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A

ค�าน�า

	 ในกำรจัดอันดับขององค์กำรอนำมัยโลก	ประเทศไทยมีปัญหำเป็นอันดับที่	

16	ใน	30	ประเทศที่มีปัญหำวัณโรคในระดับสูงมำก	องค์กำรอนำมัยโลกมีนโยบำยที่

จะลดอุบัติกำรณ์วัณโรคให้ต�่ำกว่ำ	10	ต่อแสนรำยในปี	พ.ศ.	2578	ดังนั้นแผนปฏิบัติ

กำรระดับชำติจึงก�ำหนด	จะลดอุบัติกำรณ์ในประเทศไทยเหลือ	 88	ต่อแสนภำยในปี	

พ.ศ.	2564	โดยมีแนวทำงกำรควบคุมวัณโรคประเทศไทย	พ.ศ.	2561	โดยกระทรวง

สำธำรณสุขเป็นหน่วยงำนหลัก

	 กำรป้องกันและควบคุมกำรแพร่กระจำยเช้ือวัณโรคในสถำนพยำบำล								

นบัเป็นส่วนหน่ึง	ของแนวทำงกำรควบคมุ	ชมรมควบคมุโรคตดิเชือ้ในโรงพยำบำล	และ

สถำบนับ�ำรำศนรำดรู	จึงได้จัดสมัมนำ	ในวนัท่ี	7	-	9	กมุภำพนัธ์	2561	ณ	โรงแรมองิธำร	

รสีอร์ท	จงัหวัดนครนำยก	โดยได้รบัควำมร่วมมอืจำกวทิยำกร	และผูป้ฏบิตัใินสถำนพยำบำล	

ที่เป็นเครือข่ำยในชมรมระดมควำมคิดเห็น	 และข้อแนะน�ำสู ่กำรปฏิบัติส�ำหรับ								

สถำนพยำบำลแต่ละระดับ	เช่น	โรงพยำบำลศนูย์	โรงพยำบำลทัว่ไป	โรงพยำบำลชมุชน	

ครอบคลุมกำรควบคุมวัณโรคใน	3	หัวข้อคือ

	 1)	 มำตรกำรกำรควบคุมด้ำนกำรบรหิำรจัดกำร	(Administrative	control)

	 2)	 มำตรกำรกำรควบคุมด้ำนสิ่งแวดล้อม	(Environmental	control)

	 3)	 มำตรกำรกำรป้องกันส่วนบุคคล	(Personal	protection)

	 ขอขอบคณุท่ำนวทิยำกร	และผูเ้ข้ำร่วมสมัมนำ	ท่ีเสยีสละมำระดมควำมคดิเหน็	

ข้อแนะน�ำในครั้งนี้	 และโดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง	 นำยแพทย์เจริญ	 ชูโชติถำวร	 และ														

รองศำสตรำจำรย์	 แพทย์หญิงเกษวดี	 ลำภพระ	 ที่ให้เกียรติเป็นบรรณำธิกำรจัดท�ำ

หนงัสือนีข้ึน้	และคำดหวงัว่ำ	คูม่อืกำรป้องกนัและควบคมุกำรแพร่กระจำยเชือ้วณัโรค

ในสถำนพยำบำลเล่มนี	้จะช่วยให้กำรปฏบิตังิำนประสบผลส�ำเรจ็ตำมทีต่ัง้เป้ำหมำยเอำไว้

คณะท�ำงำนจัดท�ำคู่มือ

8	มิถุนำยน	2561
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ค�ำน�ำ
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กำรควบคุมสิ่งเเวดล้อมในสถำนพยำบำล

กำรป้องกนัวณัโรคในบคุลำกรทำงกำรแพทย์
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เป็นวัณโรคของบุคลำกร

บรรณำนุกรม	

รำยนำมผู้ร่วมนิพนธ์								
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การป้องกันและควบคุมการแพร่กระจาย
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	 สถำนพยำบำลจะต้องมนีโยบำยทีช่ดัเจนเกีย่วกบักำรให้ควำมรูแ้ก่บคุลำกร

ทำงกำรแพทย์	 มีคณะกรรมกำรเฉพำะเพื่อรับผิดชอบ	ท�ำให้กำรด�ำเนินกำรบริหำร

จดักำรในกำรควบคมุกำรแพร่กระจำยเชือ้วณัโรคอย่ำงมีประสทิธภิำพ	กำรด�ำเนนิงำน

ต่อเนื่อง	 มีกำรด�ำเนินกำรป้องกันและควบคุมกำรแพร่เช้ืออย่ำงเข้มแข็งจริงจัง	 และ					

มีกำรควบคุมก�ำกับติดตำม	

	 ในกำรป้องกันกำรแพร่กระจำยเชื้อวัณโรค	 ผู้บริหำรของหน่วยงำนจะต้อง

ตระหนัก	ให้ควำมส�ำคัญและก�ำหนดเป็นนโยบำยให้ครบทั้ง	3	มำตรกำร	คือ

	 1)	มำตรกำรกำรควบคุมด้ำนกำรบริหำรจัดกำร	 (Administrative	

control)	 เป็นมำตรกำรพื้นฐำนข้ันแรกที่จะลดควำมเสี่ยงในกำรแพร่เชื้อและติดเช้ือ	

มหีลกักำรส�ำคญั	คอื	กำรระบตัุวผูป่้วยและแยกผูป่้วยออกจำกผูอ้ืน่ให้เรว็ทีส่ดุ	กำรระบุ

ควำมเส่ียงรวมถงึกำรวำงแผนกำรด�ำเนนิกำร	กำรเตรยีมบคุลำกร	สถำนทีแ่ละอปุกรณ์

ที่ต้องใช้

	 2)	มำตรกำรกำรควบคุมด้ำนสิ่งแวดล้อม	(Environmental	control)	

มุ่งเน้นกำรระบำยคุณภำพอำกำศในสถำนพยำบำลในบริเวณต่ำง	ๆ	ได้แก่	ห้องตรวจ				

ผู้ป่วย	 ห้องแยกผู้ป่วย	 ห้องปฏิบัติกำร	 สถำนที่พักคอยของผู้ป่วย	 (waiting	 area)					

สถำนที่เก็บเสมหะ	ห้องส่องหลอดลม	ห้องชันสูตร	เป็นต้น

	 3)	มำตรกำรกำรป้องกันส่วนบุคคล	(Personal	protection)	ให้บคุลำกร

ใช้หน้ำกำกกรองอนุภำคระดับ	N	95	หรือสูงกว่ำ
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มาตรการการควบคุมด้านการบริหารจดัการ 
(Administrative control) 

	ระดับกำรปฏิบัติ			 	 ++		 =		 ต้อง		 	 +		 =		 ควรจะ	

	 	 	 	 	 	 	 		+		 =		 น่ำจะ		 	 -			 =		 ไม่ต้องปฎิบัติ/มีข้อจ�ำกัด

	*	โรงพยำบำลที่มีชื่อเรียกเป็นอย่ำงอื่น	ให้เทียบขนำด/ศักยภำพ	เพื่อกำรปฏิบัติ

กระบวนกำร วิธีปฏิบัติ
รพ.*
ศูนย์

รพ.*	
ทัว่ไป

รพ.*
ชุมชน

1.	กำรบริหำรจัดกำร
ทั่วไป	
	 1.1	จัดท�ำแผน
พัฒนำงำนป้องกัน
กำรแพร่	กระจำยเชื้อ
วัณโรค

•	 มีนโยบำยจำกผู ้บริหำรระดับสูง/										
ผู้อ�ำนวยกำรโรงพยำบำล
•	 ก�ำหนดให ้มีผู ้ รับผิดชอบงำนดูแล															
ผูป่้วยวัณโรคที	่เป็นผูบ้ริหำรระดับสูงของ
โรงพยำบำลเป็นผูร้บัผิดชอบหลกั	หัวหน้ำ
หน่วยงำนเป็นผู ้รับผิดชอบรอง	 และ
พยำบำลควบคุมกำรติดเช้ือ	 (Infection	
Control	Nurse:	ICN)	เป็นผู้สนับสนุน	
กรรมกำร:	 ประกอบด้วย	 ฝ่ำยบริหำร	
แพทย์	 พยำบำล	 ICN	 บุคลำกรด้ำน									
สิ่งแวดล้อมและนักจุลชีววิทยำ	 (วิศวกร	
อำจมีหรือไม่ก็ได้)
•	 จัดท�ำแผนงำนโครงกำรและแนวทำง
ปฏบิตัต่ิำง	ๆ 	เพือ่กำรป้องกนัและควบคุม
กำรแพร่กระจำยเชื้อ	วัณโรค
•	 จดังบประมำณและทรพัยำกรด�ำเนนิงำน

++

+

+

+

++

+

+

+

++

+

+

+

	 1.2	วิเครำะห์กำร
ด�ำเนินงำนป้องกันและ
ควบคมุกำรแพร่กระจำย	
เชื้อวัณโรคและกำร
ประเมินควำมเสี่ยงต่อ
กำรแพร่กระจำยเชื้อ
วัณโรค	(พื้นที่,	บุคคล)

•	 รวบรวมข้อมูลทีใ่ช้ในกำรประเมนิควำม
เสี่ยงต ่อกำรติดเชื้อวัณโรคในสถำน
พยำบำล	ได้แก่
	 -	จ�ำนวนผู ้ป ่วยวัณโรคที่เข ้ำรับกำร
รักษำในแต่ละหน่วยงำนทั้งผู้ป่วยในและ
ผู้ป่วยนอก

++ ++ +
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กระบวนกำร วิธีปฏิบัติ
รพ.*
ศูนย์

