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บทน�ำ
วัณโรค (TB) เป็นโรคติดเชือ้ ทางอากาศทีส่ ามารถรักษาให้หายขาดและป้องกันได้
แต่กย็ งั คงมีคนตายจากโรคนี้ โดยในปี ค.ศ. 2015 มีจำ� นวนผูเ้ สียชีวติ มากกว่า 1.4
ล้านคน1 วัณโรคสามารถแพร่กระจายทางอากาศได้โดยผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการรักษา
แม้ว่าการป้องกันการสัมผัสเชื้อเพียงอย่างเดียวจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม
การระบาดของวัณโรคได้ แต่ก็ยังต้องป้องกันคนทั่วไปจากการสัมผัสกับเชื้อวัณโรค
การป้องกันวิธีต่างๆ จะต้องบรรจุอยู่ในแผนงานที่ครอบคลุมเพื่อหยุดยั้งวัณโรค
(เช่น หลักการค้นหา - รักษา - ป้องกัน) ซึ่งรวมถึงการค้นหาเชิงรุกเพื่อน�ำผู้ติดเชื้อ
วัณโรค (ที่เรียกว่า “วัณโรคระยะแฝง”) มารับการรักษา
การท�ำลายเชื้อด้วย UV (GUV) * เป็นวิธีที่ปลอดภัย คุ้มค่า และมีหลักฐาน
เชิงประจักษ์ในการป้องกันคนทั่วไปจากการสัมผัสกับเชื้อวัณโรคและลดความเสี่ยง
ในการแพร่เชื้อ GUV น�ำมาใช้ร่วมกับแนวทางการควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ
ในเชิงบริหารได้เป็นอย่างดี (เช่น แนวทาง F-A-S-T) เพื่อค้นหาและแยก ผู้ป่วย
แพร่เชือ้ ในสถานพยาบาล และยังสามารถน�ำไปใช้ในสถานทีท่ มี่ ขี อ้ จ�ำกัด ด้านทรัพยากร
และใช้ได้ผลในสภาพอากาศทีห่ ลากหลายไม่วา่ หนาวจัดและร้อนจัด3
เป้าหมายของเอกสารนีค้ อื การให้ความรูโ้ ดยรวมแก่บคุ ลากรหรือแผนงานด้านกลยุทธ์
ทีใ่ ช้ได้ผลในการป้องกันการแพร่เชือ้ วัณโรคด้วยการใช้ GUV เอกสารนีม้ วี ตั ถุประสงค์
เพื่อใช้เป็นแนวทางส�ำหรับบุคลากรหรือแผนงานที่พยายามลดการแพร่เชื้อวัณโรค
ในสถานทีแ่ ละพืน้ ทีว่ า่ งทีน่ า่ จะมีการแพร่เชือ้ วัณโรคโดยเฉพาะอย่างยิง่ สถานพยาบาล
* GUV ใช้เป็นค�ำที่อ้างอิงถึง UVGI ซึ่งย่อมาจากการฉายรังสีอัลตราไวโอเลตเพื่อ
ท�ำลายเชื้อโรค
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รูปแบบของสถานที่ในภาครัฐและเอกชน เช่น
• สถานที่ที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจรักษาผู้ป่วยนอก เช่น ห้องท�ำงานแพทย์
• โรงพยาบาล
• ห้องปฏิบัติการ
• อาคารทีม่ ผี พู้ กั อาศัยอยูร่ ว่ มกันจ�ำนวนมาก เช่น สถานพักพิงคนเร่รอ่ นและเรือนจ�ำ
บุคคลหรือทีมงานสามารถน�ำวิธี GUV ไปใช้หรือสนับสนุนการท�ำงาน ได้แก่
• ผู้ให้บริการด้านสุขภาพ รวมถึงแพทย์ พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุข
• ผู้จัดการแผนงานควบคุมโรค
• ผู้อ�ำนวยการหน่วยงาน
• ผู้เชี่ยวชาญด้านการด�ำเนินงาน
• เจ้าหน้าที่ซ่อมบ�ำรุง
• ผู้ป่วยหรือผู้ที่อยู่รอบข้าง

