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เรียนรู้จากไหน

ข้อมูลเบื้องตน้จากการศึกษาการจัดบริการของโรงพยาบาลกรณีศึกษา 5 แห่ง

1) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย  กรุงเทพมหานคร
2) โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จังหวัดปทุมธานี
3) โรงพยาบาลศูนย์ชลบุรี ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดชลบุรี
4) โรงพยาบาลบางละมุง ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดชลบุรี
5) โรงพยาบาลบางบัวทอง 2  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี

ข้อมูลจากการส ารวจความคิดเห็นจากผู้เยี่ยมส ารวจในระบบ HA

• ส ารวจความเห็นแบบ e-Survey ในช่วงกลางเดือนกรกฎาคม 2563 (2 สัปดาห์)
• อัตราการตอบกลับ 44 ท่าน จาก 80 ท่าน

Preliminary data from 5 case studies of hospital services
1) Chulalongkorn Hospital, Thai Red Cross Society, Bangkok
2) Thammasat Hospital honor Thammasat University Pathumthani Province
3) Hospital at Chonburi Center Office of the Permanent Secretary, Ministry of Public Health Chonburi Province
4) Banglamung Hospital Office of the Permanent Secretary, Ministry of Public Health Chonburi Province
5) Bang Bua Thong 2 Hospital, Office of the Permanent Secretary, Ministry of Public Health Nonthaburi Province
Data from the online survey - HA surveyors respondant 
Conduct an e-Survey opinion survey in mid-July 2020 (2 weeks).
• Response rate 44 out of 80 surveyors who work related with COVID-19



ค าถาม: สถานการณ์ COVID-19 มีผลกระทบกับ รพ. และ รพ.ตอบสนองต่อสถานการณ์อย่างไร



กรณีศกึษา: หอผูป่้วยเฉพาะกจิ



กรณีศกึษา: หอผูป่้วยเฉพาะกจิ
ประเด็น ปัจจัยทีส่ ำคัญตอ้งน ำมำประกอบกำร

พจิำรณำ

ขอ้มลูสนับสนุนทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรจัดกำรหอผูป่้วยเฉพำะกจิ

ของโรงพยำบำลกรณีศกึษำ
กำรน ำ

องคก์ร

- กลไกกำรน ำองคก์รและกำรบรหิำร

สถำนกำรณ์

- กำรสือ่สำรของผูบ้รหิำร

- ผูบ้รหิำรของ รพ.ทัง้คณะ มบีทบำทอยำ่งสงูในกำร

ทบทวนสถำนกำรณ์ วำงแผน ก ำหนดนโยบำย และ

ตัดสนิใจ โดยเฉพำะหำกตอ้งจัดตัง้หอผูป่้วยเฉพำะกจิ 

ซึง่กระทบระบบงำนตำ่งๆ อยำ่งกวำ้งขวำง

- กำรด ำเนนิงำนของหอผูป่้วยเฉพำะกจิ เป็นสว่นหนึง่ของ
กำรทบทวนใน War Room

- กำรสือ่สำร 2 ทำงกบัผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง ภำยใน ภำยนอก 

อยำ่งเพยีงพอและทันกำล มคีวำมจ ำเป็นสงูมำก
กลยทุธ์ - กำรวเิครำะหส์ถำนกำรณ์ บรบิทพืน้ที่

และควำมทำ้ทำยขององคก์ร

- นโยบำยกำรตอบสนองตอ่

สถำนกำรณ์ COVID-19 และ 

นโยบำยหอผูป่้วยเฉพำะกจิ

- กำรจัดกำรดำ้นกำรเงนิ และกำร

เบกิจำ่ยคำ่รักษำพยำบำล

- ควำมจ ำเป็นของ รพ. ในกำรพัฒนำหรอืจัดตัง้หอผูป่้วย

เฉพำะกจิแตกตำ่งกนัไปตำมบรบิทของสถำนกำรณ์กำร

ระบำดในพืน้ที,่ ภำรกจิของ รพ. และบทบำทในเครอืขำ่ย

บรกิำรสขุภำพ

- จ ำเป็นทีต่อ้งมกีำรพจิำรณำงบประมำณสนับสนุนเพือ่กำร
ปรับปรงุและด ำเนนิกำรเป็นกำรเฉพำะ เชน่ งบประมำณ

พเิศษจำกรัฐบำล เงนิบรจิำค
ผูป่้วย/

ผูรั้บ

ผลงำน

- เสยีงของผูป่้วย/ผูใ้ชบ้รกิำร

- กำรสือ่สำรและสรำ้งควำมสมัพันธก์ับ

ผูป่้วย/ผูใ้ชบ้รกิำร

- กำรดแูลในดำ้นสทิธผิูป่้วยและ

ครอบครัว

- กำรจัดบรกิำรเพือ่ตอบสนองโควดิ-19 มผีลกระทบตอ่

บรกิำรอืน่ทีใ่หแ้กผู่ป่้วยและผูใ้ชบ้รกิำรปัจจบุันของ

โรงพยำบำล

- ประชำชนทั่วไปมคีวำมกลัวตอ่ผูป่้วยโควดิ ท ำใหก้ำรตดิ
เชือ้โรคโควดิ เป็นเสมอืนตรำบำป (Stigma) ของผูป่้วย 

มรีำยงำนจำก รพ. วำ่มหีลำยครัง้ทีผู่ป่้วยไมส่ำมำรถกลับ

บำ้นหรอืทีพั่กไดห้ลังจ ำหน่ำยจำก รพ.
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กรณีศกึษา: หอผูป่้วยเฉพาะกจิ
ประเด็น ปัจจัยทีส่ ำคัญตอ้งน ำมำประกอบกำร

พจิำรณำ

ขอ้มลูสนับสนุนทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรจัดกำรหอผูป่้วยเฉพำะกจิ

