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๑. วัตถุประสงค์ 
        เพ่ือให้บุคลากรในโรงพยาบาลสามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง ปลอดภัยและเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

๒. ขอบเขต 
     แนวทางปฏิบัตินี้ครอบคลุมบุคลากรทุกหน่วยงานในโรงพยาบาลบางใหญ่ 
๓. ผู้รับผิดชอบ 
    แพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลบางใหญ่ ที่มีความเสี่ยงสัมผัส
เลือดและสารคัดหลั่งของผู้ป่วย 
๔. นิยามศัพท์ 
        อุบัติเหตุที่เกิดจากของมีคม สัมผัสเลือดหรือสารคัดหลั่งขณะปฏิบัติงาน  หมายถึง อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
ขณะที่บุคลากรในทีมสุขภาพให้การพยาบาลและรักษาผู้ป่วย โดยมีสาเหตุจากเข็มหรือของมีคมทิ่มตำผิวหนังที่ 
เยื่อบุ (mucous membrane) มีแผลสัมผัสเลือดหรือสารคัดหลั่งของผู้ป่วยหรือสิ่งคัดหลั่งกระเด็นเข้าตา ปาก  
▪ เลือด หมายถึง เลือดของมนุษย์ ส่วนประกอบของเลือดมนุษย์ และผลผลิตซึ่งเกิดจากเลือดของมนุษย์ 
▪ สารคัดหลั่ง หมายถึงของเหลวในร่างกายของมนุษย์ ได้แก่ อสุจิ ของเหลวในช่องคลอด ของเหลวใน 

ไขสันหลัง ของเหลวในไขข้อ ของเหลวในช่องเยื่อหุ้มปอด ของเหลวในช่องท้อง น้ำคร่ำ น้ำลาย และ 
ของเหลวในร่างกายใดๆ ที่ไม่ปนเปื้อนกับเลือด 
▪ เชื้อโรคที่เกิดจากการแพร่เชื้อจากของมีคมบาดในสถานพยาบาล 
เชื ้อโรคที่อาจเกิดขึ ้นได้จากของมีคมบาด ได้แก่  ไวรัสตับอักเสบบี (hepatitis B virus) ไวรัสตับอักเสบซี 
(hepatitis C virus) และไวรัสโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (human immunodeficiency virus, HIV) 
๕. แนวทางปฏิบัติเมื่อบุคลากรในทีมสุขภาพได้รับอุบัติเหตุจากของมีคมหรือสิ่งคัดหลั่งขณะปฏิบัติงาน 

          ๕.๑เมื่อบุคลากรในทีมสุขภาพสัมผัสเลือดหรือสารคัดหลั่งของผู้ป่วยสามารถปฏิบัติการเบื้องต้นเพ่ือลดการ
ติดเชื้อ ดังนี้   

                ๕.๑.๑ ถูกของมีคมหรือเข็มตำ ไม่ควรบีบเค้นแผลหรือถูอย่างรุนแรง เพราะจะทำให้เกิดแผลมากขึ้น
และเพ่ิมโอกาสการได้รับเชื้อ ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดและ/หรือน้ำสบู่ หรือ 4% Chlorhexidine (Hibiscrub) แล้ว
เช็ดตามด้วย 70 % แอลกอฮอล์หรือ betadine ไม่ควรใช้น้ำยาที่กัดหรือทำลายผิวหนังและเยื่อบุ  

               ๕.๑.๒ ถ้าเลือดหรือสารคัดหลั่งกระเด็นเข้าตา ให้ล้างตาด้วยน้ำสะอาดหรือน้ำเกลือ (0.9%NSS) (โดย
ล้างจากตรงกลางออกทางด้านข้าง) ปริมาณมากโดยวิธีให้น้ำไหลผ่าน ไม่ควรใช้สบู่หรือน้ำยาทำลายเชื้อชนิดอ่ืน 
ในกรณีใส่เลนส์สัมผัส (contact lens) ใส่ไว้ขณะล้างตาในช่วงแรก หลังจากนั้นจึงถอดออก และล้างตาอีกครั้ง
ด้วยวิธีเดียวกัน ส่วนเลนส์สัมผัสให้ทำความสะอาดปกติและสามารถใช้งานได้เหมือนเดิม 

