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บทน�า
วณัโรค (TB) เป็นโรคตดิเช้ือทางอากาศทีส่ามารถรกัษาให้หายขาดและป้องกนัได้            

แต่กย็งัคงมคีนตายจากโรคนี ้โดยในปี ค.ศ. 2015 มจี�านวนผู้เสยีชวีติมากกว่า 1.4 

ล้านคน1 วัณโรคสามารถแพร่กระจายทางอากาศได้โดยผู้ป่วยท่ีไม่ได้รับการรักษา 

แม้ว่าการป้องกันการสัมผัสเช้ือเพียงอย่างเดียวจะไม่สามารถเปล่ียนแปลงแนวโน้ม           

การระบาดของวัณโรคได้ แต่ก็ยังต้องป้องกันคนทั่วไปจากการสัมผัสกับเชื้อวัณโรค 

การป้องกันวิธีต่างๆ จะต้องบรรจุอยู่ในแผนงานท่ีครอบคลุมเพ่ือหยุดยั้งวัณโรค       

(เช่น หลักการค้นหา - รักษา - ป้องกัน) ซึ่งรวมถึงการค้นหาเชิงรุกเพื่อน�าผู้ติดเชื้อ

วัณโรค (ที่เรียกว่า “วัณโรคระยะแฝง”) มารับการรักษา 

การท�าลายเชื้อด้วย UV (GUV) * เป็นวิธีท่ีปลอดภัย คุ้มค่า และมีหลักฐาน               

เชิงประจักษ์ในการป้องกันคนทั่วไปจากการสัมผัสกับเชื้อวัณโรคและลดความเสี่ยง            

ในการแพร่เชื้อ GUV น�ามาใช้ร่วมกับแนวทางการควบคุมการแพร่กระจายเช้ือ           

ในเชิงบริหารได้เป็นอย่างดี (เช่น แนวทาง F-A-S-T) เพื่อค้นหาและแยก ผู้ป่วย

แพร่เชือ้ในสถานพยาบาล และยงัสามารถน�าไปใช้ในสถานทีท่ีม่ข้ีอจ�ากดั ด้านทรพัยากร 

และใช้ได้ผลในสภาพอากาศทีห่ลากหลายไม่ว่าหนาวจดัและร้อนจดั3

เป้าหมายของเอกสารนีค้อืการให้ความรูโ้ดยรวมแก่บุคลากรหรอืแผนงานด้านกลยุทธ์

ท่ีใช้ได้ผลในการป้องกนัการแพร่เชือ้วณัโรคด้วยการใช้ GUV เอกสารนีม้วีตัถปุระสงค์

เพื่อใช้เป็นแนวทางส�าหรับบุคลากรหรือแผนงานท่ีพยายามลดการแพร่เช้ือวัณโรค

ในสถานท่ีและพืน้ทีว่่างทีน่่าจะมกีารแพร่เชือ้วณัโรคโดยเฉพาะอย่างยิง่สถานพยาบาล

* GUV ใช้เป็นค�าที่อ้างอิงถึง UVGI ซึ่งย่อมาจากการฉายรังสีอัลตราไวโอเลตเพื่อ

ท�าลายเชื้อโรค

2 แนวทำงกำรใช้ UV ท�ำลำยเชื้อโรค
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รูปแบบของสถานที่ในภาครัฐและเอกชน เช่น 

• สถานที่ที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจรักษาผู้ป่วยนอก เช่น ห้องท�างานแพทย์

• โรงพยาบาล

• ห้องปฏิบัติการ

• อาคารท่ีมผีูพ้กัอาศยัอยูร่่วมกนัจ�านวนมาก เช่น สถานพกัพงิคนเร่ร่อนและเรอืนจ�า

บุคคลหรือทีมงานสามารถน�าวิธี GUV ไปใช้หรือสนับสนุนการท�างาน ได้แก่ 

• ผู้ให้บริการด้านสุขภาพ รวมถึงแพทย์ พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุข

• ผู้จัดการแผนงานควบคุมโรค

• ผู้อ�านวยการหน่วยงาน

• ผู้เชี่ยวชาญด้านการด�าเนินงาน

• เจ้าหน้าที่ซ่อมบ�ารุง

• ผู้ป่วยหรือผู้ที่อยู่รอบข้าง

UVGI และ GUV ต่างกันอย่างไร ?

