


 
 

คำนำ 

ปัจจุบัน โลกเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ อย่างไม่คาดคิดและมักจะมีความรุนแรง ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคน   
ทั่วโลก เช่น วิกฤตเศรษฐกิจ อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย แผ่นดินไหว การจลาจล การประท้วง โรคระบาด ซึ่งการเกิด
โรคระบาดและภัยสุขภาพนับเป็นปัญหาที่สำคัญ และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น เนื่องจากสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศของ
โลกที่เปลี่ยนแปลงไป เชื้อโรคก่อตัวและเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ตลอดเวลา หากเกิดการแพร่ระบาดของโรคและขยาย
วงกว้าง จะก่อให้เกิดเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 

 

โรคติดต่ออุบัติใหม่ในทศวรรษที่ผ่านมา เช่น โรคซาร์ส โรคไข้หวัดนก โรคไข้หวัดใหญ่ 2009 ฯลฯ และ    
ในปี 2019 เกิดการระบาดของ COVID – 19 ซึ่งนับเป็นปัญหาสำคัญระดับประเทศ โดยมีผลกระทบทั้งด้านสุขภาพ 
เศรษฐกิจและสังคมในวงกว้าง หากประชาชนมีการติดเชื้อ และเกิดการระบาดในวงกว้าง บุคลากรที่ต้องให้การ
บริการด้านต่างๆ กับประชาชน เกิดการเจ็บป่วยจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกติ หรือองค์กรธุรกิจต้องปิด
กิจการลง เวชภัณฑ์ต่างๆขาดแคลน หรือระบบสาธารณูปโภคเกิดการหยุดชะงัก ประชาชนเกิดความตื่นตระหนก 
ผลกระทบดังกล่าวนอกจากหน่วยงานจะต้องตอบสนองต่อปัญหาการระบาดของโรคแล้ว ยังต้องคำนึงถึงการ
ประคับประคองภารกิจสำคัญของหน่วยงานในการให้บริการประชาชน รวมถึงความปลอดภัยของบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน จึงจำเป็นต้องจัดทำแผนประคองกิจการ (Business Continuity Plan : BCP) เพ่ือให้สามารถบริหาร
จัดการความต่อเนื่องในการดำเนินภารกิจ (Business Continuity Management : BCM)  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยการจัดระบบงานหลักภายในองค์กรให้สามารถดำเนินการต่อไปได้ บุคลากรในองค์กรปลอดภัยจากการเจ็บป่วย 
และฟ้ืนตัวได้รวดเร็วภายหลังการระบาด ควบคู่กับการเตรียมความพร้อมในการรองรับกรณี การระบาดของ
โรคติดต่ออุบัติใหม่  

 

แผนดำเนินงานต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตกรณีโรคอุบัติใหม่/อุบัติซ้ำ ฉบับนี้
จัดทำคู่ขนานไปกับการซ้อมแผนดำเนินงานต่อเนื่องสำหรับบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต กรณี โรค             
อุบัติใหม่/อุบัติซ้ำ : สถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ สำนักอนามัย และสำนักงานเขต เพ่ือพัฒนาแผนดำเนินงานต่อเนื่องสำหรับบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 
กรณีโรคอุบัติใหม่/อุบัติซ้ำ ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในการนำมาปรับใช้ให้เหมาะสม
ตามโครงสร้างภายในและบริบทของตน รวมทั้งสามารถประยุกต์ใช้กับเหตุสาธารณภัยอื่นๆต่อไป 
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บทที่ 1 
บทนำ 

 
กรอบแนวคิดการบริหารจัดการความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ 

(Business Continuity Management :BCM) 
เพื่อเตรียมความพร้อมกรณีโรคติดต่อโรคอุบัติใหม่/ อุบัติซ้ำ 

 
  ปัจจุบันการเกิดโรคและภัยสุขภาพนับเป็นปัญหาที่สำคัญ และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น เนื่องจาก
สภาพแวดล้อมและภูมิอากาศของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป เชื้อโรคก่อตัวและเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ตลอดเวลา 
หากเกิดการแพร่ระบาดของโรคและขยายวงกว้าง เกิดเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ส่งผลกระทบให้เกิด
ความเสียหายรุนแรงด้านสุขภาพ สังคม และเศรษฐกิจ ทั้งในระดับประเทศและท่ัวโลกได้ ที่ผ่านมาส่วนราชการ
ในสังกัดสำนักการแพทย์จะมีแผนเผชิญเหตุ (incident plan) และจัดซ้อมแผนดังกล่าวเป็นระยะ ๆ เช่น              
การซ้อมแผนไฟไหม้ การซ้อมแผนสาธารณภัยหมู่ เป็นต้น 

จากกรณีการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID – 19 ได้สร้างความตระหนกให้กับประชาชนและ 
ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของโรงพยาบาล และหน่วยงานที่มีภารกิจด้านการแพทย์และสาธารณสุขเป็น
อย่างมาก เกิดการหยุดชะงักในการดำเนินงานตามภารกิจหลัก  มีการปรับลดการให้บริการลงโดยบาง
หน่วยงานได้งดการให้บริการในช่วงเวลาดังกล่าวไปซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้รับบริการโดยตรง เนื่องจากยังไม่มี
แผนดำเนินธุรกิจต่อเนื่อง (Business ContinuityPlan)อีกทั้งไม่มีการกำหนดระดับขั้นต่ำที่จำเป็นต้อง
ให้บริการ (acceptable level)  

 
ที่มา : แผนการดำเนินงานอย่างตอ่เนื่องสำหรับการบริหารความพรอ้มต่อ 
สภาวะวิกฤตจากโรคติดเช้ืออุบัติใหม่(Business Continuity Plan : BCP)
โรงพยาบาลราชวิถี 
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สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานครจึงไดก้ำหนดให้ส่วนราชการในสังกัดมีการจัดทำแผน 
เตรียมความพร้อมและดำเนินการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในสถานการณ์ฉุกเฉิน มีกลไกการจัดการ
เตรียมความพร้อมและบูรณาการระบบตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านโรคและภัยสุขภาพ ซึ่งการจัดทำแผนดำเนิน
ธุรกิจต่อเนื่อง(Business continuity plan: BCP) จะเป็นกลไกสำคัญที่หน่วยงานจะนำไปใช้เพ่ือเป็นแนวทาง
ในการบริหารจัดการความต่อเนื่องในการดำเนินภารกิจ (Business Continuity Management : BCM)หรือ
การปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤต เช่น กรณีโรคอุบัติใหม่/อุบัติซ้ำ หรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆที่อาจเกิดขึ้น โดย
คำนึงถึงผู้รับบริการทั้งกลุ่มโรคอุบัติใหม่/อุบัติซ้ำ และผู้รับบริการกลุ่มโรคทั่วไปหรือกลุ่มที่มารับบริการ
ตามปกติ ให้ยังสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้หรือไม่เสียโอกาสเข้ าถึงบริการทางการแพทย์ 
โรงพยาบาลหรือองค์กรสามารถรองรับหรือเรียกคืนการดำเนินงานให้สู่ภาวะปกติเร็วที่สุด ลดผลกระทบในด้าน
ต่างๆ จากการหยุดชะงักการดำเนินงาน บรรเทาความเสียหายให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และสร้างความมั่นใจ
ว่าการปฏิบัติงานสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง 

ก ารบ ริ ห ารจั ด ก ารค ว าม ต่ อ เนื่ อ ง ใน ก ารด ำ เนิ น ภ ารกิ จ  (Business Continuity 
Management : BCM) หมายถึง กระบวนการบริหารเชิงบูรณาการขององค์กรในการตอบสนองต่อภัยคุกคาม
ที่สร้างผลกระทบต่อภารกิจหลักและทำให้ภารกิจขององค์กรเกิดการหยุดชะงัก กระบวนการดังกล่าวจะทำให้
องค์กรมีความยืดหยุ่น มีขีดความสามารถในการดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง แม้ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดย   
ไม่คาดคิด การจัดทำระบบการจัดการดังกล่าว จะทำให้องค์กรสามารถดำเนินงานในระดับเท่าเดิม หรือน้อยลง
กว่าเดิมในระดับที่ยอมรับได้ และสามารถฟ้ืนฟูคืนสู่สภาวะปกติได้อย่างรวดเร็ว การบริหารจัดการความ
ต่อเนื่องจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องมีการจัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business 
Continuity Plan : BCP) เพ่ือเตรียมพร้อมรับภัยซึ่งการเตรียมความพร้อมจะให้ความสำคัญในกระบวนการ
เตรียมความพร้อมของทรัพยากร และความรู้ความเข้าใจในบทบาทความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง 
  การบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Management - BCM) มี6 องค์ประกอบ
หลักเป็นวงจรการบริหารความต่อเนื่อง (BCM Life Cycle) ซึ่งหน่วยงานสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ตาม
ขอบเขต วิธีการบริหารจัดการ และทรัพยากรที่ต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่องของแต่ละองค์กรที่แตกต่าง
กันไปตามขนาดภารกิจและทรัพยากรที่ใช้งาน ดังนี้ 
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ที่มา :คู่มือการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ พ.ศ. 2563 
1. การบริหารโครงการจัดการความต่อเนื่อง (BCM Programme Management)  

โครงการจัดการความต่อเนื่องถือว่าเป็นองค์ประกอบหลักและเป็นขั้นตอนแรกของการบริหารความต่อเนื่อง
เป็นการจัดทำกรอบนโยบาย BCM โครงสร้าง BCM หน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรที่เกี่ยวข้องตั้งแต่
ผู้บริหารระดับสูงลงมาถึงเจ้าหน้าที่ระดับต่างๆรวมถึงการจัดตั้งทีมงานด้าน BCM การกำหนดตัวชี้วัดผลการ
ดำเนินงานของเจ้าหน้าที่  ขั้นตอนการปรับระดับของเหตุการณ์  (Incident Escalation Process) วิธีการ
บริหารโครงการบริหารความต่อเนื่องและการติดตามพร้อมทั้งรายงานความคืบหน้า 
  2. การศึกษาและทำความเข้าใจองค์กร (Understanding the Organization)  
การเข้าใจองค์กรเป็นกระบวนการทำความรู้จักกับหน่วยงาน ซึ่งหมายถึงความรู้และความเข้าใจในสภาพและ
การดำเนินงานของหน่วยงานว่าจะรับผลกระทบหรือความเสี่ยงอย่างไรผ่านวิธีการวิเคราะห์ผลกระทบทาง
ธุรกิจ หรือผลกระทบต่อกระบวนการทำงานหรือการให้บริการ (Business Impact Analysis – BIA) และการ
ประเมินความเสี่ ยง  (Risk Assessment - RA) เพ่ือระบุความเร่ งด่ วนของกิจกรรมต่างๆและระดับ
ความสามารถที่ต้องการเพ่ือนำไปเป็นข้อมูลในการจัดระดับความสำคัญของกระบวนงาน การกำหนดแนวทาง
และการกำหนดกลยุทธ์ในข้อต่อไป 
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3. การกำหนดกลยุทธ์ในการสร้างความต่อเนื่อง (Determining BCM strategy)  
แนวทางในการตอบสนองต่อการหยุดชะงักของการดำเนินงานขององค์กร ได้แก่ กลยุทธ์กู้คืนการดำเนินงาน 
(Recovery Strategy) ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ต้องจัดทำก่อนการพัฒนาและเตรียมการตอบสนองต่อเหตุการณ์ใน
ภาวะฉุกเฉินและกลยุทธ์ด้านการจัดการทรัพยากรที่เหมาะสมตามข้อมูลที่ได้จากผลกระทบต่อกระบวนการ
ทำงานหรือการให้บริการ (BIA) โดยต้องกำหนดในเรื่องบุคลากร (People) สถานที่ปฏิบัติงาน (Premise) 
อุปกรณ์และเครื่องมือ (Equipment) เทคโนโลยี (Technology) ข้อมูล (Information) และผู้ผลิตสินค้าหรือ 
ผู้ให้บริการ (Suppliers) 
  4.การพัฒนาและเตรียมการตอบสนองต่อเหตุการณ์ในภาวะฉุกเฉิน  (Developing and 
Implementing BCM Response) ภายหลังการกำหนดกลยุทธ์แล้วจะต้องจัดทำแผนงานเตรียมตอบสนองต่อ
ภาวะฉุกเฉินให้เป็นไปตามกรอบยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ โดยจัดทำแผนดังต่อไปนี้ 

4.1 Incident Management Plans (IMP) เพ่ือจัดการกับวิกฤติฉุกเฉินที่เกิดขึ้น 
4.2 Emergency/ Crisis Management Plan (CMP)เพ่ือจัดการกับวิกฤติฉุกเฉิน 

ที่เกิดขึ้นและผลกระทบที่ขยายไปในวงกว้าง 
4.3 Business Continuity Plans (BCP) เพ่ือบริหารภารกิจอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งทำ

ขั้นตอนงานที่สำคัญต่อภารกิจและใช้ทรัพยากรหลักอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งเตรียมแผนรับผลกระทบจาก
สถานการณ ์

4.4 Recovery Plans (RP) แผนกู้คืนภารกิจหลังภัยพิบัติผ่านพ้นไป 
5.การทดสอบปรับปรุงและทบทวนแผน (Exercising Maintaining and Reviewing) เป็น

ขั้นตอนที่สำคัญเนื่องจากเป็นกระบวนการที่ทำให้แน่ใจได้ว่า BCM ที่ได้จัดทำขึ้นสามารถใช้ได้จริง รวมทั้งเพ่ือ
เตรียมความพร้อมตลอดจนตรวจสอบความสามารถของบุคลากรและประสิทธิภาพของแผนในการตอบสนอง
ต่อวิกฤติการณ์ โดยรูปแบบการทดสอบอาจมีตั้งแต่ระดับง่ายไปหายาก ดังนี้ 

5.1 Call Tree คือการซ้อมการแจ้งเหตุฉุกเฉินให้กับสมาชิกทีมงานที่เกี่ยวข้องตาม
ผังรายชื่อทางโทรศัพท์หรือช่องทางอ่ืนๆที่สามารถติดต่อและยืนยันการรับแจ้งเหตุได้อย่างทันการณ์ 

5.2 Tabletop Testing คือการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทุกหน่วยที่
เกี่ยวข้อง โดยจำลองโจทย์สถานการณ์ขึ้นมาและทดลองนำแผน  BCP มาพิจารณาว่าใช้ตอบโจทย์แต่ละ
ขั้นตอนได้หรือไม ่

5.3 Simulation คือการทดสอบโดยจำลองสถานการณ์เสมือนจริงและทดลองนำ 
แผน BCP มาประยุกต์ใช้ 

5.4 Full BCP Exercise คือการทดสอบเต็มรูปแบบและใกล้เคียงสถานการณ์จริง 
มากที่สุด 
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6. การปลูกฝัง BCM ให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร (Embedding BCM in the 
Organisation’s Culture) การทำให้ BCM ผสมกลมกลืนเข้าจนเป็นวัฒนธรรมองค์กรเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลา
และจิตวิทยาที่จะทำให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้ซึมซาบและเข้าใจถึงความสำคัญของ BCM ตลอดจนบทบาทหน้าที่ที่
ทุกคนพึงมีเพ่ือให้ภารกิจสามารถดำเนินการต่อไปได้ในยามที่เกิดเหตุวิกฤต 
  โดยหลักการดังกล่าว นำมาสู่การบริหารจัดการความต่อเนื่องของส่วนราชการในสังกัด            
สำนักการแพทย์ซึ่งจะเกี่ยวเนื่องกับองค์ประกอบหลัก ได้แก่ คน (people) สถานที่  (Place) อุปกรณ์
(Infrastructure) เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการทำงาน (system) และแผน (Plans) ที่ระบุหน้าที่และความ
รับผิดชอบของบุคลากรที่เก่ียวข้อง ตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรลงมาถึงผู้ปฏิบัติงานระดับต่าง ๆ 
  การเข้าใจองค์กร ทั้งสภาพพ้ืนฐานและการดำเนินงานหลักขององค์กร และหน่วยงานต่างๆใน
การรับผลกระทบหรือความเสี่ยงผ่านวิธีการวิเคราะห์ผลกระทบการดำเนินงาน (Business Impact Analysis : BIA) 
และการประเมินความเสี่ยง (risk assessment) จากภัยคุกคามต่าง ๆ เช่น อุทกภัย อัคคีภัย การก่อการ
ประท้วง การก่อจลาจล การก่อวินาศกรรม และโรคระบาด เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการ
ทรัพยากรใน 6 ด้าน ดังนี้ 
  1. ผลกระทบด้านอาคารสถานที่ปฏิบัติงานหลัก 
  2. ผลกระทบด้านวัสดุอุปกรณ์ท่ีสำคัญ การจัดหา และจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ 
  3. ผลกระทบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สำคัญ 
  4. ผลกระทบด้านบุคลากรหลัก 
  5. ผลกระทบด้านคู่ค้า ผู้ส่งมอบ ผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญ 
  6. งบประมาณ 
  ผลกระทบต่างๆข้างต้นจะถูกนำไปใช้ในการระบุความเร่งด่วนของกิจกรรมต่างๆ และระดับ
ความสามารถที่ต้องการ และนำไปเป็นข้อมูลในการจัดระดับความสำคัญของกระบวนงาน การกำหนดแนวทาง
และการกำหนดกลยุทธ์ในขั้นตอนต่อไป 
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ภารกิจหลักของสำนักการแพทย์ 
 สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดกรุงเทพมหานคร มีอำนาจ

หน้าที่เกี่ยวกับการจัดให้มีบริการโรงพยาบาลในการตรวจรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ฟ้ืนฟู
สุขภาพและสมรรถภาพ บริหารและจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉินและส่งต่อผู้ป่วย เพ่ือลดการบาดเจ็บและการ
ตายจากการเจ็บป่วยของผู้ป่วย พร้อมทั้ง  จัดการศึกษา ฝึกอบรม พัฒนาทางวิชาการด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข โดยมีส่วนราชการในสังกัด จำนวนทั้งสิ้น 14 ส่วนราชการ ประกอบด้วย 

1. โรงพยาบาลกลาง 
2. โรงพยาบาลตากสิน 
3. โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 
4. โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธฺโร อุทิศ 
5. โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ 
6. โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร 
7. โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 
8. โรงพยาบาลสิรินธร 
9. โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 
10. โรงพยาบาลคลองสามวา 
11. โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
12. ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) 
13. สำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ 
14. สำนักงานเลขานุการสำนักการแพทย์ 

มีการกำหนดโครงสร้างคณะบริหารจัดการความต่อเนื่องในการดำเนินภารกิจ (Business Continuity  
Management : BCM) ดังนี้
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คณะบริหารความต่อเนื่อง BCM 

 

หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง

หัวหน้าทีม
บริหารความ
ต่อเน่ือง รพก.

หัวหน้าทีม
บริหารความ
ต่อเน่ือง รพต.

หัวหน้าทีม
บริหารความ
ต่อเน่ือง รพจ.

หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเน่ือง 

รพท.

หัวหน้าทีม
บริหารความ
ต่อเน่ือง รพว.

หัวหน้าทีม
บริหารความ
ต่อเน่ือง รพล.

หัวหน้าทีม
บริหารความ
ต่อเน่ือง รพร.

หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเน่ือง 

รพส.

หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเน่ือง 

รพส.

หัวหน้าทีมบริหาร
ความต่อเนื่อง 

รพข.

หัวหน้าทีม
บริหารความ
ต่อเน่ือง รพบ.

หัวหน้าทีม
บริหารความ
ต่อเน่ือง รพค.

หัวหน้าทีม
บริหารความ
ต่อเน่ือง ศบฉ.

หัวหน้าทีม
บริหารความ
ต่อเน่ือง สก.

หัวหน้าทีม
บริหารความ

ต่อเน่ือง สพบ.

ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง

คณะบริหารความต่อเนื่อง

• มีหน้าที่ในการประเมินลักษณะ ขอบเขต และ
แนวโน้มของอุบัติการณ์ที่ เกิดขึ้น เพื่อตัดสินใจ
ประกาศใช้แผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และ
ด าเนินการตามขั้นตอนและแนวทางการบริหาร
ความต่อเนื่อง ตลอดจนสรรหาทรัพยากรตามที่ได้
ก าหนดไว้ในแผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

ทีมบริหารความต่อเนื่อง

• มีหน้าที่ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะ
บริหารความต่อเนื่อง และด าเนินการตามขั้นตอน
และแนวทางการบริหารความต่อเนื่อง ตลอดจน 
สรรหาทรัพยากรที่ได้ก าหนดไว้ในแผนด าเนินธุรกิจ
อย่างต่อเนื่องของฝ่ายงาน/ส่วนงานของตน

ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง

• มีหน้าที่ ในการติดต่อและประสานงานภายใน
หน่วยงาน ให้การสนับสนุนในการติดต่อสื่อสารกับ
ฝ่ายงาน และด าเนินการตามขั้นตอนและแนว
ทางการบริหารความต่อเนื่อง

ผอ.สนพ.และ/หรือ รผอ.สนพ. 

ผอ.สพบ. : วิชาการ และการบริหารจัดการระบบบริการ 
ล.สนพ. : การจัดหา จัดซื้อ และจัดสรรทรัพยากร 
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บุคลากรหลัก 

บทบาท 
บุคลากรสำรอง 

ชื่อ/ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ ชื่อ/ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท ์

ผู้อำนวยการ 
สำนักการแพทย์  

02 222 4959. 
  

หัวหน้าคณะ
บริหารความ
ต่อเนื่อง 

1. รองผู้อำนวยการ 
   สำนักการแพทย์ 
2. รองผู้อำนวยการ 
   สำนักการแพทย์ 
3. รองผู้อำนวยการ 
   สำนักการแพทย์  

02 224 2972 
 

02 220 7502 
 

02 222 7483 

1. ผู้อำนวยการ 
   สำนักงานพัฒนา   
   ระบบบริการทาง 
   การแพทย์ 

02 222 5141  ผู้ประสานงาน
คณะบริหาร
ความต่อเนื่องฯ 

ผู้อำนวยการส่วน
ยุทธศาสตร์และพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ 

02 220 7562 

2. เลขานุการสำนัก 
   การแพทย์ 

02 622 5173 หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป  
สำนักงานเลขานุการ 

02 220 7510 

หัวหน้าส่วนราชการใน
สังกัดสำนักการแพทย์ 

รพก. 02 220 8000 
รพต. 02 437 0123 
รพจ. 02 289 7000 
รพท. 02 429 3575 
รพว. 02 543 1150 
รพล. 02 326 9995 
รพร. 02 444 3900 
รพส. 02 328 6900 
รพข. 02 452 7999 
รพค. 02 150 1300 
รพบ. 02 180 0201 
สก. 02 622 5173 
ศบฉ. 02 220 7590 
สพบ. 02 222 5141 

หัวหน้าทีม
บริหารความ
ต่อเนื่อง 

1. รองผู้อำนวยการ รพ. 
   (ฝ่ายการแพทย์) 
2. รองผู้อำนวยการ รพ. 
   (ฝ่ายบริหาร) 
3. หัวหน้ากลุ่มงานที่    
   ได้รับมอบหมาย 

รพก. 02 220 8000 
รพต. 02 437 0123 
รพจ. 02 289 7000 
รพท. 02 429 3575 
รพว. 02 543 1150 
รพล. 02 326 9995 
รพร. 02 444 3900 
รพส. 02 328 6900 
รพข. 02 452 7999 
รพค. 02 150 1300 
รพบ. 02 180 0201 
สก. 02 622 5173 
ศบฉ. 02 220 7590 
สพบ. 02 222 5141 
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แผนผังระบบบัญชาการเหตุการณ์ระดับสำนักการแพทย์ 
(Incident Command System : ICS) 

 
  

Incident 
Commander

ผอ.สนพ.

Operation

รผอ.สนพ.1

Planning
Report & Information

รผอ.สนพ.2
Logistic

รผอ.สนพ.3 + ผอ.ศบฉ.

Finance & Law

ล.สนพ.

Public Information

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

เพ่ือความรอบรู้ด้านสุขภาพ สนพ.

Liaison

ผอ.สพบ.

Safety Officer

ประธาน คกก. IC

Operation

• บริหารระบบการปฏิบัติการตอบ
โต้ภาวะฉุกเฉิน เช่น การบริหาร
จัดการเตียง การรับ-ส่งต่อ ระบบ
บริหารการแพทย์ฉุกเฉิน ฯลฯ

• บริหารความพร้อมของอุปกรณ์ 
เครื่องมือ และกระบวนการ
ปฏิบัติงาน

• บริหารก าลังคน และความ
ต่อเนื่องของภารกิจองค์กร

• ก าหนดมาตรฐานความปลอดภัย
ของบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน

• ประเมินความรุนแรง การกระจาย
ของปัญหา และสรุปผลแจ้ง EOC 
กทม.

Planning
Report & 

Information
• รายงาน ประเมินสถานการณ์

และวางแผนร่วมกับหน่วยงาน/
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
เตรียมการสนับสนุน

• จัดเตรียมข้อมูลทรัพยากรและ
ส ารวจข้อมูลเตียงที่รองรับผู้ป่วย
อุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งข้อมูล
พื้นฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

• ติดตามและรวบรวมผลการ
ปฏิบัติงานทั้งหมดจากหน่วยงาน/
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและ
รายงานผู้บริหาร

Logistic

• สรรหา สถานที่และสิ่งอ านวย
ความสะดวก ส ารองเวชภัณฑ์ทาง
การแพทย์ อุปกรณ์ เทคโนโลยี
และสารสนเทศ (IT) อุปกรณ์และ
ระบบสื่อสาร เสบียงและอุปกรณ์
ยังชีพ

• กระจาย ดูแลก ากับ และจัดส่ง
เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์ 
เทคโนโลยีและสารสนเทศ (IT) 
อุปกรณ์และระบบสื่อสาร เสบียง
และอุปกรณ์ยังชีพ

Finance & Law

• ทบทวน รวบรวม วิเคราะห์ พร้อม
จัดท าฐานข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมาย
ที่มีความเกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินและงาน
ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง

• ร่าง ปรับปรุง หรือเพิ่มกฎระเบียบ
ให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน

• เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมาย รวมถึง
สื่อสารและถ่ายทอดกฏหมายที่
เกี่ยวข้องให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจ 
และปฏิบัติได้ถูกต้องและจัดท าค า
ร้องเพื่อด าเนินการตามกฎหมาย

• วางแผนงบประมาณและจัดท า
ระบบธุรการการเงิน งบประมาณ
สนับสนุนภารกิจในภาวะฉุกเฉิน

• จัดท าประกันชีวิต ด าเนินการ
เรียกร้อง ดูแลชดเชยค่าเสียหาย
จากการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน
ทางสาธารณสุข
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แผนผังระบบบัญชาการเหตุการณ์ระดับโรงพยาบาล 
(Incident Command System : ICS) 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

Incident 
Commander

ผู้อ านวยการโรงพยาบาล

Operation
รองผู้อ านวยการโรงพยาบาล 

ฝ่ายการแพทย์

Planning
Report & Information

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

Logistic

รองผู้อ านวยการโรงพยาบาล
ฝ่ายบริหาร

Finance & Law

หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ 
การเงินและบัญชี

Public Information
หัวหน้าฝ่าย

บริหารงานทั่วไป

Liaison

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

Safety Officer

หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชกรรม

Operation

• คกก.ป้องกันและควบคุม                    
การติดเชื้อในโรงพยาบาล

• องค์กรแพทย์
• กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล

• กลุ่มงานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
และรับส่งต่อ

• กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินและ
นิติเวชวิทยา

• กลุ่มงานทันตกรรม
• ฝ่ายโภชนาการ

• กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
• หน่วยควบคุมโรคติดเชื้อ

• งานเวชระเบียน

• กลุ่มงานประกันสุขภาพ
• งานสังคมสงเคราะห์

Planning
Report & 

Information
• คกก.ป้องกันและควบคุม                    

การติดเชื้อในโรงพยาบาล

• ประธานองค์กรแพทย์
• หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล

• หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
• หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

• หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

• หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม

Logistic

• กลุ่มงานเภสัชกรรม
• ฝ่ายพัสดุ

• ศูนย์เครื่องมือแพทย์

• ฝ่ายโภชนาการ

Finance & Law

• หัวหน้าฝ่ายงบประมาณการเงิน
และบัญชี

• นิติกร
• กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
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วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนดำเนินภารกิจต่อเนื่อง 
1. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารความต่อเนื่อง ในการดำเนินภารกิจหลักของสำนัก

การแพทยต์่อสภาวะวิกฤตด้านการระบาดของโรคอุบัติใหม่/อุบัติซ้ำ 
  2. เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าของสำนักการแพทย์ ในการรับมือกับสภาวะวิกฤต
ด้านการระบาดของโรคอุบัติใหม่/อุบัติซ้ำ 

3. เพ่ือลดผลกระทบจากการลดระดับการดำเนินงานของสำนักการแพทย์ โดยคงมาตรฐาน
การดูแลรักษาไว้ 

4. เพ่ือบรรเทาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสียของสำนักการแพทย์
โดยมีการกำหนดระดับที่ยอมรับได้ 

5. เพ่ือให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสียมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของสำนักการแพทย์ แม้ว่าต้อง
เผชิญกับสภาวะวิกฤตและส่งผลกระทบจนทำให้การดำเนินงานหลักต้องลดระดับลง 
 
สมมติฐานของแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP Assumptions) จัดทำขึ้นภายใต้สมมติฐานดังต่อไปนี้  

1. เหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้น มิได้ส่งผลกระทบต่อสถานท่ีปฏิบัติงานที่ได้มีการจัดเตรียมไว้  
2. ระบบสารสนเทศต่างๆ มิได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ฉุกเฉิน 
3. บุคลากร หมายถึง บุคลากรทั้งหมดของสำนักการแพทย์ มีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบ 

โดยหากมีบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือบุคลากรจำนวนมากได้รับผลกระทบ หน่วยงานอาจต้องเตรียมบุคลากร
ปฏิบัติงานแทนชั่วคราว หรือหยุดภารกิจจากการปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราว ซึ่งเป็นเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้น
ในช่วงเวลาสำคัญต่างๆ 

4. ระยะเวลาการเกิดสถานการณ์วิกฤตอาจยาวนานเป็นเวลาหลายเดือนหรืออาจเป็นปี 
 

ขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนนิภารกิจต่อเนื่อง 
การจัดทำแผนการดำเนินภารกิจต่อเนื่อง (BCP) รองรับสภาวะวิกฤตจากโรคอุบัติใหม่/อุบัติซ้ำ 

สำนักการแพทย์ ได้แบ่งข้ันตอนดำเนินงานดังนี้ 
1. การจัดตั้งคณะทำงานจัดทำแผนดำเนินภารกิจต่อเนื่องในสภาวะวิกฤตจากโรคอุบัติใหม่/อุบัติซ้ำ 
2. การระบุภารกิจหลัก (Mission) ของสำนักการแพทย์ทั้ งในส่วนของโรงพยาบาลสังกัด               

สำนักการแพทย์ สำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร 
(ศูนย์เอราวัณ) และสำนักงานเลขานุการสำนักการแพทย์ 

3. วางแนวทางการจัดทำแผนดำเนินภารกิจต่อเนื่อง (BCP) โดยใช้ข้อมูลนำเข้าจากข้อมูล
พ้ืนฐานของสำนักการแพทย์ สถิติการให้บริการประชาชน ปริมาณทรัพยากร อุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวนบุคลากร 
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4. การแบง่หน่วยงานในองค์กรเพื่อการจัดทำแผน BCP ออกเป็น 
4.1 หน่วยงานที่ให้บริการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลที่เก่ียวข้องกับผู้ติดเชื้อ หรือเสี่ยงต่อ 

การติดเชื้อโรคอุบัติใหม่ / อุบัติซ้ำ และผู้ไม่ติดเชื้อ ได้แก่ โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ จำนวน 11 แห่ง 
4.2 หน่วยงานที่ให้บริการก่อนถึงโรงพยาบาลที่เก่ียวข้องกับผู้ติดเชื้อ หรือเสี่ยงต่อ 

การติดเชื้อโรคอุบัติใหม่ / อุบัติซ้ำ และผู้ไม่ติดเชื้อ ได้แก่ ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร    
(ศูนย์เอราวัณ) 

4.3 หน่วยงานที่สนับสนุนการบริการทางการแพทย์ ได้แก่ สำนักงานพัฒนาระบบบริการทาง 
การแพทย์ สำนักงานเลขานุการสำนักการแพทย์ 

5. การวิเคราะห์กระบวนการปฏิบัติงานที่สำคัญของแต่ละหน่วยงาน 
6. การจัดทำระบบบริหารความเสี่ยง ได้แก่ การวิเคราะห์ผลกระทบขององค์กร (Business Impact 

Analysis-BIA) และการประเมินความเสี่ยงขององค์กร (Risk Assessment) ในด้านต่างๆ  
7. การกำหนดระดับขั้นต่ำ (Acceptable Level) ในการดำเนินภารกิจหลัก หรือการจัดบริการ

ต่อเนื่องได้ในระหว่างเกิดสภาวะวิกฤต และช่วงเวลาที่สามารถรับมือสภาวะวิกฤตได้ 
8. การกำหนดระยะเวลาการฟ้ืนคืนสู่สภาวะการทำงาน การจัดบริการได้ปกติ (Recovery Time) 
9. การกำหนดทรัพยากรที่เก่ียวข้องกับการทำงานการจัดบริการ ตลอดจนการจัดหา การจัดเก็บและ 

ทรัพยากรที่จำเป็นที่ต้องใช้ในการกลับมาปฏิบัติงาน 
10. การกำหนดกลยุทธ์ที่จะทำให้กลับมาทำงานได้ ได้แก่ อาคาร/สถานที่ปฏิบัติงาน เครื่องมือและ 

