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1) มไีข ้> 38 oC  รว่มกบั 

          อาการตดิเชือ้ระบบทางเดนิหายใจเฉยีบพลนั  

              : ไอ หายใจเร็ว เหนือ่ยหอบ  ปอดอกัเสบ  

และ ประวตัเิดนิทางจากหรอือาศยัในพืน้ทีพ่บผูป่้วย 

       หรอืสงสยัมกีารระบาดของเชือ้ MERS-CoV  หรอื 

       สมัผสัใกลช้ดิ “ผูป่้วยนา่จะเป็น” หรอื “ผูป่้วยยนืยนั” 

ในชว่งเวลา 14 วนักอ่นวนัเร ิม่ป่วย 

การต ัง้จดุคดักรองทีโ่รงพยาบาล 

จดัต ัง้จดุคดักรองที ่ OPD-ER  
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2) ผูป่้วยปอดบวมทีเ่กดิเป็นกลุม่กอ้น  

      : 2 รายขึน้ไป ทีม่วีนัเร ิม่ป่วยในเวลาหา่งกนัไมเ่กนิ 14 วนั 

         ในชุมชน/ทีท่ างานเดยีวกนั/เชือ่มโยงทางระบาดวทิยา 
 
3) ผูป่้วยปอดบวมในบคุลากรทางการแพทย ์

     หรอื เจา้หนา้ทีห่อ้งปฏบิตักิารทีต่รวจตวัอยา่งผูป่้วย 

     ในชว่งเวลา 14 วนักอ่นวนัเร ิม่ป่วย 
 
4) ผูป่้วยปอดบวมรนุแรง หรอื ARDS ทีไ่มท่ราบเชือ้สาเหต ุ

การต ัง้จดุคดักรองทีโ่รงพยาบาล 
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  Isolation precautions  

  จดับรกิาร ONE STOP Service 

  มรีะบบ Fast track 

  เนน้ย า้การปฏบิตัขิองผูป่้วยเรือ่ง... 

 Surgical mask 

 Hand hygiene 

 Respiratory Etiquette  

การต ัง้จดุคดักรองทีโ่รงพยาบาล 
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ก าหนดเสน้ทางเคลือ่นยา้ยผูป่้วย 
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1) Standard precautions  

            - Hand hygiene 

            - Respiratory hygiene and Cough etiquette 

            - Safe injection practices และขอ้ปฏบิตัอิ ืน่ๆ  

 
2) โรคตดิเชือ้ทางเดนิหายใจโดยท ัว่ไป ใชห้ลกัการ  

     Droplet precaution และ Contact precaution 

Infection Control ในสถานพยาบาล 

WHO แนะน าการป้องกนัการแพรก่ระจายเชือ้และแยกผูป่้วย  
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3)  MERS-CoV  สว่นใหญเ่ป็น Droplet  transmission  

      ถา้ไอ จาม ในระยะ 1 เมตร สามารถแพรเ่ชือ้ได ้   

      ** Airborne transmission มคีวามเป็นไปได ้ 

           โดยเฉพาะผูป่้วยปอดบวม ไอมาก  

           เมือ่ท าหตัถการทีก่อ่ใหเ้กดิฝอยละอองขนาดเล็ก  

           เชน่  ใสท่อ่ชว่ยหายใจ  ดดูเสมหะ  พน่ยา  

           WHO /US CDC จงึแนะน า  Airborne precaution  

Infection Control ในสถานพยาบาล 
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4)  ผูป่้วยควรอยูใ่น AIIR หรอื Modified AIIR 

5)  การตรวจวนิจิฉยัตา่งๆ  LAB , X-ray  

      ควรด าเนนิการในหอ้งตามหลกั Isolation precautions  

Infection Control ในสถานพยาบาล 
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6) ใหผู้ป่้วยสวม Surgical mask หากตอ้งออกนอกหอ้ง 

     เมือ่ผูป่้วยอยูใ่นหอ้ง AIIR  

     อาจไมจ่ าเป็นตอ้งใส ่ 

 

7) ในการดแูลผูป่้วยท ัว่ไป ไมม่หีตัถการ  ผูป่้วยไมไ่อมาก   

     บคุลากรสวม PPE   ๏ หมวก   

        ๏ Surgical mask/N95   

        ๏ Goggle/Face shield   

        ๏ ถงุมอื  

        ๏ Gown 

      

Infection Control ในสถานพยาบาล 
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8) เมือ่ท าหตัถการทีเ่กดิฝอยละอองขนาดเล็ก (aerosol)    

     หรอื กรณีผูป่้วยไอมาก  บคุลากรสวม PPE.. 

