําผูป-วยไปหองรอตรวจ ณ หองแยก คัดกรอง แผนก OPD
ทั่วไป
กรณี นอกเวลาราชการ: ใหแจงพยาบาลควบคุมการติดเชื้อ (คุณยุวลี ฉายวงศ#: ICN) โทรศัพท#หมายเลข
081-3697477 วามีผูป-วยสงสัยเปนวัณโรคระยะแพรเชื้อ ระบุชื่อ... สกุล.... และ HN…….เพื่อติดตามผูป-วยตอไป
1.2.1 พยาบาลประจําหองแยก/คัดกรองเตรียมหองตรวจ ใหพรอมใชงานสําหรับการตรวจรักษา
ผูป-วย
1.2.2 พยาบาลประจําหองแยก/คัดกรอง ปฏิบัติกิจกรรมตามที่ระบุในใบนัดผู4ปQวย หรือใบเดิน
แฟ8ม ผูป-วยสงตัวมา หรือผูป-วยรายใหม ดังนี้
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1.2.2.1 โทรศัพท#แจงแผนกที่นัดผูป-วยวา ผูป-วยไดมาถึงแลว และรอรับการตรวจ ณ.หอง
แยก/ คัดกรอง แผนก OPD ทั่วไป
1.2.2.2 ซักถาม ประเมิน อาการ อาการแสดงที่สงสัยและเขาขายผูป-วยวัณโรคตามแบบ
ประเมินการคัดกรอง (สําหรับผูป-วย TBรายใหมทุกราย)
1.2.2.3 โทรศัพท#แจงเจาหนาที่รังสีวินิจฉัย หรือหองปฏิบัติการวามีผูป-วยสงสัยเปนวัณโรค
ระยะแพรเชื้อ โดยระบุ ชื่อ-นามสกุลของผูป-วย กอนสงผูป-วยถายภาพ/รังสีทรวงอก (Chest x-ray) ใหผูป-วยใสผา
ปdดปากปdดจมูกชนิดใชครั้งเดียว (Disposable surgical mask)
1.2.2.4 กรณีสงเสมหะตรวจทางหองปฏิบัติการ แนะนําผูป-วยเก็บเสมหะในหองเก็บเสมหะ
ไมแนะนําใหเก็บเสมหะในหองน้ําผูป-วย
1.2.2.5 บันทึกลงทะเบียน สรุปรายงาน ขอมูล ประวัติ ผูป-วยรับบริการหองแยก ผูป-วยวัณ
โรคทุกราย
1.3 พยาบาลประจําหนาหองตรวจแจง หรือรายงานผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ ผลตรวจเสมหะ และผล
X-Ray ตอแพทย#เจาของไข
1.4 แพทย#เจาของไขพิจารณา ลงตรวจรางกายผูป-วยหองแยก ออกใบนัด และสั่งการรักษา
1.5 พยาบาลประจําหนาหองตรวจ รับคําสั่งการรักษา แนะนําญาติ ผูดูแล รับนัด รับยาแทนผูป-วย
1.6 ถาผูป-วยไดรับการวินิจฉัยวาเปนวัณโรคหรืออยูในขายสงสัยและใหผู4ปQวยกลับบ4านได พยาบาลประจํา
หนาหองตรวจ หรือพยาบาลหองแยก ตองใหคําแนะนําผูป-วยและญาติดังนี้
1.6.1 การปฏิบัติตัวเพื่อป8องกันการแพรกระจายเชื้อวัณโรค โดยแนะนําใหผูป-วยหลีกเลี่ยงการคลุกคลี
ใกลชิดกับบุคคลในครอบครัว ไมควรพักรวมหองกับผูอื่นเปนเวลา 1 เดือน นับตั้งแตเริ่มรับประทานยารักษา
วัณโรค แตควรอยูในบริเวณหรือหองที่มีอากาศถายเทสะดวก หลีกเลี่ยงการเขาไปในสถานที่ที่มีคนแออัด เชน
สถานบันเทิง โรงภาพยนตร# สถานที่สาธารณะตางๆ หางสรรพสินคา เปนตน
1.6.2 แนะนําใหผูป-วยสวมผาปdดปากปdดจมูกเมื่อตองอยูรวมกับผูอื่นเปนเวลา 1 เดือน หลังจาก
รับประทานยารักษาวัณโรค
1.6.3 แนะนําผูป-วยเมื่อไอหรือจามใหใชกระดาษชําระ หรือผาเช็ดหนาปdดปากและจมูกทุกครั้งและ
ลางมือดวยสบูทุกครั้งหลังจากการไอ จาม
1.6.4 แนะนําใหญาติหรือผูดูแลผูป-วยลางมือดวยสบูทุกครั้ง เมื่อสัมผัสกับนํ้ามูก นํ้าลาย เสมหะของ
ผูป-วย
1.6.5 ขยะหรือกระดาษชําระที่ใชเช็ดนํ้ามูก นํ้าลาย และเสมหะของผูป-วย ใหทิ้งในถังขยะติดเชื้อที่มีถุง
รองรับและมีฝาปdด ตองทําลายทุกวันโดยการเผา สวนผาเช็ดหนาใหซักดวยผงซักฟอกและผึ่งแดดใหแหง
1.6.6 รับประทานยารักษาวัณโรคอยางถูกตองและตอเนื่อง สมํ่าเสมอ เปนเวลา 6 เดือน ใหครบทุก
ชนิด ครบขนาดยา ในระยะ2 เดือนแรก รับประทานยาตานวัณโรค 4 ชนิด ระยะที่ 2 รับประทานยาวัณโรค 2ชนิด
เปนเวลา4 เดือน หากทําไดควรใหผูป-วยไดรับการนัดหมายใหมมารับรับประทานยาตอหนาเจาหนาที่ (Directly
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observed treatment, Short - course: DOTS) หรือสงตอผูป-วยใหมารับยาตอหนาเจาหนาที่ที่สถานบริการ
สุขภาพชุมชนใกลบาน
1.6.7 รักษาสุขภาพใหแข็งแรงรับประทานอาหารที่มีประโยชน# ออกกําลังกาย พักผอนใหเพียงพอ
และลดการสูบบุหรี่
1.6.8 แนะนําผูป-วยใหสังเกตอาการ หากมีอาการเปลี่ยนแปลงของระบบทางเดินหายใจมากขึ้น เชน
มีไข ไอ หอบเหนื่อยมากขึ้นใหรีบกลับมาพบแพทย# โรงพยาบาล หรือสถานบริการสุขภาพใกลบาน
1.6.9 แนะนําตรวจตามแพทย#นัดทุกครั้ง
2. การปองกันการแพรกระจายเชื้อวัณโรคในหนวยบริการผู4ปQวยใน(IPD)
ผูป-วยบางรายที่ไดรับการประเมินแลววา ควรไดรับการรักษาแบบผูป-วยใน เชน ผูป-วยที่อยูในภาวะวิกฤติ
หรือกึ่งวิกฤติ หรือมีโรคแทรกซอนที่อาจเปนอันตราย หรือโรครวม หรือผูป-วยที่มีภาวะที่ทําใหตองรับไวรักษาใน
โรงพยาบาล จะดําเนินการ ดังนี้
2.1. แพทย#ผูสั่งการรับผูป-วยเขาไวในโรงพยาบาล ถามประวัติอาการ และการตรวจภาพรังสีทรวงอกใน
ระยะ 6 เดือนกอนหนา (ถาเปนผูป-วยภาวะภูมิคุมกันต่ํา แพทย#อาจพิจารณาสงตรวจภาพรังสีทรวงอก แมการ
ตรวจครั้งสุดทายจะไดกระทําไปในระยะเวลาเพียงไมถึงหนึ่งเดือนกอนก็ได) ถายังไมเคยตรวจ ใหสงตรวจภาพรังสี
ทรวงอกทุกราย และเมื่อพบวามีลักษณะที่ทําใหสงสัยหรือเขาไดกับวัณโรคใหแจงหอผูป-วยปลายทาง เพื่อรับ
