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คำนำ
ในสถานการณการแพรระบาดของโรค COVID-19 ที่เกิดจากการติดเชื้อ SARS-CoV-2
ทั่วโลกทําใหเกิดการแนวทางปฏิบัติใหมๆ มากมาย เพื่อความปลอดภัยของผูปวยและบุคลากร
ในการปองกันและควบคุมการติดเชื้อ ทีมผูเชี่ยวชาญที่รวมกันพัฒนาเปาหมายและแนวทาง
ปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย สําหรับผูปวยและบุคลากร (Patient and Personnel Safety
Goals) หรือ (SIMPLE)2 เห็นความสําคัญที่จะตองรวมกันทบทวนและเพิ่มเติมแนวทางปฏิบัติ
เพื่อสอดคลองกับสถานการณที่มีการระบาดของโรค รวมถึงแนวทางปฏิบัติที่เปนวิถีปฏิบัติใหม
(New normal) ที่มีโอกาสประสบกับโรคอุบัติใหมในอนาคต ทีมผูเชี่ยวชาญจึงไดมีการประชุม
และร ว มกั น เลื อ กประเด็ น เป า หมายความปลอดภั ย เดิ ม จาก SIMPLE ทั้ ง ในกลุ  ม Patient
และ Personnel ที่สําคัญและสอดคลองกับสถานการณบางประเด็นเพื่อวางแนวทางปฏิบัติ
รวมถึงขยายไปในเปาหมายความปลอดภัยบางเรื่องที่อาจสงผลกระทบทางออมจากสถานการณ
ระบาดของโรค โดยผู  เชี่ ย วชาญเรื่ อ งดั ง กล า วเห็ น ควรให มี ก ารปรั บ แนวทางปฏิ บั ติ ร  ว มกั น
อยางเปนระบบ
หนังสือ Patient and Personnel Safety for Emerging Infectious Diseases
ฉบับนี้ จึงเปนเสมือนหนังสือแหงความตั้งใจดีของกลุมผูเชี่ยวชาญเพื่อความปลอดภัยของผูปวย
และบุคลากร ไดชวยกันรวบรวมสถานการณ เปาหมายความปลอดภัย และแนวทางปฏิบัติ
บางประเด็ น ของ (SIMPLE) 2 เพื่ อ เป น เครื่ อ งมื อ สํ า หรั บ บุ ค ลากรทางสาธารณสุ ข เลื อ กใช
ใหสอดคลองกับบริบทของแตละพื้นที่ โดยยังคงยึดเปาหมายในการสรางความปลอดภัยใหกับ
ผูปวยและบุคลากร และการลดอุบัติการณความเสี่ยงที่ปองกันได (preventable harms)
ดวยการวางระบบที่ดี
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน) ขอขอบพระคุณอาจารย
ผูเชี่ยวชาญทุกทานที่รวมกันผลักดันหนังสือเลมนี้จนสําเร็จ โดยหวังเปนอยางยิ่งวา หนังสือเลมนี้
จะเปนหนึ่งในกลไกเล็กๆ ที่ชวยขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพของประเทศไทยใหมีคุณภาพ
และความปลอดภัยสําหรับทุกคนในทุกสถานการณ
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน)
มกราคม 2564
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Patient Safety Goals
S: Safe Surgery
Context & challenge:

การผาตัดเปนการรักษาวิธีหนึ่งที่มีการรุกลํ้าเขาไปในรางกายหรืออวัยวะ
ที่มีปญหาหรือเปนโรค กระบวนการผาตัดประกอบดวยการเตรียมผูปวยใหมี
ความพรอมทั้งดานรางกายและจิตใจในการผาตัด การเตรียมอุปกรณ เครื่องมือ
และสิ่งแวดลอมใหพรอมและมีความปลอดภัย การดมยาหรือใหยาระงับความรูสึก
เพื่อใหการผาตัดสะดวก ราบรื่น และผูปวยไมเกิดความเจ็บปวด โดยที่ระบบ
ไหลเวี ย นและการหายใจยั ง สามารถทํ า งานได ใ นขณะผ า ตั ด รวมถึ ง การดู แ ล
หลังผาตัดใหผูปวยฟนตัวไดเร็ว กลับสูสภาวะปกติที่ดีไมนอยกวากอนผาตัด
หรือสามารถลดความพิการหรือทุกขทรมานจากอาการของโรค ซึ่งกระบวนการ
ทั้งหมด ผูปวยจะไดรับการดูแลใหการผาตัดประสบความสําเร็จ ผูปวยปลอดภัย
และเปนประโยชนสูงสุดของผูปวย
ดังนั้นในกรณีการผาตัดผูปวยที่มีโรคติดเชื้ออุบัติใหม (ที่ติดตอทางเดิน
หายใจ) จะตองมีการดูแลและระมัดระวังมากยิ่งขึ้นในเรื่องการควบคุมการแพร
กระจายของโรคดังกลาวไปยังผูป ว ยอืน่ ๆ รวมถึงบุคลากรทางการแพทยใหปลอดภัย
จากการติดเชื้อโรคติดเชื้ออุบัติใหมดวย
1. Goals:

1.1 เพือ่ การจัดการอยางเหมาะสมในกรณีทมี่ ผี ปู ว ยติดเชือ้ โรคอุบตั ใิ หม
ที่ติดตอทางเดินหายใจเขารับการผาตัด
1.2 เพื่อเปนแนวปฏิบัติวิถีใหมในกระบวนการผาตัดตลอดทุกระยะ
การผาตัด

2. Guideline:

แนวทางปฏิบัติที่สําคัญ
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S 1: Safe Surgery and
Invasive Procedure
S 1.1 Surgical checklist
การบริหารจัดการในระยะ sign in, 1. กอนการ sign in
time out และ sign out
1.1 กอนการ sign in ทีมผาตัด (ศัลยแพทย
ในการผาตัดผูปวยโรคติดเชื้ออุบัติใหม
วิสัญญีแพทย และพยาบาล) รวมกันวางแผน
การเตรียมความพรอมกอนผาตัด (ตามแนว
ปฏิบัติในขอ S 3.1)
1.2 การจัดเตรียมความพรอม (set up)
โดยจัดเตรียมหองผาตัด และเครื่องมือ
อุปกรณตางๆ ใหพรอม กอนผูปวยเคลื่อนยาย
เขามาในหองผาตัด เชน พยาบาลเตรียมหอง
ผาตัดและเครื่องมืออุปกรณในการผาตัด
วิสัญญีพยาบาลเตรียมอุปกรณการระงับความรูสึก
ใหเหมาะสมและเพียงพอ (ตามแนวปฏิบตั ขิ อ
S 3.2 และ S 3.3) โดยเฉพาะ เตรียมอุปกรณ
การปองกันการแพรกระจายของโรคอุบัติใหม
ตามนโยบายของโรงพยาบาล
1.3 ทีมผาตัดปฏิบัติ sign in ตามแนวปฏิบัติเดิม
2. ทีมผาตัดปฏิบัติ time out ตามแนวปฏิบัติเดิม
โดยเพิม่ เติมเรือ่ งการทบทวนการผาตัดของศัลยแพทย
และการดมยาของวิสัญญีแพทย ที่ตองเนนขั้นตอน
ที่ทีมผาตัดตองระมัดระวังในการแพรกระจาย
ของเชื้อโรคอุบัติใหม
3. เมื่อทีมผาตัดปฏิบัติ sign out ตามแนวปฏิบัติเดิม
เสร็จแลว พยาบาลดูแลการแยกประเภทเครื่องมือ
และอุปกรณการผาตัด และควบคุมการจัดการขยะ
ติดเชื้อและอุปกรณปองกันสวนบุคคล (PPE)
ที่ใชแลว รวมทั้งการทำความสะอาดหองผาตัด
(ตามแนวปฏิบัติขอ S 3.2 และ S 3.3)
Measurement and
แนวทางการประเมิน/ติดตาม/วัดผล
Evaluation
ประเมินขอผิดพลาดและเหตุการณ ใชระบบการตามรอยกระบวนการปฏิบัติ (system
ไมพึงประสงค
tracer) ตามนโยบายและแนวทางการปฏิบัติของ
โรงพยาบาล
10

(SIMPLE)2 Patient and Personnel Safety for Emerging Infectious Diseases









ควรหลีกเลี่ยง

แนวปฏิบัติ/ปองกัน
(Safe Practice Recommendations)

ควร

ประเด็นสำคัญ

ตอง

การจัดการ crisis management

S 1.2 Surgical Site Infection
Prevention
การปองกัน SSI ในผูปวยที่มี
การติดเชื้อโรคอุบัติใหม

โรงพยาบาล/หนวยงาน ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ
การปองกัน SSI ขอ S 3.1 เดิม โดยเพิ่มเติมดังนี้
1. กำหนดนโยบายการปฏิบัติตามแนวทาง
การปฏิบัติการใชหองผาตัดในสถานการณ
การระบาดของโรคอุบัติใหม) (เชนเดียวกับ
ขอ S 3.1)
2. การดูแลและควบคุมสิ่งแวดลอมใหปฏิบัติ
ตามแนวปฏิบัติขอ S 3.1
3. การดูแลเครือ่ งมือผาตัดใหปฏิบตั ติ ามแนวปฏิบตั ิ
ขอ S 3.2
4. การปฏิบัติเพื่อปองกัน SSI ปฏิบัติตาม
Guidelines for the Prevention of
Surgical Site Infection: the Society of
Surgical Infection of Thailand (SIST)20
5. การใหความรูแกบุคลากร เพิ่มเรื่องการปองกัน
การติดเชื้อโรคอุบัติใหมและ standard
precaution

Measurement and
Evaluation

แนวทางการประเมิน/ติดตาม/วัดผล

1. การปฏิบัติตามหลักฐานเชิง
ประจักษและนโยบายของ
โรงพยาบาล
2. อัตราการติดเชื้อแผลผาตัด

1. ใชระบบการตามรอยกระบวนการปฏิบัติ (system
tracer) ตามนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติของ
โรงพยาบาล
2. อุบัติการณการติดเชื้อแผลผาตัด

ควรหลีกเลี่ยง

แนวปฏิบัติ/ปองกัน
(Safe Practice Recommendations)

ควร

ประเด็นสำคัญ

ตอง

การจัดการ crisis management
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S 1.3 Enhanced Recovery
after Surgery
การสงเสริมการฟนตัวหลังผาตัด
การสงเสริมการฟนตัวหลังผาตัด ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ
ในผูปวยที่มีการติดเชื้อโรคอุบัติใหม การสงเสริมการฟนตัวหลังผาตัดขอ S 1.3 เดิม เพื่อลด
ภาวะแทรกซอนหลังผาตัดในผูปวยที่มีการติดเชื้อโรค
อุบัติใหม และเพิ่มเติมดังนี้
1. ระยะกอนผาตัด การใหความรูและคำแนะนำ
แกผูปวยกอนผาตัด เพิ่มเรื่องดังนี้
1.1 สถานที่ที่ผูปวยจะไดรับการดูแล
1.2 ขอจำกัดในการปฏิบัติตัวหลังผาตัด
1.3 วิธีการติดตอสื่อสารระหวางผูปวยกับทีม
การดูแลหลังผาตัด
2. ระหวางผาตัด ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการสงเสริม
การฟนตัวหลังผาตัดเดิม ควบคูกับเรื่องการปองกัน
การแพรกระจายของโรคอุบัติใหมตามแนวปฏิบัติ
ขอ S 3.2 ในการปฏิบัติการดมยาสลบ และ S 3.3
3. หลังผาตัด ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการสงเสริม
การฟนตัวหลังผาตัดเดิมควบคูกับการรักษาโรค
อุบตั ใิ หม และเพิม่ เติมการดูแลดานจิตสังคมมากขึน้
รวมทั้งปฏิบัติตามแผนการจำหนายในขอ S 3.3
ขอ 1. การเตรียมความพรอมกอนผาตัด
Measurement and
Evaluation
1. ผลลัพธที่เกิดจากการสงเสริม
การฟนตัวหลังผาตัด
2. ความปลอดภัยของทีมผาตัด
และทีมรักษาพยาบาลจากการ
ติดเชือ้ โรคอุบัติใหม
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แนวทางการประเมิน/ติดตาม/วัดผล
1.
2.
3.
4.

ภาวะแทรกซอนหลังผาตัด
ระยะเวลานอนโรงพยาบาล
การผาตัดซ้ำโดยไมไดวางแผนภายใน 30 วัน
การกลับมารักษาในโรงพยาบาลซ้ำในโรคเดียวกัน
ภายใน 30 วัน
5. อัตราตาย ภายใน 30 วัน
6. อัตราการติดเชื้อโรคอุบัติใหมของทีมผาตัด
และทีมดูแลรักษากอนและหลังผาตัด
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ควรหลีกเลี่ยง

ควร

แนวปฏิบัติ/ปองกัน
(Safe Practice Recommendations)

ประเด็นสำคัญ

ตอง

การจัดการ crisis management

ควรหลีกเลี่ยง

แนวปฏิบัติ/ปองกัน
(Safe Practice Recommendations)

ควร

ประเด็นสำคัญ

ตอง

การจัดการ crisis management

S 1.4 Venous
Thromboembolism
(VTE) Prophylaxis
การปองกัน VTE ในการผาตัด
ผูที่มีการติดเชื้อโรคอุบัติใหม

การปองกัน VTE ในการผาตัดผูที่มีการติดเชื้อโรค
อุบตั ใิ หม ปฏิบตั ติ ามแนวปฏิบตั ขิ อ S 1.4 เดิม ทัง้ เรือ่ ง
การประเมิน การปองกันปจจัยเสี่ยงและการใชยา
ในการปองกัน VTE สำหรับการปองกันการแพร
กระจายของโรคอุบัติใหม ใหปฏิบัติเชนเดียวกับ
safe surgery ขออื่นๆ



S 2: Safe Anesthesia
S 2: Safe Anesthesia
1. แนวทางปฏิบัติในผูปวย กรณีการแพรระบาด
การเตรียมความพรอมในการระงับ
ของโรคอุบัติใหมของระบบหายใจ
ความรูสึกกับผูปวยโรคติดเชื้อ
1.1 บุคลากร ตองมีบุคลากรวิสัญญีที่มี
อุบัติใหม ภายใตอุปกรณ เครื่องมือ
ความชำนาญงาน 2 คน ในหองผาตัด
และสิ่งแวดลอมที่เหมาะสม ปลอดภัย
โดยทุกคนตองสวมอุปกรณปองกันสวนบุคคล
ลดการแพรกระจายเชื้อ
(PPE) ใหครบตามกำหนด ดังนี้
บุคลากรคนที่ 1 เปนผูที่จะสัมผัสผูปวย
โดยตรง ทำหนาที่
- เปนผูใสทอชวยหายใจเพราะมีประสบการณ
สูงสุดและทำการชวยหายใจหากมี
ความจำเปน
- ติดอุปกรณเฝาระวังผูปวยดูแล และนำสง
ผูปวยกลับหอผูปวย หรือ หอผูปวยวิกฤต
- ใหยา สารน้ำตางๆ จากบนโตะแยกสำหรับ
วางของใชของผูปวย
- หลังเสร็จการระงับความรูส กึ หรือออกจาก
หองผาตัดใหถอดเสือ้ คลุม ถุงมือและลางมือ
ดวย ตามแนวทางการสวมและถอด PPE
ซึง่ มีแนวทางทีม่ ากกวาการใช alcohol gel
ทุกครัง้ หลังถอดอุปกรณปอ งกันสวนบุคคล
(PPE) แตละชิ้น

12
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S 2: Safe Anesthesia
การเตรียมความพรอมในการระงับ
ความรูสึกกับผูปว ยโรคติดเชื้อ
อุบัติใหม ภายใตอุปกรณ เครื่องมือ
และสิ่งแวดลอมที่เหมาะสม ปลอดภัย
ลดการแพรกระจายเชื้อ (ตอ)

14

บุคลากรคนที่ 2 เปนผูท จ่ี ะสัมผัสผูป ว ยโดยตรง
สนับสนุนคนที่ 1 ใหการดูแลและทำหนาที่
- เตรียมยา อุปกรณ สำหรับการระงับความรูส กึ
- บันทึกขอมูลการระงับความรูสึก กรณีใช
electronic medical record
- บริหารจัดการเครือ่ งดมยา อุปกรณเฝาระวัง
ผูปวย รวมถึงอุปกรณใหยาอื่นๆ
- เตรียมยา สงยา ของใชอุปกรณตางๆ
เขาไปวางบนโตะแยกสำหรับวางของใช
สำหรับผูปวย
- หลังเสร็จการระงับความรูสึก ทิ้งพลาสติก
คลุมเครื่องและอุปกรณดมยา ในถังขยะ
ติดเชื้อ เช็ดทำความสะอาดเครื่องดมยา
อุปกรณเฝาระวัง รถจัดเก็บยา ดวยผาชุบ
น้ำยาฆาเชื้อ (disinfectant wipes)
1.2 การดำเนินงาน
- ตองมีการวางแผนการดูแลผูปวยรวมกัน
กับแพทยผูทำการผาตัดหรือทำหัตถการ
และพยาบาล กอนทำผาตัดหรือหัตถการ
- ทีมบุคลากร 2 คนที่สัมผัสผูปวยโดยตรง
ในหองผาตัด ควรระบุบทบาทหนาที่
ใหชัดเจน ทบทวนสื่อสารวิธีปฏิบัติเพื่อลด
ความผิดพลาดขณะสวม PPE ขณะใสทอ
หายใจโดยใหสอ่ื สารแบบทวนคำสัง่ และสังเกต
ผูรวมทีมวาไมกอใหเกิดการปนเปอน
ตามคำแนะนำใน Clear Communication
Guidance on COVID-19
- ตองมีบุคลากร 1 คนที่อยูนอกหองผาตัด
ทำหนาที่บันทึกสัญญาณชีพ สั่งยา สารน้ำ
และอุปกรณเพิม่ เติม นอกเหนือจากทีเ่ ตรียม
ไวในหองผาตัด การสื่อสารระหวางคนที่อยู
ในหองผาตัดและคนภายนอก ควรใช
โทรศัพทภายใน (intercom) หรือสื่อสาร
ขอความผานกระดานไวทบอรด เพื่อลด
การเปดประตูเขาออก

(SIMPLE)2 Patient and Personnel Safety for Emerging Infectious Diseases



ควรหลีกเลี่ยง

แนวปฏิบัติ/ปองกัน
(Safe Practice Recommendations)

ควร

ประเด็นสำคัญ

ตอง

การจัดการ crisis management

2. การสวมอุปกรณปองกันสวนบุคคล (PPE) สำหรับ
S 2: Safe Anesthesia
บุคลากรที่สัมผัสผูปวยโดยตรงในหองหองผาตัด
การเตรียมความพรอมในการระงับ
บุคลากรที่สัมผัสผูปวยโดยตรง ใหปฏิบัติตาม
ความรูสึกกับผูปวยโรคติดเชื้อ
มาตรฐานการปองกันและควบคุมโรคติดเชื้อแบบ
อุบัติใหม ภายใตอุปกรณ เครื่องมือ
droplet precautions (DP) และ contact
และสิ่งแวดลอมที่เหมาะสม ปลอดภัย
precautions (CP) ในการทำหัตถการที่มี
ลดการแพรกระจายเชื้อ (ตอ)
ความเสี่ยงสูง หรือกอใหเกิดละอองฝอยขนาดเล็ก
(aerosol generating procedures) ไดแก
การใสและการถอดทอหายใจ การดูดเสมหะ
การพนยา หรือการปฏิบัติการชวยชีวิต หรือผูปวย
ไอมากใหปฏิบตั แิ บบ airborne precautions (AP)
ดังนี้
2.1 บุคลากรที่สัมผัสผูปวยโดยตรง ตองสวม
อุปกรณปองกันการปนเปอนแบบ PAPR 2
(Powered Air-Purifying Respirator) ชนิด
medical grade หนากากปดปาก-จมูก
ชนิด N95 หรือ N99, N100, P100
หมวกคลุมผม แวนปองกันตา (goggle)
กระจังหนา (face shield) เสื้อคลุมแขนยาว
กันน้ำ (impermeable gown) ถุงมือ 2 ชั้น
รองเทายางหุมขอ/บูท และถุงหุมรองเทา
2.2 บุคลากรทางการแพทยอื่นในหองหองผาตัด
ที่ไมสัมผัสผูปวยโดยตรง ควรสวมหนากาก
ปดปาก-จมูก ชนิด N95 หรือ N99, N100,
P100 หมวกคลุมผม แวนปองกันตา กระจังหนา
เสื้อคลุมแขนยาวกันน้ำ ถุงมือ 2 ชั้น รองเทา
ยางหุมขอ/บูท และถุงหุมรองเทา
2.3 ผูปวยที่ไดรับการวินิจฉัยวามีการติดเชื้อไวรัส
COVID-19 หรือผูปวย PUI ควรสวมหนากาก
surgical mask ทอชวยหายใจตลอดเวลา
ทั้งขณะรูสึกตัวกอนการใสทอหายใจ
และขณะหายใจเองหลังการถอดทอหายใจ

ควรหลีกเลี่ยง

แนวปฏิบัติ/ปองกัน
(Safe Practice Recommendations)

ควร

ประเด็นสำคัญ

ตอง

การจัดการ crisis management
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S 2: Safe Anesthesia
การเตรียมความพรอมในการระงับ
ความรูสึกกับผูปวยโรคติดเชื้อ
อุบัติใหม ภายใตอุปกรณ เครื่องมือ
และสิ่งแวดลอมที่เหมาะสม ปลอดภัย
ลดการแพรกระจายเชื้อ (ตอ)

2.4 บุคลากรที่สัมผัสผูปวยโดยตรง ตองตระหนัก
เรื่องสุขอนามัยของมือ (hand hygiene)
อยางเครงครัดโดยเฉพาะในชวงเวลา
ทำหัตถการไมควรใชมือสัมผัสบริเวณใบหนา
ผม หรือทางเดินหายใจ และปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอน
การถอดชุด PPE ใหเปนไปตามมาตรฐาน
เพื่อปองกันการเกิด self-contamination
 การ reuse หนากาก N95 ทำไดโดย
การฆาเชื้อที่ปนเปอน ดวยวิธีการอบแหง
ดวยตูอบลมรอน การฉายรังสี UV-C และ
การรมฆาเชือ้ ดวยไอไฮโดรเจนเปอรออกไซด
ตามคำแนะนำของกรมวิทยาศาสตรการแพทย
3. การเตรียมหองและอุปกรณใหการระงับความรูส กึ
3.1 เตรียมยาและอุปกรณที่จำเปนตองใชสำหรับ
การระงับความรูสึกใหพรอมลวงหนา
เคลื่อนยายอุปกรณครุภัณฑที่ไมจำเปน
ออกจากหองผาตัดเพื่อปองกันการปนเปอน
 หลังเสร็จการระงับความรูส
 กึ ทิง้ พลาสติก
คลุมลงในถังขยะติดเชื้อสีแดง (ในหองผาตัด
ตองมีถังขยะติดเชื้อถุงสีแดงเพียงอยางเดียว)
และทำความสะอาดเครือ่ งดมยาสลบ
อุปกรณเฝาระวัง และอุปกรณอื่นๆ โดยใช
ผาที่มีน้ำยาฆาเชื้อ (disinfectant wipes)
ทำความสะอาดทุกครั้ง
3.2 ตองมีการปองกันการปนเปอนระหวางผูปวย
และอุปกรณในการระงับความรูสึก โดยใช
พลาสติกคลุมเครื่องดมยาสลบ (anesthetic
machine) อุปกรณเฝาระวัง (monitors)
และอุปกรณอื่นๆ เชน syringe pump,
infusion pump เพื่อปองกันการปนเปอน
ในจุดที่ทำความสะอาดไมทั่วถึง
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ควรหลีกเลี่ยง

แนวปฏิบัติ/ปองกัน
(Safe Practice Recommendations)

ควร

ประเด็นสำคัญ

ตอง

การจัดการ crisis management

S 2: Safe Anesthesia
การเตรียมความพรอมในการระงับ
ความรูสึกกับผูปวยโรคติดเชื้อ
อุบัติใหม ภายใตอุปกรณ เครื่องมือ
และสิ่งแวดลอมที่เหมาะสม ปลอดภัย
ลดการแพรกระจายเชื้อ (ตอ)

3.3 อุปกรณใหความอบอุน Barkey S-line,
Ranger fluid warmers ตองคลุมดวย
พลาสติกปองกันการปนเปอน
 หามใช Forced-air warmer
เนื่องจากเปนการเพิ่มโอกาสการแพร
กระจายของเชื้อไปสูบรรยากาศ
3.4 กรณีที่วางแผนใสทอชวยหายใจตอไปยังหอ
ผูปวย ควรใชอุปกรณดูดเสมหะแบบระบบปด
closed suction system เพือ่ ปองกันละออง
ฝอยฟุงกระจายและสามารถคาสายดูดเสมหะ
ไดตอเนื่อง หากไมมีชุด closed suction
system ใหพิจารณาดูดเสมหะเทาที่จำเปน
 หลีกเลีย
่ งการปลดสายขอตอตางๆ ในวงจร
ชวยหายใจ หากจำเปนตองปลดสายขอตอ
ใหปรับเครื่องชวยหายใจเปน Standby
mode +/- Clamp Tube เพื่อปองกัน
การแพรกระจายของเชื้อไปสูบรรยากาศ
 หากนำ Acrylic Box/ Alternative of
barriers มาใชอาจมีชอ งวางหรือรูรว่ั ขางเตียง
ผาตัดที่ขนาดไมพอดีกันจนทำใหละอองฝอย
ฟุงกระจายได จึงควรปดชองวางใหสนิท
ขณะทำหัตถการที่กอใหเกิดละอองฝอย
4. แนวทางปฏิบัติในกรณีใหการระงับความรูสึก
แบบทัว่ รางกายหรือทัว่ ไป (General Anesthesia)
4.1 บุคลากรที่สัมผัสผูปวยที่สงสัยหรือวินิจฉัย
วาติดเชื้อโดยตรง ควรสวมอุปกรณปองกัน
รางกายสวนบุคคลเต็มรูปตามคำแนะนำ
ขอ S 2.2
4.2 ควรมอบหมายใหบุคลากรที่มีความชำนาญ
ในการใสทอชวยหายใจเปนผูใสทอชวยหายใจ
เพือ่ ลดโอกาสผิดพลาดและการปนเปอ น หลีกเลีย่ ง
การใสทอชวยหายใจในผูปวยกลุมนี้ดวยแพทย
ประจำบานหรือนักศึกษาวิสัญญีพยาบาล
4.3 ควร Pre-oxygenation โดยการครอบหนากาก
แนบสนิทดวยออกซิเจนความเขมขน 100%
นาน 5 นาที

ควรหลีกเลี่ยง

แนวปฏิบัติ/ปองกัน
(Safe Practice Recommendations)

ควร

ประเด็นสำคัญ

ตอง

การจัดการ crisis management
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S 2: Safe Anesthesia
การเตรียมความพรอมในการระงับ
ความรูสึกกับผูปวยโรคติดเชื้อ
อุบัติใหม ภายใตอุปกรณ เครื่องมือ
และสิ่งแวดลอมที่เหมาะสม ปลอดภัย
ลดการแพรกระจายเชื้อ (ตอ)

4.4

4.5

4.6

4.7
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ควรหลีกเลี่ยง

แนวปฏิบัติ/ปองกัน
(Safe Practice Recommendations)
การทำ General Anesthesia ควรใสทอ
ชวยหายใจดวยเทคนิค Rapid sequence
induction (RSI) ทุกราย เพื่องดหรือ
ลดการชวยหายใจผานหนากากซึ่งเพิ่มโอกาส
การแพรกระจายของเชื้อไวรัสไปสูบรรยากาศ
โดยรอใหมั่นใจวายาคลายกลามเนื้อออกฤทธิ์
เต็มที่เพื่อปองกันการไอขณะใสทอหายใจ
และเริ่มชวยหายใจหลัง blow cuff ในทอ
ชวยหายใจแลวเทานั้น
หากจำเปนตองชวยหายใจ ตองกระชับหนากาก
ใหแนนดวยการจับสองมือ (2-hand bag mask
ventilation) ชวยหายใจดวยปริมาตรนอย
(small tidal volume) และ ใช gas flow
ต่ำสุดที่ยังรักษาระดับออกซิเจนของผูปวยไดดี
การใสทอ ชวยหายใจควรใช video laryngoscope
ชนิด blade พลาสติกชนิดใชครั้งเดียวแลวทิ้ง
(single use) พิจารณาใชแบบจอแยกจากดาม
laryngoscope หรือใช Macintosh
laryngoscope ชนิด blade พลาสติกแบบ
ใชแลวทิง้ (single use) และเช็ดทำความสะอาด
ดามจับ (laryngoscope handle) ที่ใชแลว
ทันทีดวยแอลกอฮอลความเขมขนอยางนอย
รอยละ 70 กอนวางไวบนโตะแยกสำหรับ
วางของใชที่สัมผัสกับผูปวย (ขึ้นกับบริบท
ของแตละสถานพยาบาล)
การถอดทอชวยหายใจเปนขั้นตอนที่มีโอกาส
ทำใหละอองฝอยฟุงกระจายไดมาก ควรใช
บุคลากร 2 คนในการถอดทอชวยหายใจ
โดยบุคลากรคนที่ 1 วาง anesthetic mask
ซึง่ ตอ HEPA filter กับ anesthetic mask ใหอยู
เหนือปากและจมูกของผูปวย และใหบุคลากร
คนที่ 2 ทำการถอดทอชวยหายใจ เมื่อถอดทอ
ชวยหายใจแลว แนะนำใหครอบหนากาก
ใหแนบกับใบหนาผูปวยทันที จากนั้นจึงตอ
anesthetic circuit เขากับหนากากเพื่อเปน
การลดการแพรกระจายของเชือ้ ไปสูบ รรยากาศ

ควร

ประเด็นสำคัญ

ตอง

การจัดการ crisis management

S 2: Safe Anesthesia
การเตรียมความพรอมในการระงับ
ความรูสึกกับผูปวยโรคติดเชื้อ
อุบัติใหม ภายใตอุปกรณ เครื่องมือ
และสิ่งแวดลอมที่เหมาะสม ปลอดภัย
ลดการแพรกระจายเชื้อ (ตอ)

