
มาตรการ ประเด็น ระยะเรงดวน ระยะเข�มข�น
การบริหารจัดการในภาวะวิกฤต   ตั้งคณะกรรมการโรคติดตอโรงพยาบาลแกงคอย  

เพื่อปฏิบัติภารกิจสําคัญเรงดวน-เข�มข�น ดังนี้
   ๑. ออกนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการเฝ/าระวัง /    ๑. คณะกรรมการฯ ติดตาม/ประเมินข�อมูลสถานการณ4ของโรค มีการประชุม  ๑. ประเมินสถานการณ4 บังคับใช�
ป/องกันควบคุมโรค และการรักษาพยาบาลผู�ป9วย COVID-19 อยางตอเนื่อง เพื่อออกนโยบายและแนวทางปฏิบัติ รวมทั้งติดตามประเมินผล ตามแนวปฏิบัติอยางเข�มข�น และ

เพื่อนํามาปรับปรุงแนวทางปฏิบัติ รวมถึงบังคับใช�อยางรัดกุม จริงจัง เหมาะสมกับสถานการณ4
   ๒. สนับสนุนบุคลากรให�เข�าถึงแหลงข�อมูลที่ถูกต�อง    ๒. บุคลากรของ รพ. มีความรู�ความเข�าใจ และทันตอสถานการณ4ของโรค   ๒. ถือปฏิบัติในการระมัดระวัง
เหมาะสม ทันสถานการณ4 มีความเข�าใจ ตระหนัก ตื่นตัว วิธีการปฏิบัติตน สามารถชี้แจงให�ผู�อื่นได�รับทราบและปฏิบัติได�อยางเหมาะสม ในการให�ขาวตอสาธารณชน
แตไมตื่นกลัว สามารถสงตอข�อมูลให�ผู�อื่นอยางถูกต�อง และถือปฏิบัติในการระมัดระวังในการให�ขาวตอสาธารณชน อยางจริงจัง อยางเครงครัด
รวมถึงระมัดระวังในการให�ขาวตอสาธารณชนทั่วไป
   ๓. สํารวจ เฝ/าระวัง เตรียมการด�านความพร�อมใช� /    ๓. บุคลากรของ รพ.ถือปฏิบัติตามแนวทางการใช�อุปกรณ4ฯ อยางจริงจัง   ๓. ปฏิบัติตามแนวทางในการ
ความเพียงพอของอุปกรณ4ในการดูแลผู�ป9วย รวมถึงออก และรวมมือในการจัดหา เชน การประชาสัมพันธ4เพื่อขอรับบริจาค เปFนต�น ใช�อุปกรณ4ฯ อยางเครงครัด
แนวทางในการใช� และจัดหาอุปกรณ4ดังกลาวเพิ่มเติม
   ๔. กําหนดแนวทางที่ชัดเจนในการรักษาพยาบาล    ๔. บุคลากรของ รพ.ถือปฏิบัติตามแนวทางในการรักษาพยาบาล   ๔. ปฏิบัติตามแนวทางในการ
ผู�ป9วย COVID-19 รวมถึงประชาสัมพันธ4ให�ทราบโดยทั่วกัน อยางจริงจัง และให�ความรวมมือในทุกกรณี รักษาพยาบาลฯ อยางเครงครัด
   ๕. กําหนดแนวทางที่ชัดเจนในการเฝ/าระวังติดตาม    ๕. บุคลากรของ รพ.ถือปฏิบัติตามแนวทางในการเฝ/าระวังติดตามฯ   ๕. ปฏิบัติตามแนวทางในการ
กลุมผู�สัมผัส-กลุมเสี่ยง รวมถึงประชาสัมพันธ4ให�ทราบ อยางจริงจัง และให�ความรวมมืออยางเต็มความสามารถหากเกิดการร�องขอ เฝ/าระวังติดตามฯ อยางเครงครัด
โดยทั่วกัน จากผู�เกี่ยวข�อง
   ๖. กําหนดแนวทางที่ชัดเจนในการควบคุมโรคทั้งในสวน    ๖. บุคลากรของ รพ. ถือปฏิบัติตามแนวทางในการควบคุมโรคทั้งในสวน   ๖. ปฏิบัติตามแนวทางในการ
ของผู�ป9วย COVID-19-ผู�เกี่ยวข�อง และพื้นที่การให�บริการ ของผู�ป9วย COVID-19-ผู�เกี่ยวข�อง และพื้นที่การให�บริการผู�ป9วย COVID-19 ควบคุมโรคฯ อยางเครงครัด
ผู�ป9วย COVID-19 และพื้นที่การให�บริการผู�ป9วยทั่วไป และพื้นที่การให�บริการผู�ป9วยทั่วไป อยางจริงจัง
   ๗. ติดตามการปฏิบัติตนของบุคลากร ให�เปFนไปตาม    ๗. บุคลากรของ รพ. ต�องปฏิบัติตนให�เปFนไปตามคําสั่ง/ข�อกําหนดของ   ๗. ปฏิบัติตนให�เปFนไปตามคําสั่ง/
คําสั่ง/ข�อกําหนดของภาครัฐ, คณะกรรมการโรคติดตอ ภาครัฐ, คณะกรรมการโรคติดตอ รพ.แกงคอย และอื่นๆ อยางจริงจัง ข�อกําหนดภาครัฐฯ อยางเครงครัด
รพ.แกงคอย และอื่นๆ 

