Consolidate knowledge for healthcare facilities in COVID-19 situations
รวมองค์ความรู้สาหรับสถานพยาบาลในสถานการณ์ COVID-19
by The Healthcare Accreditation Institute (Public organization)

จัดทาโดย
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

Version June 2020

1

คานา
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส (COVID-19) ส่งผลให้เกิดผลกระทบในวงกว้างต่อ
ประเทศไทย ทัง้ ระบบสุขภาพ เศรษฐกิจและสังคม การก้าวข้ามสถานการณ์ไม่ปกติน้ไี ปได้ดว้ ยกัน ต้อ
งอศัยร่วมมือกันอย่างมากและทุกระดับ ทัง้ ในระดับพืน้ ทีเ่ ล็กๆ ครอบครัว ชุมชน หมู่บา้ น โรงเรียน
โรงพยาบาล สถานประกอบการ กระทรวงต่างๆ ในการทีจ่ ะรับมือกับสถานการณ์น้ใี ห้ผ่านพ้นไปได้
ด้วยกันอย่างมีประสิทธิผล
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ขอเป็ นส่วนหนึ่งในการร่วมรับมือกับ
สถานการณ์ทส่ี ง่ ผลกระทบนี้ ด้วยการสนับสนุนองค์ความรูท้ ส่ี าคัญและจาเป็ นสาหรับสถานพยาบาล
เพือ่ ให้ระบบงานของสถานพยาบาลธารงไว้ดว้ ยมาตรฐานและความปลอดภัยทัง้ ผูใ้ ห้และผูร้ บั บริการ
สถาบันฯ จึงได้รวบรวมองค์ความรูท้ ไ่ี ด้มกี ารสือ่ สารทาง HA Thailand Fanpage เป็ นรูปเล่ม โดยหวังว่า
จะป็ นประโยชน์สาหรับสถานพยาบาลและผูท้ ส่ี นใจต่อไป

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
มิถุนายน 2563
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สารบัญ
หน้ า
How to think for COVID-19 :
Effective Negative Pressure Room
แนวทางการทาความสะอาดสิง่ แวดล้อมในสถานการณ์ COVID-19
การตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารเพือ่ วินิจฉัยโควิด19
ประสบการณ์การดูแลผูป้ ่ วย COVID-19 และการบริหารจัดการในระดับ รพช.
สูก้ บั COVID ชีวติ ปลอดภัย
วีรบุรุษเสือ้ กาวน์ นางฟ้ าสีขาว
นวัตกรรมดูแลสุขภาพเพือ่ ชีวติ วิถใี หม่
BCM เพือ่ ความอยู่รอดอย่างยังยื
่ น
การบริหารจัดการ CVID-19 ในบริบทของจังหวัดปั ตตานี
Q&A
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How to think for COVID-19 :
นพ.ธนรักษ์ ผลิพฒ
ั น์ (รองอธิบดี กรมควบคุมโรค)
นพ.กิตตินนั ท์ อนรรฆมณี ผู่อานวยการสถาบัน
รับรองคุณภาพสถานพยาบาล
พญ.ปิ ยวรรณ ลิม้ ปั ญญาเลิศ รอง ผอ.สรพ.

โรงพยาบาล จะเตรียมพร้อมรับมือการแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างไร
“ปั ญหา COVID-19 เราคงอยู่ร่วมกับมันอีกสักระยะประมาณ 2 ปี บวก ลบ ถ้าได้วคั ซีนขึน้ มา
เร็วก็คงจะอยู่กบั มันได้สนั ้ กว่านี้ จะผ่านช่วงนี้ไปได้ขน้ึ กับความเป็ นน้ าหนึ่งใจเดียวของคนไทยทุกคน เรา
เป็ นทีมเดียวกัน ถ้าเราชนะก็ชนะไปด้วยกัน ถ้าเราแพ้กแ็ พ้ไปด้วยกัน ทุกคนต้องรูบ้ ทบาทของตนเองว่า
จะต้องทาอะไร ทาหน้าทีข่ องตนอย่างเต็มที่ ทัง้ ในฐานะของผูใ้ ห้บริการและฐานะประชาชนทัวไป
่ ช่วยกัน
เข้าอกเข้าใจกัน ไม่ชน้ี ้วิ ใส่กนั เราก็จะผ่านวิกฤติน้ไี ปได้อย่างดี ฝากถึงบุคลากรสาธารณสุขว่า ไม่มใี ครรู้
ว่าพวกท่านเป็ นวีรบุรุษ แต่เราเรียกกันเองว่าเป็ น “มดงานนิรนาม” เราไม่ได้ทาเพือ่ ชื่อเสียงหน้าตา เรา
ทาเพือ่ ให้คนไทยทุกคนปลอดภัย ในวันหนึ่งเมื่อเราชนะ ท่านจะภูมใิ จในสิง่ ทีท่ ่านได้ทา”
1. COVID-19 แพร่เชือ้ ผ่านละอองฝอยน้าลายและการสัมผัสเชือ้ นาเข้าสูร่ ่างกาย (droplet
transmission) มีระยะฟั กตัวสัน้ มาก Reproductive Number ประมาณ 2.0 มี dubling
time 1 สัปดาห์ (ขยายเป็ นเท่าตัวในทุกๆหนึ่งสัปดาห์) ความรุนแรงอัตราการเสียชีวติ
ต่า ผูป้ ่ วย 90%หายได้เอง ผูป้ ่ วย 5-10%ต้องนอนโรงพยาบาล 0.3-0.5% เสียชีวติ
(ข้อมูลในประเทศจีน มีผปู้ ่ วย 5%เป็ นบุคลากรทางการแพทย์)
2. เป้ าหมายการรับมือกับ COVID-19 ในประเทศไทย คือ การชะลอการระบาดไปให้
ได้มากทีส่ ุด ลดความแออัด ลดการแย่งชิงทรัพยากร เพราะถ้ามีคนป่ วยจานวนมาก
พร้อมๆกันอัตราตายจะสูงสูง
3. หลักการควบคุมการแพร่ระบาด: ค้นหาผูป้ ่ วย แยกผูป้ ่ วย ติดตามผูป้ ่ วย, ค้นหาผูส้ มั ผัส
แยกผูส้ มั ผัส ติดตามผูส้ มั ผัส, ใหัความรูป้ ระชาชน ระยะที่ 2 มีผปู้ ่ วยสอบสวนทีม่ าที่ไป
ได้ชดั เจน การจัดการเหมือนกับคนไข้ SAR/MERs หลักการให้คนไข้มา รพ.เร็วทีส่ ุด
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เข้าห้องแยกโรค ดูแลไม่ให้แพร่โรคไปไกล ระยะทีม่ กี ารระบาดเพิม่ มากขึน้ ในวงกว้าง
การจัดการเหมือน FLU (1) คนไข้อาการเล็กน้อยให้คาแนะนาเล็กน้อยพักอยู่กบั บ้าน
ซึง่ ต้องเน้นการดูแลคนทีบ่ า้ นไม่ให้ตดิ เชือ้ อาการมากให้รบี มาโรงพยาบาล (2) คนไข้
อาการหนักมากขึน้ ต้องมารับการรักษาในโรงพยาบาล ดังนัน้ สิง่ สาคัญจึงต้องเตรียม
โรงพยาบาลและเตรียมบ้าน
4. ภาพรวมโรงพยาบาลต้องทาอะไร
ด่านหน้า จุดคัดกรองและ ARI Clinic : เมื่อคนไข้เข้ามาถึงโรงพยาบาล สิง่ ทีต่ อ้ งทาคือ
Universal precaution ให้รกั ษา ARI คนไข้ทุกคนเสมือนว่าเป็ น COVID-19 โดย รพ.ควรต้อง
แยก ARI Clinic ออกไป (เพือ่ ลดโอกาสการสัมผัสของบุคลากรทางการแพทย์และคนไข้ใน
โรงพยาบาล)
ระดับจังหวัด ควรมีการกาหนดให้ชดั เจน ว่าจะมีการบริหารจัดการภายในจังหวัดอย่างไร การ
วางแผนและซ้อมแผนรับมือแบบ Aggresive scenario เช่น การเพิม่ จานวนคนไข้มากขึน้ 1 —>
10 —> 50 —> 100 —> 1000 คน เพิม่ ตัวแปรปั จจัยการติดเชือ้ ของเจ้าหน้าที่5% —>10%—
>30% (แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขอื่นๆ) ดังนัน้ การซ้อมแผนควรคานึงถึงการบริหาร
อัตรากาลัง ในกรณีทเ่ี จ้าหน้าทีต่ ดิ เชือ้ ซึง่ ต้องหยุดการปฏิบตั งิ านในทันที. โดยในบางพืน้ ที่
ออกแบบให้ รพ.ชุมชน เป็ น Cohort ward ของจังหวัดหรือพืน้ ทีใ่ กล้เคียง ซึง่ ต้องคานึงถึงการ
ปรับบริการประจาของโรงพยาบาลว่าจะมีกระบวนการอย่างไร
การป้ องกันการติดเชือ้ ในโรงพยาบาลทัง้ ระบบ : เนื่องจากเป็ นการแพร่กระจายเชือ้ แบบ Droplet
ดังนัน้ ในความเป็ นจริงการสวมชุด cover-all อาจจาเป็ นเฉพาะในการปฏิบตั งิ านทีม่ โี อกาสเสีย่ ง
สูงภายในห้อง Negative pressure ทีต่ อ้ งทาหัตถการแบบ aerosol ส่วนการทาหัตถการอื่นๆ
อาจใช้ชุดกาวน์กนั น้ า (water proof) ก็เพียงพอ ภายใต้บริบททีม่ คี วามจากัดของทรัพยากรการ
พิจารณาใช้อุปกรณ์อย่างสมเหตุผลมีความสาคัญ การกากับดูแลระบบการป้ องกันในพืน้ ทีเ่ สีย่ ง
เช่น ICU ห้องปฏฺบิ ตั กิ าร เป็ นต้น รวมถึงการบริหารจัดการผูป้ ่ วยสงสัยกับผูป้ ่ วยยืนยันมีความ
แตกต่างกันอย่างสิน้ เชิง
การบริหารจัดการระบบห้องปฏิบตั ิ : การบริหารจัดการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบตั กิ ารที่
รวดเร็วมีความสาคัญสูง เนื่องจากการรอคอยของคนไข้มผี ลต่อการบริหารจัดการเตียงและพืน้ ที่
บริการ ปั จจุบนั ทุกจังหวัดสามารถตรวจได้
การเตรียมความพร้อมในการดูแลผูป้ ่ วยทีม่ อี าการรุนแรง : การบริหารจัดการ ICU-COVID
อย่างไรให้เพียงพอในการรองรับการดูแลคนไข้ทม่ี อี าการรุนแรงจานวนมากขึน้ เพราะต้องมีการ
เคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยอื่นออกจาก ICU
การบูรณาการผูเ้ ชีย่ วชาญและบุคลากร : เจ้าหน้าทีท่ ่ี รพ.บาราศฯ มีประสบการณ์ในการดูแล
ผูป้ ่ วย COVID-19 มากทีส่ ุด
การสารองเวชภัณฑ์ทจ่ี าเป็ น
ยาทีส่ าคัญ คือ Flaviviravir ซึง่ ปั จจุบนั ประเทศไทยมีอยู่อย่างจากัด
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▪ การเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยสงสัยหรือผูป้ ่ วยติดเชือ้ : droplet pread สวมเพียงหน้ากากอนามัยให้กบั
ผูป้ ่ วยเพียงชัน้ เดียวก็ลดการแพร่กระจายเชือ้ ได้ เจ้าหน้าทีใ่ ห้สวมหน้ากากอนามัย หรือสวม
เพียงกาวน์กนั น้ าก็เพียงพอถ้าผูป้ ่ วยสวมหน้ากากอนามัย กรณีกงั วลในส่วนของเจ้าหน้าทีก่ าร
สวม N-95 (การสวม N95 มีโอกาส Leak ประมาณ 10%) หรือหน้ากากทางการแพทย์
(Surgical mask) ป้ องกันได้ สิง่ สาคัญอยู่ทค่ี วามกระชับของหน้ากากทีส่ วม เพือ่ ลดโอกาสในการ
หายใจรับเชือ้ เข้าไป ดังนัน้ หากต้องสัมผัสกับผูร้ บั เชือ้ การใช้ micropore ปิ ดทีบ่ ริเวณรอยเชื่อม
ระหว่างหน้ากากส่วนบนกับใบหน้าให้แนบสนิท จะช่วยลดการ leak ได้ดขี น้ึ
▪ เจ้าหน้าทีท่ ด่ี แู ลผูป้ ่ วย PUI ทีแ่ ต่งชุด PPE ถูกต้องและปฏิบตั ติ าม Protocal ไม่ถอื ว่าเป็ นผู้
สัมผัส สามารถปฏิบตั งิ านต่อเนื่องได้ตามปกติ เพื่อให้เกิดความรัดกุมควรทางานให้เกิดความ
ปลอดภัยสูงควรทางานเป็ นทีม โดยมีเจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏฺบิ ตั หิ นึ่งคน และมีเจ้าหน้าที่ safety อีกหนึ่ง
คนกากับการปฏิบตั ติ าม Protocal หากไม่ถูกต้องจะถือว่าเป็ นผูส้ มั ผัสทันที
▪ การสวมหน้ากากอนามัยของผูป้ ่ วยสงสัยระหว่างรอผลการตรวจ : หน้ากากอนามัยจะดีกว่า
หน้ากากผ้า (ความสามารถของหน้ากากผ้าจะมีประสิทธิภาพต่ากว่าหน้ากากอนามัย) แต่ถา้ หา
ไม่ได้ หน้ากากผ้าเป็ นของทีแ่ ทนกันได้แต่อาจมีประสิทธิภาพไม่เท่ากับหน้ากากอนามัย แต่ก็
ดีกว่าคนไข้ไม่ใส่อะไรเลย

“Nobody is safe unless everybody is safe”
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“Effective Negative Pressure Room”

อ.เชาวลิต เมฆศิรธิ กุล วิศวกรผูเ้ ชีย่ วชาญด้านความ
ปลอดภัยสิง่ แวดล้อมและอากาศ
อ.โกเมธ นาควรรณะกิจ รอง ผอ. สรพ.
นพ.ทรนง พิราลัย หัวหน้าสานักพัฒนาองค์กร

โรงพยาบาลจะมีหลักในการเตรียมความพร้อมจุด
คัดกรอง ARI Clinic/ห้องตรวจผูป้ ่ วย และห้องแยก
ติดเชือ้ รับมือ COVID-19 อย่างไร?

