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แนวทางเวชปฏิบัติการป้องกันการติดเช้ือเอชไอวี 
ของบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุขขณะปฏิบัติงาน 

 
ปัจจุบนัเราใชห้ลกั  Standard  Precautions  ซ่ึงเป็นมาตรการท่ีใชเ้พื่อป้องกนัการติดเช้ือจากการ

สัมผสัเลือด ของเหลว สารคดัหลัง่ หรือส่ิงขบัถ่ายจากร่างกาย รวมถึงการสัมผสัผวิหนงัท่ีมีแผลและเยื่อบุ
ต่างๆท่ีมี     รอยฉีกขาด ขอ้ปฏิบติัน้ีใช้กบัเลือดและของเหลวจากร่างกายทุกชนิด ยกเวน้เหง่ือ ไม่ว่า
ของเหลวนั้นจะมีเลือดปนหรือไม่ก็ตาม โดยให้ปฏิบติัเสมือนว่าผูป่้วยทุกรายอาจเป็นพาหะของ
โรคติดต่อ เพื่อป้องกนัการติดต่อของโรคจากผูป่้วยมาสู่ผูป้ฏิบติังาน ทั้งท่ีทราบและไม่ทราบแหล่งท่ีมา
ของเช้ือ  

Standard Precautions  เป็นการป้องกนัการแพร่กระจายเช้ือแบบมาตรฐาน เป็นการปฏิบติัขั้น
พื้นฐานเพื่อป้องกนัการติดเช้ือ มาตรการน้ีใชก้บัผูป่้วยทุกราย ท่ีมารับบริการจากโรงพยาบาลหรือสถาน
บริการสาธารณสุข โดยไม่ค  านึงถึงการวินิจฉยัโรคหรือผูป่้วยจะมีการติดเช้ือหรือไม่ ซ่ึงเป็นมาตรการท่ี
ประยกุตม์าจาก Universal Precautions และ Body Substance Isolation 
 
ข้อปฏิบัติทีส่ าคัญตามหลัก  Standard  Precautions   

1. การลา้งมือ ให้ลา้งมือก่อนและหลงัสัมผสัเลือด  ส่ิงคดัหลัง่และส่ิงท่ีปนเป้ือนทุกชนิดของ
ผูป่้วย  ไม่วา่จะสวมถุงมือหรือไม่ก็ตาม 

2. การใช้ถุงมือ ใช้ถุงมือท่ีสะอาด ไม่จ  าเป็นตอ้งใช้ถุงมือท่ีปราศจากเช้ือ(Sterile)  เม่ือตอ้ง
สัมผสัเลือด ส่ิงคดัหลัง่ ส่ิงปนเป้ือนทุกชนิด ผิวหนงัท่ีมีแผลและเยื่อบุต่างๆของผูป่้วย และ
เปล่ียนถุงมือเม่ือเป้ือนหรือเม่ือท างานเดิมเสร็จแล้วและตอ้งการท างานอนัใหม่ ให้ถอด     
ถุงมือทุกคร้ังหลงัเสร็จจากงาน และใหล้า้งมือทนัทีท่ีถอดถุงมือ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ก่อนท่ีจะ
สัมผสัส่ิงท่ีสะอาดหรือผูป่้วยรายใหม่ 

3. สวมอุปกรณ์ป้องกนัท่ีเหมาะสม เช่น สวมหนา้กากปิดปากและจมูก (Mask)   แว่นตาหรือ
เคร่ืองป้องกนัตา (eye  shield)  และเคร่ืองป้องกนัหนา้ ( face  shields)  เม่ือท าหตัการท่ีอาจ
มีเลือดหรือ     ส่ิงคดัหลัง่กระเด็น  เช่น การท าแผลเยบ็แผล  การเจาะไขกระดูก  การเจาะน ้ า
ไขสันหลงั การส่องกลอ้ง  การผา่ตดั  เป็นตน้ 

4. การใส่เส้ือคลุม (Gown) ควรสวมเส้ือคลุมท่ีสะอาดเพื่อป้องกนัการปนเป้ือน โดยเฉพาะเม่ือ
ท าหัตการท่ีอาจมีเลือดหรือของเหลวจากร่างกายผูป่้วยกระเด็นหรือฟุ้งกระจาย เม่ือเสร็จ
จากการดูแลผูป่้วยใหถ้อดเส้ือคลุมและลา้งมือทนัที 

