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 วิธีปฏิบัตงิาน 

โรงพยาบาล 
ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ 

 

เรื่อง  แนวทางการดูแลบุคลากรติดเช้ือขณะปฏิบัติงาน 
รหัสเอกสาร  WI-IC-01.17 แกไขครั้งท่ี  01 
วันท่ีบังคับใช  1  ตุลาคม  2562 หนา 1  จาก  3 

 

ผูรับผิดชอบ  
(นางอภิษชฎา อัครกิตติศักดิ์) 
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

เลขานุการงานการปองกันและ 
ควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล 

 

ผูตรวจสอบ  
(นางเพ็ญณัฏฐา  ตาปราบ) 

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ 
หัวหนากลุมงานการพยาบาล 

 

ผูอนุมัติ  
(นายสิทธิชัย  คุณะวัฒนกุล) 

นายแพทยชํานาญการ 
ประธานคณะกรรมการปองกันและ 
ควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล 

 
1. วัตถุประสงค/เปาหมาย/จุดเนน 

1.1 เพ่ือเปนแนวทางในการดูแลสุขภาพบุคลากรเม่ือเจ็บปวย 
1.2 เพ่ือความปลอดภัยของบุคลากรสุขภาพทุกระดับจากการติดเชื้อในระหวางปฏิบัติงาน 

2. คําจํากัดความ 
2.1 การติดเชื้อในบุคลากรสุขภาพขณะปฏิบัติงาน ไดแก โรคติดเชื้อท่ีบุคลากรสัมผัสขณะปฏิบัติงานและ  

อาจเกิดการติดเชื้อหรือโรคข้ึนโดยการสัมผัสเลือด สารคัดหลั่ง เนื้อเยื่อ อวัยวะผูปวยรวมท้ังวัสดุอุปกรณท่ีมีเชื้อ
กอโรค โรคติดเชื้อจําแนกตามวิธีการกระจายเชื้อโรค 4 ประเภท ไดแก  

1) ทางอากาศ (Airborne Transmission )ไดแก วัณโรคทางเดินหายใจ สุกใส หัด  
2) ผานละอองสารคัดหลั่งทางเดินหายใจ (Droplet Transmission) ไดแก ไขหวัดใหญ คอตีบ        

ไอกรน 
3) ผานการสัมผัส (Contact Transmission) ไดแก HIV HBV NCV   
4) ผานทางสัตวพาหะนําโรค (Vector Transmission) ไดแก ไขเลือดออก มาลาเรีย 

3. ข้ันตอน/แนวทางปฏิบัติ 
3.1 บุคลากรทางสุขภาพทุกคน ไดรับการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคดวยวัคซีน ไดแก ไขหวัดใหญ ปองกัน 

ไวรัสตับอักเสบบี  
3.2 ไดรับการฝกอบบรมในการปองกันการติดเชื้อกอนประจําการและระหวางปฏิบัติงาน 
3.3 อุจัดใหมีปกรณปองกันสวนบุคคลเพียงพอและใชอยางถูกตองเหมาะสมกับกิจกรรม 
3.4 เม่ือบุคลากรสุขภาพติดเชื้อขณะปฏิบัติงาน ใหปฏิบัติดังเอกสารแนบทาย 1 

4. ตัวช้ีวัด 
4.1 อัตราการไดรับภูมิคุมกันโรค 
4.2 อัตราการปฏิบัติตามแนวทาง 

5. เอกสารอางอิง 
6.1 Personnel Safety Goals: 2018 

6. ภาคผนวก 
- 

 
 

เอกสารนี้เปนสมบัติของโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรต ิ หามนําออกไปใชภายนอกหรือทําซํ้าโดยไมไดรับอนญุาต 
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กลุมอาการ การปองกันการ
แพรกระจายเช้ือ 

ระยะติดเช้ือ การปฏิบัติงาน 

อุจจาระรวง+ 

อาเจียน 

Contact precautions 
Contact & Droplet 

ตลอดระยะเวลาท่ีมีอาการ พบแพทยเพ่ือตรวจวินิจฉัยและใหหยุดงานจนกวาจะไมมีอาการ  
ยกเวนบุคลากรท่ีปฏิบัติงานดานการประกอบอาหารตองตรวจเพาะเชื้อ
อุจจาระจนกวาเชื้อกอโรคจะหมด 

ไขออกผ่ืน Contact & Droplet 
precautions 

ตลอดระยะเวลาท่ีมีอาการ นานสุด 7 วัน 

หลังผื่นข้ึน 

ใหพบแพทยเพ่ือรบัการวินิจฉัยใหหยุดงาน 4-7 วัน หลังผื่นเริ่มข้ึน   
หลีกเลี่ยงใกลชิดหญิงตั้งครรภและผูปวยภูมิตานทานต่ํา 