รพ.*	
ทัว่ไป

รพ.*
ชุมชน

	 -	จ�ำนวนผู ้ป ่วยวัณโรคดื้อยำหลำย
ขนำนทีเ่ข้ำรบักำรรกัษำในแผนกผูป่้วยใน	
และผู ้ป่วยนอก	 รวมทั้งข้อมูลผลกำร
ทดสอบควำมไวต่อยำของเชื้อวัณโรค
	 -	จ�ำนวนครั้งของผู้ป่วยที่มำรับบริกำร
ที่สถำนพยำบำล
	 -	แผนกท่ีมีควำมเสี่ยงสูงในกำรแพร่
กระจำยเชือ้วณัโรค	เช่น	แผนกผูป่้วยนอก	
สถำนที่เก็บเสมหะ	 คลินิกวัณโรค	 หอ							
ผู้ป่วยในแผนกอำยุรกรรม	ห้องเอกซเรย	์
ห้องปฏิบัติกำรชันสูตร	เป็นต้น
	 -	กิจกรรมที่ปฏิบัติในสถำนพยำบำลที่
สำมำรถท�ำให้เกิดละอองฝอย	(Aerosol-	
generating	procedures	produces)	
	 -	จ�ำนวนกำรตรวจเสมหะเพื่อหำเชื้อ
วัณโรค	จ�ำแนกตำมแผนก
•	 ประเมินบุคลำกรที่เสี่ยงต่อกำรสัมผัส
และรับเชื้อวัณโรค	โดยพิจำรณำถึงปัจจัย	
ต่อไปนี้
	 -	อำยขุองบคุลำกรและอำยกุำรท�ำงำน
ในสถำนพยำบำล	 ผู้สูงอำยุมีควำมเสี่ยง
มำกกว่ำ
	 -	มีโรคหรือภำวะเสี่ยงต่อวัณโรค	 เช่น			
เอชไอวี	เบำหวำน
	 -	แผนกทีป่ฏบิติังำน	แผนกทีใ่ห้บริกำร
ผู้สงสัยและผู้ป่วยวัณโรคมำก	 ทั้งจ�ำนวน
และควำมถี	่ลกัษณะงำนทีท่�ำสมัผสัผูป่้วย
ใกล้ชิดมำกน้อยแค่ไหน
	 -	จ�ำนวนบคุลำกรในสถำนพยำบำลทีไ่ด้
รบักำรวนิจิฉยัวัณโรคหรอืตดิเชือ้วณัโรคแฝง	
จ�ำแนกตำมปัจจัยเสี่ยง

++ ++ +



4 คู่มือการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจาย
เชื้อวัณโรคในสถานพยาบาล

กระบวนกำร วิธีปฏิบัติ
รพ.*
ศูนย์

รพ.*	
ทัว่ไป

รพ.*
ชุมชน

	 1.3	กำรก�ำกบั
ตดิตำม	มีกำรรำยงำน
ข้อมูลอย่ำงสม�่ำเสมอ

•	 ควบคุมกำรด�ำเนินงำนป้องกันและ
ควบคุมกำรแพร่กระจำยเชื้อวัณโรคใน			
โรงพยำบำลให้เป็นไปตำมแผนงำน	โครงกำร	
และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดไว้

++ ++ +

	 1.4	กำรประเมินผล
กำรป้องกันกำรติดเชื้อ
และควบคุมกำรแพร่	
กระจำยเชื้อวัณโรค

•	 มีกำรประเมินผลในสถำนพยำบำลทุก
ระดับ	ในเรื่อง
	 -	กำรปฏิบัติของบุคลำกรตำมแนวทำง
จัดกำรป้องกันกำรแพร่กระจำยเชื้อ
วัณโรค	 (ตำมแนวทำงกำรวินิจฉัยและ			
กำรดแูลรกัษำผูป่้วยวณัโรคในประเทศไทย	
ปี	2561)	เช่น	มีกำรทบทวนเวชระเบียน
ของผู้ป่วยวัณโรค	ค�ำนวณระยะเวลำและ
วธิกีำรปฏบิติักจิกรรมต่ำง	ๆ 	เช่น	กำรแยก
ผู้ป่วย	 กำรเก็บเสมหะ	 กำรตรวจวินิจฉัย
และกำรรักษำวัณโรค	เป็นต้น
-	 ประสิทธิภำพกำรคัดกรองวัณโรคใน					
ผู้ป่วยและบุคลำกร
-	 ควำมรูข้องบคุลำกร	และควำมต้องกำร
กำรฝึกอบรม
-	 กำรท�ำควำมสะอำด	 กำรท�ำลำยเชื้อ
กล้องส่องตรวจ
•	 กำรประเมินผลกำรด�ำเนินงำนและ
ประเมินควำมเสี่ยงซ�้ำเป็นระยะ	ๆ

++

++

++

++

++

++

	 1.5	หน่วยงำนทุก
ระดับที่ให้บริกำรผู้ป่วย
มีกำรคัดกรองผู้ป่วย
วัณโรคและพร้อมแยก		
ผู้ป่วย

•	 มีบุคลำกรท่ี รับผิดชอบระบบกำร							
คัดกรองผู้ป่วยที่เข้ำมำรับกำรรักษำใน								
โรงพยำบำล
•	 ทุกหน่วยงำนทุกระดับที่ให้กำรดูแล					
ผู ้ป ่วยมีระบบคัดกรองผู ้ป ่วยวัณโรค	
(แผนกผู้ป่วยนอก	ห้องฉุกเฉิน	ห้องผ่ำตัด	
ห้องคลอด	 หอผู้ป่วยวิกฤติ	 หอผู้ป่วยใน	
ห้องตรวจพิเศษ	ห้องฟัน	กำยภำพบ�ำบดั	ฯลฯ)	

+

++

+

++

±

+



5คู่มือการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจาย
เชื้อวัณโรคในสถานพยาบาล

กระบวนกำร วิธีปฏิบัติ
รพ.*
ศูนย์

รพ.*	
ทัว่ไป

รพ.*
ชุมชน

•	 ก�ำหนดเกณฑ์กำรรับผู้ป่วยเข้ำหน่วย
งำนเฉพำะเช่น	ห้องผ่ำตดั	หอผูป่้วยวกิฤต	ิ
ต้องมีผลเอกซเรย์ปอดมำด้วย
•	 ผู้ป่วยที่เข้ำเกณฑ์สงสัยเป็นวัณโรคให้
พิจำรณำส่งเอกซเรย์	ได้ทันที	
•	 สถำนพยำบำลมีระบบ	 One	 stop	
service	ส�ำหรับผู้ป่วยวัณโรค	หรือผู้ป่วย
สงสัยวัณโรค	เพื่อให้ผู้ป่วยอยู่ที่จุดเดียว
•	 ก�ำหนดเส้นทำงด่วน	(fast	tract)	เช่น	
กำรส่งตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร	 กำรส่ง
เอกซเรย์ปอด	 เพื่อให้กำรตรวจและ
วินิจฉัยวัณโรคให้เร็วที่สุด
•	 มีระบบค้นหำผู ้สัมผัสและคัดกรอง
วัณโรค

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

±

+

+

±

	 1.6	กำรบริหำร
จัดกำร	เครื่องป้องกัน
ร่ำงกำย

•	 มีอุปกรณ์ป้องกัน	 เช่น	 หน้ำกำกกรอง
อนุภำค	 (N	 95)	 ส�ำหรับบุคลำกร	 และ
หน้ำกำกอนำมยั	(surgical	mask)	ส�ำหรบั
ผู ้ป่วยวัณโรคหรือผู ้ป่วยที่มีอำกำรของ		
โรคระบบทำงเดนิหำยใจ	อปุกรณ์ป้องกนั
มขีนำด	คณุภำพ	และปรมิำณทีเ่หมำะสม
และเพียงพอ	
•	 มีกำรฝึกปฏิบัติบุคลำกร	 ในกำรใช้
เครื่องป้องกันร่ำงกำย

++

++

++

++

++

++

	 1.7	กำรบริหำร
จัดกำร	ขยะมูลฝอย
และกำรท�ำควำมสะอำด	
สิ่งแวดล้อม

•	 มีกำรจัดกำรตำมมำตรฐำน ++ ++ ++



6 คู่มือการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจาย
เชื้อวัณโรคในสถานพยาบาล

กระบวนกำร วิธีปฏิบัติ
รพ.*
ศูนย์

รพ.*	
ทัว่ไป

รพ.*
ชุมชน

2.	ให้ควำมรู้	
	 2.1	บุคลำกรต้องได้
รับควำมรู้	และได้รับ
กำรฝึกทักษะในกำร
ป้องกันกำรติดเชื้อและ
ควบคุมกำรแพร่	
กระจำยเชื้อวัณโรค

•	 อบรมให้ควำมรูแ้ก่ผูป้ฏบิตังิำน	(บุคลำกร	
สำธำรณสุข	 รวมทั้งบุคลำกรอื่น	 ๆ	 ใน
หน่วยงำน)	ให้มคีวำมรูค้วำมเข้ำใจในกำร
ควบคุมป้องกัน	 และทรำบบทบำทของ
แต่ละคนในแผนกำรควบคุมป้องกันของ
หน่วยงำน	
•	 อบรมให้ควำมรู ้ก่อนกำรปฏิบัติงำน	
และให้ควำมรู้อย่ำงต่อเนื่องเป็นประจ�ำ
ทุกปี

++

++

++

++

++

++

	 2.2	ผู้ป่วยและญำติ
ได้รับควำมรู้ในกำร
ป้องกันกำรติดเชื้อและ
ควบคุมกำรแพร่	
กระจำยเชื้อวัณโรค	

