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โรคตดิเชือ้ที่น่าสนใจ 

•HIV 

•Hepatitis C 

•Hepatitis B 

•Measles, Mumps, 
Rubella 

•Chicken pox 

 

 

 

•Diphtheria 

•Pertussis 

• Influenza 

•HIV 

•TB 

•โรคจปิาถะ 

 

 



น้องพยาบาล เจาะเลือดเดก็วัยรุ่น               
ที่ตดิเชือ้เอชไอวี                                    

พลาดโดนเข็มตาํ เธอกังวลมาก                 
มีโรคอะไรที่น่ากังวลใจที่อาจมากับเลือด 

 

Hepatitis B อัตราการตดิเชือ้ 6-30% …วัคซีนป้องกันได้ 

Hepatitis C อัตราการตดิเชือ้ 1.8% 

HIV อัตราการตดิเชือ้ 0.3% 



Wiboonchutikul, et al. J Hosp Infect 2016; 92: 372-377 

A retrospective study of 225 HCWs accidentally exposed to blood 

or body fluids of patients at the Bamrasnaradura (1996-2014) 



น้องพยาบาล ต้องทาํอะไรบ้าง? 
รีบพบแพทย์ เร็วทีสุ่ด ไม่ต้องกังวล  

• ค้นข้อมูลเกี่ยวกับคนไข้โดยเร็วที่สุด หากไม่มีข้อมูล ต้องส่งตรวจโดยด่วน 

• HIV viral load, CD4 ล่าสุด สูตรยาที่กนิอยู่ 

• Anti-HBs, HBs-Ag (หากเป็นบวก พจิารณาส่ง HBe-Ag) 

• Anti-HCV (ถ้าเป็นบวก ควรส่ง HCV RNA) 

• ให้ Post-exposure prophylaxis (PEP) 

• HIV ขึน้อยู่กับปริมาณไวรัสและยาที่คนไข้ได้รับ 

• Hepatitis B: HBIG + vaccine 

• Hepatitis C: none 

• ตรวจเลือดน้องพยาบาลเป็น baseline ไว้ก่อน 

 

 

 

Source  Risk  

HBV 

    HBeAg+ 

    HBeAg- 

 

22.0%-30.0% 

1.0%-6.0% 

HCV+ 1.8% 

HIV+ 0.3% 



Type of exposure Risk per blood exposure 

Estimate (%) 95% CI 
Percutaneous  0.3 0.2-0.5 

Mucous membrane 0.09 0.006-0.5 

Non intact skin <0.09 NA 

ความเส่ียงต่อการตดิเชือ้ HIV หลังสัมผัส 

Risk of HIV occupational transmission                          

by type of exposure 



“Window opportunity” 

โอกาสทองของการป้องกัน HIV  หลังสัมผัส 

Clin Pharmacol Ther. 2010;88(5):598-609. 

 

Infection  



Efficacy of Postexposure Treatment Depends on 
Timing and Duration 

In 24 macaque monkeys inoculated with SIV and treated with PMPA     

Timing of initiation (h)      24      48-72     24                     24            No Rx 
Duration of Rx (d)   28                     28                 10                      3                                   No Rx 
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HIV infectious fluids 

Am J Med. 1997;102(5B):9-15. 



ทาํความสะอาดแผล/ตาํแหน่งที่เชือ้เข้า ด้วยนํา้/NSS 

อย่าพยายามบบีเค้นแผล  อย่าใช้อะไรที่ระคายเคือง 

HIV status of exposed person 

 HIV status of source person 

 

Exposure type 

 
Type of body fluid 

 Time of exposure 

 
Non HIV 

Probable or confirmed HIV infection 

Percutaneous, Mucous membrane exposure, non-intact 
skin  

 

Blood/body fluid Potentially infectious  

 
< 72 h 

 

 

 

Eligible for PEP  

แต่ต้องช่ังนํา้หนักว่า ควรให้ไหม 

  



ยาป้องกันหลังสัมผัสที่แนะนํา   Current oPEP Recommendations 

NYSDOH 
20121 

USPHS 
20132 

WHO 20143 Thai 20174 

Number of drugs 3 3 3 3 

Preferred regimen 

Backbone  TDF+FTC TDF+FTC TDF+3TC (FTC) TDF+3TC (FTC) 

3rd drug RAL RAL LPV/r or ATV/r RPV or ATV/r or 
LPV/r or DRV/r 

Alternative regimen 

Backbone  AZT+3TC AZT+3TC NA AZT+3TC 

3rd drug Boosted DRV 
or ATV or LPV 

Boosted PIs 
or ETR/RPV 

RAL or DRV/r or 
EFV 

RAL or DTG or 
EFV 

1. New York State Department of Health AIDS Institute. HIV Prophylaxis Following Occupational Exposure, 2012 

2. Infect Control Hosp Epidemiol 2013;34:875-892. 

3. WHO. Guidelines on post-exposure prophylaxis for HIV and the use of co-trimoxazole prophylaxis for HIV-related infections among adults, adolescents and children, 2014 

4. Essential of HIV/AIDS treatment and prevention 2017 Thailand 

TDF = tenofovir, FTC = emtricitabine, 3TC = lamivudine, RAL = raltegravir, LPV/r = boosted lopinavir,                       

ATV/r = boosted atazanavir, DRV/r = boosted darunavir, RPV = rilpivirine, EFV = efavirenz, ZDV = zidovudine  



การรักษาหลังสัมผัสตับอักเสบ ซ ี
Management of HCV post exposure 

• No PEP for HCV 

• Early identification of acute HCV ส่วนใหญ่ไม่มีอาการ 

• 25-50% หายเองในผู้ที่แขง็แรง  

• รักษาเร็วหายได้ ถงึ > 90%  

• ตดิตาม anti-HCV ถงึ 6 เดอืนหลังสัมผัส  

• HCV-RNA จะช่วยทาํให้ตรวจพบการตดิเชือ้ได้ผลเร็วขึน้ 
Bruce MG, et al. J Infect Dis 2016 

HCV Guidance: Recommendations for Testing, Managing,  

and Treating Hepatitis C 2014-2017 AASLD & IDSA 

 



Red Book 2015 

แนวทางปฏบิตั ิกรณีสัมผัสเลือด หรือสารคัดหล่ัง แบบไม่ได้ป้องกัน 



วัคซีนป้องกันโรคตบัอักเสบบ ี

• บุคลากรทางการแพทย์มีความเส่ียงต่อการได้รับเชือ้เม่ือมีการสัมผัสเลือด

และสารคัดหล่ังจากผู้ป่วย รวมทัง้อุบัตเิหตุทางการแพทย์ เช่น ถูกเข็มตาํ 

• เม่ือได้รับเชือ้ในวัยผู้ใหญ่ มีโอกาสเกดิการตดิเชือ้เรือ้รัง 5-10% ซึ่งมี

โอกาสกลายเป็นตับแข็งและมะเร็งในตับต่อไป และมีโอกาสแพร่เชือ้ให้แก่

ผู้ป่วยด้วย  

• วธีิป้องกันการตดิเชือ้ที่ดีที่สุดคือวัคซีน ประสทิธิภาพ 90-95% 

• กระทรวงฯได้เร่ิมให้วัคซีนตับอักเสบบีตัง้แต่แรกเกดิ ใน EPI ตัง้แต่เดือน 

พฤษภาคม 2535 ขณะนี ้เดก็รุ่นนีอ้ายุ <27 ปี 



น้องพยาบาลจบใหม่ จะเร่ิมทาํงานในหอผู้ป่วย เคยฉีดวัคซีน                   

ครบแล้วตอนเดก็ๆ เธอรีบตรวจเลือดตามคาํแนะนํา 

• Results: 
– Anti-HBs: Negative 
– Anti-HBc: Negative  
– HBs-Ag: Negative 

ควรทาํอย่างไรดี 
• ซํา้ 1-3 doses (0,1,6 mo)  

• re-check at 1-2 months หลังเขม็สุดท้าย 

• ถ้าไม่มีภมูิ = ไม่ตอบสนอง  = Non-responder 



ตับอักเสบบ ีเม่ือให้วัคซีนครบแล้ว                                   

ไม่ต้องตรวจเลือดในคนทั่วไป  

• วัคซีนเร่ิมให้ในเดก็ทั่วไปโดยกระทรวงฯในปี 2535 

• เดก็ยุคใหม่ (อายุ <27 ปี) ควรได้วัคซีนแล้วและมีภมูแิล้ว ไม่จาํเป็นต้องไป

ตรวจเลือดเพื่อดูภมู ิยกเว้น กรณีต่อไปนี ้ซึ่งควรตรวจ  

    และรับวัคซีนถ้าตรวจไม่พบว่ามีภมูคุ้ิมกัน (แม้ว่าจะมีแต่ตรวจไม่พบ) 
 

– บุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องสัมผัสเลือด 

– ทารกที่มารดาเป็นพาหะ 

– คู่นอนของคนที่เป็นพาหะ 

– ผู้ป่วยที่ต้อง hemodialysis 

– คนทั่วไปที่ไม่เคยได้วัคซีน หรือไม่แน่ใจ 



Elimination of HB-MTCT in Thailand 
ประเทศไทยกําลงัเดนิหนา้กําจดัตบัอกัเสบบแีตแ่รกเกดิ 



โครงการนํารอ่ง 
กําจดัโรคตบั

อกัเสบบ ี                 
แตก่ําเนดิ 

ประเทศไทย 
2018 

แมท่ ีเ่ป็นพาหะ 

- ควรให ้TDF ในแมท่ ี ่

VL>200,000 หรอื 

HBeAg+ ต ั�งแตห่ลงั 

26 สปัดาห ์จนถงึ 4 

สปัดาหห์ลงัคลอด 

-เล ีย่ง invasive 

procedure 



Measles elimination is aimed for the 

year 2020 in SEA 

ประเทศไทย เร่ิมให้วัคซีน หดั ในปี 1984 

 MMR ในเดก็ ป 1 ในปี 1996 

ปัญหา คือความไม่สงบทางใต้ ทาํให้วัคซีน                            

ครอบคลุมไม่ทั่วถงึ และปัญหาแรงงานต่างด้าว  



MEASLES OUTBREAKS AROUND THE WORLD, WHY? 

ปีหลังๆนี ้ 

หดัระบาด                  

มากจริงๆ 

Most of the measles cases have been found in countries where 

immunisation has dipped below this threshold and the infection is endemic 

- France, Germany, Italy, Poland, Romania, Switzerland and Ukraine.  



Measles in Thailand by Age Group, 2018-2019 



Death Case in Southern Provinces, 2018-2019 

มีปัจจยัที่ทาํให้ผู้ป่วยเสียชีวิต 

• ภาวะทุพโภชนาการ 

• มารับการรักษาที่โรงพยาบาลล่าช้า 

• ผู้ปกครองปฏิเสธกระบวนการรักษาที่สาํคัญ 

• ได้รับวิตามินเอขนาดสูงล่าช้า 

• ได้รับยาปฏิชีวนะล่าช้า 

 



สาเหตุที่ประเทศไทยยังไม่สามารถกาํจัดโรคหดัได้สาํเร็จ 

1. ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนหดั ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ในหลายพืน้ที่ 

2. พืน้ที่ ที่มีการระบาดของโรคหดั ดาํเนินการควบคุมโรคได้ล่าช้า 

3. มีอุปสรรคเร่ืองความเช่ือทางศาสนาเกี่ยวกับวัคซีน และการรักษา 

4. แพทย์ไม่ทราบว่าต้องรายงานผู้ป่วยเข้าสู่ระบบเฝ้าระวัง  

5. แพทย์ไม่ทราบว่าต้องเก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจหดั บางท่านรู้สึกว่าไม่จาํเป็น 

6. ยังไม่มีระบบเฝ้าระวัง CRS 

 



โรคกัดวนิิจฉัยยากขึน้ เพราะอาการอาจไม่ typical 

ผู้ที่อายุน้อยกว่า 40 ปี ที่ได้รับวัคซีนไม่ครบ มีความเส่ียง 



กรณีเจ้าหน้าที่คนงานของรพ.อายุ 38 ปี มีไข้ออกผ่ืน 

• Symptom onset: 23/7/59 

• Rash onset: 24/7/59 

• Transmission period: 20 – 28/7/59 
• มาทาํงาน 21, 22, 23, 24, 26, 27 /7/59 

• อบรมการคัดแยกขยะวันอังคารที่ 26/7/59 คร่ึงวันบ่าย 

• มาตรวจ OPD ปกส 24, 26, 27, 28/7/59 

• วินิจฉัย Viral exanthem 26/7/59 

 

Transmission period: 4 day before 

rash to 4 day after rash onset 





การเฝ้าระวังโรคหดั หดัเยอรมัน CRS 

• หากพบผู้ป่วยที่มไีข้และผ่ืน หรือผู้ป่วยที่สงสัยว่าเป็น โรคหดั หดัเยอรมัน หรือ CRS 

โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ระบาดวทิยาหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคในโรงพยาบาล เพื่อทาํการ

สอบสวนโรคเฉพาะรายทุกราย 

• เจ้าหน้าที่ระบาดวทิยารายงาน http://www.eradicationthai.com  

• เก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยันการวนิิจฉัย 

เก็บตัวอย่าง Serum (ตัง้แต่ 4 วนัหลังมีผ่ืน ถงึ 1 เดือน)  

เก็บตัวอย่างจากลาํคอ เพื่อตรวจสายพนัธ์ุหดั (ภายใน 5 วนัหลังมีผ่ืน) 

• ส่งกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ หรือ ศูนย์วทิย์ฯ ระดับเขต 14 แห่งทั่วประเทศ 

• ตรวจหดั หดัเยอรมัน ฟรี ทราบผลตรวจภายใน 48 ช่ัวโมง 

• หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองโรคป้องกันด้วยวคัซีน กรม

ควบคุมโรค โทรศัพท์ 02 590 3196 หรือhttps://ddc.moph.go.th/th/site/office/view/dvpd 

http://www.eradicationthai.com/


 

แนวทางการปฏบิตัใินกรณีที่มีผู้ป่วยที่สงสัยเป็นหดัในหอผู้ป่วย 

 
           ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาอยู่ในโรงพยาบาลที่มีอาการเข้าได้กับโรคหดั ได้แก่ อาการไข้ ผื่น ไอ นํา้มูก ตาแดง 

ผ่ืน ควรได้รับการปฏิบัติดังนี ้

1. ซักประวัติ การสัมผัสกับโรคหดัภายใน 8-12 วันก่อนมีอาการ และประวัติและตรวจสมุดวัคซีน เพื่อให้ทราบ

ถึงการได้รับวัคซีน MMR หรือ MR หรือวัคซนีหดั เดี่ยวๆ 

2. ตรวจร่างกายและตรวจหาภาวะแทรกซ้อน ได้แก่ otitis media, bronchopneumonia, laryngotracheobronchitis, 

diarrhea   

3. ยืนยันการวินิจฉัยโรค โดยการส่ง Measles IgM และส่ง throat swab หรือ nasal swab เพื่อทาํ PCR ในช่วง 1-

5 วันหลังผ่ืนขึน้ เพื่อยืนยันสายพันธ์ุก่อโรค โดยสามารถส่งตัวอย่างตรวจทางห้องปฏิบัติการได้ที่

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทัง้ 14 แห่ง ทั่วประเทศ 

4. ย้ายผู้ป่วยเข้าห้องแยก aireborne นานอย่างน้อย 4 วันหลังผื่นขึน้ (Standard และ Airborne precaution) แต่

หากเป็น immunocompromised host ควรแยกผู้ป่วยตลอด duration of illness 

5. ให้วิตามินเอในผู้ป่วยทุกราย วันละครัง้ เป็นเวลา 2 วันติดกัน ขนาดยาที่ให้  

 อายุน้อยกว่า 6 เดือน ให้ วิตามินเอ 50,000 IU  

 อายุ 6 เดือน -1 ปี ให้ วิตามินเอ 100,000 IU  

 อายุมากกว่า 1 ปี ให้ วิตามินเอ 200,000 IU  

ในเด็กที่มีอาการหรืออาการแสดงจากการขาดวิตามินเอ ควรให้วิตามินเอซํา้อีก 1 ครัง้ ใน 2-4  

สัปดาห์ต่อมา 



การดูแลรักษาผู้ป่วยที่สัมผัสโรคหดั 

ผู้ป่วยที่สัมผัสหัด ได้แก่ อยู่ในหอผู้ป่วยเดียวกัน (หรืออยู่ในห้องเดียวกันในกรณีที่ ผู้ป่วย index case ไม่ได้ลงจากเตียง) 

Immunocompromised Host 

เจาะเลือดเพ่ือดูระดับภูมิคุ้มกันต่อหัดทุกราย 

มีภูมิต่อโรคหัด ไม่มีภูมิต่อโรคหัด 

-ไม่ต้องให้ IVIG หรือ 

Immune Globulin IM 

-ไม่ต้องแยกผู้ป่วย 

สัมผัสไม่เกิน 6 วัน สัมผัสเกิน 6 วัน 

พิจารณาให้                          

IVIG 100-400 mg/kg หรือ 

Immune Globulin 0.5 ml/kg IM 

แยกไว้ในห้องเฝ้าระวัง ในช่วงวันที่ 5-21 หลังสัมผัส ครัง้
สุดท้าย หากมีไข้/ผ่ืนขึน้ให้รีบย้ายไปห้องแยก airborne 