 หมวก 

 N 95 

 Goggle/Face Shield 

 ถงุมอื 

 Gown ชนดิกนัน า้ 
 
9) ไมเ่คลือ่นยา้ยผูป่้วยออกนอกหอ้งโดยไมจ่ าเป็น  

     หากเคลือ่นยา้ย ผูป่้วยสวม Surgical mask+แจง้ปลายทาง 

Infection Control ในสถานพยาบาล 
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10)  Ward ทีม่ผีูป่้วยนา่จะเป็น หรอื ยนืยนัตดิเชือ้ MERS  

        ผูป่้วยอืน่ใน ward  เป็น “ผูส้มัผสัใกลช้ดิ” 

        ไมค่วรยา้ยผูป่้วยขา้มแผนก 

        จนกวา่ตดิตามครบ 14 วนั 

 

11)  ผูเ้ขา้ออกหอ้งผูป่้วยทกุคน  

        ตอ้งลงชือ่ เวลา กจิกรรมในสมดุทะเบยีน  

        เพือ่เฝ้าระวงัตดิตามอาการผดิปกตขิองผูส้มัผสั 

Infection Control ในสถานพยาบาล 
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ข ัน้ตอนการสวม PPE 



ข ัน้ตอนการถอด PPE 



วธิถีอด N95 

1. ถอดสายลา่ง ดงึคา้งไว ้ 2. ถอดสายบน 
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สะอาดมาก สะอาดน้อย 

Positive 
pressure 

Negative 
pressure 

หลกัการระบายอากาศเพือ่ควบคมุการแพรก่ระจายเชือ้ 

Infection Control ในสถานพยาบาล 
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๏ ควบคุมความดันบรรยากาศเป็น ลบ 

Ante Room -1 + 0.5 mm.Wg / 5 - 10 Pascal  
Patient Room -2 + 0.5 mm.Wg / 10 - 15 Pascal  

๏ ป้องกันเชื้อออกจากห้องไปสู่ภายนอก 
๏ ควบคุมทิศทางการไหลของอากาศ 
       สะอาดมาก      สะอาดน้อย 

๏ ก าจัดเชื้อในอากาศโดยการกรองอากาศด้วยแผ่นกรองที่มีประสิทธิภาพสูง 
๏ เจือจางเชื้อในอากาศ โดยการเพิ่มอากาศสะอาด (Fresh air) 

หลกัการหอ้งแยกโรคตดิเชือ้ทางอากาศ  

Airborne Infection Isolation Room; AIIR 
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หอ้งแยกโรคตดิเชือ้ทางอากาศ 

Airborne Infection Isolation Room; AIIR 
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หอ้งแยกโรคตดิเชือ้ทางอากาศ 

Airborne Infection Isolation Room; AIIR 



20 

หอ้งแยกโรคตดิเชือ้ทางอากาศ 

Airborne Infection Isolation Room; AIIR 
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หอ้งแยกโรคตดิเชือ้ทางอากาศ 

Airborne Infection Isolation Room; AIIR 

Ante room Patient room 
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หอ้งแยกโรคตดิเชือ้ทางอากาศ 

Airborne Infection Isolation Room; AIIR 
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หอ้งแยกโรคแบบประยกุต;์ Modified AIIR 
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หอ้งแยกโรคแบบประยกุต;์ Modified AIIR 



การใชง้านหอ้งแยกโรค 

  เตรยีมหอ้งกอ่นรบัผูป่้วย  

        เปิดสวทิชค์วบคมุ  ใหร้ะบบท างานไมน่อ้ยกวา่ 15 นาท ี 

  ตรวจสอบความดนัอากาศขณะใชง้าน ตอ้งแสดงคา่เป็น ลบ  

        Ante Room       5 - 10  Pascal  

        Isolate Room 10 - 15  Pascal  

  กอ่นเขา้หอ้งแยกโรค  

        สวม PPE ทีเ่หมาะสม เพยีงพอ 

        เปิดระบบ Fresh air  ใหท้ างานประมาณ 3-5 นาท ี

  ปิดประตหูอ้งแยกโรคใหส้นทิตลอดเวลา 
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  สวม PPE 

