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ข้อแนะนําในการให้บริการด้านการแก้ไขการได้ยนิและการแก้ไขการพูด                                                       

ในสถานการณ์การระบาดของโรค Covid 19 

จากสถานการณ์การระบาดของโรค Covid 19 ซึงส่งผลกระทบต่อการใหบ้ริการดา้นการแกไ้ขการ

ไดย้นิและการแกไ้ขการพดูมาในช่วงระยะเวลาหนึง จนถึงปัจจุบนัทีสถานการณ์ในประเทศมีแนวโนม้

ในทางทีดีขึน และอาจมีการผอ่นปรนมาตรการต่างๆ ทางสงัคมในไม่ชา้ อยา่งไรกต็ามสมาคมโสตสมัผสั

วิทยาและการแกไ้ขการพดูแห่งประเทศไทยเห็นวา่การหลีกเลียงและป้องกนัการแพร่กระจายเชือไวรัสโคโร

นา ยงัตอ้งคงไวอ้ยา่งเคร่งครัดอีกเป็นเวลานานจนกว่าการระบาดจะสินสุดลง สมาคมฯ จึงขอเสนอ

ขอ้แนะนาํในการใหบ้ริการดา้นการแกไ้ขการไดย้นิและการแกไ้ขการพดู เพือใหน้กัแกไ้ขการไดย้นิ (หมาย

รวมถึง พนกังาน / เจา้หนา้ทีวิทยาศาสตร์การแพทย)์ และนกัแกไ้ขการพดู ใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติังาน 

โดยยดึแนวทางปฏิบติัตามนโยบายของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เรืองการป้องกนัการ

แพร่กระจายของโรค Covid 19  

หลกัการทัวไป 

งานบริการดา้นการแกไ้ขการไดย้นิและการแกไ้ขการพดูเป็นงานทีตอ้งใหบ้ริการแก่ผูที้มีความ

ผดิปกติของการสือความหมาย ทงัในดา้นความผดิปกติทางการไดย้นิ ความเขา้ใจ/การใชภ้าษาและการพดู 

รวมถึงการกลืน ในสถานการณ์ของการระบาดของโรค Covid 19 ผูที้มีความผดิปกติทางการไดย้นิมีความ

จาํเป็นอยา่งยงิทีจะตอ้งไดย้นิ เพือรับฟัง ติดตามข่าวสารเกียวกบัการระบาดของโรคจากหน่วยงานราชการ

ต่างๆ อีกทงันโยบายการรักษาระยะห่างทางกายภาพ (physical distancing) ทาํใหมี้ความจาํเป็นตอ้งใชก้าร

สือสารผา่นทางโทรศพัท ์แอพพลิเคชนัไลน ์หรือแอพพลิเคชนัอืนๆ เพือสือสารกบับุคคลในครอบครัว ญาติ

พีนอ้ง เพือน และผูร่้วมงาน โดยผูรั้บบริการทีมีปัญหาทางการไดย้นิส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มผูสู้งอายทีุมีความ

เสียงต่อการติดเชือไดง่้ายกว่ากลุ่มช่วงอายอืุน  ๆสาํหรับผูที้มีความผดิปกติทางดา้นความเขา้ใจ/การใชภ้าษา

และการพดู รวมถึงการกลืน อาจดูเหมือนเป็นกลุ่มทีไม่มีความจาํเป็นเร่งด่วนในการรับบริการ อยา่งไรก็ตาม

ยงัคงมีผูรั้บบริการทีควรไดรั้บการแกไ้ข ฟืนฟสูภาพอยา่งต่อเนือง เพือให้สามารถดาํรงชีวิตไดอ้ยา่งใกลเ้คียง

ปกติมากทีสุด เช่น ผูที้มีปัญหาดา้นการกลืน นอกจากนีในกลุ่มเด็กทีมีความล่าชา้หรือผดิปกติทางดา้น

พฒันาการทางภาษาและการพดูก็เช่นเดียวกนัทีควรไดรั้บการแกไ้ขและฝึกฝนอยา่งต่อเนือง   
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สมาคมโสตสมัผสัวิทยาและการแกไ้ขการพดูแห่งประเทศไทยตระหนกัถึงการใหบ้ริการดา้นการ

แกไ้ขการไดย้นิและการแกไ้ขการพดูตามความจาํเป็นดงักล่าว โดยในขณะเดียวกนัก็ตอ้งคาํนึงถึงการป้องกนั