UVGI และ GUV ต่างกันอย่างไร ?
UVGI และ GUV อ้างอิงถึงสิ่งเดียวกัน UVGI ย่อมาจาก ultra violet
germicidal irradiation “การฉายรังสีอลั ตราไวโอเลตเพือ่ ท�ำลายเชือ้ โรค”
ในขณะที่ GUV ย่อมาจาก germicidal ultra violet “การท�ำลายเชื้อโรค
ด้วยรังสีอัลตราไวโอเลต” นักวิทยาศาสตร์และแพทย์บางคนนิยมใช้คำ� ว่า
GUV เนือ่ งจากค�ำว่า “การฉายรังสี” มีความสัมพันธ์อย่างยิง่ กับการสัมผัส
กั บ สารอั น ตรายที่ ก ่ อ มะเร็ ง ได้ ซึ่ ง ไม่ เ ป็ น ความจริ ง ในเทคโนโลยี ที่ มี
ความปลอดภัยชนิดนี้

ส่วนหนึ่งของการค้นหา, รักษา, ป้องกัน หลักการที่ครอบคลุมส�ำหรับวัณโรค

3

ค้นหา – รักษา - ป้องกัน
ความก้าวหน้าในการควบคุมการแพร่ระบาดของวัณโรคทั่วโลกจะต้องมีการปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน์ตามแผนงานระดับโลกเพือ่ ยุตวิ ณ
ั โรคปี ค.ศ. 2016 - 2020 ซึง่ ต้องอาศัย
กลยุทธ์ใหม่และมีแนวทางทีค่ รอบคลุม โดยปรับเปลีย่ นวิธดี ำ� เนินการให้เข้ากับแต่ละพืน้ ที่
ทุกพื้นที่ควรมีเป้าหมายในการใช้แนวทางให้ครอบคลุมที่รวมถึง

ค้นหา เพื่อวินิจฉัยทุกคนที่ป่วย
เป็นวัณโรค

รักษา ผู้ป่วยวัณโรคอย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ

ป้องกัน ผู้ที่จะป่วยเป็นวัณโรค

ในอนาคตโดยการป้องกันการสัมผัส
และการรักษาผูส้ มั ผัสทีต่ ดิ เชือ้ วัณโรค

สิง่ นีเ้ รียกว่าแนวทางการค้นหา - รักษา - ป้องกันและสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ในบริบท
การปฏิบตั งิ านได้ทกุ แบบ โปรดดูหวั ข้อ “แหล่งข้อมูล” เพือ่ ศึกษาข้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับ
แนวทางนี้
การป้องกันคนทั่วไปจากการสัมผัสกับเชื้อวัณโรคเป็นองค์ประกอบส�ำคัญของแนวทาง
ทีค่ รอบคลุมเพือ่ ก�ำจัดโรค GUV เป็นวิธกี ารทีค่ มุ้ ค่าในการป้องกันคนทัว่ ไปจากการสัมผัส
เช่นนี้ และอยู่ภายใต้องค์ประกอบ “ป้องกัน” ของ 3 องค์ประกอบสู่ความส�ำเร็จในการ
ควบคุมวัณโรค
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รายการตรวจสอบขั้นพื้นฐาน
¨ จัดหาหลอดไฟ GUV และอุปกรณ์ติดตั้งจากผู้ผลิตที่เชื่อถือได้
¨ วาง GUV ในห้องทีไ่ ม่มีการระบายอากาศหรืออากาศทีเ่ ข้ามาจากแหล่งภายนอก
¨ ติดตั้ง GUV ในพื้นที่ส่วนบนของห้อง
¨ อบรมเจ้าหน้าที่ทุกคนในหน่วยงานเรื่องการบ�ำรุงรักษา GUV
¨ ท�ำความสะอาด GUV อย่างสม�่ำเสมอและเก็บบันทึกข้อมูลการท�ำความสะอาด
¨ ตรวจสอบ GUV อย่างสม�่ำเสมอเพื่อให้มีประสิทธิภาพ
¨ เปลี่ยนหลอดไฟ GUV ตามระยะเวลา
¨ ติดสัญญาณแจ้งให้ผู้ที่อยู่ในห้องทราบว่ามี GUV ติดตั้งอยู่
¨ ก�ำจัดหลอดไฟ GUV อย่างเหมาะสม