เจาะเลือดเพ่ือดรูะดบัภูมิคุ้มกันต่อหัด * หาก

สามารถทราบผลภายใน 3 วันหลังสัมผัส 

มีภูมิต่อโรคหัด (ได้แก่ข้อใดข้อหน่ึง) 
-เจาะเลือดพบว่ามีภูมิแล้ว 

-เคยเป็นหัดแล้ว(วินิจฉัยโดยมี lab confirmation) 

-เคยได้วัคซีนอย่างน้อย 1 เข็ม 

-แม่เคยเป็นหัดแล้ว หรือเคยได้รับวัคซีนแล้ว 

(เฉพาะกรณีอายุ <6 เดอืน) 

-ได้รับ IVIG 100-400 mg/kg ภายในระยะเวลา 3 

สัปดาห์ ก่อนสัมผัส 

-ไม่ต้องแยกผู้ป่วย สามารถอยู่หอผู้ป่วยห้อง

ใดๆ ก็ได้ 

-ถ้าเคยได้รับวัคซีนเพียงแค่เข็มเดยีว ให้ซํา้

เข็มที่ 2 (ห่างจากเข็มแรกอย่างน้อย 1 

เดอืน) ก่อนจะจาํหน่ายกลับบ้าน 

อายุ < 6 เดอืน อายุ > 6 เดอืน 

พิจารณาให้                              

IVIG 100-400 mg/kg หรือ 

Immune Globulin 0.25 ml/kg IM 

สัมผัสไม่เกิน 3 วัน สัมผัสเกิน 3 วัน 

รีบให้วัคซีนโดยเร็วที่สุด 

แยกไว้ในห้องเฝ้าระวัง ในช่วงวันที่ 5-21 หลังสัมผัส หากมีไข้/ผ่ืนขึน้ให้รีบย้าย
ไป ห้องแยก airborne 

ให้วัคซีนก่อนกลับบ้าน ในรายที่ยังไม่ได้รับวัคซีน และไม่ได้เป็นโรค 

หมายเหต:ุ 

1.*เจาะเลือดเพ่ือดรูะดบัภูมิคุ้มกันต่อหัด ใน normal host กรณีที่คาดว่าจะได้ผลไม่เกิน 3 

วัน หลังสัมผัส  หากตรวจเลือดได้ผลไม่ทัน 3 วันหลังสัมผัส ไม่จําเป็นต้องตรวจ 

2. ผู้ป่วยที่อยู่ในช่วงเฝ้าระวังภายหลังสัมผัส หากอาการดสีามารถจําหน่ายกลับบ้านได้ 

พร้อมคําแนะนํา 

4. การให้การวินิจฉัยโรคหัด สามารถทําได้โดยการตรวจ Measles IgM และ Nasal/throat 

swab for measlts PCR 

5. ในรายที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคหัดต้องรับไว้ในโรงพยาบาล และรักษาอย่าง
เหมาะสม 

Immunocompetent Host 

ไม่มีภูมิต่อโรคหัด (ต้องมีทุกข้อ) 
- ไม่ได้ตรวจเลือดเพ่ือดภููมิต้านทานต่อหัด (หรือ

ตรวจแต่ยังไม่ทราบผลภายใน 3 วันหลังสัมผัส) 

-ตรวจเลือดพบว่ายังไม่มีภูมิ (เฉพาะกรณีมีผลเลือด) 

-ยังไม่เคยเป็นหัด หรือไม่แน่ใจ 

-ยังไม่เคยได้รับวัคซีน หรือไม่แน่ใจ 

-แม่ไม่เคยเป็นหัดและไม่เคยได้วัคซีน (เฉพาะกรณี

อายุ <6 เดอืน) 



เคยได้รับวัคซีน             

1 เข็ม 

การดูแลรักษาบุคลากรที่สัมผัสโรคหดั  
(สําหรับบุคลากรที่ไม่มีภาวะ immune compromised และไม่ได้ตัง้ครรภ์) 

ถือว่ามีภูมคุ้ิมกันแล้ว 

ได้วัคซีนยังไม่ครบ 2 เข็ม (หรือไม่แน่ใจ) 

เจาะเลือดตรวจภูมคุ้ิม 
กันต่อโรคหดั และให้ฉีด
วัคซีนเข็มที่ 1 ทนัท ี## 

ไม่ต้องทาํอะไรเพิ่ม 

ไม่ต้องเฝ้าระวัง 

 

เฝ้าระวังอาการ** 

ไม่เคยได้รับวัคซีน 

หรือ ไม่แน่ใจ 

- บุคลากรทุกคนที่ดูแลผู้ป่วยเดก็ ควรมีบันทกึประวัตกิาร
ตรวจภูมิ และการรับวัคซีนครบถ้วนแล้วที่ฝ่ายการ
พยาบาล หรือฝ่ายทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน                
** เฝ้าระวังอาการ : คือการเฝ้าระวังการเกิดโรคหัดใน
วันที่ 5-21 หลังสัมผัส และควรให้งดการดูแลผู้ป่วยในช่วง
เฝ้าระวังอาการ 
## พิจารณาให้วัคซีนเช่นกัน เน่ืองจากแม้จะป้องกันไม่ได้

ดีเท่าการฉีดภายใน 3 วันหลังสัมผัส แต่ก็อาจยังพอได้ผล 

เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันในระยะยาว หากมิได้เกิดเป็นโรค

ขึน้ และไม่มีข้อเสียใดๆ หากเป็นโรคหลังสัมผัส 

เคยฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มมาก่อน 

ฉีดวัคซีน 1 เข็มทนัท ี

และ ฉีดเข็ม 2            

อีก 1 เดือนถัดมา 

สัมผัสไม่เกิน 3 วัน สัมผัสเกิน 3 วัน 

ไม่เคยได้รับวัคซีน 

หรือ ไม่แน่ใจ 

เคยได้รับวัคซีน             

1 เข็ม 

มีภูมคุ้ิมกันแล้ว 

ไม่ต้องทาํอะไรเพิ่ม 

ไม่ต้องเฝ้าระวัง 

ไม่มีภูมคุ้ิมกันต่อโรคหดั 

ให้ฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 

อีก 1 เดือนถัดมา 

หน่วยโรคติดเชือ้ ภาควิชากมุารเวชศาสตร์ พฤษภาคม 2560 

ฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ทนัท ี                   

ไม่ต้องตรวจเลือด  

ให้ฉีดวัคซีน            

เข็มที่ 2 ทนัท#ี#           

ไม่ต้องเจาะเลือด 

ผลการตรวจภูมิคุม้กนั 



เม่ือมีผู้ป่วยหัดเกดิขึน้ ให้พจิารณาว่า index case ได้มีการสัมผัสใครบ้าง และปฏบัิตดัิงนี ้

1. จัดห้องเฝ้าระวัง ได้แก่ห้องที่รวมเอาผู้ป่วยที่สัมผัส index case และยังไม่มีภมูิคุ้มกันไว้ด้วยกัน 

ผู้ป่วยเหล่านีอ้าจเกดิหัดขึน้ได้ภายในวันที่ 5-21 หลังสัมผัส กรณีเป็น ward รวมที่ไม่มีการแบ่ง

ห้อง ต้องถือว่าทัง้ ward เป็นห้องเฝ้าระวัง ห้องเฝ้าระวังอาจมีมากกว่า 1 ห้อง ถ้าจาํนวนผู้สัมผัส

โรคมีมาก แต่ถ้ามีผู้ป่วยจาํนวนน้อยให้พจิารณาย้ายมาเฝ้าระวังในห้องแยกเด่ียว 

2. การงดรับผู้ป่วย ให้งดรับเฉพาะห้องเฝ้าระวัง ตัง้แต่วันที่ 5 หลังจาก index case หัดรายแรก ถงึ

วันที่ 21 หลังจากรายสุดท้าย โดยงดรับผู้ที่ยังไม่มีภมูิคุ้มกันต่อโรคหัด ได้แก่ ยังไม่เคยเป็นหัด 

และยังไม่เคยฉีดวัคซีน หรือถ้าเป็นเดก็อายุ < 6 เดือน ได้แก่ เดก็ที่มารดายังไม่เคยเป็นหัดและ

ไม่เคยฉีดวัคซีนหรือไม่แน่ใจ รวมทัง้ผู้ป่วยที่ไม่ทราบว่าเคยเป็นหัดหรือไม่ หรือไม่ทราบประวัติ

การฉีดวัคซีน สําหรับผู้ป่วย Immunocompromised ทุกรายถือว่าไม่มีภมูิคุ้มกันไว้ก่อน ไม่ว่าจะ

เคยมีประวัตว่ิาเป็นหัดหรือฉีดวัคซีนมาก่อนหรือไม่กต็าม 

3. ในห้องเฝ้าระวัง สามารถรับผู้ป่วยที่มีภมูิคุ้มกันแล้วได้ ได้แก่ เดก็ที่เคยเป็นหัดแล้ว หรือเคยฉีด

