นโยบาย
นโยบายและวิธปี ฏิบัติเลขที่ : WI–IC-0014
โรงพยาบาลท่าแซะ
เรื่อง : ความปลอดภัยของบุคลากรสาธารณสุขใน
สถานการณ์การระบาดของโรค COVID -19

แก้ไขครั้งที่........2.......

แผนก : งานปูองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล

แผนกที่เกี่ยวข้อง : ทุกแผนกที่ให้การ
รักษาพยาบาลผู้ปุวยใน รพ.ท่าแซะ

คณะผู้จัดทา : ………………………………………………
( นางสาวจิรวรรณ อินทนา )
เลขานุการงานปูองกันและควบคุมการติดเชื้อ
ในโรงพยาบาลท่าแซะ

ผู้อนุมัติ : ……………………………………..
(นายอนุ ทองแดง)
รักษาการผู้อานวยการโรงพยาบาลท่าแซะ

วันที่ :

มกราคม 2564

1. Hand Hygiene
2. Specific Infection Prevention and Control for workforce

2.1 บุคลากรทุกคนยึดหลัก standard precautions ในการดูแลคนไข้ทุกคนและเพิ่ม contact and
droplet precautions ในสถานการณ์ COVID-19 โดยใส่ PPE ให้ถูกต้องเหมาะสม ล้างมือก่อนหลังสัมผัส
คนไข้และสิ่งรอบตัว (5 moment)
2.2 ให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานดูแลผู้ปุวยทุกหน่วยงานมีการฝึกใส่และถอด PPE อย่างถูกต้องเป็นประจา
เป็นธรรมชาติ

2.3 ให้บุคลากรใส่ surgical mask และ face shield รวมถึงใช้อุปกรณ์ช่วยกั้นหรือเว้นระยะระหว่าง
การพูดคุยแบบประจันหน้ากับผู้ปุวยทุกคนหากนานเกิน 5 นาที เช่น ซักประวัติ การให้และสอบถามข้อมูล
การจ่ายยา เป็นต้น เพื่อลดการสัมผัสผู้ปุวย
2.4 ให้ผู้ปุวยทุกคนใส่หน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในสถานพยาบาลเพื่อลดการแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่นและ
สิ่งแวดล้อม
2.5 ให้บุคลากรพึงตระหนักว่าผู้ปุวยทุกรายที่มีอาการไข้ หรือ อาการของการติดเชื้อที่ระบบทางเดิน
หายใจ แม้ไม่มีปัจจัยเสี่ยงต่อ COVID-19 ระหว่างรอผลการตรวจ ให้ระมัดระวังการติดเชื้อเสมือนว่าเป็นโรคนี้ (เช่น
การใส่ N-95 respirator เมื่อทาหัตถการที่ทาให้เกิดฝอยละอองจากทางเดินหายใจและคงการปูองกันการติดเชื้อ
ด้วยหลักstandard precautions เสมอ)

2.6 ให้บุคลากรที่ดูแลผู้ปุวย COVID-19 ปฏิบัติตามคาแนะนาการใช้อุปกรณ์ส่วนบุคคลปูองกันการติด
เชื้อ PPE อย่างเคร่งครัด (ตามเอกสารแนบ: คาแนะนาการใช้อุปกรณ์ส่วนบุคคลปูองกันการติดเชื้อ Personnel
Protective Equipment, PPE ฉบับวันที่ 20 เมษายน 2563)
3. Ambulance Driving Safety
การเคลื่อนย้ายผู้ปุวย การปูองกันการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อระหว่างการส่งต่อผู้ปุวย พบว่าการ
เคลื่อนย้ายผู้ปุวยอาจทาให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อได้ จึงมีแนวทางปฏิบัติดังนี้
3.1 บุคลากรประจารถพยาบาล
3.1.1 จัดบุคลากรที่เดินทางไปกับผู้ปุวย ให้มีจานวนน้อยที่สุดตามความเหมาะสม
3.1.2 บุคลากรที่ต้องสัมผัสผู้ปุวยระหว่างเดินทาง ให้สวมเสื้อกาวน์แขนยาวกันน้า surgical
mask/N95/N 100 (กรณีที่ผู้ปุวยมีอาการ ไอ จาม มาก) ถุงมือ goggles พิจารณาตามลักษณะการ
สัมผัสกับผู้ปุวย

