คำแนะนำกำรเลือกใช้และดูแลรักษำควำมสะอำดระบบประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(Video Conference) (รวมถึงกำรปรับใช้กับกำรตรวจรักษำทำงไกล (Telemedicine))
ในช่วงสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)
สำนักงำนปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
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คำแนะนำกำรเลือกใช้และดูแลรักษำควำมสะอำดระบบประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(Video Conference) (รวมถึงกำรปรับใช้กับกำรตรวจรักษำทำงไกล (Telemedicine))
ในช่วงสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)
ตามที่มีการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หน่วยงานของรัฐได้มีการประยุกต์ใช้งาน
ระบบประชุม ผ่ านสื่ ออิเล็ กทรอนิ กส์ (Video Conference) เพื่อให้ ส ามารถดาเนินงานของรัฐได้อย่างต่อเนื่อง
ลดการเดินทางของเจ้าหน้าที่เข้ามาในสถานที่ ซึ่งเสี่ยงต่อการติดเชื้อไว้รัส ดังนั้น กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม จึงได้กาหนดแนวทางการเลือกใช้และดูแลรักษาความสะอาดระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video
Conference) โดยรวมถึงการปรั บ ใช้กับ การตรวจรักษาทางไกล (Telemedicine) ด้ว ย ซึ่งคาแนะนาฉบับนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘
๑. วัตถุประสงค์กำรใช้งำนระบบ Video Conference
ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference) มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการประชุม โดยผู้เข้าร่วม
ประชุมไม่ได้อยู่ในสถานที่เดี่ยวกันในขณะที่มีการประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุม สามารถใช้ระบบในการสื่ อสาร
โต้ตอบกันทั้งเสียงหรือทั้งเสียงและภาพ เพื่อปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหว่างกันได้
ทั้งนี้ ระบบ Video Conference สามารถนามาปรับใช้เพื่อการทาการตรวจรักษาทางไกล (Telemedicine) ได้
โดยมีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ ดังนี้
๑) เพื่อการคัดกรองผู้ป่วย
๒) เพื่อการติดตามผลการรักษา
๓) เพื่อใช้ในการรักษา
๒. คำแนะนำกำรเลือกใช้และกำรดูแลรักษำควำมสะอำด
๒.๑ ชุดระบบ Video Conference ทั่วไป
ข้อควรปฏิบัติ
๑) ระบบ Video Conference ควรมีกล้องความละเอียด 720P (HD) เป็นอย่างน้อย
๒) ถ้าเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All in One หรือ โน้ตบุ๊ก ควรดาเนินการดังนี้
๒.๑) ควรมีการป้องกันจุดสัมผัสต่าง ๆ โดยเฉพาะปุ่มกด ด้วยการหุ้มพลาสติกใส
๒.๒) หน้าจอ ควรหลีกเลี่ยงการบดบังบริเวณกล้องและไมโครโฟนที่อยู่ด้านหน้าเครื่อง ไม่ว่าจะ
เป็นด้านบน ด้านข้าง หรือด้านล่าง
๒.๓) ด้านหลังเครื่องตรงส่วนที่ระบายความร้อนไม่ควรมีสิ่งกีดขวาง
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๓) ถ้าเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์แบบแยกชิ้น ควรดาเนินการดังนี้
๓.๑) จอภาพ ควรมีการหุ้มด้วยพลาสติกใสในส่วนที่ไม่บดบังรายละเอียดการมองเห็น โดย
