
แนวทางปฏิบัติการเตรียมความพรอมรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  
โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดสระบุรี 

มาตรการ ประเด็น ระยะเร่งดวน ระยะเข้มขน้ 

การบริหารจัดการในภาวะ
วิกฤต 

ตั้งคณะกรรมการโรคตดิตอ่โรงพยาบาลเสาไห้ฯ เพื่อ
ปฏิบัติภารกิจส าคญัเร่งดวน-เข้มข้น ดังนี ้

  

๑. ออกนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวัง / 
ป้องกันควบคุมโรค และการรักษาพยาบาลผู้ป่วย COVID-
19 

   ๑. คณะกรรมการฯ ติดตาม/ประเมินข้อมูลสถานการณ์ของโรค มีการ
ประชุมอย่างตอ่เนือ่ง เพือ่ออกนโยบายและแนวทางปฏิบัติ รวมท้ัง
ติดตามประเมินผล เพือ่น ามาปรับปรุงแนวทางปฏิบัติ รวมถึงบังคับใช้
อย่างรัดกุม จริงจัง 

  ๑. ประเมินสถานการณ ์ บังคับใช้ 

ตามแนวปฏิบัตอิย่างเข้มข้น และ 

เหมาะสมกับสถานการณ ์

๒. สนับสนุนบุคลากรให้เข้าถึงแหล่งข้อมูลที่ถูกต้อง 
เหมาะสม ทันสถานการณ์ มีความเข้าใจ ตระหนัก ตืน่ตัว 
แต่ไมตื่นกลัว สามารถส่งต่อข้อมูลให้ผู้อื่นอย่างถูกต้อง 
รวมถึงระมัดระวังในการให้ข่าวต่อสาธารณชนทั่วไป 
 

   ๒. บุคลากรของ รพ. มีความรู้ความเข้าใจ และทันตอ่สถานการณ์ของ
โรค วิธกีารปฏิบัติตน สามารถช้ีแจงให้ผู้อื่นได้รับทราบและปฏิบัติไดอ้ย่าง
เหมาะสมและถือปฏิบัติในการระมัดระวังในการให้ข่าวต่อสาธารณชน 
อย่างจริงจัง 

  ๒. ถือปฏิบัติในการระมัดระวัง 

ในการให้ข่าวตอ่สาธารณชน 

อย่างเคร่งครัด 

๓. ส ารวจ เฝ้าระวัง เตรียมการด้านความพร้อมใช้ความ
เพียงพอของอุปกรณ์ในการดูแลผู้ป่วย รวมถึงออก
แนวทางในการใช้ และจดัหาอุปกรณด์ังกล่าวเพิ่มเติม 
    

   ๓. บุคลากรของ รพ.ถือปฏิบัติตามแนวทางการใช้อุปกรณ ์ฯ อย่าง
จริงจังและร่วมมือในการจดัหา เช่น การประชาสัมพันธ ์เพื่อขอรับบริจาค 
เป็นต้น 

  ๓. ปฏิบัติตามแนวทางในการ 

ใช้อุปกรณฯ์ อย่างเคร่งครัด 

๔. ก าหนดแนวทางท่ีชัดเจนในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย 
COVID-19 รวมถึงประชาสัมพันธ ์ให้ทราบโดยท่ัวกัน 

    

   ๔. บุคลากรของ รพ.ถือปฏิบัติตามแนวทางในการรักษาพยาบาล 

อย่างจริงจัง และให้ความร่วมมือในทุกกรณ ี

  ๔. ปฏิบัติตามแนวทางในการ
รักษาพยาบาลฯ อย่างเคร่งครัด 

 



มาตรการ ประเด็น ระยะเร่งดวน ระยะเข้มขน้ 

การบริหารจัดการในภาวะ
วิกฤต 

๕. ก าหนดแนวทางท่ีชัดเจนในการเฝ้าระวังติดตามกลุ่ม
ผู้สัมผัส-กลุ่มเส่ียง รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดย
ท่ัวกัน 

   ๕. บุคลากรของ รพ.ถือปฏิบัติตามแนวทางในการเฝ้าระวังตดิตามฯ
อย่างจริงจัง และให้ความรวมมืออย่างเต็มความสามารถหากเกิดการรอง
ขอจากผู้เกี่ยวของ 