3.1.3 หากห้องโดยสารกับที่นั่งของพนักงานเป็นแบบแยกส่วนกัน ให้พนักงานขับรถ
สวม surgical maskในระหว่างการเดินทางหากร่างกายสัมผัสกั บสารคัดหลั่งของผู้ปุวยให้ใช้กระดาษ
ชาระเช็ดออกให้มากที่สุด แล้วเช็ดบริเวณที่ปนเปื้อนด้วย70% แอลกอฮอลล์ และล้างมือ
ด้วย Alcohol hand rub ทุกครั้ง
3.2 ผู้ปุวยและญาติ
3.2.1 ผู้ปุวยสวม Surgical mask
3.2.2 ญาติที่ติดตามไปในรถพยาบาลควรมีจานวนน้อยที่สุด หากเป็นไปได้ควรให้มากับรถอีก
คันที่ไม่ใช่รถโดยสาร และหากจาเป็นต้องมารถพยาบาลคันเดียวกับผู้ปุวย ให้ล้างมือ และสวม surgical
mask อย่างเคร่งครัด
3.3 พยาบาล/พนักงานขับรถ


3.3.1 ประเมินและเตรียมความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจของตนเองก่อนออกปฏิบัติงาน มี
การพักผ่อนที่เพียงพอ
3.3.2 ในห้องโดยสารของผู้ปุวยควรมีระบบระบายอากาศเพื่อถ่ายเทอากาศที่มีการปนเปื้อน
เชื้อออกสู่ภายนอกรถด้วยตัวดูดอากาศเหนือหลังคารถ อุปกรณ์ภายในรถพยาบาลเท่าที่จาเป็นต้องใช้ ควร
เลือกอุปกรณ์ที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง สาหรับอุปกรณ์ที่ต้องใช้ซ้าต้องทาความสะอาดหลังจากใช้แล้ว
3.3.3 อุปกรณ์ที่ใช้แล้วทิ้ง ถือเป็นมูลฝอยติดเชื้อ ต้องทิ้งในถุงมูลฝอยติดเชื้อมัดปากถุงให้
แน่นแล้วนาไปทาลายตามขั้นตอนของมูลฝอยติดเชื้อ
3.4 บุคลากรประจาหน่วยรับการส่งต่อผู้ปุวย


3.4.1 เตรียมบุคลากรที่รับผู้ปุวยให้มีจานวนน้อยทีส่ ุด เหมาะสมกับอาการ/อาการแสดง
ผู้ปุวยมากที่สุด และเตรียมอุปกรณ์จาเป็นที่จะต้องใช้กับผู้ปุวยให้พร้อม

3.4.2 บุคลากรสวมใส่อุปกรณ์ปูองกันร่างกายส่วนบุคคลให้เหมาะสมกับอาการ/อาการแสดง
ของผู้ปุวย เช่น เสื้อคลุมกันน้า แขนยาวรัดข้อมือ N95 mask/N 100 แว่นปูองกันตา/goggles หมวก ถุงมือ
3.4.3 กาหนดสถานที่ที่จะรับผู้ปุวยและจัดเตรียมเส้นทางการเคลื่อนย้ายผู้ปุวย การ
กาหนดเวลาในการแจ้งหรือคาดการณ์เวลาที่จะมาถึงเพื่อให้ผู้มีหน้าที่ได้เคลียร์เส้นทางการเคลื่อนย้ายผู้ปุวย
3.4.4 พนักงานรักษาความปลอดภัย กั้นเส้นทางการเคลื่อนย้ายผู้ปุวย และกันผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง
ให้ออกนอกเส้นทางการเคลื่อนย้ายผู้ปุวย
3.5 พยาบาลประจาจุดคัดกรอง
3.5.1 จัดตั้งจุดคัดกรองผู้ปุวย ในพื้นทีส่วนหน้า และที่หน่วยผู้ปุวยนอกเพื่อปูองกันการ
แพร่กระจายเชื้อ
 
3.5.2 จัดเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญ/ มีประสบการณ์/ มีทักษะ ในการคัดกรองผู้ปุวย
3.5.3 เมื่อคัดกรองผู้ปุวยพบว่ามีความเสี่ยง พยาบาลคนที่ 1 สวมอุปกรณ์ปูองกันร่างกายส่วน
บุคคล ได้แก่ เสื้อคลุมกันน้าแขนยาว หน้ากากอนามัย/N95 disposable gloves และนาผู้ปุวยไปยังพื้นที่คัด
แยกที่กาหนดบริเวณด้านหน้าตึกผู้ปุวยนอก


