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Bloodborne pathogens หมายถึง จุลชพี
ท่ีเปนเชื้อโรคท่ีมีอยูในเลือดรวมถึงเมือกและ
ของเหลวตางๆ ของมนษุย ซึง่สามารถทําใหเกดิ
โรคได เชน มาราเลีย ซิฟลิส บรูเซลโลซิส ไวรัส
ตับอักเสบบี [hepatitis B virus (HBV)] ไวรัส
ตับอักเสบซี [hepatitis C virus (HCV)] ไวรัส
ภูมิคุมกันบกพรอง [human immunodeficiency
virus (HIV)] หรือโรคเอดส (Aids) และอ่ืนๆ
ท้ังนี้ Bloodborne pathogens จะติดตอกันทาง
เลือดสูเลือด โดยเลือดหรือของเหลวอ่ืนของผูท่ีมี
เชื้อโรคจะเขาสูรางกายของอีกคนหนึ่งผานทาง

เลือดและของเหลวเชนกัน การสัมผัสเลือดของ
ผูมีเชื้อโรคดวยมือท่ีมีบาดแผล และไมไดสวม
อุปกรณปองกนัเปนความเ สีย่งสงูสดุท่ีทําใหเกดิ
Bloodborne Pathogens ซึ่งสามารถทําใหเสีย
ชวิีตได ท้ังนี ้ในสถานการณท่ีไมรูหรือไมแนใจวา
ผูปวยหรือผูบาดเจบ็มีเชื้อโรคท่ีติดตอทางเลือด
หรือไม เชน การชวยผูบาดเจบ็จากอุบติัเหตุหรือ
ภัยธรรมชาติ ผูปฏิบัติงานตองทําการปองกัน
การติดเชื้อไวเสมอ

ไวรัสตับอักเสบบี [hepatitis B virus
(HBV)]

 เปนไวรัสท่ีทําใหเกิดการติดเชื้อและ
อักเสบบริเวณตับ

 ติดตอกันทางเลือดสูเลือดเปนหลัก

 ทําใหเกิดโรครายแรงเชน โรคตับแข็ง
โรคมะเร็งตับ

 เชื้อโรคสามารถอยูไดในสภาพเลือด
ท่ีแหงกรังไดถึง 7 วัน

 ยังไมมีวิธีรักษาโรคนี้ใหหายขาดได
 หลายคนอาจสรางภูมิคุมกนัซึง่สามารถ

ปองกันการติดเชื้อในอนาคตได
อาการของโรคไวรัสตับอักเสบบี มีท้ัง

อาการไขออนๆ ปวดเม่ือรางกาย อาจมีอาการ
ปวดทองรวมดวย เบื่ออาหาร วิงเวียน มีอาการ
ดีซาน ปสสาวะมีสีเขม

การฉีดวัคซีนปองกนัโรคไวรัสตับอักเสบ
บ ีผูปฏิบติังานท่ีมีแนวโนมสมัผสัโรคติดตอทาง
เลือดเปนประจาํ เชน แพทย พยาบาล เจาหนาท ี่
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กูภัย ฯลฯ ตองไดรับการฉัดวัคซีนปองกันโรค
ไวรัสตับอักเสบบีโดยไมคิดมูลคา ยกเวน

 ไดรับการฉีดวัคซีนมากอนหนาแลว
 มีผลการตรวจสอบภูมิคุมกันระบุวา

สามารถตานทานโรคได
 วัคซนีทําใหผดิสาํแดงหรือมีอาการแพ
ข้ันตอนการฉีดวัคซีนปองกันโรคไวรัส

ตับอักเสบ บี
 ฉีดท้ังหมด 3 เข็ม หลังจากฉีดเข็ม

แรกหนึง่เดือนจะฉีดเข็มท่ี 2 และหลังจากฉีดเข็ม
ท่ีสอง 5 เดือน จะฉีดเข็มท่ี 3

 หลังจากฉีดครบ 3 เข็ม รางกายจะ
สรางภูมิคุมปองกันโรคไวรัสตับอักเสบบีข้ึนมา
ตามลําดับจนสามารถตานทานโรคได

ไวรัสภูมิคุมกนับกพรอง [human immu-
nodeficiency virus (HIV)] หรือโรคเอดส (Aids)