•	 ให้ควำมรู ้แก่ผู ้ป ่วยและญำติ	 อำจ
ด�ำเนินกำรได้หลำยช่องทำงหรือหลำย			
รูปแบบ	 เช่น	 กำรให้สุขศึกษำแบบกลุ่ม
โดยเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข	 กำรฉำยวีดิโอ	
โปสเตอร์	แผ่นพับควำมรู้	เป็นต้น
•	 ควรมสีือ่ภำษำต่ำงชำต	ิตำมบรบิทของ
โรงพยำบำล

++

±

++

±

++

±

3.	กำรบริหำรจัดกำร
เฉพำะพื้นที	่
	 3.1	แผนกผู้ป่วยนอก	
มีระบบกำรบริหำร
จัดกำรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำย
เชื้อวัณโรค

•	 จัดสถำนท่ีเพื่อลดควำมเสี่ยงต่อกำร
แพร่กระจำยเช้ือวัณโรค	เช่น	มกีำรระบำย
อำกำศได้ดีส�ำหรับผู้มีอำกำรสงสัยหรือ
เป็นวัณโรคระหว่ำงรอตรวจ
•	 มป้ีำยเตอืนให้ผูป่้วยแจ้งเจ้ำหน้ำทีห่ำก
มีอำกำรเข้ำข่ำยวัณโรค
•	 แนะน�ำผู้ป่วยท่ีมีอำกำรสงสัยวัณโรค
สวมหน้ำกำกอนำมัย
•	 มสีถำนท่ีจัดเกบ็เสมหะทีเ่หมำะสม	เช่น	
เป็นท่ีโล่งแจ้ง	ห่ำงจำกบคุคล	มกีำรระบำย	
อำกำศตำมธรรมชำติที่ดีแสงแดดส่องถึง	
หรือเป็นตู้เก็บเสมหะที่เป็น	 negative	
pressure	 มีแผงกรองอำกำศถึงระดับ	
HEPA	 filter	 และหลอด	UV	 (ห้ำมเก็บ
เสมหะในห้องน�้ำเด็ดขำด)

++

+

+

++

++

+

+

++

+

+

+

+



7คู่มือการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจาย
เชื้อวัณโรคในสถานพยาบาล

กระบวนกำร วิธีปฏิบัติ
รพ.*
ศูนย์

รพ.*	
ทัว่ไป

รพ.*
ชุมชน

•	 มีห้องตรวจเฉพำะโรคระบบทำงเดิน
หำยใจ	 ถ้ำไม่มีให้ตรวจผู้ป่วยท่ีมีอำกำร
ของระบบทำงเดินหำยใจทีส่งสยัวัณโรคก่อน
•	 สถำนที่ตั้ งคลินิกวัณโรคเหมำะสม				
แยกจำกอำคำรอ่ืน	 มีทำงเดินเปิดโล่ง	
ระบบระบำยอำกำศดแีละแสงแดดส่องถงึ	
ไม่ควรอยู่ใกล้คลินิกที่ให้บริกำรผู้ป่วยที่มี
ควำมเสี่ยงต่อวัณโรค
•	 จั ด โต ๊ ะและ เก ้ ำ อี้ ส� ำหรั บแพทย 	์
พยำบำล	 และผู ้ป่วย	 ในห้องตรวจให้
เหมำะสม	 เพื่อลดกำรรับเชื้อจำกผู้ป่วย
ระหว่ำงให้บริกำรตรวจรักษำ

+

++

++

+

+

+

±

±

±

	 3.2	แผนกผู้ป่วยใน			
มีระบบกำรบริหำร
จัดกำรกำรป้องกันกำร
แพร่กระจำยเชื้อ
วัณโรค

•	 มนีโยบำยกำรแยกผูป่้วยวณัโรค	โดยจดั
ห้องแยกส�ำหรบัผูป่้วยวณัโรคระยะแพร่เชือ้	
•	 ห้องแยกผู ้ป่วยแพร่เชื้อทำงอำกำศ	
Airborne	 infection	 isolation	 room	
(AIIR)	
•	 มีเกณฑ์กำรรับผู้ป่วยเข้ำและจ�ำหน่ำย
จำกห้องแยก/หอผูป่้วยแยกโรคทีเ่หมำะสม
•	 ห้องแยกเดี่ยว	 (Single	 room)	ต้องมี
กำรจัดกำรไหลเวียนอำกำศ	 เพรำะอำจ
พบมีอำกำศไหลออกจำกห้องผู้ป่วยได้
กรณีลมเปลี่ยนทิศทำงฤดูกำล	
•	 ห้องรวมมีกำรจัดกำรอำกำศ	 ควรมี
พดัลมดูดอำกำศท่ีหัวเตียงของผูป่้วย	และ
แน่ใจว่ำผู้ป่วยไม่อยู่ในระยะแพร่กระจำย
เชื้อแล้ว
•	 ถ้ำจดัห้องแยกให้ผูป่้วยไม่ได้	ควรจดัให้
ผูป่้วย	พักเตียงริมหน้ำต่ำงท่ีเป็นด้ำนท้ำย
ลม	(ทิศทำงออกของลม)

++

++

++

++

++

++

+

+

++

+

++

+

+

-

+

+

++

+



8 คู่มือการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจาย
เชื้อวัณโรคในสถานพยาบาล

กระบวนกำร วิธีปฏิบัติ
รพ.*
ศูนย์

รพ.*	
ทัว่ไป

รพ.*
ชุมชน

	 3.3	ห้องส่องกล้อง
ตรวจหลอดลมมีระบบ
กำรบริหำรจัดกำรกำร
ป้องกันกำรแพร่	
กระจำยเชื้อวัณโรค

•	 จัดกำรอำกำศ
•	 แนวทำงปฏิบัติ	
•	 กำรท�ำควำมสะอำด	 กำรท�ำลำยเชื้อ	
และท�ำให้ปรำศจำกเช้ือของอุปกรณ์
เครื่องมือตำมมำตรฐำน

++
++
++

++
++
++

-
-
-

	 3.4	ห้องปฏิบัติกำร
มีระบบกำรบริหำร
จัดกำรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยเชื้อ
วัณโรค

•	 สถำนที่ที่เหมำะสม	เป็นห้องเฉพำะ
•	 ต้องมี	Biosafety	cabinet	class	II	
•	 มีแนวทำงปฏิบัติ

++
++
++

+
+
++

-
-
-

	 3.5	ห้องเอกซเรย์
มีระบบกำรบริหำร
จัดกำรกำรป้องกัน
กำรแพร่กระจำยเชื้อ
วัณโรค	

กำรจดักำรอำกำศ	ในผูป่้วยทีห้่องเอกซเรย์
•	 มีระบบ	fast	tract

++
++

++
++

-
-

	 3.6	พื้นที่เสี่ยงต่อ
กำรแพร่เชื้อวัณโรค
ในสถำนพยำบำล
ทุกระดับมีระบบ
กำรบริหำรจัดกำร
กำรป้องกันกำรแพร่	
กระจำยเชื้อวัณโรค

•	 มีห้องแยกในห้องฉุกเฉิน
•	 มีห้องแยกใน	ICU
•	 มีระบบป้องกันกำรแพร่กระจำยเช้ือ
ขณะชันสูตรศพ

++
++
++

+
+
+

±
-
-



9คู่มือการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจาย
เชื้อวัณโรคในสถานพยาบาล

มาตรการควบคุมด้านสิ่งแวดล้อมในสถานพยาบาล
(Environmental Control)

	 กำรควบคุมสิ่งแวดล้อมในกำรป้องกันกำรติดเช้ือวัณโรคภำยในสถำน

พยำบำล	สิ่งที่ส�ำคัญมำกคือกำรควบคุมคุณภำพอำกำศเพื่อป้องกันกำรติดเชื้อวัณโรค	

	 กำรควบคุมคุณภำพของอำกำศภำยในพื้นที่	 หมำยถึงกำรควบคุมคุณภำพ

ของระบบปรับอำกำศและระบำยอำกำศภำยในพื้นที่นั้น	 ๆ	 ท้ังหมดตั้งแต่ข้ันตอน

ออกแบบ	ก่อสร้ำง	ปรบัแต่งระบบ	ทดสอบประสทิธภิำพ	กำรใช้งำน	และกำรบ�ำรงุดแูล

รกัษำ	เพ่ือให้มัน่ใจว่ำระบบปรับอำกำศทีใ่ช้งำนอยูม่ปีระสทิธภิำพเพยีงพอท่ีจะป้องกนั

กำรตดิเชือ้ได้ตลอดเวลำ	และทกุหน่วยงำนควรมส่ีวนร่วมในทุกขัน้ตอนของกำรด�ำเนนิกำร	

เพ่ือให้กำรใช้งำนระบบควบคุมคุณภำพอำกำศสำมำรถควบคุมกำรติดเช้ือวัณโรคได้

อย่ำงมีประสิทธิภำพ	



10 คู่มือการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจาย
เชื้อวัณโรคในสถานพยาบาล