“หลักการจัดการไหลของอากาศให้เป็ นทิศทางเดียว โดยอากาศไหลจากทีส่ ะอาดมากไปหาที่
สะอาดน้อย จัดโซนบริการลาดับจากโซนสะอาดไปยังโซนทีม่ คี วามเสีย่ งในการติดเชื้อ แล้วปล่อยอากาศ
ทิง้ ภายนอกอย่างเหมาะสมตามบริบทของอาคารและพืน้ ที”่
หลักการสาคัญในการจัดเตรียมจุดคัดกรองผู้ป่วย แบบหน่ วยตรวจอิ สระ (One Stop
Service)
1. ใช้การระบายอากาศโดยวิธธี รรมชาติ
ตาแหน่งทีต่ งั ้ ให้อยู่ใต้ทศิ ทางลม
2. ธงหรือสิง่ แสดงทิศทางลม เป็ นเครื่องมือที่
เรียบง่ายในการใช้สงั เกตทิศทางลม กรณีลมพัด
หวนไปมาให้ดทู ศิ ทางทีล่ มพัดไปในสัดส่วนมาก
ทีส่ ุด
3. ระยะห่างจากปากทางเข้าอาคารไม่น้อยกว่า
5-10 เมตร
4. หากจุดตรวจเลีย่ งทิศทางลมไม่ได้ ต้องอยู่ใต้ทศิ ทางลม ให้ตดิ ตัง้ ฉากบังลม บังคับให้ลมเปลีย่ น
ทิศทางเพือ่ ให้ละอองฝอยเปลีย่ นทิศทางด้วย และระยะห่างจากปากทางเข้าอาคารไม่น้อยกว่า
10-15 เมตร
5. เจ้าหน้าทีท่ ต่ี อ้ งเดินเข้าไปตรวจคัดไข้ ให้สงั เกตทิศทางลมจากธงหรือสิ่งแสดงทิศทางลม แล้ว
เข้าไปให้บริการทางต้นลม
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หลักการสาคัญในการจัดเตรียมจุดคัดกรอง/ตรวจผู้ป่วย แบบห้องโถงขนาดใหญ่ เช่น ห้อง
ประชุม อาคารสาธารณะประโยชน์
1. Air Flow: จัดให้มกี ารไหลของอากาศแบบทิศทางเดียว โดยใช้พดั ลมขนาดใหญ่ทเ่ี ป่ าจาก
ทางเข้าไปในทิศทางเดียวไปออกอีกด้านหนึ่ง เป็ นสิง่ บังคับทิศทางลม
2. ทางทีอ่ ากาศไหลออกในระยะสิบเมตรจะต้องไม่มผี คู้ นสัญจรหรือสิง่ กีดขวาง ถ้าทาได้หาต้นไม้
ใบทึบหรือทีเ่ คลื่อนทีไ่ ด้ เพราะละอองฝอยจะไปติดกับใบไม้ แล้วใช้น้ายาฆ่าเชือ้ ทาความสะอาด
3. Zoning: จัดแบ่งโซนให้เหมาะสม โดยโซนสะอาดจัดให้อยู่ทางต้นลม สาหรับเจ้าหน้าที่ และโซน
ทีน่ งพั
ั ่ กของผูป้ ่ วยทีม่ คี วามเสีย่ งสูงอยู่ทางใต้ลมมีดา้ นท้าย ส่วนด้านตรงกลางเป็ นโซนของ
ผูป้ ่ วยทีม่ คี วามเสีย่ งไม่สงู
4. หากจาเป็ นอาจติดตัง้ เครื่องกรองอากาศหรือกาจัดเชือ้ ในอากาศในโซนท้ายลม แต่ตอ้ ง
ระมัดระวังเรื่องแผ่นกรองตันในระยะเวลาอันสัน้ ต้องมีการบารุงรักษาเชิงรุกทีด่ แี ละใช้
ทรัพยากรมากเมื่อเทียบกับประโยชน์ทไ่ี ด้ในเชิงการป้ องกัน
หลักการสาคัญในการจัดเตรียมพื้นที่แยกผู้ป่วย บริ เวณห้องโถงแผนกผู้ป่วยนอก
1. จัดให้มกี ารนาอากาศออกจากบริเวณโถงพักคอยให้เป็ นความดันลบ แยกพืน้ ทีใ่ ห้ชดั เจน ดึง
อากาศเสียออกทางด้านพืน้ ไปภายนอกอาคาร
2. ใช้เครื่องปรับอากาศ ASU แบบแยกจุดจาก central air ดูแลฟิ ลเตอร์ เพิม่ ประสิทธิภาพการ
กรองอากาศมากขึน้ หรือใช้ UV ทีม่ คี ุณสมบัตใิ นการฆ่าเชือ้ ใน ASU ถึงแม้ว่าจะช่วยไม่ได้
มาก แต่กพ็ อลดปริมาณลง เพิม่ รอบความถีข่ องการถอดทาความสะอาด (เช่น ทุกวัน)
หลักการสาคัญในการจัดเตรียมห้องตรวจผู้ป่วย
1. อากาศสะอาดจะต้องไหลผ่านจากบุคลากรสูผ่ ปู้ ่ วย (บุคลากรต้องอยู่ตน้ ลมเสมอ) ดึงอากาศ
เสียจากด้านข้างหรือด้านหลังผูป้ ่ วย
2. แรงดันอากาศภายในห้องตรวจต้องสูงกว่าพืน้ ทีห่ น้าห้อง
3. ตาแหน่งของพยาบาลหน้าห้องตรวจควรอยู่ดา้ นข้างประตูเพือ่ ไม่ให้รบั อากาศทีไ่ หลผ่านตัว
คนไข้
4. กรณีเปิ ดหน้าต่างหลังห้องตรวจ ควรเปิ ดพัดลมจากทางหน้าต่างบังคับให้อากาศไหลจาก
ภายนอกผ่านตัวผูป้ ่ วยออกไป
5. กรณีจดั ห้องตรวจทีม่ รี ะบบระบายอากาศให้มแี รงดันลบ มีพดั ลมดูดอากาศควรอยู่บริเวณ
ใกล้พน้ื เพือ่ ไม่ให้ฝอยละอองฟุ้งขึน้ มา
หลักการสาคัญในการจัดเตรียมห้องแยกติ ดเชื้อ (Infectious Isolation Room) ที่เป็ นห้อง
แรงดันลบ
1. อากาศควรไหลจากทีส่ ะอาดมากไปหาทีส่ ะอาดน้อย ปล่อยอากาศดีเข้ามาจากทางปลายเตียง
แล้วดึงอากาศออกให้หอ้ งเป็ นแรงดันลบ ดึงอากาศออกบริเวณด้านศรีษะของผูป้ ่ วยต่ากว่าระดับ
ศรีษะ
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2. การกรองอากาศเสียทีอ่ อกจากห้องแรงดันลบ ทิง้ ไปนอกพืน้ ทีท่ ห่ี ่างจากบริเวณที่ผคู้ น ในรัศมี
10-15 เมตร แต่ถา้ พืน้ ทีภ่ ายนอกแออัดจาเป็ นต้องใส่ filter เครื่องกรองอากาศ หรือปล่อยอากาศ
เสียขึน้ ไปบริเวณทีส่ งู กว่า 3 เมตร เพือ่ ให้ละอองฝอยเจือจางในอากาศ
3. การตรวจสอบห้องแรงดันลบแบบง่าย เปิ ดประตูจะมีการไหลของอากาศผ่านจากหลังเราผ่านเข้า
ไปในห้องตามแรงลมทีด่ ดู เข้าไป ตรวจสอบความพร้อมใช้ของห้อง Ventilantion เป็ นแรงดันลบ
มีอากศไหลเวียน Ven 12 ACH, เติม fresh air จากภายนอก(Outside Air) 2 ACH
4. กรณีระบบเป็ ยแบบทีใ่ ช้อากาศทีห่ มุนเวียนกลับมาต้องมีการกรองผ่าน HEPA filter, ถ้าอากาศ
เสียทีด่ งึ ออกจากห้องไปด้านนอกทีม่ พี น้ื ทีแ่ คบ ส่วนพัดลมดูดอากาศออกควรกรองผ่าน HAPA
filter อีกชัน้ หนึ่ง, ตรวจสอบแรงดันตกคล่อมตาม spec ของห้อง ควรมีจุดแสดงค่าสูงเกิน
มาตรฐานและค่าทีต่ า่่กว่ามาตรฐาน กรณีพบว่ามีค่าแรงดันตกคล่อมต่ากว่าปกติควรตรวจสอบ
HEPA filter อาจจะมีการรัว/เสื
่ อ่ มสภาพทาให้ประสิทธิภาพของห้องลดลง ผูร้ บั ผิดชอบ
จาเป็ นต้องมีการตรวจสอบเชิงรุกทีส่ ม่าเสมอ
การจัดการสิ่ งแวดล้อมเพื่อการดูแลผู้ป่วย COVID-19 ที่ต้องตรวจสอบความพร้อมใช้
▪ การจัดจุดคัดกรองผูป้ ่ วย
▪ การจัดห้องตรวจผูป้ ่ วย COVID-19
▪ การจัดห้อง Negative pressure room และการจัดเตรียมหอผูป้ ่ วย
▪ การจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ในการให้บริการ
▪ การจัดเตรียมรถพยาบาลกรณีรบั ส่งต่อ
▪ การทาความสะอาดสถานที/่ พืน้ ที
▪ การจัดการเกีย่ วกับเสือ้ ผ้าผูป้ ่ วยและเจ้าหน้าที่
▪ การจัดการของเสีย (ขยะ น้ าเสีย) ภายในโรงพยาบาลและทีบ่ า้ น
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แนวทางการทาความสะอาดอาคารสถานที่และสิ่ งแวดล้อมในสถานการณ์ COVID-19
อ.โกเมธ นาควรรณกิ จ รอง ผอ.สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
แนวทางการนามาตรฐานโรงพยาบาล
และบริการสุขภาพ HA ฉบับที่ 4 สูก่ ารปฏิบตั ิ
ได้แก่ มาตรฐานตอนที่ II-3 สิง่ แวดล้อมในการ
ดูแลผูป้ ่ วย ซึง่ แน่นอนว่ากระบวนการจัดการ
ด้านสิง่ แวดล้อมทีไ่ ม่ดนี ัน้ เป็ นสาเหตุสาคัญที่
ทาให้เกิดการแพร่ระบาดของเชือ้ ต่างๆ ก่อน
เข้าสูป่ ระเด็นแนวทางการทาความสะอาด
อาคารสถานทีแ่ ละสิง่ แวดล้อมในสถานการณ์
COVID-19 อาจารย์ชวนให้รจู้ กั กับช่องทาง
การแพร่เชือ้ COVID-19 ผ่าน 2 ช่องทางหลัก
คือ 1. ทางละอองน้ามูกน้าลาย (Droplet)
กลไกนี้จะเกิดขึน้ เมื่อเราถูกผูป้ ่ วยไอ จามรดใส่
หรือพูดคุยกับผูป้ ่ วยเป็ นเวลานาน 2. การ
สัมผัส (Contact) กับละอองเหล่านัน้ จากพืน้ ผิวทีม่ กี ารสัมผัสร่วมกัน เช่น ราวบันได ลูกบิดประตู ปุ่ มกดลิฟต์
แล้วเอามาจับบริเวณใบหน้า ตา จมูก และปาก ซึง่ สามารถติดเชือ้ ได้เช่นเดียวกับการสัมผัสเชือ้ จากผูป้ ่ วย
โดยตรง แต่สว่ นใหญ่เป็ นการแพร่เชือ้ แบบ droplet transmission อย่างไรก็ตามการแพร่กระจายแบบ aerosol
transmission ก็มคี วามเป็ นไปได้ โดยเฉพาะ กิจกรรมหรือหัตถการทีก่ ่อให้เกิดฝอยละอองขนาดเล็ก เช่น การ
ใส่Tube ,Suction , Swab การพ่นยา เป็ นต้น ซึง่ เพิม่ ความเสีย่ งต่อการแพร่กระจายเชือ้ ในสิง่ แวดล้อมได้ โดย
ทีเ่ ชือ้ COVID-19 สามารถอยู่ตามสิง่ แวดล้อมต่างๆ ได้ประมาณ 4-5 วัน (อุณหภูมหิ อ้ ง) คงชีพอยู่และ
แพร่กระจายได้ในสภาพอากาศทีม่ อี ุณหภูมแิ ละความชืน้ สัมพัทธ์ต่างๆได้ เช่น อุณหภูมิ 4 C อยู่ได้ประมาณ 28
วัน แต่ถา้ อุณภูมิ > 30 C อายุจะสัน้ ลง แพร่กระจายในอากาศทีม่ คี วามชืน้ >50% ได้ดกี ว่า 30% เป็ นต้น
ดังนัน้ เมื่อเรารูจ้ กั ลักษณะการแพร่เชือ้ และการคงชีพอยู่ของเชือ้ ในสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้นานแค่ไหน
แล้วนัน้ สามารถวางแผนการบริหารจัดการสิง่ แวดล้อมเพือ่ ป้ องกันการแพร่กระจายเชือ้ หรือทบทวนการ
ออกแบบระบบงาน และแนวทางปฏิบตั เิ กีย่ วกับการจัด Zoning พืน้ ทีใ่ ห้บริการทีเ่ สีย่ งต่อการแพร่กระจายเชือ้
ตามหลักการของ Standard precautions และ Transmission - based precautions โดยเฉพาะ Droplet และ
Contact Precautions โดยประเด็นทีส่ าคัญใน Live นี้ คือ How to การทาความสะอาดพืน้ ที่ ‘สัมผัสเชือ้ ’ หรือมี
ผูป้ ่ วยโรคโควิด-19 ได้แก่ แนวทางการดูแลหอผูป้ ่ วย/ห้องแยกโรค การทาความสะอาดห้องหลังจาหน่าย การ
ทาความสะอาดรถพยาบาลและอุปกรณ์ในรถในกรณีรบั -ส่งต่อผูป้ ่ วย การจัดการสิง่ ปฏิกูลและมูลฝอยติดเชือ้
และระบบบาบัดน้าเสียในโรงพยาบาล เป็ นต้น
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เนื่องจากเชือ้ COVID 19 สามารถ
คงอยู่ในแวดล้อมต่างๆ ได้นานหากไม่มี
การทาความสะอาด จึงจาเป็ นต้องรูจ้ กั วิธี
ลดการปนเปื้ อนเชือ้ และการใช้สารทา
ความสะอาดหรือน้ายาฆ่าเชือ้ ให้เหมาะสม
และ contact timeตามชนิดของน้ายาฆ่า
เชือ้ เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ดังนี้
1. สารทาความสะอาดและน้ายาฆ่าเชื้อ
1.ใช้แอลกอฮอล์70-90% (ประมาณ
30 วินาที) สาหรับพืน้ ผิวของวัตถุต่างๆ ทีเ่ ป็ นโลหะ
2.ใช้ Hydrogen peroxide ในความเข้มข้นต่างๆ ใช้สาหรับทาความสะอาดพืน้ ผิวได้ ดังนี้
▪ ใช้น้ายา Hydrogen peroxide 0.05% (ประมาณ 1 นาที) สาหรับพืน้ ผิวทัวไป
่
▪ ใช้น้ายา Hydrogen peroxide ความเข้มข้น 0.5% สาหรับทาความสะอาดพืน้ ทีป่ นเปื้ อนน้ามูก/
น้าลาย/เสมหะ/อุจจาระ/ห้องน้า โถส้วม ราดทิง้ ไว้อย่างน้อย 15-30 นาที
3. สารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรต์ (NA Hypochlorilt) ความเข้มข้น 0.01% ฆ่าเชื้อได้ในเวลาประมาณ 1
นาทีและในความเข้มข้นต่างๆ สามารถใช้สาหรับทาความสะอาดพืน้ ผิวได้ ดังนี้
▪ สารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรต์ (0.05%) สาหรับถูพน้ื ห้อง
▪ สารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรต์ (0.5%) สาหรับทาความสะอาดพืน้ ทีป่ นเปื้ อนสารคัดหลังหรื
่ อใน
ห้องน้า โดยราดทิง้ ไว้อย่างน้อย 15-30 นาที
4. น้ายา Providine ความเข้มข้น 0.23 - 0.47% สามารถฆ่าเชือ้ ได้ในเวลาประมาณ15 วินาที -1 นาที
5. การใข้ความร้อน > 56 องศา อย่างน้อย 20 นาที หรือ 65 องศา นาน 5 นาที
6. การฆ่าเชือ้ ด้วยแสง UV-C จากหลอดแสงจันทร์หรือหลอดไฟไอปรอท ในระยะ 3 cm นาน 15 วินาที
7. การใช้ กรด< 5 หรือ เบส > 9 (สบู่)
2. การทาความสะอาด มีขนั ้ ตอนดังนี้
ขัน้ เตรียมตัวบุคลากรทาความสะอาด
1. ควรอบรมผูป้ ฏิบตั งิ านเช่น แม่บา้ น เจ้าหน้าทีเ่ ก็บขยะ คนขับรถ หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องเป็ นต้น ให้มี
ความรูว้ ่ากิจกรรมแต่ละอย่างเสีย่ งต่อการติดเชือ้ หรือไม่ เพื่อให้เกิดความมันใจและสามารถเลื
่
อกใช้อุปกรณ์
ป้ องกันตัวเองได้ถูกต้องเหมาะสม และควรมีการกากับติดตามตรวจสอบการสวมใส่และถอดชุด PPE อย่าง
ถูกต้องเป็ นระยะตามความเหมาะสม
2. มีการให้ความรูห้ น้างานต่าง ๆ ดังนี้
▪ เน้นย้าการทาความสะอาดมือและการปฏิบตั ติ ามสุขอนามัยส่วนบุคคล
▪ ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานโดยเคร่งครัด โดยเฉพาะ Droplet และ Contact Precautions
▪ จัดหาอุปกรณ์ป้องกันร่างกายให้เพียงพอและเหมาะสมต่อการปฏิบตั งิ าน
3. มีการตรวจติดตามการปฏิบตั งิ านเป็ นระยะได้แก่ IC round , IC performance check list
4. ใช้ระบบ Buddy System คือการจับคู่ในการปฏิบตั งิ าน/การใส่เครื่องป้ องกันร่างกาย
5. มีการจัดทาโปสเตอร์/รูปขัน้ ตอนการใส่/ถอด ชุด PPE ทีถ่ ูกต้องในห้องแต่งตัว
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3. อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) สาหรับผูท้ ท่ี าความสะอาดและฆ่าเชือ้ โรค
ดังนี้
1. เสือ้ คลุมกันน้าแขนยาวรัดข้อมือ
2. หน้ากากอนามัย surgical mask กรณีผู้ป่วยทาหัตการที่เกิดละอองฝอย
ให้ใส่หน้ากากกรองอนุภาค N 95 , N100
3. แว่นป้ องกันตา/กระจังหน้า Face Shield ,หมวกคลุมผม
4.ถุงมือ1-2 ชัน้ ชัน้ นอกสุดเป็ นถุงมือยางหนา สาหรับงานซักล้างหรือจับของ
สกปรก
5.รองเท้าบู๊ท กรณีมสี งิ่ คัดหลังปนเปื
่
้ อนจานวนมากใส่ leg cover ก่อนใส่รองเท้าบูท
Keep in mind การเลื อ กใช้ ชุ ด PPE แบบต่ า งๆ พิ จ ารณาตามความเหมาะสมของกิ จ กรรมและ
ลัก ษณะการปนเปื้ อน เช่ น ในกิ จ กรรมที ม่ ี ค วามเสี ย่ งสู ง ให้ ใ ช้ แ บบ Cover alll PPE และควรศึ ก ษาวัส ดุ
อุปกรณ์PPE ทีม่ ีการreuse หรือ disposable แล้วทิ้ งถือเป็ นขยะอันตรายเพือ่ กาจัดอย่างเหมาะสม ต่อไป

4. การทาความสะอาดพื้นที่ทั ่วไป มีขนั ้ ตอนดังนี้
กาหนดทาความสะอาดในพื้นที่ท่มี คี นจานวนมาก เช่น เพิม่ รอบการทาความสะอาดจุดสัมผัสต่า งๆ
เช่ น ราวบัน ได/บัน ไดเลื่อ น มือ จับ ประตู ปุ่ มกดลิฟ ต์ ทุ ก 1-2 ชม. หรือ ทุ ก 30 นาที ด้ว ยการใช้ 70 %
แอลกอฮอล์เช็ดทาความสะอาด และ/หรือจัดให้มี เจลแอลกอฮอล์วางไว้หน้ าลิฟต์ บันไดเลื่อนหรือจุดต่างๆ
เพื่อให้คนทีผ่ ่านไปมา ทาความสะอาดมือก่อนสัมผัสของใช้พน้ื ผิวต่างๆ กรณีทม่ี สี ารคัดหลังเปื
่ ้ อนจานวนมาก
หรืออาเจียน ควรมี Protocol การทาความสะอาดให้เร็วขึน้
Keep in mind วิธีก ารท าความสะอาดทีด่ ีทีส่ ุ ด คือ การเช็ด ถูอ ย่ า งต่อ เนื อ่ ง ไม่ ว่ า จะเป็ น พื้น หรือ ผิว สัมผัส
แนวราบหรือแนวตัง้ ก็ตาม ไม่แนะนาการฉี ดหรือพ่นน้ ายา เนือ่ งจากการฉีดหรือพ่นน้ ายาจะทาให้เกิดละอองน้ า
กระจายขึ้นมา ซึง่ ถ้ามีเชื้อค้างอยู่บนพื้นผิวนัน้ ก็จะทาให้เชื้อฟุ้งลอยมาเปื้อนตัวผูท้ าความสะอาดและอุปกรณ์เครือ่ งใช้ใน
บริเวณนัน้ ได้

