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ประวัติการแก้ไขเอกสาร 
 
ฉบับท่ี แก้ไขครั้งท่ี วันที่บังคับใช้ รายละเอียดการแก้ไข 

A 00 ตุลาคม 2555   

A 01 ตุลาคม 2560 แก้ไขหัวข้อดังต่อไปนี้ 

   1.  วัตถุประสงค์ 
2.  ขอบข่าย  
3.  ค าจ ากัดความ  
4.  อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้  
5.  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
6.  ข้อควรระวัง    
7. เอกสารแนบท้าย             

    

    

    

    

    

    

    

1.) วัตถุประสงค์ (Purpose) 
เพ่ือให้การปฏิบัติการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคโรงพยาบาลมหาสารคามและเครือข่ายให้
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
2.)นโยบาย(Policy)                                                                                                                     
3. ) กลุ่มเป้าหมาย/ขอบเขต(Goal/Scope)                                  
     ระเบียบปฏิบัตินี้ครอบคลุมการปฏิบัติการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคของโรงพยาบาล
มหาสารคามทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก โดยครอบคลุมด้านบริหารจัดการ ด้านควบคุมสิ่งแวดล้อม และ
ด้านการป้องกันระดับบุคคล 
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4.) ค าจ ากัดความ (Definition) 
     4.1 วัณโรค (Tuberculosis หรือ TB) หมายถึง โรคติดต่อที่เกิดจากการได้รับเชื้อแบคทีเรีย 
Mycobacterium tuberculosis เกิดข้ึนได้กับอวัยวะทุกส่วนของร่างกาย แต่ส่วนมากพบที่ปอดแบ่งเป็น 2 
ประเภทใหญ่ๆคือ 
         4.1.1 วัณโรคปอด (Pulmonary Tuberculosis: PTB) ส่วนใหญ่มักเป็นที่ปอดรวมถึงหลอดลม
ประมาณร้อยละ 80 อาจพบแผลโพรง (Cavity) หรือไม่มีแผลโพรงก็ได้ เมื่อใดก็ตามที่มีการแพร่กระจายในเนื้อ
ปอดจะเห็นเป็นลักษณะ Military แบ่งเป็น 

               4.1.1.1 วัณโรคปอดเสมหะพบเชื้อ (PTB+)  คือ ผู้ป่วยที่มีผลตรวจเสมหะด้วยวิธี Smear พบเชื้อ
อย่างน้อย 1 ครั้ง ส่วนใหญ่มักพบภาพรังสีทรวงอกผิดปกติร่วมด้วย 

               4.1.1.2 วัณโรคปอดเสมหะไม่พบเชื้อ (PTB-)  คือ ผู้ป่วยที่มีผลตรวจเสมหะด้วยวิธี Smear ไม่พบ
เชื้ออย่างน้อย 2 ครั้ง แต่ภาพรังสีทรวงอกพบแผลพยาธิสภาพในเนื้อปอด ซึ่งแพทย์ให้การวินิจฉัยว่าเป็นวัณโรค
ปอดระยะลุกลาม ไม่ตอบสนองต่อการให้ยาปฏิชีวนะ และแพทย์ตัดสินใจให้การรักษาด้วยยาวัณโรคเต็มระยะ
สูตรยา หรือผู้ป่วยที่มีผลตรวจเสมหะด้วยวิธี Smear ไม่พบเชื้ออย่างน้อย 2 ครั้ง แต่ผล Culture พบเชื้อ    
วัณโรค หรือวิธีอ่ืนๆที่สามารถระบุเชื้อ Mycobacterium ได้ 

               4.1.1.3 วัณโรคปอดไม่มีผลเสมหะ หมายถึง ผู้ป่วยผู้ใหญ่บางรายที่มีอาการหนักหรือในผู้ป่วยเด็ก
เล็กที่ไม่สามารถเก็บเสมหะตรวจได้ หรือไม่มีการตรวจเสมหะ อาการสงสัยว่าเป็นวัณโรคและตรวจด้วยกล้อง
จุลทรรศน์แล้วไม่พบเชื้อ 

         4.1.2 วัณโรคนอกปอด (Extra pulmonary tuberculosis: EPTB) หมายถึง ผู้ป่วยที่สงสัยป่วยเป็นวัณ
โรคของอวัยวะอ่ืนๆนอกเหนือจากปอด วินิจฉัยโดยการตรวจชิ้นเนื้อให้ผลบวก หรือผลการตรวจร่างกายเข้ากับ
ข้อบ่งชี้อย่างชัดเจน เช่น วัณโรค ต่อมน้ าเหลือง ช่องท้อง ผิวหนังกระดูกและข้อ เยื่อหุ้มสมอง เป็นต้น 

    4.2 วัณโรคระยะแพร่เชื้อหรือระยะลุกลาม (Pulmonary Tuberculosis Smear Positive) หมายถึง 
ผู้ป่วยวัณโรคปอดย้อมเสมหะด้วยวิธี AFB แล้วพบเชื้อ ดังนี้ 

         4.2.1 พบเชื้อเป็นบวกอย่างน้อย 2 ครั้ง หรือ 

         4.2.2 พบเชื้อเป็นบวก 1 ครั้ง ร่วมกับภาพรังสีทรวงอกสงสัยเป็นวัณโรค หรือ 

         4.2.3 ตรวจเสมหะพบเชื้อเป็นบวก 1 ครั้ง และผลการเพาะเชื้อวัณโรค ได้ผลเป็นบวก 1 ครั้ง 

    4.3 วัณโรคปอดย้อมเสมหะไม่พบเชื้อ (Pulmonary Tuberculosis Smear Negative) หมายถึง ผู้ป่วยที่มี
อาการสงสัยเป็นวัณโรคตรวจเสมหะหาเชื้อโรคด้วยวิธี AFB ดังนี้ 
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         4.3.1 ไม่พบเชื้อวัณโรคอย่างน้อย 3 ครั้งภาพรังสีทรวงอกสงสัยวัณโรคและแพทย์ตัดสินใจรักษาวัณโรค 

         4.3.2 หรือตรวจเสมหะ AFB เป็นลบ 3 ครั้ง ไม่พบเชื้อวัณโรคแต่ผลการเพาะเชื้อวัณโรคพบเชื้อวัณโรค 

     4.4 Standard precautions หมายถึง หลักปฏิบัติการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อแบบมาตรฐานที่ใช้ใน
ผู้ป่วยทุกราย โดยใช้การประยุกต์การป้องกันแบบ universal precautions และรวมถึงการป้องกันกรณีท่ีสัมผัส
สารคัดหลั่งจากร่างกายท้ังหมด ยกเว้นเหงื่อ เยื่อเมือก รวมถึงการล้างมือ การใช้ถุงมือ หน้ากากอนามัย เสื้อกาว์น 
แว่นตา รวมถึงอุปกรณ์หรือสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะมีการปนเปื้อนเพ่ือป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ                                                                                                                        
     4.5 Airborne precautions หมายถึง หลักปฏิบัติการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อทางอากาศในโรค         
ดังต่อไปนี้ คือ Tuberculosis, Measles (Rubella virus), chickenpox (Varicella-zoster), Aspergillus 
species, SARS, โรคไข้หวัดใหญ่ (H1N1),ไข้หวัดนก (H5N1), MERS-CoV ซึ่งต้องมีการแยกผู้ป่วยไว้ในห้องแยก 
สวม Mask N95 สวมอุปกรณ์ป้องกันร่างกายตามมาตรฐานการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อทางอากาศ ล้างมือ
แบบ Hygienic hand washing ก่อนและหลังออกจากห้องผู้ป่วย ให้ผู้ป่วยสวมผ้าปิดปาก ปิดจมูกเวลาไอหรือ
จามและเม่ือต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 
5.) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ (Equipment) หมายถึง เครื่องมือที่ใช้กับผู้ป่วย 
     - 
 6.)  ขั้นตอนการปฏิบัติการพยาบาล(Procedure /Intervention/Nursing) 
          บุคลากรปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคในโรงพยาบาล  โดยปฏิบัติ
ตามหลัก Standard precautions และ Airborne precautions ครอบคลุมด้านการบริหารจัดการ 
(Administration Controls) ด้านการควบคุมสิ่งแวดล้อม (Environment Controls) และด้านการป้องกันระดับ
บุคคล (Personal Protection Equipment)  ดังนี้  
          6.1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบในการวางแผนการจัดท าแนวทางการป้องกันและควบคุม   
การแพร่กระจายเชื้อวัณโรคในโรงพยาบาล 

         6.2 มีการเขียนแผนพัฒนางาน เพ่ือการป้องกันและการควบคุมการติดเชื้อวัณโรคในโรงพยาบาลเป็นลาย
ลักษณ์อักษร 
         6.3 มีการอบรมแก่บุคลากรสุขภาพ มีการด าเนินการประเมินความเสี่ยงการติดเชื้อวัณโรคในหน่วยงาน 
ทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งโดยมีการประเมินในเรื่องต่อไปนี้ 
               6.3.1 การประมาณการจ านวนผู้ป่วยวัณโรคท่ีมารับการตรวจรักษาในหน่วยงานในรอบ 1 ปี 
               6.3.2 การค านวณอัตราอุบัติการณ์การติดเชื้อวัณโรคของบุคลากรในแต่ละปี 
               6.3.3 การส ารวจสภาพแวดล้อมภายในอาคาร โดยเฉพาะระบบการระบายอากาศ 
         6.4 การด าเนินการวางแผนในการควบคุมการติดเชื้อวัณโรค ในหน่วยงานเป็นลายลักษณ์อักษรและมีการ
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ปรับให้ทันสมัยทุกปี 
         6.5 มีการจัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรทุกปีในเรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัณโรคอุบัติการณ์
หนทางการแพร่กระจายเชื้อ อาการและอาการแสดงของการติดเชื้อ ปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อในบุคลากรสุขภาพ
และแนวทางการป้องกันการติดเชื้อวัณโรคในบุคลากรสุขภาพ 
         6.6 มีระบบการตรวจคัดกรองการติดเชื้อและการป่วยเป็นวัณโรคของบุคลากรอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
               6.6.1 มีการตรวจภาพรังสีทรวงอกบุคลากรทุกคนก่อนเริ่มเข้าปฏิบัติงานเพ่ือเป็นข้อมูลพื้นฐาน 
               6.6.2 บุคลากรทางการแพทย์ที่ติดเชื้อ HIV ควรได้รับการตรวจภาพรังสีปอดซ้ าทุก 1 ปีหรือเมื่อมี
อาการสงสัยว่าเป็นวัณโรค 
               6.6.3 บุคลากรทางการแพทย์ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อวัณโรค ควรได้รับการตรวจภาพรังสีปอดซ้ าทุก  6
เดือน หรือเมื่อมีอาการสงสัยว่าเป็นวัณโรค 
               6.6.4 บุคลากรที่ป่วยเป็นวัณโรคปอดและกล่องเสียงระยะแพร่เชื้อ ควรให้พักการท างานจนกว่าจะ
พ้นระยะแพร่เชื้ออย่างต่ า 2-3 สัปดาห์หลังเริ่มให้การรักษาหรือจนเสมหะย้อมไม่พบเชื้อ   
          6.7 บุคลากรที่ติดเชื้อ HIV หรือมีระบบภูมิต้านทานต่ า ควรหลีกเลี่ยงจากการปฏิบัติหน้าที่ที่ต้องสัมผัส
ผู้ป่วยที่สงสัยหรือเป็นวัณโรคระยะแพร่กระจาย 
          6.8 มีการค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในระยะลุกลามโดยเร็วเพ่ือป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อวัณโรค   โดยใช้
แบบซักประวัติตรวจร่างกายที่มีการคัดกรองวัณโรค และการป้องกันแพร่กระจายเชื้อแบบ Airborne/  Droplet 
Precaution( MKH-FR-IC-019) 
          6.9 การมีระบบรายงานทางห้องปฏิบัติการที่รวดเร็วเชื่อถือได้ โดยในกรณีที่ย้อมเสมหะ หรือสิ่งส่งตรวจ
อ่ืนพบเชื้อให้ผลบวก Acid Fast Bacilli (AFB) และมีการรายงานแพทย์ ภายใน 30 นาที หลังทราบผลการตรวจ 
          6.10 ก าหนดมาตรการอย่างเคร่งครัดในการสวมอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อในบุคลากรและผู้ป่วยอย่าง
ถูกต้อง 
          6.11 มีระบบการแยกผู้ป่วยที่ชัดเจนและเหมาะสมโดย 
               6.11.1 มีห้องแยกที่เป็นห้องแยกเฉพาะ (Airborne Infection Isolation Room) หรือ negative 
pressure isolates room และมีหอผู้ป่วยเฉพาะโรคส าหรับแยกผู้ป่วยที่สงสัยหรือเป็นผู้ป่วย   วัณโรคระยะแพร่
เชื้อออกจาก บุคคลอื่นที่ไม่ได้เป็นวัณโรคโดยเฉพาะผู้ป่วยซึ่งมีปัญหาระบบภูมิคุ้มกันบกพร่อง 
              6.11.2 ผู้ป่วยที่มีอาการและอาการแสดงของการติดเชื้อวัณโรคระยะแพร่เชื้อ  ควรจัดให้อยู่ในห้อง
แยกท่ีมีระบบป้องกันการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อทางอากาศตามมาตรฐานให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 
              6.11.3 ดูแลให้ผู้ป่วยวัณโรคและผู้ป่วยที่สงสัยว่าเป็นวัณโรคปอดในระยะแพร่เชื้ออยู่ในห้องแยกตาม
ดุลพินิจของแพทย์ เพ่ือลดการแพรก่ระจายของเชื้อวัณโรคปอดสู่ผู้ป่วยอื่นในหอผู้ป่วย 
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              6.11.4 การกระตุ้นการไอเพ่ือเก็บเสมหะ การพ่นยา หรือการท าหัตถการที่เสี่ยงต่อการเกิดการฟุ้ง
กระจายของละอองฝอยเสมหะ ควรกระท าในห้องแยกเฉพาะที่มีระบบการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อทาง
อากาศตามมาตรฐาน 
             6.11.5 ไม่ควรมีการด าเนินการท าหัตถการอ่ืนๆหรือไม่อนุญาตให้บุคลากรอ่ืนเข้าไปในห้ องที่เก็บ