ของโรงพยำบำลกรณีศกึษำ
กำรวดั 

กำร

วเิครำะห ์

และจัดกำร

ควำมรู ้

- ตัววดัทีจ่ะใชเ้พือ่ตัดสนิใจ

- กำรวเิครำะหแ์ละทบทวน

- กำรคำดกำรณ์และกำรปรับปรุงแนว

ทำงกำรท ำงำน

- วธิกีำรหรอืตัววดัเพือ่ตดิตำมสถำนกำรณ์ ภำยในองคก์ร 

และคำดกำรณ์ไปขำ้งหนำ้ เชน่ จ ำนวนผูป่้วย ปรมิำณ 

PPE ส ำรอง มคีวำมจ ำเป็นอยำ่งยิง่ และตอ้งทันกำลเพือ่

กำรตัดสนิใจ

ก ำลังคน - อตัรำก ำลังและกำรจัดทมีงำน 

- ควำมรูแ้ละทักษะทีจ่ ำเป็น 

- ควำมปลอดภัยของผูป้ฏบิัตงิำน

- สวสัดกิำรและคำ่ตอบแทน

- มกีำรฝึกอบรมเพิม่เตมิดำ้นกำรป้องกันและควบคมุกำร

ตดิเชือ้ กำรมอบหมำยงำนใหม ่กำรปรับระบบ

คำ่ตอบแทนและสวสัดกิำร เป็นตน้ ซึง่หลำยเรือ่งไม่

สำมำรถใชร้ะบบหรอืระเบยีบทีเ่คยปฏบิัติ
กำร

ปฏบิัตกิำร

- กำรจัดกำรเครอืขำ่ยอปุทำน (ยำ, 

เวชภัณฑ,์ น ้ำยำ, อำหำร/น ้ำ) รวมถงึ

กำรจัดกำรและควบคมุกำรใช ้PPE 

ประเภทตำ่งๆ เชน่ หนำ้กำกอนำมัย, 

ชดุป้องกนักำรตดิเชือ้, เวชภัณฑแ์ละ

น ้ำยำฆำ่เชือ้

- กำรจัดระบบ Flow บรกิำรเพือ่กำร

ดแูลผูป่้วยโควดิ-19 และผูป่้วยอืน่ๆ

ในภำพรวมของ รพ.

- กำรรับผูป่้วยโควดิ กระทบตอ่กำรจัดกำรอปุทำนของยำ,

เวชภัณฑ ์(รวม PPE), น ้ำยำ Lab, อำหำร/น ้ำ ทีต่อ้ง

จัดกำรเพิม่เตมิ ทัง้ภำยในและภำยนอก รพ.

- มกีำรปรับปรงุหลักเกณฑก์ำรใชป้ระโยชนเ์พือ่ดแูลควำม

เพยีงพอและคณุภำพของ PPE และน ้ำยำฆำ่เชือ้ประเภท

ตำ่งๆ ทีจ่ ำเป็นตอ่กำรป้องกันกำรตดิเชือ้เพือ่ควำม

ปลอดภัยของบคุลำกร เชน่ กำรประเมนิควำมตอ้งกำร

กำรใชง้ำน, กำรทบทวนบรกิำรและปรับหลักเกณฑก์ำร

ใชเ้พือ่ประหยัดกำรใช ้PPE, กำรจัดหำ PPE และส ำรอง

กรณีขำดแคลน

- กำรด ำเนนิกำรขำ้งตน้กระทบโดยตรงหรอืโดยออ้มกับ

กำรจัดบรกิำรตำมปกต ิจ ำเป็นตอ้งมกีำรยำ้ย ปรับลดหรอื

เลือ่นบรกิำรทำงกำรแพทยข์อง รพ.
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กรณีศกึษา: หอผูป่้วยเฉพาะกจิ
ประเด็น ปัจจัยทีส่ ำคัญตอ้งน ำมำประกอบกำร

พจิำรณำ

ขอ้มลูสนับสนุนทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรจัดกำรหอผูป่้วยเฉพำะกจิ

ของโรงพยำบำลกรณีศกึษำ
กำร

บรหิำร

ควำม

เสีย่ง 

ควำม

ปลอดภัย

และ

คณุภำพ

- กำรทบทวนควำมเสีย่งและควำม

ปลอดภัยของกำรจัดบรกิำรใน

ภำพรวมของ รพ.

- แนวทำงเวชปฏบิัติ

- กำรจัดบรกิำรเพือ่กำรดแูลรักษำผูป่้วยโควดิ กระทบ

ถงึกำรจัดบรกิำรผูป่้วยในภำพรวมของ รพ. ดว้ย

- ควำมเสีย่งของบคุลำกรมำจำกทัง้เหตภุำยใน รพ. 

และกำรน ำควำมเสีย่งเขำ้มำจำกชมุชนภำยนอก รพ.

- มกีำรตดิตำมกำรประกำศแนวทำงเวชปฏบิัตเิพือ่กำร

ดแูลรักษำอยำ่งตอ่เนือ่ง โดยพบวำ่อำจอำ้งองิจำก

แหลง่ ทัง้กรมกำรแพทย ์กสธ., แพทยผ์ูเ้ชีย่วชำญ 

และบทควำมวชิำกำรตำ่งประเทศทีเ่ชือ่ถอืได ้
กำร

ป้องกนั

และ

ควบคมุ

กำรตดิ

เชือ้ (IC)

- กำรเฝ้ำระวงักำรตดิเชือ้โควดิ-19ใน

บคุลำกร ผูป่้วยและผูเ้ยีย่มไข ้

- บรูณำกำรงำนดำ้นกำยภำพ กำรใช ้

PPE กำรฝึกอบรมบคุลำกรและบคุคล

อืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง

- กำรปรับระบบและกระบวนกำร

ท ำงำน เพือ่ลดควำมเสีย่งกำรตดิเชือ้

ของบคุลำกร

- กำรฆำ่เชือ้ กำรท ำควำมสะอำด

สถำนทีแ่ละอปุกรณ์

- กำรปฏบิัตสิ ำหรับบคุลำกรทีพั่ก

อำศัยนอก รพ.