5. การทาความสะอาดห้องคัดกรอง/ห้องผู้ป่วย/หอผู้ป่วย
▪ ทาความสะอาดห้องเป็ นประจาอย่างน้อยวันละ 2 ครัง้ หรือเพิม่ รอบตามความจาเป็ น โดยเน้นพืน้ ผิว
แนวระนาบ (horizontal Surface) โดยเฉพาะพืน้ ผิว/อุปกรณ์ทผ่ี ปู้ ่ วยจับต้องบ่อย ๆ ด้วย 70 %
Alcohol เช็ดทาความสะอาด
▪ หากมีสารคัดหลังเปรอะเปื
่
้ อนจานวนมากให้เช็ดออกด้วยกระดาษชาระแล้ว ใช้ 0.5% โซเดียมไฮโป
คลอไรต์ราดทิง้ ไว้ 15 นาทีแล้วจึงเช็ดถูทาความสะอาดตามปกติ หลังจากแห้งแล้วใช้ 70 % Alcohol
สเปรย์บริเวณทีเ่ ปื้ อนซ้าอีกครัง้
▪ การทาความสะอาดเมื่อจาหน่ายผูป้ ่ วย (Terminal cleaning) ในกรณีหอ้ ง AIIR ซึง่ มีการถ่ายเทอากาศ
มากกว่าหรือเท่ากับ 12 ACH ให้เริม่ ทาความสะอาดหลังจาหน่ายผูป้ ่ วยประมาณ 35 นาที โดยขณะที่
ทาความสะอาดยังคงเปิ ดระบบการทางานของห้องไว้ตลอดเวลา และหลังทาความอย่างน้อยอีก 35
นาที จึงจะรับผูป้ ่ วยรายต่อไปได้ กรณีทเ่ี ป็ นห้องแยกไม่มเี ครื่องปรับอาการให้เปิ ดระบายอากาศก่อน
35 นาทีแล้วค่อยทาความสะอาดตามหลักวิธตี ่อไป
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▪ การทาความสะอาดห้องน้าผูป้ ่ วย เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมก่อนเข้า
ห้องผูป้ ่ วย ควรเข้าปฏิบตั ไิ ปในคราวเดียวกัน โดยให้ราด 1-0.5%
โซเดียมไฮโปคลอไรท์ทง้ิ ไว้อย่างน้อย 30 นาที แล้วค่อยไปทาความ
สะอาดห้องผูป้ ่ วย เก็บมูลฝอย เก็บเครื่องผ้าต่างๆ เป็ นต้น เสร็จแล้ว
กลับมาทาความสะอาดห้องน้าด้วยน้ายาล้างห้องน้าตามปกติ
8. การจัดเตรียมรถพยาบาล กรณี รบั -ส่งต่อผู้ป่วย มีแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี้
8.1 เจ้าหน้ าที่ประจารถพยาบาล
▪ บุคลากรทีต่ อ้ งสัมผัสผูป้ ่ วยระหว่างเดินทางให้สวมหน้ากาก N
95 Face shield goggles ถุงมือ กาวน์แขนยาว โดยพิจารณา
ตามลักษณะการสัมผัสกับผูป้ ่ วย และควรเลือกอุปกรณ์ PPE ที่
ใช้ครัง้ เดียวทิง้
▪ พนักงานขับรถสวม surgical mask หากห้องโดยสารกับทีน่ ั ่ง
ของพนักงานเป็ นแบบแยกส่วนกัน
8.2 รถพยาบาลและอุปกรณ์
▪ ในห้องโดยสารควรมีระบบระบายอากาศเหนือหลังคารถเพื่อถ่ายเทอากาศทีม่ กี ารปนเปื้ อนเชือ้
ออกสูภ่ ายนอกรถ และควรมีการบุพลาสติกใสบริเวณห้องโดยสารเพื่อป้ องกันการปนเปื้ อนเชือ้
▪ อุปกรณ์ภายในรถควรมีเท่าทีจ่ าเป็ นแบบใช้ครัง้ เดียวทิง้ ส่วนอุปกรณ์ทใ่ี ช้ซ้าต้องทาความสะอาด
หลังจากใช้แล้ว
8.3 การทาความสะอาดรถพยาบาล
▪ เมื่อถึงโรงจอดรถให้ทาความสะอาดรถทันที โดยเปิ ดประตูหน้าต่างและท้ายรถขณะทาความ
สะอาดและเมื่อเสร็จแล้วเปิ ดรถทิง้ ไว้อย่างน้อย 30 นาที
▪ เจ้าหน้าทีท่ าความสะอาดรถใส่ชุด PPE ได้แก่ กาวน์แขนยาวกันน้า รองเท้าบู๊ท (หากไม่มรี องเท้า
บูทให้ใส่ shoes cover) Surgical mask กรณีมสี ารคัดหลังปนเปื
่
้ อน ให้ใส่ N 95 ใส่แว่นตา และใส่
ถุงมือ 1-2 ชัน้
▪ การทาความสะอาดห้องโดยสารและบริเวณเตียงและพืน้ ผิวแนวระนาบใช้ 0.05% โซเดียมไฮโป
คลอไรท์เช็ด โดยใช้ผา้ อย่างน้อย 10-12 ผืน ไม่ควรใช้ผา้ ผืนเดียวเช็ดวนไปมาให้เช็ดแบบครัง้
เดียวแล้วทิง้ ถือเป็ นขยะติดเชือ้
Keep in mind อุปกรณ์ทใี ่ ช้แล้วทิ้ง ถือเป็นขยะติดเชื้อ ต้องทิ้งในถุงขยะติดเชือ้ มัดปากถุงให้แน่นแล้วนาไปทาลาย ตาม
ขัน้ ตอน

8.4 การทาความสะอาดอุปกรณ์ในรถพยาบาล
▪ อุปกรณ์ทเ่ี ปื้ อนเลือดหรือสารคัดหลังของผู
่
ป้ ่ วย นาออกมาทาความสะอาดและทาลายเชือ้ ในที่
จัดเตรียมโดยเฉพาะ โดยฉีดชาระล้างสีง่ ทีเ่ ปรอะเปื้ อนบนอุปกรณ์นัน้ ออกให้หมดก่อน เช็ดให้แห้ง
แล้วจึงแช่อุปกรณ์ในน้ายา 70 % Alcohol หรือ 0.5% โซเดียมไฮโปคลอไรท์
▪ อุปกรณ์ทใ่ี ช้ยดึ ตรึงผูป้ ่ วยและอุปกรณ์อ่นื ๆ ทีเ่ ปื้ อนสารคัดหลัง่ ควรใส่ในถุงแดง เมื่อกลับถึง
หน่วยงานต้องทาความสะอาดทันที
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PPE ทีน่ ากลับมาใช้ซ้า เช่น แว่นตา รองเท้า ต้องล้างทา
ความสะอาดด้วยน้ายาฆ่าเชือ้ หรือผงซักฟอกแล้วผึง่ ให้
แห้งก่อนนากลับมาใช้ใหม่

9. การทาความสะอาดผ้าที่ใช้กบั ผู้ป่วย ให้ถอื ปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดของการซักผ้าเปื้ อนเชือ้ โรค ดังนี้
▪ กาหนดเวลาในการขนย้ายผ้าเปื้ อนติดเชือ้ คนละรอบกับผ้าเปื้ อนติดเชือ้ ปกติ

▪ วิธกี ารขนย้ายผ้าเปื้ อน
- เปิ ดถังผ้าเปื้ อนติดเชือ้ รัดปากถุงให้แน่นใช้ 70 % แอลกอฮอล์สเปรย์บนผ้าเช็ดรอบๆ ถังผ้า
เปื้ อนให้ทวั ่
- นา 70 % แอลกอฮอล์สเปรย์ ให้ทวถั
ั ่ งผ้าก่อนนาออกจากห้องผูป้ ่ วยเข็นมาที่ Weste way เพื่อรอ
ให้แผนกซักฟอกมารับไปทาความสะอาด
- แผนกซักฟอกมาถึงใช้ 70% แอลกอฮอล์สเปรย์รอบๆถังผ้าอีกครัง้ ก่อนขนย้าย
▪ ซักผ้าติดเชือ้ ใช้น้าอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส แช่นานอย่างน้อย 25 นาที ถ้าไม่มเี ครื่องซักทีป่ รับ
อุณหภูมไิ ด้ให้แช่ผา้ ใน 0.5% โซเดียมไฮโปคลอไรท์นาน 30 นาทีก่อนซัก
10. การทาความสะอาดอุปกรณ์ที่นากลับมาใช้ใหม่
▪ อุปกรณ์ทางการแพทย์ทน่ี ากลับมาใช้ใหม่ แช่ในสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรท์ 0.1% (1,000 ppm)
นาน 30 นาที หรือตามคาแนะนาเฉพาะ
▪ อุปกรณ์ทป่ี นเปื้ อนสารคัดหลังปริ
่ มาณมาก แช่ดว้ ยสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรท์ 0.5% ทิง้ ไว้ 15
นาทีก่อนล้างทิง้
11. การทาลายขยะติ ดเชื้อในห้องผู้ป่วยให้ถอื เป็ นขยะติดเชือ้ ต้องทาการลดการปนเปื้ อน ดังนี้
▪ การทาความสะอาดและฆ่าเชือ้ ถังขยะติดเชือ้ (ถังแดง) ฉีดพ่นด้วย 0.5 % โซเดีย่ มไฮโปคลอไรท์ทง้ิ ไว้
30 นาทีทาความสะอาดปกติแล้วผึง่ ให้แห้ง
▪ ทาความสะอาดและฆ่าเชือ้ บริเวณพืน้ ทีร่ บั ภาชนะรองรับมูลฝอยติดเชือ้
โดย เทราดด้วย 0.5 % โซเดีย่ มไฮโปคลอไรท์ ทิง้ ไว้ 30 นาที ทาความ
สะอาดปกติ
Keep in mind ควรมีการทบทวนระบบการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อโดยแยกขยะ
ติดเชื้อ COVID 19 จากขยะติดเชื้อปกติ และปฏิบตั ติ ามข้อบ่งชี้ วงรอบในการจัดการให้
เคร่งครัด เช่น ควรจัดการเผาภายใน 12 ชม. หรือควบคุมอุณหภูมใิ นห้องจัดเก็บตามที ่
กาหนด
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12. การจัดการน้าเสีย
▪ กรณีจดั ตัง้ รพ.เฉพาะกิจทีด่ ดั แปลงจากทีพ่ กั อาศัย ควรปรับปรุงระบบบาบัดน้าเสียตามมาตรฐานของ
รพ.
▪ มีการตรวจติดตามคุณภาพน้าทีผ่ ่านการบาบัดอย่างต่อเนื่องทัง้ ประจาวัน ประจาสัปดาห์และส่งตรวจ
ภายนอก
▪ ควรเน้นให้ความสาคัญกับค่าคลอรีนอิสระในน้าทีผ
่ ่านการบาบัดก่อนปล่อยออก(0.5 – 1.00 ppm) และ
ควรเพิม่ ความถีใ่ นการตรวจประจาวัน
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การตรวจทางห้องปฏิ บตั ิ การเพื่อวิ นิจฉัยโควิ ด19
นพ.พิเชฐ บัญญัติ
นพ.อาชวินทร์ โรจนวิวฒ
ั น์
พญ.ปิ ยวรรณ ลิม้ ปั ญญาเลิศ

รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ผูอ้ านวยการสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์สาธารณสุขพ
รองผอ.สรพ.

คาว่า “โควิด-19” เป็ นชื่อโรค ส่วนเชือ้ โรคชื่อ
“ไวรัสซาร์โควี-2)
ทีเ่ รียกชื่อนี้เพราะมันคล้ายกับเชือ้ ”ไวรัสโรค
ซาร์” มาก นับเป็ นไวรัสในกลุ่มโคโรนา ตัวที่ 7 ทีก่ ่อโรค
ในคนเรา ถ้าใครชอบดูหนังไอ้มดแดง ก็อาจจะเรียก
เล่นๆว่า โคโรนาวี 7 จัดเป็ น “โรคติดต่ออันตราย” โรคที่
14 ตาม พรบ.โรคติดต่อ 2556
สถานการณ์ระบาดทัวโลกป่
่
วย 2,554,568 ราย
วันเดียวเพิม่ ไปถึง 74,901 ราย ผูป้ ่ วยหนัก 57,239 ราย
(2.2%) เสียชีวติ แล้ว 177,402 ราย (6.9%) หายแล้ว
689,445 ราย (27%)
จริงๆแล้ว ต้องตีความว่า ผูป้ ่ วยหนักทัง้ ตายและไม่ตาย ราว 9.1% ทีต่ ดิ เชือ้ และมีอาการเล็กน้อยถึงปาน
กลาง ราว 90.9% (ติดเชือ้ ไม่มอี าการ มีการคาดการณ์ว่า ราว 15-35% ยังไม่มตี วั เลขทีช่ ดั เจน)
ขณะทีว่ นั นี้ของไทย ผูป้ ่ วยใหม่ 15 ราย ตายเพิม่ 1 ราย รวมตาย 49 ราย (อัตราป่ วยตาย 1.73%)
ผูป้ ่ วยสะสม 2,826 ราย หายแล้ว 83.23% เปรียบเทียบกับสถิตทิ วโลกแล้
ั่
ว ถือว่าดีกว่าในทุกมิติ
การตรวจวินิจฉัยด้วย LAB ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (กรมวิทย์) เป็ นการตรวจกลุ่มเสีย่ งทีผ่ ่าน
การคัดกรองจากกรมควบคุมโรคหรือหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขและส่งตัวอย่างสารคัดหลังมา
่
ตรวจจากการป้ ายสารคัดหลังที
่ โ่ พรงหลังจมูก (Nasopharyngeal swab) หรือ ป้ ายจากลาคอ (Throat
swab) ช่วงแรกจะเน้นจากลาคอ ช่วงหลังจะเป็ นจากโพรงจมูกเป็ นส่วนใหญ่ เพราะจะได้สงิ่ ส่งตรวจทีม่ ี
คุณภาพมากกว่า
การตรวจนี้เป็ นการตรวจหาสารรหัสพันธุกรรมยีนจาเพาะไวรัส 2 จุด ด้วยวิธเี รียลไทม์ อาร์ที
พีซอี าร์ หรือ ใช้เครื่องเพิม่ ปริมาณสารพันธุกรรม (Real time: RT-PCR) ทีเ่ ป็ นวิธมี าตรฐานทีอ่ งค์การ
อนามัยโลกแนะนา ส่วนน้ายาทีใ่ ช้กรมวิทย์คดิ ค้นขึน้ มาเอง ขณะนี้ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้บริษทั สยามไบ
โอไซน์เป็ นผูผ้ ลิตสนับสนุนให้แก่หอ้ งปฏิบตั กิ ารในเครือข่าย
สิง่ ส่งตรวจจะมาเป็ นรหัสสิ่ งส่งตรวจ มิ ได้ระบุชื่อตัวผู้ป่วย ผลตรวจจะส่งให้กรมควบคุมโรค
เป็ นผูต้ รวจสอบรหัสเพือ่ แจ้งผลแก่โรงพยาบาลทีร่ บั ผู้ป่วยไว้รกั ษา การตรวจในช่วงแรกๆ เดือนมกราคม
จนถึง 22 มีนาคม จะเป็ นการตรวจในระบบสอง LAB ยืนยันต่างยีนจาเพาะกัน คือ ถ้าให้ผลบวก จะ
ยืนยันตรงกันทัง้ LAB กรมวิทย์ และ LAB จุฬาฯ
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วิธขี องจุฬาฯ กับ กรมวิทย์ ใช้ตรวจยีนจาเพาะของไวรัสคนละจุดกัน จึงช่วยยืนยันผลกันได้
การรายงานผลบวกจึงอาจใช้เวลารอผลแล็บมากกว่า 1 วัน แม้เวลาทาแล็บจริงในห้องแล็บจะราว 3-4
ชัวโมง
่ แต่ตอ้ งรวมเวลาจัดการตามระบบต่างๆด้วย เวลาจึงยาวนานขึน้
ปลายมีนาคมเป็ นต้นมา เปลีย่ นมาใช้ระบบ LAB เดียว เนื่องจากมีการระบาดชัดเจน องค์การ
อนามัยโลกแนะนาให้ใช้ผลบวก LAB เดียวได้จากการตรวจสารรหัสพันธุกรรมยีนจาเพาะของเชือ้ ไวรัส
ซาร์โควี-2
โดยทัวไปในทางระบาดวิ
่
ทยา การค้นหาผูป้ ่ วยจะมี 2 วิธหี ลัก คือ วิธแี รก เรียกว่า การค้นหา
ผูป้ ่ วยเชิงรับ (Passive case finding) ผูป้ ่ วยไปขอรับการตรวจที่ รพ.เอง เมื่อป่ วยหรือสงสัยว่าป่ วย วิธที ่ี
2 สาคัญมากในการรับมือโรคระบาด เรียกว่า การค้นหาผูป้ ่ วยเชิงรุก (active case finding) เป็ นการ
ออกไปหาผูป้ ่ วยหรือผูส้ มั ผัสในพืน้ ทีน่ อกโรงพยาบาล ของไทยเรา แบ่งเป็ น 3 กลุ่ม คือ
1. การติดตามผูส้ มั ผัสใกล้ชดิ ติดตามผูส้ มั ผัส
หรือใกล้ชดิ ผูป้ ่ วยยืนยัน ต้องค้นหาให้เร็วและ
ครบถ้วน กักกัน 14 วัน เรียกว่า high risk
close contact (ผูส้ มั ผัสเสีย่ งสูง) กลุ่มเสีย่ งสูง
ถ้าเป็ นผูส้ มั ผัสกับผูป้ ่ วยโดยตรง คนในครอบครัว
คนทีส่ มั ผัสใกล้ชดิ ผูป้ ่ วยโดยไม่สวมหน้ากาก
ป้ องกัน บุคลากรทางการแพทย์ทไ่ี ด้ใกล้ชดิ
ผูป้ ่ วยโดยไม่ได้มี PPE อย่างเหมาะสม ต้องกัก
ตัวเอง 14 วันและตรวจแล็บหาเชือ้ ไวรัสเลยแม้
จะไม่มอี าการ
กลุ่มเสีย่ งสูงอีกกลุ่มคือ ผูท้ ่องเทีย่ วร่วมกลุ่ม ผูโ้ ดยสารแถวเดียวกัน + 2 แถวหน้า + 2 แถว
หลัง พนักงานบนเครื่องบินโซนทีผ่ ปู้ ่ วยนัง่ เจ้าหน้าทีด่ ่านทีต่ รวจผูป้ ่ วย ผูป้ ่ วยอื่นทีอ่ ยู่หอ้ ง
เดียวกัน และ ผูร้ ่วมงาน ร่วมโรงเรียนทีพ่ บปะกับผูป้ ่ วย กลุ่มนี้จะตรวจแล็บเมื่อมีอาการ อีก
กลุ่มเป็ นผูส้ มั ผัสเสีย่ งต่า (Low risk close contact) ได้แก่ กลุ่มแรกทีว่ ่ามาแต่ใส่อุปกรณ์
ป้ องกันตัวเองเหมาะสม กับ กลุ่มสัมผัสวงสอง คือ ผูส้ มั ผัสกับผูส้ มั ผัสกลุ่มผูส้ มั ผัสเสีย่ งสูง
อีกต่อหนึ่ง
2. การค้นหาผูส้ มั ผัสหรือผูเ้ สีย่ งกรณีพบผูป้ ่ วยยืนยันที่หาสาเหตุไม่ได้ โดยค้นหากลุ่มผูส้ งสัย
ติดเชือ้ จากอาการป่ วย ดูจากอุณหภูมริ ่างกาย 37.5 ขึน้ ไป หรือ ประวัตไิ ข้ ร่วมกับอาการ
เข้าข่าย COVID-19 อาการใดอาการหนึ่ง ในช่วงเวลา 14 วันหลังพบผูป้ ่ วยยืนยันรายแรก
และ 28 วันหลังพบผูป้ ่ วยยืนยันรายสุดท้าย อีกกลุ่มคือ กลุ่มเสีย่ งต่อการติดเชือ้ คือ กลุ่ม
สัมผัสเสีย่ งต่า และ กลุ่มทีอ่ ยู่ในสถานทีเ่ ดียวกันกับผูป้ ่ วย
3. การค้นหาในชุมชน เป็ นการค้นหาผูต้ ดิ เชือ้ ไม่มอี าการในผูท้ อ่ี าศัยอยู่ในพืน้ ทีท่ พ่ี บผูป้ ่ วย
ต่อเนื่องในเวลา 28 วัน ขึน้ อยู่กบั ความถี่ ความหนาแน่นประชากร และตามสถานการณ์ของ
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แต่ละพืน้ ที่ ต้องคานึงถึงความเสีย่ ง ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลด้วย ไม่ใช่การตรวจแบบปู
พรม
ทัง้ นี้ การค้นหาเชิงรุก จึงพิจารณาจากการทีเ่ ราไปหาผูป้ ่ วยนอกโรงพยาบาล มิใช่ดูทต่ี รวจ LAB
ทีไ่ หน คนจะเข้าใจผิดว่า ถ้าตรวจ LAB ที่ รพ.จะไม่ใช่การค้นหาเชิงรุก หรือ เอา LAB ไปตรวจข้างนอก
เท่านัน้ จึงเป็ นความเข้าใจทีไ่ ม่ถูกต้อง
ในช่วงแรกของการระบาด แนวทางเกีย่ วกับ LAB จะวินิจฉัยด้วยระบบห้อง LAB คู่ต่างยีน
จาเพาะกัน เมื่อรักษาคนไข้หายดีแล้วจะให้กลับบ้านได้ ต้องมีผล LAB เป็ นผลลบ 2 ครัง้ ต่างวันกัน
(ตรวจเป็ นลบ 2 ครัง้ ห่างกัน 24-48 ชัวโมง)
่
เรียกว่าเป็ นระบบ “Double lab diagnosis with Lab based
discharge”
ในช่วงหลังได้ปรับให้ใช้ผลบวกแบบ LAB
เดีย่ ว (ตรวจ 2 ยีนจาเพาะ) เมื่อหายแล้ว
แพทย์จะพิจารณาให้กลับบ้านหลัง 14 วัน
ไปแล้ว (เลยระยะฟั กตัวทีน่ านทีส่ ุด) ดูจาก
อาการผูป้ ่ วย เรียกว่าเป็ นระบบ “Single
lab diagnosis with clinical based
discharge”