เสมหะในขณะที่ผู้ป่วยที่สงสัยหรือเป็นวัณโรคก าลังเก็บเสมหะ 
        6.12 มีระบบให้ค าแนะน าผู้ป่วยวัณโรคปอดและญาติ ดังนี้       
              6.12.1 รับประทานยาตามแผนการรักษาอย่างสม่ าเสมอจนครบก าหนด พบแพทย์ตามนัด   
              6.12.2 แนะน าญาติให้ดูแลผู้ป่วยสวมผ้าปิดปากปิดจมูก หรือใช้กระดาษทิชชู ปิดปากปิดจมูกเวลาไอ 
หรือ จาม 
              6.12.3 แนะน าบ้วนเสมหะลงในภาชนะท่ีมีฝาปิดมิดชิด และท าลายโดยวิธีเผา หรือฝังดิน 
              6.12.4 จัดบ้านให้มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก แสงแดดส่องถึง 
              6.12.5 ส่งเสริมให้ก าลังใจผู้ป่วย 
   ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environment Controls) 

1.การจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและเลือกใช้อุปกรณ์เสริมเพ่ือช่วยใน
การลดความเข้มข้นของเชื้อที่แขวนลอยอยู่ในอากาศ เพราะพ้ืนที่ในโรงพยาบาลจะมีความเสี่ยงในการมีความ
เข้มข้นของเชื้อวัณโรคแตกต่างกัน  ดังนี้ 
                  - พ้ืนที่เสี่ยงน้อย ได้แก่ ฝ่ายบริหารทั่วไปของโรงพยาบาล 
                  - พ้ืนที่เสี่ยงปานกลาง ได้แก่ ห้องตรวจ Echo ห้อง CT ห้องสลายนิ่ว  แผนกเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 
                  - พ้ืนที่เสี่ยงมาก ได้แก่ หอผู้ป่วยหนัก ห้องตรวจสิ่งส่งตรวจ แผนกเด็กอ่อน ห้องพักฟ้ืนใน       
ผู้ป่วยที่ได้รับการดมยา 
                  - พ้ืนที่เสี่ยงมากท่ีสุด ได้แก่ หอผู้ป่วยเคมีบ าบัด หอผู้ป่วยเฉพาะโรค 
          การจัดการให้มีระบบถ่ายเทอากาศที่ดี และการไหลเวียนของอากาศในทิศทางที่เหมาะสมร่วมกับการใช้
แสง UV จากแสงแดดหรือจากหลอดรังสี ultraviolet-C เพ่ือลดปริมาณเชื้อแขวนลอยในอากาศ   ตามหลักการ
ถ่ายเทอากาศ (ventilation) ที่ส าคัญคือ 
                1. มีการถ่ายเทอากาศเพียงพอเพ่ือให้อากาศสะอาดเข้ามาเจือจาง และทดแทนอากาศ ซ่ึงปนเปื้อน
เชื้อวัณโรค  6 - 12  รอบต่อชั่วโมง 
                2. หากใช้ระบบปรับอากาศอากาศท่ีจะน ามาหมุนเวียนใช้ใหม่ควรผ่านการกรองด้วยแผ่นกรอง
ประสิทธิภาพสูง(High efficiency particulate air-filter : HEPA) หรือร่วมกับผ่านการฆ่าเชื้อด้วยแสง UV-C 
                3. ทิศทางของการถ่ายเทอากาศควรมีทิศทางจากบริเวณอากาศสะอาดไปยังส่วนซึ่งมีเชื้อปนเปื้อน
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มากกว่า 
                4. ห้องแยกโรค ควรแยกห่างจากผู้ป่วยกลุ่มอ่ืนๆโดยเฉพาะกลุ่มซึ่งมีปัญหาในระบบภูมิคุ้มกัน 
                5. แนะน าให้ผู้ป่วยปิดประตูด้านหน้าของห้องแยกไว้เสมอ เพ่ือป้องกันไมใ่ห้อากาศที่มีเชื้อ วัณโรค
ไปสู่บุคลากร 
           วิธีการปรับปรุงสิ่งแวดล้อม มี 2 วิธีคือ 
               1. การควบคุมสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีธรรมชาติ 
                     คือ การเปิดประตูหน้าต่างทุกบานในห้อง พร้อมจัดสถานที่ให้เอ้ือต่อการไหลของลม กรณีมี
ผู้ป่วยให้ปิดประตูตลอดเวลา เพ่ือป้องกันการแพร่กระจายเชื้อจากห้องผู้ป่วยสู่ภายนอก และนอกจากนี้ยังมีการใช้
พัดลมและเครื่องปรับอากาศ 
                    1.1 การใช้พัดลม 
          วัตถุประสงค์ เพ่ือเพ่ิมอัตราการไหลเวียนให้มากข้ึน ท าให้เชื้อวัณโรคเจือจาง ในขณะเดียวกันอาจท าให้
เกิดการแพร่เชื้อได้ ถ้าวางพัดลมผิดต าแหน่งวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องคือ ต้องวางพัดลมไว้เหนือศีรษะบุคลากรเพ่ือให้
เป็นม่านลมป้องกันการแพร่กระจายเชื้อเข้าใกล้บุคลากร  แต่มีข้อเสียคือ  ไม่สามารถควบคุมอากาศผสม และ 
short-circuit (การไหลเวียนอากาศเก่ากลับมาที่เดิม)ได้ดังนั้นแนวทางการปฏิบัติงานในห้องท่ีใช้พัดลมคือ 
               1. ท าความสะอาดใบพัดให้สะอาดเสมอ 
               2. ตรวจสอบการรั่วของสายไฟฟ้า 
                    1.2 การใช้เครื่องปรับอากาศ 
          วัตถุประสงค์ เพ่ือปรับอุณหภูมิให้บุคลากรและผู้ป่วยสุขสบาย อุณหภูมิให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโต
ของเชื้อโรคช้าลง คือ 25   C เครื่องปรับอากาศในโรงพยาบาลแบ่งเป็น 2 ชนิดคือ เครื่องปรับ อากาศแบบศูนย์รวม 
(Central Air-Condition)  และเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Separate  Air-Condition)เครื่องปรับ อากาศ
แบบศูนย์รวมมีโอกาสแพร่กระจายเชื้อได้มากกว่า   ดังนั้นจึงควรใช้เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 
           แนวทางปฏิบัติในการใช้เครื่องปรับอากาศ 
                    1. ตรวจสอบพื้นท่ีให้เหมาะสมกับก าลังของเครื่องปรับอากาศ 
                    2. ปิดประตู หน้าต่างในห้องขนาดเปิดเครื่องปรับอากาศเสมอ 
                    3. ท าความสะอาดหน้ากากหรือแผงกรองฝุ่นในเครื่องปรับอากาศเป็นประจ า 
                    4. ตรวจสอบน้ ายาในเครื่องปรับอากาศ 
               2. การควบคุมสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้อุปกรณ์เสริม  แบ่งเป็น 
                     2.1 วิธีควบคุมสิ่งแวดล้อมแบบปฐมภูมิ (Primary environment controls)  เป็นการ
ควบคุมสิ่งแวดล้อม ณ จุดที่เป็นแหล่งแพร่เชื้อ  ซึ่งอาจเป็นผู้ป่วย หรือสิ่งส่งตรวจ 
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          วัตถุประสงค์ เพ่ือขจัดการแพร่กระจายเชื้อในจุดที่มีความเข้มข้น 
          แนวทางปฏิบัติ  เช่น  การใช้ระบบระบายอากาศเฉพาะที่   การใช้ตู้  Biosafety Cabinet class II    
ในห้องปฏิบัติการ 
                     2.2  วิธีควบคุมสิ่งแวดล้อมแบบทุติยภูมิ (Secondary environment controls) 
  วัตถุประสงค์ เพ่ือ 

1. ควบคุมไม่ให้อากาศโดยรอบของบริเวณแหล่งแพร่เชื้อวัณโรคกระจายไปในวงกว้าง 
2. ก าจัดเชื้อในรูป droplet nucleiเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ป่วย 
3. ก าหนดทิศทางการไหลของอากาศภายในห้องก่อนที่จะปล่อยออกจากห้อง 
4. รักษาระดับอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ให้บุคลากรและผู้ป่วยสุขสบาย 

          แนวทางปฏิบัติ   
           1. การใช้แผงกรองอากาศ ซึ่งมีแผงกรองหยาบ แผงกรองละเอียด (HEPA Filter) และแผง 

กรองกลิ่นและสารเคมี (Carbon Filter) 
           2. มีการควบคุมการไหลของอากาศ 

                  3. มีการเติมอากาศใหม่เข้าไปในห้อง 
           4. มีการปรับความดันภายในห้อง ซึ่งต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ที่ช านาญ 

                2.3 ด้านการใช้อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ (Respiratory Protection) 
         วัตถุประสงค์ เพ่ือป้องกันเชื้อวัณโรคท่ีมีผสมปนเปื้อนในอากาศเข้าสู่บุคลากร 
          แนวทางปฏิบัติ   

1. ใช้หลักการป้องกัน Airborne Standard Precautions และบุคลากรใช้ Mask N95 เป็น    
อย่างน้อย ซึ่งมีคุณสมบัติป้องกันวัณโรคได้  มีประสิทธิภาพกรองอนุภาคได้ถึง 95% 

2. บุคลากรต้องได้รับการอบรมวิธีใช้ โดยการท า Fit test เพ่ือเลือกขนาดให้เหมาะสมก่อน 
ปฏิบัติงาน 
                3. หน้ากากป้องกันที่ระบุให้ใช้ครั้งเดียว (disposable) เช่น N-95 อาจใช้ซ้ าได้โดยบุคคลคน
เดียวกัน แต่ต้องทิ้งหากมีการฉีกขาด ปนเปื้อน หรือผิดรูปทรง 
                4. ก่อนใช้ Mask N95 ต้องท า Fit check  ก่อนเสมอ  

- สวม Mask N95 ให้แนบชิดกับใบหน้า 
- ขณะหายใจเข้า หน้ากากยุบตัวลง ขณะหายใจออก ให้สังเกตดูว่ามีลมหายใจรั่วหรือไม่ 

 ถ้ามีให้ปรับ 
         5. ผู้ปว่ยควรได้รับการสอนให้ใช้หน้ากากอนามัย หรือใช้ผ้าปิดปากปิดจมูกเวลาไอจาม และ 
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บ้วนเสมหะลงในภาชนะท่ีเหมาะสม 
         6. หลังใช้ให้ล้างมือทุกครั้ง 

          ข้อบ่งชี้การใช้  N95  
1. ในห้อง AII Rooms หรือในห้องผู้ป่วยที่เป็นวัณโรค/ สงสัยเป็นวัณโรค 
2. ขณะท าหัตถการที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อวัณโรคสูง 
3. ในห้องส่องกล้องตรวจหลอดลม 
4. ในห้องปฏิบัติการที่มี  AFB smears  หรือเพาะเชื้อ 
5. ในห้องตรวจสมรรถภาพปอด 
6. ระหว่างการผ่าตัดผู้ป่วยที่เป็นวัณโรคหรือสงสัย 
7. ขณะส่งตัวผู้ป่วยในรถพยาบาลฉุกเฉิน 
8. ในห้องชันสูตรศพ 
9. ในสถานการณ์อ่ืนๆ ซึ่งไม่ม่ันใจว่ามาตรการด้านบริหารจัดการ และสิ่งแวดล้อมจะสามารถ 

ลดความเสี่ยงได้เพียงพอ 
แนวทางการปฏิบัติในจุดบริการต่างๆมีดังนี้ 

          1. เจ้าหน้าที่จุดคัดแยก/คัดกรอง 
                ผู้ปว่ยแจ้งว่ามาตรวจด้วยไข้ ไอจาม ไอเรื้อรังตั้งแต่ 2 สัปดาห์ หรือไอเป็นเลือด ให้ปฏิบัติดังนี้ 
                     1. แจกผ้าปิดปากจมูกแนะน าวิธีการใช้  
                     2. แนะน าให้ใช้กระดาษทิชชูปิดปากจมูกเวลาไอจามและล้างมือ 
                     3. หนีบข้อความ IC ที่กระดาษแผ่นเล็กติดใบสั่งยาแนะน าให้ไปที่จุดคัดกรอง  
 