การควบคุมสิ่งแวดล้อมในสถานพยาบาล

ระดับกำรปฏิบัติ		 	 	 ++		 =		 ต้อง		 	 +		 =		 ควรจะ	

	 	 	 	 	 	 	 		+		 =		 น่ำจะ		 	 -			 =		 ไม่ต้องปฎิบัติ/มีข้อจ�ำกัด

*	โรงพยำบำลที่มีชื่อเรียกเป็นอย่ำงอื่น	ให้เทียบขนำด/ศักยภำพ	เพื่อกำรปฏิบัติ

กระบวนกำร วิธีปฏิบัติ
รพ.*

ศูนย์

รพ.*	

ทัว่ไป

รพ.*

ชุมชน

1.	กำรควบคุม

คุณภำพอำกำศ	

(Air	Quality	

Control)	เข้ำสู่ห้อง

•	 กำรควบคมุทศิทำงกำรไหลของอำกำศ

•	 ตรวจสอบทิศทำงกำรไหลของอำกำศ

ด้วยเครื่องมือ	Smoke	Tube	เพื่อทรำบ

ทิศทำงกำรไหลของอำกำศเข้ำสูภ่ำยในห้อง	

และทิศทำงกำรไหลของอำกำศ	 เพื่อให	้

ลมสะอำดผ่ำนบริเวณโต๊ะท�ำงำนของ

บุคลำกรสู่บริเวณที่สะอำดน้อยกว่ำ	 เช่น	

เตียงผู้ป่วย

•	 ใช้แผงกรองอำกำศประสิทธิภำพสูง	

(High	 -	 Efficiency	 Particulate	 Air	

Filter;	 HEPA	 Filter)	 หรือแผงกรอง

อำกำศแบบ	Ultralow	 -	 Penetration	

Air	Filter	(ULPA)	เพื่อกรองสิ่งปนเปื้อน

และเชื้อโรคในอำกำศเข้ำสู่ห้อง

•	 ใช ้หลอดอัลตรำไวโอเลตเป็นส ่วน

ประกอบเพิ่มเติมจำกกำรใช้แผงกรอง

อำกำศประสิทธิภำพสูง	 (ไม่แนะน�ำให	้				

ใช ้ทดแทนกำรใช ้แผงกรองอำกำศ

ประสิทธิภำพสูง)

±

+

±

±

-

+

-

-

-

±

-

-



11คู่มือการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจาย
เชื้อวัณโรคในสถานพยาบาล

กระบวนกำร วิธีปฏิบัติ
รพ.*

ศูนย์

รพ.*	

ทัว่ไป

รพ.*

ชุมชน

2.	กำรระบำยอำกำศ

ออกจำกห้องหรือ

พื้นที่ที่มีผู้ป่วยหรือ

แหล่งแพร่เชื้อวัณโรค

ออกไปสู่ภำยนอก

•	 กำรระบำยอำกำศด้วยวิธีธรรมชำติ	

(Natural	Ventilation)

	 -	เปิดประตู/หน้ำต่ำงของตัวอำคำร	

เพือ่ให้อำกำศไหลจำกภำยนอกไปสูภ่ำยใน	

ตัวอำคำรและไหลออกไปอีกด้ำนหนึง่ตำม

ทิศทำงลมธรรมชำติ

	 -	จัดสถำนที่ภำยในห้องให้ไม่ขัดขวำง

กำรไหลของลม	โดยยดึหลกักำรให้อำกำศ

พัดจำกท่ีสะอำดมำกกว่ำไปสู ่พื้นที่ที่มี

ควำมสะอำดน้อยกว่ำ

•	 ก ำ ร ร ะบ ำยอ ำก ำศด ้ ว ย วิ ธี ก ล													

(Mechanical	Ventilation)	

	 -	ใช้พดัลมระบำยอำกำศ	หรอืระบบท่อ

ส่งลมน�ำพำอำกำศออกจำกพื้นท่ี	 เพื่อ

ควบคุมทิศทำงกำรไหลของอำกำศให้ไป

ในทิศทำงเดียว	 กับทิศทำงลมธรรมชำติ

และให้พัดจำกบุคลำกร	 ผ่ำนผู้ป่วยและ

ออกสู่ภำยนอกอำคำร

	 -	พัดลมดูดอำกำศที่ติดผนังให้อยู่ใกล	้		

ผูป่้วยเพือ่ดดูอำกำศทีม่เีชือ้ปนเป้ือนออก

ภำยนอกอำคำร

++

+

++

±

++

±



12 คู่มือการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจาย
เชื้อวัณโรคในสถานพยาบาล

กระบวนกำร วิธีปฏิบัติ
รพ.*

ศูนย์

รพ.*	

ทัว่ไป

รพ.*

ชุมชน

3.	แผงกรองอำกำศ •	 ตดิตัง้แผงกรองอำกำศขัน้ต�ำ่	ใช้เทคนิค

กำรกรองอำกำศเชิงกล	 และตรวจสอบ

ประสิทธิภำพในกำรกรองสิ่งปนเปื้อนใน

อำกำศของระบบปรับอำกำศ	

•	 กำรใช้งำนแผงกรองอำกำศประสทิธภิำพ	

สูง	 (HEPA	 Filter)	 ให้ติดตั้งแผงกรอง

อำกำศช้ันต้นและแผงกรองอำกำศ	 ชั้น

กลำง	เพือ่กรองอนภุำคทีม่ขีนำดใหญ่ออก

จำกอำกำศไปก่อน	

+

+

+

±

+

-

4.	กำรฆ่ำเชื้อด้วยแสง

อัลตรำไวโอเลต	

(Ultraviolet	

Germicidal	

Irradiation:	UVGI)

•	 เลือกใช้	UVGI	ในกรณีที่จ�ำเป็น	ค�ำนึง

ถึงสถำนท่ีติดตั้ง	 มุมรับแสงที่เพียงพอ	

และคุณภำพของ	UVGI	เช่น:	

	 1.	 บริเวณห้องหรือพื้นท่ีเสี่ยง	 แขวน

หลอด 	 UV 	 ไว ้ บน เพดำน ให ้ รั ง สี

อลัตรำไวโอเลตกระจำยไปทัว่ห้องในพืน้ที่

ที่ไม่มีคนอยู่	

	 2.	 พืน้ท่ีส่วนบนของห้อง	(upper	room	

or	 shielded	 ultraviolet	 germicidal	

irradiation	 fixture)	 ใช้ฆ่ำเช้ือวัณโรค					

ในลักษณะละอองฝอยเสมหะท่ีลอยขึ้น

ด้ำนบนโดยรังสีอัลตรำไวโอเลต	 หลอด

รังสีอัลตรำไวโอเลตที่ใช ้มีโคมรองรับ					

เพื่อป้องกันมิให้รังสีแผ่โดยตรงลงมำ				

ด้ำนล่ำง	แต่ให้รงัสแีผ่ขึน้บนและด้ำนข้ำง

+ + -



13คู่มือการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจาย
เชื้อวัณโรคในสถานพยาบาล

กระบวนกำร วิธีปฏิบัติ
รพ.*

ศูนย์

รพ.*	

ทัว่ไป

รพ.*

ชุมชน

	 3.	 เครื่องฆ่ำเชื้อโรคในอำกำศด้วยรังสี

อัลตรำไวโอเลตแบบระบบปิด	(UV	Fan)	

ได้ตลอดเวลำขณะท�ำงำนอยู่ในห้อง	 เช่น	

ห้องไอซียู	 ห้องผ่ำตัด	 ห้องตรวจโรค							

ห้องฉุกเฉิน	เป็นต้น

	 4.	พัดลมดูดเชื้อโรคในอำกำศขณะ

ปฏิบัติงำน	 เช่น	 ตู้ชีวนิรภัย	 (biological	

safety	cabinet:	BSC)	และตูย้้อมสสีไลด์	

ผ่ำนหลอดรงัสอีลัตรำไวโอเลตเพือ่ฆ่ำเช้ือ

ก่อนปล่อยออกสู่ภำยนอกอำคำร

	 5.	 รงัสอีลัตรำไวโอเลต	ทีต่ดิอยูใ่นตูเ้กบ็

เสมหะหลังจำกผู้ป่วยขำกเสมหะเสร็จ

และไม่มีคนอยู่ในตู้เก็บเสมหะ

•	 ตรวจวัดปริมำณควำมเข้มของรังสี

อลัตรำไวโอเลตให้เพียงพอต่อกำรฆ่ำเชื้อ

วัณโรคและไม่เป็นอันตรำยต่อผู้ป่วย/									

ผูป้ฏิบัติงำน

+ + -

5.	กำรควบคุม

สิ่งแวดล้อม

ในห้องตรวจผูป่้วยนอก

•	 แยกพื้นที่นั่งรอตรวจ	 และห้องตรวจ

ของผูป่้วยตดิเชือ้ทำงอำกำศจำกพืน้ทีอ่ืน่	ๆ

•	 ตดิตัง้ระบบระบำยอำกำศส�ำหรบัพืน้ที่

รอตรวจ	 และภำยในห้องตรวจเพ่ือ

ควบคุมทิศทำงกำรไหลของอำกำศและ

ป้องกันกำรติดเชื้อจำกผู้ป่วยสู่บุคลำกร

•	 ให้มอีตัรำกำรถ่ำยเทอำกำศไม่น้อยกว่ำ	

6	ACH	

++

++

+

++

++

+

++

++

-



14 คู่มือการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจาย
เชื้อวัณโรคในสถานพยาบาล

กระบวนกำร วิธีปฏิบัติ
รพ.*

ศูนย์

รพ.*	

ทัว่ไป

รพ.*

ชุมชน

6.	กำรควบคุม

สิ่งแวดล้อมในคลินิก

วัณโรค

•	 ที่ตั้งของคลินิกอยู่ในต�ำแหน่งท่ีเอื้อต่อ

ทิศทำงกำรไหลของอำกำศ	ถ้ำไม่สำมำรถ

ติดต้ังระบบปรับอำกำศและระบำย

อำกำศได้	 ให้ใช้ระบบระบำยอำกำศด้วย

วิธีธรรมชำติ	 โดยมีอัตรำกำรไหลของ

อำกำศอย่ำงน้อย	30	ACH

•	 ติดตั้งระบบปรับอำกำศและระบำย

อำกำศเพื่อควบคุมทิศทำงกำรไหลของ

อำกำศภำยในพื้นที่คลินิกแบบเดียวกับ

ห้องแยกผู้ป่วยวัณโรค	โดยให้มีอัตรำกำร

ถ่ำยเทอำกำศไม่น้อยกว่ำ	12	ACH

•	 ก�ำหนดอำกำศระบำยทิ้งออกจำก

คลนิกิวัณโรค	99.97%	DOF	และต�ำแหน่ง

หน้ำกำกระบำยอำกำศจำกห้องอยู่ใกล	้			

ผู้ป่วย

•	 ไม่ติดต้ังเครื่องปรับอำกำศแบบทั่วไป

ภำยในคลินิกวัณโรค	

++

++

±

++

++

+

±

++

-

-

-

-

7.	ห้องแยกผู้ป่วย

วัณโรคหรือโรคติดเชื้อ

ระบบทำงเดินหำยใจ	

(Airborne	Infection	

Isolation	Room:	