               ๕.๑.๓ ถ้าเลือดหรือสารคัดหลั่งกระเด็นเข้าปาก ให้บ้วนทิ้งทันที หลังจากนั้นบ้วนปากหรือกลั้วปาก
และคอด้วยน้ำสะอาดหรือน้ำเกลือ ทำซ้ำๆหลายครั้ง ไม่ควรใช้น้ำยาทำลายเชื้อหรือน้ำยาบ้วนปาก เพราะมี
โอกาสทำให้เกิดแผลในปากและเพ่ิมโอกาสของการได้รับเชื้อเพ่ิมข้ึน 
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               ๕.๑.๔ ถ้าเลือดหรือสิ่งคัดหลั่งกระเด็นถูกผิวหนังที่มีแผล ให้ล้างบริเวณท่ีถูกสัมผัสด้วยน้ำสะอาดหรือน้ำ
และสบู่ไม่ควรขัดถู ในกรณีไม่มีน้ำล้างทันที 

 

         ๕.๒ ในเวลาราชการ 
                 ๕.๒.๑ รายงานผู้บังคับบัญชา (หัวหน้างาน) 
                 ๕.๒.๒ กรอกข้อมูลแบบบันทึก/รายงานสำหรับบุคลากรเมื่อเกิดอุบัติเหตุของมีคมทิ่มตำ/โดนสารคัด  
                          หลั่ง (แบบฟอร์ม download ได้จากหน้า web โรงพยาบาล)ส่งแบบรายงานที่งานป้องกัน  
                          และควบคุมการติดเชื้อเพ่ือตรวจติดตามความเสี่ยงของการติดเชื้อจากการเกิดอุบัติเหตุฯครั้งนี้ 
                 ๕.๒.๓ พบแพทย์อายุรกรรมหรือแพทย์เวชปฏิบัติที่งานผู้ป่วยนอก เพ่ือซักประวัติแบบบันทึกรายงาน 
                          และเจาะเลือด ให้บุคลากรเจาะเลือดตรวจ 

        - ตรวจเลือด Anti-HIV, HBs Ag, Anti-HBs , Anti-HCV ภายใน ๒๔ ชั่วโมงหลังสัมผัส 
        - CBC, SGOT, SGPT, BUN, Cr, UA (เพ่ือเป็นข้อมูลพื้นฐานก่อนได้รับยาต่อเนื่อง) โดยให้  
        เบิกจ่ายตามสิทธิการรักษาของตนเอง สิทธิประกันสังคมเขียนใบกท.16,ใบกท.44  และแพทย ์
        ผู้ตรวจเขียนแบบกท.16/1 ,ใบรายงานอุบัติเหตุฯ สำเนาบัตรประชาชน เพ่ือใช้ประกอบการ   
        เบิกจ่ายจากกองทุนทดแทน (แบบฟอร์มรับได ้ที่งาน HR ชั้น๓, นอกเวลา รับได้ที่ ER) 

                  ๕.๒.๔ รายงาน ICN เพ่ือดำเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ซักประวัติเกี่ยวกับลักษณะการ  
                           เกิดอุบัติเหตุ ปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อต่างๆ ประวัติการได้รับวัคซีน ป้องกันไวรัสตับอักเสบบี   
                           และใหค้ำแนะนำบุคลากรการปฏิบัติตัวและการมาตรวจตามนัด 
                  ๕.๒.๕ ส่งรับคำปรึกษาจากงานสุขภาพจิต (ติดต่อ ๑๕๒) 

            ๕.๒.๖ ถ้าทราบต้นตอของแหล่งสัมผัส แพทย์ขออนุญาตผู้ป่วยหรือผู้ปกครองในการขอตรวจเลือด     
                   เพ่ือตรวจหา Anti-HIV, Anti-HCV, HBsAg โดยอธิบายถึงความจำเป็นในการตรวจเลือดและให้  
                   ผู้ป่วยหรือผู้ปกครองเซ็นใบยินยอม (Inform consent) 