          2. เจ้าหน้าที่ห้องบัตร 
                ผู้ปว่ยแจ้งว่ามาตรวจด้วยไข้  ไอ จาม ไอเรื้อรังตั้งแต่ 2 สัปดาห์ หรือไอเป็นเลือด ให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
                     1. แจกผ้าปิดปากจมูกแนะน าวิธีการใช้  
                     2. แนะน าให้ใช้กระดาษทิชชูปิดปากจมูกเวลาไอจามและล้างมือ 
                     3. ให้ผู้ป่วยไปรอตรวจที่จุดคัดแยก หรือจุดคัดกรองผู้ป่วยในบริเวณท่ีก าหนดไว้ 
          3. ประชาสัมพันธ์ 
                ผู้ปว่ยแจ้งว่ามาตรวจด้วยไข้  ให้สอบถามว่ามีไอเรื้อรังตั้งแต่ 2 สัปดาห์ หรือไอเป็นเลือดหรือไม่ ถ้ามี
ให้ปฏิบัติดังนี้ 
                     1. ให้ผ้าปิดปากจมูกและแนะน าวิธีการใช้  
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                     2. แนะน าให้ใช้กระดาษทิชชูปิดปากจมูกเวลาไอจามและล้างมือ 
          4. ศูนย์เปล 
               ผู้ป่วยแจ้งว่ามาตรวจด้วยไข้  ให้สอบถามว่ามีไอเรื้อรังตั้งแต่ 2 สัปดาห์ หรือไอเป็นเลือดหรือไม่ ถ้ามี
ให้ปฏิบัติดังนี้ 
                     1. ให้ผ้าปิดปากจมูกและแนะน าวิธีการใช้  
                     2. แนะน าให้ใช้กระดาษทิชชูปิดปากจมูกเวลาไอจามและล้างมือ 
                     3. น าผู้ป่วยให้ไปตรวจตามระบบและรอตรวจในบริเวณท่ีก าหนดไว้ 
          5. ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน  
                ผู้ปว่ยมาด้วยอาการ ไข้ ไอเรื้อรังตั้งแต่ 2 สัปดาห์หรือไอเป็นเลือด ให้ปฏิบัติดังนี้ 
                     1. ให้ผ้าปิดปากจมูกและแนะน าวิธีการใช้  
                     2. แนะน าให้ใช้กระดาษทิชชูปิดปากจมูกเวลาไอจามและล้างมือ 
                     3. แนะน าทิ้งกระดาษบ้วนน้ าลายในถังขยะติดเชื้อ 
                     4. น าผู้ป่วยเข้าตรวจตามโซนที่จัดไว้ 
                     5. คัดกรองผู้ป่วยตามแบบคัดกรอง MKH-QCC-082  ถ้าพบผู้ป่วยสงสัยหรือแพทย์วินิจฉัย  
และรักษาวัณโรค ให้ส่งต่อผู้ป่วยไปคลินิกวัณโรคเพ่ือคัดกรองและขึ้นทะเบียนรักษา 
          6. หน่วยรังสีวิทยา  
               พบผู้ที่มสีัญลักษณ์ IC หรือ TB หรือมอีาการไอจาม ไอเรื้อรังตั้งแต่ 2 สัปดาห์ หรือไอเป็นเลือด     
ให้ปฏิบัติดังนี้ 
                     1. ถ้าผู้ป่วยยังไม่มีผ้าปิดปากปิดจมูก ให้ผ้าปิดปากจมูกและแนะน าวิธีการใช้  
                     2. แนะน าให้ใช้กระดาษทิชชูปิดปากจมูกเวลาไอจามและล้างมือ 
                     3. แนะน าทิ้งกระดาษบ้วนน้ าลายในถังขยะติดเชื้อ 
                     4. บุคลากรสวม N95  
          7. ห้องปฏิบัติการ 
               พบผู้ที่มีสัญลักษณ์ IC หรือมีอาการไอจาม ไอเรื้อรังตั้งแต่ 2 สัปดาห์ หรือไอเป็นเลือด ให้ปฏิบัติ 
ดังนี้ 
                    1. ถ้าผู้ป่วยยังไม่มีผ้าปิดปากปิดจมูก ให้ผ้าปิดปากจมูกและแนะน าวิธีการใช้  
                    2. แนะน าให้ใช้กระดาษทิชชูปิดปากจมูกเวลาไอจามและล้างมือบ่อยๆ 
                    3. แนะน าทิ้งกระดาษบ้วนน้ าลายในถังขยะติดเชื้อ 
                    4. แนะน าการเก็บเสมหะที่ถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ และแนะน าให้เก็บเสมหะในตู้เก็บเสมหะ 
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ไม่ให้เก็บในห้องน้ า การตรวจสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วยวัณโรค  ควรจะอยู่ภายใต้การใช้ตู้ป้องกันจุลชีพร้ายแรง ระดับ 
1 หรือ 2  (Class I or II Biological Safety Cabinet)  บุคลากรควรใช้อุปกรณ์ป้องกันร่างกายที่เหมาะสม  และ
ควรใช้หน้าการอนามัย N 95  เป็นอย่างน้อย  กรณี AFB  smears หรือเพาะเชื้อ 
          8. ห้องผ่าตัด 

  กรณีมีผู้ป่วยที่สงสัยหรือเป็นวัณโรคท่ีต้องได้รับการผ่าตัด ให้ปฏิบัติดังนี้ 
         1. เลื่อนการผ่าตัด ถ้าเป็นไปได้หรือผ่าตัดเป็นรายสุดท้าย 
         2. ปิดประตูห้องผ่าตัดตลอดเวลา 
         3. จ ากัดบุคลากรในห้องผ่าตัด 
         4. ตรวจสอบความชื้นสัมพัทธ์ให้อยู่ระหว่าง 45-55 /RH  และอุณหภูมิห้องในช่วง 17-27    C 
         5. ท าความสะอาดห้องผ่าตัดหลังการผ่าตัดทุกครั้ง และท้ิงห้องให้ว่างประมาณ 30 นาท ีเพ่ือให้ 

มีการหมุนเวียนอากาศ หลังท าความสะอาด 
         6. ใช้ Bacteria Filter ในผู้ป่วยที่ใส่ Endo tracheal tube 

          9. ห้อง Bronchoscope ควรปฏิบัติดังนี้ 
               1. บุคลากรควรใช้หน้ากากอนามัย N95  เป็นอย่างน้อย  ระหว่างท า Bronchoscope ในผู้ป่วยที่
สงสัยหรือเป็นวัณโรค 
               2. หลังท า Bronchoscope ให้ท าความสะอาดห้องและปล่อยทิ้งไว้ประมาณ 30 นาที จึงรับผู้ป่วย
ใหม่ได้ 
          10. TB Clinic ควรปฏิบัติดังนี้ 
                1. ให้ผู้ป่วยสวม Surgical Mask 

2. ให้มีที่นั่งรอเฉพาะผู้ป่วย ห่างจากผู้ป่วยคนอ่ืนๆ 
3. ให้บุคลากรสวมหน้ากากอนามัย N95 
4. รับ TB Fast Track 
5. ประจ าที่ TB Clinic ทุกวันพฤหัสบดี และ ช่วยเหลือแพทย์ในด้านวินิจฉัยและรักษา 
6.  คัดกรองผู้สัมผัสร่วมบ้าน 
7. ขึ้นทะเบียนรักษาและบันทึกข้อมูลการรักษาในบัตรบันทึกการรักษา และทะเบียนวัณโรค 
8. บริหารจัดการให้ผู้ป่วยวัณโรคได้รับบริการการรักษาที่มีประสิทธิภาพ : การให้สุขศึกษา  

          11. Dialysis Unitsควรปฏิบัติดังนี้ 
1. บุคลากรสวมหน้ากากอนามัย N95 
2. ให้ผู้ป่วยสวม Surgical Mask 
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          12. แผนกทันตกรรม 
1. ควรซักประวัติผู้ป่วยให้ชัดเจนเพื่อการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ TB 
2. การปฏิบัติการด้านทันตกรรมจะกระตุ้นให้ผู้ป่วยไอมากข้ึน 
3. บุคลากรควรสวม N 95 
4. แจก Surgical Mask ให้ผู้ป่วยขณะรอ 
5. ถ้าปฏิบัติการที่ไม่ด่วนให้เลื่อนนัดผู้ป่วย หรือให้บริการเป็นรายสุดท้าย 

          13. กรณีส่งต่อผู้ป่วยวัณโรคปอดโดยรถ Ambulance 
               บุคลากรต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันร่างกายท่ีจ าเป็น เช่น   N95  ถุงมือ  Mask หรือเอ๊ียมกันเปื้อน 
  การปฏิบัติการพยาบาลให้ใช้หลัก Standard precaution อย่างเคร่งครัดและต้องประสานข้อมูลการส่ง 
  ต่อให้โรงพยาบาลที่ส่งต่อให้ชัดเจน  
          14. EMS 

     1. ถ้าซักประวัติได้ว่าผู้ป่วยสงสัยหรือเป็นวัณโรค 
     2. ให้ผู้ปว่ยสวม Surgical Mask 
     3. พนักงานขับรถและบุคลากรที่ดูแลผู้ป่วย สวม N95 
     4. หลังการรับส่งผู้ป่วยให้ท าความสะอาดรถและเปิดประตูหน้าต่างทิ้งไว้อย่างน้อย 30 นาที 
     5. ขยะต่างๆในรถถือเป็นขยะติดเชื้อ 

    15. COC 
              ศูนย์ COC  รับแจ้งผู้ป่วยจากหอผู้ป่วยและคลินิกวัณโรค  ด าเนินการบันทึกข้อมูลเข้าระบบโปรแกรม
เยี่ยมบ้าน ภายใน 3 วันหลังจากได้รับแจ้ง 
 

  16. AIIR (Airborne Infection Isolation Rooms) 
  วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อจากห้องผู้ป่วยสู่ภายนอก และก าจัดเชื้อที่เกิดจากระบบ

ในห้องก่อนออกสู่นอกห้อง 
  แนวทางปฏิบัติ 

1. ตรวจสอบระบบห้องตามแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ 
2. บุคลากรต้องปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันการแพร่กระจายเชื้ออย่างเคร่งครัด 
3. เมื่อเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อออกจากห้องควรเปิดระบบไว้อย่างน้อย 1 ชั่วโมง 
4. หากไม่มีการใช้ห้อง ควรเปิดระบบระบายอากาศ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 1-2  

ชั่วโมง 
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     17. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ  
               เช่น การเงิน งานเภสัชกรรม งานสังคมสงเคราะห์  งานอาชีวเวชกรรม  งานจิตเวช                   
งานกายภาพบ าบัด หรืองานอ่ืนๆ  ที่พบผู้ป่วยมีสัญลักษณ์ IC  หรือมีอาการไข้ ไอ เรื้อรังตั้งแต่ 2 สัปดาห์ หรือไอ
เป็นเลือดที่ยังไม่มีผ้าปิดปากปิดจมูก ให้ปฏิบัติดังนี้ 
                1. ถ้าผู้ป่วยยังไม่มีผ้าปิดปากปิดจมูก ให้ผ้าปิดปากจมูกและแนะน าวิธีการใช้  
                2. แนะน าให้ใช้กระดาษทิชชูปิดปากจมูกเวลาไอจามและล้างมือ 
                3. แนะน าทิ้งกระดาษบ้วนน้ าลายในถังขยะติดเชื้อ 
          18. พยาบาลจุดคัดแยกและจุดคัดกรองที่งานผู้ป่วยนอก 
                พยาบาลใช้แบบคัดกรอง และติดป้าย IC สัญลักษณ์บ่งชี้ ที่เวชระเบียนผู้ป่วย ให้สวมผ้าปิดปาก   
ปิดจมูก แยกผู้ป่วยเพ่ือรอตรวจและส่งตรวจที่ห้องตรวจโรคทางเดินหายใจ (TB clinic)  

          19. พยาบาลประจ าห้องตรวจ   
     เตรียมห้องตรวจโรคให้พร้อมใช้งานส าหรับการตรวจรักษาผู้ป่วย และกรณมีีค าสั่งการตรวจรักษา

ผู้ป่วย 
                 1. กรณีผู้ป่วย X-ray หรือรับไว้รักษาให้โทรศัพท์ประสานงานเพ่ือให้หน่วยงานที่รับผู้ป่วยได้เตรียม
ความพร้อมในการรับผู้ป่วย 
                 2. กรณีผู้ป่วยยังไม่มีผ้าปิดปากปิดจมูก ให้ผ้าปิดปากปิดจมูกแก่ผู้ป่วย แนะน าการใช้  การล้างมือ 
การทิ้งขยะ 
                3. กรณสี่งเสมหะตรวจทางห้องปฏิบัติการแนะน าการเก็บท่ีถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ   