  เช็ดดว้ยน า้ยาท าลายเชือ้  เนน้แนวระนาบ/บรเิวณใกลผู้ป่้วย 

  หากเป้ือนสารคดัหล ัง่  เช็ดดว้ยกระดาษช าระออกใหม้ากทีส่ดุ 

     ใชน้ า้ยาท าลายเชือ้  เช็ดตามดว้ยผา้ชุบน า้สะอาด 

  หลงัท าความสะอาดหอ้ง  ถอด PPE  ลา้งมอืใหส้ะอาด  

การท าความสะอาดหอ้งแยกโรค 
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  การท าความสะอาดหอ้ง เมือ่จ าหนา่ยผูป่้วย  

เร ิม่ท าความสะอาดหลงัผูป่้วยจ าหนา่ยอยา่งนอ้ย  30 นาท ี 

ขณะท าความสะอาด ใหเ้ปิดระบบไวต้ลอดเวลา 

หลงัท าความสะอาด ยงัคงเปิดระบบไวอ้ยา่งนอ้ย 30 นาท ี 

การท าความสะอาดหอ้งแยกโรค 

  ขยะในหอ้งผูป่้วยท ัง้หมดถอืเป็น “ขยะตดิเชือ้” 

     ใหป้ฏบิตัติามแนวทางก าจดัขยะตดิเชือ้ 

  ผา้ทีใ่ชก้บัผูป่้วยถอืเป็น “ผา้เป้ือนตดิเชือ้” 

     ใหป้ฏบิตัติามแนวทางจดัการผา้เป้ือนตดิเชือ้ 
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การรบัผูป่้วยโดยรถพยาบาล 

ชุมชน 

ดา่นควบคมุโรคตดิตอ่ระหวา่งประเทศ 

รพ.สต. 



 ในดา้นควบคมุการระบาดของโรค  ผูป่้วยควรไดร้บัการรกัษา    

     ใน รพ.ใกลบ้า้น/แหลง่ทีไ่ดร้บัเชือ้  เพือ่ลดการกระจายเชือ้ 

 

 หากการด าเนนิโรครนุแรงขึน้ หรอื มภีาวะแทรกซอ้น 

    ควรไดร้บัการสง่ตอ่  โดยค านงึถงึความปลอดภยัของผูป่้วยใน    

    ระหวา่งสง่ตวักลบัและการป้องกนัการแพรก่ระจายเชือ้ 

แนวทางการสง่ตอ่ผูป่้วย 
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 ผูป่้วยยนืยนั MERS  แบง่เป็น 3 กลุม่ ตามความรนุแรงโรค 

      ระดบั 1   ปอดอกัเสบ แตอ่าการไมร่นุแรง ไมม่ภีาวะ ARDS 

      ระดบั 2   ปอดอกัเสบรนุแรง และมภีาวะ ARDS 

      ระดบั 3   ปอดอกัเสบรนุแรง และมภีาวะ ARDS  

                     หรอื Multi organ failures 

ผูป่้วยควรรบัการรกัษาใน รพท. หรอื รพศ. เนือ่งจากจ าเป็นตอ้ง

ใสท่อ่ชว่ยหายใจและใชเ้ครือ่งชว่ยหายใจ  

แนวทางการสง่ตอ่ผูป่้วย 
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ศนูย ์

Refer 

รพ.ชุมชน 

ศนูย ์

Refer 

รพ.หนองคาย 

ประสานงานรบั Refer 

• แพทยเ์ฉพาะทาง Med/Ped 

• ขอ้มลูผูป่้วย ประวตั ิอาการ ผลตรวจ เครือ่งมอืพเิศษ PPE ฯลฯ  

• ขอ้มลูการน าสง่ : ทะเบยีนรถ ambulance   

                              เวลาออกเดนิทาง-เวลาทีจ่ะมาถงึ  

                              จดุจอดรถ “ หนา้ตกึกายภาพบ าบดั”   

                              พยาบาล Refer น าสง่ผูป่้วยถงึ ward  

แนวทางการสง่ตอ่ผูป่้วย 
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ศนูย ์

Refer 

รพ.ชุมชน 

ศนูย ์

Refer 

รพ.หนองคาย 

    ประสาน Admit  

• แพทย ์พยาบาล ER   

• ศนูยเ์ปล ER • รปภ. 