แนวทางปฏิบัติการเตรียมความพร�อมรับสถานการณ4โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

โรงพยาบาลแกงคอย จังหวัดสระบุรี



มาตรการ ประเด็น ระยะเรงดวน ระยะเข�มข�น
สร�างระยะหางทางสังคม   การประชุม-อบรม สําหรับบุคลากรของโรงพยาบาล     ๑. ลดจํานวนผู�เข�ารวมประชุม และเว�นระยะหางการนั่งประชุม   ยกเลิกการประชุมที่ไมสําคัญ

    ๒. ผู�เข�ารวมประชุมสวมหน�ากากอนามัยทุกราย โดยหน�ากากอนามัย หรือจําเปFนเรงดวน
ไมควรผานจุดบริการ (พื้นที่) ที่เสี่ยงตอการติดเชื้อ

  การประชุม-อบรม สําหรับผู�ให�การสนับสนุนการทํางาน     ๑. ผู�เข�ารวมประชุม ได�รับการคัดกรองเบื้องต�นอยางเข�มข�น   ยกเลิกการประชุม-อบรม
ของโรงพยาบาล (อสม./โอบอุ�ม/จิตอาสา)     ๒. ลดจํานวนผู�เข�ารวมประชุม และเว�นระยะหางการนั่งประชุม

    ๓. ผู�เข�ารวมประชุมสวมหน�ากากอนามัยทุกราย 

  การเข�ารวมกิจกรรม/ประเพณีทางสังคม     ๑. ดูแลตนเองโดยสวมหน�ากากอนามัย และเว�นระยะหางระหวางบุคคล   หลีกเลี่ยงการเข�ารวมกิจกรรม
    ๒. ติดตามขาวสารภายหลังจากเข�ารวมกิจกรรม/ประเพณีทางสังคม
วามีความสุมเสี่ยงตอการติดเชื้อหรือไม

  การเข�าไปในพื้นที่แออัด หรือพื้นที่เสี่ยง     ๑. ดูแลตนเองโดยสวมหน�ากากอนามัย และเว�นระยะหางระหวางบุคคล   หลีกเลี่ยงการเข�าพื้นที่เสี่ยง
    ๒. ติดตามขาวสารภายหลังจากเข�าไปในพื้นที่แออัด หรือพื้นที่เสี่ยง
วามีความสุมเสี่ยงตอการติดเชื้อหรือไม

สร�างระยะหางระหวาง   การสร�างระยะหางระหวางผู�ป9วยกับผู�ไมป9วยฯ และ
ผู�ป9วยกับผู�ไมป9วย และ ผู�รับบริการกับผู�ให�บริการ     ๑. กําหนดวิธีการ-จํานวนผู�เข�าเยี่ยม-เฝ/า-ระยะเวลาที่เข�าเยี่ยม   ห�ามเยี่ยม