                4. ให้เก็บเสมหะที่ตู้เก็บเสมหะเท่านั้น 
                5. กรณีแพทย์สั่งให้ผู้ป่วยนอนรักษาในโรงพยาบาล 
                6. ให้ค าแนะน าผู้ป่วยว่าจะต้องพักรักษาตัวในหอผู้ป่วยหรือในห้องแยกจนกว่าจะพ้นระยะ 
แพร่เชื้อ หรือจนกว่าพิสูจน์การวินิจฉัยว่าเป็นโรคอ่ืนตามดุลยพินิจของแพทย์ หลังจ าหน่ายผู้ป่วยให้ส่ง COC    
ทุกราย 
                7. โทรศัพท์แจ้งพยาบาลประจ าหอผู้ป่วยพร้อมทั้งส่งต่ออาการผู้ป่วยทุกครั้ง 
       20. งานสวัสดิการสังคม  
                งานสวัสดิการสังคม เมื่อได้รับแจ้งว่ามีผู้ป่วยวัณโรคจากหอผู้ป่วยหรือคลินิกวัณโรค  ด าเนินการ   
ซักประวัติ และให้การช่วยเหลือกรณีพบผู้ป่วยมีปัญหา 
          21. ผู้ประสานงาน/ผู้จัดการวัณโรคของเครือข่ายโรงพยาบาลมหาสารคาม 
 1. ประสานงาน เฝ้าระวัง และรวบรวมวิเคราะห์ปัญหาวัณโรคในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 
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 2. เป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลวัณโรคระดับอ าเภอทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
 3. ร่วมนิเทศ ควบคุม ก ากับ และติดตามการประเมินผลงานวัณโรค กับหน่วยงานระดับจังหวัด 
เป็นพี่เลี้ยงให้แก่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานวัณโรคในระดับ รพ.สต.ในการเป็นพี่เลี้ยง/การเยี่ยมบ้านและติดตาม
ผู้ป่วย 
 4. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในภายนอกโรงพยาบาล 
 5. ด าเนินการและตรวจสอบความครบถ้วนในการขึ้นทะเบียนผู้ป่วยวัณโรคทุกรายจากหน่วยงานต่างๆ
ในโรงพยาบาล 
 6. จัดท ารายงานงวด 3 เดือน และส่งไปยังส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
         22. งาน IC  
  1. ท าหน้าที่เลขาคณะกรรมการการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อวัณโรค โรงพยาบาล
มหาสารคาม 
     2. รว่มสอบสวนโรคในเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล 
        23. งานอาชีวอนามัย 
  1. ท าหน้าที่ผู้ช่วยเลขาคณะกรรมการการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อวัณโรค 
โรงพยาบาลมหาสารคาม 
  2. ร่วมสอบสวนโรคในเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล 
         24. งานควบคุมโรค กลุ่มงานเวชกรรมสังคม ด าเนินการดังนี้ 
 1. ประสานงาน เฝ้าระวัง และรวบรวมวิเคราะห์ปัญหาวัณโรคในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 
 2. ประสาน สสอ.เมืองและ รพ.สต./ศสม. ในการส่งต่อผู้ป่วยและการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง 
 3. รวบรวมรายงานการคัดกรองผู้สัมผัสร่วมบ้าน กลุ่มเสี่ยงและผลการเยี่ยมบ้านของรพ.สต./ศสม. 
 4. สอบสวนโรคในเจ้าหน้าที่และผู้ป่วยในชุมชนที่น่าสนใจ 
         25. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมือง 
 1.ประสานงาน เฝ้าระวัง และรวบรวมวิเคราะห์ปัญหาวัณโรคในพื้นที่ที่รับผิดชอบและจัดท า 
ฐานข้อมูลวัณโรคของโรงพยาบาล 
 2. ประสาน รพ.สต. ในการส่งต่อผู้ป่วยและการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง 
 3. รวบรวมรายงานการคัดกรองผู้สัมผัสร่วมบ้าน กลุ่มเสี่ยงและผลการเยี่ยมบ้านของรพ.สต./ศสม. 
            4. สอบสวนโรคในเจ้าหน้าที่และผู้ป่วยในชุมชนที่น่าสนใจ 
         26. รพ.สต./ศสม. 
  1. คัดกรองกลุ่มเสี่ยง/ผู้สัมผัสร่วมบ้าน 
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  2. ติดตามเยี่ยมผู้ป่วย  
  3. ติดตามผู้ป่วยที่ขาดยา/ขาดนัด 
  4. ส่งต่อผู้รับบริการที่สงสัยเข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาล 
         27. หอผู้ป่วยใน กรณีรับผู้ป่วยวัณโรค ให้ปฏิบัติดังนี้ 
                1. ให้ผู้ป่วยเข้าห้องแยกโรคตามแนวทางที่ก าหนด แนวทางการใช้ห้องแยกส าหรับผู้ป่วย          วัณ
โรคปอด กรณีไม่มีห้องแยก ให้จัดห่างจากผู้ป่วยอื่นๆ ให้มากท่ีสุดหรือในที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก แสงแดดส่อง
ถึง กรณีทีผู่้ป่วยที่ไม่ทราบผล  AFB แน่ชัด  ผู้ป่วยรับยาเกิน 2 สัปดาห์  ประเมินอาการของผู้ป่วยพบว่า ผู้ป่วยมา
ด้วยอาการและอาการแสดงของวัณโรคที่ยังไม่ทุเลาลง เช่น ยังมีไข้ ไอ  เหนื่อย เป็นต้น หรือ CXR แล้วดู 
progress มาก 

      2. ผู้ป่วยที่ประวัติเสี่ยง MDR-TB ถ้ายังไม่ทราบผล AFB ไม่ว่าจะรักษานานเท่าใด (ประวัติเสี่ยง  
MDR-TB ได้แก่  คนใกล้ชิดมีประวัติชัดเจนว่า MDR-TB  หรือ ประวัติเป็น TB  เป็นๆหายๆ กินยาไม่ 
สม่ าเสมอ) 
                3. ผู้ป่วยที่เป็น MDR-TB  ยืนยันจากผลเพาะเชื้อ ไม่ทราบผล AFB ให้ถือเป็นความส าคัญอันดับแรก
ที่ต้องเข้าห้องแยกโรค 
                4. การข้ึนทะเบียนผู้ป่วยวัณโรค ปฏิบัติดังนี้ 

      4.1 ผู้ป่วยวัณโรคและเอดส์ ให้แจ้งกลุ่มงานโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
                      4.2 ผู้ป่วยใน/ผู้ป่วยนอกทั้งรายเก่าและรายใหม่  วันจันทร์-วันศุกร์ ให้แจ้งผู้รับผิดชอบที่คลินิก
ระบบทางเดินหายใจ ถ้าพบผู้ป่วยวัณโรคให้เขียนใบน าส่งและน าส่งคลินิกวัณโรค เพ่ือขึ้นทะเบียนรักษาภายใน 3  
หลังจากแพทย์ให้การรักษา 
              5. ควรปิดประตูห้องแยกไว้เสมอ เพ่ือป้องกันมิให้อากาศท่ีมีเชื้อวัณโรคออกสู่ภายนอก 

              6. ล้างมือด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อ Hibiscrub (4%Chlorhexidine)  หรือ Waterless ก่อนและหลังให้
การพยาบาลและเข้าเยี่ยมผู้ป่วยทุกครั้ง 

              7. บุคลากรสวมผ้าปิดปากปิดจมูกชนิด Particulate Respirator ที่มีประสิทธิภาพการกรอง เชื้อ
สูง (Mask N95) ทุกครั้งที่ต้องให้การดูแลหรือเข้าไปในห้องผู้ป่วย  โดยแยก Mask N 95  สวมใส่เฉพาะ 

บุคคลไม่ควรใช้ร่วมกัน 

              8. อุปกรณ์ของใช้ส่วนตัวของผู้ป่วยให้แยกจากผู้ป่วยทั่วไป เช่น ปรอทวัดไข้ แก้วน้ าดื่ม ผ้าเช็ดตัว 
ภาชนะท่ีมีฝาปิดส าหรับบ้วนเสมหะ 

              9. อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่มีการปนเปื้อนเสมหะ น้ ามูก น้ าลายให้ล้างท าความสะอาด 
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  และท าลายเชื้อหรือท าให้ปราศจากเชื้ออย่างถูกต้องตามมาตรฐาน 

             10. จ ากัดคนเข้าเยี่ยม ผู้ที่ติดเชื้อได้ง่ายไม่ควรเข้าเยี่ยม เช่น เด็ก คนชรา และผู้ที่มีภูมิคุ้มกันโรคต่ า 

             11. กรณีผู้ป่วยที่มีผลย้อมเสมหะพบเชื้อวัณโรคใช้เครื่องช่วยหายใจ ให้ใช้ Bacteria filter  เพ่ือ
ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อวัณโรค 

             12. พยาบาลประจ าหอผู้ป่วยหรือหัวหน้าเวร บันทึกรายชื่อบุคลากรทางการแพทย์ที่สัมผัสใกล้ชิด
ผู้ป่วยวัณโรคระยะแพร่เชื้อลงในแบบบันทึกปฏิบัติการการดูแลผู้ป่วยวัณโรคของบุคลากร  (MKH-FR-IC-059) 
และรวบรวมส่งงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อทุกครั้งหลังจ าหน่าย 

               13. เมื่อแพทย์มีค าสั่งให้ผู้ป่วยกลับบ้าน ให้นัดผู้ป่วยมาตรวจแล้ว ส่งต่อข้อมูลในโปรแกรม COC 
R9  เพ่ือประสานกับเครือข่ายให้การดูแลต่อเนื่องต่อไป    

               14. ให้หน่วยงานติดตามและประเมินการป้องกันและควบคุมวัณโรคตามแบบฟอร์มการติดตาม
ประเมินการป้องกันและควบคุมวัณโรค โรงพยาบาลมหาสารคาม (MKH-FR-IC-039) โดยส่งที่งาน IC ทุกเดือน 

          28. การท าความสะอาดในหอผู้ป่วย 

               1. เช็ดท าความสะอาดสะอาดห้องหรือเตียง ด้วยน้ าและสารซักฟอก  

               2. หากเปื้อนเสมหะเลือดหรือสารคัดหลั่ง ใช้กระดาษช าระหรือผ้าเช็ดเสมหะเลือดหรือ สารคัด
หลั่งออกให้หมดแล้วเช็ดตามด้วยแอลกอฮอล์ 70% ถ้าสารคัดหลั่งมีขนาดใหญ่ให้ราดบริเวณนั้นด้วย 0.5% 
Sodium hypochlorite ทิ้งไว้นาน 10 นาที หลังจากนั้นเช็ดท าความสะอาดด้วยน้ าและสารซักฟอกจนสะอาด 

               3. ขยะในห้องผู้ป่วยให้ทิ้งในขยะติดเชื้อ 

 

          29. การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ถ้าจ าเป็นต้องเคลื่อนย้ายให้ปฏิบัติดังนี้ 

                1. สวมผ้าปิดปากปิดจมูกให้ผู้ป่วย 

                2. หลีกเลี่ยงเส้นทางท่ีมีผู้คนหนาแน่น 

                3. ส าหรับผู้ป่วยที่มี draining skin lesions จากเชื้อวัณโรค ให้ปิดรอยโรคดังกล่าวเพ่ือป้องกัน
Aerosolization  หรือการสัมผัสกับเชื้อโรคติดต่อจากรอยโรคที่ผิวหนัง (Category IB)  ส าหรับเจ้าหน้าที ่       
ที่เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไม่จ าเป็นต้องสวม mask ระหว่างการเคลื่อนย้ายถ้าผู้ป่วยสวม mask และได้รับการปกปิดรอย
โรคที่ผิวหนังแล้ว (Category II ) 

          30. การใส่และถอดอุปกรณ์ป้องกันร่างกาย 
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               ขณะที่ต้องให้การรักษาพยาบาลอย่างใกล้ชิด บุคลากรต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันร่างกายอย่าง
เหมาะสมในแต่ละกิจกรรม ดังนี้ 

         ชนิดและข้อบ่งใช้ของอุปกรณ์ป้องกันร่างกายในแต่ละกิจกรรมการพยาบาลผู้ป่วยวัณโรคปอด 
กิจกรรม ชนิดของอุปกรณ์ที่ใช้ หมายเหตุ 

1.ช่วยแพทย์ท าหัตถการ เช่นเจาะปอด  
เจาะท้องการสอดใส่สายสวนหลอดเลือดแดง
ส่วนกลาง, ใส่ ET-tube, CPR 

Mask N95, ถุงมือปราศจากเชื้อ, แว่น
ป้องกันตา, ผ้ายางกันเปื้อน 

category IB/IC 

2. การอาบน้ าบนเตียง, ท าความสะอาดอวัยวะ
สืบพันธุ์ 

เสื้อกาวน์ หรือผ้ายางกันเปื้อน, Mask 
N95, ถุงมือสะอาด 

category IB/IC 

3. การท าแผล เสื้อกาวน์, MaskN95,ถุงมือสะอาด category IB/IC 
4. การให้สารน้ าทางหลอดเลือดด า,การให้เลือด,
การบริหารยาฉีด, การให้อาหารทางสายยาง   