- กำรตดิตำมและประยกุตใ์ชแ้นวปฏบิัตทิีป่ระกำศโดย

กรมกำรแพทย ์และกรมควบคมุโรค

- กำรวำงหลักเกณฑ ์วธิกีำรและขัน้ตอนในกำรคัดกรอง

- กำรประเมนิควำมเสีย่งของกลุม่บคุลำกร ผูป่้วยและ

พืน้ทีใ่หบ้รกิำรของสถำนพยำบำล

- กำรใหค้วำมรูแ้ละฝึกอบรมบคุลำกรทีเ่กีย่วขอ้งรวมถงึ

บคุคลอืน่ทีไ่มไ่ดส้งักดัรพ. แตต่อ้งไปปฏบิัตงิำนใน

บรเิวณหอผูป่้วย เชน่ พนักงำนท ำควำมสะอำด

- กำรท ำควำมสะอำดสถำนทีพั่ก โดยเฉพำะหอ้งน ้ำ 

และเครือ่งมอืแพทยท์ีอ่ำจตอ้งเคลือ่นยำ้ย เขำ้ออก

- กำรทบทวนและวำงกระบวนกำรก ำจัดขยะตดิเชือ้ใน

สถำนพักฟ้ืนแบบ Hospitel

- กำรเตรยีมทีพั่กหรอืจัดท ำแนวปฏบิัตสิ ำหรับบคุลำกร

ทีด่แูลผูป่้วยโควดิแตป่กตไิมไ่ดพั้กใน รพ.
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กรณีศกึษา: หอผูป่้วยเฉพาะกจิ
ประเด็น ปัจจัยทีส่ ำคัญตอ้งน ำมำประกอบกำร

พจิำรณำ

ขอ้มลูสนับสนุนทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรจัดกำรหอผูป่้วยเฉพำะกจิ

ของโรงพยำบำลกรณีศกึษำ
สิง่แวด-

ลอ้มทำง

กำยภำพ

- กำรจัดสถำนทีเ่พือ่กำรดแูลผูป่้วย

สงสยักำรตดิเชือ้ ผูป่้วยตดิเชือ้และ

กำรเลอืกสถำนทีส่ ำหรับกำรดแูล

ผูป่้วยในระยะพักฟ้ืนทีต่อ้งกกัตัว

- กำรจัดสถำนทีเ่พือ่รองรับกรณีผูป่้วย

วกิฤตแิยกโรค

- กำรจัดกำรสภำพแวดลอ้มภำยในหอ

ผูป่้วยทีเ่อือ้ตอ่กำรป้องกนักำรตดิ

เชือ้ (กำรระบำยอำกำศ กำรจัดพืน้ที่

ภำยใน หอ้งเปลีย่นเครือ่งแตง่กำย

ของบคุลำกร ระยะหำ่งระหวำ่งเตยีง

ผูป่้วย หอ้งน ้ำ และ อปุกรณ์ท ำควำม

สะอำดมอืและอปุกรณ์เพือ่ลดกำร

สมัผัส)

- สิง่อ ำนวยควำมสะดวกเพือ่ลด

ควำมเครยีดของผูป่้วยและ

ผูป้ฏบิัตงิำน

- กำรจัดกำรดำ้นขนสง่หรอืเคลือ่นยำ้ย

ผูป่้วย อำหำร และกำรก ำจัดขยะตดิ

เชือ้ (รวมถงึ PPE ใชแ้ลว้)

- กำรรักษำควำมปลอดภัย

- กำรตดิตำมและประยกุตใ์ชแ้นวปฏบิัตทิีป่ระกำศโดย

กรมกำรแพทย ์และกรมควบคมุโรค

- กำรจัด Zoning แบง่แยกพืน้ทีด่แูลผูป่้วย

- กำรขยำยจ ำนวนเตยีง AIIR และ Modified AIIR ICU

- กำรเตรยีมหอผูป่้วยหอ้งเดีย่วและ Cohort ward

- กำรเปิดบรกิำร Hospitel หรอืใชห้อผูป่้วยใน รพ.เดมิ

หรอืรพ.อืน่ทีไ่มไ่ดใ้ชป้ระโยชนแ์ลว้

- หอ้งพักหรอืพืน้ทีข่องผูป่้วยมขีนำดกวำ้งขวำงกวำ่ปกต ิ

เมือ่เปรยีบเทยีบกับหอผูป่้วยอืน่ๆ ของ รพ. เพือ่เวน้

ระยะหำ่ง หรอืเพือ่รองรับกจิกรรมตำ่งๆ ในชวีติประจ ำวนั

- สถำนทีส่ ำหรับกำรท ำหตัถกำรควำมเสีย่งสงู

- กำรปรับกำรใชง้ำนหอผูป่้วยทีเ่ป็นหอ้งเดีย่ว หรอืหอ้ง

รวมทีม่กีำรจัดพืน้ทีส่ว่นตัวระหวำ่งเตยีงทีพั่ก

- จัดพืน้ทีเ่พือ่บคุลำกรแยกจำกพืน้ทีพั่กของผูป่้วย

- กำรปรับปรงุอปุกรณ์ใหค้วำมบันเทงิ กำรเขำ้ถงึ WIFI 

และ Internet ใหก้บัผูป่้วย

- มกีำรสัง่และสง่อำหำรทีม่กีำรจัดเตรยีมจำกรำ้นภำยนอก

- ปรมิำณขยะเพิม่ขึน้ โดยเฉพำะขยะตดิเชือ้

- กำรจัดกำรเฝ้ำระวงัภัยและตดิตัง้กลอ้งวงจรปิด

- ในกรณีพืน้ทีท่ีม่กีำรระบำดมำกอยูห่ำ่งไกลจำก รพ.ใน

พืน้ที ่ มกีำรชว่ยจัดตัง้หอผูป่้วยเฉพำะกจิในรปูแบบเป็น 

รพ.สนำม (Shelter hospital)
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พจิำรณำ
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ของโรงพยำบำลกรณีศกึษำ
เครือ่งมอื