3.5.4 พยาบาลคนที่ 1 ซักประวัติของผู้ปุวย และนาบัตรประชาชนของผู้ปุวยใส่ซองพลาสติก
ใช้ 70% แอลกอฮอลล์ สเปรย์บริเวณซองก่อนส่งให้ผู้ช่วยเหลือคนไข้ไปทาบัตรตรวจโดยไม่ต้องเปิดซอง
พลาสติก


3.5.5 เมื่อซักประวัติพบความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ พยาบาลคนที่ 1 จะโทรรายงานหน่วยงาน
ต่างๆ ดังนี้
- นักระบาด
- หอผู้ปุวยแยกโรค
- พยาบาลปูองกันควบคุมโรคติดเชื้อ (ICN)
- ยามรักษาความปลอดภัยเพื่อเคลียร์เส้นทางการเคลื่อนย้ายผู้ปุวย
- พนักงานเวรเปล และจัดให้มี Safety buddy ช่วยดูเมื่อเวรเปลใส่ชุดปูองกันร่างกาย
พยาบาล พร้อมเวรเปล ทาการเคลื่อนย้ายผู้ปุวยไปในเส้นทางที่กาหนด ส่งผู้ปุวยไปรับการตรวจยังจุดที่
โรงพยาบาลกาหนด เมื่อพยาบาล ส่งอาการผู้ปุวยกับผู้อยู่เวรเสร็จแล้วให้ดูพนักงานเปลเช็ดทาความสะอาด
พาหนะนาส่ง และถอด PPE ก่อนและถึงจะถอด PPE ของตนเอง

4. การทาความสะอาดอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม (Safe Physical Environment)
การทาความสะอาดพื้นที่ทั่วไป
4.1 ทาความสะอาดในพื้นที่ที่มีคนจานวนมาก เช่น การถูพื้นทาความสะอาด และเพิ่มการทาความ
สะอาดจุดสัมผัสต่าง ๆ เช่น ราวบันได มือจับประตู ปุุมกดลิฟต์ ทุก 1 -2 ชั่วโมงหรือเร็วขึ้น เช่น ทุก 30 นาที
ด้วยการใช้ 70% แอลกอฮอล์มาเช็ดทาความสะอาด
การทาความสะอาดห้องคัดกรอง/ห้องผู้ป่วย/หอผู้ป่วย

4.2 ทาความสะอาดเป็นประจาอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง โดยเน้นพื้นผิวแนวระนาบ (horizontal
Surface) โดยเฉพาะบริเวณใกล้ผู้ปุวยอุปกรณ์ที่ผู้ปุวยจับต้องบ่อย ๆ ด้วย 70 % Alcohol เช็ดทาความสะอาด
4.3 การทาความสะอาดห้องน้าของผู้ปุวยใช้น้ายาทาความสะอาดพื้นปกติหรือใช้โซเดียมไฮโปรคลอ
ไรท์ 0.05 %ราดทิ้งไว้ 30 นาทีแล้วทาความสะอาดตามปกติ
4.4 หากมีเลือดหรือสารคัดหลั่งเปรอะเปื้อนชัดเจนให้เช็ดออกให้มากที่สุดด้วยกระดาษชาระ แล้วใช้
สารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรท์ 0.5 %. ราดทิ้งไว้ 15 นาที แล้วจึงเช็ดถูด้วยน้าผสมผงซักฟอกทาความสะอาด
ตามปกติ หลังจากเช็ดแห้งแล้วให้ใช้ 70% แอลกอฮอล์สเปรย์บริเวณที่เปื้อนซ้าอีกครั้ง
4.5 การทาความสะอาดห้องเมื่อจาหน่ายผู้ปุวย (Terminal cleaning) ในกรณีของห้อง AIIR ซึ่งมีการ
ถ่ายเทอากาศมากกว่าหรือเท่ากับ 12 ACH และใช้ตัวกรองชนิด HEPA Filter ให้เริ่มทาความสะอาดหลัง
จาหน่ายผู้ปุวยไปแล้ว 35 นาที โดยขณะที่ทาความสะอาดยังคงเปิดระบบการทางานของห้องไว้ตลอดเวลา
ตั้งแต่จาหน่ายผู้ปุวย ขณะทาความสะอาดและเปิดระบบห้องหลังทาความสะอาดเสร็จต่อไปอีก 35 นาที จึงจะ
รับผู้ปุวยรายต่อไปได้
4.6 การทาความสะอาดในห้องผู้ปุวยพนักงานควรเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมก่อนเข้าห้องผู้ปุวยควรเข้า
ปฏิบัติในคราวเดียว เช่นการทาความสะอาด เก็บขยะมูลฝอย เก็บเสื้อผ้า/เครื่องผ้าผู้ปุวย
5. คุณลักษณะและองค์ประกอบของห้องแยกโรค/หอผู้ป่วยแยกโรค