การแพร่กระจายของโรค Covid  ดงันนันกัแกไ้ขการไดย้นิและนกัแกไ้ขการพดูจึงตอ้งมีส่วนช่วยในการ

ป้องกนัและลดการแพร่ระบาดของโรค 

สิงสาํคญัประการทีหนึงคือ การดูแลผูรั้บบริการตอ้งเป็นผูรั้บบริการทีไม่มีอาการ-อาการแสดงของ

การติดเชือ Covid 19 หรือมีการติดเชือ Covid 19 

สิงสาํคญัประการทีสองคือ เพือลดการแพร่กระจายของโรค สมาคมฯ จึงเสนอขอ้แนะนาํใน 2 

แนวทาง คือ การใหบ้ริการโดยผูรั้บบริการไม่ตอ้งเขา้รับบริการทีโรงพยาบาล และการใหบ้ริการโดย

ผูรั้บบริการทีจาํเป็นตอ้งเขา้รับบริการทีโรงพยาบาล  

ขอ้แนะนาํนีเป็นแนวทางเพือใหน้กัแกไ้ขการไดย้นิและนกัแกไ้ขการพดูนาํไปปรับใชใ้หเ้หมาะสม

กบับริบทและหน่วยงานของตนเอง ในขณะทียงัมีการระบาดของโรค Covid 19 รวมถึงจะตอ้งพึงระลึกเสมอ

ในการปฏิบติังานโดยยดึหลกัของจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ 

 

การให้บริการด้านการแก้ไขการได้ยนิ 

การให้บริการโดยผู้รับบริการไม่ต้องเข้ารับบริการทีโรงพยาบาล  

นกัแกไ้ขการไดย้นิจะตอ้งเตรียมความพร้อมเพือสามารถใหบ้ริการดา้นการแกไ้ขการไดย้นิโดยที

ผูรั้บบริการไม่ตอ้งเขา้มาติดต่อทีโรงพยาบาล ดงันี 

1. จดัหาระบบใหผู้รั้บบริการสามารถติดต่อผา่นการสือสารดา้นต่างๆ เพือขอคาํแนะนาํ การ

ช่วยเหลือและการนดัหมาย  เช่น จดัทาํการสือสารผา่นแอพพลิเคชนัไลน์ เวป็ไซด ์หรือเบอร์

โทรศพัทที์สามารถติดต่อไดส้ะดวก เป็นตน้ โดยใหผู้รั้บบริการสามารถเขา้ถึงระบบสือสาร

เหล่านีเพือรับคาํแนะนาํ และการช่วยเหลือในดา้นต่างๆ จากนกัแกไ้ขการไดย้นิ รวมถึงการนดั

หมายในกรณีทีมีความจาํเป็น 

2. จดัระบบใหมี้การส่งเครืองช่วยฟังมาตรวจสอบ กรณีทีเครืองมีปัญหาโดยผูรั้บบริการสามารถ

จดัส่งทางไปรษณีย ์และสอบถามความคืบหนา้ผา่นทางระบบสือสารทีจดัไว ้รวมถึงส่งกลบัไป

ยงัผูรั้บบริการหลงัดาํเนินการแกไ้ขเรียบร้อยแลว้  



3 
 

3. กรณีทีผูรั้บบริการสงสยัว่ามีปัญหาทางการไดย้นิ นกัแกไ้ขการไดย้นิอาจใหค้าํปรึกษาการใช้

แอพพลิเคชนัตรวจการไดย้นิแบบคดักรองในโทรศพัทมื์อถือดว้ยตนเองใหแ้ก่ผูรั้บบริการ ผา่น

ระบบการสือสารทีจดัไว ้ เมือไดผ้ลการทดสอบการไดย้นิเบืองตน้ใหส่้งผลมาใหพิ้จารณาว่า

จาํเป็นตอ้งมาโรงพยาบาลหรือไม่  แอพพลิเคชนัตรวจการไดย้นิในโทรศพัทมื์อถือทีแนะนาํ 

เช่น “Hearing Test” application ในระบบ Android “uHear” application ในระบบ ios   เป็นตน้  

4. หากกรณีทีนกัแกไ้ขการไดย้นิไดป้ระเมินแลว้ พบว่าผูรั้บบริการจาํเป็นตอ้งมาทีโรงพยาบาล 

ก่อนทาํการนดัหมายวนั จะตอ้งซกัประวติัสาํคญั 4 ขอ้ ดงันี 

a. เมือเร็วๆ นีผูรั้บบริการไดเ้ดินทางไปในจงัหวดัหรือพืนทีทีมีการระบาดของเชือ Covid 

