ข้ อแนะนําในการให้ บริการด้ านการแก้ ไขการได้ ยินและการแก้ ไขการพูด
ในสถานการณ์ การระบาดของโรค Covid 19

เครดิต: ผศ.พนิดา ธนาวิรัตนานิจ (นักเวชศาสตร์การสือความหมาย ด้านการแก้ไขการได้ยนิ )
และนักเวชศาสตร์การสือความหมาย ป.โท รุ่ น 20
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ข้ อแนะนําในการให้บริการด้ านการแก้ไขการได้ยนิ และการแก้ไขการพูด
ในสถานการณ์การระบาดของโรค Covid 19
จากสถานการณ์การระบาดของโรค Covid 19 ซึงส่งผลกระทบต่อการให้บริ การด้านการแก้ไขการ
ได้ยนิ และการแก้ไขการพูดมาในช่วงระยะเวลาหนึง จนถึงปัจจุบนั ทีสถานการณ์ในประเทศมีแนวโน้ม
ในทางทีดีขึน และอาจมีการผ่อนปรนมาตรการต่างๆ ทางสังคมในไม่ชา้ อย่างไรก็ตามสมาคมโสตสัมผัส
วิทยาและการแก้ไขการพูดแห่งประเทศไทยเห็นว่าการหลีกเลียงและป้ องกันการแพร่ กระจายเชือไวรัสโคโร
นา ยังต้องคงไว้อย่างเคร่ งครัดอีกเป็ นเวลานานจนกว่าการระบาดจะสิ นสุดลง สมาคมฯ จึงขอเสนอ
ข้อแนะนําในการให้บริ การด้านการแก้ไขการได้ยนิ และการแก้ไขการพูด เพือให้นกั แก้ไขการได้ยนิ (หมาย
รวมถึง พนักงาน / เจ้าหน้าทีวิทยาศาสตร์การแพทย์) และนักแก้ไขการพูด ใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงาน
โดยยึดแนวทางปฏิบตั ิตามนโยบายของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เรื องการป้ องกันการ
แพร่ กระจายของโรค Covid 19
หลักการทัวไป
งานบริ การด้านการแก้ไขการได้ยนิ และการแก้ไขการพูดเป็ นงานทีต้องให้บริ การแก่ผทู้ ีมีความ
ผิดปกติของการสือความหมาย ทังในด้านความผิดปกติทางการได้ยนิ ความเข้าใจ/การใช้ภาษาและการพูด
รวมถึงการกลืน ในสถานการณ์ของการระบาดของโรค Covid 19 ผูท้ ีมีความผิดปกติทางการได้ยนิ มีความ
จําเป็ นอย่างยิงทีจะต้องได้ยนิ เพือรับฟัง ติดตามข่าวสารเกียวกับการระบาดของโรคจากหน่วยงานราชการ
ต่างๆ อีกทังนโยบายการรักษาระยะห่างทางกายภาพ (physical distancing) ทําให้มีความจําเป็ นต้องใช้การ
สือสารผ่านทางโทรศัพท์ แอพพลิเคชันไลน์ หรื อแอพพลิเคชันอืนๆ เพือสือสารกับบุคคลในครอบครัว ญาติ
พีน้อง เพือน และผูร้ ่ วมงาน โดยผูร้ ับบริ การทีมีปัญหาทางการได้ยนิ ส่วนใหญ่จะเป็ นกลุ่มผูส้ ูงอายุทีมีความ
เสียงต่อการติดเชือได้ง่ายกว่ากลุ่มช่วงอายุอืนๆ สําหรับผูท้ ีมีความผิดปกติทางด้านความเข้าใจ/การใช้ภาษา
และการพูด รวมถึงการกลืน อาจดูเหมือนเป็ นกลุ่มทีไม่มีความจําเป็ นเร่ งด่วนในการรับบริ การ อย่างไรก็ตาม
ยังคงมีผรู้ ับบริ การทีควรได้รับการแก้ไข ฟื นฟูสภาพอย่างต่อเนือง เพือให้สามารถดํารงชีวิตได้อย่างใกล้เคียง
ปกติมากทีสุด เช่น ผูท้ ีมีปัญหาด้านการกลืน นอกจากนีในกลุ่มเด็กทีมีความล่าช้าหรื อผิดปกติทางด้าน