วัคซีนแล้ว หรือเป็นเดก็อายุ < 6 เดือน ที่มารดาเคยเป็นหัดแล้วหรือเคยได้รับวัคซีนครบแล้ว 

4. อาจพจิารณารับผู้ป่วยที่ไม่มีภมูิคุ้มกันในห้องเฝ้าระวังได้ ถ้าจาํเป็น แต่ต้องเป็นผู้ป่วยที่ไม่ใช่ 

Immunocompromised host และป่วยเป็นโรคที่เป็นความเจบ็ป่วยช่วงสัน้เช่น ท้องเสีย ในกรณีที่

จะ admit เช่นนีค้วรปรึกษาอาจารย์ประจาํหอผู้ป่วยก่อนทุกครัง้ และต้องแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ

ถงึความจาํเป็น และความเส่ียงที่อาจเกดิโรคหัดขึน้หลังจากกลับจากโรงพยาบาล 

การจัดการหอผู้ป่วยและการงดรับผู้ป่วยในหอผู้ป่วยที่มีโรคหดัเกดิขึน้ 



บคุลากรในรพ. ทกุคน                 

ทีอ่ายเุกนิ 40 ปี เสีย่งตอ่หดั

ตอ้งฉดีวคัซนี MMR 2 โดส๊ 

หา่งกนัอยา่งนอ้ย 1 เดอืน 

ไมจ่าํเป็นตอ้งตรวจเลอืดกอ่น

หรอืหลงัฉดี ไมส่นใจประวตัวิา่ 

เคยเป็นมากอ่นหรอืไม  ่
 ผูใ้หญท่กุคนทีอ่าย ุ                

<40 ปี ควรฉดีวคัซนี              
หากไมเ่คยฉดี 



จาํไมไ่ดว้า่ เคยฉดีมากอ่นหรอืไมค่ะ่ 

แมบ่อกวา่ หนเูคยเป็นหดัแลว้คะ่ 

ตอ้งเจาะเลอืดกอ่นไหมคะ? 

ฉดีวคัซนีใหค้รบ 2 เข็ม ไมต่อ้งตรวจเลอืด 

ไมเ่ชือ่ประวตั ิ(ยกเวน้มกีารตรวจทาง

หอ้งปฏบิตักิารยนืยนัวา่ เป็นหดัจรงิ) 

หากไดม้าแลว้ ใหเ้พิม่ซํา้อกี ก็ไมม่โีทษอะไร 



โอกาสเกดิ  

85% ในครรภ์ <12 สัปดาห์ 

54% ในครรภ์ 13-16 สัปดาห์ 

25% ภายในไตรมาสที่ 2 

 

บุคลากรที่ตัง้ครรภ์ เสี่ยงต่อ

Congenital Rubella ถ้าไม่มีภมูิ 



บุคลากรทุกคนใน รพ. เส่ียงต่อคางทมู และควรรับวัคซีน 

MMR แต่ถงึจะรับวัคซีนครบ กย็ังเป็นคางทมูได้ 

• Could be severe with central nervous system involvement  

• VE: 1 dose= 78% (49%–92%), and 2-dose =88% (66%–95%). 

• Challenges: AE (aseptic meningitis, orchitis) 

 

 
The 3rd MMR may be needed 

to prevent mumps outbreak in 

students grade 6-12 (N=2265)  

•  96% got 2-dose MMR. 

•After 3rd dose, the attack rate 

reduced from 4.93>>0.13 

Ogbuanu U. Pediatrics 2012;130:e1567-74. Dayan GH. NEJM 2008;358:1580-9. 

อเมริกา รายงานพบคางทมู แม้จะได้ MMR 2 เข็มแล้ว 

วัคซีน MMR ที่ใช้

คางทมูเป็น                        

L-Zagreb อาจก่อ

ผลข้างเตียงได้ 



  กรณีที่มีการระบาดหรือสัมผัสโรค  

ควรเร่ิมฉีดวัคซีนและฉีดให้ครบโดยเร็ว ดงันี ้ 

• สามารถเร่ิมฉีดเขม็แรกตัง้แต่อายุ 6-9 เดอืน ให้ฉีดซํา้เขม็ที่ 2             

ที่อายุ 12 เดอืน และเขม็ที่ 3 ที่อายุ 2-4 ปี 

• ถ้าเร่ิมฉีดเขม็แรกตัง้แต่อายุ 9-12 เดอืน ให้ฉีดเขม็ที่ 2 ห่างจากเขม็

แรกอย่างน้อย 3 เดอืน  

• ถ้าเร่ิมฉีดเขม็แรกหลังอายุ 12 เดอืน ให้ฉีดเขม็ที่ 2 ห่างจากเขม็แรก

อย่างน้อย 1 เดอืน  

• ในกรณีที่ต้องการควบคุมการระบาดของหดัอาจใช้วัคซีนหดั-หดั

เยอรมัน (MR) แทนได้ในเดก็ที่อายุมากกว่า 4 ปีและผู้ใหญ่  

 

PIDST 2019 



              อีสุกอีใส                            

อาจรุนแรงได้ในกลุ่มเส่ียง 

•  Airborne transmission 

• Benign disease in healthy children 

•  High risk of complication in : 

- Pregnancy 

- Immunodeficiency 

- Neonates  

- Adults (x25 more severe) 

•  May cause congenital    

   infection: 0.4-2% in 1st-2nd  

   trimester (Peak 13-20 wk) 



ช่วงนี ้พบอีสุกอีใสมาก  

• A 41 year-old women visited her 

daughter in ICU 

• She reported having skin lesions for 

the past 3 days what she had been 

in and out the ward 

 

 
• Give PEP VZV in all susceptible contacts 

• Do not forget to accelerate 2nd dose of 

VZV in contacts with just got 1 dose 

• As far as interval is >3 months, it is fine. 



Seroprevalence of Anti-Varicella Antibody in Thai 

Population หน่ึงในส่ี ของผู้ใหญ่ยังไม่มีภมู ิ
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Lolekha S. Am J Trop Med Hyg 2001; 64(3,4):131-3. 



VZV antibody and history of chicken pox in Thai Population 

ผู้ที่บอกว่า ยังไม่เคยเป็น มีโอกาสมีภมูิแล้วหน่ึงในสาม  
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History of chicken pox 
Lolekha S. Am J Trop Med Hyg 2001; 64(3,4):131-3. 



การป้องกันหลังสัมผัส Post-exposure Treatment 

• The following are exposure required treatment: 

– Household contact 

– Playmate: Face-to-face indoor play 

– Hospital: in the same 2-4-bed room, adjacent bed in the big ward, face-to-
face contact 

– Chances of infection: Household contact: 65-100%, hospital contact: 20% 

• Treatment options: 

– VZIG or IVIG within 10 days 

– VZV vaccine within 5 days 

– Acyclovir x 7 days starting day 7-9* 

– None…wait to treat varicella with ACV  
Red Book 20069, MMWR 2007;56:RR-4 

*Ishida Y. Pediatrics. 1996 Jan;97(1):150-1, Asano Y. Pediatrics. 1993 Aug;92(2):219-22  



การดูแลรักษาบุคลากรที่สัมผัสโรคสุกใส 

• เคยเป็นโรคสกุใสมาก่อน หรือ 

• เคยฉีดวคัซีนมาก่อน 

มีภูมคุ้ิมกันแล้ว 

ยงัไม่เคยเป็นโรคสกุใสหรือไม่แน่ใจ และไม่เคยได้รับวคัซีน 

• เจาะเลือดตรวจ varicella IgG โดยเร็วท่ีสดุ ให้ได้ผลภายใน 3 วนัหลงัสมัผสั 

• แจ้งสาขาโรคติดเชือ้  

• ระหวา่งรอผลเลือด สามารถปฏิบตัิงานไปได้ตามปกติ 

ไม่ต้องทําอะไร 

ไม่สามารถ               
เจาะเลือดให้ 
ทราบผลได้ 

ภายใน 3 วนั 

ผลเลือดพบวา่ยงัไม่มีภมิูคุ้มกนั 

- ฉีดวคัซีนทนัทีภายใน 3-5 วนั และฉีด

วคัซีนเข็มท่ี 2 อีก 4 สปัดาห์ต่อมา 

-  เฝ้าระวงัอาการ* 

ผลเลือดพบวา่         

มีภมิูคุ้มกนัแล้ว 
ฉีดวคัซีนไม่ทนั          

ใน 3-5 วนั 

เฝ้าระวงัอาการ* ฉีดวคัซีนทนัที          
ภายใน 3-5 วนั 

ฉีดวคัซีนเข็มแรกและเจาะเลือดทนัที หากไม่มีภมิูคุ้มกนัให้ฉีดเข็มท่ี 2 ใน 4 สปัดาห์ต่อมา 
และ  เฝ้าระวงัอาการ* หากมีภมิูคุ้มกนัแล้วไม่ต้องทําอะไร ไม่ต้องฉีดเข็มท่ี 2 อีก 

* เฝ้าระวงัอาการ : คือการเฝ้าระวงั

การเกิดโรคคสกุใสในวนัที ่8-21 

หลงัสมัผสั  

        - หากมีไขข้ึ้น หรือผืน่ข้ึน

ในช่วงนีใ้หส้งสยัเป็นโรคไวก่้อน 

ตอ้งงดใหก้ารดูแลผูป่้วยทนัที  

       - ถา้เกิดโรคข้ึนควรรกัษาดว้ย 

acyclovir p.o. 5 วนั และหยดุ

งานจนกว่าพน้ระยะแพร่เชื้อ 

ไม่มีภูมคุ้ิมกัน 



Efficacy of Postexposure Prophylaxis   by VZV Vaccination 

                                                         Efficacy 
 

Within 3 days postexposure  > 90% 
Within 5 days postexposure     70% 
Modification of severity                 100% 

-Arbeter AM, Starr SE, Plotkin SA. Varicella vaccine studies in healthy children and 
adults. Pediatrics 1986;78 (Suppl):748--56.  

