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บทนำ 
 

แผนเผชิญเหตุและประคองกิจการจัดทำเปนแนวทางกลาง เพ่ือเตรียมความพรอมในการรับมือสถานการณ

แพรกระจายในวงกวางของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

ขอกฎหมายที่เกี่ยวของ 

1) พระราชบญัญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

2) พระราชบัญญัติโรคติดตอรายแรง 

3) คณะกรรมการโรคติดตอจังหวัด 

4) คณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 

ขอบเขตของแผน 

 แผนการประคองกิจการครอบคลุมการจัดการความเสี ่ยง การเตรียมความพรอมและการบริหารจัดการ

ทรัพยากรทีเ่ก่ียวของกับภารกิจบริการทางการแพทย เพ่ือรักษาสวัสดิภาพของประชาชนอยางบูรณาการกับหนวยงานทุก

ภาคสวน หัวใจสำคัญของความสำเร็จในการจัดการภาวะฉุกเฉินทางการแพทยและสาธารณสุขไดแก ภาวะผูนำ การ

ทำงานรวมกัน ความยืดหยุนและความเสียสละของทุกภาคสวน 

ภารกิจหลักท่ีสําคญั    

 โรงพยาบาลเลิดสินมีภารกิจหลักที่สำคัญและตองดําเนินการไดอยางตอเนื่องแมเกิดเหตุหยุดชะงักของ การ

ดําเนินงานจากภัยพิบัติตาง ๆ คือ การดูแลรักษาผูปวย (Case Management) ซึ่งเปนภารกิจตามพระราชกฤษฎีกา

กรมการแพทย มีกิจกรรมหลักที่สําคัญ หรือกิจกรรมวิกฤต (Critical Activity) ที่ ตองดําเนินการไดอยางตอเนื่องแมเกิด

เหตุการณวิกฤต ดังนี้    

  1.  การคัดกรองผูปวย     

  2.  การสื่อสารและประชาสัมพันธ     

  3.  ทําทะเบียนผูปวย     

  4.  ตรวจสอบสิทธิการรักษา     

  5.  การตรวจทางหองปฏิบัติการ     

  6.  การตรวจทางรังสี     

  7.  ตรวจรักษาผูปวยที่คลินิกไขหวัด  

  8.  ตรวจรักษาผูปวยนอกฉุกเฉิน(ER)     

  9.  ตรวจรักษาผูปวยในวิกฤต ณ หอผูปวยแยกโรค 
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10.  ตรวจรักษาผูปวยนอกทั่วไป และเฉพาะทาง ไดแก เวชศาสตรครอบครัว อายุรกรรม กุมารเวช

กรรม ศัลยกรรมทั่วไป  สูตินรีเวชกรรม หองตรวจกระดูก  

  11. การผาตัด และการสองกลองตรวจพิเศษ     .       

  12. การลางไต      

  13. เคมีบำบัด 

  14. การชําระคารักษา       

  15.  การบริการยาและเวชภัณฑที่มิใชยา   

  16.  เยี่ยมบาน 

  17.  สงตอ  

กรอบแนวคิดการรวมศูนย 4 มิติ (อางองิ Wuhan Model)  

เพ่ือประคองภารกิจรักษาพยาบาลและบริหารจัดการทรัพยากรทั้งภาครัฐและเอกชน ดวยกรอบแนวคิดที่วา จะตอบ

โตตอภาวะฉุกเฉินเปนหนึ่งเดียว (Response as one) 

1) การรวมศูนยผูปวย ไดแก การจัดโรงพยาบาลเฉพาะผูปวยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามความเหมาะสมของ

ภูมิศาสตรและบริบทของพ้ืนที่ 

1. Model 1  มอบหมาย Designated Cohort Hospital, NCD hospital, Trauma hospital หรืออื่นๆ 

ตามความเหมาะสม 

2. Model 2 บริหารจัดการผูปวยติดเชื้อไวรัสโคโรนาตามระดับความรุนแรง เชน Mild รพ.ขนาดเล็ก , 

Moderate รพ.ขนาดใหญ  

2) การรวมศูนยผูเชี่ยวชาญ ไดแก จัดสรรหรือกระจายบุคลากรทุกภาคสวน  ตามความเหมาะสม โดยมองทั้งการ

ปกครองเปนหนึ่งเดียว 

3) การรวมศูนยทรัพยากร อาทิ สถานพยาบาล อุปกรณการแพทย เวชภัณฑยา จัดสรรหรือกระจาย ตามความ

เหมาะสม มองทั้งจังหวัดเปนหนึ่งเดียว 

4) การรวมศูนยการรักษา ไดแก การใชแนวปฏิบัติรักษาพยาบาล(Guideline)เดียวกัน 

วัตถุประสงคในการจัดทำแผน BCP 

1) เพ่ือเปนแนวทางในการบริหารความตอเนื่องสำหรับบริการทางการแพทยและสาธารณสุขในสภาวะวิกฤติของ

โรงพยาบาลเลิดสิน 

2) เพ่ือใหโรงพยาบาลเตรียมความพรอมรับมือกับสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณฉุกเฉินหรือภัยคุกคามตางๆ ที่อาจ

เกิดข้ึน 

3) เพ่ือลดผลกระทบดานตาง ๆ จากการหยุดชะงักการใหบริการทางการแพทยและสาธารณสุขในสภาวะวิกฤติ 
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4) เพ่ือลดหรือบรรเทาความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นแกผูปวย บุคลากรการแพทยและโรงพยาบาลจากสภาวะวิกฤติให

อยูในระดับที่ยอมรับได 

ลักษณะสำคัญขององคกร 

 โรงพยาบาลเลิดสิน เปนโรงพยาบาลทั่วไป ระดับตติยภูมิ และสูงกวา ที่มีการเรียนการสอน สังกัดกรมการแพทย 

กระทรวงสาธารณสุข 737 เตียง ใหบริการจริง 615 เตียง อัตราครองเตียง 77.31 % ประชากรในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 

เขตสีลม เขตสาทร เขตบางรัก และเขตพระโขนง โดยประชากรที่อยูเขตสลีม เขตบางรักมารับบริการท่ีโรงพยาบาลเลิด

สิน เขตพระโขนงโรงพยาบาลมี PCU อยูที่วัดยาง พระโขนง 

 บริการหลัก  (Core services)  

 การวิจัย ถายทอดสนับสนุนดานทักษะการบริการแกเขตบริการสุขภาพและระดับนานาชาติ โรงเรียนแพทย 

รักษาพยาบาลระดับตติยภูมิทุกสาขา 

 วิสัยทัศน (Vision) 

 เปนสถาบันชั้นนำทางการแพทยและวิชาการระดับอาเซียน ภายในป พ.ศ. 2568 

 พันธกิจ (Mission) 

1. ใหบริการทางการแพทยระดับตติยภูมิและสูงกวาทุกสาขาวิชาโดยเฉพาะดานกระดูกและขอ 

2. ศึกษา วิจัย เพ่ือพัฒนาองคความรู นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย 

3. ถายทอด สนับสนุน ดานวิชาการ ทักษะ ระบบบริการแกเขตสุขภาพอยางเสมอภาค พรอมทั้งยกระดับสู

อาเซียน 

4. ผลิตบัณฑติแพทย และบุคลากรทางการแพทยผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางอยางมีคณุภาพชั้นนำระดับประเทศ 

สมรรถนะหลักขององคกร (Core Competencies) 

1. ดานบริการสุขภาพ (สงเสริม ปองกัน รักษา ฟนฟู) 

2. ดานการศึกษา (การจัดการศึกษาและถายทอดองคความรู) 

ระบบงาน (Work System) 

การวิจัยและพัฒนาองคความรู  การเรียนการสอนทางคลินิก  การรักษาพยาบาลระดับตติยภูมแิละสูงกวา 

กระบวนการทำงานที่สำคัญ (Key Work Process) 

1. การวิจัยและพัฒนาองคความรู 

     - Research , R2R , KM , CQI 

2. การเรียนการสอนทางคลินิก 

     - Resident / นักศึกษาแพทย 

     - พยาบาลเฉพาะทาง 

     - นักศึกษาพยาบาล 

      - นักศึกษาตามสาขาวิชาชีพ ไดแก เภสัชกรรม กายภาพบำบัด ทันตกรรม โภชนาการ 
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3. การรักษาพยาบาลระดับตติยภูมแิละสูงกวา 

     - กระบวนการดูแลผูปวย (การรักษาพยาบาลผูปวยทั่วไป และสถานการณฉุกเฉิน สาธารณภัยตั้งแตจุดเกิด 

       เหตุจนถึงจำหนาย และการสงตอ รวมถึงการสงเสริม ปองกัน และฟนฟู) 

     - PCT  

     - Service Plan 

     - ระบบงานสำคัญโรงพยาบาล 

สถานการณท่ีเกี่ยวของกับการบริหารองคกร 

1. สถานการณดานสังคม (Social Situation) ไดแก AEC , เสรีการคา ,วัฒนธรรมตะวันตก  สถานการณการ 

   แพรระบาด COVID-19 ทั่วโลก 

2. สถานการณดานเทคโนโลยี (Technological Situation) ไดแก IT , Social Network 

3. สถานการณดานเศรษฐกิจ (Economic Situation) ไดแก สิทธิการรักษา 3 กองทุน, จายเอง 

4. สถานการณดานสิ่งแวดลอม (Environmental Situation) ไดแก แออัด : กระจายสิทธิประกันสุขภาพไป 

  คลินิกอบอุน 

5. สถานการณดานการเมือง (Political situation) ไดแก พรบ.ปฏิรูประบบสุขภาพ นโยบายกระทรวงฯ  

   กรมการแพทย  นโยบาย UCEP 

6. สถานการณดานการแขงขัน (Competitive Situation)  ไดแก เขตชุมชนเมอืง ยานธุรกิจ มีโรงพยาบาล 

   ขนาดใหญหลายโรงพยาบาล ทั้งภาครัฐ และเอกชน 

สถานการณผูปวย COVID-19 ผูปวย PUI และ Confirmed cases โรงพยาบาลเลิดสิน  

1. สถานการณผูปวย COVID-19 โรงพยาบาลเลิดสิน ในภาพรวม 

 

 

 

 

 

 

รูปที่  1 สถานการณผูปวย COVID-19 โรงพยาบาลเลิดสิน ในภาพรวม ณ เดือนสิงหาคม 2563 
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รูปที่  2  สถานการณผูปวย COVID-19 โรงพยาบาลเลิดสิน ในภาพรวม ณ เดือนธันวาคม 2563 

2. รายละเอียดผูปวย PUI vs Confirmed cases 

 
รูปที่  3  รายละเอียดผูปวย PUI vs Confirmed cases 
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3.สถานการณโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย เขตกรุงเทพฯ และ

ปริมณฑล 

 

รูปที่  4  สถานการณผูปวย COVID-19 โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย เขตกรุงเทพและปริมณฑล ณ เดือนธันวาคม 2563 
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บทที่ 1  

กรอบแนวคิดบริหารธุรกิจตอเนื่องเพื่อเตรียมความพรอมสถานการณกรณีโรคติดตอ

อุบัติใหม ระบบทางเดินหายใจ 
 

เมื่อเกิดเหตุการณฉุกเฉินหรือสภาวะวิกฤตขึ้น ระดับการใหบริการของโรงพยาบาลอาจลดลงมา อยูในระดับ 0 

และคอย ๆ ขยับขึ้นจนกลับสูระดับ 100% ในภาวะปกติ การจัดทำแผนดำเนินธุรกิจตอเนื่อง (BCP) เปนการบริหาร

จัดการ วางแผน เพื่อลดผลกระทบจากการลดระดับของผลกระทบใหอยูในระดับที่ยอมรับได และลดผลกระทบขากการ

ลดระยะเวลาการหยุดชะงักของภารกิจหลักขององคกร (Critical Operation/ Core value) โดยกอบกูการดำเนินงาน

ใหกลับเปนปกติไดเร็วขึ้น โดยการบริหารความตอเนื ่องแบงออกเปน 3 ชวงเวลา (Error! Reference source not 

found.)  

1) ระยะการตอบสนองตออุบัติการณ/เหตุฉุกเฉิน/ภาวะวิกฤต (Emergency Management) ทั้งนี้ หาก

ความเสียหายขยายตัวเปนวงกวาง การตอบสนองจะยกระดับเปน การบริหารจัดการวิกฤติ (Crisis Management)  

2) ระยะการบริหารจัดการความตอเนื่อง เปนชวงการทำใหเกิดความตอเนื่องของกระบวนการทางธุรกิจหรือ

บริการขององคกร (Continuity Management) เพ่ือใหหนวยงานสามารถคงภารกิจสำคัญและกลับมาดำเนินงานได  

3) ระยะการกอบกูภารกิจ เปนชวงการดำเนินงานเพ่ือใหบริการกลับสูภาวะปกติ ซึ่งแบงเปน 2 ระดับ ไดแก  

3.1) ระดับการดำเนินงานหรือการใหบริการที่องคกรยอมรับไดกับผลกระทบที่เกิดขึ้น  

3.2) ระดับที ่องคกรกลับมาใหบริการไดปกติตามระยะเวลาที ่กำหนด ของการดำเนินการกอบกู

กระบวนการปฏิบัติงาน (Recovery) 
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รูปที่  5  การบริหารความตอเนื่อง (Business Continuity Management : BCM) 

การบริหารความตอเนื่อง (Business Continuity Management)   

สามารถแบงเปน 3 ขั้นตอนหลักไดแก  

1. การทำความเขาใจองคกร การเขาใจองคกรทำใหมั่นใจไดวาแผน BCP สามารถตอบสนองตอกระบวนการ 

กิจกรรม ตามลำดับความสำคัญและความเรงดวน ประกอบดวย 3 ขั้นตอนยอย ไดแก  

 1) การระบุกระบวนการหลักในการดำเนินงานของสถานพยาบาล เชน คำบรรยายลักษณะงาน 

(Functional Description) และกำหนดกิจกรรมที่เปนคุณคาหรือกระบวนการสำคัญขององคกร (Core value & 

Critical function) เชน ภารกิจที่สถานพยาบาลไมสามารถหยุดใหบริการไดแมยามวิกฤต, ภารกิจอันเปนเลิศของ

สถานพยาบาล ซึ่งหากหยุดชะงัก มผีลกระทบตอการสงตอผูปวยของเขตหรือชุมชน เปนตน 

 2) การประเมินความเสี่ยงและภัยคุกคาม หนวยงานตองศึกษาและระบุความเสี่ยง ภัยคุกคามที่มี

โอกาสเกิดกับสถานพยาบาล ซึ่งอาจสงผลกระทบรุนแรงตอสถานพยาบาล โดยระบุ เปนลายลักษณอักษร ตามกรอบ

วิธีการบริหารความเสี่ยง พรอมแจงใหทุกหนวยงานรับทราบ เพื่อตระหนักถึงความเสี ่ยงและภัยคุกคาม โดยการ

ดำเนินการขั้นแรกคือการทบทวนปญหา อุปสรรคและบทเรียนในชวงวิกฤตที่ผานมา และขั้นตอมาคือนำความเสี่ยงและ

ภัยคุกคามไประบุไวในตารางความเสี่ยง (Risk Matrix) เพื่อประเมินและลำดับความสำคัญ เนื่องจากความเสี่ยงและภัย

คุกคาม บางเหตุการณอาจสงผลกระทบตอทรัพยากรของหนวยงานไดมากกวา 1 ดาน เชน การเกิดอัคคภีัยอาจเกิดความ

เสียหายตออาคารและสถานที่ปฏิบัติงาน รวมถึงความเสียหายตอวัสดุ อุปกรณ และเครื่องมือ ตลอดจนชีวิตและความ

ปลอดภัยของเจาหนาที่ เปนตน  
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3) การประเมินผลกระทบตอกระบวนการดำเนินงาน และการวิเคราะหผลกระทบตอกระบวนการ

ทำงานหรือการใหบริการ (Business Impact Analysis) หนวยงานตองประเมิน ผลกระทบ ซึ่งระดับผลกระทบจะ

แบงออกเปน 5 ระดับ โดยตองมีหลักเกณฑในการพิจารณาระดับผลกระทบและประเมินระดับผลกระทบในแตละชวง

ระยะเวลาของการหยุดชะงักที่ไมสามารถปฏิบัติงานไดดวยวาเริ่มสงผลกระทบเมื่อหยุดชะงักเปนระยะเวลาเทาไร  

2. การกำหนดกลยุทธในการสรางความตอเนื่อง คือ การเตรียมความพรอมดานทรัพยากรของสถานพยาบาล

ในสภาวะวิกฤต ซึ่งจำเปน ตองใชงบประมาณ อาทิ การสรางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำรอง เพ่ือใหสามารถสนับสนุน 

การทำงานในกรณีท่ีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหลักลมเหลว ดังนั้น แนวทางในการสราง ความตอเนื่อง จึงตองผานการ

พิจารณาของผูบริหารขององคกร 

3. การจัดทำแผนดำเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง หรือ แผนประคองกิจการ (Business Continuity Plan - 

BCP) คือ ขั้นตอนของการจัดทำแผนงานเพื่อเตรียมความพรอมใหหนวยงานสามารถตอบสนอง (response) ตอสภาวะ

ฉุกเฉินที่สงผลใหการปฏิบัติงานของหนวยงานตองหยุดชะงัก และลดผลกระทบดานตางๆ การจัดทำ BCP ตองกำหนด

เปนยุทธศาสตรและไดรับการอนุมัติจากหนวยงาน หรือคณะกรรมการ ที่มีอำนาจหนาที่รับผิดชอบองคกร กลยุทธที่ทำ

ใหองคกรสามารถดำเนินงานไดในระดับที่กำหนดไว (acceptable level) หลังการหยุดชะงัก ตลอดจนการฟนฟู กลับมา

ดำเนินการ และการติดตั้ง (recovery)  โดยมีแนวทางในการดำเนินการ ดังนี้  

1) การกำหนดแตงตั้งคณะทำงานบริหารความตอเนื่อง  

2) การลำดับแนวทางการแจงเหตุฉุกเฉิน (Call Tree) ตามระบบบัญชาการเหตุการณ  

3) กำหนดแนวทางการตอบสนองเหตุการณและกอบกูกระบวนการ เพ่ือความตอเนื่องของระบบ 

   บริการผูปวย  

ขอบเขตแนวทางปฏิบัติการบริหารความตอเนื่อง (Business Continuity Management)  

 แนวทางปฏิบัติที่ครอบคลุมแนวทางและประเด็นสําคัญสําหรับการบริหารความตอเนื่องในการ ดําเนินงานของ

องคกรและการจัดทําแผนประคองกิจการขององคกร ควรพิจารณานําไปปรับใชและกําหนด รายละเอียดใหเหมาะสมกับ

ประเภทและความซับซอนตามภารกิจขององคกร โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้ 
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รูปที่  6  ขอบเขตแนวปฏิบัติการบริหารความตอเนื่อง 

 คำนิยามที่เกี่ยวของ  

ภัยคุกคาม (Hazards) หมายถึง สถานการณที ่มีโอกาสกอใหเกิดความเสียหายแกโรงพยาบาล อาทิ ภัย

ธรรมชาติ ภัยเกิดจากมนุษย ภัยทางเทคโนโลยี ภัยจากโรคระบาด เปนตน  

ความเสี ่ยง (Risk) หมายถึง ผลกระทบเชิงลบที ่เกิดขึ ้นจากภัยคุกคาม กรณีโรคติดตอ อุบัติใหม หาก

โรงพยาบาลมีการบริหารจัดการและเตรียมความพรอมที่ดี จะชวยบรรเทา ความเสียหาย ลดผลกระทบของเหตุการณ

ตางๆ ที่อาจเกิดขึ้น  
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ภาวะวิกฤต (Crisis) หมายถึง สถานการณที ่เกิดขึ้นและสงผลกระทบเชิงลบตอกระบวน การทำงานของ

โรงพยาบาล อาทิ คณุภาพการรักษาพยาบาล ความปลอดภัยของผูปวยและบุคลากรการแพทย การขาดแคลนทรัพยากร  

ความเสียหายดานการเงิน และการเสื่อมเสียความเชื่อมั่น และชื่อเสียง โดยความเสียหายเหลานี้มีผลเกี่ยวเนื่องกัน การ

บริหารภาวะวิกฤตมีเปาหมายหลัก คอื ความปลอดภัยของสาธารณชน 

  อุบัติการณ  (Incident) หมายถึง เหตุการณที่เกิดขึ้นแลว เกิดความเสียหาย ความ สูญเสีย เกิดเหตุฉุกเฉิน หรือ

ภาวะวิกฤต  

 แผนการจัดการอุบัติการณ  (Incident Management Plan: IMP) หมายถึง แผนปฏิบัติ การที่กําหนดไวเป

นลายลักษณอักษรเพื่อใชในกรณีเมื่อเกิดอุบัติการณ โดยปกติจะครอบคลุมถึงบุคลากรหลัก ทรัพยากร การบริการ และ

การปฏิบัติการที่จําเปนในการนํากระบวนการการจัดการอุบัติการณไปปฏิบัติ  

 ภารกิจหลักที่สําคัญ (Critical Business Function) หมายถึง ภารกิจซึ่งหากมีการ หยุดชะงักอาจสงผลกระ

ทบตอการดําเนินงาน ภารกิจ ชื่อเสียง การเงนิ และผลการดําเนินงานขององคกร 

 การวิเคราะหผลกระทบทางภารกิจ (Business Impact Analysis: BIA) หมายถึง กระบวนการวิเคราะห และ

วัดผลกระทบหรือความสูญเสียทางภารกิจที่เกิดจากการหยุดชะงักการดําเนินงานทั้ง ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  

 เปาหมายสําหรับการเรียกคืนการดําเนินงาน (Recovery Objective) หมายถึง การ กําหนดเปาหมายสําหรับ

การเรียกคืนการดาํเนินงาน ประกอบดวย ระยะเวลาหยุดการดําเนินงานที่ยอมรับได และกลยุทธเรียกคืนการดําเนินงาน  

 กลยุทธเรียกคืนการดําเนินงาน (Recovery Strategy) หมายถึง แนวทางในการ ตอบสนองตอการหยุดชะงัก

การดําเนินงานที่สําคัญ  

 ระยะเวลาหยุดดําเนินงานที่ยอมรับได  (Recovery Time Objective: RTO) หมายถึง ระยะเวลาที่ยอมให

กระบวนการปฏิบัติงานหยุดชะงักได  

 ชวงระยะเวลาที่ยอมใหหยุดชะงักไดสูงสุด (Maximum Tolerable Period of Disruption: MTPD) หมายถึง 

ชวงเวลาสูงสุดในการดําเนินงานหยุดชะงัก หากเกินกําหนดชวงเวลานี้แลว จะไม สามารถทําใหการดําเนินงานฟนคืนสู

สภาพปกติได  

 ศูนยปฏิบัติงานสํารอง (Alternate Site) หมายถึง สถานที่ปฏิบัติงานทดแทนและดําเนิน ภารกิจเมื่อเกิดการ

หยุดชะงักการดําเนินงาน เมื่อสถานที่ปฏิบัติงานหลักไมสามารถดําเนินงานไดตามปกต 

การบริหารจัดการภาวะวิกฤต สามารถแบงระยะการจัดการตามหวงเวลาได ดังนี้ ()  

1. ระยะกอนวิกฤต เนนการปองกันและเตรียมการ กิจกรรมที่ควรพิจารณาดำเนินการ ไดแก การวางแผน การ

ทบทวนแผนเผชิญเหตุและแผนประคองกิจการใหเปนปจจุบัน การมอบหมายคณะทำงานอันประกอบดวยผูปฏิบัติงาน

และผูบริหารจะชวยใหการเตรียมการประสบความสำเร็จได  

2. ระยะตอบโตวิกฤต คอืปฏิบัติการและการบริหารจัดการตางๆ เพ่ือรับมือกับวิกฤต รวมถึงแผนการสื่อสาร

ขอมูลและสถานการณกับประชาชน หมายรวมถึงการติดตามและปรับแผนเผชิญเหตุอยางตอเนื่องใหเหมาะกับ

สถานการณวิกฤตที่เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้การปฏิบัติการ ณ ยามวิกฤตอาจปรับเปลี่ยนได และไมตรงกับแผนที่โรงพยาบาล
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วางไวทั้งหมด แผนปฏิบัติการ จึงควรมีความยืดหยุน และผูบริหารโรงพยาบาลควรมีความสามารถในการแกปญหาและ

ตัดสินใจ บนขอมลูที่สนับสนุนได  

3. ระยะหลังวิกฤต การฟนฟูเพ่ือใหสถานพยาบาลกลับมาปฏิบัติการไดตามปกติ นอกจากนี้ยังรวมถึงการ ถอด

บทเรียนและวิเคราะหเพื่อเตรียมการหากเกิดวิกฤต ในภายภาคหนา  

 

 
รูปที่  7  การบริหารจัดการภาวะวิกฤติ 

  
 แผนดำเนินธุรกิจตอเนื่องจําเปนตองครอบคลุมทุกงานที่สําคัญในโรงพยาบาล รวมถึงผูใหบริการ หลักที่เก่ียวของ 

และปรับปรุงใหเปนปจจุบันเสมอ เพื่อสามารถนําไปดําเนินงานไดตรงตามเปาหมายเมื่อตองการ ซึ่งควรมีรายละเอียด

สำคัญที่ครอบคลุม ดานตาง ๆ ไดแก การติดตอสื่อสารและการฝกอบรม (Communication and Trainings) การ

ประชาสัมพันธ การทดสอบและทบทวนแผนประคองกิจการ (Testing and Reviewing) ควรมีการทดสอบภารกิจงานที่

สําคัญอยาง นอยปละ 1 ครั้ง การประเมินและทบทวนแผนดำเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง และทดสอบแผนรวมกับหนวยงาน

ภายนอก ไดแก หนวยงานบริการดานสาธารณูปโภค  หนวยงานสาธารณสุขในพื้นที่  บริษัทคูคา สื่อสาร โทรคมนาคม 

เปนตน 
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บทที่ 2  

การประเมินความเสี่ยงโรคติดตออุบัติใหมตอสถานพยาบาล  

การวิเคราะหผลกระทบตอการใหบริการของโรงพยาบาล 

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) และเกณฑการประเมินความเสี่ยง 

การจัดเตรียมทรัพยากรที่สำคัญเพ่ือเตรียมความพรอมใหโรงพยาบาลสามารถบริหารความตอเนื่องเมื่อเกิด

สภาวะวิกฤติฉุกเฉินหรือภัยคุกคามขึ้นนั้น จะพิจารณาจากผลกระทบใน 5 ดาน ดังนี้ 

1 ผลกระทบดานอาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานหลัก หมายถึง เหตุการณที่เกิดขึ้นทำใหสถานที่ปฏิบัติงานหลัก

ไดรับความเสียหาย หรือไมสามารถใชสถานที่ปฏิบัติงานหลักได และสงผลใหบุคลากรไมสามารถเขาไปปฏิบัติงานได

ชั่วคราวหรือระยะยาว ซึ่งรวมทั้งการที่ผูรับบริการไมสามารถเขาถึงสถานที่ใหบริการของหนวยงานดวย 

2. ผลกระทบดานวัสดุอุปกรณที่สำคัญ/การจัดหาจัดสงวัสดุอุปกรณที่สำคัญ หมายถึง เหตุการณที่เกิดข้ึนทำ

ใหไมสามารถใชงานวัสดุอุปกรณที่สำคัญ หรือไมสามารถจัดหา/จัดสงวัสดุอุปกรณที่สำคัญได 

3. ผลกระทบดานเทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลที ่สำคัญ หมายถึง เหตุการณที ่เกิดข้ึนทำใหระบบงาน

เทคโนโลยี หรือระบบสารสนเทศ หรือขอมูลที่สำคัญไมสามารถนำมาใชในการปฏิบัติงานไดตามปกติ 

4. ผลกระทบดานบุคลากรหลัก หมายถึง เหตุการณที่เกิดขึ้นทำใหบุคลากรหลักไมสามารถมาปฏิบัติงานได

ตามปกติ 

5. ผลกระทบดานคูคา/ผูใหบริการที่สำคัญ หมายถึง เหตุการณท่ีเกิดขึ้นทำใหคูคา/ผูใหบริการ/ผูมีสวนไดสวน

เสีย ไมสามารถติดตอหรือใหบริการหรือสงมอบงานได 

 ทั้งนี้ ความเสี่ยงสำคัญหรือสภาวะวิกฤติฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น และสงผลกระทบตอโรงพยาบาลเลิดสิน มีดังนี้ 
 

ตารางที่ 1 ความเสี่ยงสำคัญหรือสภาวะวิกฤติฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น และสงผลกระทบตอโรงพยาบาลเลิดสิน 

เหตุการณสภาวะวิกฤติ ผลกระทบ 

ดานอาคาร/

สถานท่ี

ปฏิบัติงานหลัก 

ดานวัสดุอุปกรณ

ที่สำคัญ/การ

จัดหาจัดสงวัสดุ

อุปกรณที่สำคัญ 

ดานเทคโนโลยี

สารสนเทศและ

ขอมูลทีส่ำคัญ 

ดานบุคลากรหลัก ดานคูคา/ผู

ใหบริการที่สำคัญ 

เหตุการณโรคระบาด      

เหตุการณอัคคภีัย      

เหตุการณอุทกภัย      

เหตุการณชุมนุมประทวง จลาจล      
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 ในการประเมินความเสี่ยงจำเปนตองมีการกำหนดหลักเกณฑการพิจารณาระดับของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 

(Likelihood)  และหลักเกณฑการพิจารณาระดับของผลกระทบที่เกิดขึ้น เพื่อนำไปสูการกำหนดขอบเขตของระดับ

ความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได(Risk Appetite Boundary) รายละเอียดดังนี้ 

 (1) หลักเกณฑการพิจารณาระดับของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) แบงออกเปน 5 ระดับ คอื 

ตารางที่ 2 หลักเกณฑการพิจารณาระดับของโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)  

ระดับคะแนน โอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง รอยละของโอกาสที่จะเกิดขึ้น 

1 นอยมาก นอยกวา รอยละ 20 

2 นอย รอยละ 20 – 39 

3 ปานกลาง รอยละ 40 – 59 

4 สูง รอยละ 60 – 79 

5 สูงมาก มากกวา รอยละ 80 

 

(2) หลักเกณฑการพิจารณาระดับของผลกระทบ  

ตารางที่ 3 หลักเกณฑการพิจารณาระดับของผลกระทบ 

ผลกระทบ หลักเกณฑการพิจารณาระดับของผลกระทบ 

ไมเปนสาระ(1) ต่ำ (2) ปานกลาง (3) สูง (4) สูงมาก (5) 

ความเก่ียวของกับการ

ดูแลรักษา COVID-19 

- สามารถ WFH ได ไมเกี่ยวของโดยตรงแต

ตองใหการสนับสนุนหาก

ไดรับการรองขอ 

ไมเกี่ยวของโดยตรง

แตตองใหการ

สนับสนุน 

เกี่ยวของโดยตรงตอ

การดูแลผูปวย 

COVID-19 

คุณภาพการบริการทาง

การแพทยภารกจิปกติ 

ดูแลรักษาผูปวยทั่วไป  

(Non-COVID-19) 

สามารถรอได ไดรับบริการลาชา ไมมี

ผลตอพยากรณโรคและ

คุณภาพชีวิต เชน โรค

เรื้อรังที่อาการคงท่ี 

ไดรับการดูแลลาชา 

สงผลตอคุณภาพชีวิต 

เชน การเปลี่ยนขอเขา 

ปวดฟน 

ไมเปนไปตาม

มาตรฐาน เปลี่ยน

พยากรณโรค เกิด

ภาวะทพุลภาพ เชน 

มะเร็งลกุลาม 

ไมเปนไปตาม

มาตรฐาน อาจสงผล

ใหผูปวยเสียชีวิต/

ทุพพลภาพถาวร 

ความเสยีหายตอองคกร

เปนจำนวนเงิน/

งบประมาณ 

- ต่ำ ปานกลาง สูง สงูมาก 

ขีดความสามารถในการ

ใหบริการ 

ลดลง 

นอยกวารอยละ 

5 

ลดลงรอยละ 5-10 ลดลงรอยละ 10-25 ลดลงรอยละ 25-50 ลดลงมากกวารอย

ละ 50 
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ผลกระทบ หลักเกณฑการพิจารณาระดับของผลกระทบ 

ไมเปนสาระ(1) ต่ำ (2) ปานกลาง (3) สูง (4) สูงมาก (5) 

ความปลอดภัยและ

สุขภาพจิตของบุคลากร

ทางการ แพทย (2P 

Safety) 

- - มีความเสี่ยง มีบุคลากรท่ีเขาขาย

ตองกักตัว 

มีบุคลากรติดเชื้อ 

COVID-19 

ชือ่เสยีง ภาพลักษณและ

ความมั่นใจตอ

สถานพยาบาล 

ตอวาดวยวาจา หนังสือรองเรียนภายใน การลง Social Media มี

การแชรจำนวนมาก 

การรองเรยีนระดับ

โรงพยาบาล การลง 

Social Media การ

ประทวง 

มีการฟองรอง 

เกี่ยวของกับ

สื่อมวลชน การ

รองเรียนกับ

หนวยงานภายนอก 

งานวิจัย วิชาการ และ

ฝกอบรม 

- สามารถเก็บขอมูลวิจัย

ได แตจำนวนตัวอยาง

ลดลง/ มีอุปสรรคในการ

เก็บขอมูล 

การฝกอบรมผาน

มาตรฐานข้ันต่ำ แตการ

ปฏิบัติงานฝกทักษะ

นอยละ การวิจยัลาชา

กวากำหนดเล็กนอย 

การฝกอบรมครบ แต

ตองเพ่ิมระยะเวลา

การฝกปฏิบัติ การ

วิจัยลาชากวากำหนด

มาก 

การฝกอบรมไมครบ

มาตรฐานทีส่ภา

วิชาชีพกำหนด การ

วิจัยตองยุต ิ

 

(3) เกณฑการประเมินระดับความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง = โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) x ระดับของผลกระทบ  

โอ
กา

สที่
จะ

เกิ
ดค

วา
มเ

สี่ย
ง 

(L
ik

el
ih

oo
d)

 

 ระดับของผลกระทบ 

 1 2 3 4 5 

5 5 10 15 20 25 

4 4 8 12 16 20 

3 3 6 9 12 15 

2 2 4 6 8 10 

1 1 2 3 4 5 

 

ระดับคะแนน และความหมาย 

1 – 3 คะแนน (สีเขียว) หมายถึง  ระดับความเสี่ยงต่ำ สามารถยอมรับได ไมตองมีการควบคุม

ความเสี่ยง 

4 – 6 คะแนน (สีเหลือง) หมายถึง  ระดับความเสี่ยงปานกลาง สามารถยอมรับได โดยตองมี

การควบคุมปองกันความเสี่ยงเพ่ือไมใหเลื่อนขึ้นสูระดับที่ยอมรับไมได 
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8 – 12 คะแนน (สีสม) หมายถึง  ระดับความเสี่ยงสูง ไมสามารถยอมรับได โดยตองมีการ

จัดการความเสี่ยงเพ่ือใหอยูในระดับที่ยอมรับได 

15 – 25 คะแนน (สีแดง) หมายถึง  ระดับความเสี่ยงสูงมาก ไมสามารถยอมรับได จำเปนตองมี

การจัดการความเสี่ยงโดยเรงดวน เพ่ือใหอยูในระดับที่ยอมรับไดทนัที 

การวิเคราะหผลกระทบโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ตอกระบวนการใหบริการ (Business Impact analysis) 

1) วิเคราะหโครงสรางความเกี่ยวของกับการดูแลรักษาผูปวย COVID-19 

  สูงมาก :  เก่ียวของโดยตรงกับการดูแลผูปวยโควิด 

  สูง :   ไมเก่ียวของโดยตรงแตตองใหการสนับสนุน 

  ปานกลาง :  ไมเก่ียวของตรงแตตองสนับสนุนหากไดรับการรองขอ 

  ต่ำ :   สามารถ work from home ได 

  ไมเปนสาระสำคัญ :  ไมไดรับผลกระทบ 

 ตารางที่ 4 วิเคราะหโครงสรางความเก่ียวของกับการดูแลรักษาผูปวย COVID-19 

งาน สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ ไมเปนสาระสำคัญ 

งานบริการ อายุรศาสตร 

เวชศาสตรฉุกเฉิน 

งานปองกันและควบคุม

การติดเชื้อใน

โรงพยาบาล 

งานสงตอผูปวย 

กุมารเวชศาสตร 

โสต ศอ นาสิก 

รังสีวิทยา 

เภสัชกรรม 

เทคนิคการแพทย 

เวชศาสตรครอบครัว 

งานสนับสนุนบริการ  

(โภชนศาสตร) 

ออรโธปดิกส 

ศัลยศาสตร 

สูตินรีเวช 

จักษุวิทยา 

ทันตกรรม 

เวชศาสตรฟนฟู 

วิสัญญีวิทยา 

พยาธิวิทยาคลินิก 

 

  

งานบริหาร 

งานอำนวยการ 

งานพัฒนา

ระบบสุขภาพ 

งานอำนวยการ พัสดุและบำรุงรักษา 

การเงนิ 

งานดจิิตัลทาง

การแพทย 

สังคมสงเคราะห 

งานพัฒนา

คุณภาพ 

 

ทรัพยากรบุคคล 

ยุทธศาสตรและ

แผนงาน 

บัญชี 

วิจัยและประเมิน

เทคโนโลยี 

จริยธรรมการวจิัย 
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2) ผลกระทบดานคุณภาพบริการผูปวยทั่วไป (Non COVID-19) 

  สูงมาก :  ไมเปนไปตามมาตรฐาน ผูปวยเสียชีวิตหรือทุพพลภาพ 

  สูง :   ไมเปนไปตามมาตรฐานอาจ เปลี่ยนพยากรณโรค เชน มะเร็ง 

  ปานกลาง :  ไดรับการดูแลลาชา สงผลตอคุณภาพชีวิต 

  ต่ำ :   ไดรับบริการลาชา ไมมีผลตอพยากรณโรค เชน โรคเรื้องรัง 

  ไมเปนสาระสำคัญ :  ผูปวยไมไดรับผลกระทบ 

ตารางที่ 5 ผลกระทบดานคุณภาพบริการผูปวยทั่วไป (Non COVID-19) 

งาน สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ ไมเปนสาระสำคัญ 

งานบริการ หอผูปวยวิกฤต 

อุบัติเหตฉุุกเฉิน 

อุบัติเหตฉุุกเฉิน 

มะเร็งวิทยา 

(ผาตัดและเคมีบำบดั) 

งานลางไต 

รังสีวินจิฉัย 

รังสีรักษา 

ทุกกลุมงาน 

 

กลุมงานบรกิาร

ผูปวยนอก 

กลุมงานบริการ

ผูปวยใน 

 

 

งานบริหาร 

งานอำนวยการ 

งานพัฒนา

ระบบสุขภาพ 

  
  ทุกกลุมงาน 

 

 

3) ผลกระทบดานการเงินและงบประมาณ 

สูงมาก :  งบประมาณที่ใชในการดำเนินการเพ่ิมข้ึนมากกวารอยละ 80  

  รายรับของโรงพยาบาลลดลงมากกวา รอยละ 80 

สูง :   งบประมาณท่ีใชในการดำเนินการเพิ่มขึ้นมากกวารอยละ 60  

  รายรับของโรงพยาบาลลดลงมากกวา รอยละ 60 

ปานกลาง :  งบประมาณที่ใชในการดำเนินการเพ่ิมขึ้นมากกวารอยละ 40 

  รายรับของโรงพยาบาลลดลงมากกวา รอยละ 40 

ต่ำ :   งบประมาณที่ใชในการดำเนินการเพ่ิมข้ึนมากกวารอยละ 20  

  รายรับของโรงพยาบาลลดลงมากกวา รอยละ 20 

 ไมเปนสาระสำคัญ :  ไมไดรับผลกระทบ 
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ตารางที่ 6 ผลกระทบดานการเงินและงบประมาณ 

งบประมาณ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ ไมเปนสาระสำคัญ หมายเหตุ 

รายจาย 

ประกันโควิด 

คาเสี่ยงภยั 

ตนทุนการรักษาพยาบาล 

การจัดซื้ออุปกรณจำเปน 

 

 

 

 

X 

 

X 

X 

X 

 
   

รายรับ 

จากบริการปกติลดลง 

  
 

X 

   

งบประมาณ 

การสนับสนุนจากภายนอก 

งบประมาณปกต ิ

   
 

X 

X 

 ไดรับงบประมาณ

สนับสนุนจาก

กรมการแพทย 

4) ผลกระทบดานขีดความสามารถในการใหบริการ 

สูงมาก :  ขีดความสามารถในการใหบริการ ลดลงมากกวา 50%) 

  สูง :   ขีดความสามารถในการใหบริการ ลดลงมากกวา 25-50%) 

  ปานกลาง :  ขีดความสามารถในการใหบริการ ลดลงมากกวา 10-25%) 

  ต่ำ :   ขีดความสามารถในการใหบริการ ลดลงมากกวา 5-10%) 

ไมเปนสาระสำคัญ : ไมไดรับผลกระทบ สามารถใหบริการไดตามปกติ หรือขีดความสามารถในการ

ใหบริการ ลดลงนอยกวา 5%) 

ตารางที่ 7 ผลกระทบดานขีดความสามารถในการใหบริการ 

งาน สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ ไมเปนสาระสำคัญ 

งานบริการ ทุกกลุมงาน หมายเหตุ เปาหมายการลดขดีความสามารถการใหบริการคือ ลดการแบงทรัพยากร เชน 

PPE จากภารกิจดูแลรักษาผูปวย COVID-19 

งานบริหาร 

งานอำนวยการ 

งานพัฒนาระบบ

สุขภาพ 

 
พัสดุและ

บำรุงรักษา 

การเงนิ 

บริหารทัว่ไป 

สังคมสงเคราะห

ทางการแพทย 

 บัญชี 

ทรัพยากรบุคคล

ยุทธศาสตรและแผนงาน 

พัฒนาคุณภาพ 

พัฒนานโยบายและ

ยุทธศาสตรการแพทย 

งานวิจัยและประเมิน

เทคโนโลยี 

จริยธรรมการวจิัย 
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5) ผลกระทบดานความปลอดภัยและสุขภาพจิตของบุคลากร (2P Safety) 

สูงมาก :  การดูแลสัมผัสผูปวยโควิด 19 โดยตรง 

  สูง :   การดแูลผูปวยโรคทั่วไป 

  ปานกลาง :  งานสนับสนุนบริการ ซึ่งไมไดสมัผัสผูปวยโดยตรง 

  ต่ำ :   หนวยงานที่ไมสัมผัสผูปวย เชน งานบริหาร งานอำนวยการ 

ไมเปนสาระสำคัญ : งานที่ไมไดอยูในโรงพยาบาลหรือบริเวณเสี่ยง สามารถ work from home ได 

 ตารางที่ 8 ผลกระทบดานความปลอดภัยและสุขภาพจิตของบุคลากร (2P Safety) 

งาน สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ ไมเปน

สาระสำคัญ 

งานบริการ อายุรศาสตร 

เวชศาสตร

ฉุกเฉิน 

ARI clinic 

กลุมงาน

อ่ืนๆ  

เภสัชกรรม   

การบริหาร 
  

 บัญชี 

ทรัพยากรบุคคล

ยุทธศาสตรและแผนงาน 

พัสดแุละบำรุงรักษา 

การเงิน 

บริหารทั่วไป 

 

งานพัฒนาระบบ

สุขภาพ 

  
 พัฒนาคุณภาพ 

พัฒนานโยบายและยุทธศาสตรการแพทย 

งานวิจัยและประเมินเทคโนโลยี 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในสัตว 

สังคมสงเคราะหทางการแพทย 

 

  



20 

6) ผลกระทบดานชื่อเสียง ภาพลักษณและความม่ันใจตอสถานพยาบาล 

สูงมาก :  การรองเรียนผานสื่อมวลชล มีการฟองรองเปนคดีความ 

  สูง :   การรองเรียนระดับกระทรวง/กรม/Social media มีการ share จำนวนมาก 

  ปานกลาง :  การรองเรียนระดับโรงพยาบาล/Social media มีการ share ปานกลาง 

  ต่ำ :   การรองเรียนระดับโรงพยาบาล สามารถยุติไดดวยกระบวนการภายใน 

ไมเปนสาระสำคญั : การตอวาดวยวาจา 

ตารางที่ 9 ผลกระทบดานชื่อเสียง ภาพลักษณและความม่ันใจตอสถานพยาบาล 

งาน สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ ไมเปน

สาระสำคัญ 

งานบริการ หากมีการรองเรียน

จะไดรับผลกระทบ

สูง 

    

งานบริหาร 
 

 X   

งานพัฒนาระบบ

สุขภาพ 

  X   

7) ผลกระทบตองานวิชาการ การวิจัย และฝกอบรม 

สูงมาก :  การฝกอบรมไมครบมาตรฐานที่สภาวิชาชีพกำหนด  

การวิจัยตองยุติ 

  สูง :   การฝกอบรมครบ แตตองเพ่ิมระยะเวลาการฝกปฏิบัติ  

การวิจัยลาชากวากำหนดมาก 

  ปานกลาง :  การฝกอบรมผานมาตรฐานขั้นต่ำ แตการปฏิบัติงานฝกทักษะนอยลง 

การวิจัยลาชากวากำหนดเล็กนอย 

  ต่ำ :   สามารถเก็บขอมูลวิจัยได แตจำนวนตัวอยางลดลง/มีอุปสรรคในการเก็บขอมูล 

ไมเปนสาระสำคัญ : ไมไดรับผลกระทบ การฝกอบรมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 

ตารางที่ 10 ผลกระทบตองานวิชาการ การวิจัย และฝกอบรม 

 สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ ไมเปน

สาระสำคัญ 

นักศึกษาแพทย   X   

แพทยประจำบาน   X   

นักวิจัย   X   
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บทที่ 3  

เกณฑการเปดแผน BCP โรงพยาบาลเลิดสิน 

เกณฑการเปดแผน (Activation Criteria) 

 การพิจารณาเปดแผน พิจารณาจากปจจัย 2 ประการดังนี้  

 ปจจัยภายนอกสถานพยาบาล ไดแก สถานการณการระบาด ในทองถิ่น สถานการณการระบาดของประเทศ 

และสถานการณการขาดแคลนทรัพยากรทางการแพทยที่จำเปน อาทิเชน คำสั่งศูนยบริหารโควิดรัฐบาล (ศบค.), คำสั่ง

นายกรัฐมนตรี คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข/กรมการแพทย/กรุงเทพมหานคร ประกาศสถานการณการการแพรระบาดใน

พ้ืนที่กรุงเทพมหานครมีความรุนแรง 

 ปจจัยภายในสถานพยาบาล ไดแก จำนวนผูปวยที่ขอเขารับการรักษา ณ โรงพยาบาลเลิดสิน เปรียบเทียบกับ

ศักยภาพในการใหบริการการรักษาของโรงพยาบาล หากจำนวนผูปวยมีแนวโนมที่จะมากขึ้นเกินศักยภาพท่ีโรงพยาบาล

เตรียมการ สามารถพิจารณาเปดแผน เปนตน 

 ทั้งนี้ โรงพยาบาลเลิดสินไดกำหนดเกณฑการเปดแผน BCP ดังนี้   

 ตารางที่ 11 เกณฑการเปดแผน BCP 

ขั้นแผน เกณฑ การดำเนินการ 

1. แจงสถานการณและเฝาระวัง 

(Alert) 

เมื่อมกีารติดเช้ือ จำนวน 1 ราย ตดิตอ

จากคนสูคน (person to person 

contact) ในตางจังหวัด 

 

เตรียมความพรอมรับสถานการณ 

คัดกรอง 

ยกระดับ PPE 

2. ยกระดับเฝาระวัง (Trigger) 

จากระบบ สองทาง คือระบบ

ประเทศและ confirm 

positive ของโรงพยาบาล / 

จาก war room หรือชองทางท่ี

จะไดรับขอมลูลวงหนากอนการ

ประกาศขาว  

1. เมือ่มี 1 confirm positive case  

ติดตอจากคนสูคน (person to person 

contact)  ในกรุงเทพ และปริมณฑล 

(ปทมุธานี นนทบุรี สมุทรปราการ 

นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม)  

2. มีสถานการณระบาดภายในประเทศ 

1. เตรียมความพรอมรับสถานการณ  

2. Situation Awareness Team นำโดยแพทย

หญิงณัฐวรรณ  พละวุฑิโฒทัย ตดิตามสถานการณ และ

รายงานรองผูอำนวยการดานพัฒนาระบบสุขภาพ 

3. มอบรองผูอำนวยการดานพัฒนาระบบสุขภาพกำกับ

ติดตาม โดยมีการดำเนินการ ดังนี ้

   - ประชุมเพ่ือแจงขาวการระบาด 

   - ยกระดับ PPE 

   - ยายตำแหนง ARI กลับที่เดิม (ตู Container) เมื่อมเีคส 

confirm ในกรุงเทพฯ 

3. ประกาศแผน BCP และคง

แผน BCP  

1. เมื่อมีผูปวย Admit เต็ม 1 ward (PUI 

with symptom หรือ Detected case  7 

คน 

2. เมื่อมบีุคลากรตดิเชื้อ อยางนอย    1 คน 

ผูอำนวยการประกาศแผน BCP  

และมอบรองผูอำนวยการดานพัฒนาระบบสุขภาพเปน 

Commander ในการดำเนนิการตามแผน BCP ในแตละ

ระดับ 
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ขั้นแผน เกณฑ การดำเนินการ 

3. มีสถานการณระบาดภายในประเทศ 

4. สถานการณคลี่คลาย 1. เมื่อไมมีการระบาดภายในประเทศ 28 วัน  

2. Confirm case < 7 หอง (ฝงเดียว) 

ใหบริการตามปกติ และเฝาระวังสถานการณการระบาด

ใหม 

 ตารางที่ 12  การจัดการตามระดับความรุนแรง 

ระดับความ

รุนแรง 

เกณฑ/ สถานการณ การบริการ

(%) 

การจัดการ ระยะเวลาดำเนินการ

ตามสถานการณ 

ต่ำ Confirm case นอยกวาหรือเทากับ 7 

หอง 

100 Admit ที่ช้ัน 22/1 

-Severe case admit AIIR และ  

cohort ward (4+5) 

คง function การ

ทำงานในระดับนั้น2 

สัปดาห 

แลวเพ่ิมระดับการ

บริการข้ึน 5 % ทุก ๆ 

1 สัปดาห 

ปานกลาง Confirm case  8 – 14 หอง 75 เปดช้ัน 22/2 

Refer severe case (เมื่อเตม็) 

สูง Confirm case 15 หอง 50 - เปดช้ัน 21/1-21/2 

- เตรียมปรบัหอผูปวย ENT  

- ปรับหอผูปวยชั้น 20/1, 20/2 (14 

หอง) (แผนสำรองกรณหีอผูปวย 

ENT เต็ม) 

- แจงหัวหนากลุมงาน ward สามญั 

เพ่ือเตรียมความพรอมปรับเปลี่ยน

เปน Cohort ward  

(รอพิจารณาเมื่อช้ัน 20 เต็ม) 

สูงมาก แพรระบาดวงกวาง (Overcrowding) 

หรือมีการระบาดภายใน รพ. รวมถึง

เหตุการณท่ีเจาหนาที่ติดเชื้อภายในรพ. 

25 -ปด ward สามัญ เพ่ือปรับเปน 

Cohort ward ให 

-จัดอัตราเสรมิจากหนวยงานอื่น  

ตารางที่ 13  หลักการคำนวณการใชเตียง  

ประเภทผูปวย ประเภทเตียง จำนวน วันทีน่อน รพ. 

Mild ชั้น 22 10 -14 วัน 

Mild with risk ชั้น 22 14 วัน 

Pneumonia Isolation ชั้น 13  3 – 4 20-30 วัน 

Critical AIIR ชัน้ 13 4 – 6 30-45 วัน 

*กรณีการระบาดเปนวงกวาง  เปด Cohort ward ชั้น 14  
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การสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน   

 1. การสื่อสารภายในองคกรในภาวะฉุกเฉิน   

   การสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน มีวัตถุประสงคเพ่ือสื่อสารประเด็นสั่งการขอมูลสําคัญที่ตองการใหถึงกลุมเปาหมาย 

และบุคลากรภายในองคกร กําหนดรูปแบบการสื่อสาร ดังนี้   

  1.  การสื่อสารในสถานการณฉุกเฉิน กําหนดรูปแบบการติดตอกลุมเปาหมายชองทางโทรศัพท หรือ

ทางสังคมออนไลน (LINE) ตามวัตถุประสงคของการติดตอสื่อสาร ดังตอไปนี้    

  1.1  กลุม LINE-EOC Call Tree เพื่อเรียกประชุม (EOC) แจงขอสั่งการ ขอมูลขาวสารในสถานการณ

ฉุกเฉิน และ เพ่ือใหมัน่ใจไดวากลุมเปาหมายรับทราบขอสั่งการแลว กําหนดใหตอบรับทราบภายใน 15 นาที ถาสมาชิก 

ทานใดไมตอบรับใน ระยะเวลาที่กําหนดใหทีมประสานงานติดตอทางโทรศัพท รูปแบบการสื่อสารในภาวะฉุกเฉินกําหนด

ผูรับผิดชอบไวในโครงสราง Call Tree หรือทีมบริหารความตอเนื่องขององคกรในโครงสรางระบบบัญชาการเหตุการณ 

มาตรการสื่อสารทาง LINE-EOC Call Tree ใหกลุมเปาหมายตอบรับภายใน 5-15 นาที และกลุมเปาหมายหลักตองตอบ

รับทราบภายในเวลาที ่กําหนด ไดแก คณะกรรมการภารกิจปฏิบัติการ (Operation)  คณะกรรมการภารกิจดาน

ยุทธศาสตร (Planning)  คณะกรรมการภารกิจสำรองเวชภัณฑและสงกำลังบำรุง (Stockpling and Logistic) และ

คณะกรรมการภารกิจการเงิน งบประมาณ และกฏหมาย (Finance /Law) 

  1.2  กลุม LINE- LH 2019 -n CoV เพ่ือสื่อสารขอมูลที่สําคัญ และหารือประเด็นตาง ๆ เก่ียวกับสถาน

การณ ฉุกเฉิน หรือประเด็นตอเนื่องจากขอสั่งการทาง LINE-EOC Call Tree    

  1.3  กลุม LINE -Commander-Laison BCP เพ่ือสื่อสารขอมูลที่สําคัญ และหารือประเด็นตาง ๆ 

เก่ียวกับสถานการณ ฉุกเฉิน หรือประเด็นตอเนื่องจากขอสั่งการทาง หรือเตรียมประเด็นนำเสนอ การติดตามขอมูล 

ระหวาง Commander และ Laison ตามสาขา  

  2.  กําหนดมาตรการการสื่อสารและการเผยแพรขอมูลของโรงพยาบาลเลิดสิน ในสถานการณฉุกเฉินให

บุคลากร ไดรับทราบและถือปฏิบัติ มอบหมายทีมสื่อสารและประชาสัมพันธเปนผูรับผิดชอบในการใหขอมูล ขาวสาร 

ความรูแกประชาชน ผูรับบริการ เพ่ือสรางความมั่นใจในการมารับบริการในโรงพยาบาลเลิดสิน ขอมูลทีเ่ผยแพรตองเปน   

ขอมูลที่ไดรับอนุญาตแลว เชน คําแถลงการณของรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข สวนขอมูลอ่ืน ๆ ตองไดรับอนุญาตจากผู

บัญชาการเหตุการณเทานั้น   

 2.การสื่อสารภายนอกองคกรในภาวะฉุกเฉิน   

 ผูบัญชาการเหตุการณจะกําหนดผูรับผิดชอบในการสื่อสารภายนอกองคกรในภาวะฉุกเฉิน คือ ผูบัญชาการ

เหตุการณ (Commander) หรือผูที่ผูบัญชาการเหตุการณมอบหมาย ดังนั้น เพื่อใหการตัดสินใจตอบสนองตอสถาน

การณฉุกเฉินไดอยางรวดเร็วและทันการณ  

 จากการซอมแผนดำเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง (BCP) แบบโตะเมื่อวันที่  17 ธันวาคม 2563 โรงพยาบาลเลิดสิน

กําหนดใหมีผูรับผิดชอบในการสื่อสาร ภายนอกองคกรในภาวะฉุกเฉิน 4 ลําดับ ดังตอไปนี้    

  1.  ผูอํานวยการโรงพยาบาลเลิดสิน 
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  2.  รองผูอํานวยการการแพทย 1 

  3.  รองผูอํานวยการดานพัฒนาระบบสุขภาพ  

  4.  หัวหนาทีมภารกิจสื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ (Risk Communication and Public  

Information Officer)    

  นอกจากนี้ ผูบัญชาการเหตุการณจะมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบในการติดตอประสานงานกับหนวยงาน

เครือขายในการ รับและสงตอผูปวย หรือผูกักกัน ไดแก ทีมภารกิจสอบสวนและควบคุมโรค (Disease Control Team 

and Joint investigation Team) ทีมแพทยดูแลผูปวยติดเชื้อ  และทีมพยาบาลควบคุมโรคตดิเชื้อใน โรงพยาบาล (ICN) 
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บทที่ 4  

การคาดการณและระบุทรัพยากรจำเปนตอกระบวนการรักษาพยาบาล 

เมื่อเกิดวิกฤติโรคติดตออุบัติใหม ระบบทางเดินหายใจ 
ทัง้นี้ แผน BCP . โรงพยาบาลเลิดสิน ไดคาดการณและระบุทรัพยากรที่จำเปนตอกระบวนการรักษาพยาบาลเมื่อเกิด

วิกฤติโรคตดิตออุบัติใหม ระบบทางเดินหายใจ รายละเอียด ดังนี้ 

1. ตั้งจุดบริการสำคัญ และตั้งจุดคัดกรอง ณ ทางเขาออกอาคาร จำนวน 4 จุด  

2. อุปกรณสำคัญที่จำเปนตองใช ณ จุดรักษาพยาบาลนั้น  

3. ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ เพ่ือรายงานขอมูลกับหนวยงานอ่ืน  

4. บุคลากรผูรับผิดชอบ ณ จุดบริการนั้น  

5. คูคา หรือหนวยงานภายนอกที่สนับสนุนทรัพยากรการใหบริการแกสถานพยาบาล  

จุดบริการสำคัญ โรงพยาบาลเลิดสินรองรับการระบาด COVID-19 

ตารางที่ 14 ทรัพยากร/ หนวยงาน/ ระบบที่โรงพยาบาลเลิดสินรองรับการระบาด COVID-19 

ลำดับ หนวยบริการ จำนวนการใหบริการท่ีรองรับได หมายเหตุ 

1 ARI clinic 50- 200 รายตอวัน มี Trigger การประกาศสถานการณการระบาด /ประกาศแผน 

BCP ใหบริการทีส่วนอินซเคป (พ้ืนทีห่นาลานพระรูป ร.5) 

2 PUI Clinic 10-15 รายตอวัน ใหบริการที่สวนอินซเคป (พ้ืนที่หลงัลานพระรูป ร.5 บริเวณหนา

ศาลปูชีวกโกมารทัต) 

มีหองน้ำสำหรบัผูปวย 

3 ER-AIIR 2 เตียง รับกลุม COVID-19 และ PUI case 

ER- Isolation room 1 เตียง รับเฉพาะผูปวยที่มีอาการไข 

4 Single room  

(ช้ัน 22,21) 

22/1  - 7 หอง (14 เตียง) พิจารณาการรับผูปวยไว ตามประเภท 1.detected case , PUI  

2.แหลงท่ีมาของการติดเชื้อ เชน ยุโรป หรือ เอเชีย  22/2  - 7 หอง (14 เตียง) 

21/2  - 7 หอง (13 เตียง) 

5 Cohort ward (ช้ัน 14)  5 เตียง  

6 Ward-AIIR (ช้ัน 13) 4 เตียง  

7 เลิดรักษ (AIIR) 1 เตียง  

8 OR  negative pressure 2  เตียง  

หมายเหตุ 

1.  AIIR -Airborne Infection Isolation Room  หมายถึง Negative pressure room  ที่มี Ante-room และพรอมเปน ICU 

2. Single room หมายถึง หองพักเยวรบัผูปวยยืนยันพบเชื้อ หรือ PUI รอฟงผล 

3. Cohort ward หมายถึง หอผูปยรวมที่รับผูปวยยืนยันพบเชื้อ (นับจำนวนเตียง) 
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การกำหนดทรัพยากรสำคัญท่ีใชในดำเนินงานและใหบริการ กรณีการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ตารางที่ 15 การกำหนดทรัพยากรสำคัญทีเ่ก่ียวของกับการดแูลผูปวย COVID-19 Related function : COVID-19 patient journey 

กระบวนการ

ใหบริการ

ทางการแพทย 

อาคาร สถานทีก่าร

ปฏิบัตงิาน 

อุปกรณ/เคร่ืองมือ 

 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากร คูคา/ผูใหบริการ/ผู

มีสวนไดสวนเสีย 

หมายเหตุ 

จุดคัดกรอง ทางเขา-ออกอาคาร

ผูปวยนอก จำนวน 

3 จุด 

 

ทางเขา-ออกอาคาร

กาญจนาภเิษก 

จำนวน 1 จุด 

- ปรอทวัดไข Digital 2 เครื่อง 

- Thermoscan 1 เครื่อง 

- Alcohol gel 1 Set 

- ราวก้ันแนว 4 ตน 

- หนากากอนามัย 

- Face Sheild 

- โตะ เกาอ้ี 

-  วิทยสุื่อสาร 

- โทรศัพทภายใน (ใชรวมกับพ้ืนที่

เดิม) 

 เจาหนาที่โรงพยาบาลฝาย

สนับสนุน จำนวน 2 คน 

  

ARI Clinic - สวนสุขภาพอินซ

เคป หนาลานพระ

รูปรัชกาลที่ 5  

- หองตรวจขนาด  

40 ตรม. จำนวน 2 

หอง 

- หองเปลี่ยนชุด 

PPE ขนาด 4 ตรม.  