   ๕.๒.๗ กรณีต้นตอไม่ยินยอมให้ตรวจเลือดส่งต้นตอของแหล่งสัมผัสปรึกษางานสุขภาพจิต 
                   ๕.๒.๘ การพิจารณารับยาต้านไวรัสและกรณีบุคลากรไม่มีภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบีเพ่ือพิจารณาให้    
                            hepatitis B immunoglobulin (HBIG) และวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี 

        ในเวลาราชการ : พิจารณาสั่งการรักษาโดยแพทย์ OPD 
หมายเหตุ : ควรปรึกษาอายุรแพทย์ : ทั้ง HBIG และ Hepatitis B Vaccine ต้องชำระเงินเองทุกสิทธิ์ 

        ๕.๒.๙ การบริหารยาต้านไวรัสเอดส์ พิจารณาให้ตามกลุ่มเสี่ยง และแหล่งของการได้รับอุบัติเหตุ 
        ๕.๒.๑๐ ควรได้รับประทานยาทันทีภายใน ๒๔ ชั่วโมงหลังได้รับอุบัติเหตุ และรับยาต่อเนื่องจนครบ   
                   ๔ สัปดาห์ และทานยาตรงตามเวลา 
        ๕.๒.๑๑ ยา Stat dose ภายในเวลา ๒๔.๐๐น.รับยาได้ที่ห้องยาแต่หลังจากนี้รับยาได้ที่ห้อง ER 
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              ๕.๓ นอกเวลาราชการ 
                 ๕.๒.๑ รายงานหัวหน้าเวรหรือพยาบาลเวรรตรวจการณ์ 
                 ๕.๒.๒ กรอกข้อมูลแบบบันทึก/รายงานสำหรับบุคลากรเมื่อเกิดอุบัติเหตุของมีคมทิ่มตำ/โดนสารคัด  
                          หลั่ง (แบบฟอร์ม download ได้จากหน้า web โรงพยาบาล)ส่งแบบรายงานที่งานป้องกัน  
                          และควบคุมการติดเชื้อในวันราชการ เพื่อตรวจติดตามความเสี่ยงของการติดเชื้อจากการเกิด      
                          อุบัติเหตุฯครั้งนี้ 
                 ๕.๒.๓ พบแพทย์อายุรกรรมหรือแพทย์เวชปฏิบัติที่งานผู้ป่วยนอกหรือแพทย์ที่ห้อง ER เพ่ือซักประวัติ  
                          แบบบันทึกรายงาน และเจาะเลือด ให้บุคลากรเจาะเลือดตรวจ 

        - ตรวจเลือด Anti-HIV, HBs Ag, Anti-HBs, Anti-HCV ภายใน 24 ชั่วโมงหลังสัมผัส 
        - CBC, SGOT, SGPT, BUN, Cr, UA (เพ่ือเป็นข้อมูลพื้นฐานก่อนได้รับยาต่อเนื่อง) โดยให้  
        เบิกจ่ายตามสิทธิการรักษาของตนเอง สิทธิประกันสังคมเขียนใบกท.16,ใบกท.44และแพทย์ 
        ผู้ตรวจเขียนแบบกท.16/1, ใบรายงานอุบัติเหตุฯ สำเนาบัตรประชาชน เพื่อใช้ประกอบการ
เบิกจ่ายจากกองทุนทดแทน  (แบบฟอร์มรับได ้ที่ ER) 

                  ๕.๒.๔ รายงาน ICN ทางโทรศัพท ์เพ่ือดำเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ซักประวัติ   
                         เกี่ยวกับลักษณะการเกิดอุบัติเหตุ ปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อต่างๆ ประวัติการได้รับวัคซีน   
                         ป้องกันไวรัสตับอักเสบบีและให้คำแนะนำบุคลากรการปฏิบัติตัวและการมาตรวจตามนัด 
                  ๕.๒.๕ ส่งรับคำปรึกษาจากงานสุขภาพจิตเมื่อเปิดทำการ (ติดต่อ 152) 