ควรหลีกเลี่ยง

แนวปฏิบัติ/ปองกัน
(Safe Practice Recommendations)
4.8 ควรใชชุดอุปกรณชวยหายใจ (circuit
breathing system) แบบใชครั้งเดียวทิ้ง
และตอ HEPA filter ระหวางทอหายใจ
กับ circuit breathing system
และตอสายวัดคารบอนไดออกไซด
ในลมหายใจออก (end-tidal
carbondioxide) และ anesthetic
agent หลังจากผาน filter แลว
4.9 ตองติดอุปกรณเฝาระวังผูปวยตาม
มาตรฐานการระงับความรูสึก มีการ
ปองกันการปนเปอนระหวางผูปวย
และอุปกรณในการระงับความรูสึก
โดยใชพลาสติกคลุมเครื่องดมยาสลบ
และอุปกรณเฝาระวังทุกชนิด
 หลีกเลี่ยงการใส supraglottic airway
devices และ หลีกเลี่ยงการใส
ทอชวยหายใจดวยวิธี awake fiberoptic
intubation และการพนยา atomized
local anesthetic เนื่องจากเปนการ
เพิ่มโอกาสการแพรกระจายของเชื้อ
ไปสูบรรยากาศ
 หามนำผูปวยมาพักรอที่หองพัก
รอดูอาการ (recovery room) หรือ
หองพักฟน (PACU) ควรดูแลผูปวย
ในระยะพักฟนในหองผาตัดเดิมหรือยาย
ไปหอผูปวยเฉพาะหรือหอผูปวยวิกฤต
หลังเสร็จการผาตัด/หัตถการ

ควร

ประเด็นสำคัญ

ตอง

การจัดการ crisis management





5. แนวทางปฏิบัติในกรณีใหการระงับความรูสึก
เฉพาะสวน (Regional Anesthesia)
5.1 บุคลากรที่สัมผัสผูปวยโดยตรง ในการทำ
หัตถการที่มีความเสี่ยงสูง หรือกอใหเกิดฝอย
ละอองขนาดเล็ก (aerosol generating
procedures) ควรสวมอุปกรณปองกัน
สวนบุคคล (PPE) ตามแนวทางปฏิบัติ
ขอ S 2.2
(SIMPLE)2 Patient and Personnel Safety for Emerging Infectious Diseases
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S 2: Safe Anesthesia
การเตรียมความพรอมในการระงับ
ความรูสึกกับผูปวยโรคติดเชื้อ
อุบัติใหม ภายใตอุปกรณ เครื่องมือ
และสิ่งแวดลอมที่เหมาะสม ปลอดภัย
ลดการแพรกระจายเชื้อ (ตอ)

5.2 ในกรณีที่มีการใชเครื่องตรวจคลื่นเสียง
ความถี่สูง (ultrasound) รวมทั้งเครื่อง
ตรวจหัวใจดวยคลื่นเสียงสะทอนความถี่สูง
(echocardiogram) ควรสวมพลาสติก
คลุมตัวเครื่องและใช camera sleeve
คลุมหัวตรวจและสายทุกครั้ง
6. การเคลื่อนยายผูปวยที่ไดรับการวินิจฉัย
หรือสงสัยวามีการติดเชื้อ COVID-19
6.1 ทำการเคลือ่ นยายผูป ว ยเพือ่ ทำหัตถการ/
การผาตัด/การตรวจวินิจฉัย (investigation)
ที่มีความจำเปนในการรักษาผูปวยเทานั้น
6.2 ผูปวยที่ใสทอชวยหายใจแลว ใหใส HEPA filter
ระหวางอุปกรณชวยหายใจและผูปวย
6.3 หลังผาตัด หากผูปวยจำเปนตองไดรับ
ออกซิเจน ใหออกซิเจนผาน nasal cannula
และควรสวมหนากาก surgical mask
ตลอดเวลาขณะหายใจเองหลังการถอดทอ
ชวยหายใจ
6.4 ผูป ว ยทีไ่ มตอ งชวยหายใจใหใส surgical mask
ตลอดเวลา
6.5 บุคลากรที่ทำการเคลื่อนยายผูปวยจำนวน
2 คน ใหปฏิบัติตัวดังนี้
 หากคาดวาตองมีการสัมผัสกับผูปวย
โดยตรงหรืออุปกรณที่ปนเปอน ใหสวม
อุปกรณปอ งกันสวนบุคคล (PPE) ทีเ่ หมาะสม
ตามขอแนะนำของกรมการแพทย
กระทรวงสาธารณสุข
 บุคลากรคนที่ 2 ซึ่งเปนผูที่จะไมสัมผัสกับ
ผูปวยโดยตรงสามารถ สัมผัสกับสิ่งแวดลอมได
อาจพิจารณาไมตองใสขุดคลุมแขนยาวกันน้ำ
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ควรหลีกเลี่ยง

แนวปฏิบัติ/ปองกัน
(Safe Practice Recommendations)

ควร

ประเด็นสำคัญ

ตอง

การจัดการ crisis management

การใหบริการระงับความรูสึก
อยางปลอดภัย เหมาะสม

ควรหลีกเลี่ยง

แนวปฏิบัติ/ปองกัน
(Safe Practice Recommendations)
1. หากสถานพยาบาลแหงใดอยูในบริบทที่ไมสามารถ
ทำตามขอแนะนำจากขอจำกัดเรือ่ งสถานที่ บุคลากร
อุปกรณ เครื่องมือ และเวชภัณฑ ก็สามารถ
ปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับทรัพยากรที่มีอยู เชน
มีการทำความสะอาดฆาเชื้อ และการนำมาใชซ้ำ
(reuse) โดยยึดหลัก 2P safety
2. แนวทางปฏิบัติการดูแลผูปวยที่ติดเชื้อ หรือสงสัย
วาติดเชือ้ ไวรัส COVID-19 ในการระงับความรูสึก
2.1 General Anesthesia and Aerosol
generating procedures การระงับความรูส กึ
และ หัตถการทีก่ อ ใหเกิดละอองฝอยขนาดเล็ก
เชน การใสและการถอดทอชวยหายใจ การดูด
เสมหะ การพนยา การปฏิบัติการชวยชีวิต:
ใสอุปกรณ PPE ไดแก
- หมวกคลุมผม
- กระจังหนา/แวนตา
- สวมหนากากแบบ PAPR (Powered
Air-Purifying Respirator) หรือ N95,
N99, N100, P100
- ชุดคลุมแขนยาวกันน้ำ
- ถุงมือ 2 ชั้น
- รองเทายางหุมขอ/บูท และถุงหุมรองเทา
2.2 Regional Anesthesia การใหยาระงับ
ความรูสึกเฉพาะสวน: ใสอุปกรณ PPE ไดแก
- หมวกคลุมผม
- กระจังหนา/แวนตา
- หนากากแบบ N95
- ชุดคลุมแขนยาวกันน้ำ
- ถุงมือ 2 ชั้น
- รองเทายางหุมขอ/บูท และถุงหุมรองเทา
สิ่งที่ควรทำ
 มอบหมายบุคลากรที่มีประสบการณสูงสุด
เปนผูใสทอชวยหายใจ เพื่อลดโอกาสผิดพลาด
และการปนเปอน

ควร

ประเด็นสำคัญ

ตอง

การจัดการ new normal
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การใหบริการระงับความรูสึก
อยางปลอดภัย เหมาะสม (ตอ)
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ควรหลีกเลี่ยง

แนวปฏิบัติ/ปองกัน
(Safe Practice Recommendations)
ตระหนักเรื่องสุขอนามัยของมือ (hand hygiene)
และปฏิบัติตามขั้นตอนการสวมและถอดอุปกรณ
PPE อยางเครงครัด
ควร Pre-oxygenation โดยการครอบหนากาก
แนบสนิทดวยออกซิเจนความเขมขน 100% นาน
5 นาที
ใสทอหายใจดวยเทคนิค Rapid sequence
induction (RSI) ทุกราย โดยรอใหมน่ั ใจวากลามเนือ้
คลายตัวปองกันการไอขณะใสทอ หายใจ และเริม่ ชวย
หายใจหลัง blow cuff ในทอหายใจแลวเทานั้น
หากจำเปนตองชวยหายใจ ควรกระชับหนากาก
ใหแนนดวยการจับสองมือ (2-hand bag mask
ventilation) ชวยหายใจดวยปริมาตรนอย (small
tidal volume) และใช Gas flow ต่ำสุดทีย่ งั รักษา
ระดับออกซิเจนไดดี
การใสทอหายใจควรใช Video laryngoscope
ชนิด blade พลาสติกชนิดใชครั้งเดียวแลวทิ้ง
(single use) หรือใช Macintosh laryngoscope
ชนิด blade พลาสติกแบบใชแลวทิ้ง (single use)
และเช็ดทำความสะอาดดามจับที่ใชแลวทันทีดวย
แอลกอฮอลความเขมขนอยางนอย 70% กอนวาง
ไวบนโตะแยกสำหรับวางของใชที่สัมผัสกับผูปวย
ควรใชชุดอุปกรณชวยหายใจ (circuit breathing
system) แบบใชครั้งเดียวทิ้ง และตอ HEPA filter
ระหวางทอหายใจกับ circuit breathing system
และตอสายวัดคารบอนไดออกไซดในลมหายใจออก
(end-tidal carbondioxide) และ anesthetic
agent หลังจากผาน filter แลว
ควรปองกันการปนเปอ นระหวางผูป ว ย และอุปกรณ
ในการระงับความรูสึก โดยใชพลาสติกคลุมเครื่อง
ระงับความรูสึก และอุปกรณเฝาระวัง (monitors)
หากนำ Acrylic Box/ Alternative of barriers
มาใชอาจมีชองวางหรือรูรั่วขางเตียงผาตัดที่ขนาด
ไมพอดีกันจนทำใหละอองฝอยฟุงกระจายได
จึงควรปดชองวางใหสนิทขณะทำหัตถการที่กอ
ใหเกิดละอองฝอย

ควร

ประเด็นสำคัญ

ตอง

การจัดการ new normal

การใหบริการระงับความรูสึก
อยางปลอดภัย เหมาะสม (ตอ)

ทีมบุคลากรทีส่ มั ผัสผูป ว ยโดยตรง ควรระบุบทบาท
หนาที่ใหชัดเจน, ทบทวนสื่อสารวิธีปฏิบัติเพื่อลด
ความผิดพลาดขณะสวม PPE, ขณะใสทอหายใจ
ใหสื่อสารแบบทวนคำสั่ง และสังเกตผูรวมทีมวา
ไมกอใหเกิดการปนเปอน ตามคำแนะนำใน Clear
Communication Guidance on COVID-19 for
Anesthesiologists and Perioperative Care
Providers
สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง
 หลีกเลี่ยงการใส supraglottic airway devices
และ หลีกเลี่ยงการใสทอชวยหายใจดวยวิธี awake
fiberoptic intubation และการพนยา atomized
local anesthetic เนื่องจากเปนการเพิ่มโอกาส
การแพรกระจายของเชื้อไปสูบรรยากาศ
 หลีกเลี่ยงการเพิ่มโอกาสทำใหละอองฝอยฟุง
กระจายทันทีหลังการถอดทอชวยหายใจ โดยวาง
anesthetic mask ซึ่งตอ HEPA filter ใหแนบกับ
ใบหนา แลวจึงใหออกซิเจนผาน nasal cannula
และสวมหนากาก surgical mask ตลอดเวลา
หามนำผูปวยระยะพักฟนมาพักรอ ควรดูแลผูปวย
ตอในหองผาตัดเดิม หรือยายไปหอผูปวยหลังเสร็จ
การผาตัด/หัตถการ
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ควรหลีกเลี่ยง

แนวปฏิบัติ/ปองกัน
(Safe Practice Recommendations)

ควร

ประเด็นสำคัญ

ตอง

การจัดการ new normal
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S 3: Safe Operating Room
S 3.1 Safe Environment
การผาตัดผูปวยโรคติดเชื้ออุบัติใหม
ภายใตสิ่งแวดลอมที่เหมาะสม
ปลอดภัย ลดการแพรกระจายเชื้อ
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1. โรงพยาบาล/หนวยงาน
1.1 โรงพยาบาลกำหนดนโยบายและวิธีการปฏิบัติ
ตามแนวทางการปองกันการติดเชื้ออุบัติใหม
ทีม่ กี ารติดตอทางระบบทางเดินหายใจทีไ่ ดจดั ทำ
โดยองคกรวิชาชีพและกระทรวงสาธารณสุข1
1.2 การแบงเขต การกำหนดพื้นที่ในการทำงาน
เปนไปตามมาตรฐานการทำงานและนโยบาย
โรงพยาบาล
1.3 จัดอบรมใหความรูแกบุคลากรในการ
บริหารจัดการสิ่งแวดลอมเพื่อลด
การแพรกระจายเชื้อโรค
1.4 จัดใหมรี ะบบระบายอากาศในหอง
ผาตัดและมีการบำรุงรักษาอยาง
สม่ำเสมอ ใหเปนไปตามมาตรฐาน
การทำงาน
2. การปฏิบตั ใิ นกรณีผา ตัดผูป ว ยโรคติดเชือ้ อุบตั ใิ หม
ทางระบบทางเดินหายใจ
2.1 ถาเปนไปไดควรทำผาตัด/หัตถการในหอง
แยกผูปวยแพรเชื้อทางอากาศ (Airborne
Infection Isolation Room-AIIR) ซึ่งมี
ความดันเปนลบ (negative pressure)
เมื่อเทียบกับพื้นที่โดยรอบ ถาไมมีหอง
negative pressure ตองใชหองผาตัด/
หองหัตถการที่มีระบบระบายอากาศ
มีการกรองอากาศ และการหมุนเวียนอากาศ
อยางเพียงพออยางนอยที่สุดตองมีการ
หมุนเวียน 15-20 ครั้งตอชั่วโมง
2.2 การจำกัดบุคลากรเขาออกในหองผาตัด
ขณะผาตัดอยางเครงครัด
2.3 หลีกเลีย่ งการใชหอ งผาตัดทีม่ เี ครือ่ งปรับอากาศ
แบบรวม (Central Air Condition)
2.4 เคลื่อนยายอุปกรณที่ไมจำเปนออกจาก
หองผาตัด ใหเหลือเพียงสิ่งจำเปนเทานั้น
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ควรหลีกเลี่ยง

แนวปฏิบัติ/ปองกัน
(Safe Practice Recommendations)

ควร

ประเด็นสำคัญ

ตอง

การจัดการ crisis management

S 3.1 Safe Environment
การผาตัดผูปวยโรคติดเชื้ออุบัติใหม
ภายใตสิ่งแวดลอมที่เหมาะสม
ปลอดภัย ลดการแพรกระจายเชือ้ (ตอ)

Measurement and
Evaluation
1. การปฏิบัติตามนโยบาย
และวิธีการปฏิบัติ
ในการทำความสะอาด
พื้นผิวสิ่งแวดลอม

2. ประสิทธิภาพของระบบปรับ
และระบายอากาศ การกรอง
อากาศ และทิศทางการไหล
ของอากาศ

ควรหลีกเลี่ยง

แนวปฏิบัติ/ปองกัน
(Safe Practice Recommendations)
2.5 ควรกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติที่เปน
ลายลักษณอักษรที่ชัดเจน ในการทำ
ความสะอาดพื้นผิวสิ่งแวดลอมหลังเสร็จสิ้น
กระบวนการผาตัดและยายผูปวยออกจาก
หองผาตัด ใหมีการเปดระบบระบายอากาศ
และทิ้งหองผาตัดไวอยางนอย 30 นาที
(ดูตาม Air Exchange Per Hour (ACH)
เชน อัตราการหมุนเวียนอากาศ
15 ครั้ง ตอชั่วโมง จะใชเวลาประมาณ
30 นาที เพื่อกำจัด airborne infectious
contamination ใหได 99.9% จากนั้น
จึงเริ่มกระบวนการทำความสะอาด
2.6 การกำจัดมูลฝอยและขยะติดเชือ้ ตามนโยบาย
และวิธีปฏิบัติของโรงพยาบาล6

ควร

ประเด็นสำคัญ

ตอง

การจัดการ crisis management





แนวทางการประเมิน/ติดตาม/วัดผล
1. ประเมินประสิทธิภาพในการทำความสะอาด
พื้นผิวสิ่งแวดลอม โดยการประเมินดวยสายตา
การสังเกตดูการปฏิบัติงาน และการตรวจสอบ
การตกคางของสิง่ ปนเปอ น เชน การใชเทคนิค ATP
(adenosine triphosphate)-bioluminescence
การทำเครื่องหมายเรืองแสงดวยฟลูออเรสเซนตเจล
เปนตน โดยเฉพาะบริเวณที่มีการสัมผัสสูง (high
touch area)
2. ประเมินประสิทธิภาพของระบบปรับและระบาย
อากาศ การกรองอากาศ และการหมุนเวียนอากาศ
อยางสม่ำเสมอ

S 3.2 Safe Surgical Instrument
and Device
การดูแลและจัดการเครื่องมือ
1. จัดอบรมเพื่อทบทวนความรูแกบุคลากรในเรื่อง
และอุปกรณทางการแพทย
standard precaution ทบทวนแนวทาง
การปฏิบตั แิ ละมาตรฐานเดิมทีม่ หี ลักฐานเชิงประจักษ
และทำ gap analysis เพือ่ พัฒนาขับเคลือ่ นสูค ณ
ุ ภาพ
และความปลอดภัยของผูป ว ย
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S 3.2 Safe Surgical Instrument 2. บุคลากรที่ปฏิบัติงานตองปฏิบัติตามแนวทาง
and Device
standard precaution อยางเครงครัด
การดูแลและจัดการเครื่องมือ
3. เลือกวิธีการทำลายเชื้อ การทำใหปราศจากเชื้อ
และอุปกรณทางการแพทย (ตอ)
อุปกรณและเครื่องมือผาตัด ตามหลัก Spaulding
classification และคำแนะนำของผูผลิต (IFU)
ไมมีการปฏิบัติใดที่เพิ่มเติมหรือพิเศษ
กวาเดิม
4. ขอควรระวัง เพือ่ ปองกันการฟุง กระจายของละออง
ฝอยในการลางอุปกรณและเครื่องมือแพทยดวยมือ
โดยการลางและขัดถูใตระดับน้ำอยางเครงครัด
และปดฝาเครื่องอัลตราโซนิกตลอดเวลาขณะ
ใชงานเพื่อปองกันการฟุงกระจาย
5. ในกิจกรรมที่อาจเกิดการฟุงกระจายของละออง
ฝอย เชน การทำใหแหงโดยใช spray gun
ควรใชกลองปองกันเชื้อฟุงกระจาย (Aerosol Box)
แตถาไมจำเปนควรใชเครื่องอบแหงเพื่อลดการฟุง
กระจาย
6. เครื่องมือที่เปน single use medical devices
ไมควรนำกลับมาใชซ้ำ
Measurement and
Evaluation
1. การปฏิบัติตามนโยบาย
และวิธีการปฏิบัติ
ในการทำความสะอาดพื้นผิว
สิ่งแวดลอม

2. ประสิทธิภาพของระบบ
ปรับและระบายอากาศ
การกรองอากาศ
และทิศทางการไหล
ของอากาศ
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แนวทางการประเมิน/ติดตาม/วัดผล
1. ประเมินประสิทธิภาพในการทำความสะอาดพื้นผิว
สิง่ แวดลอม โดยการประเมินดวยสายตา การสังเกต
ดูการปฏิบัติงาน และการตรวจสอบการตกคาง
ของสิ่งปนเปอน เชน การใชเทคนิค ATP
(adenosine triphosphate)-bioluminescence
การทำเครื่องหมายเรืองแสงดวยฟลูออเรสเซนตเจล
เปนตน โดยเฉพาะบริเวณที่มีการสัมผัสสูง (high
touch area)
2. ประเมินประสิทธิภาพของระบบปรับและระบาย
อากาศ การกรองอากาศ และการหมุนเวียนอากาศ
อยางสม่ำเสมอ
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ควรหลีกเลี่ยง

แนวปฏิบัติ/ปองกัน
(Safe Practice Recommendations)

ควร

ประเด็นสำคัญ

ตอง

การจัดการ crisis management

S 3.3 Safe Surgical Care
Process
1. การเตรียมความพรอม
กอนผาตัด

1. ทีมผาตัด (ศัลยแพทย วิสญ
ั ญีแพทยและพยาบาล
1.1 รวมกันวางแผนการผาตัดและการดมยาสลบ
1.2 วางแผนสำหรับบุคคลที่จัดการ และบริการ
เครื่องมือและ อุปกรณตางๆ
1.3 วางแผนการเคลื่อนยายผูปวย
1.4 วางแผนการจำหนายผูปวย
2. การเตรียมบุคลากรทีมผาตัด
2.1 หนวยงานควรใหความรูแกบุคลากรทุกระดับ
ในเรือ่ งโรคอุบตั ใิ หมทม่ี กี ารติดตอทางดินหายใจ
และวิธีปองกัน
2.2 มีการฝกซอมการใชอุปกรณปองกันโรคอุบัติใหม
ที่มีการติดตอทางเดินหายใจ
2.3 ปฏิบัติตามแนวทางการเลือกใชอุปกรณ
เพื่อปองกันโรคอุบัติใหมที่มีการติดตอทางเดิน
หายใจขององคกรวิชาชีพ
3. การเตรียมผูปวย
3.1 การคัดกรองผูป ว ยกอนผาตัด เพิม่ การซักประวัติ
ความเสี่ยงตอการติดเชื้อโรคอุบัติใหม รวมทั้ง
อาการ และอาการแสดงของโรคดังกลาว
(social/physical/medical risk factor)
ตามแนวทางปฏิบัติการใชหองผาตัด
ในสถานการณการระบาดของโรค COVID-19
3.2 ตรวจการติดเชือ้ ไวรัสกอนผาตัด เฉพาะในกรณี
ที่มีการดมยาสลบ หรือมีแนวโนมใชวิธีการระงับ
ความรูสึกแบบทั่วไป ระงับความรูสึก general
anesthesia และในกรณีที่การผาตัดที่มี
ความเสี่ยงสูง สำหรับ droplet and aerosol
ผูปวยมีความเสี่ยงตอการติดเชื้อโรคติดเชื้อ
อุบัติใหมตามนโนบายของโรงพยาบาล
3.3 การเตรียมผูปวยดานรางกายและจิตใจ อื่นๆ
เปนไปตามแนวปฏิบัติเดิมของ safe surgery

ควรหลีกเลี่ยง

แนวปฏิบัติ/ปองกัน
(Safe Practice Recommendations)

ควร

ประเด็นสำคัญ

ตอง

การจัดการ crisis management
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2. การปองกันการแพรกระจาย
เชื้อโรคอุบัติใหมในระหวาง
ผาตัด

3. การปฏิบัติเมื่อเสร็จผาตัด

Measurement and
Evaluation
1. การประเมินการปฏิบัติ
ตามแนวทางที่กำหนด
28

1. จัดลำดับความเรงดวนของการผาตัด
2. เตรียมเครื่องมืออุปกรณผาตัดเฉพาะเทาที่จำเปน
เทานั้น (ตามแนวปฏิบัติขอ S 3.1)
3. ทีมผาตัดใสอุปกรณปองกันตาม standard PPE
4. ดำเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนการผาตัด
โดยคำนึงถึงการปองกันการแพรกระจายเชื้อโรค
อยางเครงครัด
5. การจัดการ specimens ตามแนวปฏิบัติของ
หนวยงาน
6. ควรผาตัดโดยแพทยผเู ชีย่ วชาญ เพือ่ ลดระยะเวลา
และโอกาสเสี่ยงในการแพรกระจายเชื้อ
1. เคลื่อนยายผูปวยตามแนวทางการเคลื่อนยายของ
โรงพยาบาล
2. การจัดการหลังผาตัด ไดแก การทำความสะอาด
หองผาตัด (ตามแนวปฏิบัติ S 3.1) การจัดการ
เครื่องมืออุปกรณ PPE วัสดุและอุปกรณที่ใช
ครั้งเดียวทิ้งและขยะมูลฝอย ใหปฏิบัติตามหลัก
standard precaution
3. หลังจากยายผูป ว ยออกจากหองผาตัด ใหเปดระบบ
ระบายอากาศ และเวนระยะเวลากอนเริ่มผาตัด
รายตอไป
















แนวทางการประเมิน/ติดตาม/วัดผล
1. ใชระบบการตามรอยกระบวนการปฏิบัติ (system
tracer) ตามนโยบายและแนวทางการปฏิบัติของ
โรงพยาบาล
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ควรหลีกเลี่ยง

แนวปฏิบัติ/ปองกัน
(Safe Practice Recommendations)
4. การเคลื่อนยายผูปวยผาตัด ใหเคลื่อนยายตาม
เสนทางที่โรงพยาบาลกำหนด โดยปฏิบตั ติ ามหลัก
standard precaution และ social distancing
ตั้งแตหอผูปวยมาหองผาตัด และจากหองผาตัดไปยัง
หองพักฟน และกลับไปยังหอผูป ว ย โดยทีมเคลือ่ นยาย
สวมแกเปน: อุปกรณปองกันสวนบุคคล (PPE)
(isolation gown, surgical mask, face shield
และถุงมือ) อยางเหมาะสม1

ควร

ประเด็นสำคัญ

ตอง

การจัดการ crisis management

2. ติดตามอุบัติการณการติดเชื้อในบุคลากรทีมผาตัด
ตามนโยบายและแนวทางการปฏิบตั ขิ องโรงพยาบาล

ควรหลีกเลี่ยง

แนวทางการประเมิน/ติดตาม/วัดผล

ควร

Measurement and
Evaluation
2. การเฝาระวังการติดเชื้อ
ในบุคลากรทีมผาตัด

ตอง

การจัดการ crisis management



การจัดการ new normal
ประเด็นสำคัญ

แนวปฏิบัติ/ปองกัน
(Safe Practice Recommendations)

การมีกระบวนการดูแลรักษาผูปวย
1. ใหปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติเดิม เนนหลัก
ที่มารับการผาตัดหรือทำหัตถการอื่นๆ standard precaution อยางเครงครัดสม่ำเสมอ
ภายใตความเหมาะสมของสิ่งแวดลอม 2. ประเด็นที่หนวยงานยังไมไดปฏิบัติ หรือปฏิบัติ
ความพรอมของเครื่องมืออุปกรณ
ไมสม่ำเสมอ ควรไดรับการสงเสริมสนับสนุนใหมี
และลดการแพรกระจายเชื้อ
การถือปฏิบัตอิ ยางเครงครัด
3. สิ่งที่ตองระมัดระวังคือการปองกันการแพร
กระจายของเชื้อโรคในทุกขั้นตอนตลอดทุกระยะ
การผาตัด






FAQ ถามตอบที่พบบอย

1. ใชน้ำยาฆาเชื้ออะไรในการทำความสะอาด พื้นผิวสิ่งแวดลอมในหองผาตัด หลังเคลื่อนยาย
ผูปวยเขาเกณฑ สอบสวนโรค (PUI) และผูสงสัยวาปวยหรือติดเชื้อ หลังเคลื่อนยายผูปวย
ออกจากหองผาตัด
ตอบ การทำความสะอาดสภาพแวดลอมบริเวณสถานพยาบาลหรือเคหะสถานทีม่ ผี ปู ว ยสงสัย
หรือผูป ว ยยืนยันติดเชือ้ COVID-19 ควรใชยาฆาเชือ้ ทีส่ ามารถทำลายไวรัสชนิดทีม่ เี ปลือกหุม
(Enveloped Virus) เชน COVID-19 และโคโรนาไวรัส (corona viruses) สายพันธุอื่นๆ
ในขณะนี้ มีน้ำยาฆาเชื้อหลายชนิด รวมถึงน้ำยาฆาเชื้อที่ใชทั่วไปในโรงพยาบาล ที่มี
ประสิทธิภาพในการกำจัดไวรัสชนิดมีเปลือกหุม ในปจจุบนั คำแนะนำขององคการอนามัยโลก
ไดแก การใชเอทิลแอลกอฮอล ความเขมขน 70% ฆาเชื้อกับอุปกรณเฉพาะวัตถุประสงค
ทีม่ กี ารใชซำ้ ระหวางการใชงานแตละครัง้ โซเดียมไฮโปคลอไรท ความเขมขน 0.5% (เทียบเทา
กับ 5000 ppm) ใชสำหรับการสำหรับฆาเชื้อบนพื้นผิวที่สัมผัสบอยๆ หรือกลุมน้ำยาฆาเชื้อ
ที่ไดรับการรับรองจาก EPA List N: Products with Emerging Viral Pathogens AND
Human Coronavirus claims for use against SARS-CoV-2
(SIMPLE)2 Patient and Personnel Safety for Emerging Infectious Diseases

29

Available from: https://www.cdc.gov/hai/pdfs/resource-limited/environmentalcleaning-RLS-H.pdf
: https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-againstsars-cov-2-covid-19
2. ตองมีมาตรการทีพ่ เิ ศษในการลางทำความสะอาดและการฆาเชือ้ สำหรับ reusable laryngoscopes
ที่ใชกับผูปวยเขาเกณฑสอบสวนโรค (PUI) และผูสงสัยวาปวยหรือติดเชื้อ ควรทำอยางไร
กอนนำกลับไปใชใหม
ตอบ การดูแล laryngoscopes ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของบริษัทผูผลิต และ แนวทาง
การปฏิบัติของ AORN Guidelines for cleaning and care of surgical instruments
o หลังเสร็จสิน้ การใชงานใหลา งทำความสะอาด ฆาเชือ้ และเก็บรักษาเพือ่ ปองกันการปนเปอ นซ้ำ
โดยปฏิบัติตามคำนำของบริษัทผูผลิต IFU
o ตัว laryngoscope blades ตามหลักการจัดแบงกลุมเครื่องมือแพทยโดย EH Spaulding
จัดอยูในกลุม semi-critical items หลังผานการใชงานกับผูปวยใหลางทำความสะอาด
และตามดวยการทำลายเชื้อระดับสูงเปนขั้นต่ำ หรือ การทำใหปราศจากเชื้อตามคำแนะนำ
ของบริษัทผูผลิต IFU
o ตัว laryngoscope handles ตามหลักการจัดแบงกลุมเครื่องมือแพทยโดย EH Spaulding
จัดอยูใ นกลุม non-critical items หลังผานการใชงานกับผูป ว ยใหทำความสะอาดและตามดวย
การทำลายเชื้อระดับต่ำเปนขั้นต่ำ และอาจนำไปทำลายเชื้อระดับสูงหรือการทำใหปราศจาก
เชื้อตาม IFU
o COVID-19 เปนเชื้อไวรัสชนิดที่มีเปลือกหุม (Enveloped Virus) ซึ่งไวตอน้ำยาทำลายเชื้อ
และวิธีการฆาเชื้อที่มีการใชกันอยูในโรงพยาบาล CDC ไมมีคำแนะนำเพิ่มเติมพิเศษในการ
จัดการกับอุปกรณและเครื่องมือแพทยดังกลาวในการทำลายเชื้อและการทำใหปราศจากเชื้อ
โดยยังยึดหลักตามแนวทางการปฏิบัติเดิม และคำแนะนำจากบริษัทผูผลิตอยางเครงครัด
3. สำหรับอุปกรณและเครื่องมือแพทยที่ใชกับ ผูปวยเขาเกณฑสอบสวนโรค (PUI) และผูสงสัย
วาปวยหรือติดเชื้อ ควรทำอยางไรตองมีมาตรการที่เพิ่มเติมหรือเปนพิเศษจากเดิมหรือไม เชน
การชี้บงระบุเพิ่มเติมในภาชนะที่บรรจุเครื่องมือที่มีการปนเปอน หรือ การจัดลำดับการลาง
เครื่องมือแพทยไวเปนลำดับสุดทาย เปนตน
30
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ตอบ COVID-19 เปนเชื้อไวรัสชนิดที่มีเปลือกหุม (Enveloped Virus) ซึ่งไวตอน้ำยาทำลาย
เชื้อและวิธีการฆาเชื้อที่มีการใชกันอยูในโรงพยาบาล CDC ไมมีคำแนะนำเพิ่มเติมพิเศษในการ
จัดการกับอุปกรณและเครื่องมือแพทยดังกลาว โดยใหทุกทานยึดหลัก
o การแบงกลุมเครื่องมือตามหลัก EH Spaulding และจัดการใหถูกตอง
o การปฏิบัติตามคำแนะนำของบริษัทผูผลิต IFU
o การปฏิบัติตามหลัก standard precaution และแนวทางปฎิบัติของ AORN, CDC, APSIC
อยางคงเสนคงวา
o การระวังเรื่องละอองฝอยที่อาจเกิดการฟุงกระจายในขณะลางเครื่องมือดวยมือ หรือ การเปา
เครื่องมือใหแหงเปนตน
4. การบริหารจัดการ endoscopes ในการ reprocessing และบริเวณการเก็บรักษาในระหวาง
การระบาดของ COVID-19
ตอบ ทานสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน link ดานลาง
Available from https://www.sages.org/management-endoscopes-reprocessingstorage-covid-19/
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Evidence Safe Surgery and Invasive Procedure & Safe Operating Room

Evidence Safe Anesthesia
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Patient Safety Goals
I: Infection Prevention and Control
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Patient Safety Goals
I: Infection Prevention and Control (IPC)
Context & challenge:

1. การปองกันการแพรกระจาย
ของ COVID-19 ในโรงพยาบาล
ตัง้ แตหนวยตรวจผูป ว ยนอก
หองฉุกเฉิน หอผูปวยทั่วไป
หออภิบาล

1.

