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Bloodborne pathogens หมายถึง จุลชีพ
ที่ เปนเชื้ อโรคที่ มีอยู ในเลือดรวมถึงเมือกและ
ของเหลวตางๆ ของมนุษย ซึง่ สามารถทําใหเกิด
โรคได เชน มาราเลีย ซิฟลิส บรูเซลโลซิส ไวรัส
ตับอักเสบบี [hepatitis B virus (HBV)] ไวรัส
ตับอักเสบซี [hepatitis C virus (HCV)] ไวรัส
ภูมิคมุ กันบกพรอง [human immunodeficiency
virus (HIV)] หรือโรคเอดส (Aids) และอื่นๆ
ทั้งนี้ Bloodborne pathogens จะติดตอกันทาง
เลือดสูเ ลือด โดยเลือดหรือของเหลวอืน่ ของผูท มี่ ี
เชื้อโรคจะเขาสูรางกายของอีกคนหนึ่งผานทาง

เลือดและของเหลวเชนกัน การสัมผัสเลือดของ
ผูมีเชื้อโรคดวยมือที่มีบาดแผล และไมไดสวม
อุปกรณปอ งกันเปนความเ สีย่ งสูงสุดทีท่ าํ ใหเกิด
Bloodborne Pathogens ซึ่งสามารถทําใหเสีย
ชีวติ ได ทัง้ นี้ ในสถานการณทไี่ มรหู รือไมแนใจวา
ผูป วยหรือผูบ าดเจ็บมีเชื้อโรคที่ตดิ ตอทางเลือด
หรือไม เชน การชวยผูบ าดเจ็บจากอุบตั เิ หตุหรือ
ภัยธรรมชาติ ผูปฏิบัติงานตองทําการปองกัน
การติดเชื้อไวเสมอ
ไวรัสตับอักเสบบี [hepatitis B virus
(HBV)]
 เป นไวรัส ที่ ทําใหเกิ ดการติ ดเชื้ อและ
อักเสบบริเวณตับ
 ติดตอกันทางเลือดสูเ ลือดเปนหลัก

ทําใหเกิดโรครายแรงเชน โรคตับแข็ง
โรคมะเร็งตับ
 เชื้ อโรคสามารถอยู ไดในสภาพเลือด
ที่แหงกรังไดถึง 7 วัน
 ยังไมมีวิธีรักษาโรคนี้ใหหายขาดได
 หลายคนอาจสรางภูมค
ิ มุ กันซึง่ สามารถ
ปองกันการติดเชื้อในอนาคตได
อาการของโรคไวรั สตั บอักเสบบี มีทั้ ง
อาการไขออนๆ ปวดเมื่อรางกาย อาจมีอาการ
ปวดทองรวมดวย เบื่ออาหาร วิงเวียน มีอาการ
ดีซาน ปสสาวะมีสีเขม
การฉีดวัคซีนปองกันโรคไวรัสตับอักเสบ
บี ผูป ฏิบตั งิ านทีม่ ีแนวโนมสัมผัสโรคติดตอทาง
เลือดเปนประจํา เชน แพทย พยาบาล เจาหนาที่
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กูภัย ฯลฯ ตองไดรับการฉัดวัคซีนปองกันโรค
ไวรัสตับอักเสบบีโดยไมคิดมูลคา ยกเวน
 ไดรับการฉีดวัคซีนมากอนหนาแลว
 มี ผ ลการตรวจสอบภู มิ คุ มกั น ระบุ ว า
สามารถตานทานโรคได
 วัคซีนทําใหผด
ิ สําแดงหรือมีอาการแพ
ขั้ นตอนการฉีดวัคซี นป องกั นโรคไวรั ส
ตับอักเสบ บี
 ฉี ดทั้ งหมด 3 เข็ ม หลัง จากฉี ดเข็ ม
แรกหนึง่ เดือนจะฉีดเข็มที่ 2 และหลังจากฉีดเข็ม
ที่สอง 5 เดือน จะฉีดเข็มที่ 3
 หลังจากฉีดครบ 3 เข็ม รางกายจะ
สรางภูมิคุมปองกันโรคไวรัสตับอักเสบบีขึ้นมา
ตามลําดับจนสามารถตานทานโรคได
ไวรัสภูมคิ มุ กันบกพรอง [human immunodeficiency virus (HIV)] หรือโรคเอดส (Aids)
 โรคเอดสเปนชื่อสามัญเรียกโรคที่เกิด
จากเชื้อโรคภูมิคุมกันบกพรองหรือ HIV
 เชือ
้ HIV อาจใชเวลาหลายปในการฟก
ตัวกวาจะแสดงอาการออกมา
 เชื้อ HIV ทําลายภูมิคุมกันของมนุษย
จนไมสามารถตอสูกับโรครายแรงชนิดอื่นๆ ได
เอดสเป นเชื้ อโรคที่ ทําให เสียชี วิ ต ยั งไม มีวิ ธี
รักษา ทําไดแคยบั ยัง้ อาการปวยไมใหเกิดขึน้ เร็ว
เกินไปเทานั้น
 เชือ
้ HIV คอนขางเปราะบางและออนแอ
มันอยูไ ดไมนานหากอยูภ ายนอกรางกายมนุษย
ดังนั้น จึงเปนปญหาสําคัญโดยเฉพาะกับหนวย
กู ภั ยที่ ทําการปฐมพยาบาลหรือรั กษาอาการ
บาดเจ็บเบื้องตนผูที่มีเชื้อ HIV ในรางกายซึ่งมี
เลือดสดๆ ไหลออกมารวมถึงการกระทําทีเ่ สีย่ ง
ตอการติดเชื้อลักษณะอื่นๆ
อาการของผูปว ยโรคเอดสทพี่ บเห็นบอย
แตไมใชทั้งหมด เชน รางกายออนแอ เปนไข