UVGI และ GUV อ้างอิงถึงส่ิงเดียวกัน UVGI ย่อมาจาก ultra violet 

germicidal irradiation “การฉายรงัสอีลัตราไวโอเลตเพือ่ท�าลายเชือ้โรค”           

ในขณะที่ GUV ย่อมาจาก germicidal ultra violet “การท�าลายเชื้อโรค

ด้วยรังสีอัลตราไวโอเลต” นักวิทยาศาสตร์และแพทย์บางคนนิยมใช้ค�าว่า 

GUV เน่ืองจากค�าว่า “การฉายรงัส”ี มคีวามสมัพนัธ์อย่างยิง่กับการสัมผัส 

กับสารอันตรายที่ก ่อมะเร็งได้ซึ่งไม่เป็นความจริงในเทคโนโลยีท่ีมี         

ความปลอดภัยชนิดนี้
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CH ค้นหา – รักษา - ป้องกัน
ความก้าวหน้าในการควบคุมการแพร่ระบาดของวัณโรคทั่วโลกจะต้องมีการปรับเปลี่ยน

กระบวนทศัน์ตามแผนงานระดับโลกเพ่ือยตุวิณัโรคปี ค.ศ. 2016 - 2020 ซึง่ต้องอาศยั

กลยทุธ์ใหม่และมแีนวทางทีค่รอบคลุม โดยปรบัเปลีย่นวธิดี�าเนินการให้เข้ากบัแต่ละพืน้ที่

ทุกพื้นที่ควรมีเป้าหมายในการใช้แนวทางให้ครอบคลุมที่รวมถึง 

ค้นหา เพื่อวินิจฉัยทุกคนที่ป่วย

เป็นวัณโรค

รักษา ผู้ป่วยวัณโรคอย่างรวดเร็ว

และมีประสิทธิภาพ

ป้องกัน ผู้ที่จะป่วยเป็นวัณโรค

ในอนาคตโดยการป้องกนัการสมัผสั

และการรกัษาผู้สมัผสัทีต่ดิเชือ้วัณโรค

สิง่น้ีเรียกว่าแนวทางการค้นหา - รกัษา - ป้องกนัและสามารถน�าไปประยกุต์ใช้ในบรบิท

การปฏิบตังิานได้ทกุแบบ โปรดดหูวัข้อ “แหล่งข้อมลู” เพ่ือศกึษาข้อมูลเพิม่เติมเกีย่วกบั

แนวทางนี้

การป้องกันคนทั่วไปจากการสัมผัสกับเช้ือวัณโรคเป็นองค์ประกอบส�าคัญของแนวทาง         

ทีค่รอบคลมุเพือ่ก�าจดัโรค GUV เป็นวธิกีารทีคุ่ม้ค่าในการป้องกนัคนทัว่ไปจากการสมัผสั

เช่นนี้ และอยู่ภายใต้องค์ประกอบ “ป้องกัน” ของ 3 องค์ประกอบสู่ความส�าเร็จในการ

ควบคุมวัณโรค 
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รายการตรวจสอบขั้นพื้นฐาน
¨ จัดหาหลอดไฟ GUV และอุปกรณ์ติดตั้งจากผู้ผลิตที่เชื่อถือได้

¨ วาง GUV ในห้องทีไ่มม่ีการระบายอากาศหรอือากาศทีเ่ข้ามาจากแหลง่ภายนอก

¨ ติดตั้ง GUV ในพื้นที่ส่วนบนของห้อง

¨ อบรมเจ้าหน้าที่ทุกคนในหน่วยงานเรื่องการบ�ารุงรักษา GUV

¨ ท�าความสะอาด GUV อย่างสม�่าเสมอและเก็บบันทึกข้อมูลการท�าความสะอาด

¨ ตรวจสอบ GUV อย่างสม�่าเสมอเพื่อให้มีประสิทธิภาพ

¨ เปลี่ยนหลอดไฟ GUV ตามระยะเวลา

¨ ติดสัญญาณแจ้งให้ผู้ที่อยู่ในห้องทราบว่ามี GUV ติดตั้งอยู่ 

¨ ก�าจัดหลอดไฟ GUV อย่างเหมาะสม
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การท�าลายเชื้อวัณโรคด้วย UV 
เอกสารนีมุ้ง่เน้นไปทีก่ารควบคุมติดเชือ้ทางอากาศและการแพร่เช้ือวณัโรค โดยใช้วธิกีาร