ส่วนหนึ่งของการค้นหา, รักษา, ป้องกัน หลักการที่ครอบคลุมส�ำหรับวัณโรค
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การท�ำลายเชื้อวัณโรคด้วย UV
เอกสารนีม้ งุ่ เน้นไปทีก่ ารควบคุมติดเชือ้ ทางอากาศและการแพร่เชือ้ วัณโรค โดยใช้วธิ กี าร
ท�ำให้อากาศสะอาดด้วย GUV ยังมีวธิ อี นื่ อีกในการท�ำให้อากาศสะอาด เช่น ระบบระบายอากาศ
ด้วยวิธธี รรมชาติหรือด้วยวิธเี ชิงกล หรือใช้อปุ กรณ์ปอ้ งกัน การแพร่กระจายเชือ้ เช่น อุปกรณ์
ป้องกันส่วนบุคคล ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการอื่นๆ สามารถดูได้ในหัวข้อ “แหล่งข้อมูล”
วัณโรคส่วนใหญ่มกั จะแพร่กระจายในชุมชนทีม่ กี ารระบายอากาศไม่ดี รวมถึงภายในบ้าน
เรือนจ�ำหรือสถานพยาบาลที่มีผู้ป่วยวัณโรค GUV เหมาะส�ำหรับพื้นที่ว่าง เชื้อวัณโรค
อาจแพร่กระจายได้ แต่เจ้าหน้าที่และผู้ที่อยู่ในพื้นที่ต้องเข้าใจวิธีการใช้ GUV ได้อย่าง
เหมาะสม วัณโรคมักจะแพร่กระจายในสถานพยาบาล ดังนั้นเอกสารนี้จึงเน้นตัวอย่างที่
สถานพยาบาล

การสัมผัส GUV เป็นอันตรายต่อมนุษย์หรือไม่? GUV
ท�ำให้เกิดมะเร็งได้หรือไม่?
ไม่มผี ลกระทบระยะยาวจากการอยูใ่ กล้กบั GUV รังสี GUV อาจท�ำให้เกิด
การระคายเคืองเล็กน้อยในดวงตาและผิวหนัง ซึง่ เป็นเหตุผลว่าท�ำไมจึงถือ
เป็นเรื่องส�ำคัญที่จะต้องติดตั้งอุปกรณ์อย่างถูกต้อง
การติดตัง้ อุปกรณ์ GUV อย่างถูกต้องจะเน้นการปล่อยรังสี UV ทีด่ า้ นบน
ของห้องจึงไม่มีความเสี่ยงที่จะสัมผัสกับดวงตาหรือผิวหนังของมนุษย์
ไม่ว่าจะติดตั้ง GUV อย่างไรก็จะไม่มีผลต่อการเกิดมะเร็ง
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การติดตั้ง GUV
ภายในสถานพยาบาล โดยเฉพาะในบริเวณที่พบเชื้อวัณโรคจ�ำนวนมาก ซึ่งมีหลายพื้นที่
ที่เชื้อวัณโรคแพร่กระจายได้
• ห้องรอตรวจ
• ห้องเอกซเรย์
• ห้องตรวจร่างกาย
• ห้องผ่าตัด
• ห้องให้ค�ำปรึกษา
• ห้องส่องกล้องตรวจหลอดลม
• เฉลียงทางเดิน
• พื้นที่เก็บเสมหะ
• ห้องรักษาผู้ป่วยใน
GUV มีความส�ำคัญอย่างยิ่งในที่ที่อาจพบผู้ป่วยวัณโรคโดยไม่คาดคิด เช่น ภายนอกหอ
ผูป้ ว่ ยอืน่ ผูป้ ว่ ยวัณโรคทีย่ งั ไม่ได้รบั การวินจิ ฉัยอาจก�ำลังแพร่เชือ้ อยูใ่ นพืน้ ทีน่ นั้ ข้อส�ำคัญ
อีกประการหนึง่ คือไม่ตดิ ตัง้ GUV ในสถานทีท่ มี่ อี ากาศสะอาดหมุนเวียนอยูแ่ ล้ว ตัวอย่าง
เช่น หลีกเลี่ยงการติดตั้ง GUV กลางแจ้งที่มีอากาศบริสุทธิ์เพียงพออยู่แล้ว