บริเวณอืน่ ทีเ่ ชือ้ โรคใชเปนเสนทางเขาสูร า งกาย
ได เชน เนื้อเยื่อตา เนื้อเยื่อโพรงจมูก เนื้อเยื่อ
ในชองปาก หรือแมแตสิวบนใบหนา
ของเหลวในรางกายมนุษยนอกเหนือจาก
เลือดที่ทําใหติดเชื้อ Bloodborne pathogens
ไดแก น้าํ อสุจิ (Semen) สารคัดหลัง่ ในชองคลอด
(Vaginal secretions) น้าํ ไขสันหลัง (Cerebro-

เจ็บคอ วิงเวียน ปวดศีรษะ ทองรวง ลิ้นขาว
น้ําหนักลด ตอมน้ําเหลืองบวม ฯลฯ
การสัมผัสเลือดและของเหลวตางๆ ใน
รางกายของผูบ าดเจ็บหรือผูป ว ย รวมถึงผูเ สียชีวติ
โดยตรงและไมไดสวมใสอุปกรณปองกัน ไมวา
ทางตา ปาก เนือ้ เยือ่ จมูก เยือ่ บุเมือก แมกระทัง่
มือเปลา หากเลือดที่สัมผัสมีเชื้อโรครายแรงจะ
เกิดการติดเชือ้ โดยผูส มั ผัสเลือดจะไดรบั เชือ้ โรค
เขาสูรางกายและกลายเปนผูปวยซึ่งอาจถึงแก
ชีวิตในเวลาตอมา
การสัมผัสเลือดของผู ปวยดวยมือเปลา
มีความเสี่ยงจะติดเชือ้ หากไมมกี ารปองกันและ
ผิ วหนั งบริ เวณมื อมี แผลเป ด รอยบาด รอย
ถลอก แตกหรือบวม รวมถึงการใชมือไปสัมผัส