-Asano Y, Nakayama H, Yazaki T, et al. Protection against varicella in family contacts by 
immediate inoculation with live varicella vaccine. Pediatrics 1977;59:3--7.  



บุคลากรทกุคน ทกุระดับ                                

ที่ยังไม่เคยเป็นอีสุกอีใส หรือไม่มีภมู ิ

ควรได้รับวัคซีน ก่อนเร่ิมปฏบิัตงิาน 

• ควรรับ 2 โด๊ส ห่างกันอย่างน้อย  เดอืน ก่อนเร่ิม

ปฏบิัตงิาน 

• อาจตรวจเลือดก่อนเลย เพราะประวัตอิาจเช่ือถือ

ไม่ได้เสมอไป 



Herpes  
Zoster 

      Rate/1,000/yr 
< 10 yo  0.74 
20-50 yo 2.5 
>80 yo   80 
 Hope-Simpson 1965 

Vaccination reduce zoster 
from 15% to 2% 

งสูวัดพบมากขึน้ในผู้สูงอายุ และป้องกันได้ด้วยวัคซีน

อีสุกอีใส บุคลากรเป็นงสูวัด ให้ผู้ป่วยได้ 



ต้องออกนโยบาย ต้องมีภมูิต้านทางก่อนเร่ิมทาํงาน 

• Prerequisite of VZV vaccination or proven of 

immunity (serology or photo of chicken-pox) 

before working on the ward:  

– นักศึกษา และบุคลากรใหม่ ทุกระดับ รวมทัง้

เจ้าหน้าที่ต้องมีภมูต้ิานทานต่ออีสุกอีใส ก่อน

เร่ิมปฏบิตังิาน  (ตรวจเลือดหรือฉีดวัคซีน)  

– อาจใช้ประวัตไิด้หากมีหลักฐาน 

– สร้างระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับภมูคุ้ิมกันโรค 

และวัคซีน ของบุคลากร 

• Free VZV vaccination for susceptible staff 

– พจิารณาตรวจเลือดก่อน เพราะวัคซีนแพง 

ใครจ่าย? 



เดก็หญิง 13 ปี ไข้ตํ่า ๆ 5 วัน เจบ็

คอมาก ไม่เคยฉีดวัคซีนมาก่อน 

PE: Lethargy, tonsillar patch, 

cervical lymphadenopathy 

 Throat swab culture: C.diphtheriae 

  Elek test: Positive (toxin producing) 



คอตีบ 

กลับมา 

ใหม่ 



Seroprotection to Diphtheria at Dansai 

2012 
Diphtheria antibody levels 

among 446 subjects—
Mukdahan Province, Thailand, 

1996–1997.  

มากกว่าคร่ึงของผู้ใหญ่ไทย                    

ไม่มีภมูิคุ้มกันโรคคอตบี เพราะ

ภมูิคุ้มกันหายไป 1%/ปี 

Tharmaphornpilas P et al. J Infect Dis. 2001;184:1035-1040 

จะป้องกันคอตบีระบาด เราต้องการ 

Vaccine coverage >90% ในเดก็ และ

ให้ผู้ใหญ่มากกว่า >75% มีภมูิคุ้มกัน 



การดูแลผู้ที่สัมผัสกับผู้ป่วย (Contact case) 

• ตรวจทุกราย และเพาะหาเชือ้ในลาํคอ และตดิตาม อย่างน้อย 7 วัน  

• ฉีด dT booster ทนัท ีแต่ถ้าไม่เคยได้วัคซีน หรือไม่แน่ใจให้เร่ิมฉีด
วัคซีน Td จนครบ 3 โด๊ส (0, 1, 6 เดอืน)  

• ให้ยาปฏชีิวนะตวัใดตวัหน่ึง 7-10 วัน 

– Benzathine penicillin G (600,000 units <6 ปี, 1,200,000 units >6 ปี)  

– Erythromycin (40 MKD for children, 1 g/day for adults)  

– Roxithromycin (3-5 mg/kg/day bid) 

• ไม่แนะนําการให้ DAT ถ้าไม่มีอาการของการเป็นโรคเกดิขึน้ 

 



การป้องกันและควบคุมการตดิเชือ้ 

ในบุคลากรในโรงพยาบาล 

• การตดิต่อของโรคคอตบีเป็นลักษณะ Droplet precaution 

และ Contact precaution 

• การใส่ surgical mask และ การล้างมือบ่อยๆ จะช่วยลด

การแพร่กระจายเชือ้ได้ 

• บุคลากรทางการแพทย์ ควรได้รับการฉีดกระตุ้นภมูคุ้ิมกัน

ด้วย dT ทุก 10 ปี โดยสามารถใช้Tdap แทนได้ 1 ครัง้

เช่นเดยีวกับข้างต้น 



A 2 months old infant with apnea 

• Past Hx: A preterm 32 wk GA with TTNB 

and pneumonia on ET for 4 days 

• She was discharged at 20 days old 

• PI: 3 days PTA: fever with productive cough 

1 day PTA: apnea/ cyanosis after cough 

• PE: T 37.8 ⁰C, RR 35/min, O₂ sat RA 95% 

     active, dyspnea, secretion sound both     

     lungs, subcostal retraction, intercostal  

     retraction  

 



A 2 months old infant with apnea 

• Treatment with azithromycin                         

10 mg/kg/days was started 

 

 

 



การดูแลผู้ที่สัมผัสผู้ป่วยโรคไอกรน 

ดูแลผู้ป่วยด้วย droplet precaution จนผู้ป่วยโรค               

ไอกรนได้รับการรักษาด้วยยาที่เหมาะสมแล้ว 5 วัน   

ผู้ สัมผัสโรคไอกรนที่ควรได้รับการป้องกัน 

• อยู่ ร่วมบ้านของผู้ป่วย 

• อยู่ในศูนย์เลีย้งเด็กเดียวกัน 

• บุคลากรทางการแพทย์ที่สัมผัสผู้ป่วยโดยไม่ได้ใส่ 

PPE ตาม droplet precaution 

 

      หมายเหตุ การสัมผัส หมายถึง สัมผัสกับผู้ป่วย

โรคไอกรนใกล้ชิดกันในระยะ 3 ฟุต สัมผัสโดยตรง

กับสารคัดหล่ังจากจมูก ปาก หรือทางเดินหายใจของ

ผู้ป่วย ผู้ สัมผัสอ่ืนนอกเหนือจากนีไ้ม่ต้องได้รับยา

ป้องกัน 

มีอาการที่เข้าได้กับไอกรน

ภายใน 21 วันหลังสัมผัส1 

ไม่มีอาการ  

• ให้ ATB post exposure prophylaxis2 

• แนะนํา pertussis containing vaccine3 

• สังเกตอาการโรคไอกรน หลังได้สัมผัสผู้ป่วย

ไปอีก 21 วัน   

• รับการรักษา2และหยุดการทาํงาน เพื่อลดการ

แพร่กระจายเชือ้สู่ผู้ ป่วย  

• แนะนํา pertussis containing vaccine3 

การให้ยาสาํหรับ post exposure prophylaxis2 

(PEP) และการรักษา2 

สาํหรับเด็กอายุมากกว่า 6 เดือนและผู้ใหญ่ 

• Azithromycin 10 mg/kg/day (maximum 500 

mg) *1 วัน then 5mg/kg/day  (maximum 250 

mg)* 4 วัน 



A 2 months old infant with apnea 

• Treatment with azithromycin 10 mg/kg/days was started 

• มีบุคลากรสัมผัส 35 ราย 

• ทุกคนขอกนิ PEP ส่วนใหญ่ไม่สมควร 

• All should get Tdap, but a few got the vaccine as it was 

not free 

 