19 ใช่หรือไม่ เช่น มาจากต่างประเทศ กรุงเทพฯ นนทบุรี สมุทรปราการ ภูเก็ต ชลบุรี 

ยะลา ปัตตานี สงขลา ฯลฯ (ติดตามประกาศของกรมควบคุมโรคเกียวกบัพืนทีเสียง) 

b. ผูรั้บบริการมีการสมัผสัใกลชิ้ดกบัผูป่้วย  Covid 19 ในระยะ 14 วนัทีผา่นมา ใช่

หรือไม่ 

c. ผูรั้บบริการมีการสมัผสัใกลชิ้ดกบัผูที้เดินทางมาจากพืนทีเสียงของการระบาดของโรค 

Covid 19 ในระยะ  วนัทีผา่นมา ใช่หรือไม่ เช่น มาจากต่างประเทศ กรุงเทพฯ 

นนทบุรี สมุทรปราการ ภูเก็ต ชลบุรี ยะลา ปัตตานี สงขลา ฯลฯ (ติดตามประกาศของ

กรมควบคุมโรคเกียวกบัพืนทีเสียง)  

d. ผูรั้บบริการมีไข ้หรืออาการแสดงทีเกียวขอ้งกบัโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บ

คอ นาํมกูไหล มีเสมหะ หายใจลาํบาก หอบเหนือย ปวดเมือยตามตวั อยา่งใดอยา่ง

หนึง ใช่หรือไม่ 

หากผูรั้บบริการตอบว่า “ใช่” ในขอ้หนึงขอ้ใด จะยงัไม่นดัหมายวนั และแนะนาํผูรั้บบริการให้

สงัเกตอาการตนเอง หากพบว่ามีอาการผดิปกติมากขึนใหรี้บไปพบแพทยย์งัโรงพยาบาลพร้อม

แจง้ประวติัอาการโดยละเอียด หากอาการไม่ผดิปกติเพิมมากขึนใหร้อจนไม่พบอาการผดิปกติ

ใดๆ หรือรอใหค้รบ 14 วนัหลงัจากสมัผสัความเสียง เมือไม่พบอาการผดิปกติใดๆ จึงค่อย

ติดต่อทาํนดัหมายวนัตรวจ 

การให้บริการโดยผู้รับบริการจาํเป็นต้องเข้ารับบริการทีโรงพยาบาล 

 นกัแกไ้ขการไดย้นิจะตอ้งจดัเตรียมความพร้อมของการคดักรอง การจดัลาํดบัการเขา้รับบริการ 

สถานที การทาํความสะอาด ใหมี้ความพร้อมเพือลดการแพร่กระจายของเชือ Covid 19 
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1. พืนทีนงัรอ 

a. การพกัรอระหว่างเขา้รับบริการ ใหร้อไม่เกิน 2 คน ยกเวน้ถา้หนา้หอ้งตรวจทีมีพืนที

กวา้งขวางใหจ้ดัเกา้อีนงัรอเวน้ระยะห่างระหว่างแต่ละคน 1 เมตร และผูรั้บบริการ

รวมทงัญาติไม่เกิน 1 คน ตอ้งสวมหนา้กากอนามยั หรือหนา้กากผา้ 

b. เมือเขา้รับบริการผูรั้บบริการจะตอ้งลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอล ์อยา่งนอ้ย 20 วินาที

ก่อนเขา้หอ้งตรวจ และหลีกเลียงการนาํมือมาสมัผสัหนา้ ปาก จมกูและตา รวมทงัสวม

หนา้กากอนามยั หรือหนา้กากผา้ 

c. ตอ้งจดัระบบใหผู้รั้บบริการลดระยะเวลารอคอยในพืนทีนงัรอใหน้อ้ยทีสุด 

2. การใหบ้ริการ เพือตรวจการไดย้นิ หรือ ตรวจการทรงตวั 

แพทยจ์ะพิจารณาเพือส่งผูรั้บบริการทีมีความจาํเป็นตอ้งไดรั้บการตรวจ หรือผูรั้บบริการที