2.
3.

4.

แนวปฏิบัติ/ปองกัน
(Safe Practice Recommendations)
การตระหนักรูสถานการณ คือ บุคลากรทุกคน
ตองระมัดระวังในการปฏิบัติหนาที่ โดยตองคำนึง
ถึงวาผูปวยทุกคนอาจเปนผูติดเชื้อ ถือหลัก
standard precaution ในการปฏิบัติงาน
และ ใชหลักเกณฑการคัดกรองและเฝาระวังของ
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขเปนแนวทาง
การจัดสถานที่ใหผูปวยทั่วไป ผูปวยที่สงสัย
และผูปวยที่ยืนยันการวินิจฉัยแลว แยกออกจากกัน
การใชอุปกรณปองกันสวนบุคคล (Personal
Protective Equipment, PPE) อยางถูกตอง
โดยบุคลากรทุกคนตองมีการฝกอบรม และฝกปฏิบัติ
อุปกรณตางๆ ตรงกับงานที่รับผิดชอบ และจัดหา
อุปรณตางใหเพียงพอตอการใชงานของบุคลากร
ผูปวยและญาติไดรับคำแนะนำในการใชอุปกรณ
ปองกันการติดเชื้อโดยเฉพาะหนากากอนามัย
อยางถูกตองเหมาะสมและมีการจัดเตรียมใหเพียงพอ
ใหความรูดานสุขอนามัยแกผูปวยเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตนอยางถูกตองขณะ ไอ จาม และการบวนเสมหะ
ในภาชนะที่จัดให เพื่อปองกันการแพรกระจายเชื้อ
การใชหนากากผาหรือหนากากอนามัย และการทำ
ความสะอาดมือ

ควร

ประเด็นสำคัญ

ตอง

การจัดการ crisis management

ควรหลีกเลี่ยง

จากสถานการณระบาดโรคติดเชื้ออุบัติใหม จะเห็นวาองคกรตองสรางความมั่นใจวามีการ
ปฏิบัติที่เหมาะสมเพื่อปองกันการติดเชื้อ และการแพรกระจายเชื้อ ดังนั้นการออกแบบระบบ/กําหนด
แนวทางปฏิบัติ และนําสูการปฏิบัติอยางเหมาะสมสําหรับบุคลากรและผูรับบริการ รวมทั้งการเตรียมรับ
สถานการณจึงตองมีการดําเนินการที่ชัดเจน
1. Goals: เพื่อใหบุคลากรและผูรับบริการมีความตระหนักในการปฏิบัติการปองกันการติดเชื้อ
อยางเหมาะสม และลดการแพรกระจายเชื้อ
2. Guideline: แนวทางปฏิบัติที่สําคัญ
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1. การปองกันการแพรกระจาย
ของ COVID-19 ในโรงพยาบาล
ตัง้ แตหนวยตรวจผูป ว ยนอก
หองฉุกเฉิน หอผูปวยทั่วไป
หออภิบาล (ตอ)

5. การจัดใหหอผูปวยมีการระบายอากาศที่ดี ใหอากาศ
ไหลไปในทิศทางเดียว เพื่อปองกันการแพรกระจาย
เชื้อ กรณีมีการจัดหองแยกผูปวยที่ควบคุมใหเปน
ความดันลบ ตองมีการดูแลและบำรุงรักษาตาม
ระยะเวลาที่กำหนด
6. การจัดเตรียมอุปกรณสำหรับเก็บขยะติดเชื้อจากจุด
บริการผูปวย (เชน ถุงและถังขยะติดเชื้อ) รวมทั้ง
มีการบริหารจัดการเพื่อปองกันการปนเปอน
สิ่งแวดลอม





Measurement and
Evaluation

แนวทางการประเมิน/ติดตาม/วัดผล

1. การฝกอบรมบุคลากรเรื่อง
การปฏิบัติงานเพื่อปองกัน
และลดการแพรกระจายเชือ้

1. มีการประเมินการใสและถอด PPE ของบุคลากร
สม่ำเสมอ วาสามารถทำไดจริง อาจกำหนดอยางนอย
เดือนละครั้ง



2. การประเมินความตระหนัก
ความรู ความเขาใจ ของผูมา
รับบริการที่สถานพยาบาล

2. ประเมินการลางมือ การใสหนากากอนามัย
และการเวนระยะหาง การปฏิบัติตามคำแนะนำ
ของผูมารับบริการ



3. การซอมแผนปฏิบัติการ

3. มีการซอมแผนการรับผูปวยที่มีการคิดเชื้อ COVID-19
ในพื้นที่ตางๆ

ประเด็นสำคัญ
2. การปองกันการติดเชื้อ
ในโรงพยาบาลกับผูปวย
COVID-19
2.1 ภาวะปอดอักเสบในผูปวย
COVID-19 ที่ใชเครื่องชวย
หายใจ
2.2 การติดเชื้อที่ระบบ
ทางเดินปสสาวะ
2.3 การติดเชื้อในกระแสเลือด
จากการใชสายสวนเลือด
ชนิดตางๆ
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แนวปฏิบัติ/ปองกัน
(Safe Practice Recommendations)
ปฏิบัติตามแนวทางการปองกันการติดเชื้อที่ตำแหนง
ตางๆ ในมาตรฐานเดียวกับการดูแลผูปวยโรคอื่น
(ตาม I 2 ใน SIMPLE)
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ควรหลีกเลี่ยง

แนวปฏิบัติ/ปองกัน
(Safe Practice Recommendations)

ควร

ประเด็นสำคัญ

ตอง

การจัดการ crisis management

ผลการเฝาระวังการติดเชื้อ

ประเด็นสำคัญ
3. การใชยาปฏิชีวนะอยางสมเหตุผล

Measurement and
Evaluation

ใชระบบปกติในการเฝาระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล
คื อ การเฝ า ระวั ง ภาวะปอดอั ก เสบ การติ ด เชื ้ อ
ในกระแสเลือดทีเ่ กีย่ วของกับการใชสายสวนหลอดเลือด
ชนิดตาง ๆ การติดเชือ้ ทีร่ ะบบทางเดินปสสาวะ โดยรวม
ผูปวย COVID-19 ที่อยูในหออภิบาล เปนสวนหนึ่ง
ของเปาหมายของการเฝาระวัง

ควรหลีกเลี่ยง

แนวทางการประเมิน/ติดตาม/วัดผล

ควร

Measurement and
Evaluation

ตอง

การจัดการ crisis management



แนวปฏิบัติ/ปองกัน
(Safe Practice Recommendations)
ใช antibiotic เฉพาะเมื่อมีการติดเชื้อแบคทีเรียเทานั้น
โดยทั่วไป ผูปวย COVID-19 มีการติดเชื้อแบคทีเรีย
แทรกซอนนอยมาก ถามี มักเปนผูปวยใน ICU ที่ใช
เครื่องชวยหายใจ ดังนั้น จึงอาจตองมีการประเมิน
การใชยาปฏิชีวนะในผูปวย COVID-19 ที่มีการติดเชื้อ
แบคทีเรียแทรกซอนคูขนานเพื่อปองกันการเกิดเชื้อ
ดื้อยาและนำมาซึ่งการติดเชื้อในโรงพยาบาล



แนวทางการประเมิน/ติดตาม/วัดผล

อัตราการไมใชยาปฏิชีวนะในผูปวย
สรางกระบวนการ DUE สำหรับผูปวย COVID-19
COVID-19 ที่ไมมีการติดเชื้อแบคทีเรีย ในโรงพยาบาล
แทรกซอน
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1. การลดความแออัดของหนวยตรวจผูปวยนอก
การแพรกระจายของเชื้ออุบัติใหม
จากผูที่มารับบริการ ทั้งที่ไมมีอาการ
อาจพิจารณาใช
มีอาการนอย หรือมีอาการมาก
1.1 Tele-Medicine ถาระบบเอื้ออำนวย แตตองมี
กระบวนการประเมินผูปวยเปนอยางดีกอนที่
จะใหการรักษาแบบ Tele-Medicine (โทรเวช)
1.2 ออกแบบระบบใหผูปวยใชเวลาในโรงพยาบาล
ใหสั้นที่สุด เชน ลดระยะเวลารอคอยตรวจ
รอเจาะเลือด รอถายภาพรังสี รอรับยา เปนตน
1.3 จัดระบบแยกใหผูที่มีอาการของการติดเชื้อ
ที่ระบบทางเดินหายใจไดรับการตรวจโดยเร็ว
(fast track หรือ ชองทางเรงดวน)
2. จัดระบบคัดกรองที่ชองทางเขาทุกจุด ใหคัดกรอง
ดวยการแจงเตือนใหผูที่มีอาการเขาขาย COVID-19
ไปรับการตรวจ ณ จุดตรวจเฉพาะ









3. ผูเขารับบริการทุกราย ควรสวมหนากากอนามัย
ตลอดเวลา
4. จัดใหมีเจลแอลกอฮอลใชอยางทั่วถึง และบางจุด
เชน หองน้ำ ควรมีสบู และกระดาษหรือผาเช็ดมือ





5. การจัดสถานที่แบบลดการสัมผัส เชน ใชประตู
อัตโนมัติ หรือใชประตูในจุดที่จำเปน
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6. ปรับปรุงระบบการระบายอากาศใหทิศทาง
การไหลเวียนของอากาศไปทางเดียว จากพื้นที่
สะอาดไปยังพืน้ ทีส่ กปรกแลวระบายออกนอกอาคาร
ในจุดที่ปลอดภัยในทุกพื้นที่ของโรงพยาบาล



7. มีระบบติดตามผูมารับบริการได เชน มี QR code
ของ Application ไทยชนะ ให scan กอน/หลัง
การรับบริการ



(SIMPLE)2 Patient and Personnel Safety for Emerging Infectious Diseases

ควรหลีกเลี่ยง

แนวปฏิบัติ/ปองกัน
(Safe Practice Recommendations)

ควร

ประเด็นสำคัญ

ตอง

การจัดการ new normal

1. ความหนาแนนของหนวยตรวจ
ผูปวยนอก

2. ประสิทธิภาพการดูแลผูปวย
NCD

1. จำนวนผูปวยตอพื้นที่ตอชวงเวลา



2. ระยะเวลาที่ใชในการมารับบริการในโรงพยาบาล



3. อัตราการลงทะเบียนในระบบติดตาม



ติดตามตัวชี้วัดคุณภาพของ NCD (ถามี)
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ควรหลีกเลี่ยง

แนวทางการประเมิน/ติดตาม/วัดผล

ควร

Measurement and
Evaluation

ตอง

การจัดการ new normal
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Patient Safety Goals
M: Medication and Blood Safety
Medication Safety
M 5: Blood Transfusion Safety

(SIMPLE)2 Patient and Personnel Safety for Emerging Infectious Diseases

(SIMPLE)2 Patient and Personnel Safety for Emerging Infectious Diseases

Patient Safety Goals
M: Medication and Blood Safety
Medication Safety
Context & challenge:

การบริหารจัดการดานยาในสถานการณ COVIC-19 องคกรตองมีความชัดเจนดานการสนับสนุน
ทรัพยากรที่จําเปน การบริหารจัดการเพื่อใหมียาเพียงพอและพรอมใช รวมทั้งการวางระบบการสั่ง
และสงมอบยาเพื่อใหผูปวยไดรับยาอยางถูกตอง เหมาะสมและปลอดภัย
1. Goals:

เพื่อใหผูปวยทั่วไปและผูปวยโรคอุบัติใหมไดรับความปลอดภัยจากการใชยา

แนวทางปฏิบัติที่สําคัญ
2.1 การบริหารจัดการยาสํารองใหเพียงพอ
2.2 การสงยาใหผูปวยทางไปรษณียหรือระบบขนสงอื่น

1. มีการกําหนดปริมาณ
ยาสํารองที่จําเปน
2. มีการเก็บขอมูลรายการยาที่ไม
เพียงพอตอการใหบริการรวมทั้ง
จํานวนยา ในการพัฒนาระบบ

1. การสุมตรวจสอบปริมาณยาจำเปนที่สำรองไว
อยูเสมอ หรือควบคุมดวยระบบสารสนเทศ
ของสถานพยาบาล
2. มีการศึกษาเปรียบเทียบขอมูลยาที่ไมเพียงพอ
ตอการใหบริการ เพื่อพัฒนาระบบยาใหเขมแข็ง

ควร

แนวปฏิบัติ/ปองกัน
(Safe Practice Recommendations)
1. จัดทำรายชื่อยาที่จำเปนตองมีใหเปนปจจุบัน
1. การบริหารจัดการยาสํารอง
อยูเสมอ
ใหเพียงพอ สถานพยาบาลควรมี
2. กำหนดปริมาณยาสำรองใหเหมาะสม
ระบบปองกันเพื่อการสํารองยา
ที่เพียงพอชั่วคราวในสภาวะวิกฤต 3. จัดทำรายชื่อแหลงสำรองยาที่สถานพยาบาล
โดยจัดใหมีแหลงที่สามารถจัดหา
สามารถหายาทดแทนไดอยางรวดเร็ว เชน
ยาไดทันทีเพื่อไมใหผูปวยไดรับ
โรงพยาบาลใกลเคียง บริษัทยาคูคา
ผลกระทบ
Measurement and
แนวทางการประเมิน/ติดตาม/วัดผล
Evaluation
ประเด็นสำคัญ

ตอง

การจัดการ crisis management

ควรหลีกเลี่ยง

2. Guideline:









Evidence
Link:
สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย). มาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรมโรงพยาบาล พ.ศ.2561-2565. จาก
http://www.thaihp.org/index.php?option=otherdetail&amp:lang=th&id=307&sub=43
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Measurement and
Evaluation

แนวทางการประเมิน/ติดตาม/วัดผล

1. สถานพยาบาลรวบรวม
ขอมูลการจัดสงยาใหผูปวย

1. สถานพยาบาลนำขอมูลการจัดสงยาใหผูปวยรายวัน
ทุกวันมาวิเคราะห

2. รวบรวมรายงานอุบัติการณ
ที่ผูปวยไมไดรับยา

2. วิเคราะหรายงานอุบัติการณที่ผูปวยไมไดรับยา
เพื่อหาสาเหตุและแกไข

3. รวบรวมรายงานที่ผูปวย
ไมไดรับยาภายในระยะเวลา
ที่กำหนด

3. วิเคราะหรายงานที่ผูปวยไมไดรับยาภายในระยะเวลา
ที่กำหนดเพื่อหาสาเหตุและแกไข
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ควรหลีกเลี่ยง

ควร

แนวปฏิบัติ/ปองกัน
(Safe Practice Recommendations)
1. สถานพยาบาลตองมีเกณฑคัดเลือก การสงยา
2. การสงยาใหผูปวยทางไปรษณีย
หรือระบบขนสงอื่น เพื่อใหผูปวย
ทางไปรษณีย ดังนี้
มียาที่จำเปนตองใชอยางสม่ำเสมอ - ประเภทของผูปวย เชน ผูปวยโรคเรื้อรังที่จำเปน
อยางถูกตอง และปลอดภัย
ตองใชยาตอเนื่อง
เพื่อควบคุมโรคมิใหกำเริบหรือมี
- โรคที่ผูปวยเปนอยู อยูในสถานะคงที่ไม
ภาวะแทรกซอนรุนแรงขึ้น
เปลี่ยนแปลง ระดับความรุนแรงของโรค
- ชนิดของยา เหมาะสมแกการขนสง เชน ไมใชยา
ที่ตองแชเย็น
ทั้งนี้เพื่อประกันความปลอดภัยของผูปวยในการใชยา
นั้นๆ
2. ตองมีคดั กรองผูป ว ย ชือ่ นามสกุล ทีอ่ ยู การตรวจสอบ
ประวัติการแพยา อันตรกิริยาระหวางยา
และความรวมมือในการใชยาของผูปวยกอน
โดยการสอบถามผูปวยหรือญาติกอนการจัดยาสง
ทางโทรศัพทหรือผานบุคลากรอื่นในพื้นที่ เชน อสม.
3. มีการใหคำแนะนำในการใชยาและตอบขอสงสัย
ของผูปวยทางโทรศัพทหรือวิดิโอคอลโดยเภสัชกร
กอนหรือหลังการจัดสงยา
4. มีการบันทึกลงเวชระเบียนโดยแพทยผูสั่งจายยา
ระบุ ชื่อยา ขนาด วิธีใชและจำนวนยา และบันทึก
การจายยาและแนะนำยาโดยเภสัชกรไวเพื่อการ
ตรวจสอบภายหลัง
5. กำหนดระยะเวลาที่ผูปวยควรไดรับยา เชน ภายใน
3 วันหลังจัดสง
ประเด็นสำคัญ

ตอง

การจัดการ new normal

Evidence
Link:
1. โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม. แนวปฏิบัติในการบริการยาทางไปรษณีย. จาก
http://www.suanprung.go.th/medicine/pdf/med10.pdf
2. ปรุฬห รุจนธำรง. การจัดสงยาทางไปรษณียทำไดเพียงใด. 2557. จาก
http://rparun.blogspot.com/2014/03/drugdelivery.html.
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Patient Safety Goal
M: Medication and Blood Safety
M 5: Blood Transfusion Safety
Context & challenge:

ในสถานการณการแพรระบาดของโคโรนาไวรัส 19 (COVID-19) นั้น 1) ทําใหการจัดหา
เลือดบริจาคไดนอยลง ขณะที่ปริมาณความตองการโลหิตและสวนประกอบโลหิต เพื่อรักษา
ผู ป วยเป นสิ่ งจํ าเป น ยั งมีความตองการมากอย างตอเนื่อง 2) ในการบริ จาคเลื อด ผู  บริ จาค
และเจาหนาที่ อาจเสีย่ งตอการติดเชือ้ COVID-19 จึงตองมีการดําเนินการทีเ่ หมาะสม เพือ่ ปองกัน
การติ ด เชื้ อ 3) ถ า ธนาคารเลื อ ด ได รั บ ผลกระทบ ไม ส ามารถทํ า การได หรื อ ไม มี เจ า หน า ที่
มาทํ า งานได จะส ง ผลกระทบอย า งรุ น แรงกั บ ระบบให บ ริ ก ารเลื อ ด และผู  ป  ว ย 4) ขณะนี้
การใหเลือดและสวนประกอบของเลือดแกผูปวย มิไดมีความจําเปน หรือขอบงชี้ที่เหมาะสม
ทั้งหมด มีการใหเลือดที่ไมเหมาะสมเกิดขึ้น สงผลใหมีความตองการเลือดที่มากเกินความจําเปน
ดังนั้นควรลดอุปสรรคสําคัญของการพัฒนาเพื่อการใชเลือดอยางเหมาะสม ซึ่งจะสามารถ
ลดการใช เลื อดในรายที่ไมจําเปนลง เพื่อนําทรั พยากรไปใช รักษาผู  ป วยที่มีความจํ าเป น คื อ
การที่ แ พทย แ ละสถานพยาบาลยั ง ไม รู  จั ก และเข า ใจความสํ า คั ญ ที่ จ ะต อ งดํ า เนิ น การเรื่ อ ง
Patient blood management อยางจริงจัง รวมทั้งการใชเลือดใหนอยลง เปนทางแกไขปญหา
ที่ยั่งยืนทําไดผลในประเทศที่พัฒนาแลว แตไดรับความสนใจนอยกวา การหาเลือดใหมากขึ้น
ในประเทศกําลังพัฒนา
ลดความเสี่ยงของการติดเชื้อ SARS-CoV-2 ในผูบริจาคเลือด เจาหนาที่
ธนาคารเลือด และผูป ว ย ทําใหมี blood supply ทีเ่ พียงพอและปลอดภัยแกผปู ว ย ในสถานการณ
ที่มีการระบาดของ COVID-19
1. Goals:

2. Guideline:

แนวทางปฏิบัติที่สําคัญ

(SIMPLE)2 Patient and Personnel Safety for Emerging Infectious Diseases
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ควรหลีกเลี่ยง

ควร

แนวปฏิบัติ/ปองกัน
(Safe Practice Recommendations)
1. การจัดทำแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม 1. แนวทางการบริหารจัดการ
และเปนไปในทิศทางเดียวกัน
1.1 การจัดระบบใหความรูแก ผูบริจาคเลือด
เพื่อลดความเสี่ยงของการติดเชื้อ
เจาหนาที่ธนาคารเลือด และแพทยผูสั่งใหเลือด
ในผูบริจาคเลือด
1.2 การสื่อสารตอประชาชนและสังคม ถึงผลกระทบ
เจาหนาที่ธนาคารเลือด และผูปวย
ของ COVID-19 ตอ blood supply
2. การบริหารจัดการใหมี blood
และความชวยเหลือที่ผูปวยตองการในขณะนี้
supply ที่เพียงพอและปลอดภัย
1.3 การวางรากฐาน คำแนะนำและการแจงเตือน
แกผูปวย ในสถานการณที่มี
ใหมีการคัดกรองตนเองของผูบริจาคเลือด
การระบาดของ COVID-19
กอนออกจากบานมาบริจาคเลือด และเจาหนาที่
กอนมาทำงานทุกวัน
1.4 การคัดกรองผูบริจาคเลือดที่เกี่ยวของกับ
COVID-19 ตามคำแนะนำของศูนยบริการโลหิต
แหงชาติ สภากาชาดไทย ใหมีมาตรฐานเดียวกัน
ทั้งประเทศ
1.5 วางแนวทางการดำเนินการในธนาคารเลือด
ในการรับบริจาคเลือด การตรวจเลือด
เพื่อปองกันการติดเชื้อ
1.6 การสงเสริมใหมีการคัดกรอง online เพื่อให
ลดการเดินทางของผูที่ไมสามารถบริจาคเลือด
และลดความแออัด
1.7 ระบบใหคำแนะนำแกผูบริจาคเลือด เพื่อแจง
กับธนาคารเลือด หากมีอาการผิดปกติ เจ็บปวย
ไมสบาย หรือ สัมผัสผูติดเชื้อในระยะกอนมา
บริจาคเลือด
1.8 ระบบจัดการหรือแนวทาง เมื่อไดรับขอมูล
จากผูบริจาคเลือดวา ติดเชื้อ หรือสัมผัส
1.9 การวางรากฐานระบบกำกับใหมีการใหเลือด
อยางเหมาะสม โดยการสราง guideline
และตรวจสอบ (audit) เพื่อกำกับการใชเลือด
ใหเกิดขึ้นอยางเหมาะสม
ประเด็นสำคัญ

ตอง

การจัดการ crisis management

Measurement and
Evaluation

แนวทางการประเมิน/ติดตาม/วัดผล

การประเมินแนวทางการจัดการ
ทั้งความเพียงพอ และการใชเลือด
ที่เหมาะสม

1. สถานพยาบาลตองมีระบบประเมินการใชเลือด
วามีความเหมาะสม โดยในขั้นแรก แนะนำใหเปน
ตัวชี้วัด และติดตามผานระบบ

ควรหลีกเลี่ยง

แนวปฏิบัติ/ปองกัน
(Safe Practice Recommendations)
1.10 การวางระบบการเจาะเก็บ convalescent
plasma เพื่อใชรักษาผูปวย COVID-19
อยางเหมาะสม
2. แนวทางการใชเครื่องปองกันรางกายสวนบุคคล
และเทคนิคการระมัดระวัง
2.1 การใสหนากากผา/หนากากอนามัย ตลอดเวลา
ทั้งผูบริจาคเลือดและเจาหนาที่
2.2 การใช Physical barrier ในการสัมภาษณ
การใหขอมูล ที่มีการเผชิญหนา ใกลชิดกัน

ควร

ประเด็นสำคัญ

ตอง

การจัดการ crisis management








2. รายงานอุบัติการณเกี่ยวกับ การติดตอของ
COVD-19 ในที่บริจาคเลือด ทั้งผูบริจาคเลือด
เจาหนาที่ และผูปวยที่รับเลือด



Evidence
WHO. Guidance on maintaining a safe and adequate blood supply during the coronavirus disease 2019
(COVID-19) pandemic and on the collection of COVID-19 convalescent plasma Interim guidance.
2020 July 10.
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Measurement and
Evaluation

ควรหลีกเลี่ยง

ควร

แนวปฏิบัติ/ปองกัน
(Safe Practice Recommendations)
การพัฒนาองคความรูดานเวชศาสตร แนวทางการปฏิบัติ
บริการโลหิตและธนาคารเลือด
1. บุคลากรทุกคนที่ปฏิบัติหนาที่ในงานเวชศาสตร
ที่เกี่ยวของกับสถานการณ COVID-19 บริการโลหิตและธนาคารเลือด ตองไดรับการอบรม
ใหเขาใจ การติดตอ และการดำเนินของโรค COVID-19
เพื่อใหมีความเขาใจที่ถูกตอง สามารถดูแลปองกัน
ตนเอง และปฏิบัติอยางถูกตองกับผูบริจาคเลือด
และผูปวยได
2. ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ และองคกรที่เกี่ยวของ
จัดใหมีการอบรมและประชุมทางวิชาการดาน
เวชศาสตรบริการโลหิตและธนาคารเลือดที่เกี่ยวของ
กับสถานการณ COVID-19 อยางสม่ำเสมอ
3. จัดใหมีหลักสูตรระยะสั้น และปานกลางเฉพาะทาง
ที่เกี่ยวกับเวชศาสตรบริการโลหิตในเรื่องแนวทาง
การปฏิบตั ขิ อง ธนาคารเลือดทีเ่ กีย่ วของกับ COVID-19
และการใชเลือดอยางเหมาะสม แกบุคลากรตาม
สายวิชาชีพ เชน หลักสูตรสำหรับแพทย พยาบาล
นักวิทยาศาสตรการแพทย นักเทคนิคการแพทย
และเจาหนาที่
4. สรางกลไกเพื่อใหผลักดันใหมีการใชเลือดอยาง
เหมาะสม
ประเด็นสำคัญ

ตอง

การจัดการ new narmal









แนวทางการประเมิน/ติดตาม/วัดผล
ควรกำหนดใหมีการประเมินความเหมาะสมในการ
ใชเลือด นอกจากการติดตาม crossmatch
และ transfusion ratio

Evidence
WHO. Guidance on maintaining a safe and adequate blood supply during the coronavirus disease
2019 (COVID-19) pandemic and on the collection of COVID-19 convalescent plasma Interim
guidance. 2020 July 10.
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Patient Safety Goals
P: Patient Care Process

P 3: Reduction of Diagnostic Errors
Context & challenge:

เพื่อลดโอกาสการเกิดวินิจฉัยผิดพลาด วินิจฉัยลาชาในผูปวย COVID-19 และมีผลเสีย
ตอผูปวยโดยเฉพาะเมื่อมี organ involvement ที่พบไมบอย และลดโอกาสแปลความหมายของ
investigation ผิดพลาด
1. Goals:

1.1 การวินิจฉัยที่ถูกตองและทันเวลาเปนรากฐานของการดูแลผูปวยที่มีคุณภาพ
และปลอดภัย
1.2 การปรับปรุงกระบวนการวินิจฉัยโรคเปนการแสดงถึงคุณธรรม และความเปน
มืออาชีพของผูใหบริการ
แนวทางปฏิบัติที่สําคัญ
แนวปฏิบัติ/ปองกัน
(Safe Practice Recommendations)

ควร

ประเด็นสำคัญ

ตอง

การจัดการ crisis management

ควรหลีกเลี่ยง

2. Guideline:

P 3: Reduction of Diagnostic
Errors
1. การซักประวัติ ตรวจรางกาย
และสงตรวจทางหองปฏิบัติการ
อยางครอบคลุม

1. ซักประวัติตรวจรางกายโดยมีสมมติฐานชี้นำ
2. ประวัตทิ ต่ี อ งสงสัย COVID-19 คือผูป ว ยทีม่ อี าการ
ไมมากในชวงแรก ไมรูรส ไมรูกลิ่น แตบางรายอาจ
เปนมากขึ้นจนเปน pneumonia หลังจากเริ่ม
มีอาการประมาณ 1 สัปดาห เมื่อมี pneumonia
แลว อาการจะมากขึ้นอยางรวดเร็ว อาจจะมี
ประวัติสัมผัสโรคหรือมีพฤติกรรมเสี่ยง เชน
อยูใกลชิดกับผูปวยยืนยันวาเปนโรคนี้ เคยเขาไป
อยูในสถานที่อากาศปดโดยเฉพาะไมมีการสวมใส
หนากากอนามัยในสถานการณเชนนัน้ หรือเดินทาง
มาจากประเทศ/ พืน้ ทีท่ ม่ี กี ารระบาดของโรค เปนตน
3. การตรวจรางกาย ไมพบสิง่ ผิดปกติชดั เจน ประมาณ
ครึ่งหนึ่งของผูปวยจะมีไขในวันแรกๆ บางรายอาจ
หายใจเร็ว หอบเหนือ่ ย มี hypoxia หากเปนมาหลายวัน
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5. ตองศึกษาขอมูลแนวทางการซักประวัติ อาการสำคัญ
การตรวจรางกายและแนวทางการวินิจฉัยที่มีการ
เปลี่ยนแปลงใหทันสมัยเสมอโดยสามารถติดตาม
ศึกษาไดจากแนวทางปฏิบัติ กรมการแพทย 1