พัฒนาการทางภาษาและการพูดก็เช่นเดียวกันทีควรได้รับการแก้ไขและฝึ กฝนอย่างต่อเนือง
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สมาคมโสตสัมผัสวิทยาและการแก้ไขการพูดแห่งประเทศไทยตระหนักถึงการให้บริ การด้านการ
แก้ไขการได้ยนิ และการแก้ไขการพูดตามความจําเป็ นดังกล่าว โดยในขณะเดียวกันก็ตอ้ งคํานึงถึงการป้ องกัน
การแพร่ กระจายของโรค Covid ดังนันนักแก้ไขการได้ยนิ และนักแก้ไขการพูดจึงต้องมีส่วนช่วยในการ
ป้ องกันและลดการแพร่ ระบาดของโรค
สิ งสําคัญประการทีหนึงคือ การดูแลผูร้ ับบริ การต้องเป็ นผูร้ ับบริ การทีไม่มีอาการ-อาการแสดงของ
การติดเชือ Covid 19 หรื อมีการติดเชือ Covid 19
สิ งสําคัญประการทีสองคือ เพือลดการแพร่ กระจายของโรค สมาคมฯ จึงเสนอข้อแนะนําใน 2
แนวทาง คือ การให้บริ การโดยผูร้ ับบริ การไม่ตอ้ งเข้ารับบริ การทีโรงพยาบาล และการให้บริ การโดย
ผูร้ ับบริ การทีจําเป็ นต้องเข้ารับบริ การทีโรงพยาบาล
ข้อแนะนํานีเป็ นแนวทางเพือให้นกั แก้ไขการได้ยนิ และนักแก้ไขการพูดนําไปปรับใช้ให้เหมาะสม
กับบริ บทและหน่วยงานของตนเอง ในขณะทียังมีการระบาดของโรค Covid 19 รวมถึงจะต้องพึงระลึกเสมอ
ในการปฏิบตั ิงานโดยยึดหลักของจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ

การให้บริการด้ านการแก้ไขการได้ ยนิ
การให้บริการโดยผู้รับบริการไม่ต้องเข้ ารับบริการทีโรงพยาบาล
นักแก้ไขการได้ยนิ จะต้องเตรี ยมความพร้อมเพือสามารถให้บริ การด้านการแก้ไขการได้ยนิ โดยที
ผูร้ ับบริ การไม่ตอ้ งเข้ามาติดต่อทีโรงพยาบาล ดังนี
1. จัดหาระบบให้ผรู้ ับบริ การสามารถติดต่อผ่านการสือสารด้านต่างๆ เพือขอคําแนะนํา การ
ช่วยเหลือและการนัดหมาย เช่น จัดทําการสือสารผ่านแอพพลิเคชันไลน์ เว็ปไซด์ หรื อเบอร์
โทรศัพท์ทีสามารถติดต่อได้สะดวก เป็ นต้น โดยให้ผรู้ ับบริ การสามารถเข้าถึงระบบสือสาร
เหล่านีเพือรับคําแนะนํา และการช่วยเหลือในด้านต่างๆ จากนักแก้ไขการได้ยนิ รวมถึงการนัด
หมายในกรณี ทีมีความจําเป็ น
2. จัดระบบให้มีการส่งเครื องช่วยฟังมาตรวจสอบ กรณี ทีเครื องมีปัญหาโดยผูร้ ับบริ การสามารถ
จัดส่งทางไปรษณี ย ์ และสอบถามความคืบหน้าผ่านทางระบบสือสารทีจัดไว้ รวมถึงส่งกลับไป
ยังผูร้ ับบริ การหลังดําเนินการแก้ไขเรี ยบร้อยแล้ว
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3. กรณี ทีผูร้ ับบริ การสงสัยว่ามีปัญหาทางการได้ยนิ นักแก้ไขการได้ยนิ อาจให้คาํ ปรึ กษาการใช้
แอพพลิเคชันตรวจการได้ยนิ แบบคัดกรองในโทรศัพท์มือถือด้วยตนเองให้แก่ผรู้ ับบริ การ ผ่าน
ระบบการสือสารทีจัดไว้ เมือได้ผลการทดสอบการได้ยนิ เบืองต้นให้ส่งผลมาให้พิจารณาว่า
จําเป็ นต้องมาโรงพยาบาลหรื อไม่ แอพพลิเคชันตรวจการได้ยนิ ในโทรศัพท์มือถือทีแนะนํา