อุปกรณ์ทางการแพทย์ ระบบงานเทคโนโลยีหรือระบบสารสนเทศ บุคลากร คู่ค้า/ผู้ให้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย 
11. การกำหนดมาตรการหรือทางเลือกในการจัดการความเสี่ยง ได้แก่ การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง 

การขจัดแหล่งกำเนิดความเสี่ยง การเปลี่ยนแปลงโอกาสที่จะเกิด การเปลี่ยนแปลงผลกระทบที่จะเกิดตามมา
การแบ่งปันความเสี่ยงกับส่วนราชการอ่ืน หรือการยอมรับความเสี่ยงไว้  

12. กำหนดแนวทางการตอบสนองต่อสภาวะวิกฤต ได้แก่ การประเมินสถานการณ์ การสื่อสารองค์กร 
การแจ้งเหตุฉุกเฉินให้กับทีมงานที่เกี่ยวข้องตามผังรายชื่อโทรศัพท์(Call Tree) การสำรวจความเสียหายการ
จัดหาทรัพยากร การกลับมาให้บริการ การติดตามความคืบหน้า 
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บทที่ 2 
การประเมินความเสี่ยงต่อโรคอุบัติใหม่ / อุบัติซ้ำ 

 
1. การประเมินความเสี่ยงและภัยคุกคาม 
  สำนักการแพทย์ได้ดำเนินการระบุความเสี่ยง ภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นจากสภาวะวิกฤตโรค
อุบัติใหม่/อุบัติซ้ำ ที่จะส่งผลกระทบในการดำเนินงานต่างๆ ส่วนราชการสังกัดสำนักการแพทย์ ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 1 การประเมินความเสี่ยงและภัยคุกคาม (Risk Assessment) 

ลำดับ 
ความเสี่ยงด้านต่างๆ ของโรคอุบัติใหม่/อุบัติซ้ำ 

ต่อสำนักการแพทย์ 
โอกาสเกิด 

ระดับของ
ผลกระทบ 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

1 ด้านคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคอุบัติใหม่/อุบัติซ้ำ 2 5 10 
2 ด้านคุณภาพการดูแลผู้ป่วยโรคทั่วไป 4 4 16 
3 ด้านความปลอดภัยของบุคลากร 4 4 16 
4 ด้านสุขภาพจิตของบุคลากร 3 4 12 
5 ด้านองค์ความรู้ในการป้องกันตนเองของบุคลากร 1 3 3 
6 ด้านการเงินและงบประมาณ 4 4 16 
7 ด้านสถานที่และอาชีวอนามัยสิ่งแวดล้อม 3 4 12 
8 ด้านวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 3 5 15 
9 ด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์องค์กร 2 2 4 
10 ด้านงานยุทธศาสตร์และพัฒนาบุคลากร 2 2 4 
11 ด้านการเรียนการสอนแพทยศาสตรศึกษา 3 3 9 
12 ด้านการประสานงานกับองค์กรภายนอกและชุมชน 3 3 9 
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ตารางท่ี 2 แผนผังประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)  
 

 ความรุนแรงของผลกระทบ (Consequences) 

โอ
กา

สเ
กิด

 (L
ike

lih
oo

d)
 

 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 

ระดับความเสี่ยงและแนวทางการดำเนินการ 
 

สีเขียว 
ความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ (Low) สามารถยอมรับได้โดยไม่ต้องมีการควบคุมหรือจัดการ
ความเสี่ยง แต่อาจต้องติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยงเป็นระยะๆ ไม่ต้องจัดทำแผน
ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 

 
สีเหลือง 

ความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง (Moderate ) สามารถยอมรับได้แต่ต้องมีการติดตาม
เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเพ่ือควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เคลื่อนย้ายไปสู่ระดับท่ีไม่สามารถ
ยอมรับได้ หรืออาจมีมาตรการป้องกันเฉพาะ แต่ไม่ต้องจัดทำแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 

 
สีส้ม 

ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง (High) ไม่สามารถยอมรับได้ต้องมีการจัดการความเสี่ยง หรือ
กระจาย ถ่ายโอนความเสี่ยงให้หน่วยงานอื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป เพ่ือควบคุม
ความเสี่ยงให้สู่ระดับที่ยอมรับได้ อาจมีมาตรการป้องกันเฉพาะ และ/หรือ จัดทำแผน
ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 

 
สีแดง 

ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงมาก (Very High) ไม่สามารถยอมรับได้ต้องมีการเร่งจัดการ
ความเสี่ยงทันที เพ่ือให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และมีการประเมินซ้ำ จัดทำแผนตอบโต้
ภาวะฉุกเฉิน 
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2. การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis : BIA) 
 การประเมินผลกระทบต่อกระบวนการ หรือการวิเคราะห์กระบวนการทำงานหรือการให้บริการ 
หากเกิดสภาวะวิกฤตโรคอุบัติใหม่/อุบัติซ้ำ จะส่งผลกระทบในการดำเนินงานในด้านต่างๆ ซึ่งพิจารณาได้ ดังนี้ 
ตารางท่ี 3 การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis : BIA) 

ผลกระทบ 

สถานที่
ปฏิบัติงาน

หลัก 

วัสดุอุปกรณ์ที่
สำคัญและการ

จัดส่ง / 
การจัดหา 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และข้อมูลที่

สำคัญ 

บุคลากรหลัก 

คู่ค้า / 
ผู้ให้บริการ/ 
ผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย 

การเงินและ
งบประมาณ 

 
✓ 
 

 
✓ 
 

 
✓ 
 

 
✓ 
 

 
✓ 
 

 
✓ 
 

 1. ผลกระทบด้านสถานที่ปฏิบัติงานหลัก พิจารณาจากเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นทำให้สถานที่
ปฏิบัติงานหลักไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ต้องมีการจัดการสถานที่อย่างเหมาะสม เป็นไปตามสถานการณ์ เช่น 
การจัดระเบียบการเข้าออกโรงพยาบาล การกำหนดจุดคัดกรอง การกำหนดระยะห่างในการปฏิบัติงาน การจัด
สถานที่สำหรับผู้ป่วยโรคอุบัติใหม่/อุบัติซ้ำโดยเฉพาะ การให้บริการจุดพักคอยเพ่ือไม่ให้เกิดความแออัด เป็นต้น 
 2. ผลกระทบด้านวัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญ / การจัดหาการจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญ  พิจารณา
จากสถานการณ์โรคอุบัติใหม่/อุบัติซ้ำที่เกิดขึ้น ทำให้ไม่สามารถใช้งานอุปกรณ์ที่สำคัญ หรือไม่สามารถจัดหา 
จัดส่งอุปกรณ์ท่ีใช้ในการปฏิบัติงานตามปกติได้ 
 3. ผลกระทบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สำคัญ พิจารณาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำ
ให้ไม่สามารถใช้งานระบบสารสนเทศเพ่ือการปฏิบัติงานตามปกติได้ ต้องมีการปรับเปลี่ยนการใช้บริการ / การ
ให้ข้อมูลเป็นระบบออนไลน์ที่สะดวกและเกิดความปลอดภัย หรือการตั้งระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับข้อมูล
ผู้ป่วยจากสถานการณ์โรคอุบัติใหม่/อุบัติซ้ำที่เกิดขึ้น 
 4. ผลกระทบด้านบุคลากรหลัก พิจารณาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้บุคลากรมีความเสี่ยงในการ
ปฏิบัติการ การปรับเปลี่ยนรูปแบบการปฏิบัติงาน (Work From Home) หรือปรับเปลี่ยนหน้าที่ของบุคลากร
เพ่ือรองรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 
    5. ผลกระทบด้านคู่ค้า / ผู้ให้บริการที่สำคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พิจารณาจากเหตุการณ์ที่เกิดข้ึน 
ทำให้คู่ค้า / ผู้ให้บริการ /ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่สามารถติดต่อหรือให้บริการหรือส่งมอบงานได้ตามปกติ ผู้มา
รับบริการมารับบริการได้ยากข้ึน หรือไม่สามารถมารับบริการได้ 
   6. ผลกระทบด้านการเงินและงบประมาณ พิจารณาจากเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนส่งผลกระทบต่อการเงิน
และงบประมาณของหน่วยงาน โดยมีการโยกงบประมาณมาสนับสนุนหน่วยงานต่างๆที่ให้บริการประชาชน
โดยตรง หรือนำงบประมาณมาบริหารจัดการกับภาวะฉุกเฉิน ทำให้ต้องมีการวางแผนทางการเงินและจัดลำดับ
ความสำคัญของภารกิจและโครงการต่างๆของปีงบประมาณ 
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3. การวิเคราะห์ผลกระทบของสภาวะวิกฤตโรคอุบัติใหม่/อุบัติซ้ำ ต่อการให้บริการของสำนักการแพทย์  
   (Health Service Impact Analysis) 
 3.1 การวิเคราะห์โครงสร้างความเก่ียวข้องกับการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคอุบัติใหม่/อุบัติซ้ำ 
 

งาน 
กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ

การดูแลผู้ป่วย 
กลุ่มงานสนับสนุน 

งานการดูแลรักษาพยาบาล Pre Hospital : ศูนย์บริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน
กรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) 
แบ่งส่วนบริการออกเป็น 2 ส่วน 
ได้แก่ การรับแจ้งเหตุ และการ
ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน 
Hospital : โรงพยาบาลสังกัด
สำนักการแพทย์ (ฝ่ายการแพทย์) 

 

งานบริหาร / อำนวยการ 
งานสนับสนุนบริการสุขภาพ 

Pre Hospital : ศูนย์บริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน
กรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ)
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
Hospital : โรงพยาบาลสังกัด
สำนักการแพทย์ (ฝ่ายบริหาร) 

- สำนักงานพัฒนาระบบบริการ 
  ทางการแพทย์ 
- สำนักงานเลขานุการ 
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 3.2 การวิเคราะห์ผลกระทบด้านคุณภาพบริการผู้ป่วยทั่วไป 
เกณฑ์ผลกระทบ   
 สูงมาก  การรักษาพยาบาลไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ผู้ป่วยเสียชีวิตหรือเกิดภาวะทุพพลภาพ 
 สูง   การรักษาพยาบาลไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด อาจเปลี่ยนพยากรณ์โรค 
 ปานกลาง  การดูแลรักษาล่าช้า ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต 
 ต่ำ   การดูรักษาล่าช้า แต่ไม่มีผลต่อคุณภาพชีวิต 
 ไม่เป็นสาระสำคัญ ผู้ป่วยไม่ได้รับผลกระทบ 
 

งาน สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ 
ไม่เป็น

สาระสำคัญ 
งานการดูแล
รักษาพยาบาล 

 - โรงพยาบาล 
  สังกัดสำนัก 
  การแพทย์  
- ศูนย์บริการ 
  การแพทย์ 
  ฉุกเฉิน 
  กรุงเทพมหานคร  
  (ศูนย์เอราวัณ) 

   

งานบริหาร / 
อำนวยการ 
งานสนับสนุน
บริการสุขภาพ 
 
 

  โรงพยาบาล
สังกัดสำนัก
การแพทย์ 
(ฝ่ายบริหาร) 

- สำนักงาน 
  พัฒนาระบบ 
  บริการทาง 
  การแพทย์ 
- สำนักงาน 
  เลขานุการ 
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 3.3 การวิเคราะห์ผลกระทบด้านความปลอดภัยและสุขภาพจิตของบุคลากร 
เกณฑ์ผลกระทบ   
 สูงมาก  ดูแลสัมผัสผู้ป่วยอุบัติใหม่ / อุบัติซ้ำ โดยตรง 
 สูง   ดูแลผู้ป่วยโรคทั่วไป 
 ปานกลาง  งานสนับสนุนบริการ ไม่ได้สัมผัสผู้ป่วยโดยตรง 
 ต่ำ   ไม่ได้สัมผัสผู้ป่วยโดยตรง 
 ไม่เป็นสาระสำคัญ ไม่ได้อยู่บริเวณเสี่ยง สามารถปฏิบัติงาน Work From Home ได ้
 

งาน สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ 
ไม่เป็น

สาระสำคัญ 
งานการดูแล
รักษาพยาบาล 

- โรงพยาบาล 
  สังกัดสำนัก 
  การแพทย์  
- ศูนย์บริการ 
  การแพทย์ 
  ฉุกเฉิน 
  กรุงเทพมหานคร  
  (ศูนย์เอราวัณ) 

    

งานบริหาร / 
อำนวยการ 
งานสนับสนุน
บริการสุขภาพ 

  สำนักงาน
พัฒนาระบบ
บริการทาง
การแพทย์ 

สำนักงาน 
เลขานุการ 
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 3.4 การวิเคราะห์ผลกระทบด้านการเงินและงบประมาณ 
เกณฑ์ผลกระทบ   
 สูงมาก  งบประมาณดำเนินการเพ่ิมมากข้ึน แต่รายรับลดลงมากกว่าร้อยละ 80  
 สูง   งบประมาณดำเนินการเพ่ิมมากข้ึน แต่รายรับลดลงร้อยละ 80 
 ปานกลาง  งบประมาณดำเนินการเพ่ิมมากข้ึน แต่รายรับลดลงมากกว่าร้อยละ 60 
 ต่ำ   งบประมาณดำเนินการเพ่ิมมากข้ึน แต่รายรับลดลงมากกว่าร้อยละ 40 
 ไม่เป็นสาระสำคัญ ไม่ได้รับผลกระทบ 
 

งาน สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ 
ไม่เป็น

สาระสำคัญ 
งบประมาณ 
- ประจำป ี
- เงินสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ /  
  เอกชน 

    
✓ 
✓ 

 

รายรับ 
- เงินบำรุง 
- เงินบริจาค 
- เงินสด 

  
✓ 
 
✓ 

 
 
✓ 
 

  

รายจ่าย 
- ต้นทุนการรักษาพยาบาล 
- การจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ 
- ประกันภัยบุคลากร 
- ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย 

  
✓ 
✓ 
✓ 
✓ 
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 3.5 การวิเคราะห์ผลกระทบด้านศักยภาพ/ขีดความสามารถในการให้บริการทางการแพทย์ 
(Health Service Capacity) ช่วงการแพร่ระบาดโรคอุบัติใหม่ / อุบัติซ้ำ 
เกณฑ์ผลกระทบ   
 สูงมาก  ช่วงการแพร่ระบาด การให้บริการผู้ป่วยลดลงมากกว่าร้อยละ 80 
 สูง   ช่วงการแพร่ระบาด การให้บริการผู้ป่วยลดลงมากกว่าร้อยละ 60 
 ปานกลาง  ช่วงการแพร่ระบาด การให้บริการผู้ป่วยลดลงมากกว่าร้อยละ 40 
 ต่ำ   ช่วงการแพร่ระบาด การให้บริการผู้ป่วยลดลงมากกว่าร้อยละ 20 
 ไม่เป็นสาระสำคัญ ไมไ่ด้รับผลกระทบสามารถให้บริการได้ตามปกติ 
 

หน่วยงาน สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ 
ไม่เป็น

สาระสำคัญ 
โรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์  ✓    
ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน   
กรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) 

    ✓ 

สำนักงานพัฒนาระบบบริการ 
ทางการแพทย์ 

    ✓ 

สำนักงานเลขานุการ     ✓ 
  

 3.6 การวิเคราะห์ผลกระทบด้านความเชื่อมั่น ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ 
 เกณฑ์ผลกระทบ   
 สูงมาก  การร้องเรียนผ่านสื่อมวลชน มีการฟ้องร้องเป็นคดีความ  
 สูง   การร้องเรียนระดับกรุงเทพมหานคร / Social Media จำนวนมาก 
 ปานกลาง  การร้องเรียนระดับสำนัก / โรงพยาบาล / Social Media จำนวนปานกลาง 
 ต่ำ   การร้องเรียนระดับโรงพยาบาลสามารถยุติได้ด้วยกระบวนการภายใน 
 ไม่เป็นสาระสำคัญ การต่อว่าด้วยวาจา 
 

หน่วยงาน สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ 
ไม่เป็น

สาระสำคัญ 
โรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์    ✓  
ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน   
กรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) 

   ✓  

สำนักงานพัฒนาระบบบริการ 
ทางการแพทย์ 

    ✓ 

สำนักงานเลขานุการ     ✓ 
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 3.7 การวิเคราะห์ผลกระทบด้านยุทธศาสตร์และพัฒนาบุคลากร 
 เกณฑ์ผลกระทบ   
 สูงมาก  ไม่สามารถดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ / แผนปฏิบัติราชการได้ 
 สูง   ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ / แผนปฏิบัติราชการได้ร้อยละ 25 
 ปานกลาง  ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ / แผนปฏิบัติราชการได้ร้อยละ 50 
 ต่ำ   ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ / แผนปฏิบัติราชการได้ ร้อยละ 80 
 ไมเ่ป็นสาระสำคัญ ไม่ได้รับผลกระทบ 

หน่วยงาน สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ 
ไม่เป็น

สาระสำคัญ 
โรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์    ✓  
ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
กรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) 

   ✓  

สำนักงานพัฒนาระบบบริการ 
ทางการแพทย์ 

   ✓  

สำนักงานเลขานุการ    ✓  
   

 3.8 การวิเคราะห์ผลกระทบด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
 เกณฑ์ผลกระทบ   
 สูงมาก  อุปกรณ์ทางการแพทย์มีจำนวนไม่เพียงต่อ เหลือน้อยกว่า 1 เดือน 
 สูง   อุปกรณ์ทางการแพทย์ประมาณการเหลือ 1 เดือนขึ้นไป - 3 เดือน 
 ปานกลาง  อุปกรณ์ทางการแพทย์ประมาณการเหลือ 3 เดือนขึ้นไป - 6 เดือน 
 ต่ำ   อุปกรณ์ทางการแพทย์ประมาณการเพียงพอต่อรอบการระบาดมากกว่า 6 เดือน 
 ไม่เป็นสาระสำคัญ อุปกรณ์ทางการแพทย์ประมาณการมีเพียงพอต่อรอบการระบาด หรือ   
    ไม่ได้รับผลกระทบ 
 

หน่วยงาน สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ 
ไม่เป็น

สาระสำคัญ 
โรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์   ✓   
ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน   
กรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) 

  ✓   

สำนักงานพัฒนาระบบบริการ 
ทางการแพทย์ 

    ✓ 

สำนักงานเลขานุการ     ✓ 
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 3.9 การวิเคราะห์ผลกระทบด้านวิชาการ และการเรียนการสอนแพทยศาสตรศึกษา 
 เกณฑ์ผลกระทบ   
 สูงมาก  การฝึกอบรมไม่ครบมาตรฐานกำหนด การศึกษา ฝึกอบรม วิจัยต้องยุติ 
 สูง   การฝึกอบรมต้องเพิ่มระยะเวลาทำให้ล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ 
 ปานกลาง  การฝึกอบรมผ่านมาตรฐานขั้นต่ำ และฝึกปฏิบัติทักษะน้อยลง 
 ต่ำ   เก็บข้อมูลวิจัยได้ แต่จำนวนตัวอย่างน้อยลง มีอุปสรรคในการเก็บข้อมูล 
 ไม่เป็นสาระสำคัญ ไม่ได้รับผลกระทบการฝึกอบรมเป็นไปตามมาตรฐาน 

หน่วยงาน สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ 
ไม่เป็น

สาระสำคัญ 
นักศึกษาแพทย์   ✓   
แพทย์ประจำบ้าน   ✓   
การฝึกอบรมระยะสั้น   ✓   
การฝึกอบรมระยะยาว   ✓   
การศึกษาต่อในประเทศ   ✓   
การฝึกอบรม /ศึกษาต่อต่างประเทศ ✓     
การวิจัย    ✓  
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 3.10 การวิเคราะห์ผลกระทบด้านการประสานกับหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน 
เกณฑ์ผลกระทบ   
 สูงมาก  ช่วงการแพร่ระบาด ความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกในการปฏิบัติการ 
    ทางการแพทยล์ดลงมากกว่าร้อยละ 80 
 สูง   ช่วงการแพร่ระบาด ความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกในการปฏิบัติการ 
    ทางการแพทย์ลดลงมากกว่าร้อยละ ร้อยละ 60 
 ปานกลาง  ช่วงการแพร่ระบาด ความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกในการปฏิบัติการ 
    ทางการแพทย์ลดลงมากกว่าร้อยละ ร้อยละ 40 
 ต่ำ   ช่วงการแพร่ระบาด ความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกในการปฏิบัติการ 
    ทางการแพทย์ลดลงมากกว่าร้อยละ ร้อยละ 20 

 ไม่เป็นสาระสำคัญ ไม่ได้รับผลกระทบสามารถประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกได้ 
    ตามปกติ 

หน่วยงาน สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ 
ไม่เป็น

สาระสำคัญ 
โรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์    ✓  
ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน   
กรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) 

   ✓  

สำนักงานพัฒนาระบบบริการ 
ทางการแพทย์ 

    ✓ 

สำนักงานเลขานุการ     ✓ 
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บทที่ 3 
เกณฑ์การเปิดแผนดำเนินภารกิจต่อเนื่อง (BCP) 

 
  การพิจารณาเปิดแผน (Activation criteria) ของสำนักการแพทย์นั้น ขึ้นอยู่กับบริบทของส่วน
ราชการ ได้แก่ สถานการณ์ของโรคอุบัติใหม่ / อุบัติซ้ำ ขีดความสามารถในการรับผู้ป่วย ทรัพยากร                 
ทางการแพทย ์
1. เกณฑ์การเปิดแผน BCP 

ระดับขั้น รายละเอียดเกณฑ์ การดำเนินการ 
ขั้นที่ 1 Alert มีการติดเชื้อ จำนวน 1 คน ใน

ประเทศไทย 
เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ 
- การสื่อสารและทำความเข้าใจ 
  กับบุคลากร (เวียนแจ้ง 
  ประกาศ/ประชาสัมพันธ์) 
- การตั้งจุดคัดกรองบริเวณ 
  โรงพยาบาล 
- การสำรวจจำนวนทรัพยากร  
  อุปกรณ์ทางการแพทย์ 

ขั้นที่ 2 Trigger 
1. ภายนอก (ระบบประเทศ) 
2. ภายใน (บุคลากรติดเชื้อ) 

เมื่อมีผู้ป่วยยืนยัน จำนวน 1 คน 
ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 

เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ 
โดยผู้อำนวยการสำนักการแพทย์
และหัวหน้าส่วนราชการ ติดตาม
สถานการณผ์่านการรายงานจาก
สำนักงานพัฒนาระบบบริการทาง
การแพทย์และ/หรือหน่วยงาน
อ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 
- การประชุมเพ่ือติดตาม 
  สถานการณ์ 
- การสำรวจจำนวนทรัพยากร  
  อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีอยู่ใน  
  ปัจจุบัน 
- สรุปรายงานสถานการณ์ 
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ระดับขั้น รายละเอียดเกณฑ์ การดำเนินการ 
ขั้นที่ 3 ประกาศแผน BCP 1. ประกาศ/คำสั่งจากกระทรวง 

    สาธารณสุข 
2. ประกาศ/คำสั่งจากผู้ว่า  
   ราชการกรุงเทพมหานคร 
3. เมื่อมีผู้ป่วยยืนยันเข้ามารับการ 
   รักษาในโรงพยาบาลสังกัด 
   สำนักการแพทย์ 

ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์
ประกาศแผน BCP และ
มอบหมายผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลเป็นผู้บัญชาการทีม
บริหารความต่อเนื่องใน
โรงพยาบาล 

ขั้นที่ 4 ประกาศยุติแผน BCP 1. ประกาศ/คำสั่งจากกระทรวง 
    สาธารณสุข 
2. ประกาศ/คำสั่งจากผู้ว่า 
   ราชการกรุงเทพมหานคร 
3. ไม่มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษา 
   ภายในโรงพยาบาลสังกัด 
   สำนักการแพทย์ ติดต่อกัน 
   เป็นเวลา 14 วัน 

ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์
ประกาศยุติแผน BCP และ
มอบหมายผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลสรุปผลและทบทวน
การดำเนินงานพร้อมปรับปรุง
แผน BCP 

 
2. ข้อเสนอเพื่อพิจารณาในการใช้แผน BCP 

สถานการณ์ / ข้อมูลนำเข้า แนวทางปฏิบัติ 
ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

สถานการณ์ปกต ิ(ไม่มีรายงานพบ 
ผู้ติดเชื้อภายในประเทศ) 

ให้หน่วยงานในโรงพยาบาลจัดบริการตามปกติ  

พบผู้ติดเชื้อในประเทศไทยจากการ
เดินทางมาจากต่างประเทศ 
(Imported cases) 

- การสื่อสารและทำความเข้าใจกับบุคลากร  
  (เวียนแจ้ง / ประกาศ/ประชาสัมพันธ์) 
- การตั้งจุดคัดกรองบริเวณโรงพยาบาล 
- การสำรวจจำนวนทรัพยากร  
  อุปกรณ์ทางการแพทย์ 

 

พบผู้ติดเชื้อภายในประเทศ และหรือมี
การระบาดในวงจำกัด (Limited local 
transmission) 

- การสื่อสารและทำความเข้าใจกับบุคลากร  
  (เวียนแจ้ง / ประกาศ/ประชาสัมพันธ์) 
- เพ่ิมจุดคัดกรองบริเวณโรงพยาบาล 
- เตรียมสถานที่แยกผู้ป่วยโรคระบาดกับโรคทั่วไป 
- สำรองทรัพยากร อุปกรณ์ทางการแพทย์ให้มี 
  เพียงพอต่อการรับสถานการณ์โรคระบาด 
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สถานการณ์ / ข้อมูลนำเข้า แนวทางปฏิบัติ 
ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

พบผู้ติดเชื้อในกรุงเทพมหานครและ 
ปริมณฑล มีการระบาดของโรค 
ในวงกว้าง  
(Widerspread local transmission) 

เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ 
โดยผู้บริหารสำนักการแพทย์และหัวหน้า 
ส่วนราชการติดตามสถานการณ์ 
- การประชุมเพ่ือติดตามสถานการณ์ 
- ติดตามการใช้ทรัพยากร อุปกรณ์ทางการแพทย์ 

 

รัฐบาลประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน 
หรือมีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สงสัยมารับ
บริการตั้งแต่ 50 รายต่อวันหรือ 
มีรายงานผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สงสัยที่มารับ
บริการในโรงพยาบาลมีผลตรวจยืนยัน
หรือมีการประสานการส่งต่อผู้ป่วยฯ
จากศูนย์บริการสาธารณสุข 

ผู้บริหารสำนักการแพทย์ประกาศแผน BCP  
และมอบหมายผู้อำนวยการโรงพยาบาล 
ผู้อำนวยการศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
กรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) เป็นผู้บริหาร
ความต่อเนื่อง บัญชาการสถานการณ์ในการ
ดำเนินการตามแผน BCP ในโรงพยาบาลและ
ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร 
(ศูนย์เอราวัณ) 
- ดำเนินการตามแนวทาง/มาตรการที่กำหนด 
  ตามความเหมาะสมรายกรณี 
: แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา 
  และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล 
  (ภาคผนวก) 
: แนวทางการคัดกรองโรคติดเชื้อฯ กรณีผู้ป่วย 
  เข้ารับบริการที่โรงพยาบาลในสังกัดสำนัก 
  การแพทย์ และหรือศูนย์บริการสาธารณสุข 
  (ภาคผนวก) 
: แนวทางการส่งต่อผู้ป่วยโรคติดต่อทางเดิน 
  หายใจและขั้นตอนปฏิบัติการนำส่งผู้ป่วยโรค 
  ติดเชื้อฯ (ภาคผนวก) 
: แนวทางการใส่อุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วน 
  บุคคลตามระดับความเสี่ยงในการติดเชื้อ  
  (ภาคผนวก) 
- เตรียมพื้นท่ีรองรับผู้ป่วยในสถานพยาบาล  
  ได้แก่ Cohort ward, ICU/RCU แยกเฉพาะ 
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สถานการณ์ / ข้อมูลนำเข้า แนวทางปฏิบัติ 
ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

- ติดตามและสังเกตอาการของบุคลากรกลุ่มที่ 
  ปฏิบัติงานใน ARI Clinic,  PUI, Clinic, ER  
  และผู้ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน ตลอดจน 
  การทำหัตถการ Aerosol Generating 
  Proceduresอย่างใกล้ชิด 

มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สงสัยจำนวน 100 
รายต่อวันหรือมีผู้ป่วยยืนยันจำนวน    
0 -10 รายในโรงพยาบาล 

- วางแผนการจัดทีมบุคลากรในการ 
  หมุนเวียนปฏิบัติงาน การจัดบุคลากร   
  ปฏิบัติงาน ARI Clinic, PUI Clinic, ER และ    
  ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน ตลอดจนการทำ   
  หัตถการ Aerosol Generating Procedures 
- การสื่อสารภายในองค์กร/ภายนอกองค์กร 
- ให้หน่วยงานลดระดับงานบริการโรคทั่วไปลง 
  ร้อยละ 20 (ยกเว้นบริการการแพทย์ฉุกเฉิน) 
- ดำเนินการตามแนวทาง/มาตรการที่กำหนด 
  ตามความเหมาะสมรายกรณี รวมถึงแนวทาง 
  การจัดการศพกรณีมีผู้ป่วยยืนยันเสียชีวิต  
  (ภาคผนวก) 

 

มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สงสัยจำนวน 150 
รายต่อวันหรือมีผู้ป่วยยืนยันจำนวน 
11-30 รายมารับบริการในโรงพยาบาล
สังกัดสำนักการแพทย์ หรือกรณีพบ
ผู้ป่วยยืนยัน จำนวน 1,000 – 2,000 
รายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

- ดำเนินการตามแนวทางการรับ – ส่งต่อผู้ป่วย 
  เข้าเกณฑ์สงสัย (PUI) และผู้ป่วยยืนยัน  
  COVID -19 ของโรงพยาบาลในสังกัด 
  สำนักการแพทย์ (ภาคผนวก) 
- ดำเนินการตามแนวทางการบริหารจัดการเตียง 
  รองรับผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สงสัย (PUI) และผู้ป่วย 
  ยืนยัน COVID – 19 ของโรงพยาบาลในสังกัด 
  สำนักการแพทย์ (ภาคผนวก) 

 

สถานการณ์คลี่คลายมีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์
สงสัยน้อยกว่า 20 รายต่อวัน 

- แจ้งหน่วยงานตาม functionเตรียมความ 
พร้อมในการจัดบริการในระดับปกติ 
(Recovery) 
- ทบทวน/ถอดบทเรียนและปรับปรุงแผน BCP 
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บทที่ 4 
การคาดการณ์และระบุทรัพยากรที่จำเป็นต่อกระบวนการรักษาพยาบาล 

เมื่อเกิดวิกฤตโรคอุบัติใหม่ / อุบัติซ้ำ 
 

  การคาดการณ์และระบุทรัพยากร คือ การวางแผนและคำนวณล่วงหน้าอย่างมีเหตุผลเมื่อเกิด
ภาวะวิกฤตที่สถานพยาบาลต้องรับผู้ป่วยโรคติดต่ออุบัติใหม่/ อุบัติซ้ำจำนวนมาก และมีความจำเป็นต้องปรับ
ลดภารกิจการรักษาพยาบาลปกติให้สอดคล้องกับจำนวนผู้ป่วย ทั้งนี้ ในแผน BCP ส่วนการคาดการณ์และระบุ
ทรัพยากรนั้น ต้องมีการระบุทรัพยากรที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
  1. สถานพยาบาล การตั้งจุดคัดกรองในตำแหน่งที่เหมาะสมกับบริบทโรงพยาบาล  
  2. อุปกรณ์สำคัญที่จำเป็นต้องใช้ ณ จุดรักษาพยาบาลนั้น  
  3. ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ เพ่ือรายงานข้อมูลสถานการณ์ทั้งภายในและภายนอกองคก์ร 
  4. บุคลากรผู้รับผิดชอบ ณ จุดบริการต่าง ๆ เพ่ือความรวดเร็วในการประสานงาน 
  5. หน่วยงานที่สนับสนุนทรัพยากรให้แก่โรงพยาบาล 
  6. งบประมาณ 
1. ด้านสถานที่ปฏิบัติงานสำรอง (Working Space Requirement) 

ประเภททรัพยากร สถานที ่ ภายใน 24 ชม. 2 – 7 วัน 
มากกว่า 
1 สัปดาห์ 

1. งานบริการทางการแพทย์ 
พ้ืนที่ปฏิบัติงาน
สำหรับผู้ป่วยโรค
อุบัติใหม่ / อุบัติซ้ำ 

ARI Clinic ✓   
Negative 
Pressure Room 

 ✓  

AIIR  ✓  
Modified 
Negative 
Pressure Room 

 ✓  

Cohort ward   ✓ 
Radiation ✓   
Laboratory ✓   
ER ✓   
EMS 
 
 

✓   
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ประเภททรัพยากร สถานที ่ ภายใน 24 ชม. 2 – 7 วัน 
มากกว่า 
1 สัปดาห์ 

พ้ืนที่ปฏิบัติงาน
สำหรับผู้ป่วยทั่วไป 

OR   ✓ 
OPD  ✓  
IPD  ✓  
ER ✓   
Radiation ✓   

2. งานอำนวยการ 
สถานที่ปฏิบัติงาน พ้ืนที่ปฏิบัติงานเดิม  ✓  

ปฏิบัติงานที่บ้าน   ✓ 
3. การเรียนการสอน 
สถานที่การเรียน
การสอน 

ห้องเรียน   ✓ 
Online   ✓ 

 
2. ความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูล (IT & Information Requirement) 

ประเภททรัพยากร 
ภายใน 
24 ชม. 

2 – 7 วัน 
 

มากกว่า  
1 สัปดาห์ 

ผู้รับผิดชอบ 

ระบบรับแจ้งเหตุและสั่งการ (ศบฉ.) ✓   ศบฉ. 
ระบบ E-phis ✓   รพ. / สพบ. 
ระบบ Telemedicine  ✓  รพ. / สพบ. 
ระบบ Teleconference  ✓  รพ. / สพบ. 
ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง   ✓ รพ. / สก. / สพบ. 
ระบบเชื่อมโยงอินเทอร์เน็ต  ✓  รพ. /ศบฉ./ สพบ. 
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3. ความต้องการด้านบุคลากรสำหรับความต่อเนื่องเพื่อปฏิบัติงาน (Personnel Requirement) 

ประเภททรัพยากร 
ภายใน 
24 ชม. 

