
     ขอสรุปจากการประชุม
ระดมความคิดในการกําหนดแนวทางการปองกนับุคลาการของโรงพยาบาลและผูปวยจากโรคติดเช้ือ

ระบบทางเดินหายใจ วัณโรค และโรคอุบัติใหมท่ีอาจจะเกดิข้ึนไดในโรงพยาบาล

สังกดัสํานักการแพทย  กรุงเทพมหานคร

เม่ือวันท่ี 11 กันยายน 2551   เวลา 13.30 – 16.00 น.

ณ หองประชุมช้ัน 5   อาคารสํานักการแพทย 1   สํานักการแพทย  กรุงเทพมหานคร

………………………………………………………….

ผูเขารวมประชุม  ประกอบดวย

1. นายแพทยสราวุฒิ สนธิแกว รองผูอํานวยการสํานักการแพทย

2. นายแพทยเจริญ ชูโชตถิาวร นายแพทย 9 วช สถาบันโรคทรวงอก

3. แพทยหญิงเลิศลักษณ ลีลาเรืองแสง ผูอํานวยการกองวิชาการ

4. แพทยหญิงปยาภรณ บวรกีรติขจร นายแพทย 8วช โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ

5. นายแพทยอํานาจ มะลิทอง นายแพทย 7วช โรงพยาบาลกลาง

6. นายแพทยกิตติพงษ อัศวลิขิตเพชร นายแพทย 7วช โรงพยาบาลตากสิน

7. แพทยหญิงอภัชฌา พึ่งจิตตประไพ นายแพทย 7วช โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ

8. แพทยหญงิจรรยา เจนประเสริฐ นายแพทย 7วช โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักด์ิฯ

9. นายแพทยธิติ เกิดอรุณสุขศรี นายแพทย 7 วช โรงพยาบาลราชพิพัฒน

10. นางนิภา สรอยเงิน พยาบาลวิชาชีพ 7วช  โรงพยาบาลหนองจอก

11. แพทยหญิงสุพรรณี จิรจรยิเวช นายแพทย 6 โรงพยาบาลตากสิน

12. นายแพทยขจร อินทรบุหรัน่ นายแพทย 6 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ

13. แพทยหญิงยอดพร หิรัญรัศ นายแพทย 6 โรงพยาบาลสิรินธร

14. แพทยหญิงวรางคณา ตันติพรสินชัย นายแพทย 5 โรงพยาบาลกลาง

15. นายแพทยกรัณยธร ยันตรวัฒนา นายแพทย 4 โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร

16. นางสาวปยรัตน พรรณรังษี นักวิชาการสาธารณสุข 7 ว   กองวิชาการ

ที่ประชุมไดเห็นชอบใหดําเนินการตามที่ปรากฏใน Guideline for Preventing the

Transmission of Mycobacterium tuberculosis in Health - Care Setting , 2005 ซึ่งตีพิมพใน Morbidity

and  Mortality Weekly Report (MMWR) Volume 54 No. RR -17 December 30, 2005 เปนหลัก โดย

สถานพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทย กรุงเทพมหานคร  สามารถปรับใชไดตามบริบท ของสถานพยาบาลแต

ละแหง    ยกเวนในประเด็นตอไปน้ี ท่ีประชุมไดมีความเห็นรวมกัน  พอสรุปไดเปนแนวทางปฏิบัติสําหรับ

สถานพยาบาลทุกแหงดังนี้ :
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1.) การใช Tuberculin Skin Test ในการตรวจคัดกรองบุคลากรวามีการติดเช้ือวัณโรค

หรอืไม
แนวทางการปฏิบัติ

Tuberculin  Skin Test (TST) เหมาะสําหรับใชคัดกรองการติดเชื้อวัณโรค สําหรับบุคลากรที่

บรรจุใหม (ไมรวมบุคลากรท่ีขอโอนยายมาจากสถานพยาบาลอ่ืน)

สําหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยูเดิม หากมีความประสงคจะขอตรวจเพื่อบันทึกเปนผลการ