และ

อปุกรณ์

ทำงกำร

แพทย์

- กำรก ำหนดควำมตอ้งกำรและกำร

จัดหำเครือ่งมอืแพทยท์ีจ่ ำเป็น เชน่ 

เครือ่งชว่ยหำยใจ  และครภุัณฑท์ี่

เกีย่วขอ้งกบักำรคัดกรองโรคโควดิ-

19

- กำรตดิตำมและประยกุตใ์ชแ้นวปฏบิัตทิีป่ระกำศโดย
กรมกำรแพทย์

- กำรจัดกำรดแูลควำมเพยีงพอและควำมพรอ้มของ
เครือ่งมอืและครภุัณฑจ์ ำเป็น ตรวจสอบควำมพรอ้ม กำร

ส ำรองเครือ่งมอื และจัดหำผำ่นชอ่งทำงตำ่งๆ
กำร

จัดกำร

ดำ้นยำ

-กำรบรหิำรยำในหอผูป่้วยเฉพำะกจิ

-ยำประจ ำตัวของผูป่้วย

- ควำมจ ำเป็นเพือ่ลดกำรสมัผัสใกลช้ดิผูป่้วย ท ำใหผู้ป่้วย
มบีทบำทหลักในกำรบรหิำรยำในหอผูป่้วยเฉพำะกจิสว่น

หนึง่ดว้ยตนเอง ทัง้ยำเพือ่กำรรักษำโควดิ-19 และยำ

ประจ ำตัวของผูป่้วย
กำรตรวจ

ทดสอบ

เพือ่กำร

วนิจิฉัย-

โรค

- เครือ่งมอืและแนวทำงกำรวนิจิฉัยกำร

ตดิเชือ้โควดิ-19 โดยกำรตรวจทำง

รังสวีทิยำ

- ควำมถกูตอ้งและระยะเวลำรำยงำน

ผลกำรตรวจทำงหอ้งปฏบิัตกิำร

- มกีำรจัดเครือ่งมอืตรวจทำงรังสวีทิยำเพือ่กำรตรวจผูป่้วย
โควดิ-19 เป็นกำรเฉพำะ เชน่ Mobile X-ray, CT

- มกีำรเพิม่ศักยภำพของหอ้งปฏบิัตกิำรของ รพ. เพือ่กำร

ตรวจวนิจิฉัยกำรตดิเชือ้โควดิ-19 ดว้ยเทคโนโลยแีละ

เทคนคิตำ่งๆ เชน่ RT-PCR, Rapid test เป็นตน้

- มกีำรจัดสถำนทีแ่ละอปุกรณ์ทีเ่หมำะสมส ำหรับกำร
จัดเก็บสิง่สง่ตรวจ (Swab) เป็นกำรเฉพำะ

- มกีำรจัดสง่สิง่สง่ตรวจไปตรวจหรอืตรวจยนืยันที่ รพ.หรอื

หอ้งปฏบิัตกิำรอืน่ในกรณีไมส่ำมำรถด ำเนนิกำรเองได ้

โดยเวลำรอผลตรวจ (Turn-around time) เป็นปัจจัย

ส ำคัญทีส่ง่ผลตอ่กำรตัดสนิใจทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรดแูล

ผูป่้วย กำรรับผูป่้วยเขำ้รักษำเป็นผูป่้วยในและกำร

จ ำหน่ำยผูป่้วย
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ของโรงพยำบำลกรณีศกึษำ
กำรเฝ้ำ

ระวงัโรค

และภัย

สขุภำพ

- กำรเฝ้ำระวงัสถำนกำรณ์กำรระบำด

ภำยในและภำยนอก รพ.

- กำรจัดท ำแผนเพือ่เตรยีมควำมพรอ้ม

และตอบสนองตอ่สถำนกำรณ์

- มกีำรตดิตำมรำยงำนขอ้มลูกำรตดิเชือ้ในประเทศ และ

ในพืน้ทีใ่กลเ้คยีงกับ รพ. อยำ่งตอ่เนือ่ง ทัง้กรณีผูป่้วย

PUI และผูต้ดิเชือ้

- มกีำรเฝ้ำระวงักำรตดิเชือ้หรอือำกำรทีส่งสยักำรตดิเชือ้

ในกลุม่บคุลำกรและครอบครัว

- มกีำรทบทวนและวำงแผนกำรจัดบรกิำรและเพิม่หรอืลด

จ ำนวนเตยีงผูป่้วยใน รวมถงึหอผูป่้วยเฉพำะกจิเพือ่

รองรับสถำนกำรณ์เป็นระยะ
กำร

ท ำงำน

รว่มกบั

ชมุชน

- กำรท ำควำมเขำ้ใจและกำรประสำน

ควำมรว่มมอืกบัชมุชนโดยรอบ

- ชมุชนมคีวำมวติกกงัวลและมปีฏกิริยิำตอ่กำรใชส้ถำนที่

ในชมุชนหรอืใกลช้มุชนเป็นหอผูป่้วยเฉพำะกจิหรอืเป็น 

รพ.เฉพำะกจิ

- ควำมรว่มมอืของชมุชนโดยเฉพำะผูน้ ำชมุชนในกำร

สือ่สำรมสีว่นชว่ยลดควำมกังวลของคนในชมุชนกรณี

ขำ่วลอื ควำมเขำ้ใจผดิ หรอืกรณีรพ.ตอ้งกำรกำร

สนับสนุนรวมถงึขวญัก ำลังใจในกำรปฏบิัตงิำน

- มกีำรจัดประชมุชีแ้จงกำรด ำเนนิกำรและมำตรกำร

ป้องกนัตำ่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง และเตรยีมชอ่งทำงกำรสือ่สำร 