ผูป-วยไวในหองแยก และในระหวางรอการเขาหองแยก ใหผูป-วยสวมหนากากอนามัยตลอดเวลา
2.2. พยาบาลประจําหองตรวจ หรือพยาบาลหองแยก คัดกรอง ตรวจสอบการคัดกรองจากแพทย#อีกครั้ง
หากขอมูลยังไมครบถวน (เชน อาจจะกําลังรอผลตรวจภาพรังสีทรวงอก ) ใหติดตามผล เพื่อแจงแพทย#และ
พยาบาล ณ หอผูป-วยที่จะรับผูป-วยรายนั้น พรอมทั้งปฏิบัติดังนี้
2.2.1 ใหคําแนะผูป-วยวาจะตองพักรักษาตัวในหองแยกจนกวาจะพนระยะแพรเชื้อหรือ จนกวาพิสูจน#
การวินิจฉัยวาเปนโรคอื่นตามดุลยพินิจของแพทย#
2.2.2 โทรศัพท#แจงพยาบาลประจําหอผูป-วย พรอมทั้งสงตออาการผูป-วยทุกครั้ง
2.3. พยาบาลหอผูป-วยใน ตรวจสอบประวัติ และผลการตรวจภาพรังสีทรวงอก หากมีลักษณะที่สงสัย
หรือเขาไดกับวัณโรค ใหจัดใหผูป-วยสวม Surgical mask ใหอยูในหองแยก
2.4. แยกผูป-วยที่มีประวัติสงสัยเปนวัณโรคระยะแพรเชื้อ หรือผูป-วยที่มีผลการตรวจเสมหะ (Direct smear
acid fast bacilli: AFB) พบเชื้อวัณโรค (Positive) ไวในหองแยกที่มีอากาศถายเทสะดวก แสงแดดสองถึง หรือ
หองแยกที่มีแรงดันอากาศเปนลบ จนกวาผลการตรวจเสมหะ (Direct smear AFB) ไมพบเชื้อวัณโรค 2 ครั้งตาง
วันกัน ในกรณีที่เปนผูป-วยวัณโรคดื้อยาจัดใหอยูในหองแยกตลอดระยะเวลาที่เขารับการรักษาในโรงพยาบาล
จนกวาผลการเพาะเชื้อจากเสมหะไมพบเชื้อวัณโรค 2 ครั้ง ตางวันกัน
2.5. หองที่รับผูป-วยที่ดีที่สุดคือหองแยกเดี่ยว ซึ่งมีการจัดการอากาศที่ถูกตองตามหลักวิศวกรรมและสถาปต
กรรมคือ หอง AIIR : Airborne infection isolation room กรณีไมมีหองแยก ใหจัดหองเดี่ยว ที่มีพัดลมดูด
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อากาศที่ทําใหทิศทางการไหลอากาศจากบุคลากรสูผูป-วยและทิ้งสูภายนอก อัตราการหมุนเวียนอากาศในหองไม
นอยกวา 12 เทาของปริมาตรหองตอชั่วโมง
2.6. ผูป-วยวัณโรค อาจอยูในหองเดียวกันได ถาไมไดมีเชื้อดื้อยา
กรณี ห4องแยกไมพอ ใหจัดลําดับความสําคัญใหผูป-วยเขาหองแยก ตามลําดับดังนี้
1. ผูป-วยที่ไดรับการพิสูจน#แลววาติดเชื้อวัณโรคดื้อยา
2. ผูป-วยที่มีความเสี่ยงตอการมีเชื้อดื้อยา เชน มีประวัติรักษาไมครบ กินยาไมสม่ําเสมอ
หลายๆ รอบ
3. ผูป-วยที่มีอาการไอมาก มีแผลโพรงในปอด และตรวจพบเชื้อในเสมหะจากการยอมสี AFB
4. ผูป-วยที่มีลักษณะที่เขาไดกับวัณโรคปอด แตตรวจไมพบเชื้อในเสมหะดวยการยอมสี AFB
2.7. จัดเตรียมเครื่องฟอกอากาศไวในหองแยก (ในกรณีที่หอผูป-วยไมมีหองแยกแรงดันอากาศเปนลบ) โดยจัด
วางเครื่องฟอกอากาศหันหนาเขาหาผูป-วย หรือติดตั้งพัดลมระบายอากาศอยูบนหัวเตียงผูป-วย
2.8. ไมควรแยกผูป-วยอยูในหองที่ใชเครื่องปรับอากาศชนิด Central air หากจําเปน แนะนําไมใหผูป-วยเปdดใช
เครื่องปรับอากาศ หรือแยกผูป-วยอยูในหองที่มีเครื่องปรับอากาศชนิดแยกสวน (Split type)
2.9. ประตูหองแยกควรปdดไวเสมอ เพื่อป8องกันมิใหอากาศที่มีเชื้อวัณโรคออกสูภายนอก
2.10. ผูป-วยควรสวม surgical mask ตลอดเวลา ยกเวน ขณะรับประทานอาหารหรือดื่มน้ํา
2.11. บุคลากรที่เขาไปในหองผูป-วย ใหสวมผาปdดปากและจมูกชนิด N-95 ทุกครั้งที่ตองใหการดูแลหรือเขา
ไปในหองผูป-วย โดยแยกMask N95 สวมใสเฉพาะบุคคลไมควรใชรวมกัน
2.12. การทําหัตถการในระบบทางเดินหายใจ เชน การใสทอหลอดลมคอ (endotracheal tube) การ
สองกลองตรวจทอหลอดลม ผูทําหัตถการ ตองสวมผาปdดปากและจมูก N-95 เปนอยางนอย หากมี Powered
Air Purifying Respirators (PAPR) ก็ใหสวมใสอุปกรณ#ชนิดนี้ เพื่อป8องกันการรับเชื้อวัณโรคจากผูป-วย
2.12. ผูป-วยที่ใชเครื่องชวยหายใจ ระบบการดูดเสมหะใหใชแบบระบบปdด เพื่อลดการฟุ8งกระจายของฝอย
ละอองเสมหะ และเครื่องชวยหายใจ ตองมีแผนกรองเชื้อแบคทีเรีย ที่ชองทางลมหายใจออก หรือลดระยะเวลาใน
การทํากิจกรรมที่จะกอใหเกิดละอองฝอย
2.13. ลางมือดวยนํ้ายาฆาเชื้อHibiscus (4% Chlorhexidine) หรือWaterless กอนและหลังใหการ
พยาบาลและเขาเยี่ยมผูป-วยทุกครั้ง
2.14. แยกอุปกรณ#ของใชสวนตัวของผูป-วยแยกจากผูป-วยทั่วไป เชน ปรอทวัดไข แกวนํ้าดื่ม ผาเช็ดตัว
ภาชนะที่มีฝาปdดสําหรับบวนเสมหะ
2.15. อุปกรณ# เครื่องมือ เครื่องใชที่มีการปนเป}~อน เสมหะ นํ้ามูก นํ้าลาย ใหลางทําความสะอาดและทําลาย
เชื้อ หรือทําใหปราศจากเชื้ออยางถูกตองตามมาตรฐาน
2.16. ทําความสะอาดหอง หรือเตียงผูป-วย เช็ดทําความสะอาดดวยนํ้าและผงซักฟอก หากเป}~อนเสมหะ
เลือดหรือสารคัดหลั่งใช กระดาษชําระ ผาเช็ดเสมหะ เลือด หรือสารคัดหลั่งออกใหหมดแลวราดบริเวณนั้นดวย
0.5 % Sodium hypochlorite (Virkon) ทิ้งไวนาน10 นาที หลังจากนั้นเช็ดทําความสะอาดดวยนํ้าและ
ผงซักฟอกจนสะอาด
2.17. ขยะในหองผูป-วยใหทิ้งในขยะติดเชื้อ