AIIR)

•	 หำกอำกำศที่ระบำยออกจำกห้อง						

อยู ่ห่ำงจำกพื้นท่ีสำธำรณะที่มีผู ้ใช้งำน	

หรอืช่องเปิดส�ำหรบัรบัอำกำศเข้ำสูอ่ำคำร

ใกล้เคยีงมำกกว่ำ	25	ฟตุ	สำมำรถระบำย

ท้ิงสู ่บรรยำกำศได้โดยตรงโดยไม่ผ่ำน	

HEPA	Filter

•	 ก�ำหนดอำกำศระบำยท้ิงออกจำกห้อง

แยกผูป่้วยวัณโรค	99.97%	DOF	ต�ำแหน่ง

หน้ำกำกระบำยอำกำศจำกห้องอยูบ่ริเวณ

หัวเตียงผู้ป่วยหรือฝ้ำเพดำน

+

+

+

-

-

-



15คู่มือการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจาย
เชื้อวัณโรคในสถานพยาบาล

กระบวนกำร วิธีปฏิบัติ
รพ.*

ศูนย์

รพ.*	

ทัว่ไป

รพ.*

ชุมชน

•	 AIIR	ควบคุมสภำวะอำกำศภำยในห้อง

เต็มรูปแบบ	มีลักษณะ	ดังนี้

	 -	อัตรำกำรถ่ำยเทอำกำศผ่ำนห้องไม่

น้อยกว่ำ	12	ACH

	 -	แรงดันอำกำศภำยในห้องเป็นลบ					

ไม่น้อยกว่ำ	2.5	Pascal

	 -	อณุหภมูภิำยในห้องระหว่ำง	21	-	24o	C

	 -	ควำมชื้นสัมพัทธ์ภำยในห้องไม่เกิน	

60%	RH

	 -	อำกำศที่ระบำยทิ้งผ่ำน	HEPA	Filter	

ก่อน	ปล่อยออกสู่บรรยำกำศภำยนอก

•	 ไม่ติดตั้งพัดลมระบำยอำกำศชนิดติด

ผนงัส�ำหรบัใช้ระบำยอำกำศออกจำกห้อง

ผู้ป่วยวัณโรคหรือโรคติดเชื้อทำงอำกำศ	

++

++

+

++

-

-

8.	กำรควบคุม

สิ่งแวดล้อม

ในห้องตรวจ/

รักษำทำงรังสีวิทยำ

•	 แยกห้องฉำยรังสีส�ำหรับผู้ป่วยอื่นกับ				

ผู ้ป ่วยวัณโรคหรือโรคติดเช้ือทำงเดิน

หำยใจ	และตดิตัง้ระบบระบำยอำกำศทีด่ี	

รวมถึงห้องเปลี่ยนเสื้อผ้ำผู้ป่วย

•	 อำกำศที่ระบำยทิ้งจำกห้องฉำยรังสีที่

รองรับผู้ป่วยวัณโรคหรือโรคติดเชื้อทำง

อำกำศ	ผ่ำน	HEPA	Filter	หรอืท้ิงให้ระยะ

ทีห่่ำงจำกพืน้ทีใ่ช้งำนหรอืพืน้ทีส่ำธำรณะ

อย่ำงน้อย	25	ฟุต

•	 ให้มอีตัรำกำรถ่ำยเทอำกำศไม่น้อยกว่ำ	

6	ACH	

•	 ตรวจสอบกำรไหลของอำกำศทีถ่กูต้อง	

ในห้องตรวจ/รักษำทำงรังสีวิทยำ

+

+

+

+

+

±

±

±

-

-

-

-



16 คู่มือการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจาย
เชื้อวัณโรคในสถานพยาบาล

กระบวนกำร วิธีปฏิบัติ
รพ.*

ศูนย์

รพ.*	

ทัว่ไป

รพ.*

ชุมชน

9.	กำรควบคุม

สิ่งแวดล้อมใน

ห้องปฏิบัติกำร	

(Laboratory)

•	 ควบคุมควำมดันอำกำศภำยในห้อง

ปฏิบัติกำรส�ำหรับตรวจหำหรือเพำะเช้ือ

วัณโรคให้น้อยกว่ำภำยนอก	

•	 ติดตั้งพัดลมระบำยอำกำศส�ำหรับ					

ห้องปฏิบัติกำร

•	 ให้มอีตัรำกำรถ่ำยเทอำกำศไม่น้อยกว่ำ	

6	ACH	

•	 อัตรำกำรระบำยอำกำศออกจำกห้อง

ปฏิบัติกำรและตู้ชีวนิรภัย	 (Biological	

safety	cabinet	class	II	หรือ	class	III)	

ค�ำนวณให้เหมำะสมกับชนิดของห้อง/							

ตู้ชีวนิรภัย

•	 ทดสอบระบบ	(Validation)	ตูช้วีนริภยั	

ที่ใช้งำนภำยในห้องปฏิบัติกำรทุกปี

•	 พิจำรณำเส้นทำงสัญจรต่ำง	 ๆ	 ของ	

บุคคลำกร	ที่จะเข้ำ	-	ออก	จำกพื้นที่ห้อง

ปฏิบัติกำร	

++

++

++

++

++

++

++

++

++

++

++

++

-

-

-

-

-

-

10.	กำรควบคุม

สิ่งแวดล้อม

ในห้องฉุกเฉิน

•	 ติดตั้งระบบระบำยอำกำศให้ได้ตำม

มำตรฐำนมีประสทิธิภำพอย่ำงเพยีงพอใน

ห้องฉุกเฉิน

•	 เตรียมพื้นที่ภำยในห้องฉุกเฉินส�ำหรับ

รองรบัผู้ป่วยวัณโรคหรือโรคติดเช้ือระบบ

ทำงเดินหำยใจ	

•	 ให้มอีตัรำกำรถ่ำยเทอำกำศไม่น้อยกว่ำ	

12	ACH

++

+

++

++

±

+

++

-

-



17คู่มือการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจาย
เชื้อวัณโรคในสถานพยาบาล

กระบวนกำร วิธีปฏิบัติ
รพ.*

ศูนย์

รพ.*	

ทัว่ไป

รพ.*

ชุมชน

11.	กำรควบคุม

สิ่งแวดล้อม

ในหออภิบำล

•	 เตรียมพื้นที่ห ้องแยกโรคไว ้รองรับ

เฉพำะผู้ป่วยวัณโรคหรือโรคติดเชื้อทำง

อำกำศไว้ภำยในหออภิบำลผู้ป่วยอย่ำง

น้อย	1	ห้อง	ตำมมำตรฐำนของห้องแยก

โรคผู้ป่วยติดเชื้อทำงอำกำศ

•	 สำมำรถรับผู ้ป่วยติดเชื้อทำงอำกำศ

ภำยในห้องแยกเดี่ยวภำยในหออภิบำลที่

มีระบบปรับอำกำศแบบแยกส่วนได้	โดย

ไม่เปิดใช้งำนเครื่องปรับอำกำศภำยใน

ห้องแยกผู้ป่วย	 และตรวจสอบต�ำแหน่ง

พัดลมระบำยอำกำศภำยในหออภิบำล

ทั้งหมด	ไม่ใหท้ิศทำงกำรไหลของอำกำศ

ผ่ำนผู้ป่วยรำยอื่น

•	 ให้มอีตัรำกำรถ่ำยเทอำกำศไม่น้อยกว่ำ	

6	ACH

++

++

++

+

+

++

-

-

-

12.	กำรควบคุม

สิ่งแวดล้อม

ในหอผู้ป่วยสำมัญ

•	 หอผู้ป่วยสำมัญที่ไม่ติดตั้งระบบปรับ

อำกำศ	พิจำรณำต�ำแหน่งของเตียงผู้ป่วย

วัณโรคที่อยู่ใกล้กับภำยนอกอำคำร	 เพื่อ

ให้ระบำยอำกำศออกได้ดี

•	 หำกใช้พัดลมส�ำหรับผู้ป่วย	 ให้ก�ำหนด

ต�ำแหน่งตดิตัง้พดัลม	ไม่ให้อำกำศผ่ำนไป

ยังผู้ป่วยรำยอื่น	

+

+

+

+

+

+



18 คู่มือการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจาย
เชื้อวัณโรคในสถานพยาบาล