ผู�รับบริการกับผู�ให�บริการ     ผู�ป9วยใน (หอผู�ป9วยในชาย-หญิง-เด็ก-ห�องพิเศษ)     ๒. ผู�เข�าเยี่ยมได�รับการตรวจภาวะเสี่ยงเบื้องต�นอยางเข�มข�น
    ๓. ผู�เข�าเยี่ยมป/องกันโดยสวมหน�ากากอนามัยตลอดเวลาที่เยี่ยม
    ๔. กําหนดชองทาง/เส�นทาง เข�าเยี่ยมผู�ป9วยที่ชัดเจน
    ๕. จัดอุปกรณ4ในการป/องกันการนําเชื้อโรคสูผู�ป9วย เชน แอลกอฮอล4เจล
    ๖. บุคลากรป/องกันตนเองโดยการสวมหน�ากากอนามัย+(face shield)
    ๗. กําหนดระยะหางระหวางบุคลากรกับบุคลากร ในพื้นที่ปฏิบัติงาน
    ๘. จัดอุปกรณ4ในการป/องกันเชื้อโรคเข�าสูตนเอง เชน แอลกอฮอล4เจล



มาตรการ ประเด็น ระยะเรงดวน ระยะเข�มข�น
สร�างระยะหางระหวาง     หนวยงานผู�ป9วยนอก / หนวยงานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน /     ๑. แยกพื้นที่ตรวจเฉพาะโรค/กลุมอาการที่เข�าได�กับ COVID-19   ๑. กําหนดเปFนพื้นที่เฉพาะผู�ป9วย
ผู�ป9วยกับผู�ไมป9วย และ หนวยงานเภสัชกรรม     ๒. ผู�มารับบริการ ได�รับการคัดกรองเบื้องต�นอยางเข�มข�น ผู�ไมป9วยไมควรเข�าพื้นที่

ผู�รับบริการกับผู�ให�บริการ     ๓. กําหนดชองทาง/เส�นทาง การให�บริการที่ชัดเจน   ๒. บังคับให�ผู�ป9วยสวมหน�ากาก
    ๔. ประชาสัมพันธ4ให�ผู�รับบริการสวมหน�ากากอนามัยทุกราย อนามัยทุกราย
    ๕. กําหนดระยะหางระหวางผู�ป9วยกับผู�ป9วย และผู�ป9วยกับเจ�าหน�าที่   ๓. บังคับใช�ข�อกําหนดระยะหาง
    ๖. กําหนดแนวทางเว�นระยะหางระหวางผู�ป9วยกับผู�ไมป9วย (ญาติ) ของผู�ป9วยอยางเครงครัด
    ๗. เตรียมความพร�อมของชุดป/องกัน โดยเฉพาะชวงเวลาที่สัมผัสใกล�ชิด
ผู�ป9วย (โดยเฉพาะอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน)
    ๘. จัดอุปกรณ4ในการป/องกันการนําเชื้อโรคสูผู�ป9วย เชน แอลกอฮอล4เจล
    ๙. บุคลากรป/องกันตนเองโดยการสวมหน�ากากอนามัย+(face shield)
    ๑๐. กําหนดระยะหางระหวางบุคลากรกับบุคลากร ในพื้นที่ปฏิบัติงาน
    ๑๑. จัดอุปกรณ4ในการป/องกันเชื้อโรคเข�าสูตนเอง เชน แอลกอฮอล4เจล

    หนวยงานอาชีวอนามัย-ผู�ป9วยนอก     ๑. กําหนดจํานวน/การเลื่อมเวลา ผู�เข�ารับการตรวจ เพื่อลดความแออัด   ๑. เลื่อนการตรวจสุขภาพประจําป`
    ๒. ผู�ตรวจสุขภาพ-แรงงานตางด�าว ได�รับการคัดกรองเบื้องต�นอยางเข�มข�น แรงงาน-แรงงานตางด�าว 
    ๓. ผู�ตรวจสุขภาพ-แรงงานตางด�าว ป/องกันตนเองโดย   ๒. บังคับใช�ข�อกําหนดระยะหาง
การสวมหน�ากากอนามัยทุกราย ของผู�ป9วยอยางเครงครัด
    ๔. ตรวจสอบจุดให�บริการผู�ป9วยวาเปFนจุดที่สามารถแพรกระจายเชื้อ
ได�หรือไม - สัมผัสกับผู�ป9วยอื่นหรือไม
    ๕. กําหนดระยะหางระหวางผู�ป9วยกับผู�ป9วย และผู�ป9วยกับเจ�าหน�าที่
    ๖. จัดอุปกรณ4ในการป/องกันการนําเชื้อโรคสูผู�ป9วย เชน แอลกอฮอล4เจล
    ๗. บุคลากรป/องกันตนเองโดยการสวมหน�ากากอนามัย+(face shield)
    ๘. กําหนดระยะหางระหวางบุคลากรกับบุคลากร ในพื้นที่ปฏิบัติงาน
    ๙. จัดอุปกรณ4ในการป/องกันเชื้อโรคเข�าสูตนเอง เชน แอลกอฮอล4เจล



