แนวทางการวินิจฉัย และการส่งต่อผู้ป่วยสงสัยโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา
สําหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข โรงพยาบาลศูนย์
(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557)
ณ จุดคัดกรอง
ห้องฉุกเฉิน/แผนกผู้ป่วยนอก/
ผู้ป่วยที่มาด้วยอาการไข้สูง
- เป็นคนแอฟริกา
- คนไทย/เชื้อชาติอื่นที่ประกอบ
อาชีพที่ต้องเดินทางไปกลับ
แอฟริกา
หมายเหตุ
ให้รับไว้เป็นผู้ป่วยใน ในห้องแยกที่
เตรียมไว้ และแจ้งสํานักระบาดวิทยา
- การวัดไข้ให้เป็นระบบ nontouch
- กรณีที่ไข้ต่ํากว่า 38°C ให้ปรึกษา
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ หรือให้
พิจารณาตามความเหมาะสม

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ

-

-

มีประวัติเดินทางจากพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค คือ ประเทศกินี ไลบีเรีย
เซียร์ราลีโอน และ พื้นที่ที่มีรายงานการระบาดใหม่ ภายใน 21 วัน หรือ
มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยสงสัย หรือ สารคัดหลั่งของผู้ป่วย หรือ ป่วยเป็นโรคติดเชื้อ
ไวรัสอีโบลา ภายใน 21 วัน หลังจากสัมผัสผู้ป่วย/ผู้เสียชีวิต และ
มีไข้เฉียบพลัน (มากกว่าหรือเท่ากับ 38 องศาเซลเซียส)ร่วมกับมีลักษณะทาง
คลินิก ดังนี้
o อ่อนเพลีย ปวดศรีษะ ปวดเมื่อย ปวดท้อง อาเจียน ท้องเสีย
o อาจจะอาเจียนปนเลือดและถ่ายปนเลือดมีภาวะเลือดออกตามอวัยวะต่างๆ
พบจ้ําแดงจุดผื่นแดงทั้งภายใน และนอกร่างกาย หรือ
o อาการแสดงอวัยวะล้มเหลว เช่น ตับ ไต ปอด ระบบการไหลเวียน
บุคลากรทางการแพทย์ต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองที่เหมาะสม (PPE)
ให้รับไว้ในห้องแยกเดี่ยวที่มีห้องน้ําในตัวหรือAirborne Infection Isolation
Room (AIIR)
พิจารณาปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อดําเนินการที่เหมาะสมต่อไป
แจ้งพยาบาล ICN เจ้าหน้าที่ระบาด เพื่อสอบสวนหาผู้สัมผัส

• กรณีที่ตรวจเพื่อยืนยันการวินิจฉัยอีโบลาให้เจาะเลือด EDTA 3 หลอด หลอดละ
3 มิลลิลิตร
• พิจารณาเจาะตรวจ lab อื่นๆ ตามความจําเป็น ให้ดําเนินการในห้องปฏิบัติการ
เฉพาะ (DRA) ที่มีความปลอดภัยระดับ 2 และ Practice อย่างน้อยระดับ 3
โทรแจ้ง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือ สํานักระบาดวิทยา
เพื่อประสานศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์หรือ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 อาจเปลี่ยนแปลงได้เมื่อมีข้อมูลเพิ่มเติม

แนวทางเวชปฏิบัติสําหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข กรณีผู้ป่วยสงสัยโรคติดเชือ้ ไวรัสอีโบลาโดยคณะทํางานด้านการวินิจฉัย ดูแลรักษาและควบคุมป้องกันการติด
เชื้อในโรงพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยต่างๆ และชมรมป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย
ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557

แนวทางการวินิจฉัย และการส่งต่อผู้ป่วยสงสัยโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา
สําหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล โรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลเอกชน คลินิก
(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557)
รพ.สต./รพช./รพ.เอกชน
ณ ห้องฉุกเฉิน/แผนกผู้ป่วยนอก/
จุดคัดกรอง
ผู้ป่วยที่มาด้วยอาการไข้สูง
- เป็นคนแอฟริกา
- คนไทย/เชื้อชาติอื่นที่ประกอบ
อาชีพที่ต้องเดินทางไปกลับ
แอฟริกา
หมายเหตุ
ให้รับไว้เป็นผู้ป่วยใน ในห้องแยกที่
เตรียมไว้ และแจ้งสํานักระบาดวิทยา
- การวัดไข้ให้เป็นระบบ nontouch
- กรณีที่ไข้ต่ํากว่า 38°C ให้ปรึกษา
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ หรือให้
พิจารณาตามความเหมาะสม