2 – 7 วัน 
 

มากกว่า  
1 สัปดาห์ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. โรงพยาบาล 
1.1 จำนวนบุคลากรปฏิบัติงานที่  
     โรงพยาบาล 

    

- แพทย์ 9 9 9  
- ทันตแพทย์ 2 2 2  
- พยาบาลวิชาชีพ 50 50 50  
- เภสัชกร 1-2 1-2 1-2  
- เทคนิคการแพทย์ 1 1 1  
- สหวิชาชีพอ่ืนๆ 10 10 10  
- ฝ่ายสนับสนุน 5 5 5  
1.2 จำนวนบุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน 4 4 4  
2. สำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ 
2.1 จำนวนบุคลากรปฏิบัติงานที่  
     สำนักงาน 

70% 70% 70%  

2.2 จำนวนบุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน 30% 30% 30%  
3. สำนักงานเลขานุการ 
3.1 จำนวนบุคลากรปฏิบัติงานที่ 
     สำนักงาน 

70% 70% 70%  

3.2 จำนวนบุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน 30% 30% 30%  
4. ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) 
4.1 จำนวนบุคลากรปฏิบัติงานที่ 
     สำนักงาน 

70% 70% 70%  

4.2 จำนวนบุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน 30% 30% 30%  
รวม     
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4. ความต้องการด้านวัสดุอุปกรณ์ (Equipment & Supplies Requirement) 

 
ลำดับ 

 
ประเภททรัพยากร 

Acute Phase 
ภายใน 24 ชม. 

Crisis Phase 

ผู้รับผิดชอบ 2 – 7 วัน 
มากกว่า 1 สัปดาห์ 
(จำนวนต่อเดือน) 

ผู้ป่วย 
โรคระบาด 

ผู้ป่วย
ทั่วไป 

ผู้ป่วย 
โรคระบาด 

ผู้ป่วย
ทั่วไป 

ผู้ป่วย 
โรคระบาด 

ผู้ป่วย
ทั่วไป 

1 Surgical Mask (ชิ้น) 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000  
2 N95 (ชิ้น) 500  500  500   
3 Nitrile Gloves 9”(คู่) 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000  
4 ชุด PPE Cover all (ชุด) 150  250  500   
5 ชุด PPE Surgical Gown (ชุด) 150  250  500   
6 หมวก (Disposable Cap) (ชิ้น) 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000  
7 Shoe cover (คู่) 500 500 500 500 500 500  
8 Face Shield (ชิ้น) 500  500  500   
9 Leg Covering (คู่) 500 500 500 500 500 500  
10 Isolation Gown (ชุด) 150  250  500   
11 Hood Covering (ชิ้น) 150  250  500   
12 แว่นตานิรภัยแบบขาเสียบ (Goggle)(ชิ้น) 300  300  300   
13 CPE Gown (ชุด) 150  250  500   
14 Long Glove (คู่) 500  500  500   
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5. คู่ค้า/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ผู้ส่งมอบทรัพยากร 

ประเภท 
ภายใน 
24 ชม. 

2 – 7 วัน 
มากกว่า 
1 สัปดาห์ 

ผู้รับผิดชอบ 

ส่วนราชการในสังกัดสำนักการแพทย์ ✓   รพ./สพบ./ศบฉ. 
ส่วนราชการนอกสังกัดสำนักการแพทย์ 
อยู่ในสังกัดกรุงเทพมหานคร 

✓   รพ./สพบ./ศบฉ. 

ส่วนราชการนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร  ✓  สพบ./สก. 
 
6. งบประมาณ 

ประเภท 
ภายใน 
24 ชม. 

2 – 7 วัน 
มากกว่า 1 
สัปดาห์ 

ผู้รับผิดชอบ 

งบฉุกเฉิน  ✓  สก. 
งบบริจาค  ✓  สก./รพ./ศบฉ. 
งบประมาณกรุงเทพมหานคร   ✓ สก. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



33 
 

บทที่ 5 
การกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารความต่อเนื่องของสำนักการแพทย์ 

 
  เมื่อเกิดภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดต่อขยายวงกว้าง บริการและภารกิจบาง
ประการของสถานพยาบาลต้องหยุดชะงักหรือลดบริการลง การกำหนดกลยุทธ์เพื่อความต่อเนื่องในการ
ให้บริการของสถานพยาบาล คือ การวางแผนเพื่อสร้างความม่ันใจให้ได้ว่าโรงพยาบาลสามารถดูแลรักษาผู้ป่วย
โรคติดต่ออุบัติใหม่และผู้ป่วยทั่วไปได้ไม่ว่าวิกฤตใดจะเกิดขึ้น แนวคิดประกอบการกำหนดกลยุทธ์เพื่อความ
ต่อเนื่องของการให้บริการของสถานพยาบาล มีดังนี้
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1. กลยุทธ์ความต่อเนื่อง (Business Continuity Strategy) 

ทรัพยากร กลยุทธ์ความต่อเนื่อง รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ 

สถานที่ปฏิบัติงาน - กำหนดให้ใช้พื้นที่สำรองภายในโรงพยาบาล 
  โดยมีการสำรวจความเหมาะสมของสถานที่  
  การเตรียมความพร้อมของสถานที่ 
- ลดความแออัดของโรงพยาบาล 
- การจัดสถานที่คัดกรองและเตรียมพื้นท่ีสำหรับ  
  ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สงสัยและผู้ป่วยยืนยัน 
- Isolation 
- Social distancing 
 

- การประสานงานเพ่ือการปรับสถานที่ พ้ืนที่  
  ให้เหมาะสมกับการให้บริการที่สถานที่สำรอง 
  จะรองรับได้ 
- การเลื่อนนัดผู้ป่วยที่ไม่เร่งด่วน 
- ลดการทำหัตถการและการผ่าตัดที่ไม่จำเป็น 
- เปิดห้องแยกกัก 
- ARI Clinic 
- Telemedicine 
- Mobile Lab 
- การจ่ายยารูปแบบใหม่ 

- โรงพยาบาลในสังกัด 
- สำนักงานพัฒนาระบบ 
  บริการทางการแพทย์ 

อุปกรณ์การแพทย์และ 
เวชภัณฑ์ 

- พยากรณ์ความต้องการใช้ในอนาคต แบ่งเป็น  
  ระยะสั้น ระยะยาวเพ่ือทราบจำนวนความ 
  ต้องการอย่างพอเพียงต่อเนื่อง 
- การบริหารจัดการอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
- การขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
- การจัดระบบขนส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ไปยัง 
  โรงพยาบาลในสังกัด 
 

- สำรวจและติดตามปริมาณเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทาง 
  การแพทย์ที่สำคัญและพร้อมใช้ในปัจจุบัน 
- ประสานแหล่งผลิตและจัดจำหน่ายที่มีอยู่เดิม 
  และรายใหม่เพ่ือเป็นทางเลือกในการสนับสนุน 
  ทรัพยากร พร้อมทำแผนจัดซื้อร่วมกัน 
- นิเทศ กำกับ ติดตาม การใช้ทรัพยากรอย่าง 
  ประหยัดและคุ้มค่าบนมาตรฐานวิชาชีพ 
 

- โรงพยาบาลในสังกัด 
- สำนักงานเลขานุการ 
- สำนักงานพัฒนาระบบ 
  บริการทางการแพทย์ 



35 
 

ทรัพยากร กลยุทธ์ความต่อเนื่อง รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ 

- ระบบการเบิกจ่ายงบประมาณสำหรับการจัดซื้อ 
  อุปกรณ์ทางการแพทย์ 

 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และข้อมูล 

- วางแผนการจัดเก็บข้อมูลที่สำคัญต่อการวิเคราะห์ 
  สถานการณ์ 
- กำหนดกรอบการเก็บข้อมูลและนำมาใช้อย่าง 
  เหมาะสม 
- ระบบลงทะเบียนผู้ป่วย 
- ระบบ Telemedicine 
- ระบบ Teleconference 
- ระบบบริหารจัดการอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
- ระบบการรับแจ้งเหตุ 
- ระบบรับ-ส่งต่อผู้ป่วย 
- การรักษาความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 

- จัดหาคอมพิวเตอร์สำรองพร้อมอุปกรณ์ 
  เชื่อมโยงเข้าสู่ระบบเทคโนโลยีของโรงพยาบาล 
- โปรแกรม Telemedicine 
- โปรแกรมรับแจ้งเหตุและสั่งการ 
 

- โรงพยาบาลในสังกัด 
- สำนักงานพัฒนาระบบ 
  บริการทางการแพทย์ 
- ศูนย์บริการการแพทย์ 
  ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร 
  (ศูนย์เอราวัณ) 
 

บุคลากร - วิเคราะห์สถานการณ์และประเมินจำนวนบุคลากร    
  ทีเ่กี่ยวข้องให้เพียงพอ 
- ส่วนราชการจัดสรรอัตรากำลังให้สามารถ 
  บริการผู้รับบริการได้อย่างต่อเนื่องเหมาะสมกับ 
  ความต้องการที่อาจลดหรือเพ่ิมจำนวน 
  ผู้รับบริการตามสถานการณ์ 

- แบ่งทีมบุคลากรในการปฏิบัติงานสำหรับผู้ป่วย 
  โรคอุบัติใหม่ / อุบัติซ้ำกับผู้ป่วยโรคทั่วไปอ่ืนๆ 
- ซ้อมแผนและเรียนรู้/ฟื้นฟูทักษะที่จำเป็นในการ 
  ปฏิบัติงานสำหรับวิกฤตต่าง ๆ เช่น การสวมชุด 
  ป้องกันร่างกายส่วนบุคคลที่เหมาะสม การเก็บ 
  ตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ  

- โรงพยาบาลในสังกัด 
- สำนักงานเลขานุการ 
- ศูนย์บริการการแพทย์ 
  ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร 
  (ศูนย์เอราวัณ) 
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ทรัพยากร กลยุทธ์ความต่อเนื่อง รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ 

- ทุกส่วนราชการจัดเตรียมบุคลากรสำรองกรณี 
  ต้องขยายการให้บริการ 
- ประเมินความเสี่ยงและการดูแลสุขภาพของ 
  บุคลากร 
-การปฏิบัติงานที่บ้าน Work From Home 
- ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
- การทำประกันเสี่ยงภัยให้บุคลากร 

  การเข้าปฏิบัติงานในห้องความดันลบ เป็นต้น 
- จัดอบรม เพ่ิมสมรรถนะความสามารถในการดูแล 
  ผู้ป่วย 
- Mental Health ของบุคลากร 

คู่ค้า / ผู้ให้บริการที่สำคัญ /  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- การส่งมอบอุปกรณ์ป้องกันและเวชภัณฑ์ทางการ 
  แพทย์อย่างต่อเนื่อง 
- สร้างเครือข่ายสถานบริการกับโรงพยาบาลอ่ืนๆ    
  ทั้งภาครัฐและเอกชน หรือศูนย์บริการสาธารณสุข     
  เพ่ือการส่งต่อดูแลรกัษาที่ต่อเนื่อง 
- ระบบการรับและส่งต่อผู้ป่วย มีการประสานงาน 
  กับศูนย์ส่งต่อของสำนักการแพทย์ สำนักอนามัย  
  กระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลเอกชน 
- ทำ MOU กับบริษัทคู่ค้าที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 

- การหาแหล่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ทดแทน 
- การประสานศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
  กรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) 
  ในการรับส่งต่อผู้ป่วย 
 

- โรงพยาบาลในสังกัด 
- ศูนย์บริการการแพทย์ 
  ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร  
  (ศูนย์เอราวัณ) 
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ทรัพยากร กลยุทธ์ความต่อเนื่อง รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
 

- การขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายเพ่ือ   
  นำมาใช้ในการดำเนินงานในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
- การจัดทำแผนเพื่อขอใช้งบประมาณส่วนกลาง 

- การจัดซื้ออุปกรณ์ และเวชภัณฑ์ 
- พลังงานเชื้อเพลิง 
- อุปกรณ์สื่อสารและเทคโนโลยีอ่ืนๆ 
  ที่มีความจำเป็น 
- ค่าตอบแทนบุคลากรนอกเวลา/ค่าตอบแทน   
  พิเศษ/ค่าเสี่ยงภัย/ 
- อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

- โรงพยาบาลในสังกัด 
- ศูนย์บริการการแพทย์ 
  ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร  
  (ศูนย์เอราวัณ) 
- สำนักงานพัฒนาระบบ 
  บริการทางการแพทย์ 
- สำนักงานเลขานุการ 
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ขั้นตอนการบริหารความต่อเนื่องและกอบกู้กระบวนการ 
 

ระยะที่ 1 ระยะการตอบสนองต่อภาวะวิกฤต (Acute Phase) 
วันที่ 1 การตอบสนองต่อเหตุการณ์ทันที (ภายใน 24 ชั่วโมง) 

 การปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรทุกกลุ่ม คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอ่ืน และปฏิบัติตามแนวทาง แผนเผชิญเหตุ และข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานที่กำหนดอย่างเคร่งครัด 
 

ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ 
ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

1. ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน 1.1 การแจ้งสถานการณ์การระบาดต่อผู้บริหารสำนักการแพทย์ 
1.2 ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน 

สพบ.ศบฉ. รพ.  
 

2. สื่อสารประชาสัมพันธ์เหตุการณ์แก่ 
บุคลากรในองค์กรและประชาชน 

2.1 ทีมประชาสัมพันธ์ของส่วนราชการ ดำเนินการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและ  
     สื่อสารประชาสัมพันธ์การดำเนินการผ่านช่องทาง ดังนี้ 
 - เสียงตามสาย 
 - Facebook สำนักการแพทย์ 
 - Facebook โรงพยาบาล 
 - เวปไซต์สำนักการแพทย์ 
 - ป้ายประชาสัมพันธ์ 
 - Line สำนักการแพทย์ 
2.2 สรุปประเด็นหลังการประกาศแผน แจ้งประชาสัมพันธ์และการสื่อสารต่างๆ 
 

สพบ. สก. รพ. 
 
 
 
 
 
 
 

สพบ. 
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ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ 
ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

3. Trigger ระบบ จาก 2 แหล่ง ดังนี้ 
3.1 กระทรวงสาธารณสุข 
3.2 เมื่อมีผู้ป่วยยืนยันเข้ามารับการรักษาในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

สพบ.  

4. คณะทำงานโรคติดเชื้อ 
   สำนักการแพทย์ตอบสนองภาวะ 
   ฉุกเฉินเร่งด่วน 

4.1 โรงพยาบาลจัดตั้งจุดคัดกรอง ทีมคัดกรองตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด 
4.2 ติดตามสถานการณ์การระบาดในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
4.3 โรงพยาบาลรายงานข้อมูล ดังนี้ 
 - สถานการณ์การระบาดในโรงพยาบาล 
 - ข้อมูลการคัดกรอง การป้องกัน และการดูแลรักษา 
4.4 รายงานข้อมูลการรับ – ส่งต่อผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค และผู้ป่วยยืนยัน 
4.5 ส่วนราชการรายงานทรัพยากร วัสดุคงคลังของเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ 
4.6 รายงานสถานการณ์เตียงรองรับผู้ป่วย 
4.7 รายงานสถานะการเปลี่ยนแปลงอาการของผู้ป่วย 

รพ. สก. 
สพบ. 
ศบฉ. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

5. ปรับตัวระบบการดำเนินงานภายใน
สำนักการแพทย์ตามสถานการณ์ 

5.1 ด้านการรับแจ้งเหตุและสั่งการ จัดทำแนวทางในการคัดกรองผู้ป่วยและประสาน  
     ทีมปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินในการออกรับผู้ป่วย ประสานงานโรงพยาบาล 
5.2 ด้านการแพทย์และการพยาบาล โรงพยาบาลจัดให้มีการคัดกรองผู้ป่วย 
     การรักษาพยาบาลผู้ป่วย โดยจัดพื้นที่แยกออกจากผู้ป่วยโรคทั่วไป ตามหลักการ   
     ป้องกันการติดเชื้อ 2P Safety รวมทั้งประเมินสถานการณ์ ระบุเส้นทางการ 
     รับส่งต่อผู้ป่วย เตรียมยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์และชุดตรวจทาง   
     ห้องปฏิบัติการ 

ศบฉ. 
รพ. 
สก. 

สพบ. 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 



40 
 

ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ 
ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

5.3 ด้านอำนวยการ เตรียมความพร้อม ดังนี้ 
 - Work From Home ให้เป็นไปตามระบบ 
 - การจัดทำประกันเสี่ยงภัยให้กับบุคลากร 
5.4 ด้านยุทธศาสตร์และวิชาการ ดำเนินการ ดังนี้ 
 - เตรียมระบบรายงานข้อมูลสถานการณ์ 
 - เตรียมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 - ระบบสื่อสารทางไกล Teleconference 
 - การประสานงานหน่วยงานภายนอก เช่น สำนักอนามัย กรมการแพทย์  
กรมควบคุมโรค เป็นต้น 
5.4 ด้านเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ 
 - ตรวจสอบสถานะ เพ่ือสรุปความเพียงพอของเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ 
ทางการแพทย์เพ่ือรองรับสถานการณ์และแผนงบประมาณ 
 - ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโรงพยาบาล เพ่ือควบคุมการใช้เวชภัณฑ์ 
และอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้เหมาะสมตามแผนการปฏิบัติงานภายใต้ 
สภาวะวิกฤต 
5.5 การเรียนการสอนแพทยศาสตร์ศึกษาเตรียมจัดการเรียนการสอนด้วยออนไลน์ 

สก. 
สพบ. 

 
สพบ. 

 
 
 
 
 

รพ. สก. 
สพบ. ศบฉ. 

 
 
 
 

สพบ. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

6. รายงานผลการตอบสนอง   
   สถานการณ์ 

หัวหน้าส่วนราชการรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหารสำนักการแพทย์ ทุกส่วนราชการ  
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ระยะท่ี 2 ระยะการบริหารจัดการความต่อเนื่อง (Business Continuity Management) 
วันที่ 2 – 7 การตอบสนองระยะสั้น 

 การปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรทุกกลุ่ม คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอ่ืน และปฏิบัติตามแนวทาง แผนเผชิญเหตุ และข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานที่กำหนดอย่างเคร่งครัด 

ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ 
ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

1. ประชุมคณะทำงานโรคติดเชื้อ 
   สำนักการแพทย์ 

1.1 ประเมินสถานการณ์ 
 - ด้านตัวเชื้อที่เป็นสาเหตุในการเกิดการระบาดโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 
 - ความพร้อมระบบการรักษาพยาบาลโรคอุบัติใหม่ / อุบัติซ้ำ 
 - ความพร้อมระบบการรักษาพยาบาลแบบ New Normal Medicine 
 - การบริหารจัดการทรัพยากรบุคลากรทางการแพทย์ 
 - ความพร้อมด้านสถานที่ เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ 
 - ความพร้อมด้านระบบรายงานข้อมูล 

สพบ.  

2. ดำเนินการตามแผน 2.1 ด้านการแพทย์และการพยาบาล 
 - โรงพยาบาลประเมินสถานการณ์เพ่ือเตรียมรองรับผู้ป่วย 
 - จัดเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนบริการทางการแพทย์ การบริหาร 
   ทรัพยากรภายในโรงพยาบาล เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ 
 - โรงพยาบาลกำหนดแนวทางการตรวจรักษา การจัดตั้งคลินิกแยกโรค         
                 สำหรับดูแลผู้ป่วยโรคอุบัติใหม่/อุบัติซ้ำ โดยแยกออกจากผู้ป่วยทั่วไป 
 - การกำหนดเกณฑ์การใช้ Cohort Ward / AIIR / ICU / Negative  
   Pressure Room 

รพ. ศบฉ. 
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ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ 
ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

 - โรงพยาบาลบริหารจัดการนัดผู้ป่วยที่ยังไม่มีความจำเป็นต้องมา 
   โรงพยาบาล การเลื่อนนัดผู้ป่วย 
 - การจัดการระบบการรับส่งต่อผู้ป่วยมายังโรงพยาบาล 
 - การเตรียมความพร้อมระบบ Telemedicine / Mobile Lab /  
   การส่งยาทางไปรษณีย ์/ Drive Thru / รับยาที่ร้านยาใกล้บ้าน 
 - การจัดหาสถานที่ทำงานและที่พักให้กับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 
   โดยยึดหลักควบคุมการติดเชื้อ 
 - การสืบสวนสอบสวนโรคในชุมชน 
 - การออกหน่วยคัดกรองกลุ่มเสี่ยง ผู้สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน 
 - การดูแลรักษาผู้ป่วยหลังออกจากโรงพยาบาล Home Quarantine 
2.2 ด้านอำนวยการ 
 - การบริหารจัดการเตียงผู้ป่วย 
 - บริหารจัดการบุคลากร Work From Home 
 - การทำประกันเสี่ยงภัยสำหรับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
 - ประเมินสถานการณ์และบริหารปรับเปลี่ยนบุคลากรที่ไปปฏิบัติงาน 
 - ชะลอโครงการ / กิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด 
 - รวบรวมสถานการณ์ภาพรวมของกรุงเทพมหานคร 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

สนอ. สนข. 
สนอ. สนข. 

สนอ. 
 

EOC สนพ. 
สก.สพบ. 
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ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ 
ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

2.3 ด้านยุทธศาสตร์และวิชาการ 
 - รวบรวมข้อมูล และรายงานสถานการณ์ทุกวัน พร้อมสรุปสถานการณ์
 - รายงานความต้องการ สถิติ ปัญหาประจำวัน หรือกรณีเร่งด่วน 
 - รายงานสถานการณ์ด้านเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ 
 - ระบบ Telemedicine / Mobile Lab 
 - ชะลอโครงการ / กิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด 
 - ติดตั้งระบบสื่อสารที่จำเป็น เช่น คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต เป็นต้น 
 - การประสานงานหน่วยงานภายนอก เช่น สำนักอนามัย กรมการแพทย์  
   กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สมาคมโรงพยาบาลเอกชน  
   กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHOSNET) เป็นต้น 
2.4ด้านเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ 
 - ประเมินการใช้เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ในผู้ป่วยต่อราย 
 - ประมาณการความเพียงพอของเวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
 - จัดเตรียมความพร้อมในการขอรับสนับสนุนเวชภัณฑ์  
   และอุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานเอกชน     
   ตลอดจนการบริจาคจากประชาชน 
 - ศึกษาระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างในกรณีฉุกเฉิน 
 - จัดทำระบบการเบิกจ่าย ขึ้นทะเบียนเวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
   ของแต่ละโรงพยาบาล 

สพบ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รพ. สก. สพบ. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



44 
 

ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ 
ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

2.5 การเรียนการสอนแพทยศาสตร์ศึกษา 
 - จัดการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์ 

สพบ.  

3. รายงานผลการตอบสนอง 
   สถานการณ์ 

หัวหน้าส่วนราชการรายงานผลการปฏิบัติงาน และปัญหาอุปสรรค  
ต่อผู้บริหารสำนักการแพทย์ 

ทุกส่วนราชการ  

 
 

วันที่ 8 การตอบสนองระยะกลาง (1 สัปดาห์) 
 การปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรทุกกลุ่ม คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอ่ืน และปฏิบัติตามแนวทาง แผนเผชิญเหตุ และข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานที่กำหนดอย่างเคร่งครัด 

ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ 
ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

1. ประชุมคณะทำงานโรคติดเชื้อ 
   สำนักการแพทย์ 

1.1 ประเมินและติดตามแนวโน้มสถานการณ์ 
1.2 มอบหมายหัวหน้าส่วนราชการที่เก่ียวข้องดำเนินการตามแผน 

ทุกส่วนราชการ  

2. ดำเนินการตามแผน 2.1 ด้านการแพทย์และการพยาบาล 
 - ประเมินสถานการณ์ภายนอก 
 - ส่วนราชการให้บริการ New Normal Medicine 
 - คณะทำงานด้านโรคติดเชื้อทบทวนและปรับแนวทางการตรวจรักษา  
 -ตรวจสอบ Negative Pressure Room / AIIR / ARI Clinic 
 ให้พร้อมใช้งานสม่ำเสมอ 

รพ. 
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ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ 
ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

 - รายงานผู้บริหารความต่อเนื่องของส่วนราชการถึงสถานภาพของ   
 ทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้เพ่ือดำเนินงานและให้บริการตามปกติ 
 - ระบบ Telemedicine / Mobile Lab / การส่งยาทางไปรษณีย์ 
 - ตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ 
 - ตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล 
2.2 ด้านอำนวยการ 
 - ประเมินสถานการณ์ขององค์กร 
 - บริหารจัดการบุคลากร Work From Home 
 - ประเมินจุดคัดกรอง จุดให้บริการผู้ป่วยและบริหารจัดการให้เหมาะสมกับ 
   สถานการณ์ 
 - ตรวจสอบ / รายงาน และจัดหาเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ 
 - ตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในภาพรวม 
2.3 ด้านยุทธศาสตร์และวิชาการ 
 - รวบรวมข้อมูล และรายงานสถานการณ์ทุกวัน พร้อมสรุปสถานการณ์
 - รายงานความต้องการ สถิติ ปัญหาประจำวัน หรือกรณีเร่งด่วน 
 - รายงานสถานการณ์ด้านเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ 
 - ระบบ Telemedicine / Mobile Lab 
 - ชะลอโครงการ / กิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด 
 - ติดตั้งระบบสื่อสารที่จำเป็น เช่น คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต เป็นต้น 

 
 
 
 
 

สก. 
สพบ. 

 
 
 
 
 

สพบ. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



46 
 

ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ 
ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

 - การประสานงานหน่วยงานภายนอก เช่น สำนักอนามัย กรมการแพทย์  
   กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สมาคมโณงพยาบาลเอกชน  
   กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHOSNET) เป็นต้น 
2.4 ด้านเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ 
 - การบริหารจัดการเตียงผู้ป่วย 
 - รายงานสถานการณ์ของเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ในปัจจุบัน 
 - ประเมินความเพียงพอของเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ 
   ตามสถานการณ์ 
 - การจัดหาเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์เพ่ิมเติมเพ่ือดำเนินงานและ 
 ให้บริการตามปกติ 
 - การประมาณการค่าใช้จ่ายจัดหาเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ 
2.5 การเรียนการสอนแพทยศาสตร์ศึกษา 
 - จัดการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์ 

 
 
 

EOC สนพ. 
รพ. สก. 

 
 
 
 
 
 

สพบ. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



47 
 

ระยะที่ 3 ระยะการกอบกู้ภารกิจ (Recovery Phase) 
การตอบสนองระยะยาว (มากกว่า 1 เดือน) 

 การปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรทุกกลุ่มคำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอ่ืน และปฏิบัติตามแนวทาง แผนเผชิญเหตุ และข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานที่กำหนดอย่างเคร่งครัด 

ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ 
ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

1. ประกาศยุติแผน 1.1 การแจ้งข้อมูลสถานการณ์การระบาดต่อผู้บริหารสำนักการแพทย์ 
1.2 ผู้บริหารสำนักการแพทย์ประกาศยุติแผน 

ทุกส่วนราชการ  

2. การสื่อสารประชาสัมพันธ์เหตุการณ์ 
   แก่บุคลากรในองค์กรและประชาชน 

2.1 ประชาสัมพันธ์องค์กร ทีมงานประชาสัมพันธ์ดำเนินการประกาศยุติแผน BCP และ   
     ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง ดังนี้ 
 - เสียงตามสาย 
 - Facebook สำนักการแพทย์ 
 - Facebook โรงพยาบาล 
 - เวปไซต์สำนักการแพทย์ 
 - ป้ายประชาสัมพันธ์ 
 - Line สำนักการแพทย์ 
2.2 สรุปประเด็นหลังการประกาศยุติแผน 
 
 
 
 

สก. สพบ.  
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ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ 
ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

3. ทีมปฏิบัติการรายงานสถานการณ์ 3.1 ด้านการแพทย์และการพยาบาล 
 - สรุปสถานการณ์ของโรคท้ังภายในและภายนอกองค์กร 
 - ข้อมูลการคัดกรอง การป้องกัน และการดูแลรักษาผู้ป่วย 
 - ประเมินค่าตอบแทนความเสี่ยงบุคลากร 
 - สรุปผลการดำเนินการ Telemedicine / Mobile Lab /  
   การส่งยาทางไปรษณีย ์/ Drive Thru / รับยาที่ร้านยาใกล้บ้าน 
3.2 ด้านอำนวยการ 
 - ประเมินสถานการณ์ขององค์กรภายหลังสถานการณ์วิกฤต 
 - รายงานการจัดการบุคลากร Work From Home 
 - รายงานสรุปข้อมูลการคัดกรอง การป้องกัน การดูแลรักษาผู้ป่วย สถานที่ 
   ที่ใช้ในการดูแลรักษาท้ังผู้ป่วยโรคอุบัติใหม่ / อุบัติซ้ำ และผู้ป่วยโรคทั่วไป 
 - สรุปข้อมูลการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในภาพรวม 
 - ประเมินค่าตอบแทนความเสี่ยงบุคลากร 
 - การบริหารจัดการเตียงผู้ป่วย 
 
 
 
 
 

รพ. 
 
 
 
 
 

สก. สพบ. 
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ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ 
ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

3.3 ด้านยุทธศาสตร์และวิชาการ 
 - สรุปรายงานสถานการณ์ 
 - สรุปรายงานสถานการณ์ด้านเวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
 - ระบบ Telemedicine / Mobile Lab 
 - การสื่อสารภายในองค์กรและประชาชนรับทราบถึงสถานการณ์ 
3.4 ด้านเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ 
 - รายงานสถานการณ์ของเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้ไปใน 
   สถานการณ์วิกฤต และจำนวนคงเหลือ 
 - ประเมินสภาวะขาดแคลนของเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ 
 - การจัดหาเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์เพ่ิมเติมเพ่ือดำเนินงานและ 
   ให้บริการตามปกติ 
 - การจดัหาเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ 
3.5 การเรียนการสอนแพทยศาสตร์ศึกษา 
 - สรุปผลการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์ 

สพบ. 
 
 
 
 

สก. สพบ. 
 