กระบวนกำร วิธีปฏิบัติ
รพ.*

ศูนย์

รพ.*	

ทัว่ไป

รพ.*

ชุมชน

13.	กำรควบคุม

สิ่งแวดล้อม

ในห้องพิเศษทั่วไป

รับผู้ป่วยติดเชื้อ

ทำงอำกำศ

•	 ไม่เปิดเคร่ืองปรับอำกำศภำยในห้อง						

ผู้ป่วย	หำกต้องกำรเปิดใช้งำนเครื่องปรับ

อำกำศ	จะใช้ได้เฉพำะผูป่้วยอยูใ่นห้องคน

เดียวเท่ำนั้น	หำกบุคลำกรทำงกำรแพทย์

เข้ำไปในห้องจะต้องปิดเครือ่งปรบัอำกำศ

ก่อนเสมอ	

•	 ล้ำงท�ำควำมสะอำดเคร่ืองปรับอำกำศ

ท้ังภำยในเครื่องและนอกเครื่องก่อนรับ				

ผู้ป่วยรำยใหม่ทุกครั้ง	

•	 ไม่เปิดประตูห้องผู้ป่วยค้ำงไว้	

•	 กำรใช้พัดลมหมุนเวียนภำยในห้อง								

ผูป่้วยจะต้องค�ำนงึถงึต�ำแหน่งติดตัง้	และ

ทิศทำงกำรไหลของอำกำศ

•	 ไม่ติดตั้งพัดลมระบำยอำกำศชนิดติด

ผนงัส�ำหรบัใช้ระบำยอำกำศออกจำกห้อง

ที่รับผู้ป่วยติดเชื้อทำงอำกำศ

++

++

++

++

++

++

++

++

++

++

-

-

++

-

-

14.	กำรควบคุม

สิ่งแวดล้อม

ในห้องผ่ำตัด

•	 กำรผ่ำตัดผู้ป่วยติดเช้ือระบบทำงเดิน

หำยใจให้มี	 Ante	 Room	 ก่อนเข้ำห้อง

ผ่ำตัด	 และควบคุมแรงดันอำกำศภำยใน	

Ante	 Room	 ให้น้อยกว่ำพื้นที่โดยรอบ

เพื่อป้องกันกำรแพร่กระจำยเชื้อระบบ

ทำงเดินหำยใจจำกห้องผ ่ำตัดออกสู ่

ภำยนอก	

•	 ให้มอีตัรำกำรถ่ำยเทอำกำศไม่น้อยกว่ำ	

25	ACH	

•	 ต�ำแหน่งหน้ำกำกระบำยอำกำศจำก

ห้องบริเวณผนังมุมห้องใกล้พื้น

++

++

±

++

++

±

-

-

-



19คู่มือการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจาย
เชื้อวัณโรคในสถานพยาบาล

กระบวนกำร วิธีปฏิบัติ
รพ.*

ศูนย์

รพ.*	

ทัว่ไป

รพ.*

ชุมชน

•	 เลือกใช้ห้องผ่ำตัดผู ้ป่วยติดเชื้อทำง
อำกำศที่ต�ำแหน่งของห้องเสี่ยงต่อกำร
แพร่กระจำยเชื้อทำงอำกำศน้อยที่สุด
•	 ด�ำเนินกำรผ่ำตัดผู ้ป ่วยติดเช้ือทำง
อำกำศในช่วงเวลำที่เลิกใช้งำนพื้นที่ห้อง
ผ่ำตัดส่วนอื่น
•	 ปรับระบบปรับอำกำศของห้องผ่ำตัด	
ไม่ใหเ้ป็น	Positive	Pressure

++

+

+

++

+

+

-

-

-

15.	กำรควบคุม
สิ่งแวดล้อม
ในห้องส่องกล้อง
bronchoscopy

•	 ควบคุมระดับควำมช้ืนสัมพัทธ์ภำยใน
ห้องให้ไม่เกิน	 60%	 RH	 เพื่อเป็นกำร
ป้องกันปัญหำน�้ำหยดและเกิดเชื้อรำตำม
มำจำกกำรใช้งำนระบบปรับอำกำศและ
ระบบ	Negative	Pressure
•	 ก�ำหนดต�ำแหน่งของพัดลมระบำย
อำกำศออกจำกห้องส่องกล้องเพือ่ควบคมุ
ทิศทำงกำรไหลของอำกำศ	 ไม่ให้ผ่ำน		
จำกผู้ป่วยสู่บุคลำกรทำงกำรแพทย์
•	 ให้มอีตัรำกำรถ่ำยเทอำกำศไม่น้อยกว่ำ	
12	ACH
•	 ก�ำหนดอำกำศระบำยท้ิงออกจำกห้อง
ส่องกล้อง	99.97%	DOF
•	 ต�ำแหน่งหน้ำกำกระบำยอำกำศจำก
ห้องบริเวณใกล้ผู้ป่วย
•	 ห ้องส ่องกล ้องที่ติดตั้งเครื่องปรับ
อำกำศแบบทั่วไปให้ติดตั้งพัดลมระบำย
อำกำศเพิ่มเติม	 และไม่เปิดใช้งำนเครื่อง
ปรับอำกำศในระหว่ำงกำรส่องกล้อง									
ผู้ป่วยติดเชื้อทำงอำกำศ

+

+

++

±

±

++

+

+

++

±

±

++

-

-

-

-

-

-



20 คู่มือการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจาย
เชื้อวัณโรคในสถานพยาบาล

กระบวนกำร วิธีปฏิบัติ
รพ.*

ศูนย์

รพ.*	

ทัว่ไป

รพ.*

ชุมชน

16.	กำรควบคุม

สิ่งแวดล้อมในห้อง

ชันสูตรศพ	

(Autopsy)

•	 เตรียมระบบท่อระบำยอำกำศให ้

เหมำะสมกับชนิดของเตียงชันสูตร

•	 ให้มอีตัรำกำรถ่ำยเทอำกำศไม่น้อยกว่ำ	

12	ACH	

•	 ก�ำหนดอำกำศระบำยท้ิงออกจำกห้อง

ชันสูตรศพ	99.97%	DOF	

•	 หำกไม่มีห้องชันสูตรศพตำมมำตรฐำน	

ควรส่งต่อไปยังหน่วยงำนที่รองรับได้	

++

++

±

++

++

++

±

++

-

-

-

-
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เชื้อวัณโรคในสถานพยาบาล

การป้องกันวัณโรคในบุคลากรทางการแพทย์
(Prevention of Tuberculosis in Healthcare Personnel)

	 กำรป้องกันวัณโรคในบุคลำกรทำงกำรแพทย์	ประกอบด้วย	

	 ก.	 กำรใช้เครื่องป้องกันร่ำงกำยส่วนบุคคล	 (Personal	 Protective	

Equipment:	PPE)	เป็นกำรด�ำเนนิกำรเพือ่ลดควำมเสีย่งต่อกำรได้รบัเชือ้วณัโรคของ

บุคลำกรในหน่วยงำน	 ที่ให้กำรตรวจวินิจฉัยหรือรักษำผู้ท่ีเป็นหรือสงสัยว่ำป่วยเป็น

วัณโรคหรือผู้ป่วยวัณโรค	มีหลักกำรใช้ดังนี้	

	 	 	 1.	 ใช้เมือ่จ�ำเป็นเฉพำะกรณทีีม่ข้ีอบ่งชีเ้ท่ำนัน้	เมือ่หมดกจิกรรมแล้วให้

ถอดเครื่องป้องกันร่ำงกำยออก	

	 	 	 2.	 เลือกใช้	 PPE	 ให้เหมำะแก่งำน	 ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ว่ำต้องกำร

ป้องกนัใครและอวยัวะส่วนใด	ผูป้ฏบัิตงิำนต้องมคีวำมรู	้ควำมเข้ำใจ

ว่ำกิจกรรมกำรดูแลแต่ละอย่ำงมีควำมเสี่ยงต่อกำรสัมผัสเช้ือโรค

หรือไม่	และช่องทำงใด

	 	 	 3.	 เลอืกใช้	PPE	ทีม่ขีนำดทีเ่หมำะสมกบัผูส้วมใส่	เพือ่ให้ได้ผลดีในด้ำน

กำรป้องกันกำรแพร่กระจำยเชื้อและสะดวกต่อกำรปฏิบัติงำน

	 	 	 4.	 มกีำรหมนุเวยีนและกำรก�ำจัดเครือ่งป้องกนัร่ำงกำยส่วนบุคคลอย่ำง

เหมำะสม

	 	 	 อุปกรณ์หลักในกำรลดหรือป้องกันกำรแพร่กระจำยเชื้อวัณโรค	 คือ	

อุปกรณ์ป้องกันร่ำงกำยระบบทำงเดินหำยใจ	



22 คู่มือการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจาย
เชื้อวัณโรคในสถานพยาบาล

	 	 	 •		 ให้บุคลำกรหรือเจ้ำหน้ำที่ที่ดูแลผู้ป่วยเข้ำข่ำย/สงสัย/ป่วยเป็น

วัณโรคใส่หน้ำกำกกรองอนุภำคอย่ำงน้อยที่สุดเป็นชนิด	N	95	และ

แนะน�ำให้ผู ้ป่วยใส่หน้ำกำกอนำมัย	 และเน้นกำรล้ำงมือเป็น							

หลักส�ำคัญ

	 	 	 •		 กำรท�ำหัตถกำรที่อำจมีละอองฝอยในผู้ป่วยใด	ๆ	ในพื้นที่ที่มีควำม

เสี่ยง	ต้องใส่หน้ำกำกกรองอนุภำค	N	95	และทดสอบ	Fit	check	

ทุกครั้งหลังใส่หน้ำกำกกรองอนุภำค	

	 	 	 •		 N	95	ควรเป็นชนิดที่ปรับเข้ำกับรูปหน้ำได้	เพื่อควำมเหมำะสมกับ

บุคลำกร	มีคุณภำพดีและคุ้มค่ำ	

	 ข.	 กำรบริหำรจัดกำรทำงคลินิก	(Clinical	management)