รูปแบบการติดตั้ง UV ทั่วไป
1

2

3
4

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

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ตดิ ตัง้ GUV แบบต่างๆ ทีน่ ำ� มาใช้งานได้รบั การทดสอบ
โดยห้องปฏิบตั กิ ารอิสระ เนือ่ งจากอุปกรณ์ตดิ ตัง้ ทุกแบบไม่ได้ให้ผลลัพธ์เหมือนกันหมด

ส่วนหนึ่งของการค้นหา, รักษา, ป้องกัน หลักการที่ครอบคลุมส�ำหรับวัณโรค
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GUV สามารถน�ำมาใช้งานได้หลายวิธีภายในสถานพยาบาล เช่น เครื่องมือปลอดเชื้อ
หากต้องการใช้กบั อากาศทีป่ นเปือ้ นเชือ้ ควรติดตัง้ หลอดไฟ GUV ในรูปแบบทีเ่ หมาะสม
และติดตั้งที่ส่วนบนของห้อง (เหนือศีรษะของผู้ท่ีอยู่ในห้องและไม่อยู่ระดับสายตา)
อุปกรณ์ตดิ ตัง้ เหล่านีจ้ ะรวมล�ำแสง UV ไปยังพืน้ ทีด่ า้ นบนของห้องเพือ่ ป้องกันการระคายเคือง
เล็กน้อยที่อาจเกิดกับดวงตาและผิวหนังเมื่อสัมผัสกับ GUV

ควรติดตั้งอุปกรณ์ GUV ไว้ที่บริเวณใด ?
อุปกรณ์ตดิ ตัง้ GUV จะปล่อยแสงเป็นรูปวงรี โดยมีพนื้ ทีท่ มี่ ปี ระสิทธิภาพแตกต่างกัน
ตามผูผ้ ลิตอุปกรณ์ตดิ ตัง้ อุปกรณ์ตดิ ตัง้ GUV แต่ละชุดควรติดตัง้ ในรูปแบบทีใ่ ห้รงั สี
เข้าถึงพื้นที่ได้มากที่สุด
ตัวอย่างเช่น ถ้าจะติดตัง้ อุปกรณ์ GUV ในเฉลียงทางเดินควรติดตัง้ อุปกรณ์ GUV
ไว้ที่ปลายทางข้างใดข้างหนึ่งของเฉลียงทางเดินแทนที่จะติดตั้งไว้ตามแนวเฉลียง
ทางเดิน

มองด้านข้าง

มองจากด้านบน

2.3 เมตร
2.13 เมตร

หลอด UV
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หลอด UV

การติดตั้งอุปกรณ์ GUV มีความจ�ำเป็นต้องใช้ร่วมกับเครื่องผสมอากาศ (Air mixing
device) ตัวอย่างเช่น
• พัดลมเพดาน
• พัดลมตั้งพื้น
• เครื่องปรับอากาศ
• ระบบระบายความร้อน
• ระบบระบายอากาศแบบปรับอุณหภูมิ เช่น central air
เครื่องผสมอากาศเหล่านี้จะน�ำอากาศเข้าไปยังพื้นที่ของห้องที่มีหลอด GUV ติดตั้งอยู่
เพื่อให้อากาศผ่านรังสี UV

