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การป้องกันดูแลตนเองให้รอดพ้นจากการติดเชือโควดิ-19

นําเสนอโดย

นางรุงใจ รณธีร

พยาบาลชํานาญการพิเศษ
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1.บทสรุปของผูบริหาร

สถานการณการบริหารการพยาบาลเปนไปตามสถานการณที่พบ 

โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ 

• เตรียมความพรอมดานการจัดสรรอัตรากําลัง อุปกรณ อุปกรณปองกัน อาคารสถานที่ 

• การพัฒนาบุคลากรพยาบาลซึ่งสอดคลองกับการบริหารจัดการระบบสุขภาพใน

สถานการณการระบาดของโรคโควิด -19 ของประเทศ 

• ผูบริหารการพยาบาลและพยาบาลมีความต่ืนตัวในการบริการผูปวย 

• จัดอัตรากําลังพยาบาล และพัฒนาความรู ทักษะของพยาบาลในการดูแลผูสงสัยและ

ผูติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019



(โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ) 4

2. ขอมูลเก่ียวกับองคกรและหนวยงาน

ใหบริการผูปวยผาตัดแบบวันเดียวกลับ (One Day Surgery: ODS)ทุกเพศ ทกุวัย ทุกระบบ

โรค ที่ไมอยูในภาวะวกิฤต โดยใหการดูแลอยางตอเนื่อง ต้ังแตระยะกอนผาตัด ,หลังผาตัด 

จนถึงจําหนายกลบับานภายในวันที่ทําผาตัด
งานการพยาบาลผูปวยผาตัดไมคางคืน
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3. การเรียนรูความตองการและความคาดหวัง
ของ "ลกูคาของกระบวนการที่นําเสนอ" 

ความคาดหวังของโรงพยาบาลในสถานการณวิกฤติโควิด-19 

เพิมบริการในโรงพยาบาล 

ลดการผาตัดในรายที่ไมเรงดวน

ปองกันและควบคุมการติดเชื้อใน

บุคลากร

มีมาตรการในการปองกันการ

แพรระบาด

จดุคัดกรองอุณหภูมิดานหนา

จดุตรวจโควิด-19

คดักรองผูปวยติดเชื้อโควิด-19 ที่สมุทรสาคร

รวมมือกับมหาวิทยาลัยเปดศูนยฉีดวัคซีน 

และโรงพยาบาลสนาม 

ปดใหบริการของหนวยงาน
จัดอัตรากําลังปฏิบัติงานตามนโยบายของ 

รพ. ตามสถานการณที่เรงดวน

ปรับนโยบายการปองกันการ

แพรระบาดใหทันตอเหตุการณ

ใหขอมูล ความรู แนวทางปฏิบัติ และ

ติดตามการปฏิบตัิของบุคลากร
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4. กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต 

กระบวนการปฏิบัติงานในการ

ดูแลผูปวยนอกที่มารับการผาตัด

แบงเปน 3 ระยะ 

1.กอนผาตัด  : ในเชาวันผาตัดผูปวยนอก ย่ืนบัตรนัดที่หนวยงาน  

พยาบาลเตรยีมผูปวยใหพรอมกอนผาตัดใหครบถวน สมบูรณ

2.หลังผาตัดในหองพักฟน : ใหการดูแลผูปวยหลังผาตัด อยาง

นอย 2 ชม.หลังผาตัด จนกวาจะสามารถจําหนายกลับบานได

3.การติดตามอาการหลังผาตัด : โทรศัพทเยี่ยมหลังผาตัด ภายใน 

24 ชม. หลังจําหนายกลับบาน

ไมเคยมีแผนในการเตรียมรับการเปล่ียนแปลง 

         ที่สงผลใหหนวยงานตองปดบริการ

งานดานบริการ งานดานการบริหาร
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กระบวนการปฏิบัติงานในการ

ดูแลผูปวยนอกที่มารับการผาตัด

1.กอนผาตัด  : โทรศัพทเยี่ยมผูปวยกอนผาตัด 1 วันกอนมารับบริการตรวจเชคผลการตรวจการติดเชื้อโควดิ-19 (PCR /ATK) ตามนโยบาย รพ.