 

- อุปกรณคัดกรองผูปวย 

- ชุดตรวจสำหรับแพทย 

- กลองอะคลิิก จำนวน 4-6 อัน 

- ปายประชาสัมพนัธ 

- ราวก้ันแนว จำนวน 4-6 ตน 

- ตู คอนเทนเนอร ปรับปรุงภายใน

สำหรับแพทยตรวจ 

- เกาอ้ีสำหรับผูปวยรอตรวจ 

- ถังขยะ recycle 

- ถังขยะติดเชื้อ 

- Internet  

- Intranet ตอ LAN 

- ระบบโทรศ ัพท ภายในและ

ภายนอก 

- ปายไฟวิ่งประกาศขอมูล 

(เหมือนหองยา) จำนวน 1 อัน 

- ชุดโตะคอมพิวเตอรจำนวน 4 

ชุด 

- เคร ื ่องปร ินเตอร  จำนวน 1 

เครื่อง  

บุคลากรประจำคลินิก 

-แพทย GP ตรวจ 2 คน  

-เวรแพทยปรึกษาเฉพาะทาง 

สาขาอายรุกรรม / 

อายุรกรรมตดิเช้ือและอายรุ 

กรรมทางเดินหายใจ วันละ 1 

คน 

-พยาบาลคดักรอง 1 คน 

-พยาบาลหัวหนาทีม 1 คน  

-นักวิชาการสาธารณ สขุ 1 คน 

- ใหบริการ :  

- กลุมงานพสัดุ 

- หองฉุกเฉนิ 

- หองปฏิบัติการ (lab) 

- หองเอกซเรย 

 

ค ำ น ว ณ  stock 

ตามจำนวนผูปวย 

รายสัปดาห 

*เปนการกำหนด

ทรัพยากรสำหรับ

จำนวนผูปวย 100 

ราย กรณีผูปวย

มากกวา 100 ราย

ขึน้ไปปรับเปลีย่น

การกำหนด
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กระบวนการ

ใหบริการ

ทางการแพทย 

อาคาร สถานทีก่าร

ปฏิบัตงิาน 

อุปกรณ/เคร่ืองมือ 

 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากร คูคา/ผูใหบริการ/ผู

มีสวนไดสวนเสีย 

หมายเหตุ 

- แอล กอฮอล  ชน ิ ดต ิ ดขาตั้ ง

เคลื่อนยายได 

- ลิ้นชักใสเอกสาร จำนวน 1 อัน 

- ชุด PPE 30-50 ชุดตอเดือน 

- เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ 

จำนวน 1 เครื่อง 

- เครื่องวดั oxygen saturation 2 

เครื่อง 

- Thermoscan 2 เครื่อง 

- Spacer พนยา 

- รถ emergency 

- รถฉดียา 

- เครื่องเจาะน้ำตาลปลายนิ้ว 1 เครื่อง 

- อางลางมือ 1 อัน 

- น้ำยาทำความสะอาด High level 

และน้ำยาทำความสะอาดฆาเชือ้ 

- อุปกรณทำความสะอาด  

- อุปกรณสำนกังาน (เชน เครือ่งเขียน 

ตราปม ซองจดหมาย หนังสือ

บันทึกขอความ) 

- ชุดยาสำรองโรคไขหวัดและสามญั

ประจำบาน (1สัปดาห) 

- เครื่องโทรศัพท  

- ชุดไมโครโฟนและเครื่องขยาย

เสียง จำนวน 1 ชุด 

- Telemedicine จำนวน 1 ชุด 

- Intercom 

- CCTV 

- วิทยุสื่อสาร (เครื่องแดง) 

- WIFI สำหรับผูปวยใชบันทึก

ขอมูลใน application 

- ระบบระบายอากาศ 

- FAX 

- ผูชวยเหลือคนไข/ ผูชวยการ

พยาบาล   2  คน 

- พนกังานธรุการ 1 คน 

- เจาหนาท่ีหองบัตร 1 คน 

- รปภ. 1 คน 

- เภสัชกร 1 คน 

- เจาหนาท่ีหองยา 1 คน 

- เจาหนาท่ีการเงนิ 1 คน 

 

บุคลากรทำงานรวม 

- เจาหนาท่ีเปล 1 คน 

- เจาหนาท่ีหองLab   1 คน 

- เจาหนาท่ีรังสเีทคนิค 1 คน 

- พนักงานทำความสะอาด 1 คน 

- พนักงานขนสงกลาง 1 คน 

ทรัพยากรดัง

แสดงใน 

ภาคผนวก 2   
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กระบวนการ

ใหบริการ

ทางการแพทย 

อาคาร สถานทีก่าร

ปฏิบัตงิาน 

อุปกรณ/เคร่ืองมือ 

 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากร คูคา/ผูใหบริการ/ผู

มีสวนไดสวนเสีย 

หมายเหตุ 

PUI Clinic  

(งาน Swab) 

- สวนสุขภาพอินซเคป 

หน  าลานพระรู ป

รัชกาลท่ี 5  

- PUI 1 หองขนาด 30-

50 ตรม. พรอมระบบ

ระบายอากาศ 

- (รวมพ้ืนท่ีหองสุขาท่ี

ให บร ิการ ผ ู ป วย 

PUI) 

- ตู sawb ชนิดแรงดันบวก จำนวน 2 

ตู 

- ชุด PPE (cover all) 

- ราวก้ันแนว จำนวน 2 ตน 

- Hepa filter 

- โตะซักประวัติพรอมกลองอะคิลิก

ก้ัน จำนวน 1 ตัว 

- โตะวาง Lab จำนวน 1 ตัว 

- โ ต  ะ ว า ง อ ุ ป ก ร ณ  ท ั ่ ว ไ ป  

จำนวน 3 ตัว 

- ฉากกั้น 2 อัน 

- ถังขยะเลเซอร 1 อัน 

- ถังขยะใสชุด PPE 1 อัน 

- ถังขยะติดเชื้อ 1 อัน 

- ถังขยะ recycle 1 อัน 

- เกาอ้ี 15 ตัว 

- ลิ้นชกัใสเอกสาร จำนวน 1 อัน 

- แอล อกฮอล  ชนิ ดต ิ ด ข าตั้ ง

เคลื่อนยายได 

- Thermoscan 1 เครื่อง 

- น้ำยาทำความสะอาด High level 

และน้ำยาทำความสะอาดฆาเชื้อ 

- อุปกรณทำความสะอาด  

- Internet  

- Intranet ตอ LAN 

- WIFI สำหรับผูปวย เพ่ือบันทึก

ขอมูลใน application 

- ระบบสัญญาณโทรศัพทภายใน

และภายนอก 

- ชุดคอมพิวเตอร  

- เครื่องปรินทเตอร พรอม

สแกนเนอร 

- เครื่องปรินทเตอรสำหรับสติก

เกอร 

- เครื่องโทรศัพท 

- ชุดเครื่องทีวีฉายภาพใหขอมูล 

1 ชุด 

- ชุดไมโครโฟนและลำโพง 

(ไมโครโฟน 2 อัน) 

- ระบบระบายอากาศ 

- CCTV/ กลองวงจรปด 

- แพทยทำ swab 1 คน 

- พยาบาล 2 คน 

- ผูชวยเหลือคนไข/ ผูชวยการ

พยาบาล 1 คน 

- นักเทคนิคการแพทย 1 คน 

(ชวยแพทย) 

- เจาหนาที่ชวยสง Lab / ขนสง

กลาง 1 คน 

- เจาหนาที่เปล 1-2 คน  

- พนักงานทำความสะอาด 1 คน 

- เจาหนาที่หองยา (บางครั้ง )  

1 คน 

ใหบริการ :  

- กลุมงานพัสด ุ

- หองฉุกเฉิน 

- หองปฏิบัติการ (lab) 

- OPD ตาง ๆ  

- หอผูปวย 

 

การบริหารยาและ

เวชภณัฑคงคลัง

เปนไปตามแผน

ของกลุมงานเภสัช

กรรม 
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กระบวนการ

ใหบริการ

ทางการแพทย 

อาคาร สถานทีก่าร

ปฏิบัตงิาน 

อุปกรณ/เคร่ืองมือ 

 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากร คูคา/ผูใหบริการ/ผู

มีสวนไดสวนเสีย 

หมายเหตุ 

- ลังน้ำแข็งแชน้ำดื่ม 

- อางลางมือ 1 อัน 

- อุปกรณสำนักงาน (เชน เครื่องเขยีน 

ตราปม ซองจดหมาย หนังสือบนัทกึ

ขอความ) 

- ยาชุด PUI (5 รายการ ไดแก 

paracetamol, CPM, 

bromhexine, roxithromycine, 

ยาน้ำมะขามปอม) 

ER - พ้ืนท่ีเฉพาะ 30 ตร.ม 

x 2 หอง  

- หอง AIIR x 2 หอง  

- Isolation Area 35 

ตร.ม. x 1 zone (พน

ยา) 

- Standard Resuscitation kit  

2 ชุด 

- Autopulse 2 

- Transport capsule 2 

- Transport mornitor 2 

- Video Larynx 2 

- PPE 30 – 50 ชุดตอวัน 

- PAPR  

- Swab 

- Portable x-ray 

- Defibrillator 2 

- Central monitoring + ETCO2 

- Bedside Monitoring 2 

- Ventilator 2 

- Telemedicine 

- CCTV 

- Intercom 

- วิทยุสื่อสาร 

- Internet 

- Fax 
- ชุดเครื่องเสียงลำโพง 

- Computer 

- Printer 

-  

บุคลากรประจำหนวยงาน 

- แพทย EP  1** 

- แพทย Specialist  1** 

- พยาบาล 2** 

- ผูชวยพยาบาล 1** 

- เวรเปล 1** 

บคุลากรปฏิบตัิงานรวม 

- นักรังสีเทคนิค** 

- นักเทคนคิการแพทย** 

- พนักงานทำความสะอาด 1 

- EMT 1  

- พนักงานขับรถ 1 

- รปภ. 2  

- พนักงานขนสงกลาง 1 

ผูใหบริการ :  

- กลุมงานพัสด ุ

- Isolation Ward, 

Cohort ward, AIIR 

- ARI, EMS, OPD ต าง 

, OR  

- การเงิน 

- LAB 

- X-ray 

... 
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กระบวนการ

ใหบริการ

ทางการแพทย 

อาคาร สถานทีก่าร

ปฏิบัตงิาน 

อุปกรณ/เคร่ืองมือ 

 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากร คูคา/ผูใหบริการ/ผู

มีสวนไดสวนเสีย 

หมายเหตุ 

- Transport Ventilator 1 

- Emergency cart 2 

- Emergency medication  

- EKG 1 

- Infusion pump 4 

- Plastic seal  

- Mobille suction 

- กลองอะคริลิค 

- น้ำยา Clean  

- Spacer 

- Fluid Warmer 1 

- ผาหมไฟฟา 1 

- ชุด Long spinal board 1 

- Trauma kit Ultrasound 1 

- ธนาคารเลือด 1 

- *จำนวนตอ 1 เวร* 

 AIIR ชั้น 13 

 

 

 

 

 

 

- 4 เตียง  

- ชัน้ 13 อาคาร

กาญจนาภเิษก 

- ชุด PPE จำนวน 25 ชุด /1 หอง / 1 

วัน 

- เตียงไฟฟา +ที่นอนแผลกดทับ  1 

เตียง / หอง 

- เครื่องชวยหายใจ 1 เครื่อง /หอง  

- Bedside monitor 1 เครื่อง/หอง 

- รถ Emergency พรอมเครื่อง 

Defibrillation และ Emergency 

box  1 เครื่อง 

- ระบบ Wifi 

- โทรศัพท 

- เครื ่อง intercom ชนิดไรสาย 

คอมพิวเตอร Window 10 

- กลองวงจรปด 

- CCTV 

- Telecom 

 

บุคลากรประจำหนวยงาน 

- แพทยจำนวน 2 คน 

- พยาบาล จำนวน 16 คน 

บุคลากรปฏิบัติงานรวม 

- นักเทคนิคการแพทย  

- นกัรังสเีทคนิค 

- แมบาน 

- เวรเปล 

- กลุมงานพัสดุ 

- กลุมงานเภสัชกรรม 

- กลุมงานโภชนาการ 

- กลุมงานรังสีวทิยา 

- กล ุ  มงานเทคนิค

การแพทย 

- ศูนยเครื่องมือแพทย 

- กลุมงานซักฟอก 

 



31 

กระบวนการ

ใหบริการ

ทางการแพทย 

อาคาร สถานทีก่าร

ปฏิบัตงิาน 

อุปกรณ/เคร่ืองมือ 

 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากร คูคา/ผูใหบริการ/ผู

มีสวนไดสวนเสีย 

หมายเหตุ 

- ตูขางเตยีงสแตนเลส มลีอเขน็  

1 ตัว / หอง 

- รถเข็นใสอุปกรณแตละหอง  

1 คัน /หอง 

- โตะครอมเตียง  1 ตัว/หอง 

- รถฉีดยา  1 คนั 

- รถทำหัตถการ 1 คัน 

- หัว suction  1 ตัว / หอง  

- เครื่องดดูเสมหะ โมบาย 1 เครื่อง 

- Infusion pump 4 ตัว / หอง 

- Syringe pump 1 ตัว / หอง 

- เกย Oxygen ทีส่ามารถตอกับ

เครื่องชวยหายใจ 

- เครื่องวดั Cuff pressure 

- เครื่อง Spirometer 

- แผน Slide สำหรับเคลื่อนยาย

ผูปวย 

- เครื่องจายแอลกอฮอลเจลอัตโนมัติ 

2 อัน/หอง 

- เครื่องจายสบูเหลวอตัโนมัติ  

1 อัน/หอง 

- ถังผา 1 อัน /หอง 

- ถงัขยะขนาดกลาง 1 อัน /หอง 

- เจาหนาทีร่ักษาความ

ปลอดภัย 
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กระบวนการ

ใหบริการ

ทางการแพทย 

อาคาร สถานทีก่าร

ปฏิบัตงิาน 

อุปกรณ/เคร่ืองมือ 

 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากร คูคา/ผูใหบริการ/ผู

มีสวนไดสวนเสีย 

หมายเหตุ 

- ถังขยะขาดใหญ 1 อัน /หอง 

- ยา 

- อุปกรณ Swab 

Isolation Ward  - 56 เตียง ช้ัน 21,22 

อาคารกาญจนา

ภิเษก 

- Nurse station  

- เตียงไฟฟามเีตาเสียบ จำนวน 4 

เตียง 

- เครื่องตดิตามการทำงานของหัวใจ 4 

เตียง จำนวน 1 ชุด 

- Defibrillator 1 เครื่อง 

- เครื่องวดัความดันโลหิตแบบ

อัตโนมตัิ 2 เครือ่ง 

- EKG 12 Leads 1 เครื่อง 

- Infusion pump จำนวน  

4 เครื่อง 

- รถ emergency 1 คัน 

- รถฉีดยา 1 คัน 

- รถทำหัตถการ 1 คนั 

- โตะครอมเตียง 4 อัน 

- bag valve mask 4 ชุด 

- Pipe line และ Vacuum 4 ชุด 

- หัวเกยออกซเิจน 4 ชดุ 

- เครื่องดดูเสมหะ 4 เครื่อง 

- PPE (Cover all) 

- CCTV /กลองวงจรปดในหอง

ผูปวย และหองเปลี่ยนชุด PPE 

- Intercom 

- เครื่องโทรศัพท 

- ชุดคอมพิวเตอร 

- เครื่องปรินทเตอร 

- อินเตอรเนต็ 

- อินตราเน็ต 

- WIFI  

- ระบบสัญญาณโทรศัพทภายใน

และภายนอก 

-  

- แพทยอายรุกรรม จำนวน  

1 คน 

- แพทยอายรุกรรมโรคตดิเชื้อ 

จำนวน 1 คน 

- แพทยอายรุกรรมทางเดนิ

หายใจ จำนวน 1 คน 

- พยาบาลวชิาชีพ จำนวน 2 คน  

- ผูชวยการพยาบาล จำนวน 

 2 คน 

ใหบริการ :  

- กลุมงานพัสด ุ

- หองฉุกเฉิน 

- หองปฏิบัตกิาร (lab) 

- กลุมงานเภสัชกรรม 

- OPD ตาง ๆ  

- หอผูปวย 

- ผูมีสวนไดสวนเสีย:  

- ผูบรจิาค (เอกชน/

ประชาชนทั่วไป/

ภาครัฐ)  

- 3 กองทนุ 

- มูลนิธิเลิดสิน 

- กรมการแพทย 

สงยาจากคลงั

กลาง 
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กระบวนการ

ใหบริการ

ทางการแพทย 

อาคาร สถานทีก่าร

ปฏิบัตงิาน 

อุปกรณ/เคร่ืองมือ 

 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากร คูคา/ผูใหบริการ/ผู

มีสวนไดสวนเสีย 

หมายเหตุ 

- ชุดตรวจสำหรับแพทย (หูฟง   

ไฟฉาย ไมกดลิ้น 

- ปรอทดิจิตอลชนิดวดัท่ีหนาผาก 

- เครื่องเจาะน้ำตาลปลายนิ้ว 

 1 เครื่อง  

- น้ำยาทำความสะอาด High level 

และน้ำยาทำความสะอาดฆาเชือ้ 

- ถังขยะตดิเชื้อ 

- ถังขยะเลเซอร 

- ถังใสชุด PPE  

- เครื่องดดูฝุน 

- อุปกรณทำความสะอาด 

- แอลกอฮออลเจลลางมืออัตโนมติั 

- รายการยา 

Cohort ward 

ชั้น 14 

- 5 เตียง  

- ชั้น 14 อาคาร

กาญจนาภเิษก 

- ชุด PPE จำนวน 40 ชุด  / 1 วัน 

- เตียงไฟฟา +ท่ีนอนแผลกดทับ  5 

เตียง  

- เครื่องชวยหายใจเครื่อง  

- Bedside monitor 5 เครื่อง 

- รถ Emergency พรอมเครื่อง 

Defibrillation และ Emergency 

box  1 เครื่อง 

- ตูขางเตยีงสแตนเลส มลีอเขน็ 5 ตัว  

- ระบบ Wifi 

- โทรศัพท 

- เครื่อง intercom ชนดิไรสาย 

คอมพิวเตอร Window 10 

- กลองวงจรปด 

- CCTV 

- แพทยจำนวน 2 คน 

- พยาบาล จำนวน 12 คน 

-  

- กลุมงานพัสด ุ

- กลุมงานเภสัชกรรม 

- กลุมงานรังสีวิทยา 

- กลุมงานโภชนวิทยา 

- กลุมงานเทคนคิ

การแพทย 

- ศูนยเครื่องมอืแพทย 

- งานซักฟอก 

- หองฉุกเฉิน 
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กระบวนการ

ใหบริการ

ทางการแพทย 

อาคาร สถานทีก่าร

ปฏิบัตงิาน 

อุปกรณ/เคร่ืองมือ 

 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากร คูคา/ผูใหบริการ/ผู

มีสวนไดสวนเสีย 

หมายเหตุ 

- รถเข็นใสอปุกรณแตละหอง 1 คัน  

- โตะครอมเตียง  5 ตัว  

- รถฉีดยา  1 คัน 

- รถทำหัตถการ 1 คัน 

- หัว suction  5 ตัว   

- เครื่องดดูเสมหะ โมบาย 1 เครื่อง 

- Infusion pump 5 ตัว  

- Syringe pump 1 ตัว  

- เกย Oxygen ทีส่ามารถตอกับ

เครื่องชวยหายใจ 

- เครื่องวดั Cuff pressure 

- เครื่อง Spirometer 

- แผน Slide สำหรบัเคลือ่นยาย

ผูปวย 

- เครื่องจายแอลกอฮอลเจลอัตโนมติั 

8 อัน 

- เครื่องจายสบูเหลวอตัโนมัต ิ4 อัน 

- ถังผา 2 อัน  

- ถังขยะขนาดใหญ  2 อัน  

- ถังขยะขนาดกลาง  3 อัน  

- ถังขยะขาดเล็ก  3 อัน  

- ยา 

- EMS 

- เจาหนาท่ีรักษาความ

ปลอดภัย 



35 

กระบวนการ

ใหบริการ

ทางการแพทย 

อาคาร สถานทีก่าร

ปฏิบัตงิาน 

อุปกรณ/เคร่ืองมือ 

 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากร คูคา/ผูใหบริการ/ผู

มีสวนไดสวนเสีย 

หมายเหตุ 

Cohort ward  

(อายุรกรรมชาย 

ชั้น 13) 

1.คัดกรองผูปวย 

2.ซักประวัติ 

ตรวจรางกาย 

3.วางแผนการ

พยาบาล 

4.ปฏิบัติการ

รักษาพยาบาล 

5.วางแผน

จำหนาย 

หอผูปวยอายุรกรรม

ชาย ชั้น 13 

  22 เตียง 

 

- * ชุด PPE  20 ชุด / วั น 

- * Mask N 95 20 ช้ิน/วัน 

- * Surgical mask 3 กลอง / วัน 

- * Face shield 

- * เครื่องวัดติดตามสญัญาณชีพ 

- * อุปกรณวดัไขสำหรับผูปวย 

- * อุปกรณวดัไขสำหรับบคุคลากร 

- * เครื่องชวยหายใจ 

- *ยาและเวชภณัฑ 

- * อุปกรณ Swab 

- ระบบ Wifi 

- โทรศัพท 

- ระบบ IT ของโรงพยาบาล 

 

- แพทยจำนวน 1 คน 

- พยาบาล จำนวน 16 คน 

- กลุมงานพสัด ุ

- กลุมงานเภสัชกรรม 

- กลุมงานโภชนาการ 

- กลุมงานรังสีวทิยา 

- กลุมงานเทคนคิ

การแพทย 

- ศูนยเครื่องมือแพทย 

- กลุมงานซักฟอก 

- กลุมงานชาง 

 

เมื่อมีระดับ

ความรุนแรงใน

ระดับสูงมาก 

เภสัชกรรม 

ARI Clinic 

 

- -เคานเตอรรับใบสั่ง

ยา 1 ชองและ

เคานเตอรจายยา 1 

ชอง 

- -โตะและเกาอ้ี

สำหรับเภสัชกรเช็ค

และจายยา 2 คน 

- -ช้ันเก็บยา 1 ตู 

- -PPE จำนวน 3 ชุด  

(เภสัชกร 2 คน เจาหนาที่ 1 คน) 

 

- -คอมพิวเตอรพรอมโปรแกรม 

SSB 

- -เครื่องปริ้นทออกฉลากยา 

- -LAN 

- -เภสัชกร 

- -เจาหนาท่ีหองยา 

- -กรมการแพทย 

- -GPO 

 

 

หมายเหตุ : 

* พ้ืนที่สำรองกรณีจำนวนผูปวยเกินศักยภาพ / ประสานศูนยจัดการเตียง ราชวิถี 

** จัดหาทีพั่กสำหรบับคุลากรท่ีเสีย่งสมัผสั เชน ณ หองพิเศษชั้น 21  
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ตารางที่ 16 การเตรียมความพรอมกรณีการแพรระบาดในวงกวาง COVID-2019 ดานการรับตัวไวรักษาเปนผูปวยใน (IPD) 

ประเภทผูปวย สถานท่ีเตรียมรองรับ 

COVID-19 Confirmed (Mild to Moderate)  

≤ 7 หอง Fl. 22/1 

8 – 14 หอง Fl. 22/1 + 22/2 

15 – 21 หอง Fl. 22/1 + 22/2 + 21/1 

22 – 28 หอง  Fl. 22/1 + 22/2 + 21/1 + 21/2 

กรณ ีOvercrowding ปรับหอผูปวยสามัญ เปน Cohort ward (อช/อญ) 

Severe  

PUI  with Respiratory Failure  และ COVID 

Case  ระดับ Severe  

ชั้น 13 (AIIR 4 เตียง หองแยก) 

COVID-19 Confirmed (Severe) (overcrowding) Emergency Room (1 หอง) 

หมายเหตุ พิจารณาเกณฑจาก Patient Safety และอาการผูปวย 
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ตารางที่ 17 การกำหนดทรัพยากรสำคัญที่เก่ียวของกับการดูแลผูปวย Non C0VID 19 Care/ Regular Service  

กระบวนการ

ใหบริการทาง 

การแพทย 

สถานที ่ อุปกรณ/เคร่ืองมือ ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

บุคลากร คูคา/ผูใหบริการ/ผูมีสวนได

สวนเสีย 

หมายเหตุ 

งานบริการผูปวยนอก      

OPD  

อายุร กรรม 

- ชั้น 2 อาคารผูปวย

นอก  

- จำนวนหองตรวจ 

- คลินิกวณัโรค (อาคาร

เลิดรักษ) 

- ปรอทวัดไขดิจติอล 

- PPE : Surgical mask, N95  

- กลองอะคริลกิ 

- แอลกอฮอลลางมือ 

- Telemedicine 

- Telephamacy 

- Teleconsult 

- แนวทางปฏิบัต ิ

- Mental health 

assement form 

- แพทยอายรุกรรม 

- พยาบาลวิชาชีพ 8 คน 

- ผูชวยเหลือคนไข 

- พนกังานธุรการ 2 คน 

- หองฉุกเฉิน 

- ARI – PUI 

- คลินิกวณัโรค 

- คลินิกกำลังใจ 

- ศูนยเปล Xray  

- LAB  

- หอผูปวยตาง  ๆ

 

OPD  

ออรโธปดิกส 

ชั้น 2 อาคาร 33 ป ชดุอปุกรณ Telemedicine 2 ชุด 

-บริการ 4 หองตรวจ 

-บริการหองเฝอก 

-บริการหองหัตถการ 

 

 

 

ชุดเครื่องคอมพิวเตอร 

Internetและระบบ

Lan 

-ชุดเครื่องคอมพิวเตอร 

และระบบLan 7 ชุด 

( 4+2+1) 

-ทีมเจาหนาที่ศูนย 

สารสนเทศ 

-พยาบาลหองตรวจออร

โธปดิกส 

-แพทยออรโธปดิกส 

-ทีมพยาบาลทีม1 

(RN4/NA4/NN2) 

-พนักงานเปล 1 

-ผูรับบริการ 

-เภสัชกรรม 

-ไปรษณยีไทย(ระบบLogistric) 

-ฝายพัสดแุละบำรุงรักษา 

(บริษัทผูจำหนายเฝอกและ

อุปกรณที่ใช ไดแก 

DKHS (BSN) 

PC medical Co ltd. 

Sarawin supply Co ltd. 

BJH medical Co ltd. 

 

OPD สูตินรีเวช

กรรม 

ชั้น 2 อาคารผูปวย

นอก 

เครื่องตรวจVital Signs 

เครืองมือตรวจภายใน 

ชุดตรวจปสสาวะURINE strip 

เครื่องตรวจ Ultrasound 

Computer 

Printer 

Internet 

พยาบาล 3 คน 

ผูชวยพยาบาล 

 6  คน 

เจาพนักงานธุรการ 

 คลีนกิเครือขาย 

โรงพยาบาลอ่ืนๆที่รองรับ

บริการสูติ นรีเวชกรรม 

โรงพยาบาลราชวิถี 
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กระบวนการ

ใหบริการทาง 

การแพทย 

สถานที ่ อุปกรณ/เคร่ืองมือ ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

บุคลากร คูคา/ผูใหบริการ/ผูมีสวนได

สวนเสีย 

หมายเหตุ 

เครื่องตรวจNST 

อุปกรณปองกันการตดิเช้ือ 

เชน PPE , N95 , Surgical mask 

ถุงมือ 

Alcohol 70 % 

เจล / สเปรย 

โทรศัพทติดตอกรณี

ตองการเครื่องและวัสดุ

ทางการแพทยเพ่ิมเตมิ 

 2 คน  

แพทย 3 คน 

โรงพยาบาลศิริราช 

(กรณีสงตอ) 

OPD กุมารเวช

กรรม 

ชั้น 3 อาคาร 33 ป เครื่องตรวจVital Signs 

เครื่องช่ังน้ำหนัก วัดสวนสงู 

เครื่องอานคา TCB 

ชุดเจาะเลือดสงตรวจ LAB 

เครือ่งพนยาละอองฝอย 

เครื่องดูดเสมหะ 

อุปกรณปองกันการตดิเชื้อ   เชน 

PPE , N95 , Surgical mask, ถุง

มือ, Alcohol 70 % 

เจล / สเปรย  

Computer 

Printer 

Internet 

โทรศัพทติดตอกรณี

ตองการเครื่องและวัสดุ

ทางการแพทยเพ่ิมเตมิ 

พยาบาล 2 คน 

ผูชวยพยาบาล2  คน 

เจาพนักงานธุรการ1 คน  

แพทย 3 คน 

สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติ 

มหาราชิน ี

(กรณีสงตอ) 

 

OPD จักษุวิทยา ชั้น 3 อาคารผูปวย

นอก 

เคร่ืองมือ 

- เครื่องตรวจVital Signs 

- เครื่องช่ังน้ำหนัก 

- ปายอาน Visual Acuity 

- เครื่องตรวจ Optical 

Coherence Tonography 

- เครื่องตรวจ Fundus camera  

Computer 

Printer 

Internet 

โทรศัพทติดตอกรณี

ตองการเครื่องและวัสดุ

ทางการแพทยเพิ่มเตมิ 

พยาบาล 5 คน 

ผูชวยพยาบาล 

 5  คน 

เจาพนักงานธุรการ 

 2 คน  

แพทย 7 คน 

นักทัศนามาส 1 คน 

 คลีนิกเครือขาย 

โรงพยาบาลอ่ืนๆที่รองรับ

บริการดานจักษ ุ

(กรณีสงตอ) 

โรงพยาบาลราชวิถี 

โรงพยาบาลศิริราช 

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ 
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กระบวนการ

ใหบริการทาง 

การแพทย 

สถานที ่ อุปกรณ/เคร่ืองมือ ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

บุคลากร คูคา/ผูใหบริการ/ผูมีสวนได

สวนเสีย 

หมายเหตุ 

- เครือ่ง Auto tension 

- เครื่อง Auto Refractor 

- เครื่องตรวจ Slit lamp 

- เครื่อง Direct 

ophthamoscope 

อุปกรณปองกันการติดเชื้อ เชน 

PPE , N95 , Surgical mask 

ถุงมือ 

Alcohol 70 % 

เจล / สเปรย 

นักเทคนิค 1 คน   

OPD โสต ศอ 

นาสิก 

ชัน้ 3 อาคารผูปวย

นอก 

เคร่ืองมือ 

- เครื่องตรวจVital Signs 

- เครื่องช่ังน้ำหนัก  

- โตะตรวจผูปวย 

- กลองสอง Telescope 

- กลอง Fibroptic 

Laryngoscope 

กลอง Microscope 

- เครืองดูดเสมหะ 

อุปกรณปองกันการติดเชื้อเชน 

PPE , N95 , Surgical mask 

ถงุมอื Alcohol 70 %เจล / 

สเปรย  

Computer 

Printer 

Internet 

โทรศัพทติดตอกรณี

ตองการเครื่องและวัสดุ

ทางการแพทยเพ่ิมเตมิ 

พยาบาล 1 คน 

ผูชวยพยาบาล 

2  คน 

เจาพนักงานธุรการ 

1 คน  

แพทย 6 คน 

คลีนิกเครอืขาย 

โรงพยาบาลอ่ืนๆที่รองรับ

บริการดานโสต ศอ นาสิก 

(กรณีสงตอ) 

โรงพยาบาลราชวิถี 

โรงพยาบาลศิริราช 

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ 
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กระบวนการ

ใหบริการทาง 

การแพทย 

สถานที ่ อุปกรณ/เคร่ืองมือ ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

บุคลากร คูคา/ผูใหบริการ/ผูมีสวนได

สวนเสีย 

หมายเหตุ 

OPD ทันตกรรม คลีนิกทันตกรรม ตึก

ผูปวยนอก ชั้น 4 

(401) 

- อุปกรณ + เครือ่งมือพื้นฐานทาง

ทันตกรรมแตละสาขา 

- ชุดPPE 12ชุด/วัน 

- ชุดScrub  

- เสื้อกาวนมาตรฐานของ 

ทันตกรรม (สีมวง) 12ชุด/วัน 

-High power suction อยางนอย 

6 เครื่อง/วัน 

- ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ ของ

โรงพยาบาลเลดิสิน 

- ระบบ Tele-dent 

 

- ทันตแพทย 

ผูชวยทันตแพทย 2ทีมทีม

ละ 6 คู 

- เจาหนาที่ธุรการ 2 ทีม

ทีมละ 1 คน 

- เจาหนาที่เอกซเรย 2 ทีม 

ทีมละ 1 คน 

- เจาหนาที่ Lab สลับวัน

ทำงาน 

 - กลุมงานพัสด ุ

านบริการผูปวยนอก 

- หนวยงานที่รับสงตอ เชน

โรงพยาบาลราชวิถี ,สถาบันทัน

ตกรรม 

 

OPD เวชศาสตร

ฟนฟ ู

ชั้น 5 อาคารผูปวย

นอก 

ชุดอุปกรณ Telemedicine 1 ชุด 

-หองสอนแสดงเวชศาสตรฟนฟู  

 

ชุดเครื่องคอมพิวเตอร 

Internetและระบบ

Lan1 ชุด 

-ทีมเจาหนาทีศู่นย 

สารสนเทศ 

-พยาบาลหองตรวจเวช

ศาสตรฟนฟ ู

-แพทยเวชศาสตรฟนฟ ู

-ทีมสหสาขาวิชาชีพ 

(กายภาพบำบัด/กาย

อุปกรณ/กจิกรรมบำบัด) 

-ผูรับบริการ 

-เภสัชกรรม 

-ไปรษณยีไทย(ระบบLogistric) 

-กลุมงานพัสด ุ

 

 

OPD  

502 และให

คำปรึกษา 

ชั้น 5 อาคาร 

ผูปวยนอก 

- เครือ่งวัดความดันโลหติอัตโนมัต ิ

1 เครื่อง  

- เครือ่งชัง่น้ำหนักดิจิตอล 1 

เครื่อง  

- เครื่องคอมพิวเตอร 6 เครื่อง  

- โนตบุค 1 เครื่อง 

ระบบ SSB ของ

โรงพยาบาล 

- พยาบาลวิชาชีพ 3 คน 

- พยาบาลเทคนิค 1 คน 

- เภสัชกร 1 คน 

- เจาพนักงานเภสชั 1 คน 

- เจาพนักงานธุรการ  

2 คน 

- กรมควบคุมโรค 

- มูลนิธิ AHF  

- กลุมงานเภสัชกรรม 

- หองปฏิบัติการ 

- X-ray 
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กระบวนการ

ใหบริการทาง 

การแพทย 

สถานที ่ อุปกรณ/เคร่ืองมือ ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

บุคลากร คูคา/ผูใหบริการ/ผูมีสวนได

สวนเสีย 

หมายเหตุ 

- ปริ้นเตอร 6 เครื่อง - Case Manager 1 คน 

- จิตอาสา 1 คน 

OPD  

สาขา เวชศาสตร

ครอบครัว 

ชั้น 1 อาคารผูปวย

นอก 

อุปกรณคัดกรองผูปวย 

เกาอ้ีสำหรบัผูปวยรอตรวจ 

ถังขยะ recycle 

ถังขยะตดิเชือ้ 

เครื่องวดัความดันโลหิตอัตโนมัติ 

จำนวน 3 เครื่อง 

เครื่องวดั oxygen saturation 2 

เครื่อง 

ปรอทวัดไขแบบดิจิตอล 3 อัน 

รถ emergency 

รถฉีดยา 

เครื่องเจาะน้ำตาลปลายนิ้ว 2 เครื่อง 

อางลางมือ 6 อัน 

น้ำยาทำความสะอาด High level 

และน้ำยาทำความสะอาดฆาเชื้อ 

อุปกรณทำความสะอาด  

อุปกรณสำนกังาน (เชน เครื่องเขียน 

ตราปม ซองจดหมาย หนังสือบนัทึก

ขอความ) 

เครื่องกระตุนไฟฟาหัวใจ 1 เครื่อง 

เครื่องวดัคลืน่ไฟฟาหัวใจ 1 เครื่อง 

Internet  

Intranet ตอ LAN 

ระบบโทรศัพทภายใน

และภายนอก 

Intercom 

CCTV 

ปายไฟวิ่งประกาศ

ขอมลู (เหมือนหองยา) 

จำนวน 2 อัน 

ชุดโตะคอมพิวเตอร

จำนวน 11 ชุด 

เครื่องปรินเตอร จำนวน 

4 เครือ่ง  

เครื่องโทรศัพท 2 

เครื่อง 

ชุดไมโครโฟนและเครื่อง

ขยายเสยีง จำนวน 2 

ชุด 

Telemedicine จำนวน 

2 ชุด 

ระบบระบายอากาศ 

แพทยตรวจรกัษาโรคทั่วไป

จำนวน 6 คน 

แพทยเฉพาะทาง สาขาตจ

วทิยาจำนวน 1 คน 

พยาบาลหัวหนางาน 1 คน  

พยาบาลหัวหนาทีม 1 คน  

พยาบาลคดักรอง 4 คน 

ผูชวยเหลือคนไข/ ผูชวย

การพยาบาล   3  คน 

พนักงานธุรการ 3 คน 

นักวิชาการสาธารณ สุข  

5 คน 

พนักงานทำความสะอาด  

1 คน 

 

ใหบริการ :  

กลุมงานพัสด ุ

หองฉุกเฉิน 

หองปฏิบตัิการ (lab) 

หองเอกซเรย 

 

ผูมีสวนไดสวนเสยี:  

ผูบรจิาค (เอกชน/ประชาชน

ทั่วไป/ภาครัฐ)  

3 กองทุน 

มูลนิธิเลิดสิน 

กรมการแพทย 

โรงพยาบาลรบัสงตอ 

 



43 

กระบวนการ

ใหบริการทาง 

การแพทย 

สถานที ่ อุปกรณ/เคร่ืองมือ ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

บุคลากร คูคา/ผูใหบริการ/ผูมีสวนได

สวนเสีย 

หมายเหตุ 

อุปกรณสำหรับฉดียา 

น้ำเกลือ 

ถังออกซิเจน 

เครื่องช่ังน้ำหนัก/วดัสวนสูง 2ชุด 

เครื่องเลเซอรผิวหนัง 

อุปกรณฝงเขม็ 

เครื่องสองตาและหู 7 ชุด 

ราวจับสำหรับผูสูงอาย ุ

อุปกรณวดัคาสายตา 

เตียงผูปวย 6 เตียง 

หูฟง 7 อัน 

FAX 

WIFI สำหรับผูปวย เพื่อ

บันทึกขอมูลใน 

application 

OPD 

ประกันสังคม 

ชั้น 1 อาคาร 

ผูปวยนอก 

อุปกรณคัดกรองผูปวย 

เกาอ้ีสำหรบัผูปวยรอตรวจ 

ถังขยะ recycle 

ถังขยะตดิเชือ้ 

เครื่องวดัความดันโลหิตอัตโนมัติ 

จำนวน 3 เครื่อง 

เครื่องวดั oxygen saturation 2 

เครื่อง 

ปรอทวัดไขแบบดิจิตอล 3 อัน 

รถ emergency 

รถฉีดยา 

เครื่องเจาะน้ำตาลปลายนิ้ว 2 เครื่อง 

Internet  

Intranet ตอ LAN 

ระบบโทรศัพทภายใน

และภายนอก 

Intercom 

CCTV 

ปายไฟวิ่งประกาศ

ขอมลู (เหมือนหองยา) 

จำนวน 2 อัน 

ชุดโตะคอมพิวเตอร

จำนวน 11 ชุด 

แพทยตรวจรกัษาโรคทั่วไป

จำนวน 6 คน 

แพทยเฉพาะทาง  

- สาขา Endocrine จำนวน 

1 คน 

-  สาขา Neuromed 

จำนวน 2 คน 

สาขาCardiomed จำนวน 

1 คน 

-สาขากายภาพ จำนวน  

1 คน 

ใหบริการ :  

กลุมงานพัสด ุ

หองฉุกเฉิน 

หองปฏิบตัิการ (lab) 

หองเอกซเรย 

 

ผูมีสวนไดสวนเสีย:  

ผูบรจิาค (เอกชน/ประชาชน

ทั่วไป/ภาครัฐ)  

3 กองทุน 

มูลนิธิเลิดสิน 

กรมการแพทย 
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กระบวนการ

ใหบริการทาง 

การแพทย 

สถานที ่ อุปกรณ/เคร่ืองมือ ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

บุคลากร คูคา/ผูใหบริการ/ผูมีสวนได

สวนเสีย 

หมายเหตุ 

อางลางมือ 6 อาง 

นำ้ยาทำความสะอาด High level 

และน้ำยาทำความสะอาดฆาเชื้อ 

อุปกรณทำความสะอาด  

อุปกรณสำนกังาน (เชน เครือ่งเขียน 

ตราปม ซองจดหมาย หนังสือบนัทึก

ขอความ) 

เครื่องกระตุนไฟฟาหัวใจ 1 เครื่อง 

เครื่องวดัคลืน่ไฟฟาหัวใจ 1 เครื่อง 

อุปกรณสำหรับฉดียา 

น้ำเกลือ 

ถังออกซเิจน 

เครื่องช่ังน้ำหนัก/วดัสวนสูง 2ชุด 

เครื่องเลเซอรผวิหนัง 

อุปกรณฝงเขม็ 

เครื่องสองตาและหู 7 ชุด 

ราวจับสำหรับผูสูงอาย ุ

อุปกรณวดัคาสายตา 

เตียงผูปวย 6 เตียง 

หูฟง 7 อัน 

 

เครื่องปรินเตอร จำนวน 

4 เครือ่ง  

เครื่องโทรศัพท 2 

เครื่อง 

ชุดไมโครโฟนและเครื่อง

ขยายเสยีง จำนวน  

2 ชุด 

Telemedicine จำนวน 

2 ชุด 

ระบบระบายอากาศ 

FAX 

WIFI สำหรับผูปวย เพื่อ

บันทึกขอมูลใน 

application 

-สาขาอายุรกรรมท่ัวไป 

จำนวน 1 คน 

พยาบาลหัวหนางาน 1 คน  

พยาบาลหัวหนาทีม 1 คน  

พยาบาลคดักรอง 2 คน 

พนักงานธุรการ 6 คน 

พนักงานทำความสะอาด 1 

คน 

 

โรงพยาบาลรบัสงตอ  7 แหง 

และ 13 คลินิคเครือขาย

ประกันสังคมของรพ.         

OPD ประกนั

สุขภาพถวนหนา 

ชั้น 4 อาคารผูปวย

นอก 

อุปกรณคัดกรองผูปวย 

เกาอ้ีสำหรบัผูปวยรอตรวจ 

Internet  

Intranet ตอ LAN 

แพทยตรวจรกัษาโรคทั่วไป

จำนวน 4 คน 

ใหบริการ :  

กลุมงานพัสด ุ
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กระบวนการ

ใหบริการทาง 

การแพทย 

สถานที ่ อุปกรณ/เคร่ืองมือ ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

บุคลากร คูคา/ผูใหบริการ/ผูมีสวนได

สวนเสีย 

หมายเหตุ 

ถังขยะ recycle 

ถังขยะตดิเชื้อ 

เครื่องวดัความดนัโลหิตอัตโนมัติ 

จำนวน 2 เครื่อง 

เครื่องวดั oxygen saturation 1 

เครื่อง 

ปรอทวัดไขแบบดิจิตอล 2 อัน 

รถ emergency 

รถฉดียา 2 คัน 

เครื่องเจาะน้ำตาลปลายน้ิว 1 เครื่อง 

อางลางมอื 2 อัน 

น้ำยาทำความสะอาด High level 

และน้ำยาทำความสะอาดฆาเชื้อ 

อุปกรณทำความสะอาด  

อุปกรณสำนกังาน (เชน เครื่องเขียน 

ตราปม ซองจดหมาย หนังสือบนัทึก

ขอความ) 

อุปกรณสำหรับฉดียา 

น้ำเกลือ 

เครื่องช่ังน้ำหนัก/วดัสวนสงู 1ชุด 

เครื่องสองตาและหู 4 ชุด 

เตียงผูปวย 7 เตียง 

หูฟง 4 อัน 

ระบบโทรศัพทภายใน

และภายนอก 

Intercom 

CCTV 

ปายไฟวิ่งประกาศ

ขอมูล (เหมือนหองยา) 

จำนวน 1 อัน 

ชุดโตะคอมพิวเตอร

จำนวน 7 ชุด 

เครื่องปรินเตอร จำนวน 

3 เครื่อง  

เครื่องโทรศพัท 2 

เครื่อง 

ชุดไมโครโฟนและเครือ่ง

ขยายเสยีง จำนวน  

1 ชุด 

Telemedicine จำนวน 

1 ชุด 

ระบบระบายอากาศ 

FAX 

WIFI สำหรับผูปวย เพ่ือ

บันทึกขอมูลใน 

application 

พยาบาลหัวหนาหองตรวจ 

1 คน  

พยาบาลหัวหนาทีม 1 คน  

พยาบาลคดักรอง 2 คน 

ผูชวยเหลือคนไข/ ผูชวย

การพยาบาล  1  คน 

พนักงานธุรการ 2 คน 

พนักงานทำความสะอาด  

1 คน 

 

หองฉุกเฉิน 

หองปฏิบัติการ (lab) 

หองเอกซเรย 

ผูมีสวนไดสวนเสีย:  

ผูบรจิาค (เอกชน/ประชาชน

ทั่วไป/ภาครัฐ)  

3 กองทุน 

มูลนธิิเลดิสิน 

กรมการแพทย 

โรงพยาบาลรบัสงตอ 
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กระบวนการ

ใหบริการทาง 

การแพทย 

สถานที ่ อุปกรณ/เคร่ืองมือ ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

บุคลากร คูคา/ผูใหบริการ/ผูมีสวนได

สวนเสีย 

หมายเหตุ 

งานบริการผูปวยใน      

IPD 

สาขาอายุรกรรม 

(อายุรกรรมรวม) 

ชั้น 13,14  

อาคารกาญจนา

ภิเษก 

Safety stock 3 เดือน  ไดแก PPE  

หนากากN95 Faceshield                  

หนากากอนามัย 

คงระบบ SSB ให 

เสถยีร 

ใชการบันทึกขอมลู 

ผูปวยดวยระบบ

คอมพิวเตอร 

จัดเวร รบัผดิชอบทำงาน

ตอเนื่อง  

 

หอผูปวยแยกโรคติดเชื้อ   

AIIR ช้ัน 13                           

- Cohort ward ชั้น 14 

- พัสด ุ

IPD สาขา 

อายุรกรรม 

งานการพยาบาลผูปวยในออรโธปดิกส  จำนวนเตียงท้ังหมด 140 เตียง   (ปรับหอผูปวยสามญัเปน ward covid เมื่อสถานการณระดับรุนแรงมาก เปน Priority ที่ 3) 

 ความรุนแรง และผลกระทบต่ำ ชวงการแพรระบาดใหบริการลดลง รอยละ 20 รับผูปวยได  112 เตียง (4 หอ) 

   โดยหอผูปวยศัลยกรรมกระดูกชาย 2 ชัน้ 17 รับผูปวย COVID -19 

 ความรุความรนุแรง และผลกระทบปานกลาง ชวงการแพรระบาดใหบริการลดลง รอยละ 40 รับผูปวยได  84 เตียง (3 หอ) 

โดยหอผูปวยศัลยกรรมกระดูกชาย 2 ชั้น 17 รับผูปวย COVID -19 

 ความรุนแรง และผลกระทบสูง ชวงการแพรระบาดใหบริการลดลง รอยละ 60 รับผูปวยได  56 เตียง (2 หอ) 

โดยหอผูปวยศัลยกรรมกระดูกชาย 2 ชั้น 17 รับผูปวย COVID -19 

 ความรนุแรง และผลกระทบสูงมาก ชวงการแพรระบาดใหบริการลดลง รอยละ 80 รับผูปวยได  28 เตียง (1 หอ) 

โดยหอผูปวยศัลยกรรมกระดูกชาย 2 ชั้น 17 รับผูปวย COVID -19 

ความรุนแรง

และผลกระทบ

ต่ำ  

- ชวงการแพร

ระบาดใหบรกิาร

ลดลง รอยละ 

20  

เตรียมรับผูปวย PUI 

Ortho ที่  หอผูปวย

ศัลยกรรม    กระดูก

ชาย 2 ชัน้ 17  

จำนวนผูปวย  

5  เตียง 

 

อุปกรณการแพทย 

- เตียง จำนวน 5 เตยีง 

- ตูขางเตยีง จำนวน 5 ตู 

- โตะครอมเตยีง 5 ตวั 

- เกาอี้นั่งสำหรับผูปวย 5 ตัว 

- Digital Thermometer 1 อัน  

- เครื่องวดัความดันโลหิตอตัโนมัติ 5 

เครื่อง  

ระบบสารสนเทศของ

โรงพยาบาล 

- อินเตอรเน็ต 

- อินตราเน็ต 

- WIFI  

- ระบบสัญญาณ

โทรศัพทภายในและ

ภายนอก 

บุคลากร จำนวน 31 คน 

- ศัลยกรรมกระดูกชาย 2    

ชั้น 17 (16 คน) 

- หอผูปวยศัลยกรรมและ

ศัลยกรรมกระดูกเด็ก ชั้น 

16     (15 คน) 

 

- หองตรวจ Ortho 

- หองฉุกเฉิน 

- หองปฏิบัติการ  

- หอผูปวยผูมสีวนไดสวนเสีย : 

ICUS 

- X-ray 

- กลุมงานเภสัชกรรม 

- ศูนยเปล 

อัตรากำลังสวน

ที่เหลือ 

มอบหมายใหไป

ปฏบิัติงานที่

หนวยงานอ่ืน 

(ตามความ

สมัครใจ/จับ

ฉลาก) 
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กระบวนการ

ใหบริการทาง 

การแพทย 

สถานที ่ อุปกรณ/เคร่ืองมือ ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

บุคลากร คูคา/ผูใหบริการ/ผูมีสวนได

สวนเสีย 

หมายเหตุ 

- งดรับผูปวยท่ี

หอผูปวย

ศัลยกรรมและ

ศัลยกรรม

กระดูกเด็ก ชั้น 

16 

 

- Stethoscope  5 อัน  

- Infusion pump 5 เครื่อง 

- หัว Vacuum 5 ชุด 

- หัวออกซิเจน 5 ชุด 

- เครื่องดดูเสมหะ 5 เครื่อง 

- Pulse oximetry 5 เครื่อง 

- เครือ่งเจาะน้ำตาลปลายน้ิว 1 เครื่อง  

- ไฟฉาย  1 กระบอก  

- แอลกอฮอลเจล ทุกเตียง 5 จดุ 

- ถังรองรับขยะตดิเชื้อ 5  ใบ 

- อุปกรณทำความสะอาด/น้ำยาฆา

เชื้อ 

- รถทำแผล 

- รถทำหัตถการ 

อุปกรณปองกนัตนเอง 

- PPE  10 ชุด/เวร  

- ถุงมือ 100 คู/เวร 

- Surgical Mask 20 ช้ิน/เวร 

- N 95 10 ชิ้น/เวร 

- Gown กันน้ำ 20 ชุด/เวร 

อุปกรณสำนกังาน 

- Computer, printer 

- Office equipment 

ระบบ HIS โรงพยาบาล 

 

แบงปฏิบัติงานเปน 2 

ทีมๆ ละ 14 วัน แลว

หยุดพัก 14 วัน  

จัดอัตรากำลัง 

พยาบาลวิชาชีพ 

เวรดึก 2 คน 

เวรเชา 4 คน 

เวรบาย 2 คน 

ผูชวยพยาบาล/พนักงาน

ชวยเหลือคนไข 

เวรดึก 2 คน 

เวรเชา 2 คน 

เวรบาย 2 คน 

แมบาน 

เวรกลางวัน 1 คน 

เวรกลางคืน 1 คน 

- OR  



48 

กระบวนการ

ใหบริการทาง 

การแพทย 

สถานที ่ อุปกรณ/เคร่ืองมือ ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

บุคลากร คูคา/ผูใหบริการ/ผูมีสวนได

สวนเสีย 

หมายเหตุ 

ความรุนแรง

และผลกระทบ 

ปานกลาง  

- ชวงการแพร

ระบาดใหบริการ

ลดลง  รอยละ 

40  

- งดรับผูปวย

เพิม่ทที ่

หอผูปวยพิเศษ

ศัลยกรรม

กระดูก (ลำดับที่ 

2) 

รับผูปวย PUI 

Ortho ที่   

หอผูปวยศัลยกรรม    

กระดูกชาย 2 ชั้น 17  

จำนวนผูปวย 10 

เตียง 

 

อุปกรณการแพทย 

- เตียง จำนวน 10 เตียง 

- ตูขางเตยีง จำนวน 10 ตู 

- โตะครอมเตยีง 10 ตัว 

- เกาอี้นั่งสำหรับผูปวย 10 ตัว 

- Digital Thermometer 1 อัน  

- Sphygmomanometer  5 เครื่อง  

- Stethoscope  5 อัน  

- Infusion pump 5 เครือ่ง 

- หัว Vacuum 5 ชดุ 

- หัวออกซิเจน 5 ชุด 

- เครื่องดดูเสมหะ 5 เครื่อง 

- Pulse oximetry 5 เครื่อง 

- เครื่องเจาะน้ำตาลปลายน้ิว 1 เครื่อง  

- ไฟฉาย  1 กระบอก  

- แอลกอฮอลเจล ทุกเตียง 10 จุด 

- ถังรองรับขยะตดิเชื้อ 10  ใบ 

- อุปกรณทำความสะอาด 

- น้ำยาฆาเช้ือ 

- รถทำแผล 

- รถทำหตัถการ 

อุปกรณปองกนัตนเอง 

- PPE  20 ชุด/เวร  

ระบบสารสนเทศของ

โรงพยาบาล 

- อินเตอรเน็ต 

- อินตราเน็ต 

- WIFI  

- ระบบสัญญาณ

โทรศัพทภายในและ

ภายนอก 

- ระบบ HIS 

โรงพยาบาล 

 

บุคลากร จำนวน 46 คน 

- ศัลยกรรมกระดูกชาย 2 

ชั้น 17 (16 คน) 

- หอผูปวยศลัยกรรมและ

ศลัยกรรมกระดูกเด็ก ชั้น 

16 (15 คน) 

- หอผูปวยพิเศษ

ศัลยกรรมกระดกูชั้น 18 

(15 คน) 

 

แบงปฏิบัติงานเปน 2 

ทมีๆ ละ 14 วัน แลว

หยุดพัก 14 วัน  

จัดอัตรากำลัง 

พยาบาลวิชาชพี 

เวรดึก 4 คน 

เวรเชา 6 คน 

เวรบาย 4 คน 

ผูชวยพยาบาล/พนักงาน

ชวยเหลือคนไข 

เวรดึก 2 คน 

เวรเชา 2 คน 

เวรบาย 2 คน 

- หองตรวจ 

- หองฉุกเฉิน 

- หองปฏิบัติการ  

- หอผูปวยผูมสีวนไดสวนเสีย 

ICUS 

- X-ray 

- กลุมงานเภสชักรรม 

- ศูนยเปล 

- OR 

อัตรากำลังสวน

ที่เหลือ 

มอบหมายใหไป

ปฏิบัติงานที่

หนวยงานอ่ืน 

(ตามความ

สมัครใจ/จับ

ฉลาก) 
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กระบวนการ

ใหบริการทาง 

การแพทย 

สถานที ่ อุปกรณ/เคร่ืองมือ ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

บุคลากร คูคา/ผูใหบริการ/ผูมีสวนได

สวนเสีย 

หมายเหตุ 

- ถุงมือ 200 คู/เวร 

- Surgical Mask 40 ช้ิน/เวร 

- N 95 20 ชิ้น/เวร 

- Gown กันน้ำ 40 ชุด/เวร 

อุปกรณสำนกังาน 

- Computer, printer 

- Office equipment 

แมบาน 

เวรกลางวัน 1 คน 

เวรกลางคืน 1 คน 

 

ความรุนแรง

และผลกระทบ

สูง   ชวงการ

แพรระบาด

ใหบริการลดลง    

รอยละ 60  

- งดรับผูปวย

เพิ่มที ่

หอผูปวย

ศลัยกรรม

กระดูกชาย 1 

ชั้น 17 (ลำดับที่ 

3) 

 

รับผูปวย PUI Ortho 

ที่   

หอผูปวยศัลยกรรม    

กระดูกชาย 2 ชั้น 17 

 จำนวนผูปวย 15 

เตียง 

 

อุปกรณการแพทย 

- เตียง จำนวน 15 เตียง 

- ตูขางเตยีง จำนวน 15 ตู 

- โตะครอมเตยีง 15 ตัว 

- เกาอี้นั่งสำหรับผูปวย 15 ตัว 

- Digital Thermometer 2 อัน  

Sphygmomanometer  5 เครื่อง  

- Stethoscope  5 อัน  

- Infusion pump 5 เครื่อง 

- หัว Vacuum 5 ชดุ 

- หัวออกซิเจน 5 ชุด 

- เครื่องดดูเสมหะ 5 เครื่อง 

- Pulse oximetry 5 เครื่อง 

- เครื่องเจาะน้ำตาลปลายน้ิว 1 เครื่อง  

- ไฟฉาย  2 กระบอก  

- แอลกอฮอลเจล ทุกเตียง 15 จุด 

ระบบสารสนเทศของ

โรงพยาบาล 

- อินเตอรเน็ต 

- อินตราเน็ต 

- WIFI  

- ระบบสญัญาณ

โทรศัพทภายในและ

ภายนอก 

- ระบบ HIS 

โรงพยาบาล 

 

บุคลากร จำนวน 62 คน 

- ศลัยกรรมกระดูกชาย 2  

ชั้น 17 (16 คน) 

- หอผูปวยศัลยกรรมและ

ศัลยกรรมกระดูกเด็ก  ชั้น 

16    (15 คน) 

- หอผูปวยพิเศษ

ศัลยกรรมกระดูกช้ัน 18 

(15 คน) 

- ศัลยกรรมกระดูกชาย 1  

ชั้น 17 (16 คน) 

 

แบงปฏิบัติงานเปน 2 

ทีมๆ ละ 14 วัน แลว

หยุดพัก 14 วัน  

จัดอัตรากำลัง 

- หองตรวจ 

- หองฉุกเฉิน 

- หองปฏิบัติการ  

- หอผูปวยผูมสีวนไดสวนเสีย 

ICUS 

- X-ray 

- กลุมงานเภสชักรรม 

- ศูนยเปล 

- OR 

 

อัตรากำลงัสวน

ทีเ่หลอื 

มอบหมายใหไป

ปฏิบัติงานที่

หนวยงานอ่ืน 

(ตามความ

สมัครใจ/จับ

ฉลาก) 
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กระบวนการ

ใหบริการทาง 

การแพทย 

สถานที ่ อุปกรณ/เคร่ืองมือ ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

บุคลากร คูคา/ผูใหบริการ/ผูมีสวนได

สวนเสีย 

หมายเหตุ 

- ถังรองรับขยะตดิเชื้อ 15  ใบ 

- อุปกรณทำความสะอาด/น้ำยาฆา

เชื้อ 

- รถทำแผล 

- รถทำหัตถการ 

อปุกรณปองกนัตนเอง 

- PPE  30 ชุด/เวร  

- ถุงมือ 300 คู/เวร 

- Surgical Mask 60 ช้ิน/เวร 

- N 95 30 ชิ้น/เวร 

- Gown กันน้ำ 60 ชุด/เวร 

อุปกรณสำนกังาน 

- Computer, printer 

- Office equipment 

 

พยาบาลวิชาชีพ 

เวรดึก 6 คน 

เวรเชา 8 คน 

เวรบาย 6 คน 

ผูชวยพยาบาล/พนกังาน

ชวยเหลือคนไข 

เวรดึก 2 คน 

เวรเชา 2 คน 

เวรบาย 2 คน 

แมบาน 

เวรกลางวัน 1 คน 

เวรกลางคืน 1 คน 

ความรุนแรง

และผลกระทบ

สูงมาก ชวงการ

แพรระบาด

ใหบริการลดลง   

รอยละ 80 

- งดรับผูปวย

เพิ่มที ่

รับผูปวย PUI Ortho 

ที ่  

หอผูปวยศัลยกรรม    

กระดูกชาย 2 ชั้น 17  

จำนวนผูปวย  

20 เตียง 

อุปกรณการแพทย 

- เตียง จำนวน 20 เตียง 

- ตูขางเตยีง จำนวน 20 ตู 

- โตะครอมเตยีง 20 ตัว 

- เกาอี้นั่งสำหรับผูปวย 20 ตัว 

- Digital Thermometer 2 อัน  

- Sphygmomanometer  5 เครือ่ง  

- Stethoscope  5 อัน  

ระบบสารสนเทศของ

โรงพยาบาล 

- อินเตอรเน็ต 

- อินตราเน็ต 

- WIFI  

- ระบบสัญญาณ

โทรศัพทภายในและ

ภายนอก 

บุคลากร จำนวน 77 คน 

- ศลัยกรรมกระดูกชาย 2  

ชั้น 17 (16 คน) 

- หอผูปวยศัลยกรรมและ

ศัลยกรรมกระดูกเด็ก  ชั้น 

16    (15 คน) 

- หองตรวจ 

- หองฉุกเฉิน 

- หองปฏิบัติการ  

- หอผูปวยผูมสีวนไดสวนเสีย 

ICUS 

- X-ray 

- กลุมงานเภสชักรรม 

- ศูนยเปล 

อัตรากำลังสวน

ที่เหลือ 

มอบหมายใหไป

ปฏิบัติงานที่

หนวยงานอ่ืน 

(ตามความ

สมัครใจ/จับ

ฉลาก) 
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กระบวนการ

ใหบริการทาง 

การแพทย 

สถานที ่ อุปกรณ/เคร่ืองมือ ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

บุคลากร คูคา/ผูใหบริการ/ผูมีสวนได

สวนเสีย 

หมายเหตุ 

หอผูปวย

ศัลยกรรม

กระดูกหญิง ชั้น 

18 (ลำดับที ่4) 

ปรับเปน 

Cohort ward 

- Infusion pump 5 เครื่อง 

- หัว Vacuum 5 ชุด 

- หัวออกซิเจน 5 ชุด 

- เครื่องดดูเสมหะ 5 เครื่อง 

- Pulse oximetry 5 เครื่อง 

- เครื่องเจาะน้ำตาลปลายน้ิว 1 เครื่อง  

- ไฟฉาย  2 กระบอก  

- แอลกอฮอลเจล ทุกเตียง 20 จุด 

- ถังรองรับขยะตดิเชือ้ 20  ใบ 

- อุปกรณทำความสะอาด/น้ำยาฆา

เชื้อ 

- รถทำแผล 

- รถทำหัตถการ 

อุปกรณปองกนัตนเอง 

- PPE  40 ชุด/เวร  

- ถุงมือ 400 คู/เวร 

- Surgical Mask 80 ช้ิน/เวร 

- N 95 40 ชิ้น/เวร 

- Gown กันน้ำ 80 ชุด/เวร 

อปุกรณสำนกังาน 

- Computer, printer 

- Office equipment 

- ระบบ HIS 

โรงพยาบาล 

 

- หอผูปวยพิเศษ

ศัลยกรรมกระดูกช้ัน 18 

(15 คน) 

- ศัลยกรรมกระดูกชาย 1  

ชั้น 17 (16 คน) 

 

แบงปฏิบัติงานเปน 2 

ทีมๆ ละ 14 วัน แลว

หยุดพัก 14 วัน  

จัดอัตรากำลัง 

พยาบาลวิชาชีพ 

เวรดึก 8 คน 

เวรเชา 10 คน 

เวรบาย 8 คน 

ผูชวยพยาบาล/พนักงาน

ชวยเหลือคนไข 

เวรดึก 2 คน 

เวรเชา 2 คน 

เวรบาย 2 คน 

แมบาน 

เวรกลางวัน 1 คน 

เวรกลางคืน 1 คน 

- OR 
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กระบวนการ

ใหบริการทาง 

การแพทย 

สถานที ่ อุปกรณ/เคร่ืองมือ ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

บุคลากร คูคา/ผูใหบริการ/ผูมีสวนได

สวนเสีย 

หมายเหตุ 

IPD ศัลยกรรม ชั้น 15,16  

อาคารกาญจนา

ภิเษก 

Safety stock 3 เดือน  ไดแก PPE  

หนากากN95 Faceshield                  

หนากากอนามัย 

คงระบบ SSB ให 

เสถยีร 

ใชการบันทึกขอมลู 

ผูปวยดวยระบบ

คอมพิวเตอร 

จัดเวร รบัผดิชอบทำงาน

ตอเนื่อง  

 

หอผูปวยแยกโรคติดเชื้อ   

AIIR ช้ัน 13                           

- Cohort ward ชั้น 14 

- พัสด ุ

- ICUS 

IPD สาขา 

ศัลยกรรม 

IPD สูตินรีเวช

กรรม 

หอผูปวยสตูิกรรม 

หอผูปวยนรเีวชกรรม 

- อุปกรณตรวจรกัษา/หัตถการ 

- คอมพิวเตอร 

- ชุด Telemedicine 

- PPE 

ระบบสารสนเทศของ

โรงพยาบาล ไดแก 

- - อินเตอรเน็ต 

- - อินตราเน็ต 

- - WIFI  

- - ระบบสญัญาณ

โทรศัพทภายในและ

ภายนอก 

- - ระบบ HIS 

โรงพยาบาล 

- แพทย 

- พยาบาล 

- Non-nursing 

- NA 

- -  หองตรวจ 

- - หองฉุกเฉิน 

- - หองปฏิบตัิการ  

- - X-ray 

- - กลุมงานเภสัชกรรม 

- - ศูนยเปล 

- - OR 

 

หอผูปวย

ประกนัสังคม 

Nurse station 

หองแยก 2 หอง ( 2

เตียง/หอง) 

หองรวม 4 เตยีง ( 1 

หอง) 

หองรวม 5 เตียง ( 3 

หอง) 

- อุปกรณตรวจรกัษา/หัตถการ 1 

ชุด 

- คอมพิวเตอร 1 ชุด 

- ชุด Telemedicine 1 ชุด 

- PPE 9 ชุด/วัน 

ระบบสารสนเทศของ

โรงพยาบาล ไดแก 

- - อินเตอรเน็ต 

- - อินตราเน็ต 

- - WIFI  

- - ระบบสญัญาณ

โทรศัพทภายในและ

ภายนอก 

- แพทย 1 คน/วนั 

- พยาบาล 4 คน/วัน 

- Non-nursing 

- NA 2 คน/วัน 
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กระบวนการ

ใหบริการทาง 

การแพทย 

สถานที ่ อุปกรณ/เคร่ืองมือ ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

บุคลากร คูคา/ผูใหบริการ/ผูมีสวนได

สวนเสีย 

หมายเหตุ 

หองรวม 7 เตียง ( 1 

หอง) 

- ระบบ HIS โรงพยาบาล 

หอผูปวยพิเศษ Nurse station 

หองแยก 2 หอง  

( 2เตียง/หอง) 

หองรวม 4 เตียง  

( 1 หอง) 

หองรวม 5 เตียง  

( 3 หอง) 

หองรวม 7 เตียง  

( 1 หอง) 

- อุปกรณตรวจรกัษา/หัตถการ 1 

ชุด 

- คอมพิวเตอร 1 ชุด 

- ชุด Telemedicine 1 ชุด 

- PPE 9 ชุด/วัน 

ระบบสารสนเทศของ

โรงพยาบาล ไดแก 

- - อินเตอรเน็ต 

- - อินตราเน็ต 

- - WIFI  

- - ระบบสญัญาณ

โทรศัพทภายในและ

ภายนอก 

- ระบบ HIS โรงพยาบาล 

- แพทย 1 คน/วนั 

- พยาบาล 5 คน/วัน 

- Non-nursing 1 คน/วัน 

- NA 3 คน/วนั 

  

IPD 

พิเศษ VIP 

ชัน้ 23 

ชั้น 23  

อาคารกาญจนา

ภิเษก 

- ชดุSwab 

- PPE 

- Infusion pump 

- เครื่องวดัความดัน 

- ปรอทวัดไข 

- Alcohol Gel 

- HIS / SSB  

- Computer 

- Printer 

- Internet 

- พยาบาล  7 คน 

- ผูชวยพยาบาล 4 คน 

- แมบาน 2 คน 

- ผูใหบรกิาร 

- กลุมงานพัสด ุ

- หองฉุกเฉิน 

- หองปฏิบัติการ (lab) 

- OPD ตาง ๆ  

- หอผูปวย 

- ผูมีสวนไดสวนเสีย:  

- ผูบรจิาค (เอกชน/ประชาชน

ทั่วไป/ภาครัฐ)  

- มูลนิธิเลิดสิน 

- กรมการแพทย 
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กระบวนการ

ใหบริการทาง 

การแพทย 

สถานที ่ อุปกรณ/เคร่ืองมือ ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

บุคลากร คูคา/ผูใหบริการ/ผูมีสวนได

สวนเสีย 

หมายเหตุ 

หนวยตรวจรักษาพิเศษ      

หนวยเคมีบำบัด 

- การใหยาเคมี

บำบัด 

- การใหเลือด 

- การเจาะไข

กระดูก 

 

 

หนวยเคมีบำบัด ชั้น 

12 อาคารกาญจนา

ภิเษก 

- เครื่องผสมยาเคมีบำบดั จำนวน 1 

เครื่อง 

- เตียงสำหรับใหยาเคมีบำบัด 

จำนวน 17 เตียง 

- เครื่องInfusion pump จำนวน 14 

เครื่อง 

- เสานำ้เกลือ จำนวน 20 เสา 

- โตะครอมเตียง จำนวน 20 ตัว 

- หัวออกซิเจน จำนวน 2 ชุด 

- รถ emergency 1 คัน 

- รถฉีดยา 4 คัน 

- รถทำหัตถการ 1 คัน 

- ถังขยะตดิเชือ้ 

- ถังขยะสำหรับใสขยะเคมบีำบัด 

- Intercom 

- เครื่องโทรศัพท 

- ชุดคอมพิวเตอร 

- เครื่องปรินทเตอร 

- อินเตอรเนต็ 

- อินตราเน็ต 

- WIFI  

- ระบบสัญญาณ

โทรศัพทภายในและ

ภายนอก 

 

- แพทยมะเร็งอายุร กรรม 

1 คน 

- แพทยมะเร็งศลัย กรรม 5 

คน 

- แพทยมะเรง็โลหิตวทิยา 

ผูใหญ 2คน 

- แพทยมะเร็งโลหิตวิทยา 

เด็ก 1คน 

- แพทยมะเรง็นรีเวช 1คน 

- แพทยกระดูก 3คน 

 

- กลุมงานพสัด ุ

- หองฉุกเฉิน 

- หองปฏิบัติการ (lab) 

- OPD ตาง ๆ  

- หอผูปวย 

- ผูมีสวนไดสวนเสีย:  

- ผูบรจิาค (เอกชน/ประชาชน

ทั่วไป/ภาครัฐ)  

- 3 กองทุน 

- กรมการแพทย 

- บริษัท ยาเคมบีำบดั 

 

 

หนวยไตเทียม 

1.คัดกรองผูปวย 

2.ซกัประวัต ิ

3.ใหขอมูลใน

การปฏิบัตติัว

เบื้องตนแก

ผูปวยและญาต ิ

4.ปรึกษาแพทย 

สถานที่ไดแก          

หนวยไตเทยีม ชัน้13  

อาคารกาญจนา

ภิเษก 

     

- เครื่องไตเทียม12 เครือ่ง 

- อุปกรณในการฟอกเลือด(ตัวกรอง 

สายนำเลือด เข็มAVF อื่นๆ ) 

- ระบบน้ำRO 

- เครื่องผลติน้ำบรสิุทธิ์ชนิด

เคลื่อนท่ี2เครื่อง 

- เครื่องวดัสญัญาณชีพ  5 เครื่อง 

- เครื่องฟอกอากาศ 2 ตัว 

- ระบบโทรศัพทภายใน

และภายนอก 

- คอมพิวเตอร 

- Internet Wifi 

- -CCTV 

- -Telemedicine 

-  

- อายุรแพทยโรคไต 3 คน 

- พยาบาล5คน 

- ผูชวยพยาบาล1 แมบาน1 

- ใหบริการ:-  Cohost room    

อายุรกรรมหญิงช้ัน14อาคาร

กาญจนาภเิษก 

- ไตเทียม2 ชั้น4อาคารผูปวย

นอก 

-  งานIC 

-  งานพัสดกุารแพทย 

-  หองปฏิบตัิการ(Lab) 
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กระบวนการ

ใหบริการทาง 

การแพทย 

สถานที ่ อุปกรณ/เคร่ืองมือ ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

บุคลากร คูคา/ผูใหบริการ/ผูมีสวนได

สวนเสีย 

หมายเหตุ 

5.ฟอกเลือดใน

หองแยกโรค 

6.ดูแลผูปวยตาม

มาตรฐานการ

ฟอกเลือดและ

การปองกันการ

ติดเชื้อ 

7.ติดตามอาการ

อยางตอเน่ือง                        

- เครื่องดดูอากาศ 2 ตัว 

- PPE 20ชุด/วัน 

-  
-  
-  
-  

-  หองยา 

- ผูมีสวนไดสวนเสีย:- 

- ผูบรจิาค(เอกชน/ประชาชน

ทั่วไป/ภาครัฐ) 

- 3กองทุน 

- มูลนิธริพ.เลิดสิน 

- กรมการแพทย 

- บริษัทเอกชน 

การพยาบาล

ผูปวยลางไต

ทางชองทอง 

1. การให

คำปรึกษาผูปวย

ที่ไดรับการ

บำบัดทดแทนไต 

2. การดูแล

ผูปวยในชวง

กอนและหลัง

การวางสาย 

Tenkhoff 

Catheter 

สถานที่ ไดแก หอง

ลางไตทางชองทอง 

ชั้น12  อาคาร

กาญจนาภเิษก 

     

- ปรอทวัดไข Digital 2 เครื่อง 

- เครื่องวดัความดันโลหิต 

- อัตโนมตั ิจำนวน 1 เครื่อง 

- Alcohol gel 1 Set 

- หนากากอนามัย 

-  Face Sheild 

- -โตะ เกาอี ้

-  ถังขยะ 

- -โทรศพัท 

-  เครื่องวดั oxygen saturation 1 

เครื่อง 

 

 

 

- ชุดคอมพิวเตอร 

- เครื่องปรินทเตอร 

- อินเตอรเนต็ 

- อินทราเนต็ 

-  WIFI  

- ระบบโทรศพัทภายใน

และภายนอก 

- CCTV 

- Telemedicine 

 

 

- อายุรแพทยโรคไต3 คน 

- พยาบาลลางไตทางชอง

ทอง 2 คน 

- ผูชวยพยาบาล  

- คนแมบาน 1 คน 

 

ผูใหบริการ: 

-  Cohost room   อายรุกรรม

หญิงชั้น 14 อาคารกาญจนา

ภิเษก 

- งานIC 

- -งานพัสดุการแพทย 

- หองปฏิบัติการ(Lab) 

- หองยา 

ผูมีสวนไดสวนเสีย: 

- ผูบรจิาค(เอกชน/ประชาชน

ทั่วไป/ภาครัฐ) 

- 3 กองทุน 

- มูลนิธริพ.เลิดสิน 

- กรมการแพทย 
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กระบวนการ

ใหบริการทาง 

การแพทย 

สถานที ่ อุปกรณ/เคร่ืองมือ ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

บุคลากร คูคา/ผูใหบริการ/ผูมีสวนได

สวนเสีย 

หมายเหตุ 

3. การฝกสอน

ผูปวยและญาติ

ตามแผนการ

สอนการประเมิน

ความรูและ

ทักษะ 

4. การวางแผน

การจำหนาย

ผูปวย 

5. การตดิตาม

ประเมินผลการ

ทบทวนความรู

และให

คำแนะนำเมื่อมา

ตรวจตามนัด 

6. การตดิตาม

เยีย่มผูปวยทาง

โทรศพัทและ

การใหผูปวยและ

ญาตสิามารถ

ติดตอไดตลอด 

24 ชม.ในการ

- บริษัทเอกชน 
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กระบวนการ

ใหบริการทาง 

การแพทย 

สถานที ่ อุปกรณ/เคร่ืองมือ ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

บุคลากร คูคา/ผูใหบริการ/ผูมีสวนได

สวนเสีย 

หมายเหตุ 

แกปญหาตางๆ

ของผูปวย 

7. การดูแลและ

ตรวจเยีย่มผูปวย

ขณะนอนพักใน

โรงพยาบาลและ

เมื่อเกิด

ภาวะแทรกซอน         

หอผูปวยโรค

หลอดเลือด

สมอง Lock ที1่ 

(หอผูปวยโรค

หลอดเลือด

สมอง ชั้น13) 

 

หอผูปวยโรคหลอด

เลือดสมอง Lock ที1่ 

(หองกระจก และ

ระบบระบายอากาศ) 

จำนวน 6 เตียง 

 

- เตียงไฟฟา 6 เตียง 

- ตูขางเตยีงแบบมีลอ 6เตียง 

- มอนิเตอรตดิฝาผนัง 6เตียง เครื่อง

ตรวจคลนืเสียงสะทอนหัวใจชนิด

ดิจิตอล(Echo 1 เครื่อง) 

- Defibrillator 1เครื่อง 

- รถ Emergency 1 คัน 

- รถฉีดยา 2 คัน 

- Infusion pump 5 เครื่อง 

- Syringe pump 1 เครื่อง 

- EKG 12 lead 

- PiPe Line และ vacuum 3 ชุด 

- โทรศัพท 

- อินเตอรเนต็ 

- เครื่องดดูเสมหะ 6 เครื่อง 

- ระบบสารสนเทศ 

- ระบบเวชระเบียน 

- แพทย 3 คน 

- พยาบาลวิชาชีพ 2คน 

- ผูชวยเหลือคนไข 1คน 

- เจาหนาทีห่องปฏิบัติการ 

- เจาหนาที่รังสีวทิยา 

- แพทยอายุรประสาท 

- แพทยประจำบาน 

- หองฉุกเฉิน 

- หองตรวจอายุรกรรม 

- หองตรวจตางๆ 

- หองปฏิบัติการ 

- หองยา 

- กลุมพัสดุและบำรุงรักษา 

- หนวยเครื่องมือแพทย 

- ทีม IC  

- กรมวิทยาศาสตรการแพทย 

- องคการเภสัชกรรม 

- หองโภชนากร 

- พนักงานทำความสะอาด 

- โรงซักฟอก 
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กระบวนการ

ใหบริการทาง 

การแพทย 

สถานที ่ อุปกรณ/เคร่ืองมือ ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

บุคลากร คูคา/ผูใหบริการ/ผูมีสวนได

สวนเสีย 

หมายเหตุ 

- PPE (จากช้ัน22) 

- Computer 

- Printer 

- oxygen, suction 

- เครื่องตรวจวัดสัญญาณชีพ 

 

หองผาตัด      

OR  

1. Emergency 

trauma 

2.Oncology 

3. Case ที่มี

ผลกระทบปาน

กลางหากไดรับ

บริการลาชาอาจ

สงผลกับ

คุณภาพชีวิต 

โดยแพทยแตละ

สาขาเปนผู

วินิจฉัย แตตกลง

รวมกันกับหอง

ผาตัด 

 

หองผาตัด 1 และ 5 

(กรณีเคสซอน) 

อาคาร 33 ป ช้ัน 4 

อาคารกาญจนา

ภิเษกชั้น 4 

สำรองหองผาตดั 8 

กรณีมี Case ผาตัด

ซอนมากกวา 1 ราย 

หรือ กรณีพักหองยงั

ไมครบกำหนดเวลา 

- เครื่องมือพื้นฐานในการผาตัด

แตละสาขา 

- เตียงสำหรับการผาตัด 

- เครื่อง Suction 

- เครื่องจ้ีหามเลือด 

- เครื่องรดัหามเบือด 

- Flu 

- สวานเจาะกระดูก ชุดกรอ

กระดูก 

- ชดุเครื่องมือโลหะยดึกระดูก

เจาะปดกระโหลกศรีษะ 

- อุปกรณจดัทาเพ่ือทำผาตัด* 

- ชุด PPE 10 ชุด ตอ 1 ทีม 

- N95 10 อันตอ 1 ทีม 

- หนากากกปองกันเลือดกระเด็น 

10 อัน 

- เอีย้มพลาสติก 10 ชิ้น 

- Computer 

- Printer 

- Internet โทรศัพท

ติดตอกรณีตองการ

เครื่องและวสัดุทางการ

แพทยเพ่ิมเติม 

- ระบบสำรองไฟ 

- Tele-medicine 

- Tele-phamacy 

- Tele-nursing 

- ระบบ intercom 

- วิทยุสื่อสาร 

 

 

1 ทีมประกอบดวย 

- แพทย 2 คน 

- พยาบาล 3 คน 

- ผูชวยพยาบาล 1 คน 

- เวรเปล 2 ค 

- พนักงานทำความ

สะอาด 1 คน และ

สำรอง 1 ทีม กรณี

ระยะเวลาการผาตัด

ยาวนาน/มีการผลัดเวร 

ใหบริการ 

- กลุมงานพัสด ุ

- หองฉุกเฉิน 

- หองปฏิบัติการ (lab) 

- งานซักฟอก 

- หนวยงานCSSD 

- หอผูปวย 

- บริษัททำความสะอาด 

- บริษัทจำหนายเครื่องมือ

แพทย 
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กระบวนการ

ใหบริการทาง 

การแพทย 

สถานที ่ อุปกรณ/เคร่ืองมือ ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

บุคลากร คูคา/ผูใหบริการ/ผูมีสวนได

สวนเสีย 

หมายเหตุ 

- ถุงคลุมรองเทา 10 คู 

- รองเทา 10 คู 

- ชุดวสัดุทางการแพทยตามการ

ผาตดัแตละสาขา* 

- นำ้ยาทำความสะอาดเครื่องมือ

และน้ำยาทำความสะอาดฆา

เชื้อหองผาตัด 

- ถังขยะติดเชื้อ 

- ถงใสชุด PPE หลังเสร็จผาตดั 

- ชุดสวมปองกันขณะทำความ

สะอาดหองผาตัด 

- อุปกรณทำความสะอาด 

- เจลแอลกอฮออลลางมือ 

- Stock ยา และเวชภณัฑ

ระยะเวลา 1 เดือน 

- PAPR 5 ชุด 

*อุปกรณ disposable 

วิสัญญ ี

 

 

 

1.หองผาตัด 

Negative 1-2 หอง 

2.หองผาตัด Non 

Covid-19 

3. clinic pain 

- PPE  

- PAPR 

- ยา 

- Transport ventilator 

- ระบบ HIS  - จัดกำลังเสริมสำหรับงาน

รับผิดชอบงาน Covid เขา

ผาตัด 3 คนตอ 1 case  

 

หองผาตัด 

หอผูปวยใน 

แผนก ODS 

การเงิน 

เภสัชกรรม 

Surgeon 
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กระบวนการ

ใหบริการทาง 

การแพทย 

สถานที ่ อุปกรณ/เคร่ืองมือ ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

บุคลากร คูคา/ผูใหบริการ/ผูมีสวนได

สวนเสีย 

หมายเหตุ 

หองปฏิบัตกิาร (lab) 

หองคลอด      

LR ชั้น 7  

อาคารกาญจนา

ภิเษก 

 

-หอง LR negative 

room 

- เปน Disposible และ 

Reusable 

 

- Computer 

- Printer 

- Internet 

- โทรศัพทติดตอกรณี

ตองการเครื่องและ

วัสดุทางการแพทย

เพิ่มเตมิ 

- กลองวงจรปด 

- -จดัหา/เสริมกำลังคน

ผูรับผิดชอบงาน 

- เจาหนาทีห่องตรวจทาง

หองปฏิบัติการ 

- เจาหนาที่ธนาคารเลือด 

- เภสัชกร 

- เวรเปล 

- หองฉุกเฉิน 

- โรงพยาบาลศิริราช 

 

งานสนับสนนุบริการ      

EMS 

-ซักประวตัิ

เพิ่มเตมิจากการ

ไดรับขอมูลจาก

แพทย ID 

-เตรียมทีมและ

อุปกรณออกรับ

ผูปวย 

การประสานการ

ทำแฟมประวัติ

และรับไวนอน

โรงพยาบาล 

- ชั้น G อาคาร 33 

ป  

อุปกรณ resuscitation 

อุปกรณเคลื่อนยาย 

เครื่องชวยหายใจแบบ

เคลื่อนยาย 

ยา 

เครื่อง monitor  

รถพยาบาล 

PPE 

N95 

Chanmber for EID 

 

 

- - ระบบCCTV 

monitoring 

online 

- -Line สื่อสารใน

กลุมคณะทำงาน 

- อินเทอรเน็ต 

- Wifi 

- วิทยุสื่อสาร 

- AEMT/ EMT จำนวน 

1 คน 

- พนักงานขับรถ จำนวน 

1 คน 

- พยาบาล จำนวน 1 คน 

- (กรณีผูปวยวกิฤต) 

- - สปคม. 