ท�าให้อากาศสะอาดด้วย GUV ยงัมวีธิอีืน่อกีในการท�าให้อากาศสะอาด เช่น ระบบระบายอากาศ

ด้วยวธิธีรรมชาตหิรอืด้วยวธิเีชงิกล หรอืใช้อปุกรณ์ป้องกัน การแพร่กระจายเช้ือ เช่น อุปกรณ์

ป้องกันส่วนบุคคล ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการอื่นๆ สามารถดูได้ในหัวข้อ “แหล่งข้อมูล”

วณัโรคส่วนใหญ่มกัจะแพร่กระจายในชมุชนทีม่กีารระบายอากาศไม่ดี รวมถึงภายในบ้าน       

เรือนจ�าหรือสถานพยาบาลที่มีผู้ป่วยวัณโรค GUV เหมาะส�าหรับพ้ืนที่ว่าง เชื้อวัณโรค

อาจแพร่กระจายได้ แต่เจ้าหน้าที่และผู้ที่อยู่ในพื้นที่ต้องเข้าใจวิธีการใช้ GUV ได้อย่าง

เหมาะสม วัณโรคมักจะแพร่กระจายในสถานพยาบาล ดังนั้นเอกสารนี้จึงเน้นตัวอย่างที่

สถานพยาบาล

การสัมผัส GUV เป็นอันตรายต่อมนุษย์หรือไม่? GUV 

ท�าให้เกิดมะเร็งได้หรือไม่?

ไม่มผีลกระทบระยะยาวจากการอยูใ่กล้กบั GUV รงัส ีGUV อาจท�าให้เกดิ

การระคายเคอืงเลก็น้อยในดวงตาและผวิหนงั ซึง่เป็นเหตผุลว่าท�าไมจงึถอื

เป็นเรื่องส�าคัญที่จะต้องติดตั้งอุปกรณ์อย่างถูกต้อง 

การตดิตัง้อปุกรณ์ GUV อย่างถกูต้องจะเน้นการปล่อยรงัส ี UV ท่ีด้านบน       

ของห้องจึงไม่มีความเสี่ยงที่จะสัมผัสกับดวงตาหรือผิวหนังของมนุษย์        

ไม่ว่าจะติดตั้ง GUV อย่างไรก็จะไม่มีผลต่อการเกิดมะเร็ง
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การติดตั้ง GUV
ภายในสถานพยาบาล โดยเฉพาะในบริเวณที่พบเชื้อวัณโรคจ�านวนมาก ซึ่งมีหลายพื้นที่

ที่เชื้อวัณโรคแพร่กระจายได้ 

• ห้องรอตรวจ • ห้องเอกซเรย์

• ห้องตรวจร่างกาย • ห้องผ่าตัด

• ห้องให้ค�าปรึกษา • ห้องส่องกล้องตรวจหลอดลม

• เฉลียงทางเดิน • พื้นที่เก็บเสมหะ

• ห้องรักษาผู้ป่วยใน

GUV มีความส�าคัญอย่างยิ่งในที่ที่อาจพบผู้ป่วยวัณโรคโดยไม่คาดคิด เช่น ภายนอกหอ

ผูป่้วยอืน่ ผูป่้วยวณัโรคทีย่งัไม่ได้รบัการวนิิจฉยัอาจก�าลงัแพร่เช้ืออยูใ่นพืน้ทีน้ั่น ข้อส�าคญั

อกีประการหนึง่ คอืไม่ติดตัง้ GUV ในสถานทีท่ีม่อีากาศสะอาดหมนุเวยีนอยูแ่ล้ว ตวัอย่าง