2.เชาวันผาตัด : จัดการดูแลดานความปลอดภัยการควบคุมโรคติดเชื้อ  

- มกีารจัดใหมีอุปกรณปองกันการติดเชื้อไดเหมาะสมกับความจําเปนตองใช 

- มกีารเนนย้ําบุคลากรใหปฏิบัติตามแนวทางปองกันการแพรกระจายเช้ือของโรงพยาบาล 

- การสวมอุปกรณปองกันการแพรกระจายเชื้อ

- การลางมือแบบ 5 Moment

- การคัดกรองผูปวยอยางเขมงวด 

- บุคลากรทุกคนมีการฝกปฏิบัติใสชุด PPE อยางถูกตองจากงานควบคุมโรคติดเชื้อ และฝกซอมปฏิบัติหลายคร้ังจนปฏบิัติไดคลองแคลว 

- มกีารใหความรูเก่ียวกับสถานการณอยางตอเนื่อง

- มกีารจัดดูแลดานความปลอดภัยการควบคุมโรคติดเชื้อสําหรับผูรับบริการ ดังน้ี

- แจงผูรบับริการใหปฏิบตัติามแนวทางปองกันการแพรกระจายเชื้อของโรงพยาบาล

- ใหความรวมมือกบัองคกรในการปองกันการแพรกระจายเช้ือในโรงพยาบาล เชน การจดัสถานที่บริเวณหองพักรอของญาติ การจัดทํา Social distancing

3. การติดตามหลังผาตัด : ติดตามอาการทาง Line official  24, 48 และ 72 ชม. หรือ ทางโทรศัพท

งานดานบริการ

5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ไดปรับปรงุใหม 
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มีแผนเตรียมพรอมเมื่อเกดิสถานการณที่มีผลกระทบตอการ

ใหบรกิาร /ลดการผาตัดในผูปวยนอกที่ไมใชกรณีเรงดวน

งานดานบริหาร

5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ไดปรับปรงุใหม 
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5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ไดปรับปรงุใหม 

มีแนวทางการจัดอัตรากําลังปฏิบัติงาน
ในชวงสถานการณโควิด-19

จัดสรรอัตรากําลัง

ปฏบิัตงิานนอกหนวยงาน

ใหความรูเกี่ยวกับการปองกันการติดเช้ือ

และการแพรระบาดของเชื้อโควดิ-19

ฝกปฏิบัติใสชุด PPE

ฝกปฏิบัตกิารชวยแพทย swab

มีจดุที่ขาด

อัตรากําลัง
ปฏบิัติหนาที่ในหนวยงาน 

จัดแบงอัตรากําลัง

จัดแบงอัตรากําลัง

RN 2/PN 2
ธุรการ 1

งานกอนและ

หลังผาตัด

RN 1-2 คน 

จุดคัดกรอง

อณุหภูมิดานหนา

RN 1 คน 

งานควบคุมโรค

ติดเชื้อ

RN 1 คน 

หนวยปลอด

เช้ือ

RN 2 คน   

ไป 2 วนั

คัดกรองผูปวยตดิเชื้อ

โควิด-19 ที่สมุทรสาคร

ปี 2563

ปี 2564

RN 2/PN 2
ธุรการ 1

โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร

หัวหนางาน

ศูนยฉีดวัคซีนธรรมศาสตร

มี

ไมมี่
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6. การวัดและวิเคราะหคุณภาพของผลการทํางาน 
และประโยชนที่ไดรับ

1. บคุลากรในหนวยงาน ปฏบิัติหนาที่เกี่ยวกับโควิด-19 ในชวงภาวะวิกฤติ ไดรับการเตรียมความพรอมกอนการปฏบิัติงาน ทาํใหบุคลากรมี

ความมั่นใจในการปฏิบัติงาน ลดความกลัว ความกังวล ในการภารกจิที่มีความเส่ียงตอการติดเชื้อโควิด-19

      ผลลัพธ 

      1. บุคลากรในหนวยงานไมติดเชื้อโควิด-19ไมมีความเสี่ยงสูงและไมมีการลาปวยหรือถูกกักตัว สามารถปฏิบติังานไดอยางเต็มที่ 100 %

      2. ไมขาดอัตรากําลงัหรือมีการหากําลังเสริมทดแทน ในชวงเวลาการปฏิบติังานตามท่ีไดรับมอบหมาย 

2. หนวยงานมีแผนจดัอัตรากําลังปฏิบัติงานในสถานการณโควิด-19 ดังนี้ งานการพยาบาลคัดกรองผูปวยนอก, งานควบคมุโรคติดเชื้อ, หนวย

ตรวจปลอดเชื้อ, ออกหนวยชวยคัดกรองผูปวยติดเชื้อโควิด-19 ที่สมุทรสาคร,โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตรและศูนยฉีดวัคซีน

      ผลลัพธ  

      บุคลากรในหนวยงานปฏิบัติหนาท่ีเกี่ยวกับงานที่เกี่ยวของกับโรคโควิด-19 ได 100 %
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7. ปญหา อุปสรรค และแนวทางในการแกไข

1. แผนการดําเนินงานท่ีตองมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว บุคลากรทุกคนตองมีความต่ืนตัว ติดตามสถานการณอยาง

ใกลชิด ทนัเหตุการณและพรอมตอการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้น ทําใหเผชิญกับความเครียดและวิตกกังวล แตทุกคนมีความต้ังใจ

อยางเต็มท่ีกับบทบาทหนาที่ที่ปรับเปล่ียนตามสถานการณอยูตลอดเวลา เพื่อชวยเหลืองานสําคัญของโรงพยาบาล 