Mask N95, ถุงมือสะอาด category IB/IC 

5. การแจกอาหาร, การแจกยากิน, การเยี่ยม
ผู้ป่วย และการวัดสัญญาณชีพ 

Mask N95 
 

category IB/IC 

6. การพ่นยา Mask N95, ถุงมือสะอาด category IB 
7. การดูดเสมหะ เสื้อกาวน์หรือผ้ายางกันเปื้อน, Mask 

N95, ถุงมือปราศจากเชื้อ, แว่นป้องกัน
ตา 

category IB 

8. การท าความสะอาดเตียงและโต๊ะข้างเตียง Mask N95, ถุงมือสะอาด category IB 
กิจกรรม ชนิดของอุปกรณ์ที่ใช้ หมายเหตุ 

9. การท าความสะอาดห้องแยก ผ้ายางกันเปื้อน, Mask N95, ถุงมือ
สะอาด 

category IB 
 

10. การจดัเก็บอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้แล้ว
เพ่ือส่งท าลายเชื้อ 

Mask N95, ถุงมือสะอาด 
 

category IB 
 

11. ล้างอุปกรณ์ใส่ท่อช่วยหายใจ ผ้ายางกันเปื้อน, mask N95, ถุงมือ
สะอาด, แว่นป้องกันตา 

category IB 

12. ล้างห้องน้ า, ล้างถังขยะและล้างตะแกรงท า
แผล 

ผ้ายางกันเปื้อน, mask N95, ถุงมือ
ยางหนา, รองเท้าบูท 

category IB 
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13.  เก็บขยะและเคลื่อนย้ายขยะ ผ้ายางกันเปื้อน, mask N95, ถุงมือ
ยางหนา, แว่นตา, รองเท้าบูท 

category IB 

หมายเหตุ 
แนวทางปฏิบัติการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคในบุคลากร ผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยเป็นแนวทางปฏิบัติโดย
การใช้เกณฑ์การประเมินคุณค่า   และหลักฐานความรู้เชิงประจักษ์ของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคประเทศ
สหรัฐอเมริกา ( Guidelines for Preventing the Transmission of Mycobacterium tuberculosis in 
Health-Care Settings, 2005 )โดยมีการจัดระดับความน่าเชื่อถือ ดังนี้ 
Category IA หมายถึง   แนะน าให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดซึ่งได้รับการสนับสนุนจากผลการวิจัย 

 เชิงทดลองการวิจัยทางคลินิก และการวิจัยทางระบาดวิทยาที่เชื่อถือได้ 
Category IB หมายถึง    แนะน าให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากผลการวิจัย 

 และมีผลการวิจัยเชิงทดลอง  การวิจัยทางคลินิก  หรือการวิจัยทางระบาดวิทยา      
 สนับสนุน และมีเหตุผลทางทฤษฎี 

Category IC หมายถึง    เป็นตามข้อบังคับหรือตามมาตรฐาน 
Category II หมายถึง    แนะน าให้ปฏิบัติโดยมีผลการวิจัยทางคลินิกหรือทางระบาดวิทยา 

 สนับสนุนและมีเหตุผลทางทฤษฏีแนะน าให้ปฏิบัติ 
No recommendation หมายถึง ไม่มีข้อมูลสนับสนุนเพียงพอ 
          31. การเก็บและส่งสิ่งส่งตรวจ 

                การเก็บเสมหะส่งตรวจ ให้แนะน าผู้ป่วยให้เก็บเสมหะอย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ ไม่ให้เก็บใน
ห้องน้ า  การน าส่งห้องปฏิบัติการต้องรวดเร็วและไม่เสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อ 

          วิธีการเก็บเสมหะส่งตรวจ 
       1. หายใจเข้าลึกๆสัก 2-3 ครั้ง 
       2. ไอแรงๆเพ่ือขากเสมหะออกมา 
       3. แล้วค่อยๆบ้วนใส่ตลับเสมหะที่ถือจ่ออยู่ที่ริมฝีปาก ระวังอย่าให้เลอะด้านนอกของตลับ 
       4. ถ้ามีเสมหะน้อยก็ให้ไอลึกๆซ้ าอีก และบ้วนเสมหะใส่ตลับอีก 
       5. ปิดฝาตลับที่เป็นเกลียวให้แน่น 
       6. ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่ 
       7. น าตลับเสมหะที่มีเสมหะ แล้วมอบให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

          32. การส่งเอ็กซเรย์ 

               กรณีส่งผู้ป่วยเพื่อเอกซเรย์ ให้แจ้งหน่วยรังสีวิทยาเพ่ือรับทราบและเตรียมความพร้อมในการบริหาร
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จัดการและการป้องกัน ให้สวมผ้าปิดปากปิดจมูกให้ผู้ป่วย และหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีผู้คนพลุกพล่าน 

          33. การจัดและเก็บเศษอาหาร 

               ภาชนะใส่อาหารของผู้ป่วย ควรเป็นแบบใช้ครั้งเดียวและแยกต่างหาก  เศษอาหารให้ทิ้งในถังขยะ 
ติดเชื้อ  

          34. การท าความสะอาดเมื่อจ าหน่ายผู้ป่วย 

                1. การแต่งกาย ได้แก่ ผ้ายางกันเปื้อน, Mask N95, ถุงมือสะอาด 

                2. ห้ามกวาดพ้ืนหรือหยากไย่โดยเด็ดขาด 

                3. ใช้วิธีดันฝุ่นหรือม็อบเปียก 

                4. บริเวณเตียงหรือพ้ืนผิวรอบๆตัวผู้ป่วยให้ท าความสะอาดด้วยน้ า สารซักฟอก 

                5. บริเวณท่ีเปื้อนเลือดหรือสารคัดหลั่งเช็ดด้วยกระดาษทิชชูหรือเศษผ้าแล้วเช็ดตามด้วย
แอลกอฮอล์ 70 % ถ้าสารคัดหลั่งมีขนาดใหญ่ให้ราดบริเวณนั้นด้วย 0.5 % Sodium hypochlorite ทิ้งไว้นาน 
10 นาที หลังจากนั้นเช็ดท าความสะอาดด้วยน้ าและสารซักฟอกจนสะอาด 

   6. หลังการจ าหน่ายผู้ป่วยให้ท าความสะอาดพ้ืนผิวให้เรียบร้อยก่อนรับผู้ป่วยใหม่  

               7. หากมีระบบการกรองอากาศหรือพัดลมดูดอากาศให้ยังคงเปิดระบบไว้ตลอดตั้งแต่จ าหน่ายผู้ป่วย 
ขณะท าความสะอาดและหลังท าความสะอาดเพ่ือให้มีการหมุนเวียนอากาศ  ซึ่งจะสามารถท าให้เชื้อวัณโรคเจือ
จางได้  เริ่มท าความสะอาดหลังจ าหน่ายผู้ป่วยประมาณครึ่งชั่วโมง และอย่างน้อยอีกครึ่งชั่วโมงหลังท าความ
สะอาด จึงจะรับผู้ป่วยคนต่อไปได้  

               8. หลังการท าความสะอาดห้องเรียบร้อยแล้ว ให้ท าความสะอาดมือหลังจากถอดถุงมือทันที 

          35. การจัดการผ้าเปื้อน 

                เสื้อผ้าผู้ป่วย ให้แยกใส่ถุงแดงติดเชื้อ และระบุชื่อหน่วยงานที่น าส่งให้ชัดเจน  
          36. การให้ค าแนะน าผู้ป่วย 

                ถ้าผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นวัณโรคหรืออยู่ในข่ายสงสัยและแพทย์ให้ผู้ป่วยกลับบ้านได้
พยาบาลประจ าห้องตรวจต้องให้ค าแนะน าผู้ป่วยและญาติดังนี้ 

                1. แนะน าให้ผู้ป่วยหลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดกับบุคคลในครอบครัว ไม่ควรพักร่วมห้องกับ
ผู้อื่นเป็นเวลา 1 เดอืนนับตั้งแต่เริ่มรับประทานยารักษาวัณโรค และควรอยู่บริเวณหรือห้องที่มีอากาศถ่ายเท
สะดวกหลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่ที่มีคนแออัด เช่น สถานบันเทิง โรคภาพยนตร์ สถานที่สาธารณะต่างๆ 
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ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น 

               2. แนะน าให้ผู้ป่วยสวมผ้าปิดปากปิดจมูกไว้ตลอด เมื่อต้องอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนเป็นเวลา 1 เดือน
นับตั้งแต่เริ่มรับประทานยารักษาวัณโรค 

               3. แนะน าผู้ป่วยเมื่อไอหรือจามให้ใช้กระดาษช าระหรือผ้าเช็ดหน้าปิดปากและจมูกทุกครั้ง และ
ล้างมือด้วยสบู่ทุกครั้ง หลังการไอ จาม 

               4. แนะน าให้ญาติหรือผู้ดูแลผู้ป่วยล้างมือด้วยสบู่ทุกครั้ง เมื่อสัมผัสกับน้ ามูก น้ าลายเสมหะ      
ของผู้ป่วย 

               5. ขยะหรือกระดาษช าระท่ีใช้เช็ดน้ ามูก น้ าลาย และเสมหะของผู้ป่วยให้ทิ้งในถังขยะที่มีถุงรองรับ
และมีฝาปิด ต้องท าลายทุกวันโดยการเผา ส่วนผ้าเช็ดหน้าให้ซักด้วยผงซักฟอก และผึ่งแดดให้แห้ง 

                6. รับประทานยารักษาวัณโรคอย่างถูกต้องและต่อเนื่องสม่ าเสมอ ควรให้ผู้ป่วยได้รับการนัดหมาย 
ให้มารับประทานยาต่อหน้าเจ้าหน้าที่ (Directly observed treatment, Short – course : DOTS) หรือส่งต่อ
ผู้ป่วยให้มารับยาต่อหน้าเจ้าหน้าที่ที่สถานบริการสุขภาพชุมชนใกล้บ้าน 

               7. รักษาสุขภาพให้แข็งแรงรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ออกก าลังกาย พักผ่อนให้เพียงพอ และ
งดการสูบบุหรี่ 

               8. แนะน าผู้ป่วยให้สังเกตอาการ หากมีอาการเปลี่ยนแปลงของระบบทางเดินหายใจมากขึ้น เช่น มีไข้ 
ไอ หอบเหนื่อยมากขึ้นให้รีบกลับมาพบแพทย์ทันที 

               9. มาตรวจตามแพทย์นัดทุกครั้ง 

 

         37. การปฏิบัติบุคลากรทางการแพทย์ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยวัณโรคระยะแพร่เชื้อหรือวัณโรคดื้อยา 

               1. บุคลากรทางการแพทย์ทุกคนที่ดูแลผู้ป่วย ต้องลงบันทึกในแบบบันทึกการดูแลผู้ป่วยวัณโรค
ของบุคลากร ( MKH-FR-IC-059)  และรวบรวมรายงานส่งงาน IC ทุกวันที่ 5 ของเดือน 

               2. บุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยที่สงสัยหรือป่วยเป็นวัณโรคระยะแพร่เชื้อหรือวัณโรคดื้อยา
จะต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่เชื้อวัณโรคในโรงพยาบาลมหาสารคาม และใช้
อุปกรณ์ป้องกันร่างกายอย่างถูกต้อง รวมทั้งต้องสังเกตอาการเจ็บป่วยจากการได้รับเชื้อวัณโรค หากมีอาการ
ต่อไปนี้มีไข้ต่ า ๆ ตอนเย็น เบื่ออาหาร น้ าหนักลด ไอเรื้อรังติดต่อกันเกิน 2 สัปดาห์ให้รีบพบแพทย์ 

               3. หัวหน้าหอผู้ป่วย/หน่วยงาน หรือบุคลากรแจ้งงานอาชีวอนามัย ถ้าได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรควัณ
โรคให้หยุดพักอย่างน้อย 2 สัปดาห์ หอผู้ป่วย/หน่วยงาน ล้างหน้ากากเครื่องปรับอากาศ  โดยต้องสวมอุปกรณ์



โรงพยาบาลมหาสารคาม หนา้ 21 / 57 
ระเบียบปฏิบติัเลขท่ี : MKH – PR – IC - 006 ฉบบัท่ี : A 
เร่ือง : ระเบียบปฏิบติัการป้องกนัและควบคุมการ
แพร่กระจายเช้ือวณัโรค 

วนัท่ีบงัคบัใช ้: 16 ตุลาคม 2560 แกไ้ขคร้ังท่ี : 02 
25 มีนาคม  2562 

ผูจ้ดัท ำ : คณะกรรมกำรป้องกนัและควบคุมกำรติด
เช้ือในโรงพยำบำล 

ผูอ้นุมติั : ผูอ้  ำนวยกำรโรงพยำบำล 

 

ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) และประสาน ENV ล้างเครื่องปรับอากาศทั้งหมดในหน่วยงานและรายงานผู้บังคับบญัชา
ตามล าดับขัน้ 