 โรคเอดสเปนชื่อสามัญเรียกโรคท่ีเกิด
จากเชื้อโรคภูมิคุมกันบกพรองหรือ HIV

 เชือ้ HIV อาจใชเวลาหลายปในการฟก
ตัวกวาจะแสดงอาการออกมา

 เชื้อ HIV ทําลายภูมิคุมกันของมนุษย
จนไมสามารถตอสูกับโรครายแรงชนิดอ่ืนๆ ได
เอดสเปนเชื้อโรคท่ีทําใหเสียชีวิต ยังไมมีวิธี
รักษา ทําไดแคยบัยัง้อาการปวยไมใหเกดิข้ึนเร็ว
เกินไปเทานั้น

 เชือ้ HIV คอนขางเปราะบางและออนแอ
มันอยูไดไมนานหากอยูภายนอกรางกายมนษุย
ดังนั้น จงึเปนปญหาสําคัญโดยเฉพาะกับหนวย
กูภัยท่ีทําการปฐมพยาบาลหรือรักษาอาการ
บาดเจ็บเบื้องตนผูท่ีมีเชื้อ HIV ในรางกายซึ่งมี
เลือดสดๆ ไหลออกมารวมถงึการกระทําท่ีเสีย่ง
ตอการติดเชื้อลักษณะอ่ืนๆ

อาการของผูปวยโรคเอดสท่ีพบเห็นบอย
แตไมใชท้ังหมด เชน รางกายออนแอ เปนไข

เจ็บคอ วิงเวียน ปวดศีรษะ ทองรวง ล้ินขาว
น้ําหนักลด ตอมน้ําเหลืองบวม ฯลฯ

การสัมผัสเลือดและของเหลวตางๆ ใน
รางกายของผูบาดเจบ็หรือผูปวย รวมถงึผูเสยีชวิีต
โดยตรงและไมไดสวมใสอุปกรณปองกัน ไมวา
ทางตา ปาก เนือ้เยือ่จมูก เยือ่บเุมือก แมกระท่ัง
มือเปลา หากเลือดท่ีสัมผัสมีเชื้อโรครายแรงจะ
เกดิการติดเชือ้ โดยผูสมัผสัเลือดจะไดรับเชือ้โรค
เขาสูรางกายและกลายเปนผูปวยซึ่งอาจถึงแก
ชีวิตในเวลาตอมา

การสัมผัสเลือดของผูปวยดวยมือเปลา
มีความเสี่ยงจะติดเชือ้หากไมมีการปองกนัและ
ผิวหนังบริเวณมือมีแผลเปด รอยบาด รอย
ถลอก แตกหรือบวม รวมถึงการใชมือไปสัมผัส

บริเวณอ่ืนท่ีเชือ้โรคใชเปนเสนทางเขาสูรางกาย
ได เชน เนื้อเยื่อตา เนื้อเยื่อโพรงจมูก เนื้อเยื่อ
ในชองปาก หรือแมแตสิวบนใบหนา

ของเหลวในรางกายมนษุยนอกเหนอืจาก
เลือดท่ีทําใหติดเชื้อ Bloodborne pathogens
ไดแก น้าํอสจุ ิ(Semen) สารคัดหล่ังในชองคลอด
(Vaginal secretions) น้าํไขสนัหลัง (Cerebro-

spinal fluid) น้ําไขขอ (Synovial fluid) น้ําเยื่อ
หุมปอด (Pleural fluid) น้าํเยือ่บชุองทอง (Peri-
toneal fluid) น้ําครํ่า (Amniotic fluid) และ
น้ําลาย (Saliva)

ผูมีความเสีย่งตอ Bloodborne pathogens
อาทิ แพทย พยาบาล หนวยกูภัย หนวยแพทย
ฉุกเฉิน พนักงานเคล่ือนยายผูปวย/ผูบาดเจ็บ
ผูดูแลผูปวยในสถานพยาบาล เจาหนาท่ีชนัสตูร
ฯลฯ ซึง่ตนสงักดัหรือนายจางของผูมีความเสีย่ง
ตดิเช้ือตองมีมาตรการปองกนัเพือ่ความปลอดภัย
ในการปฏิบัติงานตามขอกําหนดของกฎหมาย
และมาตรฐานดานอาชีวอนามัย