เช่น “Hearing Test” application ในระบบ Android “uHear” application ในระบบ ios เป็ นต้น
4. หากกรณี ทีนักแก้ไขการได้ยนิ ได้ประเมินแล้ว พบว่าผูร้ ับบริ การจําเป็ นต้องมาทีโรงพยาบาล
ก่อนทําการนัดหมายวัน จะต้องซักประวัติสาํ คัญ 4 ข้อ ดังนี
a. เมือเร็ วๆ นีผูร้ ับบริ การได้เดินทางไปในจังหวัดหรื อพืนทีทีมีการระบาดของเชือ Covid
19 ใช่หรื อไม่ เช่น มาจากต่างประเทศ กรุ งเทพฯ นนทบุรี สมุทรปราการ ภูเก็ต ชลบุรี
ยะลา ปัตตานี สงขลา ฯลฯ (ติดตามประกาศของกรมควบคุมโรคเกียวกับพืนทีเสียง)
b. ผูร้ ับบริ การมีการสัมผัสใกล้ชิดกับผูป้ ่ วย Covid 19 ในระยะ 14 วันทีผ่านมา ใช่
หรื อไม่
c. ผูร้ ับบริ การมีการสัมผัสใกล้ชิดกับผูท้ ีเดินทางมาจากพืนทีเสียงของการระบาดของโรค
Covid 19 ในระยะ วันทีผ่านมา ใช่หรื อไม่ เช่น มาจากต่างประเทศ กรุ งเทพฯ
นนทบุรี สมุทรปราการ ภูเก็ต ชลบุรี ยะลา ปัตตานี สงขลา ฯลฯ (ติดตามประกาศของ
กรมควบคุมโรคเกียวกับพืนทีเสียง)
d. ผูร้ ับบริ การมีไข้ หรื ออาการแสดงทีเกียวข้องกับโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บ
คอ นํามูกไหล มีเสมหะ หายใจลําบาก หอบเหนือย ปวดเมือยตามตัว อย่างใดอย่าง
หนึง ใช่หรื อไม่
หากผูร้ ับบริ การตอบว่า “ใช่” ในข้อหนึงข้อใด จะยังไม่นดั หมายวัน และแนะนําผูร้ ับบริ การให้
สังเกตอาการตนเอง หากพบว่ามีอาการผิดปกติมากขึนให้รีบไปพบแพทย์ยงั โรงพยาบาลพร้อม
แจ้งประวัติอาการโดยละเอียด หากอาการไม่ผดิ ปกติเพิ มมากขึนให้รอจนไม่พบอาการผิดปกติ
ใดๆ หรื อรอให้ครบ 14 วันหลังจากสัมผัสความเสียง เมือไม่พบอาการผิดปกติใดๆ จึงค่อย
ติดต่อทํานัดหมายวันตรวจ
การให้บริการโดยผู้รับบริการจําเป็ นต้องเข้ ารับบริการทีโรงพยาบาล
นักแก้ไขการได้ยนิ จะต้องจัดเตรี ยมความพร้อมของการคัดกรอง การจัดลําดับการเข้ารับบริ การ
สถานที การทําความสะอาด ให้มีความพร้อมเพือลดการแพร่ กระจายของเชือ Covid 19
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1. พืนทีนังรอ
a. การพักรอระหว่างเข้ารับบริ การ ให้รอไม่เกิน 2 คน ยกเว้นถ้าหน้าห้องตรวจทีมีพืนที
กว้างขวางให้จดั เก้าอีนังรอเว้นระยะห่างระหว่างแต่ละคน 1 เมตร และผูร้ ับบริ การ
รวมทังญาติไม่เกิน 1 คน ต้องสวมหน้ากากอนามัย หรื อหน้ากากผ้า
b. เมือเข้ารับบริ การผูร้ ับบริ การจะต้องล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ อย่างน้อย 20 วินาที
ก่อนเข้าห้องตรวจ และหลีกเลียงการนํามือมาสัมผัสหน้า ปาก จมูกและตา รวมทังสวม
หน้ากากอนามัย หรื อหน้ากากผ้า
c. ต้องจัดระบบให้ผรู้ ับบริ การลดระยะเวลารอคอยในพืนทีนังรอให้นอ้ ยทีสุด
2. การให้บริ การ เพือตรวจการได้ยนิ หรื อ ตรวจการทรงตัว