            ๕.๒.๖ ถ้าทราบต้นตอของแหล่งสัมผัส แพทย์ขออนุญาตผู้ป่วยหรือผู้ปกครองในการขอตรวจเลือด     
                   เพ่ือตรวจหา Anti-HIV, Anti-HCV, HBsAg โดยอธิบายถึงความจำเป็นในการตรวจเลือดและให้  
                   ผู้ป่วยหรือผู้ปกครองเซ็นใบยินยอม (Inform consent) 

   ๕.๒.๗ กรณีต้นตอไม่ยินยอมให้ตรวจเลือดส่งต้นตอของแหล่งสัมผัสปรึกษาแพทย์เวร & ICN 
                   ๕.๒.๘ การพิจารณารับยาต้านไวรัสและกรณีบุคลากรไม่มีภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบีเพื่อพิจารณาให้    
                            hepatitis B immunoglobulin (HBIG) และวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี 

         นอกเวลาราชการ : พิจารณาสั่งการรักษาโดยแพทย์เวรในหรือแพทย์ตรวจโรคนอกเวลาราชการ 
หมายเหตุ :  

1. ควรปรึกษาอายุรแพทย์ :  ทั้ง HBIG และ Hepatitis B Vaccine ต้องชำระเงินเองทุกสิทธิ์ 
2. สิทธิประกันสังคมให้แจ้งเจ้าหน้าที่เวชระเบียนทุกครั้งว่าเป็นบุคลากรของโรงพยาบาลเพื่อเปลี่ยนสิทธิ เป็น 

กองทุนเงินทดแทน และดำเนินการจัดเก็บเอกสารสำเนาบัตรประชาชน  แบบกท.44 แบบกท.16แบ
บกท.16/1 
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โรงพยาบาลบางใหญ่ 
งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล 

 รหัสเอกสาร:QP-IC-04 ฉบับที่ 1 ปรับปรุงครั้งที่ 4 
ระเบียบปฏิบัติ  การปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุสัมผัส
เลือดหรือสารคัดหลั่งจากการปฏิบัติงาน 

วันที่ประกาศใช้   
1 มีนาคม 2554 

หน้า  4/9 

 
          ๕.๓ กรณทีี่ผู้ป่วยมีผล Anti-HIV positive ปฏิบัตดิังนี้ 
                ๕.๓.๑ พยาบาลควบคุมการติดเชื้อ ประสานงานกับอายุรแพทย์ เพ่ือประเมินการรับประทานยาต้าน  
                 ไวรัสและต้องดำเนินการให้บุคลากรได้รับยาโดยเร็วที่สุดและการรับประทานยาต้านไวรัสต้องไม่เกิน  
                 ๗๒ ชัว่โมง และนัดติดตามผล ๑ สัปดาห์หลังรับประทานยา เฝ้าระวังผลข้างเคียงจากยาต้านไวรัส 
                ๕.๓.๒ พยาบาลควบคุมการติดเชื้อ ติดตามบุคลากรตามวันนัดและแผนการรักษาของแพทย์ 
           ๕.๔ กรณีบุคลากรเกิดอุบัติเหตุฯคู่กรณีผู้ป่วยผล Anti- HIV positive หรือไม่สามารถระบุผู้ป่วย/ 
                 แหล่งที่มาของเลือด (Unknown source) หรือระยะเวลาการเกิดอุบัติเหตุฯเกิน ๗๒ ชั่วโมง ให้ 
                 ปรึกษาอายุรแพทย์เพ่ือประเมินความเสี่ยงและพิจารณาให้ยาต้านไวรัส 
          ๕.๕ กรณีท่ีผู้ป่วยมีผลตรวจ Anti- HIV และ Anti HCV negative ระยะเวลาเกิน ๑ เดือนและคาดว่าไม่ 
                อยู่ในช่วง window period ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงหรือการใช้ยาเสพติด บุคลากรที่ได้รับอุบัติเหตุฯไม่ต้อง 
                ติดตามการตรวจเลือด 
         ๕.๖ กรณผีู้ป่วยมีผล HBsAg positive และบุคลากรไม่มีภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี พยาบาลควบคุมการติด   
               เชื้อประสานอายุรแพทย์เพ่ือพิจารณาให้ hepatitis B immunoglobulin (HBIG) และวัคซีนป้องกัน  
               ไวรัสตับอักเสบบี 
          ๕.๗ กรณีท่ีผู้ป่วยมีผล HBsAg Negative และบุคลากรไม่มีภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี แพทย์เวรที่ทำการ   
               รักษาพิจารณาให้วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี โดยเร็วที่สุดและติดตามผล Anti- HBs/ELISA หลังฉีด 
               วัคซีนครบ ๓ เข็มประมาณ ๑- ๒ เดือน  
          ๕.๘ ในกรณีที่บุคลากรในทีมสุขภาพเป็นพนักงานบริษัท (เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด) ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับ    
                บุคลากรโรงพยาบาล 
          ๕.๙ กรณีสิทธิประกันสังคมพระนั่งเกล้าสามารถส่งต่อไปรับการตรวจรักษาท่ีพระนั่งเกล้าได้เลย 
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โรงพยาบาลบางใหญ่ 
งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล 