- -ผูปวยหรือญาต ิ

- -ผูประสานงาน และ

บุคลากรทางการแพทยใน 

State Quarantine 

- -หอผูปวยเฝาระวงัโรคอุบตัิ

ใหม 

- ศักยภาพสง

ผูปวย  4-5 

รายตอวัน 

- เวลาเตรียม

ทีม และสวม

ชุด PPE 30 

นาที 

- เวลาทำ

ความสะอาด

รถ 1 ชั่วโมง 

- การประสาน

ขอมูล
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กระบวนการ

ใหบริการทาง 

การแพทย 

สถานที ่ อุปกรณ/เคร่ืองมือ ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

บุคลากร คูคา/ผูใหบริการ/ผูมีสวนได

สวนเสีย 

หมายเหตุ 

-ประสานทีม 

SQ.หรอื ผูปวย 

-ออกรับและให

การดูแลระหวาง

นำสง 

-ประสานทีมหอ

ผูปวย ในการ

เตรียมรับผูปวย 

ระหวางทีม 

ระหวาง

ผูปวย หรือ 

SQ. 

เภสัชกรรม 

 

งานบริการเภสัช

กรรมผูปวยนอก

และใน 

 

 

 

 

  

 

mask 

 

 

-คอมพิวเตอรพรอม

โปรแกรม SSB 

-เครือ่งปริ้นทออก

ฉลากยา 

-LAN 

-ระบบTelemedicine 

6 ชุด 

-โนทบุคพรอม

โปรแกรมSSBสำหรับ

WFH 2 เครื่อง 

 

 

-เภสัชกร 26 คน+part 

time 3 คน 

-เจาหนาที่หองยา opd 

23 คน ipd 8 คน 

 

 

-กรมการแพทย 

-GPO 

-กองทุน สปสช ปกส 

กรมบัญชีกลาง 

 

กลุมงาน 

ประกันสุขภาพ 

ประกนัสังคม  

 mask  -คอมพิวเตอร 

-โปรแกรม HIS 

ตรวจสอบสิทธิ ์

เจาหนาที่ศูนยสิทธิ์ 

ปฏิบัติงาน ผลัดเชา/บาย/

ดึก 

-กรมการแพทย 

-กองทุน สปสช ปกส 

กรมบัญชีกลาง 
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กระบวนการ

ใหบริการทาง 

การแพทย 

สถานที ่ อุปกรณ/เคร่ืองมือ ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

บุคลากร คูคา/ผูใหบริการ/ผูมีสวนได

สวนเสีย 

หมายเหตุ 

กรมบญัชกีลาง 

(ศนูยสิทธิการ

รักษา) 

 

-เครื่องปริ้นทเตอร 

-LAN 

-เครื่องถายเอกสาร 

-FAX 

ศูนยเคร่ืองมือแพทย  

1. COVID-19 

1.1 เตรยีม

เครือ่งชวย

หายใจรอรับ

ผูปวย 

ชั้น 5 ตึกสงเสริม

บริการ โรงพยาบาล

เลิดสิน 

- เครื่องชวยหายใจ 53 เครื่อง 

- เครื่องชวยหายใจ 

(Hi-flow 7 เครื่อง) 

- เครื่องชวยหายใจ(Transport 3 

เครื่อง) 

- Vital sign monitor 50 เครื่อง 

- Infusion pump 380 เครื่อง 

- Syringe pump 66 เครื่อง 

- Defibrillator 31 เครือ่ง 

- EKG 4 เครื่อง 

- Nebulizer 60 ชุด 

- Ambu bag 150 ชุด 

- Set เครื่องชวยหายใจ 

(Disposable) 30 ชุด 

- โทรศพัท Mobile 2 

เครือ่ง 

 

- นักวิทยาศาสตร 

- พนักงานชวยเหลือคนไข 

- ผูชวยชางท่ัวไป 

  

1.2 แกไขปญหา

ระหวางใชงาน 

ชั้น 5 ตึกสงเสริม

บริการ โรงพยาบาล

เลดิสิน 

1.3 ทำความ

สะอาดเครื่องมือ

หลังใชงาน 

ชั้น 5 ตึกสงเสริม

บริการ โรงพยาบาล

เลิดสิน 

1.4 จัดซือ้

เครือ่งมือแพทย 

ชั้น 5 ตึกสงเสริม

บริการ โรงพยาบาล

เลิดสิน 
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กระบวนการ

ใหบริการทาง 

การแพทย 

สถานที ่ อุปกรณ/เคร่ืองมือ ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

บุคลากร คูคา/ผูใหบริการ/ผูมีสวนได

สวนเสีย 

หมายเหตุ 

1.5 จัดซื้อ

อุปกรณ วัสดุ

การแพทย 

ชั้น 5 ตึกสงเสริม

บริการ โรงพยาบาล

เลิดสิน 

- ตัวกรองแบคทีเรียและไวรัส 

(Disposable) 1200 ชิ้น 

- กระบอกบรรจุน้ำออกซิเจน ชนิด 

Disposable 1500 ขวด 

2.1 สำรอง

เครื่องชวย

หายใจและ

เครื่องมือแพทย

อ่ืนๆ 

ชั้น 5 ตึกสงเสริม

บริการ โรงพยาบาล

เลิดสิน 

- เครื่องชวยหายใจ 

- เครือ่งมือแพทยสำรองใชงาน 

(Infusion pump 380 เครื่อง, 

Syringe pump 66 เครื่อง, BP 

50 เครื่อง,Suction 50 เครื่อง

,Flowmeter 50 ชุด) 

 

- คอมพิวเตอรท่ีไมมี

ระบบ Lan 

- Printer 

- นักวิทยาศาสตร 

- พนักงานชวยเหลือคนไข 

 

2.2 เปลี่ยนชุด

ทอเครื่องชวย

หายใจ 

ชัน้ 5 ตึกสงเสรมิ

บริการ โรงพยาบาล

เลิดสิน 

2.3 แกไขและ

ซอมเครื่องมือ

แพทยเบ้ืองตน 

ชั้น 5 ตึกสงเสริม

บริการ โรงพยาบาล

เลิดสิน 

2.4 ติดตามและ

ประสานงาน

บริษัทเพ่ือ

บำรุงรักษาและ

ตรวจสอบ

เครื่องมือ 

ชั้น 5 ตึกสงเสริม

บริการ โรงพยาบาล

เลิดสิน 
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กระบวนการ

ใหบริการทาง 

การแพทย 

สถานที ่ อุปกรณ/เคร่ืองมือ ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

บุคลากร คูคา/ผูใหบริการ/ผูมีสวนได

สวนเสีย 

หมายเหตุ 

กลุมงานพยาธิ

วิทยาคลินกิและ

เทคนิค

การแพทย 

การตรวจทาง

หองปฏบิัติการ

ทั่วไป 

 

1.หอง DRA อาคาร

เลิดรักษ 

2.หองจุลชีววิทยา

คลินิก อาคาร 33 ป 

ชั้น 5 

- เครื่องตรวจสารชีวเคมี 1 

เครื่อง 

- เครื่องตรวจ CBC 1 เครื่อง 

- เครื่องตรวจ Blood gas 1 

เครื่อง 

- เครื่องตรวจ Lactate (POCT)  

1 เครือ่ง 

- Centrifuge with safety 

bucket 1 เครื่อง 

- BSC class-II  2 เครื่อง 

- Autopipette 1 เครื่อง 

- Autoclave 2 เครื่อง 

- Rapid Diagnostic Test 

(RDT) (FLU, HIV, Dengue, 

RSV) 

- Urine Strip  

- PPE (Coverall and N95) 

จำนวน 2-4 ชุด 

- กลองจุลทรรศน 1 เครื่อง 

- เครื่อง Hemoculture 1 

เครือ่ง 

- ตูเย็น  

- น้ำยาฆาเช้ือ  

- LIS 

- HIS 

- Computer 

-  

- -นักเทคนิคการแพทย /

จพง.วิทยาศาสตร

การแพทย 2-3 คนตอ

เวร 

- -พนักงานหองทดลอง 

1 คนตอเวร 

1.บริษัทเมดิทอป (คณุภูรติา 

สกุลปยานนท เบอรโทร 061-

3866575) 

2.บริษัทคอนเนค (คุณวิชุดา 

พิทยานุวัฒน เบอรโทร 092-

2234826) 

3.บริษัทวายดี เครื่องมือ (คณุ

พัทธธีรา รตะพงศพิศาล เบอร

โทร 095-5500569) 

4.บริษัทซีเมดิก (คณุ

เสาวลักษณ ใบชิต เบอรโทร 

098-7456996) 

5.บริษัทเมดวัน เครือ่งมือ (คณุ

ธรรพรธร โพธนิัย เบอรโทร 

061-3890022) 

6.บริษัทเอมารค สอบเทียบ

เครื่องมือ (คุณ เบอรโทร 0-

2516-2422) 

7.บริษัทเอ็มพีเมดกรุป 

เครื่องมือ (คุณนันทวัน ธนา

เจริญสกุล เบอรโทร 064-

2300009) 
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กระบวนการ

ใหบริการทาง 

การแพทย 

สถานที ่ อุปกรณ/เคร่ืองมือ ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

บุคลากร คูคา/ผูใหบริการ/ผูมีสวนได

สวนเสีย 

หมายเหตุ 

- Disinfectant Towelettes 3 

แผน ตอผูปวย 1 ราย 

- กลองโฟมสงตรวจ 2-3 กลอง

ตอวัน 

- สียอม 

8.บริษัทเฮาสเซนเบิรนสไตน 

(คุณพงศพิสษิฐ พระธาตุ เบอร

โทร 092-2703040) 

9.บริษัทเบคตนัดิกคินสัน (คุณ

พลอยไพลิน สามทอง เบอร

โทร 084-6728630) 

10.บริษัทคลีนิคอลไดแอกโน

สติคส (คุณวอิร สุราวุธ เบอร

โทร 098-265-0493)  

11.บริษัท แล็บ ลีดเดอร จำกัด 

(คุณสริิพิม  สุทธิสารากร เบอร

โทร 08550669556) 

12.กลุมงานพัสดุ (PPE/อ่ืนๆ) 

การบรกิารโลหิต ธนาคารเลือด อาคาร 

33 ป ชั้น 5 

- ตูเย็นเก็บโลหิต 2 เครื่อง 

- ตูแชแข็งพลาสมา 2 เครื่อง 

- เครื่องตรวจ Gel test พรอม

อุปกรณ 1 ชดุ 

- Centriguge 1 เครื่อง  

- Autopipette 3 เครื่อง 

- PPE (Coverall and N95) 

จำนวน 2-4 ชุด 

- น้ำยาฆาเช้ือ 

- HIS 

- Computer 

-  

นกัเทคนิคการแพทย 2 

คนตอเวร 

 

1.บ.ไบโอราด (คุณหทัยชนก 

ฆองคำ เบอรโทร 090-

1984151)  

2.กลุมงานพัสด ุ
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กระบวนการ

ใหบริการทาง 

การแพทย 

สถานที ่ อุปกรณ/เคร่ืองมือ ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

บุคลากร คูคา/ผูใหบริการ/ผูมีสวนได

สวนเสีย 

หมายเหตุ 

การสงตรวจตอ 

RT-PCR เพ่ือ

วินิจฉัย EID 

 - VTM /UTM  จำนวน  2-10 

ชุดตอวัน 

- NPS and TS จำนวน 2-10 ชุด

ตอวัน 

- ภาชนะบรรจุ และ อุปกรณ 

- Disinfectant Towelettes 3 

แผน ตอผูปวย 1 ราย 

- รถนำสง สิ่งสงตรวจ 

- LIS 

- HIS 

- Computer 

- Internet 

-นักเทคนิคการแพทย /

จพง.วิทยาศาสตร

การแพทย/พนักงาน

หองทดลอง 1 คนตอเวร 

1.ศูนยประสานงานการตรวจ

วิเคราะหและเฝาระวังทาง

หองปฏิบัติการ สถาบันวิจัย

วิทยาศาสตรสาธารณสขุ

กรมวิทยาศาสตรการแพทย 

โทร. 02-9510000-11 , 02-

5899850-8 ตอ 99248 , 

99614 , (สั่งซือ้ swab ตอ 

99210 ลวงหนาอยางนอย 1 

วัน) 

2.รพ.จุฬาฯ ตึกอปร.ช้ัน9 หอง 

901/5 ศูนยวทิยาศาสตร

สุขภาพโรคอุบัติใหม (TRC-

EID)  

โทร. 085-8581469 

3.รพ.สุขุมวทิ ติดตอ

หองปฏบิัติการ  

โทร. 

4.รพ.ราชวิถี หองปฏิบัตกิาร

อณวูิทยา ชัน้ 2 ตึกวาศอุทิศ 

โทร. 02-3548108 ตอ 5540 - 

5542 
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กระบวนการ

ใหบริการทาง 

การแพทย 

สถานที ่ อุปกรณ/เคร่ืองมือ ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

บุคลากร คูคา/ผูใหบริการ/ผูมีสวนได

สวนเสีย 

หมายเหตุ 

5.ส.บำราศนราดรู 

หองปฏิบัติการ อาคาร 8  

ชั้น 2  

โทร. 02-5903550 

6.บ.ซเีมดิก (NPS/TS) (คุณ

เสาวลักษณ ใบชิต เบอรโทร 

098-7456996) 

7.กลุมงานเภสชักรรม 

(กระปองพลาสติก) 

8.EMS/บ.โตโยตา 

กลุมงาน

โภชนาการ 

1.จัดซือ้อาหารท่ี

มีคุณภาพ 

2. ตรวจรับ

อาหาร 

3. เตรียม

วัตถุดิบอาหาร

ผูปวย 

4. ประกอบ

อาหารผูปวย 

5. จัดอาหาร

ผูปวยตาม

สถานที่เดิม 

ชั้น 3 อาคารสงเสรมิ

บริการ 

- ภาชนะใสอาหาร ไดแก จาน 

ชาม ถาดอาหาร ชอน แกวน้ำ 

นำ้ขวด ขวดพลาสติก ถุง

อาหารทางสาย กลองชานออน 

ชอนสอมพลาสติก 

- ชุดปองกัน 

- น้ำยาลางมือ ฆาเช้ือ 

- ตูแชอาหาร 

- พลังงาน ไฟ แกส น้ำ ไอน้ำ 

- ระบบ HIS 

โรงพยาบาล 

เจาหนาที่ปฏิบัติงานอยาง

นอย 20 คน 

รานอาหารขายสง 

งานบริหาร 

งานการเงิน 

งานจัดซือ้ 

หอผูปวย 
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กระบวนการ

ใหบริการทาง 

การแพทย 

สถานที ่ อุปกรณ/เคร่ืองมือ ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

บุคลากร คูคา/ผูใหบริการ/ผูมีสวนได

สวนเสีย 

หมายเหตุ 

ประเภทอาหาร

ผูปวย 

6. นำสงอาหาร

ผูปวย 

7. ทำความ

สะอาด  

หนวยจายกลาง 

1.เครื่องมือ/

อุปกรณ

ปราศจากเชือ้ถูก 

ตองตาม

มาตรฐาน 

2.เครื่องมือ

ปราศจากเชื้อ

ครบถวน 

ทันเวลาพรอมใช 

สถานที่ ชั้น5 

อาคารสงเสรมิบริการ 

1.เครื่องลางอัตโนมัต ิ

2.เครื่องน่ึงไอน้ำอัตโนมัต ิ

3.ชุดหัตถการตางๆ 

4.อุปกรณการแพทยและเวชภณัฑ

ตางๆ 

5.ชุด PPE สวมใสสำหรับลาง

เครื่องมือ 

6.น้ำยาสำหรับแชเครื่องมือ 

HIS ของโรงพยาบาล 

Internet 

พยาบาลวิชาชีพ 2 คน 

พยาบาลเทคนิค 1 คน 

พนักงานกระทรวง

สาธารณสุข 22 คน 

พนักงานรายคาบ 5 คน 

1.ทุกหนวยงานใน รพ.เลิดสิน 

2.ทุกหอผูปวยใน รพ.เลดิสิน 

3.กรมการแพทย 

4.คลีนิคเครอืขาย 

5.งาน IC 

6.งานพัสดุบำรุงรักษา 
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ตารางที่ 18 การกำหนดทรัพยากรสำคัญที่เก่ียวของกับงานบริหารจดัการและอำนวยการ 

กระบวนการใหบริการ

ทางการแพทย 

สถานที ่ อุปกรณ/เคร่ืองมือ ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

บุคลากร คูคา/ผูใหบริการ/ผูมีสวนได

สวนเสยี 

หมายเหตุ 

การเงินและบัญชี  

- การเงินผูปวยนอก 

- การเงินผูปวยใน 

- งานการเงนิ 

- งานบัญช ี

 

 - Surgical mask 

- Alcohol gel 

- ระบบ HIS 

โรงพยาบาล 

- ระบบการจายเงิน

โดยมือถือ หรือ 

application  

เจาหนาทีก่ารเงิน ณ 

แผนกผูปวยนอก ผูปวย

ใน และ คลินกิ ARI 

กองทุน 3 กองทุน 

หอผูปวยใน 

แผนกผูปวยนอก 

ธนาคาร 

กองคลัง กรมการแพทย 

งานแผนและประเมินผล 

 

กลุมงานบริหารท่ัวไป 

- งานสารบรรณและ

ธุรการ 

 

ชั้น 9 อาคาร 33 ป - ปายประชาสัมพันธ 

- ถังขยะ recycle 

- แอลกอฮอลชนิดติด

ขาตัง้เคลื่อนยายได 

- ลิ้นชักใสเอกสาร 

จำนวน 1 อัน 

- อุปกรณทำความ

สะอาด  

- อุปกรณสำนักงาน  

 

- Internet  

- Intranet ตอ LAN 

- ระบบโทรศัพท

ภายในและภายนอก 

- ชุดโตะคอมพิวเตอร

จำนวน 4 ชุด 

- เครื่องปรินเตอร 

จำนวน 1 เครื่อง  

- เครื่องโทรศัพท  

- ระบบระบายอากาศ 

- วิทยุสื่อสาร (เครื่อง

แดง) 

- FAX 

- Work from home 

- เหลื่อมเวลาทำงาน 

OT 

- แบงทีมทำงาน 

กรมการแพทย  

- งานยานยนต 

 

ชั้น 9 อาคาร 33ป - Mask 

- N95 

- เจลลางมือ 

- Face shield 

- Computer 

- Printer 

- Internet 

- โทรศัพท 

- OT 

- แบงทีมทำงาน 

เขาหนาทีร่พ.  
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กระบวนการใหบริการ

ทางการแพทย 

สถานที ่ อุปกรณ/เคร่ืองมือ ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

บุคลากร คูคา/ผูใหบริการ/ผูมีสวนได

สวนเสยี 

หมายเหตุ 

- น้ำมันเช้ือเพลิง 

- รถตู/รถยนต 

- งานรักษาความ

ปลอดภัย 

 

  - Computer 

- Printer 

- Internet 

- โทรศัพทตดิตอกรณี

ตองการเครื่องและ

วสัดทุางการแพทย

เพิ่มเตมิ 

- OT 

- แบงทีมทำงาน 

- บริษรักษาความปลอดภัย 

เอ็ม.วาย.เซอรวิส จำกดั 

 

- งานประชาสัมพันธ 

  
 - Computer 

- Printer 

- Internet 

- ระบบ HIS 

- โทรศัพทติดตอกรณี

ตองการเครื่องและ

วัสดุทางการแพทย

เพิม่เตมิ 

- ลำโพง เครื่องเสียง 

- OT 

- แบงทีมทำงาน 

กรมการแพทย 

เวชนิทศัน 

หนวยงานประสาน 

 

- ศูนยโทรศัพท   - Computer 

- Printer 

- Internet 

- โทรศัพทติดตอกรณี

ตองการเครื่องและ

- OT 

- แบงทีมทำงาน   
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กระบวนการใหบริการ

ทางการแพทย 

สถานที ่ อุปกรณ/เคร่ืองมือ ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

บุคลากร คูคา/ผูใหบริการ/ผูมีสวนได

สวนเสยี 

หมายเหตุ 

วัสดุทางการแพทย

เพิ่มเตมิ 

- งานซอมบำรุงรักษา   - Computer 

- Printer 

- Internet 

- โทรศพัทติดตอกรณี

ตองการเครื่องและ

วัสดุทางการแพทย

เพิม่เตมิ 

- อะไหลซอมอุปกรณ 

- เครื่องมือสำหรับงาน

ซอม 

- อุปกรณกอสราง

สำหรับสรางสถานที่

ปฏิบัติงานรองรับ

กลุมผูปวย Covid 

- OT 

- แบงทีมทำงาน 

- หางหุนสวนจำกัดไมโคร

ซัม 

- SPJ 

 

- ศูนยรักษาความ

สะอาด 

ชั้น G อาคารกาญจนา

ภิเษก 

- PPE 

- N95 

- Mask 

- Alcohol 

- เจลลางมือ 

- ถุงมอื 

- ถุงขยะ 

- แวนตา 

- Computer 

- Printer 

- Internet 

- โทรศัพทตดิตอกรณี

ตองการเครื่องและ

วัสดุทางการแพทย

เพิ่มเตมิ 

- โทรศัพท 

- OT 

- แบงทีมทำงาน 

- บริษัทกำแพงเพชร 
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กระบวนการใหบริการ

ทางการแพทย 

สถานที ่ อุปกรณ/เคร่ืองมือ ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

บุคลากร คูคา/ผูใหบริการ/ผูมีสวนได

สวนเสยี 

หมายเหตุ 

- Face shield 

- ปรอทวัดไขดิจติอล 

- Isolation gown 

- น้ำยาฆาเช้ือ 

- รถเข็นของ 

- ลิฟทขนสง 

- คอมพิวเตอร 

กลุมงานพสัดแุละ

บำรงุรักษา 

- คลังพัสดุ 

- พ้ืนทีส่ำรอง  

50 ตร.ม. 

- PPE 

- N95 

- Mask 

- Alcohol 

- เจลลางมือ 

- ถุงมือ 

- ถุงขยะ 

- แวนตา 

- Face shield 

- ปรอทวัดไขดิจิตอล 

- Isolation gown 

- ยา/เวชภัณฑ 

- อุปกรณการแพทย 

- น้ำยาฆาเช้ือ 

- รถเข็นของ 

- Logisticc 

- Pocket Wifi 

- ระบบเช่ือมตอ 

Front, การเงิน 

- โทรศัพท 

- คอมพิวเตอร 

- ลิฟทขนสง 

- จนท.พัสดุ (เพิ ่มอีก 

2-3 คน) 

- Work from home 

- เหลื่อมเวลาทำงาน 

- OT 

- แบงทีมทำงาน 

- OKSH  

- 3M  

- องคกรเภสัช  

- บริษัท ไทยฮอสพิทองโปร

ดักส จำกัด  

- หางหุนสวนจำกัด ไมโคร 

ซัม เอ็นเตอรไพรส 

- รานบอรน 2000 

- งานแผนและประเมนิผล 

- กองคลัง กรมการแพทย 

จัดหาอุปกรณ/ สิ่ง

ปล ูกสร าง / ว ัสดุ

การแพทย / บริษัท

รับเหมา/ เวชภัณฑ

ยา/ การจ ัดซ ื ้อจัด

ส ำหร ั บก า รด ู แล

ร ักษา Covid และ

ภ า ว ะ ป ก ต ิ ต า ม

แผนปฏิบัติการ  

กลุมงานทรัพยากร

บุคคล ยุทธศาสตรและ

แผนงาน 

- มีการใชมาตรการ

ปฏิบัติงานท ี ่บ าน 

( w o r k  f r o m 

- มีการเตรียมความ

พรอมโดยการเชา

อุปกรณ

- มีการวางระบบเชา

อุปกรณสญัญาณ 

WiFi  เพือ่ชวย

- มีการวางแผนแบง

บุคลากรแตละ

หนวยงานออกเปน 

- การปฏิบัติงานติดตอ

ประสานงานอาจเกิดความ

ลาชาในบางสวน จึงมีการ

- มีการ

เปลี่ยนแปลงแผน
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กระบวนการใหบริการ

ทางการแพทย 

สถานที ่ อุปกรณ/เคร่ืองมือ ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

บุคลากร คูคา/ผูใหบริการ/ผูมีสวนได

สวนเสยี 

หมายเหตุ 

- งานธุรการ 

- งานพัฒนาทรัพยากร

บุคคล 

- งานบริหารทรัพยากรบุ

คล 

- งานยทุธศาสตรและ

แผนงาน 

home) แทนการ

มาปฏ ิบ ัต ิ งาน ณ 

สำนักงาน 

คอมพิวเตอร

ตลอดจนอุปกรณที่มี

ความจำเปนตอการ

การทำงาน (work 

from home) เพ่ือ

เปนการรองรบั

สถานการณดังกลาว 

รองรับการทำงาน

แบบ(work from 

home)  

2 ทีม สลับกันเขา

ปฏิบัติงานใน

โรงพยาบาลเพ่ือเปน

การลดความแออัด

ในแตละสถานที ่

นำระบบ line Facebook 

การสื่อสารออนไลนเขามา

ชวยมากขึ้น 

ตามสถานการณ

ที่เกิดข้ึน 
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ตารางที่ 19  การกำหนดทรัพยากรสำคัญที่เก่ียวของกับงานงานวิชาการและสนับสนุนอื่นๆ 

กระบวนการใหบริการ

ทางการแพทย 

สถานที ่ อุปกรณ/เคร่ืองมือ ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

บุคลากร คูคา/ผูใหบริการ/ผูมี

สวนไดสวนเสีย 

หมายเหตุ 

กลุมงานสนับสนุน

วิชาการและถายทอด 

-  งานสนับสนุน

วิชาการและ

ถายทอดชั้น 8 

อาคาร 33 ป 

- mask 

- เจลลางมือ 

- คอมพิวเตอร 

 

- -ใชระบบออนไลน

เพิ่มขึ้นในการสงหรือ

ติดตอประสานงาน 

เชน โทรศพัท/E-

mail/Line 

- ปรับเวลาการ

ทำงาน เหลื่อมเวลา

การทำงาน 

- นโบยาย Work 

from home  

  

กลุมงานวิชาการ

พยาบาล 

1. พัฒนาวิชาการ

ทางการพยาบาล 

2. สงเสรมิคุณภาพชีวิต 

3. งานถายทอดการ

พยาบาล 

สถานที่เดิม 

ชั้น 8 อาคาร 33 ป 

1. ชดุคอมพิวเตอร 

2. Printer 

3. Scanner 

4. อุปกรณการ

ถายทอด ไดแก 

Visualizer, LCD, Flip 

chart 

5.น้ำยาลางมือ เจล 

1. intranet 

2. internet/ WIFI 

3. ระบบ Tele 

conference/ 

meeting 

พยาบาลวิชาชีพ 

จำนวน 7 คน 

1.สำนักงานภารกิจดาน

การพยาบาล 

2.กลุมงานดิจิทัล

การแพทย 

3.กลุมงานเวชนิทัศน 

4.กลุมงานสนับสนนุ

วชิาการ 

5.กลุมงานการพยาบาล

ผูปวยใน 

6.กลุมงานการพยาบาล

ผูปวยนอก 

7.ศูนยพัฒนาคุณภาพ 

กลุมงานบริหารทั่วไป 

8. คณะพยาบาลศาสตร 

ม.มหิดล 

9.โรงพยาบาลศริิราช 
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กระบวนการใหบริการ

ทางการแพทย 

สถานที ่ อุปกรณ/เคร่ืองมือ ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

บุคลากร คูคา/ผูใหบริการ/ผูมี

สวนไดสวนเสีย 

หมายเหตุ 

10. คณะพยาบาล

ศาสตร วิทยาลัยเซนต

หลุยส 

11. บริษัทแอน กอปป 

เซนเตอร จำกัด 

กลุมงานวิจยั และ

ประเมนิเทคโนโลย ี

งานวจิยั ชัน้ 8 ตึก  

33 ป 

- อุปกรณใชใน

หองปฎิบัตกิาร 

(งานวิจัย) เชน น้ำยาทำ

ความสะอาดพื้น ไมถู

พ้ืน รองเทาแตะ สบู 

ผงซักฟอก เปนตน 

- ชุดฟอรมสำหรับใชใน

หองปฏิบัติการ 

- mask 

- เจลลางมือ 

- ถุงขยะ 

- คอมพิวเตอร 

- flash drive 

- การเชื่อมตอระบบ

ออนไลน 

-สงงานทางระบบ

อิเลคทรอนิค 

- ทำงานเหลื่อมเวลา 

- ทำงาน work from 

home 

- เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ 

- นักวิจัย 

 

คณะกรรมการจรยิธรรม

การวิจัยในสตัว 

 

สำนักงาน ชั้น 7 ตึก 

33 ป 

-  คอมพิวเตอร 

- flash drive 

- การเช่ือมตอระบบ

ออนไลน 

-สงงานทางระบบ

อิเลคทรอนิค 

- ทำงานเหลื่อมเวลา 

- ทำงาน work from 

home 

เจาหนาที่ที่เกีย่วของ 

- นักวิจัย 

 

กลุมงานพัฒนาคุณภาพ ชั้น 8 อาคาร 33 ป - Mask 

- Alcohol 

- Pocket Wifi - Work from home 

- เหลื่อมเวลาทำงาน 

พัสด ุ

IT 
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กระบวนการใหบริการ

ทางการแพทย 

สถานที ่ อุปกรณ/เคร่ืองมือ ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

บุคลากร คูคา/ผูใหบริการ/ผูมี

สวนไดสวนเสีย 

หมายเหตุ 

- เจลลางมือ 

- คอมพิวเตอร 

- โนตบุค 

- แบงทีมทำงาน  

กลุมงานพัฒนานโยบาย

และยุทธศาสตร

การแพทย 

ชัน้ 8 อาคารกาญจนา

ภิเษก 

1. ชุดคอมพิวเตอร 

2. Printer 

3. Scanner 

4. อุปกรณการ 

5.น้ำยาลางมือ เจล 

1. intranet 

2. internet/ WIFI 

3. ระบบ Tele 

conference/ 

meeting 

แพทย 

นักวิชาการสาธารณสุข 

นักจัดการงานทั่วไป 

- 

 

 

คณะกรรมการจรยิธรรม

การวจิยัในมนุษย 

สำนกังานคณะกรรมการ

จรยิธรรมการวจิัยในมนุษย 

ชั้น 7 อาคาร 33 ป 

- คอมพิวเตอร 

- Flash drive 

- การเช ื ่อมต อระบบ

ออนไลน 

- สงไฟลอิเล็กทรอนิกส

ทางระบบออนไลน 

- ทำงานเหลื่อมเวลา 

 

- เจาหนาที่สำนักงาน  

คณะกรรมการจรยิธรรม

การวิจัยในสตัว 

สำนักงาน ชัน้ 7  

ตึก 33 ป 

-  คอมพิวเตอร 

- flash drive 

- การเช่ือมตอระบบ

ออนไลน 

-สงงานทางระบบ

อิเลคทรอนิค 

- ทำงานเหลื่อมเวลา 

- ทำงาน work from 

home 

เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ 

- นักวิจัย 
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ตารางที่ 20 การวางแผนจัดระบบการทำงานและอัตรากำลัง (กรณเีกิดการระบาดในกทม.เปนวงกวางมาก) 

บุคลากร 

 

ปฏิบัตงิานดแูลผูปวย (14 วัน)* 

Medical Service 

 กักตัวหลังปฏิบตังิาน (14วัน)** 

ปฏิบัตงิานโทรเวชทางไกล (Organizational 

Quarantine  Telemedicine academic 

activities) 

กลับบาน ** 

(14 วัน) 

แพทยอาวุโส 

แพทยประจำบาน 

พยาบาล 

เภสัชกร 

บคุลากรสนับสนุน 

แมบาน 

เวรเปล 

ผูชวยพยาบาล 

ผูชวยเภสัชกร 

70 

70 

250 

10 

40 

12 

40 

16 

 

70 

70 

250 

10 

40 

12 

40 

16 

 

70 

70 

250 

10 

40 

12 

40 

16 

 

รวม 500 500 500 

หมายเหต ุ *โรงพยาบาลเลิดสิน จัดหาโรงแรมหรือหอพักคูสัญญา เพ่ือใหบุคลากรท่ีปฏิบัติงานดานหนา ไม

ปะปนกับครอบครัว หรือชุมชน เชน prince hotel, bossotel 

** จัดระบบงาน/มอบหมายงานที ่WFH หรือทำระหวาง Quarantine ผาน IT 

 

หมายเหตุ คิดจากจำนวน 1 ใน 3 ของบุคลากรที่ม ี
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ตารางที่ 21 แผนการสนับสนุนการใหบริการ 

ระบบการใหบริการผูปวย ระบบสนบัสนนุการปฏิบตัิงาน ระบบสนับสนนุการปฏิบัตงิานจากท่ีพัก

อาศัย 

สวัสดิการของบุคลากร 

Telemedicine (Line) 

Telepharmacy (Line) 

Online-financing 

การเลื่อนนดัผูปวย 

ครุภณัฑทางการแพทย  

ดูแลทางเดินหายใจ 

หอง negative pressure 

Thermoscan 5 ตัว 

Smart gate 3 จดุ 

ระบบทำความสะอาดและอนามยั

สิ่งแวดลอม 

Sim Internet แจกบุคลากร 

Computer notebook 

ระบบสารสนเทศกับกรม 

ที่พักบุคลากรดานหนา 

ที่พักบุคลากรกักตัว (OQ) 

คาเสี่ยงภยั 

การประเมินสุขภาพจิตบคุลากรอยาง

ตอเนือ่ง 

ประกันชีวิต 

 

ตารางที่ 22 สรุปความตองการดานวัสดุอุปกรณ 

รายการ/ ระบบ สถานที/่ 

 แหลงท่ีมา 

0-4 

 ชั่วโมง 

4-24  

ชั่วโมง 

2- 7 

วัน 

1-2  

สัปดาห 

2 สัปดาหขึ้น

ไป 

1 เดือนขึ้นไป 

ระบบการใหบริการผูปวย กลุมงาน IPD, กลุม

งาน OPD 

      

ระบบสนบัสนุนการปฏิบติังาน บริหารท่ัวไป 

กลุมงาน OPD 

      

ระบบสนบัสนุนการปฏิบติังานจากที่พักอาศัย อำนวยการ       

สวัสดิการของบุคลากร 

- ที่พักบุคลากรทำงาน 

- ที่พักบุคลากร Quarantine 

- ประกันชีวิต 

ทรัพยากรบุคคล       

การประเมินสุขภาพจิต กลุมงานทุกสาขา       
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ตารางที่ 25 กลยุทธความตอเนื่องของการดูแลผูปวย COVID-19 Related function : COVID-19 patient 

journey  (EMS) 

ทรัพยากร กลยุทธความตอเนื่อง รายละเอียด ผูรับผิดชอบ 

สถานท่ีปฏิบัติงาน เตรียมรถพยาบาลใหพรอมออก

ปฏิบัติการตลอดเวลา 

ตรวจเช็คความพรอมใชของรถ

ปฏิบัติการโควิดใหสามารถรองรับ

การรับ-สงผูปวยไดตลอด24 ชั่วโมง 

หัวหนาศูนยกูชีพ 

เจาหนาที่ยานยนต 

หัวหนาทีม 

อุปกรณการแพทย

และเวชภัณฑ 

เตรียมชุดPPE ใหเพียงพอตอการ

ออกปฏิบัติการภายใน 1 เดือน  

-การเตรยีมความพรอมของอุปกรณ

ปองกัน (PPE) 

-การเตรยีมน้ำยาทำความสะอาด

รถพยาบาล 

เจาหนาที่กูชพี 

เจาหนาที่หอผูปวย 

ICWN 

 

เทคโนโลยีสารสนเทศ

และขอมูล 

ระบบ CCTV monitoring 

ระบบไลนกลุมสื่อสาร ตองพรอม

ใชงานตลอดเวลา 

-การเตรยีมความพรอมของระบบ 

-การสำรองชองทางสื่อสาร 

หัวหนาศูนยกูชีพ 

เจาหนาที่สื่อสารกูชีพ 

เจาหนาที่ศูนยคอมพิวเตอร 

บุคลากร -เจาหนาที่กูชีพทุกคนตองไดรับ

การฝกสวมและถอดชุด PPE 

-การเตรยีมสำรองทีมหาก

เจาหนาที่ถูก Quarantine  

-จัดอบรมฝกทักษะการสวมและถอด

ชุด PPE 

-การหาขอมูลท่ีทันตอเหตุการณแจง

ใหทีมทราบ 

-การสงอบรมเพ่ิมเตมิความรูและ

สมรรถนะของทีม 

หัวหนาศูนยกูชีพ 

เจาหนาที่กูชพีทุกคน 

กลุมงานวิชาการพยาบาล 

คูคา/ผูใหบริการท่ี

สำคัญ 

-การเตรยีมความพรอมของผูปวย 

ผลตรวจ ประวัติขอมลูการเดินทาง 

แบบฟรอมใบสงตอ อาการที่ตอง

ดูแลตอเนื่อง 

การประสานขอมลูผูปวย สอบถาม

อาการปจจุบัน การประเมินสภาพ

ทางโทรศัพท การเตรียมทีมเพื่อรบั

ผูปวย  

หัวหนาศูนยกูชีพ 

เจาหนาที่หอผูปวย 

แพทย ID. 

เจาหนาที่ผูประสานงานSQ. 

งบประมาณ เบิกจากงบประมาณคาเสีย่งภัย

ของโรงพยาบาล 

การสำรองเงนิในการเบิกจาย

คาตอบแทนใหตรงเวลาเพ่ือขวัญ

และกำลังของผูปฏิบัติงาน 

หัวหนาศูนยกูชีพ 

เจาหนาที่หอผูปวย 

เจาหนาที่การเงนิ 
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ทรัพยากร กลยุทธความตอเนื่อง รายละเอียด ผูรับผิดชอบ 

*จัดเวร พยาบาล ทำงานตอเน่ือง  

เวร เชา บาย ดึก 

 

*จัดเวรบคุลากรข้ึนปฏิบัติงาน 

ในอัตราพยาบาล ตอผูปวย 1ตอ1   

*ถาอัตรากำลังไมเพียงพอ 

ประสานเพื่อจัดหาอตัรากำลัง

พยาบาลที่มสีมรรถนะในการดูแล

ผูปวยอายุรกรรม มารวมใหการ

พยาบาล 

*โดยใหข้ึนปฏิบัติงาน 10-14 วัน

และ พัก 14 วัน 

*หัวหนากลุมงานภารกิจดาน

การพยาบาลผูปวยใน 

*หัวหนางานการพยาบาล

สาขาตางๆ 

*หัวหนาหอผูปวยอายรุ กรรม

ชายชั้น 13 

 

-อบรมทักษะการใสชุด PPE -อบรมใหบุคลากรที่ยังไมมีความ

มั่นใจในการใสชุด PPE 

-ทีม Infection prevention 

and control 

คูคา/ผูใหบริการท่ี

สำคัญ 

ประสานหนวยงานที่เก่ียวของ

เพ่ือลดผลกระทบ 

-Outsource (แมบาน) 

-บริษัทยา 

-ครุภัณฑทั่วไป 

-หัวหนากลุมงานบรหิารทั่วไป 

หัวหนากลุมงานพัดุ 

-กลุมงานเภสัชกรรม 

พยาบาล แตละสาขา *จัดสรรอัตรากำลังพยาบาล ที่มี

สมรรถนะในการดูแลผูปวยอายุ

รกรรม  มาชวยในการดูแล 

*หัวหนากลุมงานผูปวยใน 

*หัวหนางานการพยาบาล

สาขาตางๆ 

เภสัชกรรม *จัดหายาและเวชภัณฑ หัวหนากลุมงานเภสัชกรรม 

หองปฏิบัติการ *สามารถตรวจทาง

หองปฏิบัติการ  ที่สำคญัไดตาม

พยาธิสภาพของโรค 

หัวหนากลุมงานเทคนิค

การแพทย 

เอกเรย *สามารถมาเอกเรยที่หนวยงาน

ได 

หัวหนากลุมงานรังส ี 

 

กลุมงานพัสดุและบำรงุรักษา *จัดหาวัสดุทางการแพทยและ

PPE ใหเพียงพอ  พรอมใช 

หัวหนากลุมงานพัสดุและ

บำรุงรักษา 

พนักงานทำความสะอาด *ดูแลความสะอาดดานนอกหอง 

*ขนสงผา  มูลฝอย 

*ทำความสะอาดลิฟท 

หัวหนาแมบาน                   

โภชนาการ *อาหารและนำ้ดมืผูปวย อุปกรณ

ใชแลวทิ้ง 

*จัดเตรยีมอาหาร น้ำดื่ม

เจาหนาที่  3 เวลา 

หัวหนาโภชนาการ   

 

ศูนยสิทธิ ์ *ตรวจสอบสิทธ์ิผูปวย ทั้งกรณีที่มี

เอกสารและไมมเีอกสาร 

หัวหนาศูนยสิทธ์ิ  
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ทรัพยากร กลยุทธความตอเนื่อง รายละเอียด ผูรับผิดชอบ 

การเงนิและบัญช ี *ดูแลเรื่องคารักษาของผูปวย 

*กำหนดอัตราคารักษาพยาบาล

แตละประเภท เชน คาหอง

,คาอาหาร ,คาบริการทาง

การแพทย 

*หัวหนาการเงนิและบัญชี 

โรงซกั *ทำความสะอาดผาผูปวย และ

เสื้อปฏิบัติงานเจาหนาที่ 

หัวหนาซักฟอก  

 

หองศพ *ดูแลเรื่องการจัดการศพ เมื่อมี

ผูปวยเสียชีวิต 

กลุมงานพยาธ ิ

 

เจาพนักงานรักษาความ

ปลอดภัย 

*กรณีผูปวยมี violence *หัวหนา รปภ  

. 

งบประมาณ จัดหางบประมาณ เพื่อสนับสนุน

ภารกิจ 

 

- คาตอบแทนเสี่ยงภัย  

- คาลวงเวลาการทำงาน 

 - คายา      

- คา PPE  

- คาตรวจ Lab 

- คาตรวจพิเศษ   

- คารักษา 

- คาความเสื่อมเครื่องชวยหายใจ  

เครือ่งมือตางๆ 

-คาหอง 

*รองผูอำนวยการดาน

อำนวยการ 

*รองผูอำนวยการดานการ

พยาบาล 

*รองผูอำนวยการดาน

อำนวยการ 

*หัวหนาการเงนิ 

 

ตารางที่ 27 กลยุทธความตอเนื่องของการดูแลผูปวย COVID-19 Related function : COVID-19 patient 

journey  (Isolation Ward) 

ทรัพยากร กลยุทธความตอเนื่อง รายละเอียด ผูรับผิดชอบ 

สถานท่ีปฏิบัติงาน หอผูปวย 22/1 หองแยกจำนวน 7 

หอง (รับได 1-2 คน/หอง) 

รับผูปวย PUI 1 คน/หอง 

รับผูปวย COVID-19 2 คน/หอง 

งานพยาบาลผูปวยใน 

แพทยทีม COVID-19 

คุณกรรณิการ 

โทร ........................... 

หอผูปวย 22/2 หองแยกจำนวน 7 

หอง (รับได 1-2 คน/หอง) 

เปดเมื่อหอผูปวย 22/1 เต็ม 

รับผูปวย PUI 1 คน/หอง 

รับผูปวย COVID-19 2 คน/หอง 

งานพยาบาลผูปวยใน 

แพทยทีม COVID-19 

คุณสุพตัรา  

โทร 081-3015666 
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ทรัพยากร กลยุทธความตอเนื่อง รายละเอียด ผูรับผิดชอบ 

หอผูปวย 21/1-2 หองแยกจำนวน 

7 หอง/หอผูปวย (รบัได 1-2 คน/

หอง) 

เปดเมื่อหอผูปวย 22/2 เต็ม 

รับผูปวย PUI 1 คน/หอง 

รับผูปวย COVID-19 2 คน/หอง 

งานพยาบาลผูปวยใน 

แพทยทีม COVID-19 

แพทยอายุรกรรม 

คุณสุทิพร 

โทร 081-2522433 

หอผูปวยชั้น 20/1-2 หองแยก

จำนวน 7 หอง/หอผูปวย (รับได 1-

2 คน/หอง) 

เปดเมื่อหอผูปวย 21/1-2 เต็ม 

รับผูปวย PUI 1 คน/หอง 

รับผูปวย COVID-19 2 คน/หอง 

งานพยาบาลผูปวยใน 

แพทยทีม COVID-19 

แพทยอายุรกรรม 

หอผูปวยอายุรกรรมชายและหญิง 

เปน cohort ward  

เปดเมื่อหอผูปวย 20/1-2 เตม็ 

หรือเมือ่สถานะการเปนแบบ 

overcrowding 

งานพยาบาลผูปวยใน 

แพทยอายุรกรรม 

หากผูปวยมีอาการทรดุลง 

พิจารณายายลงcohort ward 

ประสานงานกับcohort ward 

เพ่ือยายผูปวย 

หัวหนาหอผูปวย 

หัวหนาหอผูปวย Cohort 

ward 

ชั้น22/1 เต็ม เตรียมเปดช้ัน22/2

และชั้น21ตามลำดับ 

จัดเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับ

ผูปวยอุบัตใฺหมที่ขยายวงกวางขึ้น 

หัวหนาหอผูปวย 

อุปกรณการแพทยและ

เวชภัณฑ 

จัดหา PPE/หนากาก N95 และ

เวชภัณฑอื่นๆ ที่จำเปน 

Stock 3 เดือน กลุมงานพัสด ุ

ติดตอเพ่ือสำรองเวชภัณฑยา

สำหรับรักษา COVID-19 

Stock 1 เดือน กลุมงานเภสัชกรรม 

ปรับแตงหอผูปวย 20/1-2 เปน 

semi-negative สำหรับรองรับ

ผูปวย COVID-19 

เริ่มปรบัแตงเมื่อหอผูปวย 21/1-

2 มีคนไขนอนมากกวา 7 หอง 

กลุมงานพัสด ุ

จัดเตรียมอุปกรณท่ีเกีย่วของให

เพียงพอและพรอมใชอยางนอย3

เดือน 

PPE 

N95 

Isolation gown 

และอุปกรณอ่ืนๆ 

หัวหนาหอผูปวย 

เทคโนโลยีสารสนเทศ

และขอมูล 

Computer/LAN 1 เครื่องสำหรับงานพยาบาล กลุมงานดิจิทลัการแพทย 

Printer 1 เครื่องสำหรับงานพยาบาล กลุมงานดจิิทลัการแพทย 

ระบบโทรศัพท 1 เครื่องสำหรับงานพยาบาล กลุมงานพัสด ุ

คงระบบHIS ใหเสถียรและ เพ่ิม

ระบบTelehealth (Telemed / 

Teleconsult)  

ประสานกับIT หัวหนาหอผูปวย 
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ทรัพยากร กลยุทธความตอเนื่อง รายละเอียด ผูรับผิดชอบ 

บุคลากร จัดหา/เสริมกำลังบุคลากรที่ดูแล

ผูปวย COVID-19 

-พยาบาล 

-ผูชวยพยาบาล 

-แมบาน 

-เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย 

แบงทีมออกเปน 2 ทีมเพ่ือผลัด

การทำงานและหยุดพัก 

กลุมภารกิจดานการพยาบาล 

หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป 

อบรมทักษะการใสชุด PPE อบรมบุคลากรที่ยังขาด

ประสบการณดานการใสชุด PPE 

ทีม Infection prevention 

and control 

จัดเตรียมทีมพยาบาลเปน2ทีมเพ่ือ

สลับหมุนเวียนปฎิบัติงาน (ผลัด 8 

ชม.) ทีมละ 2 สัปดาหแลวหยดุพัก 

2 สปัดาห  

*รอทบทวนขอมูลเน่ืองจาก

อัตรากำลงัขาดแคลน 

จัดอบรม/ทบทวน เพ่ิมสมรรถนะ

ในการดูแลผูปวย 

หัวหนาหอผูปวย 

คูคา/ผูใหบริการท่ี

สำคัญ 

Outsource (แมบาน) 

บริษัทยา 

ครภุณัฑทั่วไป 

 หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป

กลุมงานเภสัชกรรม 

-State quarantine        

--EMS ER ARI CLINIC 

-หองlAB 

-X-ray 

-โภชนาการ 

-ศูนยรักษาความสะอาด 

-พัสด ุ

-การเงิน 

-State quarantine 

-EMS   ER 

-ARI  CLINIC 

หัวหนาหอผูปวย 

งบประมาณ คาตอบแทนเสีย่งภัย 

คาลวงเวลาการทำงาน 

คายา 

คา PPE 

คา Lab 

เงนิบำรุง 

เงนิบริจาค 

เงนิงบประมาณ 

รองผูอำนวยการดาน

การแพทย 

รองผูอำนวยการดาน

อำนวยการ 

รองผูอำนวยการดานการ

พยาบาล 

กลุมงานการเงนิ 
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ทรัพยากร กลยุทธความตอเนื่อง รายละเอียด ผูรับผดิชอบ 

พนักงานทำความสะอาด *ดูแลความสะอาดพื้นหองและ

หองน้ำผูปวย 

*ขนสงผา  มูลฝอย 

*ทำความสะอาดลิฟท 

หัวหนาแมบาน                 

หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป 

(คุณพอใจ) 

โภชนาการ *อาหารและนำ้ดื่มผูปวย 

อุปกรณใชแลวทิ้ง 

*จัดเตรยีมอาหาร น้ำดื่ม

เจาหนาที่  3 เวลา 

หัวหนาโภชนาการ   

(คุณกันตสิุข) 

081-8092955 

โรงซกั *ทำความสะอาดผาผูปวย และ

เสื้อปฏิบัติงานเจาหนาที ่

หัวหนาซักฟอก  

 

ศูนยสทิธ์ิ *ตรวจสอบสิทธ์ิผูปวย ทั้งกรณีท่ี

มีเอกสารและไมมีเอกสาร 

หัวหนาศูนยสิทธ์ิ  

(คุณปยวรรณ) 

โทร 081-8547147 

การเงนิและบัญช ี *ดูแลเรื่องคารักษาของผูปวย *หัวหนากลุมงานการเงนิและบญัชี 

(คุณชัยวัฒน) 

โทร 084-0763400 

เจาพนักงานรักษาความปลอดภยั *กรณีผูปวยมี violence หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป 

(คุณพอใจ) 

โทร 02-3539755 

081-8544063 

*หัวหนา รปภ 

งบประมาณ จัดหางบประมาณ เพื่อสนับสนุน

ภารกิจ 

 

- คาตอบแทนเสี่ยงภัย  

- คาลวงเวลาการทำงาน 

 - คายา     

 - คา PPE  

- คาตรวจ Lab, เอกเรย 

- คาตรวจพิเศษ  

 - คารกัษาพยาบาล 

 - คาความเสื่อมเครื่องชวย

หายใจ  เครื่องมือตางๆ 

-คาหอง 

*รองผูอำนวยการดานอำนวยการ 

*รองผูอำนวยการดานการพยาบาล 

*รองผูอำนวยการดานอำนวยการ 

*หัวหนากลุมงานการเงินและบญัชี 

(คุณชัยวัฒน) 

โทร 084-0763400 
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ตารางที่ 29 กลยุทธความตอเนื่องของการดูแลผูปวย COVID-19 Related function : COVID-19 patient 

journey (ภาพรวมงานบริการผูปวยนอก) 

ทรัพยากร กลยทุธความตอเนื่อง รายละเอียด ผูรับผดิชอบ 

สถานท่ีปฏิบัติงาน ลดความแออดัของโรงพยาบาล 

แจงเครือขายเพ่ือลดการสงตอเคส

ไมเรงดวน 

ศูนยการจัดการโควิด  

เลื่อนนัดผูปวยที่ไมเรงดวน 

ลดหัตถการและการผาตดัที่ไม

จำเปน 

หัวหนาพยาบาลผูปวยนอก 

หัวหนากลุมงานบริการทกุ

กลุมงาน 

อุปกรณการแพทยและ

เวชภัณฑ 

Safety stock อยางนอย  

1 เดือน 

PPE 

Antiviral เบิกจากสวนกลาง 

ยาทั่วไป 

รองผูอำนวยการดานกลุมงาน

พัสด ุ

หัวหนากลุมงานเภสัชกรรม 

เทคโนโลยีสารสนเทศ

และขอมูล 

คงระบบ HIS ใหเสถียร 

เพ่ิมระบบ telemedicine 

COWARD 

COLAB 

หัวหนากลุมงานดจิิตลั ทาง

การแพทย 

หัวหนาหองตรวจผูปวยนอก

ทุกแผนก 

บุคลากร จัดเวร ทำงานตอเนื่อง  

2 สัปดาห 

กระจายบุคลากรดานการแพทย

เพ่ือเสรมิกำลังพลดานโควิด 

Mental health surveillance 

จัดอบรม เพ่ิมสมรรถนะ

ความสามารถในการดูแลผูปวยโค

วิด 

รองผูอำนวยการดาน

อำนวยการ 

หัวหนากลุมงานเภสัชกรรม 

จิตแพทย กลุมงานอายรุกรรม 

คูคาและผูใหบริการที่

สำคัญ 

กรมการแพทย 

องคการเภสัชกรรม 

คลินกิเครือขายรพ. 

 หัวหนากลุมงานเภสัชกรรม 

รองผูอำนวยการดานการ

อำนวยการ 
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ตารางที่ 30 กลยุทธความตอเนื่องการดูแลผูปวยนอก  Non C0VID 19 Care/ Regular Service 

ทรัพยากร กลยุทธความตอเนื่อง รายละเอียด ผูรับผิดชอบ      

Non-COVID-19 related 

งานบริการผูปวยนอก 

1. OPD ออรโธปดิกส 

สถานท่ีปฏิบัติงาน จัดเตรียมสถานที่เพ่ือรองรับ

ผูปวย  

รับผูปวย COVID -19 ที่หอ

ผูปวยศัลยกรรมกระดูกชาย 2 

ชั้น 17 

หัวหนางานการพยาบาลผูปวยในออร

โธปดิกส 

หัวหนาหอผูปวยศลัยกรรมกระดูกชาย 

2 ชั้น 17 

อปุกรณการแพทย

และเวชภัณฑ 

จัดเตรียมอุปกรณการแพทย 

และเวชภณัฑใหเพียงพอ และ

พรอมใชงาน 

อุปกรณการแพทย 

อุปกรณปองกันตนเอง 

อุปกรณสำนักงาน 

หัวหนางานการพยาบาลผูปวยในออร

โธปดิกส 

หัวหนาหอผูปวยศลัยกรรมกระดูกชาย 

2 ชั้น 17 

เทคโนโลยี

สารสนเทศและ

ขอมูล 

ประสานงานกับศูนย

คอมพิวเตอร/ศูนยโทรศัพท 

เตรียมความพรอมในเรื่อง

ระบบงาน 

อินเตอรเนต็ 

อินตราเน็ต 

WIFI 

ระบบโทรศัพทภายในและ

ภายนอก 

หัวหนางานการพยาบาลผูปวยในออร

โธปดิกส 

หัวหนาหอผูปวยศลัยกรรมกระดูกชาย 

2 ชัน้ 17 

บุคลากร เตรียมความพรอมบุคลากร  จัดอัตรากำลงัใหเพียงพอกับ

การบริการผูปวยตลอด 24 

ชั่วโมง 

หัวหนางานการพยาบาลผูปวยในออร

โธปดิกส 

 

หัวหนาหอผูปวยศลัยกรรมกระดูก ทั้ง 5 

หอ 

คูคาและผูใหบริการ

ทีส่ำคัญ 

ติดตอประสานงาน 

- การเบิกพัสดุ อุปกรณการแพทย  

และเวชภณัฑ 

- การรับผูปวยใหม/การยาย

ผูปวย/การสงตอผูปวย 

- สิทธิการรักษา 

- การสงตรวจทาง

หองปฏิบัติการ 

 

- กลุมงานพัสดุฯ 

 

- หองฉุกเฉิน/หองตรวจ/หอผูปวย

ทีเ่ก่ียวของ 

- ศูนยสิทธิ 

- หองปฏิบัติการ  

หัวหนางานการพยาบาลผูปวยในออร

โธปดิกส 

หัวหนาหอผูปวยศลัยกรรมกระดูกชาย 

2 ชัน้ 17 

งบประมาณ ดำเนินการของบประมาณ - จัดหาวัสด/ุ อุปกรณ/ 

เวชภัณฑ 

หัวหนางานการพยาบาลผูปวยในออร

โธปดิกส 
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หัวหนาหอผูปวยศลัยกรรมกระดูก ทั้ง 5 

หอ 

2. OPD อายุรกรรม 

สถานที่ปฏิบัติงาน ลดความแออดัของสถานที่ตรวจ

ผูปวยนอก 

1.เลื่อนนัดผูปวยที่ยังมียาเพียงพอ

ออกไปยังวันทีม่ีผูปวยนอยกวา 

2.เลื่อนนัดผูปวยไปยังคลินิกนอก

เวลา 

3.คัดเลือกผูปวยที่มีอาการคงที่รับ

ยาตอเนื่องทางไปรษณีย 

4.คัดเลือกผูปวยที่สามารถ

ติดตอสื่อสารได เขารับการตรวจ

ดวยวิธี Telemedicine 

1.นพ.กฤดา ณ สงขลา 

หัวหนากลุมงานอายุรศาสตร 

เบอรติดตอ 02-3539636 

และ 086-9844025 

2.นางอารยกร ปร่ำนาค 

หัวหนาหองตรวจอายุรกรรม 

เบอรติดตอ 02-3539636-7                    

และ 061-6043043 

จัดการสถานที่โดยเนน Social 

distancing 

จัดที่นั่งท่ีเวนที่บริเวณหนาหอง

ตรวจผูปวยนอก 

 

ชองทางประชาสมัพันธ - Facebook  

- Line @ โรงพยาบาล 

- Twitter 

- เสียงตามสาย 

- ทีวี 

1. น.ส. ณภัส บัวออน 

งานประชาสัมพันธ 

 เบอรติดตอ 02-3539621                    

และ 095-8767694 

2. นางพอใจ สุวรรณเทพ 

หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป 

 เบอรติดตอ 02-3539755  

และ 081-8544063 

3.นายวรพันธุ อุดมเจียระไน 

กลุมงานดิจิทลัการแพทย 

เบอรติดตอ 02-3539833 

และ 089-1225112 

จัดหาพื้นที่สำรองภายใน

โรงพยาบาล 

หองประชุมนายแพทย คง สุวรรณ

รัต ชั้น 3 อาคารผูปวยนอก 

1.นพ.กฤดา ณ สงขลา 

หัวหนากลุมงานอายรุศาสตร 

เบอรติดตอ 02-3539636 

และ 086-9844025 

2.นางอารยกร ปร่ำนาค 

หัวหนาหองตรวจอายรุกรรม 

เบอรติดตอ 02-3539636-7                    

และ 061-6043043 
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อุปกรณการแพทย

และเวชภัณฑ 

จัดหา PPE  1.เบิก Surgical mask ใหเพียงพอ

ตอบุคลากรตอรายสัปดาหโดยเผื่อ

สำรองที่ 10 % 

2.เบิก Face shied ใหเทากับ

เจาหนาที่ โดยเผื่อสำรอง 10 % 

3.เบิกชุด PPE 2 ชนิด คือ 

 3.1 ชุดแบบ High risk สำหรับ

เคลื่อนยายผูปวยกลุม PUI เก็บ

สำรองจำนวน 5 ชุด 

 3.2 ชุดแบบ Low risk สำหรับใช

ทำงานประจำวัน เบิกตามจำนวน

เจาหนาที่ที่ทำงานดานหนา เปน

จำนวนรายสัปดาห 

น.ส.กิตตยิา อุบล 

กลุมงานพัสดุและบำรุงรักษา 

เบอรติดตอ 083-0002134 

อุปกรณปองกันที่อิงกับสถานที่ 1.ช้ันหรือแนวกั้น Acrylic เพ่ือ

เสรมิสรางความปลอดภัยแก

เจาหนาที ่

2.เพ่ิมจุดบริการ Alcohol ลางมือ

ทั้งแบบกดเอง และระบบอตัโนมติั 

เพ่ือใหบริการแกผูใชบริการ 

นางอารยกร ปร่ำนาค 

หัวหนาหองตรวจอายรุกรรม 

เบอรติดตอ 02-3539636-7                    

และ 061-6043043 

เทคโนโลยี

สารสนเทศและ

ขอมูล 

บุคลากร 

Telemedicine 4 ชุด เพ่ิมบริการ Telemedicine โดย 

- เพ่ิมชุดอุปกรณใหบริการ 

- เพ่ิมกลุมโรค 

นพ.กฤดา ณ สงขลา 

หัวหนากลุมงานอายุรศาสตร 

เบอรติดตอ 02-3539636 

และ 086-9844025 

แนวปฏิบัติ / SP แนวทางปฏิบัติสำหรับงาน Covid งาน IC  

กลุมงานวิชาการพยาบาล 

บุคลากร 1.คงจำนวนเจาหนาที่ ไดแก 

พยาบาลวิชาชีพ พนักงาน

ชวยเหลือคนไข  

1.คงจำนวนเจาหนาที่ไวดงัเดมิ 

เนื่องจากผูมารับบริการควรจะมี

แนวโนมลดลงเนื่องจากวิกฤต 

COVID-19 

2.สงเจาหนาที่ไปชวยกลุมงานอื่น 

หรืองานบริการอยางอื่นได 

นางอารยกร ปร่ำนาค 

หัวหนาหองตรวจอายุรกรรม 

เบอรติดตอ 02-3539636-7                    

และ 061-6043043 

2.ลดจำนวนพนักงานธุรการ 1.สลับวันทำงานที่โรงพยาบาลเพ่ือ

รองรับสถานการณ 

นางอารยกร ปร่ำนาค 

หัวหนาหองตรวจอายุรกรรม 

เบอรติดตอ 02-3539636-7                    
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2.สงไปชวยงาน ARI Clinic และ

คลินกิวัณโรค 

และ 061-6043043 

3.จัดอบรมความรูทักษะเฉพาะ 1.อบรมความรูเกี่ยวกับ Covid-19 

2.ฝกอบรมทักษะเฉพาะใหกับ

บุคลากรทางเพื่อปองกัน Covid-

19 ไดแก การคัดกรองผูปวย PUI 

และการสวมชุด PPE 

1.น.ส.ปราณี วตะกูลสิน 

งานปองกันและควบคุมการติดเชื้อใน

โรงพยาบาล 

เบอรติดตอ 02-3539743 

และ 086-3477063 

2.นางอารยกร ปร่ำนาค 

หัวหนาหองตรวจอายุรกรรม 

เบอรติดตอ 02-3539636-7                  

และ 061-6043043 

คูคา/ผูใหบริการที่

สำคัญ 

คลินกิเครือขาย รับ-สงตอผูปวย 1.ลดจำนวนหรือชะลอผูปวยที่ไมมี

อาการที่ตองพบแพทยเปนการ

ดวนจนกวาสถานการณ Covid-

19 ดีขึ้น 

2.เจาะเลือดจากนอกโรงพยาบาล 

เพ่ือลดจำนวนผูปวยที่ตองเขารับ

การบริการในโรงพยาบาล 

1.นางปยวรรณ คำ้พันธุ 

หัวหนางานประกันสุขภาพเบอรตดิตอ 

02-3539616                     

และ 081-8547147 

Lab คลินกิอบอุน  คลินิกจันทรสะพาน 

4 

หัวหนา LAB 

หนวยรับ คลินิกจันทน สะพาน4 

โรงพยาบาลอ่ืนๆ ที่ขอสงตัวผูปวย ชะลอการสงตัวผูปวยเพ่ือเขารับ

การรักษา โดยคัดเลือกเฉพาะ

ผูปวยที่มีความจำเปนเรงดวน 

นางวาริน พวงบัลลังก 

ศูนยรับสงตอ 

เบอรติดตอ 02-3539786 

และ 081-7686619 

งบประมาณ คาใชจายชุด PPE  เงนิบำรุง นายชัยวัฒน เกตุพันธุ 

 หัวหนากลุมงานการเงนิและบญัชี 

เบอรติดตอ 02-3539762 

และ 084-0763400 

คาตรวจ LAB นอก เงนิบำรุง 

คาเสี่ยงภยั เงนิคาเสี่ยงภัย  

คา Swab pre-op คาตรวจจาก สปสช. 