ตรวจพืน้ฐาน ก็สามารถขอรับการตรวจได เพื่อเปนขอมูลเปรียบเทียบหากมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อตรวจซ้ําใน

ภายหลัง (รายละเอียดในการแปลผลมีปรากฎในแนวทางปฏิบัติท่ีใชเปนหลักท่ีระบุไวในเบ้ืองตน หนา 56 – 60 )

ทุกสถานพยาบาลจะตองมอบหมายบุคลากรท่ีไดรับฝกอบรมจนมีความชํานาญในการทํา TST

(ไมควรเปล่ียนแปลงบุคลากรบอย ๆ หรือดําเนินการโดยไมมีความชํานาญเพียงพอ)

2.) การรักษาสภาพแวดลอมในสถานพยาบาล (Environmental Control)
แนวทางการปฏิบัติ

สถานพยาบาลทุกแหงควรมีหองแยกผูปวยพรอมระบบปองการแพรเชือ้โรคระบบทางเดิน

หายใจ (Airborne Infection  Isolation Room) หรือ AIIR อยางนอย 1 หอง หรือมากกวา โดยพิจารณาตาม

ความเหมาะสมทางกายภาพของอาคาร จํานวนผูปวย และงบประมาณ

ควรมีระบบการฆาเช้ือวัณโรคในอากาศ โดยใช HEPA filter , UV light รวมกับการควบคุมการ

ไหวเวียนของอากาศในบริเวณนั้นใหผานระบบฆาเชื้อกอนถูกปลอยทิ้งไปนอกบริเวณ หรือ ปลอยใหหมุนเวียน

กลับมาอีก  (รายละเอียดปรากฏอยูในแนวทางการปฏิบัติหลักทีร่ะบุไวขางตนหนา  60 – 75)

สถานทีท่ี่มีความเสี่ยงสูงในการแพรเชื้อวัณโรค ไดแก หอผูปวยอายุรกรรม ไอซียู หองฉุกเฉิน

หองตรวจทางเดินหายใจ    คลินิกวัณโรค ฯลฯ   ควรได รับพิจารณาดานการควบคุมสภาพแวดลอม

(Environmental Control) เปนพิเศษ

3.) การปองกันทางระบบทางเดินหายใจ (Respiratory  Protection)
แนวทางการปฏิบัติ

สถานพยาบาลทุกแหงจะตองรณรงคใหมีการใชหนากากปองกันการแพรเชือ้ (Mask)  ทั้งใน

บุคลากรของโรงพยาบาลและผูปวยอยางสมํ่าเสมอ

สําหรับผูปวย ควรแนะนําใหผูปวยใช Surgical mask ในกรณผูีปวยท่ีไดรับการวินิจฉัยหรือมี

อาการแสดงท่ีสงสัยวาจะเปนวัณโรค

สําหรับบุคลากรของโรงพยาบาลใหพิจารณาใช mask ชนิดตาง ๆ ตามความเส่ียง เชน

บริเวณทีมี่ความเส่ียงตอการสัมผัสเช้ือวัณโรคทางการหายใจสูง เชน หองสองตรวจทางเดินหายใจ  หอผูปวย

อายุรกรรม คลินิกวัณโรค หองแยกโรคติดเช้ือใน ICU ฯลฯ ควรใช mask ชนิด N95 (ควรใชmask ชนิดมีvalve

ดานหนา  ซึ่งจะทําใหผูใชรูสึกหายใจสะดวกกวาชนิดที่ไมมี Valve) สําหรับบริเวณที่ความเสี่ยงนอยอาจใช

Surgical  mask  (รายละเอียดวิธีใช วิธีทดสอบ ฯ สามารถศึกษารายละเอียดไดในแนวทางปฏิบัติหลักท่ีระบุไว

เบื้องตน หนา 75 - 79)
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4.) การเก็บเสมหะ และการใชหัตถการท่ีสรางละอองไอนํ้า เชน การพนยาขยาย