เลือดรวมถึงของเหลวตางๆ ในตัวผู มี
เชือ้โรครายแรงเปนตัวแปรสาํคัญท่ีจะทําใหผูทํา
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หนาท่ีปฐมพยาบาล รักษาและดูแลเกิดการติด
เชือ้และปวยซึง่การพยายามหลีกเล่ียงการสมัผสั
ไมวาจะเปนทางใดๆ คือมาตรการท่ีสามารถลด
ความเสี่ยงได

ขอบังคับ OSHA 29 CFR 1910.1030
Subpart Z, Bloodborne pathogens กําหนดให
นายจางมีมาตรการปองกนัการติดเชือ้จากเลือด
ดังตอไปนี้

 จัดทําแผนควบคุมการสัมผัส ใหเขียน
แผนเปนลายลักษณอีกษรเพื่อลดแนวโนมการ
สัมผัสท่ีเสี่ยงตอการติดเชื้อระหวางการปฏิบัติ
งาน นายจางตองกําหนดลักษณะการสัมผัสใน
การทํางานชนดิท่ีคนงานท้ังหมดตองมีการสมัผสั
และระบชุนดิงานท่ีคนงานบางคนมีโอกาสสมัผสั
รวมท้ังลักษณะและข้ันตอนการทํางานท่ีมีผล
ทําใหเกิดการสัมผัส

การพิจารณาเร่ิมใชมาตรการทางการแพทยท่ี
เหมาะสมและมีความปลอดภัยเพื่อลดแนวโนม
การสมัผสัเชือ้โรคในการทํางาน และทําเอกสาร
รายงานขอมูลท่ีไดจากผูปฏิบติังานท่ีมีแนวโนม
สัมผัสเชื้อโรคโดยตรง ระบุอันตราย ประเมิน
อันตราย และเลือกมาตรการทางวิศวกรรมและ

การควบคุมการทํางาน
 ทําการเตือนอันตรายอยางครอบคลุม

[ใชกระบวนการหรือวิธีเดียวกันเม่ือปฏิบัติงาน
กับเลือดมนุษยและสิ่งอ่ืนท่ีมีแนวโนมติดเชื้อ
(OPIM) ท้ังหมด]

 สิ่ งอ่ืนท่ี มีแนวโนมติดเชื้อ (OPIM)
หมายถึง

 ของเหลวในรางกายมนุษย ไดแก น้ํา
อสจุ ิ(Semen) สารคัดหล่ังในชองคลอด (Vaginal
secretions) น้ําไขสันหลัง (Cerebrospinal
fluid) น้ําไขขอ (Synovial fluid) น้าํเยื่อหุมปอด
(Pleural fluid) น้ําเยื่อบุชองทอง (Peritoneal
fluid) น้าํครํ่า (Amniotic fluid) น้าํลาย (Saliva)
ในกระบวนการทําฟน ของเหลวอ่ืนสังเกตได
อยางชัดเจนวาปนเปอนเลือด รวมถึงของเหลว
ในรางกายมนษุยท่ีแยกแยะไดยากหรือแยกแยะ
ไมไดวาเปนของเหลวในรางกายมนุษยชนิดใด

 เนือ้เยือ่หรืออวัยวะ (นอกเหนอืจากผวิ
หนงั) ท่ีหลุดออกมาจากรางกายมนุษยไมวายงั
มีชีวิตอยูหรือเสียชีวิตแลว และ

 เซลท่ีมีเชื้อ HIV หรือเนื้อเยื่อท่ีเพาะ
เชื้อ อวัยวะท่ีเพาะเชื้อ และวัตถุหรือของเหลวท่ี
ปนเปอนเชือ้ HIV หรือ HBV หรือเลือด ของเหลว
เนื้อเยื่อ อวัยวะของสัตวทดลองท่ีตืดเชื้อ HIV
หรือ HBV

 ปรับปรุงแผนใหทันสมัยปละคร้ัง เพือ่
ใหเหมาะสมกับการทํางาน กระบวนการ และ
ตําแหนงปฏิบัติงานซึ่งมีแนวโนมสัมผัสเชื้อโรค
ทางเลือดท่ีเปล่ียนแปลงไป รวมถึงเทคโนโลยท่ีี
พฒันาข้ึนเพือ่ลดแนวโนมการสมัผสั นอกจากนี้
นายขางตองทําเอกสารรายงานประจาํปเกีย่วกบั