คาตรวจ MRI 3 กองทุน 

คาจาง OT เงนิบำรุง 

คาอุปกรณ Telemedicine เงนิบำรุง 

3. OPD ศัลยกรรม 

สถานท่ีปฏิบัติงาน จัดหาพื้นที่สำรองภายใน รพ. 1.OPD ENT 1.นพ.นุสรณ พัฒนจินดากุล 
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2.หองประชุมนายแพทย คง 

สวุรรณรตั ชั้น 3 อาคารผูปวย

นอก 

หัวหนากลุมงานศลัยศาสตร 

เบอรติดตอ 02-3539712 

และ 081-6431025 

2.นางวรรณา เอกอนันตธรรม 

หัวหนาหองตรวจศลัยกรรม 

เบอรติดตอ 02-3539632-3 

และ 089-1461700 

ลดความแออดัของสถานที่ตรวจ

ผูปวยนอก 

1.เลื่อนนัดผูปวยที่ยังมียาเพียงพอ

ออกไปยังวันที่มีผูปวยนอยกวา 

2.คัดเลือกผูปวยที่มีอาการคงที่รับ

ยาตอเนื่องทางไปรษณีย 

4.คัดเลือกผูปวยที่สามารถ

ติดตอสื่อสารได เขารับการตรวจ

ดวยวิธี Telemedicine 

ชองทางประชาสัมพันธ - Facebook  

- Line @ โรงพยาบาล 

- Twitter 

- เสียงตามสาย 

- ทีวี 

 

1. น.ส. ณภัส บัวออน 

งานประชาสัมพันธ 

 เบอรติดตอ 02-3539621                    

และ 095-8767694 

2. นางพอใจ สุวรรณเทพ 

หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป 

 เบอรติดตอ 02-3539755  

และ 081-8544063 

3.นายวรพันธุ อุดมเจียระไน 

กลุมงานดิจิทลัการแพทย 

เบอรติดตอ 02-3539833 

และ 089-1225112 

อุปกรณการแพทย

และเวชภัณฑ 

อุปกรณการแพทย

และเวชภัณฑ 

จัดหา PPE  1.เบิก Surgical mask ใหเพียงพอ

ตอบุคลากรตอรายสัปดาหโดยเผื่อ

สำรองที่ 10 % 

2.เบิก Face shied ใหเทากับ

เจาหนาที่ โดยเผื่อสำรอง 10 % 

3.เบิกชุด PPE 2 ชนิด คือ 

 3.1 ชุดแบบ High risk สำหรับ

เคลื่อนยายผูปวยกลุม PUI เก็บ

สำรองจำนวน 5 ชุด 

 3.2 ชุดแบบ Low risk สำหรับใช

ทำงานประจำวัน เบิกตามจำนวน

1.นางพัชรา ภูมิรัตน 

กลุมงานพัสดแุละบำรุงรักษา 

เบอรติดตอ 02-3539807 

และ 081-1263708 

2.น.ส.กิตตยิา อุบล 

กลุมงานพัสดุและบำรุงรักษา 

เบอรติดตอ 083-0002134 
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เจาหนาที่ที่ทำงานดานหนา เปน

จำนวนรายสัปดาห 

อุปกรณปองกันที่อิงกับสถานที่ 1.ช้ันหรือแนวกั้น Acrylic เพ่ือ

เสรมิสรางความปลอดภัยแก

เจาหนาที ่

2.เพ่ิมจดุบริการ Alcohol ลางมือ

ทัง้แบบกดเอง และระบบอัตโนมัต ิ

เพ่ือใหบริการแกผูใชบริการ 

นางวรรณา เอกอนันตธรรม 

หัวหนาหองตรวจศลัยกรรม 

เบอรติดตอ 02-3539632-3 

และ 089-1461700 

เทคโนโลยี

สารสนเทศและ

ขอมูล 

บุคลากร 

Telemedicine 4 ชุด เพ่ิมบริการ Telemedicine โดย 

- เพ่ิมชุดอุปกรณใหบริการ 

- เพ่ิมกลุมโรค 

1.นพ.นุสรณ พัฒนจินดากุล 

หัวหนากลุมงานศลัยศาสตร 

เบอรติดตอ 02-3539712 

และ 081-6431025 

ระบบ Internet  เพ่ือการบันทกึรหัส Code ใน

โปรแกรมเบิกตางๆ 

นายวรพันธุ อุดมเจียระไน 

กลุมงานดิจิทลัการแพทย 

เบอรติดตอ 02-3539833 

และ 089-1225112 

แนวปฏิบัติ / SP แนวทางปฏิบัติสำหรบังาน Covid งาน IC  

กลุมงานวิชาการพยาบาล 

บุคลากร 1.คงจำนวนเจาหนาที่ ไดแก 

พยาบาลวิชาชีพ พนักงาน

ชวยเหลือคนไข  

1.คงจำนวนเจาหนาที่ไวดงัเดมิ 

เนื่องจากผูมารับบริการควรจะมี

แนวโนมลดลงเนื่องจากวิกฤต 

COVID-19 

2.สงเจาหนาที่ไปชวยกลุมงานอื่น 

หรืองานบริการอยางอื่นได 

 

นางวรรณา เอกอนันตธรรม 

หัวหนาหองตรวจศลัยกรรม 

เบอรติดตอ 02-3539632-3 

และ 089-1461700 

2.จัดอบรมความรูทักษะเฉพาะ 1.อบรมความรูเก่ียวกับ Covid-19 

2.ฝกอบรมทักษะเฉพาะใหกับ

บุคลากรทางเพื่อปองกัน Covid-

19 ไดแก การคัดกรองผูปวย PUI 

และการสวมชุด PPE 

1.น.ส.ปราณี วตะกูลสิน 

งานปองกันและควบคุมการติดเชื้อใน

โรงพยาบาล 

เบอรติดตอ 02-3539743 

และ 086-3477063 

2.นางวรรณา เอกอนันตธรรม 

หัวหนาหองตรวจศลัยกรรม 

เบอรติดตอ 02-3539632-3 

และ 089-1461700 
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คูคา/ผูใหบริการที่

สำคัญ 

คลินกิเครือขาย รับ-สงตอผูปวย 1.ลดจำนวนหรือชะลอผูปวยที่ไมมี

อาการที่ตองพบแพทยเปนการ

ดวนจนกวาสถานการณ Covid-

19 ดีขึ้น 

2.เจาะเลือดจากนอกโรงพยาบาล 

เพ่ือลดจำนวนผูปวยที่ตองเขารบั

การบริการในโรงพยาบาล 

1.นางปยวรรณ คำ้พันธุ 

หัวหนางานประกันสุขภาพเบอรตดิตอ 

02-3539616                     

และ 081-8547147 

โรงพยาบาลอ่ืนๆ ที่ขอสงตัวผูปวย ชะลอการสงตัวผูปวยเพ่ือเขารับ

การรกัษา โดยคัดเลือกเฉพาะ

ผูปวยที่มีความจำเปนเรงดวน 

นางวาริน พวงบัลลังก 

ศูนยรับสงตอ 

เบอรติดตอ 02-3539786 

และ 081-7686619 

งบประมาณ 

 

คาใชจายชุด PPE  เงนิบำรุง นายชัยวัฒน เกตุพันธุ 

 หัวหนากลุมงานการเงนิและบญัชี 

เบอรติดตอ 02-3539762 

และ 084-0763400 

 

 

คาตรวจ LAB นอก เงนิบำรุง 

คาเสี่ยงภยั เงนิคาเสี่ยงภัย  

คา Swab pre-op คาตรวจจาก สปสช. 

คาตรวจ MRI 3 กองทุน 

คาจาง OT เงนิบำรุง 

คาอุปกรณ Telemedicine เงนิบำรุง 

4. OPD สูตินรีเวชกรรม 

สถานท่ีปฏิบัติงาน -จัดหาพื้นที่สำรองภายใน

โรงพยาบาล 

-งานฝากครรภ สำรองพ้ืนที่บริเวณ

ตึกสูติกรรมหลังคลอด ชั้น 11 

 และหองคลอด ชั้น 7 อาคาร

กาญจนาภเิษก 

-งานตรวจนรีเวชกรรม สำรอง

พื้นท่ีตกึนรีเวชกรรม ชั้น 11 

1.นพ.สัญชัย  

หัวหนากลุมงานสูตินรเีวชศาสตร 

เบอรติดตอ 081-8067566 

2.นางพยุง มิมมา  

หัวหนางานการพยาบาลผูปวยนอกสูติ 

นรีเวชกรรมและกุมารเวชกรรม 

 เบอรติดตอ 02-3539695-96 

และ 085-3519139 

-จัดหาพื้นที่สำรองนอก

โรงพยาบาล 

-คลินกิปฐมภมูิ วัดยาง 

-คลินิกเครือขายประกันสุขภาพ 

-คลินิกเครือขายประกันสังคม 

-ศูนยบริการสาธารณสุขในสังกัด

กรุงเทพไดแกศูนยฯ สี่พระยา , 

ศูนยฯวัดลุม เปนตน 

-โรงพยาบาลเจรญิกรุงประชารักษ 

1.นางพยุง มิมมา  

 หัวหนางานการพยาบาลผูปวยนอกสูติ

นรีเวชกรรมและกุมารเวชกรรม 

 เบอรติดตอ 02-3539695-96 

 และ 085-3519139 

2.หัวหนางานประกันสุขภาพ 

3.หัวหนางานประกันสังคม 
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-สถานพยาบาลเอกชนไดแก 

โรงพยาบาลเซนหลุยส, 

โรงพยาบาลกรุงเทพครสิเตยีน  

เปนตน 

ลดความแออดัของผูรับบริการ งานฝากครรภ 

1.จำกัดจำนวนผูมารับบริการราย

ใหมไมเกิน 12 รายในแตละวัน 

2.การฝากครรภครั้งตอไปใชนดัมา

รับบริการฝากครรภตามเกณฑ

คุณภาพ 

3.การใหบริการแบบเบ็ดเสร็จใน

จุดเดยีว เพ่ือลดเวลาที่รับบริการ

ในโรงพยาบาล 

4.งดกิจกรรมโรงเรยีนพอแม  เวน

ระยะหางของผูรับบริการในหอง

ประชุม ปรับเปลี่ยนเปนการให

คำแนะนำเฉพาะรายโดยเฉพาะ

ผูรับบริการรายใหม 

งานนรีเวชกรรม 

1.งดใหบริการตรวจคัดกรองมะเรง็

ปากมดลูกในกลุมเปาหมาย  

ใหบริการเฉพาะในกลุมที่มีปจจัย

เสี่ยงเชนเลือดออกจากชองคลอด 

เปนตน 

2.ผูรับบริการวัยทอง ใหยาและ

เพ่ิมระยะเวลานานขึ้นกวาเดิม 

1.นางพยุง มิมมา  

 หัวหนางานการพยาบาลผูปวยนอกสูต ิ

นรีเวชกรรมและกุมารเวชกรรม 

 เบอรติดตอ 02-3539695-96 

 และ 085-3519139 

2.นางสาวจุไลภรณ  วานมนตรี 

หัวหนาหองตรวจสูตินรเีวชกรรม 

เบอรติดตอ 02-3539695-96 

และ 081-9890675 

ชองทางประชาสัมพันธ - Facebook  

- Line @ โรงพยาบาล 

- Twitter 

- เสียงตามสาย 

- ทีวี 

 

1. น.ส. ณภัส บัวออน 

งานประชาสัมพันธ 

 เบอรติดตอ 02-3539621                    

และ 095-8767694 

2. นางพอใจ สุวรรณเทพ 

หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป 

 เบอรติดตอ 02-3539755  

และ 081-8544063 

3.นายวรพันธุ อุดมเจียระไน 
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กลุมงานดิจิทลัการแพทย 

เบอรติดตอ 02-3539833 

และ 089-1225112 

อุปกรณการแพทย

และเวชภัณฑ 

อุปกรณการแพทย

และเวชภัณฑ 

จัดหา PPE  1.เบิก Surgical mask ใหเพียงพอ

ตอบุคลากรตอรายสัปดาหโดยเผื่อ

สำรองที ่10 % 

2.เบิก Face shied ใหเทากับ

เจาหนาที่ โดยเผื่อสำรอง 10 % 

3.เบิกชุด PPE 2 ชนิด คือ 

 3.1 ชุดแบบ High risk สำหรับ

เคลื่อนยายผูปวยกลุม PUI เก็บ

สำรองจำนวน 5 ชุด 

 3.2 ชุดแบบ Low risk สำหรับใช

ทำงานประจำวัน เบิกตามจำนวน

เจาหนาที่ที่ทำงานดานหนา เปน

จำนวนรายสัปดาห 

น.ส.กิตตยิา อุบล 

กลุมงานพัสดุและบำรงุรักษา 

เบอรติดตอ 083-0002134 

อุปกรณปองกันทีอ่ิงกับสถานที่ 1.ช้ันหรือแนวกั้น Acrylic เพ่ือ

เสรมิสรางความปลอดภัยแก

เจาหนาที ่

2.เพ่ิมจุดบริการ Alcohol ลางมือ

ทั้งแบบกดเอง และระบบอตัโนมติั 

เพ่ือใหบริการแกผูใชบริการ 

1.นางพยุง มิมมา  

 หัวหนางานการพยาบาลผูปวยนอกสูติ 

นรีเวชกรรมและกุมารเวชกรรม 

 เบอรติดตอ 02-3539695-96 

 และ 085-3519139 

2.นางสาวจุไลภรณ  วานมนตรี 

หัวหนาหองตรวจสูตินรเีวชกรรม 

เบอรติดตอ 02-3539695-96 

และ 081-9890675 

จัดหา/ซอมบำรุงเครื่องตรวจพเิศษ 

โดยการจัดซื้อจัดจาง 

1.เครือ่งตรวจคลื่นเสียงความถ่ีสูง 

2.เครือ่งตรวจหัวใจทารกในครรภ 

บริษัทโซวิท ประเทศไทย จำกดั หัวหนางานซอมบำรุง 

คุณไพรัตน 

โทร 096-8192914 

จัดหาเวชภณัฑ องคการเภสัชกรรม หัวหนากลุมงานเภสัชกรรม 

นางสมสกุล  ศิริไชย 

โทร 089-6612232 
CO-WARD ICT สป.สธ.  

(ช่ือผูประสานงานและเบอรตดิตอ) 

นายวรพันธุ อุดมเจียระไน 

กลุมงานดิจิทลัการแพทย 
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เทคโนโลยี

สารสนเทศและ

ขอมูล 

บุคลากร 

เบอรติดตอ 02-3539833 

และ 089-1225112 

แนวปฏิบัติ / SP แนวทางปฏิบัติสำหรับงาน Covid งาน IC  

คุณปราณ ี วตะกลูสิน 

โทร 02-3539743 

และ 086-3477063 

กลุมงานวิชาการพยาบาล 

คุณสายธรรม วงศสถิตวิไลรุง 

โทร 080-4569192 

บุคลากร จัดหากำลังคนสำหรับ Covid-19 - ขออาสาสมัครจาก IPD, วิชาการ 

แพทยจาก 1 ใน 3 ที่พัก 

1.นพ.สัญชัย  

หัวหนากลุมงานสูตินรเีวชศาสตร 

เบอรติดตอ 081-8067566 

2.นางพยุง มิมมา  

หัวหนางานการพยาบาลผูปวยนอกสูติ 

นรีเวชกรรมและกุมารเวชกรรม 

 เบอรติดตอ 02-3539695-96 

และ 085-3519139 

จัดอบรมความรูทักษะเฉพาะ 1.อบรมความรูเก่ียวกับ Covid-19 

2.ฝกอบรมทักษะเฉพาะใหกับ

บุคลากรทางเพื่อปองกัน Covid-

19 ไดแก การคัดกรองผูปวย PUI 

และการสวมชุด PPE 

1.น.ส.ปราณี วตะกลูสิน 

งานปองกันและควบคุมการติดเช้ือใน

โรงพยาบาล 

เบอรติดตอ 02-3539743 

และ 086-3477063 

2.นางสาวจุไลภรณ  วานมนตรี 

หัวหนาหองตรวจสูตินรเีวชกรรม 

เบอรติดตอ 02-3539695-96 

และ 081-9890675 

คูคา/ผูใหบริการที่

สำคัญ 

การรับ-สงตอผูปวย 

- คลินิกเครือขาย (สงผูปวยมา

รกัษา) 

- รพ.สงักัดกระทรวง สธ. รับสงตอ

ผูปวย 

-ผูรับผลกระทบจากการไมเปด

ใหบริการ 

-หนวยงานอื่นไมเปดใหบริการฝาก

ครรภในชวงเวลาระบาด Covid -

19 

-การสงตอตามระบบฝากครรภ

ของหลักประกันสุขภาพ 

1.นางปยวรรณ คำ้พันุธ 

หัวหนางานประกันสุขภาพ 

เบอรติดตอ 02-3539616 

และ 081-8547147 

2.นางพยุง มิมมา  

หัวหนางานการพยาบาลผูปวยนอกสูติ 

นรีเวชกรรมและกุมารเวชกรรม 

 เบอรติดตอ 02-3539695-96 



107 

ทรัพยากร กลยุทธความตอเนื่อง รายละเอียด ผูรับผิดชอบ      

 และ 085-3519139 

3.นางสาวจุไลภรณ  วานมนตร ี

หัวหนาหองตรวจสูตินรเีวชกรรม 

เบอรติดตอ 02-3539695-96 

และ 081-9890675 

4.หัวหนางานประกันสังคม 

โรงพยาบาลอ่ืนๆ ที่ขอสงตัวผูปวย ชะลอการสงตัวผูปวยเพ่ือเขารับ

การรักษา โดยคัดเลือกเฉพาะ

ผูปวยที่มีความจำเปนเรงดวน 

นางวาริน พวงบัลลังก 

ศูนยรับสงตอ 

เบอรติดตอ 02-3539786 

และ 081-7686619 

งบประมาณ 

 

คาใชจายชุด PPE  เงนิบำรุง นายชัยวัฒน เกตุพันธุ 

 หัวหนากลุมงานการเงินและบญัชี 

เบอรติดตอ 02-3539762 

และ 084-0763400 

คาตรวจ LAB นอก เงนิบำรุง 

คาเสี่ยงภยั เงนิคาเสี่ยงภัย  

คา Swab pre-op คาตรวจจาก สปสช. 

คาตรวจ MRI 3 กองทุน 

คาจาง OT เงนิบำรุง 

5. OPD กุมารเวชกรรม 

สถานที่

ปฏิบัติงาน 

Telemedicine 

หองตรวจผูปวยนอกปจจุบัน 

- เลื่อนนัดผูปวยที่ไมเรงดวน 

- ลดหัตถการและการผาตดัที่ไม

จำเปน 

หัวหนางานการพยาบาลผูปวยนอกสูต-ิ

นรีเวชกรรมและกุมารเวชกรรม 

หวหนาหองตรวจกุมารเวชกรรม 

อุปกรณ

การแพทยและ

เวชภัณฑ 

Safety stock 6 เดือน - นัดผูปวย หางเปน 6 เดือน น.ส.กิตตยิา อุบล 

กลุมงานพัสดุและบำรุงรักษา 

เบอรติดตอ 083-0002134 

นางสมสกุล  ศิริไชย 

โทร 089-6612232 

หัวหนากลุมงานเภสัชกรรม 

เทคโนโลยี

สารสนเทศและ

ขอมูล 

คงระบบ HIS ใหเสถียร 

เพ่ิมระบบ telemedicine 

 หัวหนากลุมงานดจิิตลั ทางการแพทย 

หัวหนาหองตรวจผูปวยนอกทุกแผนก 

บุคลากร จัดเวร รับผดิชอบทำงานตอเนื่อง 

2 สัปดาห 

 หัวหนากลุมงานกุมารเวชกรรม 

หัวหนาหองตรวจกุมารเวชกรรม 

หัวหนากลุมงานผูปวยนอก 

หัวหนากลุมงานเภสัชกรรม 
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คูคาและผูให

บริการท่ีสำคัญ 

กรมการแพทย 

องคการเภสัชกรรม 

คลินกิเครอืขาย 

- ไปรษณยีไทย 

- Kerry, Grab 

หัวหนากลุมงานเภสัชกรรม 

6. OPD จักษุวิทยา 

สถานท่ีปฏิบัติงาน จัดหาพื้นที่สำรองภายใน รพ. OPD ENT 

พื้นท่ีหองประชุมนายแพทย คง 

สุวรรณรตั ชั้น 3 อาคารผูปวย

นอก 

นายแพทยเสริมพงค   ศิริกุล 

หัวหนากลุมงานจักษ ุ

โทร 083-013-9000 

นางสาวจันทรเพ็ญ พาหงษ 

หัวหนากลุมการพยาบาล 

ผูปวยนอก 

โทร. 081-868-2033 

นางสุภาพัชร   เทวรักษพิทักษ 

หัวหนาหองตรวจจักษ ุ

โทร. 02-353-9645-6   

       0824553615 

จัดหาพื้นที่สำรองจากโรงพยาบาล

เครือขาย โดยการทำ MOU 

ระหวางกัน 

โรงพยาบาลในสงักัดกรมการ

แพทย 

1.นพ.ศกัรินทร วงศเลิศศริ ิ

ผูอำนวยการโรงพยาบาล 

เบอรติดตอ 02-3539758 

และ 081-73434492.นพ.เสริมพงค   ศิ

ริกุล 

หัวหนากลุมงานจักษ ุ

โทร 083-013-9000 

ลดความแออดัของผูมารับบริการ 1.จำกัดยอดผูปวย 120 ราย/วัน

จากเดิม  200-250 ราย/วัน 

2.งดกิจกรรมที่ยังไมจำเปนเรงดวน  

ไดแก  การวัดเลนสเพ่ือประกอบ

แวนสายตา การวัดเลนสเพ่ือทำ

ผาตัด  ทำLid  Spa  

ยกเวนกรณเีรงดวน  เชน  มีสิ่ง

แปลกปลอมเขาตา เปนตน 

3.นัดหมายใหมรีะยะเวลานานมาก

ขึ้น หางเปน 6 เดือน 

นางสุภาพัชร   เทวรักษพิทักษ 

หัวหนางานการพยาบาล 

ผูปวยนอกจักษุ  โสต  ศอ  นาสิก และ

หัวหนาหองตรวจจักษ ุ

เบอรติดตอ 02-3539645 

โทร  082-455-3615 

 

ชองทางประชาสัมพันธ - Facebook  

- Line @ โรงพยาบาล 

1. น.ส. ณภัส บัวออน 

งานประชาสัมพันธ 
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ทรัพยากร กลยุทธความตอเนื่อง รายละเอียด ผูรับผิดชอบ      

- Twitter 

- เสียงตามสาย 

- ทีวี 

 

 เบอรติดตอ 02-3539621                    

และ 095-8767694 

2. นางพอใจ สุวรรณเทพ 

หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป 

 เบอรติดตอ 02-3539755  

และ 081-8544063 

3.นายวรพันธุ อุดมเจียระไน 

กลุมงานดิจิทลัการแพทย 

เบอรติดตอ 02-3539833 

และ 089-1225112 

หองตรวจจักษุ - เลื่อนนัดผูปวยที่ไมเรงดวน 

- ลดหตัถการและการผาตัดที่ไม

จำเปน 

หัวหนางานการพยาบาลจักษุ โสต ศอ 

นาสิก 

อุปกรณการแพทย

และเวชภัณฑ 

จัดหา PPE  - Safety Stock 6 เดือน น.ส.กิตตยิา อุบล 

กลุมงานพัสดุและบำรุงรักษา 

เบอรติดตอ 083-0002134 

จัดหา/ซอมบำรุงเครื่องตรวจพิเศษ 

โดยการจัดซื้อจัดจาง 

 

1.เครือ่งวัดขั้วประสาทตา 

2.เครื่องถายรูปจอประสาทตา 

3.Slit Lamp 

4.เครื่องวัดความดันลูกตา 

5.เครื่องวัดเลนสแกวตา 

น.ส.กิตตยิา อุบล 

กลุมงานพัสดุและบำรุงรักษา 

เบอรติดตอ 083-0002134 

จัดหาเวชภณัฑ องคการเภสัชกรรม หัวหนากลุมงานเภสัชกรรม 

เทคโนโลยี

สารสนเทศและ

ขอมูล 

บุคลากร 

CO-WARD ICT สป.สธ. (ช่ือผูประสานงาน

และเบอรติดตอ) 

หัวหนากลุมงานดจิิทัลการแพทย 

แนวปฏิบัติ / SP แนวทางปฏิบัติสำหรับงาน Covid งาน IC  

กลุมงานวิชาการพยาบาล 

คงระบบ HIS ใหเสถียร 

 

 หัวหนากลุมงานดจิิตลั ทางการแพทย 

หัวหนาหองตรวจผูปวยนอกทุกแผนก 
บุคลากร จัดหากำลังคนสำหรับ Covid-19 - ขออาสาสมัครจาก IPD, วิชาการ 

แพทยจาก 1 ใน 3 ที่พัก 

1.นายแพทยเสรมิพงค   ศิริกุล 

หัวหนากลุมงานจักษ ุ

โทร 083-013-9000 

2.นางสุภาพัชร เทวรักษพิทกัษ 

หัวหนางานการพยาบาล 

ผูปวยนอกจักษุ โสต ศอ นาสิก 
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ทรัพยากร กลยุทธความตอเนื่อง รายละเอียด ผูรับผิดชอบ      

อุปกรณการแพทย

และเวชภัณฑ 

Safety stock 6 เดือน นัดผูปวย หางเปน 6 เดือน รองผูอำนวยการดานอำนวยการ 

หัวหนากลุมงานเภสัชกรรม 

เทคโนโลยี

สารสนเทศและ

ขอมูล 

คงระบบ HIS ใหเสถียร 

เพ่ิมระบบ telemedicine 

 หัวหนากลุมงานดจิิตลั ทางการแพทย 

หัวหนาหองตรวจผูปวยนอกทุกแผนก 

บุคลากร จัดเวร รับผดิชอบทำงานตอเนื่อง 

2 สัปดาห 

 รองผูอำนวยการดานอำนวยการ 

หัวหนากลุมงานเภสัชกรรม 

คูคาและผูใหบริการ

ที่สำคัญ 

กรมการแพทย 

องคการเภสัชกรรม 

คลนิกิเครือขาย 

ไปรษณียไทย 

Kerry, Grab, 

กรมควบคุมโรค 

หัวหนากลุมงานเภสัชกรรม 

11. OPD ประกันสังคม 

สถานท่ีปฏิบัติงาน จัดหาพื้นที่สำรองภายใน รพ. OPD เวชศาสตรครอบครัว  

พื้นท่ีหองประชุม ชั้น 3 อาคาร

ผูปวยนอก 

หัวหนากลุมงานประกันสังคมและ

สุขภาพ 

หัวหนางานการพยาบาลผูปวยนอก 

จัดหาพื้นทีส่ำรองกับ รพ.เครอืขาย 1. คลินิกเครือขาย 8 แหง 

2. PCU วัดยาง 

 

ชองทางประชาสัมพันธ - Facebook  

- Line @ โรงพยาบาล 

- Twitter 

- เสียงตามสาย 

- ทีวี 

หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป/หัวหนา

งานประชาสัมพันธ/ หัวหนากลุมงาน

ดิจิทัลการแพทย 

อปุกรณการแพทย

และเวชภัณฑ 

จัดหา PPE  - บริษัท ไทยฮอสพิทองโปรดักส 

จำกัด 

- บริษัท ฉัตรแกวโปรดักส จำกัด 

- หางหุนสวนจำกัดไมโครซัม 

- DKSH 

หัวหนากลุมงานพัสด ุ

จัดหาเวชภณัฑ องคการเภสัชกรรม หัวหนากลุมงานเภสัชกรรม 

เทคโนโลยี

สารสนเทศและ

ขอมูล 

บุคลากร 

CO-WARD ICT สป.สธ.  หัวหนากลุมงานดจิิทัลการแพทย 

SP ทมีวิชาการ, HA ทีมวิชาการ, HA 

จัดหากำลังคนสำหรับ Covid-19 - ขออาสาสมัครจาก IPD, วิชาการ 

แพทยจาก 1 ใน 3 ที่พัก 

หัวหนากลุมงานประกันสังคมและ

ประกันสุขภาพ 

หัวหนางานการพยาบาลผูปวยนอก 

บุคลากร จัดหากำลังคนสำหรับ Covid-19 - ขออาสาสมัครจาก IPD, วิชาการ 

แพทยจาก 1 ใน 3 ที่พัก 

หัวหนากลุมงานประกันสังคมและ

สุขภาพ 
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ทรัพยากร กลยุทธความตอเนื่อง รายละเอียด ผูรับผิดชอบ      

หัวหนางานการพยาบาลผูปวยนอก 

จัดหากำลังคนสำหรับ Non 

Covid-19 

อัตรากำลังท่ีมีอยู  

จัดอบรมทักษะเฉพาะใหกับ

บุคลากรทางการแพทยที่จะมา

เสรมิทีมรับผูปวยกลุมเสี่ยง 

Covid-19 

- อบรม PPE 

- อบรมคัดกรองผูปวย PUI 

- ขอทีม IC ชวย 

หัวหนางาน IC 

หัวหนางานการพยาบาลผูปวยนอก 

คูคา/ผูใหบริการท่ี

สำคัญ 

   

งบประมาณ คาใชจายชุด PPE  เงนิบำรุง หัวหนากลุมงานการเงนิและบัญชี  

คาตรวจ LAB นอก เงนิบำรงุ 

 คาเสี่ยงภยั เงนิคาเสี่ยงภัย  

คา Swab pre-op คาตรวจจาก สปสช. 

คาตรวจ MRI  

คาจาง OT  

1. OPD บัตรประกันสขุภาพถวนหนา 

สถานท่ีปฏิบัติงาน จัดหาพื้นที่สำรองภายใน รพ. OPD เวชศาสตรครอบครัว  

พื้นท่ีหองประชุม ชั้น 3 อาคาร

ผูปวยนอก 

หัวหนากลุมประกันสังคมและประกัน

สขุภาพถวนหนา 

หัวหนางานการพยาบาลผูปวยนอก 

ชองทางประชาสัมพันธ - Facebook  

- Line @ โรงพยาบาล 

- Twitter 

- เสียงตามสาย 

- ทีวี 

หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป/หัวหนา

งานประชาสัมพันธ/ หัวหนากลุมงาน

ดิจิทัลการแพทย 

อุปกรณการแพทย

และเวชภัณฑ 

จัดหา PPE  - บริษัท ไทยฮอสพิทองโปรดักส 

จำกัด 

- บริษัท ฉัตรแกวโปรดักส จำกัด 

- หางหุนสวนจำกัดไมโครซมั 

- DKSH 

หัวหนากลุมงานพัสด ุ

จัดหา/ซอมบำรุงเครื่อง X ray โดย

การจัดซื้อจดัจาง 

- บริษัทประชาชื่น 

- บริษัทอุรุพงษ 

- บริษัทรัชวิภา 

หัวหนากลุมงานรังสีวิทยา 

หัวหนากลุมงานพัสด ุ

จัดหาเวชภัณฑ องคการเภสัชกรรม หัวหนากลุมงานเภสัชกรรม 
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ทรัพยากร กลยุทธความตอเนื่อง รายละเอียด ผูรับผิดชอบ      

เทคโนโลยี

สารสนเทศและ

ขอมูล 

บุคลากร 

CO-WARD ICT สป.สธ. (ชื่อผูประสานงาน

และเบอรติดตอ) 

หัวหนากลุมงานดจิิทัลการแพทย 

SP ทีมวิชาการ, HA  

บุคลากร จัดหากำลังคนสำหรับ Covid-19 - ขออาสาสมัครจาก IPD, วิชาการ 

แพทยจาก 1 ใน 3 ที่พัก 

หัวหนากลุมงานประกันสังคมและ

ประกันสุขภาพถวนหนา 

 

หัวหนางานการพยาบาลผูปวยนอก 

คูคา/ผูใหบริการท่ี

สำคัญ 

ติดตามคาใชจายสำหรับกองทุน -คาใชจายสำหรับการรักษา 

COVID-19 

-คาตรวจ Swab 

 

งบประมาณ คาใชจายชุด PPE  เงนิบำรุง หัวหนากลุมงานการเงนิและบัญช ี 

คาตรวจ LAB นอก เงนิบำรุง 

 คาเสี่ยงภยั เงนิคาเสี่ยงภัย  

คา Swab pre-op คาตรวจจาก สปสช. 

คาตรวจ MRI  

คาจาง OT  
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ตารางที่ 31 กลยุทธความตอเนื่องการดูแลผูปวยใน Non C0VID 19 Care/ Regular Service 

ทรัพยากร กลยุทธความตอเนื่อง รายละเอียด ผูรับผิดชอบ      

งานบริการผูปวยใน 

1. IPD ออรโธปดิกส 

สถานท่ีปฏิบัติงาน จัดเตรียมสถานที่เพ่ือรองรับผูปวย  

ลดประมาณผูปวยลง 

วางแผนรองรับผูปวย COVID -19 ที่

หอผูปวยศัลยกรรมกระดูกชาย 2 ชั้น 

17 เปน Priority สุดทาย 

หัวหนางานการพยาบาลผูปวยใน

ออรโธปดิกส 

หัวหนาหอผูปวยศลัยกรรมกระดูก

ชาย 2 ชั้น 17 

อุปกรณการแพทย

และเวชภัณฑ 

อุปกรณการแพทย

และเวชภัณฑ 

จัดเตรียมอุปกรณการแพทย และ

เวชภัณฑใหเพียงพอ และพรอมใชงาน 

อุปกรณการแพทย 

อุปกรณปองกันตนเอง 

อปุกรณสำนักงาน 

หัวหนางานการพยาบาลผูปวยใน

ออรโธปดิกส 

หัวหนาหอผูปวยศลัยกรรมกระดูก

ชาย 2 ชั้น 17 

เทคโนโลยีสารสนเทศ

และขอมูล 

ประสานงานกับศูนยคอมพิวเตอร/ศูนย

โทรศัพท เตรยีมความพรอมในเรื่อง

ระบบงาน 

อินเตอรเนต็ 

อินตราเน็ต 

WIFI 

ระบบโทรศัพทภายในและภายนอก 

หัวหนางานการพยาบาลผูปวยใน

ออรโธปดิกส 

หัวหนาหอผูปวยศลัยกรรมกระดูก

ชาย 2 ชั้น 17 

บุคลากร เตรียมความพรอมบุคลากร  จัดอัตรากำลังใหเพียงพอกับการ

บริการผูปวยตลอด 24 ชั่วโมง 

หัวหนางานการพยาบาลผูปวยใน

ออรโธปดิกส 

หัวหนาหอผูปวยศลัยกรรมกระดูก 

ทั้ง 5 หอ 

คูคา/ผูใหบริการที่

สำคัญ 

ติดตอประสานงาน 

- การเบิกพัสดุ อุปกรณการแพทย  และ

เวชภัณฑ 

- การรับผูปวยใหม/การยายผูปวย/การ

สงตอผูปวย 

- สิทธิการรักษา 

- การสงตรวจทางหองปฏิบติัการ 

 

- กลุมงานพัสดุฯ 

 

- หองฉุกเฉิน/หองตรวจ/หอผูปวยที่

เก่ียวของ 

- ศูนยสิทธิ 

- หองปฏิบัติการ  

หัวหนางานการพยาบาลผูปวยใน

ออรโธปดิกส 

หัวหนาหอผูปวยศลัยกรรมกระดูก

ชาย 2 ชั้น 17 

งบประมาณ 

 

ดำเนินการของบประมาณ - จัดหาวัสด/ุ อุปกรณ/ เวชภณัฑ หัวหนางานการพยาบาลผูปวยใน

ออรโธปดกิส 

หัวหนาหอผูปวยศลัยกรรมกระดูก 

ทัง้ 5 หอ 

2. IPD อายุรกรรม 

อายุรกรรมหญิง ชั้น14 

สถานท่ีปฏิบัติงาน 

 

*จัดหาพื้นที่สำรอง ภายในรพ. *ผูปวยที่อาการคงท่ี ยายไปที่หอ

ผูปวยที่ภาระงานลด 

*หัวหนากลุมงานการพยาบาล

ผูปวยใน 
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ทรัพยากร กลยุทธความตอเนื่อง รายละเอียด ผูรับผิดชอบ      

เทคโนโลยีสารสนเทศ

และขอมูล 

อุปกรณการแพทย

และเวชภัณฑ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ

และขอมูล 

*ลดจำนวนผูปวยเหลือ 50% *รับผูปวยเฉพาะที่ตองใหการ

พยาบาลเรงดวน 

*หัวหนากลุมงานอายุรศาสตร 

Stock 1 สัปดาห 

* วัสดุการแพทย เชน ถุงมือ 

Endo /อุปกรณฉีดยา 

*กระดาษเช็ดมือ /น้ำยาลางมือ 

1.กำหนด ชนดิ  จำนวนวัสดุและ

เวชภัณฑทางการแพทย ที่จำเปน 

2.จัดหาวัสดุและเวชภัณฑทางการ

แพทย ที่จำเปน 

1.หัวหนาหอผูปวยอายรุ กรรม

หญิง ชั้น 14 

2.หัวหนากลุมงานพัสดุและ

บำรุงรักษา  

หัวหนากลุมงานเภสัชกรรม 

*ใชคอมพิวเตอร เพื่อชวยในการ

รวบรวมขอมลู โดยไมตองบันทกึดวยมือ 

*ขอมูลผูปวยที่ตองบันทึกดวยมือ  

สามารถลิงคเขาคอมไดเลยโดยไมตอง

บันทึกดวยมือ 

*หัวหนากลุมงานดิจติอล

การแพทย 

*เครื่องมือ อุปกรณทางการแพทย อุปกรณทางการแพทย ที่จำเปน 

ไดแก เครื่องชวยหายใจ / Monitor 

ศูนยเครื่องมือแพทย 

บุคลากร 

คูคา/ผูใหบริการท่ี

สำคัญ 

 

 

*ในหอผูปวยเดมิทีล่ดจำนวนผูปวยลง 

จัดเวร พยาบาล ทำงานตอเนื่อง  เวร 

เชา บาย ดึก 

 

 

 

 

 

*ถาผูปวยยายไปตามสถานทีส่ำรอง 

 

 

 

*จัดเวรบุคลากรขึ้นปฏิบัติงาน 

โดยประเมินตามภาระงาน 

ในอัตราพยาบาล ตอผูปวย  1 ตอ 4 - 

5 

* ถาอัตรากำลังไมเพียงพอ 

ประสานเพื่อจัดหาอัตรากำลัง 

พยาบาลที่มสีมรรถนะในการดูแล

ผูปวยอายุรกรรมมารวมใหการ

พยาบาล 

*อัตรากำลังในหนวยงานที่ผูปวยไป

นอน  รวมดูแล  ซึ่งมีสมรรถนะ ที่

สามารถดูแลผูปวยอายรุกรรมได 

*หัวหนากลุมงานการพยาบาล

ผูปวยใน 

*หัวหนางานการพยาบาล

อายุรศาสตร 

*หัวหนางานผูปวยหนัก 

*หัวหนางานสาขาตางๆ 

*หัวหนาหอผูปวยอายุรกรรมหญิง 

ชั้น 14 

พยาบาล แตละสาขา *จัดสรรอัตรากำลังพยาบาล ที่มี

สมรรถนะในการดูแลผูปวยอายุรก

รรม  มาชวยในการดูแล 

*หัวหนากลุมงานผูปวยใน 

*หัวหนางานการพยาบาลสาขา

ตางๆ 

เภสัชกรรม *จัดหายาและเวชภณัฑ หัวหนากลุมงานเภสัชกรรม 

หองปฏิบัติการ *สามารถตรวจทางหองปฏิบัติการ  ที่

สำคัญไดตามพยาธสิภาพของโรค 

หัวหนากลุมงานเทคนิคการแพทย 

กลุมงานพัสดุและบำรุงรกัษา *จัดหาวัสดุทางการแพทยและ PPE 

ใหเพียงพอ พรอมใช 

หัวหนากลุมงานพัสดุและ

บำรุงรักษา 

โภชนาการ *อาหารและนำ้ดื่มผูปวย อุปกรณใช

แลวทิ้ง 

หัวหนาโภชนาการ     

(คณุกันตสุิข) 
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 โทร 081-8092955 

โรงซกั *ทำความสะอาดผาผูปวย และเสือ้

ปฏิบัติงานเจาหนาที ่

หัวหนาซักฟอก                 

 

ศูนยสิทธิ ์ *ตรวจสอบสิทธ์ิผูปวย ทั้งกรณีที่มี

เอกสารและไมมเีอกสาร 

หัวหนาศูนยสิทธิ์  

 

งบประมาณ 

การเงินและบัญช ี *ดูแลเรื่องคารักษาของผูปวย *หัวหนาการเงนิและบัญชี 

เจาพนักงานรักษาความปลอดภยั *กรณีผูปวยมี violence *หัวหนา รปภ 

โทร  9808 

จัดหางบประมาณ เพื่อสนับสนุนภารกิจ -คาลวงเวลาการทำงาน *หัวหนาการเงนิและบัญช ี

สถานท่ีปฏบิัติงาน 

อายุรกรรมชายชั้น13 

รับผูปวยอายรุกรรม 

จำนวน 22 เตียง 

*จัดหาพื้นที่สำรอง ภายในรพ. *ผูปวยที่อาการคงท่ี  ยายไปที่หอ

ผูปวยที่ภาระงานลด 

 

*หัวหนากลุมงานการพยาบาล

ผูปวยใน 

หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป 

*ลดจำนวนผูปวยเหลือ 50% *รับผูปวยเฉพาะที่ตองใหการพยาบาล

เรงดวน 

*หัวหนากลุมงานอายุรศาสตร  

ถาเกิดการระบาดปรับ

เปน Cohort  ward 

รับ20-22 เตียง 

*จัดเปน  Cohort ward *ถาหอผูปวย ชั้น 22/1-2 , ชั้น 21  

รับผูปวย covid เตม็    

-ผูปวยอาการวิกฤติ เขา ICU 

-ผูปวยตองสงัเกตุอาการ เขาอายรุก

รรมรวม 

-ผูปวยเรือ้รังท่ีตองนอนรพ.เขาตึก

ศัลยกรรม  กระดูก  ตา 

-ผูปวยสามารถกลับบานได จำหนาย  

และสงตอทีมเย่ียมบาน  เยี่ยมบาน 

และ Telemed   เพื่อตดิตามเยี่ยม

และนำยาไปให  หรือสงยาทาง

ไปรษณีย 

*หัวหนากลุมงานการพยาบาล

ผูปวยใน 

*หัวหนางานการพยาบาลแตละ

สาขา 

*หัวหนาหอผูปวย 

*งานสงเสรมิสุขภาพและปองกัน

โรค เพ่ือติดตามเยียมบาน 

*กลุมงานเภสัชกรรม 

*หัวหนา 

อุปกรณการแพทย

และเวชภัณฑ 

Stock 1 สัปดาห 

* วัสดุการแพทย เชน ถุงมือ Endo /

อุปกรณฉีดยา 

*กระดาษเช็ดมือ /น้ำยาลางมือ 

.1กำหนด ชนิด  จำนวนวัสดุและ

เวชภัณฑทางการแพทย ที่จำเปน 

.2จัดหาวัสดุและเวชภัณฑทางการ

แพทย ที่จำเปน 

1หัวหนาหอผูปวยอายรุ กรรม

ชายชั้น 13 

2หัวหนากลุมงานพัสดุและ

บำรุงรักษา  

3.หัวหนากลุมงานเภสัชกรรม 

*เครื่องมือ อุปกรณทางการแพทย อปุกรณทางการแพทย ที่จำเปน 

ไดแก เครื่องชวยหายใจ / Monitor 

ศูนยเครือ่งมือแพทย 
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เทคโนโลยีสารสนเทศ

และขอมูล 

*ระบบคอมพิวเตอร  

*WIFI 

 

*ขอมูลผูปวยที่ตองบันทึกดวยมือ  

สามารถลิงคเขาคอมไดเลยโดยไมตอง

บันทึกดวยมือ 

*ขอมูลญาติและผูท่ีเขาเย่ียมที่ตอง

บันทึกดวยมือ สามารถลิงคเขาระบบ

คอมพิวเตอรไดโดยไมตองบันทึกดวย

ลายมือ 

*ระบบเยี่ยมญาติผานเทเล

คอมพิวเตอร 

*หหัวหนากลุมงานดจิิตอล

การแพทย 

บุคลากร *ในหอผูปวยเดิม  ที่ลดจำนวนผูปวยลง 

จัดเวร พยาบาล ทำงานตอเนื่อง  เวร 

เชา บาย ดึก 

 

 

 

 

 

 

*ถาผูปวยยายไปตามสถานทีส่ำรอง 

 

*จัดเวรบุคลากรขึ้นปฏิบัติงาน 

โดยประเมินตามภาระงาน 

ในอัตราพยาบาล ตอผูปวย  1 ตอ 4-5 

*ถาอัตรากำลังไมเพียงพอ 

ประสานเพื่อจัดหาอตัรากำลัง 

พยาบาลที่มสีมรรถนะในการดูแล

ผูปวยอายุรกรรม มารวม 

ใหการพยาบาล 

 

*อัตรากำลังในหนวยงานที่ผูปวยไป

นอน  รวมดูแล  ซึ่งมีสมรรถนะ ที่

สามารถดแูลผูปวยอายรุกรรมได 

*หัวหนากลุมงานการพยาบาล

ผูปวยใน 

*หัวหนางานการพยาบาล

อายุรศาสตร 

*หัวหนางานผูปวยหนัก 

*หัวหนางานสาขาตางๆ 

*หัวหนาหอผูปวยอายรุกรรมชาย

ชั้น 13 

คูคา/ผูใหบริการท่ี

สำคัญ 

พยาบาล แตละสาขา *จัดสรรอัตรากำลังพยาบาล ที่มี

สมรรถนะในการดูแลผูปวยอายุรก

รรม  มาชวยในการดูแล 

*หัวหนากลุมงานผูปวยใน 

*หัวหนางานการพยาบาลสาขา

ตางๆ 

เภสัชกรรม *จัดหายาและเวชภัณฑ หัวหนากลุมงานเภสัชกรรม 

หองปฏิบัติการ *สามารถตรวจทางหองปฏิบัติการ  ที่

สำคัญไดตามพยาธสิภาพของโรค 

หัวหนากลุมงานเทคนิคการแพทย 

เอกเรย *สามารถมาเอกเรยที่หนวยงานได หัวหนาเอกเรย  

โภชนาการ *อาหารและนำ้ดืมผูปวย  หัวหนาโภชนาการ   

โรงซกั *ทำความสะอาดผาผูปวย  หัวหนาซักฟอก  

กลุมงานพัสดุและบำรุงรักษา *จัดหาวัสดุทางการแพทยและPPE ให

เพียงพอ  พรอมใช 

หัวหนากลุมงานพัสดุและ

บำรุงรักษา 

พนักงานทำความสะอาด *ดูแลความสะอาด 

*ขนสงผา  มูลฝอย 

หัวหนาแมบาน                   
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ศูนยสิทธิ ์ *ตรวจสอบสิทธ์ิผูปวย ทั้งกรณีที่มี

เอกสารและไมมเีอกสาร 

หัวหนาศูนยสิทธ์ิ โทร 

การเงนิและบัญช ี *ดูแลเรื่องคารักษาของผูปวย *หัวหนาการเงนิและบัญช ี

งบประมาณ จัดหางบประมาณ เพ่ือสนับสนนุภารกิจ - คาลวงเวลาการทำงาน *หัวหนาการเงนิ 

หอผูปวยอายุรกรรมรวม   

สถานท่ีปฏิบัติงาน ลดจำนวนผูปวยใน เหลือรอยละ 75 รับผูปวยสงตอเฉพาะที่จำเปน หัวหนาการพยาบาลผูปวยใน 

หัวหนาสาขาการพยาบาล

อายุรศาสตร 

อุปกรณการแพทย

และเวชภัณฑ 

Safety stock 3 เดือน  ไดแก PPE  

หนากากN95 Faceshield                  

หนากากอนามัย 

มีการตรวจสอบใหใชอุปกรณอยาง

ถกูตองและเหมาะสมกับการใหบรกิาร 

หัวหนาหอผูปวยอายรุกรรมรวม 

ชัน้ 14 

เทคโนโลยีสารสนเทศ

และขอมูล 

- คงระบบ SSB ให 

เสถียร 

- ใชการบันทกึขอมูล 

ผูปวยดวยระบบคอมพิวเตอร  

ถายทอดระบบการทำงานเพื่อความ

เช่ือมโยง 

หัวหนากลุมงานดจิิตลั ทาง

การแพทย 

หัวหนาหองตรวจผูปวยนอกทุก

แผนก 

บุคลากร จัดเวร รับผดิชอบทำงานตอเนื่อง  

 

- จัดใหมีพยาบาล 

วิชาชีพที่มีประสบการณ 3 ปขึ้นไป 

ในแตละเวร 

- ทบทวนการใช PPE  

ในบุคลากรทุกระดับ 

หัวหนาการพยาบาลผูปวยใน 

หัวหนาหอผูปวยอายรุกรรมรวม 

ชั้น 14 

คูคาและผูใหบริการที่

สำคัญ 

 - หอผูปวยแยกโรคติดเชื้อ   

 - AIIR ชั้น 13        

- Cohort ward ชั้น 14 

- พัสด ุ

การประสานงานอยางมรีะบบ หัวหนาการพยาบาลผูปวยใน 

 

3. IPD ศัลยกรรม หอผูปวยสาขาศัลยศาสตรและEENT ประกอบดวย ศช1, ศช2, ศญ, EENT 

สถานท่ีปฏิบัติงาน 

ศ.ช.1, ศ.ช2, ศ.ญ, 

EENT 

1.กำหนด unit area covid19 ที่ ศ.ช 

2 

 

1. รับผูปวยสงตอเฉพาะที่จำเปน 

2.ยายผูปวยปกติจากศ.ช2.ไปที่ศ.ช.1

และ EENT 

3.ลดจำนวนผูปวยใน เหลือรอยละ

25- 50 

4.รับผูปวย case Critical True 

Emergency 

หัวหนาการพยาบาลผูปวยใน 

หัวหนากลุมงานบริการทกุสาขา 

อปุกรณการแพทย

และเวชภัณฑ 

Safety stock 3 เดือน ชุดPPE   

-7 ชดุ/เวร 

หัวหนากลุมงานพัสด ุ

หัวหนากลุมงานเภสัชกรรม 
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-ชุดPPE   -20-25 ชุด/วัน 

-600-750ชุด/เดือน 

เทคโนโลยีสารสนเทศ

และขอมูล 

คงระบบ HIS ใหเสถียร 

เพ่ิมระบบ telemedicine 

- Consult แพทย ทางโทรศัพท และ 

Tele Consult 

หัวหนากลุมงานดจิิตลัทาง

การแพทย 

หัวหนาหองตรวจผูปวยนอกทุก

แผนก 

บุคลากร 

  

 

 

จัดเวร รับผดิชอบทำงานตอเนือ่ง  

2 สัปดาห 

-RN58 คน 

 -NA/PN 24 คน 

การจัดอัตรากำลังมีRN58 คน 

แบงเปน  2  Team ดังนี้ 

1.Covid  Team 

- ดูแลผูปวยที่ศ.ช2 โดยแบงยอย

ออกเปน 2 ชุดๆ ละ 10 คน/10 คน 

- ICN/ ICWN ดูแลผูปวย Sevear 2 

ชุดๆละ 2คน/2คน 

- โดยแบงออกเปน 2 ทีม ทีม1.จัดเวร

เปน D-N (12 ชั่วโมง) 

ทมี2. พัก 

2.การดูแลผูปวยทั่วไปที่ ศ.ช1,ศ.ญ

และEENT 

- Nurse Pool 25-50 % 

- NA/PN จากศ.ช.2 จัดมาชวยดูแล

ผูปวยทั่วไป 

หัวหนาการพยาบาลผูปวยใน 

หัวหนากลุมงานทรัพยากรบุคคลฯ 

หัวหนากลุมงานเภสัชกรรม 

คูคาและผูใหบริการท่ี

สำคัญ 

องคการเภสัชกรรม 

คลินกิเครือขาย 

กรมการแพทย 

ศูนยการจัดการโควิด ราชวิถี นายแพทยเกษมสุข โยธาสมุทร 

0838033310 

4. IPD สูติกรรม (หอผูปวยสูติกรรม และหอผูปวยนรีเวช) 

สถานท่ีปฏิบัติงาน 1.จัดหาพื้นที่สำรองภายในหนวยงาน 

2.ปรับปรุงหองแยกใหเปน –ve 

pressure 

1.มารดาหลังคลอด จัดหองแยกทีห่อ

ผูปวยสติูกรรม  

2.ผูปวยนรีเวชกรรม จัดหองแยกทีหอ

ผูปวยนรเีวชกรรม 

ผูอำนวยการโรงพยาบาล 

หัวหนากลุมงานสูตินรเีวชศาสตร 

หัวหนาหอผูปวยสูติกรรม 

หัวหนาหอผูปวยนรีเวชกรรม 

อุปกรณการแพทย  

และะเวชภัณฑ 

จัดหา PPE - Safe Stock 3 เดือน หัวหนากลุมงานพัสด ุ

เทคโนโลยีสารสนเทศ   

และขอมูล 

จัดหาอุปกรณ IT ในการปฏิบัติงาน ทีมสารสนเทศ และ เทคโนโลยี หัวหนาสารสนเทศ  

และ เทคโนโลยี 

บุคลากร จัดกำลังคนสำหรับ Covid-19 1.จัดบุคลากรในหนวยงาน หัวหนากลุมงานสูตินรเีวชศาสตร 
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2..ขออาสาสมัครจาก  IPD กรณีมี

มากเกินกวา 2 คนในแตละหนวยงาน 

หัวหนาการพยาบาลผูปวยใน 

หัวหนาหอผูปวยสูติกรรม 

หัวหนาหอผูปวยนรีเวชกรรม 

จัดหากำลังคนที่สำหรบั Non Covid-

19 

1.จัดบุคลากรในหนวยงาน หัวหนาหอผูปวยสูติกรรม 

หัวหนาหอผูปวยนรีเวชกรรม 

จัดอบรมทักษะเฉพาะสำหรับบุคลากร

ทางการแพทยทีม่าเสริมทีมรับผูปวย

กลุมเสี่ยง Covid-19 

1.อบรม PPE 

2.อบรมคัดกรองผูปวย PUI  

3.ขอทีม IC ชวย 

หัวหนางาน IC 

หัวหนางานการพยาบาลวิชาการ 

คูคา/ผูใหบริการท่ี 

สำคัญ 

การรับสงตอผูปวย 

1.คลินิกเครือขาย  

2.รพ.สังกัดกรมการแพทย และ 

กระทรวงสาธารณสุข 

 ศูนย refer 

งบประมาณ 1.คาใชจายชุด PPE 

2.คาตรวจ LAB นอก 

3.คา Swap pre-op 

4.คาจาง OT 

1.เงินบำรุง 

2.เงินคาเสี่ยงภยั 

3.คาตรวจจาก สปสช 

หัวหนากลุมงานการเงนิและบัญชี 

5. IPD กุมารเวชกรรม 

สถานท่ีปฏบิัติงาน -เตรียมสถานที่รับผูปวยในร.พ.และร.พ.

เครือขาย 

-ประสานหอผูปวยทีร่ับผูปวย

covid19/PUI 

-ประสานหนวยงานทีเ่ก่ียวของเพ่ือสง

ตอกรณผีูปวยวิกฤตอายุ<1ป 

-กรรมการที่บริหารจัดการ

ของร.พ.รวมกับPCTกุมาร 

อุปกรณการแพทย

และเวชภัณฑ 

-จัดหาชุดPPE 

-จัดหาเวชภัณฑยาที่ใช 

10 ชุด/วัน ประสานหอผูปวยที่รับ

ผูปวยcovid19/PUI 

-งานพัสดแุละบำรุงรักษา 

-กลุมงานเภสัชกรรม 

เทคโนโลยีสารสนเทศ

และขอมูล 

   

บุคลากร -จัดทำแนวทางในการดูแลผูปวยเด็ก

covid19/PUI 

 

 

 

 

-จัดหาบุคลากรอยูเวรOT 

-งานการพยาบาลกุมารเวชกรรม

จัดทำแนวทางในการดูแลผูปวยเดก็

covid19/PUI เพ่ือใหกลุมงาน

วิชาการรวบรวมเปนเอกสารคณุภาพ

ของภารกิจดานการพยาบาล 

 

-จัดหาอัตรากำลังพยาบาลผูเก่ียวของ

มาปฏิบัติงานOT 

-หัวหนากลุมงานวิชาการ หัวหนา

งานการพยาบาลกุมารเวชกรรม 

หัวหนาหอผูปวยทารกแรกเกดิ 

หัวหนาหอผูปวยหนักทารกแรก

เกิด 
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-จัดอบรมใหความรูแกผูปฏิบัติงานที่

เก่ียวของ 

-ทมีการพยาบาลกุมารเวชกรรม

รวมกับทีมการพยาบาลสูติ

กรรมหลังคลอด 

คูคาและผูใหบริการที่

สำคัญ 

-สถานที่ 

 

 

-lab 

 

-X-ray 

-ประสานหอผูปวยที่รับผูปวย

covid19/PUI 

-ประสานหองปฏิบัติการทาง

การแพทย 

 

-ประสานหองรังสีวิทยาเพ่ือการ

วินิจฉัยอยางตอเนื่อง 

-หัวหนาหอผูปวยที่รับผูปวย

covid19/PUI 

-หัวหนาหองปฏิบัติการทาง

การแพทย 

 

-หัวหนากลุมงานรังสีวิทยา 

6. IPD จักษุวิทยา 

สถานท่ีปฏิบัติงาน ลดความแออดัของโรงพยาบาล 

แจงเครือขายเพ่ือลดการสงตอเคสไม

เรงดวน 

ศูนยการจัดการโควิด ราชวิถี 

เลื่อนนัดผูปวยที่ไมเรงดวน 

ลดหัตถการและการผาตดัที่ไมจำเปน 

หัวหนางานการพยาบาลจักษุ โสต 

ศอ นาสิก 

หวหนาหองตรวจจักษ ุ

อุปกรณการแพทย

และเวชภัณฑ 

Safety stock อยางนอย  

1 เดือน 

PPE 

Antiviral เบิกจากสวนกลาง 

ยาทั่วไป 

รองผูอำนวยการดานอำนวยการ 

หัวหนากลุมงานเภสัชกรรม 

เทคโนโลยีสารสนเทศ

และขอมูล 

คงระบบ HIS ใหเสถยีร 

เพ่ิมระบบ telemedicine 

COWARD 

COLAB 

หัวหนากลุมงานดจิิตลั ทาง

การแพทย 

หัวหนาหองตรวจผูปวยนอกทุก

แผนก 

บุคลากร จัดเวร ทำงานตอเนื่อง  

2 สัปดาห 

กระจายบุคลากรดานการแพทยเพ่ือ

เสรมิกำลังพลดานโควิด 

Mental health surveillance 

จัดอบรม เพ่ิมสมรรถนะความสามารถ

ในการดูแลผูปวยโควิด 

รองผูอำนวยการดานอำนวยการ 

หัวหนากลุมงานเภสัชกรรม 

กลุมงานจิตเวช 

คูคา/ผูใหบริการที่

สำคัญ 

กรมการแพทย 

องคการเภสัชกรรม 

คลินกิเครือขายรพ. 

 หัวหนากลุมงานเภสัชกรรม 

รองผูอำนวยการดานการ

อำนวยการ 

7. IPD โสต ศอ นาสิก 

สถานที่ปฏิบัติงาน Telemedicine 

หองตรวจโสต ศอ นาสิก 

เลื่อนนัดผูปวยที่ไมเรงดวน 

ลดหัตถการและการผาตดัที่ไมจำเปน 

หัวหนางานการพยาบาลจักษุ โสต 

ศอ นาสิก 

หวหนาหองตรวจโสต ศอ นาสิก 
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อุปกรณการแพทย

และเวชภัณฑ 

Safety stock 6 เดือน นดัผูปวย หางเปน 6 เดือน รองผูอำนวยการดานอำนวยการ 

หัวหนากลุมงานเภสัชกรรม 

เทคโนโลยีสารสนเทศ

และขอมูล 

คงระบบ HIS ใหเสถียร 

เพ่ิมระบบ telemedicine 

 หัวหนากลุมงานดจิิตลั ทาง

การแพทย 

หัวหนาหองตรวจผูปวยนอกทุก

แผนก 

บุคลากร จัดเวร รับผดิชอบทำงานตอเนือ่ง 2 

สัปดาห 

 รองผูอำนวยการดานอำนวยการ 

หัวหนากลุมงานเภสัชกรรม 

คูคา/ผูใหบริการท่ี

สำคัญ 

กรมการแพทย 

องคการเภสัชกรรม 

คลินกิเครือขาย 

ไปรษณียไทย 

Kerry, Grab 

หัวหนากลุมงานเภสัชกรรม 

8. หอผูปวยพิเศษ 19 / . หอผูปวยประกันสังคม 

สถานทีป่ฏบิัติงาน 1จัดหาพื้นที่สำรองภายในหอผูปวย หองแยก 2 หอง ( 4 เตียง ) หัวหนากลุมงานการพยาบาล

ผูปวยใน 

อุปกรณการแพทย

และเวชภัณฑ 

จัดหา PPE - จัดหาชุด PPE 1-3 ชุด/วัน 

- Safety Stock 3 เดือน 

หัวหนากลุมงานพัสด ุ

จัดหาครภุณัฑและอุกปกรณใหเพยีงพอ

ตอการใชงาน. 

-  

- จัดหาอุปกรณใหเพียงพอใชงาน 

ไดแก  รถฉีดยา 1 คัน  รถทำหัตถการ 

1 คัน โตะครอมเตียง 5 อัน 

- ชุดตรวจสำหรับแพทย (หูฟง  ไฟ

ฉาย ไมกดลิ้น 

- ปรอทดิจิตอลชนิดวัดที่หนาผาก 

- เคร ื ่องเจาะน้ำตาลปลายนิ ้ว 1 

เครื่อง  

- น้ำยาทำความสะอาด High level 

และน้ำยาทำความสะอาดฆาเช้ือ 

- ถงัขยะติดเช้ือ ถังขยะเลเซอร 

- ถังใสชุด PPE  

- เครื่องดูดฝุน 

- อุปกรณทำความสะอาด 

- แอลกอฮออลเจลลางมืออัตโนมัติ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ

และขอมูล 

- CCTV /กล องวงจรปดในหองผู ปวย 

และหองเปลี่ยนชุด PPE 

- Intercom 

จัดหาอุปกรณเพื่อใชในการสื่อสารกับ

ผูปวยและบุคลากร 

หัวหนากลุมงานดจิิทัลการแพทย 
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- เครือ่งโทรศัพท 

- ชุดคอมพิวเตอร 

- เครือ่งปรินทเตอร 

- อินเตอรเน็ต 

- อินตราเน็ต 

- WIFI  

- ระบบสัญญาณโทรศัพทภายในและ

ภายนอก 

- ระบบสื่อสารภายใน 

บุคลากร - แพทยอายุรกรรม จำนวน 1 คน 

- แพทยอายุรกรรมโรคติดเชื้อ จำนวน 1 

คน 

- แพทยอาย ุรกรรมทางเด ินหายใจ 

จำนวน 1 คน 

- พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 คน  

- ผูชวยการพยาบาล จำนวน 1 คน 

1.อัตรากำลังท่ีมีอยู 

2..ขอทีม IC ชวย 

1.หัวหนากลุมงานการพยาบาล

ผูปวยใน 

2.หัวหนางาน IC 

คูคา/ผูใหบริการท่ี

สำคัญ 

- ใหบริการ :  

- กลุมงานพัสด ุ

- หองฉุกเฉิน 

- หองปฏิบัติการ (lab) 

- OPD ตาง ๆ  

- หอผูปวย 

- ผูมีสวนไดสวนเสีย:  

- ผูบรจิาค (เอกชน/ประชาชนทั่วไป/

ภาครัฐ)  

- 3 กองทุน 

- มูลนิธิเลิดสิน 

- กรมการแพทย 

  

งบประมาณ 1.คาใชจายชุด PPE 

2.คาตรวจ LAB นอก 

3.คา Swap pre-op 

4.คาจาง OT 

 

 

1.เงินบำรุง 

2.เงินคาเสี่ยงภยั 

3.คาตรวจจาก สปสช 

หัวหนากลุมงานการเงินและบัญช ี
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9. หอผูปวยพิเศษชั้น23 

สถานท่ีปฏิบัติงาน รับผูปวยจำนวนปกติ 12 หอง รับผูปวยปกต ิ รองผูอำนวยการดานพยาบ.