               4. งาน IC ประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อวัณโรคกับทีม ถ้าประเมินว่าไม่เสี่ยง ส่งข้อมูลคืน     
งานอาชีวอนามัย แต่ถ้าประเมินว่ามีความเสี่ยง ประสานให้บุคลากรไปตรวจที่คลินิกระบบทางเดินหายใจ       
โดยการส่ง AFB x 3 day and Chest X-Ray 

                                - กรณี AFB +ve ประสานแพทย์ GP +สั่งยา+นัด 

                                - กรณี AFB-ve / Film-ve ส่งพบแพทย์ GP 

                                - กรณี AFB-ve / Film+ve หรอืสงสัย ประสานพบแพทย์ Med 

                                - หลังรับยา TB ขึ้นทะเบียนวัณโรค 

                                - ให้ความรู้และค าแนะน าในการปฏิบัติตัว 

                                - ติดตามผลการรักษาอย่างต่อเนื่อง และสรุปข้อมูลส่งงานอาชีวอนามัย 

               5. งานอาชีวอนามัย   

                  5.1 สอบสวนโรคร่วมกับทีม IC, HR,ENV,งานระบาด,กลุ่มการฯ 

                  5.2 บันทึกข้อมูลบุคลากร 

                  5.3 ประเมินระบบระบายอากาศและสิ่งแวดล้อมในหน่วยงาน ภายใน 24 ชั่วโมงหลังได้รับรายงาน  
และให้ค าแนะน า 

 

                  5.4 สื่อสารการเตรียมเอกสารและขั้นตอนขอรับเงินชดเชย เจ็บป่วยจากการท างาน ม18 (4) 
พร้อมทั้งแจ้งผลให้รับทราบให้แก่บุคลากร 

                  5.5 รายงานการสอบสวนเบื้องต้นและสรุปผลเพ่ือน าเสนอผู้บริหาร 

                  5.6 งานอาชีวอนามัยรวบรวมข้อมูลบุคลากรส่งงาน HR 

          38. การตรวจรักษาของแพทย์ กรณีแพทย์ไม่มีค าสั่งให้หยุดงาน  

               1. บุคลากรควรรักษาสุขภาพให้แข็งแรง และสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยการรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์ออกก าลังกาย พักผ่อนให้เพียงพอ หลีกเลี่ยงความเครียด และงดการสูบบุหรี่ 

               2. ใช้ผ้าปิดปากปิดจมูกทุกครั้งเมื่อไอหรือจาม ขณะที่มีอาการเป็นหวัดควรสวมผ้าปิดปากปิดจมูก 
(Surgical mask) โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออยู่กับผู้อ่ืน 
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               3. รักษาความสะอาดของมืออยู่เสมอ ควรล้างมือบ่อย ๆด้วยน้ าและสบู่ โดยเฉพาะหลังจาก ไอ จาม 
และ เช็ดน้ ามูก 

               4. สังเกตอาการของตนเอง หากมีอาการเปลี่ยนแปลงของระบบทางเดินหายใจมากขึ้น เช่น มีไข้
มากกว่า 38°C  ไอ หอบเหนื่อยมากขึ้น เบื่ออาหาร น้ าหนักลด ให้รีบพบแพทย์ทันที 

          39. การตรวจรักษาของแพทย์ กรณีแพทย์มีค าสั่งให้หยุดงาน 

               1. กรณีบุคลากรป่วยเป็นวัณโรคระยะแพร่เชื้อเสมหะเป็นบวก เมื่อเริ่มให้การรักษายาต้านวัณโรคแก่
บุคลากร ควรหยุดงานอย่างน้อย 2 สัปดาห์ในระยะเวลาแรกของการรักษา พักอยู่กับบ้าน หลีกเลี่ยงการเข้าไปใน
สถานที่ที่มีคนแออัด เช่น โรงภาพยนตร์ สถานบันเทิง ห้างสรรพสินค้า สถานที่สาธารณะหรือเดินทางโดยขนส่ง
มวลชน เป็นต้น และหลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดกับบุคคลในครอบครัว 

              2. รักษาสุขภาพให้แข็งแรงสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ออกก าลัง
กาย พักผ่อนให้เพียงพอ หลีกเลี่ยงความเครียด และงดการสูบบุหรี่ 

              3. สวมผ้าปิดปากปิดจมูกชนิดใช้ครั้งเดียว (Surgical mask) ตลอดเวลา หรือเมื่ออยู่กับผู้อ่ืน 

              4. รักษาสุขภาพอนามัยส่วนบุคคล ควรล้างมือบ่อย ๆด้วยน้ าและสบู่ โดยเฉพาะหลังจาก ไอ จาม เช็ด
น้ ามูก และไม่ควรใช้มือขยี้ตา จมูกหรือปาก หากจ าเป็นต้องล้างมือให้สะอาดทุกครั้ง 

              5. แยกอุปกรณ์ ภาชนะ และเครื่องใช้ส่วนตัวจากผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดตัว หรือผ้าเช็ดหน้า 

              6. เสื้อผ้าและของใช้ให้ซักล้างด้วยสารซักฟอกให้สะอาดผึ่งแดดให้แห้งก่อนใช้ 

              7. รักษาบ้านเรือนให้สะอาด เช็ดเครื่องเรือนและของใช้ในบ้าน โดยเฉพาะโทรศัพท์เป็นประจ าอย่าง
น้อยวันละ 1 ครั้งด้วยผ้าชุบน้ าสบู่หรือผงซักฟอกเจือจาง และเช็ดด้วยน้ าสะอาดเปิดประตูหน้าต่างให้อากาศ
ภายในบ้านถ่ายเทโดยสะดวก 

               8. ควรอยู่ในห้องที่มีอากาศถ่ายเทได้ดี มีแสงแดดส่องถึง ไม่ควรพักร่วมห้องกับผู้อ่ืน 

               9. ขยะหรือกระดาษช าระท่ีเช็ดน้ ามูกน้ าลาย ให้ทิ้งในถังขยะที่มีฝาปิดและมีถุงขยะรองรับ และเผา
ท าลายขยะทิ้งทุกวัน 

             10. รับประทานยารักษาวัณโรคสม่ าเสมอและต่อเนื่องจนครบตามค าสั่งของแพทย์ สังเกตอาการของ
ตนเองหากมีอาการเปลี่ยนแปลงของระบบทางเดินหายใจมากข้ึน เช่น มีไข้มากกว่า 38° C ไอ หอบเหนื่อยมากข้ึน
ให้รีบพบแพทย์ทันที 

             11. เมื่อหยุดงานครบ 2 สัปดาห์ และผลตรวจเสมหะด้วยวิธี Direct smear AFB ไม่พบเชื้อ 2 ครั้งต่าง
วันกัน หรือเม่ือแพทย์อนุญาต บุคลากรสามารถกลับมาปฏิบัติงานได้ตามปกติ 
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             12. หากมีปัญหาในการปฏิบัติตัว กรุณาติดต่องาน IC โรงพยาบาลมหาสารคาม โทร.227  

          40. ข้อพิจารณาบุคลากรที่มีความเสี่ยงสูง  บุคลากรที่มีความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อวัณโรค   
                1. persons infected with HIV 

                2. persons infected with M. tuberculosis within the previous 2 years 

                3. Silicosis 
                4. Diabetes mellitus 
                5. Chronic renal failure, certain hematologic disorders (leukemias and lymphomas) 
                6. Other specific malignancies (e.g., carcinoma of the head, neck, or lung) 

                7. Body weight ≥10% below ideal body weight  
                8. prolonged corticosteroid use 

                9. other immunosuppressive treatments (Including tumor necrosis factor-alpha  

[TNF-α] antagonists) 
                10. Organ transplant 
                11. End-stage renal disease (ESRD) 

                12. Intestinal bypass or gastectomy; and persons with a history of untreated or 
inadequately treated TB disease, including persons with chest radiograph findings consistent 
with previous TB disease. 

          41. การจัดการเกี่ยวกับศพ   

               1. บุคลากรต้องปฏิบัติตามหลักการป้องกันการติดเชื้ออย่างเคร่งครัด 

               2. สวมเครื่องป้องกันร่างกายเช่นเดียวกับการปฏิบัติต่อผู้ป่วย 

               3. หากจะฉีดยาศพต้องกระท าด้วยความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง 

               4. บรรจุศพในถุงห่อหุ้มศพที่ท าด้วยวัสดุกันน้ า 

               5. น าศพไปฝังหรือเผาโดยเร็ว 

               6. หากญาติหรือบุคคลใดจะแตะต้องศพต้องสวมเสื้อกาวน์และถุงมือ 

           42. การผ่าศพพิสูจน์ (Autopsy) 

                1. สวมอุปกรณ์ป้องกัน ได้แก่ เสื้อกาวน์กันน้ า, N- 95 mask หรือ P100, แว่นตา, ถุงมือ, หมวก 

                2. กระท าด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่งโดยมีหลักการดังนี้ 
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                    2.1 จ ากัดบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้น้อยที่สุด 

                    2.2  ใช้อุปกรณ์เครื่องมือให้น้อยที่สุดควรเป็นอุปกรณ์ท่ีใช้ครั้งเดียวทิ้ง 

                    2.3 การส่งต่ออุปกรณ์ต้องใช้ถาดเพ่ือป้องกัน Sharp injuries 
                    2.4 หลีกเลี่ยงการกระท าที่จะท าให้เกิดฝอยละอองเช่นการใช้เลื่อยไฟฟ้า 
                    2.5 กิจกรรมที่ท าให้เกิดฝอยละออง (aerosolization)  ควรท าใต้น้ าโดยเฉพาะการผ่าปอด 
                    2.6 ระมัดระวังการกระเด็นของสารคัดหลั่งจากศพโดยเฉพาะจากปอด 
          43. การสอบสวนโรค 

                1. กรณีบุคลากรได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรควัณโรค และได้รับการรักษา  ให้ผู้บังคับบัญชาเบื้องต้น   
ท าบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชาในล าดับถัดไปเพ่ือการรับเงินชดเชยจากการปฏิบัติงาน 

                2. รายงานงานอาชีวอนามัย ใช้แบบฟอร์มการสอบสวนวัณโรคปอด (MKH-FR-IC-057) และใบ
ขอรับเงินช่วยเหลือเพ่ือการชดเชยของผู้ให้บริการ กรณีได้รับเชื้อวัณโรคจากผู้รับบริการ ประกอบการรายงานการ
ได้รับเงินชดเชย  ทั้งนี้จะต้องมีข้อมูลการดูแลผู้ป่วยที่เป็นวัณโรค และงาน IC ใช้แบบรายงานการติดเชื้อและการ
ป่วยด้วยโรคติดต่อของบุคลากร (MKH-FR-IC-058) เพ่ือรวบรวมรายงานผู้บังคับบัญชา  

 ข้อควรระวัง (Precautions ) 

                บุคลากรต้องปฏิบัติตามแนวทางอย่างเคร่งครัด กรณีสวม N 95 ต้องท า Fit check ทุกครั้ง 

         Flow chart การดูแลผู้ป่วยวัณโรค 

          44. พยาบาลชุมชน เยี่ยมบ้าน 

1. วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ 
2. ส่งข้อมูลจาก TBCM ให้หน่วยบริการปฏิบัติ 
3. จัดท าทะเบียนผู้ป่วยในเขตรับผิดชอบ 
4. ติดตามผู้ป่วยขาดนัด 
5. ติดตามผู้เยี่ยมผู้ป่วยท่ี D/C จาก รพ. 
6. นิเทศ/ประเมิน รพ.สต. 
7. คืนข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้อง 
8. จัดท าหมู่บ้านต้นแบบ 
9. จัดท าแนวทางการดูแลผู้ป่วย TB ท่ีบ้านร่วมท า D/C Plan ในรายท่ีมีปัญหา 



โรงพยาบาลมหาสารคาม หนา้ 25 / 57 
ระเบียบปฏิบติัเลขท่ี : MKH – PR – IC - 006 ฉบบัท่ี : A 
เร่ือง : ระเบียบปฏิบติัการป้องกนัและควบคุมการ
แพร่กระจายเช้ือวณัโรค 

วนัท่ีบงัคบัใช ้: 16 ตุลาคม 2560 แกไ้ขคร้ังท่ี : 02 
25 มีนาคม  2562 

ผูจ้ดัท ำ : คณะกรรมกำรป้องกนัและควบคุมกำรติด
เช้ือในโรงพยำบำล 

ผูอ้นุมติั : ผูอ้  ำนวยกำรโรงพยำบำล 

 

         45. Ward 

1. ท า D/C Plan ตามแนวทางปฏิบัติ 
2. ส่งข้อมูล COCR9 
3. ส่ง Pt และญาติไปขึ้นทะเบียน TBCM (วันราชการ) 
4. เจาะ HIV 
5. ให้ HE 
6. ส่งผู้สัมผัสตรวจ 

46. OPD-TB clinic 
1. ให้บริการตรวจรักษา 
2. ขึ้นทะเบียน TBCM 
3. ขึ้นทะเบียนผู้สัมผัส 
4. ให ้HE 
5. นัดผู้ป่วย 
6. แจกสมุด 