 กําหนดและใชมาตรการควบคุมทาง
วิศวกรรม มีการใชเคร่ืองมือแยกหรือกาํจดัวัตถท่ีุ
ทําใหเกดิการติดเชือ้ทางเลือดออกไปจากสถานท่ี
ปฏิบติังาน รวมถงึท่ีบรรจอุุปกรณ มีคมท่ีใชแลว
เข็มฉีดยามีปลอกหุมในตัว อุปกรณ การ แพทย
ท่ีปลอดภัยข้ึน เชน ของมีคมท่ีมีการปองกนัการ
บาดเจ็บจากการถูกบาด รวมไปถึงระบบไรเข็ม
(Needleless Systems) เปนตน
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 ระบบไรเข็ม (Needleless Systems)
หมายถงึ เคร่ืองมือท่ีไมใชเข็มในการปฏิบติังาน
ลักษณะตอไปนี้

 เก็บของเหลวภายในรางกายหรือดูด
ของเหลวออกจากรางกายหลังจากเจาะเสนเลือด
ดําหรือเสนแดงนํารองไปแลว

 การใหยาหรือของเหลว หรือ
 กระบวนการอ่ืนท่ีเกี่ยวของกับงานท่ี

มีแนวโนมจะเกิดการติดเชื้อจากเลือดผานทาง
แผลทางผิวหนังหรือของมีคมท่ีติดเชื้อ

 กาํหนดและแนใจวามีการใชมาตรการ
ควบคุมการปฏิบัติงานซึ่งเปนการลดแนวโนม
การติดเชื้อจากเลือดโดยการเปล่ียนแปลงวิธี

การทํางาน เชน ใชมาตรการท่ีเหมาะสมในการ
จัดการและกําจัดของมีคมท่ีปนเปอน ตัวอยาง
เลือดและของเหลวในตัวมนษุย การซกัรีดเสือ้ผา
ท่ีอาจติดเชือ้ รวมถงึการทําความสะอาดพืน้และ
สิ่งของท่ีปนเปอน

 จดัหาอุปกรณปองกนัสวนบคุคล (PPE)
เชน ถุงมือ เสื้อกาวน อุปกรณปองกันตาและ
หนากาก แกลูกจาง นายจางตองทําความสะอาด

ผวิหนงัท่ีเปนปกติ การใหอาหารทางหลอดเลือด
ท่ีมีโอกาสสมัผสัเลือดหรือสิง่อ่ืนท่ีมีแนวโนมติด
เชือ้  (OPIM) การประเมินและติดตามตองไมคิด
ใชจายจากลูกจาง รวมถงึการทําเอกสารรายงาน
เสนทางการสมัผสัและสถานการณท่ีมีการสมัผสั
เกิดข้ึน ระบุและทดสอบบุคคลท่ีมีแนวโนมติด
เชือ้ HBV และ HIV ซึง่หากไดรับการยนิยอมหรือ
กฎหมายกาํหนดไมตองไดรับการยนิยอมใหเกบ็
ตัวอยางและทดสอบเลือดของคนงานท่ีมีแนวโนม
ติดเชือ้ กรณตีองมีการยนิยอม ตองมีขอเสนอให
รักษาโรคหลังจากนั้น รวมถึงใหคําปรึกษาและ
รายงานการประเมินผลการเจบ็ปวย ผูเชีย่วชาญ
ดานการดูแลสุขภาพตองใหขอมูลแกนายจาง
อยางจํากัดและระมัดระวัง ท่ีสําคัญคือ ผลการ
วินจิฉัยโรคท้ังหมดตองเปนความลับ