2. การเขาถึงและตอบสนองผลการทำ 1. การเก็บสิ่งสงตรวจ
investigation
1.1 จัดเตรียมสถานที่เก็บสิ่งสงตรวจ
1.2 ทบทวนและซักซอมวิธีการเก็บสิ่งสงตรวจ
ที่ถูกตอง
1.3 กำหนดแนวทางการนำสงและตรวจสิ่ง
สงตรวจที่รวดเร็ว
1.4 กำหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจ
ที่ถูกตอง แมนยำและรวดเร็ว
2. การแปลผลการตรวจเพื่อประกอบการวินิจฉัย
อยางรอบคอบ
3. มีระบบการสื่อสารกับรังสีแพทยและพยาธิแพทย
ที่สะดวก
4. มีการติดตามเพื่อใหมั่นใจวามีการตรวจทางหอง
ปฏิบัติการที่เหมาะสม



3. การวินจิ ฉัยทีถ่ กู ตอง ทันเวลา
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1. ทบทวนเกณฑการวินิจฉัยผูปวย/ผูสงสัยติดเชื้อโรค
อุบัติใหมระบบทางเดินหายใจ 1
2. จัดใหมีเครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจในการ
วินิจฉัยโรค ใหแพทยสามารถใชได ณ จุดใหบริการ
เชน การทบทวนโดยผูชำนาญกวา แพทยอาวุโส
ทบทวนผูปวยใหมรวมกับ trainee
3. มีการใชความเห็นที่สอง (second opinions)
ในการวินิจฉัยโรค
4. เสริมพลังใหพยาบาลมีสวนรวมในการปรับปรุง
การวินิจฉัยโรค เชน การติดตามการทุเลาของ
อาการหรืออาการใหมที่เกิดขึ้น
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ควรหลีกเลี่ยง

แนวปฏิบัติ/ปองกัน
(Safe Practice Recommendations)
4. Laboratory findings: normal to low total
WBC count with absolute lymphopenia;
chest x-ray พบ bilateral multifocal nodular/
interstitial infiltrates พบเดนชัดที่ lower Lung

ควร

ประเด็นสำคัญ

ตอง

การจัดการ crisis management

ติดตามอัตราการวินิจฉัยคลาดเคลื่อน เปนความทาทาย
1. การวินิจฉัยคลาดเคลื่อนสงผล
ตอการดูแลและการแพรกระจาย ทีต่ อง Keep higher standard of diagnostic accuracy
เชื้อ
(ผูป วย COVID-19 ที่ไมไดรับการวินิจฉัยที่ถูกตอง
ตั้งแตครั้งแรกที่ผูปวยเขารับบริการ) และระยะเวลา
การรอจนไดการวินิจฉัยที่ถูกตอง
2. การสื่อสารผลการวินิจฉัยไปยัง
ทีมรักษาพยาบาลและทีม
สอบสวนโรคของโรงพยาบาล
และหนวยงานของกระทรวง
สาธารณสุขที่รับผิดชอบดูแล
พื้นที่นั้นๆ อยางมีประสิทธิภาพ

1. วางระบบการสื่อสารผลการวินิจฉัยไปยังผูเกี่ยวของ
ใหครบถวน
2. มีระบบการเก็บบันทึกขอมูลที่สามารถคนหา
ทานสอบไดถูกตองและรวดเร็ว
3. เก็บขอมูลวิธีและระยะเวลาไดมาซึ่งผลการวินิจฉัย
ควบคูในคนไขแตละราย เพื่อใชประโยชน
ในการติดตามและวิเคราะหขอมูลและใสสัญลักษณ
ในชองตองตรงกันทั้งสามขอ

ควรหลีกเลี่ยง

แนวทางการประเมิน/ติดตาม/วัดผล

ควร

Measurement and
Evaluation

ตอง

การจัดการ crisis management







Evidence
1. กรมการแพทย รวมกับคณะทำงานดานการรักษาพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข คณะแพทยจาก มหาวิทยาลัย
และสมาคมวิชาชีพตาง ๆ. แนวปฏิบัติการทำหัตถการและการผาตัดในสถานการณระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019. จาก
https://covid19.dms.go.th/Content/Select_Landding_page?contentId=70
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Patient Safety Goal
P: Patient Care Process
P 5: Pain Management
Context & challenge:

การระบาดของโรคติดเชือ้ อุบตั ใิ หมทตี่ ดิ ตอทางระบบทางเดินหายใจทัว่ โลก เชน COVID-19
เปนภาวะคุกคามดานสุขภาพทีเ่ กิดขึน้ อยางรวดเร็วโดยไมคาดมากอน จําเปนตองคํานึงถึงความสมดุล
ของการทีผ่ ปู ว ยสามารถเขาถึงการรักษาความปวดอยางมีประสิทธิภาพ ซึง่ มีประโยชนทงั้ ตอคุณภาพ
ชีวิตของผูปวยและทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ กับการลดความเสี่ยงของการติดเชื้อนี้
ตอบุคลากรทางการแพทยและผูปวยปวดที่มีความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อ การคัดกรองผูปวยปวด
ที่จําเปนตองมาพบแพทยจึงมีความจําเปน
1. Goals:

1.1 เพื่อปองกันการติดเชื้อโรคติดเชื้ออุบัติใหมที่ติดตอทางระบบทางเดินหายใจ ในผูปวย
ปวดเรื้อรังที่มีความเสี่ยงสูงตอการติดเชื้อนี้
1.2 ปองกันการวินจิ ฉัยโรคติดเชือ้ อุบตั ใิ หมทตี่ ดิ ทางเดินหายใจลาชา ในผูป ว ยทีม่ ปี ญ
 หาปวด
1.3 การใชยาแกปวด และการจัดการความปวดอยางเหมาะสมในระหวางที่มีการระบาด
ของโรคติดเชื้ออุบัติใหมที่ติดตอทางระบบทางเดินหายใจ
2. Guideline:

แนวทางปฏิบัติที่สําคัญ
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P 5.1 - P 5.4 Pain Management
1. ผูปวยปวดที่ไดรับการรักษา
ดวยยาโอปออยดขาดยา และมี
อาการถอนยา จากการที่ยาหมด
และเขาถึงการรักษาหรือมารับยา
ตอเนื่องไมไดในระยะที่มีการ
ระบาดของโรคติดเชื้ออุบัติใหม
ที่ติดทางเดินหายใจ

Measurement and
Evaluation

1. ควรมีชองทางในการสื่อสารกับผูปวย โดยระบบ
Tele-medicine หรือ Tele-health เพื่อรับฟง
สื่อสาร และใหคำแนะนำกับผูปวยและญาติ
ในการดูแลเบื้องตน
2. ควรแนะนำใหผูปวยมาพบแพทย เพื่อจัดการภาวะ
ถอนยาใหบรรเทาลง ใหผูปวยไดรับยาโอปออยด
ตอเนื่องตามความจำเปน และปองกันไมใหผูปวย
หายาอื่นที่ไมเหมาะสมมาใช โดยจัดชองทาง
การเขาถึงที่ลดการสัมผัสผูติดเชื้อและปองกัน
การติดเชื้ออยางเปนระบบ
3. พิจารณาปรับใชการรักษาความปวดแบบอื่นๆ เสริม
เพือ่ ลดการใชยาโอปออยด และมีกระบวนการติดตาม
การดูแลผานระบบสื่อสารทางไกล





แนวทางการประเมิน/ติดตาม/วัดผล
ติดตามจำนวนผูปวยปวดที่ใชยาโอปออยดและมีอาการ
ถอนยาในชวงการระบาดติดเชื้ออุบัติใหมที่ติดทางเดิน
หายใจ
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ควรหลีกเลี่ยง

แนวปฏิบัติ/ปองกัน
(Safe Practice Recommendations)

ควร

ประเด็นสำคัญ

ตอง

การจัดการ crisis management

2. การเลือกใชกลุมยาตานอักเสบ
ที่ไมใชสเตียรอยด เพื่อระงับ
ปวดเฉียบพลัน และปวดเรื้อรัง

1. ไมควรใชยากลุมนี้ในผูที่สงสัยวาเปนโรค COVID-19
เพราะ การใชยากลุมนี้ลดอาการปวดเมื่อยกลามเนื้อ
ปวดศีรษะ และลดไข อาจทำใหการวินจิ ฉัยโรคติดเชือ้
อุบัติใหมที่ติดทางเดินหายใจ ลาชา
2. ใหหยุดหรืองดการใชกลุมยาตานอักเสบที่ไมใช
สเตียรอยดเพื่อแกปวดในผูปวยที่ติดเชื้อนี้และมี
อาการผิดปกติของทางเดินหายใจรุนแรง
3. อาจใชพาราเซตามอลแทนในการแกปวด และลดไข
แมวาจะมีประสิทธิภาพนอยกวา
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ควรหลีกเลี่ยง

ควร

แนวปฏิบัติ/ปองกัน
(Safe Practice Recommendations)
P 5.1. และ P 5.2
1. ผูปวยปวดเรื้อรังที่มีความเสี่ยงสูงตอการติดเชื้อ ดังนี้
1. ปองกันการติดเชื้อโรคติดเชื้อ
  ควรระมัดระวังตนเองโดยการลางมืออยางถูกวิธี
อุบัติใหมที่ติดทางเดินหายใจ เชน
บอยๆ
COVID-19 ในผูปวยปวดเรือ้ รัง
  มีแอลกอฮอลทำความสะอาดมือ
ทีม่ คี วามเสีย่ งสูงตอการติดเชื้อ
  เวนระยะหางระหวางตนเองกับผูอื่นโดยเฉพาะ
เชน
ในที่สาธารณะ
- ผูปวยปวดที่มีภาวะอักเสบ เชน   หลีกการเขาไปยังสถานที่คนหนาแนนหรือ
ปวดขอ รูมาตอยด ankylosing
การเดินทางที่ไมจำเปน
spondylitis, systemic lupus
2. พิจารณาใหมรี ะบบ Tele-health และ Tele-medicine
erythematosus, Sjogren’s
ในการสื่อสารกับผูปวยเพื่อรักษาอาการปวด เชน
syndrome โรคทางเดินอาหาร
การทำ remote assessment การสอนการบรรเทาปวด
อักเสบ
โดยไมใชยา หรือการอธิบายรายละเอียดการใชยา
- ผูป ว ยโรค connective tissues
เปนตน
เชน systemic sclerosis
โรคหลอดเลือดอักเสบ
- ผูปวยความผิดปกติทางระบบ
ประสาท เชน multiple sclerosis
ประเด็นสำคัญ

ตอง

การจัดการ new narmal
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3. การใชยาสเตียรอยดสำหรับ
ทำหัตถการระงับปวดในภาวะ
ที่มีการระบาดของ โรคติดเชื้อ
อุบัติใหมที่ติดทางเดินหายใจ
เชน การฉีดยาสเตียรอยด
เขาชองอิปดูรัล เพื่อระงับปวด
จากการที่รากประสาทอักเสบ
เปนตน
Measurement and
Evaluation

1. ใหใชขนาดของยาสเตียรอยดในขนาดต่ำสุดเทาที่มี
ขอบงชี้
2. ควรใหขอมูลแกผูปวยถึงความเสี่ยงของการกดภูมิ
คุมกันจากยาสเตียรอยด และโอกาสในการติดเชื้อ
เพิ่มขึ้น



แนวทางการประเมิน/ติดตาม/วัดผล
ติดตามเก็บขอมูลทางระบาดวิทยาถึงจำนวนและผลกระทบ
ตอผูปวยปวดกับการติดเชื้อ โรคติดเชื้ออุบัติใหมที่ติดตอ
ทางเดินหายใจ

64



(SIMPLE)2 Patient and Personnel Safety for Emerging Infectious Diseases



ควรหลีกเลี่ยง

แนวปฏิบัติ/ปองกัน
(Safe Practice Recommendations)

ควร

ประเด็นสำคัญ

ตอง

การจัดการ new narmal

Evidence

1. Cohen SP, Baber ZB, Buvanendran A, McLean BC, Chen Y, Hooten WM, et al.
Pain Management Best Practices from Multispecialty Organizations During
the COVID-19 Pandemic and Public Health Crises. Pain Medicine 2020; 21:
1331-1346.
2. European Medicines Agency. EMA gives advice on the use of non-steroidal
anti-inflammatories for COVID-19. 2020. Available form: https://www.ema.europa.
eu/en/news/ema-givesadvice-use-non-steroidal-anti-inflammatories-covid-19.
Accessed 2020 August 16.
3. Kang SS, Hwang BM, Son HJ, et al. The dosages of corticosteroid in
transforaminal epidural steroid injections for lumbar radicular pain due to
herniated disc. Pain Physician 2011; 14: 361-370.
4. US Food and Drug Administration. FDA advises patients on use of non-steroidal
anti-inflammatory drugs (NSAIDs) for COVID-19. Available form: https://www.fda.
gov/drugs/drug-safety-and-availability/fda-advises-patients-use-non-steroidalantiinflammatory-drugs-nsaids-covid-19. Accessed 2020 August 16.
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L: Line, Tube, and Catheter & Laboratory
L 2: Right and Accurate Laboratory Results
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Patient Safety Goals
L: Line, Tube, Catheter and Laboratory
L 2: Right and Accurate Laboratory Results
Context & challenge:

ในภาวะที่มีการระบาดของโรคติดเชื้ออุบัติใหมติดตอทางเดินหายใจ ผลการทดสอบทางหอง
ปฏิบัติการเปนขอมูลที่ใชในการตัดสินวินิจฉัยโรค ซึ่งเปนจุดเริ่มตนที่สำคัญของการใหการรักษา
การติ ด ตาม การป อ งกั น และการศึ ก ษาธรรมชาติ ข องการระบาด เพื ่ อ การควบคุ ม โรค ดั ง นั ้ น
จึงจำเปนอยางยิ่งที่ผลการทดสอบตองมีความถูกตอง รวมทั้งกระบวนการใหบริการตองทำใหผูปวย
มีความปลอดภัย
1. Goals:

1.1 รายงานผลการตรวจทางหองปฏิบัติการดวยเทคนิคการเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม
เชน PCR, RT-PCR, Real time RT-PCR เปนตน ไดอยางถูกตอง
1.2 ใหบริการตรวจทางหองปฏิบัติการทางการแพทยที่ปลอดภัยแกผูปวยและประชาชน

แนวปฏิบัติ/ปองกัน
(Safe Practice Recommendations)

ควร

ประเด็นสำคัญ

ตอง

การจัดการ crisis management

ควรหลีกเลี่ยง

2. Guideline: แนวทางปฏิบัติที่สำคัญ

L 2: Right and Accurate
Laboratory Results
เมื่อเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อ
1. หองปฏิบตั กิ ารตรวจวิเคราะหดว ยเทคนิค PCR
อุบตั ใิ หมทต่ี ดิ ทางเดินหายใจ
ควรตั้งอยูในพื้นที่ควบคุมที่จำกัดการเขาถึง
1. การวินจิ ฉัยทีถ่ กู ตองเปนสิง่ จำเปน
โดยเฉพาะประชาชนหรือผูปวยทั่วไป และผูที่
เริ่มตนสำหรับการใหการรักษา
ไมเกี่ยวของ เพื่อปองกันการปนเปอน
และปองกันการแพรระบาดของโรค
และการแพรระบาดของเชื้อในสถานพยาบาล
ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการที่จะ 2. การออกแบบพืน้ ที่ปฏิบัติงานแบงแยกเปนสัดสวน
บงชี้วาผูปวยไดรับเชื้อโรคอุบัติใหม
สำหรับแตละงาน ไดแก
หรือไมจึงมีความสำคัญอยางยิ่ง
1) การสกัดสารพันธุกรรม ทำในตูชีวนิรภัยระดับ 2
ดังนัน้ ผลการตรวจตองมีความถูกตอง หรือสูงกวา
โดยที่เทคนิคที่ใชในการตรวจเชื้อโรค
2) การเตรียมน้ำยาสำหรับการทำปฏิกิริยาลูกโซ
อุบัติใหมจะเปนการตรวจหาเชื้อโรค
(Master mix) ทำในพื้นที่สะอาดปราศจาก
โดยตรงจากสารพันธุกรรมประเภท
การปนเปอนของสิ่งสงตรวจหรือสารพันธุกรรมใดๆ
DNA หรือ RNA ตามชนิดของเชื้อโรค
โดยการเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม
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L 2: Right and Accurate
Laboratory Results
ดวยปฏิกิริยาลูกโซ ซึ่งเปนเทคนิค
ที่มีความไวและความจำเพาะสูง
เชน PCR, RT-PCR, Real time
RT-PCR เปนตน
2. อยางไรก็ตาม เทคนิคเหลานี้เปน
กระบวนการตอเนือ่ งตัง้ แตการสกัดสาร
พันธุกรรม จากสิง่ สงตรวจ การเตรียม
น้ำยา การเติม template ฯลฯ
จึงมีโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด
ของผลการตรวจไดในหลายขั้นตอน
เชน การเก็บสิง่ ตัวอยางทีไ่ มเหมาะสม
อาจทำใหไดเซลลนอยเกินไปจน
ไมสามารถสกัดสารพันธุกรรม
ไดเพียงพอสำหรับการนำไปทำ
ปฏิกิริยาลูกโซ ทำใหตรวจไดผลลบ
ในกรณีที่มีการตรวจสิ่งสงตรวจ
จากผูป ว ยหลายราย อาจมีโอกาสทีจ่ ะ
เกิดการปนเปอนจากสารพันธุกรรม
ที่เพิ่มปริมาณแลว (amplicon)
ของสิ่งสงตรวจจากผูปวยที่ตรวจ
กอนหนานี้ในขั้นตอนตางๆ ของ
การปฏิบัติ ทำใหผลผิดพลาด
3. อีกทั้งในภาวะที่มีวิกฤตการณการ
ระบาดของโรค ปริมาณงานตางๆ
รวมทั้งงานตรวจวิเคราะหที่เพิ่มขึ้น
อยางมากและตองการผลเรงดวน
ทำใหบุคลากรทำงานหนักอยาง
ตอเนื่องจนขาดการพักผอน
เกิดความเครียดและเหนื่อยลา
ทั้งทางรางกายและจิตใจ อาจสงผล
ใหทำงานผิดพลาดได
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3) การเพิ่มจำนวนสารพันธุกรรมและตรวจสอบผล
ทั้งนี้ควรจัดการไหลของงานใหไปในทิศทางเดียว
เพื่อปองกันการปนเปอน
3. การปองกันและระมัดระวังการปนเปอน
ในทุกขั้นตอนของการทดสอบ
4. การทำ positive และ negative controls
ที่เหมาะสมทุกครั้งที่ทดสอบสิ่งสงตรวจจากผูปวย
และนำมาอธิบายผล ใชประโยชนเพื่อใหมั่นใจ
ถึงความถูกตองของการทดสอบ
5. การรายงานผลที่ยังไมสามารถสรุปได
เชน ผลกำกวม ผลไมคาดคิด
6. ผูป ฏิบตั มิ สี มรรถนะในการตรวจวิเคราะห
และอธิบายผล
7. ผูปฏิบัติมีสุขภาวะ และปริมาณงานที่เหมาะสม
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ควรหลีกเลี่ยง

แนวปฏิบัติ/ปองกัน
(Safe Practice Recommendations)

ควร

ประเด็นสำคัญ

ตอง

การจัดการ crisis management

ควรหลีกเลี่ยง

แนวปฏิบัติ/ปองกัน
(Safe Practice Recommendations)

ควร

ประเด็นสำคัญ

ตอง

การจัดการ crisis management

4. ดังนั้น จำเปนตองมีการปองกัน
และระมัดระวังในทุกขั้นตอนของ
การตรวจ เริ่มตั้งแต การออกแบบ
หองปฏิบตั กิ าร การแยกพืน้ ทีส่ ำหรับ
ปฏิบัติการเปนแตละสวน สมรรถนะ
และสุขภาวะ (competency and
well-being) ของผูปฏิบัติ เทคนิค
วิธีการที่ใช น้ำยาที่มีคุณภาพ
อุปกรณที่ทำงานไดอยางถูกตอง
การใช positive และ negative
controls การอธิบายผลของ
controls การอธิบายผลของผูปวย
การวิเคราะหและแกไขปญหาในกรณี
ที่มีผลไมคาดคิด และการควบคุม
คุณภาพจากหนวยงานภายนอก
และการรายงานผล
Measurement and
แนวทางการประเมิน/ติดตาม/วัดผล
Evaluation
1. มีการแยกพื้นที่การปฏิบัติงานที่ใช
เทคนิค PCR เปนสัดสวน และ
ดำเนินการไปในทิศทางเดียว
2. ปฏิบัติการในหองปฏิบัติการที่มี
ความปลอดภัยทางชีวภาพ ระดับ 2
(Biosafety level 2) ขึ้นไป และใช
ตูชีวนิรภัยระดับ 2 (Biosafety
cabinet level 2) ในการปฏิบัติที่
เสี่ยงตอการกระจายของ droplet
หรือ aerosol ที่อาจกอใหเกิดการ
ปนเปอ นในการทำ PCR เชน การเปด
ฝาหลอดตัวอยาง การปนตกตะกอน
การเขยา การผสม การเทสาร
3. เปลี่ยนถุงมือที่ใชสวมปฏิบัติการ
ระหวางการตรวจสิ่งสงตรวจเมื่อ
สงสัยวาจะมีโอกาสเกิดการปนเปอ น
4. ปริมาณงานของบุคลากรเหมาะสม

1. ใช check list ประเมินความเหมาะสมของ
หองปฏิบัติการ ไดแก การแยกพื้นที่ ลักษณะ
การปฏิบัติการวิธีการทำงานอยางถูกตอง
2. แกไขสิ่งที่ไมถูกตองเหมาะสมใหสอดคลองกับ
มาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจวิเคราะหเชื้อโรค
อุบัติใหมที่ติดตอทางเดินหายใจ
3. จัดตารางเวลาการทำงานของบุคลากรใหมีเวลา
ทำงานและหยุดพักที่เหมาะสม และประเมิน
ความพึงพอใจในการทำงานของบุคลากร โดยใช
แบบสอบถาม
ตัวชี้วัด
1. อัตราความถูกตองของผลการวิเคราะห (ไมรวมถึง
ผลการตรวจที่ได false negative หรือ false
positive ที่เกิดจากปจจัยของผูปวยเอง
หรือสิ่งตัวอยางที่ไมเพียงพอเหมาะสม)
2. ดัชนีชี้วัดความสุขในการทำงานของบุคลากร
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Evidence
1. กรมวิทยาศาสตรการแพทย. คูมือการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทางหองปฏิบตั กิ าร.
2. กรมวิทยาศาสตรการแพทย. แนวทางการจัดตั้งหองปฏิบัติการตรวจวิเคราะหโรคโควิด-19 (COVID-19).
3. สภาเทคนิคการแพทย. แนวทางปฏิบตั เิ พือ่ ความปลอดภัยสำหรับงานบริการทางเทคนิคการแพทย ในสถานการณ
การระบาดของโรค Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).
4. WHO calls for healthy, safe and decent working conditions for all health workers, amidst
COVID-19 pandemic. WHO News. 2020 April 28.

72

(SIMPLE)2 Patient and Personnel Safety for Emerging Infectious Diseases

L 2: Right and Accurate
Laboratory Results
ในสถานการณที่มีการระบาดของโรค
ติดเชื้ออุบัติใหมที่ติดตอทางเดินหายใจ
จำเปนตองปองกันมิใหผปู ว ยและบุคลากร
เสี่ยงตอการไดรับเชื้อ หองปฏิบัติการ
ทางการแพทยจึงตองมีวิถีใหมในการ
ปฏิบตั งิ านประจำ (new normal) ไดแก
1. ลดความแออัดและระยะเวลารอคอย 1. แนวทางในการลดความแออัดและระยะเวลารอคอย
ในการรับบริการ เพื่อลดความเสี่ยง
ในการรับบริการของผูป ว ยนอก
ของผูปวยและบุคลากรตอการ
1.1 ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยในการจัด
ติดเชื้อ
ทำระบบนัดหมายทีก่ ำหนดชวงเวลาที่แนนอน
และปฏิบัติตรงเวลา (เชน นัดเจาะเลือด
8.00-8.30 น. ระยะเวลารอคอย ไมเกิน
15 นาที)
1.2 การเวนระยะหางหรือมีฉากกั้นระหวางผูให
และผูรับบริการ เชน มีแผนพลาสติก
หรืออะคริลิกกั้นในการเจาะเลือด
การสวมหนากากอนามัย
2. จัดใหมีหองปฏิบัติการแยกสำหรับ
การรับสิ่งสงตรวจและตรวจ
วิเคราะหสิ่งตัวอยางจากผูปวย
ติดเชื้อหรือสงสัยวาจะติดเชื้อโรค
ติดตออุบัติใหม (Designated
Receiving Area; DRA) โดยเปน
หองปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ 2
(BSL level 2) หากไมมีหอง
ปฏิบัติการ DRA ตองจัดพื้นที่รับ
ตัวอยางผูปวยติดเชื้อ/ผูปวยสงสัย
โรคติดตออุบัติใหมแยกจากงาน
ประจำ และกำหนดเสนทางเดิน
ภายในหองปฏิบัติการที่เหมาะสม
เพื่อความปลอดภัยของผูปวย
และบุคลากร

2. การเตรียมความพรอมจัดพื้นที่แยก
เฉพาะ (Designated Receiving Area;
DRA) สำหรับผูปวยหรือผูที่สงสัยวาจะติดเชื้อ
สำหรับการเก็บสิ่งตัวอยาง รับสิ่งสงตรวจ
หรือตรวจวิเคราะห โดยพิจารณาดังนี้
2.1 การออกแบบการไหลของงานใหเปนเสนตรง
ที่สั้นที่สุด ไมวกวนไปมาและไมซอนทับกัน
โดยเริ่มจากพื้นที่ “สะอาด” ไปยังพื้นที่
“สกปรก” ที่เสี่ยงตอการปนเปอนสิ่งตัวอยาง
จากผูปวย

ควรหลีกเลี่ยง

แนวปฏิบัติ/ปองกัน
(Safe Practice Recommendations)

ควร

ประเด็นสำคัญ

ตอง

การจัดการ new narmal
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2.2 จัดวางตูชีวนิรภัยระดับ 2 ใหอยูบริเวณที่ไมมี
การสัญจรพลุกพลาน เชน บริเวณดานหลัง
ของหอง เพื่อปองกันกระแสลมที่อาจรบกวน
ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่อง
2.3 เปลี่ยนถุงมือหรือทำความสะอาดถุงมือดวย
70% alcohol หรือ alcohol gel ทุกครั้ง
หลังใหบริการผูปวย
2.4 ทำความสะอาดพื้นที่ปฏิบัติการดวยน้ำยา
ฆาเชื้อที่เหมาะสม
2.5 ติดตั้ง alcohol gel ใหบริการ ณ บริเวณ
ทางเขา-ออก ของหองปฏิบัติการ
3. สวมอุปกรณปองกันสวนบุคคล
3. จัดหาอุปกรณปองกันสวนบุคคล (PPE) ใหเพียงพอ
(Personal Protective Equipment,
พรอมใช เพื่อใชสวมใสขณะปฏิบัติงานประจำ
PPE) ที่เพียงพอเหมาะสม เมื่อตอง
ที่เกีย่ วของกับเชื้อโรคอุบัติใหม
สัมผัสกับผูป ว ย/สิง่ สงตรวจจากผูป ว ย
- แวนปองกันตา (Goggle)
ติดเชื้อหรือผูปวยสงสัยจะติดเชี้อ
- หนากากอนามัย (Surgical mask)
- เสื้อกาวนตัวยาว ขอมือจั๊ม (Gown)
- ถุงมือ (Disposable glove)
- รองเทาหุมปดเทามิดชิด (Cover shoes)
4. รายงานผลการตรวจวิเคราะหทาง
หองปฏิบัติการผาน Laboratory
Information System (LIS)
ที่เชื่อมตอกับระบบ Hospital
Information System (HIS)
เพื่อใหแพทยสามารถใชในการ
วินิจฉัยและติดตามการรักษา
ไดรวดเร็วทันเวลา
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4. ลงผลการตรวจวิเคราะหที่ผานการตรวจสอบ
ความถูกตองแลวทันที
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ควรหลีกเลี่ยง

แนวปฏิบัติ/ปองกัน
(Safe Practice Recommendations)

ควร

ประเด็นสำคัญ

ตอง

การจัดการ new narmal

1. ตรวจดูจำนวนผูมารับบริการและระยะหางของบุคคล
ในแตละชวงเวลา ประเมินระยะเวลารอคอย
ในการรับบริการ
2. ประเมินระยะเวลารอคอยที่ผูปวยติดเชื้อโรคอุบัติใหม
ไดรับบริการจากหองปฏิบัติการ DRA



3. ทำ inventory control ของ PPE ที่มี และที่ถูก
นำไปใช เพื่อใหมั่นใจวามีพรอมใชตลอดเวลา
4. ติดตามการนำผลการตรวจทางหองปฏิบัติการไปใช
ประโยชนแกผูปวยไดทันเวลา



ควรหลีกเลี่ยง

แนวทางการประเมิน/ติดตาม/วัดผล

ควร

Measurement and
Evaluation
1. ความแออัดของผูมารับบริการ
และระยะเวลารอคอยในการ
รับบริการลดลง
2. มีหองปฏิบัติการแยกเฉพาะหรือ
พื้นที่แยกเฉพาะสำหรับผูปวย/
สิ่งสงตรวจ โรคติดเชื้ออุบัติใหม
3. ประเมินจำนวน PPE ที่มีเพียงพอ
และพรอมใช
4. ความรวดเร็วในการรับผลการตรวจ
วิเคราะห

ตอง

การจัดการ new narmal





Evidence
1. สมาคมเทคนิคการแพทยแหงประเทศไทยในพระอุปถัมภพระเจาวรวงศเธอพระองคเจาโสมสวลี กรมหมื่น
สุทธนารีนาถ. แนวปฏิบัติใหมในการใหบริการดานหองปฏิบัติการทางการแพทยหลังการระบาดโรค COVID-19.
2563 กรกฎาคม 15).
2. กรมวิทยาศาสตรการแพทย. แนวทางการจัดตั้งหองปฏิบัติการตรวจวิเคราะหโรคโควิด-19 (COVID-19).
3. สภาเทคนิคการแพทย. แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยสำหรับงานบริการทางเทคนิคการแพทย ในสถานการณ
การระบาดของโรค Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).
4. Public Health England (PHE). Guidance COVID-19: safe handling and processing for
samples in laboratories. (updated 2020 July 16).
5. US CDC Interim Laboratory Biosafety. Guideline for Handling and Processing Specimen
Associated with Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). (Updated 2020 July 18).
6. World Health Organization (WHO). Interim guidance Laboratory testingfor coronavirus
disease (COVID-19) in suspected human cases. (updated 2020 March 19).
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Evidence

4. Public Health England (PHE) Guidance COVID-19: safe handling and processing for
samples in laboratories (updated July 16, 2020).
5. US CDC Interim Laboratory Biosafety Guideline for Handling and ProcessingSpecimen
Associated with Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) (Updated July 18, 2020).
6. World Health Organization (WHO) Interim guidance Laboratory testingfor coronavirus
disease (COVID-19) in suspected human cases (updated 19 March 2020).