 รหัสเอกสาร:QP-IC-04 ฉบับที่ 1 ปรับปรุงครั้งที่ 4 
ระเบียบปฏิบัติ  การปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุสัมผัส
เลือดหรือสารคัดหลั่งจากการปฏิบัติงาน 

วันที่ประกาศใช้   
1 มีนาคม 2554 

หน้า  5/9 
 

 

เอกสารอ้างอิง 

1. งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล แนวทาง
ปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากของมีคมและสารคัดหลั่งขณะปฏิบัติงาน พฤษภาคม 2562 

2. งานควบคุมโรคติดเชื้อ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ แนวทางปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขความเสี่ยงบุคลากร
ทีมสุขภาพ ได้รับอุบัติเหตุสัมผัสเลือดและสารคัดหลั่ง : ปทุมธานี 2554 

3. สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค. (ร่าง) แนวทางเวชปฏิบัติการ
ป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอดส์ของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในขณะปฏิบัติงาน. กระทรวง
สาธารณสุข: นนทบุรี 2552 
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โรงพยาบาลบางใหญ่ 
งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล 

รหัสเอกสาร:QP-IC-04 ฉบับที่ 1 ปรับปรุงครั้งที่ 4 
ระเบียบปฏิบัติ  การปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุสัมผัส
เลือดหรือสิ่งคัดหลั่ง 

วันที่ประกาศใช้   
1 มีนาคม 2554 

หน้า  6/9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
แหล่งอ้างอิง :  
HIV POST EXPOSURE PROPHYLAXIS: THAI GUIDELINE 2017 
 

ตารางที่ ๑ การประเมนิพ้ืนฐานก่อนการให้ oPEP 
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โรงพยาบาลบางใหญ่ 
งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล 

 รหัสเอกสาร:QP-IC-04 ฉบับที่ 1 ปรับปรุงครั้งที่ 4 

ระเบียบปฏิบัติ  การปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุสัมผัส
เลือดหรือสารคัดหลั่งจากการปฏิบัติงาน 

วันที่ประกาศใช้   
1 มีนาคม 2554 

หน้า  7/9 
 

 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

 
 

สูตรแนะนำ 

สูตรยาต้านไวรัส ขนาดยา 
 Tenofovir (TDF)  300 mg                            1X1 po pc       # 28 
 Lamivudine (3TC) 300 mg                          1X1 po pc       # 28 
 Lopinavir/ritonavir (LPV/r) 200/50              2 tab po q 12 hr  # 112 

 
กรณีมีปัญหาไต  

CrCl < 50 ml/min 

 Zidovudine (AZT)  300 mg 
 แทน TDF ในสูตรแนะนำ 

ปรับdoseตามCrCl 

 Lamivudine (3TC) 300 mg                          ปรับdoseตามCrCl 
 Lopinavir/ritonavir (LPV/r) 200/50              2 tab po q 12 hr  # 112 

 
การปรับยาในระดับ CrCl ต่าง ๆ  

โดย CrCl คำนวณจากสูตร   [(140-age (yr)) x weight (kg) ]   (X0.85ในผู้หญิง) 
                                                              72 x serum Cr (mg/dl) 
CrCl <10 10-29 30-49 