เช่น หลีกเลี่ยงการติดตั้ง GUV กลางแจ้งที่มีอากาศบริสุทธิ์เพียงพออยู่แล้ว

รูปแบบการติดตั้ง UV ทั่วไป

1 Rectangular louvered 
ceiling-mounted fixture

2 Round louvered 
ceiling-mounted fixture

3 Kira© wall-mounted fixture 
with parabolic

4 Upwards-facing 
wall-mounted fixture

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าอปุกรณ์ติดตัง้ GUV แบบต่างๆ ทีน่�ามาใช้งานได้รบัการทดสอบ

โดยห้องปฏบิตักิารอสิระ เนือ่งจากอปุกรณ์ตดิตัง้ทุกแบบไม่ได้ให้ผลลพัธ์เหมอืนกนัหมด

1
2

3
4
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GUV สามารถน�ามาใช้งานได้หลายวิธีภายในสถานพยาบาล เช่น เครื่องมือปลอดเชื้อ 

หากต้องการใช้กบัอากาศทีป่นเป้ือนเช้ือควรตดิตัง้หลอดไฟ GUV ในรูปแบบทีเ่หมาะสม 

และติดตั้งที่ส่วนบนของห้อง (เหนือศีรษะของผู้ท่ีอยู่ในห้องและไม่อยู่ระดับสายตา) 

อปุกรณ์ติดตัง้เหล่านีจ้ะรวมล�าแสง UV ไปยังพืน้ทีด้่านบนของห้องเพือ่ป้องกันการระคายเคอืง

เล็กน้อยที่อาจเกิดกับดวงตาและผิวหนังเมื่อสัมผัสกับ GUV

มองด้านข้าง มองจากด้านบน

ควรติดตั้งอุปกรณ์ GUV ไว้ที่บริเวณใด ?

อปุกรณ์ตดิตัง้ GUV จะปล่อยแสงเป็นรปูวงร ีโดยมีพืน้ทีท่ีม่ปีระสทิธภิาพแตกต่างกนั

ตามผูผ้ลติอปุกรณ์ตดิตัง้ อปุกรณ์ตดิต้ัง GUV แต่ละชดุควรตดิตัง้ในรปูแบบทีใ่ห้รงัสี

เข้าถึงพื้นที่ได้มากที่สุด

ตวัอย่างเช่น ถ้าจะติดตัง้อปุกรณ์ GUV ในเฉลยีงทางเดนิควรตดิตัง้อปุกรณ์ GUV               

ไว้ที่ปลายทางข้างใดข้างหนึ่งของเฉลียงทางเดินแทนที่จะติดต้ังไว้ตามแนวเฉลียง

ทางเดิน

2.
13

 เ
มต

ร

หลอด UV

หลอด UV

2.
3 

เม
ตร
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การติดตั้งอุปกรณ์ GUV มีความจ�าเป็นต้องใช้ร่วมกับเครื่องผสมอากาศ (Air mixing 

device) ตัวอย่างเช่น 

• พัดลมเพดาน

• พัดลมตั้งพื้น

• เครื่องปรับอากาศ

• ระบบระบายความร้อน

• ระบบระบายอากาศแบบปรับอุณหภูมิ เช่น central air

เคร่ืองผสมอากาศเหล่านี้จะน�าอากาศเข้าไปยังพ้ืนที่ของห้องที่มีหลอด GUV ติดต้ังอยู่

เพื่อให้อากาศผ่านรังสี UV

ประการสุดท้าย ก่อนจะติดตั้ง GUV ต้องแน่ใจว่ามีเจ้าหน้าที่ดูแลเร่ืองการบ�ารุงรักษา 

เพื่อให้ GUV ใช้งานได้ผล เจ้าหน้าที่ควรได้รับการฝึกอบรมเรื่องพื้นฐานของ GUV 

อนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้และการบ�ารงุรกัษา GUV อาจดเูป็นสิง่ทีน่่ากลัวและน่ากงัวลส�าหรับ

ผู้ที่ไม่คุ้นเคย - ให้ท�าความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ ให้มั่นใจว่าท�าไมจึงติดต้ัง GUV และ

ท�างานอย่างไรเพื่อที่จะสามารถอธิบายให้กับคนอื่น เช่น ผู้ป่วยได้ 

เครื่องผสมอากาศแบบเอกเทศ

1 พัดลมตั้งโต๊ะ

2 พัดลมเพดาน

3 เครื่องปรับอากาศ

1 2

3
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การบ�ารุงรักษาและข้อพิจารณาส�าหรับ GUV
ก่อนการติดตั้ง GUV คุณอาจต้องพิจารณาเรื่องต่อไปนี้

ค่าใช้จ่าย

 มีงบประมาณส�าหรับสิ่งเหล่านี้หรือไม่ :

 อุปกรณ์ติดตั้ง GUV ?