แพทย์จะพิจารณาเพือส่งผูร้ ับบริ การทีมีความจําเป็ นต้องได้รับการตรวจ หรื อผูร้ ับบริ การที
ได้รับการนัดหมายล่วงหน้าจากนักแก้ไขการได้ยนิ
a. นักแก้ไขการได้ยนิ จะต้องไม่สวมใส่เครื องประดับบริ เวณมือหรื อข้อมือ ทีจะเป็ นแหล่ง
สะสมของเชือโรค และควรตัดเล็บให้สนั สวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน ได้แก่ สวมหน้ากาก
อนามัย face shield หมวกคลุมผม เสือคลุม และนักแก้ไขการได้ยนิ ต้องล้างมือด้วยเจล
แอลกอฮอล์อย่างน้อย 20 วินาทีทงก่
ั อนและหลังการให้บริ การในผูร้ ับบริ การแต่ละราย
หากต้องมีการสัมผัสตัวผูร้ ับบริ การแนะนําให้สวมถุงมือ โดยต้องถอดถุงมือทิ งหลัง
ให้บริ การผูป้ ่ วยแต่ละราย และต้องระวังห้ามเอามือมาสัมผัสใบหน้า ปาก จมูก ตา
b. หลังจากตรวจเรี ยบร้อยแล้ว จะต้องทําความสะอาดอุปกรณ์ทีใช้ในการตรวจทุกครัง
ก่อนทีจะเริ มให้บริ การผูร้ ับบริ การรายต่อไป
c. หากไม่มีความจําเป็ น ไม่อนุญาตให้ญาติของผูร้ ับบริ การเข้ามาในห้องตรวจ
d. เอกสารเกียวกับการตรวจ ควรมีเจ้าหน้าทีนําส่งกลับไปพบแพทย์ โดยไม่ควรให้
ผูร้ ับบริ การหรื อญาติถือไปเอง เพือลดการปนเปื อนทีเอกสาร
3. การให้บริ การเกียวกับเครื องช่วยฟัง
a. กรณี ทีให้บริ การในการปรับแต่ง แก้ไขปัญหา ตรวจสอบการทํางานของเครื องช่วยฟัง
การทําความสะอาดตัวเครื อง และพิมพ์หู หากไม่จาํ เป็ นต้องให้ผรู้ ับบริ การเข้ามายัง
ห้องตรวจ ให้นงที
ั จุดพักรอด้านนอกห้อง เพือหลีกเลียงการสัมผัสตัวผูร้ ับบริ การโดย
ไม่จาํ เป็ น หากมีความจําเป็ นต้องให้ผรู้ ับบริ การเข้าห้องปรับแต่งเครื องช่วยฟัง นัก
แก้ไขการได้ยนิ ต้องปฏิบตั ิตวั เช่นเดียวกับข้อ 2a และจํากัดการเข้าห้องปรับแต่ง
เครื องช่วยฟังเฉพาะผูร้ ับบริ การ หรื อหากจําเป็ นอนุญาตให้ญาติทีดูแลเข้ามาได้เพียง
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1 คน ผูร้ ับบริ การและญาติตอ้ งปฏิบตั ิตามข้อ 1b อย่างเคร่ งครัด ขณะปรับแต่ง
เครื องช่วยฟังนักแก้ไขการได้ยนิ ต้องพยายามรักษาระยะห่างจากผูร้ ับบริ การและญาติ
และพยายามสัมผัสตัวผูร้ ับบริ การให้นอ้ ยทีสุด
b. กรณี ประเมินเครื องช่วยฟังใหม่ นักแก้ไขการได้ยนิ จะต้องปฏิบตั ิตวั ตามข้อ 2a ส่วน
ผูร้ ับบริ การและญาติทีดูแลจํานวน 1 คน จะต้องปฏิบตั ิตวั ตามข้อ 1b นักแก้ไขการได้
ยินจะต้องปฏิบตั ิตวั อย่างเคร่ งครัดระหว่างทีทําการทดสอบเครื องช่วยฟัง และ
ระมัดระวังการรักษาระยะห่างจากผูร้ ับบริ การและญาติ เมือทําแบบพิมพ์หูเสร็ จแล้วให้
เก็บแบบพิมพ์หูในภาชนะหรื อซองพลาสติกปิ ดผนึกทันที โดยต้องระมัดระวังอย่าให้
ปลายแบบพิมพ์หูสมั ผัสกับมือนักแก้ไขการได้ยนิ หรื อพืนผิวโต๊ะโดยไม่จาํ เป็ น และ