เครื่องผสมอากาศแบบเอกเทศ

1 พัดลมตั้งโต๊ะ
2 พัดลมเพดาน

1

2

3

3 เครื่องปรับอากาศ
ประการสุดท้าย ก่อนจะติดตั้ง GUV ต้องแน่ใจว่ามีเจ้าหน้าที่ดูแลเรื่องการบ�ำรุงรักษา
เพื่อให้ GUV ใช้งานได้ผล เจ้าหน้าที่ควรได้รับการฝึกอบรมเรื่องพื้นฐานของ GUV
อันตรายทีอ่ าจเกิดขึน้ และการบ�ำรุงรักษา GUV อาจดูเป็นสิง่ ทีน่ า่ กลัวและน่ากังวลส�ำหรับ
ผู้ที่ไม่คุ้นเคย - ให้ท�ำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ ให้มั่นใจว่าท�ำไมจึงติดตั้ง GUV และ
ท�ำงานอย่างไรเพื่อที่จะสามารถอธิบายให้กับคนอื่น เช่น ผู้ป่วยได้
ส่วนหนึ่งของการค้นหา, รักษา, ป้องกัน หลักการที่ครอบคลุมส�ำหรับวัณโรค
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การบ�ำรุงรักษาและข้อพิจารณาส�ำหรับ GUV
ก่อนการติดตั้ง GUV คุณอาจต้องพิจารณาเรื่องต่อไปนี้

ค่าใช้จ่าย
มีงบประมาณส�ำหรับสิ่งเหล่านี้หรือไม่ :
อุปกรณ์ติดตั้ง GUV ?
• หลอดไฟ GUV หนึ่งหลอดต่ออุปกรณ์ติดตั้ง รวมถึงหลอดไฟส�ำรอง ?
• ชุดท�ำความสะอาดส�ำหรับอุปกรณ์ติดตั้ง GUV ตามค�ำแนะน�ำของผู้ผลิต ?
• GUV ?
• ค่าไฟฟ้า ?
จะมีงบประมาณในอนาคตส�ำหรับหลอด GUV ใหม่และเจ้าหน้าที่บ�ำรุง		
รักษาชุดใหม่ ?

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยส�ำหรับวัสดุอุปกรณ์ GUV ต่อการติดตั้ง (ไม่รวมค่าจัดส่ง)
ชิ้น
อุปกรณ์ติดตั้ง GUV
หลอดไฟ GUV
หลอดไฟ GUV ส�ำรอง
ชุดท�ำความสะอาด
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ราคา
US$120
US$40
US$40
US$2
รวม US$202

ผู้เชี่ยวชาญ
มีผเู้ ชีย่ วชาญเรือ่ ง GUV หรือไม่ (ผูท้ มี่ ปี ระสบการณ์ตดิ ตัง้ GUV ในสถานทีอ่ นื่ มาก่อน)
โดยสามารถ
• เลือกต�ำแหน่งที่จะติดตั้ง GUV ?
• ติดตั้งอุปกรณ์ GUV ?
• ตรวจวัดประสิทธิภาพการติดตั้ง GUV อย่างสม�่ำเสมอ ?
• ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เรื่องการบ�ำรุงรักษา GUV ?

เจ้าหน้าที่
ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ?
ผู้ตรวจสอบอุปกรณ์ติดตั้ง GUV เป็นประจ�ำ ?
• ท�ำความสะอาดอุปกรณ์ติดตั้ง GUV?
• จัดหาหลอดไฟใหม่ ?
• การติดตั้งหลอดไฟใหม่ ?
• อบรมเจ้าหน้าทีใ่ หม่เกีย่ วกับพืน้ ฐานของ GUV อันตรายและการบ�ำรุงรักษา ?
• ติดตามผลการท�ำงานของ GUV ?
• แจ้งเตือนผู้บริหารโปรแกรมเมื่อเกิดปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์ติดตั้ง GUV
เช่นหลอดไฟแตก ?
ผู้ปฏิบัติหน้าที่เหล่านี้จะสื่อสารระหว่างกันได้อย่างไร ?