หลีกเลี่ยงช่องระบายความร้อน
๓.๒) ตัวกล่อง CPU ควรมีการหุ้มในส่วนที่คาดว่าจะมีการสัมผัสด้วยวัสดุที่สามารถทาความ
สะอาดได้ง่าย แต่ไม่ควรหุ้มส่วนหลังเครื่อง ที่มีส่วนระบายความร้อน หรือ Port ต่าง ๆ
๔) คีย์บอร์ด แนะนาให้ใช้แบบกันน้า (Spill resistant) เนื่องจากง่ายต่อการล้างทาความสะอาดได้
๕) เมาส์ ควรจะเป็นแบบไร้สาย แบบเลเซอร์ (Laser) ที่สามารถทาความสะอาดได้ง่าย ไม่ควรใช้
แบบ Track ball และปุ่มกดไม่ควรจะมีเกินความจาเป็น
๖) เครื่องสารองไฟฟ้า (UPS) ควรหุ้มในส่วนด้านนอกที่อาจถูกสัมผัสและส่วนที่เป็นสวิตช์ (Switch)
ปิดเปิด ทั้งนี้ ควรหลีกเลี่ยงการห่อหุ้มมากเกินไป จนอาจทาให้เกิดความร้อนสะสมและเสี่ยงเกิด
ไฟไหม้ได้
๗) กล้องและไมโครโฟน แยกส่วน ควรเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีความไวของไมโครโฟนสูง และมีระบบตัด
เสียงรบกวน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมไม่ต้องใช้เสียงดังกว่าปกติ และควรทาการห่อหุ้มในส่วนที่
ต้องสัมผัส
๘) พลาสติกใสที่ห่อหุ้มควรเปลี่ยนทิ้งทุกวัน
๙) การจัดวางและสายไฟ สายสัญญาณ ควรจัดให้อยู่ในตาแหน่งที่ทาความสะอาดได้ง่าย
๒.๒ ชุดสำหรับบุคลำกรทำงกำรแพทย์
ข้อควรปฏิบัติ
๑) ระบบ Video Conference ควรมีกล้องความละเอียด 720P (HD) เป็นอย่างน้อย
๒) ถ้าเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All in One หรือ โน้ตบุ๊ก ควรดาเนินการดังนี้
๒.๑) ควรมีการป้องกันจุดสัมผัสต่าง ๆ โดยเฉพาะปุ่มกด ด้วยการหุ้มพลาสติกใส
๒.๒) หน้าจอ ควรหลีกเลี่ยงการบดบังบริเวณกล้องและไมโครโฟนที่อยู่ด้านหน้าเครื่อง ไม่ว่าจะ
เป็นด้านบน ด้านข้าง หรือด้านล่าง
๒.๓) ด้านหลังเครื่องตรงส่วนที่ระบายความร้อนไม่ควรมีสิ่งกีดขวาง
๓) ถ้าเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์แบบแยกชิ้น ควรดาเนินการดังนี้
๓.๑) จอภาพ ควรมีการหุ้มด้วยพลาสติกใสในส่วนที่ไม่บดบังรายละเอียดการมองเห็น
โดยหลีกเลี่ยงช่องระบายความร้อน
๓.๒) ตัวกล่อง CPU ควรมีการหุ้มในส่วนที่คาดว่าจะมีการสัมผัสด้วยวัสดุที่สามารถทาความ
สะอาดได้ง่าย แต่ไม่ควรหุ้มส่วนหลังเครื่อง ที่มีส่วนระบายความร้อน หรือ Port ต่าง ๆ
๔) คีย์บอร์ด แนะนาให้ใช้แบบกันน้า (Spill resistant) เนื่องจากง่ายต่อการล้างทาความสะอาดได้
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๕) เมาส์ ควรจะเป็นแบบไร้สาย แบบเลเซอร์ (Laser) ที่สามารถทาความสะอาดได้ง่าย ไม่ควรใช้
แบบ Track ball และปุ่มกดไม่ควรจะมีเกินความจาเป็น
๖) เครื่องสารองไฟฟ้า (UPS) ควรหุ้มในส่วนด้านนอกที่อาจถูกสัมผัสและส่วนที่เป็นสวิตช์ (Switch)
ปิดเปิด ทั้งนี้ ควรหลีกเลี่ยงการห่อหุ้มมากเกินไป จนอาจทาให้เกิดความร้อนสะสมและเสี่ยงเกิด
ไฟไหม้ได้
๗) กล้องและไมโครโฟน แยกส่วน ควรเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีความไวของไมโครโฟนสูง และมีระบบตัด
เสียงรบกวน เพื่อให้แพทย์ผู้ตรวจไม่ต้องใช้เสียงดังกว่าปกติ และควรทาการห่อหุ้มในส่วนที่ต้อง
สัมผัส
๘) พลาสติกใสที่ห่อหุ้มควรเปลี่ยนทิ้งทุกวัน
๙) การจัดวางและสายไฟ สายสัญญาณ ควรจัดให้อยู่ในตาแหน่งที่ทาความสะอาดได้ง่าย