47.รพ.สต. 
1. ลงทะเบียนผู้ป่วยในทะเบียน รพ.สต. 
2. ติดตามเยี่ยมผู้ป่วย 2 เดือนแรกทุก 2 สัปดาห์ และ 1 ครั้ง ในเดือนที่ 4 ถึง 6 
3. คัดกรองผู้สัมผัสร่วมบ้าน 
4. ตอบกลับ Google form 
5. ติดตามผู้ป่วยขาดนัด 

7.  วิธีการประเมินผล(Evaluation)    
                                                                                                         
8.  ตัวชี้วัด (Evaluation)         
                                                                                                                     
9.  ผู้รับผิดชอบ (responsible man)     
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10. เอกสารอ้างอิง(Reference Document)   
     10.1  ส านักวัณโรค กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข. การประเมินการควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อ
วัณโรคทางสิ่งแวดล้อม.กรุงเทพฯ: อักษรกราฟฟิคแอนด์ดีไซด์, 2554. 
     10.2  ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข.คู่มือแนวทางการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจาย
เชื้อวัณโรคในโรงพยาบาล.โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด, 2553. 
     10.3  Center for Disease Control and Preventon. .Guidelines for Preventing the Transmission 
of  Mycobacterium tuberculosis in Health-Care Settings,2007. Retrieved December 30, 2005 
from  www.cdc.gov/hai/ 
     10.4. Center for Disease Control and Preventon. 2007 Guidelindes for Isolation Precautions :  
Preventing Transamission of  Infectious  Agents in Healthcare Settings, 2007. Retrieved 
October17, 2012 from www.cdc.gov/hicpac/pdf/isolation/isolation2007.pdf 
     10.5 Center for Disease Control and Preventon.(2010). Personal Protective Equipment (PPE) 
Healthcare Settings. Retrieved October17, 2012  from www.cdc.gov/hai/. 
     10.6 WHO. (2009). WHO guideline on hand hygiene in heath care. .Retrieved October17, 20  
from http://whqlibdoc.who.int/publications/2009/9789241597906_ eng.pdf.                                                                                              

11.ภาคผนวก(Appendix 

          11.1 เอกสารแนบท้าย 1 : Flow chart ขั้นตอนการให้บริการการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจาย
เชื้อวัณโรคในโรงพยาบาล(ในเวลาราชการ 08.00 -16.00 น.) 

          11.2 เอกสารแนบท้าย 2 : Flow chart ขั้นตอนการให้บริการการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจาย
เชื้อวัณโรคในโรงพยาบาล (นอกเวลาราชการ 16.00 – 20.00 น./ วันหยุด) 
         11.3 เอกสารแนบท้าย 3 : Flow chart ขั้นตอนการให้บริการการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจาย
เชื้อวัณโรคในโรงพยาบาล (นอกเวลาราชการ 16.00 – 20.00 น. ห้องฉุกเฉิน) 
          11.4 เอกสารแนบท้าย 4 : Flow chartแนวทางในการปฏิบัติตนเมื่อบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อวัณ
โรค 
          11.5 เอกสารแนบท้าย 5 : แบบฟอร์ม Standing order for Pulmonary TB Screening (MKH-FR-
QCC-082)             
          11.6 เอกสารแนบท้าย 6 : แบบสอบสวนวัณโรค (MKH-FR-IC-057)   
          11.7 เอกสารแนบท้าย 7 : แบบฟอร์มการติดตามประเมินการป้องกันและควบคุมวัณโรคโรงพยาบาล

http://www.cdc.gov/hai/
http://whqlibdoc.who.int/publications/2009/9789241597906_%20eng.pdf
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มหาสารคาม (MKH-FR-IC-039) 
          11.8 เอกสารแนบท้าย 8 : ประกาศนโยบายโรงพยาบาลมหาสารคาม เร่งรัดพัฒนาคุณภาพบริการเพ่ือ
ป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคให้ได้มาตรฐานระดับชาติ 
          11.9 เอกสารแนบท้าย 9 : แบบบันทึกการปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยวัณโรคของบุคลากร (MKH-FE-IC-059) 
          11.10 เอกสารแนบท้าย 10 : แบบรายงานการติดเชื้อและการป่วยด้วยโรคติดต่อของบุคลากร (MKH-
FR-IC-058) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบท้าย 1 
Standing Order for Pulmonary TB Screening 
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เอกสารแนบท้าย 2 
Flow Fast Track of Pulmonary TB (ในเวลาราชการ 08.00-16.00 น.) 
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เอกสารแนบท้าย 3 
Flow Fast Track of Pulmonary TB (นอกเวลาราชการ 16.00-20.00 น./วันหยุด) 
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เอกสารแนบท้าย 4 
Flow Fast Track of Pulmonary TB (นอกเวลาราชการ 20.00-08.00 น.ห้องฉุกเฉิน) 
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เอกสารแนบท้าย 5 
Flow Pulmonary TB ผู้ป่วยใน 
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เอกสารแนบท้าย 6 
แนวทางการเฝ้าระวังบุคลากรผู้สัมผัสผู้ป่วยวัณโรค โรงพยาบาลมหาสารคาม 
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เอกสารแนบท้าย 7 
FLOW การตรวจสุขภาพ ก่อนเข้าท างาน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมหาสารคาม 



โรงพยาบาลมหาสารคาม หนา้ 34 / 57 
ระเบียบปฏิบติัเลขท่ี : MKH – PR – IC - 006 ฉบบัท่ี : A 
เร่ือง : ระเบียบปฏิบติัการป้องกนัและควบคุมการ
แพร่กระจายเช้ือวณัโรค 

วนัท่ีบงัคบัใช ้: 16 ตุลาคม 2560 แกไ้ขคร้ังท่ี : 02 
25 มีนาคม  2562 

ผูจ้ดัท ำ : คณะกรรมกำรป้องกนัและควบคุมกำรติด
เช้ือในโรงพยำบำล 

ผูอ้นุมติั : ผูอ้  ำนวยกำรโรงพยำบำล 

 

 
 

เอกสารแนบท้าย 8 
แนวทางการยื่นค าร้องค่าชดเชยกรณีผู้ให้บริการได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข  

ตามมาตรา ม.18(4) กรณีติดเชื้อวัณโรค 



โรงพยาบาลมหาสารคาม หนา้ 35 / 57 
ระเบียบปฏิบติัเลขท่ี : MKH – PR – IC - 006 ฉบบัท่ี : A 
เร่ือง : ระเบียบปฏิบติัการป้องกนัและควบคุมการ
แพร่กระจายเช้ือวณัโรค 

วนัท่ีบงัคบัใช ้: 16 ตุลาคม 2560 แกไ้ขคร้ังท่ี : 02 
25 มีนาคม  2562 

ผูจ้ดัท ำ : คณะกรรมกำรป้องกนัและควบคุมกำรติด
เช้ือในโรงพยำบำล 

ผูอ้นุมติั : ผูอ้  ำนวยกำรโรงพยำบำล 

 

 

 
 

เอกสารแนบท้าย 9 
           Flow Pulmonary TB ในบุคลากร 



โรงพยาบาลมหาสารคาม หนา้ 36 / 57 
ระเบียบปฏิบติัเลขท่ี : MKH – PR – IC - 006 ฉบบัท่ี : A 
เร่ือง : ระเบียบปฏิบติัการป้องกนัและควบคุมการ
แพร่กระจายเช้ือวณัโรค 

วนัท่ีบงัคบัใช ้: 16 ตุลาคม 2560 แกไ้ขคร้ังท่ี : 02 
25 มีนาคม  2562 

ผูจ้ดัท ำ : คณะกรรมกำรป้องกนัและควบคุมกำรติด
เช้ือในโรงพยำบำล 

ผูอ้นุมติั : ผูอ้  ำนวยกำรโรงพยำบำล 

 

 
 

เอกสารแนบท้าย 10 

แบบฟอร์มแจ้งข้อมูลผู้ป่วย TB (MKH-FR-IC-067) 



โรงพยาบาลมหาสารคาม หนา้ 37 / 57 
ระเบียบปฏิบติัเลขท่ี : MKH – PR – IC - 006 ฉบบัท่ี : A 
เร่ือง : ระเบียบปฏิบติัการป้องกนัและควบคุมการ
แพร่กระจายเช้ือวณัโรค 

วนัท่ีบงัคบัใช ้: 16 ตุลาคม 2560 แกไ้ขคร้ังท่ี : 02 
25 มีนาคม  2562 

ผูจ้ดัท ำ : คณะกรรมกำรป้องกนัและควบคุมกำรติด
เช้ือในโรงพยำบำล 

ผูอ้นุมติั : ผูอ้  ำนวยกำรโรงพยำบำล 

 

 
 

เอกสารแนบท้าย 11 
ใบน าส่งเพื่อแจ้งขึ้นทะเบียนวัณโรค MKH-FR-QCC-……..แก้ไข 01 วันที ่24 ตุลาคม 2560 



โรงพยาบาลมหาสารคาม หนา้ 38 / 57 
ระเบียบปฏิบติัเลขท่ี : MKH – PR – IC - 006 ฉบบัท่ี : A 
เร่ือง : ระเบียบปฏิบติัการป้องกนัและควบคุมการ
แพร่กระจายเช้ือวณัโรค 

วนัท่ีบงัคบัใช ้: 16 ตุลาคม 2560 แกไ้ขคร้ังท่ี : 02 
25 มีนาคม  2562 

ผูจ้ดัท ำ : คณะกรรมกำรป้องกนัและควบคุมกำรติด
เช้ือในโรงพยำบำล 

ผูอ้นุมติั : ผูอ้  ำนวยกำรโรงพยำบำล 

 

 
 

เอกสารแนบท้าย 12 
การปฏิบัตบุิคลากรทางการแพทยท์ี่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยวัณโรคระยะแพร่เชือ้หรือวัณโรคดือ้ยา 



โรงพยาบาลมหาสารคาม หนา้ 39 / 57 
ระเบียบปฏิบติัเลขท่ี : MKH – PR – IC - 006 ฉบบัท่ี : A 
เร่ือง : ระเบียบปฏิบติัการป้องกนัและควบคุมการ
แพร่กระจายเช้ือวณัโรค 

วนัท่ีบงัคบัใช ้: 16 ตุลาคม 2560 แกไ้ขคร้ังท่ี : 02 
25 มีนาคม  2562 

ผูจ้ดัท ำ : คณะกรรมกำรป้องกนัและควบคุมกำรติด
เช้ือในโรงพยำบำล 

ผูอ้นุมติั : ผูอ้  ำนวยกำรโรงพยำบำล 

 

 
 

เอกสารแนบท้าย 13 
แนวทางการดูแลผู้ป่วยวณัโรคผู้ป่วยใน  โรงพยาบาลมหาสารคาม MKH-FR-IC-   มีผลบงัคบัใช ้วนัท่ี 24 ตุลาคม 2560 



โรงพยาบาลมหาสารคาม หนา้ 40 / 57 
ระเบียบปฏิบติัเลขท่ี : MKH – PR – IC - 006 ฉบบัท่ี : A 
เร่ือง : ระเบียบปฏิบติัการป้องกนัและควบคุมการ
แพร่กระจายเช้ือวณัโรค 

วนัท่ีบงัคบัใช ้: 16 ตุลาคม 2560 แกไ้ขคร้ังท่ี : 02 
25 มีนาคม  2562 

ผูจ้ดัท ำ : คณะกรรมกำรป้องกนัและควบคุมกำรติด
เช้ือในโรงพยำบำล 

ผูอ้นุมติั : ผูอ้  ำนวยกำรโรงพยำบำล 

 

 
 
 
 
แนวทางการดูแลผู้ป่วยวณัโรคผู้ป่วยใน  โรงพยาบาลมหาสารคาม MKH-FR-IC-   มีผลบงัคบัใช ้วนัท่ี 24 ตุลาคม 2560 (ต่อ) 



โรงพยาบาลมหาสารคาม หนา้ 41 / 57 
ระเบียบปฏิบติัเลขท่ี : MKH – PR – IC - 006 ฉบบัท่ี : A 
เร่ือง : ระเบียบปฏิบติัการป้องกนัและควบคุมการ
แพร่กระจายเช้ือวณัโรค 

วนัท่ีบงัคบัใช ้: 16 ตุลาคม 2560 แกไ้ขคร้ังท่ี : 02 
25 มีนาคม  2562 

ผูจ้ดัท ำ : คณะกรรมกำรป้องกนัและควบคุมกำรติด
เช้ือในโรงพยำบำล 

ผูอ้นุมติั : ผูอ้  ำนวยกำรโรงพยำบำล 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบท้าย 14 

 แบบบนัทึกปฏิบติัการการดูแลผูป่้วยวณัโรคปอดของบุคลากร MKH-FR-IC-059 แกไ้ขคร้ังท่ี : 03 วนัท่ีบงัคบัใช ้: 18 ต.ค.2561 



โรงพยาบาลมหาสารคาม หนา้ 42 / 57 
ระเบียบปฏิบติัเลขท่ี : MKH – PR – IC - 006 ฉบบัท่ี : A 
เร่ือง : ระเบียบปฏิบติัการป้องกนัและควบคุมการ
แพร่กระจายเช้ือวณัโรค 