(SIMPLE)2 Patient and Personnel Safety for Emerging Infectious Diseases

Patient Safety Goals
E: Emergency Response
E 4: ER Safety
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Patient Safety Goal
E: Emergency response
E 4: ER Safety

Context & challenge:

เพื่อใหผูปวยที่มีแนวโนมที่จะทรุดลงและผูปวยที่มีภาวะฉุกเฉินไดรับการดูแลรักษาที่เหมาะสม
ตั้งแตตน ลดการเกิดเหตุการณไมพึงประสงคที่สามารถปองกันได นำมาซึ่งการลดอัตราการพิการ
และอัตราการเสียชีวิต โดยมีการใชทรัพยากรอยางคุมคาและเหมาะสม บุคลากรทางการแพทย ผูปวย
ญาติ และประชาชน ปลอดภัยจากโรคติดเชื้ออุบัติใหมที่ติดติดตอทางเดินหายใจ
1. Goals:
เพื่อใหผูปวยที่มีแนวโนมที่จะทรุดลงและผูปวยที่มีภาวะฉุกเฉินไดรับการดูแลรักษา
ที่เหมาะสมโดยเร็ว ลดการเกิดเหตุการณไมพึงประสงคที่สามารถปองกันได นำมาซึ่ง
การลดอัตราการพิการและอัตราการเสียชีวติ โดยมีการใชทรัพยากรอยางคุม คาและเหมาะสม
บุคลากรทางการแพทย ผูป ว ยคนอืน่ ญาติ และประชาชน ปลอดภัยจากโรคติดเชือ้ อุบตั ใิ หม
ที่ติดตอผานทางเดินหายใจ

แนวปฏิบัติ/ปองกัน
(Safe Practice Recommendations)

ควร

ประเด็นสำคัญ

ตอง

การจัดการ crisis management

ควรหลีกเลี่ยง

2. Guideline: แนวทางปฏิบัติที่สำคัญ

E 4: ER Safety
การจัดการกรณีเกิดเหตุไมคาดคิด
ในขณะดูแลและรักษาผูปวย

มีแผนรองรับกรณีเกิดเหตุไมคาดคิดในการดูแล
และรักษาเชน กรณีทราบประวัติเพิ่มเติมที่ทำใหสงสัย
วาผูปวยอาจเปนโรคติดเชื้ออุบัติใหมที่ติดตอผาน
ทางเดินหายใจขณะดูแลรักษาในหองฉุกเฉินหรือในหอ
ผูปวย ซึ่งมีบุคลากรและผูปวยอื่นอยูเปนจำนวนมาก
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มีการประเมินและการวัดผลอยาง
ตอเนื่อง

เก็บขอมูลอุบัติการณ พิจารณาประชุมทบทวนรวมกับ
ผูบริหาร บุคลากร และหนวยงานที่เกี่ยวของตามแต
สถานการณ



Evidence
Link:
1. กรมการแพทยรวมกับคณะทำงานดานการรักษาพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข คณะแพทยจากมหาวิทยาลัย
และสมาคมวิชาชีพตางๆ. คำแนะนำการใชอุปกรณปองกันสวนบุคคล (Personal Protective Equipment,
PPE) ตางๆ. จาก
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/g_health_care.php
2. กรมการแพทย รวมกับตัวแทนขององคกรการแพทย. แนวทางการดูแลผูปวยฉุกเฉินในสถานการณการระบาด
ของ COVID-19. จาก
https://covid19.dms.go.th/Content/Select_Landding_page?contentId=75
3. กรมควบคุมโรค. โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19). จาก
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/guidelines.php
4. กรมควบคุมโรค. โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19), แนวทางการดำเนินงานสำหรับบุคลากร
ทางการแพทย - 2.2 สำหรับทีมดูแลผูปวย. จาก
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/g_health_care. php
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ควรหลีกเลี่ยง

แนวทางการประเมิน/ติดตาม/วัดผล

ควร

Measurement and
Evaluation

ตอง

การจัดการ crisis management

ควรหลีกเลี่ยง

แนวปฏิบัติ/ปองกัน
(Safe Practice Recommendations)

ควร

ประเด็นสำคัญ

ตอง

การจัดการ new narmal

E 4: ER Safety
1. การดูแลและรักษาผูปวยที่สงสัย
หรือวินิจฉัยวาเปนโรคติดเชื้อ
อุบัติใหมที่ติดตอทางเดินหายใจ
ภายในหองฉุกเฉิน (ER Safety)

ยึดหลักสำคัญตามหัวขอ ER Safety ใน Patient safety
goals รวมกับเนนความสำคัญในการปองกันและควบคุม
การติดเชือ้ (Infection control) ตอบุคลากร ผูปวย ญาติ
ประชาชน และสิ่งแวดลอม โดยมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน
มีการชี้แจงทำความเขาใจใหแกบุคลากรที่เกี่ยวของ
พรอมมีการฝกซอม ทบทวน และปรับปรุงเปนระยะ



- มีกระบวนการคัดกรองโรคติดเชื้ออุบัติใหมที่ติดตอ
ทางเดินหายใจ (screening) ในผูปวยที่มา
รับบริการที่หองฉุกเฉิน ตั้งแตแรกรับ พรอมไปกับ
การคัดแยกระดับความรุนแรงของการเจ็บปวย
(triage)
- มีกระบวนการคัดกรองโรคติดเชื้ออุบัติใหมที่
ติดตอผานทางเดินหายใจในผูปวยที่มาจากระบบ
บริการการแพทยฉุกเฉิน (Emergency Medical
service, EMS) และระบบรับสงตอผูปวย (referral
system) กอนผูปวยจะมาถึงสถานพยาบาล เพื่อให
ทีมผูดูแลเตรียมความพรอม (และอาจพิจารณา
วางระบบรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ในการให
ทีมดูแลจากสถานพยาบาลตนทางนำสงผูปวย
ในระบบรับสงตอไปยังหอผูปวยปลายทาง
โดยไมผานหองฉุกเฉิน เพื่อลดการแพรกระจายเชื้อ
และลดจำนวนผูสัมผัสผูปวย)
- มีแนวทางการใชอุปกรณปองกันสวนบุคคล
(Personal Protective Equipment, PPE)
ตามแนวทางมาตรฐาน มีการวางแผน และควบคุม
การใชใหเหมาะสมและคุมคา มีการใหความรู
แกบุคลากรในการใส-ถอด การจัดเก็บ การทิ้ง
และการทำความสะอาด PPE โดยมีการฝก
และทบทวนเปนระยะ
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- มีการจัดพื้นที่สำหรับดูแลรักษาผูปวยที่สงสัย
หรือวินิจฉัยวาเปนโรคติดเชื้ออุบัติใหมที่ติดตอ
ผานทางเดินหายใจในหองฉุกเฉิน ทีแ่ ยกจากพืน้ ที่
ปกติ โดยอาจเปนหองแยกผูปวยติดเชื้อทางอากาศ
(Airborne Infection Isolation Room, AIIR)
หองแยกผูปวยติดเชื้อทางอากาศแบบประยุกต
(Modified AIIR) หองแยกโรค หรือพื้นที่แยกโรค
ตามแตบริบทของสถานพยาบาล
- มีแนวทางการตรวจรักษาทีจ่ ำกัดบุคลากรผูด แู ล
ผูป ว ยใหนอ ยทีส่ ดุ และทำหัตถการที่ไมจำเปน
ใหนอยสุด โดยที่ยังสามารถคงคุณภาพการดูแล
รักษาใหเปนไปตามมาตรฐานไดอยางเหมาะสม
เพือ่ ลดโอกาสการแพรกระจายเชื้อสูบุคลากร
ผูคน และสิ่งแวดลอม
- มีแนวทางการประสานงานและยายผูป ว ยออกจาก
หองฉุกเฉินทีร่ วดเร็วและปลอดภัยตอผูปว ย บุคลากร
และผูคนทั่วไป โดยมีการวางแผนเสนทางนำสง
ผูปวยที่ชัดเจน จำกัดเสนทางและการใชลฟิ ต
มีการปองกันไมใหผูที่เกี่ยวของเขาใกล และมีการ
ทำความสะอาดบริเวณที่ปนเปอนและลิฟตโดยทันที
และอาจพิจารณาใชอุปกรณลดการแพรกระจายเชื้อ
เชน negative chamber ในการยายผูปวย
- มีการทำความสะอาดสิ่งของ อุปกรณ และพื้นที่
ตามแนวทางมาตรฐานทันทีที่ใชเสร็จ
2. การกูชีพขั้นสูง
(Cardiopulmonary
resuscitation, CPR)
การใสทอชวยหายใจ
(Endotracheal intubation)
และการทำกิจกรรมที่กอใหเกิด
ละอองฝอยขนาดเล็ก (aerosol
generating procedures)
อื่นๆ

มีแนวทางปฏิบัติของสถานพยาบาลที่สอดคลองกับ
แนวทาง และมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข
และหนวยงาน/สถานบันที่เกี่ยวของ โดยมีการฝกซอม
ทบทวน และปรับปรุงกระบวนการตางๆ ที่เกี่ยวของ
เปนระยะ
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ควรหลีกเลี่ยง

แนวปฏิบัติ/ปองกัน
(Safe Practice Recommendations)

ควร

ประเด็นสำคัญ

ตอง

การจัดการ new narmal

2. การกูชีพขั้นสูง
(Cardiopulmonary
resuscitation, CPR)
การใสทอชวยหายใจ
(Endotracheal intubation)
และการทำกิจกรรมที่กอใหเกิด
ละอองฝอยขนาดเล็ก (aerosol
generating procedures)
อื่นๆ (ตอ)

แนวทางปฏิบัติจำเปนตองมีรายละเอียดที่ครอบคลุม
เรื่องตางๆ ดังตอไปนี้
- สถานที่: มีพื้นที่ที่จัดเตรียมไวโดยเฉพาะ แยกจาก
พื้นที่ปกติ มีการระบายอากาศที่เหมาะสม ผูคน
ที่ไมเกี่ยวของอยูหางจากบริเวณดังกลาว มีการ
ตรวจสอบความพรอมของสถานที่ทุกเวร และมี
การทำความสะอาดหลังใชในการดูแล และรักษา
ผูปวยที่สงสัยหรือวินิจฉัยวาเปนโรคติดเชื้อ
อุบัติใหมที่ติดตอผานทางเดินหายใจทันทีที่ใชเสร็จ
- บุคลากร: กำหนดใหมีบุคลากรผูทำกิจกรรม/
หัตถการเทาที่จำเปน โดยบุคลากรควรมีความ
ชำนาญในการใส-ถอด PPE และการทำกิจกรรม/
หัตถการ พรอมมีการฝกซอมทบทวนรวมกับ
ทีมอยางสม่ำเสมอ เพื่อลดการสัมผัสและแพร
กระจายเชื้อ
- อุปกรณ เวชภัณฑ ยา: รวมถึง PPE อุปกรณ
เวชภัณฑ และยาที่ใชในการตรวจและดูแลรักษา
ผูปวย มีการจัดหา เตรียม จัดเก็บ ทำความสะอาด
ทิ้ง และทำลายอยางเหมาะสม อาจเตรียมไว
เปนชุดสำหรับการดูแลผูปวยที่สงสัยหรือวินิจฉัย
วาเปนโรคติดเชื้ออุบัติใหมที่ติดตอผานทางเดิน
หายใจไวโดยเฉพาะ มีการสำรองใหพอใชตลอด
เวลา และมีการตรวจสอบความพรอมใชทุกเวร
- กระบวนการ: มีการทบทวนกระบวนการ
และแบงหนาที่เตรียมไวทุกวันในชวงตนเวร
และทุกครั้งหลังทำกิจกรรมดังกลาว มีขั้นตอน
การปฏิบัติที่ครอบคลุมตั้งแตกอน-ขณะ-หลัง
ทำกิจกรรมที่ชัดเจน สอดคลองกับแนวทาง
มาตรฐาน/สถาบันที่นาเชื่อถือ

ควรหลีกเลี่ยง

แนวปฏิบัติ/ปองกัน
(Safe Practice Recommendations)

ควร

ประเด็นสำคัญ

ตอง

การจัดการ new narmal
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มีการประเมินและการวัดผลอยาง
ตอเนื่อง
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กำหนดเปาหมาย กระบวนการ และ/หรือตัวชี้วัด
ที่เกี่ยวกับการดูแลรักษาผูปวยภายในหองฉุกเฉิน
หอผูปวย หองผาตัด ฯลฯ ในสถานการณโรคติด
เชื้ออุบัติใหมที่ติดตอผานทางเดินหายใจ พรอมมี
การติดตามและทบทวนอยางตอเนื่อง เชน
- อัตราการปฏิบัติตามแนวทางที่สรางไว
- อัตราการติดโรคติดเชื้ออุบัติใหมที่ติดตอ
ผานทางเดินหายใจของบุคลากร (เปาหมาย
ควรเทากับ 0)
- อัตราการใชอุปกรณปองกันสวนบุคคล
(Personal Protective Equipment, PPE)
ตามแนวทาง
- ระยะเวลาที่ใชในการใสชุด PPE ทีม CPR
ในสถานการณจริง
- มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร ผูปวย
และญาติ
- บุคลากรไดรับการประเมินสภาพจิตใจ ระดับ
ความเครียด ความเหนื่อยลา เปนระยะ หรือทันที
ที่บุคลากรหรือเพื่อนรวมงานสังเกตไดวามี
ความเครียด ความเหนื่อยลา หรือการปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพลดลง
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ควรหลีกเลี่ยง

แนวทางการประเมิน/ติดตาม/วัดผล

ควร

Measurement and
Evaluation

ตอง

การจัดการ new normal

Evidence
Link:
1. กรมการแพทยรวมกับคณะทำงานดานการรักษาพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข คณะแพทยจากมหาวิทยาลัย
และสมาคมวิชาชีพตางๆ. คำแนะนำการใชอุปกรณปองกันสวนบุคคล (Personal Protective Equipment,
PPE) ตางๆ. จาก
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/g_health_care.php
2. กรมการแพทย รวมกับตัวแทนขององคกรการแพทย. แนวทางการดูแลผูปวยฉุกเฉินในสถานการณการระบาด
ของ COVID-19. จาก
https://covid19.dms.go.th/Content/Select_Landding_page?contentId=75
3. กรมควบคุมโรค. โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19). จาก
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/guidelines.php
4. กรมควบคุมโรค. โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19), แนวทางการดำเนินงานสำหรับบุคลากร
ทางการแพทย - 2.2 สำหรับทีมดูแลผูปวย. จาก
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/g_health_care. php
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Personnel Safety Goals
S: Security and Privacy of Information
and Social Media
S 1: Security and Privacy of Information
S 2: Social Media and Communication Professionalism
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Personnel Safety Goals
S: Security and Privacy of Information and Social Media
Context & challenge:

ในสถานการณโรคอุบัติใหม สถานพยาบาลจำเปนตองรายงานขอมูลที่สำคัญใหหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ นอกจากนี้จำเปนตองคุมครองความเปนสวนตัวของขอมูลเกี่ยวกับผูปวยและบุคลากร
เพื่อไมใหถูกละเมิดและเกิดการตีตรา (stigmatization) ทามกลางความสนใจของสังคมและแรง
กดดันใหเปดเผยขอมูล ตลอดจนความทาทายในการสื่อสารในภาวะวิกฤต (communication in
Crisis) เกี่ยวกับสถานการณโรคอุบัติใหม
1. Goals:

1.1 มีการคุมครองขอมูลของผูปวยและบุคลากร
1.2 ลดความเสี่ยงจากปญหาภาวะวิกฤตในการสื่อสาร

ควร

แนวปฏิบัติ/ปองกัน
(Safe Practice Recommendations)
- รายงานขอมูลโรคติดตอใหกรมควบคุมโรคหรือ
1. ความเปนสวนตัว (privacy)
ของขอมูลสวนบุคคลของผูป ว ย
หนวยงานที่เกี่ยวของซึ่งมีอำนาจตามกฎหมาย
และบุคลากรทีเ่ กีย่ วกับสถานการณ ตามกลไก/ระบบที่กำหนด
โรคอุบัติใหม
- จำกัดการเขาถึงขอมูลสวนบุคคลเฉพาะเทาที่จำเปน
โดยผูที่มีสิทธิเขาถึง
- ตรวจสอบความจำเปนและอำนาจหนาทีก่ อ นเปดเผยขอมูล
- สรางความตระหนักใหบุคลากรในเรื่องความเปน
สวนตัวของขอมูล
- หลีกเลี่ยงการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของผูปวย
และบุคลากรที่เกี่ยวของใหผูอื่นโดยไมจำเปน
แมจะมีแรงกดดันจากสังคม และหลีกเลีย่ งการพูด
ปากตอปาก การโพสตในสื่อสังคมออนไลน หรือ
การถายภาพเอกสาร เชน ผลการตรวจทางหอง
ปฏิบัติการ เผยแพรใหผูไมเกี่ยวของ
- ในการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลแกสาธารณะโดยระบุ
ตัวตน จะตองไดรับความยินยอมจากเจาของขอมูล
สวนบุคคลกอน ยกเวนหนวยงานทีม่ อี ำนาจหนาที่
ในการปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย
ประเด็นสำคัญ

ตอง

การจัดการ crisis management

ควรหลีกเลี่ยง

2. Guideline: แนวทางปฏิบัติที่สำคัญ
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- ฝกความยับยั้งชั่งใจจากความตองการแสดงออกวา
1. ความเปนสวนตัว (privacy)
“ฉันรูเรื่องสำคัญ” (Fear of Missing Out)
ของขอมูลสวนบุคคลของผูป ว ย
แลวเปดเผยขอมูลใหผูที่ไมเกี่ยวของ จนเกิดผลกระทบ
และบุคลากรทีเ่ กีย่ วกับสถานการณ
- จัดการความเสี่ยงดาน cyber security ของระบบ
โรคอุบัติใหม (ตอ)
สารสนเทศที่เก็บขอมูลสวนบุคคลที่สำคัญใหมั่นคง
ปลอดภัย ทั้งในดานความลับ (confidentiality)
ความถูกตอง (integrity) และความพรอมใชงาน
(availability) ของระบบ โดยใชทั้งมาตรการ
ทางบริหารจัดการ (administrative safeguards)
มาตรการทางกายภาพ (physical safeguards)
และมาตรการทางเทคนิค (technical safeguards)
ทั้งนี้ ควรเนนสรางความตระหนักกับผูใชงาน
ใหรูจักและระวัง phishing และมัลแวรเรียกคาไถ
(ransomware) ซึ่งอาจใชสถานการณโรคอุบัติใหม
ที่เปนที่สนใจเปนตัวลอเพิ่มเติมดวย
- ตระหนักวา ในสถานการณโรคอุบัติใหม สังคม
คาดหวังใหรัฐบาลและหนวยงานที่เกี่ยวของ
รับรูสถานการณที่แทจริง สื่อสารใหประชาชน
เขาใจและยอมรับ พูดความจริง มีความสามารถ
ที่จำเปนในการรับมือกับสถานการณ และสามารถ
บริหารจัดการสถานการณได
- หัวใจสำคัญของทุกหนวยงานในการจัดการภาวะ
วิกฤต (crisis) เชน สถานการณโรคอุบัติใหม คือ
การสรางความเชื่อมั่นและไวใจ (trust) ของประชาชน
และหลีกเลี่ยงการทำใหประชาชนรูสึกกลัวหรือ
ตื่นตระหนกเกินกวาที่ควร
- หลักการในการสื่อสารในภาวะวิกฤต ตามแนวทาง
ของ CDC มี 6 ขอ คือ 1. สื่อสารเปนคนแรก
(Be First) 2. สื่อสารถูกตอง (Be Right) 3. สื่อสาร
อยางตรงไปตรงมา จริงใจ (Be Credible)
แสดงออกถึงความเขาใจ (Express Empathy)
สงเสริมการกระทำที่เหมาะสม (Promote Action)
แสดงออกถึงการใหเกียรติ (Show Respect)
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ควรหลีกเลี่ยง

แนวปฏิบัติ/ปองกัน
(Safe Practice Recommendations)

ควร

ประเด็นสำคัญ

ตอง

การจัดการ crisis management

1. ความเปนสวนตัว (privacy)
- ในการสื่อสารในสถานการณโรคอุบัติใหมของ
ของขอมูลสวนบุคคลของผูป ว ย
สถานพยาบาล/หนวยงานที่เกี่ยวของ ควรเริ่มตน
และบุคลากรทีเ่ กีย่ วกับสถานการณ ดวยการแสดงออกถึง empathy แลวอธิบายภัย
โรคอุบัติใหม (ตอ)
คุกคาม บอกสิ่งที่ทราบและสิ่งที่ไมทราบตาม
ความเปนจริง อธิบายสิ่งที่กำลังทำพรอมเหตุผล
โดยอาจอธิบายประเด็นปญหาที่ตองตัดสินใจ
และแจงโอกาสที่สถานการณ/การจัดการอาจ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต และเนนย้ำความมุงมั่น
ในการจัดการสถานการณ
- CDC แนะนำใหหลีกเลี่ยง 5 Pitfalls ที่จะทำให
เสีย trust ไดแก 1. ขอความที่สับสนจากผูเชี่ยวชาญ
หลายคน 2. ขอมูลที่สื่อสารลาชา 3. ทัศนคติที่ขม
หรือแสดงออกวารูดีกวาผูฟง (paternalistic
attitudes) 4. ไมยอมแกไขขาวลือหรือขอมูลเท็จ
ใหทันเวลา 5. การแยงอำนาจหรือบทบาทกัน
และความสับสนที่แสดงออกตอสาธารณะ
- ในการสื่อสารตอสาธารณะ CDC แนะนำวา
ผูสื่อสารควร 1. ชวยสรางความคาดหวังตาม
ความเปนจริง (realistic expectations) หลีกเลี่ยง
สัญญาที่ทำไมไดจริงโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับความ
แนนอนของสถานการณหรือระยะเวลาที่จะควบคุม
สถานการณได 2. ใชภาษาที่เขาใจงายและชัดเจน
หลีกเลี่ยงภาษาเทคนิค หรืออธิบายภาษาเทคนิค
ใหคนทั่วไปเขาใจไดกอน 3. หากมีขอกลาวหาใน
ทางลบที่ไมเปนจริง ใหขอมูลที่ปฏิเสธขอกลาวหา
นั้นโดยไมตองกลาวย้ำถึงขอกลาวหานั้นโดยตรง
4. มีสติ ใจเย็น หลีกเลี่ยงการใชอารมณที่จะเปน
อุปสรรคตอการสื่อสารเชิงบวก 5. ตรวจสอบวา
สิ่งที่สื่อสารมีความชัดเจน ผูรับสารเขาใจ 6. อาจใช
ตัวอยางหรือการเปรียบเปรยเพื่อชวยใหเขาใจ
สถานการณที่อาจมีความซับซอน 7. เนนขอเท็จจริง
ที่มีในมือ หลีกเลี่ยงการคาดเดาบนสถานการณ
สมมติ 8. สื่อสารประมาณการระดับความเสี่ยง
โดยใชวิทยาศาสตรเปนฐาน หลีกเลี่ยงการพูดฟนธง

ควรหลีกเลี่ยง

แนวปฏิบัติ/ปองกัน
(Safe Practice Recommendations)

ควร

ประเด็นสำคัญ

ตอง

การจัดการ crisis management
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ควรหลีกเลี่ยง

ควร

แนวปฏิบัติ/ปองกัน
(Safe Practice Recommendations)
9. แสดงความรับผิดชอบในสวนที่องคกรมีสวน
1. ความเปนสวนตัว (privacy)
ทำใหเกิดปญหา หลีกเลี่ยงการชี้นิ้วโทษคนอื่น
ของขอมูลสวนบุคคลของผูป ว ย
(shift blame) ในสวนที่ตนรับผิดชอบ 10. เนน
และบุคลากรทีเ่ กีย่ วกับสถานการณ
ผลการดำเนินงาน แนวโนม และความสำเร็จที่มี
โรคอุบัติใหม
และอธิบายวาจะทำอะไรเพื่อใหสถานการณดีขึ้น
หากสถานการณปจจุบันยังไมดี โดยไมโทษผูอื่นหรือ
โจมตีความถูกตองของขอมูลหรือระบบการทำงาน
- กำหนดแนวทางการสื่อสารในภาวะวิกฤต
(Communication in Crisis) และการตอบสนอง
ตอภาวะวิกฤตในการสื่อสาร (Crisis
Communication) ขององคกรที่เหมาะสม
Measurement and
แนวทางการประเมิน/ติดตาม/วัดผล
Evaluation
1. ระบุเปนความเสี่ยงในแผนการบริหารจัดการ
1. ความเปนสวนตัว (privacy)
ความเสี่ยงของสถานพยาบาลที่ตองติดตาม
ของขอมูลสวนบุคคลของ
และบริหารจัดการอยางตอเนื่อง
ผูป ว ยและบุคลากรทีเ่ กีย่ วกับ
2. กำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยงที่เหมาะสม ซึ่งควรมีทั้ง
สถานการณโรคอุบัติใหม
leading indicators เชน รอยละของบุคลากร
2. การสื่อสารในภาวะวิกฤต
ที่มีความตระหนักเรื่องความเปนสวนตัวของขอมูล
(Communication in Crisis)
สวนบุคคลของผูปวยและบุคลากร และปฏิบัติ
ในสถานการณโรคอุบัติใหม
ถูกตอง และ lagging indicators เชน จำนวน
การเกิดอุบัติการณการละเมิดขอมูลสวนบุคคล
3. เรียนรูจากอุบัติการณหรือสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อพัฒนา
การจัดการในอนาคต
4. มีแนวทางในการบริหารจัดการการสื่อสารในภาวะ
วิกฤต และเรียนรูจากอุบัติการณหรือสิ่งที่เกิดขึ้น
เพื่อพัฒนาการจัดการในอนาคต
ประเด็นสำคัญ

ตอง

การจัดการ crisis management

Evidence
LInk:
1. ประกาศคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ. แนวทางปฏิบตั ใิ นการใชงานสื่อสังคมออนไลนของผูปฏิบัติงาน
ดานสุขภาพ พ.ศ. 2559 ขอ 19. จาก
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/088/12.PDF
2. ประกาศกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม. มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของขอมูล
สวนบุคคล พ.ศ. 2563. จาก
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/164/T_0012.PDF
3. Centers for Disease Control and Prevention. Crisis + Emergency Risk Communication-Introduction
(CERC). จาก
https://emergency.cdc.gov/cerc/ppt/CERC_Introduction.pdf
4. Centers for Disease Control and Prevention. The CDC Field Epidemiology Manual, Communicating
During an Outbreak or Public Health Investigation. จาก
https://www.cdc.gov/eis/field-epi-manual/chapters/Communicating-Investigation.html
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Personnel Safety Goals
I: Infection and Exposure
I 1: Fundamental of Infection Control and Prevention
for Workforce
I 2: Specific Infection Control and Prevention for
Workforce
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Personnel Safety Goals
I: Infection and Exposure
Context & challenge:

การระบาดของโรค COVID-19 ที่เกิดจากการติดเชื้อ SARS-CoV-2 ทั่วโลก นับจากตนป
พ.ศ. 2563 จนถึงปจจุบนั จากการศึกษาพบวา บุคลากรสาธารณสุขทีต่ ดิ เชือ้ SARS-CoV-2 หรือ
เปนโรค COVID-19 มีสดั สวนประมาณรอยละ 4 ถึง 20 ของผูต ดิ เชือ้ ทัง้ หมด บุคลากรสาธารณสุข
มีความเสี่ยงตอการสัมผัสและการติดกวาประชากรทั่วไปในชุมชนระหวาง 3 ถึง 11 เทา1
ซึ่งสัมพันธกับความรุนแรงของการระบาด การรองรับผูปวยไมเพียงพอ ไมมีประสิทธิภาพใน
สถานพยาบาล ขาดแคลนอุปกรณเครื่องปองกันรางกายสวนบุคคล บุคลากรสาธารณสุขที่สัมผัส
เชือ้ หรือติดเชือ้ SARS-CoV-2 กอใหเกิดการสูญเสียกำลังบุคลากรและบัน่ ทอนความมัน่ คงของระบบ
สาธารณสุขเนือ่ งจากถูกกักโรค เจ็บปวยหรือเสียชีวติ รวมทัง้ เสีย่ งตอการแพรเชือ้ ไปสูเ พือ่ นรวมงาน
หรือครอบครัวและชุมชนของบุคลากร
1. Goals: อัตราการเกิดโรค COVID-19 รวมทั้งโรคติดเชื้ออุบัติใหมในอนาคตที่ติดตอ

ระหวางคนสูคนเชนเดียวกับ COVID-19 ในบุคลากรสาธารณสุขไมเกินรอยละ 4
หรืออัตราการติดเชื้อขั้นต่ำในบุคลากรของผูติดเชื้อทั้งหมดในประเทศไทย

2. Guideline: แนวทางปฏิบัติที่สำคัญ
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การปองกันบุคลากรติดเชื้อ
หรือเจ็บปวยดวยโรค COVID-19
จากปจจัยเสี่ยงตางๆ ไดแก
1. ไมมีการแยกผูปวยกลุมเสี่ยง
ไมมีระยะหางระหวางบุคลากร
และผูปวยที่เหมาะสม
2. บุคลากรสัมผัสโรคโดยไมมี
การปองกันที่เหมาะสม
3. บุคลากรขาดความรูความเขาใจ
ขาดทักษะการปฏิบัติงานเพื่อ
ปองกันการสัมผัสโรค การติดเชื้อ
การแพรเชื้อระหวางบุคลากร
กับผูรวมงาน และระหวาง
ครอบครัว ชุมชนของบุคลากร
4. ขาดการจัดการสุขอนามัยที่ดี
ของทางเดินหายใจ/มือของผูปวย
เสี่ยงตอการแพรเชื้อสูผูอื่น
และสิ่งแวดลอมในสถานพยาบาล

แนวทางการใชเครื่องปองกันรางกายสวนบุคคล
และเทคนิคการระมัดระวัง
• การจัดใหมีอุปกรณเครื่องปองกันรางกาย
สวนบุคคลอยางเพียงพอ
• การฝกอบรมการใชงานอยางถูกตองแบงตาม
จำแนกตามประเภทของการใชงานกิจกรรม
และหัตถการที่ปฏิบัติงาน
• การเวนระยะหางทางกายภาพ (physical
distancing) และการหลีกเลี่ยงการสัมผัส
แบบประจันหนา (face to face contact)
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ควรหลีกเลี่ยง