ไดรั้บการนดัหมายล่วงหนา้จากนกัแกไ้ขการไดย้นิ 

a. นกัแกไ้ขการไดย้นิจะตอ้งไม่สวมใส่เครืองประดบับริเวณมือหรือขอ้มือ ทีจะเป็นแหล่ง

สะสมของเชือโรค และควรตดัเลบ็ใหส้นั สวมใส่อุปกรณ์ป้องกนั ไดแ้ก่ สวมหนา้กาก

อนามยั face shield หมวกคลุมผม เสือคลุม และนกัแกไ้ขการไดย้นิตอ้งลา้งมือดว้ยเจล

แอลกอฮอลอ์ยา่งนอ้ย 20 วินาทีทงัก่อนและหลงัการใหบ้ริการในผูรั้บบริการแต่ละราย  

หากตอ้งมีการสมัผสัตวัผูรั้บบริการแนะนาํใหส้วมถุงมือ โดยตอ้งถอดถุงมือทิงหลงั

ใหบ้ริการผูป่้วยแต่ละราย และตอ้งระวงัหา้มเอามือมาสมัผสัใบหนา้ ปาก จมกู ตา 

b. หลงัจากตรวจเรียบร้อยแลว้ จะตอ้งทาํความสะอาดอุปกรณ์ทีใชใ้นการตรวจทุกครัง 

ก่อนทีจะเริมใหบ้ริการผูรั้บบริการรายต่อไป 

c. หากไม่มีความจาํเป็น ไม่อนุญาตใหญ้าติของผูรั้บบริการเขา้มาในหอ้งตรวจ 

d. เอกสารเกียวกบัการตรวจ ควรมีเจา้หนา้ทีนาํส่งกลบัไปพบแพทย ์โดยไม่ควรให้

ผูรั้บบริการหรือญาติถือไปเอง เพือลดการปนเปือนทีเอกสาร 

3. การใหบ้ริการเกียวกบัเครืองช่วยฟัง 

a. กรณีทีใหบ้ริการในการปรับแต่ง แกไ้ขปัญหา ตรวจสอบการทาํงานของเครืองช่วยฟัง 

การทาํความสะอาดตวัเครือง และพิมพหู์ หากไม่จาํเป็นตอ้งใหผู้รั้บบริการเขา้มายงั

หอ้งตรวจ ใหน้งัทีจุดพกัรอดา้นนอกหอ้ง เพือหลีกเลียงการสมัผสัตวัผูรั้บบริการโดย

ไม่จาํเป็น หากมีความจาํเป็นตอ้งใหผู้รั้บบริการเขา้หอ้งปรับแต่งเครืองช่วยฟัง นกั

แกไ้ขการไดย้นิตอ้งปฏิบติัตวัเช่นเดียวกบัขอ้ 2a และจาํกดัการเขา้หอ้งปรับแต่ง

เครืองช่วยฟังเฉพาะผูรั้บบริการ หรือหากจาํเป็นอนุญาตใหญ้าติทีดูแลเขา้มาไดเ้พียง    
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1 คน ผูรั้บบริการและญาติตอ้งปฏิบติัตามขอ้ 1b อยา่งเคร่งครัด ขณะปรับแต่ง

เครืองช่วยฟังนกัแกไ้ขการไดย้นิตอ้งพยายามรักษาระยะห่างจากผูรั้บบริการและญาติ 

และพยายามสมัผสัตวัผูรั้บบริการใหน้อ้ยทีสุด 

b. กรณีประเมินเครืองช่วยฟังใหม่ นกัแกไ้ขการไดย้นิจะตอ้งปฏิบติัตวัตามขอ้ 2a ส่วน

ผูรั้บบริการและญาติทีดูแลจาํนวน 1 คน จะตอ้งปฏิบติัตวัตามขอ้ 1b นกัแกไ้ขการได้

ยนิจะตอ้งปฏิบติัตวัอยา่งเคร่งครัดระหว่างทีทาํการทดสอบเครืองช่วยฟัง และ

ระมดัระวงัการรักษาระยะห่างจากผูรั้บบริการและญาติ เมือทาํแบบพิมพหู์เสร็จแลว้ให้

เก็บแบบพิมพหู์ในภาชนะหรือซองพลาสติกปิดผนึกทนัที โดยตอ้งระมดัระวงัอยา่ให้

ปลายแบบพิมพหู์สมัผสักบัมือนกัแกไ้ขการไดย้นิ หรือพืนผวิโต๊ะโดยไม่จาํเป็น และ

ตอ้งทาํความสะอาดอุปกรณ์ทุกชิน รวมถึงพืนผวิโต๊ะเกา้อีทีวางอุปกรณ์เมือเสร็จสิน

การประเมิน  

4. การใหบ้ริการเกียวกบัประสาทหูเทียม หรืออุปกรณ์ช่วยการไดย้นิชนิดอืนๆ 

ปฏิบติัเช่นเดียวกนักบัขอ้ 3 การใหบ้ริการเกียวกบัเครืองช่วยฟัง 

บทบาทของนกัแก้ไขการได้ยนิในการตรวจคดักรองการได้ยนิในทารกแรกเกดิ 

 ทารกแรกเกิดทีไดรั้บการคดักรองการไดย้นิและไดผ้ล “refer” ซึงโดยปกติจะตอ้งไดรั้บการตรวจ

