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ชื่อหน่วยงาน :   คลนิิกโรคติดเชือ้และภมิูคุ้มกันบกพร่อง (OPD 447) วันที่อนุมัติ : 
 

ผู้ตรวจสอบ   :   หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกนัและสังคม ผู้อนุมัต ิ:  

 
1. วัตถุประสงค์  

เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบตัิเมื่อบคุลากรทางการแพทย์สมัผสัเลือดหรือสิ่งคดัหลัง่ของผู้ ป่วยขณะปฏิบตัิงาน 
 

2. ขอบข่าย  
บคุลากรโรงพยาบาลศิริราช 

 
3. ความรับผิดชอบ 
       3.1  แพทย์ พยาบาล ประจ าคลินิกโรคติดเชือ้และภมูิคุ้มกนับกพร่อง (OPD 447) 
       3.2  แพทย์เวรอายรุกรรม พยาบาล และแพทย์ประจ าบ้านตอ่ยอดอายรุศาสตร์โรคติดเชือ้ตามตารางเวรการ
ป้องกนัควบคมุและรักษาโรคติดเชือ้นอกเวลาราชการ 
 

4. เอกสารอ้างองิ  
กองโรคเอดส์และโรคติดตอ่ทางเพศสมัพนัธ์ กรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ, แนวทางการตรวจวินิจฉยั

รักษาและป้องกนัการติดเชือ้เอช ไอ วี ประเทศไทยปี 2563,พิมพ์ครัง้ท่ี 1 สิงหาคม 2563 (หน้า 179-181) 

 

5. รายละเอียด  
      เม่ือบคุลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลศิริราช สมัผสัเลือดหรือสิ่งคดัหลัง่ของผู้ ป่วยขณะปฏิบตัิงาน ให้
ปฏิบตัิตามแผนภมูิ  “แนวทางปฏิบตัิเมื่อบคุลากรทางการแพทย์สมัผสัเลือดหรือสิ่งคดัหลัง่ของผู้ ป่วยขณะ
ปฏิบตัิงาน” 
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- หากมีแผล ไม่ควรบีบเค้นแผล 
- ล้างแผลด้วยน ้าสะอาด สบู ่หรือ 4% chlorhexidine แล้วเชด็แผลด้วย 2% chlorhexidine in 70% alcohol หรือ betadine 
- หากกระเด็นเขา้ปาก/ตา หรือเยื่อบุ ให้บ้วนปากหรือล้างตาด้วยน ้าสะอาดหรือน ้าเกลือปราศจากเชื ออย่างน้อย 15 นาท ี

เวลาราชการ 

แจ้งแพทย์ประจา้หอผู้ป่วยซักประวตัปิระเมินความเสี่ยงผู้ป่วย 

1.แพทย์ประจา้บา้นประเมินความเสี่ยงต่อการตดิเชื อและเจาะเลือดผู้ป่วยตรวจ 
Anti-HIV (ELISA), Anti-HCV และ HBs Ag (ค้าอธิบายเพิ่มเติม ข้อ1)  
2.บุคลากรที่เกิดเหตตุิดต่อ OPD 447 (8.00-16.00 น.) ตึกผู้ป่วยนอก ชั น 
4 โทร. 97388 
 

กรณีต้องได้รบัยา anti viral หรือ Hepatitis B vaccine 
1. แพทย์ทีป่ระจ้าหอผู้ป่วยหรือห้องแพทย์เวรสั่งยาโดยปรึกษาแพทยต์่อยอดอายุรศาสตร์โรคติดเชื อ เขียนประวัตกิารตรวจรักษาลงแผ่นเวชระเบียนและใบสั่งยาที่พิมพ์ได้
จากระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ แพทย์สั่งยาถึงวันเปิดทา้การเทา่นั น  
2. ติดต่อพยาบาลห้องแพทย์เวร โทร.97327-8  เพื่อน้าใบสั่งยาประทับตรา “เจ้าหน้าที่อุบตัิเหตุการแพทย์” ที่เคาน์เตอร์คัดกรองห้องแพทยเ์วร  
3. scan แผ่นต่อเวชระเบยีนเขา้ระบบ SiIT Enterprise  
4. ยื่นใบสั่งยาและรับยาทีห่้องยา 103  โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 
5. เมื่อได้รับยาใหร้ีบกินหรือฉดีทันที 
6. ติดต่อที ่OPD 447 ในเวลาราชการเพื่อรับยาต่อเนื่อง (ค้าอธิบายเพิ่มเติม ข้อ 2, 3) 
 

ติดต่อพยาบาลห้องแพทย์เวร โทร.97327-8 แจ้งอุบตัิเหตุการแพทย ์
และพบแพทย์เพื่อประเมินความเสี่ยง  

บุคลากร ตรวจเลือดทันทีหรือหลังเกิดอุบัติเหตภุายใน 24 ชม. 
1.ตรวจเลือด Anti-HIV (ELISA), Anti-HCV ที่หอผู้ป่วยหรือห้องแพทย์เวร 
2.ถ้าบุคลากรม ีAnti-HBs หรือ HBs Ag positive ไม่ต้องเจาะซ ้า 
3.ใช้รหัสในการส่งเลือด โดยตดิต่อห้องแพทย์เวร โทร.97327-8 เพื่อขอรหัสเจาะ
เลือดอุบัติเหตุการแพทย ์และส่งเลือดที่ตึกจุลชีววทิยา 
4.ติดต่อ OPD 447 ในวันและเวลาราชการทันท ีเพื่อรับค้าปรึกษา ความรู้เรื่อง
โรค การปฏบิัตติัวที่ถูกต้อง ฟังผลเลือดและรบัใบนัดตรวจเลือด (น้า HN ผู้ป่วย
มาด้วย) 
(ค้าอธิบายเพิ่มเติมเรื่องการนัดหมาย ข้อ4) 
 