5. อุปกรณ์ท่ีใชก้บัผูป่้วยแลว้ ตอ้งถือดว้ยความระมดัระวงั และท าความสะอาด ท าลายเช้ือดว้ย
วธีิท่ีถูกตอ้งก่อนน าไปใชก้บัผูป่้วยรายอ่ืน 
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6. การป้องกนัเพื่อไม่ใหบุ้คลากรไดรั้บเช้ือท่ีติดต่อทางเลือด 
6.1 ระมดัระวงัการบาดเจบ็จากของมีคม เช่น มีดผา่ตดั เขม็ ขณะปฏิบติังาน 
6.2 ให้สวมเข็มดว้ยวิธีมือเดียว (one –hand technique) โดยใช้ปลายเข็มเก่ียวปลอกข้ึนมา 

ตั้งเขม็และปลอกข้ึน จนปลอกสวมลงไปสนิท  แลว้ทิ้งในภาชนะท่ีเตรียมไว ้ห้ามสวม
ปลอกเขม็กลบัโดยใชมื้อหน่ึงจบัเขม็และอีกมือหน่ึงจบัปลอกเขม็ 

6.3 ใช ้Mouthpiece, Resuscitation bag หรืออุปกรณ์ช่วยหายใจชนิดอ่ืนในการช่วยฟ้ืนคืน
ชีพ (Resuscitation) 

6.4 ถ้าคาดว่าการเจาะเลือดผูป่้วยหรือหัตถการใดท่ีมีความยากล าบาก ควรมีการเตรียม
ผูป่้วยและใหมี้ท่ีมีความช านาญและมีความพร้อมเป็นผูท้  าหตัถการ 

 
การปฏบัิติเมือ่บุคลากรได้รับอบัุติเหตุขณะปฏบัิติงาน 

 
วธีิปฏิบติัน้ีใชใ้นกรณีทั้งท่ีแน่ใจหรือไม่แน่ใจวา่จะติดเช้ือเอชไอวหีรือไม่ ดงัต่อไปน้ี 

 
วธีิปฏิบัติเมื่อเกดิอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน 

1.  ท าความสะอาดบริเวณท่ีบาดเจบ็หรือถูกอุบติัเหตุ 
      1.1  กรณีถูกเข็มต าหรือของมีคมบาด ให้บีบเอาเลือดออก แต่ไม่ควรบีบเค้นแผลรุนแรง 
หลงัจากนั้นใหล้า้งแผลดว้ยน ้าสะอาด/หรือน ้าสบู่  เช็ดรอบแผลดว้ย 70 %  แอลกอฮอล ์ใช ้NSS ลา้งแผล
ให้สะอาด แลว้จึง   ทาดว้ยน ้ ายาฆ่าเช้ือ คือ เบตาดีน/Povidone -Iodine  ทั้งน้ีไม่ควรใช้น ้ ายาท่ีกดัหรือ
ท าลายผวิหนงัและเยือ่บุมาท าความสะอาดแผล 
      1.2  กรณีเลือดหรือสารคดัหลัง่กระเด็นเขา้ตา  ให้ลา้งตาดว้ยน ้ าสะอาดจ านวนมากๆ  หลายๆ
คร้ัง หรืออาจลา้งดว้ยน ้าเกลือ NSS 

     1.3  กรณีเลือดหรือสารคดัหลัง่กระเด็นเขา้ปาก ให้บว้นน ้ าลายออก แลว้ลา้งปาก/หรือกลั้ว
ปากและคอดว้ยน ้าสะอาดจ านวนมากๆ หลายๆคร้ัง 

     1.4 กรณีเลือดหรือของเหลวกระเด็นถูกผวิหนงั ใหล้า้งผวิหนงับริเวณนั้นดว้ยน ้ าสะอาด/หรือ
น ้าสบูเ่ช็ดดว้ย 70 %  แอลกอฮอล ์และทาดว้ย Povidone -Iodine     

2.  บุคลากรทางการแพทยท่ี์ได้รับอุบติัเหตุอุบติัเหตุควรรายงานอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนกบัหัวหน้า
เวร/ หรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ (งานคลินิกให้ค  าปรึกษาหรืองาน IC) ภายใน  24  ชัว่โมง  และบนัทึก
แบบฟอร์มรายงานอุบติัการณ์  

