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ผลกระทบของโรค COVID-19 ต่อการดูแลรักษาโรคทางระบบประสาท

ระบบขนส่งสาธารณะ

สังเกตอาการกันเอง

เตียงใน รพ.ไม่เพียงพอ

การซักประวัติ ตรวจร่างกายทาง
ระบบประสาทมีข้อจ ากัด

การนัด ติดตามการรักษามี
ข้อจ ากัด ผู้ป่วยไม่อยากมา รพ.

อยูห่่างกัน ผู้ป่วยถกูละเลย

ระบบส่งต่อผู้ป่วย

การมารับการรักษาใน รพ. ท าได้
ยากล าบาก



ผลกระทบของโรค COVID-19 ต่อการดูแลรักษาโรคทางระบบประสาท

Online/video consultation

Virtual medicine

Virtual advice

ระบบจัดส่งยาถงึบ้าน

อสม

Telephone
สายด่วน รพ.

Line/face book



ค าแนะน าการจัดการทั่วไปในสถานพยาบาล
ส าหรับการดูแลผู้ป่วยโรคทางระบบประสาท

- ใหบ้รกิารรกัษาพยาบาลได ้ใกลเ้คียงกบัระบบปกตท่ีิเคยเป็นมาก่อน
- ปอ้งกนั การตดิเชือ้ใน รพ. ของบคุลากรทัง้หมด 
- ปอ้งกนัการตดิเชือ้ผูป่้วยใน รพ. โดยเฉพาะผูป่้วยท่ีมีภมูิตา้นทานต ่ากวา่ปกติ

NEW NORMAL



สถานพยาบาล

1. พืน้ที่ทั่วไป

- จ ากดัจดุ เขา้ - ออก 
- จดุคดักรองก่อนเขา้ รพ.
- ARI clinic 
- จดัสถานท่ีส าหรบัลา้งมือ ตามจดุตา่งๆพรอ้มดว้ย สบู ่เจลลา้งมือ
- จดัหา แอลกอฮอรเ์จล (70% alcohol) หรอื 70% alcohol ส าหรบัลา้งมือตามจดุตา่งๆ
- จดัใหม้ีการท าความสะอาดอปุกรณ ์และบรเิวณที่มีผูส้มัผสั ปรมิาณมากอย่างเสม ่าเสมอ 

เช่น โต๊ะตรวจโรค คอมพิวเตอร ์อปุกรณต์า่งๆที่ใชใ้นการตรวจโรค ตลอดจนอปุกรณอ์ื่นๆ เช่น
ที่จบัประต ูหอ้งน า้ เป็นตน้ ดว้ยน า้ยาฟอกขาว (5% Sodium hypochlorite 1 สว่นตอ่
น า้ 99 สว่น หรอื 20 ซีซี (1.3 ชต) ผสมน า้ 1 ลติร น า้ยาฟอกขาว ไมเ่หมาะกบัโลหะ หรอืใช ้
chloroxylenol 4.8% ใช ้25 ซีซี (1.7 ชต) ผสมน า้ 1 ลติร



สถานพยาบาล

1. พืน้ที่ทั่วไป

- จดัใหม้ีสือ่ประชาสมัพนัธก์ารปอ้งกนัการแพรก่ระจายเชือ้โรค เช่น โปสเตอร ์การลา้งมือท่ีถกู
วิธี การสวมหนา้กากอนามยั เป็นตน้

- การจดัการขยะติดเชือ้ตามมาตรฐาน
- ตรวจสอบระบบการถ่ายเทอากาศ ระบบเครือ่งปรบัอากาศ ระบบน า้เสยี โดยวิศวกร และ

หนว่ยช่าง เพื่อลดการแพรก่ระจายเชือ้ทางอากาศ ติดตอ่สูผู่ป่้วย
- ลดความแออดั มาตรการ social distancing ใชพ้ืน้ท่ี 5 ตร.ม ตอ่คน เวน้ระยะหา่ง

ระหวา่งบคุคลอยา่งนอ้ย 1 เมตร



สถานพยาบาล

2. คลินิกระบบประสาท ผู้ป่วยนอก (OPD)

- คดักรอง วดัอณุหภมูิ และซกัประวตัิความเสีย่ง
- ผูป่้วยและญาติ สวมหนา้กากอนามยั/หนา้กากผา้ ตลอดเวลาที่อยูใ่น รพ.
- ลดความแออดั มาตรการ social distancing ใชพ้ืน้ท่ี 5 ตร.ม ตอ่คน เวน้ระยะหา่ง

ระหวา่งบคุคลอยา่งนอ้ย 1 เมตร
- ก าหนดให ้ญาติ 1 คน ตอ่ผูป่้วย 1 คนในการเขา้พบแพทย ์งดการน าเดก็เลก็มา รพ.
- จดัใหม้ี แอลกอฮอรเ์จล หรอื 70% alcohol ประจ าหอ้งตรวจทกุหอ้ง และตามจดุตา่งๆ
- จดัระบบนดัใหม้ีประสทิธิภาพ ปรบัระยะการนดัหมาย
- จ ากดั ผูป่้วย walk-in
- จดัระบบสง่ยาไปท่ีบา้น ระบบใหค้ าปรกึษาทางโทรศพัท ์หรอื telemedicine