ต้องทําความสะอาดอุปกรณ์ทุกชิ น รวมถึงพืนผิวโต๊ะเก้าอีทีวางอุปกรณ์เมือเสร็ จสิ น
การประเมิน
4. การให้บริ การเกียวกับประสาทหูเทียม หรื ออุปกรณ์ช่วยการได้ยนิ ชนิดอืนๆ
ปฏิบตั ิเช่นเดียวกันกับข้อ 3 การให้บริ การเกียวกับเครื องช่วยฟัง
บทบาทของนักแก้ไขการได้ ยนิ ในการตรวจคัดกรองการได้ยนิ ในทารกแรกเกิด
ทารกแรกเกิดทีได้รับการคัดกรองการได้ยนิ และได้ผล “refer” ซึงโดยปกติจะต้องได้รับการตรวจ
วินิจฉัยการได้ยนิ โดยเร็ วทีสุด แต่จากสถานการณ์การระบาดของโรค Covid 19 การจะให้เด็กทารกต้องมา
รับการตรวจซําทีโรงพยาบาลถือว่ามีความเสียงค่อนข้างมาก นักแก้ไขการได้ยนิ อาจใช้การสือสารทาง
โทรศัพท์ หรื อระบบสือสารออนไลน์ เพือติดตามถึงพัฒนาการทางการได้ยนิ ของเด็กว่าพัฒนาได้ตามเกณฑ์
เด็กปกติหรื อไม่ หรื อจัดทําคําแนะนําการสังเกตพัฒนาการทางการได้ยนิ ของเด็กให้ผปู้ กครองใช้ในการ
ตรวจสอบ หากพบว่าพัฒนาการทางการได้ยนิ ไม่เหมาะสมกับวัยให้ติดต่อเพือนัดหมายให้มาพบนักแก้ไข
การได้ยนิ ทีโรงพยาบาล แต่หากเด็กสามารถพัฒนาการทางการได้ยนิ ได้สมวัยให้นดั หมายเพือตรวจการได้
ยินซําตามระบบออนไลน์ทีจัดให้ เมือสถานการณ์การระบาดของโรคลดลง
บทบาทของนักแก้ไขการได้ ยนิ ในการฟื นฟูมรรถภาพทางการได้ยนิ
กรณี ทีผูร้ ับบริ การโดยเฉพาะในเด็กทียังไม่มีพฒั นาการทางภาษาและการพูดทีได้รับการใส่
เครื องช่วยฟังและอยูใ่ นระหว่างการฝึ กฟัง (auditory training) หากผูร้ ับบริ การไม่ได้รับการฝึ กฟังอย่าง
ต่อเนืองจะทําให้โอกาสในการพัฒนาภาษาและการพูดล่าช้าได้ ดังนันนักแก้ไขการได้ยนิ จะต้องพิจารณาให้
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รอบคอบโดยคํานึงถึงหลักความปลอดภัยและป้ องกันการแพร่ กระจายของเชือ โดยอาจจัดทําโปรแกรมการ
ฝึ กให้ผปู้ กครองฝึ กทีบ้าน แล้วรายงานผลการฝึ กผ่านทางระบบออนไลน์ทีนักแก้ไขการได้ยนิ จัดไว้ให้เป็ น
ระยะๆ ตามทีกําหนด เพือให้นกั แก้ไขการได้ยนิ ติดตามความก้าวหน้าของเด็กและสามารถให้คาํ ปรึ กษาใน
การฝึ กลําดับต่อไป หรื อนักแก้ไขการได้ยนิ อาจทําการฝึ กออนไลน์ในกรณี ทีเด็กมีความพร้อมและร่ วมมือใน
การฝึ ก ส่วนกรณี ทีผูป้ กครองเด็กมีขอ้ จํากัดในการใช้ระบบออนไลน์อาจต้องนัดเด็กมาติดตามเพือประเมิน
ความก้าวหน้าและให้งานกับผูป้ กครองกลับไปฝึ กต่อทีบ้าน โดยวันทีนัดหมายจะต้องซักประวัติสาํ คัญ 4 ข้อ
หากพบข้อหนึงข้อใดทีตอบว่า “ใช่” ให้เลือนการนัดหมายออกไปก่อน และก่อนวันนัดหมายไม่เกิน 24
ชัวโมง เด็กต้องไม่มีอาการป่ วย ได้แก่ ไข้ ไอ มีนาํ มูก มีผนแดงตามร่
ื
างกาย ท้องเสีย หรื อมีการติดเชือทีตา
หากมีอาการดังกล่าวอย่างใดอย่างหนึงให้งดมาตามวันนัด เมือเข้าห้องฝึ กนักแก้ไขการได้ยนิ จะต้องสวม