 

 



วัคซีนไอกรนสาํหรับผู้ใหญ่ และเดก็ที่อายุมากกว่า 7 ปี                       

ต้องใช้แบบ ไร้เซลล์ รวมกับ คอตบี-บาดทะยกั (Tdap) 



บุคลากรทกุคนที่ดูแลเดก็เล็ก                                 

ควรมีภมูคุ้ิมกันต่อโรคไอกรน                           

ควรได้รับ Tdap อย่างน้อย 1 ครัง้                        

(แทน dT ที่ต้องฉีดทกุ 10 ปี) 

ไม่จาํเป็นต้องซักประวัตเิคยเป็นมาก่อนหรือไม่ 

ไม่จาํเป็นต้องตรวจเลือดก่อนและหลังฉีด 

อาจซํา้ได้ทุก 10 ปี แต่ขณะนี ้ยังแนะนําให้เพยีง 1 ครัง้ 



• รุนแรงในเดก็เลก็ ผู้สูงอายุ และผู้ที่ภมูคุ้ิมกันบกพร่อง  

• เดก็มีโอกาสแพร่เชือ้ให้ผู้อ่ืนได้มาก 

• วัคซีนมีการเปล่ียนสายพันธ์ุทุกปี เพราะเชือ้กลายพันธ์ุ และภมูคุ้ิมกันจาก

การฉีดวัคซีนมักลดลงหลัง 1 ปี จงึต้องฉีดซํา้ทุกปี ป้องกันโรคได้ 60-70% 

และลดความรนแรงได้ 

• แนะนําให้วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่แก่บุคลากรทกุคนที่สัมผัสกับผู้ป่วย

หรือสิ่งคัดหล่ังของผู้ป่วยรวมทัง้เภสัชกรที่จ่ายยาให้กับผู้ป่วย ทุกปีเพื่อ

ป้องกันความเส่ียงต่อการรับเชือ้ และถ่ายทอดเชือ้โรคไข้หวัดใหญ่  

ไข้หวัดใหญ่ 



Laboratory-confirmed respiratory infections as triggers for acute 
myocardial infarction and stroke: a selfcontrolled 

case series analysis of national linked datasets from Scotland 
ไขห้วดัใหญส่มัพนัธก์บัการเกดิ MI และ stroke 

Charlotte Warren-Gash. Eur Respir J 2018; 51: 1701794 



กลุ่มเป้าหมายของผู้ที่จะรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี  

จัดสรรโดยกระทรวงสาธารณสุข 2556 (3.5 ล้านคน) 

• บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่กาํจดัสัตว์ปีก 

• หญิงมีครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดอืนขึน้ไป  

• นํา้หนักมากกว่า 100 กโิลกรัม 

• ผู้พิการทางสมองช่วยเหลือตวัเองไม่ได้ 

• ผู้ที่มีโรคเรือ้รัง คือ โรคปอดอุดกัน้เรือ้รัง หอบหดื โรคหวัใจ โรคหลอด

เลือดสมอง โรคไตวายเรือ้รัง มะเร็งที่กาํลังรับเคมีบาํบดั เบาหวาน 

ธาลัสซีเมีย และภมิูคุ้มกนับกพร่อง รวมทัง้ผู้ตดิเชือ้เอชไอวีที่มีอาการ  

• บุคคลอายุ 65 ปี ขึน้ไป และเดก็อายุ 6 เดอืน ถงึ 2 ปี 



Types of seasonal influenza vaccine: 
Trivalent vs Quadrivaalent 

 WHO recommendation. Access from http://www.who.int/influenza/vaccines/virus/recommendations/  

 

A-H1N1 
A-H3N2 

B-Yamagata OR B-Victoria 

A/H1N1 
A/H3N2 

B-Yamagata AND B-Victoria 

Type of vaccines  
Inactivated, Live-attenuated, Cell culture 

Trivalent (TIV) Tetravalent (QIV) 

           
      WHO 2018/19 (Northern hemisphere) 
 
          A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09 
          A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016 (H3N2)  
          B/Colorado/06/2017 (Victoria lineage) 
    
          B/Phuket/3073/2013 (Yamakata lineage) 
 

           
 WHO 2019 (Southern hemisphere)3 

 
      A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09 
      A/Switzerland/8060/2017 (H3N2) 
      B/Colorado/06/2017 (B/Victoria/2/87 lineage) 
 
     B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata/16/88 lineage) 

http://www.who.int/influenza/vaccines/virus/recommendations/


Effect of influenza vaccination of healthcare personnel on 
morbidity and mortality among patients 

เม่ือบุคลากรฉีดวัคซนีไข้หวัดใหญ่ ผู้ป่วยตายน้อยลง 

Ahmed F. CID 2014;58:50-7. 

 

A, All-cause 
mortality.  
B, All-cause 
hospitalization.  
C, Influenza-like 
illness.  
D, Laboratory-
confirmed 
influenza A or B.  



คุณฉีดวัคซีน                      

ไข้หวัดใหญ่ 
แล้วหรือยัง? 



บุคลากรทางการแพทย์เส่ียงต่อวัณโรค 

Incidence of Tuberculosis in HCW 

NEJM 1995; 332:92-98. 



 

ใครเส่ียงกว่า  

Risk of TB among HCW in Low- and Middle-Income Countries: 

A Systematic Review: IRR = เส่ียงก่ีเท่า 

 IRR Associated with certain work 

locations  

• Inpatient TB facility    14.6- 99.0   

• Laboratory     78.6 

• Internal medicine     3.9 - 36.6 

• Emergency facilities  26.6 - 31.9 

PLoS Med 2006;3(12):e494. 

 

IRR Associated with occupational 

categories  

• Radiology technicians   5.5- 53.0 

• Patient attendants  12.4- 52.2 

• Nurses    1.2- 27.9 

• Ward attendants 9.1- 13.2 

• Paramedics  4.0- 25.0 

• Clinical officers 0.5- 5.6 



Prevalence rate of active TB from CXR                
among hospital personnel in Thailand 

Study Setting No. of 
screenes Prevalence (%) 

Vorasingha et al, 1997 
 Northeastern 232 2.2 

Chuachamsai et al, 1997 
 Eastern 354 2.0 

Waruttamangkoon et al, 1998 Central 174 3.4 

Ubolsa-ard and Nakkroun, 1998 Eastern 595 1.5 

AJIC 2005;33: 313–314 

Overall prevalence is 2.0% (27/1355) 



The prevalence of TB among 
nurses of Siriraj Hospital 

• The prevalence of TB among 2,536 nurses of 
Siriraj Hospital were determined using CXR 
and self report form.  

• There were 47 cases of TB between 1997-
2000 with the disease rate of 0.35-0.41% each 
year. 

• TB rate 0.09% between 1990 - 1999 in general 
population  

Thai J Tuberc Chest Dis 2002;23:73-77.  



TB and work place: Siriraj Hospital 

PLACE TB cases /total TB Rate (%) 
OPD 6/165 3.64 
MEDICINE 14/408 3.43 
Private ward 6/193 3.11 
SURGERY 8/355 2.25 
OB-GYN 7/511 1.37 
OR 3/338 0.89 
ENT 1/153 0.65 
PEDIATRIC 2/338 0.59 
X-RAYS 0/67 0 
ADMINISTRATION 0/13 0 

Thai J Tuberc Chest Dis 2002;23:73-77.  



Risk factor for acquiring TB 

Thai J Tuberc Chest Dis 2002;23:73-77.  