 
 
 
 
 

สพบ. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



ฉบบัปรับปรงุ วันที ่4 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ส าหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข 
แนวทางเวชปฏิบัติ การวนิิจฉัย ดูแลรกัษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล 

กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเช้ือในโรงพยาบาล กรณผีู้ป่วยตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ส าหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข 
โดย คณะท างานดา้นการรักษาพยาบาลและการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสขุ ร่วมกับ คณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัตา่ง ๆ 

(คณะกรรมการก ากับดแูลรักษาโควิด-19)  ฉบับปรับปรุง วันที่ 4 สงิหาคม พ.ศ. 2564 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

เฝ้าระวังในโรงพยาบาล 

แผนกเวชระเบียน/จุดคัดกรอง 
- คัดกรองประวัติผู้ป่วย 
- OPD หรือ ER 

1. ผู้ป่วยที่มอีาการอย่างใดอย่างหนึง่ดังตอ่ไปนี้ มีประวัติไข้หรือวัดอุณหภูมิไดต้ั้งแต่ 37.5°C ขึ้นไป ไอ มีน้ ามูก เจ็บคอ ไม่ได้กลิ่น    
ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจล าบาก ตาแดง ผื่น ถ่ายเหลว และมีประวัติเสีย่ง ในช่วง 14 วัน ก่อนวันเริ่มป่วย 
อย่างใดอย่างหนึง่ดังนี ้

a) เดินทางไปยัง มาจาก หรืออยู่อาศัยในประเทศที่มีรายงานผู้ป่วยในช่วง 1 เดือน ย้อนหลงันับจากวันที่ออกจากพื้นที่นัน้ 
b) สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน COVID-19 
c) ไปในสถานที่ชุมนุมชนหรือสถานที่ที่มกีารรวมกลุ่มคน เช่น สถานบันเทิง ตลาดนัด ห้างสรรพสนิค้า สถานพยาบาล 

หรือ ขนสง่สาธารณะที่มีรายงานผู้ป่วยยืนยัน COVID-19 ในช่วง 1 เดือน ย้อนหลังนับจากวันที่ออกจากพื้นที่นัน้ 
d) ปฏิบัติงานในสถานกักกันโรค 

2. ผูป้่วยโรคปอดอักเสบที่แพทย์ผู้ตรวจรักษาสงสัยว่าเป็น COVID-19 
3. เป็นบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข ทั้งในโรงพยาบาล คลินิก รพ.สต. สถานที่ตรวจห้องปฏิบัติการ ร้านขายยา ทีม

สอบสวนโรคหรือปฏิบัติงานในสถานกกักันโรคที่มีอาการอย่างใดอย่างหนึง่ต่อไปนี้ ไอ มีน้ ามูก เจ็บคอ ไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส 
หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจล าบาก ตาแดง ผื่น ถ่ายเหลว และ/หรือมีประวัติไข้หรือวัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 37.5°C ขึ้นไป  
ที่แพทย์ผู้ตรวจรักษาสงสัยว่าเป็น COVID-19 

4. พบผู้มีอาการติดเชื้อระบบทางเดนิหายใจเป็นกลุ่มก้อนตัง้แต่ 5 ราย ขึ้นไป ในสถานทีเ่ดียวกันในช่วงสัปดาห์เดียวกันโดยมีความ
เชื่อมโยงกันทางระบาดวิทยา (เช่น ในโรงเรียนที่อยู่ห้องเรียนเดียวกัน) 

5. ผู้สัมผัสเสี่ยงสงูทัง้ที่มีอาการและไม่มีอาการ (ตามนิยามของกรมควบคุมโรค) 

Fever & ARI clinic 

แพทย์ซักประวัติ ตรวจร่างกาย 

ไม่พบเชื้อ SARS-CoV-2 
1) พิจารณาดูแลรักษาตามความเหมาะสม 
2) สามารถรักษาแบบผูป้่วยนอกได้ ส าหรับผู้ป่วยกลุ่มความเสี่ยงสูง ให้ home-quarantine ต่อจนครบตามเกณฑ์ที่

ก าหนดโดยกรมควบคุมโรค (ณ วันที่แนวทางนี้ประกาศใช้ คือ 14 วัน หลังการสัมผัสโรค) ส่วนผู้ป่วยความเสี่ยงต่ า 
อาจไม่ต้องแยกตัว แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค คือ สวมหน้ากาก ล้างมือ รักษาระยะห่าง และไม่ใช้
สิ่งของร่วมกัน 

3) ถ้ามีอาการรุนแรง ให้พิจารณารับไว้ในโรงพยาบาลเพื่อการตรวจวินิจฉัย และรักษาตามความเหมาะสม ให้ใช้ 
droplet precautions ระหว่างรอผลการวินิจฉัยสุดท้าย 

4) กรณีอาการไม่ดขีึ้นภายใน 48 ชั่วโมง พิจารณาส่งตรวจหา SARS-CoV-2 ซ้ า รวมทั้งสาเหตุอื่นตามความเหมาะสม 
5) กรณีผู้สัมผัสเสี่ยงสงูที่ไม่มีอาการ ให้ตรวจหา SARS-CoV-2 ซ้ า (RT-PCR) ครั้งที่สอง 7 วัน หลังตรวจครั้งแรก 

หรือ 13 วัน หลังจากวันสัมผัสผู้ป่วยยืนยันครั้งสุดท้ายแล้วแต่ว่าวันใดถึงก่อน ตามแนวทางการติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิด 
ฉบับวันที่ 13 เมษายน 2564 ของกรมควบคุมโรคก าหนด 

ตรวจพบเชื้อ SARS-CoV-2 
1) รบัไว้ในโรงพยาบาลในห้องแยกเดี่ยว (single 

isolation room) หอผู้ป่วย (cohort ward    
ต้องมีระยะห่างระหว่างเตียง อย่างน้อย 1 
เมตร) หอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (hospitel) 
โรงพยาบาลสนาม ศูนย์พักคอย community 
isolation หรือ home isolation ตามความ
เหมาะสม โดยค านึงถึงหลักการป้องกันการ
แพร่เชื้อ ตามค าแนะน าที่เกี่ยวข้อง 

2) กรณีอาการรุนแรง หรือต้องท า aerosol 
generating procedure ให้เข้า AIIR 

ผลการตรวจหา SARS-CoV-2 

ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ 

#ในกรณีที่ท า swab ต่อเนื่องให้เปลี่ยนถุงมอืทุกครั้งหลัง swab 
ผู้ป่วยแต่ละราย ให้พิจารณาเปลีย่นกระจังหน้าถ้าเปื้อน 

1) ให้ผู้ป่วยใส่หนา้กากอนามัย พักรอ ณ บริเวณที่จัดไว้ หรือให้รอฟังผลที่บา้นโดยให้ค าแนะน าการปฏิบัติตัว หากมีขอ้บง่ชี้ในการรับไว้เป็นผู้ป่วยใน ให้อยู่ในหอ้งแยกโรคเดี่ยว 
(single room หรือ isolation room) โดยไม่จ าเป็นต้องเป็น AIIR 

2) บุคลากรสวม PPE ตามความเหมาะสม กรณีทั่วไปให้ใช้ droplet ร่วมกับ contact precautions [กาวน์ ถุงมือ หน้ากากอนามัย และกระจังกันหน้า (face shield)] หากมี
การท า aerosol generating procedure เช่น การเก็บตัวอยา่ง nasopharyngeal swab ให้บุคลากรสวมชุดปอ้งกันแบบ airborne ร่วมกับ contact precautions 
[กาวน์ชนิดกันน้ า ถุงมือ หน้ากากชนิด N95 กระจังกันหนา้ หรือแว่นป้องกันตา (goggles) และหมวกคลุมผม]# 

3) พิจารณาตรวจทางห้องปฏิบัติการพื้นฐานตามความเหมาะสม (ไม่จ าเป็นต้องใช้ designated receiving area ในการตรวจสิ่งส่งตรวจที่ไม่ได้มาจากทางเดินหายใจ ให้ปฏิบัติ
ตามมาตรฐานของห้องปฏิบัติการ) 

4) การเก็บตัวอย่างส่งตรวจหาเชือ้ SARS-CoV-2 โดยวิธี RT-PCR 
ก) กรณีผู้ป่วยไม่มีอาการปอดอักเสบ เก็บ nasopharyngeal swab ในหลอด UTM หรือ VTM (อย่างน้อย 2 มล.) จ านวน 1 หลอด 
ข) กรณีผู้ป่วยมีอาการปอดอักเสบและไม่ใส่ท่อช่วยหายใจ  

o เก็บเสมหะใส่ใน sterile container ท่ีมี VTM หรือ UTM 
o เด็กอายุ <5 ปี หรือผู้ที่ไม่สามารถเก็บเสมหะได้ ให้เก็บ nasopharyngeal swab หรือ suction ใส่ในหลอด UTM หรอื VTM จ านวน 1 หลอด 

ค) กรณีผู้ป่วยมีอาการปอดอักเสบ และใสท่่อช่วยหายใจ เก็บเสมหะโดยวิธี tracheal suction หรือตัดปลายสายใส่ในหลอด UTM หรือ VTM จ านวน 1 หลอด 
5) ในสถานการณ์ที่มีการระบาดอาจมีความจ าเป็นต้องใช้ antigen test kit (ATK) เพื่อการวินิจฉัยและควรตรวจยืนยันด้วย RT-PCR ตามแนวทางของ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ถ้าผู้ป่วยตรวจด้วยตนเองแล้วได้ผลบวก ให้ด าเนินการดูแลรักษาเสมือนเป็นผู้ป่วย COVID-19 แต่ควรแยกกับผู้ป่วย COVID-19 รายอื่น
ก่อนจนกว่าจะได้ผล RT-PCR ยืนยัน 



ฉบบัปรับปรงุ วันที ่4 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ส าหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข 
แนวทางเวชปฏิบัติ การวนิิจฉัย ดูแลรกัษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล 

กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเช้ือในโรงพยาบาล กรณผีู้ป่วยตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ส าหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข 
โดย คณะท างานดา้นการรักษาพยาบาลและการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสขุ ร่วมกับ คณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัตา่ง ๆ 

(คณะกรรมการก ากับดแูลรักษาโควิด-19)  ฉบับปรับปรุง วันที่ 4 สงิหาคม พ.ศ. 2564 

 

แนวปฏิบัติการตรวจคัดกรองด้วย ATK และการตรวจหาเชื้อ COVID-19 
(ตามแนวทางของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564) 

1. ใช้ชุดตรวจที่ใช้ผ่านการประเมินและขึ้นทะเบียนกับส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาแล้ว 
2. ตัวอย่างทีใ่ช้ตรวจเก็บจาก nasopharyngeal, oropharyngeal, nasal swab และใช้ buffer ตามที่ชุดตรวจก าหนด 
3. อาจพิจารณาใช้เพื่อการคัดกรองเบื้องต้น 

 

 
รูปที่  1  แนวทางการจัดบริการส าหรับ COVID-19 (กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2564) 

 
นิยามผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อ COVID-19 (กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2564) 

1. ผู้ติดเช้ือเข้าข่าย (probable case) ผู้ที่มีผลตรวจ ATK ต่อเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ให้ผลบวก ท้ังผู้ที่มีอาการและไม่แสดงอาการ 
2. ผู้ป่วยยืนยัน (confirmed case) ประกอบด้วย 

2.1 ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคที่มผีลตรวจทางห้องปฏิบตัิการพบสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 โดยวิธี RT-PCR 
ยืนยนัจากห้องปฏิบัติการที่กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์รับรอง 1 แห่ง หรือ sequencing หรือจากการเพาะเชื้อ 

2.2 ผู้ติดเชื้อไม่มอีาการ (asymptomatic infection) หรือ ผูต้ิดเชือ้ที่มีอาการ (symptomatic infection) ผู้ที่มีผลตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการพบสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 (วิธี RT-PCR) ยืนยันจากห้องปฏบิัติการที่
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์รับรอง 1 แห่ง หรือ sequencing หรือจากการเพาะเชื้อ แต่ไม่มีอาการและอาการแสดง 

 
 

สถานการณ์ทีม่ีการระบาด อาจจ าเป็นต้องใช้ ATK เพื่อการวินิจฉัยเบื้องต้น และควรตรวจยืนยนัด้วย RT-PCR ตาม
แนวทางของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์และตามค านิยามของกรมควบคุมโรค ถ้าผู้ป่วยตรวจด้วยตนเองแล้วได้ผลบวกให้
ด าเนนิการดูแลรักษาเสมือนเป็นผู้ป่วย COVID-19 หากจะรับไวในโรงพยาบาลต้องแยกกับผู้ป่วย COVID-19 รายอื่นก่อน
จนกว่าจะได้ผล RT-PCR ยืนยัน 
 

 
  



ฉบบัปรับปรงุ วันที ่4 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ส าหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข 
แนวทางเวชปฏิบัติ การวนิิจฉัย ดูแลรกัษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล 

กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเช้ือในโรงพยาบาล กรณผีู้ป่วยตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ส าหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข 
โดย คณะท างานดา้นการรักษาพยาบาลและการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสขุ ร่วมกับ คณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัตา่ง ๆ 

(คณะกรรมการก ากับดแูลรักษาโควิด-19)  ฉบับปรับปรุง วันที่ 4 สงิหาคม พ.ศ. 2564 

การรักษา COVID-19 
ผู้ติดเชื้อเข้าข่าย (probable case) ผู้ที่มีผลตรวจ ATK ต่อเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ให้ผลบวก และรวมผู้ติดเชื้อยืนยัน

ทั้งผู้ที่มีอาการและไม่แสดงอาการ แบ่งกลุ่มตามอาการได้เป็น 4 กรณี ดังนี้ 
1. ผู้ติดเชื้อ COVID-19 ไม่มีอาการอื่น ๆ หรือสบายดี (Asymptomatic COVID-19)  

o แนะน าให้แยกกักตัวที่บ้านหรือในสถานที่รัฐจัดให้อย่างน้อย 14 วัน นับจากวันที่ตรวจพบเชื้อ ระยะเวลาการกักตัว 
(ในสถานพยาบาลรวมกับที่บ้าน) อาจนานกว่านี้ในผู้ป่วยบางรายขึ้นกับดุลยพินิจของแพทย์ 

o ให้ดูแลรักษาตามดุลยพินิจของแพทย์ ไม่ให้ยาต้านไวรัส เนื่องจากส่วนมากหายได้เองและอาจได้รับผลข้างเคียง
จากยา 

o พิจารณาให้ยาฟ้าทะลายโจรในกลุ่มที่ไม่มีอาการขึ้นกับดุลยพินิจของแพทย์ 
o ไม่ให้ยาฟ้าทะลายโจร และยาต้านไวรัสร่วมกัน อาจมีผลข้างเคียงจากยา 

2. ผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรง ไม่มีปอดอักเสบ ไม่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรครุนแรง/โรคร่วมส าคัญ ภาพถ่ายรังสีปอดปกติ 
(Symptomatic COVID-19 without pneumonia and no risk factors for severe disease) 
o พิจารณาให้ favipiravir เริ่มให้ยาเร็วที่สุด 
o หากตรวจพบเชื้อมาเกิน 7 วัน และผู้ป่วยไม่มีอาการหรือมีอาการน้อยอาจไม่จ าเปน็ต้องให้ยาต้านไวรัส เพราะผู้ป่วย

กลุ่มนี้น่าจะหายได้เองโดยไม่มีภาวะแทรกซ้อน 
o แนะน าให้แยกกักตัวที่บ้านหรือในสถานที่รัฐจัดให้ หากเข้าเกณฑ์ที่จะรับการรักษาแบบ home isolation หรือ 

community isolation ก็สามารถให้การรักษาในลักษณะดังกล่าวได้ โดยให้ปฏิบัติตามหลักการแยกโรคติดเชื้อ
ทางเดินหายใจ เป็นเวลาอย่างน้อย (รวมทุกระบบการรักษา) 14 วัน นับจากวันที่เริ่มมีอาการหรือจนกว่าอาการ  
จะดีขึ้น อย่างน้อย 24-48 ชั่วโมง 

3. ผู้ป่วยที่ไม่มีอาการ หรือมีอาการไม่รุนแรง แต่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรครุนแรง หรือมีโรคร่วมส าคญั หรือผู้ป่วยที่มี 
ปอดบวม (pneumonia) เล็กน้อย ซึง่ไม่เข้าเกณฑ์ข้อ 4 (COVID-19 with risk factors for severe disease or 
having co-morbidity or mild pneumonia) ปัจจัยเสี่ยงข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ ได้แก่ อายุ >60 ปี โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 
(COPD) รวมโรคปอดเรื้อรังอื่น ๆ โรคไตเรื้อรัง (CKD) โรคหัวใจและหลอดเลือดรวมโรคหัวใจแต่ก าเนิด โรคหลอดเลือดสมอง 
เบาหวานที่ควบคุมไม่ได้ ภาวะอ้วน (น้ าหนักมากกว่า 90 กก. หรือ BMI ≥30 กก./ตร.ม.) ตับแข็ง ภาวะภูมิคุ้มกันต่ า และ 
lymphocyte น้อยกว่า 1,000 เซลล์/ลบ.มม. หรือผูป้่วยที่ไม่มีปัจจัยเสี่ยงแต่มีแนวโน้มที่จะมีความรุนแรงของโรคมากขึ้น 
o แนะน าให้รักษาในโรงพยาบาล โดยให้อยู่ในระบบการรักษาและการแยกโรคอย่างน้อย 14 วัน นับจากวันที่เริ่มมี

อาการหรือจนกว่าอาการจะดีขึ้น (อาจอยู่โรงพยาบาลน้อยกว่า 14 วัน แล้วกลับไปกักตัวต่อที่บ้านจนครบ 14 วัน) 
o แนะน าให้ favipiravir โดยเริ่มให้ยาเร็วที่สุด ให้ยานาน 5 วัน หรือมากกว่า ขึ้นกับอาการทางคลินิกตาม

ความเหมาะสมหรือปรึกษาผูเ้ชี่ยวชาญ 
o พิจารณาให้ corticosteroid ร่วมกับ favipiravir ในกรณีที่มีผู้ป่วยมีอาการและภาพถ่ายรังสีปอดที่แย่ลง คือ มี 

progression of infiltrates หรือค่า room air SpO2 ≤96% หรือพบว่าม ีSpO2 ขณะออกแรงลดลง ≥3% ของ
ค่าที่วัดได้ครั้งแรก (exercise-induced hypoxia) 

4. ผู้ป่วยยืนยันที่มีปอดบวมที่มี hypoxia (resting O2 saturation ≤96 %) หรือมีภาวะลดลงของออกซิเจน SpO2 ≥3% 
ของค่าที่วัดได้ครั้งแรกขณะออกแรง (exercise-induced hypoxemia) หรือภาพรังสีทรวงอกมี progression ของ 
pulmonary infiltrates 
o แนะน าให้ favipiravir เป็นเวลา 5-10 วัน ขึ้นกับอาการทางคลินิก 
o อาจพิจารณาให้ lopinavir/ritonavir 5-10 วัน ร่วมด้วย (ตามดุลยพินิจของแพทย์) 
o แนะน าให้ corticosteroid ดังตารางที่ 1 
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แนวทางเวชปฏิบัติ การวนิิจฉัย ดูแลรกัษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล 

กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเช้ือในโรงพยาบาล กรณผีู้ป่วยตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ส าหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข 
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(คณะกรรมการก ากับดแูลรักษาโควิด-19)  ฉบับปรับปรุง วันที่ 4 สงิหาคม พ.ศ. 2564 

 
 

ค าแนะน าในการดูแลรักษา 

1. จากการวิเคราะห์ข้อมูลย้อนหลังของผู้ป่วย 744 ราย ในประเทศไทย พบว่าปัจจัยส าคัญทีล่ดความเสี่ยงของภาวะรุนแรง ได้แก่ 
การใช้ high flow oxygenation การใส่ท่อช่วยหายใจ การเข้าหอผู้ป่วยวิกฤตหรือเสียชีวิต คอื การได้รับการรักษาด้วย 
favipiravir เร็ว ภายใน 4 วนั ตั้งแต่เริ่มมีอาการ นอกจากนี้ การศึกษาหลายรายงานพบว่า favipiravir ช่วยลดปริมาณไวรัส
ไดด้ี ดังนั้นควรให้ยาเร็วกอ่นทีผู่้ป่วยจะมีอาการหนัก และพจิารณาให้ผู้ป่วยที่มีอาการมาก โดยเฉพาะในกลุ่มที่มีโรคร่วม ควร
เริ่มให้ยาเร็วที่สุด 

2. Exercise-induced hypoxia ท าโดยการให้ผู้ป่วยปั่นจักรยานอากาศ (นอนหงายแล้วปั่นขาแบบปั่นจักรยาน) นาน 3 
นาที หรืออาจให้เดินข้างเตียงไปมา 3 นาที ขึ้นไป แล้ววัดค่า SpO2 เทียบกันระหว่างกอ่นท าและหลงัท า หากมี SpO2 
drop ≥3% ขึ้นไปถือว่า “ผลเป็นบวก” 

3. การใช้ favipiravir ในหญิงตั้งครรภ์มีโอกาสเกิด teratogenic effect ดังนั้น ในกรณีที่ผูป้่วยเป็นหญิงวยัเจริญพันธุ์ควร
พิจารณาตรวจการตั้งครรภ์ก่อนเร่ิมยานี้ ให้พิจารณาเริ่มยาต้านไวรัสตามข้อบ่งชี้เช่นเดียวกับผู้ป่วยอื่น เพื่อให้สอดคล้องกับข้อ
บ่งชี้ที่ว่า remdesivir จะใหป้ระโยชน์เฉพาะในผู้ที่มีปอดอักเสบและต้องใช้ออกซิเจนรักษาเท่านั้น จึงมีขอ้พจิารณาเพิ่มเติม ดังนี้ 

1) หญิงตั้งครรภ์  ที่อาการไม่รุนแรง ไม่มีปอดอักเสบ ใหร้ักษาตามอาการ  
2) หญิงตั้งครรภ ์ที่มีปอดอักเสบ อาจพิจารณาใช้ remdesivir เนื่องจากมขี้อมูลความปลอดภัยของการใช้ remdesivir ใน

หญิงตัง้ครรภ์จ านวนหนึ่ง และไม่มีรายงานผลกระทบต่อทารกในครรภ์ 
3) หญิงตั้งครรภ์ตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 และ 3 ถ้าแพทย์พิจารณาแลว้ว่าจะได้ประโยชน์จาก favipiravir มากกว่าความเสี่ยง 

อาจจะพิจารณาใช้ favipiravir ในรายที่มีอาการไม่รุนแรง โดยมีการตัดสินใจร่วมกับผู้ป่วยและญาติ แต่ถ้ามีปอดอักเสบ อาจ
พิจารณาใช้ remdesivir 

4) การตดิเชื้อจากแม่สู่ลูกแบบ vertical transmission นั้น พบนอ้ย ประมาณร้อยละ 2-5 และส่วนใหญ่ของทารกไม่เกดิ
อาการรุนแรง และหญิงมีครรภ์ที่ติดเชื้อมีโอกาสที่จะเกิดอาการรุนแรงได้ ดงันั้นการรักษาจึงเน้นการรักษาแม่เป็นหลัก 

 

การรักษา COVID-19 ในผู้ปว่ยเด็กอาย ุ<15 ป ี
ผู้ติดเชื้อเข้าขา่ย (probable case) ผู้ที่มีผลตรวจ ATK ต่อเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ให้ผลบวก และรวมผู้ติดเชือ้ยืนยัน

ทั้งผู้ที่มีอาการและไม่แสดงอาการ ให้ใช้ยาในการรักษาจ าเพาะดังนี้ โดยมีระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาลเหมอืนผู้ใหญ ่
1. ผู้ติดเชื้อ COVID-19 ไม่มีอาการ (Asymptomatic COVID-19) 

o แนะน าให้ดูแลรักษาตามดุลยพินิจของแพทย ์
2. ผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรง ไม่มีปอดบวม ไม่มีปัจจัยเสี่ยง (Symptomatic COVID-19 without pneumonia and 

no risk factors) 
o แนะน าให้ดูแลรักษาตามอาการ พิจารณาให้ favipiravir เป็นเวลา 5 วัน 

3. ผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรง แต่มีปัจจัยเสี่ยง หรือมีอาการปอดบวม (pneumonia) เล็กน้อยไม่เข้าเกณฑ์ข้อ 4 
(Symptomatic COVID-19 without pneumonia but with risk factors) 
o ปัจจัยเสี่ยง/โรคร่วมส าคัญ ได้แก่ อายุน้อยกว่า 1 ปี และภาวะเสี่ยงอื่น ๆ เหมือนเกณฑ์ในผู้ใหญ่ 
o แนะน าให้ favipiravir เป็นเวลา 5 วนั อาจให้นานกว่านี้ได้หากอาการยังมาก โดยแพทย์พิจารณาตามความ

เหมาะสม 
4. ผู้ป่วยยืนยันทีม่ีอาการปอดบวม หายใจเรว็กว่าอัตราการหายใจตามก าหนดอายุ (60 ครั้งต่อนาที ในเด็กอายุ <2 เดือน, 

50 ครั้ง/นาที ในเด็กอายุ 2-12 เดือน, 40 ครั้ง/นาที ในเด็กอายุ 1-5 ป,ี 30 ครั้ง/นาที ในเด็กอายุ >5 ปี) 
o แนะน าให้ favipiravir เป็นเวลา 5-10 วัน (อาจพิจารณาให้ร่วมกับ lopinavir/ritonavir เป็นเวลา 5-10 วัน) 
o แนะน าให้ corticosteroid ดังตารางที่ 1 
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4. การศึกษาขององค์การอนามัยโลก พบว่า remdesivir ไม่ช่วยลดอัตราตาย องคก์ารอนามัยโลกจึงไม่แนะน าให้ใช้ 
remdesivir นอกเหนอืจากในงานวิจยั แต่การศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา ยงัชี้ว่ายานี้อาจจะมีประโยชน์ 
ข้อบ่งชี้ในการพิจารณาให ้remdesivir กรณีดังต่อไปนี้ 
1) ปอดอักเสบรุนแรงภายใน 48 ชม. ที่รับไว้ในโรงพยาบาลจนต้องได้รับ HFNC, NIV FiO2 อย่างน้อย 0.6 เพื่อรักษา

ระดับ O2 ให้อยู่ระดับอย่างนอ้ย 94% หรือใช้เครื่องชว่ยหายใจ 
2) ในหญิงตั้งครรภ์ที่มีปอดอักเสบ 
3) มีข้อห้ามบริหารยาทางปากหรอืมีปัญหาการดูดซึม 

โดยให้เลือกใช้ favipiravir หรือ remdesivir อย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่ใช้ร่วมกันเนื่องจากยาออกฤทธิ์ที่ต าแหน่งเดียวกัน 
5. การพิจารณาใช้ยาฟ้าทะลายโจรในการรักษา COVID-19 

 ยาฟ้าทะลายโจรอาจมีฤทธิ์ anti-SARS-CoV-2, anti-inflammatory และลดอาการไข้หวัด เจ็บคอ 
 พิจารณาใช้ฟ้าทะลายโจรในผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรือมีอาการน้อย ไม่มีปัจจยัเสี่ยงต่อการเกิด COVID-19 ที่รุนแรง และ

ไม่มีข้อห้ามต่อการใช้ฟ้าทะลายโจร ข้อมูลจากการศึกษาเบื้องต้นพบว่าอาจช่วยลดโอกาสการด าเนินโรคไปเป็นปอด
อักเสบได้ ขณะนี้ก าลังมีการศึกษาเพิ่มเติม 

 ยังไม่มีข้อมูลการศึกษาผลการใช้ฟ้าทะลายโจรร่วมกับยาต้านไวรัสชนิดอื่น และไม่แนะน าให้ใช้ฟ้าทะลายโจรเพือ่
ป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 (SARS-CoV-2) 

6. ไม่แนะน าให้ใช้ chloroquine, hydroxychloroquine และ azithromycin ในการรักษา COVID-19 
7. ข้อมูลการศึกษา boosted lopinavir/ritonavir (LPV/r) ส่วนใหญ่ที่ท าในต่างประเทศมีผู้ป่วยในการศกึษาจ านวนมาก

ให้ผลตรงกันว่ายานี้มีประโยชน์ไม่ชัดเจนในการลดอัตราการตาย แต่ช่วยลดระยะเวลาทีอ่ยู่ในหอผู้ป่วยวกิฤตได้ และไมม่ี
ข้อมูลเกีย่วกับ darunavir/ritonavir มากพอ 

8. ไม่แนะน าให้ corticosteroid ในรายที่มีอาการไม่รุนแรง (ไม่ต้องให้ออกซิเจนเสริม) หรือไม่มีอาการปอดบวม 
9. การใช้ corticosteroid 

 pneumonia และ SpO2 ≤96% หรือ exercise induced oxygen desaturation ≥3% ให้ dexamethasone 
dose 6 mg/day นาน 7-10 วัน ถ้า BW >90 kg พิจารณาปรับ dose เพิ่ม 

 pneumonia ที่มี SpO2 ≤93% หรือต้องไดร้ับ O2 supplement ≥3 LPM พิจารณาให้ dexamethasone dose 
ไม่เกิน 20 mg/day หรือเทียบเท่า ปรับลดขนาดหากอาการดีขึ้น ระยะเวลารวมอย่างน้อย 7 วัน 

 pneumonia ต้อง on HFNC, NIV หรือ mechanical ventilation ให้ dexamethasone dose 20 mg/day    
อย่างน้อย 5 วัน แล้วคอ่ย ๆ ปรับลดขนาด (taper off) เมื่อผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น ถ้าอาการแย่ลงให้ปรับเป็น higher 
dose steroid โดยประเมิน risk, benefit จาก superimposed infection 

10. Anti-inflammatory agent อื่น ๆ และ IL-6 receptor antagonist 
 Tocilizumab อาจพิจารณาเลือกใช ้โดยควรปรึกษาแพทยผ์ู้เชี่ยวชาญ 

11. ให้ยาต้านแบคทีเรียเมื่อมีขอ้มูลที่ชี้ว่าผู้ป่วยมกีารติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซอ้นเท่านั้น ไม่ต้องให้ตั้งแต่แรกรับผู้ป่วยทกุราย 
12. ในกรณีที่สงสัยผู้ป่วยอาจมีปอดบวมจากการติดเชื้อแบคทีเรยีแทรกซ้อน ควรตรวจเพาะเชื้อจากเสมหะเพื่อชว่ยในการเลือก

ยาปฏิชีวนะที่ตรงกับเชื้อกอ่โรคมากที่สุด การตรวจเสมหะอาจท าได้โดยท าใน biosafety cabinet หลีกเลี่ยงการท าให้เกิด 
droplets หรือ aerosol ขณะท าการตรวจ และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการต้องสวม PPE แบบเต็มชุด (full PPE ประกอบด้วย 
cover all, N95 respirator, face shield, gloves, shoe cover) ตามมาตรฐานการปฏิบตัิงานทางห้องปฏิบัติการส าหรับผู้ป่วย 
COVID-19 

13. ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนถงึผลของการรักษาด้วย convalescent plasma หรอื combination regimen อื่น ๆ รวมทั้ง
การใช้การรักษานี้ยังไม่เป็นแนวทางมาตรฐาน การใช้ให้เป็นตามวิจารณญาณของแพทย์ 

14. มีข้อมูลการศึกษาในหลอดทดลองเบือ้งต้นว่า Ivermectin เสริมฤทธิ์กับ favipiravir แต่ยังไม่มีข้อมูลการศึกษาวิจยัทางคลินิก 
และมีการศึกษาวิจัยทางคลินกิเกี่ยวกับการใช้ยา ivermectin ที่ได้รับการตีพิมพ์แล้ว และที่ยังอยู่ในระหว่างการด าเนินการยัง
ไม่แล้วเสร็จ จึงยังไม่มีข้อแนะน าเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ยา ivermectin ในขณะนี ้



ฉบบัปรับปรงุ วันที ่4 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ส าหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข 
แนวทางเวชปฏิบัติ การวนิิจฉัย ดูแลรกัษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล 

กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเช้ือในโรงพยาบาล กรณผีู้ป่วยตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ส าหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข 
โดย คณะท างานดา้นการรักษาพยาบาลและการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสขุ ร่วมกับ คณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัตา่ง ๆ 

(คณะกรรมการก ากับดแูลรักษาโควิด-19)  ฉบับปรับปรุง วันที่ 4 สงิหาคม พ.ศ. 2564 

15. ยากลุ่มอื่นที่มีรายงานในการศกึษาวิจัยในการรักษาโรคโควิดหลายตัว เช่น ยา fluvoxamine มีข้อมูลการศึกษาในหลอด
ทดลอง ในสัตว ์ในคนพบว่า ชว่ยลดการอักเสบในหลอดเลือด ข้อมูลด้านวิชาการกล่าวกงึ ข้อบง่ชี้ของ fluvoxamine ตาม 
US FDA guideline เป็นยารักษาโรคย้ าคิดย้ าท าเป็นหลัก และโรคซึมเศร้า ฤทธิ์ข้างเคียงของยาทีพ่บได้บ่อย คือ นอนไม่
หลับ กระวนกระวาย เป็น dose related ADR ซึ่งท าให้ผู้ป่วยที่ได้รับยาในขนาดสูงทนัทีอาจทนฤทธิข์้างเคยีงไม่ได้ ท าให้
ต้อง titrate dose ในการให้ในช่วงระยะแรก นอกจากนี้ยามี drug interaction ส่งผลต่อระดับยาอื่น ๆ จ าเป็นต้องปรับยา
อย่างระมัดระวังเป็นพิเศษ รวมทั้ง SSRI มีผลต่อ GI bleeding tendency ที่เกี่ยวข้องกับ serotonin receptor ใน 
platelets ถึงแม้ว่าจะมีการศึกษาแบบ RCT ที่มีผลด ีแตย่ามีข้อจ ากัด limited evidence จากขนาดตัวอย่าง และ
ระยะเวลา จึงยังไม่มีหลักฐานเพียงพอทีจ่ะบรรจุเป็นแนวปฏิบัติทั่วไป แนะน าให้มีท าการศึกษาวิจัยน าร่องการใชย้าก่อน และ
มีระบบ monitor ผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด 

16. มีรายงานการใช้ยา cyproheptadine และ niclosamide ในการหลอดทดลอง แต่การศกึษาวิจัยในคนยังไม่มีงานวจิัยแบบ 
randomized control trials มากเพียงพอทีจ่ะรับรองยา 

17. ยาที่แนะน าในแนวทางเวชปฏิบัติฯ นี้ ก าหนดขึ้นจากหลักฐานเท่าที่มีว่าอาจจะมีประโยชน์ ซึ่งยังไม่มีงานวิจัยแบบ 
randomized control trials มากเพียงพอทีจ่ะรับรองยาชนิดใด ๆ ดังนั้นแพทย์ควรติดตามผลการรักษาอย่างใกล้ชิด และ
พร้อมทีจ่ะปรับเปลี่ยนการรักษา ข้อแนะน าการรักษาจะมีการปรับเปลี่ยนไปตามข้อมูลที่มีเพิ่มขึ้นในระยะต่อไป 
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ตารางที่ 1  ขนาดยารักษา COVID-19 ที่แนะน าในผู้ใหญ่และเด็ก 

ยา/ขนาดยาในผู้ใหญ่ ขนาดยาในผู้ป่วยเด็ก ข้อควรระวัง/ผลข้างเคียงที่พบบ่อย 
Favipiravir (200 mg/tab) 
วันที่ 1:  1,800 mg (9 เม็ด) วันละ 2 ครั้ง 
วันต่อมา:   800 mg (4 เม็ด) วันละ 2 ครั้ง 
ถ้าน้ าหนักตัว >90 กิโลกรัม 
วันที่ 1: 2,400 mg (12 เม็ด) วันละ 2 ครั้ง 
วันต่อมา: 1,000 mg (5 เม็ด) วันละ 2 ครั้ง 

วันที่ 1: 70 mg/kg/day วันละ 2 ครั้ง 
วันต่อมา: 30 mg/kg/day วันละ 2 ครั้ง 

- มีโอกาสเกิด teratogenic effect ควรระวังการใช้ใน
หญิงมีครรภห์รือ ผู้ทีอ่าจตั้งครรภ์ และต้องให้
ค าแนะน าเพื่อให้ผู้ปว่ยร่วมตัดสินใจ 

- อาจเพิ่มระดับ uric acid ระวังการใช้ร่วมกับ 
pyrazinamide 

- ระวัง hypoglycemia หากใช้ร่วมกับ repaglinide 
หรือ pioglitazone 

- แบ่งหรือบดเม็ดยา และให้ทาง NG tube ได้ 
- ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ไม่ต้องปรับขนาดยา 
- ควรปรับขนาดยาในผู้ป่วยที่มีการท างานของตับบกพร่อง

ในระดับปานกลางถึงรุนแรง คือ วันที่ 1: 4 เม็ด        
วันละ 2 ครั้ง วันต่อมา: 2 เม็ด วันละ 2 ครั้ง 

Lopinavir/ritonavir (LPV/r) 
(เม็ด 200/50 mg/tab, น้ า 80/20 mg/mL) 
2 เม็ด ทุก 12 ชั่วโมง 

อายุ 2 สัปดาห์-1 ปี 300/75 mg/m2/dose  
วันละ 2 ครั้ง 

อายุ 1-18 ปี 230/57.5 mg/m2/dose 
วันละ 2 ครั้ง 

ขนาดยาชนิดเม็ดตามน้ าหนักตัว 
15-25 กิโลกรัม 200/50 mg  วันละ 2 ครั้ง 
25-35 กิโลกรัม 300/75 mg  วันละ 2 ครั้ง 
35 กิโลกรัมขึ้นไป 400/100 mg วันละ 2 ครั้ง 