วินิจฉยัการไดย้นิโดยเร็วทีสุด แต่จากสถานการณ์การระบาดของโรค Covid 19 การจะใหเ้ด็กทารกตอ้งมา

รับการตรวจซาํทีโรงพยาบาลถือว่ามีความเสียงค่อนขา้งมาก นกัแกไ้ขการไดย้นิอาจใชก้ารสือสารทาง

โทรศพัท ์หรือระบบสือสารออนไลน์ เพือติดตามถึงพฒันาการทางการไดย้นิของเดก็ว่าพฒันาไดต้ามเกณฑ์

เด็กปกติหรือไม่ หรือจดัทาํคาํแนะนาํการสงัเกตพฒันาการทางการไดย้นิของเดก็ใหผู้ป้กครองใชใ้นการ

ตรวจสอบ หากพบว่าพฒันาการทางการไดย้นิไม่เหมาะสมกบัวยัใหติ้ดต่อเพือนดัหมายใหม้าพบนกัแกไ้ข

การไดย้นิทีโรงพยาบาล แต่หากเดก็สามารถพฒันาการทางการไดย้นิไดส้มวยัใหน้ดัหมายเพือตรวจการได้

ยนิซาํตามระบบออนไลน์ทีจดัให ้เมือสถานการณ์การระบาดของโรคลดลง  

บทบาทของนกัแก้ไขการได้ยนิในการฟืนฟูมรรถภาพทางการได้ยนิ 

 กรณีทีผูรั้บบริการโดยเฉพาะในเด็กทียงัไม่มีพฒันาการทางภาษาและการพดูทีไดรั้บการใส่

เครืองช่วยฟังและอยูใ่นระหว่างการฝึกฟัง (auditory training) หากผูรั้บบริการไม่ไดรั้บการฝึกฟังอยา่ง

ต่อเนืองจะทาํใหโ้อกาสในการพฒันาภาษาและการพดูล่าชา้ได ้ดงันนันกัแกไ้ขการไดย้นิจะตอ้งพิจารณาให้
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รอบคอบโดยคาํนึงถึงหลกัความปลอดภยัและป้องกนัการแพร่กระจายของเชือ โดยอาจจดัทาํโปรแกรมการ

ฝึกใหผู้ป้กครองฝึกทีบา้น แลว้รายงานผลการฝึกผา่นทางระบบออนไลน์ทีนกัแกไ้ขการไดย้นิจดัไวใ้หเ้ป็น

ระยะๆ ตามทีกาํหนด เพือใหน้กัแกไ้ขการไดย้นิติดตามความกา้วหนา้ของเด็กและสามารถใหค้าํปรึกษาใน

การฝึกลาํดบัต่อไป หรือนกัแกไ้ขการไดย้นิอาจทาํการฝึกออนไลน์ในกรณีทีเดก็มีความพร้อมและร่วมมือใน

การฝึก ส่วนกรณีทีผูป้กครองเดก็มีขอ้จาํกดัในการใชร้ะบบออนไลน์อาจตอ้งนดัเด็กมาติดตามเพือประเมิน

ความกา้วหนา้และใหง้านกบัผูป้กครองกลบัไปฝึกต่อทีบา้น โดยวนัทีนดัหมายจะตอ้งซกัประวติัสาํคญั 4 ขอ้ 

หากพบขอ้หนึงขอ้ใดทีตอบว่า “ใช่” ใหเ้ลือนการนดัหมายออกไปก่อน และก่อนวนันดัหมายไม่เกิน 24 

ชวัโมง เด็กตอ้งไม่มีอาการป่วย ไดแ้ก่ ไข ้ไอ มีนาํมกู มีผนืแดงตามร่างกาย ทอ้งเสีย หรือมีการติดเชือทีตา 

หากมีอาการดงักล่าวอยา่งใดอยา่งหนึงใหง้ดมาตามวนันดั เมือเขา้หอ้งฝึกนกัแกไ้ขการไดย้นิจะตอ้งสวม

หนา้กากอนามยั หมวกคลุมผม เสือคลุม ลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลอ์ยา่งนอ้ย 20 วินาทีทงัก่อนและหลงัทาํ

