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แพทย์ สัมผัสเลือดหรือสิ่งคัด
หลั่งของผู้ป่วยขณะปฏิบัตงิ าน

หน้ า :

1/3

รหัสเอกสาร :
PV-01-2-001-05
ทบทวนครัง้ ที่ :
วันที่ทบทวน :

ชื่อหน่ วยงาน : คลินิกโรคติดเชือ้ และภูมิค้ ุมกันบกพร่ อง (OPD 447)

วันที่อนุมัติ :

ผู้ตรวจสอบ : หัวหน้ าภาควิชาเวชศาสตร์ ป้องกันและสังคม

ผู้อนุมัติ :

1. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็ นแนวทางปฏิบตั ิเมื่อบุคลากรทางการแพทย์สมั ผัสเลือดหรื อสิ่งคัดหลัง่ ของผู้ป่วยขณะปฏิบตั ิงาน
2. ขอบข่ าย
บุคลากรโรงพยาบาลศิริราช
3. ความรั บผิดชอบ
3.1 แพทย์ พยาบาล ประจาคลินิกโรคติดเชื ้อและภูมิค้ มุ กันบกพร่ อง (OPD 447)
3.2 แพทย์เวรอายุรกรรม พยาบาล และแพทย์ประจาบ้ านต่อยอดอายุรศาสตร์ โรคติดเชื ้อตามตารางเวรการ
ป้องกันควบคุมและรักษาโรคติดเชื ้อนอกเวลาราชการ
4. เอกสารอ้ างอิง
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, แนวทางการตรวจวินิจฉัย
รักษาและป้องกันการติดเชื ้อเอช ไอ วี ประเทศไทยปี 2563,พิมพ์ครัง้ ที่ 1 สิงหาคม 2563 (หน้ า 179-181)

5. รายละเอียด
เมื่อบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลศิริราช สัมผัสเลือดหรื อสิ่งคัดหลัง่ ของผู้ป่วยขณะปฏิบตั ิงาน ให้
ปฏิบตั ิตามแผนภูมิ “แนวทางปฏิบตั ิเมื่อบุคลากรทางการแพทย์สมั ผัสเลือดหรื อสิ่งคัดหลัง่ ของผู้ป่วยขณะ
ปฏิบตั ิงาน”

วิธีปฏิบตั ิงาน

หน้ า :

2/3
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เข็ม/ของมีคมที่เปื้อนเลือดต้าหรือบาด
เลือด/สารคัดหลั่งกระเด็นเข้าเยื่อบุหรือผิวหนังที่มีบาดแผล
- หากมีแผล ไม่ควรบีบเค้นแผล
- ล้างแผลด้วยน้าสะอาด สบู่ หรือ 4% chlorhexidine แล้วเช็ดแผลด้วย 2% chlorhexidine in 70% alcohol หรือ betadine
- หากกระเด็นเข้าปาก/ตา หรือเยื่อบุ ให้บ้วนปากหรือล้างตาด้วยน้าสะอาดหรือน้าเกลือปราศจากเชืออย่างน้อย 15 นาที

ใช่

ไม่ ใช่

เวลาราชการ

1.แพทย์ประจ้าบ้านประเมินความเสี่ยงต่อการติดเชือและเจาะเลือดผู้ป่วยตรวจ
Anti-HIV (ELISA), Anti-HCV และ HBs Ag (ค้าอธิบายเพิ่มเติม ข้อ1)
2.บุคลากรที่เกิดเหตุตดิ ต่อ OPD 447 (8.00-16.00 น.) ตึกผู้ป่วยนอก ชัน
4 โทร. 97388

ใช่

หอผู้ป่วยมีแพทย์ประจ้าบ้าน

ไม่ ใช่
แจ้งแพทย์ประจ้าหอผู้ป่วยซักประวัตปิ ระเมินความเสี่ยงผู้ป่วย

ติดต่อพยาบาลห้องแพทย์เวร โทร.97327-8 แจ้งอุบตั ิเหตุการแพทย์
และพบแพทย์เพื่อประเมินความเสี่ยง

ปรึกษาแพทย์ประจ้าบ้านต่อยอดอายุรศาสตร์โรคติดเชือ ตามตารางเวรการป้องกันควบคุมและรักษาโรคติดเชือนอกเวลาราชการ

บุคลากร ตรวจเลือดทันทีหรือหลังเกิดอุบัติเหตุภายใน 24 ชม.
1.ตรวจเลือด Anti-HIV (ELISA), Anti-HCV ที่หอผู้ป่วยหรือห้องแพทย์เวร
2.ถ้าบุคลากรมี Anti-HBs หรือ HBs Ag positive ไม่ต้องเจาะซ้า
3.ใช้รหัสในการส่งเลือด โดยติดต่อห้องแพทย์เวร โทร.97327-8 เพื่อขอรหัสเจาะ
เลือดอุบัติเหตุการแพทย์ และส่งเลือดที่ตึกจุลชีววิทยา
4.ติดต่อ OPD 447 ในวันและเวลาราชการทันที เพื่อรับค้าปรึกษา ความรู้เรื่อง
โรค การปฏิบัตติ ัวที่ถูกต้อง ฟังผลเลือดและรับใบนัดตรวจเลือด (น้า HN ผู้ป่วย
มาด้วย)
(ค้าอธิบายเพิ่มเติมเรื่องการนัดหมาย ข้อ4)