2 ทำงระหวำ่งผูรั้บผดิชอบของ รพ. กบัผูน้ ำหรอืตัวแทน

ของชมุชน

nathnapha
Highlight
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ของโรงพยำบำลกรณีศกึษำ
กำร

เขำ้ถงึ

บรกิำร

และกำร

เขำ้รับ

บรกิำร

- หลักเกณฑใ์นกำรรับผูป่้วยเขำ้

รักษำตัวในหอผูป่้วยในระดับตำ่งๆ

เชน่ หอผูป่้วยวกิฤต ิหอผูป่้วยแยก

โรค หรอื Hospitel

- กำรปฏบิัตติำมหลักเกณฑข์องกรมกำรแพทยท์ัง้หมด 

หรอืบำงสว่น

- รพ. ก ำหนดหลักเกณฑบ์ำงสว่นของตนเอง เพือ่คัด

กรองผูป่้วยทีเ่หมำะสม เพือ่ยำ้ยเขำ้มำดแูลรักษำใน

หอผูป่้วยเฉพำะกจิ

- กำรเขำ้ถงึ ม ี3 รปูแบบ (1) รพ. อำจดแูลผูป่้วยในหอ

ผูป่้วยแยกโรคของ รพ.ในระยะเวลำหนึง่กอ่น เชน่ 3-7 

วนั เพือ่กำรดแูลใกลช้ดิกอ่นยำ้ยผูป่้วยมำพักฟ้ืนทีห่อ

ผูป่้วยเฉพำะกจิเมือ่ไมแ่สดงอำกำรทีร่นุแรง; (2) รพ.

อำจใหผู้ป่้วยทีเ่ขำ้หลักเกณฑม์ำรับกำรดแูลทีห่อ

ผูป่้วยเฉพำะกจิของ รพ. ตัง้แตต่น้; (3) เป็นหอผูป่้วย

เฉพำะกจิทีรั่บผูป่้วยทีเ่ขำ้หลักเกณฑ ์ทีส่ง่ตอ่มำจำก 

รพ.อืน่ 
กำร

ประเมนิ

ผูป่้วย

- กำรประเมนิผูป่้วยแรกรับ

- กำรประเมนิผูป่้วยประจ ำวนั

- กำรเฝ้ำระวงัอำกำรและภำวะวกิฤติ

- กำรตรวจตดิตำมซ ้ำเพือ่ประเมนิ

ภำวะกำรตดิเชือ้และแพร่เชือ้

- รพ.มักอำ้งองิใชแ้นวปฏบิัตขิองกรมกำรแพทยเ์ป็น

หลักในกำรประเมนิผูป่้วย

- รพ.มักมกีำรจัดเตรยีมอปุกรณ์ตรวจวดัสัญญำณชพี

ใหแ้กผู่ป่้วย เป็นผูต้รวจประเมนิตนเองตำมเวลำที่

ก ำหนด รำยงำนผลใหแ้กแ่พทยห์รอืพยำบำลทรำบ

- ประสบกำรณ์ของหลำยรพ. พบวำ่ถำ้ผูป่้วยทีม่อีำกำร

นอ้ยหรอืไมม่อีำกำรในระยะเริม่ตน้ จะแสดงอำกำร

หนักขึน้ เชน่ ปอดอกัเสบ มักเกดิขึน้ในระหวำ่งวนัที ่

5-7 ของกำรดแูล
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ของโรงพยำบำลกรณีศกึษำ
กำร