 • หลอดไฟ GUV หนึ่งหลอดต่ออุปกรณ์ติดตั้ง รวมถึงหลอดไฟส�ารอง ?

 • ชุดท�าความสะอาดส�าหรับอุปกรณ์ติดตั้ง GUV ตามค�าแนะน�าของผู้ผลิต ?

 • GUV ?

 • ค่าไฟฟ้า ?

 จะมีงบประมาณในอนาคตส�าหรับหลอด GUV ใหม่และเจ้าหน้าที่บ�ารุง  

รักษาชุดใหม่ ?

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยส�าหรับวัสดุอุปกรณ์ GUV ต่อการติดตั้ง (ไม่รวมค่าจัดส่ง)

ชิ้น ราคา

อุปกรณ์ติดตั้ง GUV US$120

หลอดไฟ GUV US$40

หลอดไฟ GUV ส�ารอง US$40

ชุดท�าความสะอาด US$2

รวม US$202
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ผู้เชี่ยวชาญ

มีผูเ้ชีย่วชาญเร่ือง GUV หรอืไม่ (ผูท้ีม่ปีระสบการณ์ตดิตัง้ GUV ในสถานทีอ่ืน่มาก่อน) 

โดยสามารถ 

 • เลือกต�าแหน่งที่จะติดตั้ง GUV  ? 

 • ติดตั้งอุปกรณ์ GUV  ? 

 • ตรวจวัดประสิทธิภาพการติดตั้ง GUV อย่างสม�่าเสมอ  ?

 • ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เรื่องการบ�ารุงรักษา GUV  ?

เจ้าหน้าที่

 ใครเป็นผู้รับผิดชอบ  ?

 ผู้ตรวจสอบอุปกรณ์ติดตั้ง GUV เป็นประจ�า ?

 • ท�าความสะอาดอุปกรณ์ติดตั้ง GUV?

 • จัดหาหลอดไฟใหม่ ?

 • การติดตั้งหลอดไฟใหม่ ?

 • อบรมเจ้าหน้าทีใ่หม่เกีย่วกบัพ้ืนฐานของ GUV อันตรายและการบ�ารงุรกัษา ?

 • ติดตามผลการท�างานของ GUV ?

 • แจ้งเตือนผู้บริหารโปรแกรมเมื่อเกิดปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์ติดตั้ง GUV  

 เช่นหลอดไฟแตก ?

 ผู้ปฏิบัติหน้าที่เหล่านี้จะสื่อสารระหว่างกันได้อย่างไร ?

ต�าแหน่ง

• อุปกรณ์ติดตั้ง GUV จ�าเป็น

 ต้องได้รับการท�าความสะอาด

 บ่อยเพียงใดขึ้นกับ รูปแบบ

 การใช้งานของพื้นที่ ?

• จะวางป้ายเตือนไว้ที่ไหน?

การตรวจสอบตัวกรอง GUV
เป็นประจ�าคืออะไร ?

เจ้าหน้าที่ควรรับผิดชอบตรวจสอบ       

ทุกวันเพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ติดตั้ง 

GUV เป ิดใช ้ งานและท�างานได ้               

อย่างเหมาะสม บันทึกการตรวจสอบนี้

ควรเก็บไว้ในฐานระบบ
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การท�าความสะอาดอุปกรณ์ติดตั้ง GUV

เพื่อให้อุปกรณ์ติดตั้ง GUV ท�างานได้อย่างเหมาะสมจะต้องมีการท�าความสะอาด

อย่างสม�่าเสมอ การท�าความสะอาดต้องใช้ทั้งเคร่ืองมือท�าความสะอาดที่เหมาะสม

เช่นเดียวกับบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ท�าความสะอาดอุปกรณ์ติดตั้ง