๕. ปฏิบัติตามแนวทางในการเฝ้า
ระวังตดิตามฯ อย่างเคร่งครัด 

๖. ก าหนดแนวทางท่ีชัดเจนในการควบคุมโรคท้ังใน
ส่วนของผู้ป ่วย COVID-19 ผู้เกี่ยวของ และพื้นท่ีการ
ให้บริการผู้ป ่วย COVID-19 และพื้นท่ีการให้บริการ
ผู้ป่วยท่ัวไป 

   ๖. บุคลากรของ รพ. ถือปฏิบัติตามแนวทางในการควบคุมโรคท้ังใน
ส่วนของผู้ป ่วย COVID-19 ผู้เกี่ยวของ และพื้นท่ีการให้บริการผู้ป่วย 
COVID-19 และพื้นท่ีการให้บริการผู้ป่วยท่ัวไป อย่างจริงจัง 

  ๖. ปฏิบัติตามแนวทางในการ
ควบคุมโรคฯ อย่างเคร่งครัด 

๗. ติดตามการปฏิบัติตนของบุคลากร ให้เป ็นไปตาม
ค าส่ัง/ข้อก าหนดของภาครัฐ, คณะกรรมการโรคตดิต่อ 
รพ.เสาไห้ฯ และอื่น  ๆ

๗. บุคลากรของ รพ. ต้องปฏิบัติตนให้เป ็นไปตามค าส่ัง/ข้อก าหนดของ
ภาครัฐ, คณะกรรมการโรคตดิตอ่ รพ.เสาไห้ฯ และอื่นๆ อย่างจริงจัง 

๗. ปฏิบัติตนให้เป ็นไปตามค าส่ัง/
ข้อก าหนดภาครัฐฯ อย่างเคร่งครัด 

สร้างระยะห่างทางสังคม การประชุม-อบรม ส าหรับบุคลากรของโรงพยาบาล ๑. ลดจ านวนผู้เขารวมประชุม และเว้นระยะห่างการนั่งประชุม 
๒. ผู้เข้าร่วมประชุมสวมหน้ากากอนามัยทุกราย โดยหนากากอนามัย ไม่
ควรผ่านจุดบริการ (พื้นท่ี) ท่ีเส่ียงตอการตดิเช้ือ 

ยกเลิกการประชุมท่ีไมส าคัญหรือ
จ าเป ็นเร่งด่วน 

การประชุม-อบรม ส าหรับผู้ให้การสนับสนุนการท างาน
ของโรงพยาบาล (อสม./โอบอุ้ม/จิตอาสา) 

๑. ผู้เข้าร่วมประชุม ได้รับการคดักรองเบ้ืองต้นอย่างเข้มข้น 
2. ลดจ านวนผู้เข้าร่วมประชุม และเว้นระยะห่างการนั่งประชุม 
3. ผู้เข้าร่วมประชุมสวมหน้ากากอนามัยทุกราย 

ยกเลิกการประชุม-อบรม 

การเข้าร่วมกิจกรรม/ประเพณีทางสังคม ๑. ดูแลตนเองโดยสวมหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล    
๒. ติดตามข่าวสารภายหลังจากเข้าร่วมกจิกรรม/ประเพณีทางสังคม ว่ามี
ความสุ่มเส่ียงต่อการตดิเช้ือหรือไม่ 

หลีกเล่ียงการเข้าร่วมกิจกรรม 

การเข้าไปในพื้นท่ีแออัด หรือพื้นท่ีเส่ียง ๑. ดูแลตนเองโดยสวมหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 
๒. ติดตามข่าวสารภายหลังจากเข้าไปในพื้นท่ีแออัด หรือพื้นท่ีเส่ียง ว่ามี
ความสุ่มเส่ียงต่อการตดิเช้ือหรือไม่ 
 
 

  หลีกเล่ียงการเข้าพื้นท่ีเส่ียง 

 



มาตรการ ประเด็น ระยะเร่งดวน ระยะเข้มขน้ 

สร้างระยะห่างทางสังคม
ผู้ป่วยกับผู้ไม่ป ่วย และ
ผู้รับบรกิารกับผู้ให้บรกิาร 

การสร้างระยะห่างระหว่างผู้ป่วยกับผู้ไม่ป่วยฯ และ
ผู้รับบริการกับผู้ให้บริการ 
ผู้ป่วยใน (หอผู้ป่วยในชาย-หญิง-เด็ก-ห้องพิเศษ) 