มาตรการ ประเด็น ระยะเรงดวน ระยะเข�มข�น
สร�างระยะหางระหวาง     คลินิกพิเศษ (ทุกประเภทคลินิก)     ๑. พิจารณาผู�ป9วยรายกรณีให�รับยาใกล�บ�าน   ๑. ผู�เกี่ยวข�องรับยาแทน
ผู�ป9วยกับผู�ไมป9วย และ     ๒. ปรับระยะเวลาการนัดหมายผู�ป9วยให�ยาวนานขึ้น   ๒. เลื่อนกิจกรรมการดูแลผู�ป9วย

ผู�รับบริการกับผู�ให�บริการ     ๓. ปรับการนัดหมายผู�ป9วยเหลื่อมเวลา เพื่อลดความแออัด ที่ไมเรงดวน
    ๔. ผู�รับบริการป/องกันตนเองโดยการสวมหน�ากากอนามัยทุกราย   ๓. บังคับใช�ข�อกําหนดระยะหาง
    ๕. กําหนดระยะหางระหวางผู�ป9วยกับผู�ป9วย และผู�ป9วยกับเจ�าหน�าที่ ของผู�ป9วยอยางเครงครัด
    ๖. จัดอุปกรณ4ในการป/องกันการนําเชื้อโรคสูผู�ป9วย เชน แอลกอฮอล4เจล
    ๗. บุคลากรป/องกันตนเองโดยการสวมหน�ากากอนามัย+(face shield)
    ๘. กําหนดระยะหางระหวางบุคลากรกับบุคลากร ในพื้นที่ปฏิบัติงาน
    ๙. จัดอุปกรณ4ในการป/องกันเชื้อโรคเข�าสูตนเอง เชน แอลกอฮอล4เจล

    องค4กรแพทย4 / คลินิกทันตกรรม     ๑. ปรับระยะเวลาการนัดหมายผู�ป9วยให�ยาวนานขึ้น   ๑. ยกเลิกการบริการที่ไมเรงดวน
    ๒. ผู�รับบริการป/องกันตนเองโดยการสวมหน�ากากอนามัยทุกราย   ๒. เลื่อนกิจกรรมการดูแลผู�ป9วย
    ๓. กําหนดระยะหางระหวางผู�ป9วยกับผู�ป9วย และผู�ป9วยกับเจ�าหน�าที่ ที่ไมเรงดวน
    ๔. จัดอุปกรณ4ในการป/องกันการนําเชื้อโรคสูผู�ป9วย เชน แอลกอฮอล4เจล
    ๕. บุคลากรป/องกันตนเองโดยการสวมหน�ากากอนามัย+(face shield)
    ๖. กําหนดระยะหางระหวางบุคลากรกับบุคลากร ในพื้นที่ปฏิบัติงาน
    ๗. จัดอุปกรณ4ในการป/องกันเชื้อโรคเข�าสูตนเอง เชน แอลกอฮอล4เจล

    คลินิกสงเสริมสุขภาพ (ทุกคลินิกในความรับผิดชอบ)     ๑. ปรับระยะเวลาการนัดหมายผู�ป9วยให�ยาวนานขึ้น   ๑. ยกเลิกการบริการที่ไมเรงดวน
    ๒. ผู�รับบริการป/องกันตนเองโดยการสวมหน�ากากอนามัยทุกราย   ๒. เลื่อนกิจกรรมการดูแลผู�ป9วย
    ๓. กําหนดระยะหางระหวางผู�ป9วยกับผู�ป9วย และผู�ป9วยกับเจ�าหน�าที่ ที่ไมเรงดวน
    ๔. จัดอุปกรณ4ในการป/องกันการนําเชื้อโรคสูผู�ป9วย เชน แอลกอฮอล4เจล
    ๕. บุคลากรป/องกันตนเองโดยการสวมหน�ากากอนามัย+(face shield)
    ๖. กําหนดระยะหางระหวางบุคลากรกับบุคลากร ในพื้นที่ปฏิบัติงาน
    ๗. จัดอุปกรณ4ในการป/องกันเชื้อโรคเข�าสูตนเอง เชน แอลกอฮอล4เจล