ต�ำแหน่ง
• อุปกรณ์ติดตั้ง GUV จ�ำเป็น
ต้องได้รับการท�ำความสะอาด
บ่อยเพียงใดขึ้นกับ รูปแบบ
การใช้งานของพื้นที่ ?
• จะวางป้ายเตือนไว้ที่ไหน?

การตรวจสอบตัวกรอง GUV
เป็นประจ�ำคืออะไร ?
เจ้ า หน้ า ที่ ค วรรั บ ผิ ด ชอบตรวจสอบ
ทุกวันเพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ติดตั้ง
GUV เปิ ด ใช้ ง านและท� ำ งานได้
อย่างเหมาะสม บันทึกการตรวจสอบนี้
ควรเก็บไว้ในฐานระบบ

ส่วนหนึ่งของการค้นหา, รักษา, ป้องกัน หลักการที่ครอบคลุมส�ำหรับวัณโรค
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การท�ำความสะอาดอุปกรณ์ติดตั้ง GUV
เพื่อให้อุปกรณ์ติดตั้ง GUV ท�ำงานได้อย่างเหมาะสมจะต้องมีการท�ำความสะอาด
อย่างสม�่ำเสมอ การท�ำความสะอาดต้องใช้ทั้งเครื่องมือท�ำความสะอาดที่เหมาะสม
เช่นเดียวกับบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ท�ำความสะอาดอุปกรณ์ติดตั้ง
ก่อนการท�ำความสะอาด ควรปิดอุปกรณ์ติดตั้ง GUV เพื่อป้องกันไม่ให้แสง
จากหลอดไฟมาสัมผัสกับผิวหนังและดวงตาของผู้ที่ท�ำความสะอาด และป้องกัน
แผลไหม้ จ ากความร้ อ นของหลอดไฟ ผู ้ ที่ ท� ำ ความสะอาดอุ ป กรณ์ ติ ด ตั้ ง ควร
ระมัดระวังเรื่องในการใช้ GUV อย่างปลอดภัย การท�ำความสะอาดอุปกรณ์ติดตั้ง
ควรท�ำความสะอาดบ่อยเพียงใด มีข้อแนะน�ำให้ใช้เจ้าหน้าที่ที่มีเวลาท�ำหน้าที่ได้
เช่น พนักงานท�ำความสะอาดประจ�ำ
อุปกรณ์ที่จ�ำเป็น ได้แก่ :
• น�้ำยาท�ำความสะอาด
• ผ้านุ่มสะอาด เช่น ผ้าไมโครไฟเบอร์หรือเสื้อยืดเก่า
ในการท�ำความสะอาดอุปกรณ์ติดตั้ง ควรเช็ดฝุ่น
ทีห่ ลอดไฟและอุปกรณ์ตดิ ตัง้ ให้สะอาด หากติดตัง้
ด้วยบานเกล็ดให้ทำ� ความสะอาดบานเกล็ดทุกบาน
พื้นที่บางแห่งอาจมีฝุ่นเร็วกว่าพื้นที่อื่น จึงจ�ำเป็นที่
จะต้องปรับตารางการท�ำความสะอาดให้สอดคล้องกัน
เช่น พืน้ ทีห่ อ้ งซักรีด ห้องครัว ห้องอาหารและหอพัก
ควรท�ำความสะอาดทุก 3 เดือน อุปกรณ์ติดตั้ง
GUV ในพืน้ ทีอ่ นื่ สามารถท�ำความสะอาดปีละครัง้ ได้
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การบ�ำรุงรักษาขั้นพื้นฐานของ GUV รวมถึง
• การเปิดหลอดไฟ GUV ทิง้ ไว้ 24 ชัว่ โมงต่อวันในพืน้ ทีท่ มี่ คี วามเสีย่ งสูง
และปิดหลอดไฟเมื่อถึงเวลาปิดท�ำการในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต�่ำ
• ท�ำความสะอาดอุปกรณ์ติดตั้งอย่างสม�่ำเสมอ
• เปลีย่ นหลอดไฟ GUV ใหม่เป็นประจ�ำทุกปีหรือตามค�ำแนะน�ำของผูผ้ ลิต
• ตรวจวัดอุปกรณ์ติดตั้ง GUV อย่างสม�่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่า ยังท�ำงาน
ได้เหมาะสม