๑. ก าหนดวิธกีาร-จ านวนผู้เข้าเย่ียม-เฝ้า-ระยะเวลาท่ีเข้าเย่ียม 

2. ผู้เข้าเย่ียมได้รับการตรวจภาวะเส่ียงเบ้ืองต้นอย่างเข้มข้น 

3. ผู้เข้าเย่ียมป้องกันโดยสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาท่ีเย่ียม 

4.ก าหนดช่องทาง/เส้นทาง เข้าเย่ียมผู้ป ่วยท่ีชัดเจน 

5. จัดอุปกรณ ์ในการป ้องกันการน าเช้ือโรคสู่ผู้ป ่วย เช่น แอลกอฮอล ์เจล 

6. บุคลากรป้องกันตนเองโดยการสวมหน้ากากอนามัย+(face shield) 
7. ก าหนดระยะห่างระหว่างบุคลากรกับบุคลากร ในพื้นท่ีปฏิบัติงาน 

8. จัดอุปกรณ ์ในการป ้องกันเช้ือโรคเข้าสู่ตนเอง เช่น แอลกอฮอล ์เจล 

 ห้ามเย่ียม 

หน่วยงานผู้ป่วยนอก / หน่วยงานอุบัติเหต-ุฉุกเฉิน /
หน่วยงานเภสัชกรรม 
     

๑. แยกพื้นท่ีตรวจเฉพาะโรค/กลุ่มอาการท่ีเข้าได้กับ COVID-19 
๒. ผู้มารับบริการ ได้รับการคัดกรองเบ้ืองตน้อย่างเข้มข้น 
๓. ก าหนดช่องทาง/เส้นทาง การให้บริการท่ีชัดเจน 
๔. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการสวมหนา้กากอนามัยทุกราย 
๕. ก าหนดระยะหางระหวา่งผู้ป่วยกับผู้ป่วย และผู้ป่วยกับเจ้าหน้าท่ี 
๖. ก าหนดแนวทางเว้นระยะห่างระหว่างผู้ป่วยกับผู้ไม่ป่วย (ญาต)ิ     
๗. เตรียมความพร้อมของชุดป้องกนั โดยเฉพาะช่วงเวลาท่ีสัมผัส
ใกล้ชิด ผู้ป่วย (โดยเฉพาะอุบัตเิหต-ุฉุกเฉิน) 

8. จัดอุปกรณ์ในการป้องกันการน าเช้ือโรคสู่ผู้ป่วย เช่น แอลกอฮอล์เจล 
9. บุคลากรป้องกันตนเองโดยการสวมหน้ากากอนามัย+(face shield) 
10.ก าหนดระยะห่างระหว่างบุคลากรกับบุคลากร ในพื้นท่ีปฏิบัติงาน 
11. จัดอุปกรณ์ในการป้องกนัเช้ือโรคเข้าสู่ตนเอง เช่น แอลกอฮอล์เจล 

๑. ก าหนดเป็นพื้นท่ีเฉพาะผู้ป่วยผู้
ไม่ป่วยไม่ควรเข้าพืน้ท่ี 

๒. บังคับให้ผู้ป่วยสวมหน้ากาก 

อนามัยทุกราย 

๓. บังคับใช้ข้อก าหนดระยะห่าง
ของผู้ป่วยอย่างเคร่งครัด 

 

 

 

 

 

 



มาตรการ ประเด็น ระยะเร่งดวน ระยะเข้มขน้ 

สร้างระยะห่างทางสังคม
ผู้ป่วยกับผู้ไม่ป ่วย และ
ผู้รับบรกิารกับผู้ให้บรกิาร 

หน่วยงานอาชีวอนามัย-ผู้ป่วยนอก ๑. ก าหนดจ านวน/การเล่ือมเวลา ผู้เข้ารับการตรวจ เพือ่ลดความแออดั 
 ๒. ผู้ตรวจสุขภาพ-แรงงานต่างดา้ว ได้รับการคัดกรองเบ้ืองต้นอย่าง
เข้มข้น   
๓. ผู้ตรวจสุขภาพ-แรงงานต่างด้าว ป้องกันตนเองโดยการสวมหน้ากาก
อนามัยทุกราย 