หัวหนากลุมงานการพยาบาล

ผูปวยใน 

หัวหนาหอผูปวย 

อุปกรณการแพทย

และเวชภัณฑ 

Safety stock 3 เดือน   รองผูอำนวยการดาน

อำนวยการ 

หัวหนากลุมงานเภสัชกรรม 

เทคโนโลยีสารสนเทศ

และขอมูล 

คงระบบ HIS ใหเสถียร 

 

 หัวหนากลุมงานดจิิตลั ทาง

การแพทย 

บุคลากร จัดเวร RN  :  NA 2   :   2  

 ตอเนื่อง 

 หัวหนาหอผูปวย 

คูคาและผูใหบริการที่

สำคัญ 

- พัสด ุ

- หองยา 

- หองแล็บ 

 หัวหนากลุมงานพัสด ุ

หัวหนากลุมงานเภสัช 

10. หองคลอด 

สถานท่ีปฏิบัติงาน เปดบริการ 80 % เฉพาะผูคลอดฝากครรภโรงพยาบาล หัวหนาหองคลอด 

กลุมงานสติู – นรีเวชศาสตร 

อุปกรณการแพทย

และเวชภัณฑ 

Safety stock 3 เดือน  หัวหนาหองคลอด 

งานจายกลาง 

หัวหนากลุมงานพัสดุและ

บำรุงรักษา 

เทคโนโลยีสารสนเทศ

และขอมูล 

คงระบบ HIS ใหเสถียร  หัวหนากลุมงานดจิิตลัทาง

การแพทย 

บุคลากร ลดบุคลากรขึ้นปฏิบัติงานในแตละเวร 

เวรละ 1 คน 

 หัวหนาหองคลอด 

สนับสนุนบุคลากรภารกจิโควิดเมือ่

ไดรับการรองขอ 1 คน 

 หัวหนาหองคลอด 

คูคา/ผูใหบรกิารที่

สำคัญ 

คลินกิฝากครรภ  หัวหนาหองตรวจสูตินรีเวช 

หอผูปวยหนักทารกแรกเกิด  หัวหนาหอผูปวยหนักทารกแรก

เกิด 

หอผูปวยทารกแรกเกิด  หัวหนาหอผูปวยทารกแรกเกดิ 

หอผูปวยสตูกิรรม  หัวหนาหอผูปวยสูติกรรม 

หองผาตัด  หัวหนาหองผาตดั 



132 

ทรัพยากร กลยุทธความตอเนื่อง รายละเอียด ผูรับผิดชอบ      

กลุมงานกมุารเวชศาสตร  หัวหนากลุมงานกุมารเวชศาสตร 

11. หองผาตัด 

สถานท่ีปฏิบัติงาน จัดพื้นที่รองรับ Case pui/COVID 19 

ดวยขอจำกัดทางโครงสรางหองผาตัดไม

มีหองผาตัดระบบความดานลบ จงึให

หองผาตัด 5 ตึก 33 ปเนื่องจาก

สามารถปรับความดันใหต่ำลง และมี

ระบบที่ทันสมัยกวาอาคารกาญจนา

ภิเษก 

เตรียมความพรอมดานพื้นท่ีเตรียม

อุปกรณเครื่องใชภายในหองคลุม

พลาสติกแบบใชแลวทิ้ง เตรียม

อุปกรณท่ีจำเปนภายในหอง 

- หัวหนาหองผาตัด 

- พยาบาลท่ีไดรับมอบหมาย 

 

อุปกรณการแพทย

และเวชภัณฑ 

ชุดปฏิบัติงานสำหรับบุคลากร - ชุด PPE  

- Isolation gown  

- หนากาก N 95  

- หนากากอนามัยทางการแพทย 

- แวนตา Goagle หรือ 

Faceshiled safetustock 6 

เดือน 

Safety stock 1 ป 

- กลุมงานพัสด ุ

- พยาบาลที่ไดรับมอบหมาย 

เจาหนาที่ Stock OR 

เทคโนโลยีสารสนเทศ

และขอมูล 

- ทำระบบ HIS ใหเสถียร 

- Computer ใชงานระบบตอเนื่อง 

- Printer 

- โทรศัพท 

Internet 

- มีการเตรียมความพรอมดาน

อุปกรณ ตรวจเช็คการใชงาน ให

พรอมใช 

พฒันาระบบรายงานความพรอมของ

เครื่องมือแพทยแบบปจจุบันเพื่อให

ทราบวาทรัพยากรที่สามารถใขงานได 

- ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผูรับผิดชอบระบบ logistic ของ

หนวยงาน 

บุคลากร - จัดตารางเวรเสรมิสำหรับ

รบัผิดชอบ Case ผาตัด Covid-19 

 

 

 

 

- จัดอัตรากำลังอยางเหมาะสมตาม

แผนการลดอัตรากำล ั

 

 

 

- จัดบุคลากรเสริม 1 ทีมเพื่อ

รับผิดชอบ Case ผาตัดผูปวยกลุม

เสี่ยง 

- พยาบาลวิชาชีพ 2 

- ผูชวยพยาบาล 1 

- คนงาน 1 

- ระดับความรุนแรงต่ำการบริการ

100% = 15 ทีม 

- ระดับความรุนแรงปานกลางการ

บริการ75% = 10 ทีม 

หัวหนาหนวยงาน 
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พฒันาความรู ทักษะ ของผูปฏิบัตงิาน 

- ระดับความรุนแรงสูงการบริการ

50% = 7 ทีม 

- ระดับความรุนแรงสูงมากการ

บริการ25% = 4 ทีม 

ทบทวนแนวทางปฏิบัติใหกับบุคลากร

เพ่ือเตรียมความพรอม 

คูคาและผูใหบริการที่

สำคัญ 

- บริษทัเครื่องมือแพทย 

- บริษัท Lab นอก 

คนงาน Outsuce 

หาแหลงทดแทนกรณีไมสามารถสง

มอบไดอยางตอเนื่อง 

- In charge 

- งานพัสด ุ

- งาน CSSD 

12. วิสัญญี/หองพักฟน 

สถานท่ีปฏิบัติงาน 1.หองผาตัด Negative 1-2 หอง 

2.หองผาตัด Non Covid-19 

3.Clinic pain 

4.Pre Anesthetic Clinic 

5.ดมยานอกสถานที ่

6.CPR 

-ยังไมม ี

การรับผูปวยผาตัด PUI/ Covid-19 

ดวยขอจำกัดทางโครงสรางหองผาตัด 

ไมมีหองผาตัดระบบความดันลบ 

จึงใชหองผาตัด1และ5 ตึก 33ป 

เนื่องจากสามารถปรบความดันให

ต่ำลง 

และมรีะบบที่ทันสมัยกวาอาคาร 

กาญจนาภเิษก เสร็จผาตัดแลวสง

ตอไปยัง 

หอผูปวยที่เตรียมรองรับไมผาน

หองพักฟน 

1.หัวหนากลุมงาน 

วิสัญญีวิทยา 

2.หัวหนางานการ 

พยาบาลผูปวยวิสญัญี 

3.หัวหนาทีมเวรนอก 

เวลาราชการ 

โทร 9812-13 

อุปกรณการแพทย

และเวชภัณฑ 

-ชุดปฏิบัติงานสำหรับบุคลากร 

-จัดหา Full PPE  

-จัดหายาและเวชภณัฑ อุปกรณที ่

เปน Disposible และ Reusable 

-PAPR * มีความตองการใหจัดหา 

ถาเปนไปได 

-มีพรอมใชสำหรับ 2 ทีม 

-มี Stock ยาที่จำเปนภายในแผนก 

-มี Video Laryngoscope 

/Fiberscope 

Guide scope  

-ยังไมมีใช 

1.หัวหนางานการ 

พยาบาลผูปวยวิสญัญี 

และพยาบาลท่ีได 

รบัมอบหมาย 

2.หัวหนาทีมเวรนอก 

เวลาราชการ 

โทร 9812-13 

3.ตึกพิเศษชั้น22/1 

โทร9921-22 

เทคโนโลยีสารสนเทศ

และขอมูล 

การตรวจเย่ียมและประเมินผูปวย 

กอนและหลังระงับความรูสึก 

-ในรายที่มีปญหาซักซอนถาจำเปนยัง

ตองไป 

เย่ียมและประเมินที่หอผูปวย 

1.หัวหนางานการ 

พยาบาลผูปวยวิสญัญี 

2..ทีมวิสัญญีพยาบาล 
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-ยังไมมี Tele med แตมกีาร

สอบถามขอมูล 

จากหอผูปวยทางโทรศัพท ทางไลน 

ทางค 

คอมพิวเตอร 

โทร9812-13 

3.ศูนยเทคโนโลยี 

และสารสนเทศ 

โทร9833-9834 

บุคลากร -จัดหา/เสรมิกำลังคนผูรับผิดชอบงาน 

เก่ียวกับCOVID-19 

-จัดหา/เสรมิกำลังคนผูรับผิดชอบงาน 

เก่ียวกับ Non COVID-19 

-จัดทีม COVID – 19 หมุนเวียนทีม

ละ 3 คน 

          วิสัญญีแพทย 1 คน  

          วิสัญญีพยาบาล 2 คน 

(จำนวนทีมตามสถานการณ) 

-จัดทีมวิสัญญีพยาบาลตามระดับ

ความรุนแรง 

1.หัวหนากลุมงาน 

วิสัญญีวิทยา 

2.หัวหนางานการ 

พยาบาลผูปวยวิสญัญ ี

3..ทีมวิสัญญีพยาบาล 

โทร9812-13 

-จัดหา/เสรมิกำลังคนผูรับผิดชอบงาน 

เก่ียวกับCOVID-19 

-จัดหา/เสรมิกำลังคนผูรับผิดชอบงาน 

เก่ียวกับ Non COVID-19 

  ระดับความรุนแรงต่ำการบริการ 

100% 

เทากับ 13 ทีม 

  ระดับความรุนแรงปานกลางการ

บริการ 75% 

เทากับ 9 ทีม 

  ระดับความรุนแรงสูงการบริการ 

50% 

เทากับ 6 ทีม 

  ระดับความรุนแรงสูงมากบริการ 

25% 

เทากับ 4 ทีม 

-จัดอบรมทักษะเฉพาะใหแกบุคลากร 

ทางการแพทยที่จะมาเสรมิทีมรับผูปวย 

กลุมเสี่ยง COVID-19  

-อบรมการใส และถอด PPE 

-อบรมการใส ET tube ผานกลอง 

และ Face shield 

-จัดอบรมซอมแผนตามแนวทาง 

ปฏิบัติการดูและผูปวยที่ติดเช้ือ 

หรือสงสัยวาติดเช้ือ covid-19 

ในการระงับความรูสึก ของแผนก 

-ทบทวนแนวทางปฏิบัติใหกับ

บุคลากรเพ่ือ 

เตรียมความพรอมเปนระยะตาม

สถานการณ 
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รวมกับหองผาตดั 

-จัดหองแยกบุคลากร กลุมนีโ้ดย 

เฉพาะ 

ปจจุบันยังไมม ี

คูคาและผูใหบริการที่

สำคัญ 

-Thchnician,ผูแทนอุปกรณเครื่องมือ 

แพทย เครืองดมยาสลบ 

-งานพัสดุ ครุภัณฑ 

-CSSD 

-รับปรึกษา/แกไข ภาวะขดัของ

ระหวางการให 

บริการระงับความรูสึก  

-จัดหาของทดแทนกรณีที่มคีวาม

จำเปนตอง 

ใชเพ่ิมเติมและเรงดวน 

-วิสัญญีพยาบาล 

ที่ไดรับมอบหมาย 

โทร 9812-13 

-งานพัสด,ุจัดซื้อ3010 

-CSSD 9775 

-ศนุยเครื่องแพทย 9773 

-ชางอุปกรณการแพทย 9803-4 

-บริษัท mindray 061-791-

6429 

-บริษัท Drager 084-591-9598 

-บริษัท อีฟอรแอล 083-703-

4451 

-บริษัท Philips 086-0492-922 

งบประมาณ -เครื่องดมยาสลบ /Monitor ระบบ   

touch Screen  

-VDO Laryngoscope 

-Blade Disposible และ Reusable 

ราคาชิ้นละ 250-2,000 บาท 

-Close Suction  384 บาท/ชุด 

-ชุดปองกัน/คน/ทีม ราคา 750*3 

=2250 บาท 

-น้ำยาในการทำความสะอาด อุปกรณ 

และเครื่องมือทางการแพทย ตองเปน 

High level disinfectant : OPA 

plus 

-เวชภัณฑและยาขึ้นกับจำนวนผูปวย

ในสถานการณ ขณะนั้น 

-ในสถานการณ COVID-19 ที่ผานมา 

มีงบประมาณ 

เฉพาะ ระบบการจัดซื้อจัดหาโดยทีม

ผูบริหาร 

ระดับสูงของสถาบันรวมกับหนวยงาน

ตางๆ 

-มีการใสรหัสเพื่อคดิคาใชจาย/คน 

-มีการใสรหัสเพื่อคดิคาใชจาย/คน 

-แกลอนละประมาณ  2,500 บาท

ใชไดประมาณ 

3 เดือน 

1.หัวหนากลุมงานวิสญัญีวิทยา 

2.หัวหนางานการพยาบาลผูปวย

วิสญัญ ี

3.ธุรการแผนก  

4.ผูรับผดิชอบระบบโลจติิกส  

โทร 9812-13 
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ตารางที่ 32 กลยุทธความตอเนื่องการดูแลผูปวยที่จำเปนตองไดรับการผาตัด Non C0VID 19 Care/ Regular 

Service 

 

ตารางที่ 33 กลยุทธความตอเนื่องการดูแลผูปวยหนวยตรวจรักษาพิเศษ Non C0VID 19 Care/ Regular 

Service 

ทรัพยากร กลยุทธความตอเนื่อง รายละเอียด ผูรับผิดชอบ      

1. หนวยเคมีบำบัด ชั้น 12 

สถานท่ีปฏบิัติงาน 1. จัดหาพื้นที่สำรองภายใน

โรงพยาบาล 

จัดหาพื้นที่สำรองกับ รพ เครือขาย

รักษาโรคมะเร็ง 

1. หอผูปวย 22/1อาคาร

กาญจนาภเิษก 

สถาบันมะเร็งแหงชาติ รพ ราชวิถ ี

หัวหนากลุมงานที่เก่ียวของ 

หัวหนากลุมงานการพยาบาล

ผูปวยใน 

หัวหนาหนวยเคมีบำบัด 

อุปกรณการแพทย

และเวชภัณฑ 

1. จัดหาเวชภัณฑ 1.องคการเภสัชกรรม หัวหนากลุมงานเภสัชกรรม 

เทคโนโลยีสารสนเทศ

และขอมูล 

1.SP 1.ทีมวิชาการ ,HA หัวหนากลุมงานวิชาการ

พยาบาล 

บุคลากร การบรหิารและการจดัอัตรากำลัง

สำหรับ Non Covid-19 

อัตรากำลังท่ีมีอยู หัวหนาหนวยเคมีบำบัด 

จัดหากำลังคนสำหรับ Covid-19 

 

 

 อัตรากำลังท่ีมีอยู 

ขออาสาสมัครจาก IPD 

หัวหนากลุมงานการพยาบาล

ผูปวยใน 

หัวหนาหนวยเคมีบำบัด 

ทรัพยากร กลยุทธความตอเนื่อง รายละเอียด ผูรับผิดชอบ 

สถานที่ปฏิบัติงาน เปดบริการ 20% เคสโรคมะเร็งและเคส

ฉุกเฉิน 

หัวหนาหองผาตดั 

กลุมงานที่เกี่ยวของกับการผาตัด 

อุปกรณการแพทยและ

เวชภัณฑ 

Safety stock 3 เดือน  หัวหนาหองผาตดั 

เทคโนโลยีสารสนเทศและ

ขอมูล 

คงระบบ HIS ใหเสถียร  หัวหนากลุมงานดจิิตลั ทางการแพทย 

บุคลากร ลดบุคลากร 

สนับสนุนบุคลากรภารกจิโควิด

เมื่อไดรับการรองขอ 

 หัวหนาหองผาตดั 

รองผูอำนวยการดานการแพทย 

รองผูอำนวยการดานการพยาบาล 

คูคาและผูใหบริการที่สำคัญ บริษัทเครื่องมือแพทยจาก

ภายนอก 

ขึ้นกับหัตถการ งานจายกลาง 

พัสด ุ
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1.จัดอบรมทกัษะเฉพาะใหกับบุคลากร

ทางการแพทยทีจ่ะมาเสรมิทีมรับผูปวย

กลุมเสี่ยง Covid-19 

1.อบรม PPE 

2.อบรมคัดกรองผูปวย PUI  

3.ขอทีม IC ชวย 

หัวหนางาน IC 

หัวหนางานการพยาบาลผูปวย

ใน 

คูคา/ผูใหบริการท่ี

สำคัญ 
 รพ เครือขายรักษาโรคมะเร็ง 

บริษัทยาเคมีบำบัด 

 หัวหนากลุมงานที่เก่ียวของ 

หัวหนากลุมงานเภสัชกรรม 

2. หนวยไตเทียม    

สถานที่ปฏิบัติงาน หนวยไตเทียม1 

หนวยไตเทียม2  (Outsource) 

ชั้น13 อาคารกาญจนาภิเษก 

ชั้น4อาคารผูปวยนอก 

หัวหนางานอายุรศาสตรโรคไต 

หัวหนากลุมงานการพยาบาล

ผูปวยใน 

หัวหนางานการพยาบาล

บำบัดรักษาพิเศษ 

หัวหนาหนวยไตเทียม 

หัวหนางานของบริษัท 

อุปกรณการแพทยและ

เวชภัณฑ 

-PPE 

-Surgical mask 

 

-อุปกรณการฟอกเลือด 

-เวชภัณฑ+ยา 

พิเศษ22/1 

ภารกิจฯช้ัน8 

 

-พัสดุการแพทย 

-เภสัชกร 

หัวหนาหอผูปวยพิเศษ22/1

หัวหนากลุมงานการพยาบาล

ผูปวยใน                    

หัวหนากลุมงานพัสดุ

การแพทย 

หัวหนากลุมงานเภสัชกรรม 

เทคโนโลยีสารสนเทศ

และขอมลู 

-ระบบรายงานขอมูล 

-Internet 

-Telemedicine 

กลุมงานดิจิทลัการแพทย หัวหนากลุมงานดจิิทัล

การแพทย 

บุคลากร -ประชุมหนวยงานเพ่ือทบทวนเตรยีม

ความพรอม 

-มกีารทบทวนการใสชุดPPE 

-ศืกษาทบทวนแนวทางปฏิบัติการ

ประเมินเฝาระวังผูปวยที่สงสยัติดเช้ือ

ของสมาคมโรคไต,สมาคมพยาบาลโรค

ไต 

หนวยไตเทียม 

 

 

งานIC 

พยาบาลเชี่ยวชาญการฟอกเลือด

ดวยเครื่องไตเทียม 

พยาบาลไตเทียม 

พยาบาลวิชาชีพ 

หัวหนางานการพยาบาล

บำบัดรักษาพิเศษ 

หัวหนาหนวยไตเทียม 

หัวหนางานIC 

หัวหนาหนวยไตเทียม 

คูคาและผูใหบริการที่

สำคัญ 

-หนวยไตเทียม2 

 

 

-Cohost room 

Outsource 

 

 

หอผูปวยอายุรกรรมหญิง 

หัวหนางานอายุรศาสตรโรคไต 

หัวหนาหนวยไตเทียม 

หัวหนางานบริษัท 

หัวหนางานอายุรศาสตรโรคไต 
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-หอผูปวยพิเศษ21/1 

 

หอผูปวยพิเศษ22/1 

 

 

 

Isolate room 

Isolate room 

หัวหนาหนวยไตเทยีม 

หัวหนาหอผูปวยอายรุกรรม

หญิง 

หัวหนาหอผูปวยพิเศษ21/1 

 

หัวหนาหอผูปวยพิเศษ22/ 

งบประมาณ -คาวัสดุอุปกรณการแพทย 

-คาตรวจLAB 

เงนิบำรุง 

3กองทุน 

หัวหนากลุมงานการเงนิและ

บัญชี 

3. หองลางไตทางชองทอง  หนวยไตเทียม   

สถานที่ปฏิบัติงาน -หองลางไตทางชองทอง  -ชั้น12 อาคารกาญจนาภิเษก 

 

-หัวหนางานอายุรศาสตรโรค

ไต 

-หัวหนากลุมงานการพยาบาล

ผูปวยใน 

-หัวหนางานการพยาบาล

บำบัดรักษาพิเศษ 

-หัวหนาหนวยไตเทียม 

 

อุปกรณการแพทยและ

เวชภัณฑ 

-PPE 

-Surgical mask 

 

-วัสดุอุปกรณทางการแพทย 

-เวชภัณฑ+ยา 

-พเิศษ22/1 

-ภารกิจดานการพยาบาล ชั้น 8 

-พัสดุการแพทย 

-เภสัชกร 

-หัวหนาหอผูปวยพิเศษ

22/1   - หัวหนากลุมงานการ

พยาบาลผูปวยใน                           

-หัวหนากลุมงานพัสด ุ

หัวหนากลุมงาน    - 

องคการเภสัชกรรม 

เทคโนโลยีสารสนเทศ

และขอมลู 

- ระบบรายงานขอมลู 

- Internet 

-Telemedicine 

-กลุมงานดิจิทัลการแพทย -หัวหนากลุมงานดิจิทลั

การแพทย 

บุคลากร -รวมประชุมเพื่อทบทวนเตรียมความ

พรอม 

-มีการทบทวนการใสชดุPPE 

-ศืกษาทบทวนแนวทางปฏิบัติการ

ประเมินเฝาระวังผูปวยที่สงสยัติดเช้ือ

ของสมาคมโรคไต,สมาคมพยาบาลโรค

ไต 

-หนวยไตเทยีม 

 

 

-งานIC 

-พยาบาลลางไตทางชองทอง 

-หัวหนางานการพยาบาล

บำบัดรักษาพิเศษ 

-หัวหนาหนวยไตเทียม 

-หัวหนางานIC 

-หัวหนาหนวยไตเทียม 
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คูคาและผูใหบริการที่

สำคัญ 

-Cohost room 

-หอผูปวยพิเศษ22/1 

 

-หอผูปวยอายุรกรรมหญิง 

-Isolate room 

-หัวหนางานอายุรศาสตรโรคไต 

-หัวหนาหนวยไตเทยีม 

-หัวหนาหอผูปวยอายุรกรรม

หญิง 

-หัวหนาหอผูปวยพิเศษ22/1 

งบประมาณ -คาวัสดุอุปกรณการแพทย 

-คาตรวจLAB 

-เงนิบำรุง 

3 กองทุน 

-หัวหนากลุมงานการเงนิและ

บัญชี 

4. หอผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง   

สถานท่ีปฏิบัติงาน - จัดหาพื้นที่สำรองใหอยูในล็อค 1 

ระยะหางระหวางเตียงมากวา 1 เมตร 

- ดูแลผูปวย stroke 

- ลดจำนวนผูปวยลง50% 

- ผูปวยที่มีอาการคงท่ี ยายไปอยู

ลอคที่ 2 หรือยายไปที่หอผูปวยทีม่ี

ภาระงานลด 

- ผูปวย stroke TIA/FAST Track 

ใหadmit ICU 

- แพทย neuro med 

- หัวหนากลุมงานการ

พยาบาลผูปวยใน 

- หัวหนากลุมงานการ

พยาบาลผูหนัก 

- ผูปวย TIA/FAST Track (โควิด 19) - ผูปวย TIA/FAST Track ใหยา 

RT-PA ที่สงสัย โควิด/PUI 

ใหadmit AIIR ชั้น13,14 /

พยาบาล ward stroke ไปใหการ

พยาบาลรวมกับพยาบาลเจาของ 

ward  

- แพทยเวร Neuro Med 

อปุกรณการแพทย

และเวชภัณฑ 

Stock 1 เดือน 

- PPE/หนากาก N95/goggles 

- face field cover all 3 ชุด, 

alcohol gel 

- Isolate gown 

- Sugical mask 

- กระดาษเช็ดมือ/น้ำยาลางมือ 

- oxygen, suction 

- Air-PiPe Line 

- เครื่องตรวจวัดสัญญาณชีพ 

- อางลางมือและน้ำยาลางมือ 

-ถุงมือ 

- กำหนดจำนวนวัสดุและเวชภัณฑ

ทางการแพทยที่จำเปน 

- จัดหาวัสดุและเวชภัณฑทางการ

แพทยที่จำเปน 

- หัวหนาตึกโรคหลอดเลือด

สมอง โทร 083-1326672 

- หัวหนากลุมพัสดุและ

บำรุงรักษา 

เทคโนโลยีสารสนเทศ

และขอมูล 

- ใชคอมพิวเตอร เพ่ือชวยในการ

รวบรวมขอมลู 

- มีระบบ WIFI  

- ระบบ SSB 

- บันทึกขอมูลผูปวย 

หัวหนาศูนยคอมพิวเตอร 
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- อินเตอรเน็ต 

บุคลากร - จัดเวรพยาบาลทำงานตอเนื่อง ครบ 

24 ช๋ัวโมง ในหอผูปวยเดิมที่ลดจำนวน

ผูปวยลง 50% 

ผูปวยลอคที่ 1 

-จัดเวรบุคลากรขึ้นปฏิบัติงานตาม

ภาระงานในอัตรา  

พยาบาล : ผูปวย  

         1:3 

-สวนอัตรากำลังท่ีเหลือไปชวย

หนวยงาน เชน อายุรกรรมชาย 

อายุรกรรมหญิง ในการดูแลผูปวย

อายุรศาสตรทั่วไป หรือผูปวยโค

วิดระดบั mild case 

- หัวหนาการพยาบาลผูปวย

ใน 

- หัวหนากลุมงานการ

พยาบาลผูหนัก 

- หัวหนาหอผูปวยโรคหลอด

เลือดสมอง 

คูคาและผูใหบริการที่

สำคัญ 

พยาบาล ICU Med - ดูแลผูปวย case fast track 

ไดแก RT-PA ผูปวยใสทอชวย

หายใจ  

- หัวหนากลุมงานการ

พยาบาลผูหนัก 

- หัวหนาหอผูปวย      อายุรก

รรม 

หองปฏิบัติการ - สามารถตรวจทางหองปฏิบัติการ

ไดอยางรวดเรว็ และรายงานผลได

รวดเร็วและถูกตอง 

- หัวหนากลุมงานเทคนิค

การแพทย 

เภสัชกรรม - จัดหายาและเวชภณัฑ - หัวหนาเภสัชกรรม 

กลุมงานรังสีวิทยา  - สามารถตรวจ CT ไดอยาง

รวดเร็ว 

- หัวหนากลุมงานรังสีวิทยา 

ศูนย refer - สงผูปวยทำ Thrombectomy 

สามารถติดตอประสานงานกับ

เครือขายไดอยางรวดเร็ว 

- หัวหนากลุมงานผ็ปวยนอก 

- หัวหนาศูนยประสานและ

รบัสงตอผูปวย 

EMS - รับสงผูปวยไดอยางรวดเร็ว - ศูนยเอราวัณ 

- หัวหนาศูนยกูชพี 

งบประมาณ จัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุน -คาลวงเวลา และคาเสี่ยงภยั 

-คาประกันชวิีตเจาหนาที ่

- กระทรวงสาธารณสุข 

- กรมการแพทย 

- โรงพยาบาลเลิดสิน 

- หัวหนาการเงนิและบัญช ี
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งานสนับสนนุบริการ 

1. กลุมงานเภสชักรรม 

สถานท่ี

ปฏิบัติงาน 

จัดพื้นที่สำรองยาเพิ่ม สำหรับ Stock 

1.5 เดือน เมื่อประกาศเปดแผน BCP  

ติดตอฝายบรหิารเพื่อขอพ้ืนที่

สวนกลางของรพ.ในการจัดเก็บสำรอง

ยาเพ่ือใชกับผูปวยเพิม่ 

1.หัวหนางานจัดซื้อเภสัชกรรม 

โทร 9666 

จัดพื้นที่ปฏิบัติงานสำรองเพ่ิม กำหนดแนวทางใหเจาหนาที่สามารถ

ปฏิบัติงานที่บานได 

1.หัวหนากลุมงานเภสัชกรรม 

โทร 9655 

จัดพื้นที่ปฏิบัติงานใหเหมาะสมสำหรับ

การปองกันการติดเช้ือcovid-19 

จัดสงยาทางไปรษณยี 

จัดหาอุปกรณตดิตั้งเพ่ือปองกันการ

แพรระบาดของเชื้อcovid-19 เชน 

แผงอะครลิิกที่ก้ัน 

1.หัวหนางานเภสัชกรรมผูปวย

นอก โทร 9619 

อุปกรณ

การแพทยและ

เวชภัณฑ 

สำรองยาชวยชีวิตและยาอื่นๆเพ่ิมข้ึน  1.ประสานจัดซื้อเภสัชกรรมใหสำรวจ

และสำรองยาเพิ่มขึ้นจาก 0.8 เดือนใน

สถานการณปกติเปน 2 เดือนใน

สถานการณฉุกเฉิน 

2.ออกแนวทางการบริหารจัดการการ

จายยาผูปวยนอก เชน refill ยาทุก 3 

เดือน โดยสงยาทางไปรษณียเพ่ือใหยา

เพียงพอจายสำหรับผูปวยทุกราย 

1.หัวหนางานจัดซื้อเภสัช

กรรม โทร 9666 

2.หัวหนางานเภสัชกรรมผูปวย

นอก โทร 9619 

การมีอุปกรณปองกันใชอยางเหมาะสม

และเพียงพอ 

จัดหา PPE ทีไ่ดมาตรฐานและ

เพียงพอตอการใชงาน 

1.กลุมงานพัสดุและบำรุงรักษา 

Telepharmacy 5 ชุด   

Notebook สำหรับระบบ 

Telepharmacy  โดยการ Work from 

home  

  

เทคโนโลยี

สารสนเทศและ

ขอมูล 

ความพรอมใชงานของระบบสารสนเทศ จัดหาคอมพิวเตอรสำรองพรอม

อุปกรณเช่ือมตอโปรแกรมSSBสำหรับ

WFH 

1.กลุมงานเทคโนโลยี

สารสนเทศ โทร 9833 

มาตรการ Social distancing เพ่ือลด

การแพรกระจายเช้ือในผูปวยนอก โดย

การ Telepharmacy รวมกับการจัดสง

ยาทางไปรษณีย 

จัดหาอุปกรณสำหรับ 

Telepharmacy เชน กลองติดคอม 

ลำโพง ซิมมือถือ อินเตอรเนท โนทบุค

(WFH) 

1.กลุมงานเทคโนโลยี

สารสนเทศ โทร 9833 

บุคลากร การจัดอัตรากำลังอยางเหมาะสม จัดเวรเภสัชกรและเจาหนาที่ไป

ปฏิบัติงานที่ ARI Clinic 

1.หัวหนากลุมงานเภสัชกรรม 

โทร 9655 
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มาตรการ Social distancing เพ่ือลด

การแพรกระจายเช้ือในผูปวยนอก โดย

การ Telepharmacy 

จัดอัตรากำลังเภสัชกรหมุนเวียน

สำหรบั WFH 

 

1.หัวหนากลุมงานเภสัชกรรม 

โทร 9655 

2.หัวหนางานเภสัชกรรมผูปวย

นอก โทร 9619 

คูคา/ผูใหบริการ

ที่สำคัญ 

การจัดซื้อและสำรองยาใหเพียงพอ จัดหาบริษัทยาทดแทนหากบริษัทยาที่

เปนคูคาแจงยาขาดคราว 

1.หัวหนางานจัดซื้อเภสัช

กรรม โทร 9666 

การสงมอบยาและเวชภัณฑใหกับผูปวย

อยางตอเนื่อง 

ติดตอประสานงานกับกองทุนตาง ๆ 

และไปรษณยีกลาง ในการบริหาร

จัดการการจัดสงยาทางไปรษณียให

ผูปวยและเบิกเงินจากแตละกองทนุ 

1.หัวหนางานเภสัชกรรมผูปวย

นอก โทร 9619 

งบประมาณ การจัดซื้อและสำรองยาใหเพียงพอ อาจตองใชเงนิงบประมาณนอก

แผนการจัดซื้อยาเพื่อสำรองยาให

เพียงพอ 

1.หัวหนางานจัดซื้อเภสัช

กรรม โทร 9666 

2.หัวหนางานเภสัชกรรมผูปวย

นอก โทร 9619 

2. ศูนยเคร่ืองมือแพทย 

สถานท่ี

ปฏิบัติงาน 

- จัดหาพื้นที่ใชในการจัดเก็บเครือ่งมือ 

และทำความสะอาดเครื่องมือหลังใช

งาน 

ทำความสะอาดและจัดเก็บเครื่องมือ

ตามปกต ิ

หัวหนาศูนยเครื่องมือแพทย 

อุปกรณ

การแพทยและ

เวชภัณฑ 

- จัดหาชุดทอเครื่องชวยหายใจ และตัว

กรองแบคทีเรีย ไวรัส แบบ 

Disposable 

- จัดหา Set Nebulizer 

 

- Stock ไวอยางนอย 1 ป 

- Set เครื่องชวยหายใจ จำนวนไมต่ำ

กวา 135 ชุด 

- Set Hi-flow จำนวนไมต่ำกวา 140 

ชุด 

- Set เครื่องชวยหายใจแบบ

เคลื่อนยายจำนวนไมต่ำกวา 30 ชุด 

- Set Nebulizer จำนวนไมตำ่กวา 

60 ชุด 

- ตัวกรองแบคทีเรียไวรัส จำนวน 

1000 ชิ้น 

- ตัวกรองแบคทีเรียไวรัส HEPA 

จำนวน  120 ชิ้น 

ศูนยเครื่องมือแพทย 

- จัดหาเครื่องมือที่จำเปนในการดแูล 

รักษาสนับสนุนผูปวย 

-ศูนยเครื่องมือแพทยดูแลเฉพาะหอ

ผูปวยในทั้งหมด 

ศูนยเครื่องมือแพทย 
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- เครื่องชวยหายใจสำหรับผูปวยหนัก 

(Mechanical Ventilator) 53 เครื่อง 

- เครื่องชวยหายใจชนดิ High flow 7 

เครือ่ง,BiPAP 12 เครื่อง 

- Vital Sign monitor 50 เครื่อง 

- Infusion pump 380 เครื่อง 

- Syringe pump 66 เครื่อง 

- Defibrillator 31 เครื่อง 

- EKG 4 เครื่อง 

- Nebulizer  60 ชุด 

- Ambu bag 150 ชุด 

- เครื่องอบหนากาก 1 เครื่อง 

- ชุดปฏิบัติการสำหรับบุคลากร - หนากากอนามัย 

-เสื้อกราวนDisposable 

- กลุมงานพัสดุและบำรุงรักษา 

- การติดตั้งเครื่องมืออุปกรณการแพทย

เพ่ือรองรับการใชงาน 

- ระบบ Lan สำหรับเครื่องมอืที่

จำเปน 

- ศูนยเครื่องมือแพทย 

- ศูนยคอมพิวเตอร 

เทคโนโลยี

สารสนเทศและ

ขอมูล 

- Computer 1 เครื่อง run ระบบ

ตอเน่ือง 

- Printer  

- โทรศัพท 

-พัฒนาระบบ Iot และระบบติดตาม

ขอมูลเพ่ือรองรับระบบงานแบบGPS 

และฐานขอมลูเพ่ือรองรับระบบงานใน

สถานการณวิกฤต 

- มีการเตรียมความพรอมของอุปกรณ 

- พัฒนาระบบรายงานความพรอมของ

เครื่องมือแพทยแบบปจจุบัน 

(Realtime) เพ่ือใหทราบถึงทรัพยากร

ทีจ่ะสามารถใชงานไดสำหรับวางแผน

ในการรับรักษาผูปวย  

- ศูนยคอมพิวเตอร 

บุคลากร - แผนอัตรากำลังสำรอง : จัดหา/เสริม

กำลังคนผูรบัผิดชอบงานเกี่ยวกับ 

COVID-19, Non COVID และ ฝาย

สนับสนุน 

- จัดอบรมทักษะเฉพาะใหแกบุคลากร

ทางการแพทยที่จะมาเสรมิทีมรับผูปวย

กลุมเสี่ยง COVID-19 

- จัดหาบุคลากรเสริม เพิม่อีก 2 คน 

 

- ศูนยเครื่องมือแพทย 

- กลุมงานทรัพยากรบุคคล 

คูคา/ผูใหบริการ

ที่สำคัญ 

- บริษัทเครือ่งมือแพทย 

- กองวิศวกรรมการแพทย 

 

- TOR เชน การซอมแซมเครื่องมอืท่ี

ชำรุดระหวางใชงานที่อยูในระยะเวลา

-หัวหนาศูนยเครื่องมือแพทย 

- รองผูอำนวยการดาน

อำนวยการ 
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รับประกัน การสอบเทียบบำรุงรักษา

บำรุงรักษาเครื่องมือ 

- แจงบริษัทผูแทนขายเครื่องมือแพทย 

ใหเตรียมพรอมเจาหนาที่สำหรับ

ใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง ในการท่ี

จะคอยแนะนำและแกไขปญหาการใช

งาน 

- ใชเงินงบประมาณ 

- เงนิบำรุง/บริจาค 

- เงนิบำรุง 

3. กลุมงานรังสีวิทยา 

สถานท่ี

ปฏิบัติงาน 

หอง AIIR ที่หองฉุกเฉิน Portable นักรังสีการแพทย 

 หอผูปวยโรคอุบัติใหมชั้น 22  พนักงานการแพทยและรังสี

เทคนิค 

 ลดความแออดัผูปวย โดยดำเนินการ

ควบคูกับกลุมงานแพทยในการนดั

หมายผูปวย 

  

อปุกรณ

การแพทยและ

เวชภัณฑ 

PPE 

N95 

Surgical mask 

ถุงมือ 

Alcohol70% 

เจล / สเปรย 

Wipes High level 

Capsule  

ใชในการเอกซเรยผูปวย หนวยงานที่เก่ียวของ 

เทคโนโลยี

สารสนเทศและ

ขอมูล 

Computer 

Printer 

internet 

  

บุคลากร นักรังสีการแพทย 

พนักงานการแพทยและรังสีเทคนคิ 

  

คูคา/ผูใหบริการ

ที่สำคัญ 

บริษัทรัชวิภา (คูคาภายใน) 

 

Alert บริษัทคูคาภายนอกในขั้นตอน

การประสานงานเพ่ือสงตอ 

 

4. กลุมงานพยาธิวิทยาคลินิกและเทคนิคการแพทย 

สถานท่ี

ปฏิบัติงาน 

แยกพ้ืนที่บริการ  1.แยกพื้นที่เจาะเลือดผูปวย ARI และ 

ผูปวยทั่วไป 

หัวหนางานหองปฏิบัติการ

กลาง และ หัวหนางานจลุ

ชีววิทยาคลินิก 
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2.กั้นฉากเจาะเลือดแยกบุคลากรและ

ผูปวย 

3.ตรวจวิเคราะหในหอง DRA หรอื 

แยกโซนใหชัดเจน 

ใชตูชีวนิรภัย BSC Class-2 (A2)  ปฏิบัติงานที่เสีย่งตอการเกดิ aerosol 

ในตู BSC 

นักเทคนิคการแพทย/จพ.

วิทยาศาสตรการแพทย 

แยกโซนเตรยีมโลหิต สำหรับเตรยีมโลหติ หัวหนางานธนาคารเลือด 

ควบคุมพื้นท่ีหองรับบริจาคโลหิต 1.ทำความสะอาดจุดสัมผัสทุกชั่วโมง 

2.ก้ันฉากระหวางสมัภาษณและ

ตรวจสอบคุณสมบัต ิ

3.จัดพื้นท่ีบริการแบบ social 

distancing 

นักเทคนิคการแพทยประจำ

งานธนาคารเลือด 

อุปกรณ

การแพทยและ

เวชภัณฑ 

เตรียมความพรอมเครื่องตรวจวิเคราะห

และเครื่องมือตางๆ 

1.สอบเทียบเครื่องมือตามแผน 

2.บำรุงรักษาเครื่องมือเชิงปองกัน

(PM) ตามแผน 

3.ตรวจสอบการทำงานของเครื่องมือ

ทุกวัน 

นักเทคนิคการแพทย/จพ.

วิทยาศาสตรการแพทย 

เตรียมพรอมน้ำยาและวัสด ุ stock อยางตำ่ 3 เดือน  

PPE stock อยางตำ่ 3 เดือน  

น้ำยาฆาเชื้อ หรอื Disinfectant 

Towelettes 

stock อยางตำ่ 3 เดือน  

เทคโนโลยี

สารสนเทศและ

ขอมูล 

LIS พรอมใช 1.ตรวจสอบและดูแล LIS ใหพรอมใช 

2.กำหนดแนวทางแกไขปญหาและ

ประสานงานผูดูแลระบบดวยระบบ

รีโมท 

1.หัวหนางานทุกงาน  

2.นกัเทคนิคการแพทย 

3.ผูดูแลระบบ LIS 

(SMARTLIMS, MLAB) 

4.ผูดูแลระบบจากบริษัท

น้ำยา/เครื่องอัตโนมติั 

ระบบสื่อสารกับผูรับบริการ ใชชองทางการสื่อสารถึงผูรับบริการ 

ผานระบบไลน ออฟฟสเชียล ของกลุม

งาน และ เวบไซทของโรงพยาบาล 

หัวนางานทุกงาน และ นัก

เทคนิคการแพทย 

HIS และ ระบบอินเตอรเนตท่ีเสถยีร รพ.ตองจัดเตรียมพรอม HIS และ

ระบบอินเตอรเนตทีเ่สถียร 

IT รพ. 
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บุคลากร กำหนดผูรับผดิชอบ (ทีมหลัก-ทีมรอง-

ทีมสนับสนนุ) 

1.กำหนดบุคลากรผูรับผิดชอบในแต

ละงานเปน 2 ทีม คือ ทีมหลัก และ 

ทีมรอง 

2.กำหนดบุคลากรงานอื่นๆ เปนทีม

สนับสนุน หากทีมหลักและทีมรอง ไม

สามารถใหบริการได 

หัวหนางานทุกงาน 

หัวหนากลุมงาน 

จัดระบบสื่อสารภายใน ระบบสื่อสารผานทางโทรศพัทและ

ระบบไลนกลุม   

หัวหนางานทุกงาน 

หัวหนากลุมงาน 

จัดอบรมและซอมแผน 1.อบรมบุคลากร เชน ความปลอดภัย  

การใส PPE  การตรวจวิเคราะห และ 

แผนตางๆ 

2.ฝกซอมการปฏิบัตติามแผน 

หัวหนางานทุกงาน 

หัวหนากลุมงาน 

คูคา/ผูใหบริการ

ที่สำคัญ 

สรางชองทางติดตอฉุกเฉิน เพ่ิมชองทางทั้งทางโทรศัพท  อีเมล 

และ ไลนสวนตัว 

หัวหนางานทุกงาน 

กำหนดขอตกลงในการขอความ

ชวยเหลือ/ 

 

กำหนดขอตกลงและแนวทางปฏิบัติ

กรณีตองขอความชวยเหลือ หรือ การ

สงตรวจวิเคราะห COVID-19 เพ่ือเปน

ระบบสำรอง 

หัวหนางานทุกงานที่เก่ียวของ 

 

ระบบสำรองบริการ 

1. Outsources 

2. คลินกิเครือขาย (เจาะ lab) 

 หัวหนา Lab 

งบประมาณ จัดทำแผนการใชเงินลวงหนา 1.แผนการใชทรัพยากรตางๆ (วัสดุ 

น้ำยา และ อื่นๆ) 

2.แผนคาตอบแทนบุคลากร 

-คาตอบแทนอยูเวร 

-คาตอบแทนพิเศษ (ถามี) 

หัวหนางานทุกงาน 

งบฉุกเฉิน สามารถของบฉุกเฉินของโรงพยาบาล

ได 

หัวหนากลุมงาน 

5. กลุมงานโภชนวิทยา 

สถานที่

ปฏิบัติงาน 

เปดบริการ 100% ณ จุดปฏิบัติงานเดิม ปฏิบัติหนาที่ตามปกติ โดยทำการจัด

ตารางเวรดารทำงานของเจาหนาที่

เหมือนเดมิ 100% 

หัวหนากลุมงานโภชนาการ 
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วัตถุดิบอาหาร ,

อาหารทาง

การแพทย และ

ภาชนะบรรจุ

ภัณฑอาหาร 

- Safety Stock วัตถุดิบอาหารสด 1 

สัปดาห 

- Safety Stock อาหารทางการแพทย

และภาชนะ  

  บรรจุภณัฑอาหาร 3 เดือน 

- ปรับเปลี่ยนเมนูอาหารและสั่งซื้อ

วัตถุดิบ   

  อาหารทีส่ามารถเก็บไวไดนาน เชน  

  ผักเปลือกหนา ใบหนา วัตถุดบิอาหาร

แชแข็ง   เปนตน 

- ลดการสั่งซื้ออาหารทีม่ีการหยิบจับมาก

เชน  ผักสด ขนมไทย ผลไมที่ทานไดทั้ง

เปลือก 

- ทำการ stock อาหารทางการแพทยและ 

ภาชนะบรรจุภณัฑอาหาร 3 เดือน  

- เลือกใชวัตถุดิบอาหารสดเปนอันดบั

แรกในการผลติอาหารใหผูปวย สงวน

วัตถุดิ อาหารแหง อาหารทางการแพทย 

และอาหารแชแข็งไวสำรองในยาม

ฉุกเฉิน 

หัวหนากลุมงานโภชนาการ 

เทคโนโลยี

สารสนเทศและ

ขอมูล 

ใชระบบ HIS รพ. และใหเสถียร - ปฏิบัติงานเหมือนเดิมไมมีความ

เปลีย่นแปลง 
หัวหนากลุมงานดจิิทัลทาง

การแพทย 

บุคลากร แผนการจัดอัตรากำลังและเฝาระวัง

เจาหนาที่ติดเชื้อ Covid-19 และอ่ืนๆ 

 

ปรับแผนการใหบริการประเมิน

โภชนาการในหอผูปวยในโดยลดจำนวน

นักโภชนาการลง 

- จัดอัตรากำลังในการปฏิบติังาน

ตามปกต ิ

- ทำการทบทวนการลางมือ การใส

หนากากอนามัย และใหพนักงาน

ประกอบอาหารสาธิตใหดูเพื่อ

ตรวจสอบความถูกตอง 

- จัดเจาหนาที่สงอาหารหอผูปวยติด

เช้ือเพียง 2 คนและไมนำเจาหนาที่

ดังกลาวขึ้นสงหอผูปวยอื่นๆ 

- มอบหมายหัวหนางานตรวจสอบ

ภาวะสุขภาพของบุคคลากรใน

หนวยงานอยางใกลชิด ในกรณีท่ี

พบวาเจาหนาที่มไีขจะทำการติดตอ

เจาหนาที่พยาบาลเพ่ือตรวจสอบทันที  

- ทำการสงมอบอาหารท่ีหนาหอผูปวย

กับเจาหนาที่พยาบาล ไมทำการสงถึง

หัวหนางานโภชนบริการ 

หัวหนางานโภชนบำบัด 

หัวหนางานโภชนศึกษา 
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เตยีงผูปวยเพ่ือลดการสมัผสัความ

เสีย่งการติดเช้ือ 

- ทำการลวกอุปกรณจัดอาหารและ

สถานที่จัดอาหารในชวงเวลา      

17.00 น ทุกวัน 

คูคาและผูให

บริการที่สำคัญ 

ประสานงานและตรวจสอบความขาด

แคลนสินคาและปริมาณสินคาอื่นใน

ตลาดทีส่ามารถใชทดแทน 

- ตรวจสอบปรมิาณสินคาใน Stock 

ของผูคา และขอเอกสารยืนยัน

ปริมาณสนิคา Stock วาสามารถสงได

อยางนอย 6 เดือน  

-ในกรณีที่เปนวัตถุดิบอาหารสด กลุม

งานโภชนศาสตรจะสงคำสั่งซื้ออาหาร

ใหผูคาลวงหนา 15    

วัน 

ในกรณีที่ผูคาพบวาวตัถุดิบใดไม 

สามารถจัดหาได กลุมงานโภชน

ศาสตรจะทำการปรับเปลี่ยน

เมนูอาหารตามวัตถุดิบอาหารที่

สามารถหาไดในปจจุบันทนัที 

หัวหนากลุมงานโภชนศาสตร 

หัวหนางานโภชนบริการ 

อาหารบริจาค ประสานงานกับผูบรจิาคเอกชน

ภายนอก 

- ประสานงานกับหนวยงานภายนอก

ดานปริมาณของบริจาค เวลาและ

สถานที่การสงของ ปริมาณมาณพืน้ที่

จัดเก็บคงเหลือของ 

  กลุมงานโภชศาสตร และความ

ตอเน่ืองของการบริจาความคีวาม

ประสงคบริจาคตอเนื่องกี่วัน  

- นำชนิดและปรมิาณของบริจาค

ทั้งหมดลงในโปรแกรม Google 

Sheet เพ่ือแจง Stock อาหารบรจิาค

กับเจาหนาที่ภายในโรงพยาบาล และ

จายอาหารบริจาคไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 

 

 

หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป 

หัวหนากลุมงานโภชนศาสตร 

หัวหนางานโภชนบริการ 
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6. หนวยจายกลาง 

สถานท่ี

ปฏิบัติงาน 

หนวยงานจายกลาง 1. จัดเตรยีมพ้ืนที่รับอุปกรณ/

เครื่องมือเปนบรเิวณชั้น 5 ตึกสงเสริม

บริการ 

2. แยกเครื่องลางอุปกรณ/เครื่องมือ

ปนเปอนไวเฉพาะ 1 เครื่อง 

3. จัดเวรเจาหนาที่ลางเครื่องมือ/

อุปกรณปนเปอน 1 คน 

หัวหนางาน IC 

หัวหนางานจายกลาง 

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 

อุปกรณ

การแพทยและ

เวชภัณฑ 

Stock 3 เดือน  รอง ผอ.ดานอำนวยการ 

หัวหนาหนวยงานพัสดุ

บำรุงรักษา 

หัวหนางานจายกลาง 

เทคโนโลยี

สารสนเทศและ

ขอมูล 

ระบบ HIS ใหเสถียร  หัวหนากลุมงานเทคโนโลยี

และสารสนเทศ 

หัวหนางานจายกลาง 

เจาพนักงานธุรการ งานจาย

กลาง 

บุคลากร 1.จัดเวรรับผดิชอบตอเนื่องตามปกติ 

2.จัดเวรสำรองเพ่ิม 2 คน กรณีภาระ

งานเพ่ิม 

 รอง ผอ.ดานอำนวยการ 

หัวหนางานจายกลาง 

 

คูคาและผูให

บริการทีส่ำคัญ 

กรมการแพทย 

คลีนคิเครือขาย 

 หัวหนางานจายกลาง 

 

งานบริหารและอำนวยการ 

1. กลุมงานบริหารท่ัวไป 

- งานสารบรรณและธุรการ 

สถานท่ี

ปฏิบัติงาน 

- ชั้น 9 อาคาร 33 ป - กลุมงานบริหารทั่วไป หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป 

-  -  หัวหนางานสารบรรณและ

ธุรการ 

อุปกรณ

การแพทยและ

เวชภัณฑ 

- Mask - กลุมงานพัสดฯุ หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป 

- Alcohol 

- เจลลางมือ  

- รถเข็นของ 

- แอลกอฮอล  ชน ิ ดต ิ ดขาตั้ ง

เคลื่อนยายได 
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- ลิ้นชักใสเอกสาร จำนวน 1 อนั 

- Thermoscan 2 เครื่อง 

- อุปกรณสำนักงาน (เชน เครื่อง

เข ียน ตราป  ม ซองจดหมาย 

หนังสือบันทกึขอความ) 

เทคโนโลยี

สารสนเทศและ

ขอมูล 

- โทรศัพท 

- ปรับการดำเนินงานกรณี

โทรศัพทขัดของ 

- ใชวิทยุสื่อสาร, โทรโขง, 

เสียงตามสาย 

หัวหนางานซอมบำรุง 

 

- คอมพิวเตอร 

- ปรับการดำเนินงานกรณี

ระบบ สารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส 

- ระบบสงกระดาษเปนสงทาง

ไลน อีเมล 

หัวหนางานสารบรรณ 

 

- คงระบบ HIS ใหเสถียร 

- เพ่ิมระบบ telemedicine 

- Internet  

- Intranet ตอ LAN 

- ระบบโทรศัพทภายในและ

ภายนอก 

- ชุดโตะคอมพิวเตอรจำนวน 

4 ชุด 

- เครื่องปรินเตอร จำนวน 1 

เครื่อง  

- เครื่องโทรศัพท  

- ระบบระบายอากาศ 

- วิทยุสื่อสาร (เครื่องแดง) 

- FAX 

หัวหนากลุมงานดจิิตลั ทาง

การแพทย 

บุคลากร - เจาหนาที่งานสารบรรณ - หมุนเวียนกันทำงาน หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป 

- จัดอบรม เพ่ิมสมรรถนะ

ความสามารถในการ

ปฏิบัติงาน 

- เหลื่อมเวลาทำงาน  

- OT 

- แบงทีมทำงาน 

คูคา/ผูใหบริการ

ที่สำคัญ 

- กรมการแพทย ไปรษณียไทย Kerry, Grab  

- หนวยงานในโรงพยาบาล 

- - งานยานยนต 

สถานท่ี

ปฏิบัติงาน 

- ชั้น 9 อาคาร 33ป  หัวหนางานยานยนต 
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อุปกรณ

การแพทยและ

เวชภัณฑ 

- N95 

- Mask 

- Alcohol 

- เจลลางมือ 

- ถุงมือ 

- แวนตา 

- Face shield 

- รถยนต 

- กลุมงานพัสดฯุ หัวหนางานอาคารสถานที ่

เทคโนโลยี

สารสนเทศและ

ขอมูล 

- Computer 

- Printer 

- Internet 

- โทรศัพทตดิตอกรณีตองการ

เครื่องและวัสดุทางการแพทย

เพิ่มเติม 

 หัวหนากลุมงานดจิิตลั ทาง

การแพทย 

บุคลากร - พนักงานขับรถยนต - OT 

- แบงทีมทำงาน 

หัวหนางานยานยนต 

- พนักงานบริการ   

คูคา/ผูใหบริการ

ที่สำคัญ 

- เจาหนาที่รพ.  หัวหนางานยานยนต 

- - งานรักษาความปลอดภัย 

สถานท่ี

ปฏิบัติงาน 

- ชั้น G อาคารกาญจนาภิเษก  หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป 

อุปกรณ

การแพทยและ

เวชภัณฑ 

- Mask 

- Alcohol 

- เจลลางมือ 

- ถุงมือ 

- - Face Sheild 

- ราวกั้นแนว จำนวน 4-6 ตน 

- เชือกขาวแดง 

- วิทยุสื่อสาร 

-  

- หางหุนสวนจำกัดไมโครซัม 

- บริษัทบอรน 2000 

หัวหนากลุมงานพัสด ุ

หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป 

งานจัดซื้อ 

 

เทคโนโลยี

สารสนเทศและ

ขอมูล 

- ปร ับการดำ เน ินงานกรณี

โทรศัพทขัดของ  

- Computer 

- Printer 

- Internet 

หัวหนากลุมงานดจิิตลั ทาง

การแพทย 
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- โทรศัพทติดตอกรณีตองการ

เครื่องและวัสดุทางการแพทย

เพิ่มเติมใชวิทยุสื่อสาร, โทร

โขง, เสียงตามสาย 

บุคลากร - พนักงานรักษาความปลอดภัย - OT 

- แบงทีมทำงาน 

หัวหนางานอาคารสถานที่ 

คูคา/ผูใหบริการ

ที่สำคัญ 

- บริษรักษาความปลอดภัย เอ็ม.

วาย.เซอรวิส จำกัด 

 หัวหนางานอาคารสถานที ่

- - งานประชาสัมพนัธ 

สถานท่ี

ปฏิบัติงาน 

- ชั้น 1 อาคารผูปวยนอก  หัวหนางานประชาสมัพันธ 

อุปกรณ

การแพทยและ

เวชภัณฑ 

- -ปายประชาสมัพันธ 

- เครื่องวัดอุณหภูม ิ

- ปายทางเขา-ออก 

- ราวกั้น 

- Mask 

- Alcohol 

- เจลลางมือ 

- ถุงมือ 

- แวนตา 

- Face shield 

- น้ำยาฆาเช้ือ 

 หัวหนางานประชาสมัพันธ 

เทคโนโลยี

สารสนเทศและ

ขอมูล 

- Computer 

- Printer 

- Internet 

- โทรศัพทติดตอกรณตีองการ

เครื่องและวสัดุทางการแพทย

เพ่ิมเตมิ 

 หัวหนากลุมงานดจิิตลั ทาง

การแพทย 

บุคลากร - นักประชาสัมพันธ - เหลื่อมเวลาทำงาน หัวหนางานประชาสมัพันธ 

- OT  

- แบงทีมทำงาน  

คูคา/ผูใหบริการ

ที่สำคัญ  

- กรมการแพทย 

- หนวยงานภายในโรงพยาบาล 

 หัวหนางานประชาสมัพันธ 

- - ศูนยโทรศัพท 
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สถานท่ี

ปฏิบัติงาน 

- ชั้น 8 อาคารกาญจนาภิเษก  หัวหนาศูนยโทรศัพท 

หัวหนางานอาคารสถานทีฯ่ 

อุปกรณ

การแพทยและ

เวชภัณฑ 

- Mask 

- Alcohol 

- เจลลางมือ 

 หัวหนาศูนยโทรศพัท 

เทคโนโลยี

สารสนเทศและ

ขอมูล 

- Computer 

- Printer 

- Internet 

- โทรศัพทติดตอกรณีตองการ

เครื ่องและวัสดุทางการแพทย

เพิ่มเติม 

- วิทยุสื่อสาร 

 หัวหนากลุมงานดจิิตลั ทาง

การแพทย 

บุคลากร - OT 

- แบงทีมทำงาน  

 หัวหนาศูนยโทรศัพท 

คูคา/ผูใหบริการ

ที่สำคญั 

- หนวยงานภายในและ

ภายนอกรพ. 

 หัวหนาศูนยโทรศพัท 

- - งานซอมบำรุง 

สถานท่ี

ปฏิบัติงาน 

- ชั้น B อาคารกาญจนาภิเษก 

เปนสำนักงานเขาปฏิบัติงาน

ทกุหนวยงานภายใน

โรงพยาบาล 

 หัวหนางานซอมบำรุง 

อุปกรณ

การแพทยและ

เวชภัณฑ 

- เครื่องมือชาง   หัวหนางานซอมบำรุง 

- คอน 

- คีม 

- ไขควง 

- มิเตอรวัดไฟ 

- แวนตา 

- ชุดวัดคาลม 

- ชุดวัดคา CO2 

- ชุดวัดคาแรงดันหอง 

- ชุดกันน้ำ 

- PPE 

- Mask 

- Alcohol 
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- เจลลางมือ 

- ถุงมือ 

- ถุงขยะ 

เทคโนโลยี

สารสนเทศและ

ขอมูล 

- Computer 

- Printer 

- Internet 

- โทรศัพทติดตอกรณีตองการ

เครื ่องและวัสดุทางการแพทย

เพิ่มเติม 

- วิทยุสื่อสาร 

 หัวหนากลุมงานดจิิตลั ทาง

การแพทย 

บุคลากร - ชางหมวดตางๆ - OT 

- แบงทีมทำงาน  

หัวหนางานซอมบำรุง 

คูคา/ผูใหบริการ

ที่สำคัญ 

- หางหุนสวนจำกัดไมโครซมั 

- SPJ 

- หจก. วรกิจ 

- บริษัทผูรับเหมา  

 หัวหนางานซอมบำรุง 

- - ศูนยรักษาความสะอาด 

สถานท่ี

ปฏิบัติงาน 

- ชั้นGอาคารกาญจนาภิเษก  หัวหนาศูนยรักษาความสะอาด 

อุปกรณ

การแพทยและ

เวชภัณฑ 

- PPE 

- N95 

- Mask 

- Alcohol 

- เจลลางมือ 

- ถุงมือ 

- ถุงขยะ 

- แวนตา 

- Face shield 

- Isolation gown 

- รองเทาบูท 

- น้ำยาฆาเชื้อ 

- รถเข็นของ 

- ลิฟทขนสง 

 หัวหนาศูนยรักษาความสะอาด 
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- น้ำยาทำความสะอาด High 

level และน้ำยาทำความ

สะอาดฆาเชื้อ 

- อุปกรณทำความสะอาด 

- ถงุขยะ recycle 

- ถังขยะติดเช้ือ 

เทคโนโลยี

สารสนเทศและ

ขอมูล 

- โทรศัพทติดตอกรณีตองการ

เครื ่องและวัสดุทางการแพทย

เพิ่มเติม 

- วิทยุสื่อสาร 

 หัวหนากลุมงานดจิิตลั ทาง

การแพทย 

บุคลากร - พนักงานรักษาความสะอาด - OT 

- แบงทีมทำงาน 

หัวหนาศูนยรักษาความสะอาด 

คูคา/ผูใหบริการ

ที่สำคัญ 

- บริษัทกำแพงเพชรคลีนนิ่งจำกัด  หัวหนาศนูยรักษาความสะอาด 

- ผูมารบับริการ   

- หนวยงานตางๆ   

- - จัดคัดกรอง 

สถานท่ี

ปฏิบัติงาน 

- ทางเขา-ออกอาคารผูปวย

นอก จำนวน 3 จุด 

- ทางเขา-ออกอาคารกาญจนา

ภิเษก จำนวน 1 จุด 

 หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป 

หัวหนางานอาคารสถานที่ 

อุปกรณ

การแพทยและ

เวชภัณฑ 

- -Mask  -Alcohol  -ปาย

ประชาสมัพันธ 

- ปรอทวัดไข Digital 2 เครื่อง 

- Thermoscan 1 เครื่อง 

- Alcohol gel 1 Set 

- ราวกั้นแนว 4 ตน 

- หนากากอนามัย 

- Face Sheild 

- โตะ เกาอี ้

- วิทยุสื่อสาร 

- - โทรศัพทภายใน (ใชรวมกับ

พื้นท่ีเดิม) 

- กลุมงานพัสดฯุ หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป 
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เทคโนโลยี

สารสนเทศและ

ขอมูล 

- Computer 

- Printer 

- Internet 

- โทรศัพทติดตอกรณีตองการ

เครื ่องและวัสดุทางการแพทย

เพิ่มเติม 

 หัวหนากลุมงานดจิิตลั ทาง

การแพทย 

บุคลากร - เจ าหนาที่ โรงพยาบาลฝาย

สนับสนุน จำนวน 2 คน  

- OT 

 หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป 

คูคา/ผูใหบริการ

ที่สำคญั 

- เจาหนาที ่

- ผูมารับบริการ 

 หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป 

- 3. กลุมงานพัสดุและบำรุงรักษา 

สถานท่ี

ปฏิบัติงาน 

- พื้นท่ีสำรองคลังพัสดุ - ช ั ้น 6 อาคารผูป  วยนอก 

(หองปงปอง) 

หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป 

อุปกรณ

การแพทยและ

เวชภัณฑ 

- กรณีจัดหารถเข็นของไมได 

ดั ดแปลงรถเข ็นผ  ามาใช

ทดแทน 

- หางหุนสวนจำกัดไมโครซัม 

- บริษัทบอรน 2000 

หัวหนากลุมงานพัสด ุ

หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป 

งานจัดซื้อ 

- กรณีลิฟทขนสงขัดของ ใช

รอกไฟฟามอรเตอรทดแทน 

- ดัดแปลงจากอุปกรณที่มี หัวหนางานซอมบำรุง 

 

- ปร ับการดำ เน ินงานกรณี

โทรศัพทขัดของ 

- ใช  วิทย ุส ื ่อสาร, โทรโข ง, 

เสียงตามสาย 

หัวหนางานซอมบำรุง 

 

เทคโนโลยี

สารสนเทศและ

ขอมูล 

- ปร ับการดำ เน ินงานกรณี

ระบบ Logistic ลม  

- ใระบบเบิกแบบกระดาษ หัวหนากลุมงานพัสด ุ

 

4. กลุมงานทรัพยากรบุคคล ยุทธศาสตรและแผนงาน 

- งานทรัพยากรบุคคล 

- งานยุทธศาสตรและแผนงาน 

สถานที่

ปฏิบัติงาน 

จัดทีมออกเปน 2 ทีมสลบักันเขา

ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 

ทีมA และทีม B จะไมสามารถเจอกัน

ได เพื่อเปนการปองกันการ

แพรกระจายหากมีการติดเชื้อในทีมใด

ทมีหนึ่ง 

หัวหนากลุมงานทรัพยากร

บุคคลยุทธศาสตรและ

แผนงาน 

อุปกรณ

การแพทยและ

เวชภัณฑ 
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เทคโนโลยี

สารสนเทศและ

ขอมูล 

มีการจัดหาอุปกรณรองรับการการ

ปฏิบัติงานแบบ(work from home)  

อุปกรณคอมพิวเตอร และอุปกรณ

สัญญาณ WiFi เพื่อใชปฏิบัติงานนอก

สถานที่ 

หัวหนากลุมงานทรัพยากร

บุคคลยุทธศาสตรและ

แผนงาน 

บุคลากร จัดทีมออกเปน 2 ทีม สลับกันเขา

ปฏิบัติงานในพื้นที่ 

ทีมA และทีม B จะไมสามารถเจอกัน

ได เพื่อเปนการปองกันการ

แพรกระจายหากมีการติดเชื้อในทีมใด

ทีมหนึ่ง 

หัวหนากลุมงานทรัพยากร

บุคคลยุทธศาสตรและ

แผนงาน 

คูคา/ผูใหบริการ

ที่สำคัญ 

ใชชองทางสื่อสารทางออนไลนเขามา

ชวยในการติดตอสื่อสารกันแทน 

ชองทางที่ใชคือ linefacebook 

Google email เปนตน 

หัวหนากลุมงานทรัพยากร

บุคคลยุทธศาสตรและ

แผนงาน 

ตารางที่ 35 ความตอเนื่องดานวิชาการและแพทยศาสตรศึกษา 

ทรัพยากร กลยุทธความตอเนื่อง รายละเอียด ผูรับผดิชอบ      

งานวชิาการและสนับสนุนอืน่ๆ 

1. กลุมงานสนับสนุนวชิาการและถายทอด 

สถานท่ีปฏิบัติงาน ปรับจำนวนวันและเวลาการเขา

ปฏิบัติงานตอสัปดาห 

ชั้น 8 อาคาร 33 ป 

เลื่อมระยะเวลาการเขาปฏิบัติงาน 

และการสลับการปฏิบัติงานที่บาน 

จำนวนคนละ 2 วัน/สัปดาห 

หัวหนากลุมงาน/เจาหนาที ่

อุปกรณการแพทย

และเวชภัณฑ 

 Surgical mask 

Alcohol gel 

หัวหนากลุมงาน/เจาหนาที ่

เทคโนโลยี

สารสนเทศและ

ขอมูล 

ใชระบบออนไลนพิ่มขึ้นในการติดตอ

ประสานงาน 

- โทรศพัท 

- อีเมล 

- ไลน 

 

บุคลากร -ปรับเวลาการทำงาน -ลดจำนวนวันการทำงานเหลือ 4 วันตอ

สัปดาห โดยวันทีห่ยุดใชนโยบาย Work from 

Home   

- เหลื่อมเวลาการทำงานของเจาหนาที่โดย

แบงเปน 3 ชวงเวลา 

07.30 – 15.30 น., 08.30 – 16.30 น., 

09.30 – 17.30 น. 

หัวหนากลุมงาน/เจาหนาที ่

ปรับรูปแบบการประชุมอบรม -ลด/ยกเลกิาการปรุมเทาที่จำเปน 

- จดัประชุมโดยเวนระยะหาง 

 

คูคา/ผูใหบริการท่ี

สำคัญ 

ลดการสงแพทยประจำบานออกไป

ฝกอบรมนอกตนสังกัด 

- เพ่ิมชวงเวลาการฝกอบรมและ

ปฏิบัติงานของแพทยประจำบานภายใน

โรงพยาบาล 
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2. การเรียนการสอนแพทยประจำบาน 

สถานที่ปฏิบัติงาน  หองตรวจ/หอผูปวย หัวหนากลุมงาน/เจาหนาที่

ผูเก่ียวของ 

อุปกรณการแพทย

และเวชภณัฑ 

 ชุด PPE 

Surgical mask 

face shield 

หัวหนากลุมงาน/เจาหนาที่

ผูเก่ียวของ 

เทคโนโลยี

สารสนเทศและ

ขอมูล 

พัฒนาการใช tele-conference 

เพ่ือใหแพทยประจำบาน และ อาจารย 

สามารถเขารวมconference จาก

ภายนอกหองประชุม เพ่ือลดความเสี่ยง

ของการแพรกระจายเชื้อ 

พัฒนาการเรียนการสอนผานระบบ 

online ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อ

ทดแทนการฝกทักษะ ในกรณีที่ผูปวย

ลดลง 

พัฒนาการนำเทคโนโลยมีาใชในการ

ทำงานมากขึ้น เชน การพัฒนาการใช 

application online ในการรายงาน

และปรึกษาผูปวย 

 

สถาบันเพ่ิมระยะเวลาการเรียนการ

สอนผานระบบ teleconference มาก

ขึ้น โดยเพ่ิมระยะเวลา morning 

conference แตละวันจาก 60 นาที

เปน 75 นาที  

แพทยประจำบานไดรับการฝกทักษะ 

การตรวจวินจิฉัย การทำหตัถการ การ

ผาตัดลดลง เนื่องจากจำนวนผูปวยนอก 

และ ผูปวยผาตดัลดลงตามนโยบายงด

การนัดผูปวยและ งดการผาตัดผูปวยที่

ไมจำเปนในชวงการระบาดของเชือ้โรค 

อาจารยแพทยจัดการเรียนการสอน

นอกเวลาเพิ่มโดยใช Teleconference 

(สวนตัว) 

สถาบันดำเนินนโยบาย social 

distancing โดยใช teleconference 

แทนconference ปกติ(morning 

conference, subspecialty 

conference 

หัวหนากลุมงาน/อาจารย

ผูเก่ียวของ 

บุคลากร  แพทยประจำบาน  

คูคาและผูให

บริการท่ีสำคัญ 

   

3. กลุมงานวิชาการพยาบาล 

สถานท่ีปฏิบัติงาน สถานที่เดิม ชัน้ 8 อาคาร 33 ป 1.ดำเนินงานตามปกติ   

จองหองประชุมตามรูปแบบการเรยีน

การสอน/ การประชุม 

1. หองประชุมขนาด 10-20 คน (หอง

ประชุม 1,2 ช้ัน 8,9 อาคาร 33 ป) 

1.จัดประชุมตามรูปแบบการเรียน  on-

line/ ZOOM /teleconference 

2. ประชาสัมพันธสถานที่การประชุม/

จัดอบรม 

1.ผูรับผดิชอบโครงการ/การ

อบรม/ การประชุม 

2.คุณละไม นกขุนทด 

กลุมงานบริหารทั่วไป 
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2. หองประชุมขนาดกลาง 20-50 คน 

(หองประชุม 1,2,3, ประทีป ชั้น 24, 

หองสอนแสดง ชั้น 8 อาคารกาญจนา

ภิเษก) 

3. หองประชุมขนาดใหญ > 50 -100 

คน (หองประชุมชั้น 25 อาคาร

กาญจนาภเิษก, หองประชุมนายแพทย

คง สุวรรณรัต ชั้น 3 อาคารผูปวยนอก) 

3. จัดท่ีนั่งมีระยะหาง Social 

distancing  

4. กรณีจัดการประชุม/อบรมภายใน 

จำกัดผูเขารวมประชุมตาม social 

distancing ควบคูกับการจัด Zoom  

โทร 094-235-9954 

3. นายพิพัฒน จันทัย 

โทร 091-037-9058 

3.คุณอภิวัฒน เอี่ยมพอคากลุม

งานเวชนิทัศน 

โทร 098-275-1772 

อุปกรณการแพทย

และเวชภัณฑ 

1. ชุดคอมพิวเตอร 

2. Printer และหมึกพิมพ 

3. Scanner 

4. อุปกรณการถายทอด ไดแก 

Visualizer, LCD, Flip chart, เครื่อง

ขยายเสยีง,  

5. เครื่องถายเอกสาร และหมึก 

6. กระดาษถายเอกสาร/พิมพ 

7.น้ำยาลางมือ เจล 

1.คงความเสถียรของเครื่องมือในการใช

งาน 

2. สำรองกระดาษ หมึกพิมพ ตามปกต ิ

3. ประสานแจงบริษัทรานถายเอกสาร

ของรพ.เพ่ือสำรองหมึกเครื่องถาย

เอกสาร 

4. ถายเอกสารรานคาภายนอก 

5. จัดทำ Electronic file เชน google 

drive, QR code 

1.คุณวรพันธ... 