ส่วนหนึ่งของการค้นหา, รักษา, ป้องกัน หลักการที่ครอบคลุมส�ำหรับวัณโรค
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การตรวจวัด GUV
ประสิทธิภาพของ GUV และความปลอดภัยของอุปกรณ์ติดตั้งที่ระดับสายตาสามารถ
ตรวจวัดได้โดยใช้เครือ่ งวัดรังสีชนิดหนึง่ เครือ่ งวัดปริมาณรังสีชนิดนีเ้ ป็นทีร่ จู้ กั กันทัว่ ไปว่า
เครื่องวัด UVGI
ก่อนท�ำการตรวจวัด ควรท�ำความสะอาดอุปกรณ์ติดตั้ง GUV และควรปิดกั้น สิ่งรบกวน
ทีอ่ าจเกิดขึน้ เช่นหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ และแสงแดด เครือ่ งวัด UVGI ควรอยูห่ า่ ง 1 เมตร
จากจุดกึ่งกลางของอุปกรณ์ติดตั้ง โดยให้ด้านหน้าของเซ็นเซอร์ขนานกับบานเกล็ด
ของอุปกรณ์ติดตั้ง ควรท�ำการวัดเพิ่มเติมไปทางด้านบน ด้านล่าง ด้านซ้ายและด้านขวา
ของจุดกึ่งกลางอีกเล็กน้อย ผู้ตรวจวัดควรแน่ใจว่าได้รับการปกป้องดวงตาในระหว่าง
ขั้นตอนนี้
ควรท�ำการสอบเทียบเครือ่ งวัดรังสีเป็นระยะโดยโรงงานผูผ้ ลิต และท�ำการสอบเทียบก่อน
ถึงเวลาที่ต้องการใช้เครื่องวัดปริมาณรังสี
ควรตรวจวัดประสิทธิภาพของ GUV หลังจาก
การติดตั้งครั้งแรก 3-4 วันและหลังจากนั้น
ทุก 6 เดือนจนกว่าจะเปลีย่ นหลอด หากหลอด
มีการลดลงของรังสีมากกว่า 30% ควรเปลีย่ น
หลอดใหม่ แม้ ว ่ า ยั ง ไม่ ถึ ง ก� ำ หนดเปลี่ ย น
หลอดใหม่
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ค�ำถามที่พบบ่อย
ควรท�ำความสะอาดอุปกรณ์ติดตั้ง GUV บ่อยแค่ไหน?
ควรท�ำความสะอาดอุปกรณ์ตดิ ตัง้ GUV อย่างสม�ำ่ เสมอโดยเจ้าหน้าทีท่ ไี่ ด้รบั มอบหมาย
ให้ทำ� หน้าทีน่ ้ี ส�ำหรับพืน้ ทีเ่ ช่น ห้องซักรีด ห้องครัว ห้องอาหารและหอพักควรท�ำความสะอาด
ทุก 3 เดือน อุปกรณ์ติดตั้ง GUV ในพื้นที่อื่นสามารถท�ำความสะอาดปีละครั้งได้

GUV คุ้มค่าหรือไม่?
คุ้มค่าเมื่อใช้งานอย่างถูกต้อง GUV มีความคุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับระบบระบายอากาศเชิงกล
และเครื่องฟอกอากาศในห้อง GUV เป็นวิธีที่ดีมากในการท�ำความสะอาดอากาศและป้องกัน
การแพร่กระจายเชื้อวัณโรคในสถานที่ที่การระบายอากาศตามธรรมชาติไม่เพียงพอ เนื่องจาก
สภาพภูมิอากาศหรือปัญหาคุณภาพอากาศ