หน้ากากอนามัย หมวกคลุมผม เสือคลุม ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์อย่างน้อย 20 วินาทีทงก่
ั อนและหลังทํา
การฝึ ก เด็กและผูป้ กครองจํานวน 1 คนทีเข้าห้องฝึ กต้องสวมหน้ากากอนามัยหรื อหน้ากากผ้าตลอดเวลาทีอยู่
ในห้องฝึ ก โดยก่อนเข้าห้องฝึ กจะต้องล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์อย่างน้อย 20 วินาที และควรใช้เวลาในการ
ฝึ กเท่าทีจําเป็ น หลังการฝึ กต้องทําความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆ พืนผิวโต๊ะ และเก้าอีให้เรี ยบร้อย

การให้บริการด้ านการแก้ไขการพูด
การให้บริการโดยผู้รับบริการไม่ต้องเข้ ารับบริการทีโรงพยาบาล
นักแก้ไขการพูด จะต้องเตรี ยมความพร้อมเพือสามารถให้บริ การด้านการแก้ไขการพูดโดยที
ผูร้ ับบริ การไม่ตอ้ งเข้ามารับบริ การทีโรงพยาบาล ดังนี
1. จัดหาระบบให้ผรู้ ับบริ การสามารถติดต่อผ่านการสือสารด้านต่างๆ เพือขอคําแนะนํา การ
ช่วยเหลือและการนัดหมาย เช่น จัดทําการสือสารผ่านแอพพลิเคชันไลน์ เว็ปไซด์ หรื อเบอร์
โทรศัพท์ทีสามารถติดต่อได้สะดวก เป็ นต้น โดยให้ผรู้ ับบริ การสามารถเข้าถึงระบบสือสาร
เหล่านีเพือรับคําแนะนํา และการช่วยเหลือในด้านต่างๆ จากนักแก้ไขการพูด รวมถึงการนัด
หมายในกรณี ทีมีความจําเป็ น
2. จัดให้มีการแนะนํา ฝึ ก แก้ไข และสอบถามความคืบหน้าผ่านทางระบบสือสาร เช่น
แอพพลิเคชันไลน์ ซูมวิดีโอ สไกป์ ฯลฯ เป็ นรายบุคคลตามความเหมาะสมในกรณี ผรู้ ับบริ การ
รายเก่า
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3. กรณี ผรู้ ับบริ การรายใหม่ทีมีปัญหาทางการพูด นักแก้ไขการพูดอาจทําการซักประวัติ สอบถาม
ลักษณะความผิดปกติจากผูร้ ับบริ การหรื อญาติ และให้คาํ แนะนําเบืองต้น
4. หากกรณี ทีนักแก้ไขการพูดประเมินแล้ว พบว่าผูร้ ับบริ การจําเป็ นต้องมาทีโรงพยาบาล ก่อนทํา
การนัดหมายวัน จะต้องซักประวัติสาํ คัญ 4 ข้อ ดังนี
a. เมือเร็ วๆ นีผูร้ ับบริ การได้เดินทางไปในจังหวัดหรื อพืนทีทีมีการระบาดของเชือ Covid
19 ใช่หรื อไม่ เช่น มาจากต่างประเทศ กรุ งเทพฯ นนทบุรี สมุทรปราการ ภูเก็ต ชลบุรี
ยะลา ปัตตานี สงขลา ฯลฯ (ติดตามประกาศของกรมควบคุมโรคเกียวกับพืนทีเสียง)
b. ผูร้ ับบริ การมีการสัมผัสใกล้ชิดกับผูป้ ่ วย Covid 19 ในระยะ 14 วันทีผ่านมา ใช่
หรื อไม่
c. ผูร้ ับบริ การมีการสัมผัสใกล้ชิดกับผูท้ ีเดินทางมาจากพืนทีเสียงของการระบาดของโรค
Covid 19 ในระยะ วันทีผ่านมา ใช่หรื อไม่ เช่น มาจากต่างประเทศ กรุ งเทพฯ
นนทบุรี สมุทรปราการ ภูเก็ต ชลบุรี ยะลา ปัตตานี สงขลา ฯลฯ (ติดตามประกาศของ
กรมควบคุมโรคเกียวกับพืนทีเสียง)
d. ผูร้ ับบริ การมีไข้ หรื ออาการแสดงทีเกียวข้องกับโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บ
