แบบ Occ5(63)

ข้อปฏิบัติ แนวทางการทำงานว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงานด้านชีวภาพ
ของส่วนราชการโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ
งานให้บริการผู้ป่วย: จุดคัดกรอง ซักประวัติ ตรวจรักษาพยาบาล ทำหัตถการ
ห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
ข้อปฏิบัติสำหรับ “งานบริการผู้ป่วย” มีดังนี้
1. การล้างมือ 5 moment
1.1 ก่อนสัมผัสผู้ป่วย
1.2 หลังสัมผัสผู้ป่วย
1.3 ก่อนทำหัตถการ
1.4 หลังทำหัตถการ
1.5 หลังสัมผัสสิ่งแวดล้อมของผู้ป่วย และก่อนออกจากที่ทำงานทุกครั้ง
2. การใช้อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment, PPE) ตามวิธี
ทางการแพร่กระจายเชื้อและเน้นการใช้อย่างถูกต้องเหมาะสม
2.1 Standard precautions รวมถึง hand hygiene, respiratory hygiene and cough
etiquettes และข้อปฏิบัติอื่น ๆ ควรทำความสะอาดมือด้วยสบู่และน้ำหรือแอลกอฮอล์เจลทั้ง
ก่อน/หลังสัมผัสผู้ป่วยสงสัย/เข้ าข่ายโรค COVID-19/รวมถึงการล้างมือในทุกขั้นตอนของการ
ถอดอุปกรณ์ PPE
2.2 Droplet precautions
2.2.1 การป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 ในสถานการณ์ที่มีการระบาดในประเทศไทย
- การคัดกรองผู้ป่วยและญาติ 100%
- การดูแลรักษา และการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาล
- การดูแลรักษาผู้ป่วยเฉพาะโรค เช่น ผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ผู้ป่วยเข้า
รับการผ่าตัด เป็นต้น
- การเฝ้าระวังการติดเชื้อในบุคลากรที่ดูแลผู้ป่วย COVID-19 เช่น Self- monitoring,
Active monitoring, และ Self- monitoring with delegated
supervision

แบบ Occ5(63)
-23. Contact precautions การป้องกันโรคติดเชื้อที่แพร่กระจายทางการสัมผัส ให้ปฏิบัติตามแนว
ทางการรับผู้ป่วยไว้ในห้องแยกโรค และแนวทางปฏิบัติเมื่อได้รับอุบัติเหตุเข็มตำ ของมีคมและ
การสัมผัสเลือดหรือสารคัดหลั่งจากการปฏิบัติงานของบุคลากร
4. กรณีพบผู้ป่วยที่มีประวัติเข้าข่าย PUI ให้ปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติในการจัดการผู้ป่วย
สงสัย/ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19)
5. การป้องกันการติดเชื้อของบุคลากรในโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน ได้แก่ การให้วัคซีนป้องกัน
ไข้หวัดใหญ่ในบุคลากรกลุ่มเสี่ยง เป็นต้น
6. บุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และได้รับภูมิคุ้มกันโรคตามที่
หน่วยงานจัดบริการอย่างเหมาะสม
7. กรณีประสบอันตรายหรือประสบอุบัติเหตุ ไม่ว่ากรณีใด ต้องแจ้งให้หัวหน้าทราบทันที
8. เมื่อพบเห็นความเสี่ยงและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เป็นอันตรายหรืออาจเป็นอันตราย ให้
ดำเนินการแก้ไขหากสามารถดำเนินการได้เอง แต่หากไม่สามารถดำเนินการได้ ให้รีบแจ้ง
ผู้เกี่ยวข้อง หัวหน้า และผู้บริหารทราบทันที
ทั้งนี้ ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดครบถ้วน เพื่อสุขภาพอนามัยและความ
ปลอดภัยในการทำงาน อันจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน คุณภาพชีวิตและส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของส่วน
ราชการและหน่วยงาน