- อาจท าให้ท้องเสีย คลื่นไส้อาเจียน 
- ยาน้ าต้องแช่เย็น และควรกินพร้อมอาหารเพื่อช่วย

การดูดซึม ยาเม็ดกินไม่จ าเป็นต้องกินพร้อมอาหาร 
- อาจท าให้หัวใจเต้นผิดจังหวะแบบ QT 

prolongation 
- อาจท าให้ตับอักเสบ หรือตับอ่อนอักเสบได้ (พบน้อย) 

Remdesivir 
วันที่ 1:  200 mg IV 
วันที่  2-5:  100 mg IV วันละครั้ง 
(US-NIH แนะน าให้ 5 วัน ในกรณีที่อาการไม่รุนแรงมาก 
แต่ถ้ามีอาการรุนแรงมากต้องใช้ ECMO แนะน าให้     
10 วัน)  

วันที่ 1:   5 mg/kg  IV วันละครั้ง 
วันต่อมา :  2.5 mg/kg  IV วันละครัง้ 

- Constipation, hypokalemia, anemia, 
thrombocytopenia, increased total bilirubin, 
elevated alanine transaminase and aspartate 
transaminase, hyperglycemia 

- ระวังการใช้ในผู้ป่วยที่มีการท างานของตับและไตบกพร่อง 
- ควรหยดยานานกว่า 30 นาที แต่ไม่เกนิ 120 นาที เพื่อ

ป้องกัน hypersensitivity reaction 
- ละลายผงยาด้วย sterile water for injection 20 

mL, ผสมยาใน 0.9% NSS หลังละลายผงยา ยามีอายุ
ได้ นาน 24 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 20-25oC และ 48 
ชั่วโมง ที่อุณหภมูิ 2-8oC 

Corticosteroid 
- pneumonia และ SpO2 ≤96% หรือ exercise 

induced oxygen desaturation ≥3% ให้ 
dexamethasone dose 6 mg/day นาน 7-10 วัน 
ถ้า BW >90 kg พิจารณาปรับ dose เพิ่ม 

- pneumonia ที่มี SpO2 ≤93% หรือต้องได้รับ O2 
supplement ≥3 LPM พิจารณาให้ 
dexamethasone dose ไม่เกิน 20 mg/day 
หรือเทียบเท่า ปรับลดขนาดหากอาการดีขึ้น 
ระยะเวลารวมอย่างน้อย 7 วัน 

- pneumonia ต้อง on HFNC, NIV หรือ 
mechanical ventilation ให้ dexamethasone 
dose 20 mg/day อย่างน้อย 5 วัน แล้วค่อย ๆ 
ปรับลดขนาด (taper off) เมื่อผู้ป่วยมอีาการดีขึ้น 
ถ้าอาการแย่ลงให้ปรับเป็น higher dose steroid 
โดยประเมิน risk, benefit จาก superimposed 
infection 

ให้ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ - ต้องระมัดระวังภาวะน้ าตาลในเลือดสูง โดยเฉพาะใน
ผู้ป่วยเบาหวาน 

- ขนาดของ corticosteroid ต่อวัน อาจปรับเพิ่มได้
หากแพทย์พิจารณาว่าน่าจะได้ประโยชน์ เช่น กรณี
ผู้ป่วยน้ าหนักตัวมากกว่าปกติ และควรเฝ้าระวัง
ผลข้างเคียงของการใช้ยาในขนาดสูงด้วยเสมอ 
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(คณะกรรมการก ากับดแูลรักษาโควิด-19)  ฉบับปรับปรุง วันที่ 4 สงิหาคม พ.ศ. 2564 

ยา/ขนาดยาในผู้ใหญ่ ขนาดยาในผู้ป่วยเด็ก ข้อควรระวัง/ผลข้างเคียงที่พบบ่อย 
ยาฟ้าทะลายโจร 
ชนิด ขนาดยา การให้ยา 
- ใช้ยาฟ้าทะลายโจรชนิดแคปซูลหรือยาเม็ดที่มีสาร

ฟ้าทะลายโจรชนิดสารสกัด (extract) หรือผงบด 
(crude drug) ซึ่งระบุปริมาณของสาร 
andrographolide เป็น mg ต่อ capsule หรือ
เป็น % ของปริมาณยา 

- ค านวณให้ได้สาร andrographolide 180 mg/
คน/วัน แบ่งให้ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร กินติดต่อกัน   
5 วัน (ถ้าจ านวน capsule ต่อครั้งมาก อาจแบ่งให้ 
4 ครั้ง ต่อวัน) 

- เริ่มยาเร็วที่สุดหลังการติดเชื้อ SARS-CoV-2 

ยังไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะแนะน าการใช้ในเด็ก    
เพื่อการรักษา COVID-19 ควรปรึกษาแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญ 

ข้อห้าม: ห้ามใช้ในกรณี 
- คนที่มีประวัติแพ้ยาฟ้าทะลายโจร 
- หญิงตั้งครรภ์/อาจจะต้ังครรภ์ และหญิงที่ก าลังให้

นมบุตร เพราะข้อมูลในทางทฤษฎีชี้แนะว่าอาจมีผล
ต่อ uterine contraction และทารกผิดปรกติ 

ข้อควรระวัง 
- การใช้ร่วมกับยาลดความดัน และยาที่มีฤทธิ์ป้องกัน

การแข็งตัวของเลือด เช่น warfarin, aspirin และ 
clopidogrel เพราะอาจเสริมฤทธิ์กัน 

- ยังไม่มีข้อมูลการปรับขนาดยาในผู้ป่วยโรคไตรุนแรง
หรือโรคตับ 

ผลข้างเคียง: ที่พบ 
- ปวดท้อง ท้องเดิน คลื่นไส้ ใจส่ัน เบื่ออาหาร เวียน

ศีรษะ (พบมากขึ้นเมื่อใช้ยาขนาดสูงหรือนานเกิน) 
- อาจเกิดลมพิษ หรือ anaphylaxis (พบน้อย) 
- ผลไม่พึงประสงค์อาจเกิดจากยาอื่นที่ใช้ร่วมด้วย 
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แนวทางเวชปฏิบัติ การวนิิจฉัย ดูแลรกัษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล 

กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเช้ือในโรงพยาบาล กรณผีู้ป่วยตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ส าหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข 
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(คณะกรรมการก ากับดแูลรักษาโควิด-19)  ฉบับปรับปรุง วันที่ 4 สงิหาคม พ.ศ. 2564 

ค าแนะน าในการส่งต่อผู้ป่วย COVID-19 
o หากผู้ป่วยมีอาการรุนแรงเกินกว่าทีโ่รงพยาบาลต้นทางจะดแูลได้ ควรส่งต่อโรงพยาบาลแม่ข่ายที่ศักยภาพสูงกว่า 
o โรงพยาบาลต้นทาง ควรประสานการส่งต่อผู้ป่วยในระยะเริ่มแรก 

พิจารณาจาก 
o SpO2 ท่ี room air <96% 
o Rapid progressive pneumonia ใน 48 ชั่วโมง หลังรับรักษา 

ตารางที่ 2  โรงพยาบาลในการรบัส่งต่อผู้ป่วย 
ผู้ป่วย COVID-19 โรงพยาบาล 

1) COVID-19 case ที่ไม่มีอาการ (asymptomatic) หรือ probable case แยกกักที่บ้านหรือสถานที่รัฐจัดให ้

2) COVID-19 case with mild symptoms และภาพถ่ายรังสีปอดปกติ ที่ไม่มีภาวะเสี่ยง/ 
โรคร่วมส าคัญ 

แยกกักที่บ้านหรอืสถานที่รัฐจัดให้ 
หรือ โรงพยาบาล 

3) COVID-19 case with mild symptoms และปอดอักเสบเล็กน้อย ที่มีปัจจัยเสี่ยง/ 
โรคร่วมส าคัญ 

โรงพยาบาลหรือสถานที่รัฐจัดให ้

4) COVID-19 case with pneumonia หรือมี SpO2 ที่ room air น้อยกว่า 96% โรงพยาบาล 
 

การจ าหน่ายผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล 
เมื่อผู้ป่วยอาการดีขึ้น อนุญาตใหก้ลับไปกกัตัวทีบ่้าน โดยยึดหลักการปฏิบัติตามหลักการป้องกันการตดิเชื้อตามมาตรฐานวิถีใหม่ 
1) ผู้ติดเชื้อ COVID-19 ที่สบายดีหรือไม่มีอาการ ให้แยกกักตัวทีบ่้านหรอืสถานที่รัฐจัดใหเ้ป็นเวลาอยา่งน้อย 14 วัน นับจากวันที่ตรวจพบเชื้อ 

(ส าหรับจังหวัดทีม่ีปัญหาการบริหารเตียง อาจให้อยู่โรงพยาบาล 7-10 วัน และกลับไปกักตัวต่อที่บ้านจนครบ 14 วัน) 
2) ผู้ป่วยที่อาการน้อยให้แยกกักตัวทีบ่้านหรือสถานที่รัฐจัดให้ อย่างน้อย 14 วัน นับจากวันที่มีอาการ เมื่อครบหากยังมีอาการให้อยู่ในโรงพยาบาล

หรือในสถานที่รัฐจัดให้จนอาการดขีึ้นอย่างน้อย 24-48 ชั่วโมง (ส าหรับจังหวัดที่มีปัญหาการบริหารเตียงอาจให้อยู่ที่สถานที่รัฐจัดให้หรือ
โรงพยาบาล 7-10 วัน และกลบัไปกักตัวต่อที่บา้นจนครบ 14 วัน นบัจากวันที่มีอาการ) 

3) กรณีที่ออกจากโรงพยาบาลก่อนแลว้กลับไปกักตัวทีบ่้านจนครบ 14 วัน (นับจากวันตรวจพบเชื้อ (ในกรณีไม่มีอาการ) หรือวันที่เริ่มมีอาการ) 
ระหว่างการกักตวัที่บ้านให้ปฏบิัติตามค าแนะน าในการปฏิบัติตนเม่ือผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลท้ายเอกสารนี้อย่างเคร่งครัด 

4) ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง (severe) หรือเป็น severe immunocompromised host ได้แก่ ◊ ผูป้่วยทีไ่ด้รับเคมีบ าบัดเพื่อรักษามะเร็ง 
◊ ผู้ป่วยปลูกถ่ายไขกระดูกหรือปลูกถ่ายอวัยวะภายใน 1 ปี ◊ ผูต้ิดเชือ้เอชไอวีที่ไม่ได้รับการรักษาร่วมกบัมี CD4 count <200 เซลล์/ลบ.มม. 
◊ ผู้ป่วย combined primary immunodeficiency disorder ◊ ผู้ป่วยที่ได้รับ prednisolone >20 มก./วัน มากกว่า 14 วัน 
◊ ผู้ที่มีระดับภูมิคุม้กันบกพร่องอ่ืน ๆ ให้รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานที่รัฐจัดให้ และให้ออกจากโรงพยาบาลได้เมื่ออาการดีขึ้น            
โดยต้องกกัตัวต่อที่บ้านระยะเวลารวมอย่างน้อย 21 วัน นับจากวันที่มีอาการ 

5) เกณฑ์การพิจารณาจ าหน่ายผูป้่วย 
a) ผู้ป่วยที่มีอาการดขีึ้นและภาพรังสีปอดไม่แย่ลง 
b) อุณหภูมิไม่เกิน 37.8°C ต่อเนื่อง 24-48 ชั่วโมง 
c) Respiratory rate ไม่เกิน 20 ครั้ง/นาท ี
d) SpO2 at room air มากกว่า 96% ขณะพัก 

6) ไม่จ าเป็นต้องท าการตรวจหาเชื้อด้วยวิธี RT-PCR, antigen หรือ antibody detection ในผู้ป่วยที่ยืนยันแล้วว่ามีการติดเชื้อ และเม่ือจะกลบั
บ้านไม่ต้องตรวจซ้ าเช่นเดียวกัน นอกจากเป็นโครงการวิจัยซึ่งผู้วิจยัต้องอธิบายเหตุผลที่ชัดเจนแก่ผู้ตดิเชื้อด้วย 

7) หลังจากออกจากโรงพยาบาล เมื่อครบก าหนดตามระยะเวลากักตัวใหป้ฏิบัตตินตามแนววิถีชีวิตใหม่ คือ การสวมหน้ากากอนามัย การท าความ
สะอาดมือ การรักษาระยะห่าง การหลีกเลีย่งสถานทีแ่ออัดหรือสถานที่ที่การระบายอากาศไม่ดี 
a) ผู้ป่วยสามารถพกัอยูบ่้านหรือไปท างานได้ตามปกต ิ
b) การกลับไปท างานขึ้นอยู่กับสภาวะทางสุขภาพของผู้ป่วยเป็นหลัก ไม่ต้องท าการตรวจหาเชื้อซ้ าด้วยวธิีการใด ๆ ก่อนกลับเข้าท างาน 

แต่แนะน าให้ปฏบิัติตนตามวิถีชีวิตใหม่อย่างเคร่งครัด 
c) หากมีอาการป่วยให้ตรวจหาสาเหตุ และให้การรักษาตามความเหมาะสม  
d) ผู้ป่วยที่เพิ่งหายจาก COVID-19 ในระยะเวลาไม่เกนิ 3 เดือน มีโอกาสติดเชื้อซ้ าน้อยมาก การตรวจหาเชื้อ SARS-CoV-2 ทั้งโดยวิธ ี

RT-PCR และ antigen หรือการตรวจ antibody จึงมีประโยชน์น้อย ควรมุ่งหาสาเหตุอื่นมากกว่า นอกจากมปีระวัติการสัมผัสโรคและ
อาการที่เป็นไปไดอ้ย่างยิ่งให้พจิารณาตรวจเปน็ราย ๆ ไป 

หมายเหต ุ ในกรณีที่ผู้ป่วยขอใบรับรองแพทย์ ระบุ….ผู้ป่วยรายนี้อาการดีขึ้นและหายป่วยจาก COVID-19 โดยพิจารณาจากอาการเป็นหลัก  
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กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
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ค าแนะน าการปฏิบัติตัวส าหรับผูป้่วย COVID-19 
 

 

ผู้ป่วย COVID-19 ส่วนใหญ่มีอาการไม่รนุแรง อาจอยูโ่รงพยาบาลเพียงระยะสั้น ๆ แล้วไปกักตัวต่อที่สถานที่
รัฐจัดให้ ผู้ป่วยที่มีอาการเลก็น้อยจะค่อย ๆ ดีขึ้นจนหายสนิท แต่ในช่วงปลายสปัดาห์แรกผู้ป่วยบางรายอาจมอีาการ
มากขึ้นได้ ผู้ปว่ยที่มีอาการน้อยหรืออาการดีขึ้นแล้ว อาจจะยังตรวจพบสารพันธุกรรมของเชื้อไวรสัที่เป็นสาเหตขุอง 
COVID-19 ในน้ ามูกและ/หรือน้ าลายของผู้ป่วยได้เป็นเวลานาน อาจจะนานถึง 50 วัน ส าหรับไวรัสโคโรนา 2019 มี
หลายสายพันธุ์ บางสายพันธุ์อาจจะอยู่ได้นานขึ้น แต่ยังไม่แน่ชัดว่านานขึ้นกี่วัน สารพันธุกรรมที่ตรวจพบหลังจากผู้ป่วยมี
อาการมานานแล้ว อาจเป็นเพียงซากสารพันธุกรรมที่หลงเหลือที่ร่างกายยังก าจัดไม่หมด นอกจากน้ีการตรวจพบสาร
พันธุกรรมได้หรือไม่ได้ ยังอยู่ที่คุณภาพของตัวอย่างที่เก็บด้วย การตรวจพบสารพันธุกรรมของเชื้อหลังจากพ้นระยะกักตัว 
ไม่ได้หมายความว่าผู้ป่วยรายนั้นยังแพร่เชื้อได้ 

ดังนั้นในแนวทางเวชปฏิบัติฯ COVID-19 นี้ จะระบุว่าไม่ต้องท า swab ก่อนอนุญาตให้ผู้ป่วยออกจาก
สถานพยาบาล เพราะไม่มีผลเปลี่ยนแปลงการรักษา ทั้งนี้แพทย์ผู้รักษาจะพิจารณาจากอาการเป็นหลักตามเกณฑ์
ข้างต้น ผู้ป่วยที่พ้นระยะการแพร่เชื้อแล้วสามารถด ารงชีวิตได้ตามปกติ การปฏิบัติตนในการป้องกันการติดเช้ือเหมือน
ประชาชนทั่วไป จนกว่าจะควบคุมการแพร่ระบาดของโรคในวงกว้างได้อย่างมั่นใจ 

 
 

ค าแนะน าในการปฏิบัติตนส าหรับผู้ป่วย COVID-19 ทีแ่พทย์จ าหน่ายให้กลับไปกักตัวที่บ้าน 
จนครบก าหนด 14 วัน (นับตั้งแต่วันที่เริ่มมีอาการหรือวนัที่ตรวจพบเชื้อถ้าไม่มีอาการ) 

 
 

1. งดออกจากบ้านไปยังชุมชนทุกกรณี ยกเว้นการเดินทางไปโรงพยาบาลโดยการนัดหมายและการจดัการโดยโรงพยาบาล 
2. ให้แยกห้องนอนจากผู้อื่น ถ้าไม่มีห้องนอนแยกให้นอนห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 3-5 เมตร และต้องเป็นห้องที่เปิดให้อากาศ

ระบายได้ดี ผู้ตดิเชื้อนอนอยู่ด้านใต้ลม หากไม่สามารถจัดได้อาจจะต้องให้ผู้ติดเชื้อพักที่ศูนย์แยกโรคชุมชน (community 
isolation) จนพ้นระยะการแยกโรค 

3. ถ้าแยกหอ้งน้ าได้ควรแยก ถ้าแยกไม่ได้ ให้เช็ดพื้นผิวที่มีการสมัผัสด้วยน้ ายาท าความสะอาดหรือน้ ายาฆ่าเชือ้ เช่น 
แอลกอฮอล์หลงัการใชทุ้กครัง้ 

4. การดูแลสุขอนามัย ให้สวมหน้ากากอนามยัหรอืหน้ากากผ้า เมื่อต้องอยู่ร่วมกับผู้อื่น 
5. ล้างมือด้วยสบู่และน้ าเป็นประจ า โดยเฉพาะหลังจากถ่ายปัสสาวะหรืออจุจาระ หรือถูมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ 70% 
6. ไม่รับประทานอาหารรว่มวงกับผู้อื่น 
7. หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้อืน่ในระยะไม่เกินสองเมตร การพบปะกันให้สวมหน้ากากตลอดเวลา 
8. ดื่มน้ าสะอาดใหเ้พียงพอ รับประทานอาหารที่สุก สะอาด และมีประโยชน์ครบถ้วนตามหลักโภชนาการ 
9. หากมีอาการปว่ยเกิดขึ้นใหม่ หรืออาการเดิมมากขึ้น เช่น ไข้สูง ไอมาก เหน่ือย แน่นหน้าอก หอบ หายใจไม่สะดวก 

เบื่ออาหาร ใหต้ิดต่อสถานพยาบาล หากตอ้งเดินทางมาสถานพยาบาล แนะน าให้สวมหนา้กากระหว่างเดินทาง
ตลอดเวลา 

10. หลังจากครบก าหนดการกักตัวตามระยะเวลานี้แล้ว สามารถประกอบกิจกรรมทางสังคม และท างานได้ตามปกติตาม
แนวทางวิถีชีวิตใหม่ เช่น การสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่น การท าความสะอาดมือ การรักษาระยะห่าง 
เป็นต้น 

หากมีข้อสงสัยใด ๆ สอบถามได้ที่โรงพยาบาลที่ท่านไปรับการรักษาหรือ 
สายดว่น โทร. 1422 หรือ 1668 

 14.1 



แนวทางการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19) 
กรณีผู้ป่วยเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดคัดกรอง 
คัดกรองประวัติผู้ป่วย 

 

ARI Clinic 
 

เข้าข่ายPUI/COVID-19 ตามเงื่อนไขของ
กระทรวงสาธารณสุข 

ไม่เข้าข่ายPUI/COVID-19 ตามเงื่อนไขของ
กระทรวงสาธารณสุข 

เข้าระบบการตรวจ 
ตามแผนกปกติ 

 

ให้ใส่หน้ากากอนามัย 
ทุกราย 

 

หากมีอาการทางระบบทางเดินหายใจ ให้
ใส่หน้ากากอนามัยทุกราย 

 

แพทย์ตรวจตาม “แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และ
ป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID – 19)” และ “แนวทางการรับ - ส่งต่อผู้ป่วย

เข้าเกณฑ์สงสัย (PUI) และผู้ป่วยยืนยัน COVID-19ของ
โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร” 

 



โรงพยาบาลดำเนินการตาม “แนวทางการคดักรองโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019: 
COVID-19)กรณีผู้ป่วยเข้ารับบริการทีโ่รงพยาบาลใน
สังกัดสำนักการแพทย”์ฉบับวันที่ 25 มีนาคม 2563 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แนวทางการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19) 
กรณีผู้ป่วยเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 

- แพทย์ซักประวัติ ตรวจร่างกาย 
- Investigateตามความเหมาะสม 
 

ประสานส่งต่อ 
EOC สำนักการแพทย์ 

โทร 1646, 02-220-7597 
 
 รพ.ปลายทาง 

ประสาน 

ห้องตรวจแยกผู้ป่วย รพ. 

ส่งรถems ไปรับผู้ป่วย (FullPPE) 

จุดคัดกรอง 
คัดกรองประวัติผู้ป่วย 

 
เข้าข่ายPUI/COVID-19 ตามเงื่อนไขของ

กระทรวงสาธารณสุข 
ไม่เข้าข่ายPUI/COVID-19 ตามเงื่อนไขของ

กระทรวงสาธารณสุข 

เข้าระบบการตรวจตามแผนกปกติ 
 

ให้ใส่หน้ากากอนามัย 
ทุกราย 

 

หากมีอาการทางระบบทางเดินหายใจ ให้
ใส่หน้ากากอนามัยทุกราย 

 

ห้องตรวจแยกผู้ป่วยศบส. 



แนวทางการรับ – ส่งต่อผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สงสัย (PUI) และผู้ป่วยยนืยัน COVID-19 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

PUI 
จุดคัดกรอง
โรงพยาบาล 

เจ้าหน้าที่คัดกรองตามเกณฑ์ PUI 

ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สงสัย (PUI) 
เจ้าหน้าที่ดำเนินการเก็บตัวอยา่งและส่งตรวจหาเช้ือ COVID-19 

โรงพยาบาล 
ออกรหัส Lab 

กรณีรอผล Lab หรือผลเป็น Negative กรณีPositive 

ผู้ป่วย Mild 
Case 

ให้ผู้ป่วยกลับบ้านเพือ่กัก
ตัวสังเกตอาการ 14 วัน 
-กรอกแบบบันทกึสุขภาพ
และข้อปฏิบัติสำหรับผู้ที่มี
ประวัติเสี่ยงต่อโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อ
สังเกตอาการเริ่มป่วย  
ณ ที่พักอาศัย 
(สำเนา 3 ชุด) 
-แจกคำแนะนำทางด้าน
สุขภาพและข้อปฏิบัติ
สำหรับการกักตันเอง 
ที่บ้าน 

ผู้ป่วย 
Moderate Case 

ผู้ป่วย Severe 
Case 

ให้ Admit ผู้ป่วยที่
โรงพยาบาลแรกรับ 

กรณี รพค./รพบ.  
ให้ดำเนินการส่งต่อ ดังนี้ 
-รพค. ส่งต่อ รพก. 
-รพบ. ส่งต่อ รพจ. 

ศบฉ. เป็นศูนย์กลางในการ
บริหารเตียงและส่งต่อผู้ป่วย 

Mild Case Asymptomatic  
Case 

Moderate 
Case 

Severe 
Case 

รพข. 
รพก./รพต./

รพจ. 

รพก./รพต. 

กรณีส่งต่อจาก
สมุทรสาคร 

เจ้าหน้าที่โทรแจ้งผลการ
ตรวจ Lab 

ผล Negative 

ผู้ป่วยกกัตัวอยู่บา้นจน
ครบ 14 วัน เพื่อสังเกต

อาการ 

ผล Positive 

ประสาน ศบฉ. ในนการ
บริหารเตียงและส่งต่อ

ผู้ป่วย 
 

***ประสานสำนกัอนามยั (กองควบคุมโรคติดต่อ)  
ทาง E-mail : bmaeoc01@gmail.com 

ดำเนินการติดตามอาการผู้ปว่ย PUI/Mild Case Positive ที่
กลับบ้าน เพือ่ Home Isolation ทุกราย 

หากมีอาการผิดปกติให้
ประสานสำนักอนามัย

ตรวจสอบที่บ้าน 
ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2564 



หน้า 1 จาก 2 

 

ขั้นตอนปฏิบัติการนำสง่ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
พนักงานรับแจ้งเหตุ 
 
 
พยาบาลคัดกรอง 
(EMD) 
 
 
 
 
พยาบาลคัดกรอง 
(EMD) 
 
 
 
พยาบาลคัดกรอง 
(EMD) 
 
 
 
 
พยาบาลคัดกรอง 
(EMD) 
 
 
พยาบาลคัดกรอง 
(EMD) 
 
พยาบาลคัดกรอง 
(EMD) 

พยาบาลคัดกรอง 
(EMD) 

ทีม COVID BLS 

 
ทีม COVID BLS 
 
 



หน้า 2 จาก 2 

 

ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ 
 พยาบาลคัดกรอง 

(EMD) 

ทีม COVID BLS 

ทีม COVID BLS 

ทีม COVID BLS 

 









 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แนวทางจัดการศพผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
  

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เป็นโรคใหม่ยังไม่มีข้อมูลการศึกษาที่เพียงพอว่าเชื้อ
ไวรัสสามารถอยู่ในศพได้นานเท่าใด ดังนั้น การจัดการศพผู้เสียชีวิตหรือการเสียชีวิตว่ามีการติดเชื้อ COVID-19 
จึงต้องถูกปฏิบัติตามแนวทางการจัดการศพติดเชื้ออย่างเคร่งครัด เชื้อที่อยู่ในสารคัดหลั่งของร่างกายอาจมีการ
ตกค้างอยู่ตามผิวหนัง ช่องทางเดินหายใจ รวมถึงช่องทวารต่างๆ ในร่างของผู้เสียชีวิต แนวทางการปฏิบัติมีดังนี้ 

1. การจัดเตรียมบุคลากรสำหรับจัดการศพผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
 1.1 หัวหน้าทีม 1 คน ทำหน้าที่ควบคุมขั้นตอนการเก็บศพให้เป็นไปตามแนวทางรวมถึงการ

สวมและถอดชุดป้องกันตนเองอย่างถูกวิธีของสมาชิกในทีม 
 1.2 เจ้าหน้าที่บรรจุศพ 2 – 3 คน ทำหน้าที่ยกศพและบรรจุศพใส่ถุงศพ 
 1.3 เจ้าหน้าที่ฆ่าเชื้อ 1 คน ทำหน้าที่เช็ดน้ำยาฆ่าเชื้อภายนอกถุงบรรจุศพและรถเข็นศพ 

รวมถึงบีบแอลกอฮอล์ล้างมือให้แก่เจ้าหน้าที่ในทีม 
 1.4 เจ้าหน้าที่ส่งสิ่งตรวจ 1 คน ดูแลเกี่ยวกับการเก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจเพื่อยืนยันเชื้อ 
2. จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อประกอบด้วย ชุด PPE หรือชุดป้องกันตนเองที่ใกล้เคียง ถุงมือ 

2 ชั้น หน้ากาก Face Shield แว่นตา หน้ากาก N95และรองเท้าบูท 
3. จัดตรียมอุปกรณ์ตัวอย่างเพ่ือการตรวจวินิจฉัยในกรณีศพผู้ป่วยที่ต้องสงสัยว่าเสียชีวิตด้วยโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ได้แก่ ชุดเก็บสิ่งส่งตรวจ (VTM)ลักษณะเดียวกับที่ใช้ในผู้ป่วยทั่วไป ส่ง
ตรวจวิเคราะห์ทางห้อปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานสากลของโรงพยาบาล 

4. จัดเตรียมถุงบรรจุศพ (Body Bag) 
4.1 กรณีใช้ถุงบรรจุศพตามท้องตลาดทั่วไป (Commercial Body Bag)ใช้จำนวน 2 ถุงต่อ 1 ศพ 
4.2 กรณีใช้ถุงบรรจุศพแบบมาตรฐาน (OSHA-Standard Body Bag) 
4.3 ญาติและผู้เกี่ยวข้องต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันตนเองได้แก่ หน้ากากอนามัย 

ใช้จำนวน 1 ถุงต่อ 1 ศพ 
4.4 สายเคเบิ้ลคล้องซิป (Zip Tie) 
4.5 ติดป้ายสัญลักษณ์แสดงวัตถุอันตรายทางชีวภาพ (Biohazard Tag) 

5. บรรจุศพตามข้ันตอนที่วางไว้ตามแนวทางปฏิบัติ 
5.1 ทีมป้องกันและควบคุมการติดเชื้อภายในโรงพยาบาลร่วมกับทีมจัดการศพกรณีจำเป็น

ควรบรรจุในโลงศพแบบตู้เย็นเพ่ือชะลอการเน่าของศพที่ได้รับการฝึกอบรมมาโดยเฉพาะ ดำเนินการเก็บศพ
โดยการสวมใส่ชุดป้องกันการติดเชื้อตามมาตรฐาน 

5.2 บรรจุศพใส่ถุงเฉพาะสำหรับศพติดเชื้อตามมาตรฐาน OSHA หรือกรณีใช้ถุงศพทั่วไปให้
บรรจุ 2 ถุง และรูดซิปปิดถุงให้เรียบร้อย 

5.3 เช็ดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ทำความสะอาดโดยรอบถุงบรรจุศพก่อนการเคลื่อนย้าย 
 



 
 

6. ขอ้แนะนำสำหรับญาติที่มารับศพ 
6.1 ญาติและผู้เกี่ยวข้อง ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันตนเองได้แก่ หน้ากากอนามัย (Surgical 

Mask) และถุงมือ 
6.2 งดขั้นตอนพิธีกรรมทางศาสนาที่ต้องเปิดถุงบรรจุศพหรือสัมผัสกับศพโดยตรงเช่น             

การอาบน้ำศพ รดน้ำศพ แต่งหน้าศพ 
6.3 ควรจัดการพิธีกรรมทางศาสนาต่างๆ ให้เรียบร้อยภายใน 24 ชั่วโมง หรือกรณีจำเป็นควร

บรรจุในโลงศพแบบตู้เย็นเพื่อชะลอการเน่าของศพ 
6.4 สามารถเผาหรือฝังศพได้ โดยห้ามเปิดถุงบรรจุศพในทุกกรณี 
 

การเตรียมบุคลากรสำหรับการจัดการศพติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
 

ทีมจัดการศพติดเชื้อ 
อันตราย 

จำนวน 
(คน) 

หน้าที่ 
การสวมใสอุปกรณ์ป้องกันส่วน

บุคคล (PPE) 
หัวหน้าทีม 1 1. ควบคุมข้ันตอนการเก็บ 

   ศพใหเ้ป็นไปตาม 
   แนวทาง 
2. ตรวจสอบการใสและ 
   ถอดชุด PPE ของสมาชิก 
   ในทีม 

ชุด scrub + Surgical mask +  
Shoe cover 

กรณีไมมีเจาหน้าที่เก็บสิ่งส่ง
ตรวจ 
1. ช่วยสอดถุงศพใบแรก 
    ลอดใตศ้พขณะ 
    เจ้าหน้าทีบ่รรจุศพยกศพ    
    ลอยขึ้นจากเตียงผู้ป่วย 
2. เก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ 
   เพ่ือยืนยันเชื้อ 

ชุด scrub + Surgical cap + 
Face shield/Goggles + 
Surgical mask* + Coverall or 
Long-sleeve impermeable 
gown + Double gloves + 
Shoe cover 
*เปลี่ยนเป็นN95 mask กรณีเก็บ 
Tracheal suction หรือทำ 
Lung necropsy 
 
 
 
 
 



 
 

ทีมจัดการศพติดเชื้อ 
อันตราย 

จำนวน 
(คน) 

หน้าที่ 
การสวมใสอุปกรณ์ป้องกันส่วน

บุคคล (PPE) 
เจ้าหน้าที่บรรจุศพ 2 - 3 1. ยกศพและบรรจุศพใส 

   ถุงศพ 
2. เช็ดน้ำยาฆ่าเชื้อ 
   ภายนอกถุงศพ 

ชุด scrub + Surgical cap + 
Face shield/Goggles + 
Surgical mask + Coverall or 
Long-sleeve impermeable 
gown + Double gloves + 
Boot + Boot cover 

เจ้าหน้าที่ฆ่าเชื้อ 1 
 

1. เช็ดน้ำยาฆ่าเชื้อรถ 
   เข็นศพ 
2. ส่งอุปกรณส์ำหรับการ 
   ฆ่าเชื้อ ภายนอกถุงให้ 
   เจ้าหน้าทีบ่รรจุศพ 
3. กด/บีบแอลกอฮอล์ 
   ล้างมือให้เจ้าหน้าที่ 
   คนอ่ืน 

ชุด scrub + Surgical cap + 
Face shield/Goggles + 
Surgical mask + Coverall or 
Long-sleeve impermeable 
gown + Double gloves + 
Boot + Boot cover 

เจ้าหน้าที่เก็บสิ่ง 
ส่งตรวจ 

1 1. เก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ 
   เพ่ือยืนยันเชื้อ 
2. ช่วยสอดถุงศพใบแรก 
   ลอดใตศ้พขณะเจ้าหน้าที่ 
   บรรจุศพยกศพลอยขึ้น 
   จากเตียงผู้ป่วย 