วนัท่ีบงัคบัใช ้: 16 ตุลาคม 2560 แกไ้ขคร้ังท่ี : 02 
25 มีนาคม  2562 

ผูจ้ดัท ำ : คณะกรรมกำรป้องกนัและควบคุมกำรติด
เช้ือในโรงพยำบำล 

ผูอ้นุมติั : ผูอ้  ำนวยกำรโรงพยำบำล 

 

 

 
 

เอกสารแนบท้าย 15 
แนวปฏิบัติในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคในครอบครัวและชุมชน   



โรงพยาบาลมหาสารคาม หนา้ 43 / 57 
ระเบียบปฏิบติัเลขท่ี : MKH – PR – IC - 006 ฉบบัท่ี : A 
เร่ือง : ระเบียบปฏิบติัการป้องกนัและควบคุมการ
แพร่กระจายเช้ือวณัโรค 

วนัท่ีบงัคบัใช ้: 16 ตุลาคม 2560 แกไ้ขคร้ังท่ี : 02 
25 มีนาคม  2562 

ผูจ้ดัท ำ : คณะกรรมกำรป้องกนัและควบคุมกำรติด
เช้ือในโรงพยำบำล 

ผูอ้นุมติั : ผูอ้  ำนวยกำรโรงพยำบำล 

 

 
เอกสารแนบท้าย 16 

แบบสอบสวนวัณโรคปอด 



โรงพยาบาลมหาสารคาม หนา้ 44 / 57 
ระเบียบปฏิบติัเลขท่ี : MKH – PR – IC - 006 ฉบบัท่ี : A 
เร่ือง : ระเบียบปฏิบติัการป้องกนัและควบคุมการ
แพร่กระจายเช้ือวณัโรค 

วนัท่ีบงัคบัใช ้: 16 ตุลาคม 2560 แกไ้ขคร้ังท่ี : 02 
25 มีนาคม  2562 

ผูจ้ดัท ำ : คณะกรรมกำรป้องกนัและควบคุมกำรติด
เช้ือในโรงพยำบำล 

ผูอ้นุมติั : ผูอ้  ำนวยกำรโรงพยำบำล 

 

 
 



โรงพยาบาลมหาสารคาม หนา้ 45 / 57 
ระเบียบปฏิบติัเลขท่ี : MKH – PR – IC - 006 ฉบบัท่ี : A 
เร่ือง : ระเบียบปฏิบติัการป้องกนัและควบคุมการ
แพร่กระจายเช้ือวณัโรค 

วนัท่ีบงัคบัใช ้: 16 ตุลาคม 2560 แกไ้ขคร้ังท่ี : 02 
25 มีนาคม  2562 

ผูจ้ดัท ำ : คณะกรรมกำรป้องกนัและควบคุมกำรติด
เช้ือในโรงพยำบำล 

ผูอ้นุมติั : ผูอ้  ำนวยกำรโรงพยำบำล 

 

 
 



โรงพยาบาลมหาสารคาม หนา้ 46 / 57 
ระเบียบปฏิบติัเลขท่ี : MKH – PR – IC - 006 ฉบบัท่ี : A 
เร่ือง : ระเบียบปฏิบติัการป้องกนัและควบคุมการ
แพร่กระจายเช้ือวณัโรค 

วนัท่ีบงัคบัใช ้: 16 ตุลาคม 2560 แกไ้ขคร้ังท่ี : 02 
25 มีนาคม  2562 

ผูจ้ดัท ำ : คณะกรรมกำรป้องกนัและควบคุมกำรติด
เช้ือในโรงพยำบำล 

ผูอ้นุมติั : ผูอ้  ำนวยกำรโรงพยำบำล 

 

เอกสารแนบท้าย 17 
ใบบนัทึกประวัติและการตรวจร่างกายผู้ป่วย (Medical history  & Physical Examination)  

กลุ่มงาน ออร์โธปิดิกส์ 

 
 



โรงพยาบาลมหาสารคาม หนา้ 47 / 57 
ระเบียบปฏิบติัเลขท่ี : MKH – PR – IC - 006 ฉบบัท่ี : A 
เร่ือง : ระเบียบปฏิบติัการป้องกนัและควบคุมการ
แพร่กระจายเช้ือวณัโรค 

วนัท่ีบงัคบัใช ้: 16 ตุลาคม 2560 แกไ้ขคร้ังท่ี : 02 
25 มีนาคม  2562 

ผูจ้ดัท ำ : คณะกรรมกำรป้องกนัและควบคุมกำรติด
เช้ือในโรงพยำบำล 

ผูอ้นุมติั : ผูอ้  ำนวยกำรโรงพยำบำล 

 

เอกสารแนบท้าย 18 
ใบบันทึกประวัติและการตรวจร่างกายผู้ป่วย (Medical history  & Physical Examination)  

กลุ่มงาน กลุ่มงานอายุรกรรม 

 
 



โรงพยาบาลมหาสารคาม หนา้ 48 / 57 
ระเบียบปฏิบติัเลขท่ี : MKH – PR – IC - 006 ฉบบัท่ี : A 
เร่ือง : ระเบียบปฏิบติัการป้องกนัและควบคุมการ
แพร่กระจายเช้ือวณัโรค 

วนัท่ีบงัคบัใช ้: 16 ตุลาคม 2560 แกไ้ขคร้ังท่ี : 02 
25 มีนาคม  2562 

ผูจ้ดัท ำ : คณะกรรมกำรป้องกนัและควบคุมกำรติด
เช้ือในโรงพยำบำล 

ผูอ้นุมติั : ผูอ้  ำนวยกำรโรงพยำบำล 

 

เอกสารแนบท้าย 19 
ใบบันทึกประวัติและการตรวจร่างกายผู้ป่วย (Medical history  & Physical Examination)  

กลุ่มงาน ห ูคอ จมูก 

 
 



โรงพยาบาลมหาสารคาม หนา้ 49 / 57 
ระเบียบปฏิบติัเลขท่ี : MKH – PR – IC - 006 ฉบบัท่ี : A 
เร่ือง : ระเบียบปฏิบติัการป้องกนัและควบคุมการ
แพร่กระจายเช้ือวณัโรค 

วนัท่ีบงัคบัใช ้: 16 ตุลาคม 2560 แกไ้ขคร้ังท่ี : 02 
25 มีนาคม  2562 

ผูจ้ดัท ำ : คณะกรรมกำรป้องกนัและควบคุมกำรติด
เช้ือในโรงพยำบำล 

ผูอ้นุมติั : ผูอ้  ำนวยกำรโรงพยำบำล 

 

เอกสารแนบท้าย 20 
ใบบันทึกประวัติและการตรวจร่างกายผู้ป่วย (Medical history  & Physical Examination)  

กลุ่มงานจักษุ 

 
 

เอกสารแนบท้าย 21 



โรงพยาบาลมหาสารคาม หนา้ 50 / 57 
ระเบียบปฏิบติัเลขท่ี : MKH – PR – IC - 006 ฉบบัท่ี : A 
เร่ือง : ระเบียบปฏิบติัการป้องกนัและควบคุมการ
แพร่กระจายเช้ือวณัโรค 

วนัท่ีบงัคบัใช ้: 16 ตุลาคม 2560 แกไ้ขคร้ังท่ี : 02 
25 มีนาคม  2562 

ผูจ้ดัท ำ : คณะกรรมกำรป้องกนัและควบคุมกำรติด
เช้ือในโรงพยำบำล 

ผูอ้นุมติั : ผูอ้  ำนวยกำรโรงพยำบำล 

 

ใบบันทึกประวัติและการตรวจร่างกายผู้ป่วย (Medical history  & Physical Examination)  
กลุม่งานกมุารเวชกรรม 

 
 

เอกสารแนบท้าย 22 



โรงพยาบาลมหาสารคาม หนา้ 51 / 57 
ระเบียบปฏิบติัเลขท่ี : MKH – PR – IC - 006 ฉบบัท่ี : A 
เร่ือง : ระเบียบปฏิบติัการป้องกนัและควบคุมการ
แพร่กระจายเช้ือวณัโรค 

วนัท่ีบงัคบัใช ้: 16 ตุลาคม 2560 แกไ้ขคร้ังท่ี : 02 
25 มีนาคม  2562 

ผูจ้ดัท ำ : คณะกรรมกำรป้องกนัและควบคุมกำรติด
เช้ือในโรงพยำบำล 

ผูอ้นุมติั : ผูอ้  ำนวยกำรโรงพยำบำล 

 

ใบบันทึกประวัติและการตรวจร่างกายผู้ป่วย (Medical history  & Physical Examination)  
กลุ่มงานศัลยกรรม 

 
 

เอกสารแนบท้าย 23 



โรงพยาบาลมหาสารคาม หนา้ 52 / 57 
ระเบียบปฏิบติัเลขท่ี : MKH – PR – IC - 006 ฉบบัท่ี : A 
เร่ือง : ระเบียบปฏิบติัการป้องกนัและควบคุมการ
แพร่กระจายเช้ือวณัโรค 

วนัท่ีบงัคบัใช ้: 16 ตุลาคม 2560 แกไ้ขคร้ังท่ี : 02 
25 มีนาคม  2562 

ผูจ้ดัท ำ : คณะกรรมกำรป้องกนัและควบคุมกำรติด
เช้ือในโรงพยำบำล 

ผูอ้นุมติั : ผูอ้  ำนวยกำรโรงพยำบำล 

 

ใบบันทึกประวัติและการตรวจร่างกายผู้ป่วย (Medical history  & Physical Examination) 
กลุ่มงานศลัยกรรมศัลยกรรมทางเดนิปัสสาวะ 
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โรงพยาบาลมหาสารคาม หนา้ 53 / 57 
ระเบียบปฏิบติัเลขท่ี : MKH – PR – IC - 006 ฉบบัท่ี : A 
เร่ือง : ระเบียบปฏิบติัการป้องกนัและควบคุมการ
แพร่กระจายเช้ือวณัโรค 

วนัท่ีบงัคบัใช ้: 16 ตุลาคม 2560 แกไ้ขคร้ังท่ี : 02 
25 มีนาคม  2562 

ผูจ้ดัท ำ : คณะกรรมกำรป้องกนัและควบคุมกำรติด
เช้ือในโรงพยำบำล 

ผูอ้นุมติั : ผูอ้  ำนวยกำรโรงพยำบำล 

 

แบบฟอร์มการติดตามและประเมินการป้องกันและควบคุมวัณโรค โรงพยาบาลมหาสารคาม 
(MKH-FR-IC-039) 4 ก.ค.61 

 
 
 



โรงพยาบาลมหาสารคาม หนา้ 54 / 57 
ระเบียบปฏิบติัเลขท่ี : MKH – PR – IC - 006 ฉบบัท่ี : A 
เร่ือง : ระเบียบปฏิบติัการป้องกนัและควบคุมการ
แพร่กระจายเช้ือวณัโรค 

วนัท่ีบงัคบัใช ้: 16 ตุลาคม 2560 แกไ้ขคร้ังท่ี : 02 
25 มีนาคม  2562 

ผูจ้ดัท ำ : คณะกรรมกำรป้องกนัและควบคุมกำรติด
เช้ือในโรงพยำบำล 

ผูอ้นุมติั : ผูอ้  ำนวยกำรโรงพยำบำล 
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โรงพยาบาลมหาสารคาม หนา้ 55 / 57 
ระเบียบปฏิบติัเลขท่ี : MKH – PR – IC - 006 ฉบบัท่ี : A 
เร่ือง : ระเบียบปฏิบติัการป้องกนัและควบคุมการ
แพร่กระจายเช้ือวณัโรค 

วนัท่ีบงัคบัใช ้: 16 ตุลาคม 2560 แกไ้ขคร้ังท่ี : 02 
25 มีนาคม  2562 

ผูจ้ดัท ำ : คณะกรรมกำรป้องกนัและควบคุมกำรติด
เช้ือในโรงพยำบำล 

ผูอ้นุมติั : ผูอ้  ำนวยกำรโรงพยำบำล 

 

นโยบายโรงพยาบาลมหาสารคาม การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคในโรงพยาบาล 
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
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โรงพยาบาลมหาสารคาม หนา้ 56 / 57 
ระเบียบปฏิบติัเลขท่ี : MKH – PR – IC - 006 ฉบบัท่ี : A 
เร่ือง : ระเบียบปฏิบติัการป้องกนัและควบคุมการ
แพร่กระจายเช้ือวณัโรค 

วนัท่ีบงัคบัใช ้: 16 ตุลาคม 2560 แกไ้ขคร้ังท่ี : 02 
25 มีนาคม  2562 

ผูจ้ดัท ำ : คณะกรรมกำรป้องกนัและควบคุมกำรติด
เช้ือในโรงพยำบำล 

ผูอ้นุมติั : ผูอ้  ำนวยกำรโรงพยำบำล 

 

แบบรายงานการติดเชื้อและการป่วยด้วยโรคติดต่อของบุคลากร(MKH-FR-IC-058) 

 
 
 

 