 

ใช่  ไม่ใช่  
ใช่  

ไม่ใช่  

ปรึกษาแพทย์ประจา้บา้นต่อยอดอายุรศาสตร์โรคติดเชื อ ตามตารางเวรการปอ้งกันควบคุมและรักษาโรคติดเชื อนอกเวลาราชการ 
 

ผู้ป่วย  
1.ขอตรวจเลือด Anti-HIV (rapid test, ELISA), Anti-HCV 
ทันทีหรือเร็วที่สุด โดยแจ้งให้ผู้ป่วยทราบและให้ค้าปรึกษาก่อน  
2.ส่งเลือดตรวจ HBs Ag   ถ้ายังไมท่ราบผล Anti-HBs  ของบุคลากร
(ค้าอธิบายเพิ่มเติม ข้อ 1 เรื่องสิทธิ์การรักษา) 
 

หอผู้ป่วยมีแพทย์ประจา้บ้าน 

เข็ม/ของมีคมท่ีเปื้อนเลือดต้าหรือบาด 
เลือด/สารคัดหลั่งกระเด็นเข้าเยื่อบุหรือผิวหนังที่มีบาดแผล 
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   ค าอธิบายเพิ่มเตมิ 
1. สง่เลือดของผู้ ป่วย ตามสิทธ์ิการรักษาของผู้ ป่วย โดยให้ผู้ ป่วยเซน็ต์ consent form ก่อนเจาะเลือดทกุครัง้  

- หากผู้ ป่วยจ่ายคา่รักษาเอง น าใบเจาะเลือดมาประทบัตราอบุตัิเหตกุารแพทย์ท่ี OPD 447 (ในเวลาราชการ) หรือ ห้อง

แพทย์เวร (นอกเวลาราชการ) เพ่ือยกเว้นคา่ตรวจเลือดท่ีเกิดจากอบุตัิเหตทุางการแพทย์  

- ประทบัตราอบุตัิเหตทุางการแพทย์เฉพาะผู้ ป่วยท่ีมีบคุลากรรายงานอบุตัิเหตทุางการแพทย์แล้วเท่านัน้ 

- ตรวจเลือดผู้ ป่วยเฉพาะ Anti-HIV, Anti-HCV และ HBsAg เท่านัน้ 

 

2. หากอบุตัิเหตนุัน้มีความเสี่ยงต่อการติดเชือ้ HIV พิจารณาให้ยาต้านไวรัสโดยเร็วเพ่ือป้องกนัการติดเชือ้หลงัสมัผสัโรค 

ส าหรับผู้ป่วยท่ีไมม่ีประวตัิเสี่ยง HIV ดือ้ยามาก่อนและบคุลากรไมไ่ด้ตัง้ครรภ์  พิจารณาให้ยาต้านไวรัสแก่บคุลากรโดยเร็ว 

ดงันี ้

                 (1) TDF/3TC/DTG  (300/300/50 mg)  1 เมด็ทนัที และทกุ 24 ชัว่โมง  
    หรือ 
                 (2) TDF/FTC (300/200 mg)  1 เมด็ทนัที และทกุ 24 ชัว่โมง  
           + RPV (25 mg) 1 เมด็ทนัที และทกุ 24 ชัว่โมง 
    หรือ   
                 (3) TDF/FTC (300/200 mg)  1 เมด็ทนัที และทกุ 24 ชัว่โมง  
                     + DRV (800 mg)  1 เมด็ ร่วมกบั RTV (100 mg)  1 เมด็ทนัที และทกุ 24 ชัว่โมง  

  

      กรณีมีปัญหาไต ผู้ ท่ีมี CrCl < 50 ml/min. พิจารณาให้ AZT 300 mg. ทกุ 12 ชม. แทน TDF 

 
**นอกเวลาราชการ ให้สัง่ยาถงึคร่ึงวนัเช้าของวนัเปิดท าการ และติดตอ่ท่ี OPD 447 ในเวลาราชการเพ่ือรับยาตอ่เน่ือง** 
 

3. หากมีความเสี่ยงตอ่การติดเชือ้ไวรัสตบัอกัเสบบี ให้ Hepatitis B immunoglobulin (HBIG) 0.06 มล./กก.  ฉีดเข้า

กล้ามเนือ้ และวคัซีนป้องกนัไวรัสตบัอกัเสบบี ขนาด 20 ไมโครกรัม 1 เข็ม ฉีดเข้ากล้ามเนือ้ 

 

4. การประเมินพืน้ฐานและการตดิตามตรวจเลือดขึน้อยู่กบัความเสี่ยงของบคุลากรแตล่ะราย อาจไมจ่ าเป็นต้องนดัตรวจเลือด

ทกุราย ตรวจเลือด Anti HIV ท่ี 1, 3 เดือน  และกรณีท่ีผู้ ป่วยหรือบคุลากรมีการติดเชือ้ HCV ร่วมด้วยต้องมาตรวจเลือดท่ี 6 

เดือนอีกครัง้ 

 

 

 

 