ปัจจยั เป็นวัณโรค 

(ราย) 

ไม่เป็นวัณโรค 

(ราย) 

Odds ratio 

(95%CI) 

P value* 

ปฏิบตัิงานในที่ไม่เส่ียง 13 1,420 1 0.0001 

ปฏิบตัิงานในที่เส่ียง 34 1,121 3.39 (1.71-6.79) 

อายุงาน > 5 ปี 28 1,868 1 0.01 

อายุงาน < 5 ปี 19 595 2.13 (1.14-4.00) 

ไม่มีโรคที่เส่ียงต่อวัณโรค 46 2,310 1 0.60 

มีโรคที่เส่ียงต่อวัณโรค 1 73 0.69 (NA) 

ไม่สัมผัสวัณโรคที่บ้าน 42 2,310 1 0.17 

สัมผัสวัณโรคที่บ้าน 5 151 1.82 (0.62-4.90) 

* chi-square 



Scenario  
TB contact investigation at a Pediatric ward 

• มีอาการไอมา 1 เดอืน ไม่มีไข้ 

ไม่มีนํา้หนักลด เกบ็เสมหะ

ตรวจพบ  AFB เป็นบวก 3 

ตวัอย่าง  

• ผลการทดสอบความไวต่อยา

ต้านวัณโรคภายหลังพบว่าไวต่อ

ยาต้านวัณโรค Isoniazid, 

Rifampicin, Ethambutol และ 

Streptomycin 

น้องพยาบาลเป็นวัณโรค                                

มีไอเรือ้รังมา  1 เดือน  



มีพบมีบุคลากรเป็น(หรือสงสัย)วัณโรค 

• ให้รีบส่งตรวจทางห้องปฏบิตักิาร ให้ทราบผลความไวยา โดยเร็วที่สุด 

– ใช้ X-pert อย่างน้อยรู้ว่า ดือ้ Rifampin ไหม ถ้าดือ้ จะมีโอกาสดือ้ INH 

ร่วมด้วยสูงมาก ถ้าไม่ดือ้ Rifampin โอกาสจะดือ้ INH ตัวเดียว น้อย

กว่า 10%  

• ให้หยุดงานจนกว่าจะพ้นระยะแพร่เชือ้  

• ตรวจผู้ไกล้ชิด ผู้สัมผัส 

– ผู้ใหญ๋ หากมีอาการให้ไป CXR  เคร่งครัดเร่ือง CXR ประจาํปี 

– เดก็ ให้สืบสวน และพจิารณาให้ INH prophylaxis ถ้าเชือ้ไม่ดือ้ยา 

• จะตามเดก็มารับยา และบอกผู้ปกครองอย่างไร? 

 มีเดก็สัมผัสรวม 183 คน เป็นทารกแรกเกดิทัง้สิน้ 



ต้องจัดการอย่างไร กับผู้ป่วยที่ดูแล และเพื่อนพยาบาลที่คลุกคลีกัน 

Estimating the beginning of the infectious period of TB patients according to 

index characteristics  

 
Characteristic  

Recommended minimum beginning of likely 
period of infectiousness 

TB 
symptoms 

AFB sputum 
smear 
positive 

Cavitary 
CXR 

Yes No No 3 months before symptom onset or first positive 
finding (eg. Abnormal CXR) consistent with TB 
disease, whichever is longer 

Yes Yes Yes 3 months before symptom onset or first positive 
finding consistent with TB disease, whichever is 
longer 

No No No 4 weeks before date of suspected diagnosis 
 

No Yes Yes 3 months before first positive finding consistent 
with TB 

 California Tuberculosis Controllers Association. Contact investigation guidelines 1998.  



เม่ือไหร่ถงึจะปลอดภยั ไม่แพร่เชือ้ต่อ 

Closing the Infectious Period 

• Effective treatment for ≥2 weeks                               

(ที่จริงแล้ว มีเชือ้ยาวนานกว่านัน้มาก) 

• Diminished symptoms, and 

• Bacteriologic response  

Infectious period closed when all the following 

criteria are met 



Contact investigation and Management 

ผู้ใหญ่เป็นวัณโรคปอดชนิดเสมหะ 

ย้อมพบเชือ้หรือย้อมไม่พบเชือ้ 

ตรวจร่างกาย ถ่ายภาพรังสีทรวงอก 

ทดสอบปฏิกิริยาทเูบอร์คุลิน 

เป็นวัณโรค 

ไม่เป็นวัณโรค 

อายุ 5-18 ปี อายุ < 5 ปี ทุกอายุ  HIV 

รักษาด้วยระบบ 

ยามาตรฐาน 

แบบ DOTS 

พาเดก็ที่อาศัยอยู่ใน

บ้านเดียวกันมาตรวจ 

ให้ยา isoniazid  

6-9 เดือนทุกราย 

ให้ยา isoniazid  

9 เดือนทุกราย 

 

ถ้า TST  > 15 มม ให้ isoniazid 6-9 เดือน 

ถ้า TST 10-14 มม ให้พิจารณาการรักษาเป็นรายๆ 

ถ้า TST < 10 มม ให้สังเกตุอาการถ้าเจ็บป่วย 

ให้พามาตรวจ 

ให้การรักษา 



The natural history of childhood intra-thoracic tuberculosis: a critical review 
of literature from the pre-chemotherapy era 

Marais BJ. Int J Tuberc Lung Dis 2004;8:392-402. 

เดก็เล็ก มีโอกาสเกดิโรคหลังสัมผัสได้มากกว่า  

และเป็นหนักกว่า  
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บคุลากรทาการแพทย์ไปยงัผู้ป่วยท่ีตนดแูลยงัไม่เป็นท่ีแน่ชดัหากบคุลากรทางการแพทย์ป่วยเป็นวณัโรค (active TB) และ
ปฏิบตัิงานในหอผู้ป่วยเด็กจะมีผลกระทบได้อย่างมากโดยเฉพาะบคุลากรท่ีทํางานใกล้ชิดผู้ป่วยท่ีเป็นเด็กทารก เด็กเลก็ หรือผู้ป่วย

เด็กภมิูคุ้มกนับกพร่องซึง่เป็นกลุม่ท่ีมีโอกาสป่วยเป็นวณัโรคชนิดรุนแรงได้สงูหลงัจากได้รับเชือ้ในช่วง 1-2 ปีแรก สถานพยาบาลควร

มีมาตรการในการป้องกนัและควบคมุวณัโรค และกํากบัดแูลให้มีการปฏิบตัิตามอย่างเคร่งครัดเพ่ือลดการแพร่เชือ้วณัโรคสูบ่คุลากร

และผู้ป่วยรายอ่ืนและมีแนวทางในการปฏิบตัิสําหรับผู้สมัผสัเพ่ือตรวจสืบค้นวณัโรคและให้การป้องกนัวณัโรคอย่างเหมาะสม

บคุลากรทาการแพทย์ไปยงัผู้ป่วยท่ีตนดแูลยงัไม่เป็นท่ีแน่ชดัหากบคุลากรทางการแพทย์ป่วยเป็นวณัโรค (active TB) และ
ปฏิบตัิงานในหอผู้ป่วยเด็กจะมีผลกระทบได้อย่างมากโดยเฉพาะบคุลากรท่ีทํางานใกล้ชิดผู้ป่วยท่ีเป็นเด็กทารก เด็กเลก็ หรือผู้ป่วย

เด็กภมิูคุ้มกนับกพร่องซึง่เป็นกลุม่ท่ีมีโอกาสป่วยเป็นวณัโรคชนิดรุนแรงได้สงูหลงัจากได้รับเชือ้ในช่วง 1-2 ปีแรก สถานพยาบาลควร

มีมาตรการในการป้องกนัและควบคมุวณัโรค และกํากบัดแูลให้มีการปฏิบตัิตามอย่างเคร่งครัดเพ่ือลดการแพร่เชือ้วณัโรคสูบ่คุลากร

และผู้ป่วยรายอ่ืนและมีแนวทางในการปฏิบตัิสําหรับผู้สมัผสัเพ่ือตรวจสืบค้นวณัโรคและให้การป้องกนัวณัโรคอย่างเหมาะสม 

•  บุคลากรทางการแพทย์มีความเส่ียงต่อวัณโรคสูงกว่ากลุ่ม

 ประชากรโดยทั่วไป  
• ความเส่ียงที่แท้จริงของการแพร่เชือ้วัณโรคจากบุคลากรทาง

การแพทย์ไปยังผู้ป่วยที่ตนดแูลยังไม่เป็นที่แน่ชัด 

• ผลกระทบมีได้มากโดยเฉพาะบุคลากรที่ทาํงานใกล้ชดิผู้ป่วยที่

เป็นเดก็ทารก เดก็เลก็ หรือผู้ป่วยเดก็ภมูิคุ้มกันบกพร่อง 

• สถานพยาบาลควรมีมาตรการในการคัดกรอง ป้องกันและ

ควบคุมวัณโรค และกาํกับดแูลให้มีการปฏบิัตติามอย่างเคร่งครัด 

เพื่อลดการแพร่เชือ้วัณโรคสู่บุคลากรและผู้ป่วยรายอ่ืน และมี

แนวทางในการปฏบิัตสิาํหรับผู้สัมผัสเพื่อตรวจสืบค้นวัณโรคและ

ให้การป้องกันวัณโรคอย่างเหมาะสม 



CXR is Recommended for screening 

• 23% and 70% of bacteriologically confirmed TB had chronic cough. 
• Half will be missed by symptom screening alone  
• To increase sensitivity, intentional overreading of CXRs should be encouraged  
• Any abnormal CXR should get bacteriological examination, regardless of symptoms 
• Immunocompromised person often shows atypical manifestations in a CXR 



โรคตดิเชือ้

จปิาถะที่น่ารู้จัก 



Hand-Foot-And-Mouth Disease (HFM) 

• Common, contagious, mostly benign 
• Spread by droplet and contact 
• Outbreak in Taiwan, Malaysia caused by EV71 were severe, fatal  
• In Thailand, EV71 is common but so for not severe 
• Control: Isolate the infected children until lesions are crusted 
 : Hand washing, toy cleansing 



• Most people are asymptomatically 
infected. 