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2.18. ไมควรเคลื่อนยายผูป-วยออกจากหองหรือหอผูป-วย หากจําเปน ตองใหผูป-วยสวมผาปdดปากปdดจมูก
(Surgical mask) โดยแจงใหหนวยงานที่จะเคลื่อนยายผูป-วยไปทราบวาตรวจพบเชื้อวัณโรคระยะแพรเชื้อใน
ผูป-วย และนัดเวลากับหนวยงานที่จะสงผูป-วยไปตรวจใหแนนอน เพื่อใหใชเวลานอกหองแยกสั้นที่สุดเพื่อลดการ
แพรเชื้อวัณโรคนอกหองแยก
2.19. จํากัดคนเขาเยี่ยม ผูที่ติดเชื้อไดงายไมควรเขาเยี่ยม เชน เด็ก คนชรา ผูที่มีภูมิคุมกันโรคตํ่า ผูที่มี
ภูมิคุมกันบกพรอง เปนตน
2.20. พยาบาลICWN เขียนบันทึก รายงานผูป-วยวัณโรค สงใหงาน IC (กรณี ที่พยาบาลประจําหองแยก
ตรวจคัดกรองยังไมไดเขียนรายงาน)
2.21. พยาบาลประจําหอผูป-วย หรือหัวหนาเวรบันทึกรายชื่อบุคลากรทางการแพทย#ที่สัมผัสใกลชิดผูป-วย
วัณโรคระยะแพรเชื้อ ลงในแบบบันทึก สงหนวยงาน IC
2.22. การยายผูป-วยออกนอกหองแยก ทําไดเมื่อ
2.22.1 พบวาผูป-วยรายนั้น ไมไดป-วยเปนวัณโรค
2.22.2 การยอมเสมหะครั้งแรกไมพบเชื้อ และไดรับการรักษาดวยยาสูตรมาตรฐานแลวเปนเวลา
สองสัปดาห#
2.22.3 ถายอมเสมหะครั้งแรกแลวพบเชื้อ ผูป-วยตองไดรับการรักษาดวยยาสูตรมาตรฐาน มีการ
ตอบสนองตอการรักษาในทางที่ดี และยอมเสมหะซ้ํา ไมพบเชื้อติดตอกันสามวัน
2.23. การจําหนายผูป-วย ควรมีคําแนะนําการปฏิบัติตัวใหกับผูป-วยและญาติ นอกจากนี้ ระหวางที่
ผูป-วยอยูในโรงพยาบาล ทีมดูแลผูป-วย ควรแนะนําใหญาติใกลชิดมาตรวจภาพรังสีทรวงอกโดยเร็วทุกราย
2.24. ประสานงานกับพยาบาลหนวยเยี่ยมบานประสานสงตอพยาบาลในเครือขาย ดําเนินการติดตาม
การรักษาวัณโรคอยางถูกตองและนัดหมายใหมารับประทานยาตอหนาเจาหนาที่ (Directly Observed
Treatment, Short-course: DOTS)
2.25. พยาบาลควบคุมโรคติดเชื้อบันทึกแบบฟอร#มการเฝ8าระวังการติดเชื้อวัณโรค
2.26. พยาบาลควบคุมโรคติดเชื้อบันทึกประเมินการปฏิบัติการป8องกันการแพรกระจายเชื้อวัณโรค
3. การปองกันการแพรกระจายเชื้อวัณโรคในแผนกผู4ปQวยวิกฤติ (ICU)
3.1 จัดใหมีหองแยกสําหรับหอผูป-วยวิกฤติ (ICU) ที่รับผูป-วยเปนวัณโรค หรือสงสัยเปนวัณโรคเฉพาะ
3.2 ผูป-วยที่สงสัยเปนวัณโรค ตองไดรับการ Chest X-Ray และการตรวจเสมหะ ทั้ง Smear เพาะเชื้อและ
ทดสอบความไวตอยาดวยวิธีที่รวดเร็ว (rapid diagnosis) และติดตามผลโดยเร็ว
3.3 ติดตั้งอุปกรณ# เครื่องทําลายเชื้อในอากาศ
3.4 ขณะใส ทอชวยหายใจ (Endotracheal tube) แมจะไมรูประวัติวาผูป-วยเปนวัณโรคหรือไมก็ตาม ใหสงสัย
วาผูป-วยอาจเปนวัณโรครวมดวย แพทย# พยาบาล เจาหนาที่ควรสวมหนากากกรองอนุภาค เพื่อป8องกันการรับเชื้อ
ทุกครั้ง
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4. แนวทางปฏิบัติสําหรับผู4ปQวยที่ต4องเข4าห4องผาตัด (คูมือ IC รามาธิบดี หนา 106-115)
หองผาตัด เปนระบบอากาศคอนขางปdด และมีความดันเปนบวกเทียบกับภายนอก ไดมีการกอสรางมา
นานแลว จึงไมมีระบบระบายอากาศที่สามารถรองรับผูป-วยที่เปนวัณโรคที่แพรกระจายได ดังนั้นจึงตองมี
กระบวนการจัดการที่เหมาะสม และทุกฝ-ายที่เกี่ยวของ จะตองปฏิบัติตามอยางเครงครัด เพื่อความปลอดภัยของ
ผูป-วยรายอื่น ตลอดจนบุคลากรในหองผาตัด
ระบบการระบายอากาศที่รองรับผูป-วยวัณโรคในหองผาตัด ไดแก หองผาตัดที่มี anteroom อยู
ระหวางหองผาตัดและโถงทางเดิน โดยควบคุมใหความดันในหองผาตัด และทางเดินภายนอก สูงกวาความดัน
บรรยากาศในหอง anteroom ซึ่งจะเปนการคงสภาพความดันบวกในหองผาตัดตามมาตรฐาน และหอง
anteroom จะทําหนาที่ดักเชื้อวัณโรคไมใหแพรกระจายออกมาที่โถงทางเดินซึ่งจะเปนอันตรายกับบุคคลอื่น การ
จัดตารางการผาตัดผูป-วยและผูสงสัยเปนวัณโรค ควรเปนรายสุดทายของวัน เพื่อใหสัมผัสบุคลากรทางการแพทย#
และผูป-วยอื่นๆ สัมผัสผูป-วยนอยที่สุดและลดการแพรกระจายเชื้อทางอากาศ และแพทย# พยาบาลควรสวม
หนากากกรองอนุภาค เพื่อป8องกันการรับเชื้อทุกครั้ง และในผูป-วยวัณโรคที่ตองเตรียมรับการผาตัด แบงเปน 3
กลุม ดังนี้
กลุมที่ 1 กลุมที่วินิจฉัยวาเปcนวัณโรคปอด (Pulmonary tuberculosis) และได4รับการรักษาแล4ว
1. ตองไดรับการรักษาตาม Standard regimen
2. รับประทานยา (ตามขอ 1) ครบอยางนอย 2 สัปดาห#
3. ไดรับการประเมินความเสี่ยงตอการแพรกระจายเชื้อ โดยอายุรแพทย#เฉพาะทาง กอน
ผาตัดทุกราย เมื่อผานการประเมินวาผูป-วยรายนั้น ไมอยูในระยะแพรเชื้อแลว ใหทําการผาตัดปกติ บุคลากรไม
ตองสวมผาปdดปากและจมูก N95 ขณะผาตัด และขณะดูแลผูป-วยในระยะพักฟ}~น ทั้งนี้ ผูป-วยสามารถอยู
หองพักฟ}~นไดหลังผาตัด
กลุมที่ 2 กลุมที่ยังไมได4รับการวินิจฉัยวาเปcนวัณโรคปอด หรือไมทราบวาเปcนวัณโรคปอด ผูป-วยที่เตรียม
ผาตัดทุกรายใหแพทย#คัดกรองวัณโรคปอดโดย
1. ซักประวัติอาการ/ ประวัติสงสัยวาอาจเปนโรคปอด หรือวินิจฉัยวาเปนวัณโรคของระบบอื่น หาก