เมื่อการระบาดขยายวงกว้างขึน้ กรม
วิทย์ฯ จึงได้ร่วมพัฒนาห้อง LAB
เครือข่ายขึน้ ตามเป้ าหมาย “1
จังหวัด 1 แล็บ 100 ห้องปฏิบตั กิ าร
รายงานผลในหนึ่งวัน” ล่าสุดมี
ห้องปฏิบตั กิ ารเครือข่ายทีผ่ ่านการ
ประเมินมาตรฐานให้ตรวจเชือ้ โควิด19 โดยการตรวจยีนจาเพาะด้วยวิธเี พิม่ ปริมาณสารพันธุกรรม (Real time: RT-PCR) มีหอ้ ง LAB รวม
123 แห่ง ในกรุงเทพฯ 54 แห่ง (รัฐ 29 เอกชน 25) ต่างจังหวัด 69 แห่ง (รัฐ 60 เอกชน) ศักยภาพใน
การตรวจแล็บ 20,000 สิง่ ส่งตรวจต่อวัน
คาถามทีม่ คี นสงสัย คนไทยป่ วยน้อย ตายน้อย เพราะตรวจน้อยหรือเปล่า จากทีเ่ ล่ามาจะเห็นว่า
กลุ่มเสีย่ งคัดกรองเรากว้างมาก มีความครอบคลุมมาก ช่วงแรกดูเหมือนปริมาณการตรวจน้อย เนื่องจาก
ข้อมูลตรวจมีตวั เลขเฉพาะกรมวิทย์ฯ เท่านัน้ เมื่อมีระบบรวบรวมข้อมูลจากทุกห้อง LAB แล้ว
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เปรียบเทียบสัดส่วนการตรวจ LAB ของไทยกับหลายประเทศเราก็ไม่ต่า ณ วันนี้เราตรวจ LAB สะสมไป
แล้ว 142,589 ตัวอย่าง
การเปรียบเทียบข้อมูลตรวจ LAB จะดูจานวนมากน้อยอย่างเดียวไม่ได้ ต้องดูอตั ราพบเชือ้
จานวนประชากรประกอบด้วย ลองเอาข้อมูลเมื่อ 12 เมษายน 2563 มาดู พบว่า ประเทศไทย ตรวจ
100,498 ตัวอย่าง พบเชือ้ 2,473 ราย คิดเป็ น 2.46% จากประชากร 66.6 ล้านคน (0.15%) ฟิ ลปิ ปิ นส์
ตรวจ 33,814 ตัวอย่าง พบเชือ้ 4,648 ราย คิดเป็ น 13.74% จากประชากร 109.2 ล้านคน (0.03%)
อินโดนีเชีย ตรวจ 19,452 ตัวอย่าง พบเชือ้ 4,241 ราย คิดเป็ น 21.80% จากประชากร 273 ล้านคน
(0.007%) มาเลเซีย ตรวจ 71,897 ตัวอย่าง พบเชือ้ 4,683 ราย คิดเป็ น 6.51 % จากประชากร 32.4
ล้านคน (0.22%) ญีป่ ่ นุ ตรวจ 68,771 ตัวอย่าง พบเชือ้ 6,748 ราย คิดเป็ น 9.81% จากประชากร 126.4
ล้านคน (0.05%) เกาหลีใต้ ตรวจ 514,621 ตัวอย่าง พบเชือ้ 10,512 ราย คิดเป็ น 2.04% จากประชากร
51.3 ล้านคน (1%) ไต้หวัน ตรวจ 46,547 ตัวอย่าง พบเชือ้ 388 ราย คิดเป็ น 0.83% จากประชากร
23.8 ล้านคน (0.19%) สหรัฐอเมริกา ตรวจ 2,693,758 ตัวอย่าง พบเชือ้ 533,115 ราย คิดเป็ น 19.79%
จากประชากร 330 ล้านคน (0.82%) อิตาลี ตรวจ 963,473 ตัวอย่าง พบเชือ้ 152,271 ราย คิดเป็ น
15.8% จากประชากร 60.5 ล้านคน (1.59%) ฝรังเศส
่ ตรวจ 333,807 ตัวอย่าง พบเชือ้ 129,654 ราย
คิดเป็ น 38.84% จากประชากร 65.2 ล้านคน (0.51%) อังกฤษ ตรวจ 334,974 ตัวอย่าง พบเชือ้ 78,991
ราย คิดเป็ น 23.58% จากประชากร 67.8 ล้านคน (0.49%)
จากตัวเลขทีย่ กมานี้ จะเห็นว่า เวลาวิเคราะห์ตอ้ งดูหลายมิติ ในวงเล็บเป็ นการคิดจานวนตรวจ
ต่อประชากร ไทย มาลาเซีย ใต้หวัน จะใกล้เคียงกัน แต่ต่ากว่ายุโรป อเมริกา เกาหลีใต้ และสูงกว่า
ญีป่ ่ นุ อินโดฯ ฟิ ลปิ ปิ นส์ การตรวจมากตรวจน้อยดูกลุ่มเสีย่ งด้วย ถ้ามีกลุ่มเสีย่ งมาก ร้อยละการพบเชือ้ ก็
มาก
วิธตี รวจมีอะไรบ้าง ก็แบ่งเป็ น 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ การเพาะเลีย้ งเชือ้ ไวรัส การตรวจตัวเชือ้ ไวรัส
(แอนติเจน) และ การตรวจภูมคิ ุม้ กันต่อเชือ้ ไวรัส (แอนติบอดี) จะใช้วธิ ไี หน ถ้าเข้าใจกลไกการก่อโรค
ของไวรัส และ การตอบสนองของร่างกายต่อเชือ้ ไวรัส ก็จะเข้าใจการเลือกใช้ LAB ได้งา่ ยขึน้
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วันที่ 1-3 ของการติ ดเชื้อ เป็ นช่วงว่างเปล่า (window period) ใช้วธิ ไี หนตรวจก็ไม่พบ และ
คนไข้กไ็ ม่มอี าการ ตรวจ Antigen และ Anti body มักจะให้ผลลบ วันที่ 1-5 ของการติดเชือ้ เป็ นระยะฟั ก
ตัว (Incubation period) ไม่มอี าการ แต่ตงั ้ แต่วนั ที่ 3 เป็ นต้นไปสามารถแพร่เชือ้ ให้คนอื่นได้ ช่วงนี้ตรวจ
LAB หา Antigen ได้ ตรวจ Antigen มักจะให้ผลบวก และ Anti body มักจะให้ผลลบทัง้ IgM, IgG
วันที่ 5-14 ของการติ ดเชื้อ เป็ นช่วงมีอาการ (Symptomatic period) บางรายอาจไม่มอี าการ
แพร่เชือ้ ให้คนอื่นได้ เริม่ มีภูมคิ ุม้ กันชนิด IgM ขึน้ ตรวจ Antigen มักจะให้ผลบวก ส่วน Antibody ควร
ตรวจในวันที่ 7 เป็ นต้นไป
วันที่ 7 ของการติ ดเชื้อ ภูมคิ ุม้ กัน IgM ขึน้ แล้ว ตรวจพบได้ แต่ IgG ยังไม่ขน้ึ ตรวจ Antigen
ก็พบ มักจะให้ผลบวก และแอนติบอดี IgM มักจะให้ผลบวก IgG มักจะให้ผลลบ
วันที่ 14 ของการติ ดเชื้อ อาการป่ วยเริม่ หาย ปริมาณไวรัสเริม่ ลดลงเริม่ เป็ นเชือ้ ตาย (เคยเอา
มาเพาะเลีย้ งเชือ้ แล้วไม่ขน้ึ ) มีภูมคิ ุม้ กันชนิด IgM และชนิด IgG แล้วทัง้ สองแบบ ตรวจ Antigen จะให้
ผลบวกหรือลบได้ และแอนติบอดี IgM จะให้ผลบวก IgG มักจะให้ผลบวก
วันที่ 21 ของการติ ดเชื้อ ตัวเชือ้ ไวรัสเริม่ ลดลงเหลือเป็ นซากไวรัสตายทีข่ บั ออก IgM ลดลง
หรือหมดไป IgG เพิม่ สูงขึน้ ตรวจ Antigen ก็พบ อาจจะให้ผลบวกหรือผลลบ และแอนติบอดี IgM มักจะ
ให้ผลลบ IgG มักจะให้ผลบวก
วันที่ 28 ของการติ ดเชื้อ ตัวเชือ้ ไวรัสหายไป ภูมคิ ุม้ กัน IgM หายไป เหลือแต่ภูมคิ ุม้ กัน IgG
ตรวจแอนติเจนก็พบ มักจะให้ผลลบ และแอนติบอดี IgM มักจะให้ผลลบ IgG มักจะให้ผลบวก
ทัง้ หมดนี้คอื กลไกทีเ่ กิดขึน้ เป็ นส่วนใหญ่ อาจมีรายงานผูป้ ่ วยบางรายทีผ่ ดิ แผกแตกต่างไปจาก
นี้ได้บา้ ง เราก็จะเลือกวิธตี รวจให้เกิดประโยชน์ได้
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กรณีวนิ ิจฉัยเพือ่ ดูแลรักษาผูป้ ่ วย จะต้องตรวจยืนยันด้วยการตรวจสารรหัสพันธุกรรมยีนจาเพาะ
เสมอ ยกเว้น กรณีผปู้ ่ วยมีความเสีย่ ง มีอาการเข้าได้กบั COVID-19 แต่ผลตรวจ PCR ให้ผลลบ ตรวจ
ภาพรังสีปอดเข้าได้กบั ปอดอักเสบคล้ายจาก COVID-19 แพทย์กส็ ามารถให้การรักษาแบบโควิด-19 ได้
เป็ นการวินิจฉัยทางคลินิก (Clinical diagnosis) หรือ อาจใช้การตรวจแอนติบอดีประกอบได้
การตรวจสารรหัสพันธุกรรม (แอนติเจน) นี้กม็ หี ลายวิธี มีทงั ้ วิธใี ช้เครื่องเพิม่ ปริมาณสารพันธุกรรม
(PCR) วิธแี ลมป์ วิธคี ริสเปอร์ วิธยี นี เอกซ์เปิ รท์ แต่ตอนนี้ในไทยทีใ่ ช้ได้จริง ยังมีแค่ Real time:RT PCR
ส่วนวิธอี ่นื ๆ กาลังอยู่ในการวิจยั
การตรวจภูมคิ ุม้ กัน (Antibody) ก็มที งั ้ วิธใี ช้เครื่องมือในห้อง LAB คือ อีไลซ่า (ELISA) กับวิธใี ช้
ชุดทดสอบอย่างไว (Rapid antibody test)ชนิด IgM, IgG เป็ นชุดทดสอบทีต่ รวจได้ไว เจาะเลือดจาก
เส้นเลือด (free flow) หรือ เจาะลึกปลายนิ้วแบบไม่บบี เค้น ให้เลือดไหลออกมาเอง หยดลงบนชุด
ทดสอบ อ่านค่าใน 15-20 นาที ได้ผลไวแต่กว่าจะตรวจเจอต้องติดเชือ้ มาแล้ว 7 วัน จึงไม่ไวต่อการ
วินิจฉัยโรค
การเลือกชุดทดสอบอย่างไวตรวจแอนติบอดีน้ี ต้องมีความไว (sensitivity) มากกว่า 85%
ความจาเพาะ (specificity) มากกว่า 98% มีปฏิกริยาข้ามกลุ่มไม่เกิน 10% รวมทัง้ มีผลทดสอบความ
เสถียร (stability test) มายืนยันด้วย
สรุปคือ องค์การอนามัยโลก สมาคมโรคติดเชือ้ /โรคติดเชือ้ เด็ก ให้ใช้การวินิจฉัยด้วย LAB สาร
รหัสพันธุกรรม เป็ นวิธมี าตรฐาน (Gold standard) ในประเทศทีม่ กี ารระบาดชัดเจน (ประเทศไทยจัดเป็ น
ประเทศทีม่ กี ารระบาดในท้องถิน่ ตามนิยามขององค์การอนามัย โลก) สามารถตรวจหายีน N, E, S and
RdRP genes ยีนใดยีนหนึ่ง
ส่วน Rapid antibody test เหมาะกับการใช้ศกึ ษาวิจยั ทางระบาดวิทยา ดูว่ามีประชากรเคยติด
เชือ้ ไปแล้วเท่าไหร่ เช่น sentinel serological survey หรือ ดูว่าใครมีภูมคิ ุม้ กันแล้ว ต้องฉีดหรือไม่ฉีด
วัคซีน เป็ นต้น
ทิง้ ท้ายไว้ดว้ ยความขอบคุณเจ้าหน้าทีห่ อ้ งปฏิบตั กิ ารทางการแพทย์ทุกท่าน ทุกที่ ทีก่ ม้ หน้าก้ม
ตาทางานเป็ นเบือ้ งหลังความสาเร็จของการแก้ปัญหา COVID-19 จนสถานการณ์เริม่ ดีขน้ึ พร้อมความ
ห่วงใยเจ้าหน้าทีแ่ ล็บทุกท่าน อย่าห่วงแต่ทาแล็บ จนลืมดูแลป้ องกันตัวเอง อุปกรณ์ป้องกันต้องพร้อม
เสมอ ต้องมี “Patient safety with health personnel safety” ขอชื่นชมและขอบคุณด้วยใจแด่
เจ้าหน้าทีห่ อ้ งปฏิบตั กิ าร “อัศวิ นนิ รนาม” ทุกท่านครับ
22 เมษายน 2563
นพ.พิเชฐ บัญญัติ
แพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน
แพทย์แผนไทย
รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
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ประสบการณ์การดูแลผู้ป่วย COVID-19 และการบริหารจัดการในระดับ รพช.
นพ.ณรงค์เดช พิพัฒน์ธนวงศ์
นพ.สุพัฒน์ ฮาสุวรรณกิจ
พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันกำแพง จ.เชียงใหม่
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล จะนะ จ.สงขลา
รอง ผอ.สรพ.

