แบบรายงาน (ลับ)
การบาดเจ็บจากของมีคมและสัมผัสเลือด สารคัดหลั่งของผูปวย
ขณะปฏิบัติงานในโรงพยาบาลปากพนัง

F-ICC-…….

ชื่อบุคลากร.......................................................…… ตําแหนง....…………..................... HN. ……………………….…
สถานที่ปฏิบัตงิ าน ..................................………….. วันที่เกิดการบาดเจ็บ .......…….....……. เวลา……................น.
ชื่อผูปวยที่เกี่ยวของ......................………........................................................................HN....................…………..
วันที่บันทึก ..…...........................…….. เวลา ......….....…......... น. บันทึกโดย ............................................………
1.ชนิดของการเกิดอุบัติการณ
บาดเจ็บจากของมีคม บริเวณที่ไดรบั บาดเจ็บ (ระบุ)…………………...........………………………..…………………
เข็ม / ของมีคมอื่นๆ ที่ใชแลวกับผูป วยที่มีผลการตรวจเลือด HIV / HBV เปนบวก
เข็ม / ของมีคมอื่นๆ ที่ใชแลวกับผูป วยที่มีผลการตรวจเลือด HIV / HBV เปนลบ
เข็ม / ของมีคมอื่นๆ ที่ใชแลวกับผูป วยที่ไมเคยตรวจเลือดมากอน/ไมทราบผลการตรวจเลือด
เข็ม / ของมีคมอื่นๆ ที่สะอาด หรือที่ใชแลวกับสิง่ ตางๆ ที่ไมเกี่ยวกับผูป วย
สารคัดหลั่งของผูป วยกระเด็นเขาอวัยวะหรือเยือ่ บุ
อื่นๆ ........................................................................................................................................................
2.ชนิดของสารคัดหลั่ง
เลือด
นํ้าเชื้ออสุจิ
นํ้าจากชองคลอด
นํ้าลาย / เสมหะ
อื่นๆ ระบุ..................................……………………………………………………………………………………………………
3.อวัยวะที่เปอน
ตา
จมูก
ปาก
บาดแผลสด
อื่นๆ ระบุ...................……………………………………………………………………………………………..………………….
4.กิจกรรมที่ทําใหเกิดอุบัติการณ
สวมปลอกเข็มกลับคืน
ทําผาตัด
ลางทํา ความสะอาดเข็ม หรือของมีคมที่ใชแลว
ทําหัตถการ (ระบุ)………………………..
เจาะเลือดเพื่อสงตรวจ / ใหนํ้าเกลือ (ขณะแทงเสน)
ถูกเข็มที่ทงิ้ ไวตามที่ตางๆ ตํา
อื่นๆ (ระบุ)..............................................................................................…...............................................
5.การปฏิบัติตนหลังเกิดอุบัติการณ
บีบเลือดออกเล็กนอย ไมบบี เคนรุนแรงแลวลางทําความสะอาดดวยนํ้ายาฆาเชื้อ / สบู
ลางดวยนํ้าสะอาด
ไมไดทํา อะไรเลย
ขอรับรองวาขอความขางตนเปนความจริงทุกประการ
ลายมือชื่อบุคลากร ..............................………………………….
(
)
ลายมือชื่อผูรบั รอง .........................................………………….
(
)
หัวหนาหนวยงาน

คําแนะนําที่ใหแกบุคลากรที่ไดรบั บาดเจ็บจากของมีคม
F-ICC-………
และสัมผัสสารคัดหลั่งของผูปวยขณะปฏิบัติงาน (ลับ)
1. กรณีที่ผูปวยมีผลเลือด HIV หรือ HBV หรือ HCV เปนบวก ใหบุคลากรสงเลือดตรวจ
1.1 HBV - ในวันแรก คือ วันที่ ......../......./....... ผล Hbs Ag............. Hbs Ab. ............. Hbc Ab……….
- 6 เดือน คือ วันที่ ......../......./....... ผล Hbs Ag. ............
1.2 HCV - ในวันแรก คือ วันที่ ......../......./....... ผล .....................…………..
- 6 เดือน คือ วันที่ ......../......./....... ผล .....................…………..
1.3 HIV - ในวันแรก คือ วันที่......../......./....... ผล .....................…………..
- 6 สัปดาห คือ วันที่......../......./....... ผล .......................…………
- 12 สัปดาห คือ วันที่......../......./....... ผล .......................…………
- 24 สัปดาห คือ วันที่ ......../......../....... ผล .......................…………
หมายเหตุ : หากผลเลือด Hbs Ag. หรือ HIV หรือ HCV เปนบวก ให ICN รายงานแพทย IC. ทันที
2. ในกรณีที่ผูปวยไมเคยตรวจเลือดมากอนหรือเคยตรวจ HIV / HBV เฉพาะอยางใดอยางหนึ่ง
ใหสงผูปวย pre-counseling เพื่อ ตรวจหาเลือด HIV / HBV
2.1 ผูปวยอนุญาตใหตรวจเลือดได
2.1.1 ผล HIV / HBV เปนลบ บุคลากรไมจําเปนตองตรวจเลือดตนเอง เวนแตตองการตรวจเอง
บุคลากรเลือกทีจ่ ะไมตรวจ
บุคลากรเลือกตรวจ ผล HIV.............……………... และ HBV ..............…………….
2.1.2 ผล HIV / HBV เปนบวก : แนะนํา บุคลากรใหปฏิบัติตามขอ 1.1 และ 1.2
2.1.3 ผล HBV เปนบวก : แนะนํา ใหบุคลากรใหปฏิบัติตามขอ 1.1
2.1.4 ผล HIV เปนบวก : แนะนํา บุคลากรใหปฏิบตั ิตามขอ 1.2
2.2 ผูปวยไมอนุญาตใหตรวจเลือด ใหถือเสมือนหนึง่ วาผูป วยมีผล HIV / HBV เปนบวก และแนะนํา ให
บุคลากรปฏิบัติตามขอ 1.
ICN ไดแนะนํา ตามขอปฏิบัติขางตนและบุคลากร
ปฏิบัติตาม
ไมปฏิบัติตาม
ลงชื่อ…....................…………………………………(บุคลากร)
(
)
ลงชื่อ ..................... ...................................... ( ICN )
(
)
ลงชื่อ ..................... ...................................... (แพทยผูดูแล)
(
)
3. การติดตามการรักษา
การรักษาดวยยา PEP (ระบุ) ………………………………………………………………………………..…………………………
การรับประทานยา PEP
ครบ
ไมครบ
การรักษาดวยยาอื่นๆ (ระบุ)……………………………….…………………………………………………………………………….
สรุปผลการรักษา
ปกติ
ผิดปกติ (ติดเชื้อ:ระบุ)……………….………………………………
ความเห็นของผูอํานวยการโรงพยาบาล .............................................................………..........…………………………..
ลงชื่อ................................................................... (ผูอํานวยการโรงพยาบาล)
(นพ.ไพศาล แกวนพรัตน )