ประวัติเขาได ใหตรวจวินิจฉัยใหไดกอนวาผูป-วยรายนั้นเปนวัณโรคหรือไม
2. ใหถายภาพรังสีทรวงอกทุกราย ผูป-วยทั่วไปใหใชผลการตรวจในระยะ 6 เดือนกอนหนาไดถาเคย
ตรวจไวแลวรังสีแพทย#แปลผลการตรวจ และแพทย#ใหทีมผาตัดรวมทั้งวิสัญญีแพทย# ตองตรวจดูภาพรังสีทรวงอก
และผลการอานกอนที่จะจัดใหผูป-วยรายนั้นอยูในรายการผูป-วยรับการผาตัด และแพทย#จะตองบันทึกผลการอาน
ไวในรายงานความกาวหนาของผูป-วยทุกครั้ง เมื่อประเมินแลว ใหพิจารณาวาการผาตัดนั้นเปนแบบ elective
หรือ emergency
Elective Surgery
กรณีที่มีอาการเขาไดกับวัณโรค และมีภาพถายรังสีทรวงอกผิดปกติใหปรึกษาแพทย#สาขาวิชาโรคระบบ
ทางเดินหายใจและเวชบําบัดวิกฤติหรือสาขาวิชาโรคติดเชื้อ เพื่อใหไดรับการรักษาอยางนอย 2 สัปดาห# กอน
ผาตัด หรือไดรับการประเมินความเสี่ยงตอการแพรกระจายเชื้อ
Emergency Surgery
กรณีที่มีอาการเขาไดกับวัณโรค และมีภาพถายรังสีทรวงอก ผิดปกติ
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1. บุคลากรตองสวมผาปdดปาดและจมูกชนิด N95 ขณะผาตัด และขณะดูแลผูป-วยในระยะพักฟ}~น
2. ผูป-วยสวม Surgical mask ระหวางเคลื่อนยาย
3. การใสทอชวยหายใจ ใหทุกคนในหองผาตัดสวมผาปdดปากและจมูก N95 สวนผูที่ใสทอชวยหายใจ
ใหใส PAPR
4. เครื่องชวยหายใจที่ใชกับผูป-วย ขณะผาตัดควรมีที่กรองเชื้อแบคทีเรียติดไวที่ทออากาศขาออกจากตัว
ผูป-วย กอนจะเขาไปที่เครื่องดมยาสลบ
5. ผูป-วยไดรับการรักษาไมถึง 2 สัปดาห# หรือแพทย#ผูใหการรักษา แจงวาเปนผูป-วยวัณโรคปอดที่
ไดรับยาตานวัณโรคยังไมครบกําหนด 2 สัปดาห#
หลังการผาตัด ใหเลือกที่สําหรับยายไปรอฟ}~นตามลําดับ คือ ดีที่สุดที่หอผูป-วยตนทางหากหอผูป-วยนั้นมี
หองระบบ negative pressure และเฝ8าดูอาการของผูป-วยไดใกลชิดเพียงพอ ถาไมมีหองลักษณะนี้ ลําดับ
ตอมาคือใหผูป-วยฟ}~นในหองพักฟ}~น (recovery) โดยจัดใหอยูที่ตําแหนงใกลทางระบายอากาศ ไมควรพักฟ}~นใน
หองผาตัด เนื่องจากความดันอากาศในหองผาตัดทุกหองเปนแบบ positive pressure จึงไมเปนการปลอดภัยตอ
บุคลากร แตหากจําเปน อาจพิจารณา ใหพักรอฟ}~นในหองผาตัดที่มี portable HEPA filter unit ที่มีขนาด
ใหญเพียงพอที่จะดูดอากาศมาฟอกไดรวดเร็ว และการวางตําแหนงของอุปกรณ#นี้ ตองวางใหเหมาะสม โดย
ปรึกษากับวิศวกรระบบอากาศและคณะกรรมการป8องกันการติดเชื้อเปนกรณีไป
นอกจากนี้ อาจกําหนดใหผาตัดเปนคนสุดทายของวันนั้นเพื่อไมใหมีผลกระทบตอผูป-วยรายอื่นที่อาจตองรอ
การทําความสะอาดหองและระบายอากาศทิ้ง รวมทั้งการฟอกอากาศเปนเวลานาน และลดโอกาสการสัมผัสโรค
ของบุคลากร
6. การทําความสะอาดหองผาตัด ใหทําแบบหองติดเชื้อ ตามแนวทางปฏิบัติเรื่องการทําความสะอาดหอ
ผูป-วยและปdดหองผาตัดทิ้งไว 30 นาที เปdดพัดลมระบายอากาศออกทางชองทางที่จัดสรางไวเพื่อใหมีการระบาย
ของอากาศภายในหองผาตัดออกไปในปริมาณที่มากพอกอนผาตัดรายตอไป
กลุมที่ 3 กลุมที่วินิจฉัยวาเปcนวัณโรคระบบกระดูกและข4อ (Bone and Joint tuberculosis)
1. กรณีที่ผูป-วยสามารถรอได ควรใหการรักษาผูป-วยจนครบกําหนดตามแผนการรักษาของแพทย#
2. กรณีที่ไมสามารถรอได ขณะผาตัด ถามีการกรอกระดูก ใหบุคลากรสวมผาปdดปากและจมูกชนิด N95
และ Face shield
3. ผูป-วยสามารถอยูหองพักฟ}~นได เมื่อปdดแผลผาตัดเรียบรอยแลว
4. การทําความสะอาดหองผาตัดใหทําแบบหองติดเชื้อ และปdดหองผาตัดทิ้งไว 30 นาที เปdดพัดลมระบาย
อากาศออกทางชองทางที่จัดสราง ไวเพื่อใหมีการระบายของอากาศภายในหองผาตัดออกไปในปริมาณที่มากพอ
กอนผาตัดรายตอไป ถาไมมีหอง AIIR ควรปรับสภาพอากาศอากาศผานเครื่องฟอกอากาศที่มีแผนกรอง (HEPA)
และการทําลายเชื้อโดยใชแสงอัลตราไวโอเลต (UVGI)
5.การปองกันการแพรกระจายเชื้อวัณโรคในห4องสองกล4องหลอดลม (Bronchoscopy)
5.1 การเก็บเสมหะควรทํากอนขั้นตอนการสองกลอง
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5.2 เลื่อนการสองกลอง กรณีไมเรงดวนในผูป-วย จนกวาจะพนระยะการแพรเชื้อ
5.3 ผูป-วยและผูสงสัยวัณโรคตองสองกลองหลอดลมเปนรายสุดทายของวัน เพื่อลดการแพรกระจาย
เชื้อทางอากาศ
5.4 ผูป-วยที่ใชเครื่องชวยหายใจ ทอหายใจควรเปนระบบปdด ควรเปdดทอหายใจนอยที่สุดเพื่อลด
แพรกระจายเชื้อ
5.5 แพทย# พยาบาล เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานในหองสองกลองหลอดลม ควรใสหนากากกรองอนุภาค
อยางนอย N95 Disposable respirator
5.6 ผูป-วยและผูสงสัยวัณโรค ใหสวมใสหนากากอนามัยกอนและหลังทําหัตถการ
6. การปองกันการแพรกระจายเชื้อวัณโรคในห4องปฏิบัติการ (Laboratory)
หองปฏิบัติการเปนสถานที่มีความเสี่ยงสูงตอการแพรกระจายเชื้อวัณโรค ผูป-วยที่มีอาการและผูสงสัย