วำงแผน

ดแูลและ

วำงแผน

จ ำหน่ำย

ผูป่้วย

- กำรก ำหนดและทบทวนแนวทำงเวช

ปฏบิัตใินกำรดแูลรักษำผูป่้วยโควดิ-

19

- กำรก ำหนดและทบทวนแนวทำงกำร

ดแูลกรณีอำกำรรนุแรงขึน้หรอืเขำ้สู่

กรณีวกิฤติ

- กำรก ำหนด ทบทวนและปรับปรงุ

หลักเกณฑใ์นกำรจ ำหน่ำยผูป่้วย

- ยังไมม่แีนวทำงเวชปฏบิัตใินกำรรักษำพยำบำลทีเ่ป็น

มำตรฐำนทีช่ดัเจน กรมกำรแพทยจ์ะประกำศเป็นระยะ

- มหีลักเกณฑห์รอืแนวปฏบิัตใินกำรประเมนิเพือ่ยำ้ย

ผูป่้วย กลับไปสูห่อผูป่้วยแยกโรค หรอืหอผูป่้วยวกิฤติ

ระดับตำ่งๆ ของรพ.หรอืสง่ตอ่ไปยังรพ.อืน่

- มหีลักเกณฑก์ำรจ ำหน่ำยผูป่้วยออกจำก รพ. มกีำร

พจิำรณำในหลำยมติ ิไมเ่ฉพำะแตก่ำรรักษำโรคหรอื

อำกำรทำงกำยเทำ่นัน้ เชน่ ระยะแพรเ่ชือ้, ประกำศของ

รัฐในกำรควบคมุโรค, ควำมสำมำรถในกำรดแูลตนเองที่

บำ้น, กำรเดนิทำง, กำรยอมรับของชมุชน

- ผูป่้วยหลำยคนไดรั้บกำรปฏเิสธจำกเพือ่นบำ้นและ

ชมุชน ไมส่ำมำรถกลับบำ้นได ้
กำรให ้

ดแูล

ผูป่้วย

- กำรออกแบบกระบวนกำรดแูลผูป่้วย

โดยบคุลำกร และกำรดแูลตนเองใน

กำรด ำรงชวีติประจ ำวนัของผูป่้วยใน

ระหวำ่งพักรักษำตัว

- กำรดแูลโรครว่มของผูป่้วยและกำร

ปรกึษำผูเ้ชีย่วชำญ

- กำรดแูลสขุภำพจติใจและสงัคม

- กำรดแูลในภำวะฉุกเฉนิและ

เคลือ่นยำ้ยผูป่้วย

- กำรบันทกึเวชระเบยีน

- แพทย ์พยำบำลและบคุลำกรทีป่ฏบิัตงิำนในหอผูป่้วย 

ลดกำรท ำงำนทีต่อ้งสมัผัสหรอืใกลช้ดิผูป่้วยลงเหลอื

นอ้ยทีส่ดุเทำ่ทีจ่ ำเป็น

- กำรดแูลเบือ้งตน้โดยแพทยห์รอืพยำบำล และปรกึษำ

ผูเ้ชีย่วชำญ เมือ่มปัีญหำเฉพำะหรอืควำมจ ำเป็น

- มกีำรจัดบรกิำรทีป่ระเมนิและใหค้วำมส ำคัญกบักำรดแูล

ควำมเครยีด และควำมสมัพันธใ์นครอบครัว เชน่ หอ

ผูป่้วยพักฟ้ืนทีอ่ยูก่นัเป็นครอบครัวกรณีทกุคนใน

ครอบครัวตดิเชือ้ทัง้หมด

nathnapha
Highlight



กรณีศกึษา: หอผูป่้วยเฉพาะกจิ
ประเด็น ปัจจัยทีส่ ำคัญตอ้งน ำมำประกอบกำร

พจิำรณำ

ขอ้มลูสนับสนุนทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรจัดกำรหอผูป่้วยเฉพำะกจิ

ของโรงพยำบำลกรณีศกึษำ
กำรให ้

ขอ้มลูแก่

ผูป่้วย

และ

ครอบครัว

- กำรใหค้ ำแนะน ำกำรปฏบิัตตินและ

กำรดแูลตนเองในหอผูป่้วย

- กำรใหข้อ้มลูแกค่รอบครัวและ

ผูด้แูลกอ่นจ ำหน่ำยผูป่้วย

- ใหค้ ำแนะน ำในกำรดแูลตนเองใหห้อผูป่้วย กำร

สือ่สำรกรณีฉุกเฉนิ กำรปฏบิัตติัวอยำ่งถกูตอ้งเพือ่ลด

กำรแพรเ่ชือ้ และลดกำรเขำ้พืน้ทีข่องบคุลำกร

- ใหเ้ยีย่มไข ้โดยสือ่สำรทำงออนไลน ์หรอืโทรศัพท์

- ใหข้อ้มลูแกค่รอบครัวและผูด้แูลกอ่นจ ำหน่ำยผูป่้วย
กำรดแูล

ตอ่เนือ่ง

- แนวทำงกำรตดิตำมดแูลตอ่เนือ่งที่

บำ้นหรอืในชมุชน และกำรตดิตำม

ผลกำรรักษำ

- ประเมนิและเตรยีมควำมพรอ้มครอบครัวและชมุชน

- อำจมหีรอืไมม่กีำรนัดตดิตำมอำกำรที ่รพ. หรอื

สถำนพยำบำลใกลบ้ำ้นเพือ่ลดกำรเดนิทำงทีไ่ม่

จ ำเป็น  และใชก้ำรตดิตำมอำกำรและใหค้ ำปรกึษำ

ทำงโทรศัพทห์รอืผำ่นสือ่ออนไลน ์เชน่ Line

nathnapha
Highlight

nathnapha
Highlight



กรณีศกึษา: หอผูป่้วยเฉพาะกจิ
ประเด็น ปัจจัยทีส่ ำคัญตอ้งน ำมำประกอบกำร

พจิำรณำ

ขอ้มลูสนับสนุนทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรจัดกำรหอผูป่้วยเฉพำะกจิ

ของโรงพยำบำลกรณีศกึษำ
ผลดำ้น

กำรดแูล

สขุภำพ

ผูป่้วยโค

วดิ

- กำรรอดชวีติของผูป่้วยโควดิ-19

- กำรรับผูป่้วยทีไ่มเ่หมำะสมเขำ้มำ
ดแูลรักษำในหอผูป่้วยเฉพำะกจิ

- กำรดแูลรักษำทีอ่ำจยังไมส่ิน้สดุขณะ
จ ำหน่ำยผูป่้วย 

- ควำมไมป่ลอดภัยของผูป่้วย

- ผลลัพธข์องกำรดแูลรักษำชว่ยสนับสนุนกำรทบทวน

เพือ่ปรับปรงุกระบวนกำรดแูลสขุภำพผูป่้วย 

ครอบคลมุตัง้แตค่วำมเหมำะสมและควำมปลอดภัย

ของกระบวนกำรรับผูป่้วย กำรประเมนิ กำรวำงแผน

กำรดแูลและกำรใหก้ำรดแูลผูป่้วย ตลอดจนถงึกำร

จ ำหน่ำยผูป่้วย
ผล-

กระทบ

ตอ่กำร

ดแูล

รักษำ

ผูป่้วย

กลุม่อืน่

- ผลลัพธข์องกำรดแูลรักษำผูป่้วยใน

กลุม่อืน่

- กำรขอเลือ่นกำรผำ่ตัดหรอืกำรรักษำ

แบบนัดหมำย

- ควำมสำมำรถในกำรตดิตำมดแูล

ผลลัพธใ์นกลุม่ผูป่้วย Ambulatory 

care sensitive conditions (ACSCs)