การฝึก เดก็และผูป้กครองจาํนวน 1 คนทีเขา้หอ้งฝึกตอ้งสวมหนา้กากอนามยัหรือหนา้กากผา้ตลอดเวลาทีอยู่

ในหอ้งฝึก โดยก่อนเขา้หอ้งฝึกจะตอ้งลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลอ์ยา่งนอ้ย 20 วินาที และควรใชเ้วลาในการ

ฝึกเท่าทีจาํเป็น หลงัการฝึกตอ้งทาํความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆ พืนผวิโต๊ะ และเกา้อีใหเ้รียบร้อย 

 

การให้บริการด้านการแก้ไขการพูด 

การให้บริการโดยผู้รับบริการไม่ต้องเข้ารับบริการทีโรงพยาบาล  

นกัแกไ้ขการพดู จะตอ้งเตรียมความพร้อมเพือสามารถใหบ้ริการดา้นการแกไ้ขการพดูโดยที

ผูรั้บบริการไม่ตอ้งเขา้มารับบริการทีโรงพยาบาล ดงันี 

1. จดัหาระบบใหผู้รั้บบริการสามารถติดต่อผา่นการสือสารดา้นต่างๆ เพือขอคาํแนะนาํ การ

ช่วยเหลือและการนดัหมาย  เช่น จดัทาํการสือสารผา่นแอพพลิเคชนัไลน์ เวป็ไซด ์หรือเบอร์

โทรศพัทที์สามารถติดต่อไดส้ะดวก เป็นตน้ โดยใหผู้รั้บบริการสามารถเขา้ถึงระบบสือสาร

เหล่านีเพือรับคาํแนะนาํ และการช่วยเหลือในดา้นต่างๆ จากนกัแกไ้ขการพดู รวมถึงการนดั

หมายในกรณีทีมีความจาํเป็น 

2. จดัใหมี้การแนะนาํ ฝึก แกไ้ข และสอบถามความคืบหนา้ผา่นทางระบบสือสาร เช่น

แอพพลิเคชนัไลน ์ซูมวิดีโอ สไกป์ ฯลฯ เป็นรายบุคคลตามความเหมาะสมในกรณีผูรั้บบริการ

รายเก่า 
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3. กรณีผูรั้บบริการรายใหม่ทีมีปัญหาทางการพดู นกัแกไ้ขการพดูอาจทาํการซกัประวติั สอบถาม

ลกัษณะความผดิปกติจากผูรั้บบริการหรือญาติ และใหค้าํแนะนาํเบืองตน้ 

4. หากกรณีทีนกัแกไ้ขการพดูประเมินแลว้ พบว่าผูรั้บบริการจาํเป็นตอ้งมาทีโรงพยาบาล ก่อนทาํ

การนดัหมายวนั จะตอ้งซกัประวติัสาํคญั 4 ขอ้ ดงันี 

a. เมือเร็วๆ นีผูรั้บบริการไดเ้ดินทางไปในจงัหวดัหรือพืนทีทีมีการระบาดของเชือ Covid 

19 ใช่หรือไม่ เช่น มาจากต่างประเทศ กรุงเทพฯ นนทบุรี สมุทรปราการ ภูเก็ต ชลบุรี 

ยะลา ปัตตานี สงขลา ฯลฯ (ติดตามประกาศของกรมควบคุมโรคเกียวกบัพืนทีเสียง) 

b. ผูรั้บบริการมีการสมัผสัใกลชิ้ดกบัผูป่้วย  Covid 19 ในระยะ 14 วนัทีผา่นมา ใช่

หรือไม่ 

c. ผูรั้บบริการมีการสมัผสัใกลชิ้ดกบัผูที้เดินทางมาจากพืนทีเสียงของการระบาดของโรค 

Covid 19 ในระยะ  วนัทีผา่นมา ใช่หรือไม่ เช่น มาจากต่างประเทศ กรุงเทพฯ 

นนทบุรี สมุทรปราการ ภูเก็ต ชลบุรี ยะลา ปัตตานี สงขลา ฯลฯ (ติดตามประกาศของ

กรมควบคุมโรคเกียวกบัพืนทีเสียง)  

d. ผูรั้บบริการมีไข ้หรืออาการแสดงทีเกียวขอ้งกบัโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บ