ก่อนการท�าความสะอาด ควรปิดอุปกรณ์ติดต้ัง GUV เพื่อป้องกันไม่ให้แสง            

จากหลอดไฟมาสัมผัสกับผิวหนังและดวงตาของผู้ที่ท�าความสะอาด และป้องกัน 

แผลไหม้จากความร้อนของหลอดไฟ ผู ้ที่ท�าความสะอาดอุปกรณ์ติดตั้งควร

ระมัดระวังเรื่องในการใช้ GUV อย่างปลอดภัย การท�าความสะอาดอุปกรณ์ติดตั้ง 

ควรท�าความสะอาดบ่อยเพียงใด มีข้อแนะน�าให้ใช้เจ้าหน้าที่ที่มีเวลาท�าหน้าที่ได้  

เช่น พนักงานท�าความสะอาดประจ�า

อุปกรณ์ที่จ�าเป็น ได้แก่ :

• น�้ายาท�าความสะอาด

• ผ้านุ่มสะอาด เช่น ผ้าไมโครไฟเบอร์หรือเสื้อยืดเก่า

ในการท�าความสะอาดอุปกรณ์ติดตั้ง ควรเช็ดฝุ่น      

ท่ีหลอดไฟและอปุกรณ์ตดิตัง้ให้สะอาด หากตดิต้ัง

ด้วยบานเกลด็ให้ท�าความสะอาดบานเกลด็ทกุบาน 

พื้นที่บางแห่งอาจมีฝุ่นเร็วกว่าพื้นที่อื่น จึงจ�าเป็นที่

จะต้องปรบัตารางการท�าความสะอาดให้สอดคล้องกนั 

เช่น พืน้ทีห้่องซกัรดี ห้องครวั ห้องอาหารและหอพกั 

ควรท�าความสะอาดทุก 3 เดือน อุปกรณ์ติดตั้ง 

GUV ในพืน้ทีอ่ืน่สามารถท�าความสะอาดปีละครัง้ได้
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การบ�ารุงรักษาขั้นพื้นฐานของ GUV รวมถึง

• การเปิดหลอดไฟ GUV ทิง้ไว้ 24 ชัว่โมงต่อวนัในพ้ืนทีท่ีม่คีวามเสีย่งสูง 

และปิดหลอดไฟเมื่อถึงเวลาปิดท�าการในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต�่า

• ท�าความสะอาดอุปกรณ์ติดตั้งอย่างสม�่าเสมอ

• เปลีย่นหลอดไฟ GUV ใหม่เป็นประจ�าทกุปีหรอืตามค�าแนะน�าของผูผ้ลติ

• ตรวจวัดอุปกรณ์ติดตั้ง GUV อย่างสม�่าเสมอเพื่อให้แน่ใจว่า ยังท�างาน

ได้เหมาะสม

13ส่วนหนึ่งของการค้นหา, รักษา, ป้องกัน หลักการที่ครอบคลุมส�าหรับวัณโรค
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การตรวจวัด GUV
ประสิทธิภาพของ GUV และความปลอดภัยของอุปกรณ์ติดต้ังที่ระดับสายตาสามารถ

ตรวจวดัได้โดยใช้เคร่ืองวดัรงัสีชนดิหนึง่ เครือ่งวัดปรมิาณรังสชีนดิน้ีเป็นทีรู้่จกักนัทัว่ไปว่า

เครื่องวัด UVGI

ก่อนท�าการตรวจวัด ควรท�าความสะอาดอุปกรณ์ติดตั้ง GUV และควรปิดกั้น สิ่งรบกวน

ท่ีอาจเกดิขึน้ เช่นหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ และแสงแดด เครือ่งวดั UVGI ควรอยูห่่าง 1 เมตร