๒.๓ ชุดสำหรับผู้เข้ำรับกำรรักษำ
ข้อแนะนำที่สำคัญ
๑) ควรหลีกเลี่ยง หรือห้าม ผู้เข้ารับการตรวจหรือการรักษา แตะหรือสัมผัสอุปกรณ์ต่าง ๆ
๒) ผู้เข้ารับการตรวจหรือการรักษา ไม่มีความจาเป็นต้องปิดเปิดระบบใด ๆ ทั้งสิ้น ระบบควรจะเปิด
พร้อมใช้ทันทีที่เข้ามานั่งในห้องตรวจ
๓) ผู้เข้ารับการตรวจหรือการรักษาต้องมีเสียงดังเพียงพอ และไมโครโฟนควรมีความไวเพียงพอ
เพื่อให้ผู้เข้ารับการตรวจหรือการรักษาไม่ต้องตะโกนหรือเข้าใกล้อุปกรณ์หรือจอภาพมากเกินไป
และควรมีระบบตัดเสียงรบกวน
ข้อควรปฏิบัติ
๑) ระบบ Video Conference ควรมีกล้องความละเอียด 720P (HD) เป็นอย่างน้อย
๒) ถ้าเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All in One หรือ โน้ตบุ๊ก ควรดาเนินการดังนี้
๒.๑) ควรมีการป้องกันจุดสัมผัสต่าง ๆ โดยเฉพาะปุ่มกด ด้วยการหุ้มด้วยพลาสติกใส
๒.๒) หน้าจอ ควรหลีกเลี่ยงการบดบังบริเวณกล้องและไมโครโฟนที่อยู่ด้านหน้าเครื่อง ไม่ว่าจะ
เป็นด้านบน ด้านข้าง หรือด้านล่าง
๒.๓) ด้านหลังเครื่องตรงส่วนที่ระบายความร้อนไม่ควรมีสิ่งกีดขวาง
๓) ถ้าเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์แบบแยกชิ้น ควรดาเนินการดังนี้
๓.๑) จอภาพ ควรมีการหุ้มด้วยพลาสติกใสในส่วนที่ไม่บดบังรายละเอียดการมองเห็น
โดยหลีกเลี่ยงช่องระบายความร้อน
๓.๒) ตัวกล่อง CPU ควรมีการหุ้มในส่วนที่คาดว่าจะมีการสัมผัสด้วยวัสดุที่สามารถทาความ
สะอาดได้ง่าย แต่ไม่ควรหุ้มส่วนหลังเครื่อง ที่มีส่วนระบายความร้อนหรือ port ต่าง ๆ
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๔) คีย์บอร์ด แนะนาให้ใช้แบบกันน้า (Spill resistant) เนื่องจากง่ายต่อการล้างทาความสะอาดได้
(ผู้เข้ารับการตรวจหรือการรักษาไม่มีความจาเป็นต้องใช้ สามารถเก็บไว้ที่ผู้ดูแลระบบ)
๕) เมาส์ ควรจะเป็นแบบไร้สาย แบบเลเซอร์ (Laser) ที่สามารถทาความสะอาดได้ง่าย ไม่ควรใช้
แบบ Track ball และปุ่มกดไม่ควรจะมีเกินความจาเป็น (ผู้เข้ารับการตรวจหรือการรักษาไม่มี
ความจาเป็นต้องใช้ สามารถเก็บไว้ที่ผู้ดูและระบบได้)
๖) เครื่องสารองไฟ (UPS) ควรหุ้มในส่วนด้านนอกที่อาจถูกสัมผัสและส่วนที่เป็นสวิตช์ (Switch)
ปิดเปิด ทั้งนี้ ควรหลีกเลี่ยงการห่อหุ้มมากเกินไป จนอาจทาให้เกิดความร้อนสะสมและเสี่ยงเกิด
ไฟไหม้ได้
๗) กล้องและไมโครโฟน แยกส่วน ควรเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีความไวของไมโครโฟนสูง และมีระบบตัด
เสียงรบกวน เพื่อให้ผู้รับการรักษาไม่ต้องใช้เสียงดังกว่าปกติ ทั้งนี้ ควรทาการห่อหุ้มในส่วนที่ต้อง
สัมผัส และส่วนที่เสี่ยงต่อการถูกปนเปื้อนสารคัดหลั่งต่าง ๆ
๘) พลาสติกใสที่ห่อหุ้มควรเปลี่ยนทิ้งทุกวัน
๙) การจัดวางและสายไฟ สายสัญญาณ ควรให้อยู่ในตาแหน่งที่ทาความสะอาดได้ง่าย
๒.๔ ระบบอื่นๆ
ชุดระบบอื่น ๆ ที่นามาปรับใช้เป็นระบบ Video Conference เช่น โทรทัศน์แบบ Smart TV ที่ทางาน
ด้วยระบบปฏิบัติการ Android อาจจะไม่เหมาะสม เนื่องจากส่วนใหญ่ไมโครโฟนที่มาพร้อมเครื่องจะมีความไวต่า
ทาให้ต้องพูดใกล้กับจอภาพมาก หรือไมโครโฟนอยู่ที่รีโมทคอนโทรลก็อาจจะไม่เหมาะสมเช่นกัน ดังนั้น ควรติดตั้ง