คอ นาํมกูไหล มีเสมหะ หายใจลาํบาก หอบเหนือย ปวดเมือยตามตวั อยา่งใดอยา่ง

หนึง ใช่หรือไม่ 

หากผูรั้บบริการตอบว่า “ใช่” ในขอ้หนึงขอ้ใด จะยงัไม่นดัหมายวนั และแนะนาํผูรั้บบริการให้

สงัเกตอาการตนเอง หากพบว่ามีอาการผดิปกติมากขึนใหรี้บไปพบแพทยย์งัโรงพยาบาลพร้อม

แจง้ประวติัอาการโดยละเอียด หากอาการไม่ผดิปกติเพิมมากขึนใหร้อจนไม่พบอาการผดิปกติ

ใดๆ หรือรอใหค้รบ 14 วนัหลงัจากสมัผสัความเสียง เมือไม่พบอาการผดิปกติใดๆ จึงค่อย

ติดต่อทาํนดัหมาย 

การให้บริการโดยผู้รับบริการจาํเป็นต้องเข้ารับบริการทีโรงพยาบาล 

 นกัแกไ้ขการพดู จะตอ้งจดัเตรียมความพร้อมของการคดักรอง การจดัลาํดบัการเขา้รับบริการ 

สถานที การทาํความสะอาด ใหมี้ความพร้อมเพือลดการแพร่กระจายของเชือ Covid 19 
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1. พืนทีนงัรอ 

a. การพกัรอระหว่างเขา้รับบริการ ใหร้อไม่เกิน 2 คน ยกเวน้ถา้หนา้หอ้งฝึกทีมีพืนที

กวา้งขวางใหจ้ดัเกา้อีนงัรอเวน้ระยะห่างระหว่างแต่ละคน 1 เมตร และผูรั้บบริการ

รวมทงัญาติไม่เกิน 1 คน ตอ้งสวมหนา้กากอนามยั หรือหนา้กากผา้ 

b. เมือเขา้รับบริการผูรั้บบริการจะตอ้งลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอล ์อยา่งนอ้ย 20 วินาที