spinal fluid) น้ําไขขอ (Synovial fluid) น้ําเยื่อ
หุม ปอด (Pleural fluid) น้าํ เยือ่ บุชอ งทอง (Peritoneal fluid) น้ําคร่ํา (Amniotic fluid) และ
น้ําลาย (Saliva)
ผูม คี วามเสีย่ งตอ Bloodborne pathogens
อาทิ แพทย พยาบาล หนวยกูภัย หนวยแพทย
ฉุกเฉิน พนักงานเคลื่อนยายผูปวย/ผูบาดเจ็บ
ผูด แู ลผูป ว ยในสถานพยาบาล เจาหนาทีช่ นั สูตร
ฯลฯ ซึง่ ตนสังกัดหรือนายจางของผูม คี วามเสีย่ ง
ติดเชือ้ ตองมีมาตรการปองกันเพือ่ ความปลอดภัย
ในการปฏิบัติงานตามขอกําหนดของกฎหมาย
และมาตรฐานดานอาชีวอนามัย
เลื อดรวมถึ งของเหลวต างๆ ในตั วผู มี
เชือ้ โรครายแรงเปนตัวแปรสําคัญทีจ่ ะทําใหผทู าํ
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หนาที่ปฐมพยาบาล รักษาและดูแลเกิดการติด
เชือ้ และปวยซึง่ การพยายามหลีกเลีย่ งการสัมผัส
ไมวา จะเปนทางใดๆ คือมาตรการทีส่ ามารถลด
ความเสี่ยงได
ขอบังคับ OSHA 29 CFR 1910.1030
Subpart Z, Bloodborne pathogens กําหนดให
นายจางมีมาตรการปองกันการติดเชือ้ จากเลือด
ดังตอไปนี้
 จัดทําแผนควบคุมการสัมผัส ใหเขียน
แผนเปนลายลักษณอีกษรเพื่อลดแนวโนมการ
สัมผัสที่เสี่ยงตอการติดเชื้อระหวางการปฏิบัติ
งาน นายจางตองกําหนดลักษณะการสัมผัสใน
การทํางานชนิดทีค่ นงานทัง้ หมดตองมีการสัมผัส
และระบุชนิดงานทีค่ นงานบางคนมีโอกาสสัมผัส
รวมทั้ งลักษณะและขั้ นตอนการทํางานที่ มีผล
ทําใหเกิดการสัมผัส

ปรับปรุงแผนใหทนั สมัยปละครัง้ เพือ่
ใหเหมาะสมกับการทํางาน กระบวนการ และ
ตําแหนงปฏิบัติงานซึ่งมีแนวโนมสัมผัสเชื้อโรค
ทางเลือดที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงเทคโนโลยีที่
พัฒนาขึน้ เพือ่ ลดแนวโนมการสัมผัส นอกจากนี้
นายขางตองทําเอกสารรายงานประจําปเกีย่ วกับ


การพิจารณาเริ่มใชมาตรการทางการแพทยที่
เหมาะสมและมีความปลอดภัยเพื่อลดแนวโนม
การสัมผัสเชือ้ โรคในการทํางาน และทําเอกสาร
รายงานขอมูลทีไ่ ดจากผูป ฏิบตั งิ านทีม่ แี นวโนม
สัมผัสเชื้อโรคโดยตรง ระบุอันตราย ประเมิน
อันตราย และเลือกมาตรการทางวิศวกรรมและ

การควบคุมการทํางาน
 ทําการเตือนอันตรายอยางครอบคลุม
[ใชกระบวนการหรือวิธีเดียวกันเมื่อปฏิบัติงาน
กับเลือดมนุษยและสิ่ งอื่ นที่ มีแนวโนมติดเชื้ อ
(OPIM) ทัง้ หมด]
 สิ่ ง อื่ น ที่ มี แ นวโน ม ติ ด เชื้ อ (OPIM)
หมายถึง
 ของเหลวในรางกายมนุษย ไดแก น้ํา
อสุจิ (Semen) สารคัดหลัง่ ในชองคลอด (Vaginal
secretions) น้ําไขสั นหลั ง (Cerebrospinal
fluid) น้ําไขขอ (Synovial fluid) น้าํ เยื่อหุม ปอด
(Pleural fluid) น้ําเยื่อบุชองทอง (Peritoneal
fluid) น้าํ คร่าํ (Amniotic fluid) น้าํ ลาย (Saliva)
ในกระบวนการทําฟน ของเหลวอื่ นสังเกตได
อยางชัดเจนวาปนเปอนเลือด รวมถึงของเหลว
ในรางกายมนุษยทแี่ ยกแยะไดยากหรือแยกแยะ
ไมไดวาเปนของเหลวในรางกายมนุษยชนิดใด
 เนือ
้ เยือ่ หรืออวัยวะ (นอกเหนือจากผิว
หนัง) ทีห่ ลุดออกมาจากรางกายมนุษยไมวา ยัง
มีชีวิตอยูหรือเสียชีวิตแลว และ
 เซลที่ มี เชื้ อ HIV หรื อเนื้ อเยื่ อที่ เพาะ
เชื้อ อวัยวะที่เพาะเชื้อ และวัตถุหรือของเหลวที่
ปนเปอ นเชือ้ HIV หรือ HBV หรือเลือด ของเหลว
เนื้อเยื่อ อวัยวะของสัตวทดลองที่ตืดเชื้อ HIV
หรือ HBV
 กําหนดและใชมาตรการควบคุมทาง
วิศวกรรม มีการใชเครือ่ งมือแยกหรือกําจัดวัตถุที่
ทําใหเกิดการติดเชือ้ ทางเลือดออกไปจากสถานที่
ปฏิบตั งิ าน รวมถึงทีบ่ รรจุอปุ กรณ มีคมทีใ่ ชแลว
เข็มฉีดยามีปลอกหุม ในตัว อุปกรณ การ แพทย
ทีป่ ลอดภัยขึน้ เชน ของมีคมทีม่ กี ารปองกันการ
บาดเจ็บจากการถูกบาด รวมไปถึงระบบไรเข็ม
(Needleless Systems) เปนตน
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การทํางาน เชน ใชมาตรการทีเ่ หมาะสมในการ
จัดการและกําจัดของมีคมที่ปนเปอน ตัวอยาง
เลือดและของเหลวในตัวมนุษย การซักรีดเสือ้ ผา
ทีอ่ าจติดเชือ้ รวมถึงการทําความสะอาดพืน้ และ
สิ่งของที่ปนเปอน
 จัดหาอุปกรณปอ
 งกันสวนบุคคล (PPE)
เชน ถุงมือ เสื้อกาวน อุปกรณปองกันตาและ
หนากาก แกลกู จาง นายจางตองทําความสะอาด