• กลุม่การ/Sup 

• ICN   • Ward 

Admit AIIR (Ward 60/4) 

ผูน้ าสง่   - พยาบาล Refer   เวรเปล ER 

เสน้ทาง  - กายภาพ คลงัยา ไป 60/4 

ลฟิต ์C2 - หลงัใชท้ าความสะอาด งดใช ้30นาท ี

• ประสานแพทย ์LAB  X-ray MIS CSSD ยา ซกัฟอก ขยะ โภชนาการ 

• Isolation precaution          • รายงาน ICN/SRRT  

แนวทางการสง่ตอ่ผูป่้วย 



การตดิตอ่สือ่สารในการสง่ตอ่ผูป่้วย 

1. แพทยผ์ูส้ง่ตอ่ประสานงานกบัแพทยผ์ูร้บั  

2. ศนูย ์Refer ประสานงานการสง่ตอ่  

         : ขอ้มลูผูป่้วย  อปุกรณ์  PPE  ทะเบยีนรถทีน่ าสง่  

           จดุจอดรถ  เวลาออก-เวลาถงึ   

           การน าสง่ผูป่้วยถงึ ward โดยพยาบาล รพช. 

3.  แพทยผ์ูส้ง่ตอ่ควรอธบิายญาต ิ: ปญัหา  ความจ าเป็น 

4.  แพทยผ์ูส้ง่ตอ่เขยีนใบสง่ตอ่  ขอ้มลูทีค่วรม ี 

         - ประวตั ิ การตรวจรา่งกาย   ผล LAB  

         - การวนิจิฉยัเบือ้งตน้  การรกัษาทีใ่ห ้ 

         - การด าเนนิโรค  ภาวะแทรกซอ้น 
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การเคลือ่นยา้ยผูป่้วย 

1.  บคุลากรประจ ารถพยาบาล  มนีอ้ยทีส่ดุตามความจ าเป็น 

       - พยาบาลใช ้PPE ทีเ่หมาะสม 

       - พขร. สวม surgical mask/N 95  

          พจิารณาตามการสมัผสักบัผูป่้วย  

2. ผูป่้วยสวม surgical mask 

3. ระหวา่งเดนิทาง หากสมัผสัสารคดัหล ัง่ ใชก้ระดาษช าระ 

      เช็ดออก  ลา้งดว้ย Alcohol gel  

4. ญาตคิวรเดนิทางในรถอกีคนัทีไ่มใ่ชร่ถโดยสาร  

      หากจ าเป็นตอ้งมากบัรถพยาบาล ใหส้วม surgical mask 
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5.  รถพยาบาล 

- เป็นรถมาตรฐาน 2 ตอน : หอ้งผูข้บั  หอ้งโดยสาร 

- แยกระบบปรบัอากาศ ในหอ้งผูข้บัและหอ้งโดยสาร 

- มกีระจกก ัน้ หอ้งผูข้บัและหอ้งโดยสาร  

- หอ้งโดยสาร มรีะบบดดูอากาศดา้นบนตวัรถ เหนอืหลงัคา 

- มอีปุกรณ์ภายในรถเทา่ทีจ่ าเป็น  ม ีAlcohol gel 

- อปุกรณ์ควรเป็น  Disposable 

- เทีย่วกลบัไมเ่ปิดเครือ่งปรบัอากาศ  

   เปิดหนา้ตา่งและตวัดดูอากาศ  

การเคลือ่นยา้ยผูป่้วย 
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การเคลือ่นยา้ยผูป่้วย 

6.  หนว่ยรบัการสง่ตอ่ผูป่้วย 

- เตรยีมบคุลากรรบัผูป่้วยจ านวนนอ้ยทีส่ดุ เหมาะสมกบั   

  อาการของผูป่้วย 

- เตรยีมอปุกรณ์ทีจ่ าเป็นใหพ้รอ้ม 

- บคุลากร สวม PPE ทีเ่หมาะสม 

- ก าหนดสถานทีร่บัผูป่้วย  เสน้ทางเคลือ่นยา้ยผูป่้วย 

- ม ีรปภ. กนัผูไ้มเ่กีย่วขอ้งออกนอกเสน้ทางเคลือ่นยา้ย   



7.  การท าความสะอาดรถพยาบาล 

      - เมือ่ถงึโรงจอดรถใหท้ าความสะอาดรถทนัท ี

      - สวม Surgical mask  ถงุมอื  

      - เปิดประต ูหนา้ตา่ง  ทา้ยรถ 

      - เช็ดหอ้งโดยสารดว้ยน า้ผสมผงซกัฟอก  

      - เตยีงและพืน้ผวิแนวระนาบ  เช็ดตามดว้ย 70 % Alcohol  

      - หลงัท าความสะอาดเปิดรถทิง้ไว ้30 นาท ี 

         กอ่นเก็บรถเขา้ที ่หรอื รบัผูป่้วยรายอืน่  

การเคลือ่นยา้ยผูป่้วย 
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แนวปฏบิตักิรณีผูป่้วยโรคตดิเชือ้อบุตัใิหมอ่บุตัซิ า้ 