ชุด scrub + Surgical cap + 
Face shield/Goggles + 
Surgical mask* + Coverall or 
Long-sleeve impermeable 
gown + Double gloves + 
Shoe cover 
*เปลี่ยนเป็น N95 mask กรณี
เก็บ Tracheal suction หรือทำ 
Lung necropsy 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

คำแนะนำสำหรับผู้ปฏิบัติงานในการจัดการศพติดเชื้ออันตราย 
1. ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมชุด PPE ขณะทำงานตลอดเวลา และถอดชุดออกทันทีหลังเสร็จสิ้นการจัดการศพ 
2. ผู้ปฏิบัติงานควรเคยผ่านการอบรมการใส่และถอดชุด PPE และการจัดการศพติดเชื้อมาก่อน 
3. เจ้าหน้าที่เข็นรถเข็นศพ, เจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายศพ, ผู้ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ และญาติผู้ตาย สามารถ

สัมผัสถุงศพภายนอกที่ผ่านการ decontamination มาแล้ว โดยใส่ถุงมือแบบใช้แล้วทิ้งและไม่ต้องสวมชุด PPE 
4. การเก็บศพเพ่ือรอผลการตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการ ควรเก็บในตู้เย็นเก็บศพที่มีช่องแยก              

ไม่เก็บในห้องเย็นหรือเก็บรวมกับศพอื่น ๆ 
5. ศพที่ได้รับการยืนยันทางห้องปฏิบัติการแล้วว่าไม่พบการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สามารถนำศพ

ออกจากถุงได้ และสามารถอาบน้ำทำความสะอาดศพ ฉีดน้ำยารักษาสภาพศพ รวมทั้งประกอบพิธีทางศาสนา
ได้ตามปกต ิ

6. สามารถใช้ได้ทั้งวิธีการเผาศพและการฝังศพสำหรับผู้เสียชีวิตที่ตรวจพบการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ทั้งนี้ให้คำนึงถึงความเชื่อและประเพณีตามศาสนาของผู้เสียชีวิต 
      ไม่ควรถอดอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่สัมผัสกับสารคัดหลั่งจากทางเดินหายใจออกจากศพ  เช่น 
Endotracheal tube, Nasogastric tube, Oropharyngeal airway ยกเว้นในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเก็บ
สารคัดหลั่งที่ปนเปื้อนอุปกรณ์ทางการแพทย์นั้น ๆ เพ่ือส่งตรวจยืนยันเชื้อ สามารถถอดอุปกรณ์ดังกล่าวได้และ
นำส่งตามแนวทางการเก็บสิ่งส่งตรวจของห้องปฏิบัติการ 
      ไม่ควรใช้อุปกรณ์ฉีดพ่นน้ำหรือน้ำยาฆ่าเชื้อกับศพ ถุงศพ รถเข็นศพ หรืออุปกรณ์อ่ืน ๆ ในการ
จัดการศพรวมทั้งการทำความสะอาดพ้ืนที่ที่พบศพ เพ่ือลดการฟุ้งกระจายของเชื้อโรค ให้ใช้วิธีการเช็ด ซับ หรือล้างแทน 
      ไม่ควรเปิดถุงบรรจุศพอีกหลังการเก็บศพ เพ่ือป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคจากการสัมผัส
สารคัดหลั่งจากทางเดินหายใจของผู้ตาย 
      ไม่ควรอาบน้ำทำความสะอาดศพ 
      ไม่ควรฉีดน้ำยารักษาสภาพศพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
คำแนะนำสำหรับญาติผู้เสียชีวิตและผู้ปฏิบัติงานในการประกอบพิธีทางศาสนา 

1. ศพผู้ตายได้รับการบรรจุใส่ถุงศพและผ่านการทำความสะอาดฆ่าเชื้อภายนอกถุงศพตามมาตรฐาน
ทางการแพทย์ เพ่ือป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่อยู่ในสารคัดหลั่งจากทางเดินหายใจของ
ผู้ตาย 

2. ญาติผู้เสียชีวิตและผู้ปฏิบัติงานในการประกอบพิธีทางศาสนา สามารถสัมผัสถุงศพภายนอกที่ผ่าน
การทำความสะอาดฆ่าเชื้อมาแล้ว โดยใส่ถุงมือยางแบบใช้แล้วทิ้งชั้นเดียว และไม่มีความจำเป็นต้องสวมใส่
อุปกรณ์ป้องกันชนิดอ่ืนอีก อย่างไรก็ตาม ไม่แนะนำให้สัมผัสถุงศพถ้าไม่จำเป็น เพ่ือป้องกันอันตรายจากการ
สัมผัสกับเชื้อโรคอ่ืน ๆ และน้ำยาฆ่าเชื้อท่ีเปื้อนอยู่ด้านนอกถุงซ่ึงอาจทำให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง 
       ห้ามเปิดถุงบรรจุศพ เพ่ือดูศพ รดน้ำศพ ทำความสะอาดศพ เปลี่ยนเสื้อผ้า ฉีดน้ำยารักษาสภาพศพ 
หรือประกอบพิธีทางศาสนาอ่ืน ๆ การเปิดถุงบรรจุศพอาจทำให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อโรคจากการสัมผัสสาร 
คัดหลั่งของผู้ตาย และถึงแม้จะมีการนำศพกลับไปบรรจุในถุงเดิมหลังนำศพออกมา การปนเปื้อนเชื้อโรคก็จะ
ยังพบได้บริเวณภายนอกถุงศพ 

3. สามารถใช้วิธีการเผาศพหรือการฝังศพสำหรับผู้เสียชีวิตที่ตรวจพบการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ก็ได้ 
ทั้งนี ้ให้คำนึงถึงความเชื่อและประเพณีตามศาสนาของผู้เสียชีวิต 

4. การจัดตั้งศพเพ่ือประกอบพิธีทางศาสนาสามารถกระทำได้ตามปกติ  โดยบรรจุถุงศพในโลงเย็น 
อย่างไรก็ตามแนะนำให้ทำการเผาศพหรือฝังศพโดยเร็ว เนื่องจากศพไม่ได้ผ่านการฉีดน้ำยารักษาสภาพศพ             
ทำให้ศพมีการเปลี่ยนแปลงสภาพได้เร็ว และอาจทำให้เกิดการรั่วซึมของของเหลวที่เกิดจากการเน่า 

5. โลงเย็นและอุปกรณ์อ่ืน ๆ ที่สัมผัสกับถุงศพระหว่างการประกอบพิธีทางศาสนา สามารถนำกลับมา
ใช้ซ้ำได ้โดยการเช็ดทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ 0.5% Hypochlorite solution 

6. การเก็บเถ้ากระดูกสามารถกระทำได้ตามปกติ เนื่องจากเชื้อไวรัสถูกทำลายด้วยอุณหภูมิที่สูงไปหมดแล้ว 
7. ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพ้ืนที่อย่างเคร่งครัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

แนวทางการจัดการศพมุสลิมที่เสียชีวิตหรือสงสัยว่าเสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
1. ห้ามญาติผู้เสียชีวิตและผู้มาเยี่ยม สัมผัสหรือจูบศพ (มัยยิต) 
2. ให้บุคคลที่เป็นมุสลิมทำการตะยัมมุมแทนการอาบน้ำศพ ในห้องปลอดเชื้อหรือสถานที่ที่จัดเตรียมไว้

เฉพาะ โดยผู้ทำหน้าที่ตะยัมมุมสวมชุด PPE เหมือนกับเจ้าหน้าที่เก็บสิ่งส่งตรวจ (ตารางที ่2) หากเป็นไปได้ผู้ทำ
หน้าที่ตะยัมมุมควรเป็นบุคลากรทางสาธารณสุขที่เคยผ่านการอบรมการใส่และถอดชุด PPE มาก่อน 

3. ขั้นตอนการตะยัมมุมเป็นดังนี้ 
1) ให้ผู้ทำตะยัมมุมตั้งเจตนา (เนียต) ว่า “ข้าพเจ้าตั้งใจตะยัมมุมแทนการอาบน้ำให้แก่ศพนี้ เพ่ือ

อัลลอฮ์ ตาอาลา” โดยให้เนียตขณะยกฝ่ามือขึ้นหลังจากตบฝุ่นแล้ว 
2) ใช้ฝ่ามือทั้งสองข้างตบฝุ่นครั้งที่หนึ่ง เพ่ือลูบบริเวณใบหน้าศพ 
3) ใช้ฝ่ามือทั้งสองข้างตบฝุ่นครั้งที่สอง แล้วใช้ฝ่ามือขวาลูบมือขวาของศพถึงข้อศอก หลังจากนั้น

ใช้ฝ่ามือซ้ายลูบมือซ้ายของศพจนถึงข้อศอกหรืออย่างน้อยที่สุดลูบให้ถึงข้อมือทั้งสองข้าง 
4. หากการสัมผัสศพโดยตรงนั้นไม่ปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ทำตะยัมมุม อนุญาตให้ทำตะยัมมุม

บนถุงบรรจุศพโดยไมต่้องแกะถุงออก และให้ปฏิบัติตามข้ันตอนที่ระบุในข้อที่ 3 การทำตะยัมมุมบนถุงบรรจุศพที่
ผ่านการทำความสะอาดฆ่าเชื้อแล้วให้ผู้ทำตะยัมมุมสวมใส่หน้ากากอนามัยและถุงมือแบบใช้แล้วทิ้งชั้นเดียว โดยไม่ต้อง
สวม PPE เต็มชุด 

5. หลังการตะยัมมุมให้ปิดถุงบรรจุศพ โดยถือเอาถุงบรรจุศพเป็นกะฝั่น ขั้นตอนการบรรจุศพและทำความ
สะอาดฆ่าเชื้อภายนอกถุงบรรจศุพให้กระทำเหมือนกับการจัดการศพติดเชื้อตามปกติ  

6. ให้ผู้ทำหน้าที่ตะยัมมุมทำการละหมาดให้แก่ศพ ณ สถานที่นั้น ก่อนการเคลื่อนย้ายศพ 
7. กรณีผู้ทำตะยัมมุมได้ละหมาดญะนาซะห์ให้แก่ศพแล้ว ให้รีบนำศพไปฝังที่สุสาน (กุโบร์) ทันที 
8. หากยังมิได้ละหมาดญะนาซะห์ให้แก่ศพ ให้ญาติของผู้เสียชีวิต (เฉพาะญาติใกล้ชิดเท่านั้น) ละหมาดที่

สุสาน โดยให้ผู้ร่วมละหมาดป้องกันตนเองโดยการสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และเว้นระยะห่าง
ระหว่างกัน 2 เมตร 

9. ให้ฝังศพผู้เสียชีวิตในท่านอนตะแคงขวาหันหน้าไปทางกิบละห์ (ทิศตะวันตก) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

กรณีไม่มีบุคลากรหรือแพทย์มุสลิม ขอให้ทางโรงพยาบาลหรือญาติของผู้เสียชีวิตติดต่อคณะกรรมการ
อิสลามประจำจังหวัดหรืออิหม่ามในพ้ืนที่ของผู้เสียชีวิต มารับศพไปจัดการละหมาดและฝังทันที โดยให้ปฏิบัติตาม
คำแนะนำของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด จนการฝังแล้วเสร็จ ทั้งนี ้หากจังหวัดใดไม่มีคณะกรรมการ
อิสลามประจำจังหวัด ให้โรงพยาบาลหรือญาติของผู้เสียชีวิตติดต่อมายังสำนักจุฬาราชมนตรี หมายเลขโทรศัพท์ 
02-9494278, 02-9494288, 02-9494312-3, 094-5535655, 089-6353554 เพ่ือประสานงานในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป 

 
หมายเหตุ แนวทางข้างต้นอ้างอิงและปรับปรุงมาจากประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ฉบับท่ี 2/2563 ลงวันท่ี 21 มีนาคม พ.ศ. 2563, ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019(COVID-19) ว่าด้วยเรื่อง การงดละหมาดญะมาอะฮ์ การงดละหมาดวันศุกร์ 
(ญุมอะฮ์) ที่มสัยิด การจัดกิจกรรมของกลุ่มญะมาอะหต์ับลฆี และการจัดการกับศพ (มัยยติ) (ฉบับท่ี 3/2563) ลงวันท่ี 25 มีนาคม 
พ.ศ. 2563 และประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง แนวทางและวิธีการจดัการศพมสุลมิที่เสยีชีวิตจากโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 
(COVID-19) ลงวันท่ี 29 มีนาคม พ.ศ. 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แนวทางการตอบสนองและกอบกู้ภารกิจของสถานพยาบาล 
กรณี การเตรียมความพร้อมสำหรับการระบาดใหญ่ของโรคอุบัติใหม่ / อุบัติซ้ำ 

ของสถานพยาบาล (กรณีตัวอย่างโรงพยาบาลตากสิน) และศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร 
(ศูนย์เอราวัณ) 

วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในด้านการจัดทำแผนปฏิบัติการ 
และการฝึกซ้อมตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1. เพ่ือป้องกันการเกิดการระบาดของโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ และมีการเตรียมความพร้อมในการ
ดูแลรักษาผู้ป่วย รวมทั้งมีการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดการระบาดใหญ่ 

2. เพ่ือลดการป่วย การตาย และผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจาก
การระบาดใหญ่ รวมทั้งการให้การบริการของโรงพยาบาลดำเนินไปได้ปกติเม่ือเกิดการระบาด 

3. เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆในโรงพยาบาล และภายนอกโรงพยาบาล 
4. เพ่ือให้โรงพยาบาลมีระบบความพร้อมในการรองรับสถานการณ์ และสามารถจัดการในภาวะ

ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
โครงสร้างระบบบัญชาการ 

การจัดกลุ่มภารกิจและบทบาทหน้าที่ตามโครงสร้างระบบบัญชาการเหตุการณ์ ตามแนวทางการ
จัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ระบบบัญชาการเหตุการณ์ และศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุข กรมควบคุมโรค (กรมควบคุมโรค, 2558)   

โครงสร้างระบบบัญชาการเหตุการณ์ประกอบด้วย ผู้บัญชาการเหตุการณ์และ 8 กลุ่มภารกิจ           
แต่ละกลุ่มภารกิจมีโครงสร้างหน่วยงานดังนี้ 

1. ผู้บัญชาการเหตุการณ์ คือ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายตามลำดับ ได้แก่ 
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฝ่ายการแพทย์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฝ่ายบริหาร gxHo9ho 

2. กลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์(Situation Awareness Team :SAT) ได้แก่ คณะกรรมการ
ป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3. กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์ 
  - คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล 
  - ประธานองค์กรแพทย์ 
  - หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล 
  - หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
  - หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 
  - หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
  - หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม 

 4. กลุ่มภารกิจปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรค (Operation) 
  - คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล 
  - กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 
  - หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล 

5. กลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยง (Risk Communication) 
  - ฝ่ายวิชาการ เวชนิทัศน์ 
  - ประชาสัมพันธ์ 
6. กลุ่มภารกิจดูแลรักษาผู้ป่วย (Case Management) 
  - องค์กรแพทย์ 
  - กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 
  - กลุ่มงานบริการแพทย์ฉุกเฉินและรับส่งต่อ 
  - กลุม่งานเวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวชวิทยา 
  - กลุ่มงานทันตกรรม 

   - ฝ่ายโภชนาการ 
   - กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 
   - หน่วยควบคุมโรคติดเชื้อ 
   - งานเวชระเบียน 
   - กลุ่มงานประกันสุขภาพ 
   - งานสังคมสงเคราะห์ 

 
 
 
 
 
 



 
 

7. กลุ่มภารกิจหน่วยสนับสนุน (Stockpiling and Logistics) 
 กลุ่มภารกิจสนับสนุนกำลังคน 
  - หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล 
  - ประธานองค์กรแพทย์ 
  - กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน (ผู้ป่วย) 
  - กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม (HCW) 
 กลุ่มภารกจิสนับสนุนสถานที่ 
  - ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

  กลุ่มภารกิจสนับสนุนเวชภัณฑ์ 
  - กลุ่มงานเภสัชกรรม 
  - ฝ่ายพัสดุ 
  - ศูนย์เครื่องมือแพทย์ 

กลุ่มภารกิจการเงินและงบประมาณ 
  - หัวหน้าฝ่ายงบประมาณการเงินและบัญชี 
8. กลุ่มภารกิจประสานงานและธุรการ (Liaison) 
  - คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล 
  - กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ 
  - งานธุรการ 

บทบาทหน้าที่ของแต่ละกลุ่มภารกิจ 
 บทบาทหน้าที่ของแต่ละกลุ่มภารกิจในแต่ละระยะการเกิดการระบาดใหญ่ของโรคติดเชื้ออุบัติใหม่
อุบัติซ้ำ ดังนี้ 
 ระยะที่ 1 Imported cases พบผู้ป่วยเดินทางมาจากประเทศที่มีการระบาด 
 ระยะที่ 2 Limited Local transmission พบผู้ป่วยภายในประเทศ และมีการระบาดในวงจำกัด 
 ระยะที่ 3 Widespread Local transmission พบการระบาดของโรคในวงกว้างในประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1. ผู้บัญชาการเหตุการณ์ 
 กิจกรรมในระยะที่ 1 
  - ติดตามวิเคราะห์สถานการณ์การระบาดของโรค 
 กิจกรรมในระยะที่ 2 และระยะที่ 3 
  - ประกาศเปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) 
  - กำหนดยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์และเป้าหมายการตอบสนองต่อเหตุการณ์ ร่วมกับกลุ่ม
ยุทธศาสตร์และกลุ่มตระหนักรู้สถานการณ์ 
  - ตรวจสอบ/ปรับปรุงแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน/แผนเผชิญเหตุ(IAP) ประกาศใช้และสั่งการ
ร่วมกับกลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และกลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ 
  - แถลงสถานการณ์การระบาดในโรงพยาบาลแก่บุคลากรภายในโรงพยาบาล ภายนอก
โรงพยาบาลและสื่อมวลชน 
 กิจกรรมหลังเกิดเหตุ 
  - ประกาศปิด EOC/ยุติแผนฉุกเฉิน 
  - รับทราบรายงานสรุป เหตุการณ์ และ/หรือ อนุมัติแผนฟื้นฟู กลับสู่สภาวะปกติ 
  - รับทราบสรุปผลการปฏิบัติงานการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและการ AAR และ/หรืออนุมัติแผน
ปรับปรุงพัฒนาองค์กร 
2. กลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (Situation Awareness Team: SAT) 
 กิจกรรมในระยะที่ 1 
  - เตรียมการติดตามสถานการณ์ วิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ และแนวโน้มของเหตุการณ์
การระบาดใหญ่ของโรคติดเชื้ออุบัติใหม่อุบัติซ้ำ 

กิจกรรมในระยะที่ 2 และระยะที่ 3 
  - ตรวจสอบ/ปรับปรุงแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน/แผนเผชิญเหตุ (IAP) ร่วมกับกลุ่มภารกิจ
ยุทธศาสตร์เสนอให้ผู้บัญชาการเหตุการณ์ประกาศใช้และสั่งการ 
  - ติดตามประเมินสถานการณ์ของเหตุการณ์การระบาดใหญ่ของโรคติดเชื้ออุบัติใหม่/อุบัติซ้ำ 
  - ติดตาม รวบรวม วิเคราะห์สรุปข้อมูลการระบาดของโรคติดเชื้ออุบัติใหม่/อุบัติซ้ำ 
  - รายงานสถานการณ์ เสนอกลยุทธ์ แนวทางดำเนินการ 
  - คาดการณ์สถานการณ์และแนวโน้มของเหตุการณ์การระบาดใหญ่ของโรคติดเชื้ออุบัติใหม่/ 

  อุบัติซ้ำ 
กิจกรรมหลังเกิดเหตุ 
 - ประเมินความเสี่ยง/สถานการณ์ หลังเกิดเหตุการณ์การระบาดใหญ่ของโรคติดเชื้ออุบัติใหม่/อุบัติซ้ำ 

 
 
 



 
 

3. กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์ 
 กิจกรรมในระยะที่ 1 
  - จัดเตรียมข้อมูลพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์การระบาดของโรคติดเชื้ออุบัติใหม่อุบัติซ้ำ 
เช่น สถานที่รับผู้ป่วยจำนวน ประเภทของกลุ่มผู้ป่วย และ/หรือผู้ป่วยโรคเรื้อรังท่ีจะได้รับผลกระทบจำก
เหตุการณ์การระบาดใหญ่ของโรคติดเชื้ออุบัติใหม่/อุบัติซ้ำ 
  - ทบทวนโครงสร้างการบัญชาการเหตุการณ์ อัตรากำลังคน สถานที่บริหารจัดการศูนย์
ปฏิบัติการ (หลัก/สำรอง)ร่วมกับกลุ่มภารกิจกำลังคน 
  - จัดทำ/ทบทวน/เตรียมการร่างแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน/แผนเผชิญเหตุ (IAP) แผนดำเนิน
ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP) ร่วมกับกลุ่มภารกิจกำลังคน 
  - จัดเตรียมแนวทางปฏิบัติสนับสนุนในการปฏิบัติงานสำหรับทีมปฏิบัติการทางการแพทย์
กิจกรรมในระยะเกิดเหตุ 
 กิจกรรมในระยะที่ 2 และระยะที่ 3 
 กรณีเหตุการณ์การระบาดใหญ่ของโรคติดเชื้ออุบัติใหม่/อุบัติซ้ำ 
  - เสนอยุทธศาสตร์วัตถุประสงค์ และ เป้าหมาย การตอบสนองต่อเหตุการณ์ให้แก่ผู้
บัญชาการเหตุการณ์พิจารณาตัดสินใจประกาศเปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) 
  - ตรวจสอบแผนเผชิญเหตุ (IAP) ร่วมกับกลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) เสนอให้ผู้
บัญชาการเหตุการณ์ประกาศใช้และสั่งการ 
  - ตรวจสอบแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCM) เสนอผู้บัญชาการเหตุการณ์ประกาศใช้
แผนกรณีสถาบันฯ ได้รับผลกระทบ 
  - ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์และปรับปรุงยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์อยู่เสมอ 
 กิจกรรมหลังเกิดเหตุ 
  - สรุปผลการปฏิบัติงานการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน และ AAR การปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่ม
ภารกิจ และจัดทำ SOPของแต่ละกลุ่มภารกิจ 
  - สรุปเหตุการณ์ รายงานต่อผู้บัญชาการเหตุการณ์ และ/หรือจัดทำแผน/อนุมัติแผนฟื้นฟู 
กลับสู่สภาวะปกติ 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
4. กลุ่มภารกิจปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรค (Operations) 
 กิจกรรมในระยะที่ 1 
  - ติดตามเหตุการณ์การระบาดใหญ่ของโรคติดเชื้ออุบัติใหม่อุบัติซ้ำ 
 กิจกรรมในระยะที่ 2 และระยะที่ 3 
  - ติดตามสถานการณ์การระบาดใหญ่ของโรคติดเชื้ออุบัติใหม่อุบัติซ้ำอย่างต่อเนื่อง 
  - เฝ้าระวังการเกิดโรคระบาดอ่ืน ๆ 
  - สอบสวนโรคภายในสถาบัน 
  - รายงานข้อมูลให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 กิจกรรมหลังเกิดเหตุ 
  - สรุปเหตุการณ์ รายงานต่อผู้บัญชาการเหตุการณ์ 
5. กลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยง (Risk Communication) 
 กิจกรรมในระยะที่ 1 
  - จัดเตรียมระบบการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ศูนย์ Hotline 
  - จัดทำ/เตรียมแนวทางการสื่อสารต่าง ๆ ได้แก่ การสื่อสารความเสี่ยงในกลุ่มประชาชน
ผู้รับบริการ บุคลากร สื่อสารมวลชน 
  - จัดเตรียมการสื่อสำรประชำชนผู้รับบริการเกี่ยวกับการระบาดใหญ่ของโรคติดเชื้ออุบัติใหม่/อุบัติซ้ำ 

- จัดเตรียมช่องทางการสื่อสารประชาชนผู้รับบริการ/ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
 กิจกรรมในระยะที่ 2 และระยะที่ 3 
  - จัดทำข้อมูล ข่าวสาร เผยแพร่สื่อสาร ประชาสัมพันธ์บุคลากรและประชาชนผู้รับบริการ 
  - จัดทำคำขอ สื่อ เผยแพร่สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ประชาชนเกี่ยวกับโรค 
  - สื่อสารประชาชนผู้รับบริการ/ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบัน ช่องทางศูนย์ Hotline 
 กิจกรรมหลังเกิดเหตุ 
  - สรุปเหตุการณ์ รายงานต่อผู้บัญชาการเหตุการณ์ และ/หรือ จัดทำแผน ขออนุมัติแผนฟ้ืนฟู 
กลับสู่สภาวะปกติ 

 
 
 
 
 



 
 

6. กลุ่มภารกิจดูแลรักษาผู้ป่วย (Case Management) 
 กิจกรรมในระยะที่ 1 
  - ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในตามปกติ 
  - ฝึกซ้อมการปฏิบัติงาน 
  - เตรียมด้านการดูแลรักษา การตรวจรักษา และตรวจห้องปฏิบัติการ 
  - เตรียมการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษา 
  - เตรียมแนวทางระบบเฝ้าระวังและรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล 
  - เตรียมแนวทางการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ร่วมกับกลุ่มภารกิจสำรองวัสดุ เวชภัณฑ์ และ 
                       ส่งกำลังบำรุง 
  - จัดเตรียมข้อมูลหน่วยงาน สถานพยาบาลที่เก่ียวข้องกับการรับและส่งต่อผู้ป่วยกรณีได้รับ 
                       ผลกระทบ 
  - ตรวจวินิจฉัยรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก 
 แผนปฏิบัติการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
  กรณีเหตุการณ์การระบาดใหญ่ของโรคติดเชื้ออุบัติใหม่/อุบัติซ้ำ 
  - ตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยโรคโรคติดเชื้ออุบัติใหม่/อุบัติซ้ำ 
  - ตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยนอกฉุกเฉินตามปกติ 
  - ตรวจวินิจฉัยรักษาพยาบาลผู้ป่วยใน 
  - ตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยในไม่วิกฤต 
  - ตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยในวิกฤต (ICU/NICU) 
  - บริการผู้ป่วยโรคเรื้อรังไม่ให้ขาดยา 
  - สำรวจผู้ป่วยโรคเรื้อรังท่ีอยู่ในความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบ/ไม่มาตามนัด 
  - ติดตามผู้ป่วยโรคเรื้อรังให้ได้รับยารักษาต่อเนื่อง 
  - จัดระบบส่งยาให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรังท่ีได้รับผลกระทบ 
 กิจกรรมในระยะที่ 2 และระยะที่ 3 
  - บริการตรวจวินิจฉัยรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกฉุกเฉิน 
  - ตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยนอกฉุกเฉิน ให้รับไว้ (admit) เฉพาะรายที่ส่งต่อ (refer) ไม่ได้ 
หรือผู้ป่วยอาจมีอันตรายในการเคลื่อนย้าย 
  - เพ่ิมบริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกโรคโรคติดเชื้ออุบัติใหม่/อุบัติซ้ำ 
  - ตรวจวินิจฉัยและรักษาเฉพาะผู้ป่วยโรคตามภารกิจหลัก นัดผู้ป่วยให้ห่างขึ้น 
  - จัดส่งยาให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรังท่ีได้รับผลกระทบ 
  - บริการตรวจวินิจฉัยรักษาพยาบาลผู้ป่วยใน 
 



 
 

 
  - ตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยในไม่วิกฤต และวิกฤต (ICU/NICU) รายเก่า 
  - ลดการรับ (Admit) ผู้ป่วยไม่วิกฤตรายใหม่ 
  - เพ่ิมการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยในโรคโรคติดเชื้ออุบัติใหม่/อุบัติซ้ำ 
 กิจกรรมหลังเกิดเหตุ 
  - สรุปเหตุการณ์ รายงานต่อผู้บัญชาการเหตุการณ์ และ/หรือ จัดทำแผน ขออนุมัติแผนฟ้ืนฟู  
                      กลับสู่สภาวะปกติ 
7. กลุ่มภารกิจการสำรองวัสดุ เวชภัณฑ์ และส่งกำลังบำรุง (Stockpiling and Logistics) 
 กิจกรรมในระยะที่ 1 
  - จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ โดยใช้แผนสำรองการจัดหาทรัพยากรในภาวะฉุกเฉิน 
  - จัดจ้างบริการจัดเก็บขยะภายในสถาบันเพ่ือไม่ให้ตกค้างเป็นจำนวนมาก 
  - จัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ ระบบออกซิเจน ให้เพียงพอ พร้อมใช้ 
  - จัดเตรียมยา เวชภัณฑ์ วัสดุ PPE อุปกรณ์ ให้เพียงพอบริการผู้ป่วย 
  - สำรวจผลกระทบต่อการจัดส่งยาการสำรองยา เวชภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ทางการแพทย์ใน  
                      กรณีท่ีบริษัทยาได้รับผลกระทบผลิตไม่ทันกับสถานการณ์ 
 กิจกรรมในระยะที่ 2 และระยะที่ 3 
  - สนับสนุนยา เวชภัณฑ์ วัสดุ PPE อุปกรณ ์เครื่องมือแพทย์ และระบบอกซิเจน 
  - สนับสนุนรถพยาบาล เวชภณัฑ์ วัสดุ PPE อุปกรณ ์สำหรับรับ – ส่งต่อผู้ป่วย 
  - การจัดการมูลฝอยในโรงพยาบาล 
  - การจัดการระบบสาธารณูปโภคให้เพียงพอ พร้อมใช้ 
  - การจัดการวัสดุอาหาร งานบ้าน และวัสดุ อุปกรณ์อ่ืนๆที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน 
  - มอบหมายเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ ตลอด 24 ชั่วโมง 
กิจกรรมหลังเกิดเหตุ 
  - สรุปเหตุการณ์ รายงานต่อผู้บัญชาเหตุการณ์ และ/หรือจัดทำแผน อนุมัติแผนฟื้นฟู กลับสู่ 
                       ภาวะปกติ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แนวทางการป้องกันและควบคุมโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำตามระดับความรุนแรงของโรค 

ระยะที่ 1 
 การระบาดระยะที่  1  หรือตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขและสำนักการแพทย์  
กรุงเทพมหานคร ให้ใช้วิธีการให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์ภายในโรงพยาบาลและ Standard Precautions 
ได้แก่การใช้หน้ากากอนามัยในรายที่เป็น Airborne Precautions และ Droplet Precautions  
ระยะที่ 2 และระยะที่ 3 
 การระบาดระยะที่ 2 และระยะที่ 3 หรือตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขและสำนักการแพทย์ 
กรุงเทพมหานคร ให้ใช้วิธีการให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์ภายในโรงพยาบาลและ Standard Precautions 
ได้แก่การใช้หน้ากากอนามัยในรายที่เป็น Airborne Precautions และ Droplet Precautionsร่วมกับการ
จัดตั้งจุดคัดกรองเพื่อซักประวัติ วัดไข้ และแจกอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่ด้านหน้าโรงพยาบาล และจำกัดจุด
เข้าและออกโรงพยาบาลให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น 
 แนวปฏิบัติการป้องกันและควบคุมโรคโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 ดังต่อไปนี้ 

1. แนวปฏิบัติการใช้อุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคล 
2. คุณลักษณะและองค์ประกอบของห้องแยกโรค/หอผู้ป่วยแยกโรค 
3. การทำความสะอาดห้องแยกโรค/หอผู้ป่วยแยกโรค 
4. การทำความสะอาดห้องผู้ป่วย 
5. การทำความสะอาดผ้าที่ใช้กับผู้ป่วย 
6. การกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
7. การป้องกันการบาดเจ็บจากของมีคม 
8. การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 
9. การทำความสะอาดรถพยาบาล 
10. การจัดอัตรากำลังของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในการดูแลผู้ป่วย 

 
1. แนวปฏิบัติการใช้อุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคลสำหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข 
 1.1 การใช้อุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคล (Personal protective equipment: PPE) แนะนำให้
บุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยใช้อุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคลโดยเลือกใช้ตามกิจกรรมดังนี้ 

- เสื้อคลุมแขนยาวรัดข้อมือ  
- หน้ากากกรองอากาศ (surgical mask) หรือหน้ากากกรองอนุภาค เช่น N95 ขึ้นอยู่กับอาการ  
  และอาการแสดงของผู้ป่วย หรือหัตถการ/กิจกรรมการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วย 
- แว่นป้องกันตา หรือ กระจังกันใบหน้า 
- ถุงมือ 
 



 
 

ทั้งนี้ อุปกรณ์ที่แนะนำให้ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งเป็นมูลฝอยติดเชื้อ ได้แก่ ถุงมือและหน้ากากปิดปาก จมูก ชนิดต่าง ๆ 
ส่วนที่ใช้แล้วสามารถนำมาทำความสะอาดก่อนใช้ใหม่ ได้แก่ แว่นป้องกันตา/กระจังหน้า เสื้อคลุม 
แขนยาวรัดข้อมือชนิดทำด้วยผ้า 

สำหรับการดูแลผู้ป่วยหลายคนใน cohort ward ต้องเปลี่ยนถุงมือทิ้งเป็นมูลฝอยติดเชื้อ ล้างมือ และ
สวมถุงมือคู่ใหม่ก่อนจะไปดูแลผู้ป่วยอีกรายหนึ่ง ส่วนอุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคลชิ้นอ่ืนพิจารณาตาม
ความเหมาะสมของการปนเปื้อน หรือลักษณะการสัมผัสหรือการดูแลผู้ป่วย เช่น มีการปนเปื้อนสารคัดหลั่ ง
ผู้ป่วย ควรเปลี่ยน PPE ใหม่ทั้งชุด 
 1.2 ข้อแนะนำการใช้อุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคล (PPE) ดังนี้ 
  ในกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ การช่วยพื้นชีพ การใส่/ถอดท่อช่วยหายใจ การดูดเสมหะ 
หรือการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะปอดอักเสบ หรือมีอาการไอมาก ให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคล ดังนี้ 
  1) เสื้อคลุมกันน้ำแขนยาวรัดข้อมือ (gown) 
  2) หน้ากากกรองอนุภาค เช่น N95 
  3) Goggles หรือ Face Shield 
  4) หมวกคลุมผม (ใช้ในกรณีที่กิจกรรมนั้นก่อให้เกิดฝอยละอองขนาดเล็ก (aerosol) หรือ 
ผู้ป่วยมีอาการไอมาก  
  5) ถุงมือ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
 