	 	 	 -		 ควรให้ผู้ป่วยที่สำมำรถแพร่เชื้อได้	 หยุดงำนเพื่อรักษำเพื่อลดกำร

แพร่กระจำยเช้ือในสถำนที่ท�ำงำน	 เป็นเวลำอย่ำงน้อย	 2	 สัปดำห	์

(กรณีผู้ป่วยวัณโรคดื้อยำหลำยขนำน	 ควรหยุดงำนจนกว่ำเสมหะ

ตรวจไม่พบเชื้อ)

	 	 	 -		 บคุลำกรป่วยเป็นวณัโรคมสีทิธใินกำรได้รบัค่ำตอบแทนจำกกำรตดิ

เชือ้ทีเ่กดิจำกกำรท�ำงำน	ได้รบัเงนิเดอืนในช่วงเวลำทีห่ยดุงำน	และ

นำยจ้ำงไม่สำมำรถเลิกจ้ำงด้วยเหตุที่บุคลำกรป่วยเป็นวัณโรค	

	 	 	 -		 ควรท�ำควำมสะอำดห้องท�ำงำนที่พบผู้ป่วยวัณโรค	 เช่น	 เปิดประต	ู

หน้ำต่ำงระบำยอำกำศ	ล้ำงแอร์	ท�ำควำมสะอำดผ้ำม่ำน

	 	 	 -		 แนะน�ำให้ผู ้สัมผัสใกล้ชิด	 ซึ่งได้แก่คนท่ีท�ำงำนในห้องเดียวกัน						

ตรวจหำวัณโรค	(contact	investigation)

	 	 	 -		 ให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่ผูส้มัผสั	และผูท้ีเ่กีย่วข้อง	ให้ก�ำลงัใจในกำร

รักษำ	ไม่แสดงควำมรังเกียจต่อผู้ป่วย	เพื่อลดกำรตีตรำ	(stigma)
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การเฝ้าระวงั การตดิเชือ้
และการป่วยเป็นวณัโรคของบคุลากร

ระดับกำรปฏิบัติ		 	 	 ++		 =		 ต้อง		 	 +		 =		 ควรจะ	

	 	 	 	 	 	 	 		+		 =		 น่ำจะ		 	 -			 =		 ไม่ต้องปฎิบัติ/มีข้อจ�ำกัด

*	โรงพยำบำลที่มีชื่อเรียกเป็นอย่ำงอื่น	ให้เทียบขนำด/ศักยภำพ	เพื่อกำรปฏิบัติ

กระบวนกำร วิธีปฏิบัติ
รพ.*

ศูนย์

รพ.*	

ทัว่ไป

รพ.*

ชุมชน

1.	กำรเฝ้ำระวัง

(Surveillance)	

	 1.1	เฝ้ำระวังกำรติด

เชื้อและกำรป่วยของ

บุคลำกรทำงกำรแพทย์

•	 มมีำตรกำรในกำรเฝ้ำระวงัและป้องกนั

กำรป่วยเป็นวัณโรคของบุคลำกร	

	 -	บุคลำกรทำงกำรแพทย์มีควำมรู 	้				

เก่ียวกับวัณโรค	 กำรแพร่เชื้อวัณโรคและ

แนวทำงป้องกัน

	 -	บุคลำกรใหม่ที่เริ่มท�ำงำนในสถำน

พยำบำล	 ได้รับกำรตรวจคัดกรองหำ

วัณโรคด้วยกำรเอกซเรย์ปอดทุกรำย	

++ ++ ++

	 1.2	กำรรำยงำน

อัตรำอุบัติกำรณ์ป่วย

วัณโรคของบุคลำกร

•	 ให้มีรำยงำนอัตรำอุบัติกำรณ์ป ่วย

วัณโรค	 ของบุคลำกรตำมลักษณะงำน	

(Incidence	 rate	of	TB	disease	per	

occupation)	 เช่น	 พยำบำล	 แพทย์							

นกัปฏิบัติกำรฉกุเฉนิกำรแพทย์	และอตัรำ

อุบัติกำรณ์ป่วยวัณโรคต่อหน่วยงำน	เช่น	

หอผู้ป่วยต่ำง	ๆ	เป็นรำยปี

++ ++ +
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กระบวนกำร วิธีปฏิบัติ
รพ.*

ศูนย์

รพ.*	

ทัว่ไป

รพ.*

ชุมชน

	 1.3	รำยงำนผล

กำรด�ำเนินงำน	

เมื่อบุคลำกรป่วย

เป็นวัณโรค

•	 รำยงำนกำรเฝ้ำระวังกำรติดเชื้อและ

กำรป่วยเป็นวัณโรค	 เพื่อประเมินควำม

เสี่ยงบุคลำกรป่วยด้วยวัณโรค	 และหำ

แนวทำงกำรแก ้ไขป ัญหำ	 ปรับปรุง	

พฒันำกำรด�ำเนนิงำนกำรป้องกนักำรแพร่

กระจำยเช้ือในสถำนพยำบำล	โดยมตีวัช้ีวดั	

เช่น	 จ�ำนวนบุคลำกรท้ังหมด	 จ�ำนวน

บุคลำกรที่ได้รับกำรตรวจคัดกรองเพ่ือ

ค้นหำกำรติดเชื้อและจ�ำนวนบุคลำกรที่

ป่วยเป็นวัณโรค	 พร้อมทั้งจ�ำแนกตำม

แผนกที่ท�ำงำน

++ ++ ++

2.	กำรตรวจคัดกรอง

หำวัณโรค	

(Screening)

•	 ตรวจคัดกรองหำวัณโรคด ้วยกำร

เอกซเรย์ปอดปีละ	1	ครั้ง

	 -	หำกเป็นบคุลำกรท�ำงำนในหน่วยงำน

ท่ีมีควำมเ ส่ียงต ่อ วัณโรคสูง 	 ได ้แก 	่									

ห ้องส ่องกล ้องหลอดลม	 ห ้องตรวจ

สมรรถภำพปอด	ห้องตรวจผู้ป่วยฉุกเฉิน	

ผู ้ป ่วยนอก	 ห ้องปฏิบั ติกำรวัณโรค									

ห้องเอกซเรย์	ตรวจคัดกรองวัณโรค	ด้วย

กำรเอกซเรย์ทกุ	6	เดือน	และตรวจคดักรอง	

กำรติดเชื้อวัณโรคโดยใช้กำรทดสอบ								

ทุเบอร์คุลิน	 (TST)	 หรือ	 Interferon	 -	

gamma	 release	 assay	 (IGRA)	 ปีละ						

1	 ครั้ง	 เพื่อวินิจฉัยวัณโรคแฝง	 (Latent	

tuberculosis	infection:	LTBI)

++

+

++

+

++

+
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กระบวนกำร วิธีปฏิบัติ
รพ.*

ศูนย์

รพ.*	

ทัว่ไป

รพ.*

ชุมชน

	 -	บุคลำกรใหม่ที่เริ่มท�ำงำนในสถำน
พยำบำล	 ได้รับกำรตรวจคัดกรองหำ
วัณโรคด้วยกำรเอกซเรย์ปอดทุกรำย
•	 กำรตรวจคดักรอง	(screening)	กำรตดิ
เช้ือวัณโรคในบุคลำกรใหม่ที่ไม่เคยติด				
เชื้อวัณโรคมำก่อนด้วยกำรทดสอบ	 TST	
หรือ	IGRA
•	 หำกเคยติดเช้ือวัณโรคแล้ว	 ไม่ต้อง
ให้กำรป้องกนัด้วย	isoniazid	prophylaxis	
ให้เฝ ้ำระวังกำรป่วยเป็นวัณโรคและ
ป้องกันกำรรับเช้ือใหม่	 โดยกำรตรวจ
ร่ำงกำยทุก	6	เดือน	-	1	ปี
•	 หำกตรวจ	 screening	 กำรติดเชื้อ
วัณโรคในบุคลำกรใหม่แล้วผลเป็นลบ						
(ไม่เคยติดเชื้อวัณโรค)	 ให้ทดสอบซ�้ำอีก
ภำยใน	1	-	2	ปี
•	 หำกติดเชื้อวัณโรคใหม่	 (conversion)	
และตรวจร่ำงกำยแล้วไม่พบกำรป่วยเป็น
วัณโรค	:
	Ü	 ควรให้ค�ำแนะน�ำในกำรปฏิบัติตัว
และติดตำมอย่ำงใกล้ชิดโดยเฉพำะ	2	ปีแรก
	Ü	 อำจพิจำรณำให้ยำป้องกัน	 (INH	
prophylaxis)	 ในกลุ ่มท่ีมีปัจจัยเสี่ยง			
เช่น	เบำหวำน	ได้รับยำกดภูมิคุ้มกัน	หรือ
มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง	เป็นต้น

++

+

+

±

+

±

++

+

+

-

+

±

++

+

+

-

+

±



26 คู่มือการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจาย
เชื้อวัณโรคในสถานพยาบาล