3.  หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ (งานคลินิกให้ค  าปรึกษาหรืองาน IC) จะประสานเร่ืองการปรึกษา
แพทยเ์วร/แพทย ์IC  เพื่อประเมินความเส่ียงของการติดเช้ือ ตลอดจนการตรวจ  Anti-HIV ,HBsAg  
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                4. ในกรณีท่ียงัไม่ทราบวา่ผูป่้วยรายนั้นมีผล  Anti-HIV  เป็นอยา่งไร ให้เจาะเลือดผูป่้วยตรวจ            
Anti-HIV ,HBsAg ดว้ยการตรวจวิธีเร่งด่วนและตรวจซ ้ าดว้ยวิธีมาตรฐาน และส่งตรวจ HIV Antigen 
(Lab รพ.แพร่) โดยแจง้ผูป่้วยใหท้ราบก่อน ทั้งน้ีตอ้งมีการใหค้  าปรึกษาผูป่้วยก่อนและหลงัเจาะเลือด 

5.  ในกรณีท่ีผูป่้วยมี anti-HIV  เป็นบวก  ควรทราบขอ้มูลอ่ืนๆดว้ย ไดแ้ก่ระยะ (Stage) ของโรค 
ไดรั้บการรักษาดว้ยยาตา้นไวรัสหรือไม่  ไดย้าอะไร ผลการรักษาเป็นอย่างไร ปริมาณไวรัสในกระแส
เลือด ( Viral  Load) จ านวน CD4   มีปัญหาเช้ือด้ือยาหรือไม่  เป็นตน้ 

6.  เจาะเลือดบุคลากรเพื่อตรวจหาAnti-HIV, HBsAg, AntiHBs  ทนัที หรือภายใน  24  ชัว่โมง
หลงัไดรั้บอุบติัเหตุ ดว้ยวิธีการเร่งด่วนและตรวจซ ้ าดว้ยวิธีมาตรฐานและส่งตรวจ HIV Antigen (Lab 
รพ.แพร่) โดยท่ีใหค้  าปรึกษาก่อนและหลงัเจาะเลือด    

7.  แพทยห์รือเจา้หนา้ท่ีใหค้  าปรึกษาแก่บุคลากร เก่ียวกบัความเส่ียงของการติดเช้ือ ขอ้ดี ขอ้เสีย
ของการรับประทานยาตา้นไวรัสในการป้องกนัการติดเช้ือและผลขา้งเคียงของยา พยาบาลควบคุมการ
ติดเช้ือจะใหค้  าปรึกษาภายหลงัเกิดอุบติัเหตุ ในเร่ืองความเส่ียงของการติดเช้ือ การดูแลตนเอง การตรวจ
เลือด ความส าคญัของการติดตามภาวะสุขภาพ เป็นตน้ 

8.  ถา้บุคลากรตดัสินใจท่ีจะรับประทานยา  ตอ้งจดัหายาใหก้บับุคลากรโดยเร็วท่ีสุด ภายใน 1-2 
ชัว่โมง หลงัสัมผสั และ อยา่งชา้ไม่ควรเกิน 48- 72 ชัว่โมง หลงัไดรั้บอุบติัเหตุ การรับประทานยาตอ้ง
รับประทานให้ครบ 4 สัปดาห์ (28 วนั)  จึงจะมีประสิทธิภาพสูงสุดในการป้องกนั การใชย้าจะตอ้งอยู่
ภายใตก้ารควบคุมดูแลอยา่งใกลชิ้ดของแพทย ์ การพิจารณาใหย้าตา้นไวรัสตาม ตารางท่ี 1 และ 2   

9.การติดตามภาวะสุขภาพบุคลากร โดยการตรวจ Anti-HIV จะตรวจซ ้ าภายหลังสัมผสั              
6 สัปดาห์ 12 สัปดาห์ (3 เดือน) 6 เดือน และ 1ปี 

แต่ถา้บุคลากรท่ีสัมผสัมีการติดเช้ือ HCV จากแหล่งสัมผสัร่วมดว้ย ควรตรวจ Anti-HIV ซ ้ าอีก
คร้ังหน่ึงเม่ือครบ 12 เดือน (1 ปี) หลงัสัมผสั  และในช่วงน้ีบุคลากรควรงดบริจาคเลือด อวยัวะ หรือ 
อสุจิ และควรสวมถุงยางอนามยัทุกคร้ังท่ีมีเพศสัมพนัธ์ 
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ไม่ใช่ 
ใช่ 