คอ นํามูกไหล มีเสมหะ หายใจลําบาก หอบเหนือย ปวดเมือยตามตัว อย่างใดอย่าง
หนึง ใช่หรื อไม่
หากผูร้ ับบริ การตอบว่า “ใช่” ในข้อหนึงข้อใด จะยังไม่นดั หมายวัน และแนะนําผูร้ ับบริ การให้
สังเกตอาการตนเอง หากพบว่ามีอาการผิดปกติมากขึนให้รีบไปพบแพทย์ยงั โรงพยาบาลพร้อม
แจ้งประวัติอาการโดยละเอียด หากอาการไม่ผดิ ปกติเพิ มมากขึนให้รอจนไม่พบอาการผิดปกติ
ใดๆ หรื อรอให้ครบ 14 วันหลังจากสัมผัสความเสียง เมือไม่พบอาการผิดปกติใดๆ จึงค่อย
ติดต่อทํานัดหมาย
การให้บริการโดยผู้รับบริการจําเป็ นต้องเข้ ารับบริการทีโรงพยาบาล
นักแก้ไขการพูด จะต้องจัดเตรี ยมความพร้อมของการคัดกรอง การจัดลําดับการเข้ารับบริ การ
สถานที การทําความสะอาด ให้มีความพร้อมเพือลดการแพร่ กระจายของเชือ Covid 19
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1. พืนทีนังรอ
a. การพักรอระหว่างเข้ารับบริ การ ให้รอไม่เกิน 2 คน ยกเว้นถ้าหน้าห้องฝึ กทีมีพืนที
กว้างขวางให้จดั เก้าอีนังรอเว้นระยะห่างระหว่างแต่ละคน 1 เมตร และผูร้ ับบริ การ
รวมทังญาติไม่เกิน 1 คน ต้องสวมหน้ากากอนามัย หรื อหน้ากากผ้า
b. เมือเข้ารับบริ การผูร้ ับบริ การจะต้องล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ อย่างน้อย 20 วินาที
ก่อนเข้าห้องฝึ ก และหลีกเลียงการนํามือมาสัมผัสหน้า ปาก จมูกและตา รวมทังสวม
หน้ากากอนามัย หรื อหน้ากากผ้า
c. ต้องจัดระบบให้ผรู้ ับบริ การลดระยะเวลารอคอยในพืนทีนังรอให้นอ้ ยทีสุด
2. การให้บริ การแก้ไขการพูด
แพทย์จะพิจารณาเพือส่งผูร้ ับบริ การทีมีความจําเป็ นต้องได้รับการแก้ไขการพูด หรื อ
ผูร้ ับบริ การทีได้รับการนัดหมายล่วงหน้าจากนักแก้ไขการพูด
a. นักแก้ไขการพูดจะต้องไม่สวมใส่เครื องประดับบริ เวณมือหรื อข้อมือ ทีจะเป็ นแหล่ง
สะสมของเชือโรค และควรตัดเล็บให้สนั สวมใส่อุปกรณ์ป้อง ได้แก่ สวมหน้ากาก
อนามัย face shield หมวกคลุมผม เสือคลุม และนักแก้ไขการพูดต้องล้างมือด้วยเจล
แอลกอฮอล์อย่างน้อง 20 วินาทีทงก่
ั อนและหลังการให้บริ การในผูร้ ับบริ การแต่ละราย
หากต้องมีการสัมผัสตัวผูร้ ับบริ การแนะนําให้สวมถุงมือ โดยต้องถอดถุงมือทิ งหลัง
ให้บริ การแต่ละราย และต้องระวังห้ามเอามือมาสัมผัสใบหน้า ปาก จมูก ตา
b. หลังจากประเมินและฝึ กเรี ยบร้อยแล้ว จะต้องทําความสะอาดอุปกรณ์ทีใช้ รวมถึง
พืนผิวโต๊ะเก้าอีทีวางอุปกรณ์เมือเสร็ จสิ นการประเมินและฝึ กทุกครัง ก่อนทีจะเริ ม
ให้บริ การผูร้ ับบริ การรายต่อไป
c. หากไม่มีความจําเป็ น ไม่อนุญาตให้ญาติของผูร้ ับบริ การเข้ามาในห้องฝึ ก
d. จัดเตรี ยมเอกสารคําแนะนํา แบบฝึ กหัดต่างๆ เพือให้ผรู้ ับบริ การนําไปเป็ นแนวทาง
ปฏิบตั ิตวั และ/หรื อฝึ กต่อทีบ้าน