ลงชื่อ

หัวหน้าหน่วยงาน

(นายขจร อินทรบุหรั่น)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ

แบบ Occ5(63)
-3ตารางวิธีการ/ขั้นตอนการจัดทำข้อปฏิบัติว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสิ่งคุกคามทางด้านชีวภาพ งานห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
ขั้นตอนของงาน/
ขั้นตอนการทำงาน
1. จุดรับผู้ป่วยเข้ามาในห้อง
อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
2. ประเมินผู้ป่วยตามระดับความ
รุนแรง
3. การให้พยาบาลเบื้องต้น
4. การตรวจรักษา
5. จำหน่ายผู้ป่วยออกจากแผนก

สิ่งคุกคาม/ ความเสี่ยง/ อันตราย
ทีอาจเกิดขึ้น
1. เสี่ยงต่อการได้รับเชื้อทางระบบ
ทางเดินหายใจ/ เชื้อทางผิวหนัง
เช่น แบคทีเรีย (Bacteria),
ไวรัส (Virus), เชื้อรา (Fungus)
2. ยากระเด็นใส่ร่างกาย/เข้าตา
3. สารคัดหลั่งกระเด็นโดน
ร่างกาย/ เข้าตา
4. เข็มทิ่มตำ

1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.

มาตรการที่มีอยู่/
ดำเนินการอยู่แล้ว
ใช้หลักมาตรฐานการป้องกัน
และควบคุมการติดเชื้อ
ส่งเสริม/ สนับสนุนสวมเครื่อง
ป้องกันให้ครบถูกต้องในการ
ปฏิบัติงาน
ส่งเสริมการปฏิบัติงาน ด้วย
ความระมัดระวัง
ห่อหุ้มหรือเก็บเครื่องมือแหลม
หรือ มีคม ให้แน่นสนิท ก่อน
และหลังเลิกใช้งานทันที
จัดให้มีกล่องทิ้งเข็ม และของมี
คมที่ปนเปื้อนสารคัดหลั่ง
สำรวจและจัดให้มี PPE ที่
เพียงพอในแต่ละจุดปฏิบัติงาน
ติดตั้งน้ำยาล้างมือในจุด
ปฏิบัติงานต่าง ๆ

มาตรการเพิ่มเติม
1. ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการ
อบรมด้านอาชีวอนามัยและให้
ความรู้ด้านการปฏิบัติงานด้าน
ต่าง ๆ เช่น ความรู้ด้าน IC,
ทางด้านรังสี
2. ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับวัคซีน
ตามความเสี่ยงของงาน
3. ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการ
ตรวจสุขภาพประจำปี
4. มีการวางแผนการรักษาที่มี
ความเสี่ยงในรูปแบบต่าง ๆ
5. คิดค้นนวัตกรรม
6. ทบทวน/ปรับปรุงแนวทาง/ข้อ
ปฏิบัติครอบคลุม และเพิ่มเติม
เรื่องการป้องกันการติดเชื้อ
Covid

ข้อปฏิบัติ/
แนวทางการดำเนินงาน
1. คู่มือความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การทำงาน
2. คู่มือมาตรฐานความปลอดภัย
ในการทำงาน (Safety
Standard Operation
Procedure: SSOP)
3. คู่มือปฏิบัติเพื่อป้องกันและ
ควบคุมการติดเชื้อใน
โรงพยาบาล

แบบ Occ5(63)
-4ตารางวิธีการ/ขั้นตอนการจัดทำข้อปฏิบัติว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสิ่งคุกคามทางด้านชีวภาพ งานห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
ขั้นตอนของงาน/
ขั้นตอนการทำงาน

สิ่งคุกคาม/ ความเสี่ยง/ อันตราย
ที่คาดว่า/ อาจจะเกิดขึ้น

มาตรการที่มีอยู่/
ดำเนินการอยู่แล้ว
8. วางแนวทางในการรายงาน
อุบัติการณ์ความเสี่ยงและการ
ปฏิบัติตัวเมื่อเกิดเหตุและแนว
ทางการสอบสวนโรค

มาตรการเพิ่มเติม/
(SSOP)
7. ติดตาม/ประเมินผลการปฏิบัติ
ตามข้อปฏิบัติ/แนวทาง

ข้อปฏิบัติ
แนวทางการดำเนินงาน