 
รูปภาพที ่1 แสดงแนวทางการปฏิบัติเมื่อบุคลากรได้รับอุบัติเหตุขณะปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

แหล่งสัมผสัมผีล 
Anti- HIV  เป็นลบ 

แหล่งสัมผสัไม่ทราบว่าตดิเช้ือ 
HIV หรือไม่  

หรือไม่ทราบแหล่งสัมผสั 

*  ถูกเข็มหรือของมคีมที่
เป้ือนเลอืดหรือส่ิงคดัหลัง่ 
*  เลอืดหรือส่ิงคดัหลัง่
กระเดน็ถูกผวิหนังทีม่แีผล 
 

เลอืดหรือส่ิงคดัหลัง่
กระเดน็เข้าตา 

เลอืดหรือส่ิงคดัหลัง่
กระเดน็เข้าปาก 

ล้างด้วยน า้สะอาด หรือ NSS มากๆ  บ้วนปากและกลั้วคอด้วยน า้
สะอาด หรือ NSS  มากๆ   

ล้างออกด้วยน า้สะอาดหรือ
น า้สบู่ เช็ดด้วย  70% 
แอลกอฮอล์หรือ  เบตาดนี 

ซักประวตัแิละบันทกึหลกัฐาน 

เจาะเลอืดบุคลากรตรวจ  
Anti- HIV  ทนัท ี หรือ
ภายใน  24  ช่ัวโมง 

ปรึกษาแพทย์ผู้ดูแลผู้ป่วยเพือ่ขอ
ทราบประวตั ิ เจาะเลอืดผู้ป่วยทนัที

ถ้ายงัไม่มผีล  anti-HIV 

ประเมนิความเส่ียง 
ของการตดิเช้ือ 
และ ให้ค าแนะน า 

แจ้งผู้บังคบับญัชา  หรือหน่วยงาน
หรือผู้รับผดิชอบเบือ้งต้น   

 

แหล่งสัมผสัมผีล 
Anti- HIV  เป็นบวก และบุคลากรทีสั่มผสัมี

ความเส่ียงต่อการตดิเช้ือเอชไอว ี
 

ไม่ต้องให้ HIV OCC-PEP 
(ยาต้านไวรัส) 

แหล่งสัมผสัมคีวามเส่ียงสูงต่อการตดิ
เช้ือเอชไอวหีรือเลอืดหรือสารน า้ที่
สัมผสัน่าจะเป็นของผู้ตดิเช้ือเอชไอว ี

พจิารณาให้  HIV OCC-PEP 
(ยาต้านไวรัส) ตามตาราง 
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แนวทางการดูแลหลงัทราบผลเลอืดของบุคลากร 
       1.    ในกรณี  anti-HIV  ของบุคลากรท่ีเจาะภายใน  24 ชัว่โมงหลงัจากไดรั้บอุบติัเหตุเป็นบวกแสดง
วา่บุคลากรมีการติดเช้ือเอชไอวอียูก่่อนแลว้  ใหก้ารรักษาตามมาตรฐานเหมือนกบัผูติ้ดเช้ืออ่ืน 
       2.    ในกรณี  anti-HIV  ของบุคลากรท่ีเจาะภายใน  24 ชัว่โมงหลงัจากไดรั้บอุบติัเหตุเป็นลบ  และ
ผลการตรวจเลือดเพื่อหา  anti-HIV  ซ ้ า ภายหลงัจากได้รับอุบติัเหตุ เป็นบวกโดยท่ีบุคลากรนั้นไม่มี
พฤติกรรมเส่ียงต่อการไดรั้บเช้ือเอชไอวีทางอ่ืน  ถือวา่ผูน้ั้นไดติ้ดเช้ือ เอชไอวีเน่ืองจากการปฏิบติัหนา้ท่ี
จริง  ให้การดูแลรักษาเหมือนผูติ้ดเช้ือเอชไอวีอ่ืน นอกจากการติดเช้ือเอชไอวีแลว้ยงัมีการติดเช้ือไวรัส
ตบัอกัเสบบี  และซี  ท่ีบุคลากรอาจไดรั้บระหวา่งการปฏิบติังาน 

 

 

ตารางที ่ 1 
ค าแนะน าในการให้ยาต้านไวรัสส าหรับบุคลากรที่ถูกเข็มต า  หรือของมีคมบาดขณะปฏิบัติงาน 
 