ไมโครโฟนแยกเพิ่มเติม นอกจากนี้ ควรจะพิจารณาถึงเรื่องความสว่างของห้องประชุมหรือห้องตรวจ ที่ไม่ทาให้
สีสันของภาพผิดเพี้ยนไปจากความจริงมากด้วย เนื่องจากโทรทัศน์ส่วนใหญ่จะไม่ได้รับการปรับแต่งภาพและสีจาก
โรงงาน
สาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต และโทรศัพท์มือถือประเภท Smart Phone สามารถนามาใช้ในการ
ประชุม Video Conference ได้ แนะนาให้ใช้เครื่องที่มีมาตรฐานกันน้าตั้งแต่ IP65 ขึ้นไป (เช็ดล้างได้) โดยขอให้
ทดสอบความไวของไมโครโฟนที่สามารถรับเสียงพูดได้ชัดเจน และควรพิจารณาถึงเรื่องเรื่องความสว่างของห้อง
ประชุมที่ไม่ทาให้สี สัน ของภาพผิ ดเพี้ยนไปจากความจริงมากด้วย ทั้งนี้ ไม่ควรใช้เครื่อ งคอมพิวเตอร์แท็ป เล็ ต
และโทรศัพท์มือถือประเภท Smart Phone ในการตรวจรักษาทางไกล (Telemedicine) เนื่องจากมีขนาดจอภาพ
ที่เล็กเกินไป ทาให้การแสดงภาพไม่ชัดเจนเพียงพอ
ที่สาคัญ อุปกรณ์ที่เลือกใช้กับระบบ Video conference ควรจะคานึงถึงความง่ายในการทาความสะอาด
เป็นสาคัญ โดยผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทาความสะอาดที่เหมาะสมในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) ควรใช้ชนิดที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ ๗๐ – ๙๕% และใช้เวลาเช็ดทาความสะอาดไม่น้อยกว่า
๒๐ วินาที ทั้งนี้ ควรพิจารณาดาเนินการตามมาตรฐานของผู้ผลิตหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่กาหนดไว้ในเรื่องการดูแล
บารุงรักษาผลิตภัณฑ์

-๕

-

๓. คำนิยำมศัพท์
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference) หมายถึง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่
สามารถสื่อสารโต้ตอบกันได้ทั้งเสียงหรือทั้งเสียงและภาพ โดยผู้ร่วมประชุมสามารถประชุมปรึกษาหารือและแสดง
ความคิดเห็นระหว่างกันได้ แม้จะไม่ได้อยู่ในสถานที่เดียวกันในขณะที่มีการประชุม
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All in One หมายถึง คอมพิวเตอร์ซึ่งได้รับการย่อขนาดอุปกรณ์ต่างๆ ภายในเครื่อง
นามาบรรจุกันไว้ทดี่ ้านหลังจอภาพ และมีอุปกรณ์แยกคือ เมาส์ และ คีย์บอร์ด
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบแยกชิ้น หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ต่างๆ รวมกันในกล่อง
CPU ส่วนชิ้นส่วนอื่นไปที่แยกจากกล่อง เช่น จอภาพ เมาส์ และคีย์บอร์ด
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ถูกออกแบบมาให้มีขนาดเล็ก สามารถขนย้าย
หรือพกพาได้สะดวก
เครื่องคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้ในขณะเคลื่อนที่ได้ มีขนาดกลาง
ใช้หน้าจอสัมผัสในการทางาน และมีคีย์บอร์ดเสมือนจริงหรือปากกาดิจิตอลในการใช้งานแทนที่แป้นพิมพ์คีย์บอร์ด
โทรศัพท์มือถือประเภท Smart Phone หมายถึง โทรศัพท์มือถือที่รองรับระบบปฏิบัติการต่างๆ ได้เสมือน
นาคุณสมบัติคอมพิวเตอร์มาไว้ในโทรศัพท์ มีหน้าจอสัมผัสในการทางาน และผู้ใช้งานสามารถติดตั้งโปรแกรม
เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความสามารถของโทรศัพท์ได้
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