ระบบไรเข็ม (Needleless Systems)
หมายถึง เครือ่ งมือทีไ่ มใชเข็มในการปฏิบตั งิ าน
ลักษณะตอไปนี้
 เก็ บของเหลวภายในร างกายหรื อดู ด
ของเหลวออกจากรางกายหลังจากเจาะเสนเลือด
ดําหรือเสนแดงนํารองไปแลว
 การใหยาหรือของเหลว หรือ
 กระบวนการอื่ นที่ เกี่ ยวข องกั บ งานที่
มีแนวโนมจะเกิดการติดเชื้อจากเลือดผานทาง
แผลทางผิวหนังหรือของมีคมที่ติดเชื้อ
 กําหนดและแนใจวามีการใชมาตรการ
ควบคุมการปฏิบัติงานซึ่งเปนการลดแนวโนม
การติดเชื้ อจากเลือดโดยการเปลี่ ยนแปลงวิธี


ซอมแซมและเปลี่ ยนอุปกรณเมื่ อจําเปน การ
จัดหา ซอมบํารุง ซอมแซมและเปลี่ยนใหมตอง
ไมคดิ คาใชจา ยจากลูกจาง
 ฉี ด วั ค ซี น ป อ งกั น ไวรั ส ตั บ อั ก เสบบี
(Hepatitis B Virus) แก ลู กจ างทั้ งหมดที่ มี
แนวโนมติดเชือ้ โดยการฉีดวัคซีนนี้ตอ งทําหลัง
จากลูกคาเสร็จสิ้นการฝกอบรมการปฏิบัติงาน
Bloodborne pathogen และภายใน 10 วันกอน
ปฏิบัติงานที่มีแนวโนมจะติดเชื้อ
 จั ด ให มี ก ารประเมิ น หลั ง การสั ม ผั ส
และติดตามลูกจางที่ ได รับการสัมผัสระหวาง
ปฏิ บั ติ งาน การสั มผั สที่ ต องเฝ าระวั ง ได แก
สัมผัสทางตา ปาก และเยื่อบุเมือกอื่นๆ สัมผัส