หลอดลม (Cough – Inducing  and Aerosol – Generating Procedures)
แนวทางการปฏิบัติ

สถานพยาบาลจะตองจัดใหมีสถานที่เก็บเสมหะ  เพ่ือสงตรวจ กรณีผูปวยนอก ตัวอยางเชนการ

จัดทําตูเก็บเสมหะท่ีมีระบบระบายอากาศออก  ซ่ึงผาน HEPA filter และ มี UV light  ฆาเชือ้วัณโรคเม่ือเสร็จส้ิน

การเกบ็เสมหะ ไมควรปลอยใหผูปวยไปดําเนินการเก็บเสมหะเอง โดยไมไดรับคําแนะนําท่ีถูกตอง

สําหรับผูปวยใน  การเก็บเสมหะควรกระทําในสถานท่ีมิดชดิ และมีการระบายอากาศออกสู

ภายนอก    บุคลากรท่ีใหคําแนะนาํผูปวย ควรสวมใส mask เพ่ือปองกันการรับเช้ือ  (รายละเอียดปรากฏในแนว

ทางการปฏิบัติหลักทีร่ะบุไวเบ้ืองตน หนา 40 )

5.) การใหความรูแกบุคลากร
แนวทางการปฏิบัติ

สถานพยาบาลทุกแหงจะตองจัดใหมีการอบรมบุคลากรทุกคน เกี่ยวกับการติดเชื้อและการ

ปองกันการติดเช้ือวัณโรคอยางสมํ่าเสมอ   ควรมีการฝกอบรมบุคลากรท่ีไดรับมอบหมายใหทาํTuberculin  Skin

Test จนมีทกัษะความชาํนาญในมาตรฐานเดียวกัน

6.) บทบาทของฝายบริหาร
แนวทางการปฏิบัติ

สถานพยาบาลทุกแหงจะตองมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบดานการปองกันการติดเชือ้วัณโรค

จากผูปวย

-   กําหนดนโยบายดานการปองกันการแพรเช้ือวัณโรคและสนับสนนุดานงบประมาณและ

ทรัพยากรอ่ืน ๆ ทีจํ่าเปน  เชน การทํา Tuberculin Skin Test ,Environment  Control , Respiratory Protection

ซ่ึงอาจระบุไวในแผนงานควบคุมวัณโรคของสถานพยาบาลน้ัน ๆ

- สนับสนุนใหมีการดําเนินการตามแนวทางการปองกันบุคลากรของโรงพยาบาลและผูปวย

จากโรคติดเช้ือระบบทางเดินหายใจ วัณโรค และโรคอุบัติใหมท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดในโรงพยาบาลและจัดต้ังระบบ

ติดตามการติดเช้ือวัณโรคในบุคลากรของโรงพยาบาล  พรอมท้ังวิเคราะหและประเมินผลการดําเนินการปองกัน

บุคลากรของโรงพยาบาลและผูปวยจากโรคติดเช้ือระบบทางเดินหายใจ   วัณโรค และโรคอุบัติใหมท่ีอาจจะ

เกิดข้ึนไดในโรงพยาบาล และรายงานผลใหผูอํานวยการโรงพยาบาล และผูอํานวยการสํานักการแพทยทราบ

อยางสมํ่าเสมอ

……………………………………………….



ภาพการประชุม
ระดมความคิดในการกําหนดแนวทางการปองกันบุคลาการของโรงพยาบาลและ

ผูปวยจากโรคติดเช้ือระบบทางเดินหายใจ วัณโรค และโรคอุบัติใหมท่ีอาจจะ

เกิดข้ึนไดในโรงพยาบาลสังกัดสํานักการแพทย

…………………………………..

เม่ือวันที่ 11 กันยายน 2551   เวลา 13.30 – 16.00 น.

ณ หองประชุมช้ัน 5   อาคารสํานักการแพทย 1

สํานักการแพทย  กรุงเทพมหานคร



นายแพทยสราวุฒ ิ  สนธิแกว

รองผูอํานวยการสํานกัการแพทย



นายแพทยเจริญ  ชูโชติถาวร

นายแพทย 9 วช

ผูเชี่ยวชาญจากสถาบันโรคทรวงอก