AZT : Zidovudine (300) 1x1 po pc       (300) 1 tab po q 12 hr    
3TC : Lamivudine 25-50 mg po OD   100 mg po OD 150 mg po OD 
LPV/r : Lopinavir/ritonavir  ไม่ต้องปรับขนาดยา 

 
หมายเหตุ ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในกรณี ต่อไปนี้ 

1. กรณีทราบผลเลือด แหล่งต้นตอ เช่น ไวรัส HIV ดื้อยาหรือผู้ป่วยรับประทานยาต้านไวรัสอยู่ 
2. ผู้สัมผัสโรคประจำตัวรุนแรง เช่น ตับอักเสบ หรือไตวาย 
3. ผู้สัมผัสตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร 
4. ผู้สัมผัสเกิดอาการข้างเคียงท่ีรุนแรงจากการได้รับยาต้านไวรัสที่ใช้ป้องกันการติดเชื้อ 

 
 
 
                                                                            ลงชื่อ......................................................ผู้จ่ายยา 
                                                                                      วันที่.................................................. 

ตารางที่ 2 การได้รับยาเพ่ือป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี (ควรได้รับยาภายใน 2 ชม.- 24ชม.) 
ให้ยาต้านไวรัสจำนวน 28 วัน 
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โรงพยาบาลบางใหญ่ 
งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล 

เอกสาร: QP-IC-04 ฉบับที่ 1 ปรับปรุงครั้งที่ 4 
ระเบียบปฏิบัติ  การปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
สัมผัสเลือดหรือสารคัดหลั่งจากการปฏิบัติงาน 

วันที่ประกาศใช้  
1 มีนาคม 2554  

หน้า  8/9 
  
ตารางที่ 3 การป้องกันการติดเชื้อตับอักเสบบี ภายหลังการสัมผัสเลือด 
             ที่อาจมี HBsAg ผ่านทางผิวหนัง 
ประวัตภิูมิคุ้มกันและระดับการ
ตอบสนองของภูมิคุ้มกัน 
(antiHBs) Ab ของบุคลากรทาง
การแพทย์ 

ผลเลือดของเจ้าของเลือด/สารคัดหลั่งนั้น 

HBsAg ให้ผลบวก HBsAg ให้ผลลบ ไม่ทราบผลเลือด 

ไม่เคยฉีดวัคซีน/ฉีดไม่ครบ/จำ
ไม่ได ้

ให้ HBIG 1 ครั้ง 
และให้วัคซีน Hep B 1ชุดและ repeat 
anti -HBs ห่างจากวัคซีนเข็มที่ 3
ประมาณ 1-2 เดือน 

วัคซีน Hep B 1ชุด ให้ HBIG 1 ครั้ง และให้
วัคซีน Hep B 1ชุดและ 
repeat anti -HBs ห่าง
จากวัคซีนเข็มท่ี 3 
ประมาณ 1-2 เดือน 

เคยฉีดวัคซีนครบ 3 เข็มและเคย
ตรวจ Anti-HBs≥ 10 mlU/ml 

ไม่ต้องรักษา 

เคยฉีดวัคซีนครบ 3 เข็ม × 2 
ชุด แล้วยังได้ Anti-HBs < 10 
mlU/ml 

 HBIG 2 ครั้ง ห่างกัน 1เดือน ไม่ต้องรักษา 
HBIG 2 ครั้ง ห่างกัน 1
เดือน 

เคยฉีดวัคซีนครบ 3 เข็ม แตไ่ม่
ทราบผลการตอบสนองของ
ภูมิคุ้มกัน 

ตรวจเลือด anti – HBs บุคลากร ถ้า ≥ 10mlU/ml          ไม่ต้องรักษา 
ถ้า < 10mlU/ml 
        ให้ HBIG 1 ชุดและ repeat 
anti- HBs ห่างจากวัคซีนเข็มที่ 3 
ประมาณ 1-2 เดือน 

 

 

ถ้า < 10mlU/ml 
        วัคซีน Hep B 
1 ชุดและ repeat 
anti- HBs ห่างจาก
วัคซีนเข็มที่ 3 
ประมาณ 1-2 เดือน 