ผิวหนังทีเ่ ปนปกติ การใหอาหารทางหลอดเลือด
ทีม่ โี อกาสสัมผัสเลือดหรือสิง่ อืน่ ทีม่ แี นวโนมติด
เชือ้ (OPIM) การประเมินและติดตามตองไมคดิ
ใชจา ยจากลูกจาง รวมถึงการทําเอกสารรายงาน
เสนทางการสัมผัสและสถานการณทมี่ กี ารสัมผัส
เกิดขึ้น ระบุและทดสอบบุคคลที่มีแนวโนมติด
เชือ้ HBV และ HIV ซึง่ หากไดรบั การยินยอมหรือ
กฎหมายกําหนดไมตอ งไดรบั การยินยอมใหเก็บ
ตัวอยางและทดสอบเลือดของคนงานทีม่ แี นวโนม
ติดเชือ้ กรณีตอ งมีการยินยอม ตองมีขอ เสนอให
รักษาโรคหลังจากนั้น รวมถึงใหคําปรึกษาและ
รายงานการประเมินผลการเจ็บปวย ผูเ ชีย่ วชาญ
ดานการดูแลสุขภาพตองใหขอมูลแกนายจาง
อยางจํากัดและระมัดระวัง ที่สําคัญคือ ผลการ
วินจิ ฉัยโรคทัง้ หมดตองเปนความลับ
 ใชปายและสัญลักษณสื่ อถึงอันตราย
ปายเตื อนต องติดไวบนบรรจุ ของเสียควบคุม
(Regulated Waste) ทีบ่ รรจุของมีคมใชงานแลว
และปนเปอ น ตูเ ย็นและตูแ ชทใี่ ชเปนทีเ่ ก็บเลือด
หรือสิ่งอื่นที่มีแนวโนมติดเชื้อ (OPIM) ที่บรรจุ
อื่นที่ใชในการเก็บรักษา ขนสง หรือจัดสงเลือด
หรือสิง่ อืน่ ทีม่ แี นวโนมติดเชือ้ (OPIM) อุปกรณ
ทีป่ นเปอ นซึง่ ใชในการจัดสงหรือบริการ ถุงหรือ
ทีบ่ รรจุเสือ้ ผาทีป่ นเปอ นสําหรับสงซักรีด ยกเวน
ที่บรรจุเหลานั้นเปนไปตามมาตรฐานกําหนด
(สถานประกอบการใชถงุ สีแดงหรือทีบ่ รรจุสแี ดง
แทนการติดปาย) หองปฏิบัติการวิจัยเชื้อ HIV
และ HBV หรือสถานทีเ่ พาะเชือ้ ตองติดปายเตือน
บนประตูทางเขาทุกบาน เมือ่ สิง่ อืน่ ทีม่ แี นวโนม
ติดเชื้อ หรือสัตวติดเชื้ออยูภายในพื้นที่หรือใน
ทีก่ ักตัวเพือ่ การทดลอง
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หมายเหตุ ของเสียควบคุม หมายถึง
 เลือดที่เปนของเหลวหรือกึ่งของเหลว
หรือสิ่งอื่นที่มีแนวโนมเปนวัตถุติดเชื้อ
 สิง
่ ปนเปอ นทีม่ ากับเลือดหรือสิง่ อืน่ ทีม่ ี
แนวโนมเปนวัตถุติดเชื้อในรูปของเหลวหรือกึ่ง
ของเหลวเมื่อถูกอัด
 สิ่ งที่ เลือดหรือสิ่ งอื่ นที่มีแนวโนมเปน
วัตถุติดเชือ้ จับตัวแข็งในสภาพแหง
นอกจากนี้ ยังมีป ายเตื อนอันตรายใน
สถานการณฉุกเฉิน โดยใหใชรูปแบบที่ใชไดใน
ทุกกรณี นั่นคือ ปายเตือนใหลดแนวโนมการ
สั มผั สเลื อดหรื อของเหลวผู อื่ นด วยการสวม
ถุงมือ แวนครอบตากันของเหลวกระฉอกเขาตา
หนากากครอบปากและจมูก รวมถึงอุปกรณ
ปองกันการสัมผัสเชื้อโรคอื่นๆ
 ให ค วามรู แ ละการอบรมแก ลู ก จ า ง
นายจางตองแนใจวา ลูกจางของตัวเองไดรบั การ
ฝ ก อบรมเป นประจําในทุ กหั วข อที่ มาตรฐาน
กําหนด รวมถึง ขอมูลการติดเชื้อทางเลือดและ
เชื้ อโรคชนิดตางๆ วิธีการที่ ใชในการควบคุม
การสั มผั สในการทํางาน วั คซี นโรคไวรั สตั บ
อักเสบบี การประเมินทางการแพทยและการ
ติดตามอาการกลังการสัมผัส นายจางจะตองจัด
ให มี การอบรมก อนการมอบหมายงาน และ
อยางนอยปละครั้งหลังจากนั้น และเมื่อมีการ
เปลี่ ยนแปลงหรื อดัดแปลงวิ ธี การปฏิ บติงาน
กระบวนการทํางานที่มีผลตอการสัมผัสในการ
ทํางานของลูกจาง นอกจากนี้ ลูกจางทีท่ าํ งานใน
หองทดลองหรือสถานเพาะเชือ้ จะตองไดรบั การ
อบรมเปนกรณีพเิ ศษกอนไดรับมอบหมายงาน
นอกเหนือจากการอบรมที่จดั ใหลกู จางทุกค
ทัง้ นี้ ลูกจางตองมีโอกาสซักถามวิทยากร
ผูใ หการอบรม และการอบรมตองนําเสนออยาง
เหมาะสมกับระดับการศึกษาของผูเขารับการ
อบรมและสื่อสารดวยภาษาที่เขาใจไดงาย
 เก็ บ รกษาประวั ติทางการแพทย แ ละ
การเขารับการอบรมของลูกจางไวตามขอบังคับ