4. ตรวจสอบจดุให้บริการผู้ป่วยว่าเป็นจุดท่ีสามารถแพร่กระจายเช้ือ ได้
หรือไม่ – สัมผัสกับผู้ป่วยอื่นหรือไม่ 
5. ก าหนดระยะห่างระหว่างผู้ป่วยกับผู้ป่วย และผู้ป่วยกับเจ้าหน้าท่ี 
6. จัดอุปกรณ์ในการป้องกันการน าเช้ือโรคสู้ผู้ป่วย เช่น แอลกอฮอล์เจล 
7. บุคลากรป้องกันตนเองโดยการสวมหน้ากากอนามัย+(face shield) 
8. ก าหนดระยะหางระหว่างบุคลากรกับบุคลากร ในพื้นท่ีปฏิบัติงาน 
9. จัดอุปกรณ์ในการป้องกันเช้ือโรคเข้าสู่ตนเอง เช่น แอลกอฮอล์เจล 

๑. เล่ือนการตรวจสุขภาพประจ าป ี

แรงงาน-แรงงานตางดาว 

๒. บังคับใช้ข้อก าหนดระยะห่าง
ของผู้ป่วยอย่างเคร่งครัด 

คลินิกพิเศษ (ทุกประเภทคลินกิ) ๑. พิจารณาผู้ป ่วยรายกรณีให้รับยาใกล้บ้าน 

๒. ปรับระยะเวลาการนัดหมายผู้ป่วยให้ยาวนานข้ึน 

๓. ปรับการนัดหมายผู้ป่วยเหล่ือมเวลา เพือ่ลดความแออดั 

๔. ผู้รับบริการป้องกันตนเองโดยการสวมหน้ากากอนามัยทุกราย 

5. ก าหนดระยะห่างระหว่างผู้ป่วยกับผู้ป่วย และผู้ป ่วยกับเจ้าหน้าท่ี 

6. จัดอุปกรณ์ในการป้องกันการน าเช้ือโรคสู่ผู้ป่วย เช่น แอลกอฮอล ์เจล 

7. บุคลากรป้องกันตนเองโดยการสวมหน้ากากอนามัย+(face shield) 
8. ก าหนดระยะห่างระหว่างบุคลากรกับบุคลากร ในพื้นท่ีปฏิบัติงาน 

9. จัดอุปกรณ ์ในการป ้องกันเช้ือโรคเข้าสู่ตนเอง เช่น แอลกอฮอล ์เจล 

  ๑. ผู้เกี่ยวข้องรับยาแทน 

  ๒. เล่ือนกิจกรรมการดูแลผู้ป ่วย 

ท่ีไม่เร่งด่วน 

  ๓. บังคับใช้ข้อก าหนดระยะห่าง
ของผู้ป ่วยอย่างเคร่งครัด 

 

 

 



มาตรการ ประเด็น ระยะเร่งดวน ระยะเข้มขน้ 

สร้างระยะห่างทางสังคม
ผู้ป่วยกับผู้ไม่ป ่วย และ

ผู้รับบรกิารกับผู้ให้บรกิาร 

องค ์กรแพทย ์ / คลินิกทันตกรรม ๑. ปรับระยะเวลาการนดัหมายผู้ป ่วยให้ยาวนานข้ึน 

๒. ผู้รับบริการป้องกันตนเองโดยการสวมหน้ากากอนามัยทุกราย 

3. ก าหนดระยะห่างระหว่างผู้ป่วยกับผู้ป่วย และผู้ป่วยกับเจ้าหน้าท่ี 

4. จัดอุปกรณ์ในการป้องกันการน าเช้ือโรคสู่ผู้ป ่วย เช่น แอลกอฮอล ์เจล 

5. บุคลากรป ้องกันตนเองโดยการสวมหน้ากากอนามัย+(face shield) 
6. ก าหนดระยะห่างระหว่างบุคลากรกับบุคลากร ในพื้นท่ีปฏิบัติงาน 

7. จัดอุปกรณ ์ในการป้องกันเช้ือโรคเข้าสู่ตนเอง เช่น แอลกอฮอล ์เจล 

๑. ยกเลิกการบริการท่ีไม่เร่งด่วน 

๒. เล่ือนกจิกรรมการดูแลผู้ป่วยท่ี
ไม่เร่งด่วน 

คลินิกส่งเสริมสุขภาพ (ทุกคลินิกในความรับผิดชอบ) ๑. ปรับระยะเวลาการนัดหมายผู้ป ่วยให้ยาวนานข้ึน 