กระบวนกำร วิธีปฏิบัติ
รพ.*

ศูนย์

รพ.*	

ทัว่ไป

รพ.*

ชุมชน

3.	กำรจดักำรบคุคลำกร	

ที่ป่วยด้วยวัณโรค

•	 บุคลำกรป ่วยเป ็นวัณโรคไวต ่อยำ	

แนวทำงกำรรักษำไม่ต ่ำงจำกผู ้ป ่วย

วัณโรคท่ัวไป	 และให้หยุดงำนเพื่อรักษำ

ด้วยยำมำตรฐำนส�ำหรับวัณโรคอย่ำง		

น้อย	 2	 สัปดำห์	 หรือจนกว่ำผลตรวจ			

ย้อมเสมหะจะไม่พบเช้ือ	 (smear	 AFB								

negative)	แต่หำกยงัพบเช้ือในเสมหะอยู่

ต้องหยุดงำนจนกวำ่จะตรวจย้อมเสมหะ

ไม่พบเชื้อ

•	 บุคลำกรป่วยเป็นวัณโรคด้ือยำหลำย

ขนำน	 (MDR	 -	 TB)	 ต้องหยุดงำนเพ่ือ

รักษำด้วยสูตรยำส�ำหรับวัณโรคดื้อยำ

อย่ำงน้อย	 1	 เดือน	 หรือจนกว่ำตรวจ

เสมหะไม่พบเชือ้	(smear	AFB	negative	

และผล	 culture	 TB	 negative	 2	 ครั้ง	

ห่ำงกนั	1	เดือน)	ควรตรวจย้อมเสมหะซ�ำ้

ที่	1	เดือน	หำกยังตรวจพบเชื้อควรตรวจ

เสมหะซ�้ำในอีก	 1	 เดือนต่อมำจนกว่ำจะ

ตรวจย้อมเสมหะไม่พบเชือ้	และต้องหยดุ

งำนเพ่ือแก้ไขหรือปรับปรุงกำรรักษำให้

เหมำะสม	กรณีที่ยังพบเชื้อเป็นเวลำนำน

กว่ำ	 2	 เดือนและอำกำรไม่ดีข้ึนควร

ปรกึษำผูเ้ชีย่วชำญโรคตดิเชือ้	ซึง่จะทรำบ

ผล	culture	TB	เดือนที่	2	ของกำรรักษำ

ใช้เวลำอีก	 1	 เดือน	 รวมเวลำหยุดงำน

ประมำณ	3	เดือน

++

++

++

++

++

++
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กระบวนกำร วิธีปฏิบัติ
รพ.*

ศูนย์

รพ.*	

ทัว่ไป

รพ.*

ชุมชน

•	 ให้ควำมรูแ้ก่ผูร่้วมงำนเรือ่งกำรแพร่เชือ้	

วัณโรค	 กำรป้องกันกำรติดเชื้อวัณโรค	

เพื่อลดควำมเสี่ยงต่อกำรติดเช้ือ	 และ			

กำรตีตรำ	 (stigma)	 และแบ่งแยกผู้ป่วย

ในหน่วยงำน

•	 ด�ำเนนิกำรตำมแนวทำงกำรด�ำเนินงำน

ควบคมุวณัโรคแห่งชำต	ิและตำมพระรำช

บัญญัติหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ	

มำตรำ	 41	 เรื่องค ่ำชดเชยบุคลำกร

ทำงกำรแพทย์ที่ได้รับผลกระทบจำก				

กำรให้บริกำรเพื่อเป็นกำรบรรเทำควำม

เสียหำยและสร้ำงขวัญและก�ำลังใจให้กับ

บุคลำกร

+

++

+

++

+

++
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3 ดร. เกียรติไชย		ฟักศรี เทคนิคกำรแพทย์ คณะแพทยศำสตร์	

มหำวิทยำลัยขอนแก่น

4 นำย ไกรฤกษ์		สุธรรม เทคนิคกำรแพทย์ ส�ำนกังำนป้องกันควบคมุโรค	

ที่	5	จังหวัดรำชบุรี

5 นำยแพทย์ ขจรศักดิ์		ศิลปโภชำกุล แพทย์ คณะแพทยศำสตร์	

มหำวทิยำลยัสงขลำนครนิทร์

6 นำงสำว คัคนำงค์		นำคสวัสดิ์ พยำบำล อิสระ

7 แพทย์หญิง จริยำ		แสงสัจจำ แพทย์ คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนำ

8 นำย จักรพันธ์		ภวังค์คะรัตน์ วิศวกรรม บริษัท	โจนส์	แลง	ลำซำลล์	

แมนเนจเม้นท์

9 นำง จันทนำ		ปำละกูล พยำบำล โรงพยำบำลมิตรภำพ

เมโมเรียล	สระบุรี

10 นำงสำว จันทร์ทริำ		พงศ์ชำญวทิย์ พยำบำล โรงพยำบำลพิมำย	

จ.นครรำชสีมำ

11 นำยแพทย์ เจริญ		ชูโชติถำวร แพทย์ ทีป่รึกษำสถำบันโรคทรวงอก

12 นำง ชลดำ		ผิวผ่อง พยำบำล โรงพยำบำลสุรำษฎร์ธำนี

13 นำยแพทย์ ณยศ		ปณิธำนธรรม แพทย์ สถำบันบ�ำรำศนรำดูร

14 นำย ณัฐกร		จันทนะ พยำบำล โรงพยำบำลมะกำรักษ์	

จ.กำญจนบุรี

15 นำงสำว ทัศนีย์		นวลค�ำ พยำบำล โรงพยำบำลแม่สอด	จ.ตำก

16 นำงสำว ทิพวิไล		ช่ำงสี พยำบำล โรงพยำบำลเจ้ำพระยำ

อภัยภูเบศร	จ.ปรำจีนบุรี
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ล�ำดับ ค�ำน�ำหน้ำ ชื่อ	-	สกุล สำขำเชี่ยวชำญ สถำบัน

17 นำงสำว เทพนิมิตร		จุแดง พยำบำล คณะแพทยศำสตร์ศิริรำช

พยำบำล

18 นำยแพทย์ นิรันดร์		วรรณประภำ แพทย์ คณะแพทยศำสตร์ศิริรำช

พยำบำล

19 นำง บัวผัด		ปำนจร พยำบำล โรงพยำบำลแม่สอด	จ.ตำก

20 นำงสำว ปัทมำ		ชัยชุมภู พยำบำล โรงพยำบำลแม่สำย	

จ.เชียงรำย

21 นำง พรเพ็ญ		กติตสินุทโรภำส พยำบำล โรงพยำบำลปำกพลี	

จ.นครนำยก

22 นำยแพทย์ ยงค์		รงค์รุ่งเรือง แพทย์ คณะแพทยศำสตร์ศิริรำช

พยำบำล

23 นำย ภัทร		วัฒนธรรม วิศวกรรม บริษัท	เนเชอรัล	กรีน	

อินโนเวชั่น	จ�ำกัด

24 นำง รัชดำ		เจิดรังษี พยำบำล คณะแพทยศำสตร์ศิริรำช

พยำบำล

25 นำง วรำภรณ์		เทียนทอง พยำบำล สถำบันบ�ำรำศนรำดูร

26 นำย วรำยุ		สุมำลำ นักวิชำกำร

สำธำรณสุข

โรงพยำบำลพิมำย	

จ.นครรำชสีมำ

27 นำงสำว วลัยพร		วิสิฐนนทชัย พยำบำล สถำบันบ�ำรำศนรำดูร

28 นำงสำว วินนะดำ	คงเดชศักดำ พยำบำล สถำบันบ�ำรำศนรำดูร

29 นำยแพทย์ วิศัลย์		มูลศำสตร์ แพทย์ สถำบันบ�ำรำศนรำดูร

30 นำยแพทย์ วีรวัฒน์		มโนสุทธิ แพทย์ สถำบันบ�ำรำศนรำดูร

31 นำงสำว ศรสีรุย์ี		เอือ้จริะพงษ์พันธ์ พยำบำล โรงพยำบำลสระบุรี

32 นำงสำว ศิริพร		รำชคมน์ พยำบำล คณะแพทยศำสตร์

ศิริรำชพยำบำล

33 นำงสำว ศิริวรรณ		แย้มนิ่มนวล เทคนิคกำรแพทย์ ส�ำนกังำนป้องกันควบคมุโรค	

ที่	4	จังหวัดสระบุรี

34 นำยแพทย์ สมหวัง		ด่ำนชัยวิจิตร แพทย์ คณะแพทยศำสตร์

ศิริรำชพยำบำล
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ล�ำดับ ค�ำน�ำหน้ำ ชื่อ	-	สกุล สำขำเชี่ยวชำญ สถำบัน

35 นำงสำว สำยใจ		สมิทธิกำร เทคนิคกำรแพทย์ ส�ำนักวัณโรค	กลุ่มปฏิบัติ

กำรอ้ำงอิงชันสูตรวัณโรค

แห่งชำติ

36 นำง สิริพรรณ		พงษ์พำนิช พยำบำล โรงพยำบำลสระบุรี

37 นำง สุรีรักษ์		อจลพงศ์ พยำบำล โรงพยำบำลเชียงรำย

ประชำนุเครำะห์

38 นำย สุวัฒน์		ด�ำนิล ชีวอนำมัย คณะวิทยำศำสตร์และ

เทคโนโลยีสุขภำพ	

มหำวทิยำลยันวมนิทรำธริำช

39 นำงสำว อชิรญำ		เอกจิตต์ พยำบำล โรงพยำบำลมะกำรักษ์	

จ.กำญจนบุรี

40 นำงสำว อรทัย		ฟ้ำหทัย พยำบำล โรงพยำบำลปำกพลี	

จ.นครนำยก

41 นำง อรัญญำ		สิงห์ทะยำน พยำบำล โรงพยำบำลมิตรภำพ

เมโมเรียล	สระบุรี

42 ดร. อะเคื้อ		อุณหเลขกะ พยำบำล คณะพยำบำลศำสตร์	

ม.เชียงใหม่

43 นำงสำว อมัไพวรรณ	พวงก�ำหยำด พยำบำล สถำบันบ�ำรำศนรำดูร

44 นำง อุดมรัตน์		เหงี่ยมโพธิ์ พยำบำล โรงพยำบำลเจ้ำพระยำ

อภัยภูเบศร	จ.ปรำจีนบุรี

45 นำงสำว เอื้อใจ		แจ่มศักดิ์ พยำบำล สถำบันบ�ำรำศนรำดูร