- สถำนกำรณ์โควดิและกำรตอบสนองของ รพ. ตอ่

สถำนกำรณ์ดังกลำ่ว รวมถงึกำรถำ่ยโอนทรัพยำกรมำ

ใชใ้นหอผูป่้วยเฉพำะกจิและงำนทีเ่กีย่วขอ้ง อำจ

สง่ผลกระทบตอ่คณุภำพของกำรดแูลรักษำผูป่้วยกลุม่

อืน่ไดอ้ยำ่งมนัียส ำคัญ

ผลดำ้น

กำร

มุง่เนน้

ผูป่้วย

- ควำมพงึพอใจของผูป่้วย

- กำรปฏเิสธกำรรักษำ (รวมถงึกำรหนี

ออกจำก รพ.)

- ผลลัพธใ์นมมุมองหรอืสำยตำของผูป่้วยมคีวำมส ำคัญ

ตอ่กำรใหก้ำรยอมรับและปฏบิัตติำมแนวทำงกำรดแูล

รักษำทีก่ ำหนดไว ้



กรณีศกึษา: หอผูป่้วยเฉพาะกจิ
ประเด็น ปัจจัยทีส่ ำคัญตอ้งน ำมำประกอบกำร

พจิำรณำ

ขอ้มลูสนับสนุนทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรจัดกำรหอผูป่้วยเฉพำะกจิ

ของโรงพยำบำลกรณีศกึษำ
ผลดำ้น

ก ำลังคน

- ควำมปลอดภัยของบคุลำกรจำกเชือ้

โควดิ-19

- แมว้ำ่จะมมีำตรกำรดำ้นกำรป้องกนัและควบคมุกำรตดิ

เชือ้เพือ่ป้องกนับคุลำกรผูป้ฏบิัตงิำน แตอ่ำจมชีอ่ง

โหวห่รอืควำมคลำดเคลือ่นของกำรปฏบิัตไิด ้
ผลดำ้น

กำรน ำ

- ควำมส ำเร็จในกำรสือ่สำรและดแูล
ผลกระทบตอ่ชมุชนโดยรอบ

- ขอ้มลูจำก รพ.กรณีศกึษำ บง่ชีว้ำ่กำรสือ่สำรและท ำ

ควำมเขำ้ใจกบัชมุชนโดยรอบมคีวำมส ำคัญอยำ่งยิง่
ผลดำ้น

ประสทิธิ

ผลของ

กระบวนก

ำรท ำงำน

ทีส่ ำคัญ

- ประสทิธภิำพในกำรบรหิำรเตยีง

ผูป่้วยใน

- ประสทิธผิลในกำรจัดกำรเครอืขำ่ย

อปุทำน

- ระยะเวลำวนันอน และอตัรำครองเตยีง เป็นตัววดั

พืน้ฐำนในกำรทบทวนประสทิธผิลและประสทิธภิำพ

ของกำรจัดกำรทรัพยำกรของ รพ.

- รพ.มกีำรจัดกำรควำมเพยีงพอ ปรมิำณกำรใชแ้ละกำร

ปรมิำณส ำรอง ยำ เวชภัณฑ ์หนำ้กำกอนำมัยและ 

PPE อยำ่งเขม้งวดและระมัดระวงั
ผลดำ้น

กำรเงนิ

- คำ่ใชจ้ำ่ยตอ่วนั

- สภำพคลอ่งทำงกำรเงนิ

- คำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ โดยเฉพำะเมือ่เปรยีบเทยีบกบั

ที ่รพ.สำมำรถเรยีกเก็บได ้สง่ผลกระทบตอ่สถำนะ

ทำงกำรเงนิและสภำพคลอ่งของรพ. โดยตรง

- คำ่ใชจ้ำ่ยที ่รพ.ตอ้งใช ้มักตอ้งส ำรองจำ่ยออกไป

กอ่นทีจ่ะไดก้ระแสเงนิสดจำกงบประมำณอดุหนุนหรอื

กำรเบกิจำ่ยรำยไดจ้ำกบรกิำรของ รพ. ในระยะเวลำ

คอ่นขำ้งยำวนำน



COVID-19 → TOP 5 ความเสีย่งส าคญั ?

• การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อใน รพ. (สถานที,่ Zoning and 
logistic flows, PPE, ขยะและน้ าเสีย
• Patient surveillance + Staff surveillance

• ความเพียงพอของยา เวชภัณฑ์ หน้ากาก PPE และบุคลากร

• มาตรการลดความแออัดของ รพ., Physical distancing, ความจ าเป็น
ในปิดหอผู้ป่วยหรือคลินิก ส่งผลให้เกิดการปรับเลื่อนบริการที่นัดไว้กับ
ผู้ป่วย หรือปรับเปลี่ยนให้ผู้ป่วยไปรับบริการในสถานพยาบาลอื่น 
รวมถึงการส่งยาทางไปรษณีย์ หรือการให้ผู้ป่วยไปรับยาที่ร้านยาชุมชน

• การน า Telemedicine / Tele-Health มาใช้ทดแทนหรือเสริมบริการ

• การสื่อสารกับบุคลากร ผู้ป่วยหรือผู้ใช้บริการ และชุมชน



ความท้าทายในโรงพยาบาลต่อสถานการณ์ COVID-19 ที่ท าให้เกิดความเสี่ยงกับผู้ป่วย 
บุคลากร ชุมชุนและโรงพยาบาล ที่ระบบคุณภาพของโรงพยาบาลควรให้ความส าคัญ 