เป็นประสบการณ์จากท่าน ผอ.รพ.ชุมชน
ที่ผจญสถานการณ์ COVID-19 คนละรูปแบบ
โรงพยาบาลสันกำแพง รพ.ที่ถูกเลือกให้เป็น
โรงพยาบาลโควิดของจังหวัดเชียงใหม่ และ
โรงพยาบาลจะนะ จ.สงขลา รพ.ที่ต้องดูแลผู้ป่วยโค
วิด 6 รายแบบกะทันหันในขณะที่ต้องดูแลคนไข้
โรคอื่นด้วย
ประสบการณ์ของรพ.สันกำแพง นพ.
ณรงค์เดช พิพัฒน์ธนวงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
สันกำแพง ที่เริ่มจาก คำถามที่ว่า ทำไม่ต้องเป็น
เรา? ทำไม รพ.สันกำแพงต้องเป็น Cohort hospital เป็นคำถามที่เกิดขึ้นในใจของทุกคนในรพ. ตั้งแต่
ผู้อำนวยการ รพ. บุคลากรไปจนถึงชุมชน แต่พอคำตอบที่ได้รับ จากจังหวัด ด้วยเหตุผลที่ทุกคน ยอมรับว่า สัน
กำแพงมีความเหมาะสมจาก 1) ชัยภูมิที่ตั้งเหมาะสม ไม่ไกลจากรพ. นครพิงพ์และมหาราชนครเชียงใหม่ ที่จะ
ส่งต่อผู้ป่วยมาดูแล 2.) เป็นรพ.ที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง เพราะจากบทพิสูจน์ในอดีต รพ.เคยถูกมอบหมาย
ให้ดูแลรักษาคนไข้มะเร็งเป็นที่ให้ยาเคมีบำบัดสามารถปรับกระบวนงานและบริหารบุคลากรจนสำเร็จ และ 3.
ผู้บริหารมีเหตุผลในการคัดเลือกที่มาจากนโยบายของประเทศ ทั้ง 3 ข้อนี้ทำให้ รพ.สันกำแพงพร้อมใจร่วมด้วย
ช่วยกัน
ประเด็นสำคัญที่ผอ.รพ.สันกำแพง ดำเนินการ ในการตั้ง Cohort Hospital ได้แก่
1. การสร้างความเข้าใจและความร่วมมือกับชุมชน เลือกทำความเข้าใจกับผู้นำ ท่านนายอำเภอ ผู้นำ
ชุมชน และท้องถิ่น เพราะถ้าผู้นำเข้าใจเขาจะกระจายการสร้างความเข้าใจต่อไปในวงกว้างได้มากขึ้น
2. การทำความเข้าใจกับคนในองค์กร ในการที่สันกำแพงต้องเป็น โรงพยาบาลโควิดและปิดบริการอย่าง
อื่นทั้งหมด
3. ให้ความสำคัญกับประเด็นหลักๆ คือ การสร้างขวัญและกำลังใจให้จนท. เช่น มีการประชุมชี้แจง มีพิธี
ก่อนดำเนินการและ ยิดหยุ่นให้กับบุคลากรที่ยังไม่พร้อมด้วยความเข้าใจ การกำหนดอัตรากำลังใน
การทำงาน ติดอาวุธทั้งความรู้และอุปกรณ์ป้องกันตัว ทั้งแพทย์ พยาบาล และผู้ช่วย ในการดูแลคนไข้
COVID-19 และการกำหนดหน้าที่สนับสนุน ที่จะมีกลุ่มบุคลากรมาช่วยกันทำเรื่องของบริจาค เงิน
บริจาค และอาหาร
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4. การเตรีย มสถานที ่และรู ป แบบก็ตามมา อาศัยหลักการป้ องกั นและควบคุม การติ ดเชื้ อ ในการ
ดำเนินการเพื่อความปลอดภัยทั้งผู้ป่วยและบุคลากร ดัดแปลง อุปกรณ์ และสถานที่ให้เหมาะสม มี
นวัตกรรมต่างๆเกิดขึ้น คู่กับนวัตกรของรพ.ที่ฉายแสงขึ้นมาเพราะใจอยากช่วยองค์กรและประชาชน
ในมุมมองของผู้นำคิดว่าหลักการของการพัฒนาคุณภาพ HA ทำให้เกิดประโยชน์อย่างไร
ยึดหลัก 3 P ของการพัฒนาคุณภาพ คือ P: Purpose ตั้งเป้าหมาย P: Process กระบวนการ
ดำเนินการ และ P: Performance ทำให้มีระบบการประเมินผล เช่น ประเมินความพึงพอใจ ที่สูงขึ้นเรื่อยๆ
จนถึง 93.48% รวมถึงปรับแก้ไขตามความต้องการของผู้ป่วย เช่น เรื่องการจัดอาหารเดิมที่ไม่หลากหลายจาก
โรงครัว เปลี่ยนเป็นอาหารที่ได้มาจากการบริจาคให้กับคนไข้ และปรับปรุงการบริการ เช่นเพิ่มการเช่าเครื่อง
Portable X-ray เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรให้มากยิ่งขึ้น
หลักการบริหารตำราพิชัยสงคราม โดยยึดหลักเอาชนะโดยไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง บรรลุคามสำเร็จ
แบบบัวไม่ให้ช้ำ น้ำไม่ให้ขุ่น และใช้คนทั้งกองทัพเหมือนใช้คนคนเดียว หลังจากนั้นก็ดำเนินการ เมื่อคนเข้าใจ
และมีความพร้อมร่วมมือร่วมใจ
ประสบการณ์ของรพ.จะนะ สงขลา โดย นพ. นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผู้อำนวยการ รพ.จะนะ จ.
สงขลา
เป็นรพ.ที่เริ่มต้นรับคนไข้ COVID-19 แบบไม่ทันตั้งตัว แต่ด้วยความเป็นผู้นำและความร่วมมือของทุก
ภาคส่วนทำให้สถานการณ์ผ่านไปได้ด้วยดี และมีการพัฒนาต่อเนื่อง รพ.จะนะเริ่มจากได้รับแจ้งว่าประชาชนที่
เข้าไปร่วมพิธีทางศาสนาที่มาเลเซียมีชาวอำเภอ จะนะ จำนวน 12 คน และผลการตรวจคัดกรองพบว่า ผลเป็น
COVID-19 จำนวน 6 คน ท่านผอ.รพ. เห็นว่า "ทุกโรงพยาบาลไม่ว่าเล็กใหญ่ คงต้องเตรียมความพร้อมในการ
เปิดหอผู้ป่วย COVID-19" เมื่อต้องรับผู้ป่วยพร้อมกันทีเดียว 6 คนแบบกระทันหัน จึงเลือกห้องพิเศษที่มีอยู่ 6
ห้องเป็นห้องสำหรับผู้ป่วย COVID-19 มีห้องความดันลบหนึ่งห้องให้เป็นห้องสำหรับคนไข้ที่มีอาการมาก และ
กันไว้หนึ่งห้องสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลผู้ติดเชื้อ COVID-19 ที่ต้องสวมชุด PPE และเป็นห้องพักที่แยกไม่ต้อง
ดูแลคนไข้อื่นเพื่อป้องกัการแพร่กระจายเชื้อ ตึกพิเศษนี้แยกออกจากตึกผู้ป่วยทั่วไป เพื่อให้มั่นใจว่าป้องกันและ
ควบคุมการแพร่กระจายเชื้อได้ แต่คนไข้โรคทั่วไปมีความกังวล รวมถึงเกิดกระแสข่าวลือในชุมชน ดังนั้นสิ่งที่
ผอ.จะนะให้ความสำคัญอย่างมาก คือ
1. การสื่อสารกับชุมชนและสังคม ในระยะแรก ที่มีข่าวกระแสข่าวเรื่องเจ้าหน้าที่ติดเชื้อและอีกหลายๆ
เรื่องท่าน ผอ.ใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหว และเลือกที่จะให้ข้อมูลเมื่อมีความชัดเจน โดยใช้
ข้อความที่กระชับ และส่งเข้าสู่ทีมผู้บริหารของชุมชนที่ทำงานร่วมกันมานาน เป็นผู้ยืนยันและสื่อข่าว
ต่อ
2. กระบวนการที่สำคัญในรพ.เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อ แนวคิด Self Healthcare คนไข้ต้องสามารถ
ดูแลตัวเองได้ ตั้งแต่การวัดอุณหภูมิด้วยตนเอง รวมถึงการช่วยเหลือตัวเองในเรื่องต่างๆ
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3. กระบวนการคุณภาพที่สำคัญเป็นรูปธรรม คือ Discharge planning ที่ต้องทำจนมั่นใจว่าผู้ป่วยจะ
กลับไปดูแลตัวเองที่บ้านได้ ไปอยู่ในสังคมได้ ชุมชน สังคม สามารถเตรียมความพร้อมในการดูแล
ผู้ป่วยต่อในชุมชน
4. สร้าง COVID ward โดยเลือกหอพักแพทย์ที่ยังไม่ได้เปิดดำเนินการมาเตรียมความพร้อมไว้ แล้วเชิญ
ผู้นำชุมชนและอำเภอมาดูเพื่อสร้างความมั่นใจ เพื่อเตรียมความพร้อม เพื่อรอรับ WAVE 2 ที่อาจจะ
เกิดขึ้นหลังจากนี้
5. เตรียมทีมผู้ให้บริการเป็ นทีม A ทีม B เมื่อเกิดการต้องรับคนไข้อีกครั้ง แบ่งหน้าที่กันชัดเจนและมี
ความพร้อมในการดูแลคนไข้ตามหลักวิชาการ ที่ผ่านการฝึกซ้อมการทำจริง และเป็นสิ่งที่ปฏิบัติด้วย
ความมั่นใจ
6. ทบทวนระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื่อในโรงพยาบาล สถานการณ์ COVID-19 กระตุ้น
ระบบ IC ในรพ.และสามารถผลักดันให้เกิด Standard Precaution ที่เป็นรูปธรรม
เป็นตัวอย่างของโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรอง HA โดยมาตรฐาน HA นั้นครอบคลุมไปตั้งแต่การนำ
องค์กร การพัฒนาระบบต่างๆ ทั้งระบบ IC และระบบบริหารความเสี่ยง รวมถึงกระบวนการดูแลผู้ป่วย ซึ่งล้วน
เป็นงานประจำ โดยคุณภาพถูกขับเคลื่อนเป็นประจำจนอยู่ในสายเลือดโดยไม่รู้ตัว และกระบวนการคุณภาพที่
สำคัญคือการบริหารความเสี่ยงหรือ risk management ของ HA ซึ่ง ทุกรพ.สามารถเคลื่อนงานทุกอย่างผ่าน
ไปได้ เพราะท่านมีผู้นำที่เข้มแข็ง มีทีมงานที่สามัคคี และยึดหลัก People centered ในหัวใจ และการทำ
หน้าที่โดยยึดประโยชน์ของผู้อื่นก่อนเสมอ
ขอขอบคุณและเป็นกำลังใจให้กับ รพ.จะนะ และ รพ.สันกำแพง รพ.HA รพ.คุณภาพ