แนวปฏิบัติ/ปองกัน
(Safe Practice Recommendations)
แนวทางบริหารจัดการ
1. การสรางระบบคัดกรองที่ดี มีการแยกผูปวย
กลุมเสี่ยง การจัดพื้นที่ ระยะหางที่เหมาะสม
ระบบนัดหมาย จำหนาย ยาย สงตอที่ดี การตรวจ
วินิจฉัยผูปวยกลุมเสี่ยง
2. การจัดการสุขอนามัยของทางเดินหายใจ/มือ
ของผูปวย เชน ปดปากจมูกเมื่อ ไอ จาม สวมใส
หนากากอนามัยหรือหนากากผา ลางมือหรือ
ถูมือดวยเจลแอลกอฮอลกอนสัมผัสสิ่งแวดลอม
พื้นผิวที่มือสัมผัสบอย (high-touch surfaces)
3. การจัดการอาชีวอนามัย อาชีวเวชศาสตร การขจัด
การปนเปอน (decontamination) หลังการ
ปฏิบัติงานเปนประจำ เชน จัดใหมีหองเปลี่ยน
เสื้อผาหรืออาบน้ำทำความสะอาดรางกาย
ระหวางปฏิบัติงานหรือภายหลังการเกิดอุบัติเหตุ
ทางการแพทย การใหความรู การฝกอบรม
เทคนิควิธีการปฏิบัติงาน รวมทั้งแนวทาง
การปองกันการแพรเชื้อระหวางผูรวมงาน
และระหวางครอบครัวของบุคลากร ฯลฯ
4. การปองกันโรคและการดูแลรักษาทั้งทางรางกาย
และจิตใจของบุคลากรสาธารณสุขเมื่อสัมผัสโรค
หรือติดเชื้อ เจ็บปวย
5. การชดเชยรายได สวัสดิการภายหลังการติดเชื้อ
หรือเจ็บปวย

ควร

ประเด็นสำคัญ

ตอง

การจัดการ crisis management

แนวทางการจัดการวิศวกรรมโครงสราง
สิ่งแวดลอม
• การจัดการโครงสรางของหองตรวจ
หองคัดกรอง หองเก็บสิง่ สงตรวจ หองแยกโรค
• การจัดการสิ่งแวดลอมการจัดการอากาศ น้ำ
พื้นผิวของหอง อาคาร สถานที่อยางถูกตอง
เหมาะสม
• การพัฒนาอุปกรณและปองกันการกระเด็น
กระจายของเสมหะน้ำมูกน้ำลาย สารคัดหลั่ง
ทางเดินหายใจ
Measurement and
Evaluation

แนวทางการประเมิน/ติดตาม/วัดผล

การประเมินแนวทางการจัดการ
รองรับผูปวยของสถานพยาบาล

การวางนโยบาย การวางแผนการประเมิน
การรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

ควรหลีกเลี่ยง

แนวปฏิบัติ/ปองกัน
(Safe Practice Recommendations)

ควร

ประเด็นสำคัญ

ตอง

การจัดการ crisis management








Evidence
LInk:
1. Risk of COVID-19 among front-line health-care workers and the general community: a prospective
cohort study. จาก
https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S2468-2667%2820%2930164-X
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การจัดการ
1. จัดสรรบุคลากรที่มีสุขภาพดี อายุและน้ำหนักตัว
ไมเกินเกณฑ ไมอยูในภาวะตั้งครรภ ไดรับการฝก
อบรมการปฏิบัติงานและเทคนิคการปองกัน
การสัมผัสเชื้อ
2. จัดชั่วโมงการทำงานและการพักผอนที่เหมาะสม
3. การจัดใหมีอุปกรณเครื่องปองกันสวนบุคคลอยาง
เพียงพอ การฝกอบรมการใชงานอยางถูกตองจำแนก
ตามประเภทของการใชงานกิจกรรม และหัตถการ
ที่ปฏิบัติงาน
4. ในหัตถการที่ปฏิบัติเปนประจำบริเวณชองปาก จมูก
ลำคอของผูปวย เชน การตรวจ การทำความสะอาด
ชองปาก จมูก ลำคอ ใสหรือถอด nasogastric tube,
mouth gag, ฯลฯ ควรมีอุปกรณชวยเวนระยะหรือ
ลดการสัมผัสโดยตรงหรืออุปกรณแผนกั้นที่ชวยกั้น
การกระเด็นของเสมหะ น้ำมูก น้ำลาย สารคัดหลั่ง
ทางเดินหายใจหรือสารน้ำรางกายชนิดอื่นๆ โดยปฏิบัติ
เปนประจำวิถีใหม (new routine practice) ตลอดไป
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ควรหลีกเลี่ยง

ควร

แนวปฏิบัติ/ปองกัน
(Safe Practice Recommendations)
การปองกันการติดเชื้อในบุคลากร
การจัดระดับความเสี่ยงตอการสัมผัสโรค COVID-19
สาธารณสุขในสถานพยาบาล ไดแก ตามประเภทและกิจกรรมของบุคลากรสาธารณสุข
บุคลากรกลุมปฏิบัติงานหรือกิจกรรมเสี่ยงสูง ไดแก
1. การปองกันกอนสัมผัสเชื้อ
แพทย ทันตแพทย พยาบาล เวชกิจฉุกเฉินหรือ
หรือติดเชื้อ (Pre-exposure
บุคลากรหองปฏิบัติการที่
prevention)
1. ดูแลผูปวยโดยตรงหรือทำหัตถการที่กอละอองฝอย
(aerosol-generating procedures ) เชน การใส
ทอชวยหายใจ การดูดเสมหะ พนยาเขาปากคอจมูก
การสองกลองทางเดินหายใจ การทำฟนในบาง
หัตถการรวมไปถึงการตรวจฟน การเก็บสิ่งตรวจ
ปายจากคอหรือจมูก
2. การอยูในระยะใกลชิด ไมเกิน 2 เมตรหรือตอง
ปฏิบัติซ้ำๆ หรือติดตอกันเปนเวลานานไมต่ำกวา
15 นาที โดยผูปวยไมใสหนากากและหรือบุคลากร
ไมใสเครื่องปองกันที่เหมาะสม
3. การตรวจสารพันธุกรรม เพาะเชื้อ จากสิ่งสงตรวจ
หรือจากจุลชีพที่เพาะเลี้ยง หรือเก็บรักษา viability
ไวหรือความเขมขนสูง
ประเด็นสำคัญ

ตอง

การจัดการ new normal

2. การปองกันการติดเชื้อภายหลัง
สัมผัสเชื้อ (Post-exposure
prevention)

ควรหลีกเลี่ยง

แนวปฏิบัติ/ปองกัน
(Safe Practice Recommendations)
การบริหารจัดการและดูแลบุคลากรที่สัมผัสหรือ
ยืนยันติดเชื้อ COVID-19
1. การชำระลดการปนเปอน (decontamination)
การทำความสะอาดรางกายบริเวณที่สัมผัสอยาง
ถูกตองเหมาะสมภายหลังการเกิดอุบัติเหตุทาง
การแพทย
2. การปรึกษาแพทยอายุรกรรมหรือโรคติดเชื้อหรือ
เวชกรรมปองกันหรืออาชีวเวชศาสตรหรือแพทยที่มี
ในสถานพยาบาลรับการตรวจวินิจฉัยและการดูแลรักษา
3. การตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อทางหองปฏิบัติการ

ควร

ประเด็นสำคัญ

ตอง

การจัดการ new normal



การพักงาน การกักโรคและการวางเกณฑกลับมา
ทำงานสำหรับบุคลากรที่สัมผัสหรือยืนยันวาติดโรค
COVID-19
1. การพักงานใหบริการเปนเวลา 14 วันนับจากวัน
สุดทายที่สัมผัสเชื้อ มีระบบและทีมดูแลทั้งดาน
รางกายและจิตใจกรณีติดเชื้อจากการปฏิบัติหนาที่
2. การกักตัวในสถานที่ที่กำหนดหรือเหมาะสม
เปนเวลา 14 วันนับจากวันสุดทายที่สัมผัสเชื้อ
3. การใหกำลังใจและการประคับประคองทางจิตใจ
4. สวัสดิการและการชดเชยรายไดในระหวางพักงาน
5. การทบทวนการฝกอบรมแนวทางปฏิบัติการปองกัน
การติดเชื้อจากการปฏิบัติงาน
6. คุมครองคารักษาพยาบาล ประกันชีวิต ประกัน
สุขภาพ ชดเชยและเยียวยา



การวางเกณฑกลับมาทำงานสำหรับบุคลากรที่
สัมผัสหรือยืนยันวาติด COVID-19
1. ฟนตัวอยางนอย 3 วัน (72 ชั่วโมง) ไดแก ไมมีไข
โดยไมตองใชยาลดไข อาการระบบทางเดินหายใจดีขึ้น
(เชน ไอนอยลงหรือไมไอ ไมมีอาการเหนื่อย
ไมหายใจหอบ)
2. ฟนตัวอยางนอย 7 วันผานไปนับตั้งแตอาการปรากฏ
ขึ้นครั้งแรก รวมกับ
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3. ผลตรวจทางหองปฏิบตั กิ ารเปนลบ จากการตรวจ
PCR จากตัวอยาง nasopharyngeal หางกันระยะ
เวลา 7 วันอยางนอยสองตัวอยาง
Measurement and
Evaluation
การประเมินนโยบาย
การวางแผนของสถาน
พยาบาลและผลการปฏิบัติ
ของบุคลากร

102

แนวทางการประเมิน/ติดตาม/วัดผล
สถานพยาบาลมีนโยบาย การวางแผน การประเมิน
การปฏิบัติของบุคลากรขางตน
บุคลากรปฏิบัติไดถูกตองมากกวารอยละ 95
ของทุกกิจกรรมตอไปนี้
• เลือก PPE ที่ถูกตองตามคำแนะนำ
• ใสและถอด PPE อยางถูกตองตามคำแนะนำ
• ทำความสะอาดมืออยางถูกตองภายหลังการ
ทำหัตถการหรือสัมผัสผูปวยหรือพื้นผิวในหอง
ผูปวยหรือหลังถอดถุงมือ
• พื้นผิวในหองผูปวยที่มือสัมผัสบอย ๆ
(high-touch surfaces) ไดรับการทำความ
สะอาดอยางเพียงพอ เชน ไมต่ำกวา 3 ครั้งตอวัน
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ควรหลีกเลี่ยง

แนวปฏิบัติ/ปองกัน
(Safe Practice Recommendations)

ควร

ประเด็นสำคัญ

ตอง

การจัดการ new normal

Evidence

1. กรมการแพทย รวมกับคณะทำงานดานการรักษาพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข คณะแพทย
จากมหาวิทยาลัยและสมาคมวิชาชีพตางๆ. คำแนะนำการใชอุปกรณสวนบุคคลปองกัน
การติดเชื้อ (Personal Protective Equipment, PPE). 2563 เมษายน 20.
2. ยงค รงครุงเรือง, ปยวรรณ ลิ้มปญญาเลิศ. แนวทางปฏิบัติการจัดการความเสี่ยงกรณี
บุคลากรสาธารณสุขกับการติดเชื้อโควิด-19 ในสถานการณการระบาด สถาบันรับรอง
คุณภาพสถานพยาบาล. 2563 เมษายน 20.
3. Interim U.S. Guidance for Risk Assessment and Public Health Management
of Healthcare Personnel with Potential Exposure in a Healthcare Setting
to Patients with Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Available from:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-risk-assesmenthcp.html, accessed 2020 April 20.
4. Risk assessment and management of exposure of health care workers in
the context of COVID-19. Interim guidance. 2020 March 19. Available from:
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331496/WHO-2019nCov-HCW_risk_assessment-2020.2-eng.pdf accessed 20 April 2020
5. U.S. Department of Labor. Occupational Safety and Health Administration
Guidance on Preparing Workplaces for COVID-19. Available from: https://
www.osha.gov/Publications/OSHA3990.pdf, accessed 2020 April 20.
6. WHO. Infection prevention and control during health care when novel
coronavirus (nCoV) infection is suspected. Available from: https://www.
who.int/publications-detail/infection-prevention-and-control-during-healthcare-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected-20200125
accessed 2020 April 20.
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Personnel Safety Goals
M: Mental Health and Mediation
M 1: Mental Health
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Personnel Safety Goals
M: Mental Health and Mediation
M 1: Mental Health

Context & challenge:

เกี่ยวกับความพรอมทางสภาวะจิต/อารมณของบุคลากรขณะทำงานในชวงที่มีภาวะวิกฤต
ซึ่งทำใหมีภาระงานและความเสี่ยง เพิ่มขึ้น
1. Goals: ปองกันความเครียดและภาวะหมดไฟในการทำงานและปญหาสุขภาพจิตที่

รุนแรงขึ้นรวมทั้งปญหาการกระทบกระทั่งระหวางกันและกับผูรับบริการ

ใชหลัก 4 สราง 2 ใช
สราง 1:
สรางความปลอดภัย

สราง 2:
สรางความสงบ

แนวปฏิบัติ/ปองกัน
(Safe Practice Recommendations)
1. ปรับปรุงระบบปองกันการติดเชื้อ และระบบ
ความปลอดภัยใหสอดคลองกับสถานการณภาวะวิกฤต
2. จัดหาอุปกรณปองกันใหเพียงพอและจัดการอบรม
ใหบุคลากรมีทักษะตางๆ เพื่อใหเกิดความมั่นใจ
ในการปฏิบัติงาน
3. จัดสวัสดิการใหแกบุคลากรทั้งดานที่พัก อาหาร
การประกันชีวิต เพื่อความปลอดภัย
4. หากมีความเสี่ยงติดเชื้อใหมีบริการประเมิน ตรวจ
วินิจฉัยไดอยางมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว กรณี
บุคลากรติดเชื้อ ควรวางแผนการรักษา รายงาน
ความคืบหนาและแจงภาวะสุขภาพปจจุบัน
1. สื่อสารขอมูลขาวสารความรูที่ถูกตอง ชัดเจน ทันตอ
เหตุการณ แกบุคลากรทุกระดับ และตอบโตขอมูล
ขาวสารเชิงลบที่มาจากทั้งภายในและภายนอก
2. สงเสริมใหบุคลากรเรียนรูเรื่องการจัดการความเครียด
และมีการจัดสิ่งแวดลอม เพื่อความผอนคลาย
3. ติดตามการประเมินและดูแลบุคลากรที่มีภาวะเครียด
วิตกกังวล ซึมเศราและความเสี่ยง การฆาตัวตาย
อยางสม่ำเสมอ

ควร

ประเด็นสำคัญ

ตอง

การจัดการ crisis management

ควรหลีกเลี่ยง

2. Guideline: แนวทางปฏิบัติที่สำคัญ
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สราง 3:
สรางความหวัง

สราง 4:
สรางความเขาใจ/เห็นใจ

ใช 1:
ศักยภาพองคกรใหเต็มที่



2. รับฟงปญหาและแนวทางการแกไขอยางมีสวนรวม



3. จัดชองทางในการแบงปนเรื่องราวดีๆ ผานเรื่องเลา
เราพลังทั้งของบุคลากรและผูปวย



1. สงเสริมใหบุคลากรในองคกรใหกำลังใจซึ่งกันและกัน
เชนผูที่ตองถูกกักกันหรือติดเชื้อจากวิกฤต



2. สงเสริมใหบคุ ลากรมีบทบาทสำคัญในการลดการรังเกียจ
ผูปวยและผูที่ถูกกักกัน



1. จัดตารางเวลาทีย่ ดื หยุน สำหรับบุคลากรทีไ่ ดรบั
ผลกระทบโดยตรง เชน จัดใหมีการหมุนเวียนบุคลากร
ที่มีความเครียดสูงและความเครียดต่ำ เพื่อไมใหเกิด
ความเหนื่อยลามากเกินไป



2. ระดมทรัพยากรทั้งจากภายในและภายนอกในการ
สนับสนุนความตองการที่เปนรูปธรรม



3. จัดระบบจิตอาสาเพื่อสรางการมีสวนรวมและบรรเทา
ภาระงานของบุคลากร



ใช 2:
1. สงเสริมปฏิสัมพันธซึ่งกันและกัน เนนใหกำลังใจและ
ใชสายสัมพันธสรางความเขมแข็ง
เอาใจใส ระหวางเพื่อนรวมงาน หัวหนางาน หรือบุคคล
อื่นๆ ที่ไวใจ เชน ระบบ buddy การเยี่ยมเยียนของผูนำ
องคกร เพื่อชวยใหสามารถเผชิญกับสถานการณที่ยาก
ลำบากไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. ประชุมบุคลากรในระยะเวลสั้นๆ อยางสม่ำเสมอ
ดวยรูปแบบที่เหมาะสม เพื่อใหบอกเลาถึงความกังวล
และสอบถามความเปนอยู รวมถึงสนับสนุนใหมี
การชวยเหลือซึ่งกัน และกันระหวางเพื่อนรวมงาน
3. ชื่นชม ใหเกียรติ สรางขวัญกำลังใจบุคลากรทุกระดับ

108

(SIMPLE)2 Patient and Personnel Safety for Emerging Infectious Diseases







ควรหลีกเลี่ยง

แนวปฏิบัติ/ปองกัน
(Safe Practice Recommendations)
1. สื่อสารเปาหมายเชิงบวกและผลลัพธความสำเร็จเปน
ระยะๆ ใหเห็นวาหนวยงาน/สถานพยาบาล/โรงพยาบาล
สามารถผานสถานการณภาวะวิกฤตนี้ไปได

ควร

ประเด็นสำคัญ

ตอง

การจัดการ crisis management

บุคลากรมักมีความเครียดจาก
การทำงานใน new normal
จึงควร
1) สรางตระหนักในตนเอง
2) มีวิธีการลดความเครียด
ตามที่เหมาะสมกับตนเอง
3) ปองกันความเครียด

Measurement and
Evaluation

ควรหลีกเลี่ยง

แนวปฏิบัติ/ปองกัน
(Safe Practice Recommendations)
1. สังเกตและยอมรับความเครียดที่เกิดขึ้นวาเปนเรื่อง
ธรรมดาที่จะเกิดขึ้นและคนสวนใหญจะปรับตัวได

ควร

ประเด็นสำคัญ

ตอง

การจัดการ new normal



2. มีระบบประเมิน (ST5 และ2Q สำหรับประเมินความเครียด
และภาวะซึมเศรา



3. จัดทำเปนโปรแกรม online และ off line ทั้งในแนว
CBT ไดแก การฝกหายใจคลายเครียด และฝกผอนคลาย
กลามเนื้อควบคูไปกับการฝกสมาธิในแนวจิตวิทยา



4. หลีกเลี่ยงการเบี่ยงเบนความเครียด อันเปนวิธีการที่
สงผลเสียตอสุขภาพ



5. เนนการจัดเวลา การสื่อสารกับคนใกลชิดและการพูด
ใหกำลังใจตนเองควบคูไปกับการฝกสติในแนวจิตวิทยา



แนวทางการประเมิน/ติดตาม/วัดผล

- แบบประเมินความเครียด
ภาวะซึมเศรา และภาวะหมดไฟ
ในการทำงาน

Evidence
Link:
แพทยหญิงพันธุนภา กิตติรัตนไพบูลย, กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข. คูมือการดูแลสังคมจิตใจบุคลากร
สุขภาพในภาวะวิกฤต COVID-19. 2563.
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Personnel Safety Goals
P: Process of Work
Context & challenge:

ความปลอดภัยในกระบวนการทำงานของบุคลากรในชวงการระบาดโรค COVID-19 ตองให
ความสำคัญในการควบคุมการสัมผัสตามหลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อลด
โอกาสสัมผัสเชื้อหรือการเปนโรค
1. Goals: ไมมีบุคลากรผูติดเชื้อโรคอุบัติใหมทางระบบหายใจ

1. Worker protection:
ปกปองบุคลากร

แนวปฏิบัติ/ปองกัน
(Safe Practice Recommendations)
- แนวปฏิบัติตามหลักการควบคุมการสัมผัสตามหลัก
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน ไดแก
hierarchy of control
1. Administrative control ไดแก การควบคุมเพื่อ
ลดโอกาสการสัมผัสเชื้อหรือเปนโรคโดยใชหลักการ
บริหารจัดการดาน human resource
1.1 นโยบายการลดการนำเขาเชื้อ เชน การควบคุม
การระบาดในบริเวณใกลเคียง การเฝาระวัง
ในกลุมสัมผัสใกลชิดกับ index case ที่เรียกวา
contact tracing การลดจำนวนผูปวยเพื่อมา
รพ. เชน เลื่อนนัด การรับยาตอเนื่องดวยระบบ
การรับยากับรานยาใกลบาน การใหผูปวยหรือ
ผูเยี่ยมสวม facemask ทุกคน และ disinfection
ที่จุดที่มีการสัมผัสของรางกายและพื้นที่สำคัญที่มี
โอกาสเกิดการสัมผัส
1.2 employee placement ไดแก การคัดเลือก
บุคลากรที่มีความเสี่ยงตอการติดเชื้อและอาจจะ
เกิดอาการรุนแรง เชน เปนโรคประจำตัวกลุมโรค
ระบบการหายใจ โรคหัวใจ โรคเบาหวาน
โรคมะเร็ง หรือเปนกลุมผูสูงอายุ ซึ่งเรียกวา
การประเมิน fit for work
1.3 การจัดอัตรากำลังเพือ่ ใหมผี ทู ำงานแบบหมุนเวียน
เปนลักษณะอัตรากำลังสำรองเพือ่ สามารถมาปฏิบตั ิ
หนาทีไ่ ดทนั การณ กรณีบคุ ลากรติดเชือ้ และบุคลากร
หลังสัมผัสเชือ้ บางคนตองถูกกักกัน (quarantine)

ควร

ประเด็นสำคัญ

ตอง

การจัดการ crisis management

ควรหลีกเลี่ยง

2. Guideline: แนวทางปฏิบัติที่สำคัญ
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1. Worker protection:
ปกปองบุคลากร (ตอ)
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ควรหลีกเลี่ยง

แนวปฏิบัติ/ปองกัน
(Safe Practice Recommendations)
1.4 การประเมิน return to work กรณีบุคลากรปวย
เปนโรคอุบตั ใิ หมหรือหลังสัมผัสเชือ้ โดยไมได
ปกปองตนเองอยางมีประสิทธิภาพ
1.5 การฟนฟูความรูดานวิชาการเรื่องโรคอุบัติใหมฯ
และการปกปองดนเองใหปลอดภัยและไมติดเชื้อ
2. Personal Protective Equipment (PPE)
2.1 การจัดสรร PPE ที่มีประสิทธิภาพในการคุมครอง
ความปลอดภัยแกบุคลากร โดยคำนึงถึง คุณสมบัติ
ที่ไดมาตรฐานสากล เชน US, NIOSH (National
Institute of Occupational Safety and Health)
หรือยุโรป หากมีขอจำกัดใหดูตามแนวทางการ
การคัดเลือก PPE ของประกาศกรมการแพทย
กระทรวงสาธารณสุข
https://covid19.dms.go.th/Content/Select_
Landding_page?contentId=68
2.2 บุคลากรตองไดรับการอบรมดานวิชาการ PPE
และการฝกอบรมการสวมและถอดชุด PPE
2.3 บุคลากรที่ตองสวม respirator N 95 /FFP2 (EU)
จำเปนตองเขาโปรแกรม respiratory protection
program (RPP) ซึ่งมีทั้งหมด 6 ขั้นตอน โดยมี
ขัน้ ตอนทีส่ ำคัญไดแก fit test ในครัง้ แรกทีม่ กี ารใช
respirator N95 หรือเทียบเคียง สำหรับในทุกๆ
ครั้งที่มีการสวม N95 จำเปนตองทำ fit check
เสมอ
2.4 กรณีที่สถานพยาบาลขาดแคลน N95
ควรมีขั้นตอนประชุมหารือกับบุคลากรในการ
extended the use of N95 หรือ reuse N95/
กรณีที่จำเปนตอง reuse นั้น กระบวนการ reuse
ควรทำดวยผูที่มีความชำนาญและถูกตองตามหลัก
วิชาการ
https://www.cdc.gov/niosh/topics/
hcwcontrols/recommendedguidanceextuse.
html
3. Source control ไดแก การลดหรือหลีกเลี่ยงการทำ
หัตถการกับผูปวยที่ทำใหเกิด aerosol generating
procedures (AGP)

ควร

ประเด็นสำคัญ

ตอง

การจัดการ crisis management

2. Workplace safety

Measurement and
Evaluation
1. การประเมินนโยบายที่ได
ประกาศในประเด็นขางตน
วาทำไดหรือไม/มีปญหาเรงดวน
ที่ตองแกไข อยางไร
2. บุคลากรที่สัมผัสเชื้อโรค
อุบัติใหมฯ และที่จำเปนตอง
ไดรับการเฝาระวังและกักกัน
3. บุคลากรปวยเปนโรคติดเชื้อ
อุบัติใหมฯ
4. สถานการณการใช respirator
N95

แนวปฏิบัติตามหลักการควบคุมการสัมผัสตามหลัก
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานและ
การปองกันการแพรกระจายเชื้อ ไดแก hierarchy of
control และการสงเสริมความปลอดภัยซึ่งไดแก
1. การควบคุมการแพรกระจายเชื้อ ตามหลักวิศวกรรม
(engineering control) มีหองผูปวยความดันลบ
มีคุณภาพอากาศไดมาตรฐานตามมาตรฐานของ
สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
2. การลดการสัมผัสโดยตรงระหวางบุคคล อาทิ การใชฉาก
กั้นระหวางการสนทนาระหวางบุคคล การกำหนดจุด
ระยะหางระหวางบุคคล 1-2 เมตร หรือการปดกั้น
ตัวผูปวยดวยวัสดุที่ควบคุมการแพรกระจายเชื้อได
3. การจัดปายเตือนอันตรายหรือเฝาระวัง (safety signs)
ใหเห็นเดนชัด เชน บริเวณนี้หามเขา หรือใหสวม PPE
ประเภทใดบาง หรือชนิดของ respirator ที่เหมาะสม
4. การเดินสำรวจเปนระยะ เพื่อประเมินความเสี่ยง
และลดระดับความเสี่ยงตอการติดเชื้อของบุคลากร
อาจใชเครื่องมือแบบ check list

ควรหลีกเลี่ยง

แนวปฏิบัติ/ปองกัน
(Safe Practice Recommendations)

ควร

ประเด็นสำคัญ

ตอง

การจัดการ crisis management









แนวทางการประเมิน/ติดตาม/วัดผล
1. มีแนวทางปฏิบัติ (มี/ไมมี)
2. มีการปฏิบัติตามแนวทางที่ประกาศไวไดตามขั้นตอน
หรือมีความครอบคลุม หรือมีปญหาในทางปฏิบัติ
3. จำนวนบุคลากรที่สัมผัสเชื้อโรคอุบัติใหมฯ
4. จำนวนบุคลากรที่จำเปนตองไดรับการเฝาระวังและกักกัน
5. จำนวนบุคลากรที่ปวยเปนโรคติดเชื้ออุบัติใหมฯ
6. ความเพียงพอและคุณภาพของ PPE ที่ไดมาตรฐาน
7. ระดับสถานการณการใช respirator N95
(conventional/contingency/crisis)
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8. Feed back จากบุคลากร
ในมาตรการตางๆ

ควรหลีกเลี่ยง

แนวทางการประเมิน/ติดตาม/วัดผล

ควร

Measurement and
Evaluation
5. คุณภาพอากาศไดมาตรฐาน
ตามมาตรฐาน
6. การปฏิบัติตามแนวทางการควบคุม
เชิงวิศวกรรม
7. การปฏิบัติตามปายเตือนตางๆ

ตอง

การจัดการ crisis management

8. รอยละของบุคลากร ผูปวย ผูมารับบริการของ
สถานพยาบาล ในการปฏิบัติตามแนวทางนี้
9. รอยละของความครอบคลุมของบุคลากรและผูร บั
บริการที่ปฏิบัติตามปายเตือน
10. รอยละของการนำผล feed back มาปรับปรุง
ไดทนั การณ ไมมีความเสียหาย
11. ความพึงพอใจของบุคลากรในแนวทาง workplace
safety

Evidence
LInk:
1. คำแนะนำการใชอปุ กรณสว นบุคคลปองกันการติดเชือ้ (PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT, PPE).
2563 เมษายน 20. จาก
https://covid19.dms.go.th/Content/Select_Landding_page?contentId=68
2. สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค. คูมือปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในสถานพยาบาล. นนทบุรี:
สำนักพิมพอักษรกราฟฟกแอนดดีไซน. 2560. จาก
http://bamras.ddc.moph.go.th/userfiles/23_compressed.pdf
3. Infection Control Guidance for Healthcare Professionals about Coronavirus (COVID-19). Available
form: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/hcp/infection-control.html
4. PANDEMIC PLANNING. Available from:
https://www.cdc.gov/niosh/topics/hcwcontrols/recommendedguidanceextuse.html
5. Strategies for Optimizing the Supply of N95 Respirators. 2021 Feb 10. Available from:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/respirators-strategy/index.html
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แนวทางการประเมิน/ติดตาม/วัดผล

ขั้นตอนของ Respiratory
Protection Program (RPP)

บุคลากรที่ใช respirator N95 ผาน RPP และสามารถ
ใช respirator N95 ไดมีประสิทธิภาพ

ควรหลีกเลี่ยง

Measurement and
Evaluation

ควร

1. Worker protection

แนวปฏิบัติ/ปองกัน
(Safe Practice Recommendations)
1. การบริหารจัดการ respirator 95 ใหเปนไปตาม
Respiratory Protection Program (RPP) ของ US
Occupational Safety and Health
Administration (OSHA)

ประเด็นสำคัญ

ตอง

การจัดการ new normal



Evidence
Link:
Respiratory Protection. Available from: https://www.osha.gov/respiratory-protection
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Personnel Safety Goals
L: Lane (Ambulance) and Legal Issues
L 1: Ambulance and Referral Safety
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Personnel Safety Goals
L: Lane (Ambulance) and Legal Issues
L 1: Ambulance and Referral Safety
Context & challenge:

- การปฏิบัติการดูแลรักษาผูปวยบนรถพยาบาล อันหมายรวมถึงการปฏิบัติการในชวง
กอนนำสง ขณะนำสง และหลังนำสงผูปวย ทั้งการปฏิบัติการในระบบบริการการแพทย
ฉุกเฉิน ระบบสงตอผูปวย และปฏิบัติการอื่นที่ใชรถพยาบาล จำเปนตองมีการควบคุม
กำกับติดตามอยางเหมาะสม เพื่อใหผูปวย บุคลากร ผูโดยสาร และประชาชนที่อยู
นอกรถพยาบาลมีความปลอดภัย โดยในสถานการณที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อ
อุบัติใหมที่ติดตอทางเดินหายใจ หนวยงานทางสาธารณสุขและหนวยงานที่เกี่ยวของ
จำเปนตองใหความสำคัญในการปองกันและควบคุมการติดเชื้อ (Infection control)
ตอบุคลากร ผูปวย ญาติ ประชาชน และสิ่งแวดลอม เปนอยางมาก
- การใหขอมูลสุขภาพ การบริการ การดูแลรักษา และขอมูลที่เกี่ยวของอื่นๆ รวมถึง
การบันทึกเวชระเบียน จำเปนตองเปนไปตามมาตรฐาน โดยมีการแนะนำการปฏิบัติตัว
ในการปองกันการแพรการระบาดของโรคติดเชื้ออุบัติใหมที่ติดตอผานทางเดินหายใจ
ใหแกผูปวย ญาติ และผูมารับบริการ อยางเหมาะสม
1. Goals: เพื่อใหบุคลากรทางการแพทย ผูปวย ญาติ และประชาชน ปลอดภัยจากโรค

ติดเชื้ออุบัติใหมที่ติดตอผานทางเดินหายใจ มีการใหขอมูลการรักษาพยาบาลที่ถูกตอง
และเพียงพอ พรอมมีการบันทึกเวชระเบียนที่สมบูรณ

2. Guideline: แนวทางปฏิบัติที่สำคัญ
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L 1: Ambulance and Referral
Safety
การจัดการกรณีเกิดเหตุไมคาดคิด
ในการปฏิบัติการดูแลและรักษาผูปวย
ที่สงสัยหรือวินิจฉัยวาเปนโรคติดเชื้อ
อุบัติใหมที่ติดตอทางเดินหายใจ
บนรถพยาบาล

Measurement and
Evaluation
มีการประเมินและการวัดผล
อยางตอเนื่อง

122

แผนรองรับกรณีเกิดเหตุไมคาดคิดในการปฏิบัติการดูแล
และรักษาผูปวยที่สงสัยหรือวินิจฉัยวาเปนโรคติดเชื้อ
อุบัติใหมที่ติดตอทางเดินหายใจบนรถพยาบาล เชน
กรณีรถพยาบาลที่นำสงผูปวยเกิดอุบัติเหตุ, กรณีทราบ
ประวัติเพิ่มเติมที่ทำใหสงสัยวาอาจเปนโรคติดเชื้อ
อุบัติใหมที่ติดตอทางเดินหายใจขณะนำสง เปนตน
โดยแผนดังกลาวจำเปนตองมีการทำความเขาใจรวมกัน
ระหวางบุคลากรที่เกี่ยวของในพื้นที่ ทั้งสำนักงานเขต
สุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สถานพยาบาล
ตนทาง สถานพยาบาลปลายทาง และหนวยงานอื่น
ที่เกี่ยวของทั้งหมด พรอมมีการซักซอมและปรับปรุง
แผนเปนระยะตามเหมาะสม



แนวทางการประเมิน/ติดตาม/วัดผล
เก็บขอมูลอุบัติการณ พิจารณาประชุมทบทวนรวมกับ
บุคลากรและหนวยงานที่เกี่ยวของตามแตสถานการณ
เชน กรณีเกิดอุบัติเหตุรถพยาบาล ควรทบทวนสาเหตุ
การเกิดอุบัติเหตุ การดำเนินการหลังจากเกิดเหตุ
การประสานงานและการดูแลรักษา-สงตอผูปวยที่สงสัย
หรือวินิจฉัยวาเปนโรคติดเชื้ออุบัติใหมที่ติดตอทางเดิน
หายใจตามแนวทางที่สรางไว พรอมปรับปรุงและพัฒนา
ระบบ รวมกับบุคลากรที่ปฏิบัติการ สถานพยาบาล
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ตำรวจในพื้นที่ เปนตน
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ควรหลีกเลี่ยง

แนวปฏิบัติ/ปองกัน
(Safe Practice Recommendations)

ควร

ประเด็นสำคัญ

ตอง

การจัดการ crisis management

ควรหลีกเลี่ยง

แนวปฏิบัติ/ปองกัน
(Safe Practice Recommendations)

ควร

ประเด็นสำคัญ

ตอง

การจัดการ new narmal

L 1: Ambulance and Referral
Safety
1. การปฏิบัติการดูแลและรักษาผูปวย แนวทางปฏิบัติ
ทีส่ งสัยหรือวินจิ ฉัยวาเปนโรคติดเชือ้ 1. มีการวางระบบและแนวทางการประสานงานและ
อุบตั ใิ หมทต่ี ดิ ตอผานทางเดินหายใจ ปฏิบัติการ ทั้งในสวนของปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย
(Emergency medical service, EMS) และการรับสง
บนรถพยาบาล ครอบคลุมทั้งใน
ตอผูปวยระหวางสถานพยาบาล (referral system)
สวนของการปฏิบัติการขณะนำสง
(In-Transit Ambulance Safety) ในผูปวยทั่วไปและผูปวยทีส่ งสัยหรือเปนโรคติดเชื้อ
อุบัติใหมที่ติดตอผานทางเดินหายใจ ทั้งในระดับพื้นที่/
การปฏิบัติการ ณ จุดเกิดเหตุ
(On-Scene Safety) และการขับรถ อำเภอ/จังหวัด/เขตสุขภาพ ทีช่ ัดเจน เปนปจจุบัน
สอดคลองกับแนวทางและมาตรฐานของกระทรวง
พยาบาลปลอดภัย (Ambulance
สาธารณสุขและหนวยงานที่เกีย่ วของ โดยมีการชี้แจง
Driving Safety)
2. การใหขอมูลการรักษาพยาบาล
ทำความเขาใจกับบุคลากรที่เกีย่ วของทั้งหมด โดยมี
หลักการสำคัญ คือ
และการบันทึกเวชระเบียน
1.1. เนนความสำคัญในการปองกันและควบคุมการ
ติดเชื้อ (Infection control) ตอบุคลากร ญาติ
ของผูปวย ประชาชน และสิ่งแวดลอม
1.2. พิจารณาสงตอผูปวยในระบบรับสงตอผูปวย
(referral system) สูหอผูปวยปลายทางโดยตรง
โดยไมตองผานหองฉุกเฉิน (ER) เพื่อลดโอกาส
การแพรกระจายเชื้อโดยไมจำเปน
1.3. วางแผนเสนทางนำสงผูป ว ยทีช่ ดั เจน จำกัดเสนทาง
และการใชลิฟต มีการปองกันไมใหประชาชน
และผูที่ไมไดใสออุปกรณปองกันสวนบุคคล
(Personal Protective Equipment, PPE)
เขาใกล มีการทำความสะอาดสิ่งของ อุปกรณ
และพื้นที่ตางๆ หลังปฏิบัติการโดยทันที
2. มีการสรางแผนและแนวทางปฏิบัติในสถานการณ
ฉุกเฉินตางๆ รวมกันระหวางสถานพยาบาล เครือขาย
ในพื้นที่ และเครือขายระดับจังหวัด เชน กรณีผูปวย
อาการแยลงและจำเปนตองขอความชวยเหลือ
ระหวางทาง หรือกรณีเกิดสถานการณตางๆ เชน
รถพยาบาลประสบอุบตั เิ หตุระหวางปฏิบตั กิ าร เปนตน
3. มีการวางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรอยาง
รอบคอบโดยเฉพาะในดานตางๆ ตอไปนี้
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ควรหลีกเลี่ยง

ควร

แนวปฏิบัติ/ปองกัน
(Safe Practice Recommendations)
3.1 ดานบุคลากร: ทัง้ จำนวน ศักยภาพ ชวงเวลาในการ
2. การใหขอมูลการรักษาพยาบาล
ปฏิบตั งิ าน-ชวงเวลาพัก (อาจพิจารณาใหปฏิบตั งิ าน
และการบันทึกเวชระเบียน (ตอ)
สลับกันเปนกลุม แตละกลุมปฏิบัติงานติดตอกัน
ในชวงระยะเวลาหนึง่ โดยอีกกลุม ใหพกั การปฏิบตั งิ าน
และอาจจัดหาที่พักอาศัยสำหรับการกักกัน
[quarantine] ชัว่ คราวสำหรับบุคลากร) มีการอบรม
ใหความรูที่จำเปนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานใน
สถานการณการระบาดของโรคติดเชื้ออุบัติใหม
ที่ติดตอทางเดินหายใจ มีระบบการติดตาม
สุขภาพกายและสุขภาพจิตของบุคลากรอยางใกลชดิ
3.2 อุปกรณปองกันสวนบุคคล (Personal Protective
Equipment, PPE): มีการวางแผนและควบคุม
การใชทรัพยากรใหเปนไปตามมาตรฐานและคุม คา
มีการใหความรูแ กบคุ ลากรในการใส-ถอด
และการทำความสะอาด PPE โดยมีการฝก
ทบทวนเปนระยะ
3.3 สถานที่รองรับ: สถานที่ดูแลรักษาผูปวยทั้งใน
สถานพยาบาลตนทางและสถานพยาบาลปลายทาง
รวมถึงสถานที่สำหรับบุคลากรในการใส-ถอด PPE
และพื้นที่ชำระลางรางกาย
4. มีการเตรียมยานพาหนะ อุปกรณปอ งกันสวนบุคคล
PPE ใหเพียงพอและเหมาะสม โดยมีการประเมิน
ความพรอมใชและความสมบูรณอยางสม่ำเสมอ บุคลากร
สามารถนำมาใชไดอยางรวดเร็วและทันทวงที
5. นำเฉพาะอุปกรณที่จำเปนขึ้นรถพยาบาล โดยอุปกรณ
ที่ใชไมบอยใหพิจารณาเก็บไวในตูหรือชองเก็บที่ปองกัน
การปนเปอนได (พิจารณาจัดการอุปกรณใหสามารถ
ทำความสะอาดไดโดยสะดวก เชน คลุมอุปกรณบางชนิด
ดวยพลาสติกใส เปนตน)
6. ทำความสะอาดอุปกรณ รถพยาบาล และสถานที่ตาม
แนวทางมาตรฐาน รวมถึงประเมินความเพียงพอของ
PPE หลังจากที่ใชไปโดยทันที
7. มีการทบทวนการปฏิบัติการและหาแนวทางการพัฒนา
รวมกันระหวางทีมผูร บั และทีมผูส ง ทัง้ ในสวนของการดูแล
ผูปวยและการปองกันและควบคุมการติดเชื้อ
ประเด็นสำคัญ

ตอง

การจัดการ new narmal

มีการประเมินและการวัดผล
อยางตอเนื่อง

กำหนดเปาหมาย กระบวนการ และ/หรือตัวชี้วัดสำหรับ
การปฏิบัติการดูแลและรักษาผูปวยบนรถพยาบาล
ในสถานการณโรคติดเชื้ออุบัติใหมที่ติดตอผานทางเดิน
หายใจ พรอมมีการติดตามและทบทวนอยางตอเนื่อง เชน
- อัตราการปฏิบัติตามแนวทางที่สรางไว
- อัตราการติดโรคติดเชื้ออุบัติใหมที่ติดตอทางเดิน
หายใจของบุคลากร (เปาหมาย ควรเทากับ 0)
- อัตราการใชอุปกรณปองกันสวนบุคคล
(Personal Protective Equipment, PPE)
ตามแนวทาง
- มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร ผูปวย
และญาติ ในแตละปฏิบัติการ
- บุคลากรไดรับการประเมินสภาพจิตใจ ระดับ
ความเครียด ความเหนื่อยลา เปนระยะ หรือทันทีที่
บุคลากรหรือเพื่อนรวมงานสังเกตไดวามีความเครียด
ความเหนื่อยลา หรือการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
ลดลง
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ควรหลีกเลี่ยง

แนวทางการประเมิน/ติดตาม/วัดผล

ควร

Measurement and
Evaluation

ตอง

การจัดการ new narmal
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Evidence
Link:
1. กรมการแพทย รวมกับคณะทำงานดานการรักษาพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข คณะแพทยจากมหาวิทยาลัย
และสมาคมวิชาชีพตางๆ. คำแนะนำการใชอุปกรณสวนบุคคลปองกันการติดเชื้อ (Personal Protective
Equipment, PPE). จาก
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/g_health_care.php
2. กรมควบคุมโรค. ขอมูลเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19). จาก
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/guidelines.php
3. กองสาธารณสุขฉุกเฉิน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. Ambulance Safety คูมือมาตรฐานรถพยาบาล
กระบวนการปฏิบัติงานเพื่อสงตอผูปวยใหปลอดภัย. จาก
http://pher.moph.go.th/wordpress/28-12-63-1/
4. สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ (สพฉ.). แนวทางการปฏิบัติงานของศูนยรับแจงเหตุและสั่งการ
และหนวยปฏิบัติการ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019. จาก
https://www.niems.go.th/1/News/Detail/7799?group=21

126

(SIMPLE)2 Patient and Personnel Safety for Emerging Infectious Diseases

(SIMPLE)2 Patient and Personnel Safety for Emerging Infectious Diseases

(SIMPLE)2 Patient and Personnel Safety for Emerging Infectious Diseases

Patient Safety Goals
E: Environment and Working Condition
E 1: Safe Physical Environment
E 2: Working Conditions
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Personnel Safety Goals
E: Environment and Working Condition
E 1: Safe Physical Environment
Context & challenge:

ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การจัดเตรียม
อาคารสถานที่ อุปกรณเครื่องมือและระบบตางๆ ใหมีความพรอม รวมทั้งการทำความสะอาดอาคาร
สถานทีแ่ ละสิง่ แวดลอมดวยวิธกี ารทีถ่ กู ตองนัน้ มีความสำคัญ ทีจ่ ะทำใหลดโอกาสในการแพรกระจายเชือ้
และติดเชื้อได
1. Goals: ปกปองบุคลากรและผูรับบริการใหปลอดภัย และมีความพรอมดานสิ่งแวดลอม

ในการดูแลผูปวย

การจัดการโครงสรางทางกายภาพ
และคุณภาพอากาศที่เหมาะสม
1. มีการจัดจุดคัดกรองผูปวย
แบบหนวยตรวจอิสระ
(One Stop Service)
ที่เปนสัดสวน

1.1

1.2

1.3

1.4

แนวปฏิบัติ/ปองกัน
(Safe Practice Recommendations)
ตั้งจุดคัดกรองที่ทางเขาออก - อาคาร และ
กำหนดจุดที่สามารถรวบรวมคนใหมาเขาจุด
คัดกรองไดอยางครอบคลุม และควรจะมีนอยจุด
เพื่อความสะดวกและครอบคลุมในการคัดกรอง
สวนเสนทางเขาออกอื่นๆ ใหทำการปดกั้น
สถานที่คัดกรองควรอยูดานนอกอาคารและมี
การจัดทำที่กันแดด/กันฝน หรืออาจอยูใกล
ประตูทางเขาอาคาร แตไมควรอยูลึกเขาไปพื้นที่
ภายในอาคาร (ระยะหางจากปากทางเขาอาคาร
ไมนอยกวา 5-10 เมตร)
ควรมีการตรวจสอบทิศทางการระบายอากาศ
ไมใหมีการระบายอากาศเขาภายในอาคาร
การตรวจสอบอาจใชวิธีงายๆ เชน การใชธงสี
ปกดูทิศทางลม (จุดคัดกรองควรปรับเปลี่ยน
ใหสอดคลองกับทิศทางลมไดมากที่สุด)
จัดเครื่องมือที่จำเปนของจุดคัดกรอง ไดแก
Thermo Scan หรือ Thermo Gun, Mask,
เจล/แอลกอฮอล ในกรณีทใ่ี ช Thermo Gun ควรมี
เครื่องสำรองไวมากกวา 1 เครื่อง เพื่อจะไดมีการ
พักเครื่องหากตองใชติดตอกันมากกวา 8-10 ครั้ง
(เพราะเครื่องอาจเกิดความคลาดเคลื่อนได)

ควร

ประเด็นสำคัญ

ตอง

การจัดการ crisis management

ควรหลีกเลี่ยง

2. Guideline: แนวทางปฏิบตั ท
ิ ส่ี ำคัญในการจัดการสิง่ แวดลอมในกรณีเกิดภาวะโรคอุบตั ใิ หม
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2. มีการจัดเตรียมหองตรวจผูปวย
ที่เขาขายสงสัย COVID-19
อยางเหมาะสม

2.1

2.2

2.3
2.4
2.5

2.6
2.7
2.8
2.9
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ควรหลีกเลี่ยง

แนวปฏิบัติ/ปองกัน
(Safe Practice Recommendations)
สถานที่ตั้งของหองตรวจผูปวยที่เขาขายสงสัย
ควรอยูในบริเวณที่ใกลเคียงกับจุดคัดกรอง
แยกจากหองตรวจผูปวยทั่วไป หรือสะดวก
ในการเคลื่อนยายผูตองสงสัยเขารับการตรวจ
หองตรวจแบงออกเปนสองสวน คือสวนที่
แพทยตรวจจะตองไดรับการจัดระบบระบายอากาศ
เปนแบบความดันบวก (Positive Pressure)
สวนที่ผูปวยนั่งรับการตรวจหรือเก็บสิ่งสงตรวจ
ตองเปนแบบความดันลบ (Negative Pressure)
และปลอยออกภายนอกผานตัวกรอง Hepa Filter
ทิศทางลมตองไมพัดเขาในตัวอาคาร
พื้นผิวของหองตรวจและอุปกรณภายในหอง
ตองทำความสะอาดงาย มีเฟอรนิเจอรเทาที่จำเปน
จัดเตรียมอุปกรณในการสื่อสารระหวางแพทย
และผูปวยลดการสัมผัสกัน
จัดเตรียมสถานที่นั่งรอตรวจเวนระยะหาง
อยางนอย 1 เมตร แยกจากผูปวยทั่วไป และ
ไมควรใหมีการเดินผาน และมีการจัดเตรียม
หองน้ำผูท เ่ี ขาขายตองสงสัยแยกจากผูป ว ยทัว่ ไป
มีการจัดเตรียมอางลางมือแบบไมตองใชมือจับ
หรือมีการจัดเตรียมเจลแอลกอฮอล เพื่อใชใน
การลางมือ
จัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณที่จำเปนในการ
ตรวจผูปวยใหเพียงพอและมีการตรียมความ
พรอมใช
มีการจัดเตรียมถังผาเปอนและถังขยะติดเชื้อ
ที่มีความมิดชิด สะดวกในการเปดปด ลดการ
ใชมือ
มีพื้นที่สำหรับถอดอุปกรณปองกันสวนบุคคล
(PPE) ที่ปนเปอน หรือบริเวณอื่นที่เหมาะสม
โดยปฏิบัติตามมาตรฐานการปองกันการติดเชื้อ
และแพรกระจาย

ควร

ประเด็นสำคัญ

ตอง

การจัดการ crisis management

3. มีการจัดพื้นที่ในการใหบริการ
ผูปวยทั่วไปที่เหมาะสม

3.1 มีการจัดเกาอี้นั่งรอตรวจใหหางกันอยางนอย
1 เมตร หรือถาเปนเกาอี้แบบแถว ควรมีการ
เวนระยะทุก 2 ตัว
3.2 มีการกำหนดระยะหางในขณะที่มีการรอ
ลงทะเบียน, การซักประวัติผูปวย, การรอตรวจ,
การรอรับยา
3.3 กำหนดใหผูปวยเดินเปน One Way
(one entrance one exit)
3.4 มีการจัดเตรียมเจลแอลกอฮอลใหสามารถใชงาน
ไดอยางสะดวกและทั่วถึง
3.5 มีปายเตือนหรือแนะนำการปฏิบัติตัวขณะ
รอรับการตรวจรักษา
3.6 ทำความสะอาดที่นั่ง การทำความสะอาดพื้น
เปนประจำอยางนอยวันละ 1-2 ครั้ง
ตามความจำเปน โดยเนนพื้นผิวแนวระนาบ
(horizontal surface) อุปกรณที่ผูปวยจับ
บอย ๆ ใหเช็ดทำความสะอาดดวย 70 %
Alcohol
3.7 การจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณทาง
การแพทยที่เพียงพอ มีการเตรียมความพรอมใช
และมีการทำความสะอาดอยางตอเนื่อง
3.8 การระบายอากาศ ควรจัดใหมีการนำอากาศ
ออกจากบริเวณโถงพักคอยใหเปนความดันลบ
ดึงอากาศเสียออกทางดานพื้นไปภายนอกอาคาร

4. มีการจัดเตรียมหอง Negative
Pressure ที่มีประสิทธิภาพ

ควรหลีกเลี่ยง

แนวปฏิบัติ/ปองกัน
(Safe Practice Recommendations)

ควร

ประเด็นสำคัญ

ตอง

การจัดการ crisis management










4.1 สำรวจ ตรวจสอบจัดเตรียมอุปกรณตางๆ
ภายในหองใหมีความพรอมใช เปนไปตาม
มาตรฐาน ไดแก อุปกรณประจำหอง ไดแก
ปรอทวัดไข เครื่องวัดความดันโลหิต ชุดให
ออกซิเจน ไมกดลิ้น ไฟฉาย เสาน้ำเกลือ
sharp container ถังผาเปอน ถังมูลฝอย
ชนิดใชเทาเปด
4.2 มีอางลางมือ/น้ำยาลางมือทั้งชนิดใชน้ำ
และไมใชน้ำภายในหองผูปวย และในหอง
anteroom
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4. มีการจัดเตรียมหอง Negative
4.3
Pressure ที่มีประสิทธิภาพ (ตอ)
4.4

4.5

4.6

4.7

5. มีการจัดเตรียมหองแยกโรค
ดัดแปลงที่เหมาะสม

134

5.1 การปรับปรุงหองพิเศษใหเปนหองแยกโรค
ควรกั้นสวนหนาของหอง เปน anteroom
ทำใหหองมีประตู 2 ชั้น พื้นที่ใชสอยในหอง
ผูปวยเพียงพอแกการดูแลในภาวะวิกฤต พื้นผิว
ทำความสะอาดงาย มีหองน้ำในตัว
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ควรหลีกเลี่ยง

แนวปฏิบัติ/ปองกัน
(Safe Practice Recommendations)
มีการเตรียมอุปกรณสำคัญ เชน ชุดกูชีพผูปวย
เครื่องชวยหายใจ ไวภายนอกหอง แตพรอม
ที่จะนำมาใช
มีการสำรองอุปกรณไวใน anteroom หรือ
พื้นที่ที่สะดวกตอการหยิบใช ไดแก อุปกรณ
ปองกันรางกายสวนบุคคล เชน หนากากกรอง
อากาศ และหนากากกรองอนุภาค disposable
gloves, gown แวนปองกันตา กระจังหนา
หมวก เสื้อคลุมพลาสติก/ผายางกันเปอน
และรองเทาบูท
การกรองอากาศเสียที่ออกจากหองแรงดันลบ
ทิ้งไปนอกพื้นที่ที่หางจากบริเวณที่ผูคน ในรัศมี
10-15 เมตร แตถาพื้นที่ภายนอกแออัดจำเปน
ตองใส filter เครื่องกรองอากาศ หรือปลอย
อากาศเสียขึ้นไปบริเวณที่สูงกวา 3 เมตร
เพื่อใหละอองฝอยเจือจางในอากาศ
การดูแลบำรุงรักษาประจำวันที่ควรดำเนินการ
อยางตอเนื่องและมีการบันทึกผลทุกครั้งที่มี
การตรวจสอบ คือ ตรวจสอบแรงดันอากาศ
Isolate room เปนประจำทุกวัน โดยตรวจสอบ
อานคาวัดแรงดันจาก เครื่องวัดควรมีแรงดัน
เปนลบ อยูระหวาง 10-15 Pascal ตรวจสอบ
แรงดันอากาศ anteroom เปนประจำทุกวัน
คาที่อานไดจากเครื่องวัดแรงดันควรมีแรงดัน
เปนลบ อยูระหวาง 5-10 Pascal, ตรวจสอบ
ระบบแสงสวางหลอดยูวี
การจัดพื้นที่สำหรับถอดอุปกรณปองกันสวนบุคคล
(PPE) ที่ปนเปอน หรือบริเวณอื่นที่เหมาะสม
โดยปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการปองกันการติดเชือ้
และแพรกระจาย

ควร

ประเด็นสำคัญ

ตอง

การจัดการ crisis management

5. มีการจัดเตรียมหองแยกโรค
ดัดแปลงที่เหมาะสม (ตอ)

5.2
5.3

5.4
5.5

5.6

6. มีการจัดเตรียมหอผูปวย
ที่เหมาะสม

6.1 เปนหอผูปวยที่มีการระบายอากาศที่ดี ไมใชเครื่อง
ปรับอากาศ สำรวจทิศทางลมตองใหบุคลากร
อยูเ หนือลมตลอด เวนระยะหาง ระหวางเตียงผูป ว ย
อยางนอย 1 เมตร และมีมานหรือฉากกั้น
ระหวางเตียง
6.2 หอผูปวยทีม่ เี ครือ่ งปรับอากาศ ตองแยกเคานเตอร
เจาหนาที่ออกจากหองของผูปวย กั้นพื้นที่
สำหรับ nurse station เพื่อใหอากาศในพื้นที่
เปนบวก
6.3 มีอุปกรณที่จำเปนในการตรวจวินิจฉัยโรค
กูชีพที่จำเปน เชน ปรอทวัดไข เครื่องวัด
ความดันโลหิต ชุดใหออกซิเจน ชุดใหสารน้ำ
อุปกรณเจาะเลือดเพื่อการวินิจฉัย ชุดกูชีพผูปวย
เครื่องชวยหายใจ ฯลฯ
6.4 หองน้ำรวมเฉพาะในหอผูปวย โดยไมปะปนกับ
ผูปวยอื่นๆ

ควรหลีกเลี่ยง

แนวปฏิบัติ/ปองกัน
(Safe Practice Recommendations)
ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ ซึ่งมีความสามารถ
ระบายอากาศได 12 เทาของปริมาณหอง
ตอชั่วโมงไวนอกหอง
มีหนากากระบายลมอยูที่หัวเตียง ผูปวย
และหองน้ำ ตอทอลมจากหนากากระบายลม
ไปยังพัดลมระบายอากาศซึ่งจะระบายลม
ออกสูบริเวณนอกอาคารที่ไมมีผูคนพลุกพลาน
หองจะไมมีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
อาจทำใหผูปวยรูสึกรอน
มีอุปกรณที่จำเปนในการตรวจวินิจฉัยโรค
กูชีพที่จำเปน เชน ปรอทวัดไข เครื่องวัด
ความดันโลหิต ชุดใหออกซิเจน ชุดใหสารน้ำ
อุปกรณเจาะเลือดเพื่อการวินิจฉัย ชุดกูชีพผูปวย
เครื่องชวยหายใจ ฯลฯ
มีพื้นที่สำหรับถอดอุปกรณปองกันสวนบุคคล
(PPE) ที่ปนเปอน หรือบริเวณอื่นที่เหมาะสม
โดยปฏิบัติตามมาตรฐานการปองกันการติดเชื้อ
และแพรกระจาย

ควร

ประเด็นสำคัญ

ตอง

การจัดการ crisis management
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6. มีการจัดเตรียมหอผูปวย
ที่เหมาะสม (ตอ)

การจัดเตรียมเครื่องมือ และอุปกรณ 1. มีการเตรียมความพรอมใชและทดสอบเครื่องมือ
การใหบริการเพื่อใหพรอมใช
และอุปกรณที่สำคัญในการประเมิน การรักษา
ผูปวยทุกวัน
2. มีการทวนสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือที่ใช
ในการตรวจวัดอยางเหมาะสมตามประเภท
ของเครื่องมือ
3. มีการสอบเทียบความเที่ยงตรง การบำรุงรักษา
เชิงปองกันเครื่องมือทางการแพทยตามระยะ
เวลาที่กำหนด
4. การจัดระบบสำรองเครื่องมือตางๆ ใหเพียงพอ
ในการใหบริการทั้งในและนอกเวลาราชการ
5. มีระบบการทำความสะอาดเครื่องมือตามแนวทาง
ที่ทีม IC กำหนด
การจัดเตรียมรถพยาบาลกรณี
รับ-สงตอเพื่อใหมีความพรอม

1. ประเมินและเตรียมความพรอมทั้งรางกาย
และจิตใจของตนเองกอนออกปฏิบัติงาน
การพักผอน
2. การเตรียมความพรอมใชของรถพยาบาลทั้ง
ภายนอกและภายใน โดยเฉพาะการระบาย
อากาศภายในรถ เชน กระจกรถ พัดลมระบาย
อากาศ เปนตน รวมทั้งความสะอาดและ
ความพรอมในการใชงานของอุปกรณตาง ๆ
ภายในรถ
3. จัดเตรียมอุปกรณปองกันสวนบุคคล ไดแก
ถุงมือ ผาปดปากและจมูก แวนตา ผากันเปอน
รองเทาบูทหรือรองเทาหุมสน ใหอยูในสภาพ
พรอมใชงาน
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ควรหลีกเลี่ยง

แนวปฏิบัติ/ปองกัน
(Safe Practice Recommendations)
6.5 มีสถานที่พักขยะ ที่พักผาเปอนที่มิดชิดแยก
จากพื้นที่ใหบริการ
6.6 มีพื้นที่สำหรับถอดอุปกรณปองกันสวนบุคคล (PPE)
ที่ปนเปอน หรือบริเวณอื่นที่เหมาะสม โดยปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการปองกันการติดเชื้อและแพร
กระจาย

ควร

ประเด็นสำคัญ

ตอง

การจัดการ crisis management

การจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ
การใหบริการเพื่อใหพรอมใช
1. การแตงกายของผูท ำความสะอาด 1.1 เสื้อคลุมกันน้ำแขนยาวรัดขอมือ
1.2 หนากากอนามัย (surgical mask) (กรณีที่
ผูปวยมีหัตถการที่ เกิดละอองฝอย เชน พนยา
ดูดเสมหะ ใส-ถอดทอชวยหายใจฯ ใหใสหนากาก
กรองอนุภาค เชน N95, N100)
1.3 แวนปองกันตา/กระจังกันใบหนา ถุงมือ 1–2 ชั้น
โดยชั้นนอกสุดเปนถุงมือแมบานอยางหนา
1.4 สวมรองเทาบูท (กรณีมีสิ่งคัดหลั่งปนเปอนพื้น
เปนจำนวนมาก ใหใส Leg cover กอนใส
รองเทาบูท)
2. การทำความสะอาดพื้นที่ทั่วไป

2.1 กำหนดทำความสะอาดในพื้นที่ที่มีคนจำนวนมาก
เชน การถูพื้นทำความสะอาด และเพิ่มการทำ
ความสะอาดจุดสัมผัสตางๆ เชน ราวบันได
มือจับประตู ปุมกดลิฟต ทุก 1 - 2 ชั่วโมงหรือ
เร็วขึ้น เชน ทุก 30 นาที ดวยการใช 70%
แอลกอฮอลมาเช็ดทำความสะอาด