จากจุดกึ่งกลางของอุปกรณ์ติดตั้ง โดยให้ด้านหน้าของเซ็นเซอร์ขนานกับบานเกล็ด          

ของอุปกรณ์ติดตั้ง ควรท�าการวัดเพิ่มเติมไปทางด้านบน ด้านล่าง ด้านซ้ายและด้านขวา

ของจุดกึ่งกลางอีกเล็กน้อย ผู้ตรวจวัดควรแน่ใจว่าได้รับการปกป้องดวงตาในระหว่าง      

ขั้นตอนนี้

ควรท�าการสอบเทยีบเครือ่งวดัรงัสเีป็นระยะโดยโรงงานผูผ้ลติ และท�าการสอบเทยีบก่อน

ถึงเวลาที่ต้องการใช้เครื่องวัดปริมาณรังสี

ควรตรวจวดัประสทิธภิาพของ GUV หลงัจาก

การติดตั้งครั้งแรก 3-4 วันและหลังจากนั้น

ทุก 6 เดอืนจนกว่าจะเปล่ียนหลอด หากหลอด

มีการลดลงของรงัสีมากกว่า 30% ควรเปลีย่น

หลอดใหม่ แม้ว่ายังไม่ถึงก�าหนดเปลี่ยน

หลอดใหม่
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ค�าถามที่พบบ่อย
ควรท�าความสะอาดอุปกรณ์ติดตั้ง GUV บ่อยแค่ไหน?

ควรท�าความสะอาดอปุกรณ์ตดิตัง้ GUV อย่างสม�า่เสมอโดยเจ้าหน้าทีท่ีไ่ด้รบัมอบหมาย

ให้ท�าหน้าท่ีน้ี ส�าหรบัพืน้ทีเ่ช่น ห้องซกัรีด ห้องครัว ห้องอาหารและหอพกัควรท�าความสะอาด

ทุก 3 เดือน อุปกรณ์ติดตั้ง GUV ในพื้นที่อื่นสามารถท�าความสะอาดปีละครั้งได้

GUV คุ้มค่าหรือไม่?

คุ้มค่าเมื่อใช้งานอย่างถูกต้อง GUV มีความคุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับระบบระบายอากาศเชิงกล

และเครื่องฟอกอากาศในห้อง GUV เป็นวิธีท่ีดีมากในการท�าความสะอาดอากาศและป้องกัน

การแพร่กระจายเชื้อวัณโรคในสถานที่ที่การระบายอากาศตามธรรมชาติไม่เพียงพอ เนื่องจาก

สภาพภูมิอากาศหรือปัญหาคุณภาพอากาศ

หลอดไฟ GUV เหมอืนกบัหลอด UV อืน่ๆ เช่น black light และ growth lamps 

หรือไม่?

เหมอืนรงัส ีUV มคีวามยาวคลืน่ทีแ่ตกต่างกนัและแบ่งประเภทตามตวัอกัษร หลอด GUV 

ใช้รังสี UV-C

ดวงตามนุษย์มองเห็นรังสี UV หรือไม่?

ไม่เหมือนรงัส ีUV ไม่สามารถมองเหน็ได้ด้วยดวงตามนุษย์ อย่างไรก็ตามหลอดไฟ GUV          

จะทาสีน�้าเงินเพื่อให้คนทั่วไปทราบว่าไม่ใช่หลอดไฟปกติ

แสงสีน�้าเงินที่มาจากอุปกรณ์ติดตั้ง GUV หมายถึงว่าก�าลังท�างานใช่หรือไม่?

หลอดไฟ GUV สามารถให้แสงต่อไปได้แม้ว่าจะไม่ปล่อยแสง UV แล้ว นั่นหมายถึงว่า 

แม้เห็นหลอด UV เหมือนก�าลังท�างานอยู่ แต่ในความจริงอาจไม่สามารถท�าลาย           

เชื้อวัณโรคได้
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สามารถใช้ GUV เพียงอย่างเดียวเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเช้ือวัณโรคได้

หรือไม่? 

อุปกรณ์ติดตั้ง GUV จะต้องติดต้ังไปด้วยกันกับเคร่ืองมือท่ีสามารถเคล่ือนย้ายและ         

ผสมอากาศในบริเวณที่ต้องการ

การป้องกันการแพร่เชื้อวัณโรคเป็นส่ิงส�าคัญ แต่ต้องท�าควบคู ่กับการค้นหาและ            

รักษาผู้ป่วยวัณโรคซึ่งเป็นองค์ประกอบสู่ความส�าเร็จในการควบคุมวัณโรค

GUV ท�างานในพื้นที่ที่มีความชื้นสูงได้หรือไม่?