24

สู้กบั COVID ชีวิตปลอดภัย
ผศ.นพ.กาธร มาลาธรรม นายกสมาคมโรคติดเชือ้ แห่งประเทศไทย
พญ.ปิ ยวรรณ ลิม้ ปั ญญาเลิศ รอง ผอ.สรพ.
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วีรบุรษุ เสื้อกาวน์ นางฟ้ าสีขาว
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส
COVID-19 ซึง่ กาลังมีทที ่าว่าจะค่อยๆ สงบลง
ในอนาคต หากแต่สงิ่ ทีเ่ กิดขึน้ และจะอยู่ต่อไป
แทนที่ นัน่ คือรูปแบบของชีวติ วิถใี หม่ หรือ
New Normal ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงบริบทการใช้
ชีวติ ของผูค้ นหลากหลายด้าน ไม่เพียงในแง่
พฤติกรรมการใช้ชวี ติ เท่านัน้ หากแต่มองลึก
ลงไปกว่านัน้ ถึงคาถามและความหมายของ
การดารงชีวติ อยู่ต่อไป โดยเฉพาะกับใน
บุคลากรด้านสาธารณสุขทีไ่ ด้เป็ นกาลังหลัก
อย่างเต็มทีใ่ นช่วงเวลาทีผ่ ่านมา และได้พบ
กับมุมมองต่างๆ ทีอ่ าจเปลีย่ นแปลงไป
มีการแลกเปลีย่ นถึงบทบาทหน้าที่ พร้อมกับแนวคิดการดารงอยู่อย่างมีคุณค่าและความหมาย
ด้วยความมีสติ รับรู้ และเข้าใจ
ดร.ดวงสมร บุญผดุง ผูท้ รงคุณวุฒิ สรพ. ระบุว่า ทีผ่ ่านมาเสียงชื่นชมต่างๆ ถูกส่งตรงไปยัง
บุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง เช่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บา้ น (อสม.) ทีไ่ ด้
ทางานด้วยความตัง้ ใจ เหนื่อยยาก และเสียสละ ท่ามกลางความคาดหวังของทุกฝ่ าย ในปรากฎการณ์ท่ี
นับได้ว่าเป็ นหน้าหนึ่งของประวัตศิ าสตร์
สาหรับสิง่ เหล่านี้อาจเรียกได้ว่าเป็ น “จิตวิญญาณ” ทีม่ อี ยู่แล้วในตัวของทุกคน ซึง่ อาจแสดง
ออกมามากหรือน้อยขึน้ กับบริบทและสถานการณ์ กล่าวโดยรวมแล้วคือการทาความดี ทาในสิง่ ทีม่ ี
คุณค่า หรือเป็ นการทีม่ จี ติ ใจสูงพร้อมทาสิง่ ทีย่ งิ่ ใหญ่เพื่อผูอ้ ่นื ทัง้ นี้ ภายใต้การระบาดของไวรัสทีเ่ กิดขึน้
อย่างรวดเร็วเป็ นวงกว้าง และเป็ นสถานการณ์ทม่ี คี วามยากลาบาก หนึ่งในความโชคดีของประเทศไทย
คือการมีระบบบริการสุขภาพทีด่ ี จากการพัฒนาระบบมาตรฐานมาตลอดกว่า 20 ปี โดยมีบุคลากรเป็ น
ความหวังของสังคมในการต่อสู้
“บุคลากรทางการแพทย์และผูเ้ กีย่ วข้องทีอ่ ยู่ด่านหน้า จึงมีโอกาสได้ทาสิง่ ทีย่ งิ่ ใหญ่ครัง้ หนึ่งใน
เหตุการณ์ระดับโลก ซึง่ สิง่ เหล่านี้กถ็ ูกรับรูแ้ ละมองเห็น โดยทุกคนพร้อมขนานนามให้ว่าเป็ นผูก้ ล้าและ
เสียสละ นันเองก็
่
ยงิ่ ช่วยดึงศักยภาพทีอ่ ยู่ภายในตัวตนของบุคลากร เจ้าหน้าทีต่ ่างๆ งอกงามขึน้ เป็ นพลัง
ทีย่ งิ่ ใหญ่ให้ทางานได้อย่างไม่รจู้ กั เหน็ดเหนื่อย” โดยขยายความว่า จิตวิญญาณนัน้ เปรียบเสมือนเมล็ด
พันธุท์ อ่ี ยู่ภายใน และจะเติบโตงอกงามขึน้ มาได้ในสถานการณ์ทท่ี ุกฝ่ ายต้องการ ซึง่ ได้แสดงให้เห็นอย่าง
ชัดเจนในปรากฎการณ์ครัง้ นี้ โดยคนทีไ่ ม่รจู้ กั กันพร้อมทางานให้กนั และกันได้ และยังสะท้อนผ่านการ
ทางานโดยไม่มเี งือ่ นไขใดๆ ของบุคลากร ภายใต้สถานการณ์ทอ่ี าจเสีย่ งติดเชือ้ หรือถึงชีวติ
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ดร.ดวงสมร สรุปว่า การทีจ่ ติ วิญญาณขึน้ ได้นนั ้ มีองค์ประกอบหลัก 4 อย่าง คือ 1. ชีวติ ภายใน
การรับรูว้ ่าเราคือใคร กาลังจะทาอะไร และมีเป้ าหมายอย่างไร 2. การได้ทางานทีม่ คี วามหมายต่อผูอ้ ่นื
3. การมีจติ สานึกร่วมของความรัก ความเป็ นพีน่ ้องกับผูอ้ ่นื 4. การเชื่อมต่อกับสิง่ ศักดิ ์สิทธิที์ เ่ รานับถือ
ศรัทธา ไม่ว่าจะพ่อแม่ ครูบาอาจารย์ หรือพระรัตนตรัย ทีท่ าให้เรามีพละกาลังในยามทีท่ อ้ แท้ได้
นอกจากบุคลากรและเจ้าหน้าทีใ่ นระบบสุขภาพแล้ว ผูท้ รงคุณวุฒิ สรพ. ยังสะท้อนว่าสถานการณ์น้ี ได้
ทาเราเห็นสังคมทีย่ กระดับของความเป็ นมนุษย์ทเ่ี กือ้ กูลกันมากขึน้ เช่น ประชาชนทีร่ ่วมช่วยเหลือกันใน
สิง่ ต่างๆ การเกิดวัฒนธรรมใหม่ ไม่ว่าจะข้าวแลกปลา การมีสงิ่ ของมามอบให้แก่กนั หรือการทีป่ ระชาชน
พร้อมสนับสนุนโรงพยาบาลและบุคลากรในทุกด้าน เกิดเป็ นสังคมทีง่ ดงามและมีตวั อย่างทีเ่ กิดขึน้ แล้ว
มากมาย
“สิง่ เหล่านี้ได้เกิดขึน้ จริงแล้วในประเทศไทย ในสถานการณ์ทเ่ี ราอยู่รอดและอยู่ร่วมกันได้อย่างมี
ความสุข มีความหมาย ความศรัทธาทีเ่ กิดขึน้ ต่อโรงพยาบาล ต่อระบบบริการสุขภาพ ซึง่ เป็ นทีพ่ ง่ึ พิง
และเป็ นความหวังของสังคม ประชาชนทีท่ ง้ิ บุคลากรไม่ได้ และบุคลากรทีส่ มั ผัสได้ว่าไม่โดดเดีย่ ว เป็ น
การดูแลโดยไม่ทง้ิ กัน”
ด้าน รศ.นพ.ชเนนทร์ วนาภิ รกั ษ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้มุมมองว่า แม้
โดยวิชาชีพผูใ้ ห้บริการด้านสุขภาพจะเป็ นวิชาชีพทีม่ คี วามหมายอยู่ในตัวเอง แต่ในระยะหลังจะพบว่า
บุคลากรทางสาธารณสุขเริม่ รูส้ กึ ไม่มคี วามสุขกับการทางาน ทีอ่ าจรูส้ กึ ว่าเป็ นงานหนักจากปั ญหาการ
ขาดแคลนด้านต่างๆ “แม้โดยเนื้องานแล้วจะเป็ นงานทีม่ คี วามหมายในการช่วยเหลือชีวติ ผูอ้ ่นื แต่เมื่อมี
การทาไปนานจนถึงจุดหนึ่ง ก็อาจเกิดเป็ นความคุน้ ชิน เริม่ รูส้ กึ ว่าเป็ นเพียงการทาตามหน้าที่ ไม่ได้ดงึ สิง่
ทีม่ คี วามหมายออกมา” อาจารย์หมอรายนี้ให้ภาพเพิม่ เติม
อย่างไรก็ตาม รศ.นพ.ชเนนทร์ มองว่าสถานการณ์ COVID-19 ทีเ่ กิดขึน้ ได้มสี ว่ นทาให้งาน
เหล่านี้กลับมามีความหมายมากขึน้ เมื่อความหมายของเนื้องานเหล่านี้มสี ว่ นเกีย่ วข้องกับทุกคน และทุก
คนล้วนให้การเฝ้ าติดตามอย่างชัดเจน
“COVID-19 ได้ทาให้เกิดความหมายต่อบุคลากรทางการแพทย์ และผูท้ อ่ี ยู่ด่านหน้าทีต่ อ้ งทาให้
สถานการณ์ผ่านพ้นไปได้ เกิดความรูส้ กึ ปลืม้ ปริม่ ศรัทธาในเนื้องานมากขึน้ สังเกตได้ว่าแม้แต่ผทู้ อ่ี ยู่จุด
คัดกรอง คอยยิงอุณหภูมวิ ดั ไข้คนทีเ่ ข้ามาในอาคาร ยังมีความตัง้ ใจวัดอย่างมาก เพราะความหมาย
สาหรับเขาคือการคัดกรองให้ได้ดที ส่ี ุด เพือ่ ให้ผทู้ ผ่ี ่านเข้าไปข้างในนัน้ ปลอดภัย” COVID-19 ได้ทาให้
บุคลากรต้องกลับมาหวนระลึกถึงว่า งานกิจวัตรทีเ่ ราทาอยู่นนั ้ มีความหมายมากเพียงใด ซึง่ จะเห็นได้ว่า
บุคลากรหลายส่วนต่างเกิดความทุ่มเทในการทางาน เช่นเดียวกับทีม่ มี ากขึน้ คือการเกิดนวัตกรรมการ
จัดการต่างๆ เมื่อการทางานนัน้ มีความหมาย และมีอสิ ระในความคิด ทาให้ไอเดียต่างๆ หลังไหลออกมา
่
ซึง่ พลังใจทีเ่ กิดขึน้ เหล่านี้ยงั จะแพร่กระจายไปยังส่วนอื่นๆ เป็ นส่วนทีส่ ร้างสรรค์สงั คมให้น่าอยู่ยงิ่ ขึน้
ต่อไป
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นวัตกรรมดูแลสุขภาพเพื่อชีวิตวิ ถีใหม่
เรื่องราวการพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาลเพือ่ ความปลอดภัยของประชาชน
และผูใ้ ห้บริการ เป็ นเรื่องราว จากรพ.ระยอง
ซึง่ นาทีมโดย นพ.ไชยสิทธิ ์ เทพชาตรี ผอ.รพ.
ระยอง ทีถ่ ่ายทอดเรื่องราวนวัตกรรมต่างๆ ที่
พัฒนาขึน้ เพือ่ รับมือกับสถานการณ์ COVID19 ทีห่ ลากหลายชิ้น ไม่ว่าจะเป็ นอุโมงค์
COVID-19 ทีค่ ดั กรองผูป้ ่ วยแบบอัตโนมัติ
ห้องตรวจโรคทางเดินหายใจแรงดันลบ Smart
OPD ด้วย application รับยาใกล้บา้ นด้วย
Telepharmacy, Smart Triage, Smart wrist
band, VDO laryngoscope, แคปซูล
เคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยความดันลบ ห้องผ่าตัดและห้องทันตกรรมแรงดันลบ หุ่นยนต์ตรวจระยะไกล หุ่นยนต์
ส่งยา หุ่นยนต์สง่ อาหาร ตูต้ รวจเชือ้ COVID-19 แรงดันลบ รถตรวจวินิจฉัย COVID-19 แบบเคลื่อนที่
ห้องแยกแรงดันลบแบบเคลื่อนที่ โครงการ Telehealth, Telemetry in High risk patient ทีผ่ ปู้ ่ วย
สามารถวัดและส่งสัญญาณชีพได้เอง, Tele consult ทีท่ าให้เจ้าหน้าทีส่ ามารถเยีย่ มและสอบถามอาการ
ผูป้ ่ วยได้จากระยะไกล มี Equity health service เชื่อมโยง Telehealth กับ อสม.และรพ.สต. และร่วมกับ
เครือข่ายความร่วมมือหลายภาคส่วน ได้แก่ ปตท. SCG โดยวิทยากรทีร่ ่วมสนทนาเป็ นวิศวกรทีม่ าจาก
องค์กรในเครือของ ปตท. ชื่อว่า IRPC ร่วมกันจัดสร้างอาคารโรคทางเดินหายใจแรงดันลบและนวัตกรรม
ทางการแพทย์เพือ่ สูก้ บั COVID-19
นวัตกรรมเรื่องทีท่ ่านผอ.รพ.ได้เล่า เราส่งทีมงานลงพืน้ ที่ สร้างนวัตกรรมถ่ายทอดเรื่องราว ให้
เห็นของจริงหน้างาน เดินดูไปด้วยกัน สิง่ ทีเ่ ห็นมากกว่านวัตกรรมทีท่ าได้จริง คือ ความสุขและความ
ภูมใิ จของคนหน้างานทีม่ าร่วมเล่าเรื่องราวและนาเสนอ สถานการณ์โควิดทีผ่ ่านมาไม่ได้ทาให้บุคลากร
สาธารณสุขอ่อนล้า แต่ทาให้พวกเรามีความสุขและมีพลัง ทุกวิกฤตมีโอกาส และครัง้ นี้ทมี รพ.ระยองได้
ใช้โอกาสสร้างสรรระบบบริการสาหรับปั จจุบนั และเพือ่ อนาคต เริม่ วางแนวทางการดูแลคนไข้ในภาวะ
New normal โดยยึดหลัก 2P safety ให้ผปู้ ่ วยและบุคลากรปลอดภัย ทัง้ การรับบริการที่ ER , OR, LR
และ IPD โดยคานึงถึง Structure ว่าต้องปรับอย่างไรบ้าง System ทีส่ าคัญทีต่ อ้ งมุ่งเน้น และ Staff ที่
ต้องดูแล บรรยากาศของการเล่าเรื่องราวร่วมกับทีมรองผอ.ทีมแพทย์ทด่ี แู ล ER และทีมนวัตกรรมทีม่ ี
ความภูมใิ จในสิง่ ที่ รพ.ได้ดาเนินการมาอย่างต่อเนื่องและมีแผนทีจ่ ะพัฒนาต่อไปอีกอย่างไม่หยุดยัง้
นอกจากนัน้ ยังได้รบั เกียรติจาก คุณศิรสิ ุข อนุกูล ผูจ้ ดั การแผนกวิศวกรรมไฟฟ้ า บริษทั ไออาร์
พีซี จากัด (มหาชน) ทีม่ าร่วมแลกเปลีย่ นประสบการณ์ทร่ี ่วมด้วยช่วยโรงพยาบาลในการก้าวข้าม
สถานการณ์โควิด สถานการณ์ครัง้ นี้ทาให้เกิดความร่วมืองานกิจการเพือ่ สังคม กลุ่ม ปตท. เพือ่ สูภ้ ยั
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COVID-19 ตัง้ คณะกรรมการ PTT
Group CRSR เฉพาะกิจ COVID-19
ทีม่ ภี ารกิจทีช่ าว Healthcare อย่าง
พวกเราฟั งแล้ว หัวใจพองโต คือตัง้
กลุ่มนี้มาเพือ่ "ปกป้ องบุคลากร
ทางการแพทย์ให้ปลอดภัย จาก
COVID-19" โดยมีภารกิจเร่งด่วน!! มี
อุปกรณ์ปกป้ องแพทย์ให้ดแู ลผูป้ ่ วย
Critical ภารกิจด่วน! คือ เพิม่ ปริมาณอุปกรณ์ทางการแพทย์ สาหรับ Area based และ ทัวประเทศ
่
ดาเนินการสร้างสรรค์นวัตกรรมจากผลิตภัณฑ์และ/หรือ องค์ความรูข้ องบริษทั เพือ่ สนับสนุนบุคลากร
ทางการแพทย์ในช่วงวิกฤติการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 เช่น การมอบ Spun-bonded
nonwoven สาหรับการตัดชุด coverall หรือ Isolation gown ให้โรงพยาบาล จานวน 84 แห่ง มอบ
Patient Transportation Chamber Cover ให้โรงพยาบาล จานวน 116 แห่ง มอบหน้ากาก และ face
shield ทีผ่ ลิตให้กบั รพ.ทัวประเทศ
่
และทีส่ าคัญได้ พัฒนาต้นแบบ อาคารตรวจโรคทางเดินหายใจแรงดัน
ลบ (ARI clinic) เป็ นอาคารทีส่ ามารถพับเก็บเคลื่อนย้ายได้ และออกแบบสอดคล้องกับการใช้และความ
จาเป็ นโดยศึกษาข้อมูลจาก รพ.ระยอง ทีร่ องรับสถานการณ์ในอนาคต
ส่วนหนึ่งของการพัฒนานวัตกรรมของโรงพยาบาลทีเ่ ล่าผ่าน ผอ.รพ.ระยอง ได้มองเห็นทัง้ การ
พัฒนาระบบคุณภาพของโรงพยาบาลอย่างไม่หยุดนิ่ง เห็นทัง้ ความร่วมมือจากภาคเอกชนทีท่ ุ่มเท ระบบ
บริการสุขภาพของไทย เข้มแข็ง เพราะเรามีคนไทยทัง้ ประเทศร่วมกันเป็ นเจ้าของ ขอบคุณสถานการณ์
COVID-19 ทีท่ าให้เรารูว้ ่า คนไทยเก่งและรักกันมากเพียงใด..
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BCM เพื่อความอยู่รอดอย่างยั่งยืน
ดร.เอมอมร คำนุช, อ.ไตรสุดา ไวตรวจโรค
BCM จะเป็นเรื่องใกล้ตัวมากขึ้นเมื่อเกิด
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19
Business Continuity Management เป็นเรื่องที่อยู่ใน
มาตรฐาน HA TQA MBNQA สำหรับมาตรฐาน HA อยู่ใน
Part I -6.2 ข.(2) ที่กล่าวว่า..องค์กรมีการเตรียมความ
พร้อมของระบบงานและสถานที่ทำงานต่อภัยภิบัติหรือ
ภาวะฉุกเฉินโดยคำนึงการป้องกัน การบริหารจัดการ
ความต่อเนื่องของการให้บริการ....
BCM ตาม ISO 22301 หมายถึง กระบวนการ
บริหารโดยองค์รวม ที่ระบุถึงภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับองค์การ และผลกระทบ ของภัยอันตรายที่มีต่อการ
ปฏิบัติการทางธุรกิจ รวมถึงให้แนวทางสำหรับการสร้างความยืดหยุ่นให้กับองค์การ สำหรับการตอบสนอง
อย่างมีประสิทธิผลในการปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ รวมถึงชื่อเสียง ตราสินค้า และ
กิจกรรมที่สร้างคุณค่า ทั้งนี้การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ จะประกอบด้วยการจัดการสำหรับการฟื้นคืน
สภาพ หรือความต่อเนื่องของกิจกรรมธุรกิจ เมื่อเกิดการหยุดชะงักทางธุรกิจ และการบริหารโปรแกรมโดยรวม
ผ่านการฝึกอบรมการฝึกซ้อม และการทบทวน เพื่อให้มั่นใจว่าแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจยังคงเป็นปัจจุบัน
และทันสมัย
BCM ทำให้มั่นใจว่าเมื่อมีเหตุการณ์ไม่ปกติแล้ว รพ.สามารถดำเนินการให้องค์กรบรรลุเป้าหมายได้ ซึ่ง
รพ.ถ้าจัดทำและนำมาใช้ประโยชน์ จะทำให้เกิดความมั่นใจทั้งเจ้าหน้าที่ ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
BCM สัมพันธ์กับ Risk Management
รพ.ส่วนใหญ่มีระบบบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน HA ใน Part II เมื่อมีระบบบริหารความเสี่ยงแล้ว
ถ้ามี BCM ร่วมด้วย จะทำให้องค์กรสามารถดำเนินธุรกิจ มีการทำงานเป็นระบบ มีการเตรียมความพร้อมจะ
สามารถวางแผนเพื่อให้องค์กรสามารถดำเนินการต่อเนื่องได้ รวมทั้งมีขวัญกำลังใจ เชื่อมั่นในองค์กรได้
การวางระบบงานในการ response เพื่อการรับมือ ทุกระยะของวิกฤต ตั้งแต่ ก่อนเกิดวิกฤต ระหว่าง
เกิดวิกฤติ ระยะที่วิกฤตผ่อนคลายได้อย่างไร (recovery) ตัวอย่างในประเทศไต้หวัน มีการจับสัญญาณของ
COVID-19 ได้ ตัวอย่างการผลิตหน้ากากอนามัยที่หยุดการส่งออกไปทั่วโลก ทำให้ไต้หวันมี mask ใช้ใน
ประเทศ นั่นหมายถึงกระบวนการของ BCM ควรมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงของกระบวนการร่วมด้วย
ดังนั้นการเตรียมการที่ดี รพ.ต้องมีข้อมูลสารสนเทศที่เพียงพอ พร้อมใข้ในการวางแผน ถ้าสามารถมี
ระบบทั้งประเทศในการรองรับได้จะทำให้มีการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่นข้อมูลความ
ต้องการของทรัพยากร และแหลงของทรัพยากรที่มีในประเทศเป็นต้น
BCM ในภาวะวิกฤติ จะมีโอกาสใหม่ๆ เกิดขึ้นสำหรับธุรกิจใหม่ๆ การจับมือกันของธุรกิจที่ช่วยส่งเสริม
กัน เช่นระหว่างโรงพยาบาลกับโรงแรมในการกักตัว เป็นต้น
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เมื่อเกิด Business un usual (ไม่สามารถดำเนินการได้ตามปกติ) องค์กรต้องเตรียมความพร้อม ซึง่ ใน
มาตรฐาน HA จะมีแนวทางไว้ เพื่อบริหารจัดการความต่อเนื่องในการดูแลผู้ป่วย และการกลับสู่สภาพเดิมให้
เร็วที่สุด มีแผนป้องกันผลกระทบที่จะเกิดต่อ Operation ดังนั้นแผน BCP (Business Continuity Plan) ต้อง
ระบุชัดเจน ว่าใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร ซึ่งนอกจากจะมีแผนแล้วต้องมีการซักซ้อมแผนร่วมด้วย
การบริหารจัดการให้ทรัพยากรที่มีเพียงพอ ทั้ง คน เงิน ของ รวมทั้ง Partner และ Supplier ในภาวะ
ที่ไม่ปกติ องค์กรต้องพึ่งพา Partner และ Supplier มากกว่าปกติ ดังนั้นสัมพันธภาพที่ดีขององค์กรและ
เครือข่ายมีความสำคัญมาก ตัวอย่างบริษัทผลิตสาหร่ายที่ญี่ปุ่น เมื่อเกิดสถานการณ์ที่ไม่สามารถผลิตสินค้าได้
แต่ได้รับความช่วยเหลือจาก supplier สามารถทำให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้
ขั้นตอนแรกการทำ BCM 1) ต้องประเมินตามบริบท สถานที่ตั้ง ปัญหา ต้องสร้าง Scienario ขึ้นมา
หลายๆ ฉาก รพ.ต้องวิเคราะห์สถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นที่มีผลกระทบต่อการดำเนินการของ รพ.มีอะไรบ้าง
ซึ่งอาจจะเกิดหรือไม่เกิดก็ได้ ทีมงานต้องมีการ Priority แต่ละสถานการณ์ด้วย 2) วางแผนการใช้ทรัพยากร
ของแต่ละสถานการณ์ให้ชัดเจน ทั้งจำนวนคน ศักยภาพคน ข้อมูล อุปกรณ์ที่จำเป็น และ Supply chain
ต่างๆ 3) ทีม Recovery เมื่อเกิดสถานการณ์ การวางแผนแตกต่างกันตามความรุนแรงของสถานการณ์ ไฟไหม้
กับโรคระบาดจะไม่เหมือนกัน 4) การทดสอบสถานการณ์ ซ้อมสถานการณ์ 5) การวางแผนฟื้นฟู หลังวิกฤต 6)
การทบทวนเพื่อเรียนรู้กระบวนการ BCM รับ feedback จากผู้ป่วย ลูกค้า กลุ่มต่างๆ นำมาวิเคราะห์อีกครั้ง
หนึ่ง เปรียบเทียบผลการดำเนินงานขององค์กร ว่าอะไรที่ ทำได้ดีขึ้น อะไรที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้ตาม
เป้าหมาย ประเมินผลกระทบต่อพันธกิจขององค์กร
ระยะเวลาของการทบทวนแผน ควรให้สอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของ STEEP(Social
Technology Economic Environment Policy) ในการวิเคราะห์องค์กร กลยุทธ์ขององค์กร ทบทวนไป
พร้อมๆ กัน ทั้งมาตรฐาน HA ในบทที่ 1-2, 1-4 ,1-5, 1-6, 1-3 ดังนั้นหลังวิกฤตจะเกิด PDCA ทั้งระบบที่มี
การเปลี่ยนแปลง ระบบบริหารความเสี่ยง และ PDCA วงใหญ่ของการนำมาตรฐานไปปฏิบัติด้วย
สรุปประเด็นสำคัญในการจัดทำ BCM
▪ BCM เริ่มทำได้เลย จากการเรียนรู้จากข้อดี / ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจริงจากเหตุการณ์ต่างๆ
▪ พยายามหา scenario ให้ได้มากที่สุด
▪ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วน และชุมชน
▪ ข้อมูล สารสนเทศ ต้องพร้อมใช้งานเสมอ น่าเชื่อถือ นำไปใช้ในการตัดสินใจได้
▪ สื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจในทุกสถานการณ์วิกฤต มีเทคนิคการสื่อสารที่ดี
▪ ซักซ้อม และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
▪ ต้องมีความตระหนัก และมีวัฒนธรรมองค์กรในการเรียนรู้และปรับปรุง
▪ ค้นหาโอกาสใหม่ ๆ ในวิกฤติให้เจอเพื่อนำไปสู่นวัตกรรมใหม่ๆ การทำงานใหม่ๆ เพื่อสร้าง
คุณค่าให้องค์กรอย่างต่อเนื่อง
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กรอบแนวคิด BCM เพือ่ การบริหารองค์กรอย่างต่อเนื่อง
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การบริหารจัดการ CVID-19 ในบริบทของจังหวัดปัตตานี
วิทยากร
1.
2.
3.

นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี
นพ.ชัยรัตน์ ลำโป นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี
นายโกเมธ นาควรรณกิจ รอง ผอ.สรพ.ผู้ดำเนินรายการ

จังหวัดปัตตานีตั้งอยู่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีสังคม วัฒนธรรม ความเชื่อที่แตกต่างจากจังหวัด
อื่นๆ ของประเทศไทย ที่ส่งผลต่อสถานะทางสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน มีโรงพยาบาลจำนวน 14
แห่ง พื้นที่มีชุมชนประชาชนที่เข้าพิธีกรรมทางศาสนาที่เสี่ยงต่อการระบาดของ COVID-19 ในภาพรวมจังหวัด
มีการทำงานประสานกันระหว่างมหาดไทย นำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ประสานกับสาธารณสุขโดยท่าน
นพ.สสจ.จังหวัดและทุกภาส่วนที่เกี่ยวข้อง สามารถทำให้การควบคุมการระบาดและการเฝ้าระวังโรคเป็นไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดตั้ง State Quarantine และ Local Qurantime ที่ผสานทรัพยากรกันทั้งจังหวัด
ร่วมกับการสร้างความเข้าใจกับประชาชนทุกวัฒนธรรม ทุกศาสนา
ปัจจัยของความสำเร็จที่สำคัญ มีดังนี้
1. ภาวการณ์นำ (Leadership) ตั้งแต่การนำใน
ระดับสูง ระดับด้านสาธารณสุขและด้านต่างๆ
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมีการประยุกต์ใช้กรอบ
แนวคิด โดยท่านมีประสบการณ์การทำงาน
หลากหลายด้าน คือ ด้านสาธารณสุข (การเฝ้าระวัง
การป้องกัน การควบคุม การรักษาโรค).การป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย (การป้องกัน การเผชิญ
เหตุ การฟื้นฟู ความมั่นคง (เป็นบริบทของพื้นที่ของ
สามจังหวัดชายแดนใต้) นำมาสู่การวางแผนบริหาร
จัดการเชิงป้องกันเชิงรุกตั้งแต่ยังไม่เกิดเหตุการณ์ใน
ประเทศแต่มีสถานการณ์ที่เกิดในประเทศมาเลเซีย มีการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายและบริหารจัดการ
เป็นกรณีพิเศษ แต่เนื่องจากเป็นโรคอุบัติใหม่ เป็นสถานการณ์ที่ไม่เคยเกิดมาก่อน จึงอาจจะมีคำบาง
คำของโรคหรือสถานการณ์ รวมทั้งความรู้ด้านวิชาการที่ต้องติดตามและ update เสมอ เช่นคำว่า
PUI, ARI Climic รวมทั้งการจัดตั้ง รพ.สนาม
2. การใช้ข้อมูลข้อเท็จจริง (Mangement By fact) รวมทั้งองค์ความรู้ ร่วมกับการสื่อสารประชาสัมพันธ์
ในภาวะวิกฤติ มีการติดตามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการระบาดของ COVID-19 ตั้งแต่เริ่มต้นการแพร่
ระบาดในประเทศเพื่อนบ้าน วางแผนและ สื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบเพื่อเตรียมพร้อมร่วมกันอย่าง
ใกล้ชิด
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3. การใช้ พรบ.โรคติดต่อ ปี 2558 มาใช้ในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค และการใช้ พรก.ภาวะ
ฉุกเฉินที่มีการใช้ในสามจังหวัดอยู่แล้ว เพื่อการปิดกั้น ค้นหา กักกันผู้ที่ต้องสงสัยว่าจะติดเชื้อ เพื่อ
ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อได้อย่างมีประสิทธิผล
4. การปรับ Mindset ของคนทำงานและประชาชนในพื้นที่ว่าโรคนี้ติดต่อจากคนสู่คน ต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากผู้ติดเชื้อในการดำเนินการป้องกัน ต้องมองว่าผู้ติดเชื้อเป็นคนดี เป็นคนไทยด้วยกัน และ
ทุกคนมีความสำคัญในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อจึงจะหยุดเชื้อได้
5. ปัจจัยสำเร็จด้านสาธารณสุขร่วมมือกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด มีการจัดเตรียมความพร้อมใน 2
ส่วน คือ 1) ทีมที่ทำหน้าที่ในการคัดกรอง เฝ้าระวัง สอบสวน ติดตาม ประกอบด้วย สสจ. สสอ. อสม.
2) ทีมดูแลรักษาประกอบด้วย รพ.ปัตตานี และรพช. มีการจัดตั้งสถานที่กักกันในระดับจังหวัด ระดับ
อำเภอ ระดับตำบล ระดับหมู่บ้าน มีการให้รพช.เตรียมเตียง 5 + 1 เพื่อรองรับผู้ป่วยและผู้ป่วยหนัก
1 เตียง และมีการจัดตั้ง รพ.สนาม ที่บริหารจัดการโดยใช้บุคลากรทางการแพทย์ร่วมกันทั้งจังหวัด
6. การได้รับความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่มีความสำคัญ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ผู้นำศาสนาอิสลาม
และประชาชนในพื้นที่ กรณีการจัดตั้งรพ.สนามที่อาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ตั้งแต่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อนุญาตให้ใช้สถานที่ของวิทยาเขตปัตตานีเป็นสถานที่กักตัว
7. กระบวนการฟื้นฟู เยียวยาและดูแล เมื่อมีการกักกันหรือปิดพื้นที่ ทางจังหวัดมีการเตรียมเรื่องการ
ดูแลความเป็นอยู่ของประชาชน โดยการแจกถุงยังชีพ การจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน รวมทั้งการผ่อน
คลายการเปิดดำเนินการกิจการต่างๆ ตามลำดับความสำคัญ
8. กลยุทธ์ที่จะดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อไปสู่ New Normal คือการสื่อสารโดยการสร้างแรงจูงใจ
ด้วยการ ชู 2 นิ้ว คือ ดำเนินการต่อเนื่อง 2 สัปดาห์ (แทนการสื่อสารว่า 14 วัน) ชู 4 นิ้ว คือ 4 เรื่องที่
ต้องเน้นให้ความสำคัญ ได้แก่ 1.การสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออกจากบ้าน 2.การเว้นระยะห่างทาง
สังคม 3. การล้างมือสม่ำเสมอและ 4) การไม่อยู่ที่แออัดโดยได้สื่อสาร 4 สถานที่ให้ประชาชนใช้ชีวิต
อย่างระมัดระวัง คือ 1.พื้นที่ตลาดทั้งหมด 2.ร้านอาหาร 3.ธนาคาร และ 4.สถานที่ออกกำลังกายที่มี
การรวมตัวกันจำนวนมาก
9. การดูแลเรื่องขวัญกำลังใจของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ทั้งในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการ
และเป็นทางการต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องในทุกโอกาส ทั้งนี้ผู้นำระดับสูงเข้าร่วมกิจกรรมด้วย
ตนเอง กิจกรรมการสื่อสารเชิงบวก การประกวดภาพ คลิปวิดีโอสั้นเพื่อการสื่อสารความสำเร็จและ
สร้างแรงจูงใจ ซึ่งสามารถติดตามรายละเอียดได้ทาง website จังหวัดปัตตานี
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ขอขอบคุณ นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหสัดปัตตานี และ นพ.ชัยรัตน์ ลำโป นาย
สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี ที่ร่วมในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการบริการจัดการ COVD-19 ใน
บริบทจังหวัดปัตตานี
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คาถามจาก session How to Think for COVID-19 วันที่ 11 มีนาคม 2563
วิทยากร นพ.ธนรักษ์ ผลิพฒ
ั น์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค
คาถาม
คาตอบ
เจ้าหน้าทีท่ ด่ี แู ลผูป้ ่ วย COVID-19 ต้อง garantine
▪ ถ้าเจ้าหน้าทีใ่ ส่อุปกรณ์ป้องกันและปฏิบตั ิ
หรือไม่
ตามมาตรการไม่จาเป็ นต้องกักตัว แต่เมื่อมี
อาการไข้ ไอ หวัด ต้องแยกตัวทันที
▪ ต้องมีการทางานเป็ นทีม โดยมีเจ้าหน้าที่
ผูป้ ฏฺบิ ตั หิ นึ่งคน และมีเจ้าหน้าที่ safety อีก
หนึ่งคนกากับการปฏิบตั ติ าม Protocal
หากไม่ถูกต้องจะถือว่าเป็ นผูส้ มั ผัสเชือ้
ทันที
ภาพรวมโรงพยาบาลต้องทาอะไร ตัง้ แต่ ด่านหน้า
▪ เมื่อคนไข้เข้ามาถึงโรงพยาบาล สิง่ ทีต่ อ้ ง
จุดคัดกรองและ ARI Clinic
ทาคือ Universal precaution ให้รกั ษา ARI
คนไข้ทุกคนเสมือนว่าเป็ น COVID-19 โดย
รพ.ควรต้องแยก ARI Clinic ออกไป (เพือ่
ลดโอกาสการสัมผัสของบุคลากรทาง
การแพทย์และคนไข้ในโรงพยาบาล)
แนวทางการใส่ชุด PPE
▪ การเลือกใช้อย่างสมเหตุสมผล ไม่ตระหนก
เกินไป มีแนวทางเผยแพร่ออกมาแล้ว
▪ ใช้ชุด Cover all กรณีทาหัตถการที่
invasive ใส่ Tube เป็ นต้น การใส่ชุด
gown กันน้าซึง่ ปกติสามารถใช้ได้
แนวทางการเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยสงสัยหรือผูป้ ่ วยติด กรณีคนไข้ปกติไม่ได้ใส่ Tube ให้สวมเพียง
เชือ้ หรือการย้ายโดยรถพยาบาล
หน้ากากอนามัยให้กบั ผูป้ ่ วยเพียงชัน้ เดียวก็ลดการ
แพร่กระจายเชือ้ ได้ เจ้าหน้าทีใ่ ห้สวมหน้ากาก
อนามัย หรือสวมเพียงกาวน์กนั น้ าก็เพียงพอ
ถ้าสงสัยติดเชือ้ COVID-19 จะต้องทาอย่างไร
สามารถตรวจได้ท่ี รพ.ทุกแห่ง คนไทยทุกคนจะ
ได้รบั สิทธิการรักษาตามหลักประกันสุขภาพถ้วน
หน้า
ผูป้ ่ วยรอตรวจในรพ.ใส่หน้ากากผ้าได้ไหม ขณะรอ ถ้าหาไม่ได้สามารถทดแทนได้ สามารถใช้ทดแทน
ตรวจ
กว่าการไม่มเี ลย แต่ถา้ ในหน่วยงาน ARI ควรใส่
surgical mask
การตรวจเชือ้ ให้สถานพยาบาลตรวจได้เอง
ขณะนี้สามารถตรวจได้ท่รี พ.จังหวัด
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Session “Effective Negative Pressure Room”
อ.เชาวลิต เมฆศิรธิ กุล วิศวกรผูเ้ ชีย่ วชาญด้านความปลอดภัยสิง่ แวดล้อมและอากาศ
อ.โกเมธ นาควรรณกิจ รอง ผอ.สรพ. และผูเ้ ยีย่ มสารวจ HA
คาถาม
คาตอบ
1. อากาศสะอาดจะต้องไหลผ่านจากบุคลากรสู่
หลักการสาคัญในการจัดเตรียมห้องตรวจ
ผูป้ ่ วย (บุคลากรต้องอยู่ตน้ ลมเสมอ) ดึง
ผู้ป่วย
อากาศเสียจากด้านข้างหรือด้านหลังผูป้ ่ วย
2. แรงดันอากาศภายในห้องตรวจต้องสูงกว่า
พืน้ ทีห่ น้าห้อง
3. ตาแหน่งของพยาบาลหน้าห้องตรวจควรอยู่
ด้านข้างประตูเพือ่ ไม่ให้รบั อากาศทีไ่ หลผ่าน
ตัวคนไข้
4. กรณีเปิ ดหน้าต่างหลังห้องตรวจ ควรเปิ ดพัด
ลมจากทางหน้าต่างบังคับให้อากาศไหลจาก
ภายนอกผ่านตัวผูป้ ่ วยออกไป
5. กรณีจดั ห้องตรวจทีม่ รี ะบบระบายอากาศให้
มีแรงดันลบ มีพดั ลมดูดอากาศควรอยู่
บริเวณใกล้พน้ื เพือ่ ไม่ให้ฝอยละอองฟุ้ง
ขึน้ มา
หลักการสาคัญในการจัดเตรียมห้องแยก
1. อากาศควรไหลจากทีส่ ะอาดมากไปหาที่
สะอาดน้อย ปล่อยอากาศดีเข้ามาจากทาง
ติ ดเชื้อ (Infectious Isolation Room) ที่เป็ น
ปลายเตียง แล้วดึงอากาศออกให้หอ้ งเป็ น
ห้องแรงดันลบ
แรงดันลบ ดึงอากาศออกบริเวณด้านศรีษะ
ของผูป้ ่ วยต่ากว่าระดับศรีษะ
2. การกรองอากาศเสียทีอ่ อกจากห้องแรงดัน
ลบ ทิง้ ไปนอกพืน้ ทีท่ ห่ี ่างจากบริเวณทีผ่ คู้ น
ในรัศมี 10-15 เมตร แต่ถา้ พืน้ ทีภ่ ายนอก
แออัดจาเป็ นต้องใส่ filter เครื่องกรองอากาศ
หรือปล่อยอากาศเสียขึน้ ไปบริเวณทีส่ งู กว่า
3 เมตร เพือ่ ให้ละอองฝอยเจือจางในอากาศ
3. การตรวจสอบห้องแรงดันลบแบบง่าย เปิ ด
ประตูจะมีการไหลของอากาศผ่านจากหลัง
เราผ่านเข้าไปในห้องตามแรงลมทีด่ ดู เข้าไป
ตรวจสอบความพร้อมใช้ของห้อง
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Ventilantion เป็ นแรงดันลบ มีอากศ
ไหลเวียน Ven 12 ACH, เติม fresh air
จากภายนอก(Outside Air) 2 ACH
4. กรณีระบบเป็ นแบบทีใ่ ช้อากาศทีห่ มุนเวียน
กลับมา ต้องมีการกรองผ่าน HEPA filter,
ถ้าอากาศเสียทีด่ งึ ออกจากห้องไปด้านนอก
ทีม่ พี น้ื ทีแ่ คบ ส่วนพัดลมดูดอากาศออกควร
กรองผ่าน HAPA filter อีกชัน้ หนึ่ง
5. ตรวจสอบแรงดันตกคล่อมตาม spec ของ
ห้อง ควรมีจุดแสดงค่าสูงเกินมาตรฐานและ
ค่าทีต่ ่ากว่ามาตรฐาน กรณีพบว่ามีค่า
แรงดันตกคล่อมต่ากว่าปกติควรตรวจสอบ
HEPA filter อาจจะมีการรัว/เสื
่ อ่ มสภาพทา
ให้ประสิทธิภาพของห้องลดลง ผูร้ บั ผิดชอบ
จาเป็ นต้องมีการตรวจสอบเชิงรุกที่
สม่าเสมอ
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คาถามจาก Facebook Live session บทบาท ICN ในการจัดการสถานการณ์ COVID-19
วันที่ 15 เมษายน 2563 โดย อ.วราภรณ์ เทียนทอง
คาถาม
คาตอบ
การทาความสะอาด
1.Sodium Hypochlorite ผสมแล้วทิ้ งไว้ได้ ไม่เกิน 24 ชัวโมง
่
(หากเก็บไว้อาจจะส่งผลต่อประสิทธิภาพ)
นานแค่ไหน
2.การทาความสะอาด Hood PAPR ก่อน เช็ดทาความสะอาดรอบนอก hood ด้วย Sodium Hypochlorite
5,000 ppm เช็ดด้านในด้วย 70% alc เพราะหาใช้ Sodium
นามาใช้ซา้ ควรทาอย่างไร
Hypochlorite จะเหม็นมาก
3. การทาความสะอาดแอร์ในห้องแยกที่ ถ้าเป็ น COVID-19 เป็ น DP & CP เช็ดทาความสะอาดหลังจาหน่าย
ภายนอก แต่หากห้องนี้จะใช้รบั คนไข้ COVID-19 ต่อ ก็เช็ดทาความ
ไม่ใช่ห้อง Negative
สะอาดธรรมดา แต่หากเลิกให้องแล้ว นาตัวกรองมาล้างด้วยน้าผสม
ผงซักฟอก และน้ายาทาความสะอาดแอร์ ไม่ตอ้ งเปลีย่ น filter แต่
เวลาช่างแอร์มาทาความสะอาดเอาตัวกรองออกมาล้างต้องใส่
หน้ากากกรองอนุภาค (Respirator)
1. ซักด้ายน้ าร้อน ปั จจุบนั มีถุงใส่ผา้ ทีท่ าจากข้าวโพด (ซึง่ จะ
4.เสื้อผ้าผู้ป่วยจะนาไปซักใช้ต่อจะจัดการ
ละลายน้ าทีอ่ ุณหภูมิ 60 องศาขึน้ ไป) สามารถใส่ไปในเครือง
อย่างไร
ซักผ้าได้เลย โดยตัง้ โปรแกรมเป็ นผ้าติดเชือ้ ซึง่ ซักน้าร้อนที่
อุณหภูมิ 71 องศา นาน 25 นาที หรือใช้หลักการเดิมคือใส่
ถุงแดง แยก เช็ดทาความสะอาดรอบๆถุงผ้า ใส่ถุงแดง 2
ชัน้ (หรือใส่ถงั แทนก็ได้) ระบุผา้ ติดเชือ้ เจ้าหน้าทีใ่ ส่ PPE
(surgical mask face shield gown แขนยาวกันน้าสาหรับ
แม่บา้ น ถุงมือยาง ตัดปากถุงหน้าเครื่องซักผ้าติดเชือ้ และ
ค่อยๆ ดันผ้าลงไปในถังซัก ซักผ้าตามารตฐานผ้าติดเชื้อ
(อุณหภูมิ 71 องศา นาน 25 นาที)
2. หากไม่สามารถซักทีค่ วามร้อนได้สามารถใช้ Sodium
Hypochlorite 500 ppm แช่ผา้ ทิง้ ไว้นาน 30 นาที
3. ใส่เครื่อง Autoclave
่ 500 ppm ถ้าปนเปื้ อนชัดเจน เช่น อาเจียน
5.น้ายาฆ่าเชื้อทัวไปควรใช้
่
500 ppm หรือ ทาความสะอาดทัวไป
ถ่ายเหลว ให้ใช้ความเข้มข้น 5,000 ppm
1000 ppm
การจัดการขยะ
ใช้ 70% Alcohol เท หรือพ่นลงบนผ้าสะอาดแล้วนาไปเช็ดถุงขยะ
1.ถ้าเก็บขยะแบบ double bag ถุงด้าน
ชัน้ ใน ไม่ใช้การ spray ทีถ่ ุงเพราะจะทาให้เชือ้ ฟุ้งกระจายได้ ถุง
นอกต้องฆ่าเชื้อด้วยน้ายาอะไร
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ขยะชัน้ นอกจะทาวิธเี ดียวกัน (แต่เปลีน่ ผ้าผืนใหม่) หรือจะสเปรย์
ด้วย 70% Alcohol เลยก็ได้เพราะถือว่าสะอาด
ขยะติดเชือ้ เพราะเชือ้ ยังคงสามารถอยู่ในร่างกายได้