กลุมงานดิจิทลัการแพทย 

โทร 089-123-5112 

2.คุณอภิวัฒน เอ่ียมพอคากลุม

งานเวชนิทัศน 

โทร 098-275-1772 

3. คุณกิตติยา อุบล 

กลุมงานพัสด ุ

โทร  

4. บริษัทถายเอกสารในระบบ

เชาซื้อรพ. 

โทร 

เทคโนโลยี

สารสนเทศและ

ขอมูล 

1. intranet 

2. internet/ WIFI 

3. ระบบ Zoom/Tele conference/ 

meeting program ตาง ๆ 

คงความเสถียรของ  

1.HIS ของโรงพยาบาล 

2. intranet 

3. internet/ WIFI 

1.คุณวรพันธุ อุดมเจียระไน 

กลุมงานดิจิทลัการแพทย 

โทร 089-123-5112 

 

บุคลากร ปฏิบัติงานตามปกติ ดำเนินงานตามปกติ ณ ชั้น 8 อาคาร 

33 ป 

 

สงบุคลากรสนับสนุน 1.จัดและสงบุคลากรสนับสนุนงานเมื่อ

มีการระบาดซำ้ 

- หอผูปวยชั้น 21,22/1,22/2 

- ARI clinic, PUI clinic 

- งานคณะกรรมการกลางเก่ียวกับ 

COVID-19 
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2. รวบรวมขอมูลวิชาการพยาบาล 

ดำเนินการจัดทำเปนแนวทางการ

พยาบาล  

คูคา/ผูใหบริการที่

สำคัญ 

1.สำนักงานภารกิจดานการพยาบาล 

2.กลุมงานดิจิทัลการแพทย 

3.กลุมงานเวชนิทัศน 

4.กลุมงานสนับสนุนวิชาการ 

5.กลุมงานการพยาบาลผูปวยใน 

6.กลุมงานการพยาบาลผูปวยนอก 

7.ศูนยพัฒนาคุณภาพ 

กลุมงานบริหารทั่วไป 

8. คณะพยาบาลศาสตร ม.มหดิล 

9.โรงพยาบาลศริิราช 

10. คณะพยาบาลศาสตร วิทยาลยั

เซนตหลุยส 

11. บริษัทแอน กอปป เซนเตอร จำกัด 

 

 

 

1. ขึ้นกับรูปแบบการจัดประชุม/อบรม 

2. ประสานงานลวงหนาอยางนอย 7 

วัน เมื่อมีการจัดงานหรือเปลี่ยนแปลง

กิจกรรม 

3. ประสานการติดตั้งระบบ Zoom / 

teleconference แตละหองประชุม

ลวงหนา 1-2 วันทำการ 

4. ปรับการเรยีนการสอนหลักสูตรการ

พยาบาลเฉพาะทาง 4 เดือนรวมกบั

สถาบันหลัก 

1.ผูรับผดิชอบโครงการ/การ

อบรม/ การประชุม 

2.คุณละไม นกขุนทด 

กลุมงานบริหารทั่วไป 

โทร 094-235-9954 

3. นายพิพัฒน จันทัย 

โทร 091-037-9058 

4.คุณอภิวัฒน เอ่ียมพอคากลุม

งานเวชนิทัศน 

โทร 098-275-1772 

5.ผูประสานงานหลักสูตร

เฉพาะทาง คณะพยาบาล

ศาสตร ม.มหิดล 

โทร.. 

6. ผูประสานงานหลักสูตร

เฉพาะทาง โรงพยาบาลศิรริาช  

7. ผูประสานงานหลักสูตร

เฉพาะทาง คณะพยาบาล

ศาสตร วิทยาลัยเซนตหลุยส 

8.คุณอภิรตัน คงจารย  

บริษัทแอน กอปป เซนเตอร 

จำกัด โทร 099-6969-640 

และ 034-118-461 

4. กลุมงานวิจัย และประเมินเทคโนโลยี 

สถานท่ีปฏิบัติงาน ปรับเวลาการทำงานเปนแบบ งานวิจัย ชั้น 8 ตึก 33 ป หัวหนากลุมงาน 

เหลื่อมเวลา เชน 08.30 – 16.30น. 

และ 09.30 – 17.30 น. 

อุปกรณการแพทย

และเวชภัณฑ 

- ติดตอประสานงานกับดเีทล กรณีมี โทรประสานงานและสงขอความ เจาหนาที่ที่เก่ียวของ 

โครงการท่ีตองการใชงาน ทางออนไลน 

- ตรวจเวลาการซอมบำรุงเครื่องมือและ ประสานงานกับบริษัทเครื่องมือ 

อุปกรณใหเปนปจจุบัน ในการเขามาตรวจสอบ 
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ทรัพยากร กลยุทธความตอเนื่อง รายละเอียด ผูรับผดิชอบ      

เทคโนโลยี

สารสนเทศและ

ขอมูล 

- สงงานทางระบบออนไลนมากขึน้ - สงขอมูลเปนไฟลอิเลคทรอนิค หัวหนากลุมงาน 

-เก็บและบันทึกขอมูลในรูปแบบไฟล - ดำเนินการบันทึกขอมูลตาม เจาหนาที่ทกุคน 

 รูปแบบที่กำหนด  

บุคลากร - จัดใหมีการปรบัการทำงานทุกวนั แต - เขาปฏิบัติงานและเลิกงานคนละ หัวหนากลุมงาน 

กลับบานคนละชวงเวลา จนกวาจะกลับ ชวงเวลาโดยจดัสรรเวลาตามท่ี เจาหนาที่ทกุคน 

สูสภาวะปกต ิ กำหนดให 

- ชีแ้จงการมาตรการปองกันโควิด-19 - แจงการปฏิบัติตัวตามมาตการฯ 

- จัดใหมีการสงบุคลากรเขารับการ - สงบุคลากรเขารับการอบรมตาม 

อบรมภายในและภายนอก หนังสือแจงเวียน 

- จัดอบรมภายในโดยลดจำนวนผูเขา - เวนระยะหางของการจัดที่นั่ง 

รวมลงตามความเหมาะสม ในขณะอบรม 

คูคา/ผูใหบริการที่

สำคัญ 

ประสานกับหัวหนาโครงการเรื่องการ โทรประสานงานและสงขอความ เจาหนาที ่

จัดทำหนังสือสั่งซื้อ/จางเหมา ทางออนไลน 

งบประมาณ - ปรับปรุงทำแผนการเบิกจายเงิน จัดทำและปรัปรุงเอกสาร หัวหนากลุมงาน 

ใหทันตามกำหนด แผนการดำเนินงาน เจาหนาที่ที่เก่ียวของ 

- ขอยกเลิกหรือขอขยายเวลาเวลา จัดทำเอกสารขอยกเลิกหรือ หัวหนาโครงการวิจัย 

5. กลุมงานพัฒนาคุณภาพ 

สถานที่ปฏิบัติงาน ปรับเวลาการทำงานเปนแบบ งานพัฒนาคุณภาพ ชั้น 8  หัวหนากลุมงาน 

เหลื่อมเวลา เปน 07.30-15.30   เจาหนาที ่

08.30 – 16.30น.และ 09.30 – 17.30 

น. 

  

Work from home ทำงานที่บาน   

อุปกรณการแพทย

และเวชภัณฑ 

ไมม ี - - 

เทคโนโลยี

สารสนเทศและ

ขอมูล 

- สงงานทางระบบออนไลนมากขึน้ - สงขอมูลเปนไฟลอิเลคทรอนิค หัวหนากลุมงาน 

-เก็บและบันทึกขอมลูในรูปแบบไฟล - ดำเนินการบันทึกขอมูลตาม เจาหนาที่ทุกคน 

 รูปแบบที่กำหนด  

บุคลากร - จัดใหมีการปรบัการทำงานทุกวนั แต - เขาปฏิบัติงานและเลิกงานคนละ หัวหนากลุมงาน 

กลับบานคนละชวงเวลา จนกวาจะกลับ ชวงเวลาโดยจดัสรรเวลาตามท่ี เจาหนาที่ทกุคน 

สูสภาวะปกต ิ กำหนดให  

- ชี้แจงการมาตรการปองกันโควิด-19 - ปฏิบัติตามมาตรการปองกันโควิด-19  

- จัดประชุม/อบรมภายในโดยลด

จำนวน 

- เวนระยะหางของการจัดที่นัง่  

ผูเขารวมตามความเหมาะสม ในขณะอบรม New Normal  
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ทรัพยากร กลยุทธความตอเนื่อง รายละเอียด ผูรับผดิชอบ      

คูคา/ผูใหบริการที่

สำคัญ 

ประสานกับหัวหนาหนวยงาน 

เจาหนาที ่

หนังสือแจงเวียน โทรประสานงาน เจาหนาที ่

เขารวมโครงการประชุม/อบรม และสงขอความทางออนไลน  

งบประมาณ - ปรับโครงการและแผนงบประมาณ 

เพ่ือใหทัน 

จัดทำและปรับปรุงรายละเอียด หัวหนากลุมงาน 

ตามกำหนดปงบประมาณ แผนการดำเนินงาน เจาหนาที ่

6. กลุมงานพฒันานโยบายและยุทธศาสตรการแพทย 

สถานท่ีปฏิบัติงาน ปรับเวลาการทำงานเปนแบบ เหลือ่ม

เวลา 

ปรับเวลาเปน เปน 07.30-15.30 

08.30 – 16.30น.และ 09.30 – 17.30 น. 

หัวหนากลุมงาน 

Work from home ทำงานที่บาน   

อุปกรณการแพทย

และเวชภัณฑ 

ไมม ี  - 

เทคโนโลยี

สารสนเทศและ

ขอมูล 

- สงงานทางระบบออนไลนมากขึน้ - สงขอมูลเปนไฟลอิเลคทรอนิค หัวหนากลุมงาน 

-เก็บและบันทึกขอมลูในรูปแบบไฟล - ดำเนินการบันทึกขอมูลตาม เจาหนาที่ทุกคน 

บุคลากร - จัดใหมีการปรบัการทำงานทุกวนั แต - เขาปฏิบัติงานและเลิกงานคนละ หัวหนากลุมงาน 

กลับบานคนละชวงเวลา จนกวาจะกลับ ชวงเวลาโดยจดัสรรเวลาตามที่ เจาหนาที่ทุกคน 

สูสภาวะปกต ิ กำหนดให 

- ชี้แจงการมาตรการปองกันโควิด-19 - ปฏิบัติตามมาตรการปองกันโควิด-19 

- จัดประชุม/อบรมภายในโดยลด

จำนวน 

- เวนระยะหางของการจัดที่นั่ง 

ผูเขารวมตามความเหมาะสม ในขณะอบรม New Normal 

คูคา/ผูใหบริการท่ี

สำคัญ 

ประสานกับหัวหนาหนวยงาน 

เจาหนาที ่

หนังสือแจงเวียน โทรประสานงาน เจาหนาที ่

เขารวมโครงการประชุม/อบรม และสงขอความทางออนไลน 

7. คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนษุย 

สถานท่ี

ปฏิบัติงาน 

ปรับเวลาการทำงานเปนแบบเหลือ่มเวลา 

เชน 08.30 – 16.30 น. และ 09.30 – 

17.30 

สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัใน

มนุษย ช้ัน 7 อาคาร 33 ป 

- ประธานคณะกรรมการ 

- เลขานุการคณะกรรมการ 

 

 

อุปกรณการแพทย

และเวชภัณฑ 

- คอมพิวเตอร 

- Flash drive 

 - เจาหนาที่สำนักงาน 
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ทรัพยากร กลยุทธความตอเนื่อง รายละเอียด ผูรับผดิชอบ      

เทคโนโลยี

สารสนเทศและ

ขอมูล 

สงงานทางระบบออนไลน และบันทึก

ขอมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส 

สงขอมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส และ

ดำเนินการขอมลูตามรูปแบบที่กำหนด 

- เจาหนาที่สำนักงาน 

บุคลากร - ชี้แจงการมาตรการปองกันโควิด-19 

- จัดใหมีการสงบุคลากรเขารับการ

อบรมภายนอกและภายใน 

- จัดประชุมภายในโดยการเวน

ระยะหางอยางเหมาะสม 

- แจงการปฏิบัติตัวตามมาตรการฯ 

- เวนระยะหางของการจัดที่นั่งในขณะ

ประชุม 

- ใชการดำเนินการผานทางออนไลน 

- คณะกรรมการฯ ทุกคน 

- เจาหนาที่สำนักงาน 

คูคาและผูให

บริการที่สำคญั 

ประสานกับหัวหนาโครงการเรื่องการสง

เอกสารขอพิจารณาจริยธรรม 

โทรประสานงานและสงขอความทาง

ออนไลน 

- เจาหนาที่สำนักงาน 

งบประมาณ ปรับปรุงทำแผนการเบิกจายเงนิใหทัน

ตามกำหนด 

จัดทำและปรับปรุงเอกสารแผนการ

ดำเนินงาน 

- คณะกรรมการทุกคน 

- เจาหนาที่สำนักงาน 

8. คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในสัตว 

สถานท่ีปฏิบัติงาน ปรับเวลาการทำงานเปนแบบ งานวิจัย ชั้น 8 ตึก 33 ป หัวหนากลุมงาน 

เหลื่อมเวลา เชน 08.30 – 16.30น. 

และ 09.30 – 17.30 น. 

อุปกรณการแพทย

และเวชภัณฑ 

- ไมม ี   

เทคโนโลยี

สารสนเทศและ

ขอมูล 

- สงงานทางระบบออนไลนมากขึน้ - สงขอมลูเปนไฟลอิเลคทรอนิค หัวหนากลุมงาน 

-เก็บและบันทึกขอมูลในรูปแบบไฟล - ดำเนินการบันทึกขอมูลตาม เจาหนาที่ทุกคน 

รปูแบบที่กำหนด 

บุคลากร - จัดใหมีการปรบัการทำงานทุกวัน แต - เขาปฏิบัติงานและเลิกงานคนละ หัวหนากลุมงาน 

กลับบานคนละชวงเวลา จนกวาจะกลับ ชวงเวลาโดยจดัสรรเวลาตามที่ เจาหนาที่ทุกคน 

สูสภาวะปกต ิ กำหนดให 

- ชี้แจงการมาตรการปองกันโควิด-19 - แจงการปฏิบัติตัวตามมาตการฯ 

- จัดใหมีการสงบุคลากรเขารับการ - สงบุคลากรเขารับการอบรมตาม 

อบรมภายในและภายนอก หนังสือแจงเวียน 

- จัดประชมุภายในโดยลดจำนวนผูเขา - เวนระยะหางของการจัดที่นั่ง 

รวมลงตามความเหมาะสม ในขณะประชุม 

คูคา/ผูใหบริการที่

สำคัญ 

ประสานกับหัวหนาโครงการเรื่องการ โทรประสานงานและสงขอความ เจาหนาที ่

สงเอกสารขอพิจารณาจริยธรรม ทางออนไลน 

งบประมาณ - ปรับปรุงทำแผนการเบิกจายเงนิ จัดทำและปรัปรุงเอกสาร หัวหนากลุมงาน 

ใหทันตามกำหนด แผนการดำเนนิงาน เจาหนาที่ที่เก่ียวของ 
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ตารางที่ 36 ประเภททรัพยากรและแหลงทรัพยากร 

ประเภททรัพยากร สถานการณแพรระบาด

ควบคุมได 

สถานการณแพรระบาด

ปานกลาง 

สถานการณแพรระบาด

รุนแรง 

หมายเหตุ 

1. ดานสถานท่ีปฏิบัติงาน

สำรอง 

(Working Space 

Requirement)    

บริหารจดัการระดบั

สถานพยาบาลและ

ระดับจังหวดั 

บริหารจดัการ 

ระดับเขต 

บริหารจัดการระดบัประเทศ  

2. ความตองการดานวสัดุ

อุปกรณ (Equipment & 

Supplies Requiment) 

บริหารจดัการระดบั

สถานพยาบาล 

บริหารจดัการ 

ระดับเขต 

บริหารจดัการระดบัประเทศ  

3) ความตองการดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศและ

ขอมูล (IT & Information 

Requirement) 

บริหารจดัการระดบั

สถานพยาบาลและ

ระดับจังหวดั 

บริหารจดัการ 

ระดับเขต 

บริหารจดัการระดบัประเทศ  

4) ความตองการดานบุคลากร

สาหรับความตอเนื่องเพื่อ

ปฏิบัติงาน 

(Personnel Requirement) 

บริหารจดัการระดบั

สถานพยาบาลและ

ระดับจังหวดั 

บริหารจัดการ 

ระดับเขต 

บริหารจดัการระดบัประเทศ  

5) ความตองการดานผู

ใหบริการที่สาคัญ 

(Service Requirement) 

บริหารจัดการระดบั

สถานพยาบาลและ

ระดับจังหวดั 

บริหารจดัการ 

ระดับเขต 

บริหารจดัการระดบัประเทศ  
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บทที่ 6  

ระบบบัญชาเหตกุารณ (Incident Command System)และลำดับการแจงเหตุฉุกเฉิน (Call Tree) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

- หนวยการเงินการคลัง 

- หนวยจดัซ้ือจัดจาง 

- หนวยประกันภัย 

 - หนวยกฎหมาย 

 

Stockpiling and Logistic 

- ยาและเวชภณัฑทางการแพทย 

- เครื่องมือแพทย 

- อาหารและเครื่องอุปโภค

บริโภค 

- หนวยอำนวยการ (ขนสง/

อาคารสถานที่ / ความสะอาด 

เสนทางเคลื่อนยาย) 

Medical Service Team 

Mental Health Asses. & Treat. Team 

Environmental Health Team 

Disease Control Team  

Joint Investigation Team 

Strategic Tech. Advisory Group 

Situation Awareness Team 

Resource and Human  

Management unit 

Incident Commander

1. นายศักรินทร วงศเลิศศิริ 0817343449

2. นายเจริญชัย พากเพียรไพโรจน  0814356018

Operation 

นายชัยโรจน  เอ้ือไพโรจนกิจ 0816583113

นางนิตยา  ภูริพันธ 0894854499

Planning

นายมนตชัย ศิริบํารุงวศ   0817326318

Logistic

นางสาวผองพรรณ อินเล็ก 0862859292

Finance/Law

นายชัยวัฒน เกตุพันธ 0840763400

Risk Comunication & 
Public information 

นายสิริทธินทร  ฉันศิริกาญจน  0813096273

 Liaison Officer

นางสาวรุจิรา  อักษร  0890088544

นางสาวพรทิพย  สายสุด  0823535192

นางพอใจ  สุวรรณเทพ  0818544063

Safety Officer

นางสาววันดี  ไตรภพสกุล   0817351289
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ตารางที่ 37 รายชื่อคณะทำงานศนูยปฏิบัติการเพ่ือตอบโตภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุข ตามโครงสรางระบบบัญชาเหตุการณดาน

การแพทยและสาธารณสุข (INCIDENT COMMANDER CALL TREE) 

หนาที ่ ผูรับผิดชอบหลัก ผูรับผิดชอบสำรอง 

ชื่อ - สกลุ หมายเลขโทรศพัท ชื่อ - สกุล หมายเลขโทรศัพท 

1. ผูบัญชาเหตุการณ นายแพทยศกัรินทร  วงศเลิศศิร ิ

(ผูอำนวยการโรงพยาบาลเลดิสิน) 

081-7343449 นายแพทยชัยโรจน  เอ้ือไพโรจนกิจ 

(รองผูอำนวยการดานการแพทย 1) 

 

081-6583113 

นายแพทยเจรญิชัย  พากเพียรไพโรจน 

(รองผูอำนวยการดานพัฒนาระบบสขุภาพ) 

081-4356018 นายแพทยมนตชัย ศริิบำรุงวงศ 

(รองผูอำนวยการดานการแพทย 2) 

 

081-732-6318 

2. ภารกิจประสานงานและเลขานกุาร  

(Liaison Officer) 

นางสาวรจุิรา  อักษร (ดานการแพทย) 089-0088544  

นางสาวพรทิพย  สายสุด (ดานการพยาบาล) 082-3535192 

นางพอใจ สุวรรณเทพ (ดานอำนวยการ) 081-854-4063 

3. ภารกจิสื่อสารความเสี่ยงและ

ประชาสัมพันธ (Risk Communication 

and Public Information Officer) 

นายแพทยสิริทธินทร  ฉันศิริกาญจน 081-3096273 นายแพทยชัยสิทธิ์  ใบไม 089-447-7666 

นางสาวรุจิรา  อักษร 089-0088544 

4. ภารกิจความปลอดภัย (Safety 

Officer) 

แพทยหญิงวนัดี  ไตรภพสกุล 081-735-1289 นางสาววิไลพร  สุเวชยถาวร 081-860-7018 

5. คณะกรรมการภารกจิปฏิบัติการ 

(Operation) 

นายแพทยชัยโรจน  เอ้ือไพโรจนกิจ 

(รองผูอำนวยการดานการแพทย 1) 

081-6583113 นางนติยา  ภูริพันธ 

(รองผูอำนวยการดานการพยาบาล) 

089-4854499 

5.1 Medical Service Team นายแพทยชัยโรจน  เอ้ือไพโรจนกิจ 

(รองผูอำนวยการดานการแพทย 1) 

081-6583113 นางนิตยา  ภูรพัินธ 

(รองผูอำนวยการดานการพยาบาล) 

089-4854499 

นางสาวจันทรเพ็ญ  พาหงษ 081-868-2033 

5.2 Mental Health Asses. & Treat. 

Team 

แพทยหญิงประภาศร ี วงษสุวรรณ 083-634-3349 นายแพทยศรชัย มโนมัย 081-496-3899 

นางสาวพรรณวดี  กัณฑธนกิจ 089-454-5127 

5.3 Environmental Health Team นายแพทยศรชัย มโนมัย 081-496-3899 นางสาววิไลพร  สุเวชยถาวร 081-860-7018 
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หนาที ่ ผูรับผิดชอบหลัก ผูรับผิดชอบสำรอง 

ชื่อ - สกลุ หมายเลขโทรศพัท ชื่อ - สกุล หมายเลขโทรศัพท 

นางพอใจ สุวรรณเทพ 081-854-4063 

5.4 ภารกิจสอบสวนและควบคุมโรค 

Disease Control Team and Joint 

Investigation Team 

แพทยหญิงณัฐวรรณ  พละวฑุิโฒทัย 084-7176887 นางสาวปราณ ี วตะกูลสิน 081-917-4892 

6. คณะกรรมการภารกจิดานยุทธศาสตร 

(Planning section) 

นายแพทยมนตชัย  ศิริบำรุงวงศ 

(รองผูอำนวยการดานการแพทย 2) 

081-732-6318   

6.1 ภารกิจยุทธศาสตรและวิชาการ 

(Strategic Technical Advisory 

Group) 

นายแพทยศานิตย  นาวิกบุตร 

ทันตแพทยดนัย แกวกำเนิด 

086-4028863 

081-3190081 

นายแพทยสิริทธนิทร  ฉันศิรกิาญจน 081-3096273 

นายพิพัฒนานนท  ทาร ี 097-3593968 

6.2 ภารกิจตระหนักรูสถานการณ 

(Situation Awareness Team) 

แพทยหญิงณัฐวรรณ  พละวุฑิโฒทัย 084-7176887 แพทยหญิงกมลทิพย  ไชยโกมล  091-698-5366 

นายแพทยสิริทธินทร  ฉันศิริกาญจน 081-3096273 

6.3 ภารกิจดานกำลังคน (Resource 

and Human Management Team) 

นางสาวผองพรรณ  อินเล็ก 

(รองผูอำนวยการดานอำนวยการ) 

086-2859292 นางดวงพร  เลิศทรัพยอนันต 089-1112026 

นางสาวตรกีารญจน แรทองคำ 084-442-4225 

7. คณะกรรมการภารกจิสำรองเวชภัณฑ

และสงกำลังบำรุง (Stockpiling and 

Logistic) 

นางสาวผองพรรณ  อินเลก็ 

(รองผูอำนวยการดานอำนวยการ) 

086-2859292 นางสมสกุล  ศิริไชย 089-6612232 

นางสาวกิตติยา  อุบล 083-0002134 

8. คณะกรรมการภารกิจการเงนิ 

งบประมาณ และกฏหมาย (Finance 

and Law) 

นายชัยวัฒน  เกตุพันธ 084-0763400 นายชตุิพนธ  ไชยยา 081-5856116 

นางสาวจินตนา  คชภูม ิ 091-7273722 
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บทที่ 7  

การกำหนดแนวทางการตอบสนองและกอบกูภารกิจของสถานพยาบาล 
 การตอบสนองตอสภาวะวิกฤตจากโรคติดเชื้ออุบัติใหมของโรพยาบาลเลิดสิน แบงการตอบสนองในระยะตางๆ 

ออกเปน 4 ระยะ ดังนี้ 

1. ระยะทันที: การตอบสนองตอเหตุการณทนัที (ภายใน 24 ชั่วโมง) มีขอบเขตการตอบสนอง ไดแก 

 การประเมินสถานการณ 

 การแจงเหตุคณะทำงานตามผัง Call tree 

 การตรวจสอบกระบวนการสำคัญ 

 การรายงานความเสียหาย 

 การแจงขั้นตอนปฏิบัติแกบุคลากร 

 การรายงานความคืบหนา 

 สรุปสถานการณและขั้นตอนการดำเนินงาน 

2. ระยะสั้น: การตอบสนองในระยะสั้น วันที่ 2 - 7  (1 สัปดาห) 

 การติดตามการกูคืนทรัพยากร 

 การจัดหาทรัพยากรที่จำเปน 

 การดำเนินการเพ่ือใหกระบวนการสำคัญกลับมาใหบริการ 

 การเฝาระวังและควบคุม 

 การรายงานความกาวหนา 

3. ระยะกลาง: การตอบสนองในระยะกลาง วันที่ 15 – 28 (2 สัปดาห) 

 การติดตามการกูคืนทรัพยากร 

 การซอมแซม/จัดหา ทรัพยากรทุกดาน เพ่ือใหดำเนินการไดปกติ 

 การรายงานความคืบหนา 

4. ระยะยาว: การตอบสนองในระยะยาว มากกวา 28 วัน/ 1 เดือน 

 การติดตามการกูคืนทรัพยากร 

 การซอมแซม/จัดหา ทรัพยากรทุกดาน เพ่ือใหดำเนินการไดปกติ 

 การรายงานกิจกรรมและงานตางๆ 

 การรายงานความคืบหนา 
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วันที่ 1 : การตอบสนองตอเหตุการณทันที (ภายใน 24 ช่ัวโมง) 

 การปฏิบัติการใดๆ ใหบุคลากรของทุกกลุม คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอ่ืน  

และปฏิบัติตามแนวทาง แผนเผชิญเหตุ และข้ันตอนการปฏิบัติงานที่กำหนดอยางเครงครัด 

 

ข้ันตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ วัน เวลา ดำเนินการ 

1. แจงเหตุสถานการณการระบาดโรคติดเชื้อ

อุบัติใหม ตามกระบวนการ Call tree ใหกับ

บุคลากรในโรงพยาบาลภายหลังไดรับแจงจาก

หัวหนาคณะบริหารความตอเนื่องโรงพยาบาล

เลิดสิน  

หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง  ดำเนินการแลวเสร็จ 

วันท่ี ...................... 

เวลา ...................... 

2. เปด EOC ของ รพ. ที่หองประชุม 1 ชั้น 9 

อาคาร 33 ป  

ผูอำนวยการโรงพยาบาล 

รองผูอำนวยการดานการพัฒนา

ระบบสุขภาพ 

ทีมงานบริหารความตอเนื่อง 

 ดำเนินการแลวเสร็จ 

วันท่ี ...................... 

เวลา ...................... 

- ประชุมทีมบริหารความตอเนื่อง  ดำเนินการแลวเสร็จ 

วันท่ี ...................... 

เวลา ...................... 

- ประเมินสถานการณการระบาด ผลกระทบตอ

การดำเนินงาน การใหบริการ และทรัพยากร

สำคัญที่ตองใชในการบริหารความตอเนื่อง 

 ดำเนินการแลวเสร็จ 

วันท่ี ...................... 

เวลา ...................... 

- ทบทวนกระบวนงานจำเปนที่มีความเรงดวน 

หรือสงผลกระทบสูง (หากไมดำเนินการ) 

 ดำเนินการแลวเสร็จ 

วันท่ี ...................... 

เวลา ...................... 

3. ระบุ สรุปรายชื่อบุคลากรในโรงพยาบาลที่

เปนกลุมเสี่ยง และรายงานหัวหนาคณะบริหาร

ความตอเนื่องของโรงพยาบาล โดยครอบคลุม

ประเด็น ดังนี้ 

 - จำนวนและรายชื่อบุคลากร/หนวยงานท่ี

เปนกลุมเสี่ยง 

 - ความเสียหายและผลกระทบตอการ

ดำเนินงานและการใหบริการ 

ผูประสานงานของแตละหนวยงาน 

หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง 

 ดำเนินการแลวเสร็จ 

วันท่ี ...................... 

เวลา ...................... 
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ข้ันตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ วัน เวลา ดำเนินการ 

 - ทรัพยากรสำคัญที่ตองใชในการบริหาร

ความตอเนื่อง 

   - กระบวนงานจำเปนตองดำเนินงาน ที่มี

ความเรงดวนและสงผลกระทบสูงหากไม

ดำเนินการ และจำเปนตองดำเนินงานหรือ

ปฏิบัตงิานดวยมือ 

4. สื่อสารและรายงานสถานการณแกบุคคลากร

ในกลุมใหทราบตามเนื้อหาและขอความที่ไดรับ

การพิจารณาและเห็นชอบจากคณะบริหาร

ความตอเนื่องแลว 

  

5. ประเมนิสถานการณ ศักยภาพ และ

ความสามารถของหนวยบริการในการ

ดำเนินงานเรงดวนและระบุกระบวนการหลักที่

จำเปนเรงดวน ดังนี้ 

 

ทีมบริหารความตอเนื่อง 

หัวหนากลุมงานตางๆที่เก่ียวของ 

 ดำเนินการแลวเสร็จ 

วันท่ี ...................... 

เวลา ...................... 

*ขั้นตอนนี้ดำเนินการตอเนื่องถึง

การตอบสนองตอเหตุการณระยะ

สั้น (2-14 วัน) โดยตองดำเนนิการ

ใหแลวเสร็จภายใน 1 – 5 วัน 

5.1 เปดจุดคัดกรองอุณหภูมิเพิ่มเติม   ดำเนินการแลวเสร็จ 

วันท่ี ...................... 

เวลา ...................... 

5.2 ตรวจสอบคลังเวชภัณฑ หัวหนากลุมงานเภสัชกรรม  ดำเนินการแลวเสร็จ 

วันท่ี ...................... 

เวลา ...................... 

5.3 เพ่ิมจำนวนเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย 

และจุดสแกนไทยชนะ 

หัวหนางานบริหารทั่วไป  ดำเนินการแลวเสร็จ 

วันท่ี ...................... 

เวลา ...................... 

5.4 ประชาสัมพันธแกผูปวย ประชาชนทั่วไป  

ผานทาง Facebook รพ./ Line @ 

โรงพยาบาล/ปายประชาสัมพันธ/ปายไฟ/เสียง

ตามสาย โดย SAT รพ.สรุปประเด็น หลัง

หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง 

(BCP) มอบหมายงานผูเกี่ยวของ 

ไดแก 

1.ทีม SAT รพ. 

 ดำเนินการแลวเสร็จ 

วันท่ี ...................... 

เวลา ...................... 
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ข้ันตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ วัน เวลา ดำเนินการ 

ประกาศแผน แจงประชาสัมพันธ และทีมดิจิทัล

การแพทยใชสื่อตางๆ 

2.แผนกงานประชาสัมพันธ  

3.กลุมงานดิจิทัลการแพทย 

5.5 จัดตารางเวรบุคลากร ณ จุดบรกิารสำคัญ หัวหนากลุมงานตางๆ 

 

 ดำเนินการแลวเสร็จ 

วันท่ี ...................... 

เวลา ...................... 

5.6 ตรวจสอบอาคารสถานที่ หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป  ดำเนินการแลวเสร็จ 

วันท่ี ...................... 

เวลา ...................... 

5.7 แจงแผนเผชิญเหตุแกผูเก่ียวของ  หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง 

(BCP) 

 ดำเนินการแลวเสร็จ 

วันท่ี ...................... 

เวลา ...................... 

5.8 เตรียมความพรอมระบบสารสนเทศ หัวหนากลุมงานดิจิทัลการแพทย  ดำเนินการแลวเสร็จ 

วันท่ี ...................... 

เวลา ...................... 

6. รายงานความคืบหนา พรอมขออนุมัติการ

ดำเนินงาน ปฏิบัติงานดวยมือ (Manual 

Processing) สำหรับกระบวนงานที่มีความ

เรงดวน และสงผลกระทบสูงหากไมดำเนินงาน 

หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง 

(BCP) 

 ดำเนินการแลวเสร็จ 

วันท่ี ...................... 

เวลา ...................... 

7. ติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เก่ียวของ

ในการจัดหาทรัพยากรที่จำเปนในการบริหาร

ความตอเนื่อง ไดแก   

  ดำเนินการแลวเสร็จ 

วันท่ี ...................... 

เวลา ...................... 

-สถานที่ปฏิบัติงานสำรอง   ดำเนินการแลวเสร็จ 

วันที่ ...................... 

เวลา ...................... 

-วัสดุอุปกรณที่สำคญั   ดำเนินการแลวเสร็จ 

วันท่ี ...................... 

เวลา ...................... 

-เทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลที่สำคัญ   ดำเนินการแลวเสร็จ 

วันท่ี ...................... 

เวลา ...................... 



172 

ข้ันตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ วัน เวลา ดำเนินการ 

-บุคลากรหลัก   ดำเนินการแลวเสร็จ 

วันท่ี ...................... 

เวลา ...................... 

-คูคา/ผูใหบริการที่สำคัญ/ผูมีสวนไดสวนเสีย   ดำเนินการแลวเสร็จ 

วันท่ี ...................... 

เวลา ...................... 

8. พิจารณากระบวนงานที่ยังคงดำเนินการหรือ

ปฏิบัติ ดังนี้ 

ทีมบริหารความตอเนื่อง (BCP)  

8.1 ดานการดูแลรักษาผูปวย รองผูอำนวยการดานการแพทย 

รองผูอำนวยการดานการพยาบาล 

 

8.1.1 ER ดำเนินงาน 100 % หัวหนากลุมงาน / หัวหนางาน  ดำเนินการแลวเสร็จ 

วันท่ี ...................... 

เวลา ...................... 

8.1.2 ICU ดำเนินงาน 100 % หัวหนากลุมงาน / หัวหนางาน  ดำเนินการแลวเสร็จ 

วันที่ ...................... 

เวลา ...................... 

8.1.3 IPD ดำเนินงาน 75 %  หัวหนากลุมงาน / หัวหนางาน  ดำเนินการแลวเสร็จ 

วันท่ี ...................... 

เวลา ...................... 

8.1.4 OR ดำเนินงาน 75 % หัวหนากลุมงาน / หัวหนางาน  ดำเนินการแลวเสร็จ 

วันที่ ...................... 

เวลา ...................... 

8.1.5 OPD ดำเนินงาน 75 % หัวหนากลุมงาน / หัวหนางาน  ดำเนินการแลวเสร็จ 

วันท่ี ...................... 

เวลา ...................... 

8.1.6 งานสนับสนุนการแพทย ไดแก LAB X-

ray เภสัขกรรม  ดำเนินงาน 75 % 

หัวหนากลุมงาน / หัวหนางาน  ดำเนินการแลวเสร็จ 

วันท่ี ...................... 

เวลา ...................... 



173 

ข้ันตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ วัน เวลา ดำเนินการ 

8.1.7 งานสนับสนุนดานบริหาร ที่ดำเนินงาน 

100 % ไดแก รปภ. ระบบ Logistic ตางๆของ 

รพ. 

หัวหนากลุมงาน / หัวหนางาน 

เวรตรวจการ 

 ดำเนินการแลวเสร็จ 

วันท่ี ...................... 

เวลา ...................... 

8.1.8 งานสนับสนุนดานบริหาร ที่ดำเนินงาน 

75 % ไดแก งานสนับสนุนในสวน Back 

office เพ่ือหมุนเวียนไปสนับสนุนงานดาน

บริหาร ที่ยังคงดำเนินงาน 100 % 

หัวหนากลุมงาน / หัวหนางาน 

เวรตรวจการ 

 ดำเนินการแลวเสร็จ 

วันท่ี ...................... 

เวลา ...................... 

8.2 ดานแพทยศาสตรศกึษาและการฝกอบรม    ดำเนินการแลวเสร็จ 

วันท่ี ...................... 

เวลา ...................... 

8.2.1 จัดการเรียนการสอนดวยระบบออนไลน หัวหนากลุมงานสนับสนุนวิชาการ

และถายทอด 

 ดำเนินการแลวเสร็จ 

วันท่ี ...................... 

เวลา ...................... 

8.3 ดานการปองกันและควบคุมโรค   

8.3.1 ดำเนินการกำกับติดตามตรวจสอบใหมี

การดำเนินการเปนไปตามมาตรฐาน  

หัวหนากลุมงาน / หัวหนางาน  ดำเนินการแลวเสร็จ 

วันท่ี ...................... 

เวลา ...................... 

 - งานสิ่งแวดลอม หัวหนากลุมงาน / หัวหนางาน  ดำเนินการแลวเสร็จ 

วันท่ี ...................... 

เวลา ...................... 

 - ศูนยรักษาความสะอาด หัวหนากลุมงาน / หัวหนางาน  ดำเนินการแลวเสร็จ 

วันท่ี ...................... 

เวลา ...................... 

8.4 การประกันชีวิตบุคลากร   

สงรายชื่อผานกลุมงาน/ภารกิจฯ ที่งาน

ทรัพยากรบุคคล 

หัวหนากลุมงานทุกสาขา  ดำเนินการแลวเสร็จ 

วันท่ี ...................... 

เวลา ...................... 

8.5 ดาน Logistic    

8.5.1 รายงานทรัพยากรปจจุบัน    

- PPE กลุมงานพัสดุ  ดำเนินการแลวเสร็จ 

วันท่ี ...................... 
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ข้ันตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ วัน เวลา ดำเนินการ 

เวลา ...................... 

- ยาและเวชภัณฑ เภสัชกรรม   ดำเนินการแลวเสร็จ 

วันท่ี ...................... 

เวลา ...................... 

8.5.2 ระบบการรับ-สงตอผูปวย EMS  ดำเนินการแลวเสร็จ 

วันท่ี ...................... 

เวลา ...................... 

8.5.3 สำรองคลังเวชภัณฑ 3 เดือน โดยพื้นที่

จัดเก็บ ณ หองประชุมชั้น 24 อาคารกาญจนา

ภิเษก  

ภารกิจอำนวยการ (งานพัสดุ)  ดำเนินการแลวเสร็จ 

วันท่ี ...................... 

เวลา ...................... 

8.5.4 การสำรองอาหาร กลุมงานโภชนวิทยา  ดำเนินการแลวเสร็จ 

วันท่ี ...................... 

เวลา ...................... 

8.6 ดานการเงิน   

8.6.1 การประมาณการรายรับ-รายจายเงิน

บำรุง 

กลุมงานการเงนิและบัญชี  ดำเนินการแลวเสร็จ 

วันที่ ...................... 

เวลา ...................... 

8.6.2 การดำเนินการดานคาตอบแทนพิเศษ

ของบุคลากร 

กลุมงานการเงนิและบัญชี  ดำเนินการแลวเสร็จ 

วันท่ี ...................... 

เวลา ...................... 

8.7 การสื่อสารขอมูลและแผนปฏิบัติการ BCP   

8.7.1 การสื่อสารภายในองคกร ผูบริหารตามลำดับชั้น  ดำเนินการแลวเสร็จ 

วันท่ี ...................... 

เวลา ...................... 

 

8.7.2 การสื่อสารตอผูรับบริการ งานประชาสัมพันธ  ดำเนินการแลวเสร็จ 

วันท่ี ...................... 

เวลา ...................... 

9. ระบุหนวยงานที่เปนคูคา/ผูใหบริการสำหรับ

งานเรงดวน เพ่ือแจงสถานการณและแนวทาง

ทีมบริหารความตอเนื่อง (BCP)  ดำเนินการแลวเสร็จ 

วันที่ ...................... 
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ข้ันตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ วัน เวลา ดำเนินการ 

ในการบริหารงานใหมีความตอเนื่องตาม

ความเห็นของคณะบริหารความตอเนื่อง 

เวลา ...................... 

10. แจงสรุปสถานการณและขั้นตอนการ

ดำเนินการสำหรับในวันถัดไปใหกับบุคลากร

หลักเพ่ือรับทราบและดำเนินการ อาทิ แจงวัน 

เวลา และสถานที่ปฏิบัติงานสำรอง 

ทีมบริหารความตอเนื่อง (BCP)  ดำเนินการแลวเสร็จ 

วันท่ี ...................... 

เวลา ...................... 

11. รายงานความคืบหนาใหแกหัวหนาคณะ

บริหารความตอเนื่องของหนวยงานอยาง

สม่ำเสมอหรือตามที่ไดกำหนดไว 

ทีมบริหารความตอเนื่อง (BCP)  ดำเนินการแลวเสร็จ 

วันท่ี ...................... 

เวลา ...................... 
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วันที่ 2 - 14 : การตอบสนองในระยะสั้น 

 การปฏิบัติการใดๆ ใหบุคลากรของทุกกลุม คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอ่ืน  

และปฏิบัติตามแนวทาง แผนเผชิญเหตุ และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนดอยางเครงครัด 

 

ข้ันตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ วัน เวลา ดำเนินการ 

1. ติดตามสถานการณการกอบกูคืนมาของ

ทรัพยากรที่ไดรับผลกระทบ ประเมนิความ

จำเปน และระยะเวลาที่ตองใชในการกอบกูคืน 

 

หัวหนาและทีมบริหารความตอเนื่อง  ดำเนินการแลวเสร็จ 

วันท่ี ...................... 

เวลา ...................... 

*เสร็จภายใน 2 – 4 วัน 

2. ตรวจสอบหนวยงานตางๆในดานความพรอม

และขอจำกัดในการจัดหาทรัพยากรที่

จำเปนตองใชในการบริหารความตอเนื่อง ไดแก  

 - สถานท่ีปฏิบัติงานสำรอง 

 - วัสดุอุปกรณที่สำคัญ 

 - เทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลที่สำคัญ 

 - บุคลากรหลัก 

 - คูคา/ผูใหบริการที่สำคญั/ผูมีสวนไดสวน

เสีย  

หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง (BCP) 

ผูประสานงานกลุมงานแพทยสาขาตางๆ 

ผูประสานงานการพยาบาล 

ผูประสานกลุมงานเภสัชกรรม 

ผูประสานกลุมงานเทคนิคการแพทย 

ผูประสานงานกลุมงานพยาธิ 

ผูประสานงานกลุมงานโภชนวิทยา 

ผูประสานงานกลุมงานบริหารทั่วไป 

ผูประสานงานกลุมงานทรัพยากรบุคคลฯ 

ผูประสานงานกลุมงานการเงินและบัญชี 

 ดำเนินการแลวเสร็จ 

วันท่ี ...................... 

เวลา ...................... 

*เสร็จภายใน 2 – 4 วัน 

3. รายงานหัวหนาคณะบริหารความตอเนื่อง

ของแตละสวนงานถึงความพรอม ขอจำกัด 

และขอเสนอแนะในการจัดหาทรพยากรที่

จำเปนตองใชในการบริหารความตอเนื่อง 

หัวหนาและทีมบริหารความตอเนื่อง  ดำเนินการแลวเสร็จ 

วันท่ี ...................... 

เวลา ...................... 

*เสร็จภายใน 4-5 วัน 

4. ดำเนินการกอบกูและจัดหาขอมูลและ

รายงานตางๆ ที่จำเปนตองใชในการดำเนินงาน

และใหบริการ ดังนี้ 

  ดำเนินการแลวเสร็จ 

วันท่ี ...................... 

เวลา ...................... 

*ดำเนินการทุกวัน 

4.1 สื่อสารประชาสัมพันธกลุมผูปวยและ

ประชาชนอยางตอเนื่อง 

งานบริหารทั่วไป 

งานบริการทุกหนวยงาน 

 ดำเนินการแลวเสร็จ 

วันท่ี ...................... 

เวลา ...................... 

*ดำเนินการทุกวัน 
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ข้ันตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ วัน เวลา ดำเนินการ 

4.2  เตรียมทรัพยากรที่สำคัญ สำรองอุปกรณ 

Safety Stock 

หัวหนากลุมงานพัสดุ 

หัวหนา............ 

ประธาน Logistic 

 ดำเนินการแลวเสร็จ 

วันท่ี ...................... 

เวลา ...................... 

*เสร็จภายใน 2 – 4 วัน 

4.3  สำรอง ติดตั้งและใหบริการ 

Telemedicine / Telepharmacy 

หัวหนากลุมงานดิจิทัลการแพทย 

หัวหนากลุมงานแพทยสาขาตางๆ 

หัวหนาหองตรวจ 

 ดำเนินการแลวเสร็จ 

วันท่ี ...................... 

เวลา ...................... 

*เสร็จภายใน 7 วัน 

4.4 มาตรการดานความปลอดภัย การเฝาระวัง

และควบคุมโรค 

หัวหนางาน IC  ดำเนินการแลวเสร็จ 

วันท่ี ...................... 

เวลา ...................... 

 

4.5 การทำงาน Work from home ของ

หนวยงานสนับสนุน 

รองผูอำนวยการดานอำนวยการ 

หัวหนากลุมงานทรัพยาบุคคลฯ 

 

 ดำเนินการแลวเสร็จ 

วันท่ี ...................... 

เวลา ...................... 

*วันท่ี 5 

4.6  ติดตามประเมินความเสี่ยง และเหตุการ

อยางตอเนื่อง 

หัวหนาและทีมบริหารความตอเนื่อง  ดำเนินการแลวเสร็จ 

วันท่ี ...................... 

เวลา ...................... 

*ดำเนินการทุกวัน 

4.7  พิจารณากระบวนงานที่ยังคงดำเนินการ

หรือปฏิบัติ ดังนี้ 

  

1. ดานการดูแลรักษาผูปวย รองผูอำนวยการดานการแพทย 

รองผูอำนวยการดานการพยาบาล 

 

1.1 ER ดำเนินงาน 100 % หัวหนากลุมงาน / หัวหนางาน  ดำเนินการแลวเสร็จ 

วันท่ี ...................... 

เวลา ...................... 

1.8 ICU ดำเนินงาน 100 % หัวหนากลุมงาน / หัวหนางาน  ดำเนินการแลวเสร็จ 

วันท่ี ...................... 

เวลา ...................... 
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ข้ันตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ วัน เวลา ดำเนินการ 

1.3 IPD ดำเนินงาน 75 %  หัวหนากลุมงาน / หัวหนางาน  ดำเนินการแลวเสร็จ 

วันท่ี ...................... 

เวลา ...................... 

1.4 OR ดำเนินงาน 75 % หัวหนากลุมงาน / หัวหนางาน  ดำเนินการแลวเสร็จ 

วันท่ี ...................... 

เวลา ...................... 

1.5 OPD ดำเนินงาน 75 % หัวหนากลุมงาน / หัวหนางาน  ดำเนินการแลวเสร็จ 

วันท่ี ...................... 

เวลา ...................... 

1.6 งานสนับสนุนการแพทย ไดแก LAB X-ray 

เภสัขกรรม  ดำเนินงาน 75 % 

หัวหนากลุมงาน / หัวหนางาน  ดำเนินการแลวเสร็จ 

วันท่ี ...................... 

เวลา ...................... 

1.7 งานสนับสนุนดานบริหาร ที่ดำเนินงาน 

100 % ไดแก รปภ. ระบบ Logistic ตางๆของ 

รพ. 

หัวหนากลุมงาน / หัวหนางาน 

เวรตรวจการ 

 ดำเนินการแลวเสร็จ 

วันท่ี ...................... 

เวลา ...................... 

1.8 งานสนับสนุนดานบริหาร ที่ดำเนินงาน 75 

% ไดแก งานสนับสนุนในสวน Back office 

เพ่ือหมุนเวียนไปสนับสนุนงานดานบริหาร ที่

ยังคงดำเนินงาน 100 % 

หัวหนากลุมงาน / หัวหนางาน 

เวรตรวจการ 

 ดำเนินการแลวเสร็จ 

วันท่ี ...................... 

เวลา ...................... 

3. ดานแพทยศาสตรศึกษาและการฝกอบรม   

3.1 จัดการเรียนการสอนดวยระบบออนไลน หัวหนากลุมงานสนับสนุนวิชาการและ

ถายทอด 

 ดำเนินการแลวเสร็จ 

วันท่ี ...................... 

เวลา ...................... 

4. ดานการปองกันและควบคุมโรค   

4.1 ดำเนินการกำกับติดตามตรวจสอบใหมีการ

ดำเนินการเปนไปตามมาตรฐาน 

หัวหนากลุมงาน / หัวหนางาน  ดำเนินการแลวเสร็จ 

วันที่ ...................... 

เวลา ...................... 

4.1.1 งานสิ่งแวดลอม หัวหนากลุมงาน / หัวหนางาน  ดำเนินการแลวเสร็จ 

วันท่ี ...................... 

เวลา ...................... 
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ข้ันตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ วัน เวลา ดำเนินการ 

4.1.8 ศูนยรักษาความสะอาด หัวหนากลุมงาน / หัวหนางาน  ดำเนินการแลวเสร็จ 

วันท่ี ...................... 

เวลา ...................... 

5. การประกันชีวิตบุคลากร  สงรายชื่อผาน

กลุมงาน/ภารกิจฯ ที่งานทรัพยากรบุคคล 

หัวหนากลุมงานทุกสาขา  ดำเนินการแลวเสร็จ 

วันท่ี ...................... 

เวลา ...................... 

6. ดาน Logistic    

6.1 รายงานทรัพยากรปจจุบันของโรงพยาบาล  

 

 - PPE  

 - ยาและเวชภัณฑ 

ภารกิจอำนวยการ (งานพัสดุ) จัดซื้อ

จัดหา 

หอผูปวย ชั้น 88 

เภสัชกรรม 

 ดำเนินการแลวเสร็จ 

วันท่ี ...................... 

เวลา ...................... 

6.8 ระบบการรับ-สงตอผูปวย EMS  ดำเนินการแลวเสร็จ 

วันท่ี ...................... 

เวลา ...................... 

6.3 สำรองคลังเวชภัณฑ 3 เดือน โดยพื้นที่

จัดเก็บ ณ หองประชุมชั้น 84 อาคารกาญจนา

ภิเษก  

ภารกิจอำนวยการ (งานพัสดุ)  ดำเนินการแลวเสร็จ 

วันท่ี ...................... 

เวลา ...................... 

6.4 การสำรองอาหาร กลุมงานโภชนวิทยา  ดำเนินการแลวเสร็จ 

วันท่ี ...................... 

เวลา ...................... 

7. ดานการเงิน   

7.1 การประมาณการรายรับ-รายจายเงินบำรุง กลุมงานการเงนิและบัญชี  ดำเนินการแลวเสร็จ 

วันท่ี ...................... 

เวลา ...................... 

7.8 การดำเนินการดานคาตอบแทนพิเศษของ

บุคลากร 

กลุมงานการเงนิและบัญชี  ดำเนินการแลวเสร็จ 

วันท่ี ...................... 

เวลา ...................... 

8. การสื่อสารขอมูลและแผนปฏิบัติการ BCP   

8.1 การสื่อสารภายในองคกร ผูบริหารตามลำดับชั้น  ดำเนินการแลวเสร็จ 

วันท่ี ...................... 
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ข้ันตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ วัน เวลา ดำเนินการ 

เวลา ...................... 

8.8 การสื่อสารตอผูรับบริการ งานประชาสัมพันธ  ดำเนินการแลวเสร็จ 

วันท่ี ...................... 

เวลา ...................... 
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วนัท่ี 15 - 28 : การตอบสนองในระยะกลาง 

 การปฏิบัติการใดๆ ใหบุคลากรของทุกกลุม คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอื่น  

และปฏิบัติตามแนวทาง แผนเผชิญเหตุ และข้ันตอนการปฏิบัติงานที่กำหนดอยางเครงครัด  

 

ข้ันตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ วัน เวลา ดำเนินการ 

1. ติดตามสถานการณการกอบกูคืน

มาของทรัพยากรที่ไดรับผลกระทบ 

ประเมินความจำเปน และระยะเวลา

ที่ตองใชในการกอบกูคืน 

หัวหนาและทีมบริหารความตอเนื่อง   ดำเนินการแลวเสร็จ 

วันท่ี ......................................... 

เวลา ......................................... 

 

2. ระบุทรัพยากรที่จำเปนตองใชเพ่ือ

ดำเนินงานและใหบริการตามปกติ 

  

3. รายงานหัวหนาคณะบริหารความ

ตอเนื่องของแตละสวนงานถึง

สถานภาพการกอบกูคืนมาของ

ทรัพยากรที่ไดรับผลกระทบ และ

ทรัพยากรที่จำเปนตองใชเพ่ือ

ดำเนินงานและใหบริการตามปกติ 

หัวหนาและทีมบริหารความตอเนื่อง   ดำเนินการแลวเสร็จ 

วันท่ี ......................................... 

เวลา ......................................... 

*เสร็จภายใน 4 - 5 วัน 

4. ประสานและดำเนินการจัดหา/

ซอมแซม ทรัพยากรที่จำเปนตองใช

เพ่ือดำเนินงานและใหบริการ

ตามปกติ ไดแก  

 - สถานท่ีปฏิบัติงานสำรอง 

 - วัสดุอุปกรณที่สำคัญ 

 - เทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูล

ที่สำคัญ 

 - บุคลากรหลัก 

 - คูคา/ผูใหบริการที่สำคัญ/ผูมี

สวนไดสวนเสีย  

หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง (BCP) 

 และผูประสานงานสาขาตางๆ 

 

 

  ดำเนินการแลวเสร็จ 

วันท่ี ......................................... 

เวลา ......................................... 

*เสร็จภายใน 2 – 4 วัน 

5. ดำเนินการกอบกูและจัดหาขอมูล

และรายงานตางๆ ที่จำเปนตองใชใน

การดำเนินงานและใหบริการ ดังนี้ 

   ดำเนินการแลวเสร็จ 

วันท่ี ......................................... 

เวลา ......................................... 
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ข้ันตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ วัน เวลา ดำเนินการ 

*ดำเนินการทุกวัน 

5.1 สื่อสารประชาสัมพันธกลุมผูปวย

และประชาชนอยางตอเนื่อง 

งานบริหารทั่วไป 

งานบริการทุกหนวยงาน 

  ดำเนินการแลวเสร็จ 

วันท่ี ......................................... 

เวลา ......................................... 

*ดำเนินการทุกวัน 

5.2  เตรียมทรัพยากรที่สำคัญ สำรอง

อุปกรณ Safety Stock 

หัวหนากลุมงานพัสดุ 

หัวหนา............ 

ประธาน Logistic 

  ดำเนินการแลวเสร็จ 

วันที่ ......................................... 

เวลา ......................................... 

*เสร็จภายใน 2 - 4 วัน 

5.3  สำรอง ติดตั้งและใหบริการ 

Telemedicine / Telepharmacy 

หัวหนากลุมงานดิจิทัลการแพทย 

หัวหนากลุมงานแพทยสาขาตางๆ 

หัวหนาหองตรวจ 

  ดำเนินการแลวเสร็จ 

วันท่ี ......................................... 

เวลา ......................................... 

*เสร็จภายใน 7 วัน 

5.4 มาตรการดานความปลอดภัย 

การเฝาระวังและควบคุมโรค 

หัวหนางาน IC   ดำเนินการแลวเสร็จ 

วันท่ี ......................................... 

เวลา ......................................... 

5.5 การทำงาน Work from home 

ของหนวยงานชสนับสนุน 

รองผูอำนวยการดานอำนวยการ 

หัวหนากลุมงานทรัพยาบุคคลฯ 

 

  ดำเนินการแลวเสร็จ 

วันท่ี ......................................... 

เวลา ......................................... 

*วันที่ 5 

5.6  ติดตามประเมินความเสี่ยง และ

เหตุการอยางตอเนื่อง 

หัวหนาและทีมบริหารความตอเนื่อง   ดำเนินการแลวเสร็จ 

วันที่ ......................................... 

เวลา ......................................... 

*ดำเนินการทุกวัน 

5.7  พิจารณากระบวนงานที่ยังคง

ดำเนินการหรือปฏิบัติ ดังนี้ 

  

1. ดานการดูแลรักษาผูปวย รองผูอำนวยการดานการแพทย 

รองผูอำนวยการดานการพยาบาล 

 

1.1 ER ดำเนินงาน 100 % หัวหนากลุมงาน / หัวหนางาน   ดำเนินการแลวเสร็จ 

วันท่ี ......................................... 
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ข้ันตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ วัน เวลา ดำเนินการ 

เวลา ......................................... 

1.8 ICU ดำเนินงาน 100 % หัวหนากลุมงาน / หัวหนางาน   ดำเนินการแลวเสร็จ 

วันท่ี ......................................... 

เวลา ......................................... 

1.3 IPD ดำเนินงาน 75 %  หัวหนากลุมงาน / หัวหนางาน   ดำเนินการแลวเสร็จ 

วันท่ี ......................................... 

เวลา ......................................... 

1.4 OR ดำเนินงาน 75 % หัวหนากลุมงาน / หัวหนางาน   ดำเนินการแลวเสร็จ 

วันท่ี ......................................... 

เวลา ......................................... 

1.5 OPD ดำเนินงาน 75 % หัวหนากลุมงาน / หัวหนางาน   ดำเนินการแลวเสร็จ 

วันท่ี ......................................... 

เวลา ......................................... 

1.6 งานสนับสนุนการแพทย ไดแก 

LAB X-ray เภสัขกรรม  ดำเนินงาน 

75 % 

หัวหนากลุมงาน / หัวหนางาน   ดำเนินการแลวเสร็จ 

วันท่ี ......................................... 

เวลา ......................................... 

1.7 งานสนับสนุนดานบริหาร ที่

ดำเนินงาน 100 % ไดแก รปภ. 

ระบบ Logistic ตางๆของ รพ. 

หัวหนากลุมงาน / หัวหนางาน 

เวรตรวจการ 

  ดำเนินการแลวเสร็จ 

วันท่ี ......................................... 

เวลา ......................................... 

1.8 งานสนับสนุนดานบริหาร ที่

ดำเนินงาน 75 % ไดแก งาน

สนับสนุนในสวน Back office เพ่ือ

หมุนเวียนไปสนับสนุนงานดาน

บริหาร ที่ยังคงดำเนินงาน 100 % 

 

หัวหนากลุมงาน / หัวหนางาน 

เวรตรวจการ 

  ดำเนินการแลวเสร็จ 

วันท่ี ......................................... 

เวลา ......................................... 

3. ดานแพทยศาสตรศึกษาและการ

ฝกอบรม 

  

3.1 จัดการเรียนการสอนดวยระบบ

ออนไลน 

หัวหนากลุมงานสนับสนุนวิชาการและ

ถายทอด 

  ดำเนินการแลวเสร็จ 

วันท่ี ......................................... 

เวลา ......................................... 
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ข้ันตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ วัน เวลา ดำเนินการ 

4. ดานการปองกันและควบคุมโรค   

4.1 ดำเนินการกำกับติดตาม

ตรวจสอบใหมีการดำเนินการเปนไป

ตามมาตรฐาน 

 

หัวหนากลุมงาน / หัวหนางาน   ดำเนินการแลวเสร็จ 

วันท่ี ......................................... 

เวลา ......................................... 

4.1.1 งานสิ่งแวดลอม หัวหนากลุมงาน / หัวหนางาน   ดำเนินการแลวเสร็จ 

วันท่ี ......................................... 

เวลา ......................................... 

4.1.8 ศูนยรักษาความสะอาด หัวหนากลุมงาน / หัวหนางาน   ดำเนินการแลวเสร็จ 

วันท่ี ......................................... 

เวลา ......................................... 

5. การประกันชีวิตบุคลากร  สง

รายชื่อผานกลุมงาน/ภารกิจฯ ที่งาน

ทรัพยากรบุคคล 

 

หัวหนากลุมงานทุกสาขา   ดำเนินการแลวเสร็จ 

วันท่ี ......................................... 

เวลา ......................................... 

6. ดาน Logistic    

6.1 รายงานทรัพยากรปจจุบันของ

โรงพยาบาล  

 - PPE  

 - ยาและเวชภัณฑ 

ภารกิจอำนวยการ (งานพัสดุ) จัดซื้อ

จัดหา 

หอผูปวย ชั้น 88 

เภสัชกรรม 

  ดำเนินการแลวเสร็จ 

วันท่ี ......................................... 

เวลา ......................................... 

6.8 ระบบการรับ-สงตอผูปวย EMS   ดำเนินการแลวเสร็จ 

วันท่ี ......................................... 

เวลา ......................................... 

6.3 สำรองคลังเวชภัณฑ 3 เดือน 

โดยพื้นที่จัดเก็บ ณ หองประชุมชั้น 

84 อาคารกาญจนาภิเษก  

ภารกิจอำนวยการ (งานพัสดุ)   ดำเนินการแลวเสร็จ 

วันท่ี ......................................... 

เวลา ......................................... 

6.4 การสำรองอาหาร กลุมงานโภชนวิทยา   ดำเนินการแลวเสร็จ 

วันท่ี ......................................... 

เวลา ......................................... 

7. ดานการเงิน   
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ข้ันตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ วัน เวลา ดำเนินการ 

7.1 การประมาณการรายรับ-รายจาย

เงินบำรุง 

กลุมงานการเงนิและบัญชี   ดำเนินการแลวเสร็จ 

วันท่ี ......................................... 

เวลา ......................................... 

7.8 การดำเนินการดานคาตอบแทน

พิเศษของบุคลากร 

กลุมงานการเงินและบัญชี   ดำเนินการแลวเสร็จ 

วันท่ี ......................................... 

เวลา ......................................... 

8. การสื่อสารขอมูลและแผนปฏิบัติ

การ BCP 

  

8.1 การสื่อสารภายในองคกร ผูบริหารตามลำดับชั้น   ดำเนินการแลวเสร็จ 

วันท่ี ......................................... 

เวลา ......................................... 

8.8 การสื่อสารตอผูรับบริการ งานประชาสัมพันธ   ดำเนินการแลวเสร็จ 

วันท่ี ......................................... 

เวลา ......................................... 
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ภายหลังวันที่  28 : การตอบสนองในระยะยาว 

 การปฏิบัติการใดๆ ใหบุคลากรของทุกกลุม คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอื่น  

และปฏิบัติตามแนวทาง แผนเผชิญเหตุ และข้ันตอนการปฏิบัติงานที่กำหนดอยางเครงครัด  

 

ข้ันตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ วัน เวลา ดำเนินการ 

1. ติดตามสถานการณการกอบกูคืน

มาของทรัพยากรที่ไดรับผลกระทบ 

ประเมินความจำเปน และระยะเวลา

ที่ตองใชในการกอบกูคืน 

หัวหนาและทีมบริหารความตอเนื่อง   ดำเนินการแลวเสร็จ 

วันท่ี ......................................... 

เวลา ......................................... 

 

2. ระบุทรัพยากรที่จำเปนตองใชเพ่ือ

ดำเนินงานและใหบริการตามปกติ 

  

3. รายงานหัวหนาคณะบริหารความ

ตอเนื่องของแตละสวนงานถึง

สถานภาพการกอบกูคืนมาของ

ทรัพยากรที่ไดรับผลกระทบ และ

ทรัพยากรที่จำเปนตองใชเพื่อ

ดำเนินงานและใหบริการตามปกติ 

หัวหนาและทีมบริหารความตอเนื่อง   ดำเนินการแลวเสร็จ 

วันท่ี ......................................... 

เวลา ......................................... 

*เสร็จภายใน 4 - 5 วัน 

4. ประสานและดำเนินการจัดหา/

ซอมแซม ทรัพยากรที่จำเปนตองใช

เพ่ือดำเนินงานและใหบริการ

ตามปกติ ไดแก  

 - สถานท่ีปฏิบัติงานสำรอง 

 - วัสดุอุปกรณที่สำคัญ 

 - เทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูล

ที่สำคัญ 

 - บุคลากรหลัก 

 - คูคา/ผูใหบริการที่สำคญั/ผูมี

สวนไดสวนเสีย  

หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง (BCP) 

และผูประสานงานสาขาตางๆ 

 

 

  ดำเนินการแลวเสร็จ 

วันท่ี ......................................... 

เวลา ......................................... 

*เสร็จภายใน 2 – 4 วัน 

5. ดำเนินการกอบกูและจัดหาขอมูล

และรายงานตางๆ ที่จำเปนตองใชใน

การดำเนินงานและใหบริการ ดังนี้ 

   ดำเนินการแลวเสร็จ 

วันท่ี ......................................... 

เวลา ......................................... 
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ข้ันตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ วัน เวลา ดำเนินการ 

*ดำเนินการทุกวัน 

5.1 สือ่สารประชาสัมพันธกลุมผูปวย

และประชาชนอยางตอเนื่อง 

งานบริหารทั่วไป 

งานบริการทุกหนวยงาน 

  ดำเนินการแลวเสร็จ 

วันท่ี ......................................... 

เวลา ......................................... 

*ดำเนินการทุกวัน 

5.2  เตรียมทรัพยากรที่สำคัญ สำรอง

อุปกรณ Safety Stock 

หัวหนากลุมงานพัสดุ 

หัวหนา............ 

ประธาน Logistic 

  ดำเนินการแลวเสร็จ 

วันท่ี ......................................... 

เวลา ......................................... 

*เสร็จภายใน 2 - 4 วัน 

5.3  สำรอง ติดตั้งและใหบริการ 

Telemedicine / Telepharmacy 

หัวหนากลุมงานดิจิทัลการแพทย 

หัวหนากลุมงานแพทยสาขาตางๆ 

หัวหนาหองตรวจ 

  ดำเนินการแลวเสร็จ 

วันท่ี ......................................... 

เวลา ......................................... 

*เสร็จภายใน 7 วัน 

5.4 มาตรการดานความปลอดภัย 

การเฝาระวังและควบคุมโรค 

หัวหนางาน IC   ดำเนินการแลวเสร็จ 

วันท่ี ......................................... 

เวลา ......................................... 

5.5 การทำงาน Work from home 

ของหนวยงานชสนับสนุน 

รองผูอำนวยการดานอำนวยการ 

หัวหนากลุมงานทรัพยาบุคคลฯ 

 

  ดำเนินการแลวเสร็จ 

วันท่ี ......................................... 

เวลา ......................................... 

*วันที่ 5 

5.6  ติดตามประเมินความเสี่ยง และ

เหตุการอยางตอเนื่อง 

หัวหนาและทีมบริหารความตอเนื่อง   ดำเนินการแลวเสร็จ 

วันท่ี ......................................... 

เวลา ......................................... 

*ดำเนินการทุกวัน 

5.7  พิจารณากระบวนงานที่ยังคง

ดำเนินการหรือปฏิบัติ ดังนี้ 

  

1. ดานการดูแลรักษาผูปวย รองผูอำนวยการดานการแพทย 

รองผูอำนวยการดานการพยาบาล 

 

1.1 ER ดำเนินงาน 100 % หัวหนากลุมงาน / หัวหนางาน   ดำเนินการแลวเสร็จ 

วันท่ี ......................................... 
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ข้ันตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ วัน เวลา ดำเนินการ 

เวลา ......................................... 

1.8 ICU ดำเนินงาน 100 % หัวหนากลุมงาน / หัวหนางาน   ดำเนินการแลวเสร็จ 

วันท่ี ......................................... 

เวลา ......................................... 

1.3 การดำเนินงานของ IPD  

สัปดาหที่ 5 ดำเนินงาน 80 %  

สัปดาหที่ 6 ดำเนินงาน 85 % 

สัปดาหที่ 7 ดำเนินงาน 90 % 

สัปดาหที่ 8 ดำเนินงาน 95 % 

สัปดาหที่ 9 เปนตนไป  ดำเนินงาน 

100 % 

หัวหนากลุมงาน / หัวหนางาน  ดำเนินการแลวเสร็จ สัปดาหที่ 5 

วันท่ี ......................................... 

เวลา ......................................... 

 ดำเนินการแลวเสร็จ สัปดาหที่ 6 

วันท่ี ......................................... 

เวลา ......................................... 

 ดำเนินการแลวเสร็จ สัปดาหที่ 7 

วันท่ี ......................................... 

เวลา ......................................... 

 ดำเนินการแลวเสร็จ สัปดาหที่ 8 

วันท่ี ......................................... 

เวลา ......................................... 

 ดำเนินการแลวเสร็จ สัปดาหที่ 9 

วันท่ี ......................................... 

เวลา ......................................... 

 

1.4 การดำเนินงานของ OR  

สัปดาหที่ 5 ดำเนินงาน 80 %  

สัปดาหที่ 6 ดำเนินงาน 85 % 

สัปดาหที่ 7 ดำเนินงาน 90 % 

สัปดาหที่ 8 ดำเนินงาน 95 % 

สัปดาหที่ 9 เปนตนไป  ดำเนินงาน 

100 % 

หัวหนากลุมงาน / หัวหนางาน  ดำเนินการแลวเสร็จ สัปดาหที่ 5 

วันที่ ......................................... 