-

มีประวัติเดินทางจากพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค คือ ประเทศกินี ไลบีเรีย
เซียร์ราลีโอน และ พื้นที่ที่มีรายงานการระบาดใหม่ ภายใน 21 วัน หรือ
มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยสงสัย หรือ สารคัดหลั่งของผู้ป่วย หรือ ป่วยเป็นโรคติดเชื้อ
ไวรัสอีโบลา ภายใน 21 วัน หลังจากสัมผัสผู้ป่วย/ผู้เสียชีวิต และ
มีไข้เฉียบพลัน (มากกว่าหรือเท่ากับ 38 องศาเซลเซียส) ร่วมกับมีลักษณะทาง
คลินิก ดังนี้
o อ่อนเพลีย ปวดศรีษะ ปวดเมื่อย ปวดท้อง อาเจียน ท้องเสีย
o อาจจะอาเจียนปนเลือดและถ่ายปนเลือดมีภาวะเลือดออกตามอวัยวะต่างๆ
พบจ้ําแดงจุดผื่นแดงทั้งภายใน และนอกร่างกาย หรือ
o อาการแสดงอวัยวะล้มเหลว เช่น ตับ ไต ปอด ระบบการไหลเวียน

1. แยกผู้ป่วย ออกจากบุคคลอื่นๆ ให้ไปพักรออยู่ ณ พื้นที่แยกโรคที่โรงพยาบาล
หรือคลินิกจัดไว้
2. จํากัดการทําหัตถการ หรือ เก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการอื่นๆ
เท่าที่จําเป็น ซึ่งบุคลากรที่ให้การช่วยเหลือผู้ป่วยต้องใส่เครื่องป้องกันการติดเชื้อ
ที่เหมาะสม
3. การส่งต่อผู้ป่วยโทรแจ้ง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด โทร............................
หรือ กรมควบคุมโรค 1422 หรือ ศูนย์ส่งต่อ รพ.ราชวิถี 02-206-2910,
02-206-2911 เพื่อให้นํารถพยาบาลมารับผู้ป่วยไปแยกรักษายังโรงพยาบาล
ที่พร้อมรับผู้ป่วย หรือ โทรปรึกษาแพทย์ที่รับปรึกษา
4. ส่งต่อผู้ป่วย โดยรถพยาบาลของโรงพยาบาลที่พร้อมรับ-ส่ง ผู้ป่วย
5. พิจารณาปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อดําเนินการที่เหมาะสมต่อไป

รายชื่อแพทย์ผู้ให้คําปรึกษา
1.
2.
3.
4.
5.
6.

รศ.(พิเศษ)นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์
นพ.สรศักดิ์ โล่จินดารัตน์
นพ.เจริญ ชูโชติถาวร
นพ.พจน์ อินทราภาพร
นพ.สมคิด อุ่นเสมาธรรม
พญ.จริยา แสงสัจจา

สํานักระบาดวิทยา

08-1819-8172
08-9927-1369
08-1809-1909
08-1612-5891
08-1344-1806
08-1838-6239

7.
8.
9.
10.
11.
12.

พญ.นฤมล สวรรค์ปัญญาเลิศ
พญ.วรวรรณ สัมฤทธิม์ โนพร
พญ.ปฐมา สุทธา
พญ.ฐิติรัตน์ ตั้งก่อสกุล
นพ.อัครฐาน จิตนุยานนท์
พญ.อนงนาฏ ชินะผา

08-1842-4148
08-9444-3640
08-6511-0302
08-1016-9048
08-1665-4850
08-1702-4899

08-1498-7445 หรือ 08-9637-9012

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 อาจเปลี่ยนแปลงได้เมื่อมีข้อมูล

แนวทางเวชปฏิบัติสําหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข กรณีผู้ป่วยสงสัยโรคติดเชือ้ ไวรัสอีโบลาโดยคณะทํางานด้านการวินิจฉัย ดูแลรักษาและควบคุมป้องกันการติด
เชื้อในโรงพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยต่างๆ และชมรมป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย
ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557