2. จากการกระจายอัตรากําลังไปปฏิบัติหลายที่ การแจงขาวสารตาง ๆ ตองปรับวิธีการปฏิบัติงานดวยการเพิ่มศักยภาพใน

การใชเทคโนโลยี ยุค5Gใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด การนํานวัตกรรมตาง ๆ แอพพลิเคชั่น แพลตฟอรมตาง ๆ เขามาชวย

อํานวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานใหมากข้ึน เชน การติดตอส่ือสารผานทาง line Official , ทาง line 

group, การประชมุหนวยงานออนไลนผาน Zoom เปนตน
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8. ความทาทายตอไป 

การเปล่ียนของระบบการดูแลผูปวยในชวงวิกฤติโควิด-19 มีการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยนํามาใชในการ

บริหารจัดการเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการและลดตนทุนการใหบริการลงได เชน  การใชบริการแพทยทางไกล 

(Telemedicine)หรือบริการใหคําปรึกษาดานสุขภาพผานแพลตฟอรมดิจิทัลตางๆ เพื่อชวยใหคําปรึกษา ตรวจสอบ

อาการและกล่ันกรองเบ้ืองตนกอนที่ประชาชนจะมาโรงพยาบาลได 

งานการพยาบาลผูปวยผาตัดไมคางคืน มีแผนพัฒนางานดานการบริการพยาบาล การใหขอมูล การเสริม

พลัง การสงเสริมสุขภาพเพ่ือใหคนไขหลังผาตัดมีความสามารถในการดูแลตนเองเมื่อกลับไปอยูบาน ปจจุบันมีการ

ติดตามเยี่ยมหลังผาตัดทางโทรศัพทและทาง Line Official 

ป 2566 วางแผนการดูแลหลังผาตัดโดยจะนําการใชบริการแพทยทางไกล (Telemedicine) มาใชในการ

ใหบรกิารติดตามอาการหลังผาตัดในผูปวยทุกราย
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9. ปจจัยแหงความสําเร็จ และความยั่งยืน 

มีการนํานโยบายสูการปฏิบตัเิปนไปอยางรวดเร็ว 

ตอบสนองตอสถานการณอยางทันตอเหตุการณการระบาด 

มีการวางแผนที่เปนระบบ 

มีการทบทวนแผนเมื่อสถานการณเปล่ียนแปลงไปจากเดิม
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9. ปจจัยแหงความสําเร็จ และความยั่งยืน 

1.มกีระบวนการคัดกรองผูปวยนอกที่มารับบริการ ณ จุดซักประวตัิ (Preoperative Room) โดยการ

    ซักถามประวัติสมัผัสโรค และอาการของผูมารับบริการรวมทั้งผูติดตามทกุคน ที่ชดัเจน 

2. ตรวจเช็คผลการตรวจหาเช้ือโควิด-19 แบบ ATK หรือ แบบ PCR ตามขอกําหนดของโรงพยาบาล

3. จัดใหจุดบริการทุกจุดในหนวยงานมรีะบบระบายอากาศที่ดี

4. รณรงคใหการลางมือ 

5. กําหนดเปนนโยบายใหบุคลากรทุกคนถือปฏิบัติโดยเครงครัดในเร่ือง ดังตอไปนี้

     - การงดเวนการรับประทานอาหารรวมกันเปนกลุม

    - จดัใหมีฉากกั้นบนโตะรับประทานอาหารในหนวยงาน 

    - การงดกิจกรรมอื่นใดทุกรูปแบบที่อาจจะตองมีการถอดหนากากในขณะอยูรวมกัน 

6. กําหนดใหผูปวยทุกคนสวมหนากากอนามัยตลอดเวลา 

7. การเฝาระวงัในบุคลากร ใหสังเกตอาการของการติดเชื้อที่ระบบทางเดินหายใจ  และพิจารณาใหพกังานกรณีเปนผูมีความเส่ียงสง รวมทั้งตรวจหาการติดเชื้อโควิด-19 

โดยตรวจ ATKทุก 2 สัปดาหหรอือาจจะปรับความเสี่ยง

8. สงเสริมใหบุคลากรรับการฉีดวัคซีนปองกันโควิด 19 ใหครบถวน

 

ปฏิบัติตามแนวทางเพื่อปองกันการแพรระบาดของโรคในโรงพยาบาล



(โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ) 15

10. เอกสารอางอิง

แนวทางการปฏิบัติสําหรับบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขที่สัมผัสผูปวยยืนยัน COVID-19

กรมการแพทย ฉบับปรับปรุงวันที่ 4 ตุลาคม 2564

แนวปฏิบตัดิานสาธารณสุขเพือ่การปองกันการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

มาตรการปลอดภัยสําหรับองคกร (COVID Free Setting)สําหรับโรงพยาบาล  กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
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ถาม - ตอบ