เวลา ......................................... 

 ดำเนินการแลวเสร็จ สัปดาหที่ 6 

วันท่ี ......................................... 

เวลา ......................................... 

 ดำเนินการแลวเสร็จ สัปดาหที่ 7 

วันท่ี ......................................... 

เวลา ......................................... 

 ดำเนินการแลวเสร็จ สัปดาหที่ 8 
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ข้ันตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ วัน เวลา ดำเนินการ 

วันท่ี ......................................... 

เวลา ......................................... 

 ดำเนินการแลวเสร็จ สัปดาหที่ 9 

วันท่ี ......................................... 

เวลา .......................................... 

 

1.5 การดำเนินงานของ OPD  

สัปดาหที่ 5 ดำเนินงาน 80 %  

สัปดาหที่ 6 ดำเนินงาน 85 % 

สัปดาหที่ 7 ดำเนินงาน 90 % 

สัปดาหที่ 8 ดำเนินงาน 90 % 

สัปดาหที่ 9 เปนตนไป  ดำเนินงาน 

100 % 

หัวหนากลุมงาน / หัวหนางาน  ดำเนินการแลวเสร็จ สัปดาหที่ 5 

วันท่ี ......................................... 

เวลา ......................................... 

 ดำเนินการแลวเสร็จ สัปดาหที่ 6 

วันท่ี ......................................... 

เวลา ......................................... 

 ดำเนินการแลวเสร็จ สัปดาหที่ 7 

วันท่ี ......................................... 

เวลา ......................................... 

 ดำเนินการแลวเสร็จ สัปดาหที่ 8 

วันท่ี ......................................... 

เวลา ......................................... 

 ดำเนินการแลวเสร็จ สัปดาหที่ 9 

วันท่ี ......................................... 

เวลา ......................................... 

1.6 การดำเนินงานงานสนับสนุน

การแพทย ไดแก LAB X-ray เภสัข

กรรม  

สัปดาหที่ 5 ดำเนินงาน 80 %  

สัปดาหที่ 6 ดำเนินงาน 85 % 

สัปดาหที่ 7 ดำเนินงาน 90 % 

สัปดาหที่ 8 ดำเนินงาน 95 % 

สัปดาหที่ 9 เปนตนไป  ดำเนินงาน 

100 % 

หัวหนากลุมงาน / หัวหนางาน  ดำเนินการแลวเสร็จ สัปดาหที่ 5 

วันท่ี ......................................... 

เวลา ......................................... 

 ดำเนินการแลวเสร็จ สัปดาหที่ 6 

วันท่ี ......................................... 

เวลา ......................................... 

 ดำเนินการแลวเสร็จ สัปดาหที่ 7 

วันท่ี ......................................... 

เวลา ......................................... 
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ข้ันตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ วัน เวลา ดำเนินการ 

 ดำเนินการแลวเสร็จ สัปดาหที่ 8 

วันท่ี ......................................... 

เวลา ......................................... 

 ดำเนินการแลวเสร็จ สัปดาหที่ 9 

วันท่ี ......................................... 

เวลา ......................................... 

 

1.7 การดำเนินงานงานสนับสนุนดาน

บริหาร ที่ดำเนินงาน 100 % ไดแก 

รปภ. ระบบ Logistic ตางๆของ รพ.  

หัวหนากลุมงาน / หัวหนางาน 

เวรตรวจการ 

  ดำเนินการแลวเสร็จ 

วันท่ี ......................................... 

เวลา ......................................... 

 

1.8 การดำเนินงานของงานสนับสนุน

ดานบริหาร ไดแก งานสนับสนุนใน

สวน Back office เพื่อหมุนเวียนไป

สนับสนุนงานดานบริหาร ที่ยังคง

ดำเนินงาน 100 % 

สัปดาหที่ 5 ดำเนินงาน 80 %  

สัปดาหที่ 6 ดำเนินงาน 85 % 

สัปดาหที่ 7 ดำเนินงาน 90 % 

สัปดาหที่ 8 เปนตนไป  ดำเนินงาน 

95 % 

หัวหนากลุมงาน / หัวหนางาน 

เวรตรวจการ 

 ดำเนินการแลวเสร็จ สัปดาหที่ 5 

วันท่ี ......................................... 

เวลา ......................................... 

 ดำเนินการแลวเสร็จ สัปดาหที่ 6 

วันท่ี ......................................... 

เวลา ......................................... 

 ดำเนินการแลวเสร็จ สัปดาหที่ 7 

วันท่ี ......................................... 

เวลา ......................................... 

 ดำเนินการแลวเสร็จ สัปดาหที่ 8 

วันท่ี ......................................... 

เวลา ......................................... 

3. ดานแพทยศาสตรศึกษาและการ

ฝกอบรม 

  

3.1 จัดการเรียนการสอนดวยระบบ

ออนไลน 

หัวหนากลุมงานสนับสนุนวิชาการและ

ถายทอด 

  ดำเนินการแลวเสร็จ 

วันท่ี ......................................... 

เวลา ......................................... 

4. ดานการปองกันและควบคุมโรค   
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ข้ันตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ วัน เวลา ดำเนินการ 

4.1 ดำเนินการกำกับติดตาม

ตรวจสอบใหมีการดำเนินการเปนไป

ตามมาตรฐาน 

หัวหนากลุมงาน / หัวหนางาน   ดำเนินการแลวเสร็จ 

วันท่ี ......................................... 

เวลา ......................................... 

4.1.1 งานสิ่งแวดลอม หัวหนากลุมงาน / หัวหนางาน   ดำเนินการแลวเสร็จ 

วันท่ี ......................................... 

เวลา ......................................... 

4.1.8 ศูนยรักษาความสะอาด หัวหนากลุมงาน / หัวหนางาน   ดำเนินการแลวเสร็จ 

วันท่ี ......................................... 

เวลา ......................................... 

5. การประกันชีวิตบุคลากร  สง

รายชื่อผานกลุมงาน/ภารกิจฯ ที่งาน

ทรัพยากรบุคคล 

หัวหนากลุมงานทุกสาขา   ดำเนินการแลวเสร็จ 

วันท่ี ......................................... 

เวลา ......................................... 

6. ดาน Logistic    

6.1 รายงานทรพัยากรปจจุบันของ

โรงพยาบาล 

 - PPE  

 - ยาและเวชภัณฑ 

ภารกิจอำนวยการ (งานพัสดุ) จัดซื้อ

จัดหา 

หอผูปวย ชั้น 88 

เภสัชกรรม 

  ดำเนินการแลวเสร็จ 

วันท่ี ......................................... 

เวลา ......................................... 

6.8 ระบบการรับ-สงตอผูปวย EMS   ดำเนินการแลวเสร็จ 

วันท่ี ......................................... 

เวลา ......................................... 

6.3 สำรองคลังเวชภัณฑ 3 เดือน 

โดยพื้นที่จัดเก็บ ณ หองประชุมชั้น 

84 อาคารกาญจนาภิเษก  

ภารกิจอำนวยการ (งานพัสดุ)   ดำเนินการแลวเสร็จ 

วันท่ี ......................................... 

เวลา ......................................... 

6.4 การสำรองอาหาร กลุมงานโภชนวิทยา   ดำเนินการแลวเสร็จ 

วันท่ี ......................................... 

เวลา ......................................... 

7. ดานการเงิน   

7.1 การประมาณการรายรับ-รายจาย

เงินบำรุง 

กลุมงานการเงนิและบัญชี   ดำเนินการแลวเสร็จ 

วันที่ ......................................... 

เวลา ......................................... 
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ข้ันตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ วัน เวลา ดำเนินการ 

7.8 การดำเนินการดานคาตอบแทน

พิเศษของบุคลากร 

กลุมงานการเงนิและบัญชี   ดำเนินการแลวเสร็จ 

วันท่ี ......................................... 

เวลา ......................................... 

8. การสื่อสารขอมูลและแผนปฏิบัติ

การ BCP 

  

8.1 การสื่อสารภายในองคกร ผูบริหารตามลำดับชั้น   ดำเนินการแลวเสร็จ 

วันที่ ......................................... 

เวลา ......................................... 

8.8 การสื่อสารตอผูรับบริการ งานประชาสัมพันธ   ดำเนินการแลวเสร็จ 

วันท่ี ......................................... 

เวลา ......................................... 

 

 

ข้ันตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ วัน เวลา ดำเนินการ 

1. ดานการดูแลรักษาผูปวย รองผูอำนวยการดานการแพทย 

รองผูอำนวยการดานการพยาบาล 

 

1.1 ER ดำเนินงาน 100 % หัวหนากลุมงาน / หัวหนางาน   ดำเนินการแลวเสร็จ 

วันท่ี .................................... 

เวลา ................................... 

1.8 ICU ดำเนินงาน 100 % หัวหนากลุมงาน / หัวหนางาน   ดำเนินการแลวเสร็จ 

วันท่ี .................................... 

เวลา .................................... 

1.3 การดำเนินงานของ IPD  

สัปดาหที่ 5 ดำเนินงาน 80 %  

สัปดาหที่ 6 ดำเนินงาน 85 % 

สัปดาหที่ 7 ดำเนินงาน 90 % 

สัปดาหที่ 8 ดำเนินงาน 95 % 

สัปดาหที่ 9 เปนตนไป  ดำเนินงาน 

100 % 

หัวหนากลุมงาน / หัวหนางาน  ดำเนินการแลวเสร็จ สัปดาหที่ 5 

วันท่ี .................................. 

เวลา ................................... 

 ดำเนินการแลวเสร็จ สัปดาหที่ 6 

วันท่ี ................................... 

เวลา ......................................... 

 ดำเนินการแลวเสร็จ สัปดาหที่ 7 

วันท่ี ......................................... 
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ข้ันตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ วัน เวลา ดำเนินการ 

เวลา ......................................... 

 ดำเนินการแลวเสร็จ สัปดาหที่ 8 

วันท่ี ......................................... 

เวลา ......................................... 

 ดำเนินการแลวเสร็จ สัปดาหที่ 9 

วันท่ี ......................................... 

เวลา ......................................... 

 

1.4 การดำเนินงานของ OR  

สัปดาหที่ 5 ดำเนินงาน 80 %  

สัปดาหที่ 6 ดำเนินงาน 85 % 

สัปดาหที่ 7 ดำเนินงาน 90 % 

สัปดาหที่ 8 ดำเนินงาน 95 % 

สัปดาหที่ 9 เปนตนไป  ดำเนินงาน 

100 % 

หัวหนากลุมงาน / หัวหนางาน  ดำเนินการแลวเสร็จ สัปดาหที่ 5 

วันท่ี ......................................... 

เวลา ......................................... 

 ดำเนินการแลวเสร็จ สัปดาหที่ 6 

วันท่ี ......................................... 

เวลา ......................................... 

 ดำเนินการแลวเสร็จ สัปดาหที่ 7 

วันท่ี ......................................... 

เวลา ......................................... 

 ดำเนินการแลวเสร็จ สัปดาหที่ 8 

วันท่ี ......................................... 

เวลา ......................................... 

 ดำเนินการแลวเสร็จ สัปดาหที่ 9 

วันท่ี ......................................... 

เวลา ......................................... 

 

1.5 การดำเนินงานของ OPD  

สัปดาหที่ 5 ดำเนินงาน 80 %  

สัปดาหที่ 6 ดำเนินงาน 85 % 

สัปดาหที่ 7 ดำเนินงาน 90 % 

สัปดาหที่ 8 ดำเนินงาน 90 % 

หัวหนากลุมงาน / หัวหนางาน  ดำเนินการแลวเสร็จ สัปดาหที่ 5 

วันท่ี ......................................... 

เวลา ......................................... 

 ดำเนินการแลวเสร็จ สัปดาหที่ 6 

วันท่ี ......................................... 

เวลา ......................................... 
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ข้ันตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ วัน เวลา ดำเนินการ 

สัปดาหที่ 9 เปนตนไป  ดำเนินงาน 

100 % 

 ดำเนินการแลวเสร็จ สัปดาหที่ 7 

วันท่ี ......................................... 

เวลา ......................................... 

 ดำเนินการแลวเสร็จ สัปดาหที่ 8 

วันท่ี ......................................... 

เวลา ......................................... 

 ดำเนินการแลวเสร็จ สัปดาหที่ 9 

วันท่ี ......................................... 

เวลา ......................................... 

1.6 การดำเนินงานงานสนับสนุน

การแพทย ไดแก LAB X-ray เภสขั

กรรม  

สัปดาหที่ 5 ดำเนินงาน 80 %  

สัปดาหที่ 6 ดำเนินงาน 85 % 

สัปดาหที่ 7 ดำเนินงาน 90 % 

สัปดาหที่ 8 ดำเนินงาน 95 % 

สัปดาหที่ 9 เปนตนไป  ดำเนินงาน 

100 % 

หัวหนากลุมงาน / หัวหนางาน  ดำเนินการแลวเสร็จ สัปดาหที่ 5 

วันท่ี ......................................... 

เวลา ......................................... 

 ดำเนินการแลวเสร็จ สัปดาหที่ 6 

วันท่ี ......................................... 

เวลา ......................................... 

 ดำเนินการแลวเสร็จ สัปดาหที่ 7 

วันท่ี ......................................... 

เวลา ......................................... 

 ดำเนินการแลวเสร็จ สัปดาหที่ 8 

วันท่ี ......................................... 

เวลา ......................................... 

 ดำเนินการแลวเสร็จ สัปดาหที่ 9 

วันท่ี ......................................... 

เวลา ......................................... 

1.7 การดำเนินงานงานสนับสนุนดาน

บริหาร ที่ดำเนินงาน 100 % ไดแก 

รปภ. ระบบ Logistic ตางๆของ รพ.  

หัวหนากลุมงาน / หัวหนางาน 

เวรตรวจการ 

  ดำเนินการแลวเสร็จ 

วันท่ี ......................................... 

เวลา ......................................... 

 

1.8 การดำเนินงานของงานสนับสนุน

ดานบริหาร ไดแก งานสนับสนุนใน

หัวหนากลุมงาน / หัวหนางาน 

เวรตรวจการ 

 ดำเนินการแลวเสร็จ สัปดาหที่ 5 

วันท่ี ......................................... 



195 

ข้ันตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ วัน เวลา ดำเนินการ 

สวน Back office เพื่อหมุนเวียนไป

สนับสนุนงานดานบริหาร ที่ยังคง

ดำเนินงาน 100 % 

สัปดาหที่ 5 ดำเนินงาน 80 %  

สัปดาหที่ 6 ดำเนินงาน 85 % 

สัปดาหที่ 7 ดำเนินงาน 90 % 

สัปดาหที่ 8 เปนตนไป  ดำเนินงาน 

95 % 

เวลา ......................................... 

 ดำเนินการแลวเสร็จ สัปดาหที่ 6 

วันท่ี ......................................... 

เวลา ......................................... 

 ดำเนินการแลวเสร็จ สัปดาหที่ 7 

วันท่ี ......................................... 

เวลา ......................................... 

 ดำเนินการแลวเสร็จ สัปดาหที่ 8 

วันท่ี ......................................... 

เวลา ......................................... 

3. ดานแพทยศาสตรศึกษาและการ

ฝกอบรม 

  

3.1 จัดการเรียนการสอนดวยระบบ

ออนไลน 

หัวหนากลุมงานสนับสนุนวิชาการและ

ถายทอด 

  ดำเนินการแลวเสร็จ 

วันที่ ......................................... 

เวลา ......................................... 

 

4. ดานการปองกันและควบคุมโรค   

4.1 ดำเนินการกำกับติดตาม

ตรวจสอบใหมีการดำเนินการเปนไป

ตามมาตรฐาน 

หัวหนากลุมงาน / หัวหนางาน   ดำเนินการแลวเสร็จ 

วันท่ี ......................................... 

เวลา ......................................... 

4.1.1 งานสิ่งแวดลอม หัวหนากลุมงาน / หัวหนางาน   ดำเนินการแลวเสร็จ 

วันท่ี ......................................... 

เวลา ......................................... 

4.1.8 ศูนยรักษาความสะอาด หัวหนากลุมงาน / หัวหนางาน   ดำเนินการแลวเสร็จ 

วันท่ี ......................................... 

เวลา ......................................... 

5. การประกันชีวิตบุคลากร  สง

รายชื่อผานกลุมงาน/ภารกิจฯ ที่งาน

ทรัพยากรบุคคล 

หัวหนากลุมงานทุกสาขา   ดำเนินการแลวเสร็จ 

วันที่ ......................................... 

เวลา ......................................... 
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ข้ันตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ วัน เวลา ดำเนินการ 

6. ดาน Logistic    

6.1 รายงานทรัพยากรปจจุบันของ

โรงพยาบาล 

 - PPE  

 - ยาและเวชภัณฑ 

ภารกิจอำนวยการ (งานพัสดุ) จัดซื้อ

จัดหา 

หอผูปวย ชั้น 88 

เภสัชกรรม 

  ดำเนินการแลวเสร็จ 

วันท่ี ......................................... 

เวลา ......................................... 

6.8 ระบบการรับ-สงตอผูปวย EMS   ดำเนินการแลวเสร็จ 

วันท่ี ......................................... 

เวลา ......................................... 

6.3 สำรองคลังเวชภัณฑ 3 เดือน 

โดยพื้นที่จัดเก็บ ณ หองประชุมชั้น 

84 อาคารกาญจนาภิเษก  

ภารกิจอำนวยการ (งานพัสดุ)   ดำเนินการแลวเสร็จ 

วันท่ี ......................................... 

เวลา ......................................... 

6.4 การสำรองอาหาร กลุมงานโภชนวิทยา   ดำเนินการแลวเสร็จ 

วันท่ี ......................................... 

เวลา ......................................... 

 

7. ดานการเงิน   

7.1 การประมาณการรายรับ-รายจาย

เงินบำรุง 

กลุมงานการเงนิและบัญชี   ดำเนินการแลวเสร็จ 

วันที่ ......................................... 

เวลา ......................................... 

7.8 การดำเนินการดานคาตอบแทน

พิเศษของบุคลากร 

กลุมงานการเงนิและบัญชี   ดำเนินการแลวเสร็จ 

วันท่ี ......................................... 

เวลา ......................................... 

8. การสื่อสารขอมูลและแผนปฏิบัติ

การ BCP 

  

8.1 การสื่อสารภายในองคกร ผูบริหารตามลำดับชั้น   ดำเนินการแลวเสร็จ 

วันท่ี ......................................... 

เวลา ......................................... 

8.8 การสื่อสารตอผูรับบริการ งานประชาสัมพันธ   ดำเนินการแลวเสร็จ 

วันท่ี ......................................... 

เวลา ......................................... 
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ภาคผนวก 

ภาคผนวก 1 แนวทางการปรับภารกิจการบริการทางการแพทย  

 การปรับภารกิจการบริการทางการแพทยขึ้นกับสถานการณและบริบทของพื้นที่ ดังนี้ 

โรงพยาบาล 

(ระดับ) 

โรคท่ัวไป ใช

ทรัพยากร PPE 

โรคท่ัวไป 

ไมกระทบตอ

ทรพัยากร 

โรคเรื้อรังอื่น  ๆที่

จำเปนตองรับยา

ตอเนื่อง 

โรคระยะเวลารอ

คอยการรักษามีผล

ตอชีวิต หรือสาหัส 

วิกฤตฉุกเฉิน 

และการ

ชวยชีวิต 

รักษาและปองกนั

การแพรกระจาย

ของเชื้อ 

A หยุด 

มอบหมาย

บุคลากรปฏิบัติ

ภารกิจอ่ืน 

ลด ถายโอน PCC  

PCU หรือ รพ.ลูก

ขาย  

ลด ถายโอน 

ลด ถายโอน PCC  

PCU 

รบัยารานขายยา 

สงยาทาง

ไปรษณีย  

อสม. สงยา 

คงไว 

ลด ถายโอน 

คงไว Designated 

hospital severe 

case +/- organ 

failure และ 

Moderate case 

S รพ. 

จังหวัด 

Designated 

hospital severe / 

Moderate / Mild 

case 

S รพ.ชุมชน 

M1 

คงไว รับถายโอน รับถายโอน คงไว 

รบัถายโอน 

เตรียมรับ Mild 

case  

เตรียมความพรอม

ดาน IC อาจปรับ

เปน Field 

hospital 

M8, F 

รพ.สต. 

คงไว 
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ภาคผนวก 2 แผนเตรียมความพรอมกรณีการแพรระบาดในวงกวาง COVID-2019 สำหรับการดำเนินงาน ARI ใน

ดานอัตรากำลังบุคลากร/สถานที่ 

 

จำนวน

ผูปวย 

Triage 

point 

จำนวนแพทย 

Fixed+Pool 

Nurse ผูชวย สถานที่ตรวจ 

ARI 

สถานที่ดูแล

กรณี 

Resuscitation 

หมายเหตุ 

<100 1 1+0 1 1 โถงทางเขา

ชั้น1 

อาคารเลิดรักษ รับได 1 ราย 

100-800 8 8+0 8 8 สวนอินชเคป อาคารเลิดรักษ รับได 1 ราย 

800-300 4 8+4 3 3 สวนอินชเคป ER - จัด pool 

staff 

ชวยเหลือ

ภารกิจสำคัญ 

- กรณเีคส 

resuscitation 

> 1 ราย 

แผนโยกผูปวย

ฉุกเฉินท่ัวไป? 

300-400 5 8+6 4 4 สวนอินชเคป 

+ ? 

ER 

400-500 6 8+8 5 5 สวนอินชเคป 

+ ? 

ER 
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ภาคผนวก 3 แผนเตรียมความพรอมกรณีการแพรระบาดในวงกวาง COVID-2019 ดานสถานที่ 
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ภาคผนวก 4 แผนเตรียมความพรอมกรณีการแพรระบาดในวงกวาง COVID-2019 ดานการจัดการ ARI Clinic, PUI Clinic (OPD) 

รายการ 

8.00-16.00 น. 16.00-00.00 น. 00.00-08.00 น. 

ARI 

clinic 
ทัว่ไป SWAB ARI clinic ทั่วไป SWAB 

ARI 

clinic 
ทั่วไป SWAB 

สถานที ่ เต็นท 1 คลินิกปกต ิ เต็นท 8 ทางเขา OPD - ทางเขาประตู3 ER - 

จำนวนผูปวย 100-800 คน   

แพทย รายคาบ รายคาบ L1 L3 / Fixed - แพทยเวร ER - 

จำนวน 8 - 1 1 1 - 1 - 

จำนวนผูปวย 800-300 คน         

แพทย รายคาบ/

L3 

รายคาบ 

 

L1 

 

L3 / 

Fixed 

- 

 

แพทยเวร 

ER 

  

จำนวน 8+8 - 8 8 1 - 1 1 - 

Security 1. ชุด PPE (ตาม ID suggestion) 

2. คาตอบแทน (+ คาเสี่ยงภัย) 

3. Covid Insurance 

4. Environment (air flow, protection shield, หองเปลีย่น/ถอดชุด) 

ยาที่สั่งใหผูปวย 1. URI set (paracetamol, M.tussis, CPM) 

2. Add on เทาที่จำเปน 
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ภาคผนวก 5 แนวทางของการจัดการ BCP  

ขอยกเปน 3 กรณี  

1.ระดับเริ่มตนคือทำงานเหมือนเดิม เชน มีเคส confirm แตปริมาณไมเยอะ 7 หองเราเพียงพอตอการรับคนไข  

Function การทำงาน 100% 

2.ระดับปานกลาง เชน เคส confirm เกิน 7 หอง แตไมเกิน 14  

Function การทำงานเหลือ 75% / เปด ward isolation เพ่ิมที่ 22/1 

3.ระดับสูง เชน confirm เกิน 14 หอง  

Function การทำงานเหลือ 50% / ตองเปด ward isolation เพ่ิมขึ่นที่ชั้น 21/1-2 

4.ระดับสงูสุดคือ 1.การแพรระบาดวงกวาง เปนสถานะการ overcrowding หรือ มีการระบาดภายใน รพ (จะครอบคลุม

เหตุการณที่เจาหนาที่ติดเชื้อภายใน รพ)  

Function การทำงานเหลือ 25% / มีการปด ward สามัญ เพ่ือปรับเปลี่ยนไปเปน cohort ward 

โดยคง Function การทำงานในระดับนั้นๆเปนจำนวน 2 สัปดาห แลวจึงขยับ function การทำงานขึ้น 5% ทุกๆ 1 

สัปดาห 

ระดับความ

รุนแรง 

เกณฑ/ สถานการณ การบริการ

(%) 

การจัดการ ระยะเวลาดำเนินการตาม

สถานการณ 

ต่ำ Confirm case < 7 หอง 100 Admit ที่ช้ัน 22/2 คง function การทำงานใน

ระดับนั้น2 สัปดาห 

แลวเพ่ิมระดับการบริการขึ้น 5 

% ทุก ๆ 1 สัปดาห 

ปานกลาง Confirm case มากกวา 7 หอง  

แตไมเกิน 14 หอง 

75 เปดช้ัน 22/1 

สูง Confirm case > 14 หอง 50 เปดช้ัน 21/1-21/2 

สูงมาก แพรระบาดวงกวาง ๖ 

(Overcrowding) หรือมีการ

ระบาดภายใน รพ. รวมถึง

เหตุการณท่ีเจาหนาที่ติดเช้ือภายใน

รพ. 

 

25 ปด ward สามัญ เพ่ือ

ปรับเปน Cohort 

ward ให 
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ภาคผนวก 6 ข้ันตอนการบริหารความตอเนื่องและกอบกูกระบวนการ โรงพยาบาลเลิดสิน 
 

1. แผนการ/วิธีการ : Hospital Survillance and Preparedness 

    การตอบสนอง ระยะ    แรก (ภายใน 24 ชั่วโมง)                 สั้น (ภายใน 2-14 วัน) 

    กลาง (ภายใน 15-28 วัน)       ยาว (> 28 วัน) 

การพิจารณา 

 ดำเนินการเฝาระวังโดยประเมินจากสถานการณ มี confirm case COVID แบบ person to person contact ในตางจังหวัด  

เฝาระวังและติดตาม Trigger 

 

ขั้นตอนและกจิกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 

1. แจงสถานการณและเฝาระวัง (Alert) 1. รองผูอำนวยการดานพัฒนาระบบสุขภาพ 

2. Situation Awareness Team  (SAT) 

 

2. ยกระดับเฝาระวัง (Trigger) จากระบบ สองทาง คือระบบประเทศและ 

confirm positive ของโรงพยาบาล / จาก war room หรือชองทางที่จะ

ไดรับขอมลูลวงหนากอนการประกาศขาว 

2. เรียกประชุมทมี บริหาร และบริการ แจงขาวสารและสถานการณ 

COVID-19 ใหทราบ  (โดยรองผูอำนวยการดานพัฒนาระบบสุขภาพ แจง 

Liason Team เพื่อประสานเรียกประชุม) 

3. ยกระดับการคัดกรอง และ การเลือกใชชดุ PPE 

4. ยายตำแหนง ARI กลับที่เดมิ (ตู Container) เมื่อมเีคส confirm ใน

กรุงเทพฯ 

 

2. แผนการ/วิธีการ : EOC & BCP Activation 

   2.1 EOC Activation 

ขั้นตอนและกจิกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 

1. ติดตามสถานการณการกระบาด Situation Awareness Team  (SAT) 

2 เมื่อสถานการณเขาเกณฑประกาศเปดแผน BCP ผูอำนวยการประกาศแผน 

BCP และมอบรองผูอำนวยการดานพัฒนาระบบสุขภาพเปน Commander 

ในการดำเนินการตามแผน BCP ในแตละระดบั 

1. ผูอำนวยการ 

2. รองผูอำนวยการดานพัฒนาระบบสุขภาพ 

 

3. จัดตั้งหองประชุม EOC/ทีมบรหิารความตอเนื่อง พรอมระบบ 

Conference และเครื่องมือสื่อสาร ณ หองประชุม 1 ชั้น 9 อาคาร 33 ป 

1. รองผูอำนวยการดานพัฒนาระบบสุขภาพ 

2. หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป 

4. มอบหมายภารกิจตามคำสั่งแตงตั้ง  

 

BCP Activation ตาม Criteria ดังนี้ 

   2.2 มี confirm case COVID แบบ person to person contact ในกรุงเทพและปริมณฑล 
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การตอบสนอง ระยะ    แรก (ภายใน 24 ชั่วโมง)                  สั้น (ภายใน 2-14 วัน) 

    กลาง (ภายใน 15-28 วัน)       ยาว (> 28 วัน) 

ขั้นตอนและกจิกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 

1. เรียกประชุมทมี บริหาร และบริการ แจงขาวสารและสถานการณ COVID-

19 ใหทราบ 

1. หัวหนาและทีมบริหารความตอเนื่อง 

2. ทีม IC  

2. ยกระดับการคัดกรอง และ การเลือกใชชุด PPE 

3. จัดการดานสถานที่ ลดจำนวนทางเขา-ออกโรงพยาบาล เพ่ือ Screening 

คนเขา-ออก 

2. หัวหนาบริหารทั่วไป 

4. งดจัดตลาดนัด 

5. เปดบริการ AIR clinic ที่สวนอินชเคปหนาโรงพยาบาล 1. หัวหนากลุมงานการพยาบาลผูปวยนอก 

2. หัวหนากลุมงานการพยาบาลเวชศาสตร

ครอบครัว 

 

2.3 มี confirm case COVID admit ที่ ward Isolation โรงพยาบาลเลิดสิน ไมเกิน 7 เตียง และมกีารระบาดภายในประเทศ 

การตอบสนอง ระยะ    แรก (ภายใน 24 ชั่วโมง)                  สั้น (ภายใน 2-14 วัน) 

    กลาง (ภายใน 15-28 วัน)       ยาว (> 28 วัน) 

ขั้นตอนและกจิกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 

1.ดำเนินการตามขั้นตอนขอที่ 1- 5 ในขอ 2.2 1. หัวหนาและทีมบริหารความตอเนื่อง 

2. ทีม IC 

3. หัวหนาบริหารทั่วไป 

4. หัวหนากลุมงานการพยาบาลผูปวยนอก 

5. หัวหนากลุมงานการพยาบาลเวชศาสตร

ครอบครัว 

2. เตรียมสำรองเตยีงที่หอผูปวย 22/1 

  - งดการรับใหม และเตรยีมจำหนาย/ยายไป ward อื่น  

  - เตรียมอุปกรณรองรับผูปวย case covid จำนวน 7 หอง 

1. หัวหนากลุมงานการพยาบาลผูปวยใน 

2. หัวหนางานการพยาบาลหอผูปวยพิเศษ 

3. หัวหนาหอผูปวยพิเศษ 22/1 

 

 

2.4 มี confirm case COVID admit ที่ ward Isolation โรงพยาบาลเลิดสิน มากกวา 7 เตียง แตไมเกิน        14 หอง และมีการ

ระบาดภายในประเทศ 

การตอบสนอง ระยะ    แรก (ภายใน 24 ชั่วโมง)                  สั้น (ภายใน 2-14 วัน) 

    กลาง (ภายใน 15-28 วัน)       ยาว (> 28 วัน) 

ขั้นตอนและกจิกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 

1. ดำเนนิการตามข้ันตอนขอที่ 1- 5 ในขอ 2.2 1. หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง 
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ขั้นตอนและกจิกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 

2. เปดหอผูปวย 22/1 2. ทีม IC  

3.หัวหนาบริหารทั่วไป 

4.หัวหนากลุมงานการพยาบาลผูปวยนอก 

5. หัวหนากลุมงานการพยาบาลเวชศาสตร

ครอบครัว 

6. หัวหนากลุมงานการพยาบาลผูปวยใน 

7. หัวหนางานการพยาบาลหอผูปวยพิเศษ 

8. หัวหนาหอผูปวยพิเศษ 22/1 

3. ลดระดับบริการของโรงพยาบาลเหลือ 75 %   ในบางหนวยงาน เพือ่ลด

ความแออัดและสำรองคน 

4. สำรองบุคลากรดานการแพทย เชน แพทย พยาบาล ผูชวยเหลือคนไข ,

พนักงานเคลื่อนยาย, Lab, X-ray, รปภ. แมบาน เพ่ือเปนกำลังเสริมเปนทีม

การดูแล ณ Ward Isolation , ARI clinic 

5. เตรียมสำรองเตยีงที่หอผูปวย 21/1-21/2 (หอพักแพทย) 

  - งดการรับใหม และเตรยีมจำหนาย/ยายไป ward อื่น  

  - เตรียมอุปกรณรองรับผูปวย case covid จำนวน 7 หอง 

1. หัวหนากลุมงานการพยาบาลผูปวยใน 

2. หัวหนางานการพยาบาลหอผูปวยพิเศษ 

3. หัวหนาหอผูปวยพิเศษ 21/2 

 

2.5 มี confirm case COVID admit ที่ ward Isolation โรงพยาบาลเลิดสิน 14 หองขึ้นไป และมีการ.      

     ระบาดภายในประเทศ 

 การตอบสนอง ระยะ    แรก (ภายใน 24 ชั่วโมง)                  สั้น (ภายใน 2-14 วัน) 

     กลาง (ภายใน 15-28 วัน)       ยาว (> 28 วัน) 

ขั้นตอนและกจิกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 

1. ดำเนินการตามข้ันตอนขอที่ 1- 5 ในขอ 2.2 1. หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง 

2. ทีม IC  

3.หัวหนาบริหารทั่วไป 

4.หัวหนากลุมงานการพยาบาลผูปวยนอก 

5. หัวหนากลุมงานการพยาบาลเวชศาสตร

ครอบครัว 

6. หัวหนากลุมงานการพยาบาลผูปวยใน 

7. หัวหนางานการพยาบาลหอผูปวยพิเศษ 

8. หัวหนาหอผูปวยพิเศษ 22/1 

9. หัวหนากลุมงานการพยาบาลผูปวยใน 

10. หัวหนางานการพยาบาลหอผูปวยพิเศษ 

11. หัวหนาหอผูปวยพิเศษ 21/2 

 

2. เปดหอผูปวย 21/1 และ 21/2 

   

 

4. ลดระดับบริการของโรงพยาบาลเหลือ 50 % ในบางหนวยงาน  

5. สำรองเวชภัณฑ และ PPE 

6. สำรองบุคลากรดานการแพทย เชน แพทย พยาบาล ผูชวยเหลือคนไข ,

พนักงานเคลื่อนยาย, Lab, X-ray, รปภ. แมบาน เพ่ือเปนกำลังเสริมเปนทีม

การดูแล ณ Ward Isolation , ARI clinic 
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2.6  มี confirm case COVID admit ที่ ward Isolation โรงพยาบาลเลิดสิน 21-28 หอง จัดเปนการระบาดแบบรุนแรงและอาจ

เกิดสถานการณ Overcrowding  และมีการระบาดภายในประเทศ 

 การตอบสนอง ระยะ    แรก (ภายใน 24 ชั่วโมง)                  สั้น (ภายใน 2-14 วัน) 

     กลาง (ภายใน 15-28 วัน)       ยาว (> 28 วัน) 

 

ขั้นตอนและกจิกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 

1. ดำเนินการตามขั้นตอนขอที่ 1- 5 ในขอ 2.2 1. หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง 

2. ทีม IC  

3.หัวหนาบริหารทั่วไป 

4.หัวหนากลุมงานการพยาบาลผูปวยนอก 

5. หัวหนากลุมงานการพยาบาลเวชศาสตร

ครอบครัว 

6. หัวหนากลุมงานการพยาบาลผูปวยใน 

7. หัวหนางานการพยาบาลหอผูปวยพิเศษ 

8. หัวหนาหอผูปวยพิเศษ 22/1 

9. หัวหนากลุมงานการพยาบาลผูปวยใน 

10. หัวหนางานการพยาบาลหอผูปวยพิเศษ 

11. หัวหนาหอผูปวยพิเศษ 21/2 

12. หัวหนาหอผูปวยอายุรกรรมชาย 

13. หัวหนาหอผูปวยอายุรกรรมหญิง 

 

2. ลดระดับบริการของโรงพยาบาลเหลอื 25 % ในบางหนวยงาน  

3. เตรียมสำรองหอผูปวยอายุรกรรมชาย-หญิง เปน Cohort ward  

  - งดการรับใหม และเตรยีมจำหนาย/ยายไป ward อื่น  

  - เตรียมอุปกรณรองรับผูปวย case covid จำนวน 7 หอง 

 

 

2.7  มี confirm case COVID ที่เปนเจาหนาที่และติดมาจากภายในโรงพยาบาล 

 การตอบสนอง ระยะ    แรก (ภายใน 24 ชั่วโมง)                  สัน้ (ภายใน 2-14 วัน) 

     กลาง (ภายใน 15-28 วัน)       ยาว (> 28 วัน) 

ขั้นตอนและกจิกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 

1. ดำเนินการตามขั้นตอนขอที่ 1- 5 ในขอ 2.2 1. หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง 

2. ทีม IC  

3.หัวหนาบริหารทั่วไป 

4.หัวหนากลุมงานการพยาบาลผูปวยนอก 

5. หัวหนากลุมงานการพยาบาลเวชศาสตร

ครอบครัว 

6. หัวหนากลุมงานการพยาบาลผูปวยใน 

7. หัวหนางานการพยาบาลหอผูปวยพิเศษ 

8. หัวหนาหอผูปวยพิเศษ 22/1 

9. หัวหนากลุมงานการพยาบาลผูปวยใน 

2. ลดระดับบริการของโรงพยาบาลเหลือ 25 % เพ่ือลดความเสีย่งท่ีจะเกิด

การระบาดหนักภายในโรงพยาบาล  

3. IC สอบสวนโรค คัดแยกกลุมเสีย่งตามแนวทางปฏิบัติ โดยใหdลุมเสี่ยงทำ 

quarantine ตัวเองที่บาน หรือสวน organize quarantine ที่หอผูปวยชั้น  

23  
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ขั้นตอนและกจิกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 

10. หัวหนางานการพยาบาลหอผูปวยพิเศษ 

11. หัวหนาหอผูปวยพิเศษ 21/2 

12. หัวหนาหอผูปวยอายุรกรรมชาย 

13. หัวหนาหอผูปวยอายุรกรรมหญิง 

 

4. ดำเนนิการ active screening ในกลุมผูมีความเสี่ยงสูงตามแนวทางปฏิบัติ ทีม IC  

 

5. กรณีที่คณะผูบริหารติด COVID ใหทำตามข้ันตอนขางตน และมอบหมาย

ใหทีมบริหารตามลำดับขั้นใน Command tree ปฏิบัติงานแทน  

คณะผูบริหารความตอเนื่อง 

หัวหนากลุมงาน 

3. แผนการ/วิธีการ : การมอบหมายภารกิจแกสมาชิก 

    การตอบสนอง ระยะ    แรก (ภายใน 24 ชั่วโมง)                  สั้น (ภายใน 2-14 วัน) 

    กลาง (ภายใน 15-28 วัน)       ยาว (> 28 วัน) 

ขั้นตอนและกจิกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 

 กรณผูีปวยตองสงสยัตดิเช้ือ กลุมงานรังสีวิทยาจะสงเจาหนาที่ไป

เอกซเรยผูปวยที่หองแยก AIIR ของหองฉุกเฉิน 

 

-นักรังสีการแพทย 

-พนักงานการแพทยและรังสเีทคนคิ 

 กรณผีูปวยที่ติดเช้ือ หรือผูปวยท่ีมคีวามเสีย่งติดเชื้อรอการยืนยันผล 

กลุมงานรังสีวิทยาจะสงเจาหนาทีไ่ปเอกซเรยผูปวยที่ หอผูปวยโรคอุบัติใหม 

ชั้น 22 อาคารกาญจนาภิเษก 

 

-นักรังสีการแพทย 

-พนักงานการแพทยและรังสเีทคนคิ 

 

4.แผนการ/วิธีการ : การบริหารจัดการ Regular Service 

หอผูปวยอายุรกรรมชาย ชั้น 13 

การตอบสนอง ระยะ    แรก (ภายใน 24 ชั่วโมง)                  สั้น (ภายใน 2-14 วัน) 

    กลาง (ภายใน 15-28 วัน)       ยาว (> 28 วัน) 

 

ขั้นตอนและกจิกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 

1.ดูแลผูปวย หอง AIIR 4 หอง   และผูปวยชาย อายุรกรรมที่มภีาวะวิกฤติ  

กึ่งวิกฤติ  จำนวน 22 เตียง 

โดยดูแลในเรื่อง 

*การพยาบาล ผูปวย  ตามสภาวะการเจ็บปวย 

*การดูแลหอง AIIR / เครื่องมือ เทคโนโลยตีางๆ  ใหสามารถ ทำงานไดตาม

มาตรฐาน  ถามีความผดิปกติ ประสานผูเก่ียวของ ในการดำเนินการแกไข 

*หัวหนาหอผูปวย อายุรกรรมชาย ชั้น 13 

*พยาบาลวิชาชีพ  จำนวน 25 คน  

 -พยาบาลวิชาชีพที่เปน ICWN และพยาบาล

วิชาชีพที่มีประสบการณการทำงานตั้งแต 3 ป

ขึ้นไป ปฏิบัติงานที่หอง AIIR  โดยใชอัตรากำลัง

ตามภาระงาน  อยางนอย 1 : 1 
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ขั้นตอนและกจิกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 

*การควบคุมและปองกันการแพรกระจายเชื้อ  จากผูปวยสูผูปวย   บุคลากร  

และผูรับบริการอ่ืนๆ  เชนการดูแลความสะอาดหองและอุปกรณตางๆ   การ

กำจัดของเสีย และสิ่งปฏิกูลตางๆ  เปนตน 

*จัดเตรยีมวัสดุการแพทย ใหเพียงพอ ประมาณ 1 สัปดาห 

2.เมื่อรับผูปวย Covid  ชั้น 22/1-1  , ชั้น 21 เต็ม    มีการเปดเปน Cohort 

ward   รับผูปวย 22 เตียง เทาเดมิ  โดยยายผูปวยวิกฤติ ไปICU  ,ผูปวย

สังเกตุอาการไปอายุรกรรมรวม , ผูปวยเรื้อรัง ตองนอนโรงพยาบาล  ยาย

แผนก ศัลยกรรม / กระดูก /หู ตา คอ จมูก   ผูปวยที่สามารถกลับบานได  

จำหนาย  และสงตอเยีย่มบาน   มีการสงยาทางไปรษณีย  หรือสงพรอมการ

เย่ียมบาน  

-พยาบาล ที่มีประสบการณ มากกวา 5 ปเปน

หัวหนาเวร  ในการดูแลผูปวย 22 เตียง โดยใช

อัตรากำลัง ตามภาระงาน 1:4-5 

-หอผูปวยที่มีสมรรถนะ  สามารถดูแลผูปวยได  

จากการประชุมแบงภาระงานในการดูแลผูปวย 

 

หองผาตัด 

การตอบสนอง ระยะ   แรก  (ภายใน 24 ซม.)                 สั้น (ภายใน 2-14 วัน) 

 กลาง  (ภายใน 15-28 วัน)     ยาว (  > 28 วัน) 

ขั้นตอนและกจิกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 

1.  แจงเหตุฉุกเฉิน วิกฤต (Alert team) ใหกับบุคลากร ในหนวยงาน

ภายหลังไดรับแจงจากหัวหนาคณะบริหารความตอเนื่องของ

โรงพยาบาล 

หัวหนางานการพยาบาลผูปวยผาตัด 

ประธานกรรมการหองผาตดั 

2.  ทบทวนแนวทางปฏิบัติสำหรับรับผูปวยติดเช้ือCovid-19/PUI ที่เขารับ

การผาตัด 

3.  ทบทวนการเคลื่อนยายผูปวย เขารับการผาตดั 

4. ทบทวนการใส และถอด ชุดปองกัน PPE 

5.  ทบทวนบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบหัวหนาเวร พยาบาลผูสง

เครื่องมือ พยาบาลรอบนอก ทีมเปล ทีมพนักงานทำความสะอาด 

6.  ทบทวน การทำความสะอาดอปุกรณ และพ้ืนที่ 

7.  จัดอัตรากำลัง ตามแผน       ทีม /  

 

การตอบสนอง ระยะ    แรก  (ภายใน 24 ซม.)                สั้น (ภายใน 2-14 วัน) 

 กลาง  (ภายใน 15-28 วัน)     ยาว (  > 28 วัน) 

ขั้นตอนและกจิกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 

1.  จัดหาอุปกรณปองกันใหเพียงพอ เชน ชุด PPE , N95  หัวหนางานการพยาบาลผูปวยผาตัด 

ประธานกรรมการหองผาตดั 2.  จัดอัตรากำลังตามแผน     ทีม 

3.  วิเคราะห ปญหา และอุปสรรค ในการปฏิบัติงานและนำมาปรับปรุง

พัฒนา 
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ขั้นตอนและกจิกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 

4.  ใหความรู ทบทวนแนวทางปฏิบัติอางเขมขน 

5.  ปรานกับสหสาขาวิชาชีพ ใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน 

6.  เตรียมความพรอมทางทรัพยากร และทีมรับผูปวย Covid-19 เพ่ิมขึ้น 

 

การตอบสนอง ระยะ   แรก  (ภายใน 24 วัน)                 สั้น (ภายใน 2-14 วัน) 

 กลาง  (ภายใน 15-28 วัน)     ยาว (  > 28 วัน) 

ขั้นตอนและกจิกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 

1.  สำรองอุปกรณ ยา เวชภัณฑ ตางๆ ใหเพียงพอหมุนเวียนใชงาน หัวหนางานการพยาบาลผูปวยผาตัด 

ประธานกรรมการหองผาตดั 2.  เตรียมแผน บุคลากร ทดแทน 

3.  ทดสอบ ความพรอมของแผน และปฏิบัติงานตามแผน 

 

 

การตอบสนอง ระยะ   แรก  (ภายใน 24 ซม.)                สั้น (ภายใน 2-14 วัน) 

 กลาง  (ภายใน 15-28 วัน)     ยาว (  > 28 วัน) 

ขั้นตอนและกจิกรรม บทบาทความรับผดิชอบ 

1. สำรองอุปกรณ เวชภณัฑ และยา ใหเพียงพอหมุนเวียน ในระยะยาว หัวหนางานการพยาบาลผูปวยผาตัด 

ประธานกรรมการหองผาตดั 

2.  ฝกซอมแผน เพ่ือทบทวนการปฏิบัติงาน เปนระยะ  

3.  ประชุม ปรึกษาหารือกับบุคลากรในหนวยงานทุกระดับเพ่ือวิเคราะห

ปญหา และอุปสรรคตางๆ เพ่ือนำมาปรับปรุงพัฒนางาน 

 

 

กลุมงานโภชนาการ 

การตอบสนอง ระยะ   แรก (ภายใน 24 วัน)                  สั้น (ภายใน 2-14 วัน) 

    กลาง (ภายใน 15-28 วัน)       ยาว (> 28 วัน) 

ขั้นตอนและกจิกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 

เพ่ิมปริมาณการ Stock วัตถุดิบอาหารผูปวยทุกประเภท - Safety Stock วัตถุดิบอาหารสด 1 สัปดาห 

- Safety Stock อาหารทางการแพทยและ 

  ภาชนะบรรจภุัณฑอาหาร 3 เดือน 

ดัดแปลงเมนูอาหารเพ่ือใหลอกับวตัถุดิบในตลาด - ตรวจสอบปรมิาณสินคาใน Stock ของผูคา  

  และขอเอกสารยืนยันปรมิาณสินคา Stock   

  วาสามารถสงไดอยางนอย 6 เดอืน ในกรณีที่ 

  เปนวัตถุดิบอาหารสด กลุมงานโภชนศาสตร 

  จะสงคำสั่งซื้ออาหารใหผูคาลวงหนา 15    
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ขั้นตอนและกจิกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 

  วันในกรณทีี่ผูคาพบวาวัตถุดบิใดไม 

  สามารถจัดหาได กลุมงานโภชนศาสตรจะทำ 

  การปรับเปลี่ยนเมนูอาหารตามวตัถุดิบ 

  อาหารท่ีสามารถหาไดในปจจุบนัทันที 

ปรับเปลีย่นการสงอาหารเพ่ือลดการสัมผสัความเสี่ยง - ทำการสงมอบอาหารท่ีหนาหอผูปวยกับ 

  เจาหนาที่พยาบาล ไมทำการสงถึงเตียงผูปวย 

  เพ่ือลดการสัมผสัความเสีย่งการติดเช้ือ 

ทบทวนการใสชุดปฏิบัติงาน การลางมือ และเพ่ิมรอบของการทำความสะอาด

สถานที่จัดอาหารเพ่ิมเติม 

- ทำการลวกอุปกรณจัดอาหารและสถานที่จัด 

  อาหารในชวงเวลา 17.00 น ทุกวัน 

- ทำการทบทวนการลางมือ การใสหนากาก 

  อนามัย และใหพนักงานประกอบอาหาร 

  สาธิตใหดูเพ่ือตรวจสอบความถูกตอง 

 

กลุมงานวชิาการพยาบาล 

การตอบสนอง ระยะ    แรก (ภายใน 24 วัน)                  สั้น (ภายใน 2-14 วัน) 

    กลาง (ภายใน 15-28 วัน)       ยาว (> 28 วัน) 

 

ขั้นตอนและกจิกรรม บทบาทความรบัผิดชอบ 

1. จัดอบรม/ ประชุมวิชาการ หัวหนาโครงการ/ ผูรับผดิชอบโครงการ 

2. พัฒนาวิชาการ จัดทำแนวทางการปฏิบัติการพยาบาล/ แนวปฏิบัติ/ คูมือ หัวหนางานวิจัยและพัฒนาวิชาการ 

ผูรับผิดชอบของแตละฝาย 

3. ดำเนินงานตามทีไ่ดรับมอบหมายอื่น  ผูรับผิดชอบของแตละฝาย 

 

5.แผนการ/วิธีการ : การทำหัตถการท่ีมีความเสี่ยงสูง 

 หัตถการที่สำคัญของภาวะฉุกเฉิน ไดแก CPR Intubation และการพนยาขยายหลอดลม จำเปนตองเตรียมพรอมเพ่ือปองกัน 

การแพรกระจายและปองกันการติดเช้ือขณะทำหัตถการ ทั้งในดานเตรียมพื้นที่ทำหัตถการ แนวทางปฏิบัติ ความพรอมใชของอุปกรณ 

และทักษะของบุคลากร โดยยึดหลัก 2P Safety คือ Structure, system และ Staff  

 1. Structure สำหรับหตัถการที่ม ีAerosol-generating procedure ในกลุมผูปวยเสีย่งมีอาการทางระบบหายใจ ควรทำที่หอง

ความดันลบ ไดแก AIIR, Modified negative pressure หรือ Izolation zone  

  - การพนยาชนิด MDI with spacer ใหพนในพื้นท่ีปกติ 

  - การพนยาชนิด Nebulizer ควรทำที่ Izolation zone 

 2. System ไดแก CPR, Intubation และการพนยา ปฏิบัตติามแนวทางการดูแลผูปวยฉุกเฉินในสถานการณการระบาดของ 

COVID-19 กรมการแพทย (หนาที่ 11 – 21)  



211 

 3. Staff กำหนดจำนวนผูทำหัตถากใหนอยที่สุด 1- 2 คน และสวมชุด PPE ตามระดับความเสี่ยงของหัตถการ ทีมที่ทำหัตถการ

ตองผานการฝกทักษะอยางสมำ่เสมอ  

 

แผนการ/วิธีการ : การทำหัตถการท่ีมีความเสี่ยงสูง 

การตอบสนอง ระยะ    แรก (ภายใน 24 ชั่วโมง)                  สั้น (ภายใน 2-14 วัน) 

    กลาง (ภายใน 15-28 วัน)       ยาว (> 28 วัน) 

ขั้นตอนและกจิกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 

1. ประเมินระดับความรุนแรงผูปวยตามแนวทาง MOPH ED triage ใน

ผูปวยนอกทุกราย (OPD&ER)  

1. พยาบาลคัดกรอง ณ จุด ER, ARI clinic, OPD 

และ IPD 

2. แพทยผูรักษา 2. ประเมินความเสี่ยงการแพรเชื้อและระดับการปองกัน โดยสอบถาม

ประวัติความเสี่ยงอาการทางระบบหายใจ และแนวโนมการทำหัตถการ 

3. จัดการความปลอดภัยของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานตามความเสีย่ง ไดแก 

สวมชุด PPE และจดัพ้ืนที่การทำหัตถการ 

4. ใหการหัตถการตามแนวทางปฏิบัติของ CPR, Intubation และการพนยา 

(MDI, Nebulizer) 

5. แพทยหองฉุกเฉิน/แพทยเจาของไข ใหปรึกษาแพทยอายุรกรรม/อายุรก

รรมโรคตดิเช้ือทราบ เรื่องความเสีย่งของการแพรเชื้อและการพิจารณาหอ

ผูปวยในที่จะดูแลตอ  

6. เมื่อจะทำการเคลื่อนยายผูปวยไปหอผูปวยใน ให Transfer ดวย 

Negative Chamber  

ขอ 1-6 ปฏิบัติตามแนวทางการดแูลผูปวยฉุกเฉินในสถานการณการระบาดของ COVID-19 กรมการแพทย หนา 3 - 21 

 

 

กลุมงานรังสีวิทยา 

 หัตถการที่สำคัญของกลุมงานรังสวิีทยาจะงดการทำหัตถการ Vascular และ Nonvascular ทุกกรณ ีแตในกรณผูีปวยมีความ

จำเปนตองทำ CT Scan จะมีวิธีการ ดังน้ี  

1. โทรแจงหองฉุกเฉิน (ER) ใหงดสงผูปวยมาทำ CT Scan จนกวาทางหอง CT Scan จะโทรแจงใหสงไดอีกครั้ง 

2. ปดแอรใหญบรเิวณโถงกลางที่อยูหนาหอง CT Scan และแอรทุกตวัในหองที่ผูปวยเขารับการ Scan และหาเปดแอรเดด็ขาด 

จนกวาขั้นตอนการทำความสะอาดจะแลวเสร็จ 

3. จัดเตรียมฉากกั้นพ้ืนที่บรเิวณหนาหอง CT Scan เพ่ือเปนพื้นที่สำหรับเจาหนาที่ที่ใสชุดปองกันและสมัผัสผูปวยหลบรังสีใน

ขณะที่เครื่องกำลังทำงาน  

4. ตาม ร.ป.ภ. มากันผูปวยที่ไมเกี่ยวของใหออกจากบริเวณที่ผูปวยผาน 

5. จัดเตรียมอุปกรณใหพรอมรับผูปวย ดังนี้ 

 5.1 เบิกชดุปองกันเชื้อ (ชุดเต็ม) จากชั้น 21 สำหรับเจาหนาที่ที่ตองเขาไปสำผัสผูปวย 

 5.2 นำผาปูเตียงคลุมตยีงที่ใช Scan ผูปวยใหมดิชิด 



212 

 5.3 ผสมน้ำยา Virgon (อัตราสวนผสม 1:5000) ใสภาชนะตั้งไวในหอง Scan เพื่อใชในการถูพ้ืนหลังจากทำการตรวจผูปวยเสร็จ 

          แลว 

 5.4 เตรียม Wipe high level ไวในหอง Scan เพ่ือใชสำหรับเช็ดทำความสะอาดอุปกรณหลังจากตรวจผูปวยเสร็จแลว 

 5.5 เตรียมไมถูพื้น ถังใสผา(บรรจุถุงแดง) ถังใสขยะติดเช้ือ 

 5.6 ถุงมือสำหรับเปลีย่น 

6. เจาหนาที่ที่จะสัมผัสตัวผูปวยแตงชุดกันเชื้อ (ปฏิบัติตามขั้นตอนของการแตงกาย) 

7. ตกลงทำความเขาใจกันระหวางเจาหนาที่ท่ีจะตองอยูกับผูปวยและเจาหนาที่คุมเครื่องถึงการปฏิบัติงานตรวจผูปวยตั้งแตเริ่มจน

แลวเสร็จ 

8. โทรแจงหอผูปวยใหสงผูปวยมาเขารับการตรวจ CT Scan 

9. ทำการปดโซน ไมใหผูท่ีไมมีสวนเก่ียวของเขามาใกลบริเวณที่ผูปวยผาน 

10. เมื่อผูปวยมาถึงหามเปดประตูระหวางหองควบคุมและหอง Scan อยางเด็ดขาดจนกวาจะผานขั้นตอนการทำความสะอาดแลว

เสร็จ 

11.  ดำเนินการ Scan ผูปวย โดยผูท่ีสมัผัสผูปวยใหมารอที่บรเิวณหนาหองในสวนพื้นที่ที่กั้นฉากไว 

12. เมื่อดำเนินการตรวจเสร็จเรียบรอยแลว ใหดำเนินการทำความสะอาดหองโดยเจาหนาที่ที่สวมชดุกันเช้ือเปลี่ยนถุงมือและ

ดำเนินการทำความสะอาดอุปกรณตาง ๆ ดังน้ี 

 12.1 ใช Wipe high level ทำความสะอาด เครื่อง Scan, เตียง Scan, เครื่อง Injector, ประตู (โดยเฉพาะบริเวณมือจับประตู) 

            ฉากกั้นบริเวณที่เจาหนาที่เขาไปหลบรังสี 

 12.2 มัดปากถุงใสผาติดเช้ือ และถุงใสขยะติดเชื้อ นำออกจากตะกราและหอดวยถุงแดงอีกหนึ่งช้ัน 

 12.3 ทำความสะอาดพื้นดวยไมถพูื้นชุบน้ำยา Virgon (อัตราสวนผสม 1:5000) ทั้งในหอง Scan และพื้นที่หลบรังสีของ

เจาหนาที่ท่ีสัมผสัผูปวย 

13.  เจาหนาที่สวนกลางดำเนินการทำความสะอาดพ้ืนที่สวนกลางท่ีผูปวยผาน 

14. รอจนกวาน้ำยาฆาเช้ือจะแหง (ประมาณ 30 นาที) จึงจะสามารถเปดแอร และโทรแจงหองฉุกเฉิน (ER) เพ่ือรับเคสมาทำตอไป

ได 

 

แผนการ/วิธีการ : การทำหัตถการที่มีความเสี่ยงสูง 

การตอบสนอง ระยะ    แรก (ภายใน 24 วัน)                  สั้น (ภายใน 2-14 วัน) 

    กลาง (ภายใน 15-28 วัน)       ยาว (> 28 วัน) 

 

ขั้นตอนและกจิกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 

1. ประเมินระดับความรุนแรงผูปวยตามแนวทาง MOPH ED triage ในผูปวย

นอกทุกราย (OPD&ER)  

1. พยาบาลคัดกรอง ณ จุด ER, ARI clinic, 

OPD และ IPD 

2. แพทยผูรักษา 2. ประเมินความเสี่ยงการแพรเชื้อและระดับการปองกัน โดยสอบถามประวัติ

ความเสีย่งอาการทางระบบหายใจ และแนวโนมการทำหัตถการ 

3. จัดการความปลอดภัยของเจาหนาทีผู่ปฏิบัติงานตามความเสีย่ง ไดแก สวม

ชุด PPE และจัดพ้ืนที่การทำหัตถการ 



213 

ขั้นตอนและกจิกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 

4. ใหการหัตถการตามแนวทางปฏิบัติของ CPR, Intubation และการพนยา 

(MDI, Nebulizer) 

5. แพทยหองฉุกเฉิน/แพทยเจาของไข ใหปรึกษาแพทยอายุรกรรม/อายุรก

รรมโรคตดิเช้ือทราบ เรื่องความเสี่ยงของการแพรเชื้อและการพจิารณาหอ

ผูปวยในที่จะดูแลตอ  

6. เมื่อจะทำการเคลื่อนยายผูปวยไปหอผูปวยใน ให Transfer ดวย Negative 

Chamber  

ขอ 1-6 ปฏิบัติตามแนวทางการดแูลผูปวยฉุกเฉินในสถานการณการระบาดของ COVID-19 กรมการแพทย หนา 3 - 21 

 

หองผาตัด 

การตอบสนอง ระยะ   แรก  (ภายใน 24 วัน)                 สั้น (ภายใน 2-14 วัน) 

 กลาง  (ภายใน 15-18 วัน)     ยาว (  > 28 วัน) 

ขั้นตอนและกจิกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 

- หัตถการที่มีความเสี่ยงสูงในหองผาตัดเชน Head # neck surgery, 

Bronchoscopy, Upper GI, Endoscopy ENT surgery, thoracic 

surgery, intra oral surgery และผูปวยที่ไดรับการใหการระงับ

ความรูสกึ แบบ general anesthesia 

ขั้นตอนและกิจกรรม 

1. ทำผาตัดในหองผาตัด 5 ตึก 33 ป (หองผาตัด Case codid-19) 

2.  ปฏิบัติตามแนวทางการดูแลผูปวยติดเช้ือ covid-19 ท่ีเขารับการผาตดั 

จัดบุคลากรตามความเหมาะสมไมใชบุคลากรจำนวนมากเกินจำเปน เพื่อลด

ความเสีย่ง สวมชุดปองกันตามระดับความเสี่ยงของการผาตัด และควรเปนทีม

ที่มีความชำนาญโดยยดึหลัก 2 P Safety 

หัวหนางานการพยาบาลผูปวยผาตัด 

 

6. แผนการ/วิธีการ : การจัดบุคลากร สนับสนุน ARI Clinic/ER 

หอผูปวยอายุรกรรมชาย ชั้น 13 

 แรก (ภายใน 24 ชม)     การจัดการบุคลากรสนับสนนุ AIIR/Cohort ward 

ขั้นตอนและกจิกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 

* ในเวลาราชการ รายงาน หัวหนากลุมงานการพยาบาลผูปวยใน  

*นอกเวลารายงานพยาบาลผูตรวจการพยาบาล 

 

*หัวหนาหอผูปวยอายรุกรรมชาย ช้ัน13 

 

*พยาบาลหัวหนาเวร 
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  สั้น (ภายใน 2-14 วัน)  การจัดการบุคลากรสนับสนนุ AIIR /Cohort ward 

  กลาง (ภายใน 15-28 วัน)  

  ยาว (> 28 วัน) 

ขั้นตอนและกจิกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 

*หัวหนากลุมงานการพยาบาลผูปวยใน  ประชุมหัวหนางานการพยาบาลแตละ

สาขา  แจงสถานการณ ในการเปด Cohort ward อายุรกรรมชาย หญิง   

*กำหนดอัตรากำลัง  ที่ตองมีตามประเภทผูปวย วิเคราะหอัตรากำลงัที่มี และ

อัตรากำลังท่ีตองการ   

*ขออาสาสมัคร ที่มีสมรรถนะ  สามารถดูแลผูปวยCovid 

และจัดอตัรากำลังตามภาระงาน  

* จัดเวรเชา บาย  ดึก  ไมขึ้นเวรตดิตอกันเกิน 16 ชม. 

* จัดขึ้นปฏิบัติงาน 10-14 วัน และหยุดเพื่อพักผอนและสังเกตอาการ 14  วัน 

* มีการตรวจ Swab  เจาหนาที่ ที่ขึ้นปฏิบัติงาน ทุก........ 

*หัวหนากลุมงานการพยาบาลผูปวยใน 

*หัวหนางานการพยาบาลแตละสาขา 

*หัวหนาหอผูปวยอายรุกรรมชาย ช้ัน13 

*หัวหนาหอผูปวยอายรุกรรมหญิง ชั้น14 

 

 

 

 

ARI Clinic 

ขั้นตอนและกจิกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 

1. ศึกษาสถานการณ ระบบการใหบริการ และวิเคราะหภาระงาน เพ่ือ

วางแผนจัดอัตรากำลังบุคลากรทางการพยาบาล 

1. หัวหนากลุมงานการพยาบาลผูปวยนอก 

2. หัวหนางานการพยาบาลผูปวยนอก 

2. จัดบุคลากรพยาบาลเพ่ือปฏิบัตงิานที่ ARI Clinic   

โดยจดัตารางเวรและมอบหมายงานแกทีม ดังน้ี จัดพยาบาลวิชาชีพ 2 คน 

(ผานการอบรมการคดักรองผูปวยที่เขาเกณฑ PUI) จากงานการพยาบาลตรวจ

รักษาทั่วไป 1 คน และงานการพยาบาลผูปวยนอกเฉพาะทาง 1 คน พนักงาน

ชวยเหลือคนไข 1 คน นักวิชาการสาธารณสุข 1 คน และเจาพนักงานธุรการ 1 

คน  

จัดบุคลากรครอบคลุมทุกจุดบริการ/กิจกรรม เชน 

    - การคัดแยก/คัดกรองผูปวย  

    - การดูแลรักษาพยาบาล  

    - การนำสงผูปวย  

 (การจัดบุคลากร จะพิจารณาปรบัอัตรากำลังตามภาระงาน) 

1. หัวหนากลุมงานการพยาบาลผูปวยนอก 

2. หัวหนางานการพยาบาลตรวจรักษาทั่วไป 

3. จัดบุคลากรทีมสหสาขาวิชาชีพ  

เพ่ือใหบริการผูปวยของ ARI Clinic ไดแก แพทย 1-2 คน  (ในเวลาราชการ 

จัดแพทยจากงานประกันสังคม และงานประกันสุขภาพ สวนนอกเวลา

ราชการ/วันหยุด แพทย GP นอกเวลาเปนผูตรวจรักษา) เภสัชกร/ผูชวยเภสัช

กร 1-2 คน เจาหนาที่การเงิน 1 คน และเจาหนาที่เวชระเบียน 1 คน 

1. รองผูอำนวยการดานการแพทย 2 

2. หัวหนากลุมงานเภสัชกรรมผูปวยนอก 

3. หัวหนากลุมงานการเงินและบญัชี 

4. หัวหนางานเวชระเบียนผูปวยนอก 
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บุคลากร 

เวลาปฎิบัติงาน / จำนวนบุคลากร  

หมายเหต ุ08-16 น. 

วันราชการ 

08-16 น. 

วันหยุดราชการ 

16-22 น. 