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

กรณีต้องได้รบั ยา anti viral หรือ Hepatitis B vaccine
1. แพทย์ทปี่ ระจ้าหอผู้ป่วยหรือห้องแพทย์เวรสั่งยาโดยปรึกษาแพทย์ต่อยอดอายุรศาสตร์โรคติดเชือ เขียนประวัตกิ ารตรวจรักษาลงแผ่นเวชระเบียนและใบสั่งยาที่พิมพ์ได้
จากระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ แพทย์สั่งยาถึงวันเปิดท้าการเท่านัน
2. ติดต่อพยาบาลห้องแพทย์เวร โทร.97327-8 เพื่อน้าใบสั่งยาประทับตรา “เจ้าหน้าที่อุบตั ิเหตุการแพทย์” ที่เคาน์เตอร์คัดกรองห้องแพทย์เวร
3. scan แผ่นต่อเวชระเบียนเข้าระบบ SiIT Enterprise
4. ยื่นใบสั่งยาและรับยาทีห่ ้องยา 103 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
5. เมื่อได้รับยาให้รีบกินหรือฉีดทันที
6. ติดต่อที่ OPD 447 ในเวลาราชการเพื่อรับยาต่อเนื่อง (ค้าอธิบายเพิ่มเติม ข้อ 2, 3)
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คาอธิบายเพิ่มเติม
1. ส่งเลือดของผู้ป่วย ตามสิทธิ์การรักษาของผู้ป่วย โดยให้ ผ้ ปู ่ วยเซ็นต์ consent form ก่อนเจาะเลือดทุกครัง้
- หากผู้ป่วยจ่ายค่ารักษาเอง นาใบเจาะเลือดมาประทับตราอุบตั ิเหตุการแพทย์ที่ OPD 447 (ในเวลาราชการ) หรื อ ห้ อง
แพทย์เวร (นอกเวลาราชการ) เพื่อยกเว้ นค่าตรวจเลือดที่เกิดจากอุบตั ิเหตุทางการแพทย์
- ประทับตราอุบตั ิเหตุทางการแพทย์เฉพาะผู้ป่วยที่มีบคุ ลากรรายงานอุบตั ิเหตุทางการแพทย์แล้ วเท่านัน้
- ตรวจเลือดผู้ป่วยเฉพาะ Anti-HIV, Anti-HCV และ HBsAg เท่านัน้
2. หากอุบตั ิเหตุนนมี
ั ้ ความเสี่ยงต่อการติดเชื ้อ HIV พิจารณาให้ ยาต้ านไวรัสโดยเร็ วเพื่อป้องกันการติดเชื ้อหลังสัมผัสโรค

สาหรับผู้ป่วยที่ไม่มีประวัติเสี่ยง HIV ดื ้อยามาก่อนและบุคลากรไม่ได้ ตงครรภ์
ั้
พิจารณาให้ ยาต้ านไวรัสแก่บคุ ลากรโดยเร็ ว
ดังนี ้
(1) TDF/3TC/DTG (300/300/50 mg) 1 เม็ดทันที และทุก 24 ชัว่ โมง
หรื อ
(2) TDF/FTC (300/200 mg) 1 เม็ดทันที และทุก 24 ชัว่ โมง
+ RPV (25 mg) 1 เม็ดทันที และทุก 24 ชัว่ โมง
หรื อ
(3) TDF/FTC (300/200 mg) 1 เม็ดทันที และทุก 24 ชัว่ โมง
+ DRV (800 mg) 1 เม็ด ร่ วมกับ RTV (100 mg) 1 เม็ดทันที และทุก 24 ชัว่ โมง
กรณีมีปัญหาไต ผู้ที่มี CrCl < 50 ml/min. พิจารณาให้ AZT 300 mg. ทุก 12 ชม. แทน TDF
**นอกเวลาราชการ ให้ สงั่ ยาถึงครึ่งวันเช้ าของวันเปิ ดทาการ และติดต่อที่ OPD 447 ในเวลาราชการเพื่อรับยาต่อเนื่อง**
3. หากมีความเสี่ยงต่อการติดเชื ้อไวรัสตับอักเสบบี ให้ Hepatitis B immunoglobulin (HBIG) 0.06 มล./กก. ฉีดเข้ า

กล้ ามเนื ้อ และวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี ขนาด 20 ไมโครกรัม 1 เข็ม ฉีดเข้ ากล้ ามเนื ้อ
4. การประเมินพื ้นฐานและการติดตามตรวจเลือดขึ ้นอยู่กบั ความเสี่ยงของบุคลากรแต่ละราย อาจไม่จาเป็ นต้ องนัดตรวจเลือด

ทุกราย ตรวจเลือด Anti HIV ที่ 1, 3 เดือน และกรณีที่ผ้ ปู ่ วยหรื อบุคลากรมีการติดเชื ้อ HCV ร่ วมด้ วยต้ องมาตรวจเลือดที่ 6
เดือนอีกครัง้