วัณโรค ตองเก็บเสมหะสงตรวจเพื่อการวินิจฉัย ระหวางรักษาก็ตองเก็บเสมหะสงตรวจเพื่อการติดตามการรักษา
และบางสวนยังตองเจอเชื้อในเสมหะอยู มาตรการป8องกันที่ใช จะตองใชทั้ง 3 มาตรการ ไดแก การบริหารจัดการ
การควบคุมสิ่งแวดลอม และ การป8องกันสวนบุคคล
6.1 การออกแบบหองปฏิบัติการเหมาะสม หองพักเจาหนาที่และ หองปฏิบัติการควรแยกกัน
6.2 มีเครื่องหรืออุปกรณ#ทําลายเชื้อในอากาศที่ควบคุมสิ่งแวดลอม
6.3 หามบุคคลที่ไมเกี่ยวของเขาหองปฏิบัติการ
6.4 ใหผูป-วยเก็บเสมหะในที่ ที่จัดเตรียมให
6.5 เจาหนาที่สวมถุงมือ เสื้อกาวน# และหนากากกรองอนุภาคทุกครั้ง
6.6 วิธีการตรวจ
6.6.1 การทํา AFB Smear การป8ายเสมหะบนสไลด# มีผลทําใหเกิดการแพรกระจายเชื้อวัณโรค
การป8ายสไลด# ควรเตรียมในตูชีวนิรภัย (Biological safety cabinet ) class 2
6.6.2 การเตรียม Liquid suspension ของเชื้อวัณโรค เชนการป„น การเพาะเชื้อและการ
ทดสอบความไวตอยา อาจทําใหเกิดความเสี่ยงสูงในการแพรกระจายเชื้อ ดังนั้น บุคลากรควรมีทักษะ ความ
ชํานาญในการเตรียม ลดการเคลื่อนยายตัวอยางเสมหะที่มีจํานวนเชื้อจํานวนมาก เพิ่มการถายเทของอากาศ
บริเวณที่เตรียม และควรมีตูชีวนิรภัย (Biological safety cabinet ) class 2
7. การปองกันการแพรกระจายเชื้อวัณโรคในแผนกรังสีวิทยา (Radiology)
การถายภาพทรวงอกเปนเครื่องมือคัดกรองและตรวจวินิจฉัยวัณโรค ดังนั้น ผูที่มีอาการสงสัยหรือเปน
วัณโรคตองไปรับบริการตรวจที่แผนกรังสีวิทยาทุกราย โดยดําเนินการ ดังนี้
7.1ประเมินและคัดกรองผูป-วยที่มารับบริการที่แผนกวามีอาการสงสัยหรือเปนวัณโรค ที่มีโอกาสแพรกระจาย
เชื้อ
7.2 จัดแยกบริเวณที่นั่งรอรับบริการของผูป-วยที่สามารถแพรกระจายเชื้อได
7.3 ใหผูป-วยสวมหนากากอนามัยกอนเขารับการถายภาพรังสี
7.4 ใหบริการถายภาพรังสีกอนผูป-วยอื่นที่ไมใชผูป-วยฉุกเฉินหรืออาการหนัก รังสีแพทย#อานผลเร็วและ
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แจงผลโดยเร็วเพื่อใหผูป-วยไดรับการวินิจฉัยที่รวดเร็ว กรณี นอนโรงพยาบาล (ผูป-วยใน) และไมเรงดวน ควรนัด
ในชวงบายและเปนลําดับทายๆเพื่อลดการสัมผัสกับผูป-วยอื่น
7.5 กําหนดเวลาการถายภาพรังสีทรวงอกของผูป-วยที่สงสัยหรือไดรับการยืนยันวัณโรคติดเชื้อ ในชวงเวลาไม
เรงรีบในการทํางาน
8. การปองกันการแพรกระจายเชื้อวัณโรคในแผนกทันตกรรม
8.1 เจาหนาที่ บุคลากรสวมอุปกรณ#ป8องกันสวนบุคคลทุกครั้งขณะปฏิบัติงาน
8.2 ซักประวัติ อาการ อาการแสดงของการเปนวัณโรค พรอมทั้งใหความรูแกผูป-วยที่สงสัยหรือที่ไดรับ
วินิจฉัยโรควัณโรคเกี่ยวกับสุขอนามัยทางเดินหายใจ และการไออยางเหมาะสม
8.3 ผูป-วยที่สงสัยหรือที่ไดรับวินิจฉัยเปนวัณโรค สวมหนากากอนามัยทุกครั้ง
8.4 การรักษาทางทันตกรรม
-กรณีไมเรงดวน ควรเลื่อนการรักษา สงผูป-วยไปรักษาในสถานที่ที่เหมาะสม
-กรณีเรงดวน สําหรับผูป-วยที่สงสัยหรือที่ไดรับการวินิจฉัยเปนวัณโรค ควรทําในหองที่ไดมาตรฐาน
ตามขอกําหนด หากไมมี บุคลากรตองปฏิบัติตามมาตรฐานการป8องกันอยางเครงครัด
9. การปองกันการแพรกระจายเชื้อวัณโรคในแผนกเภสัชกรรม
9.1 จัดใหมีรหัสพิเศษ ในการรับยาสําหรับผูป-วย หรือญาติ
9.2 เจาหนาที่เภสัชกร สวมหนากากอนามัยเพื่อป8องกันการรับเชื้อ
9.3 จัดใหบริการอยางดวน เพื่อลดระยะเวลา การแพรกระจายเชื้อ
10.การปองกันการแพรกระจายเชื้อวัณโรคในบุคลากรทางการแพทยoที่สัมผัสใกล4ชิดกับผู4ปQวยวัณโรคระยะแพร
เชื้อหรือวัณโรคดื้อยา
บุคลากร ควรดูแลสุขภาพของตนเอง หากมีอาการ อาการแสดงของวัณโรค ใหไปรับการตรวจวินิจฉัยและ
รักษา อยางถูกตอง อยางนอยที่สุด ควรรับการตรวจสุขภาพประจําป…ตามระยะเวลาที่โรงพยาบาลกําหนด โดยใน
การตรวจสุขภาพประจําป…นี้ จะมีการตรวจภาพรังสีทรวงอกดวย บุคลากร อาจป-วยเปนวัณโรค หรือไดรับเชื้อ
Mycobacterium Tuberculosis มาโดยไมมีอาการ และอาการแสดงของวัณโรคและไมสามารถแพรกระจายเชื้อ
ไดที่เรียกวา การติดเชื้อวัณโรคแบบแฝง (Latent tuberculosis infection) ดังนั้นจึงควรปฏิบัติ ดังนี้
10.1 บุคลากรทางการแพทย#ที่ดูแลผู4ปQวยสงสัยหรือปQวยเปcนวัณโรคระยะแพรเชื้อหรือวัณโรคดื้อยาจะตอง
ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป8องกันการแพรเชื้อวัณโรค และใชอุปกรณ#ป8องกันรางกายอยางถูกตอง รวมทั้ง
ตองสังเกตอาการเจ็บป-วยจากการไดรับเชื้อวัณโรค หากมีอาการตอไปนี้ มีไขต่ํา ๆตอนเย็น เบื่ออาหาร นํ้าหนักลด
ไอเรื้อรังติดตอกันเกิน 2 สัปดาห# ใหรีบพบแพทย#และบันทึกรายงานในแบบรายงานการเจ็บป-วยดวยโรคติดตอของ
บุคลากร หรือแบบคัดกรองผูมีอาการสงสัยวัณโรคปอด และยื่นสงตอหนวยงานพยาบาลป8องกันและควบคุมการติด
เชื้อ ICN (คุณยุวลี ฉายวงศ#) เบอร#ติดตอภายใน 1506 เพื่อขอรับการขึ้นทะเบียน การเฝ8าระวังกลุมเสี่ยงตอการ