นอกเวลาราชการ 

1. แพทย 1-2 คน 1 คน 1 คน กรณีมผีูปวย ≥100 ราย  

จะเปดใหบริการ ARI Clinic ในสวน

อนิเคป แบบ One Stop Service 

(ครบทีม) และถาผูปวย <100 ราย 

หรือนอกเวลาราชการ/

วันหยุดราชการ ใหบริการ   ณ โถง

หนาอาคาร OPD บุคลากรลำดับที่ 5-

6 ปฏิบัติท่ีหนวยงาน และจดัเจาหนาที่

บริการรบัยาใหผูปวย 

 

หองผาตัด 

การตอบสนอง ระยะ   แรก  (ภายใน 24 วัน)     สั้น (ภายใน 2-14 วัน) 

 กลาง  (ภายใน 15-18 วัน)     ยาว (  > 28 วัน) 

ขั้นตอนและกจิกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 

-  ไมสามารถจัดทมีสนับสนุนไดเนื่องจากตองเตรียมบุคลากรสนับสนนุ

ภายในหนวยงาน กรณีบุคลากรมคีวามเสีย่งสูง และถูกกักตัว 14 วัน 

เนื่องจากเปนหนวยงานพิเศษ ไมสามารถเรียกหนวยงานอื่นสนับสนนุ

ได 

หัวหนางานการพยาบาลผูปวยผาตัด 

 

กลุมงานรังสีวิทยา 

การตอบสนอง ระยะ    แรก (ภายใน 24 วัน)                           สัน้ (ภายใน 2-14 วัน) 

    กลาง (ภายใน 15-28 วัน)       ยาว (> 28 วัน) 

 

ขั้นตอนและกจิกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 

 

รงัสีแพทยเวียน Swap ผูปวยตามเวรที่โรงพยาบาลจัดไวให 

 

รังสีแพทย 

 

ใหบริการเอกซเรย Portable แกผูปวยตองสงสยั และผูปวยติดเชื้อ 

-นักรังสีการแพทย 

-พนักงานการแพทยและรังสเีทคนคิ 
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7. แผนการ/วิธีการ : แผนการทำหัตถการเสี่ยงสูง เชน พนยา, Intubation 

หอผูปวยอายุรกรรมชาย ชั้น 13 

การตอบสนอง ระยะ    แรก (ภายใน 24 ชั่วโมง)                  สั้น (ภายใน 2-14 วัน) 

    กลาง (ภายใน 15-28 วัน)       ยาว (> 28 วัน) 

ขั้นตอนและกจิกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 

* การทำหัตถการ ที่มีความเสีย่งสงู  กอใหเกิด  Aerosol 

     - การพนยา /ดูดเสมหะ 

AIIR 

   - การพนยาใหใชแบบ Spacer  แทนแบบ Nebulizer 

   - โดยเสมหะใช Close suction และมีท่ีครอบขณะดูดเสมหะ 

   - ผูปฏิบัติการพยาบาลสวมชุด PPE  

การใสทอชวยหายใจ 

  - ผูทำหัตถการ /ปฏิบัติการพยาบาลสวมชุด PPE 

  - วิสญัญีแพทยเปนผูใสทอชวยหายใจ  ซึ่งจะเตรยีม Vidio 

Larynx  มาพรอม 

 -  ถาวิสัญญีแพทยไมสามารถ มาใสได  แพทยอายุรกรรมใสตองเตรยีม ที่

ครอบกันการฟุงกระจาย 

- ทบทวนขั้นตอนการใสทอชวยหายใจ   

 

อายุรกรรมชายชั้น 13 

- จัดสถานที่ในการพนยา  ใหแยกเปนสัดสวน  ไมอยูเหนือลม  

 - การพนยาใหใชแบบ Spacer  แทนแบบ Nebulizer 

-ถาตองพน Nebulizer  ตองมีท่ีครอบ ศรีษะขณะพน ไมใหเกิดการฟุง

กระจาย 

- โดยเสมหะใช Close suction และมีที่ครอบขณะดูดเสมหะ 

* หัวหนาหอผูปวยอายุรกรรมชาย ชั้น13 

* แพทยอายุรกรรมโรคติดเชื้อ/ วิสัญญีแพทย  / 

หัวหนากลุมงานปองกันและติดเช้ือ /หัวหนากลุม

งานการพยาบาล / พยาบาล ICWN ในหนวยงาน 

 

 

 

ARI Clinic 

การตอบสนอง ระยะ    แรก (ภายใน 24 ชั่วโมง)                  สั้น (ภายใน 2-14 วัน) 

    กลาง (ภายใน 15-28 วัน)       ยาว (> 28 วัน) 

ขั้นตอนและกจิกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 

การพนยา 

1.การพนยาใหหลีกเลี่ยงการพนแบบ nebulizer ใหพนยาชนดิ MDI แทน 

 

ทีมพยาบาลผูปวยนอก 

ทีมพยาบาลผูปวยใน 

ทีมแพทย COVID-19 

ทีมแพทย ER 
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ขั้นตอนและกจิกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 

2.หากจำเปนตองพนยา Nebulizer ใหพนในหอง negative, semi-

negative, isolation room เทานั้น 

3.ผูปวยท่ีมีอาการทางเดินหายใจสวนบนควรไดรบัการตรวจหา COVID-19 

การใสทอชวยหายใจ 

1.ใสโดยแพทยผูเช่ียวชาญเทานั้น ในกลุมผูปวยที่ยังไมไดตรวจ COVID-19 

(หามใสโดยแพทยฝกหัดหรือ Extern) 

2.แนะนำใช rapid sequence induction ในการทำใหผูปวยหลับ 

3.ผูใสทอชวยหายใจและผูชวยทุกคนตองใชชุด PPE ตามมาตรฐาน Air borne 

precaution 

4.ควรใสทอชวยหายใจภายในหอง AIIR, semi-negative, isolation room 

เทานั้น 

ทีมพยายาลผูปวยนอก 

ทีมพยาบาลผูปวยใน 

ทีมแพทย COVID-19 

 

 

ทีมพยายาลผูปวยนอก 

ทีมพยาบาลผูปวยใน 

ทีมแพทย COVID-19 

ทีมแพทย ER 
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8. แผนการ/วิธีการ : การสำรองยาและเวชภัณฑ 

การตอบสนอง ระยะ   แรก (ภายใน 24 ช่ัวโมง)                                

ขั้นตอนและกจิกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 

แจงเหตุฉุกเฉิน วิกฤต ตามกระบวนการ Call Tree ใหกับบุคลากรในฝาย 

ภายหลังไดรับแจงจากประธานคณะBCPของรพ.เลิดสิน 

ทีมบริหารความตอเนื่องของแผนกเภสัชกรรม 

จัดประชุมทมีบริหารความตอเนื่องของแผนกเภสชักรรม เพ่ือประเมนิผล

กระทบตอการดำเนินงานใหบริการ และทรัพยากรสำคัญทีต่องใช เชน จำนวน

สำรองยาชวยชีวิต 

ทีมบริหารความตอเนื่องของแผนกเภสัชกรรม 

รายงานประธานBCPเลิดสิน โดยครอบคลุมประเด็นดังน้ี ทรัพยากรท่ีสำคัญที่

ตองใชในการบริหารความตอเนื่อง กระบวนงานที่มีความเรงดวนและ

จำเปนตองดำเนินงาน เชนการสำรองยาในคลังเพ่ิมข้ึน พื้นท่ีในการจัดเก็บยา 

การบริหารจัดการจายยาใหแกผูปวยนอกเพื่อใหมียาเพียงพอสำหรับผูปวยทุก

คน การสงยาทางไปรษณยี Telepharmacy 

หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่องของแผนกเภสัช

กรรม 

สื่อสารและรายงานสถานการณแกบุคลากรในแผนกเภสัขกรรมใหทราบ ตามที่

ไดรบัพิจารณาและเห็นชอบจากคณะBCPรพ.เลิดสิน 

หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่องของแผนกเภสัช

กรรม 

ติดตอและประสานงานกับหนวยงานที่เก่ียวของในการจัดหาทรัพยากรที่

จำเปนตองใชในการบริหารความตอเนื่อง ไดแก สถานที่ปฏิบตังิานสำรอง วัสดุ

อุปกรณท่ีสำคัญ เทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลที่สำคญั บุคลากรหลัก คูคา/

ผูมีสวนไดสวนเสีย 

หัวหนาและสมาชิกทีมบริหารความตอเนื่องของ

แผนกเภสัชกรรม 

 

 สั้น (ภายใน 2-14 วัน) 

ขั้นตอนและกจิกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 

ตรวจสอบกับหนวยงาน ความพรอมและขอจำกัดในการจัดหาทรัพยากรท่ี

จำเปนตองใช ไดแก สถานที่ปฏิบัติงานสำรอง วัสดุอุปกรณท่ีสำคญั เทคโนโลยี

สารสนเทศและขอมูลท่ีสำคญั บุคลากรหลัก คูคา/ผูมสีวนไดสวนเสยี 

โดยเฉพาะ list รายการยาชวยชีวิต 

หัวหนาและสมาชิกทีมบริหารความตอเนื่องของ

แผนกเภสัชกรรม 

รายงานประธานคณะBCPรพ.เลดิสิน ความพรอม ขอจำกัด และขอเสนอแนะ

ในการจัดหาทรัพยากรที่จำเปน 

หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่องของแผนกเภสัช

กรรม 

ดำเนินงานและการใหบริการ ภายใตทรัพยากรที่จัดหาเพ่ือบริหารความ

ตอเน่ือง 

หัวหนาและสมาชิกทีมบริหารความตอเนื่องของ

แผนกเภสัชกรรม 

แจงสถานการณและแนวทางในการบริหารความตอเนื่องแกหนวยงาน/

ผูใชบริการ/คูคา/ผูที่ไดรับผลกระทบ 

หัวหนาและสมาชิกทีมบริหารความตอเนื่องของ

แผนกเภสัชกรรม 

รายงานความคืบหนาใหแกประธานคณะBCPของรพ.ตามเวลาที่กำหนด หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่องของแผนกเภสัช

กรรม 
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 กลาง (ภายใน 15-28 วัน) 

ขั้นตอนและกจิกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 

ตรวจสอบกับหนวยงาน ความพรอมและขอจำกัดในการจัดหาทรัพยากรที่

จำเปนตองใช ไดแก สถานที่ปฏิบตังิานสำรอง วัสดุอุปกรณทีส่ำคญั เทคโนโลยี

สารสนเทศและขอมูลท่ีสำคญั บุคลากรหลัก คูคา/ผูมสีวนไดสวนเสยี 

หัวหนาและสมาชิกทีมบริหารความตอเนื่องของ

แผนกเภสัชกรรม 

รายงานประธานคณะBCPรพ.เลดิสิน ความพรอม ขอจำกัด และขอเสนอแนะ

ในการจัดหาทรัพยากรที่จำเปน 

หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่องของแผนกเภสัช

กรรม 

ดำเนินงานและการใหบริการ ภายใตทรัพยากรที่จัดหาเพ่ือบริหารความ

ตอเน่ือง 

หัวหนาและสมาชิกทีมบริหารความตอเนื่องของ

แผนกเภสัชกรรม 

แจงสถานการณและแนวทางในการบริหารความตอเนื่องแกหนวยงาน/

ผูใชบริการ/คูคา/ผูที่ไดรับผลกระทบ 

หัวหนาและสมาชิกทีมบริหารความตอเนื่องของ

แผนกเภสัชกรรม 

รายงานความคืบหนาใหแกประธานคณะBCPของรพ.ตามเวลาที่กำหนด หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่องของแผนกเภสัช

กรรม 

 

9. แผนการ/วิธีการ : Tele pharmacy 

    การตอบสนอง ระยะ    แรก (ภายใน 24 ชั่วโมง)                  สั้น (ภายใน 2-14 วัน) 

    กลาง (ภายใน 15-28 วัน)       ยาว (> 28 วัน) 

ขั้นตอนและกจิกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 

แจงเหตุฉุกเฉิน วิกฤต ตามกระบวนการ Call Tree ใหกับบุคลากรในฝาย 

ภายหลังไดรับแจงจากประธานคณะBCPของรพ.เลิดสิน 

ทีมบริหารความตอเนื่องของแผนกเภสัชกรรม 

จัดประชุมทมีบริหารความตอเนื่องของแผนกเภสัชกรรม เพ่ือประเมนิผล

กระทบตอการดำเนินงานใหบริการ และทรัพยากรสำคัญทีต่องใช เชน กลอง

ติดคอมฯ ลำโพง อินเตอรเนท ซิม รูปเม็ดยา กลองบรรจุยาสงไปรษณีย 

ทมีบริหารความตอเนื่องของแผนกเภสัชกรรม 

รายงานประธานBCPเลิดสิน โดยครอบคลุมประเด็นดังนี้ ทรัพยากรท่ีสำคัญที่

ตองใชในการบริหารความตอเนื่อง กระบวนงานที่มีความเรงดวนและ

จำเปนตองดำเนินงาน เชน การจัดสงยาทางไปรษณีย โนทบุคแบบมีกลองใน

ตัวเพ่ือใชสำหรับWFH การเขาถึงโปรแกรมSSBผานWFH รูปภาพเมด็ยา 

หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่องของแผนกเภสัช

กรรม 

สื่อสารและรายงานสถานการณแกบุคลากรในแผนกเภสัขกรรมใหทราบ ตามที่

ไดรับพิจารณาและเห็นชอบจากคณะBCPรพ.เลิดสิน 

หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่องของแผนกเภสัช

กรรม 

ติดตอและประสานงานกับหนวยงานที่เก่ียวของในการจัดหาทรัพยากรที่

จำเปนตองใชในการบริหารความตอเนื่อง ไดแก สถานที่ปฏิบัติงานสำรอง

(WFH) วัสดุอุปกรณทีส่ำคัญ(กลองตดิคอมฯ ลำโพง อินเตอรเนท ซมิ รูปเมด็

ยา) เทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลที่สำคัญ(การเขาถึงโปรแกรมSSBผาน

WFH รูปภาพเมด็ยา) บุคลากรหลกั คูคา/ผูมีสวนไดสวนเสยี(กรมบญัชีกลาง 

สปสช ปกส GPO Zuellig DKSH Siam Berlin ) 

หัวหนาและสมาชิกทีมบริหารความตอเนื่องของ

แผนกเภสัชกรรม 
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10. แผนการ/วิธีการ : การรายงานขอมลู 

    การตอบสนอง ระยะ    แรก (ภายใน 24 ชั่วโมง)                  สั้น (ภายใน 2-14 วัน) 

    กลาง (ภายใน 15-28 วัน)       ยาว (> 28 วัน) 

ขั้นตอนและกจิกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 

1. หนวยงานบริการที่...... รวบรวมขอมูลให SAT โดยขอมูลดานการบริการ

ตามแบบฟอรมรายงานประจำวัน 

 - ARI clinic 

 - IPD 

 - PUI clinic 

1. หนวยบริการท่ีเก่ียวของ ไดแก ARI clinic, IPD, 

PUI clinic และ LAB 

2. SAT 

3. ศูนยรวบรวมขอมลู/ผูรับผิดชอบตามที่มอบหมาย

ภารกิจ 

2. หนวยงานรวบรวมขอมลูอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวกับการดำเนินงาน COVID-19 สงศนูย

รวบรวมขอมลู/ผูรับผิดชอบ 

 - PPE 

 - คลังยาและเวชภัณฑตางๆ 

 - อุปกรณเพ่ือการปองกันและความปลอดภัยอื่นๆ 

 - LAB test for COVID-19 

 - ปญหาความเสี่ยงและการจัดการเชิงระบบ 

 - การ Refer 

3. นำขอมูลเสนอใน EOC เพ่ือดำเนินการตอ 

4. SAT รวบรวมขอมูลและจดัทำรายงานประจำวันไปยังกรมการแพทย/กรม

ควบคุมโรค หรือหนวยงานสวนกลาง ผานโปรแกรมที่ใช เชน Dashboard 

monitoring (DMS-COVID 19)  

5. จัดทำสรุปรายงานประจำสัปดาห/ประจำเดือน เสนอ EOC 

 

11. แผนการ/วิธีการ : การบริหาร/แนวทางการจัดการศพ at Ward/ ER 

    การตอบสนอง ระยะ    แรก (ภายใน 24 ชั่วโมง)                  สั้น (ภายใน 2-14 วัน) 

    กลาง (ภายใน 15-28 วัน)       ยาว (> 28 วัน) 

11.1 กรณีศพผูติดเชื้อ COVID-19 

ขั้นตอนและกจิกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 

1. เมื่อผูปวยเสียชีวิต เจาหนาที่ดำเนินการเก็บศพโดยสวมชุดปองกัน PPE 

ตามมาตรฐาน 

1. ทีม IC 

2. เจาหนาที่หองศพ 3 คน ที่ผานการฝกอบรม

โดยเฉพาะดำเนินการเก็บศพ 2. ใชถุงบรรจุศพ พรอมปายแสดงสัญลักษณ และใชน้ำยาฆาเชื้อโรคทางดาน

นอกถุง 

 2.1 กรณีใชถุงบรรจุศพตามทองตลาดทั่วไป (Comercial body 

bag) ใชจำนวน 2 ถุงตอ 1 ศพ 
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ขั้นตอนและกจิกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 

 2.2 กรณีใชถุงบรรจุศพแบบมาตรฐาน (OSHA-Standard body 

bag) ใชจำนวน 1 ถุงตอ 1 ศพ 

 2.3 สายเคเบิล้คลองซปิ (Zip tile) 

 2.4 ติดปายสญัลักษณแสดงวัตถุอันตรายทางชีวภาพ (Biohazard 

tag) 

3. ไมมีการอาบนำ้ศพ รดน้ำศพ และฉีดยาศพ 

4. เมื่อบรรจลุงในถุงบรรจุศพแลว ไมมีการเปดถุงศพ และนำเขาตูเยน็เก็บศพ

ตามมาตรฐาน 

5. มอบใหญาตินำไปดำเนินการตามพิธีกรรมทางศาสนาได โดยการเผา หรือ

การฝง  ทั้งนี้ไมมีการเปดถุงบรรจศุพอยางเด็ดขาดในทุกกรณี และควรจัดการ

ใหเรียบรอยภายใน 24 ช่ัวโมง (อางอิง CDC Biohazard class2) 

 

11.2 กรณีศพผูปวยเขาขายสงสยัติดเชื้อ COVID-19 

ขั้นตอนและกจิกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 

1. แพทยผูรักษาพิจารณาตามเกณฑนิยามศพที่ตองทำการสอบสวนโรค 

นิยาม 

 1. เสียชีวิตโดยมิปรากฏเหตุและมปีระวัติมาจากพื้นที่เสีย่ง (นอก

สถานพยาบาล) 

 2. เสียชีวิตดวยโรคปอดอักเสบรุนแรงเฉียบพลัน โดยไมทราบเช้ือ

สาเหตุ (ในสถานพยาบาล) 

1. ทีม IC 

2. เจาหนาที่หองศพ 3 คน ที่ผานการฝกอบรม

โดยเฉพาะดำเนินการเก็บศพ 

2. ประสานทีมสอบสวนโรคลงพ้ืนที่ เพ่ือทำการเก็บตัวอยาง 

3. เจาหนาที่จัดการศพ และ/หรือเจาหนาที่เก็บตัวอยาง สวมชุด PPE ตาม

มาตรฐาน 

4. เมื่อเก็บตัวอยางแลวเสรจ็ นำศพใสถุงบรรจุศพ และฉีดน้ำยาฆาเช้ือ 

 2.1 กรณีใชถุงบรรจุศพตามทองตลาดทั่วไป (Comercial body 

bag) ใชจำนวน 2 ถุงตอ 1 ศพ 

 2.2 กรณีใชถุงบรรจุศพแบบมาตรฐาน (OSHA-Standard body 

bag) ใชจำนวน 1 ถุงตอ 1 ศพ 

 2.3 สายเคเบิล้คลองซิป (Zip tile) 

 2.4 ติดปายสญัลักษณแสดงวัตถุอันตรายทางชีวภาพ (Biohazard 

tag) 

5. สงตัวอยางตรวจยืนยันเชื้อทางหองปฏิบัติการ ระหวางรอผล ใหเก็บศพไว

ในถุงเก็บศพ 

6. จำกัดจำนวนบุคลากรลงพืน้ที่ เพ่ือลดความเสี่ยงในการกระจายเช้ือ 
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ขั้นตอนและกจิกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 

7. ทำความสะอาดพื้นท่ีพบศพ หองตรวจศพ และอุปกรณที่สมัผสัศพ ดวย

น้ำยาฆาเชื้อ โดยถาเปอนสารคัดหลั่ง เนื้อเยื่อ หรือเลือด ใช 0.5% Sodium 

hypochlorite (คลอรีน) ถาพ้ืนผวิที่ไมปนเปอน ใช 0.05% Sodium 

hypochlorite 

 

 

12. แผนการ/วิธีการ: Tele medicine    

กลุมงานแพทย สาขา............อายุรกรรม 

    การตอบสนอง ระยะ    สั้น ถึง กลาง (ภายใน 2-28 วัน)  

กลุมงานแพทย สาขา............อายรุกรรม.................................... 

ขั้นตอนและกจิกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 

เริม่ใช Telemedicine โดยพิจารณาคนไขทีส่ามารถใชระบบ Telemedicine 

ได โดยแพทยและพยาบาลรวมพิจารณา 

แพทยเจาของผูปวย 

ทีมพยาบาล OPD อายุรกรรม 

กลุมงานดิจิทลัการแพทย 

ลดคนไขของ OPD ลงเปนจำนวน 25-50-75% ตามการยกระดับการจัดการ 

COVID-19 

แพทยเจาของผูปวย 

ทมีพยาบาล OPD อายุรกรรม 

 

การตอบสนอง ระยะ   ยาว (> 28 วัน) 

กลุมงานแพทย สาขา............อายรุกรรม.................................... 

ขั้นตอนและกจิกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 

คงการใหบริการ Telemedicine  แพทยเจาของผูปวย 

ทีมพยาบาล OPD  อายุรกรรม 

กลุมงานดิจิทลัการแพทย 

เพ่ิมระดับการใหบริการตามอัตราการเพ่ิมของแผน BCP (เพิ่ม 5% ทุกๆ

สัปดาหหลังสัปดาหที่ 4 เปนตนไป) 

แพทยเจาของผูปวย 

ทีมพยาบาล OPD อายุรกรรม 

 

กลุมงานแพทย สาขา............กุมารเวชศาสตร 

    การตอบสนอง ระยะ    สั้น ถึง กลาง (ภายใน 2-28 วัน)  

ขั้นตอนและกจิกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 

เริ่มใช Telemedicine โดยพิจารณาคนไขทีส่ามารถใชระบบ Telemedicine 

ได โดยแพทยและพยาบาลรวมพิจารณา 

แพทยเจาของผูปวย 

ทีมพยาบาล OPD กุมารเวชกรรม 

กลุมงานดิจิทลัการแพทย 

ลดคนไขของ OPD ลงเปนจำนวน 25-50-75% ตามการยกระดับการจัดการ 

COVID-19 

แพทยเจาของผูปวย 

ทมีพยาบาล OPD กุมารเวชกรรม 
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การตอบสนอง ระยะ   ยาว (> 28 วัน) 

ขั้นตอนและกจิกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 

คงการใหบริการ Telemedicine  แพทยเจาของผูปวย 

ทีมพยาบาล OPD  กุมารเวชกรรม 

กลุมงานดิจิทลัการแพทย 

เพิ่มระดับการใหบริการตามอัตราการเพิ่มของแผน BCP (เพิม่ 5% ทุกๆ

สัปดาหหลังสัปดาหที่ 4 เปนตนไป) 

แพทยเจาของผูปวย 

ทีมพยาบาล OPD กุมารเวชกรรม 

 

13. แผนการ/วิธีการ : Tele pharmacy  

    การตอบสนอง ระยะ    แรก (ภายใน 24 ชั่วโมง)                 สั้น (ภายใน 2-14 วัน) 

    กลาง (ภายใน 15-28 วัน)       ยาว (> 28 วัน) 

ขั้นตอนและกจิกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 

แจงเหตุฉุกเฉิน วิกฤต ตามกระบวนการ Call Tree ใหกับบุคลากรในฝาย 

ภายหลังไดรับแจงจากประธานคณะBCPของรพ.เลิดสิน 

ทีมบริหารความตอเนื่องของแผนกเภสัชกรรม 

จัดประชุมทมีบริหารความตอเนื่องของแผนกเภสัชกรรม เพ่ือประเมนิผล

กระทบตอการดำเนินงานใหบริการ และทรัพยากรสำคัญทีต่องใช เชน กลอง

ติดคอมฯ ลำโพง อินเตอรเนท ซิม รูปเม็ดยา กลองบรรจุยาสงไปรษณีย 

ทีมบริหารความตอเนื่องของแผนกเภสัชกรรม 

รายงานประธานBCPเลิดสิน โดยครอบคลุมประเด็นดังนี้ ทรัพยากรท่ีสำคัญที่

ตองใชในการบริหารความตอเนื่อง กระบวนงานที่มีความเรงดวนและ

จำเปนตองดำเนินงาน เชน การจัดสงยาทางไปรษณีย โนทบุคแบบมีกลองใน

ตัวเพ่ือใชสำหรับWFH การเขาถึงโปรแกรมSSBผานWFH รูปภาพเมด็ยา 

หัวหนาทีมบริหารความตอเนือ่งของแผนกเภสัช

กรรม 

สื่อสารและรายงานสถานการณแกบุคลากรในแผนกเภสัขกรรมใหทราบ ตามที่

ไดรับพิจารณาและเห็นชอบจากคณะBCPรพ.เลิดสิน 

หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่องของแผนกเภสัช

กรรม 

ติดตอและประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการจัดหาทรัพยากรที่

จำเปนตองใชในการบริหารความตอเนื่อง ไดแก สถานที่ปฏิบติังานสำรอง

(WFH) วัสดุอุปกรณที่สำคัญ(กลองติดคอมฯ ลำโพง อินเตอรเนท ซมิ รูปเมด็

ยา) เทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลที่สำคัญ(การเขาถึงโปรแกรมSSBผาน

WFH รูปภาพเมด็ยา) บุคลากรหลกั คูคา/ผูมีสวนไดสวนเสยี(กรมบญัชีกลาง 

สปสช ปกส GPO Zuellig DKSH Siam Berlin ) 

หัวหนาและสมาชิกทีมบริหารความตอเนื่องของ

แผนกเภสัชกรรม 
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14. แผนการ/วิธีการ : การจัดการเรียนการสอน และ Online Training for medical/others 

กลุมงานแพทย สาขา............อายุรกรรม...................  

    การตอบสนอง ระยะ    สัน้ ถึง กลาง (ภายใน 2-28 วัน)  

     

ขั้นตอนและกจิกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 

ยกเลิกการข้ึนหอผูปวยนักศึกษาแพทยชั้นปที่ 4-5  

ปรับการเรียนการสอนเปนระบบ online 

แพทยอายุรกรรม 

สถาบันรวมผลติแพทย 

ปรับการวนหอผูปวยของนกัศึกษาแพทยชั้นปที่ 6 ใหไปดูผูปวยที่ไมมีคนไข 

COVID-19 

แพทยอายุรกรรม 

สถาบันรวมผลติแพทย 

ลดการเรียนการสอนที่ตองใกลชดิผูปวย ปรับเปลี่ยนเปนเรยีนที่หองเรียนแทน แพทยอายุรกรรม 

สถาบันรวมผลติแพทย 

 

    การตอบสนอง ระยะ    ยาว (> 28 วัน) 

ขั้นตอนและกจิกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 

เมื่อสถานะการ COVID-19 ภายในโรงพยาบาลคงท่ี ปรับใหการเรยีนการสอน

ของนักศึกษาแพทยชั้นปที่ 4-5 กลับมาขึ้นหอผูปวย โดยเลือกหอผูปวยที่ไมมี 

COVID-19  

 

คงการเรียน lecture แบบ online 

ปรับเปลีย่นการเรียนการสอนที่ตองใกลชิดผูปวย ปรับเปลี่ยนเปนเรยีนที่

หองเรียนแทน 

 

 

กลุมงานแพทย สาขา............กุมารเวชศาสตร…………. 

    การตอบสนอง ระยะ    สั้น ถึง กลาง (ภายใน 2-28 วัน)       

ขั้นตอนและกจิกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 

ยกเลิกการขึ้นหอผูปวยนักศึกษาแพทยชั้นปที่ 4-5  

ปรับการเรียนการสอนเปนระบบ online 

แพทยกุมารเวชกรรม 

สถาบันรวมผลติแพทย 

ปรับการวนหอผูปวยของนกัศึกษาแพทยชั้นปที่ 6 ใหไปดูผูปวยที่ไมมีคนไข 

COVID-19 

แพทยกุมารเวชกรรม 

สถาบันรวมผลติแพทย 

ลดการเรียนการสอนท่ีตองใกลชดิผูปวย ปรับเปลี่ยนเปนเรยีนที่หองเรียนแทน แพทยกุมารเวชกรรม 

สถาบันรวมผลติแพทย 
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    การตอบสนอง ระยะ    ยาว (> 28 วัน) 

กลุมงานแพทย สาขากุมารเวชกรรม  

ขั้นตอนและกจิกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 

เมื่อสถานะการ COVID-19 ภายในโรงพยาบาลคงท่ี ปรับใหการเรียนการสอน

ของนักศึกษาแพทยชั้นปท่ี 4-5 กลับมาขึ้นหอผูปวย โดยเลือกหอผูปวยที่ไมมี 

COVID-19  

 

คงการเรียน lecture แบบ online 

ปรับเปลีย่นการเรียนการสอนที่ตองใกลชิดผูปวย ปรับเปลี่ยนเปนเรยีนที่

หองเรียนแทน 

 

 

15. แผนการ/วิธีการ : Referring system และการขอความชวยเหลือจากหนวยงานภายนอก 

15.1 Refer case กับ State Quarantine 

การตอบสนอง ระยะ    แรก (ภายใน 24 ชั่วโมง)                           สัน้ (ภายใน 2-14 วัน) 

    กลาง (ภายใน 15-28 วัน)       ยาว (> 28 วัน) 

ขั้นตอนและกจิกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 

กรณีรบัผูปวยเขามารับการรักษา ทางทีมแพทย COVID-19 จะพิจารณารับ

ตามความเหมาะสมใหพอเหมาะกับจำนวนเตียง โดยควรมีสำรองไว 1-2 หอง

ของหอง isolation 

แพทยทีม COVID-19 

หัวหนาพยาบาลผูปวยใน 

ทีมเจาหนาที่ EMS 

กรณสีงผูปวยออกจากโรงพยาบาล จะทำการคดัเลือกผูปวยทีต่รงตามเกณฑ

การจำหนายผูปวยออกจากโรงพยาบาลหลังนอน เพื่อลดอัตราครองเตียงของ

ผูปวย หนวยงานที่ใชในการติดตอสงผูปวยออกจากโรงพยาบาล 

-ศูนยจัดการเตียงสวนกลางโรงพยาบาลราชวิถี 

-State quarantine ที่สวนกลางเปนผูกำหนด 

-Hospitel ที่สวนกลางเปนผูกำหนด 

-โรงพยาบาลเฉพาะสำหรับผูปวย COVID-19 ที่ไมมีอาการหรือ

อาการเบา ที่สวนกลางเปนผูกำหนด 

แพทยทีม COVID-19 

หัวหนาพยาบาลผูปวยใน 

ทีมเจาหนาที่ EMS 

การติดตอประสานงานการรับและสงผูปวยจัดการโดยทีมแพทย COVID-19 แพทยทีม COVID-19 

หัวหนาพยาบาลผูปวยใน 

ทีมเจาหนาที่ EMS 
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16. แผนการ/วิธีการ : การบริหารจัดการเมื่อบุคลากรถูกกกัตัว การโยกบุคลากรเพื่อสนับสนนุ  

หอผูปวยอายุรกรรมชาย ชั้น 13 

    การตอบสนอง ระยะ    แรก (ภายใน 24 ชั่วโมง)                           สั้น (ภายใน 2-14 วัน) 

    กลาง (ภายใน 15-28 วัน)       ยาว (> 28 วัน) 

ขั้นตอนและกจิกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 

*หัวหนาหออายุรกรรมชาย ชั้น 13 /14  ประเมินอัตรากำลังที่มี  วาสามารถ

ปฏิบัติตามภาระงาน ไดหรือไม  ถาสามารถจัดได  จัดอัตรากำลัง ตามขอบงช้ี 

*ถาอัตรากำลังไมเพียงพอ รายงานหัวหนากลุมงานการพยาบาลผูปวยใน  เพ่ือ

ประชุมหัวหนางานการพยาบาลแตละสาขา  แจงสถานการณ   และการ

ตองการอัตรากำลังเสริม 

*ขออาสาสมัคร ที่มีสมรรถนะ  สามารถดูแลผูปวยCovid 

และจัดอัตรากำลังตามภาระงาน  

* จัดเวรเชา บาย  ดึก  ไมขึ้นเวรติดตอกันเกิน 16 ชม. 

* จัดขึ้นปฏิบัติงาน 10-14 วัน และหยุดเพื่อพกัผอนและสังเกตอาการ 14  

วัน 

*เจาหนาที่ ที่มาขึ้นเสริม  ตองไมกลับไปปฏบิัติงาน ที่หนวยงานเดิม 

จนกวา จะผานการสังเกตุอาการ 14  วัน 

 

*หัวหนากลุมงานการพยาบาลผูปวยใน 

*หัวหนางานการพยาบาลแตละสาขา 

*หัวหนาหอผูปวยอายรุกรรมชาย ช้ัน13 

*หัวหนาหอผูปวยอายรุกรรมหญิง ชั้น14 

 

 

ไตเทียม  

    การตอบสนอง ระยะ    แรก (ภายใน 24 วัน)                  สั้น (ภายใน 2-14 วัน) 

    กลาง (ภายใน 15-28 วัน)       ยาว (> 28 วัน) 

ขั้นตอนและกจิกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 

1.ประชุมปรึกษาแนวทางการจดัหาบุคลากรที่อบรมดานไตเทยีมหรอืพยาบาล

วิชาชีพนอกหนวยงานมาปฏิบัติงาน 

หัวหนางานอายุรศาสตรโรคไต 

หัวหนากลุมงานการพยาบาลผูปวยใน 

หัวหนางานการพยาบาลบำบัดรักษาพิเศษ 

หัวหนาหนวยไตเทียม 

หัวหนาหอผูปวย 

 

2.ประสานหนวยไต2 รับผูปวยตามคำสั่งแพทย หัวหนางานอายุรศาสตรโรคไต 

หัวหนาหนวยไตเทียม 

หัวหนาหอผูปวย 

หัวหนางานของบริษัท 

3.ประสานโรงพยาบาลในเครือขายในการสงตอผูปวย หัวหนางานอายุรศาสตรโรคไต 

หัวหนากลุมงานการพยาบาลผูปวยใน 



227 

ขั้นตอนและกจิกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 

หัวหนางานการพยาบาลบำบัดรักษาพิเศษ 

หัวหนาหนวยไตเทียม 

หัวหนาการเงินและการบญัชี 

หัวหนาศูนยRefer 

4.เตรียมบุคลากรโดยประกาศรับสมัครผูที่สนใจเรียนรูเฉพาะทางดานไตเทียม 

ในโครงการJob on the training 

หัวหนางานอายุรศาสตรโรคไต 

หัวหนากลุมงานการพยาบาลผูปวยใน 

หัวหนางานการพยาบาลบำบัดรักษาพิเศษ 

หัวหนาหนวยไตเทียม 

หัวหนาหอผูปวย 

5.สนับสนุนใหบุคลากรในการอบรมพยาบาลไตเทียม หัวหนางานอายุรศาสตรโรคไต 

หัวหนากลุมงานการพยาบาลผูปวยใน 

หัวหนางานการพยาบาลบำบัดรักษาพิเศษ 

หัวหนาหนวยไตเทยีม 

หัวหนาหอผูปวย 

3.จัดหาพยาบาลไตเทียมจากนอกโรงพยาบาล หัวหนางานอายุรศาสตรโรคไต 

หัวหนากลุมงานการพยาบาลผูปวยใน 

หัวหนางานการพยาบาลบำบัดรักษาพิเศษ 

หัวหนาหนวยไตเทียม 

หัวหนาการเงินและการบัญชี 

 

หองผาตัด 

การตอบสนอง ระยะ   แรก  (ภายใน 24 วัน)                 สั้น (ภายใน 2-14 วัน) 

 กลาง  (ภายใน 15-18 วัน)     ยาว (  > 28 วัน) 

ขั้นตอนและกจิกรรม บทบาทความรับผดิชอบ 

1.  จัดทีมบุคลากรข้ึนปฏิบัติงานปกติ     ทีม ไมสามารถแบงทีมหรือโยก

บุคลากรไปสนับสนุนหนวยงานอื่นได เน่ืองจากเปนหนวยงานพิเศษ 

- ทมี (ในเวลา)   

- ทีม ( นอกเวลา) และทีมเสรม 1 ทีม กรณี

รับ cast ผูปวย PUI / Covid-19 

2.  รายงานสถานการใหผุบังคับบัญชา ทราบแจงช่ือ จำนวน ผูถูกกักตัว  

3. แจงประสานงานกับหนวยงานที่เก่ียวของเพ่ือดำเนนิการเรื่องการกักตัว

ของบุคลากร 

 

 

 

การตอบสนอง ระยะ   แรก  (ภายใน 24 วัน)                 สั้น (ภายใน 2-14 วัน) 

 กลาง  (ภายใน 15-18 วัน)     ยาว (  > 28 วัน) 
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ขั้นตอนและกจิกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 

1.  ปรับทีมบุคลากรใหมีความเหมาะสมและสามารถดำเนินงานตอไปได หัวหนางานการพยาบาลผูปวยผาตัด 

2.  ลดการบริการ ลง หากอัตรากำลังไมเพียงพอ  

3. แจงประสานงานกับหนวยงานที่เก่ียวของและแจงสถานการใหทราบ เชน

แพทยผาตัด 

 

 

กลุมงานโภชนวิทยา 

    การตอบสนอง ระยะ    แรก (ภายใน 24 วัน)                  สั้น (ภายใน 2-14 วัน) 

    กลาง (ภายใน 15-28 วัน)       ยาว (> 28 วัน) 

ขั้นตอนและกจิกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 

การปฏิบัติงานเมื่อหัวหนากลุมงานถูกกักตัว - แตงตั้งหัวหนางานคนใดคนหนึ่งขึ้นรักษาการ

หัวหนากลุมงาน 

  โภชนศาสตร และปฏิบัติหนาที่ตามปกต ิ

การปฏิบัติงานเมือ่หัวหนางานถูกกักตัว - แตงตั้งนักโภชนาการ/โภขนากร ข้ึนรักษาการ

หัวหนางานดาน 

  ตางๆและปฏิบัติหนาทีต่ามปกต ิ

การปฏิบัติงานเมื่อพนักงานประกอบอาหารทางสายใหอาหารถูกกักตัว - ปรบัเปลี่ยนอาหารทางสายใหอาหารเปนสูตร

อาหารทาง 

  การแพทยทั้งหมด 

- โยกยายพนักงานประกอบอาหารตำแหนงอ่ืนเขา

ปฏิบัติหนาที ่

  หองอาหารทางสายใหอาหารแทน 

การปฏิบัติงานเมื่อพนักงานประกอบอาหารจุดอ่ืนๆ ถูกกักตัว - ปรับเปลี่ยนอาหารเปนอาหารจานเดียว ลดจุดการ

จัดอาหารผูปวย 

- โยกยายพนักงานประกอบอาหารตำแหนงอ่ืนเขา

ปฏิบัติหนาที่แทน 

 

กลุมงานวชิาการพยาบาล 

    การตอบสนอง ระยะ    แรก (ภายใน 24 วัน)                  สั้น (ภายใน 2-14 วัน) 

    กลาง (ภายใน 15-28 วัน)       ยาว (> 28 วัน) 

 

ขั้นตอนและกจิกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 

1. บุคลากรที่ถูกกักตัวมอบหมายงานที่ตองดำเนินการเรงดวนผานหวัหนา

งาน/ หัวหนากลุมงาน เพ่ือมอบหมายผูรับผดิชอบอ่ืนดำเนินการแทน 

หัวหนางาน 

หัวหนากลุมงานวิชาการพยาบาล 

2. บุคลากรท่ีถูกกักตัวทำงานผาน IT ระหวางถูกกักตัว ผูท่ีถูกกักตัว 
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ขั้นตอนและกจิกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 

3. สอบสวนกรณีเขาขายเปนผูสัมผัส และเฝาสังเกตอาการของตนเองระหวาง

เพ่ือนถูกกักตัว 

ทุกคน 

4. สงบุคลากรสนับสนุนงานเมื่อมกีารระบาด ที่ 

4.1 หนวยงานบริการ ไดแก หอผูปวยชั้น 21,22/1,22/2 

และ ARI clinic, PUI clinic 

4.2 รวมงานคณะกรรมการกลางเก่ียวกับ COVID-19 

หัวหนากลุมงานวิชาการพยาบาล 

ทุกคน 

5. รวบรวมขอมูลวิชาการพยาบาล ดำเนินการจัดทำเปนแนวทางการพยาบาล หัวหนากลุมงานวิชาการพยาบาล 

ทุกคน 

 

ศูนยเคร่ืองมือแพทย 

    การตอบสนอง ระยะ    แรก (ภายใน 24 วัน)                  สั้น (ภายใน 2-14 วัน) 

    กลาง (ภายใน 15-28 วัน)       ยาว (> 28 วัน) 

 

ขั้นตอนและกจิกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 

1. บุคลากรท่ีถูกกักตัวมอบหมายงานที่ตองดำเนินการเรงดวนผานหวัหนา

งาน/ หัวหนากลุมงาน เพ่ือมอบหมายผูรับผดิชอบอ่ืนดำเนินการแทน 

- หัวหนางานศูนยเครื่องมือแพทย 

2. บุคลากรท่ีถูกกักตัวทำงานผาน IT ระหวางถูกกักตัว ผูท่ีถูกกักตัว 

3. สอบสวนกรณีเขาขายเปนผูสัมผัส และเฝาสงัเกตอาการของตนเองระหวาง

เพ่ือนถูกกักตัว 

ทุกคน 

 

17. แผนการ/วิธีการ : OB & GYN Case Care 

    การตอบสนอง ระยะ    แรก (ภายใน 24 วัน)                  สัน้ (ภายใน 2-14 วัน) 

    กลาง (ภายใน 15-28 วัน)       ยาว (> 28 วัน) 

 

ขั้นตอนและกจิกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 

1. ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัตกิารคลอดสำหรับหญิงตั้งครรภ ตาม New 

Normal LR  ของกรมการแพทย 

หัวหนากลุมงานสูติ-นรเีวช 

หัวหนางานการพยาบาลสตูิ-นรีเวช 

หัวหนาหนวยงาน ER 

หัวหนาหอผูปวย Isolation room 

หัวหนาหองคลอด 

2. สงผูปวยไปที ่

2.1 กรณี emergency case with PUI   สงท่ี ER-AIIR 

2.2 กรณีเจ็บครรภคลอดทั่วไป ให Admit Isolation ward 
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18. แผนการ/วิธีการ : Care of high risk Suicidal 

    การตอบสนอง ระยะ    แรก (ภายใน 24 วัน)                   สั้น (ภายใน 2-14 วัน) 

    กลาง (ภายใน 15-28 วัน)       ยาว (> 28 วัน) 

ขั้นตอนและกจิกรรม บทบาทความรับผดิชอบ 

หอง Isolation ทุกหองไดรับการดัดแปลงใหมคีวามปลอดภัยกับผูปวยกลุม 

high risk suicidal   

หัวหนาหอผูปวย/หนวยงาน 

ภารกิจดานการพยาบาล 

ภารกิจดานอำนวยการ 

รับผูปวยเขามาเพ่ือสืบหาโรคทางกาย โดยใชเวลาไมเกิน 24 ชม แพทยทีม COVID-19 

หัวหนาพยาบาลผูปวยใน 

ติดตอขอ Refer ไปยังสถาบันสมเดจ็เจาพระยาหลังจากไมพบสาเหตุจากโรค

ทางกาย 

แพทยทีม COVID-19 

หัวหนาพยาบาลผูปวยใน 

ทีมเจาหนาที่ EMS 

กรณผีูปวยตองไดรับการรักษาโรคทางกายรวมดวย ใหเพ่ิมการปรึกษา

จิตแพทยเพ่ือรวมประเมนิผูปวย รวมกับการใชแบบสอบถามเพ่ือประเมิน

อาการของผูปวย 

แพทยทีม COVID-19 

หัวหนาพยาบาลผูปวยใน 

จิตแพทย 

 

19. แผนการ/วิธีการ : Violent Case 

    การตอบสนอง ระยะ    แรก (ภายใน 24 วัน)                  สั้น (ภายใน 2-14 วัน) 

    กลาง (ภายใน 15-28 วัน)       ยาว (> 28 วัน) 

ขั้นตอนและกจิกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 

หอง Isolation ทุกหองไดรับการดัดแปลงใหมคีวามปลอดภัยกับผูปวยกลุม 

violent 

หัวหนาหอผูปวย/หนวยงาน 

ภารกิจดานการพยาบาล 

ภารกิจดานอำนวยการ 

รับผูปวยเขามาเพ่ือสืบหาโรคทางกาย โดยใชเวลาไมเกิน 24 ชม แพทยทีม COVID-19 

หัวหนาพยาบาลผูปวยใน 

ติดตอขอ Refer ไปยังสถาบันสมเดจ็เจาพระยาหลังจากไมพบสาเหตุจากโรค

ทางกาย 

แพทยทีม COVID-19 

หัวหนาพยาบาลผูปวยใน 

ทีมเจาหนาที่ EMS 

กรณผีูปวยตองไดรับการรักษาโรคทางกายรวมดวย ใหเพ่ิมการปรึกษา

จิตแพทยเพ่ือรวมประเมินผูปวย รวมกับการใชแบบสอบถามเพ่ือประเมิน

อาการของผูปวย 

แพทยทีม COVID-19 

หัวหนาพยาบาลผูปวยใน 

จิตแพทย 
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20. แผนการ/วิธีการ : Coordinate lab  

    การตอบสนอง ระยะ    แรก (ภายใน 24 ชั่วโมง)                สั้น (ภายใน 2-14 วัน) 

    กลาง (ภายใน 15-28 วัน)       ยาว (> 28 วัน) 

ขั้นตอนและกจิกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 

1.ติดตามการประเมินสถานการณของโรงพยาบาล  หัวหนากลุมงานและหัวหนางาน 

2.แจงทีมผูรับผิดชอบใน lab ทุกงาน และ เตรียมพรอม หัวหนางาน 

3.เตรียมความพรอมเครื่องมือ น้ำยา ชุดทดสอบ ระบบสารสนเทศ และ 

หอง DRA  เพื่อตรวจวิเคราะห 

นักเทคนิคการแพทย/จพ.วิทยาศาสตรการแพทย 

4.ประสานงานหองปฏิบัติการสงตอ (RT-PCR) หัวหนางานหองปฏิบัติการกลาง 

5.ใส PPE ตามมาตรฐาน   ดำเนินการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการและ

รายงานผลตรวจ ตามแผน 

นักเทคนิคการแพทย/จพ.วิทยาศาสตรการแพทย 

6.ดำเนนิการสงตรวจตอ และติดตามรายงานผลใหทีมดูแลผูปวย EID นักเทคนิคการแพทย/จพ.วิทยาศาสตรการแพทย 

 

การตอบสนอง ระยะ    แรก (ภายใน 24 ชั่วโมง)                สั้น (ภายใน 2-14 วัน) 

    กลาง (ภายใน 15-28 วัน)       ยาว (> 28 วัน) 

ขั้นตอนและกจิกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 

1.ติดตามประเมินความเสีย่ง ปญหาอุปสรรค อยางตอเนื่อง และปรบัปรุง

ขั้นตอนปฏิบัติงาน 

หัวหนากลุมงานและหัวหนางาน 

2.การสื่อสารและรายงานปญหาทีพ่บใหผูบัญชาการเหตุการณและ

ผูเก่ียวของ 

หัวหนากลุมงาน 

3.ตรวจสอบและจดัเตรียม PPE วัสดุ น้ำยา ชุดทดสอบ และ อื่นๆ เพ่ือให

เพียงพอตอสถานการณการระบาด 

นักเทคนิคการแพทย/จพ.วิทยาศาสตรการแพทย 

4.ตรวจสอบและเตรยีมความพรอมดานการบริการโลหติ (ถามีเคส) นักเทคนิคการแพทย 

5.สรุปสถานการณ และ สื่อสารใหทีม lab และ ผูเกี่ยวของทราบ หัวหนากลุมงานและหัวหนางาน 

 

การตอบสนอง ระยะ    แรก (ภายใน 24 ชั่วโมง)                              สั้น (ภายใน 2-14 วัน) 

    กลาง (ภายใน 15-28 วัน)       ยาว (> 28 วัน) 

ขั้นตอนและกจิกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 

1.ติดตามประเมินความเสีย่ง ปญหาอุปสรรค อยางตอเนื่อง และปรบัปรงุ

ขั้นตอนปฏิบัติงาน 

หัวหนากลุมงานและหัวหนางาน 

2.การสื่อสารและรายงานปญหาทีพ่บใหผูบัญชาการเหตุการณและ

ผูเก่ียวของ 

หัวหนากลุมงาน 

3.ตรวจสอบและจดัเตรียม PPE วัสดุ น้ำยา ชุดทดสอบ และ อื่นๆ เพื่อให

เพียงพอตอสถานการณการระบาด 

นักเทคนิคการแพทย/จพ.วิทยาศาสตรการแพทย 

4.ตรวจสอบและเตรยีมความพรอมดานการบริการโลหิต (ถามีเคส) นักเทคนคิการแพทย 
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ขั้นตอนและกจิกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 

5.สรปุสถานการณ และ สือ่สารใหทีม lab และ ผูเกี่ยวของทราบ หัวหนากลุมงานและหัวหนางาน 

 

การตอบสนอง ระยะ    แรก (ภายใน 24 ชั่วโมง)                สั้น (ภายใน 2-14 วัน) 

    กลาง (ภายใน 15-28 วัน)       ยาว (> 28 วัน) 

ขั้นตอนและกจิกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 

1.ติดตามประเมินความเสีย่ง ปญหาอุปสรรค อยางตอเนื่อง และปรบัปรุง

ขั้นตอนปฏิบัติงาน 

หัวหนากลุมงานและหัวหนางาน 

2.ตรวจสอบและจดัเตรียมทรัพยากรท้ังหมดเพื่อใหเพยีงพอตอสถานการณ

การระบาด และ วางแผนเพ่ือเตรยีมเขาสูภาวะปกติ 

หัวหนากลุมงาน 

3.สรุปผลการดำเนินงาน  บทเรยีน และ นำมากำหนดระเบียบปฏิบตังิาน 

หรือ มาตรการความปลอดภัยตางๆ ที่เกี่ยวของ 

นกัเทคนิคการแพทย/จพ.วิทยาศาสตรการแพทย 

4.กำหนดแนวทางการปฏิบติังานในวิถใีหม นักเทคนิคการแพทย/จพ.วิทยาศาสตรการแพทย 

5.สรุปการสื่อสารและรายงานความกาวหนา หัวหนากลุมงานและหัวหนางาน 

 

21. แผนการ/วิธีการ : respiratory borne virus care (ex. measles) 

    การตอบสนอง ระยะ    แรก (ภายใน 24 ชั่วโมง)                  สั้น (ภายใน 2-14 วัน) 

   กลาง (ภายใน 15-28 วัน)       ยาว (> 28 วัน) 

ขั้นตอนและกจิกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 

ผูปวยกลุม Airborne precaution อื่นๆ ใหทำการ Admit หองแยกของหอ

ผูปวยทั่วไปอื่นๆ/หรือหากอาการหนักใหทำการ Admit หอง Negative 

ของ ICU อายุรกรรม เพ่ือสำรองหอง Isolation และ AIIR สำหรับ COVID-

19 

แพทยอายุรกรรม  

หัวหนาพยาบาลผูปวยใน 

ทีมพยาบาล ICU อายุรกรรม 

 

22. แผนการ/วิธีการ : แผนการรักษาความปลอดภัยของโรงพยาบาล  

    การตอบสนอง ระยะ   แรก (ภายใน 24 ช่ัวโมง)                 สั้น (ภายใน 2-14 วัน) 

    กลาง (ภายใน 15-28 วัน)       ยาว (> 28 วัน) 

ขั้นตอนและกจิกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 

เมื่อผูปวย COVID-19 จำนวนมากกวา 2 หอผูปวย (14 หอง isolation) 

แพทยอายุรกรรมจะเขามาชวยดูแลผูปวย COVID-19 กลุม asymptomatic 

และ mild cases เพ่ือแบงเบาภาระแพทยทีม COVID-19 

แพทยทีม COVID-19 

แพทยอายุรกรรม 

เมื่อแพทยอายุรกรรมเขามาชวยดแูลผูปวย COVID-19 จะทำการแบงแพทย

เปนผลดั ผลัดละ 14 วัน เพื่อใหแพทยอายุรกรรมไดมีเวลาทำงานและ

พักผอนที่ปลอดภัย 

แพทยทีม COVID-19 

แพทยอายุรกรรม 
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23. แผนการ/วิธีการ : การประเมินสขุภาพจิตของประชาชน ผูปวย และบุคลากร 

    การตอบสนอง ระยะ    แรก (ภายใน 24 ชั่วโมง)                สั้น (ภายใน 2-14 วัน)    

    กลาง (ภายใน 15-28 วัน)      ยาว (> 28 วัน) 

ขั้นตอนและกจิกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 

1. แจกเอกสารและสื่อ เพ่ือสื่อสารกับประชาชนถึงสถานการณปจจุบัน 1.ทมีสนับสนุนวิชาการ 

2.ทมี IC 

3.ทมีประชาสมัพันธ 

4. กลุมงานดิจิทัลการแพทย 

2. จัดทำและแจกแนวทางการดูแลตนเองและการปฏิบัตตัิวสำหรับ

ประชาชน ทั่วไป และกลุมเปราะบาง / บุคลากร 

1.ทมีสนับสนุนวิชาการ 

2.ทมี IC 

3.กลุมงานวิชาการพยาบาล 

3. คนหาบุคลากรท่ีมีโอกาสเปนกลุมเสี่ยง และประเมิน Screening Mental 

health ของบุคลากรเมื่อมีการประกาศการระบาดภายในประเทศ ทำเปน

รายสัปดาห 

เมื่อเขาเกณฑสงปรึกษาจิตแพทยตอไป 

1. ทีมคลินิกจิตเวช 

2. นักสังคมสงเคราะห 

4. เฝาระวังสถานการณสุขภาพจิต ทีมคลินิกจิตเวช 

5. ดูแลประชาชนดวยกระบวนการบำบัดตามกลุม  

5.1 ใหความรูและแนวทางการปฏิบัติตัวเพ่ือปองกันการเกิดปญหา

สุขภาพจิตเบ้ืองตน 

 - Stress : เนนเรื่องการผอนคลายกลามเนื้อ เชนการนวดคลายเครยีด  

- Depression : เนนการใหค าปรกึษาและปรับพฤติกรรม อารมณ  

- Suicide : เนนการเขาถึง case ใหเร็วที่สุด  

- Burn out : เนนการเปลี่ยนแนวความคิด สรางแรงจูงใจเชิงบวกในการ

ปฏิบัติงาน โดยดำเนินการตาม flow chart ดานสุขภาพจติ 

5.2 ดำเนินงานแบบ proactive โดยการโทรศัพทติดตามปญหาสุขภาพทาง

กายและจิตใจ ในกลุมที่เขาขายสงสัยตดิเช้ือ COVID หรือ PUI case  

5.3 สงตอขอมูลเพื่อใหทีมเย่ียมบาน ของโรงพยาบาล หรือหนวยงานที่

เก่ียวของ 

ทีมบริการทกุสาขา 
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24. การสำรองกำลังแพทยเพื่อดูแลคนไข COVID-19 

    การตอบสนอง ระยะ    แรก (ภายใน 24 ชั่วโมง)                สั้น (ภายใน 2-14 วัน) 

    กลาง (ภายใน 15-28 วัน)      ยาว (> 28 วัน) 

ขั้นตอนและกจิกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 

เมื่อผูปวย COVID-19 จำนวนมากกวา 2 หอผูปวย (14 หอง isolation) 

แพทยอายุรกรรมจะเขามาชวยดูแลผูปวย COVID-19 กลุม asymptomatic 

และ mild cases เพ่ือแบงเบาภาระแพทยทมี COVID-19 

แพทยทีม COVID-19 

แพทยอายุรกรรม 

เมื่อแพทยอายุรกรรมเขามาชวยดแูลผูปวย COVID-19 จะทำการแบงแพทย

เปนผลดั ผลัดละ 14 วัน เพื่อใหแพทยอายุรกรรมไดมีเวลาทำงานและ

พักผอนที่ปลอดภัย 

แพทยทีม COVID-19 

แพทยอายุรกรรม 

 

25. แผนการ/วิธีการ : แผนสำรองบุคลากรดานบริหาร 

    การตอบสนอง ระยะ    แรก (ภายใน 24 ชั่วโมง)                สั้น (ภายใน 2-14 วัน) 

    กลาง (ภายใน 15-28 วัน)     ยาว (> 28 วัน) 

ขั้นตอนและกจิกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 

1. EOC แจง ผูรับผิดชอบสำรองตาม Call tree เปนลำดับ 

   มอบหมายหนาที่ และอำนาจหนาที่ 

1. ผูอำนวยการโรงพยาบาล 

2. รองผูอำนวยการ 

2. ผูรับผดิชอบสำรองตองทบทวนความรู และซักซอมแนวทางรวมกบั

ผูบริหารกอนปฏิบัติงาน 

3. EOC แจงขอมูลให EOC DMS ทราบ 

4. ผูบริหาร ตองติดตอไดเพื่อใหคำปรึกษา ทางหมายเลขใน Call tree 

5. กำหนดบุคลากรสำรองชุดถัดไป  

 

26. แผนการ/วิธีการ : แผนดูแลบุคลากรหมดไฟ (Burn out) มี guideline  

 Burnout คอื ภาวะเหนื่อยลาจากการทำงานที่มีความเครียดหรือกดดันเปนระยะเวลานาน ซึ่งเปนอาการชั่วคราวที่สามารถ

เยียวยาใหหายได อันเนื่องมาจากตัวบุคคลเปนสวนใหญเกิดกับตัวคน เชน ไมชอบลักษณะงานที่ทำ ไมใชงานในฝน ตัวเองความสัมพันธไม

ดี เปนตน 

     การตอบสนอง ระยะ    แรก (ภายใน 24 ชั่วโมง)                 สั้น (ภายใน 2-14 วัน) 

    กลาง (ภายใน 15-28 วัน)       ยาว (> 28 วัน) 

ขั้นตอนและกจิกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 

1. บุคลากรทกุคนประเมินสภาวะอารมณของตนเอง ทุกคน 

2. สังเกตเพ่ือนรวมงาน ทุกคน 

3. ประเมินภาวะ Burn out หรือความเครยีดของบุคลากร หัวหนาหนวยงาน/ หัวหนากลุมงาน 
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ขั้นตอนและกจิกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 

4. ประเมินภาระงานที่ทำใหเกดิภาวะ Burn out เชน Oldenburg 

Burnout Inventory (OLBI) 

หัวหนาหนวยงาน/ หัวหนากลุมงาน 

5. ประเมินการเขาถึงและใชบริการ EAP  

6. ลดระดับการบริการโรงพยาบาล ลงเหลือ  50 % ใหจัดบุคลากร เปนผลดั 

ผลัดละ  14 วัน ใหมีชวงหยุดพัก สลับกับวันทำงาน พรอมกับมีการประเมิน

สุขภาพจิตของบุคลากรรวมดวย 

 

7. หาบุคลากรทดแทนกรณไีมสามารถลดภาวะ Burnout ทรัพยากรบุคคล 

Alert line group เลขานุการกลุมงาน ทุกเชาวันจันทร ภายใน 12.00 น. หัวหนากลุมงาน 

รวบรวม วิเคราะหผลการประเมิน  

 

27. แผนการ/วิธีการ : แผนสื่อสารความเสี่ยงกับคนในชุมชน (Risk Communication) 

    การตอบสนอง ระยะ    แรก (ภายใน 24 ชั่วโมง)                สั้น (ภายใน 2-7 วัน) 

    กลาง (ภายใน 15-28 วัน)       ยาว (> 28 วัน) 

ขั้นตอนและกจิกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 

1. ทีมสื่อสารฯ สืบคนขอมลู กลั่นกรองขาว 1. หัวหนาทีมสื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ 

2. ผูอำนวยการโรงพยาบาล 2. แจงเวียนใหบุคลากรในหนวยงานไมสื่อสารขอมูลใด ๆ เอง  

3. ใหขอเท็จจริงกับชุมชน โดยจัดแถลงการณ หรือ เชิญประธานชุมชน และ

ตัวแทนเขารวมประชุม  โดยผูอำนวยการโรงพยาบาล หรือผูที่ไดรับ

มอบหมาย   

4. จัดทำประกาศแจง ใหทราบทางสื่อ 

5. ติดตามผล และรายงาน EOC  

 

28.  แผนการ/วิธีการ : แผนจัดการเรื่องรองเรียนของ Social Media 

    การตอบสนอง ระยะ    แรก (ภายใน 24 ชั่วโมง.)                สั้น (ภายใน 2-7 วัน) 

    กลาง (ภายใน 15-28 วัน)       ยาว (> 28 วัน) 

ขั้นตอนและกจิกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 

1. ติดตาม และสืบคนขอมูล ตรวจสอบความถูกตอง 1. หัวหนาทีมสื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ 

2. ผูอำนวยการโรงพยาบาล 2. จัดการการรั่วไหลของขอมูล  

3. สื่อสารความจริง ผานทางสื่อ 

4. จัดแถลงการณ โดยผูอำนวยการโรงพยาบาล หรือผูที่ไดรับมอบหมาย   

 

  



236 

29. แผนการ/วิธีการ : กรณีมีการลักลอบเขาทางชายแดน และพบ confirm case covid แบบ person to person contact ใน

ตางจังหวัด 

    การตอบสนอง ระยะ    แรก (ภายใน 24 ชั่วโมง)                  สั้น (ภายใน 2-7 วัน)    

    กลาง (ภายใน 15-28 วัน)       ยาว (> 28 วัน) 

ขั้นตอนและกจิกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 

1.เรียกประชุมทีมทั้ง บริหาร และบริการ แจงขาวสารสถานะการ covid  

2.ยกระดับการคัดกรอง และการใชชุด PPE  

 

30. การตอบสนองตอเหตุการณของศูนยเคร่ืองมือแพทย 

การตอบสนองตอเหตุการณทันที 

การตอบสนอง ระยะ    แรก (ภายใน 24 ชั่วโมง)                สั้น (ภายใน 2-7 วัน) 

    กลาง (ภายใน 15-28 วัน)       ยาว (> 28 วัน) 

ขั้นตอนและกจิกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 

- ชี้แจงสถานการณ รองผูอำนวยการฝายการแพทย 

หัวหนางานศูนยเครื่องมือแพทย 

- แบงทีมปฏิบัติงาน COVID-19 

- กำหนดสถานที่ปฏิบติังานของท้ัง 3 ทีมโดยแยกจากกันตามหลักควบคุม

การติดเช้ือ 

- ประกาศจัดหากำลังสำรอง จิตอาสาอยางนอย 10 คน 

- ปรับแผนการปฏิบัติงานทั้ง 3 ทมีตามสถานการณ 

รองผูอำนวยการฝายการแพทย 

หัวหนางานศูนยเครื่องมือแพทย 

- รวบรวมความตองการใชงานเครือ่งมอืสำหรับผูปวยหนัก / PUI Ward / 

cohort ward / ARI Clinic 

- ตรวจสอบสถานะ เพ่ือสรุปความเพียงพอของเครื่องมือ และอุปกรณใชงาน 

พรอมขึ้นทะเบียน 

- ประเมินความตองการจัดหาเครือ่งมือ และอุปกรณวิธีการตางๆ เชน ยืม 

จัดซือ้ เชาเพือ่รองรับเหตุและแผนงบประมาณ 

- ประสานหนวยงานที่เกีย่วของในโรงพยาบาล เพื่อประเมนิสถานการณและ

ปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติงานภายใตสภาวะวิกฤต 

หัวหนางานศูนยเครื่องมือแพทย 

หัวหนาหอผูปวยหนัก/PUI Ward/Cohort 

Ward/ARI Clinic 

นักวิทยาศาสตร 

- ประเมินมาตรฐาน ความปลอดภยั เครื่องมืออุปกรณที่ใชงานเฉพาะดาน 

COVID-19 

- งด / ปรับลดการใหบริการ preventive maintenance (PM) และงาน

ซอมที่ไมเรงดวน เพ่ือปรับกำลังคนมาทำงาน COVID-19 หรือรายงาน

หัวหนาหนวยงานทราบแผนท่ีปรบั 

งานพัสดุและบำรุงรักษา 

นักวิทยาศาสตร 

- ใหบริการเครือ่งมือ อุปกรณวอรด COVID-19 นักวิทยาศาสตร 
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ขั้นตอนและกจิกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 

- รายงานความพรอม และแผนงาน ตอหัวหนางาน และผูบริหาร และหนวย

ภายนอกตามไดรบัมอบหมาย 

นักวิทยาศาสตร 

 

การตอบสนองในระยะสัน้ 

การตอบสนอง ระยะ    แรก (ภายใน 24 ชั่วโมง)                สัน้ (ภายใน 2-7 วัน) 

    กลาง (ภายใน 15-28 วัน)       ยาว (> 28 วัน) 

ขั้นตอนและกจิกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 

- ประสานงานบริษัทเพ่ือรับเครื่องมือ อุปกรณ 

- ติดตอขอยืมเครื่องมือจากเครือขาย 

- ทําเรื่องจัดซื้ออุปกรณเพิ่ม ใหพอตอการใชงาน 

- ขึ้นทะเบียนเครื่องมือที่ไดรับจากทุกแหลง 

หัวหนางานศูนยเครื่องมือแพทย 

นักวิทยาศาสตร 

- หาสถานที่เพ่ือใชเก็บและดูแลอปุกรณแยก ผูชวยชางท่ัวไป 

- ทดสอบจัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ อุปกรณวอรด COVID-19 พนักงานชวยเหลือคนไข 

- รายงานความตองการ สถิติ ปญหาประจําวัน หรือกรณีเรงดวน นกัวิทยาศาสตร 

- ติดตั้งระบบสื่อสาร ที่จําเปนเชน คอมพิวเตอร อินเตอรเน็ต LAN กลอง 

วิทยุสื่อสารและระบบที่จำเปน 

ศูนยคอมพิวเตอร 

- สรปุการปฏิบัติงานประจําวันและสื่อสารลูกทมี นักวิทยาศาสตร 

- รายงานผลการปฏิบตัิงาน และปญหาอุปสรรค ผูบริหาร หัวหนางานศูนยเครื่องมือแพทย 

- เปดการขอรับบริจาคเครื่องมือ อุปกรณ งบประมาณทีจ่าํเปน หัวหนางานศูนยเครื่องมือแพทย 

 

การตอบสนองในระยะกลาง 

การตอบสนอง ระยะ    แรก (ภายใน 24 ชั่วโมง)                  สั้น (ภายใน 2-7 วัน)    

                         กลาง (ภายใน 15-28 วัน)       ยาว (> 28 วัน) 

ขั้นตอนและกจิกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 

- ใหบริการงานตามระบบที่วางไวตอเนื่อง และสลับทีมใน 15 วัน โดย

หมุนเวียนจากทีมCOVID-19 > สนับสนุน > Non-COVID-19 > COVID-19 

>.. ตามลาํดับ 

- นักวิทยาศาตร 

-พนักงานชวยเหลือคนไข 

-ผูชวยชางท่ัวไป 

- ประเมินสมรรถนะบุคลากร และนําเสนอผูบริหารหากพบปญหา - หัวหนางานศูนยเครื่องมือแพทย 

- ประเมินความพรอมเครื่องมืออุปกรณ ทบทวนความตองการใชงาน

เครื่องมือและอุปกรณ และความจําเปนในการจัดหา แผนการขอรับบริจาค 

แผนงบประมาณที่ปรับ เปนปจจุบัน 

- นกัวิทยาศาตร 

-พนักงานชวยเหลือคนไข 

-ผูชวยชางทั่วไป 

- ประเมินผลกระทบการปฏิบัติงานประจํา Non-COVID-19 area - หัวหนางานศูนยเครื่องมือแพทย 
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ขั้นตอนและกจิกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 

- ขึ้นทะเบียน และตดิตามการใชงานเครื่องมืออุปกรณ - หัวหนางานศูนยเครื่องมือแพทยและเจาหนาที่ทุกคน

ที่เก่ียวของ 

- ตรวจสอบมาตรฐานเครื่องมืออุปกรณการแพทยที่ไดรบั - หัวหนางานศูนยเครื่องมือแพทยและเจาหนาที่ทุกคน

ที่เก่ียวของ 

- พิจารณาปรบัแผน และระบบงาน เพื่อใหสอดคลองตอสถานการณ ภายใต

มาตรการความปลอดภัยสูงสุด 

- หัวหนางานศูนยเครื่องมือแพทยและเจาหนาที่ทุกคน

ที่เก่ียวของ 

- สรุปประเมินผลการปฏิบัติงาน และเรื่องท่ีตองนําเสนอผูบริหาร - หัวหนางานศูนยเครื่องมือแพทยและเจาหนาที่ทุกคน

ที่เก่ียวของ 

- ถอดบทเรียน รวมองคความรู เผยแพรเมื่อจําเปน - หัวหนางานศูนยเครื่องมือแพทยและเจาหนาที่ทุกคน

ที่เก่ียวของ 

 

การตอบสนองในระยะยาว 

การตอบสนอง ระยะ    แรก (ภายใน 24 ชั่วโมง)                สั้น (ภายใน 2-7 วัน) 

    กลาง (ภายใน 15-28 วัน)    ยาว (> 28 วัน) 

ขั้นตอนและกจิกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 

- ใหบริการงานตามระบบที่วางไวตอเนื่อง และสลับทีมใน 15 วัน -นักวิทยาศาสตร 

-พนักงานชวยเหลือคนไข 

-ผูชวยชางทั่วไป 

- ประเมินสมรรถนะบุคลากรท้ังทีม และนําเสนอผูบริหารหากพบปญหา - หัวหนางานศูนยเครื่องมือแพทย 

- ประเมินความพรอมเครื่องมืออุปกรณทบทวนความตองการใชงาน

เครื่องมือและอุปกรณ และความจําเปนในการจัดหา แผนการขอรับบริจาค 

แผนงบประมาณที่ปรับเปนปจจบุนั 

- หัวหนางานศูนยเครื่องมือแพทยและเจาหนาที่ทุก

คนที่เก่ียวของ 

- ขึ้นทะเบียน และตดิตามการใชงานเครื่องมืออุปกรณ -นักวิทยาศาสตร 

- พิจารณาปรบัแผน และระบบงาน เพื่อใหสอดคลองตอสถานการณ ภายใต

มาตรการความปลอดภัยสูงสุดทุกๆ 1 เดือน กรณีพบบุคลากรในทีมเกิดการ

ติดเช้ือ หรือสมัผสั ใกลชดิผูตดิเชื้อ ใหดําเนนิการตามแนวทาง IC ของ รพ. 

และพิจารณาจดักําลังเสรมิจากแผนอัตรากําลังสํารองท่ีกําหนดไว 

- หัวหนางานศูนยเครื่องมือแพทยและเจาหนาที่ทุก

คนที่เก่ียวของ 

- สรุปประเมินผลการปฏิบัติงาน และเรื่องท่ีตองนําเสนอผูบริหาร ประชมุ

สื่อสารในองคกร 

- หัวหนางานศูนยเครื่องมือแพทยและเจาหนาที่ทุก

คนที่เก่ียวของ 

- ถอดบทเรียน รวบรวมองคความรู เผยแพรเมื่อจําเปน - หัวหนางานศูนยเครื่องมือแพทยและเจาหนาที่ทุก

คนที่เก่ียวของ 
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ภาคผนวก 7 รายชื่อหนวยงาน/คูคา/ผูใหบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสีย ในการประสานงาน 

ภาครัฐบาล 

1. ICT สปสช. 

2. ICT กรมการแพทย 

3. กองคลัง กรมการแพทย 

4. กองยุทธศาสตรและแผนงาน กรมการแพทย 

5. องคการเภสัชกรรม 

6. กรมควบคุมโรค 

7. สปคม. เขตเมือง 

8. ศูนยบริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร 

ภาคเอกชน 

1. บริษัทซิลลิค 

2. บริษัท DKSH 

3. บริษัท ไทยฮอสพิทองโปรดักส จำกัด 

4. บริษัท ฉัตรแกวโปรดักส จำกัด 

5. หางหุนสวนจำกัดไมโครซัม 

6. บริษัท ZISS 

7. บริษัทศลัยเวช 

8. บริษัทรัชวิภา 

9. บริษัทอุรุพงษ 

10. บริษัทประชาชื่น 

11. บริษัท ศิรา เซฟตี้แอนดทูล จำกัด 

12. บริษัท ไบโอคอททอน จำกัด 

13. บริษัท ไทยก็อส จำกัด 

14. บริษัท แซนด อินฟนตี้ จำกัด 

15. บริษัท ซันแอนดจูปเตอรเทรดดิ้ง จำกัด 

(สำนักงานใหญ 

16. บริษัท โพส แลบอราเทอรี่ จำกัด 

17. บริษัท กอเกียรติ ซัพพลาย จำกัด 

18. บริษัท สหแพทยเภสัช จำกัด 

19. รานบอรน 2000 

 