มาตรการ ประเด็น ระยะเรงดวน ระยะเข�มข�น
สร�างระยะหางระหวาง     คลินิกกายภาพ / แพทย4แผนไทย / แพทย4แผนจีน     ๑. ปรับระยะเวลาการนัดหมายผู�ป9วยให�ยาวนานขึ้น   ๑. ยกเลิกการบริการที่ไมเรงดวน
ผู�ป9วยกับผู�ไมป9วย และ     ๒. ผู�รับบริการป/องกันตนเองโดยการสวมหน�ากากอนามัยทุกราย   ๒. เลื่อนกิจกรรมการดูแลผู�ป9วย

ผู�รับบริการกับผู�ให�บริการ     ๓. กําหนดระยะหางระหวางผู�ป9วยกับผู�ป9วย และผู�ป9วยกับเจ�าหน�าที่ ที่ไมเรงดวน
    ๔. ปรับวิธีการเยี่ยมติดตามผู�ป9วย (กลุมเสี่ยง)
    ๕. จัดอุปกรณ4ในการป/องกันการนําเชื้อโรคสูผู�ป9วย เชน แอลกอฮอล4เจล
    ๕. บุคลากรป/องกันตนเองโดยการสวมหน�ากากอนามัย+(face shield)
    ๗. กําหนดระยะหางระหวางบุคลากรกับบุคลากร ในพื้นที่ปฏิบัติงาน
    ๘. จัดอุปกรณ4ในการป/องกันเชื้อโรคเข�าสูตนเอง เชน แอลกอฮอล4เจล

    หนวยงานบริการสุขภาพชุมชน / ทีมเยี่ยมบ�าน     ๑. ปรับระยะเวลาการนัดหมายผู�ป9วยให�ยาวนานขึ้น   ๑. ยกเลิกการบริการที่ไมเรงดวน
    ๒. ผู�รับบริการป/องกันตนเองโดยการสวมหน�ากากอนามัยทุกราย   ๒. เลื่อนกิจกรรมการดูแลผู�ป9วย
    ๓. กําหนดระยะหางระหวางผู�ป9วยกับเจ�าหน�าที่ ที่ไมเรงดวน
    ๔. ปรับวิธีการเยี่ยมติดตามผู�ป9วย (กลุมเสี่ยง)
    ๕. บุคลากรป/องกันตนเองโดยการสวมหน�ากากอนามัย
    ๖. กําหนดระยะหางระหวางบุคลากรกับบุคลากร ในพื้นที่ปฏิบัติงาน
    ๗. จัดอุปกรณ4ในการป/องกันเชื้อโรคเข�าสูตนเอง เชน แอลกอฮอล4เจล

    หนวยงานเทคนิคการแพทย4 / หนวยงานรังสีเทคนิค     ๑. ผู�รับบริการป/องกันตนเองโดยการสวมหน�ากากอนามัยทุกราย   ความเพียงพอของชุดป/องกัน
    ๒. กําหนดระยะหางระหวางผู�ป9วยกับผู�ป9วย และผู�ป9วยกับเจ�าหน�าที่ ระหวางเข�าสัมผัสใกล�ชิดผู�ป9วย
    ๓. จัดอุปกรณ4ในการป/องกันการนําเชื้อโรคสูผู�ป9วย เชน แอลกอฮอล4เจล
    ๔. บุคลากรป/องกันตนเองโดยการสวมหน�ากากอนามัย+(face shield)
    ๕. กําหนดระยะหางระหวางบุคลากรกับบุคลากร ในพื้นที่ปฏิบัติงาน
    ๖. จัดอุปกรณ4ในการป/องกันเชื้อโรคเข�าสูตนเอง เชน แอลกอฮอล4เจล