5.1 ห้องตรวจวินิจฉัยเบื้องต้นในห้องแยกโรค เป็นการคัดแยกผู้ปุวยที่มีประวัติเสี่ยงต่อการติดเชื้อ อาจ
เป็นห้องที่มีการจัดการอากาศหรือเป็นห้องแยกที่จัดไว้เฉพาะผู้ปุวยสงสัยโรคติดต่อ/โรคติดเชื้อ กรณีที่มีผู้ปุวย
จานวนมาก สามารถนาผู้ปุวยเข้ารับการดูแลรักษาในห้องแยกเดี่ยวที่ไม่มีการจัดการอากาศได้ โดยเน้นย้าให้ปิด
ประตูตลอดเวลา
5.2 การดูแลผู้ปุวยในหอผู้ปุวยสามารถดาเนินการได้ตามช่องทางการแพร่กระจายเชื้อคือ Droplet
และ Contact หมายความว่าสามารถดูแลผู้ปุวยในห้องแยกเดี่ยวได้ หากมีความจาเป็นในการดูแลผู้ปุวยที่
แพร่กระจายเชื้อทางละอองฝอยขนาดเล็ก (Airborne transmission) ควรจัดให้อยู่ในห้อง
ที่มีระบบระบายอากาศ และควบคุมความดันภายในห้องเป็นลบ

 
5.3 หากเป็นหอผู้ปุวยรวมแยกโรค หรือ Cohort room ใช้ในกรณีผู้ปุวยยืนยันว่าติดเชื้อชนิดเดียวกัน
มาอยู่ร่วมกัน ห้ามนาผู้ปุวยที่ยังไม่ทราบเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคมาอยู่ร่วมกัน และทุกห้องต้องสามารถให้การดูแล
ผู้ปุวยในภาวะวิกฤตได้คือมี Oxygen, suction, air – pipeline, เครื่องตรวจวัดสัญญาณชีพ
5.4 มีอ่างล้างมือ/น้ายาล้างมือทั้งชนิดใช้น้า และไม่ใช้น้า ภายในห้องผู้ปุวยและในห้อง ante room
5.5 เป็นห้องที่พื้นผิวทาความสะอาดง่าย มีเฟอร์นิเจอร์ในห้องเท่าที่จาเป็น
5.6 มีอุปกรณ์ประจาห้อง ได้แก่ ปรอทวัดไข้ เครื่องวัดความดันโลหิต ชุดให้ออกซิเจน ไม้กดลิ้น
ไฟฉาย เสาน้าเกลือ sharp container ถังผ้าเปื้อน ถังมูลฝอย ชนิดใช้เท้าเปิด
5.7 มีการเตรียมอุปกรณ์สาคัญ เช่น ชุดกู้ชีพผู้ปุวย เครื่องช่วยหายใจ ไว้ภายนอกห้อง แต่พร้อมที่จะ
นามาใช้
5.8 มีการสารองอุปกรณ์ไว้ใน ante room หรือพื้นที่ที่สะดวกต่อการหยิบใช้ ได้แก่ อุปกรณ์ปูองกัน
ร่างกาย ส่วนบุคคล เช่น หน้ากากกรองอากาศ และหน้ากากกรองอนุภาค disposable gloves, gown แว่น
ปูองกันตา กระจังหน้า หมวก เสื้อคลุมพลาสติก/ผ้ายางกันเปื้อน และรองเท้าบูท
5.9 การจัดระยะห่างระหว่างเตียงมากกว่า 1 เมตร โดยกั้นพื้นที่แต่ละเตียงด้วยม่านที่ทาจากวัสดุที่
สามารถเช็ดทาความสะอาดง่าย
6. Working conditions