เจ็บป-วย
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10.2 บุคลากรทางการแพทย#ทุกคนที่ดูแลผู4ปQวยวัณโรค ตองลงบันทึกชื่อ สถานที่ทํางาน กิจกรรมที่ดูแล
ผูป-วยและระยะเวลาในการดูแลผูป-วยในแบบบันทึกบุคลากรทางการแพทย#ที่สัมผัสใกลชิดผูป-วยวัณโรคระยะแพร
เชื้อ ภายหลังผูป-วยจําหนายกลับบาน รวบรวมรายงานสงใหหนวยงานพยาบาลป8องกันและควบคุมการติดเชื้อ
ICN (คุณยุวลี ฉายวงศ#) เบอร#ติดตอภายใน 1506
10.3 พยาบาลป8องกันและควบคุมการติดเชื้อ; ICN (คุณยุวลี ฉายวงศ#) Key ขอมูลรายงานบุคลากรเขาสู
ระบบ TBCM ขึ้นทะเบียนบุคลากรกลุมเสี่ยง เพื่อการเฝ8าระวังการเจ็บป-วยจากการติดเชื้อวัณโรคปอดตอไป
10.4 สําหรับบุคลากรที่ดูแลผูป-วยวัณโรคระยะแพรเชื้อ ตองไดรับการทดสอบทุเบอร#คุลินอยางนอยทุก 6
เดือนหรือตามระยะเวลาที่ หนวยงานพยาบาลป8องกันและควบคุมการติดเชื้อกําหนด ยกเว4นบุคลากรที่มีผลการ
ทดสอบทุเบอร#คุลิน เปนบวก แลว
10.5 บุคลากรที่ผลทดสอบทุเบอร#คุลินเปนลบ ตองรับการทดสอบทุเบอร#คุลิน ทุกป… ตามระยะเวลาที่
หนวยงานพยาบาลป8องกันและควบคุมการติดเชื้อกําหนด
10.6 การตรวจรักษาของแพทย#
10.6.1 กรณีแพทยoไมมีคําสั่งให4หยุดงาน
1. บุคลากรควรรักษาสุขภาพใหแข็งแรงและสรางเสริมภูมิคุมกันโรคดวยการรับประทาน
อาหารที่มีประโยชน# ออกกําลังกาย พักผอนใหเพียงพอ พยายามลดความเครียดและลดการสูบบุหรี่
2. ใชผาปdดปากปdดจมูกทุกครั้งเมื่อไอหรือจาม ขณะที่มีอาการเปนหวัดควรสวมผาปdดปากปdดจมูก
(Surgical mask) โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่ออยูกับผูอื่น
3. รักษาความสะอาดของมืออยูเสมอ ควรลางมือบอยๆดวยนํ้าและสบู โดยเฉพาะหลังจากไอ จาม
และ เช็ดนํ้ามูก
4. สังเกตอาการของตนเอง หากมีอาการเปลี่ยนแปลงของระบบทางเดินหายใจมากขึ้น เชน มีไข > 38
องศาเซลเซียส ไอ หอบเหนื่อยมากขึ้น เบื่ออาหาร นํ้าหนักลด ใหรีบพบแพทย#ทันที
10.6.2 กรณีแพทยoมีคําสั่งให4หยุดงาน
1. กรณีบุคลากรป-วยเปนวัณโรคระยะแพรเชื้อ เสมหะเปนบวก เมื่อเริ่มใหการรักษายาตานวัณโรคแก
บุคลากร ควรหยุดงานอยางนอย 14 วัน ในระยะแรกของการรักษา พักอยูกับบาน หลีกเลี่ยงการเขาไปในสถานที่ที่
มีคนแออัด เชน โรงภาพยนตร# สถานบันเทิง หางสรรพสินคา สถานที่สาธารณะหรือเดินทางโดยขนสงมวลชน เปน
ตน และหลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกลชิดกับบุคคลในครอบครัว
2. รักษาสุขภาพใหแข็งแรง สรางเสริมภูมิคุมกันโรคดวยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน# ออกกําลัง
กาย พักผอนใหเพียงพอ พยายามลดความเครียดและลดการสูบบุหรี่
3. สวมผาปdดปากปdดจมูก ชนิดใชครั้งเดียว (Surgical mask) ตลอดเวลา โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่ออยูกับ
ผูอื่น เบิกผาปdดปาก-ปdดจมูกชนิดใชครั้งเดียว (Disposable surgical mask) ไดที่หนวยงานพยาบาลป8องกันและ
ควบคุมการติดเชื้อ
4. รักษาสุขอนามัยสวนบุคคล ควรลางมือบอยๆ ดวยนํ้าและสบู โดยเฉพาะหลังจากไอ จาม เช็ดนํ้ามูก
และไมควรใชมือขยี้ตา จมูก หรือปาก หากจําเปน ตองลางมือใหสะอาดทุกครั้ง
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5. แยกอุปกรณ# ภาชนะ และเครื่องใชสวนตัวจากผูอื่น เชน ผาเช็ดตัว หรือผาเช็ดหนา
6. เสื้อผาและของใชใหซักลางดวยผงซักฟอกใหสะอาด ผึ่งแดดใหแหงกอนใช
7. รักษาบานเรือนใหสะอาด เครื่องเรือน และของใชในบานเปนประจํา โดยเฉพาะโทรศัพท# อยางนอยวัน
ละ1 ครั้ง ดวยผาชุบนํ้าสบูหรือผงซักฟอกเจือจางและเช็ดดวยนํ้าสะอาด เปdดประตูหนาตางใหอากาศภายในบาน
ถายเทโดยสะดวก
8. ควรอยูในหองที่มีอากาศถายเทไดดี มีแสงแดดสองถึง ไมควรพักรวมหองกับผูอื่น
9. ขยะหรือกระดาษชําระที่เช็ดนํ้ามูก นํ้าลาย ใหทิ้งในถังขยะที่มีฝาปdดและมีถุงขยะรองรับและเผาทําลาย
ขยะทิ้งทุกวัน
10. รับประทานยารักษาวัณโรคสมํ่าเสมอ และตอเนื่องจนครบตามคําสั่งของแพทย# สังเกตอาการของตนเอง
หากมีอาการเปลี่ยนแปลงของระบบทางเดินหายใจมากขึ้น เชน มีไข มากกวา 38 องศาเซลเซียส ไอ หอบเหนื่อย
มากขึ้น ใหรีบพบแพทย#ทันที
11. เมื่อหยุดงานครบ 14 วัน และผลตรวจเสมหะดวยวิธีDirect smear AFB ไมพบเชื้อ2 ครั้งตางวันกัน
หรือเมื่อแพทย#อนุญาต บุคลากรสามารถกลับมาปฏิบัติงานไดตามปกติ
12. หากมีปญหาในการปฏิบัติ กรุณาติดตอหนวยงานพยาบาลป8องกันและควบคุมการติดเชื้อ เบอร#ติดตอ
ภายในโทร. 1506
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ภาคผนวก
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Flow ขันตอนการปฏิบัติเพือการคัดกรองผู้ป่วยทีสงสั ยติดเชื อวัณโรค (TB) (แผนก OPD)
โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี
เริมต้ น