ลกัษณะของอุบัติเหตุ 
ลกัษณะของผู้ติดเช้ือเอชไอว ี

ประเภท  1 ประเภท  2 

รุนแรงน้อย 
รุนแรงมาก 

ให้ยาต้านไวรัส  2  ชนิด 
ให้ยาต้านไวรัส  3  ชนิด 

ให้ยาต้านไวรัส  3  ชนิด 
ให้ยาต้านไวรัส  3  ชนิด 

 
ลกัษณะของอุบัติเหตุ 
 1. รุนแรงน้อย (less  severe)      หมายถึง  ถูกเขม็ตนั (solid  needle)และไม่ลึก (superficial  injury) 
  2.รุนแรงมาก (more  sever)  หมายถึง  ถูกเข็มกลวงขนาดใหญ่  (large  bore  hollow  needle)  ต าลึก  
(deep  injury)  มีเลือดติดอยูท่ี่เข็มหรือของมีคม  (visible  blood  in  device)  เข็มนั้นใช้ท าหัตการ
เก่ียวกบัเส้นเลือดของผูติ้ดเช้ือ  ( needle  in  patient  artery  or  vein) 
 
ลกัษณะของผู้ติดเช้ือ เอช ไอ ว ี
 ผู้ติดเช้ือประเภท  1  หมายถึง  ผูติ้ดเช้ือเอชไอวีท่ีอยูใ่นระยะไม่มีอาการ  (asymptomatic  HIV  
infection)  หรือมีปริมาณไวรัสต ่า  (นอ้ยกวา่  1,500  copies/ml) 
 ผู้ติดเช้ือเอชไอวีประเภท  2  หมายถึงผูติ้ดเช้ือเอชไอวี  ท่ีอยู่ในระยะมีอาการ (symptomatic  
HIV  infection) หรืออยูใ่นระยะท่ีมีอาการติดเช้ือเฉียบพลนั (acute  seroconversion) หรือปริมาณไวรัส
สูง 
หมายเหตุ  การใหย้าตา้นไวรัสข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของแพทยแ์ละการตดัสินใจของบุคลากร 
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ตารางที ่ 2 
ค าแนะน าในการให้ยาต้านไวรัสส าหรับบุคลากรที่ถูกเลอืดหรือสารคัดหลัง่บริเวณเยือ่บุต่างๆ 
 

ลกัษณะของอุบัติเหตุ 
ลกัษณะของผู้ติดเช้ือเอชไอว ี

ประเภท  1 ประเภท    2 
ถูกเลือดหรือส่ิงคดัหลัง่ 
ปริมาณนอ้ย 

อาจพิจารณา 
ใหย้าตา้นไวรัส  2  ชนิด 

ใหย้าตา้นไวรัส  2  ชนิด 

ถูกเลือดหรือส่ิงคดัหลัง่ 
ปริมาณมาก 

ใหย้าตา้นไวรัส  2  ชนิด ใหย้าตา้นไวรัส  3  ชนิด 

ลกัษณะของอุบัติเหตุสัมผสัส่ิงคัดหลัง่ 
1.ถูกเลือดหรือส่ิงคดัหลัง่ปริมาณนอ้ย (few  drops)  หมายถึง เลือดหรือสารคดัหลัง่ 
   จ  านวน  2 – 3 หยด 
2.ถูกเลือดหรือสารคดัหลัง่ปริมาณมาก  (splash)  หมายถึงเลือดหรือส่ิงคดัหลัง่หกราดหรือสาดกระเด็น 
 
ยาต้านไวรัสที่แนะน าให้ใช้  (ส านกัโรคเอดส์ วณัโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์.2545:210) 
 1)  2  drugs PEP (Post  Exposure  Prophylaxis)  
  • AZT+3TC 
  • 3TC+d4T 
  • d4T+ddl 
  • ddl+3TC 
 2) 3  drugs PEP 
  • NRTI+indinavir, nelfinavir, efavirenz, abacavir, ritonavir, saquinavir 
   หรือ lopinavir 
ข้อควรระวงั  ยา Efavirenz, d4T และ ddl ไม่ควรใหใ้นหญิงมีครรภ ์
การเร่ิมยา  โดยเร็วท่ีสุด 
ระยะเวลาท่ีใชย้า  4 สปัดาห์ 

 
 
 
 
 