การบันทึกรายงานผลการบาดเจ็บและเจ็บปวย
(Part 1904 Recording and Reporting Occupational Injuries and Illnesses)
ขอแนะนําเมือ่ สัมผัสเลือดหรือของเหลว
อืน่ ๆ ของผูอ นื่
 ลางมือหรือบริเวณทีส
่ มั ผัสใหทวั่ ถึงโดย
ใชสบูและน้ําไหลผาน
 ใช ส บู ชนิ ดไม กั ดผิ วและมี คุ ณสมบั ติ
ฆาเชื้อแบคทีเรีย
 ลางปาก จมูก และตา เปนเวลา 15
นาที ในกรณีเลือดกระเซ็น สัมผัสเยื่อบุเมือก
ของอวัยวะเหลานั้น
นอกจากนีย้ งั ตอง
 รายงานการสัมผัสใหหว
ั หนางานทราบ
 เขียนรายงานลงในแบบฟอรมทีก
่ าํ หนด
 ขอให มี ก ารตรวจเลื อดและฉี ดวั คซี น
ปองกันโรคไวรัสตับอักเสบบี
กฎการสวมใส อุ ปกรณ ป อ งกั นส วน
บุคคล (PPE)
 เลื อ กชนิ ด อุ ป กรณ ใ ห เ หมาะสมกั บ
ลักษณะงาน
 สวมอุปกรณปองกันสวนบุคคลตลอด
เวลาเมือ่ อยูใ นสถานการณทมี่ แี นวโนมจะมีการ
สัมผัสทําใหติดเชื้อ
 เปลีย
่ นอุปกรณปอ งกันสวนบุคคลเมือ่
เกิดการฉีกขาดหรือเสียหาย
 ถอดอุ ป กรณ ป องกั น ส วนบุ คคลเมื่ อ

ออกไปจากพื้นที่ปฏิบตั ิงาน
 ฆาเชื้อหรือกําจัดอุปกรณปองกันสวน
บุคคลที่ไมไดใชงานแลวอยางเหมาะสม
 ลางมือทันทีหลังจากถอดอุปกรณปอ
 งกัน
สวนบุคคลออก
การใชถงุ มือปองกันการติดเชือ้
 ถุงมือตองทําจากยางลาเท็กซ ไนไตร
ยางธรรมชาติ หรือวัตถุทนี่ า้ํ ผานไมไดชนิดอืน่ ๆ
 ตรวจสอบสภาพถุงมือกอนใชงาน
 การสวมถุ ง มื อ ซ อ นสองชั้ น จะทําให
การปองกันดีขนึ้
 หากมีแผลบาดที่มือ ตองผิดปากแผล
ดวยพลาสเตอรปดแผลหรือสิ่ งอื่ นที่ คลายกัน
กอนสวมถุงมือทับลงไป
 ห า มสั ม ผั ส ผิ ว ด า นนอกของถุ ง มื อ
ที่ใชแลว
ทีค่ รอบตา กระบังหนา ผากันเปอ น
 ใชทค
ี่ รอบตาหากมีความเสีย่ งจะสัมผัส
กับของเหลวหรือไอสารปนเปอ นเชือ้ โรคกระเซ็น
เขาตา
 กระบังหนาใชรวมกับที่ ครอบตาเพื่ อ
เพิ่มการปองกันจมูกและปาก
 ผากันเป อนใช เพื่ อป องกัน เลือดหรือ
ของเหลวอื่นกระเซ็นสัมผัสผิวหนัง
ขอหามขณะอยูใ นพืน้ ทีเ่ สีย่ งจะเกิดการ
สัมผัสและติดเชือ้
 รับประทานอาหาร
 ดื่มน้ํา
 สูบบุหรี่
 แตงหนา โดยเฉพาะการทาปาก
 ใสหรือถอดคอนแท็คเลนส
REFERENCE
1. OSHA 29 CFR 1910.1030 Subpart
Z, Bloodborne pathogens
2. Occupational Safety and Health
Administration Fact Sheets: OSHA's
Bloodborne Pathogens Standard
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