ก่อนเขา้หอ้งฝึก และหลีกเลียงการนาํมือมาสมัผสัหนา้ ปาก จมกูและตา รวมทงัสวม

หนา้กากอนามยั หรือหนา้กากผา้ 

c. ตอ้งจดัระบบใหผู้รั้บบริการลดระยะเวลารอคอยในพืนทีนงัรอใหน้อ้ยทีสุด 

2. การใหบ้ริการแกไ้ขการพดู 

แพทยจ์ะพิจารณาเพือส่งผูรั้บบริการทีมีความจาํเป็นตอ้งไดรั้บการแกไ้ขการพดู หรือ

ผูรั้บบริการทีไดรั้บการนดัหมายล่วงหนา้จากนกัแกไ้ขการพดู 

a. นกัแกไ้ขการพดูจะตอ้งไม่สวมใส่เครืองประดบับริเวณมือหรือขอ้มือ ทีจะเป็นแหล่ง

สะสมของเชือโรค และควรตดัเลบ็ใหส้นั สวมใส่อุปกรณ์ป้อง ไดแ้ก่ สวมหนา้กาก

อนามยั face shield หมวกคลุมผม เสือคลุม และนกัแกไ้ขการพดูตอ้งลา้งมือดว้ยเจล

แอลกอฮอลอ์ยา่งนอ้ง 20 วินาทีทงัก่อนและหลงัการใหบ้ริการในผูรั้บบริการแต่ละราย  

หากตอ้งมีการสมัผสัตวัผูรั้บบริการแนะนาํใหส้วมถุงมือ โดยตอ้งถอดถุงมือทิงหลงั

ใหบ้ริการแต่ละราย และตอ้งระวงัหา้มเอามือมาสมัผสัใบหนา้ ปาก จมกู ตา 

b. หลงัจากประเมินและฝึกเรียบร้อยแลว้ จะตอ้งทาํความสะอาดอุปกรณ์ทีใช ้รวมถึง

พืนผวิโต๊ะเกา้อีทีวางอุปกรณ์เมือเสร็จสินการประเมินและฝึกทุกครัง ก่อนทีจะเริม

ใหบ้ริการผูรั้บบริการรายต่อไป 

c. หากไม่มีความจาํเป็น ไม่อนุญาตใหญ้าติของผูรั้บบริการเขา้มาในหอ้งฝึก 

d. จดัเตรียมเอกสารคาํแนะนาํ แบบฝึกหดัต่างๆ เพือใหผู้รั้บบริการนาํไปเป็นแนวทาง

ปฏิบติัตวั และ/หรือฝึกต่อทีบา้น 

e. แนะนาํการ ฝึก แกไ้ข และประเมินความคืบหนา้ผา่นทางระบบสือสารทีจดัไวส้าํหรับ

ผูรั้บบริการรายเก่า หรือนดัหมายตามความเหมาะสม 

3. การใหบ้ริการผูป่้วยใน กรณีโรคระบบประสาทและสมองทีมีปัญหาดา้นการสือความหมาย     

รวมถึงการกลืน 

a. กรณีใหบ้ริการทีหอ้งฝึกในหน่วยงาน ปฏิบติัเช่นเดียวกบัขอ้ 1 และ 2 
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b. กรณีใหบ้ริการทีหอผูป่้วย นกัแกไ้ขการพดูจะตอ้งปฏิบติัตวัตามขอ้ 2a และผูรั้บบริการ

และญาติทีดูแลจาํนวน 1 คน จะตอ้งปฏิบติัตวัตามขอ้ 1b โดยหลงัจากการประเมินและฝึก

ใหป้ฏิบติัตามขอ้ 2d และ 2e  

บทบาทของนกัแก้ไขการพูดในการพฒันาภาษาและการพูดในเด็ก 

 กรณีเดก็ทีมีพฒันาการทางภาษาและการพดูล่าชา้ทีอยูใ่นระหว่างการฝึก หากไม่ไดรั้บการฝึกอยา่ง

ต่อเนืองอาจทาํใหเ้สียโอกาสในการพฒันาภาษาและการพดูใหไ้ดเ้หมาะสมตามวยั ดงันนันกัแกไ้ขการพดู

จะตอ้งพิจารณาใหร้อบคอบโดยคาํนึงถึงหลกัความปลอดภยัและป้องกนัการแพร่กระจายของเชือ โดยอาจ

จดัทาํโปรแกรมการฝึกใหผู้ป้กครองฝึกทีบา้น แลว้รายงานผลการฝึกผา่นทางระบบออนไลน์ทีนกัแกไ้ขการ

พดูจดัไวใ้หเ้ป็นระยะๆ ตามทีกาํหนด เพือใหน้กัแกไ้ขการพดูติดตามความกา้วหนา้ของเด็กและสามารถให้

คาํปรึกษาในการฝึกลาํดบัต่อไป หรือนกัแกไ้ขการพดูอาจทาํการฝึกออนไลน์ในกรณีทีเด็กมีความพร้อมและ

ร่วมมือในการฝึก ส่วนกรณีทีผูป้กครองเด็กมีขอ้จาํกดัในการใชร้ะบบออนไลน์อาจตอ้งนดัเดก็มาติดตามเพือ

ประเมินความกา้วหนา้และใหง้านกบัผูป้กครองกลบัไปฝึกต่อทีบา้น โดยวนัทีนดัหมายจะตอ้งซกัประวติั

สาํคญั 4 ขอ้ หากพบขอ้หนึงขอ้ใดทีตอบว่า “ใช่” ใหเ้ลือนการนดัหมายออกไปก่อน และก่อนวนันดัหมายไม่

เกิน 24 ชวัโมง เด็กตอ้งไม่มีอาการป่วย ไดแ้ก่ ไข ้ไอ มีนาํมกู มีผนืแดงตามร่างกาย ทอ้งเสีย หรือมีการติด

เชือทีตา หากมีอาการดงักล่าวอยา่งใดอยา่งหนึงใหง้ดมาตามวนันดั เมือเขา้หอ้งฝึกนกัแกไ้ขการพดูจะตอ้ง

สวมหนา้กากอนามยั หมวกคลุมผม เสือคลุม ลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลอ์ยา่งนอ้ย 20 วินาทีทงัก่อนและหลงั

ทาํการฝึก เด็กและผูป้กครองจาํนวน 1 คนทีเขา้หอ้งฝึกตอ้งสวมหนา้กากอนามยัหรือหนา้กากผา้ตลอดเวลาที

อยูใ่นหอ้งฝึก โดยก่อนเขา้หอ้งฝึกจะตอ้งลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลอ์ยา่งนอ้ย 20 วินาที และควรใชเ้วลาใน

การฝึกเท่าทีจาํเป็น หลงัการฝึกตอ้งทาํความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆ พืนผวิโต๊ะ และเกา้อีใหเ้รียบร้อย 

 นกัแกไ้ขการไดย้นิและนกัแกไ้ขการพดูสามารถคน้ควา้ขอ้มลูเพิมเติมไดต้ามอา้งอิง  
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