สถานพยาบาล

3. หอผู้ป่วย โรคทางระบบประสาท

- ญาติเฝา้ หรอื เขา้เยี่ยมไขไ้ด ้1 คนตอ่ผูป่้วย 1 คน ตามเวลาที่ก าหนด
- ญาติ และ ผูป่้วยตอ้งสวมหนา้กากอนามยัขณะที่อยูใ่น รพ อยา่งเครง่ครดั 
- ปิดประตเูขา้-ออก โดยใหม้กีาร scan บตัร ส าหรบัเจา้หนา้ที่ 
- จดัระบบ social distancing เวน้ระยะหา่งระหวา่งญาต ิและ ผูป่้วย 

รวมถึงผูป่้วยอื่นๆ ในหอผูป่้วย
- จดัใหม้ี 70% alc หรอื alc gel ประจ าเตียง ผูป่้วย



ค าแนะน าส าหรับผู้ป่วยและญาติ

- สวมหนา้กากอนามยั/หนา้กากผา้ ตลอดเวลาที่อยูใ่นสถานพยาบาล
- เวน้ระยะหา่งอยา่งนอ้ย 1 เมตร
- ลา้งมืออยา่งถกูวิธี ในสบูก่อ้น/เหลว ฟอกมือนาน 15 วินาที หากลา้งมือดว้ย alc gel ใหใ้ช ้10 ซีซี 

ถใูหท้ั่วมือใชเ้วลา 15-25 วินาที ไมต่อ้งลา้งมือซ า้ดว้ยน า้ ทิง้ไวใ้หแ้หง้เอง ไมต่อ้งเช็ดมือดว้ยผา้
- ควรพกชอ้นสว่นตวั หรอืแกว้น า้สว่นตวัมาที่ รพ. เอง
- ท าความสะอาดมอืทกุครัง้ก่อน เตรยีมอาหาร หรอื ปอ้นอาหารให ้ผูป่้วย และหลงัเขา้ห้องน า้ทกุครัง้
- งด/ลดการมาเยี่ยมจาก เพื่อน ญาติหา่งไกล ใหน้อ้ยที่สดุ แนะน าใหเ้ยี่ยมทาง โทรศพัท ์สือ่ออนไลน์

ตา่งๆแทน ขณะเขา้เยี่ยม สวมหนา้กากอนามยั/หนา้กากผา้ทกุครัง้ 
- หากผูเ้ขา้เยี่ยมมีไข ้หา้มเขา้เยี่ยม
- กรณีที่ ผูป่้วยมีอาการคงที่  ผลการตรวจลา่สดุคงที่ ติดตอ่ รพ.เลือ่นนดั หรอื ผูด้แูลรบัยาแทน หรอื 

รบัยา รพ.ขา้งเคียง หรอื แจง้ความจ านงคส์ง่ยาไปท่ีบา้น
- หากผูป่้วยแยล่ง ปรกึษาแพทยท์างโทรศพัท,์ ทางไกลออนไลน,์ ไป รพ.ขา้งเคียง



บุคลากรทางการแพทย์

- รณรงคใ์หป้อ้งกนัตนเอง โดยลา้งมอืบอ่ยๆทกุครัง้หลงัสมัผสัผูป่้วยแตล่ะราย
- เพิ่มความตระหนกัถึงความเสีย่งในการปนเป้ือนเชือ้ โดยใหค้วามส าคญัในการปอ้งกันตนเอง เช่น

การสวมหนา้กากอนามยั ถงุมือในขณะปฏิบตัิงาน และดแูลท าความสะอาดสิง่ของที่ใช้บอ่ยๆ
- คดักรองบคุลากรทกุคนกอ่นเขา้มาในสถานพยาบาล
- ก่อนไปท างาน ควรจดัเตรยีมหนา้กากอนามยั และ alc gel, 70% alc
- สวมหนา้กากอนามยัตลอดเวลาที่ปฏิบตัิงาน
- Social distancing เวน้ระยะหา่ง 1-2 เมตร
- สลบัพกัรบัประทางอาหารกลางวนั นั่งหา่งกนั หนัหนา้ไปทิศทางเดียวกนั หรอืมีฉากกัน้ระหวา่ง

บคุคล
- การใชห้อ้งน า้รว่มกนั ตอ้งมีการท าความสะอาดก่อนการใช ้ปิดฝา้ชกัโครกทกุครัง้ก่อนกดน า้ เพื่อ

ลดการแพรก่ระจายเชือ้



บุคลากรทางการแพทย์

- หลกีเลีย่งการรว่มงานทางสงัคม (ที่ไมจ่ าเป็น)ที่มีคนรวมกนัจ านวนมาก
- การประชมุภายในหนว่ยงาน ระหวา่งหนว่ยงาน ควรเลอืกใชก้ารประชมุ ผา่นระบบ online 

หากมีการจดัเลีย้งใหใ้ช ้set box
- สนบัสนนุอปุกรณค์ุม้ครองความปลอดภยัที่ได ้มาตรฐานรบัรองชีววตัถอุนัตราย (biohazard) 

เช่น หนา้กาก แวน่ครอบตา เครือ่งปอ้งกนับรเิวณใบหนา้ เสือ้ กาวน ์ถงุมือ เป็นตน้
- เมื่อกลบัถึงบา้น ใหอ้าบน า้ ท าความสะอาดรา่งกาย และเปลีย่นชดุใหม่
- หากมีไขใ้หห้ยดุท างาน รกัษาตวั



THANK YOU