ไข และไอจาม 
น้ํามูก 

Droplet precautions ตลอดระยะเวลาท่ีมีอาการ สวมหนากากอนามัย และใหพบแพทยเพ่ือรับการวินิจฉัยหยุดงาน 

ตามความเห็นของแพทย 
วัณโรค Airborne precautions 2 สัปดาหแรกหรือมีผล Sputum เปนบวก สวมหนากากอนามัย  

-  กรณีท่ีมีเสมหะบวกใหหยุดงาน (ไดรับการรักษาท่ีเหมาะสม)  
   จนกระท่ังอาการดีข้ึน  ไมไอ และ ตรวจไมพบเชื้อในเสมหะ 3 ครั้ง 

   ติดตอกัน กรณีเสมหะลบ ใหพักหลังรับการรักษาอยางนอย  
   2 สัปดาหและอาการดีข้ึนจึงสามารถกลับ เขาทํางานไดตามปกติ 

สุกใสอยูในระยะ
แพรกระจายเช้ือ 

Airborne precautions+ 
Contact precautions 

ตลอดระยะเวลาท่ีมีอาการ หยุดงานจนกวาแผลแหงและตกสะเก็ด ถาแผลยังไมตกสะเก็ดตองไมมี
ตุมใหมข้ึนมาภายใน 24 ชั่วโมง 

ตาแดง Contact precautions ตลอดระยะเวลาท่ีมีอาการ  

บุคลากรมีผล 

HBsAg HIV HCV 

เปนบวก 

standard precautions  ไมตองหยุดงาน ควรงดการทําหัตถการท่ีเสี่ยงตอการแพรกระจายเชื้อ 

Rubella Contact และ Droplet 
transmission 

7 วันกอนมีผื่น ถึง 7 วันหลังมีผื่น ทารกท่ี เปน 
congenital rubella syndrome แพรเชื้อไดอยาง
นอย 1 ป 

บุคลากรท่ีเปนหัดเยอรมันใหหยุดงาน จนถึง 7 วันหลังผื่นข้ึน 

แนวทางการดูแลเจาหนาท่ีเจ็บปวยขณะปฏิบัติงาน  โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดชัยภูมิ 

เอกสารแนบทาย 1 

เอกสารนี้เปนสมบัติของโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรต ิ หามนําออกไปใชภายนอกหรือทําซํ้าโดยไมไดรับอนญุาต 
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กลุมอาการ การปองกันการ
แพรกระจายเช้ือ 

ระยะติดเช้ือ การปฏิบัติงาน 

ไขหวัดใหญ Contact precautions+ 
Droplet precautions 

ตลอดระยะเวลาท่ีมีอาการ 
 

บุคลากรทางการแพทยท่ีมี อาการของ acute 

febrile respiratory infection ตองงดการดูแล 
ผูปวยท่ีเปนกลุมเสี่ยง (neonate, young infants, 
chronic lung disease, immune compromised) 

และตอง stick hand hygiene และใหหยุดงาน 5- 

7 วัน นับจากวันท่ีเริ่มปวยและมีอาการดีข้ึน (ไม
มีไขมากกวา 24 ชั่วโมงโดยไมไดรับประทานยา
ลดไข) ถามีอาการแตไมมีไข เชน มีอาการไอหรือ
จาม ตองสวมผาปดปากและจมูกตลอด
ระยะเวลาท่ีใหการดูแลผูปวย พรอมท้ังลางมือ
กอนและหลังการสัมผัสผูปวย 

 

*บุคลากรเปนหัด  
ในระยะแพรเช้ือ 
 **บุคลากรท่ี
สัมผัสโรคไมมี
ภูมิคุมกัน 

Droplet precautions ระยะติดตอ ตั้งแต 4 วัน กอนผื่นข้ึน จนถึง 4 วัน 
หลังผื่นข้ึน 

แยกบุคลากรทางการแพทยท่ี สัมผัสโรคและไมมีภูมิคุมกันตั้งแตวันท่ี 5  

(นับจาก first exposure) จนถึง วันท่ี 21 (นับจาก last exposure) ไมวา
จะไดรับวัคซีนหรือ immunoglobulin ภายหลัง สัมผัสโรคหรือไม  
* หยุดงาน 4 วันภายหลังผื่นข้ึน  
**เริ่มหยุดตั้งแตวันท่ี 5 ของการสัมผัสโรค จนถึงวันท่ี 21 ของการสัมผัส
โรคครั้งสุดทาย 

 

 
 

แนวทางการดูแลเจ้าหน้าที่เจ็บป่วยขณะปฏิบัตงิาน  โรงพยาบาลภูเขียวเฉลมิพระเกยีรต ิ จังหวดัชัยภูม ิ

เอกสารนี้เปนสมบัติของโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรต ิ หามนําออกไปใชภายนอกหรือทําซํ้าโดยไมไดรับอนญุาต 

 