 ใชปายและสัญลักษณสื่อถึงอันตราย
ปายเตือนตองติดไวบนบรรจุของเสียควบคุม
(Regulated Waste) ท่ีบรรจขุองมีคมใชงานแลว
และปนเปอน ตูเยน็และตูแชท่ีใชเปนท่ีเกบ็เลือด
หรือสิ่งอ่ืนท่ีมีแนวโนมติดเชื้อ  (OPIM) ท่ีบรรจุ
อ่ืนท่ีใชในการเก็บรักษา ขนสง หรือจัดสงเลือด
หรือสิง่อ่ืนท่ีมีแนวโนมติดเชือ้  (OPIM) อุปกรณ
ท่ีปนเปอนซึง่ใชในการจดัสงหรือบริการ ถงุหรือ
ท่ีบรรจเุสือ้ผาท่ีปนเปอนสาํหรับสงซกัรีด ยกเวน
ท่ีบรรจุเหลานั้นเปนไปตามมาตรฐานกําหนด
(สถานประกอบการใชถงุสแีดงหรือท่ีบรรจสุแีดง
แทนการติดปาย) หองปฏิบัติการวิจัยเชื้อ HIV
และ HBV หรือสถานท่ีเพาะเชือ้ ตองติดปายเตือน
บนประตูทางเขาทุกบาน เม่ือสิง่อ่ืนท่ีมีแนวโนม
ติดเชื้อ หรือสัตวติดเชื้ออยูภายในพื้นท่ีหรือใน
ท่ีกักตัวเพือ่การทดลอง

ซอมแซมและเปล่ียนอุปกรณเม่ือจําเปน การ
จัดหา ซอมบํารุง ซอมแซมและเปล่ียนใหมตอง
ไมคิดคาใชจายจากลูกจาง

 ฉีดวัคซีนปองกันไวรัสตับอักเสบบี
(Hepatitis B Virus) แกลูกจางท้ังหมดท่ีมี
แนวโนมติดเชือ้ โดยการฉีดวัคซนีนี้ตองทําหลัง
จากลูกคาเสร็จสิ้นการฝกอบรมการปฏิบัติงาน
Bloodborne pathogen และภายใน 10 วันกอน
ปฏิบัติงานท่ีมีแนวโนมจะติดเชื้อ

 จัดใหมีการประเมินหลังการสัมผัส
และติดตามลูกจางท่ีไดรับการสัมผัสระหวาง
ปฏิบัติงาน การสัมผัสท่ีตองเฝาระวัง ไดแก
สัมผัสทางตา ปาก และเยื่อบุเมือกอ่ืนๆ สัมผัส
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หมายเหตุ ของเสียควบคุม หมายถึง
 เลือดท่ีเปนของเหลวหรือกึ่งของเหลว

หรือสิ่งอ่ืนท่ีมีแนวโนมเปนวัตถุติดเชื้อ
 สิง่ปนเปอนท่ีมากบัเลือดหรือสิง่อ่ืนท่ีม ี

แนวโนมเปนวัตถุติดเชื้อในรูปของเหลวหรือกึ่ง
ของเหลวเม่ือถูกอัด

 สิ่งท่ีเลือดหรือสิ่งอ่ืนท่ีมีแนวโนมเปน
วัตถติุดเชือ้จับตัวแข็งในสภาพแหง

นอกจากนี้ ยังมีปายเตือนอันตรายใน
สถานการณฉุกเฉิน โดยใหใชรูปแบบท่ีใชไดใน
ทุกกรณี นั่นคือ ปายเตือนใหลดแนวโนมการ
สัมผัสเลือดหรือของเหลวผู อ่ืนดวยการสวม
ถงุมือ แวนครอบตากนัของเหลวกระฉอกเขาตา
หนากากครอบปากและจมูก รวมถึงอุปกรณ
ปองกันการสัมผัสเชื้อโรคอ่ืนๆ

 ใหความรู และการอบรมแกลูกจาง
นายจางตองแนใจวา ลูกจางของตัวเองไดรับการ
ฝกอบรมเปนประจําในทุกหัวขอท่ีมาตรฐาน
กําหนด รวมถึง ขอมูลการติดเชื้อทางเลือดและ
เชื้อโรคชนิดตางๆ วิธีการท่ีใชในการควบคุม
การสัมผัสในการทํางาน วัคซีนโรคไวรัสตับ
อักเสบบี การประเมินทางการแพทยและการ
ติดตามอาการกลังการสมัผสั นายจางจะตองจดั
ใหมีการอบรมกอนการมอบหมายงาน และ
อยางนอยปละคร้ังหลังจากนั้น และเม่ือมีการ
เปล่ียนแปลงหรือดัดแปลงวิธีการปฏิบติงาน
กระบวนการทํางานท่ีมีผลตอการสัมผัสในการ
ทํางานของลูกจาง นอกจากนี ้ลูกจางท่ีทํางานใน
หองทดลองหรือสถานเพาะเชือ้จะตองไดรับการ
อบรมเปนกรณีพเิศษกอนไดรับมอบหมายงาน
นอกเหนือจากการอบรมท่ีจดัใหลูกจางทุกค