ถ้า < 10mlU/ml 
        ให้ HBIG 1 ครั้ง
และวัคซีน Hep B 1 ชุด 
และ repeat anti- HBs 
ห่างจากวัคซีนเข็มที่ 3 
ประมาณ 1-2 เดือน 

 

  คำย่อ :1. HBsAg = Hepatitis B Surface Antigen 
2.Anti- HBs = Antibody to Hepatitis B Surface Antigen 
3.HBIG = Hepatitis B Immune Globulin 
4.Hep B = Hepatitis B 
5.ตารางการฉีด Hep B 3 เข็มคือ 0,1-2,6 เดือน 
6.ขนาดยา HBIG = 0.06 ml/kg IM (ฉีดคนละข้างกับ Hep B vaccine) 

แหล่งอ้างอิง :  CDC Guidance for Evaluating Health – Care Personnel for Hepatitis B Virus Protection 
and for Administering Post exposure Management December 20,2013 
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โรงพยาบาลบางใหญ่ 
งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล 

เอกสาร: QP-IC-04 ฉบับที่ 1 ปรับปรุงครั้งที่ 3 
ระเบียบปฏิบัติ  การปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุสัมผัส
เลือดหรือสารคัดหลั่งจากการปฏิบัติงาน 

วันที่ประกาศใช้    
1 มีนาคม 2554 

หน้า  9/9 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

แนวทางปฏิบัติเมื่อบุคลากรทางการแพทย์สัมผัสเลือดหรือสารคัดหลั่งของผู้ป่วยขณะทำงาน 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

ถกูเขม็/ของมคีมที่เป้ือนเลือด หรือ 
body fluids ต ำหรือบำดหรือถกู

ผิวหนงัที่ไม่ปกต ิ

เลือดหรือสำรคดัหลั่งจำกผูป่้วย 

กระเด็นเขำ้ตำ 
เลือดหรือสำรคดัหลั่งจำกผูป่้วย 

กระเด็นเขำ้ปำก 
 

บ้วนปากและกลั้วคอด้วยน้ำสะอาดหรือ 
0.9% NSS 

ในเวลาราชการ:     รายงานหัวหน้างาน & แจ้งพยาบาลควบคมุการติดเชื้อ 
นอกเวลาราชการ:  รายงานหัวหน้าเวร & รายงานพยาบาลเวรตรวจการณ ์
  

 

ไม่บีบเคน้บรเิวณที่สมัผสั ลำ้งออก
ดว้ยน ำ้สะอำดหรือน ำ้สบู่เชด็ดว้ย  
70% alcohol หรือ betadine 

solution 

ลำ้งดว้ยน ำ้สะอำด 

หรือ0.9% NSS มำกๆ 

กรณไีม่ทราบผลเลือดของ Source ให้ขอเจาะเลือด
ตรวจ Anti -HIV ,HBsAg, Anti- HCV 
 

ซกัประวตัิรำยละเอียดกำรสมัผสัและลงแบบรำยงำนกรณีเกิดอบุตัิเหตฯุ/พบแพทย ์

- ตรวจเลือดบคุลำกรส่งตรวจภำยใน  24 ชั่วโมง 

Anti-HIV, HBs Ag, Anti-HBs, Anti-HCV  

แพทยพ์ิจำรณำกำรรกัษำตำมควำมเส่ียง 

 

Source มีผลเลือด anti-HIV 

negative และไม่อยูใ่นระยะ 

window period 

ไม่ตอ้งให ้oPEP และไม่

ตอ้งตดิตำมบคุลำกร 

Source มีควำมเส่ียงสงูต่อกำรตดิ

เชือ้ HIV หรือเลือดหรือ body fluids 

ที่สมัผสัน่ำจะเป็นของผูต้ิดเชือ้ HIV 
ไม่ใช ่

Source มีผล anti- HIV 

Positive และบคุลำกรที่สมัผสั

มีควำมเส่ียงต่อกำรติดเชือ้ HIV 

พิจำรณำให ้oPEP โดยเลือก

สตูรยำตำมตำรำงที่ 2 

ใช ่
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