2.ขยะในจุดกักตัว 14 วันจัดเป็ นขยะ
ประเภทใด
การใช้ Personnel Protective Equipment
▪ การเก็บ Lab ต้องใส่ชุด Cover all ต้องจาแนกการเก็บสิง่ ส่งตรวจว่าฟุ้งกระจายไหม แต่ทงั ้ สองวิธไี ม่
จาเป็ นต้องใส่ชุด Coverall สามารถใส่เสือ้ gown กันน้าแขนยาวได้
หรือไม่
แตกต่างกันทีห่ น้ากาก
▪ เก็บ Specimens ที่ไม่ฟ้ งุ กระจาย Gown กันน้ าแขนยาว หน้ากากอนามัย face shield ถุงมือ
ของละอองฝอย น้ามูกน้าลาย
Gown กันน้ าแขนยาว หน้ากากกรองอนุภาค (เช่น N95, N100),
▪ เก็บ specimens ที่มีการฟุ้ง
face shield, หมวกคลุมผมและถุงมือ
กระจายของละอองฝอย น้ามูก
น้าลาย
2.การ Re used N95 ด้วยเครื่องอบร้อนทา ตามมาตรฐานให้ใช้แบบครัง้ เดียวทิง้ แต่ในกรณีขาดแคลนจากโรค
ระบาด มีการวิจยั เพือ่ re used 1 ครัง้ พบว่ายังคงมาตรฐาน (ลดลง
ได้กี่ครัง้
ประมาณ 1%) แต่ยงั ไม่มกี ารระบุจานวนครัง้ ที่ re used โดยขอให้
ยึดหลัก 3 D ดังนี้
- Difficult หายใจแน่นอึดอัดหรือไม่??
- Damage สูญเสียรูปทรง???
- Dirty
เหม็น เปี ยก แฉะ สกปรก เปื้ อนชัดเจน??
ศึกษารายละเอียดพิ่ มเติ มที่
https://www.facebook.com/109461847073213/
posts/228606001825463?vh=e&sfns=mo
3.กรณี ห้องแยกเดี่ยวใช้ PPE ชุดเดียว
ผูป้ ่ วยในห้องแยก โดยเฉพาะผล lab + การทีบ่ ุคลากรเข้าไปดูแลอาจ
มีการปนเปื้ อนเชือ้ ทีช่ ุด PPE ทีส่ ว่ มใส่ จึงควรใช้ครัง้ เดียวทิ้ง เพราะ
เปลี่ยนแต่ถงุ มือได้หรือไม่
การแขวนเก็บไว้ใส่จะทาให้เกิดการปนเปื้ อนมือ หรือ ถุงมือ แต่หาก
เราทาหน้าทีใ่ น Cohort ward เราดูแลผูป้ ่ วย รายที่ 1 สามารถถอด
ถุงมือ ล้างมือ ใส่ถุงมือคู่ใหม่ ไปดูแลผูป้ ่ วยรายต่อไปได้
ไม่จาเป็ น การเก็บ NPS ทาให้เกิดการฟุ้งกระจายได้เล็กน้อย ดังนัน้
4.เจ้าหน้ าที่ห้องปฏิ บตั ิ การที่รอรับ
specimen กับ แพทย์ที่เป็ นคนทา Throat ผูเ้ ก็บควรใส่ gown กันน้ าแขนยาว หน้ากากกรองอนุภาค (N95)
face shield หมวกคลุมผม และถุงมือ
swab ต้องใส่ชุด Cover all หรือไม่
ผูช้ ่วยเก็บ specimens ใส่ gown กันน้ าแขนยาว หน้ากากอนามัย
face shield ถุงมือ
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คนรับ specimens ภายนอก เพือ่ ส่งไปห้องตรวจปฏิบตั กิ าร ใส่
เฉพาะหน้ากากอนามัยและถุงมือ
5.ชุด PPE แบบหมี มีหมวก ถุงเท้า ใส่และ ขัน้ ตอนการใส่
▪ ล้างมือ
ถอดแบบไหน
▪ ใส่ชุด Cover all
▪ ใส่หน้ากาก (ชนิดของหน้ากากขึน้ อยู่กบั กิจกรรมเกิดการฟุ้ง
กระจายของละอองฝอยไหม ถ้าฟุ้งกระจายใส่ N95 ทา Fit
test ทุกครัง้ หลังการใส่)
▪ คลุม HOOD
▪ ใส่ face shield กรณีมสี งิ่ คัดหลัง่
▪ ใส่ Shoe cover
▪ ใส่ถุงมือ (จะใส่กช่ี นั ้ ขึน้ อยู่กบั งาน เช่นการเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วย
อาการหนักไปโรงพยาบาลอื่น ก็ใส่ 2 ชัน้ )
ขัน้ ตอนการถอด (หลักการคือด้านนอกสกปรก ด้านหน้าสกปรก
เวลาถอด สกปรกต้องจับกับสกปรก สะอาดต้องจับกับสะอาด) มี
ขัน้ ตอนการถอด ดังนี้
▪ ถอดถุงมือคู่นอก
▪ ถอด face shield
▪ รูดซิปลงกลางตัว จับบริเวณ Hood ด้านนอก พับตลบเอา
ด้านในออกมาให้พน้ ศีรษะ ค่อยๆขยับไหล่ และตัวเสือ้ (จับ
ด้านนอก) จนถึงข้อมือ ถอดปลายแขนเสือ้ พร้อมถุงมือ ม้วน
ด้านในออก จนถึงเอว ไล่ลงมาส่วนขา และถุงเท้า
▪ ล้างมือ
▪ ถอดหน้ากาก
▪ ล้างมือ
หมายเหตุ
กรณีทไี ่ ม่ได้ถอดชุดพร้อมถุงเท้า ให้ถอดชุด ล้างมือ ถอดถุงเท้า ล้าง
มือ และถอดหน้ากาก ล้างมือ
6. ในการทาคลอด Case สงสัย PUI ต้อง ใส่ PPE โดยใช้มาตรการ Droplet and Contact Precautions ซึง่
ปกติขณะทาคลอดใส่ชุดทาคลอดมาตรฐาน ได้แก่ gown กันน้ า,
ใส่ PPE หรือไม่
หน้ากากอนามัย, face shield, หมวกคลุมผม และถุงมือ เป็ น
มาตรฐานอยู่แล้ว
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7.ในงานทันตกรรม ทันตแพทย์และผู้ช่วย คัดกรองผูป้ ่ วยเสีย่ งให้ชดั เจน งด/เลื่อนหัตการทีเ่ กิด Aerosol ไป
ก่อน ทาหัตถการอื่นๆด้วย Droplet and Contact Precautions เพิม่
ใช้ PPE อย่างไร
Face shield
8. ทา Nasophalyngeal swab ใช้ CPE ได้ เสือ้ gown แบบใช้แล้วทิง้ เป็ นวัสดุกนั ละอองน้ าได้ เช่น CPE,
Isolated gown สามารถใช้ CPE ในการเก็บ NPS ได้
หรือไม่
ใช้หมวกใยตามปกติ ได้ไหม
9. Surgeon/Scrub/Circulate ใส่ PPE แบบ ปฏิบตั ติ ามแนวทางการผ่าตัดปกติ
กลุ่มเสีย่ งสูง ทีม่ หี ตั ถการทีอ่ าจ produce aerosol เช่นเลื่อยกระดูก
ไหน
หรือ Transplant หรือต้องใช้เวลาในการผ่าตัดนาน แนะนาการใส่
PAPR จะทาให้ปฏิบตั งิ านได้สะดวกกว่า
10. Isolated gown หมายถึงเสื้อพลาสติ ก Protective gown หมายความรวมถึง
1. Isolation gown กาวน์ทท่ี าด้วยพลาสติก CPE (chlorinated
แขนยาว เปิ ดหลังหรือเปล่า ควรใส่แบบ
polyethelene) อาจจะเป็ นแบบทีป่ ิ ดเฉพาะด้านหน้า หรือปิ ด
ไหน
คลุมรอบตัว
2. surgical gown ซึง่ กันน้ าได้เฉพาะตัวชุด แต่รอยต่อ รอยเย็บ
อาจจะกันน้าได้ไม่สมบูรณ์ และ
3. surgical isolation gown ซึง่ กันน้ าได้ทงั ้ ตัวชุดและรอยต่อ
รอยเย็บ ส่วนใหญ่ควรใช้แบบทีป่ ิ ดคลุมรอบตัว มีสายรัดผูก
ทีด่ า้ นข้างเอว แต่บางกรณีเช่น ที่ ARI clinic ส่วนนอกห้อง
ตรวจ อาจจะใช้ CPE แบบทีป่ ิ ดเฉพาะด้านหน้าได้
การเลือกใช้ชนิดของ gown ขึน้ อยู่กบั การทากิจกรรมการพยาบาล
11. การ Re use N95 ด้วยเครื่องอบลม
▪ การ Re used N95 สามารถทาได้ดว้ ยการ dry heat (6570 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที) ตรงกับ PPE ระบุ
ร้อนสามารถฆ่า TB ได้หรือไม่
สัญลักษณ์เฉพาะคนทีส่ ายคาด ไม่ใช้ปากกาเขียนทีต่ วั
หน้ากาก เนื่องจากจะซึม
▪ กรณีใส่ถุงกระดาษแบบ 1:1 แขวนในตูอ้ บลมร้อนให้ลมผ่าน
เข้าออกได้ดี
12. PPE ในผู้ป่วยที่ทา Swab เป็ นขยะ
ผูป้ ่ วยทีท่ า Swab คือผูป้ ่ วยเข้าข่าย PUI จึงจัดเป็ นขยะติดเชือ้
ประเภทใด
การดูแลผู้ป่วย
1.มารดาติ ดเชื้อ Covid ทารกที่คลอดต้อง ปฏิบตั ติ ามแนวทางปกติ keep warm ทารกป้ องกัน Hypothermia
แต่ควร Isolated จากมารดาCOVID-19
รีบเช็ดตัวทาความสะอาดหรือไม่
2.คนไข้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยงต้องเฝ้ าระวัง
▪ Urgency ให้งด/เลื่อนผ่าตัด
แต่ยงั ไม่เข้าเกณฑ์ PUI ต้องมาผ่าตัดที่รพ.
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เรามีแนวทางในการบริ หารจัดการคนไข้
อย่างไรคะ
3.กรณี คนไข้หลังผ่าตัด แพทย์คิดว่าเป็ น
กลุ่มเสี่ยง CV19 ทา swab รอผลแลป
บุคลากรที่เข้าร่วมผ่าตัดต้อง Self
Quarantein หรือไม่
4. ผู้ป่วย Covid + อาการดีขึ้น D/C กลับ
บ้านต้อง Quarantine ระดับไหน
การตรวจทางห้องปฏิ บตั ิ การ
ความเห็นเรื่องการตรวจเชื้อในประชาชน
ตรวจเยอะเจอเยอะกับไม่ตรวจ

รายละเอียดการทาความสะอาดเพิ่ มเติ ม
ความรู้ด้าน IC ที่เป็ นประโยชน์

คาแนะนาการใช้อุปกรณ์สว่ นบุคคลป้ องกัน
การติดเชือ้ สาหรับบุคลากรทางการแพทย์
ฉบับล่าสุด (20 เมษายน 2563) ออกโดย
กรมการแพทย์ คณะทางานด้านการ
รักษาพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข
คณะแพทย์จากมหาวิทยาลัย และสมาคม
วิชาชีพต่างๆ

▪ Emergency ใช้หลักการป้ องกันเต็มพิกดั Airborne เพราะ
มาจากพืน้ ทีเ่ สียง หรือเสีย่ งสูงอาจพิจารณา PAPR
บุคลากรทางการแพทย์ทุกคนต้อง Self Quarantine ตนเอง วัดไข้
ตนเองทุกวันเพือ่ เฝ้ าระวังทันท่วงที ถ้าไข้ >37 องศาเซลเซียสให้เข้า
สูร่ ะบบดูแลรักษา
ถ้ารักษาไม่ครบ 14 วันทา Home Quarantine จนครบ หลังจากนัน้
Self Quarantine ต่อครบ 30 วัน

ควรตรวจเมื่อมีความเสีย่ ง ตามนิยามการสอบสวนโรค หากตรวจใน
ทุกคนทุกกลุ่มจะทาให้โหลดงานเจ้าหน้าทีห่ อ้ งปฏิบตั กิ ารและ
ประโยชน์ทไ่ี ด้อาจไม่คุม้ ค่า สิน้ เปลือง หากเป็ นกลุ่มเสีย่ งควรตรวจ
และตรวจในเวลาทีเ่ หมาะสม เช่น วันที่ 5-7 หลังเดินทางกลับมาจาก
พืน้ ทีเ่ สีย่ ง โดยระหว่างนี้จะต้องแยกกักตัวเองในพืน้ ทีท่ ก่ี าหนด และ
ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา โดยพาะเมื่อมีบุคคลอื่นอยู่ดว้ ย
สามารถศึกษาได้ท่ี
https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=iPh6y_xc9sw
http://wow.in.th/NFA1

http://covid19.dms.go.th
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คาถามเรื่องการทาความสะอาดสิ่ งแวดล้อมเครื่องมืออุปกรณ์
โดย วิ ทยากร อ.โกเมธ นาควรรณกิ จ
คาถาม
คาตอบ
ตู้ อะครีลคิ หรือ Aerosol Box สาหรับเก็บสิง่ ส่งตรวจ ใช้ Alcohol 70 % หรือ โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 0.5% เช็ดถู
จากผูป้ ่ วยทีต่ ดิ เชือ้ COVID-19 มีขอ้ แนะนาการทา
ทาความสะอาดทัง้ ข้างนอกและข้างใน สามารถเทียบเคียง
ความสะอาดอย่างไร
กับมาตรฐานห้องปฏิบตั กิ ารของกรมวิทยาศาสต์การแพทย์
ห้อง Single room เปิ ดแอร์ทาความสะอาดอย่างไร

ต้องปิ ดแอร์ก่อน แล้ว เปิ ดประตู หน้าต่างทิง้ ไว้ให้อากาศ
ถ่ายเท 30 นาที แล้วค่อยเข้าไปทาความสะอาด
โซเดียมไฮโปคลอไรท์ ผสมแล้วเก็บไว้ได้นานแค่ไหน ประสิทธิภาพของการกาจัดเชือ้ ควรผสมแล้วใช้ให้หมด
ภายใน 24 ชม.
หลังผูป้ ่ วยกลับบ้านควรทาความสะอาดแอร์ในห้อง
หลังจากทาความสะอาดพืน้ ทีใ่ นห้องเสร็จแล้วควรถอด
ผูป้ ่ วยอย่างไร
หน้ากาก แผ่นกรองออกมาล้างทาความสะอาดด้วย
โซเดียมไฮโปคลอไรท์ ทิง้ ไว้ให้แห้ง แล้วใส่กลับใหม่ท้งิ ไว้
อย่างน้อย 30 นาที จึงจะรับผูป้ ่ วยใหม่ได้
ทาความสะอาดรถพยาบาลแล้วถอดชุดทีไ่ หน
ถอดชุดในห้องทีเ่ ตรียมไว้ก่อนไปชาระร่างกาย ชุดทีถ่ อดถือ
ว่าเป็ นขยะติดเชือ้ ทิง้ ในถุงขยะติดเชือ้ ต้องเตรียมห้องถอด
ชุดในหน่วยยานพาหนะเพิม่ ในรพ.ทีย่ งั ไม่มี
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