ผู้รับบริการ : รายใหม่ / มาตามนัด/ ส่ งตัวมา

ยืนบัต รนัด

- ทักทาย สวัสดี ซักถามประเมินอาการ อาการแสดงผู้ป่วยเบื องต้ น
- ตรวจสอบประวัติ การเจ็บป่ วย TB ทังรายเก่า ใหม่

- ผู้รับผิดชอบ/ผู้ทีเกียวข้ อง

- พยาบาลคัดกรอง / ปชส. /พนักงานเปล

- ใบนัดระบุ “ห้ องแยก”

Yes

คัดกรองผู้ป่วย

No

 เจ้ าหน้ าทีคัดกรอง - สวม surgical mask นังเยืองผู้ป่วย ห่ าง 3 ฟุต อยู่ต้นลม
- ซักประวัติ/ถามอาการประเมิน คัดกรองเข้ าข่ าย/สงสั ยผู้ป่วย TB
(ตามแบบประเมิน) พร้ อมลงทะเบียนผู้ป่วยวัณโรค
- ให้ คําแนะนํา และการปฏิบัติตัวขณะรอรับการตรวจ รักษา
- ประสานแจ้ งแผนกทีเกียวข้ อง (เคมี /รังสี /ศัลย์/ ENT, LAB, X-Ray)
- ส่ งผู้ป่วย เก็บเสมหะเพาะเชื อ, X-Ray


ผู้ป่วย ญาติ ผู้ดูแล

- พยาบาลคัดกรอง

**สวม surgical mask ทุกครังตลอดการรักษา

รายงานประวัติ อาการ อาการแสดง และผลตรวจทางห้ องปฏิบัติการ LAB, X-Ray
ต่ อแพทย์ เจ้ าไข้

ตรวจร่ างกาย

เจ้ าหน้ าทีงานส่ งต่ อ

พบแพทย์ เจ้ าของไข้

-พยาบาลหน้ าห้ องตรวจ

- แพทย์ เจ้ าของไข้

ตรวจร่ างกาย /สั งการรักษา / ออกใบนัด

รับคําสั งการรักษา ออกใบนัดผู้ป่วย ให้ คาํ แนะนําผู้ป่วย
(ระบุใบนัด “ห้ องแยก”)

จําหน่ ายผู้ป่วย

รับนัด/รับยา/รับคําแนะนํา โดย ญาติผ้ ูดูแล
.. One Stop Service…

สิ นสุ ด
นอนโรงพยาบาล/จําหน่ ายกลับบ้ าน

-พยาบาลหน้ าห้ องตรวจ

-ผู้ป่วย ญาติผู้ดูแล

ห้ องแยก โทร _`_a
พนักงานเปล 2133
คุณยุวลี /คุณ ทรรศนีย์ 1506
คุณณัฐธนพงษ์ _`h_
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วิธีปฏิบัติเพือการป้ องกันการแพร่ กระจายเชื อวัณโรค (TB)
โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี
ลําดับที
กิจกรรม
การปฏิบัติ
1
ผูป้ ่ วย ติดต่อ ยืนบัตร -ทักทาย สวัสดี ซักถามการมาผูป้ ่ วย
และบัตรนัด
- ประเมินอาการ อาการแสดงผูป้ ่ วยเบื&องต้น
(ด่านหน้า)
- ตรวจสอบประวัติ การเจ็บป่ วย TB ทั&งรายเก่า ใหม่
- ใบนัดระบุ “ห้องแยก

ผู้รับผิดชอบ
จนท. คัดกรอง
จนท. งานส่ งต่อ
ประชาสัมพันธ์
พนักงานเปล

หมายเหตุ
ห้องแยก
โทร 5657

2

ซักประวัติ
(ห้องแยก)

พยาบาลคัดกรอง
(คุณยุวลี คุณ
ทรรศนีย ์ หรื อ
คุณณัฐธนพงศ์)

-ตามแบบ
ประเมินการคัด
กรองผูป้ ่ วยเข้า
ข่ายสงสัยวัณโรค

3

Chest X-ray

 เจ้าหน้าทีคัดกรอง
- นังเยือ& งผูป้ ่ วย ห่าง 3 ฟุต อยูต่ น้ ลม
- สวม Surgical mask
- ซักประวัติ/ถามอาการ ดังนี&
“ไข้หนาวๆร้อนๆช่วงบ่าย-คํา/ ไอเป็ นเลือด
ไอเรื& อรัง/ เบืออาหาร นํ&าหนักลด เกิน 2 สัปดาห์”
ผู้ป่วยเข้ าข่ ายวัณโรค ;TB โรคติดเชื อทางเดินหายใจอืน
- สวม Surgical mask
-สวม Surgical mask
- ติดสัญลักษณ์ หรื อเขียน - แจ้งแพทย์หน้าห้อง
“TB” ระบุปกด้านในแฟ้ม -เข้าตรวจก่อน ทีละราย
- Pop up “สี แดง” เตือนใน (นังรวมรอหน้าห้องตรวจ
OPD ตามปกติ)
ประวัติ โปรแกรม KIOS
- ให้คาํ แนะนํา และการ
ปฏิบตั ิตวั ขณะรอรับการ
ตรวจ รักษา
- ประสานแจ้งแผนกที
เกียวข้อง (เคมี /รังสี /ศัลย์ ฯ
ENT, LAB, X-Ray)
-