e. แนะนําการ ฝึ ก แก้ไข และประเมินความคืบหน้าผ่านทางระบบสือสารทีจัดไว้สาํ หรับ
ผูร้ ับบริ การรายเก่า หรื อนัดหมายตามความเหมาะสม
3. การให้บริ การผูป้ ่ วยใน กรณี โรคระบบประสาทและสมองทีมีปัญหาด้านการสือความหมาย
รวมถึงการกลืน
a. กรณี ให้บริ การทีห้องฝึ กในหน่วยงาน ปฏิบตั ิเช่นเดียวกับข้อ 1 และ 2
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b. กรณี ให้บริ การทีหอผูป้ ่ วย นักแก้ไขการพูดจะต้องปฏิบตั ิตวั ตามข้อ 2a และผูร้ ับบริ การ
และญาติทีดูแลจํานวน 1 คน จะต้องปฏิบตั ิตวั ตามข้อ 1b โดยหลังจากการประเมินและฝึ ก
ให้ปฏิบตั ิตามข้อ 2d และ 2e
บทบาทของนักแก้ไขการพูดในการพัฒนาภาษาและการพูดในเด็ก
กรณี เด็กทีมีพฒั นาการทางภาษาและการพูดล่าช้าทีอยูใ่ นระหว่างการฝึ ก หากไม่ได้รับการฝึ กอย่าง
ต่อเนืองอาจทําให้เสียโอกาสในการพัฒนาภาษาและการพูดให้ได้เหมาะสมตามวัย ดังนันนักแก้ไขการพูด
จะต้องพิจารณาให้รอบคอบโดยคํานึงถึงหลักความปลอดภัยและป้ องกันการแพร่ กระจายของเชือ โดยอาจ
จัดทําโปรแกรมการฝึ กให้ผปู้ กครองฝึ กทีบ้าน แล้วรายงานผลการฝึ กผ่านทางระบบออนไลน์ทีนักแก้ไขการ
พูดจัดไว้ให้เป็ นระยะๆ ตามทีกําหนด เพือให้นกั แก้ไขการพูดติดตามความก้าวหน้าของเด็กและสามารถให้
คําปรึ กษาในการฝึ กลําดับต่อไป หรื อนักแก้ไขการพูดอาจทําการฝึ กออนไลน์ในกรณี ทีเด็กมีความพร้อมและ
ร่ วมมือในการฝึ ก ส่วนกรณี ทีผูป้ กครองเด็กมีขอ้ จํากัดในการใช้ระบบออนไลน์อาจต้องนัดเด็กมาติดตามเพือ
ประเมินความก้าวหน้าและให้งานกับผูป้ กครองกลับไปฝึ กต่อทีบ้าน โดยวันทีนัดหมายจะต้องซักประวัติ
สําคัญ 4 ข้อ หากพบข้อหนึงข้อใดทีตอบว่า “ใช่” ให้เลือนการนัดหมายออกไปก่อน และก่อนวันนัดหมายไม่
เกิน 24 ชัวโมง เด็กต้องไม่มีอาการป่ วย ได้แก่ ไข้ ไอ มีนาํ มูก มีผนแดงตามร่
ื
างกาย ท้องเสีย หรื อมีการติด
เชือทีตา หากมีอาการดังกล่าวอย่างใดอย่างหนึงให้งดมาตามวันนัด เมือเข้าห้องฝึ กนักแก้ไขการพูดจะต้อง
สวมหน้ากากอนามัย หมวกคลุมผม เสือคลุม ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์อย่างน้อย 20 วินาทีทงก่
ั อนและหลัง
ทําการฝึ ก เด็กและผูป้ กครองจํานวน 1 คนทีเข้าห้องฝึ กต้องสวมหน้ากากอนามัยหรื อหน้ากากผ้าตลอดเวลาที
อยูใ่ นห้องฝึ ก โดยก่อนเข้าห้องฝึ กจะต้องล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์อย่างน้อย 20 วินาที และควรใช้เวลาใน
การฝึ กเท่าทีจําเป็ น หลังการฝึ กต้องทําความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆ พืนผิวโต๊ะ และเก้าอีให้เรี ยบร้อย
นักแก้ไขการได้ยนิ และนักแก้ไขการพูดสามารถค้นคว้าข้อมูลเพิ มเติมได้ตามอ้างอิง
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