   -  จดุคดักรอง จดุตรวจแยกโรค เสน้ทางเคลือ่นยา้ย  AIIR    

  -  แนวทางการดแูลรกัษา   EMS   Refer 
  -  สขุศกึษา  ประชาสมัพนัธ ์  การรายงานสถานการณ ์

บคุลากร  -  อตัราก าลงั  ทกัษะ  การซอ้มแผน  ใหว้คัซนี 

อปุกรณ์   - PPE  ยา  LAB  เครือ่งชว่ยหายใจ  เครือ่งมอืแพทย ์   

เครอืขา่ย -  SRRT   ชอ่งทางเขา้ออกประเทศ   รพ.เครอืขา่ย    

แนวทางการเตรยีมความพรอ้มของโรงพยาบาล 
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จดุคดักรอง เสน้ทาง จดุตรวจ 

AIIR C2 
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  แพทย ์OPD/ER 
แพทย ์Med/Ped  

บทบาทหนา้ทีใ่นการรบัผูป่้วยตดิเชือ้ 

NSO / Supervisor 

หอผูป่้วย (AIIR) 

รปภ. 

ICN / SRRT 

ศนูยเ์ปล 

โรงรถ 

พยาบาล OPD/ER 
ศนูย ์Refer / EMS 

ตรวจวนิจิฉยั  รกัษา 

คดักรอง  แยกผูป่้วย  HE   Nsg care  

แจง้ขา่ว   ประสานงาน admit/Refer 

ตรวจสอบการปฏบิตั ิIsolation pre. 

ประสานขอ้มลู ประสานเครอืขา่ย SRRT   

บรหิารอตัราก าลงั  ความพรอ้ม ward 

ควบคมุก ากบัระบบ & ผูป้ฏบิตังิาน 

เตรยีมรถ  ท าความสะอาดรถ 

เคลยีรเ์สน้ทาง  ล็อคลฟิต ์

น าสง่ผูป่้วยในเสน้ทาง-ลฟิต ์ทีก่ าหนด 

เตรยีมหอ้ง อปุกรณ ์ประสานการรกัษา 
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การประสานงานดา้นการดแูลรกัษา 

WARD 

LAB 

X Ray 

CSSD 

ซกั 
ฟอก 

เรอืน
ขยะ 

โภชนา
การ 

หอ้ง
ยา 

MIS 

SRRT 



45 

การรายงานสถานการณแ์ละสือ่ขา่วสาร 

รองฯ แพทย ์

ประธาน IC 

รองฯพยาบาล 

Sup/Ward 

ผูอ้ านวยการ 



สขุศกึษา  ประชาสมัพนัธ ์
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- หอกระจายขา่ว   39 แหง่ 

- เคเบลิทวี ี     2 แหง่ 

- สถานวีทิยหุลกั     3 แหง่ 

- สถานวีทิยชุุมชนวดัโพธิช์ยั   1 แหง่ 

- ขา่วประชาสมัพนัธเ์ทศบาลเมอืงหนองคาย  

สขุศกึษา  ประชาสมัพนัธ ์
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PPE 



EMS & Refer 
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ระบบรกัษาความปลอดภยัเพือ่ป้องกนั 

การแพรก่ระจายเชือ้ 

- สวม Surgical mask  หากจ าเป็นตอ้งเขา้ใกลผู้ป่้วย 

  ในระยะ 2 เมตร 

- เคลยีรเ์สน้ทางการเคลือ่นยา้ยผูป่้วย อยา่งนอ้ย 5 เมตร 

- เคลยีรล์ฟิต ์ ล็อคลฟิต ์ C2 



Healthcare  worker 



หอ้งผูป่้วยและอปุกรณ์การแพทย ์

- AIIR & Modified AIIR  (ระบบ CCTV) 

- Isolation room     

- Disposable ventilator circuits    

- Closed tracheal suction system  

- PPE : N95  Surgical mask           

- Non-contact  thermometer 

- Throat swab / VTM 

- Antiseptic 
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