ท้ังนี ้ลูกจางตองมีโอกาสซกัถามวิทยากร
ผูใหการอบรม และการอบรมตองนาํเสนออยาง
เหมาะสมกับระดับการศึกษาของผูเขารับการ
อบรมและสื่อสารดวยภาษาท่ีเขาใจไดงาย

 เก็บรกษาประวัติทางการแพทยและ
การเขารับการอบรมของลูกจางไวตามขอบงัคับ

การบนัทึกรายงานผลการบาดเจบ็และเจ็บปวย
(Part 1904 Recording and Reporting Occu-
pational Injuries and Illnesses)

ขอแนะนาํเมือ่สมัผสัเลอืดหรอืของเหลว
อืน่ๆ ของผูอืน่

 ลางมือหรือบริเวณท่ีสมัผสัใหท่ัวถงึโดย
ใชสบูและน้ําไหลผาน

 ใชสบูชนิดไมกัดผิวและมีคุณสมบัติ
ฆาเชื้อแบคทีเรีย

 ลางปาก จมูก และตา เปนเวลา 15
นาที ในกรณีเลือดกระเซ็น สัมผัสเยื่อบุเมือก
ของอวัยวะเหลานั้น

นอกจากนีย้งัตอง
 รายงานการสมัผสัใหหัวหนางานทราบ
 เขียนรายงานลงในแบบฟอรมท่ีกาํหนด
 ขอใหมีการตรวจเลือดและฉีดวัคซีน

ปองกันโรคไวรัสตับอักเสบบี
กฎการสวมใสอุปกรณปองกันสวน

บุคคล (PPE)
 เลือกชนิดอุปกรณให เหมาะสมกับ

ลักษณะงาน
 สวมอุปกรณปองกันสวนบุคคลตลอด

เวลาเม่ืออยูในสถานการณท่ีมีแนวโนมจะมีการ
สัมผัสทําใหติดเชื้อ

 เปล่ียนอุปกรณปองกนัสวนบคุคลเม่ือ
เกิดการฉีกขาดหรือเสยีหาย

 ถอดอุปกรณปองกันสวนบุคคลเม่ือ

ออกไปจากพื้นท่ีปฏิบติังาน
 ฆาเชื้อหรือกําจัดอุปกรณปองกันสวน

บุคคลท่ีไมไดใชงานแลวอยางเหมาะสม
 ลางมือทันทีหลังจากถอดอุปกรณปองกนั

สวนบุคคลออก
การใชถงุมอืปองกันการตดิเช้ือ
 ถุงมือตองทําจากยางลาเท็กซ ไนไตร

ยางธรรมชาติ หรือวัตถท่ีุน้าํผานไมไดชนดิอ่ืนๆ
 ตรวจสอบสภาพถุงมือกอนใชงาน
 การสวมถุงมือซอนสองชั้นจะทําให

การปองกนัดีข้ึน
 หากมีแผลบาดท่ีมือ ตองผิดปากแผล

ดวยพลาสเตอรปดแผลหรือสิ่งอ่ืนท่ีคลายกัน
กอนสวมถุงมือทับลงไป

 หามสัมผัสผิ วด านนอกของถุ งมือ
ท่ีใชแลว

ทีค่รอบตา กระบังหนา ผากันเปอน
 ใชท่ีครอบตาหากมีความเสีย่งจะสมัผสั

กบัของเหลวหรือไอสารปนเปอนเชือ้โรคกระเซน็
เขาตา

 กระบังหนาใชรวมกับท่ีครอบตาเพื่อ
เพิ่มการปองกันจมูกและปาก

 ผากันเปอนใชเพื่อปองกันเลือดหรือ
ของเหลวอ่ืนกระเซ็นสัมผัสผิวหนัง

ขอหามขณะอยูในพืน้ทีเ่สีย่งจะเกิดการ
สมัผสัและตดิเช้ือ

 รับประทานอาหาร
 ด่ืมน้ํา
 สูบบุหร่ี
 แตงหนา โดยเฉพาะการทาปาก
  ใสหรือถอดคอนแท็คเลนส
REFERENCE
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