๒. ผู้รับบริการป้องกันตนเองโดยการสวมหน้ากากอนามัยทุกราย 

3. ก าหนดระยะห่างระหว่างผู้ป่วยกับผู้ป่วย และผู้ป่วยกับเจ้าหน้าท่ี 

4. จัดอุปกรณ์ในการป้องกันการน าเช้ือโรคสู่ผู้ป ่วย เช่น แอลกอฮอล ์เจล
5. บุคลากรป ้องกันตนเองโดยการสวมหน้ากากอนามัย+(face shield) 
6. ก าหนดระยะห่างระหว่างบุคลากรกับบุคลากร ในพื้นท่ีปฏิบัติงาน 

7. จัดอุปกรณ ์ในการป้องกันเช้ือโรคเข้าสู่ตนเอง เช่น แอลกอฮอล ์เจล 

๑. ยกเลิกการบริการท่ีไม่เร่งด่วน 

๒. เล่ือนกิจกรรมการดูแลผู้ป่วยท่ี
ไม่เร่งด่วน 

คลินิกกายภาพ / แพทย ์แผนไทย / แพทย ์แผนจีน 

     
๑. ปรับระยะเวลาการนัดหมายผู้ป ่วยให้ยาวนานข้ึน 

๒. ผู้รับบริการป้องกันตนเองโดยการสวมหน้ากากอนามัยทุกราย 

3. ก าหนดระยะห่างระหว่างผู้ป่วยกับผู้ป่วย และผู้ป่วยกับเจ้าหน้าท่ี 

4. ปรับวิธีการเย่ียมติดตามผู้ป ่วย (กลุ่มเส่ียง) 
5. จัดอุปกรณ์ในการป้องกันการน าเช้ือโรคสู่ผู้ป ่วย เช่น แอลกอฮอล ์เจล 

6. บุคลากรป ้องกันตนเองโดยการสวมหน้ากากอนามัย+(face shield) 
7. ก าหนดระยะห่างระหว่างบุคลากรกับบุคลากร ในพื้นท่ีปฏิบัติงาน 

8. จัดอุปกรณ ์ในการป้องกันเช้ือโรคเข้าสู่ตนเอง เช่น แอลกอฮอล ์เจล 

๑. ยกเลิกการบริการท่ีไม่เร่งด่วน 

๒. เล่ือนกิจกรรมการดูแลผู้ป่วยท่ี
ไม่เร่งด่วน 

 

 



มาตรการ ประเด็น ระยะเร่งดวน ระยะเข้มขน้ 

สร้างระยะห่างทางสังคม
ผู้ป่วยกับผู้ไม่ป ่วย และ

ผู้รับบรกิารกับผู้ให้บรกิาร 

หน่วยงานบริการสุขภาพชุมชน / ทีมเย่ียมบาน 

    
๑. ปรับระยะเวลาการนัดหมายผู้ป ่วยให้ยาวนานข้ึน 

๒. ผู้รับบริการป้องกันตนเองโดยการสวมหน้ากากอนามัยทุกราย 

3. ก าหนดระยะห่างระหว่างผู้ป่วยกับเจ้าหน้าท่ี 

4. ปรับวิธีการเย่ียมติดตามผู้ป ่วย (กลุ่มเส่ียง) 
5. บุคลากรป ้องกันตนเองโดยการสวมหน้ากากอนามัย 

6. ก าหนดระยะห่างระหว่างบุคลากรกับบุคลากร ในพื้นท่ีปฏิบัติงาน 

7. จัดอุปกรณ ์ในการป้องกันเช้ือโรคเข้าสู่ตนเอง เช่น แอลกอฮอล ์เจล 

๑. ยกเลิกการบริการท่ีไม่เร่งด่วน 

๒. เล่ือนกิจกรรมการดูแลผู้ป่วยท่ี
ไม่เร่งด่วน 

หน่วยงานเทคนิคการแพทย ์ / หน่วยงานรังสีเทคนิค ๑. ผู้รับบริการป้องกันตนเองโดยการสวมหน้ากากอนามัยทุกราย 
2. ก าหนดระยะห่างระหว่างผู้ป่วยกับผู้ป่วย และผู้ป่วยกับเจ้าหน้าท่ี 