• Common, not severe but can recur  

• Spread by direct contact  

• The child should be isolated only if 
the lesions can not be covered 
completely 

• Those with cold-sore should not 
share cups, bottles 

• Good hand washing is important  

Herpes Simplex Virus (HSV) 



Conjunctivitis  

• Caused by bacteria 
or viruses  

• Common, mostly 
not severe 

• May cause systemic 
illness 

• Control by hand 
washing  



Fungal infection (Tinea) 
• Mostly found in moist area 

• Spread by direct contact, 
but not contagious 

• Antifungal treatment, 
topical/oral reduce 
spreading 

• No need to isolate the 
infected child 



• Itchy papules mostly in the warm area, 
finger web, groin 

• The bug survive up to 3-4 days without skin 
contact 

• Mainly spread by direct contact or contact 
of clothing or bedding 

• The child should be isolate until treatment 
is started, Jacutin overnight for 3-5 days. 

• Clothing / linen should be laundered in hot 
water or removed from skin contact for                  
>4 days (the mites die without skin contact 
>4 days) 

Scabies 



Head Lice 
• Common 
• Itchy head, excoriation 
• Not correlate with hair 

length or hygiene 
• The bug survive 1-2 days 

away from scalp. 
• Nit cannot hatch away 

from scalp. 
• Transmitted by person-

to-person, and by hats, 
hair combs. 



• Transmitted by oral-fecal route. Infected person shed 
virus usually before jaundice occur. 

• Hand washing is important. 
• Encourage vaccination in those > 2 y.o. 
• Children/adult who wash as food handlers or attend or 

work in child setting should be isolated for 1 week 
after onset. 

Hepatitis A 



โรคทมีียาป้องกันหลังสัมผัส 

PEP-available Infectious diseases  

• Diphtheria (แม้จะได้

วัคซีน) 

• Hepatitis A and B 

• HIV 

• Influenza 

• Measles 

• Varicella-zoster 

 

• Invasive  meningococcal 

infection (แม้จะได้วัคซีน) 

• Pertussis (แม้จะได้วัคซีน) 

• Rabies 

• Syphilis  

• Tuberculosis  



สรุปคาํแนะนําวัคซีนสาํหรับบุคลากร 
ชนิดของวัคซีน กาํหนดการให้วัคซีน บุคลากรที่ควรได้รับวัคซีนโดยเร็วที่สุด 

โรคไวรัสตับอักเสบบ ี ฉีดวคัซีน 3 เข็ม เข้ากล้ามเนือ้  

โดยมีระยะหา่ง 0, 1, 6 เดือน 

(หากเคยได้รับวคัซีนมาบ้างแต่

ไมค่รบ ให้ฉีดตอ่เน่ืองโดยไม่

ต้องเร่ิมต้นใหม ่ไปจนครบ 3 

โด๊ส โดยมีระยะหา่งระหว่าง

โด๊สท่ี 1 และ 2 ไมน้่อยกว่า  4 

สปัดาห์ และระหว่างโด๊สท่ี 2 

และ 3 ไมน้่อยกว่า 8 สปัดาห์)   

 บุคลากรที่ไม่เคยได้รับวัคซีน หรือได้ไม่ครบ 
3 โด๊ส หรือ มีประวัติการรับวัคซีนไม่ชัดเจน 

ให้ตรวจ Anti-HBc หากเป็นลบให้ฉีดวัคซีน   

- กรณีไม่สามารถตรวจหาภมิูต้านทานได้ 

พจิารณาฉีดวัคซีนโดยไม่ต้องตรวจเลือด 

 บุคลากรที่เคยได้รับวัคซีนครบ 3 โด๊สแล้ว 

แต่ยังไม่เคยตรวจภมิูคุ้มกัน ให้ฉีดวัคซีน 

1-3 โด๊ส และตรวจเลือดหา Anti-HBs หลัง

ฉีด 1-2 เดือน  

 ควรตรวจเลือดหลังฉีดครบ 1-2 เดือน 

โรคหัด-คางทูม-หัด

เยอรมัน (MMR) 

ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง 1 โด๊ส บุคลากรทุกรายที่ไม่เคยได้รับวัคซีน MMR  มา

ก่อน หรือเคยได้มาเพยีง 1 โด๊สและต้องดูแล

สัมผัสกับผู้ป่วย ให้ฉีดวัคซีน ไม่ต้องตรวจหา

ภมิูคุ้มกันก่อนหรือหลังฉีด 



ชนิดของวัคซีน กาํหนดการให้วัคซีน บุคลากรที่ควรได้รับวัคซีนโดยเร็วที่สุด 

โรคอีสุกอีใส ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง 2 ครัง้ 

ห่างกันอย่างน้อย 1 เดือน 

ทุกคนที่ไม่เคยเป็นอีสุกอีใสหรืองสูวัดและ

ไม่เคยรับวัคซีนมาก่อน ให้ฉีดวัคซีน  

     -หากประวัติโรคและการได้รับวัคซีนไม่

ชัดเจนให้ตรวจภมิูคุ้มกันก่อนและให้วัคซีน

ถ้าผลตรวจภมิูคุ้มกันเป็นลบ หรือให้วัคซีน

ไปเลยโดยไม่ตรวจเลือดก็ได้ 

โรคไข้หวัดใหญ่ ฉีดเข้ากล้ามเนือ้ ปีละ 1 โด๊ส  

ทุกปี ฉีดได้ตลอดปี แต่แนะนํา

ช่วงก่อนเข้าหน้าฝนหรือหน้า

หนาว 

บุคลากรทุกรายโดยเฉพาะที่ต้องสัมผัส

ผู้ป่วย ให้ฉีดทุกปี 

คอตีบ- บาดทะยัก-

ไอกรนไร้เซล สูตร

ของผู้ใหญ่ (Tdap) 

และ dT 

ฉีด Tdap เข้ากล้ามเนือ้ 1 เข็ม 

จากนัน้ฉีดกระตุ้นด้วย dT 1 เข็ม 

ทุก 10 ปี  

บุคลากรทุกรายโดยเฉพาะที่ดูแลผู้ป่วย

เด็กเล็กควรต้องฉีดวัคซีนนี ้

สรุปคาํแนะนําวัคซีนสาํหรับบุคลากร 
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Increased risk of TB infection related to the 
occupational exposures of HCW in Chiang Rai, 
Thailand. 
 

Int J Tuberc Lung Dis 1999;3:377-81. 



TB transmission from HCW to patients and co-workers: 
A systemic literature Review and Meta-Analysis  

• 19 (16.2%) incidents occurred in nurseries  
 11 (9.4%) in ER/ICU/reanimation units  
    10 (8.5%) in pediatric units.   
 9 (7.7%) in outpatient  
 5 involved more than one setting  
• 37/117 incidents, exposed patients were at a high 

risk of developing active TB  because of young age 
oncological-hematological diseases, renal 
diseases, haemodialysis, HIV infection or other co-
morbidities. PLoS One 2015;10(4):e0121639. 



Prolonged Infectiousness of Tuberculosis Patients in a Directly Observed Therapy 
Short-Course Program with Standardized Therapy 

Median conversion time from c/s⊕=38.5 d 

Susceptible: 10% remain c/s pos at 60 d. 

Kaplan-Meier survival 
estimate of time to 
auramine and culture 
conversion  

Fitzwater SP. Cid 2010;51:371-8. 



บัญญต ิ6 ประการ ป้องกันการตดิเชือ้จากการทาํงาน 
6 key recommendation to minimize the risk 

1. อบรม Proper training of HCP at initiation and annually 

2. วัคซีน Immunity to vaccine-preventable diseases 

3. ให้ PEP อย่างเหมาะสม Evaluation of HCP exposed to communicable 
diseases for PEP 

4. เคร่งครัดมาตรการ Standard precaution. Adherence to standard precautions 
esp.,  hand hygiene before and after patient care 

5. แยกผู้ป่วยตดิเชือ้ให้เร็ว Rapid isolation/precautions for patients with 
communicable diseases 

6. ใช้ PPE อย่างเหมาะสม Proper use of PPE, such as masks, N95 respirators, 
eye protection, and gowns 

 
Weber DJ, Rutala WA. Infect Dis Clin N Am 2016;30:729–57 



Prevention of needle-stick injuries in 
healthcare facilities: a meta-analysis. 

• To estimate the summary effectiveness of different 
needle-stick injury prevention interventions. 

• The summary effect of the training intervention 
was 0.66 (95% CI, 0.50-0.89). 

• the efficacy of safety-engineered devices (SEDs) 
was 0.51 (95% CI, 0.40-0.64). 

•  The effectiveness of training plus SEDs, with a 
summary effect of 0.38 (95% CI, 0.28-0.50). 

Infect Control Hosp Epidemiol. 2015;36(7):823-9. 
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