3. การทำความสะอาดหองคัดกรอง/ 3.1 ทำความสะอาดเปนประจำอยางนอยวันละ
หองผูปวย/หอผูปวย
2 ครั้ง โดยเนนพื้นผิวแนวระนาบ (horizontal
surface) โดยเฉพาะบริเวณใกลผูปวย อุปกรณ
ที่ผูปวยจับตองบอย ๆ ดวย 70 % แอลกอฮอล
เช็ดทำความสะอาด
3.2 การทำความสะอาดหองน้ำของผูปวยใชน้ำยา
ทำความสะอาดพื้นปกติหรือใชโซเดียมไฮโปร
คลอไรต 0.05% ราดทิ้งไว 30 นาทีแลวทำ
ความสะอาดตามปกติ

ควรหลีกเลี่ยง

ควร

แนวปฏิบัติ/ปองกัน
(Safe Practice Recommendations)
การจัดเตรียมรถพยาบาลกรณี
4. จัดใหมีอุปกรณภายในรถเทาที่จำเปนตองใช
รับ-สงตอเพื่อใหมีความพรอม (ตอ)
ควรเลือกอุปกรณที่ใชครั้งเดียวทิ้ง สำหรับ
อุปกรณที่ตองใชซ้ำ เชน แวนครอบตา (Goggle)
หรือ กระบังหนา (Face shield) ตองทำความ
สะอาดหลังจากใชแลว
ประเด็นสำคัญ

ตอง

การจัดการ crisis management
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4. การทำความสะอาดรถพยาบาล

138

4.1 เมื่อถึงโรงจอดรถใหทำความสะอาดรถทันที
โดยปดเครื่องปรับอากาศ เปดประตู หนาตาง
และทายรถขณะทำความสะอาด
4.2 พนักงานผูทำความสะอาดรถใหสวมอุปกรณ
ปองกันรางกายสวนบุคคลที่เหมาะสม ไดแก
เสื้อคลุมกันน้ำแขนยาว รองเทาบูท (หากไมมีบูท
สามารถสวมรองเทาที่สวมไปรับผูปวยและใส
shoes cover ทับ) ใสหนากากที่ใชสวมขณะ
ผาตัด (surgical mask) กรณีมีเลือด อุจจาระ
หรือสารคัดหลั่งปนเปอน ตองใสหนากาก N95
ใสแวนปองกันตา และใสถุงมือ 1-2 ชั้น
4.3 เลือกใชอุปกรณทำความสะอาดที่มีดามจับ
เพื่อสัมผัสโดยตรงกับพื้นผิวใหนอยที่สุด
4.4 การทำความสะอาดหองโดยสาร และบริเวณ
ที่มีการสัมผัสบอย ๆ เชน ปุมกด ราวจับ ฯลฯ
ดวยน้ำผสมผงซักฟอก ทำความสะอาดปกติ
บริเวณเตียงและพื้นผิวแนวระนาบใหใชน้ำยาที่มี
สวนผสมของ Sodium hypochlorite 0.05 %
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ควรหลีกเลี่ยง

ควร

แนวปฏิบัติ/ปองกัน
(Safe Practice Recommendations)
3. การทำความสะอาดหองคัดกรอง/ 3.3 หากมีเลือดหรือสารคัดหลั่งเปรอะเปอนชัดเจน
ใหเช็ดออกใหมากที่สุดดวยกระดาษชำระ แลวใช
หองผูปวย/หอผูปวย (ตอ)
สารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรท 0.5 %.
ราดทิ้งไว 15 นาที แลวจึงเช็ดถูดวยน้ำผสม
ผงซักฟอกทำความสะอาดตามปกติ หลังจาก
เช็ดแหงแลวใหใช 70% แอลกอฮอลสเปรย
บริเวณที่เปอนซ้ำอีกครั้ง
3.4 การทำความสะอาดหองเมื่อจำหนายผูปวย
(Terminal cleaning) ในกรณีของหอง AIIR
ซึ่งมีการถายเทอากาศมากกวาหรือเทากับ
12 ACH และใชตัวกรองชนิด HEPA Filter
ใหเริ่มทำความสะอาดหลัง จำหนายผูปวยไปแลว
35 นาที โดยขณะที่ทำความสะอาดยังคงเปด
ระบบการทำงานของหองไวตลอดเวลา ตั้งแต
จำหนายผูปวย ขณะทำความสะอาดและเปด
ระบบหองหลังทำความสะอาดเสร็จตอไปอีก
35 นาที จึงจะรับผูปวยรายตอไปได
ประเด็นสำคัญ

ตอง

การจัดการ crisis management

4. การทำความสะอาดรถพยาบาล
(ตอ)

5. การทำความสะอาดอุปกรณ
ในรถพยาบาล

เช็ดโดยใชผาอยางนอย 10–12 ผืน
(ไมใชผาผืนเดิมเช็ดและซักผาในถังน้ำยาทำลาย
เชื้อ) ผาที่ใชเช็ดแลวใหทิ้งเปนมูลฝอยติดเชื้อ
4.5 การทำความสะอาดบริเวณที่เปอนสารคัดหลั่ง
ของผูปวย
4.6 ใหใชผาหรือกระดาษเช็ดออกใหมากที่สุด
แลวเช็ดซ้ำดวยน้ำผสมผงซักฟอก และเช็ด
อีกครั้งดวยน้ำยาทำลายเชื้อ 0.1% โซเดียม
ไฮโปคลอไรท แลวทิ้งขยะลงถุงขยะติดเชื้อ
- ทำความสะอาดอุปกรณทั่วพื้นผิวดวยน้ำยา
ทำลายเชื้อ 0.1% โซเดียมไฮโปคลอไรท
ทิ้งไว 1 นาทีแลวเช็ดตามดวยน้ำ หากไมมี
ใหใช 70% แอลกอฮอล ทดแทนกอนเปนการ
ชั่วคราว โดยทิ้งไวนาน 30 นาที แลวเช็ดถู
ตามปกติ
- กระดาษชำระหรือผาที่ใชเช็ดทำความสะอาด
แลว ใหท้งิ เปนขยะติดเชื้อ เมื่อกำจัดสาร
คัดหลั่งหมดแลว ใหลางมือดวยน้ำยาฆาเชื้อ
หลายๆ ครั้ง
4.7 ระบายอากาศภายในรถ เพื่อขจัดเชื้อจุลชีพที่
อาจปนเปอนอยูในอากาศภายในรถ โดยเปด
กระจกรถหรือเปดประตูรถทิ้งไวนานอยางนอย
30 นาที กอนเก็บรถเขาที่ เพื่อรอรับผูปวย
รายตอไป
5.1 อุปกรณที่เปรอะเปอนเลือดหรือสารคัดหลั่ง
จำนวนมาก นำออกมาทำความสะอาด
และทำลายเชื้อในบริเวณที่จัดเตรียมไวโดยเฉพาะ
โดยกอนการทำลายเชื้ออุปกรณตาง ๆ ตองลาง
สิ่งที่เปรอะเปอนบนอุปกรณออกใหหมดจด
เช็ดอุปกรณใหแหง แลวจึงแชอุปกรณในน้ำยา
ทำลายเชื้อหรือเช็ดดวยน้ำยาทำลายเชื้อ คือ
70% แอลกอฮอลหรือ 0.5% โซเดียมไฮโป
คลอไรท

ควรหลีกเลี่ยง

แนวปฏิบัติ/ปองกัน
(Safe Practice Recommendations)

ควร

ประเด็นสำคัญ

ตอง

การจัดการ crisis management
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5. การทำความสะอาดอุปกรณ
ในรถพยาบาล (ตอ)

6. การทำความสะอาดผาที่ใช
กับผูปวย

140

6.1 กำหนดเวลาในการขนยายผาเปอนติดเชื้อ
คนละรอบกับผาเปอนติดเชื้อปกติ
6.2 วิธีการขนยายผาเปอน
- เปดถังผาเปอนติดเชื้อ รัดปากถุงดวยอุปกรณ
รัดปากถุง จากนั้นใช 70% แอลกอฮอลสเปรย
บนผาสะอาดเช็ดโดยรอบปากถุงพลาสติก
ปดฝาถังใหรอบถังผาเปอนดวยเทป - นำ
70% แอลกอฮอลสเปรยบนผาผืนใหมเช็ด
รอบๆ ถังผาเปอนใหทั่ว (ผาที่ใชเช็ดเสร็จแลว
ใหทิ้งเปนขยะติดเชื้อ
- นำ 70% แอลกอฮอลสเปรยใหทั่วถังผา
กอนนำออกจากหองผูปวย เข็นผาออกมาที่
Waste Way เพื่อรอใหแผนกซักฟอกมารับผา
ไปทำความสะอาด
- แผนกซักฟอกที่มาถึงก็ใหใช 70% แอลกอฮอล
สเปรย รอบๆ ถังผาอีกครั้งกอนการขนยาย
ผาเปอนติดเชื้อ แลวใหนำสงโรงซักฟอกทันที
6.3 การทำความสะอาดผา
- ใหถือปฏิบัติตามแนวทางการจัดการผาเปอน
ในเรื่องผาเปอนติดเชื้อ อยางเครงครัด
ผาเปอนของผูปวย ใหบรรจุในถุงขาวโพด
ที่สามารถสงเขาเครื่องซักผาโดยไมตองแกะ
ถุงออก หากไมมีสามารถใสผาในถุงแดงได
การซักผาควรซักดวยอุณหภูมิ 71 องศา
เซลเซียสขึ้นไป นาน 25 นาที
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ควรหลีกเลี่ยง

แนวปฏิบัติ/ปองกัน
(Safe Practice Recommendations)
5.2 อุปกรณที่ใชยึดตรึงผูปวยและอุปกรณอื่น ๆ
ที่เปอนเลือดหรือสารคัดหลั่ง ควรบรรจุในถุงแดง
เมื่อกลับถึงหนวยงานควรทำความสะอาดทันที
โดยใชสารขัดลางที่เหมาะสม และทำใหแหง
และเช็ดดวยน้ำยาฆาเชื้อ
5.3 ชุดปฏิบัติงานตองซักทุกวัน โดยแยกซักจาก
เสื้อผาทั่วไป ไมวาจะเปรอะเปอนเลือด อุจจาระ
ปสสาวะ อาเจียน หรือเสมหะหรือไม ไมควร
นำชุดที่ใสปฏิบัติงานแลว มาแขวนไวเพื่อใชซ้ำ
อุปกรณปองกัน

ควร

ประเด็นสำคัญ

ตอง

การจัดการ crisis management

6. การทำความสะอาดผาที่ใช
กับผูปวย (ตอ)

7. การทำความสะอาดอุปกรณที่
นำกลับมาใชใหมได

การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค

- เสื้อผาผูปวยที่เปอนเลือด อุจจาระ ปสสาวะ
อาเจียนและสารคัดหลั่งตางๆ ใหแชผาดวย
น้ำยาโซเดียมไฮโปรคลอไรดกอนซัก เพราะ
มีโอกาสแพรกระจายเชื้อสูง
- ขณะปฏิบัติงานสวมอุปกรณปองกันสวนบุคคล
ไดแก เสื้อคลุมแขนยาวรัดขอมือ หนากากกรอง
อนุภาค N 95 แวนปองกันตา/กระจังกันใบหนา
ปดทับดวยผากันเปอนพลาสติกอยางหนา
ถุงมือแมบานยาว อยางหนา และรองเทาบูท
- หลังถอดถุงมือใหลางมือดวย Alcohol hand
rub แตหากสัมผัสสารคัดหลั่งของผูปวย
ตองลางดวยสบูและน้ำกอน เช็ดมือใหแหง
แลวจึงลางดวย Alcohol hand rub
ซ้ำอีกครั้ง
7.1 อุปกรณการแพทยที่นำกลับมาใชใหมได
(reusable medical equipment) แชในสาร
ละลายโซเดียมไฮโปรคลอไรด 0.1% (1,000
ppm) นาน 30 นาที หรือตามคำแนะนำ
เฉพาะ
7.2 อุปกรณที่ปนเปอนสารคัดหลั่งปริมาณมาก เชน
เลือด อุจจาระ ทำความสะอาดดวยสารละลาย
โซเดียมไฮโปรคลอไรด 0.5% ทิ้งไว 15 นาที
กอนลางทิ้ง
7.3 อุปกรณปองกันรางกายสวนบุคคล (PPE)
ที่สามารถนำกลับมาใชใหมได ไดแก แวนตา
(Safety glass หรือ goggle) กระจังกันใบหนา
(Face Shield) รองเทาบูท โดยการทำความสะอาด
แชดวย โซเดียมไฮโปคลอไรด เขมขน 0.05%.
นาน 30 นาที หรือลางดวยน้ำผสม detergent
เช็ดใหแหง และเช็ดซ้ำดวย 70% แอลกอฮอล

ควรหลีกเลี่ยง

แนวปฏิบัติ/ปองกัน
(Safe Practice Recommendations)

ควร

ประเด็นสำคัญ

ตอง

การจัดการ crisis management













1. ทำความสะอาดตูบริการน้ำดื่มตลอดเวลา
ถาเปนไปไดควรงดใหบริการน้ำดื่มสาธารณะ
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แนวปฏิบัติ/ปองกัน
(Safe Practice Recommendations)

การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค (ตอ)

2. บริการน้ำดื่มในผลิตภัณฑที่สะอาด เชน บรรจุขวด
ที่ฝาปดสนิท
3. ทำความสะอาดกอกน้ำใช อยางสม่ำเสมอ
4. ตรวจสอบปริมาณสารละลายคลอรีนในน้ำอุปโภค
บริโภคที่ควรอยูระหวาง 0.2-0.5 มิลลิกรัม/ลิตร



1. จัดเตรียมถังขยะติดเชื้อ 1 ใบ ถุงขยะติดเชื้อ
2 ถุง (ถุงชั้นในสุดใหพับปลายถุงไวขางในถังชั้นใน
ถุงมูลฝอยสีแดงใบนอกใหพับปลายถุงไวขางนอกถัง
มูลฝอย) ในหองผูปวย 1 หอง ควรมีถังขยะติดเชื้อ
แบบใชเทาเปดจำนวน 3 จุด คือในหองน้ำ,
ในหองผูปวย และขางเตียง
2. การเก็บมูลฝอยในหองผูปวยโดยใชเทาเปดฝาถัง
มูลฝอยและทำความสะอาดถุงมูลฝอยดานนอก
โดยใช 70% แอลกอฮอลสเปรยลงบนผา
เช็ดปากถุงชั้นแรกกอน (กรณีในหองผูปวยมีถัง
มูลฝอย 3 ถัง) นำปากถุงชั้นที่สองมาผูกดวย
อุปกรณผูกปากถุง และใช 70% แอลกอฮอล
สเปรยรอบๆ ถุงมูลฝอย กอนนำไปใสในถัง
มูลฝอยเพื่อเตรียมใหพนักงานขนยายมูลฝอย
นำไปจัดการเผาตามมาตรฐานขยะติดเชื้อ
3. กำหนดเวลาในการขนยายขยะติดเชื้อ
COVID-19 คนละรอบกับขยะติดเชื้อปกติ
4. การทำความสะอาดและฆาเชื้อภาชนะรองรับ
มูลฝอยติดเชื้อ (ถังแดง) ใหเคลื่อนยายมาที่จุด
ทำความสะอาด แลวฉีดพนดวยสารโซเดียม
ไฮโปคลอไรทที่ความเขมขน 0.5 % ทิ้งไว
30 นาที ทำความสะอาดดวยสารทำความสะอาด
และน้ำเปลา แลวผึ่งใหแหง
5. ทำความสะอาดและ ฆาเชื้อบริเวณพื้นที่รับ
ภาชนะรองรับมูลฝอยติดเชื้อ (ถังแดง) โดยเทราด
ดวยสารโซเดียมไฮโปคลอไรท ที่ความเขมขน
0.5 % ทิ้งไว 30 นาที จากนั้นทำความสะอาด
ดวยสารทำความสะอาดแลวผึ่งใหแหง
เชนเดียวกัน



การจัดการขยะติดเชื้อ
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ควรหลีกเลี่ยง

ประเด็นสำคัญ

ควร

ตอง

การจัดการ crisis management

1.

การจัดการน้ำเสีย

2.

3.

4.

Measurement and
Evaluation
มีการวางแผนกำหนดขั้นตอน
การปฏิบัติอยางชัดเจน
และการทบทวนแผนอยาง
สม่ำเสมอ

ควรหลีกเลี่ยง

แนวปฏิบัติ/ปองกัน
(Safe Practice Recommendations)
มีการดูแลบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย
อยางตอเนื่อง
กรณีที่มีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม หรือ
โรงพยาบาลเฉพาะกิจที่ดัดแปลงจากที่พักอาศัย
ควรปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียใหไดมาตรฐาน
ตามระบบบำบัดน้ำเสียในสถานพยาบาล
มีการตรวจติดตามคุณภาพน้ำที่ผานการบำบัด
ตามมาตรฐานของระบบอยางตอเนื่อง ทั้งการ
ตรวจประจำวัน ประจำสัปดาหและสงตรวจ
ภายนอก
ในการตรวจประจำวันควรเนนใหความสำคัญ
กับคาคลอรีนอิสระในน้ำที่ผานการบำบัด
กอนปลอยออก (0.5 – 1.00 ppm) และควรเพิม่
ความถี่ในการตรวจประจำวัน

ควร

ประเด็นสำคัญ

ตอง

การจัดการ crisis management








แนวทางการประเมิน/ติดตาม/วัดผล
ติดตามแผนการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
1. ประเมินความผิดพลาดการดำเนินการตามแผน
2. บันทึกผลการปฏิบตั งิ าน/เครือ่ งมือวัด ทีน่ า เชือ่ ถือ
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1. จัดพื้นที่เฉพาะสำหรับโรคอุบัติใหม 1. กำหนดพื้นที่ หรือโซนที่ปลอดภัยในการควบคุม
การแพรกระจายเชื้อ
2. หองตรวจผูปวยดวยโรคอุบัติใหม
มีปราศจากการสัมผัสละอองฝอย 2. พัฒนาหองตรวจที่แพทยสามารถพูดคุยผูปวย
ผานกระจกหรือวัตถุโปรงแสง
จากผูปวย
3. หลีกเลี่ยงการสัมผัสในงานระบบ 3. พัฒนาระบบควบคุมและระบบติดตามการทำงาน
งานระบบทุกขั้นตอน เพื่อความสะดวกในการ
ที่สำคัญ โดยการใช เทคโนโลยี
ปฏิบัติงานและลดการปนเปอนใหนอยที่สุด
AI ในการควบคุม สั่งการ
และรายงานผล เชน ระบบ
ระบายอากาศ และปรับอากาศ
ระบบบำบัดน้ำเสีย การจัดการ
มูลฝอย
Measurement and
Evaluation
แผนการพัฒนาทีช่ ดั เจน ขอตกลง
ความรวมมือพัฒนานวัตกรรม AI
สถาบันการศึกษา หรือภาคเอกชน
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แนวทางการประเมิน/ติดตาม/วัดผล
1. ติดตามแผนการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
2. ประเมินความผิดพลาดการดำเนินการตามแผน
3. บันทึกผลการปฏิบัติงาน/เครื่องมือวัด ที่นาเชื่อถือ

(SIMPLE)2 Patient and Personnel Safety for Emerging Infectious Diseases





ควรหลีกเลี่ยง

แนวปฏิบัติ/ปองกัน
(Safe Practice Recommendations)

ควร

ประเด็นสำคัญ

ตอง

การจัดการ new normal

หมายเหตุ: การทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัส
สารกําจัดเชื้อ

พื้นผิว/สิ่งของที่ทําความสะอาด

• Alcohol >70 %

พื้นผิวที่เปนโลหะ

• Hydrogen peroxide 3% อัตราน้ำยา 1: น้ำ 5 สวน

พื้นผิวทั่วไป (ตองระมัดระวังการกัดกรอน)

• น้ำยาฟอกขาว (Sodium hypochlorite 0.05%)

พื้นผิวทั่วไป

น้ำยา 1:น้ำ 99 สวน
• น้ำยาฟอกขาว (Sodium hypochlorite 0.5% )

พื้นผิวที่มีละอองเสมหะ สารคัดหลั่ง

น้ำยา 1:น้ำ 9 สวน
• Chloroxylenol 2.5% น้ำยา 1: น้ำ 39 สวน

พื้นผิวทั่วไป/ซักผา

• Chloroxylenol 2.5% น้ำยา 1: น้ำ 19 สวน

เครื่องที่ใชในครัวเรือน

• ผงซักฟอก ผสมน้ำรอน 70 องศาเซลเซียส

สิ่งแวดลอม/วัสดุที่เปนผา
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Evidence

1. กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. แนวทางการทําความสะอาดฆาเชือ้ ในสถานทีท่ ไ่ี มใช
สถานพยาบาล โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019. 2563 กุมภาพันธ 27. จาก
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/file/g_other/G41.pdf
2. กรมสนับสนุนบริการ กระทรวงสาธารณสุข. แนวทางการจัดทำ Cohort ward.
2563 มีนาคม 23.
3. กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, คําแนะนําการจัดการมูลฝอยติดเชื้อสําหรับผูรับกำจัด
มูลฝอยติดเชือ้ ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19).
2563 เมษายน 8. จาก
http://env.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=542
4. คณะทำงานวิชาการ กระทรวงสาธารณสุข, คำแนะนำการเตรียมความพรอมของสถาน
พยาบาลรองรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Checklist for Health facilities on
COVID-19 response). 2563 มีนาคม 1.
5. เชาวลิต เมฆศิริกุล: เอกสารประกอบการบรรยายเรื่องการจัดการสิ่งแวดลอมเพื่อการดูแล
ผูป ว ยในสถานการณการระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19). 2563 มีนาคม 11.
6. สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ. แนวทางการปฏิบัติงานของศูนยรับแจงเหตุและสั่งการ
และหนวยปฏิบตั กิ ารรณีโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19). 2563 มีนาคม 15. จาก
https://www.niems.go.th/pdfviewer/index.html
7. สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรคติดตอ กระทรวงสาธารณสุข, ขอแนะนำแนวปฏิบัติ
การปองกันและควบคุมการติดเชื้อ กรณีโรคไวรัสสายพันธใหม 2019 (Novel Corona
Virus: nCoV). 2563 กุมภาพันธ 3. จาก
https://ddc.moph.go.th/ viralpneumonia/file/ guidelines/G32.pdf
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8. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Coronavirus Disease 2019
(COVID-19) ; Interim Guidance for EMS. [Internet]. 2020. (Update 2020
March 10). Available from:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-for-ems.html
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Personnel Safety Goals

E: Environment and Working Condition
E 2: Working Conditions
Context & challenge:

ความรูท ม่ี หี ลักฐานเชิงประจักษในการรับมือกับโรคอุบตั ใิ หมยงั ไมเพียงพอ บุคลากรจำเปน
ตองไดรบั การฝกฝนทักษะใหม ตามหลักฐานเชิงประจักษทจ่ี ะเกิดขึน้ ใหมๆ ตลอดเวลา นอกจากนัน้
ยังมีโอกาสที่บุคลากรจะมีการบาดเจ็บหรือติดเชื้อจากการปฏิบัติงานจากความไมพรอมของ
สิ่งแวดลอมอาคารสถานที่ในการดูแลผูปวย และการขาดแคลนอุปกรณปองกันสวนบุคคล
(Personal Protective Equipment, PPE)
การบริหารจัดการใหมอี ตั รากำลังบุคลากรทีม่ ที กั ษะเพียงพอตอการดูแลผูป ว ยมีความสำคัญ
อยางมากทีจ่ ะทำใหมสี ภาพการทำงานทีป่ ลอดภัยสำหรับบุคลากรและผูป ว ย ในขณะทีก่ ารระบาด
ของโรคยังคงอยู ความขาดแคลนบุคลากรจะมีแนวโนมรุนแรงมากขึน้ เพราะจะมีบคุ ลากรบางสวน
ติดเชื้อ หรือสัมผัสเชื้อโรค หรือมีความเสี่ยง ที่ตองหยุดพักงานเพื่อกักตัวตามระยะเวลาที่กำหนด
หรือความเครียดอาจสงผลใหบุคลากรไมพรอมที่จะปฏิบัติงานตอเนื่องยาวนาน หรือบุคลากร
มีภาระที่ตองดูแลสมาชิกครอบครัว อาจไมสมัครใจทำงานลวงเวลา สถานพยาบาลตองเตรียม
ความพรอมและวางแผนที่จะลดผลกระทบจากความขาดแคลน รวมทั้งการสื่อสารอยางดีกับ
บุคลากรใหมน่ั ใจวาเขาจะทำงานอยางปลอดภัย และมีระบบการดูแลบุคลากรทีจ่ ะลดความเครียด
หรือความวิตกกังวล
1. Goals:

1.1 บุคลากรทุกคนทำงานภายใตสภาพการทำงานทีม่ น่ั คง ปลอดภัยตลอดเวลา
1.2 มีบคุ ลากรที่มีทักษะพรอมปฏิบัติงานตลอดเวลา

2. Guideline: แนวทางปฏิบัติที่สำคัญ
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1. การปฏิบัติตัวเพื่อปองกัน
การติดเชื้อของบุคลากร

Measurement and
Evaluation
1. ความถูกตองของการสวมใส
และการเลือกใชอุปกรณปองกัน
สวนบุคคลของบุคลากร
2. ความเพียงพอของอุปกรณปองกัน
สวนบุคคล





แนวทางการประเมิน/ติดตาม/วัดผล
1. ผลการสังเกตการณสวมใสและการเลือกใชอุปกรณ
ตามแนวทางปฏิบัติ
2. แผน Demand & Supply ของอุปกรณปองกัน
ของสถานพยาบาลในระยะเวลา 1-3 เดือน

Evidence
Link: 25630324214256PM_PPE
21 มีค 63_กรมการแพทย.pdf
ประเด็นสำคัญ
2. การบริหารจัดการอัตรากำลัง
ที่เหมาะสม
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แนวปฏิบัติ/ปองกัน
(Safe Practice Recommendations)
1. คำนวณความตองการอัตรากำลังในแตละทีม
สำหรับการทำงานแตละประเภท จัดหาอัตรา
กำลังเสริมจากภายใน หรือภายนอกสถานพยาบาล
และจัดการฝกอบรมแบบเรงดวน
2. จัดตารางการปฏิบัติงานแบบ Team base
หลีกเลี่ยงการสลับหรือเปลี่ยนบุคลากรระหวางทีม
3. มอบหมาย team safety officer ในแตละทีม
เพื่อชวยบริหารจัดการใหสมาชิกทีมไดพัก
ระหวางทำงาน และตรวจสอบความปลอดภัย
ของ PPE ระหวางปฏิบัติงาน
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ควรหลีกเลี่ยง

แนวปฏิบัติ/ปองกัน
(Safe Practice Recommendations)
1. การฝกทักษะการสวมใสชุดอุปกรณคุมครอง
ความปลอดภัยสวนบุคคล และการเลือกใช PPE
ใหเหมาะสมกับระดับการปองกัน
2. จัดการอบรมบุคลากรแบบเรงดวน เพื่อเพิ่มความรู
ความตระหนักในการระมัดระวัง และดูแลตนเอง
และเพื่อนรวมงาน ขณะปฏิบัติงาน

ควร

ประเด็นสำคัญ

ตอง

การจัดการ crisis management

2. การบริหารจัดการอัตรากำลัง
ที่เหมาะสม (ตอ)

Measurement and
Evaluation
1. ความเครียดของบุคลากร
2. อัตราการติดเชื้อของบุคลากร

ควรหลีกเลี่ยง

แนวปฏิบัติ/ปองกัน
(Safe Practice Recommendations)
4. จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวก อาหาร ที่พักสำหรับ
บุคลากร ที่สามารถ Isolate บุคลากรที่มีความเสี่ยง
เพื่อไมให contaminate บุคคลอื่น หรือสมาชิก
ครอบครัว
5. จัดใหมี mental counsellor service เพื่อชวย
ลดความเครียดของบุคลากร
6. ประเมินความพรอมของบุคลากรที่พนระยะ
quarantine กอนกลับเขาทำงานตามเกณฑ
ที่กำหนด

ควร

ประเด็นสำคัญ

ตอง

การจัดการ crisis management






แนวทางการประเมิน/ติดตาม/วัดผล
1. ควรมีการติดตามประเมินและใหความสำคัญ
กับความเครียดของบุคลากรจากการทำงาน
อาจมีรูปแบบการประเมินและวัด อางอิงจาก
M: ในสวน Mental Health
2. รอยละการติดเชื้อบุคลากรจาการการปฏิบัติ
หนาที่ อางอิงเพิ่มเติมจาก I: Infection and
Exposure
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1. ยกเลิกหรือเลื่อนนัดผูปวย
ที่ไมจำเปน และปรับเปลี่ยนให
บุคลากรทำงานอยูเดิมมาเปน
บุคลากรเสริมในชวงระบาด

1. กำหนดแนวทางปฏิบัติของสถานพยาบาล
ใหสอดคลองกับบริบท



2. ปรับเปลี่ยนกระบวนการ/
วิธีการใหบริการเปนรูปแบบ
Outreach หรือการดูแลที่บาน
แทนวิธีเดิมที่เนนการใหผูปวยมา
สถานพยาบาล

2. ทบทวนวางรูปแบบการปรับกระบวนการรวมกัน
แบบสหสาขาวิชาชีพ โดยอาจนำเทศโนโลยีตางๆ
เขารวมเปนองคประกอบของ process design
โดยควรมีการรับฟงความตองของผูปวยควบคูไปกับ
การดูแลใหไดตามมาตรฐาน



3. ปรับปรุง Zoning และระบบ
ระบายอากาศของสถานพยาบาล
รองรับการระบาดของการ
ติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ

3. สำรวจสิ่งแวดลอมในรพ.เพื่อวางแผนเชิงระบบ
ในการวางระบบระบายอากาศ ตามบริบทของ
สถานพยาบาล



Measurement and
Evaluation

แนวทางการประเมิน/ติดตาม/วัดผล

ผลการปรับปรุงบริการ

ใชการประเมินควบคูกับการพัฒนางานประจำ

Evidence
1.
2.
3.
4.

152

กรมสุขภาพจิต. แนวทางการจัดบริการผูปวย Covid19.
แนวทางลดความแออัด NCD_ ชวงโควิด19.pdf
CDC. Strategies to Mitigate Healthcare Personnel Staffing Shortages.
Surge-Priority-Planning-COVID-19-Critical-Care-Staffing-and-Nursing-Considerations.pdf
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ควรหลีกเลี่ยง

แนวปฏิบัติ/ปองกัน
(Safe Practice Recommendations)

ควร

ประเด็นสำคัญ

ตอง

การจัดการ new normal
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สธ. ประกาศนโยบายเปาหมายความปลอดภัย
ของบุคลากรสาธารณสุขในสถานการณ
การระบาดของโรค COVID – 19

ไมมีผูปวยปลอดภัย หากบุคลากรสาธารณสุขไมปลอดภัย

No Patient Safety without Health Worker Safety
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