3. จัดอุปกรณ์ในการป้องกันการน าเช้ือโรคสู่ผู้ป่วย เช่น แอลกอฮอล์เจล 
4. บุคลากรป้องกันตนเองโดยการสวมหน้ากากอนามัย+(face shield) 
5. ก าหนดระยะห่างระหว่างบุคลากรกับบุคลากร ในพื้นท่ีปฏิบัติงาน 
6. จัดอุปกรณ ์ในการป้องกันเช้ือโรคเข้าสู่ตนเอง เช่น แอลกอฮอล ์เจล 

ความเพียงพอของชุดป้องกนั
ระหว่างเข้าสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย 

หน่วยงานสนับสนุนบริการ ๑. บุคลากรป้องกันตนเองโดยการสวมหน้ากากอนามัย 

๒. ปรับลดการเข้าถึง/ปฏิบัติงานในจุด/พื้นท่ีบริการผู้ป่วย 

3. ก าหนดระยะห่างระหว่างบุคลากรกับบุคลากร ในพื้นท่ีปฏิบัติงาน 

4. จัดอุปกรณ ์ในการป้องกันเช้ือโรคเข้าสู่ตนเอง เช่น แอลกอฮอล์เจล 

หลีกเล่ียงการเข้าสู่พื้นท่ีให้บริการ
ผู้ป ่วย หากไม่จ าเป็น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรการ ประเด็น ระยะเร่งดวน ระยะเข้มขน้ 

ควบคุมการแพรกระจายเชื้อ  การเฝ ้าระวัง การป้องกันควบคุม และการรักษาผู้ป่วย 
COVID-19 / กลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิด / กลุ่มผู้มีภาวะเส่ียง
และชุมชนท่ีอยู่อาศัยของผู้ป ่วย 
(PCT/IC = เจ้าภาพหลักด้านการรักษาพยาบาล) 
(ผู้รับผิดชอบงานควบคุมโรค =เจ้าภาพหลักด้านการ
เฝ้าระวัง-สอบสวน-ควบคุมโรค) 

๑. สร้างความเข้าใจท้ังผู้ให้บริการ ผู้ป่วย และผู้เกี่ยวของ ด้วยข้อมูลท่ี
ถูกต้องครบถ้วน 

๒. ทีมงานด้านการรักษาพยาบาล ก าหนดแผน/แนวทางการดูแลผู้ป่วย 
3. บุคลากรทุกคนได้เตรียมความพรอมรับสถานการณ ์โดยรวมซ้อมแผน 
เผชิญเหตุ ท้ังในส่วนของการเข้าร่วมซ้อมแผนโดยตรง หรือช่องทางอื่น
ตามท่ีผู้รับผิดชอบแผนฯก าหนดวิธีไว โดยตอ้งปฏิบัตอิย่างจริง 
4. ทีมงานด้านการเฝ้าระวัง-สอบสวน-ควบคุมโรค ก าหนดแผน/แนวทาง 
รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทุกคนใน รพ. ไดรั้บทราบและถือปฏิบัติ
ตามแนวทางท่ีก าหนดอย่างจริงจัง 

  ปรับเปล่ียนกระบวนการท างาน 

ให้สอดคลอง และทันสถานการณ ์ 

รวมถึงแจ้งแนวทางท่ีเปล่ียนแปลง 

ให้บุคลากรทุกฝ ่ายได้รับทราบและ
ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

การท าความสะอาดบริเวณโดยรอบ/พื้นผิวสัมผัสใน
พื้นท่ีท างาน และพื้นท่ี/จุดให้บริการ   
(ENV = เจ้าภาพหลัก) 

๑. ทุกพื้นท่ีท างาน / พื้นท่ีสัมผัสผู้ป ่วย ได้รับการท าความสะอาดอย่าง
ต่อเนือ่ง ในทุกวัน/ทุกสัปดาห ์    
๒. พื้นท่ีสัมผัสผู้ป ่วย ได้รับการรณรงค ์ท าความสะอาด ฉีดพ่นสารเคมี
อย่างต่อเนือ่ง ตามการวินิจฉัยของเจ้าของพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบ 

๑. ท าความสะอาดพื้นท่ีท างาน 
ทุกวัน 
 ๒. ท าความสะอาดพื้นท่ีสัมผัส
ผู้ป่วย ท้ังก่อนและหลังการ
ให้บริการ 

 

โรงพยาบาลเสาไห้ฯ จังหวัดสระบุรี   

25 มิถุนายน  2563 
 
 