ในการทดลองพบว่าความชื้นท�าให้การฆ่าเชื้อท�าได้ยากขึ้น GUV ไม่ได้รับผลกระทบ       

อย่างมีนัยส�าคัญจากความชื้นสูง

ผู้เชี่ยวชาญด้าน GUV ควรมีคุณสมบัติอย่างไร?

ยังไม่มีคุณสมบัติมาตรฐาน GUV อย่างไรก็ตามมีใบประกาศนียบัตรและการฝึกอบรม

ในเรือ่งนี ้ผูเ้ชีย่วชาญทีม่คีณุสมบตัใินเรือ่ง GUV ควรมปีระสบการณ์ในการติดตัง้ GUV 

ในหน่วยงานอื่นมาก่อน และพร้อมที่ให้ข้อมูลอ้างอิงได้

หลอด GUV ที่ใช้แล้วควรก�าจัดอย่างไรจึงจะปลอดภัย

หลอดไฟ GUV มีสารปรอทซึง่ปลอดภยัหากอยูภ่ายในหลอด แต่ถ้าหลอดแตกกเ็ป็นอนัตราย

ต่อมนุษย์ ดินและแหล่งน�้า ควรก�าจัดหลอด GUV โดยปฏิบัติตามนโยบายการจัดการ

ขยะของแต่ละหน่วยงาน หรือถ้าไม่มีก็ให้ปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐ เขตปกครอง         

หรือประเทศ ควรใช้ถังขยะที่มีผนังแข็งเหมาะสมแทนการใช้ถุงพลาสติกกับหลอดไฟ       

ซึ่งอาจเกิดขอบคมได้ถ้าหลอดแตก



17ส่วนหนึ่งของการค้นหา, รักษา, ป้องกัน หลักการที่ครอบคลุมส�าหรับวัณโรค

แหล่งข้อมูล

End TB Transmission Initiative. Maintenance of Upper-Room Germicidal Ultra-

violet (GUV) Air Disinfection Systems for TB Transmission Control (2017): 

http://www. stoptb.org/wg/ett/

USAID. TB Care II Project Resources: http://tbcare2.org/resources/infection-control

US Center for Disease Control and National Institute for Occupational Safety and 

Health. Environmental control for Tuberculosis: Basic Upper-Room Ultraviolet 

Germicidal Irradiation Guidelines for Healthcare Settings (2009): https://www.

cdc. gov/niosh/docs/2009-105/default.html.

US Center for Disease Control and USAID. Implementing the WHO Policy on TB 

Infection Control in Health-Care Facilities, Congregate Settings and Households :  

A framework to plan, implement and scale-up TB infection control activities at 

country, facility and community level (2009): http://www.stoptb.org/wg/tb_hiv/

assets/documents/TBICImplementationFramework1288971813.pdf

World Health Organization. WHO Policy on TB Infection Control in Health-Care 

Facilities, Congregate Settings and Households (2009): http://apps.who.int/iris/ 

bitstream/10665/44148/1/9789241598323_eng.pdf

Zero TB Initiative. A Guide to the Search, Treat, Prevent Comprehensive Approach 

for TB (2017): http://www.advanceaccessanddelivery.org/s/Getting-to-Zero-

STP-Pamphlet-March-2017.pdf



18 แนวทางการใช้ UV ท�าลายเชื้อโรค

เอกสารอ้างอิง

1. WHO. Global tuberculosis report 2016. Geneva, Switzerland : World Health 

Organization, 2016.

2. Riley RL, Nordell EA (1992) Clearing the air : the theory and application 

of ultraviolet air disinfection. Am Rev Respir Dis 139 : 1286-1294

3. Dr. Grigory Volchenkov, “Evaluation of Environmental Control: Effectiveness 

and Cost,” Course Material: Building Design and Engineering Approaches to 

Airborne Infection Control, August 2016, Harvard Medical School, Boston 

MA.