หลอดไฟ GUV เหมือนกับหลอด UV อืน่ ๆ เช่น black light และ growth lamps
หรือไม่?
เหมือนรังสี UV มีความยาวคลืน่ ทีแ่ ตกต่างกันและแบ่งประเภทตามตัวอักษร หลอด GUV
ใช้รังสี UV-C

ดวงตามนุษย์มองเห็นรังสี UV หรือไม่?
ไม่เหมือนรังสี UV ไม่สามารถมองเห็นได้ดว้ ยดวงตามนุษย์ อย่างไรก็ตามหลอดไฟ GUV
จะทาสีน�้ำเงินเพื่อให้คนทั่วไปทราบว่าไม่ใช่หลอดไฟปกติ

แสงสีน�้ำเงินที่มาจากอุปกรณ์ติดตั้ง GUV หมายถึงว่าก�ำลังท�ำงานใช่หรือไม่?
หลอดไฟ GUV สามารถให้แสงต่อไปได้แม้ว่าจะไม่ปล่อยแสง UV แล้ว นั่นหมายถึงว่า
แม้เห็นหลอด UV เหมือนก�ำลังท�ำงานอยู่ แต่ในความจริงอาจไม่สามารถท�ำลาย
เชื้อวัณโรคได้

ส่วนหนึ่งของการค้นหา, รักษา, ป้องกัน หลักการที่ครอบคลุมส�ำหรับวัณโรค
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สามารถใช้ GUV เพียงอย่างเดียวเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคได้
หรือไม่?
อุปกรณ์ติดตั้ง GUV จะต้องติดตั้งไปด้วยกันกับเครื่องมือที่สามารถเคลื่อนย้ายและ
ผสมอากาศในบริเวณที่ต้องการ
การป้ อ งกั น การแพร่ เ ชื้ อ วั ณ โรคเป็ น สิ่ ง ส�ำ คั ญ แต่ ต ้ อ งท� ำ ควบคู ่ กั บ การค้ น หาและ
รักษาผู้ป่วยวัณโรคซึ่งเป็นองค์ประกอบสู่ความส�ำเร็จในการควบคุมวัณโรค

GUV ท�ำงานในพื้นที่ที่มีความชื้นสูงได้หรือไม่?
ในการทดลองพบว่าความชื้นท�ำให้การฆ่าเชื้อท�ำได้ยากขึ้น GUV ไม่ได้รับผลกระทบ
อย่างมีนัยส�ำคัญจากความชื้นสูง

ผู้เชี่ยวชาญด้าน GUV ควรมีคุณสมบัติอย่างไร?
ยังไม่มีคุณสมบัติมาตรฐาน GUV อย่างไรก็ตามมีใบประกาศนียบัตรและการฝึกอบรม
ในเรือ่ งนี้ ผูเ้ ชีย่ วชาญทีม่ คี ณ
ุ สมบัตใิ นเรือ่ ง GUV ควรมีประสบการณ์ในการติดตัง้ GUV
ในหน่วยงานอื่นมาก่อน และพร้อมที่ให้ข้อมูลอ้างอิงได้

หลอด GUV ที่ใช้แล้วควรก�ำจัดอย่างไรจึงจะปลอดภัย
หลอดไฟ GUV มีสารปรอทซึง่ ปลอดภัยหากอยูภ่ ายในหลอด แต่ถา้ หลอดแตกก็เป็นอันตราย
ต่อมนุษย์ ดินและแหล่งน�้ำ ควรก�ำจัดหลอด GUV โดยปฏิบัติตามนโยบายการจัดการ
ขยะของแต่ละหน่วยงาน หรือถ้าไม่มีก็ให้ปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐ เขตปกครอง
หรือประเทศ ควรใช้ถังขยะที่มีผนังแข็งเหมาะสมแทนการใช้ถุงพลาสติกกับหลอดไฟ
ซึ่งอาจเกิดขอบคมได้ถ้าหลอดแตก
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