6.1 บุคลากรทุกคนยึดหลักสุขอนามัยและ physical distancing ในการปฏิบัติหน้าที่ในที่ทางาน เช่น
ไม่กินข้าวร่วมกัน ไม่จับกลุ่มกันทางาน ใช้การประชุม tele-conference จัดสถานที่เน้นระยะห่าง ไม่ปล่อย
วางการล้างมือ
6.2 การเฝูาระวังการแพร่กระจายเชื้อในบุคลากร
6.2.1 กาหนดให้บุคลากรทุกคนในโรงพยาบาล ที่ให้การดูแลผู้ปุวยสงสัยติดเชื้อโรคติดต่อ
อันตรายมีการบันทึกเวลา กิจกรรม ในการให้การดูแลผู้ปุวยทุกครั้งที่ เข้า–ออก หน่วยงาน และเข้า–ออกห้อง
ผู้ปุวย
6.2.2 กาหนดให้พยาบาลควบคุมโรคติดเชื้อ (ICN) เป็นผู้ให้ให้คาแนะนาบุคลากรที่ให้การ
ดูแลผู้ปุวยเข้าข่าย เฝูาระวังโรคติดเชื้อ/โรคติดต่ออันตราย ทาการบันทึกอาการปุวยคล้ายไข้หวัดใหญ่
(ILI) ของตนเอง และมีการคัดกรองอาการผิดปกติก่อนเข้าทางานทุกวัน ตลอดจนมีแนวทางปฏิบัติเมื่อพบผู้มี
อาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ (ILI) ระหว่างปฏิบัติงานให้รายงานหัวหน้าตึก/หัวหน้าเวรรับทราบ และแจ้งข้อมูล
แก่ ICN ประสานการติดตาม อาการต่อไป
6.2.3 หน่วยงานระบาดวิทยา มีหน้าที่ติดตามสถิติการลาปุวยของบุคลากร หากพบอัตรา
การลาปุวยสูงกว่า ปกติ โดยเฉพาะการปุวยที่มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่เป็นกลุ่มก้อน (≥ 2 ราย) ของบุคลากร
ให้แจ้ง ICN ทันที เพื่อทาการสอบสวนและดาเนินการต่อไป
6.2.4 กาหนดอัตรากาลังในการดูแลผู้ปุวย

6.2.5.บุคลากรทุกคนผ่านการฝึกอบรมเรื่องการปูองกันและควบคุมการติดเชื้อ การใช้ PPE
และบุคลากรทุกคนผ่านการทดสอบการใส่และถอด PPE
6.2.6 ก่อนลงเวร ให้บุคลากรการแพทย์อาบน้า สระผม ก่อนออกจากพื้นที่ให้บริการ
6.2.7 ผู้ช่วยทีมปฏิบัติการบันทึกการวัดไข้ของชุดปฏิบัติการและสอบถามอาการวันละ 2 ครั้ง
6.2.8 หัวหน้าทีมปฏิบัติการ เฝูาสังเกตความอ่อนล้า สภาพจิตใจและอารมณ์ของสมาชิก
อย่างสม่าเสมอ แจ้งให้บุคลากรขอความช่วยเหลือหากมีปัญหาใดเกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติหน้าที่
6.2.9 หากบุคลากรมีไข้ หรืออาการระบบทางเดินหายใจ ให้ยุติภารกิจ แยกตัวและเข้ารับ
การตรวจทันที
6.2.10 บุคลากรที่ปฏิบัติงานในหอผู้ปุวย COVID-19 ให้จัดเวรให้ปฏิบัติงานต่อเนื่องเป็น
ช่วงเวลาที่เหมาะสม โดยไม่สลับหรือปะปนกับภารกิจอื่น และไม่อนุญาตให้บุคลากรอยู่เวรควบหากไม่จาเป็น
6.2.11 กรณีบุคลากรสัมผัสกับผู้ติดเชื้อหรือผู้ปุวยโดยไม่มีการปูองกันที่ดีพอ และมีความเสี่ยง
ต่อการติดเชื้อ สถานพยาบาลมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการให้บุคลากรกักกันตัวเอง ณ ที่พักเป็นเวลา 14 วัน
หากเป็นผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อ ต้องได้รับการตรวจ PCR เมื่อครบกาหนด (Clearance
protocol)
6.2.12 กรณีบุคลากรติดเชื้อโควิด-19 สถานพยาบาลมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการรายงาน
และดูแลรักษาบุคลากร
6.2.13 บุคลากรและสมาชิกทุกคนในครอบครัวยึดหลักสุขอนามัยและ physical
distancing เมื่ออยู่บ้าน เช่น ทาความสะอาดตัวเองก่อนกลับบ้าน แยกรับประทานอาหารกับคนในครอบครัว
ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกัน ขยันล้างมือเสมอ และเว้นระยะห่างกัน รวมถึงต้องงดเว้นกิจกรรมเสี่ยงทุกชนิด เช่น
เลี่ยงการเข้าไปในสถานที่แออัดโดยไม่ปูองกันตนเอง