มาตรการ ประเด็น ระยะเรงดวน ระยะเข�มข�น
สร�างระยะหางระหวาง     หนวยงานสนับสนุนบริการ     ๑. บุคลากรป/องกันตนเองโดยการสวมหน�ากากอนามัย   หลีกเลี่ยงการเข�าสูพื้นที่ให�บริการ
ผู�ป9วยกับผู�ไมป9วย และ     ๒. ปรับลดการเข�าถึง/ปฏิบัติงานในจุด/พื้นที่บริการผู�ป9วย ผู�ป9วย หากไมจําเปFน

ผู�รับบริการกับผู�ให�บริการ     ๓. กําหนดระยะหางระหวางบุคลากรกับบุคลากร ในพื้นที่ปฏิบัติงาน
    ๔. จัดอุปกรณ4ในการป/องกันเชื้อโรคเข�าสูตนเอง เชน แอลกอฮอล4เจล

ควบคุมการแพรกระจายเชื้อ   การเฝ/าระวัง การป/องกันควบคุม และการรักษาผู�ป9วย     ๑. สร�างความเข�าใจทั้งผู�ให�บริการ ผู�ป9วย และผู�เกี่ยวข�อง ด�วยข�อมูล   ปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางาน
COVID-19 / กลุมผู�สัมผัสใกล�ชิด / กลุมผู�มีภาวะเสี่ยง ที่ถูกต�องครบถ�วน ให�สอดคล�อง และทันสถานการณ4 
และชุมชนที่อยูอาศัยของผู�ป9วย     ๒. ทีมงานด�านการรักษาพยาบาล กําหนดแผน/แนวทางการดูแลผู�ป9วย รวมถึงแจ�งแนวทางที่เปลี่ยนแปลง
  (PCT/IC = เจ�าภาพหลักด�านการรักษาพยาบาล) รวมถึงประชาสัมพันธ4ให�บุคลากรทุกคนใน รพ. ได�รับทราบและถือปฏิบัติ ให�บุคลากรทุกฝ9ายได�รับทราบและ
  (ผู�รับผิดชอบงานควบคุมโรค = ตามแนวทางที่กําหนดอยางจริงจัง ถือปฏิบัติอยางเครงครัด
เจ�าภาพหลักด�านการเฝ/าระวัง-สอบสวน-ควบคุมโรค)     ๓. บุคลากรทุกคนได�เตรียมความพร�อมรับสถานการณ4 โดยรวมซ�อมแผน

เผชิญเหตุ ทั้งในสวนของการเข�ารวมซ�อมแผนโดยตรง หรือชองทางอื่น
ตามที่ผู�รับผิดชอบแผนฯกําหนดวิธีไว� โดยต�องปฎิบัติอยางจริง
    ๔. ทีมงานด�านการเฝ/าระวัง-สอบสวน-ควบคุมโรค กําหนดแผน/แนวทาง
รวมถึงประชาสัมพันธ4ให�บุคลากรทุกคนใน รพ. ได�รับทราบและถือปฏิบัติ
ตามแนวทางที่กําหนดอยางจริงจัง

  การทําความสะอาดบริเวณโดยรอบ/พื้นผิวสัมผัส     ๑. ทุกพื้นที่ทํางาน / พื้นที่สัมผัสผู�ป9วย ได�รับการทําความสะอาดอยาง   ๑. ทําความสะอาดพื้นที่ทํางาน
ในพื้นที่ทํางาน และพื้นที่/จุดให�บริการ ตอเนื่อง ในทุกวัน/ทุกสัปดาห4 ทุกวัน
  (ENV = เจ�าภาพหลัก)     ๒. พื้นที่สัมผัสผู�ป9วย ได�รับการรณรงค4ทําความสะอาด ฉีดพนสารเคมี   ๒. ทําความสะอาดพื้นที่สัมผัส

อยางตอเนื่อง ตามการวินิจฉัยของเจ�าของพื้นที่ที่รับผิดชอบ ผู�ป9วย ทั้งกอนและหลังการให�บริการ

โรงพยาบาลแกงคอย จังหวัดสระบุรี

 ๒๖ มีนาคม  ๒๕๖๓