ในมุมมองของผู้เยี่ยมส ารวจ (n=44)
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เมื่อสถานการณ์ COVID-19 มีผลกระทบต่อโรงพยาบาล เรื่องที่ควรเพิ่มหรือให้ความส าคัญในการ
ด าเนินการตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพมากขึ้นในเชิงรูปธรรมของการด าเนินการ (n=43)

ตอนที่ I การบริหารองค์กร
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%คะแนน 5

I-1.1 กำรน ำองคก์รโดยผูน้ ำระดับสงู
I-6.2 ข. ประสทิธผิลของกำรปฏบิัตกิำร: กำรเตรยีมพรอ้มดำ้นควำมปลอดภัยและภำวะฉุกเฉนิ
I-6.1 ค. กระบวนกำรท ำงำน: กำรจัดกำรหว่งโซอ่ปุทำน
I-5.1 สภำพแวดลอ้มของก ำลังคน
I-1.2 กำรก ำกบัดแูลองคก์รและควำมรับผดิชอบตอ่สังคม

%



เมื่อสถานการณ์ COVID-19 มีผลกระทบต่อโรงพยาบาล เรื่องที่ควรเพิ่มหรือให้ความส าคัญในการ
ด าเนินการตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพมากขึ้นในเชิงรูปธรรมของการด าเนินการ (n=43) 

ตอนที่ II ระบบงานส าคัญของโรงพยาบาล
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II-4.1 ระบบกำรป้องกนัและ
ควบคมุกำรตดิเชือ้

II-4.2 กำรปฏบิตัเิพือ่กำรป้องกัน
กำรตดิเชือ้

II-3.1 สิง่แวดลอ้มทำงกำยภำพ
และควำมปลอดภัย

II-8 กำรเฝ้ำระวังโรคและภัย
สขุภำพ

II-1.2 ระบบบรหิำรควำมเสีย่ง

II-7.2 บรกิำรหอ้งปฏบิตักิำรทำง
กำรแพทย/์พยำธวิทิยำคลนิกิ

%



เมื่อสถานการณ์ COVID-19 มีผลกระทบต่อโรงพยาบาล เรื่องที่ควรเพิ่มหรือให้ความส าคัญในการ
ด าเนินการตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพมากขึ้นในเชิงรูปธรรมของการด าเนินการ (n=43) 

ตอนที่ III กระบวนการดูแลผู้ป่วย ที่ได้คะแนนความส าคัญที่สุด
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III-1 กระบวนกำรดแูลผูป่้วย: 
กำรเขำ้ถงึและเขำ้รับบรกิำร

III-5 กระบวนกำรดแูลผูป่้วย: 
กำรใหข้อ้มลูและเสรมิพลัง
ผูป่้วย

III-3.1 กระบวนกำรดแูลผูป่้วย: 
กำรวำงแผนกำรดแูลผูป่้วย

III-4.2 กระบวนกำรดแูลผูป่้วย: 
กำรดแูลผูป่้วยและกำรใหบ้รกิำร
ทีม่คีวำมเสีย่งสงู

%



เมื่อสถานการณ์ COVID-19 มีผลกระทบต่อโรงพยาบาล เรื่องที่ควรเพิ่มหรือให้ความส าคัญในการ
ด าเนินการตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพมากขึ้นในเชิงรูปธรรมของการด าเนินการ (n=43) 

ตอนที่ IV ผลลัพธ์ ที่ได้คะแนนความส าคัญที่สุด
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IV-1 ผลลพัธด์ำ้นกำร
ดแูลสขุภำพ

IV-4 ผลดำ้นกำรน ำ

IV-3 ผลดำ้นก ำลงัคน

IV-5 ผลดำ้นประสทิธผิล
ของกระบวนกำรท ำงำนที่
ส ำคญั

%



สรปุภาพรวมของการจดับรกิารเพือ่ตอบสนองตอ่สถานการณ์ COVID-19

1) กลไกกำรน ำองคก์ร และกำรบรหิำรสถำนกำรณ์ : ชดัเจนและทันเหตกุำรณ์

ขอ้สงัเกตเกีย่วกบัประเด็นทีม่คีวามส าคญัสูง :

2) กำรป้องกนัและควบคมุกำรตดิเชือ้ (กำยภำพ, พืน้ที,่ airflow, PPE, สมรรถนะบคุลำกร, กำรรักษำควำมปลอดภัย)

3) ครภุัณฑ์ เครือ่งมอืแพทย ์PPE: ควำมตอ้งกำรและกำรจัดหำ : งบประมำณ/จัดหำกรณีพเิศษ 

4) กำรจัด Flow บรกิำรเพือ่ดแูลผูป่้วย + กระบวนกำรดแูลผูป่้วย

5) ระบบกำรสือ่สำร : บคุลำกรในโรงพยำบำล / ผูป่้วยทีใ่ชบ้รกิำรเดมิ / ชมุชนรอบขำ้ง



มาตรฐานที่น่าจะได้รับการขยายความหรือเพิ่มความส าคัญ

ข้อมูล สารสนเทศ และการจัดการระบบสารสนเทศ
การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
การเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉิน (รวมถึง
การบริหารสถานการณ์ร่วมกับสถานพยาบาลอื่นในลักษณะเครือข่าย
– Surge capacity)
การบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัยและคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในการดูแลผู้ป่วยและการป้องกันและควบคุมการติดเช้ือ 
(ในสถานการณ์ภาวะฉุกเฉิน, การจัดการผู้ป่วยกลุ่ม PUI รวมถึงการ
จัดบริการหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ)
การส่งมอบการดูแลสุขภาพในรูปแบบใหม่ๆ เช่น การดูแลผู้ป่วยที่
บ้าน (Home health care) และโทรเวช หรือ Telemedicine และ
Tele-Health