2. กรณีท่ีผู้ป่วยไม่ไอ ไม่จาม หรือไม่ได้ทำหัตถการที่จะก่อให้เกิดฝอยละอองขนาดเล็ก (aerosol- 
generating procedures) การดูแลผู้ป่วยให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคล ดังนี้ 
 1) เสื้อคลุมกันน้ำแขนยาว (gown)  
  2) Surgical mask หรือ N95 
  3) ถุงมือ 
 1.3 การเลือกชนิดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equipments: PPE) สำหรับ
บุคลากรในสถานพยาบาล ให้พิจารณาตามคำแนะนำเรื่องการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย  การทำความสะอาด
รถพยาบาล และการเฝ้าระวังการแพร่กระจายเชื้อในบุคลากร และพิจารณาตามกิจกรรมที่ปฏิบัติกับผู้ป่วยโดย
ปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดโดยคณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ 
 1.4 การติดตามกำกับการใช้อุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคล มีการติดตามการใช้อุปกรณ์ป้องกัน
ร่างกายส่วนบุคคลตามหลัก Isolation Precautions อย่างเคร่งครัดทั้งบุคลากรและผู้เข้าเยี่ยมผู้ป่วยทุกราย 
โดยมีการดำเนินการดังนี้ 

1) มีการฝึกซ้อมการใส่-ถอด อุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคล และมีการกำกับติดตาม 
ความถูกต้องเป็นระยะ ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงในการดูแลผู้ป่วย และตามความเหมาะสม 
  2) มีการให้ความรู้หน้างานต่าง ๆ ดังนี้ 

- การทำความสะอาดมือและการปฏิบัติตามสุขอนามัยส่วนบุคคล 
- ปฏิบัติตามมาตรฐานการป้องกันการติดเชื้อและการแพร่กระจายเชื้อ โดยเฉพาะ  
   Droplet และContact Precautions รวมทั้ง Respiratory Hygiene and Cough  
   Etiquette 
- การใช้อุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคลตามความเหมาะสม 

  3) มีการตรวจติดตามการปฏิบัติงานเป็นระยะ ได้แก่ IC Audit, IC performance check list 
  4) ใช้ระบบเพื่อนเตือนเพ่ือนคือ การจับคู่ในการปฏิบัติงาน (Buddy System) ในการปฏิบัติงาน  
การใส่และถอดอุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคล 
  5) มีการจัดทำโปสเตอร์/แนวทางการคัดกรอง/รูปขั้นตอนการใส่/ถอด อุปกรณ์ป้องกัน
ร่างกายส่วนบุคคลในห้องแต่งตัว/การเก็บสิ่งส่งตรวจ/การล้างมือ/การใส่หน้ากากอนามัยและอ่ืนๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

การใส่อุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคลตามระดับความเสี่ยงระดับ 1 

ระดับความเสี่ยงใน
การได้รับเชื้อ 

ประเภทการดูแล
ผู้ป่วย 

ตัวอย่างกิจกรรม 
การสวมอุปกรณ์ป้องกัน
ร่างกายส่วนบุคคลเรียง

ตามลำดับการสวม 
1. ความเสี่ยงน้อย 
 

ดูแลผู้ป่วยในระยะห่าง
มากกว่า 1 เมตร 
หรือน้อยกว่า 1 เมตร
แต่ไม่มีการสัมผัส
ผู้ป่วย/สิ่งแวดล้อมที่
ปนเปื้อนเชื้อและใช้ 
ระยะเวลาสั้นมาก 

เจ้าหน้าที่ซักประวัติ 
คัดกรองโรคอุบัติใหม่
ด้วยคำถามสั้นๆ
เจ้าหน้าที่รักษา 
ความปลอดภัยกั้น 
ฟ้ืนที่ผู้ป่วยใน 
ระยะห่างมากกว่า  
1 เมตร ใช้เวลาในการ
คัดกรองประวัติ และ
ผู้ป่วยมีอาการไอ จาม 
เล็กน้อย 
 

ล้างมือและสวมหน้ากาก
อนามัย 
- ผู้ป่วยและญาติให้ใส่หน้ากาก 

  อนามัย 

- หลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือ
ใกล้ชิด   
  ผู้ป่วย 

 

 
การใส่อุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคลตามระดับความเสี่ยงระดับ 2 

ระดับความเสี่ยงใน
การได้รับเชื้อ 

ประเภทการดูแล
ผู้ป่วย 

ตัวอย่างกิจกรรม 
การสวมอุปกรณ์ป้องกัน
ร่างกายส่วนบุคคลเรียง

ตามลำดับการสวม 
2. ความเสี่ยง 
   ปานกลาง 
 

พยาบาล คัดกรอง
ประวัติเสี่ยงของผู้ป่วย
ขั้นต้นในพ้ืนที่คัดกรอง 
ใช้เวลาในการคัดกรอง 
ซักประวัติ และผู้ป่วยมี
อาการไอ จาม 
เล็กน้อย 
 

ล้างมือและสวมหน้ากาก
อนามัย กระจังกันหน้า/
แว่นป้องกันตา ถุงมือ 
Disposable 
 

 
 
 
 



 
 

 
การใส่อุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคลตามระดับความเสี่ยงระดับ 3 

ระดับความเสี่ยงใน
การได้รับเชื้อ 

ประเภทการดูแล
ผู้ป่วย 

ตัวอย่างกิจกรรม 

การสวมอุปกรณ์ป้องกัน
ร่างกาย 

ส่วนบุคคลเรียงตามลำดับ 
การสวม 

3. ความเสี่ยงสูง บุคลากรทุกรายที่เข้า
ห้องคัดกรอง/ดูแล
ผู้ป่วยในระยะห่างน้อย
กว่า 1 เมตร 
- แพทย์ซักประวัติโดย  
  ละเอียดตรวจ 
  ร่างกายผู้ป่วย 
- พยาบาล/เจ้าหน้าที่ 
  เคลื่อนย้ายผู้ป่วย 
  ออกนอกห้อง 
  คัดกรอง 
- เจ้าหน้าที่ทำความ 
  สะอาดห้องคัดกรอง/ 
  เจ้าหน้าที่เก็บมูลฝอย  
  เก็บผ้าเปื้อน 
 

- ล้างมือ 
- เสื้อกาวน์กันน้ำ 
- หน้ากาก N95 
- กระจังกันใบหน้า /           
  แว่นป้องกันตา 
- หมวกคลุมผม  
  (กรณีก้มศีรษะไป   
  ใกล้ผู้ป่วยหรือ    
  บุคลากรผมยาว) 
- ถุงมือ Nitride/exam  
  glove 
- รองเท้าบูท (สำหรับ 
  พนักงานทำความ 
  สะอาดและเก็บ 
  มูลฝอย) 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
การใส่อุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคลตามระดับความเสี่ยงระดับ 4 

ระดับความเสี่ยงใน
การได้รับเชื้อ 

ประเภทการดูแล
ผู้ป่วย 

ตัวอย่างกิจกรรม 

การสวมอุปกรณ์ป้องกัน
ร่างกาย 

ส่วนบุคคลเรียงตามลำดับ 
การสวม 

4.ความเสี่ยงสูงมาก 
 

ดูแลผู้ป่วยในระยะห่าง
น้อยกว่า 1 เมตร และ
ทำหัตถการที่เกิด
ละอองฝอยทางเดิน
หายใจขนาดเล็ก
ขณะที่ดูแลผู้ป่วย เช่น 
- Nasopharyngeal  
  Wash 
- ใส่ท่อช่วยหายใจ,    
  CPR 
- ส่องกล้องหลอดลม 
- ผ่าชันสูตรศพ 
- พ่นยาขยายหลอดลม 
  (nebulizer) 

- ล้างมือ 
- ถุงหุ้มรองเท้า/บูท กรณี 
  ทำกิจกรรมที่มี 
  โอกาสปนเปื้อน 
  สิ่งคัดหลั่งจำนวนมาก) 
- Cover all/เสื้อกาวน์ 
  กันน้ำ 
- หน้ากาก N95 
- กระจังกันใบหน้า/แว่น 
  ป้องกันตา 
- หมวกคลุมผม 
- ถุงมือ Nitride/ถุงมือ 
  ผ่าตัด exam glove    
  ขึ้นอยู่กับกิจกรรม 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

2. คุณลักษณะและองค์ประกอบของห้องแยกโรค/หอผู้ป่วยแยกโรค 
 2.1 ห้องตรวจวินิจฉัยเบื้องต้นในห้องแยกโรค เป็นการคัดแยกผู้ป่วยที่มีประวัติเสี่ยงต่อการติดเชื้อ 
อาจเป็นห้องที่มีการจัดการอากาศหรือเป็นห้องแยกที่จัดไว้เฉพาะผู้ป่วยสงสัยโรคติดต่อ/ โรคติดเชื้อ กรณีที่มี
ผู้ป่วยจำนวนมาก สามารถนำผู้ป่วยเข้ารับการดูแลรักษาในห้องแยกเดี่ยวที่ไม่มีการจัดการอากาศได้ โดยเน้น
ย้ำให้ปิดประตูตลอดเวลา 
 2.2 การดูแลผู้ป่วยในหอผู้ป่วย สามารถดำเนินการได้ตามช่องทางการแพร่กระจายเชื้อคือ Droplet 
และ Contact หมายความว่าสามารถดูแลผู้ป่วยในห้องแยกเดี่ยวได้ หากมีความจำเป็นในการดูแลผู้ป่วยที่
สงสัยแพร่กระจายเชื้อทางละอองฝอยขนาดเล็ก (Airborne transmission) ควรจัดให้อยู่ในห้องที่มีระบบ
ระบายอากาศ และควบคุมความดันภายในห้องเป็นลบ 
 2.3 หากเป็นหอผู้ป่วยรวมแยกโรค หรือ Cohort room ใช้ในกรณีผู้ป่วยยืนยันว่าติดเชื้อชนิดเดียวกัน 
มาอยู่ร่วมกัน ห้ามนำผู้ป่วยที่ยังไม่ทราบผลการตรวจเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคมาอยู่ร่วมกัน และควรมีการจัด
ระยะห่างระหว่างเตียงมากกว่า 1 เมตร โดยกั้นพ้ืนที่แต่ละเตียงด้วยม่านที่ทำจากวัสดุที่สามารถเช็ดทำความ
สะอาดง่าย 
 2.4 ทุกห้องต้องสามารถให้การดูแลผู้ป่วยในภาวะวิกฤตได้ คือมี Oxygen, suction, air – pipeline
เครื่องตรวจวัดสัญญาณชีพ 
 2.5 มีอ่างล้างมือ/น้ำยาล้างมือทั้งชนิดใช้น้ำ และไม่ใช้น้ำ ภายในห้องผู้ป่วย และในห้อง ante room
 2.6 เป็นห้องที่พ้ืนผิวทำความสะอาดง่าย มีเฟอร์นิเจอร์ในห้องเท่าที่จำเป็น 
 2.7 มีอุปกรณ์ประจำห้อง ได้แก่ ปรอทวัดไข้ เครื่องวัดความดันโลหิต ชุดให้ออกซิเจน ไม้กดลิ้น              
ไฟฉาย เสาน้ำเกลือ sharp container ถังผ้าเปื้อน ถังมูลฝอย ชนิดใช้เท้าเปิด 
 2.8 มีการเตรียมอุปกรณ์สำคัญ เช่น ชุดกู้ชีพผู้ป่วย เครื่องช่วยหายใจ ไว้ภายนอกห้อง แต่พร้อมที่จะ
นำมาใช้ 
 2.9 ควรมีการสำรองอุปกรณ์ไว้ใน ante room หรือพ้ืนที่ที่สะดวกต่อการหยิบใช้ ได้แก่ อุปกรณ์
ป้องกันร่างกายส่วนบุคคล เช่น หน้ากากกรองอากาศ และหน้ากากกรองอนุภาค disposable gloves, gown 
แว่นป้องกันตา กระจังหน้า หมวก เสื้อคลุมพลาสติกผ้ายางกันเปื้อน และรองเท้าบูท 
 
3. การทำความสะอาดห้องแยกโรค/หอผู้ป่วยแยกโรค/สิ่งแวดล้อม 
 ทำความสะอาดห้องเป็นประจำอย่างน้อยวันละ 1-2 ครั้ง ตามความจำเป็น โดยเน้นพ้ืนผิวแนวระนาบ
(horizontal Surface) โดยเฉพาะบริเวณใกล้ผู้ป่วย อุปกรณ์ที่ผู้ป่วยจับบ่อย ๆ ให้เช็ดทำความสะอาดด้วย
กระดาษเช็ดทำความสะอาดพ้ืนผิวสำเร็จรูป ห้องน้ำให้ใช้สารละลาย 0.5 % โซเดียมไฮโปคลอไรต์ราดทิ้งไว้   
30 นาที ระหว่างรอเวลาให้ไปทำความสะอาดในห้องผู้ป่วย เก็บมูลฝอยและทำความสะอาดพ้ืน หลังจากนั้นทำ
ความสะอาดห้องน้ำตามปกติ ส่วนอุปกรณ์ของใช้ต่าง ๆ ทำความสะอาดเสร็จแล้วให้แยกใช้เฉพาะห้องนั้น ๆ 
ไม่ปะปนของใช้กับผู้ป่วยรายอื่น 



 
 

 3.1 หากมีเลือดหรือสารคัดหลั่งเปรอะเปื้อนชัดเจนให้เช็ดออกให้มากที่สุดด้วยกระดาษชำระ และทิ้ง
ลงมูลฝอยติดเชื้อ แล้วใช้สารละลาย 0.5 % โซเดียมไฮโปคลอไรต์ราดทิ้งไว้ 15 นาที แล้วจึงเช็ดถูด้วยน้ำผสม
ผงชักฟอกทำความสะอาดตามปกติ  
 3.2 การทำความสะอาดห้องเมื่อจำหน่ายผู้ป่วย (Terminal cleaning) ในกรณีของห้อง AIIR ซึ่งมีการ
ถ่ายเทอากาศมากกว่าหรือเท่ากับ 12 ACH และใช้ตัวกรองHEPA Filter ให้เริ่มทำความสะอาดหลังจำหน่าย
ผู้ป่วยไปแล้ว 35 นาที โดยขณะที่ทำความสะอาดยังคงเปิดระบบการทำงานของห้องไว้ตลอดเวลาตั้งแต่
จำหน่ายผู้ป่วย ขณะทำความสะอาดและเปิดระบบห้องหลังทำความสะอาดเสร็จต่อไปอีก 35 นาที จึงจะรับ
ผู้ป่วยรายต่อไปได ้
 
4. การทำความสะอาดห้องผู้ป่วย 
 พนักงานทำความสะอาดสวมอุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคล ดังนี้ 
  - สวมรองเท้าบูท (กรณีมีสิ่งคัดหลั่งปนเปื้อนพ้ืนเป็นจำนวนมาก ใส่ Leg cover ก่อนใส่ 
รองเท้าบูทเสื้อคลุมกันน้ำแขนยาว หน้ากากอนามัย (Surgical mask) (กรณีที่ผู้ป่วยมีหัตถการที่เกิดละออง
ฝอย เช่น พ่นยา ดูดเสมหะ ใส่ท่อช่วยหายใจ ให้ใส่หน้ากากกรองอนุภาค เช่น N95 แว่นป้องกันตา กระจังกัน
ใบหน้า ถุงมือ 1-2 ชั้น โดยชั้นนอกสุดเป็นถุงมือยางอย่างหนา 
  -เตรียมอุปกรณ์ในการทำความสะอาดให้พร้อม ก่อนเข้าห้องผู้ป่ วยเพ่ือจำกัดการเข้าห้อง
ผู้ป่วย โดยเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในคราวเดียว เช่น การเข้าไปทำความสะอาด การเก็บมูลฝอย 
 
5. การทำความสะอาดผ้าที่ใช้กับผู้ป่วย 
ข้อปฏิบัติสำหรับบุคลากรงานบริการผ้า 
 5.1 ให้ถือปฏิบัติตามแนวทางการจัดการผ้าเปื้อน ในเรื่องผ้าเปื้อนติดเชื้ออย่างเคร่งครัด และบรรจุใส่
ถังมีฝาปิด นำส่งให้งานบริการผ้า 
 5.2 ล้างมือทุกครั้งก่อนและหลังที่สัมผัสถุงผ้าเปื้อน 
 5.3 ขณะปฏิบัติงานสวมอุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคล ได้แก่ เสื้อคลุมแขนยาวรัดข้อ หน้ากาก
อนามัย กระจังกันใบหน้า ปิดทับด้วยผ้ากันเปื้อนพลาสติกอย่างหนา ถุงมือแม่บ้านยาวอย่างหนา และรองเท้าบูท 
 5.4 หลังถอดถุงมือให้ล้างมือด้วย Alcohol gel หากสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยต้องล้างด้วยสบู่และ
น้ำก่อนเช็ดมือให้แห้ง แล้วจึงล้างด้วย Alcohol gel ซ้ำอีกครั้ง 
 5.5 การจัดการผ้าเปื้อนปฏิบัติตามมาตรการการจัดการผ้าเปื้อนโรงพยาบาล 
 5.6 ถอดอุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคลที่บริเวณ Waste Way ตามขั้นตอนการถอดอุปกรณ์
ป้องกันร่างกายส่วนบุคคล 
 
 
 



 
 

6. การกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 ขั้นตอนการปฏิบัติ การจัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อ และการทำความสะอาดพ้ืนที่ในการให้บริการเป็นการ
ปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไปยังบุคลากรและสิ่งแวดล้อม 
 6.1 มูลฝอยในห้องผู้ป่วยทั้งหมดให้ถือเป็นมูลฝอยติดเชื้อ ใช้ถุงมูลฝอยติดเชื้อสำหรับใส่ในถังมูลฝอย
พนักงานทำความสะอาดสวมอุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคลดังนี้ สวมรองเท้าบูท (กรณีมีสิ่งคัดหลั่ง
ปนเปื้อนพ้ืนเป็นจำนวนมาก ให้ใส่ Leg cover ก่อนใส่รองเท้าบูท) เสื้อคลุมกันน้ำแขนยาวรัดข้อมือ หน้ากาก
อนามัย (surgical mask) กรณีที่ผู้ป่วยมีหัตถการที่เกิดละอองฝอย เช่น พ่นยา ดูดเสมหะ ใส่-ถอดท่อช่วย
หายใจให้ใส่หน้ากากกรองอนุภาค เช่น N95 แว่นป้องกันตากระจังกันใบหน้า ถุงมือ 1-2 ชั้น โดยชั้นนอกสุด
เป็นถุงมือแม่บ้านอย่างหนา 
 6.2 จำกัดจำนวนบุคลากรในการเข้าห้องผู้ป่วย โดยเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในคราวเดียว เช่น การเข้าไป
ทำความสะอาดห้องน้ำ ห้องพักผู้ป่วย การเก็บมูลฝอย  
 6.3 ทำการเก็บมูลฝอยในห้องผู้ป่ วยและขนย้ายตามแนวทางการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของ
โรงพยาบาล  
 6.4 ถอดอุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคลที่บริเวณ Waste Way ตามขั้นตอนการถอดอุปกรณ์
ป้องกันร่างกายส่วนบุคคล 
 
7. การป้องกันการบาดเจ็บจากของมีคม 
 ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติเมื่อได้รับอุบัติเหตุของโรงพยาบาล 
 
8. การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 
 การป้องกันการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อระหว่างการส่งต่อผู้ป่วย พบว่าการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 
อาจทำให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อได้ จึงมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

บุคลากร กิจกรรม 
บุคลากรประจำหน่วยส่งต่อ • ติดต่อโรงพยาบาลปลายทางที่จะส่งต่อผู้ป่วยไปรับการรักษาต่อพร้อม

ทั้งให้ข้อมูลรายละเอียดของผู้ป่วย 
บุคลากรประจำรถพยาบาล • จัดบุคลากรที่เดินทางไปกับผู้ป่วย ให้มีจำนวนน้อยที่สุดตามความ

เหมาะสม 

• บุคลากรที่ต้องสัมผัสผู้ป่วยระหว่างเดินทางให้สวมเสื้อกาวน์แขนยาวกัน
น้ำ surgical mask/N95 N 100 (กรณีที่ผู้ป่วยมีอาการ ไอจาม มาก) 
ถุงมือ goggles พิจารณาตามลักษณะการสัมผัสกับผู้ป่วย 



 
 

บุคลากร กิจกรรม 

 

• หากห้องโดยสารกับที่นั่งของพนักงานเป็นแบบแยกส่วนกันให้พนักงาน
ขับรถสวม surgical mask 

• ในระหว่างการเดินทางหากร่างกายสัมผัสกับสารคัดหลั่งของผู้ป่วยให้ใช้
กระดาษชำระเช็ดออกให้มากที่สุด แล้วเช็ดบริเวณท่ีปนเปื้อนด้วย
กระดาษเช็ดทำความสะอาดพ้ืนผิวสำเร็จรูป และล้างมือด้วย Alcohol 
gel ทุกครั้ง 

ผู้ป่วย • ผู้ป่วยสวม surgical mask 
พยาบาล/พนักงานขับรถ • ในห้องโดยสารของผู้ป่วยควรมีระบบระบายอากาศเพ่ือถ่ายเทอากาศที่

มีการปนเปื้อนเชื้อออกสู่ภายนอกรถด้วยตัวดูดอากาศเหนือหลังคารถ 
 
 
 
 
 

• มีอุปกรณ์ภายในรถพยาบาลเท่าท่ีจำเป็นต้องใช้ ควรเลือกอุปกรณ์ท่ีใช้
ครั้งเดียวทิ้ง สำหรับอุปกรณ์ท่ีต้องใช้ซ้ำต้องทำความสะอาดหลังจากใช้
แล้ว 

• อุปกรณ์ที่ใช้แล้วทิ้ง ถือเป็นมูลฝอยติดเชื้อ ต้องทิ้งในถุงมูลฝอยติดเชื้อ
มัดปากถุงให้แน่นแล้วนำไปทำลายตามขั้นตอนของมูลฝอยติดเชื้อ 

บุคลากรประจำหน่วย 
รับการส่งต่อผู้ป่วย 
 

• เตรียมบุคลากรที่รับผู้ป่วยใหม้ีจำนวนน้อยที่สุด เหมาะสมกับอาการ/

อาการแสดงผู้ป่วย และเตรียมอุปกรณ์ทีจ่ำเป็นต้องใช้กับผู้ป่วยให้

พร้อมบุคลากรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคลให้เหมาะสม

กับอาการ/อาการแสดงของผู้ป่วย เช่น เสื้อคลุมกันน้ำแขนยาวรัด

ข้อมือ N95 mask แว่นป้องกันตา/goggles หมวก ถงุมือ 

• กำหนดสถานที่ที่จะรับผู้ป่วยและจัดเตรียมเส้นทางการเคลื่อนย้าย

ผู้ป่วย การกำหนดเวลาในการแจ้งหรือคาดการณ์เวลาที่จะมาถึงเพ่ือให้

ผู้มีหน้าที่ได้เคลียร์เส้นทางการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยยามรักษาความ

ปลอดภัย กั้นเส้นทางการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย และกันผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องให้

ออกนอกเส้นทางการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 



 
 

9. การทำความสะอาดรถพยาบาล 
พนักงานขับรถใส่ชุดป้องกันร่างกายเพ่ือทำความสะอาดรถ ดังนี้ ใส่เสื้อคลุมกันน้ำ แขนยาว           

สวมบูท (หากไม่มีบูทสามารถสวมรองเท้าที่สวมไปและใส่ Shoes cover ทับ) ใส่หน้ากากอนามัย (surgical 
mask) กรณีมีเลือด อุจจาระ อาเจียน สารคัดหลั่ง ปนเปื้อน ใส่ N95 Mask (ทำ Fit check กุกครั้ง) ใส่แว่นตา
ป้องกันตา ใส่ถุงมือ 1-2 ชั้น ให้ถุงมือปิดทับปลายแขนเสื้อ ถุงมือชั้นนอกเป็นถุงมืออย่างหนา (หากมีสิ่งคัดหลั่ง
ปนเปื้อนจำนวนมากให้ใส่ face shield และสวม leg cover ภายในรองเท้าบูท) 

ขั้นตอนการทำความสะอาดรถพยาบาล 
1. ปิดเครื่องปรับอากาศ เปิดประตูรถด้านข้าง และด้านท้ายรถ ขณะทำความสะอาด 
2. อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้แล้วทุกชนิดให้ถือเป็นมูลฝอยติดเชื้อทั้งหมด ให้ทิ้งในถุงมูลฝอยติด

เชื้อ มัดปากถุงให้แน่น ใส่ถุงซ้อน 2 ชั้น และนำส่งตามขั้นตอนการทิ้งมูลฝอยติดเชื้อ 
3. ผ้าทุกชนิดที่ใช้กับผู้ป่วยให้ใสในถุงผ้าเปื้อนติดเชื้อ มัดปากถุง แล้วซ้อนทับด้วยถุงผ้าเปื้อนติด

เชื้ออีก 1ชั้น และมัดปากถุงให้แน่นอีกครั้ง นำส่งโรงชักฟอกเพ่ือชักด้วยความร้อนตามมาตรฐานการซักผ้าติดเชื้อ 
4. หากมีสารคัดหลั่งปนเปื้อนสิ่งแวดล้อมภายในรถ เช่น อุจจาระ ปัสสาวะ อาเจียน ให้ใส่ถุงมือ  

1-2 ชั้นนำกระดาษชำระซ้อนทับหลาย ๆ ชิ้น วางให้สารคัดหลั่งซึม และเช็ดกระดาษชำระออก ทิ้งกระดาษ
ชำระในถุงมูลฝอยติดเชื้อ เช็ดบริเวณนั้นด้วยน้ำผสม 0.5 % โซเดียมไฮโปคลอไรต์วางทับซ้อนบริเวณที่
ปนเปื้อน ผ้าที่ใช้เช็ดทำความสะอาดแล้วให้ทิ้งเป็นมูลฝอยติดเชื้อ เมื่อกำจัดสารคัดหลั่งหมดแล้ว ให้ทำความ
สะอาดมือทันท ี

5. หากไม่มีการปนเปื้อนสิ่งคัดหลั่ง ให้ เช็ดทำความสะอาดภายในรถด้วยน้ำผส ม 0.5 % 
โซเดียมไฮโปคลอไรต์ เช็ดโดยใช้ผ้าอย่างน้อย 10-12 ผืน (ไม่ใช้ผ้าผืนเดิมเช็ดและซักในถังน้ำยาทำลายเชื้อ)  
ผ้าที่ใช้เช็ดแล้วทิ้งเป็นมูลฝอยติดเชื้อ 

6. หลังเช็ดทำความสะอาดแล้ว ให้เปิดรถทิ้งไว้ประมาณ 30 นาที เพ่ือให้บริเวณท่ีทำความสะอาด 
แห้ง มีการระบายอากาศท่ีดี ป้องกันกลิ่นอับขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

10. การจัดอัตรากำลังของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในการดูแลผู้ป่วย 
 10.1 การคัดกรอง บริเวณจุดคัดกรองหน้าโรงพยาบาล 

พื้นที่ บุคลากร จำนวน การบริการ 

จุดคัดกรอง 

- พยาบาลวิชาชีพจุด 
  คัดกรอง 
- พยาบาลวิชาชีพ 
  หน่วยแพทย์กู้ชีวิต    
  พยาบาลวิชาชีพ 
  ห้องอุบัติเหตุและ 
  ฉุกเฉิน (กรณีหน่วย 
  แพทย์กู้ชีวิตไม่ 
  สามารถปฏิบัติ 
  หน้าที่ได้) 

คัดกรองจุดละ 1-2 คน /  
8 ชั่วโมง ตามจำนวนจุด 
คัดกรอง 

- คัดกรอง ซักประวัติ  
- ประสานงานกับพยาบาลควบคุม                  
  การติดเชื้อ 
- ควบคุมกำกับดูแลความ 
  เรียบร้อยของจุดคัดกรอง                              

เจ้าหน้าที่พยาบาล / 
ผู้ช่วยเหลือคนไข้/
ประชาสัมพันธ์ 

คัดกรองจุดละ 1-2 คน /  
8 ชั่วโมง ตามจำนวน 
จุดคัดกรอง 

- คัดกรอง ซักประวัติ วัดไข้     
- แจกหน้ากากอนามัย 
- ประชาสัมพันธ์ให้ทำความ 
  สะอาดมือ 

เปลกลาง คัดกรองจุดละ 2-3 คน  
ตามจำนวนจุดคัดกรอง 
(นอกเวลาราชการ) 

- ซักประวัติคัดกรองเบื้องต้น             
- แจกหน้ากากอนามัย 
- ประชาสัมพันธ์ให้ทำความ 
  สะอาดมือ      

 พนักงานทั่วไป/เปล
กลาง 

1-2 คน - นำส่งผู้ป่วยไปห้องผู้ป่วยแยก 
  อากาศปลอดเชื้อความดันลบ 
- ทำความสะอาดจุดคัดกรอง 
  เร่งด่วนภายหลังการตรวจผูป้่วย 
- ทำความสะอาดห้องน้ำภายหลัง 
  ทำความสะอาดร่างกายตนเอง 
- ทำความสะอาดรถนั่ง/รถนอน

ผู้ป่วย ในห้องผู้ป่วยแยกอากาศ
ปลอดเชื้อความดันลบภายหลัง
นำส่งผู้ป่วยแล้ว 

 
 



 
 

10.2 ห้องผู้ป่วยแยกอากาศปลอดเชื้อความดันลบ 
พื้นที่ บุคลากร จำนวน การบริการ 

ห้องผู้ป่วยแยก
อากาศปลอดเชื้อ

ความดันลบ 

พยาบาลวิชาชีพที่มีหน้าที่ดูแลผู้ป่วย 
(มีประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยในห้อง
ผู้ป่วยแยกอากาศปลอดเชื้อ 
ความดันลบ 

2:1 /เวร/ผู้ป่วย  
1 ราย กรณี
มากกว่า 1 ราย
ตามดุลยพินิจของ
ฝ่ายการพยาบาล 

- ซักประวัติอย่างละเอียด 
- ให้การพยาบาลทั่วไปและ 
  ตามแผนการรักษาของ 
  แพทย์ 
- ประสานงานกับพยาบาล 

  ควบคุมการติดเชื้อ 

  ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ 
  ห้องชันสูตรโรค 
  ให้การพยาบาลทั่วไป  
  และตามแผนการรักษา 
  ของแพทย์ 

พยาบาลวิชาชีพหอบำบัดผู้ป่วยหนัก 
กรณีท่ีผู้ป่วยหนักต้องใช้เครื่องช่วย
หายใจหรือการดูแลในภาวะวิกฤต  
(ท่ีมีความชำนาญในเรื่องของการดูแล
เครื่องช่วยหายใจและผู้ป่วยภาวะ
วิกฤต) 

1:1 /เวร  
กรณีมากกว่า 1 
รายตามดุลยพินิจ
ของฝ่ายการ
พยาบาล 

ให้การพยาบาลทั่วไป และ
ตามแผนการรักษาของ
แพทย์ โดยเฉพาะการดูแล
ผู้ป่วยในภาวะวิกฤต 

พนักงานทั่วไป 1-2 คน 
กรณีมากกว่า 1 
รายตามดุลยพินิจ
ของฝ่ายการ
พยาบาล 

หน้าที่ประจำตามที่ได้รับ
มอบหมาย  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

การเฝ้าระวังในบุคลากรที่ดูแลผู้ติดเชื้ออุบัติใหม่อุบัติซ้ำ 
 บุคลากรทุกคนที่ให้การดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้ออุบัติใหม่อุบัติซ้ำควรได้รับคำแนะนำในการสังเกตตนเอง
และการติดตามอาการตามวิธีการแพร่กระจายเชื้อของโรคนั้นๆ  โดยการสัมผัสใกล้ชิด หรือสัมผัสสิ่งคัดหลั่งของ
ผู้ติดเชื้อโดยตรง ทั้งนี้ ยังมีปัจจัยอ่ืนที่ส่งผลต่อโอกาสการรับหรือแพร่กระจายเชื้อ เช่น อาการของผู้ป่วย ผู้ป่วย
ใส่หน้ากากอนามัยหรือไม่ การใส่อุปกรณ์ป้องกันร่างกายของบุคลากร การทำหัตถการที่ทำให้เกิดละอองฝอย
ขนาดเล็ก เป็นต้น 
 บุคลากรทุกคนที่ให้การดูแลผู้ป่วยสงสัยโรคติดเชื้ออุบัติใหม่อุบัติซ้ำ ควรมีการบันทึกเวลากิจกรรมใน
การให้การดูแลผู้ป่วยทุกครั้งที่ เข้า–ออก หน่วยงาน และเข้า–ออกห้องผู้ป่วย มีการคัดกรองอาการผิดปกติก่อน
เข้าทำงานทุกวัน ตลอดจนมีแนวทางปฏิบัติ เมื่อพบผู้มีอาการของระบบทางเดินหายใจระหว่างปฏิบัติงานให้
หยุดงานทันที หากมีอาการของระบบทางเดินหายใจ ใส่หน้ากากอนามัย รายงานหัวหน้ารับทราบ และแจ้ง
ข้อมูลแก่หน่วยควบคุมโรคติดเชื้อ เพ่ือรับการตรวจและติดตามอาการต่อไป 
 การติดตามและการหยุดงานในบุคลากรที่ให้การดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้ออุบัติใหม่/อุบัติซ้ำ ให้ปฏิบัติตาม 
คำแนะนำจาก CDC ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือกระทรวงสาธารณสุข หรือพิจารณาดังตารางที่ 1 ทั้งนี้  ขึ้นอยู่
กับวิธีการแพร่กระจายเชื้อของโรคติดเชื้ออุบัติใหม/่อุบัติซ้ำ โดยความหมายของวิธีการติดตาม คือ  
 1. Self–monitoring หมายถึง ผู้สัมผัสวัดไข้ตนเองทุกวัน วันละ 2 ครั้ง และสังเกตอาการระบบ
ทางเดินหายใจ (ไอ หายใจเหนื่อย เจ็บคอ)  
 2. Active monitoring หมายถึง การติดตามอาการผู้สัมผัสอย่างน้อยวันละครั้ง โดยเจ้าหน้าที่ทาง
สาธารณสุขที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการติดตาม 
 3. Self–monitoring with delegated supervision หมายถึง ผู้สัมผัสติดตามอาการตนเอง โดยมี
การติดตามดแูล โดยเจ้าหน้าที่ด้านอาชีวอนามัย หรือตามนโยบายของโรงพยาบาล  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 

วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนดำเนินภารกิจต่อเนื่อง 
 1.เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารความต่อเนื่อง ในการดำเนินการภารกิจหลักของโรงพยาบาลสังกัด
สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ต่อสภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้น 
 2. เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าของโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร  
ในการรับมือกับภาวะวิกฤต 
 3. เพ่ือลดผลกระทบจากการลดระดับการดำเนินงานของโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์  
กรุงเทพมหานคร โดยคงมาตรฐานและคุณภาพการรักษาพยาบาล 
 4. เพ่ือบรรเทาความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนกับผู้รับบริการ บุคลากรของโรงพยาบาลสังกัดสำนัก 
การแพทย์ กรุงเทพมหานคร และผู้เกี่ยวข้อง  
 
ขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินภารกิจต่อเนื่อง 
 1. การทำความเข้าใจองค์กร 
  1.1 จัดตั้งคณะทำงานจัดทำแผนดำเนินภารกิจต่อเนื่องในสภาวะวิกฤติจากโรคติดเชื้อ           
อุบัติใหม ่/ อุบัติซ้ำ 
  1.2 ระบุภารกิจหลักของโรงพยาบาล ได้แก่ การดูแลรักษาผู้ป่วย การรับส่งต่อผู้ป่วย              
การจัดการเรียนการสอนแพทยศาสตร์ศึกษา 
  1.3 การจัดทำแผนดำเนินภารกิจต่อเนื่อง 
  1.4 การแบ่งภารกิจหน่วยงาน 
 2. วิเคราะห์ความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในสภาวะวิกฤติจากโรคติดเชื้ออุบัติใหม่/อุบัติซ้ำ 
  2.1 กระบวนการปฏิบัติงานที่สำคัญของต่ละหน่วยงาน 
  2.2 การวิเคราะห์ผลกระทบต่อกระบวนการปฏิบัติงานและประเมินความเสี่ยง 
 3. วิเคราะห์กระบวนการสำคัญและทรัพยากรที่ต้องใช้เพื่อการบริหารงานให้เกิดความต่อเนื่อง 
  3.1 การกำหนดระดับขั้นต่ำในการดำเนินภารกิจ 
  3.2 การกำหนดระยะเวลาฟ้ืนคืน 
 4. วิเคราะห์ความต้องการด้านทรัพยากรทีจ่ำเป็นต่อการบริหารงานให้เกิดความต่อเนื่อง 
  4.1 การกำหนดทรัพยากรท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 
  4.2 เกณฑ์การเปิดแผนดำเนินภารกิจอย่างต่อเนื่อง  
 
 
 
 



 
 

   ระดับแผน 
    1. มี Case PUI จำนวนมากกว่า 10 ราย และไม่เกิน 15 ราย 
    2. มี COVID–19 case ตั้งแต่ 1 – 13 ราย 
    3. มีผู้ป่วย COVID–19 ในโรงพยาบาลตากสิน 
    4. มี COVID–19 case เกิน 13 ราย 
   กลยุทธ์ / การดำเนินงาน แบ่งเป็น 3 ระดับ 
    1. มีเหตุการณ์และยังสามารถดูแลผู้ป่วยในกรอบอัตรากำลังเดิม 
    2. มีเหตุการณ์แต่ขอสนับสนุนอัตรากำลังจากหน่วยงานภายในโรงพยาบาลตากสิน 
    3. มีเหตุการณ์และขอสนับสนุนอัตรากำลังจากหน่วยงานภายนอก 

   สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 
 5.  การจัดทำกลยุทธ์ความต่อเนื่องเพ่ือให้กลับมาปฏิบัติงานได้และหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น 
 6. การกำหนดแนวทางการดำเนินการเพ่ือตอบสนองต่อเหตุการณ์และการกู้คืนกระบวนการในการปฏิบัติงาน 
  
การจัดตั้งคณะทำงานจัดทำแผนดำเนินภารกิจต่อเนื่องในสภาวะวิกฤติจากโรคติดเชื้ออุบัติใหม่อุบัติซ้ำและ
ระบุภารกิจหลักของโรงพยาบาล 
 ในการเตรียมความพร้อมรับมือต่อสภาวะวิกฤติจากโรคติดเชื้ออุบัติใหม่อุบัติซ้ำ จำเป็นต้องมี
คณะทำงานการวางแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินของโรงพยาบาล (Emergency 
Operation Center [EOC])ประกอบด้วยผู้แทนกลุ่มงานต่างๆที่เก่ียวข้อง มีอำนาจหน้าที่ 
 1. จัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาถึงผลกระทบ 6 ด้านคือ 
  - อาคารสถานที่ 
  - วัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญ 
  - เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  - บุคลากร 
  - ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  - งบประมาณ 
 2. ร่วมประชุมและสนับสนุนข้อมูลในการจัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 
 3. จัดการฝึกซ้อมแผน 
 4. ร่วมซักซ้อมแผนเตรียมความพร้อมและปรับปรุงแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 
 5. ภารกิจอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 

 



 
 

ตัวอย่างขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินภารกิจต่อเนื่อง 

  การวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในสภาวะวิกฤติจากโรคติดเชื้ออุบัติ
ใหม่อุบัติซ้ำ (ตัวอย่างภาพรวมโรงพยาบาล) 
 

ความเสี่ยง ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับหน่วยงาน ระดับความเสี่ยง ลำดับ
ความสำคัญ ต่ำ กลาง สูง 

1. ด้านสถานที่ 1.1 โรงพยาบาลมีผู้มารับบริการ 
     จำนวนมากมีโอกาสที่จะเกิดการ 
     แพร่ระบาดของเชื้อโรคอุบัติใหม่/ 
     อุบัติซ้ำ 
1.2 โรงพยาบาลอยู่ในพ้ืนที่ที่มีการ 
     ระบาดของเชื้อโรคอุบัติใหม่/ 
     อุบัติซ้ำ 

   
 
 
 

 

2. ด้านอุปกรณ์การแพทย์  
   ยา และเวชภัณฑ์ 

2.1 อุปกรณ์การแพทย์ ยา และ 
     เวชภัณฑ์ ไม่เพียงพอ 

    

3. ด้านบุคลากร (Staff) 
    - ด้านความปลอดภัย 
    - ด้านความเจ็บป่วย 
    - ด้านการหยุด 
      ปฏิบัติงาน 
    - ด้านทักษะการ 
      ปฏิบัติงาน 
    - ด้านขวัญกำลังใจ 
    - ด้านภาระงาน      
      ที่เพ่ิมข้ึน 

3.1 บุคลากรเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรค  
     อุบัติอุบัติซ้ำจากชุมชน 
3.2 บุคลากรเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรค 
     อุบัติอุบัติซ้ำจากการปฏิบัติงาน 
3.3 บุคลากรมีภาระงานเพ่ิมมากข้ึน  
     เกิดความเครียดจากการ 
     ปฏิบัติงาน 
3.4 บุคลากรเกิดความวิตกกังวลจาก 
     การปฏิบัติงาน และการใช้ 
     ชวีิตประจำวัน 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

4. ด้านศักยภาพ 
   ความสามารถในการ 
   ให้บริการทางการแพทย์ 

             -     

5. ด้านวิชาการและการ 
   ฝึกอบรม 

- ความรู้เรื่องโรคติดเชื้ออุบัติ/อุบัติซ้ำ 
  มีจำกัด     
 
 

    



 
 

ความเสี่ยง ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับหน่วยงาน ระดับความเสี่ยง ลำดับ
ความสำคัญ ต่ำ กลาง สูง 

6. คู่ค้า/ผู้ให้บริการ/ผู้มี 
   ส่วนได้ส่วนเสีย 

-     

7. งบประมาณ - งบประมาณโรงพยาบาลไม่พอในการ 
  จัดซื้ออุปกรณ์ เวชภัณฑ์ช่วงการ 
  ระบาดโรคอุบัติใหม่/อุบัติซ้ำ 

    

8. ด้านภาพลักษณ์และ 
   ชื่อเสียงของ 
   โรงพยาบาล 

- ประชาชนเกิดความตื่นตระหนก     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

การวิเคราะห์กระบวนการสำคัญและทรัพยากรที่ต้องใช้เพื่อการบริหารงานให้เกิดความต่อเนื่อง 
ทรัพยากรเพื่อการให้บริการทางการแพทย์ (ตัวอย่างรายหน่วยงาน) 

 
หอผู้ป่วยพิเศษ 16 (ห้องแยกความดันลบ และห้องเดี่ยว) 

การวิเคราะห์ผลกระทบต่อกระบวนการทำงานหรือการให้บริการ (Business Impact Analysis) และการ
กำหนดระยะเวลาเป้าหมายในการฟื้นคืนสภาพ 
ตารางหลักเกณฑ์การพิจารณาระดับของผลกระทบ 
 

ระดับ
ผลกระทบ 

หลักเกณฑ์การพิจารณาระดับของผลกระทบ 

สูงมาก - เกิดความเสียหายต่อโรงพยาบาลเป็นจำนวนเงิน/งบประมาณในระดับสูงมาก 
- ส่งผลให้ขีดความสามารถในการให้บริการลดลงมากกว่า ร้อยละ 50 
- เกิดความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์ (2P Safety) สูงมาก 
- มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพยากรณ์โรคของผู้ป่วย อาจทำให้เสียชีวิต/ทุพพลภาพ อาทิ  
  โรคมะเร็ง เคมีบำบัด ผู้ป่วยล้างไต อุบัติเหตุฉุกเฉิน 
- ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ภาพลักษณ์และความมั่นใจต่อโรงพยาบาลอย่างร้ายแรง 

สูง - เกิดความเสียหายต่อโรงพยาบาลเป็นจำนวนเงิน/งบประมาณในระดับสูง 
- ส่งผลให้ขีดความสามารถในการให้บริการลดลงมากกว่า ร้อยละ 25-50 
- เกิดความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์ (2P Safety) สูงมาก 
- มีผลต่อการรักษา แต่ไม่อันตรายถึงชีวิต เช่น ปวดฟันส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและ 
  ความมั่นใจต่อสถานพยาบาลสูง 

ปานกลาง - เกิดความเสียหายต่อโรงพยาบาลเป็นจำนวนเงิน/งบประมาณในระดับปานกลาง 
- ส่งผลให้ขีดความสามารถในการให้บริการ ลดลงร้อยละ 10-25 
- ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความมั่นใจต่อโรงพยาบาลในระดับปานกลาง 

ต่ำ - ส่งผลให้ขีดความสามารถในการดำเนินงานหรือให้บริการ ลดลงร้อยละ 5-10 
 

ไม่เป็น
สาระสำคัญ 

- ส่งผลให้ขีดความสามารถในการดำเนินงานหรือให้บริการ ลดลงน้อยกว่าร้อยละ 5 
 

 
 
 
 



 
 

 
ตารางผลกระทบต่อกระบวนการทำงานหรือการให้บริการ (Business Impact Analysis) 
 

กระบวนการหลัก 
(A) 

ระดับผลกระทบ/ความเร่งด่วน 
(สูง/ปานกลาง/ต่ำ) 

(B) 

ระยะเวลาหยุดชะงัก 
ชม./วัน/สัปดาห์ 

(C) 

ระยะเป้าหมายในการฟื้นคืนสภาพ 
ชม./วัน/สัปดาห์ 

(D) 
หอผู้ป่วยพิเศษ 16  
(ห้องแยกความดันลบ และห้องเดี่ยว) 

สูง 2 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1. การกำหนดทรัพยากรที่ใช้ในการดำเนินงานและการให้บริการ 
ตารางความต้องการทรัพยากรที่ใช้ในการดำเนินงานและการให้บริการ กรณีผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงโรคติดเชื้ออุบัติใหม่อุบัติซ้ำ 
 

กระบวนการ 

การกำหนดทรัพยากรที่สำคัญ 

อาคาร/สถานที่
ปฏิบัติงาน 

เครื่องมือและอุปกรณ์ 

ระบบงาน
เทคโนโลยี 
หรือระบบ
สารสนเทศ 

บุคลากร งบประมาณ 

1. รับผู้ป่วย 
1.1 การนำส่งผู้ป่วย 
 
1.2 ซักประวัติ ตรวจ 
     ร่างกาย 
 
1.3 วางแผนการพยาบาล 
 
1.4 ปฏิบัติการ 
     รักษาพยาบาล 
1.5 วางแผนจำหน่าย 
 
 

อาคารสมเด็จ
พระเจ้าตากสิน
มหาราช 

- Swab + lab 
  min 5 ชุด/วัน, max 10 ชุด/วัน 
- ชุด PPE  
  min 10 ชุด/วัน,max 10 ชุด/วัน 
- Mask N95 
  Min 10 ชิ้น/วัน, max 20 ชิ้น/วัน 
- Surgical mask 1กล่อง/วัน 
- Alcohol gel 
  Min 5 ขวด/วัน, max 10 ขวด/วัน 

ศูนย์คอมพิวเตอร์
โรงพยาบาลตากสิน 

- พยาบาลวิชาชีพ    
  6-9 คน/วัน 
- เสมียน 1คน/ 
  เวร 
- พนักงานทั่วไป  
  1 คน/วัน 

ค่าตอบแทนนอกเวลา/วัน 
พยาบาลวิชาชีพ  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้  
เสมียน 
พนักงานทั่วไป 
รวมค่าตอบแทน ......บาท/เดือน 
 
ค่าวัสดุอุปกรณ์/วัน 
Swab Lab  
ชุด PPE  
Mask N95 
 
 
 



 
 

กระบวนการ 

การกำหนดทรัพยากรที่สำคัญ 

อาคาร/สถานที่
ปฏิบัติงาน 

เครื่องมือและอุปกรณ์ 

ระบบงาน
เทคโนโลยี 
หรือระบบ
สารสนเทศ 

บุคลากร งบประมาณ 

1.6 จำหน่าย  - 70% Alcohol 
  min 5 /วัน,max 10 ขวด/วัน 
- ถุงมือ 
  min 5 กล่อง/วัน 
  max 10 กล่อง/วัน 
* Stock อย่างน้อย 6 เดือน * 

  Surgical mask  
Alcohol gel  
70% Alcohol  
Mask N95  
ถุงมือ  
รวมงบประมาณทั้งหมด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2. ตารางความต้องการทรัพยากร 
ความต้องการด้านสถานที่ปฏิบัติงาน (Non COVID-19) 
 

กระบวนการ พื้นที่และจำนวนห้องตรวจ 
ขนาด/จำนวนที่ต้องการตามระยะเวลา 

1 วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1 เดือน 2 เดือน 3 เดือน 

ห้องพิเศษเดี่ยว จำนวนผู้ป่วยต่อวัน* 5 5 5 5 5 5 

Nurse station 1 1 1 1 1 1 

 

ความต้องการด้านวัสดุอุปกรณ์ (Non COVID-19) 

กระบวนการ วัสดุอุปกรณ์ ที่มา กรณีไม่เพียงพอ 
จำนวนที่ต้องการตามระยะเวลา (เครื่อง/ชุด/ชิ้น) 

1 วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1 เดือน 2 เดือน 3 เดือน 

 - Swab + lab Min…….ชุด/วัน, 
Max…….  ขุด/วัน ปริมาณผู้ป่วยไม่ลดลง 

Severity ผู้ป่วย

      

- ชุด PPE Min.....ชุด/วัน, 
max.....ขุด/วัน 

      



 
 

กระบวนการ วัสดุอุปกรณ์ ที่มา กรณีไม่เพียงพอ 
จำนวนที่ต้องการตามระยะเวลา (เครื่อง/ชุด/ชิ้น) 

1 วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1 เดือน 2 เดือน 3 เดือน 

- Mask N95 min  ชิ้น/วัน, 
max..... ชิ้น/วัน 

เพ่ิมข้ึน       

- Surgical 
mask 

Min.....กล่อง/วัน, 
max.....กล่อง/วัน 

      

- Alcohol gel 
เครื่องจ่าย
อัตโนมัติ 

Min.....ขวด/วัน, 
max......ขวด/วัน 

      

-70% 
Alcohol 

Min....../วัน, 
Max......แกลลอน/
วัน 

      

- ถุงมือ Min.....กล่อง/วัน, 
Max..... กล่อง/วัน 

      

 

 

 

 



 
 

ความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูล (Non COVID-19) 

กระบวนการ ระบบ/ข้อมูล แหล่งข้อมูล/ที่มา 
ระยะเวลาที่เริ่มใช้ระบบ/ข้อมูล (ทำเครื่องหมาย ) 

1 วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1 เดือน 2 เดือน 3 เดือน 

ห้องพิเศษเดี่ยว ใช้ระบบ IT โรงพยาบาลตากสิน  - - - - - - 

 

ความต้องการด้านบุคลากร (Non COVID-19) 

กระบวนการ ประเภทบุคลากร 
จำนวนที่ต้องการตามระยะเวลา (คน) 

1 วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1 เดือน 2 เดือน 3 เดือน 

ห้องพิเศษเดี่ยว พยาบาลวิชาชีพ 6-9 คน/วัน       

ผู้ช่วยพยาบาล 1 คน/วัน       

เสมียน 1 คน/เวร       

พนักงานบริการ 1 คน/วัน       

 



 
 

ความต้องการด้านผู้ให้บริการ 

กระบวนการ ผู้ให้บริการ บริการที่ใช้ 
ระยะเวลาที่ต้องได้รับบริการ (ทำเครื่องหมาย ) 

1 วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1 เดือน 2 เดือน 3 เดือน 

ห้องพิเศษเดี่ยว   - - - - - - 

 
3. การกำหนดกลยุทธ์ความต่อเนื่องและขั้นตอนการบริหารความต่อเนื่องและกอบกู้กระบวนการ 
ตารางกลยุทธ์ความต่อเนื่อง (Business Continuity Strategy) 
 

ทรัพยากร กลยุทธ์ความต่อเนื่อง รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ 

สถานที่ปฏิบัติงาน 
 

- จัดหาพื้นที่สำรองภายใน 
  โรงพยาบาล 

- ผู้อำนวยการโรงพยาบาล 

บุคลากร - จัดหา/เสริมกำลังคนผู้รับผิดชอบ 
  งานเกี่ยวกับ Non COVID-19 

- ขอบุคลากรเพ่ิม   
- ปรับระยะเวลาการทำงาน 
  จาก 8 ชั่วโมง/เวร 
  เป็น 12 ชั่วโมง/เวร 

หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล 
 

อุปกรณ์การแพทย์ ยา และเวชภัณฑ์ - - - 
เทคโนโลยี สารสนเทศและข้อมูล - - - 
คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่สำคัญ - - - 
งบประมาณ - - - 

 



 
 

แผนบริหารความต่อเนื่องในสถานการณ์ฉุกเฉินกรณีเกิดโรคระบาด หรือโรคติดเชื้อร้ายแรง 

ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) 

1. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติในการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินกรณีเกิดโรคระบาด หรือโรคติดเชื้อร้ายแรงที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ 
2. เพ่ือลดผลกระทบต่อการให้บริการของหน่วยงานที่อาจเกิดจากการต้องหยุด หรือลดการให้บริการในช่วงที่เกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน 
3. เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันให้กับประชาชนว่าหน่วยงานสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่องในสถานการณ์เกิดโรคระบาด หรือโรคติดเชื้อร้ายแรง 

 

2. ขอบเขต 

 แผนบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) ฉบับนี้ เป็นแนวทางปฏิบัติของกลุ่มงานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ใช้รองรับกรณีเกิดสถานการณ์วิกฤต 
หรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน กรณีเกิดโรคระบาด หรือโรคติดต่อร้ายแรง โดยพิจารณาถึงผลกระทบต่อทรัพยากรที่สำคัญในการดำเนินงาน แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 

ผลกระทบด้าน เหตุการณ์ 

1. บุคลากร เหตุการณ์ที่เกิดข้ึนทำให้บุคลากรไม่สามารถปฏิบัติงานได้ปกติ 

2. วัสดุ อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ เหตุการณ์ที่เกิดข้ึนทำให้ไม่สามารถจัดหา/จัดส่งอุปกรณ์ท่ีสำคัญ วัสดุ เวชภัณฑ์ ให้ใช้ในการปฏิบัติงานได้ปกติ  

3. ผู้รับผลงาน 
เหตุการณ์ที่เกิดข้ึนทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น หน่วยปฏบิัติการการแพทย์ฉุกเฉิน รพ.ที่ต้องรับดูแลผู้ป่วย ไม่สามารถให้บริการ หรือ
รับ/ส่งมอบงานได้ตามปกติ 

 
 

 
 
 



 
 

3. การประเมินผลกระทบ 

 3.1 เกณฑ์การพิจารณาผลกระทบ 

  การประเมินผลกระทบต่อกระบวนการ หรือวิเคราะห์ผลกระทบ มีหลักเกณฑ์การพิจารณาระดับผลกระทบ ดังนี้ 

ระดับผลกระทบ หลักเกณฑ์การพิจารณาระดับของผลกระทบ 

สูงมาก - เกิดความเสียหายต่อองค์กรเป็นจำนวนเงิน/งบประมาณในระดับสูงมาก 
- ส่งผลให้ขีดความสามารถในการให้บริการลดลงมากกว่า ร้อยละ 50 
- เกิดความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์ (2P Safety) สูงมาก 
- มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพยากรณ์โรคของผู้ป่วย อาจทำให้เสียชีวิต/ทุพพลภาพ อาทิ โรคมะเร็ง เคมีบำบัด ผู้ป่วยล้างไต อุบัติเหตุฉุกเฉิน 
- ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ภาพลักษณ์และความมั่นใจต่อโรงพยาบาลอย่างร้ายแรง 

สูง - เกิดความเสียหายต่อองค์กรเป็นจำนวนเงิน/งบประมาณในระดับสูง 
- ส่งผลให้ขีดความสามารถในการให้บริการลดลงมากกว่า ร้อยละ 25-50 
- เกิดความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์ (2P Safety) สูงมาก 
- มีผลต่อการรักษา แต่ไม่อันตรายถึงชีวิต เช่น ปวดฟันส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความม่ันใจต่อสถานพยาบาลสูง 

ปานกลาง - เกิดความเสียหายต่อองค์กรเป็นจำนวนเงิน/งบประมาณในระดับปานกลาง 
- ส่งผลให้ขีดความสามารถในการให้บริการ ลดลงร้อยละ 10-25 
- ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความมั่นใจต่อโรงพยาบาลในระดับปานกลาง 

ต่ำ - ส่งผลให้ขีดความสามารถในการดำเนินงานหรือให้บริการ ลดลงร้อยละ 5-10 

ไม่เป็นสาระสำคัญ - ส่งผลให้ขีดความสามารถในการดำเนินงานหรือให้บริการ ลดลงน้อยกว่าร้อยละ 5 

 
 
 
 



 
 

 3.2 วิเคราะห์ผลกระทบต่อกระบวนการทำงานหรือการให้บริการ (Business Impact Analysis) ที่สำคัญ และจำเป็นต้องดำเนินการให้บริการได้  
         ภายในระยะเวลาที่กำหนด ดังนี้ 

กระบวนการหลัก 

 
งาน/กระบวนการ 

 

ระดับผลกระทบ/ความเร่งด่วน 

(สูง/ปานกลาง/ต่ำ) 
 

ระยะเวลาหยุดชะงัก 

ชม./วัน/สัปดาห์ 
 

ระยะเป้าหมายในการฟื้นคืน
สภาพ 

ชม./วัน/สัปดาห์ 
 

การรับแจ้งเหตุและประสานงาน 

 

 

1. การรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 

2. การประเมินและจัดระดับความ   
    เร่งด่วน 

3. การประสานทีมปฏิบัติการ 

   การแพทย์ฉุกเฉิน 

 

สูง 

สูง 

 

สูง 

0-1 ชั่วโมง 

0-1 ชั่วโมง 

 

0-1 ชั่วโมง 

1 ชั่วโมง 

1 ชั่วโมง 

 

1 ชั่วโมง 

การปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน 1. ออกปฏิบัติการช่วยเหลือผู้  
    เจ็บป่วย ณ จุดเกิดเหตุ 
2. นำส่งสถานพยาบาล 

3. การรายงานข้อมูลการ
ปฏิบัติการ 

ปานกลาง 

 

ปานกลาง 

น้อย 

0-2 ชั่วโมง 

 

0-2 ชั่วโมง 

1 วัน 

1 ชั่วโมง 

 

1 ชั่วโมง 

1 ชั่วโมง 

การสนับสนุนทรัพยากร 
เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ 

1.จัดซื้อ จัดจ้าง 

2.การควบคุมการเบิกจ่าย 

3.การควบคุมคลังสำรอง 

 

สูง 

น้อย 

น้อย 

3 เดือน 

1 สัปดาห์ 
1 วัน 

3 เดือน 

1 สัปดาห์ 
1 วัน 

 
 



 
 

4. กลยุทธ์ความต่อเนื่อง (Business Continuity Strategy) 
  กลยุทธ์ความต่อเนื่อง เป็นแนวทางในการจัดการและบริหารจัดการทรัพยากรให้มีความพร้อม เมื่อเกิดภาวะวิกฤติ โดยพิจารณาทรัพยากร 5 ด้าน ได้แก่      

บุคลากรหลัก สถานที่ปฏิบัติสำรอง วัสดุ อุปกรณ์ และเวชภัณฑ์ที่สำคัญ เทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์สื่อสาร ข้อมูลที่สำคัญ และผู้ให้/ผู้รับบริการที่สำคัญ ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย แนวทางบริหารความต่อเนื่องของแต่ละทรัพยากร มีดังนี้ 

 4.1 การจัดการตามกลยุทธ์ความต่อเนื่อง 

ทรัพยากร กลยุทธ์ความต่อเนื่อง 

1. บุคลากรหลัก 1.ศูนย์รับแจ้งเหตุและประสานงาน 
 1.1 พนักงานรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 

  - กำหนดให้มีบุคลากรสำรองทดแทนในตำแหน่งเดียวกัน 
  - กำหนดทีมบุคลากรในตำแหน่งเดียวกันสลับเวลาทำงาน เพ่ือลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ/ 
    แพร่กระจาย/สัมผัสโรค 
  - กำหนดพ้ืนที่ปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละบุคคลให้ชัดเจน เพ่ือลดความเสี่ยงในการติดเชื้อรวมทั้งติดตาม 
                 ควบคุมโรค 

 1.2 พยาบาลคัดกรอง (EMD)/ผู้จ่ายงาน (Paramedic) 
  - ทุกตำแหน่งสามารถปฏิบัติหน้าที่ทดแทนกันได้ 
  - กำหนดพ้ืนที่ปฏิบัติงานให้ชัดเจน เพ่ือลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ 
  - กำหนดทีมบุคลากรในตำแหน่งเดียวกัน สลับเวลาทำงานแต่ละทีม ลดการสัมผัส 
 
 
 



 
 

ทรัพยากร กลยุทธ์ความต่อเนื่อง 

 1.3 ผู้กำกบัการปฏิบัติการฉุกเฉิน (พยาบาล) 
   - กำหนดให้พยาบาลวิชาชีพที่ทำหน้าที่ผู้กำกับการปฏิบัติการฉุกเฉินสลับวันกันปฏิบัติหน้าที่ โดย 

    หมุนเวียนกันสัปดาห์ละ 1 วัน ต่อคน 
  - พยาบาลวิชาชีพทีป่ฏิบัติหน้าที่เดียวกันสามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้ 

 1.4 ผู้ตรวจการ 
  - กำหนดให้พยาบาลวิชาชีพทำหน้าที่ผู้ตรวจการ ปฏิบัติหน้าที่สลับหมุนเวียน วันละ 1 คน  
  - พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติหน้าที่เดียวกันสามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้ 

 
 
 
 

 

2. ทีมปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน 
   2.1 พยาบาลวิชาชีพ/นักปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน 

  - กำหนดให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไม่เกิน 2 จุดจอด เพ่ือลดการสัมผัสและการแพร่กระจายเชื้อ 
  - สามารถปฏิบัติงานทดแทนในตำแหน่ง และจุดจอดเดียวกันได้ 
  - กำหนดเวลาปฏิบัติงานเป็นผลัด ผลัดละ 8 ชั่วโมง สลับการปฏิบัติงานหมุนเวียนกัน 

 2.2 เวชกรฉุกเฉิน/พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
  - กำหนดให้ปฏิบัติงานแบบประจำจุดจอด กรณีท่ีต้องปฏิบัติหน้าที่จุดจอดอ่ืน  
    ต้องไมป่ฏิบัติหน้าที่เกิน 2 จุดจอด 
  - จัดตารางปฏิบัติงานสลับหมุนเวียนกัน 
  - เจ้าหน้าที่ในตำแหน่งเดียวกันสามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้ในจุดจอดเดียวกัน 
 
 
 



 
 

ทรัพยากร กลยุทธ์ความต่อเนื่อง 

 2.3 พนักงานขับรถยนต์ 
  - กำหนดจุดให้ปฏิบัติงานแบบประจำจุดจอดสามารถปฏิบัติหน้าที่จุดจอดอ่ืน  
    ต้องไมป่ฏิบัติหน้าที่เกิน 2 จุดจอด 
  - เจ้าหน้าที่ในตำแหน่งเดียวกันสามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้ 

2. สถานที่ปฏิบัติสำรอง 1.  ศูนย์รับแจ้งเหตุและประสานงาน 
 - กำหนดแนวทางและบุคลากรหลักปฏิบัติงานนอกพ้ืนที่ได้ โดยยังคงสามารถรับแจ้งเหตุและประสานงานได้ 
 - ศูนย์รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้และสาธารณภัย(ศูนย์วิทยุพระราม 199) , ศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์ กรุงเทพมหานคร (1555) 

2. ทีมปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน 
 - ทุกจุดสามารถปฏิบัติการทดแทน หรือสนับสนุนนอกพ้ืนที่รับผิดชอบได้ 
 - สามารถโยกย้ายจุดปฏิบัติการตามสถานการณ์ได้ 

3. วัสดุ อุปกรณ์ และเวชภัณฑ์ที่สำคัญ 1. จัดทำบัญชี และประมาณการใช้ยา และเวชภัณฑ์ต่างๆ 
2. สำรองวัสดุ อุปกรณ์ และเวชภัณฑ์ที่สำคัญ 
3. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และเวชภัณฑ์ท่ีสำคัญ ให้เพียงพอ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างน้อย 3 เดือน 

4. ผู้ให้/ผู้รับบริการที่สำคัญ ผู้มีส่วนได้  
    ส่วนเสีย 

1. สามารถเพ่ิมช่องทางการแจ้งขอใช้บริการผ่านช่องทางสื่อสารอ่ืนได้ เช่น Application Erawan1669 ,Application 
Line, Facebook ซึ่งกำหนดขึ้นเพ่ือใช้แจ้งเหตุ/ประสานงาน กรณีภาวะวิกฤตเท่านั้นกรณีท่ีไม่สามารถเข้ามาปฏิบัติงาน
สถานที่หลักได้ 

2. จัดทำข้อมูลสถานพยาบาลที่รับดูแลรักษาผู้ป่วย และช่องทางการติดต่อสื่อสาร ติดตาม แก้ไข ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน 
  

 

 



 
 

 4.2 การวิเคราะห์เพ่ือกำหนดความต้องการทรัพยากรที่สำคัญ 

ประเภททรัพยากร แหล่งที่มา ระยะเวลาในการจัดหา 

1. พื้นที่สำรองปฏิบัติไว้ที่บ้าน/ภายนอก 
 

- บุคลากรที่เก่ียวข้องสามารถปฏิบัติหน้าที่ในภาวะวิกฤต 1 วัน 
 

2. พื้นที่สำหรับสถานที่ปฏิบัติงานสำรอง 
 

- หน่วยงานราชการในสังกัดสำนักการแพทย์ 
- หน่วยงานราชการในสังกัดกรุงเทพมหานคร 

2 วัน 
7 วัน  

3. วัสดุ อุปกรณ์ 
   - โทรศัพทเ์คลื่อนที่ 
   - คอมพิวเตอร์/โน๊ตบุ๊ค/แท็บเล็ต 

 
- ของบุคลากร 
- เครื่องสำรองของกลุ่มงานฯ ของหน่วยงาน 
- เครื่องสำรองเพ่ิมเติม โดยผ่านกระบวนการจัดซื้อพิเศษ 

 
ทันที 

ทันที (1 เครื่อง) 
1 เดือน 

4. เวชภัณฑ์ที่สำคัญ 
   - Surgical Mask 
   - PPE Cover all 
   - N 95 
   - CPE 
   - Face Shield 

 

- จัดซื้อ (ประเมินสถานการณ์ สำรองอย่างน้อย 12 เดือน) 
- ขอสนับสนุนจากหน่วยงานราชการในสังกัดสำนักการแพทย์ 
- ขอสนับสนุนจากหน่วยงานนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร 
- จัดหาวัสดุใกล้เคียงหรือทดแทนได้ (ผลิตเอง) 

 
2 เดือน 
1 เดือน  
2 เดือน  

1 สัปดาห์ 
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