ส่ งผูป้ ่ วย film chest ตามทีระบุในใบนัด

เจ้าหน้าที
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ลําดับที
4

กิจกรรม
LAB

5

เก็บเสมหะ
(Sputum culture)

6

แยกผูป้ ่ วย

5

ติดตามผล X-ray ,
LAB, Sputum
culture

6

เชิญแพทย์ตรวจ

7

พบแพทย์

8
9

การปฏิบัติ
- เจาะเลือดผูป้ ่ วย ส่ งตรวจตามระบุในใบนัด
- แนะนําวิธีการเก็บเสมหะทีถูกต้องและนําผูป้ ่ วยไป
สถานทีเก็บเสมหะ
- ญาติ ผูด้ ูแลนําเสมหะผูป้ ่ วยส่ งห้องตรวจปฏิบตั ิการ
- ผูป้ ่ วยนังรอสถานทีเดิมทีกําหนดไว้
- นําผูป้ ่ วยนังรอแพทย์ตรงจุดทีจัดเตรี ยมไว้ พร้อมให้
คําแนะนํา

- เจ้าหน้าที X-ray, LAB โทรแจ้งผล

แจ้งแพทย์ หรื อ เชิญแพทย์ลงตรวจผูป้ ่ วย ณ.ห้องแยก หลัง
ได้รับรายงานผล

- แพทย์ตรวจร่ างกายผูป้ ่ วย
- สังเก็บเสมหะ Sputum กรณี มีคาํ สังให้เก็บเพิมเติม
(เก็บจากบ้าน)
- สังยาผูป้ ่ วย
- ออกใบนัดผูป้ ่ วย
รับนัด/รับยา
- ญาติ ผูด้ ูแล นําส่งใบสังยาและรับยาให้ผปู ้ ่ วย
จําหน่ าย/ส่ งต่อผูป้ ่ วย กลับบ้ าน (Discharge)
นอนโรงพยาบาล (Admit)
จาก OPD
- เจ้าหน้าที ให้คาํ แนะนํา - โทรประสาน ส่ ง
การรับประทานยาต่อ
อาการต่อเจ้าหน้าที
ผูป้ ่ วยและญาติ
พยาบาล Ward

ผู้รับผิดชอบ
X-RAY
เจ้าหน้าทีห้อง
LAB
พยาบาลคัดกรอง

หมายเหตุ

พยาบาลคัดกรอง -OPDนอกทัวไป
ชั&น1 ตึก l ชั&น
ด้านหน้าฝังขวา
ตึก
-เจ้าหน้าที X-ray
-เจ้าหน้าที LAB
-พยาบาลหน้า
ห้องตรวจ
-พยาบาลหน้า
ห้องตรวจ
-แพทย์เจ้าของไข้
แพทย์เจ้าของไข้

ญาติ ผูด้ ูแลผูป้ ่ วย
พยาบาลหน้าห้อง
ตรวจ หรื อ
พยาบาลคัดกรอง
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ลําดับที

กิจกรรม

การปฏิบัติ
ผู้รับผิดชอบ
- ออกใบนัดระบุ “ห้ อง - เรี ยกพนักงานเปลรับ
ผูป้ ่ วย ณ. ห้องแยก
แยก” และเบอร์ ติดต่อ/
ติดตาม
พนักงานเปล
-พนักงานเปล สวม Surgical mask
-นําส่ งผูป้ ่ วยโดยทันที ห้ามแวะและเข็นผ่านผูค้ นจํานวนมาก
-สอบถามเจ้าหน้าที Ward และนําผูป้ ่ วยเข้าห้องแยก ตามที
กําหนดไว้

11

เคลือนย้าย ส่ งต่อ
ผูป้ ่ วย

12

หอผูป้ ่ วย (WARD)

13

การวางแผนจําหน่าย ประสานแจ้ง เจ้าหน้าที COC เพือให้คาํ แนะนําและติดตาม
ผูป้ ่ วย

In chart :รับคําสังแพทย์ /สื อสารแจ้งทีมและเจ้าหน้าที
เจ้าหน้าทีที
ผูเ้ กียวข้อง
เกียวข้อง
Member: ทํา Treatment ให้การพยาบาล
NA: เตรี ยมความพร้อมในการรับผูป้ ่ วย จัดเตรี ยมข้าวของ
เครื องใช้ อุปกรณ์เฉพาะสําหรับผูป้ ่ วย และชุด IC Set หน้า
ห้องผูป้ ่ วย
: ตรวจวัดสัญญาณชีพ
ICN : เข้าเยียมผูป้ ่ วย ติดตาม ให้คาํ ปรึ กษาและให้คาํ แนะนํา
: ติดสัญลักษณ์ “IC”สี แดง “Airborne Contact ”
คําแนะนําการปฏิบตั ิ หน้า chart ผูป้ ่ วย
แม่บา้ น : จัดเก็บขยะและทําความสะอาดห้องโต๊ะเตียง ข้าง
เตียงผูป้ ่ วยทุกวัน ด้วยนํ&าผสมผงซักฟอกหรื อนํ&ายาทําลาย
เชื&อทีจัดเตรี ยมให้ เป็ นลําดับสุ ดท้ ายของกิจกรรม
เจ้าหน้าทีอืนๆ และญาติ : ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการป้ องกัน
การแพร่ กระจายเชื&อทางอากาศ (Airborne Contact)
พยาบาล In chart
หรื อMemberที
รับมอบหมาย

หมายเหตุ

ห้องแยกผูป้ ่ วย
สามัญชาย ,ICU
หรื อ ห้องเดียว
พิเศษ 211,206
ตามเกณฑ์ของ
แผนก
ปฏิบตั ิตาม
มาตรฐานการ
ป้องกันการ
แพร่ กระจายเชื&อ
ทางอากาศ
(Airborne
Contact) และ
(Standard
Precautions)
สําหรับเจ้าหน้าที
ทุกคน
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ลําดับที
กิจกรรม
14
จําหน่ าย/ส่ งต่อผูป้ ่ วย
จาก WARD

-

-

การปฏิบัติ
ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าทีที
ประสานเรี ยกพนักงานเปลรับผูป้ ่ วย
เกียวข้อง
พนักงานเปลและผูป้ ่ วย สวม Surgical mask
NA: จัดเก็บข้าวของ เครื องใช้ อุปกรณ์เฉพาะสําหรับ
ผูป้ ่ วย เครื องผ้า และชุด IC Set หน้าห้องผูป้ ่ วย
แม่บา้ น: จัดเก็บขยะและทําความสะอาดห้องโต๊ะเตียง
ข้างเตียงผูป้ ่ วย ด้วยนํ&าผสมผงซักฟอกหรื อนํ&ายาทําลาย
เชื&อ เปิ ดห้องทิ&งไว้ประมาณ 30 นาที ให้อากาศถ่ายเท
และแดดส่ องถึง ก่อนรับผูป้ ่ วยใหม่
กรณี ใช้หอ้ งปรับอากาศ ให้นาํ ไส้กรอง
เครื องปรับอากาศออกมาล้างทําความสะอาด

หมายเหตุ

