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การพัฒนารูปแบบการบริหารการพยาบาลในสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 
ของโรงพยาบาลไทรโยค 

                                                                                               นางสาวยุพิน  ช่วงโชติ พยบ. 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้ เป็นงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนารูปแบบและประเมินผลลัพธ์ของรูปแบบการบริหาร

การพยาบาลในสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ของโรงพยาบาลไทรโยค  โดยการศึกษา แบ่งออกเป็น  3 ระยะ คือ             

1) ศึกษาสถานการณ์  2) พัฒนาและทดลองใช้รูปแบบ  3) ประเมินผลลัพธ์และสรุปรูปแบบการบริหารการพยาบาล  กลุ่มตัวอย่าง 

เลือกแบบเฉพาะเจาะจง ได้แก่ หัวหน้าหน่วยงาน จ านวน 18 คน พยาบาลวิชาชีพจ านวน 40 คน ผู้มารับบริการในช่วงที่มีการ

ระบาดของโควิด-19 ในช่วง เมษายน – ตุลาคม 2564  เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ  แบบ

ประเมินเชิงปริมาณ ได้แก่  แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่ เพศ  อายุ ต าแหน่ง และระยะเวลาที่ปฏิบัติงานใน

ต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน แบบทดสอบความรู้เรื่องโรคโควิด-19 เกี่ยวกับ การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ และ

แบบสอบถามการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการปฏิบัติการพยาบาลโควิด-19 แบบสอบถามการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการ

ปฏิบัติการพยาบาลโควิด-19 และแบบประเมินเชิงคุณภาพ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่มของหัวหน้างานของ

องค์กรพยาบาล การวิเคราะห์ข้อมูล ในเชิงปริมาณ ใช้สถิติการหาร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในข้อมูลเชิงคุณภาพ 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยการรวบรวมข้อมูลที่อยู่ในกลุ่มความหมายเดียวกัน สรุปเป็นประเด็นส าคัญขององค์ประกอบของรูปแบบ และ

ข้อเสนออ่ืนๆ 

ผลการวิจัย พบว่า หัวหน้าหน่วยงาน มีทัศนคติในการบริหารจัดการขององค์กรในสถานการณ์การระบาดของ            

โรคโควิด-19 มีความเห็นว่า บุคลากรยังไม่มีความตระหนัก ในการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันตนเองในช่วงเวลาที่มีการระบาด และมี

พฤติกรรมไม่ล้างมือก่อนและหลังสัมผัสผู้ป่วย ถึงร้อยละ 77.77ปัจจัยที่เป็นปัญหา/อุปสรรคในการบริหารจัดการทรัพยากร ของ

โรงพยาบาลภายใต้สถานการณ์การระบาดของโควิด-19สูงสุด ได้แก่  บุคลากรมีจ ากัด ท าให้การจัดอัตราก าลังไม่เหมาะสม          

ร้อยละ 44.44  รองลงมา คือ วัสดุ-อุปกรณ์ไม่เพียงพอในแต่ละหน่วยงาน ร้อยละ 27.77และ บุคลากรไม่ให้ความสนใจถึง

ผลกระทบหากมีการติดเชื้อในบุคลากรมากขึ้น ร้อยละ 22.22 ตามล าดับ ซึ่งผลจากการใช้รูปแบบการบริหารการพยาบาลใน

สถานการณ์โควิด-19 ที่ใช้การปรับเปลี่ยนสถานที่ในการคัดกรองผู้ป่วย มีการจัดอบรมให้ความรู้ในการใส่-ถอด ชุด PPEและการ

เคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิด-19 การจัดสรรอัตราก าลังในการปฏิบัติงานที่ตึกCohort จากเดิม ใช้อัตราก าลังเดียวกันกับผู้ปฏิบัติงานใน

ตึกผู้ป่ วยใน เป็นการจัดอัตราก าลังแยก เช้า บ่าย ดึก ในอัตรา 2:2:2 ปรับตารางการจัด job description ที่หน่วยงาน          

อุบัติเหตุฉุกเฉิน ให้มีเจ้าหน้าที่ลงไปคัดกรองผู้ป่วยที่ ARI clinic นอกเวลาราชการและพัฒนาใบคัดกรองผู้ป่วยในระบบทางเดิน

หายใจที่มีความเสี่ยงเพื่อใช้เป็นแนวทางเดียวกันในทุกหน่วยงาน ยังคงมีความเหมาะสม และสามารถน ามาใช้ได้จริง ผลการใช้

รูปแบบ 2 เดือน ไม่พบบุคลากรที่ติดเช้ือโควิด-19ในทุกหน่วยงาน ข้อเสนอแนะ ควรมีการประเมินบุคลากร เป็นระยะ ในเร่ืองของ

การปฏิบัติงานการส่ือสารสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในแนวทาง/มาตรการ การบริหารการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง ในหลายๆช่องทาง 

ค ำส ำคัญ :  การพัฒนารูปแบบ ; การบริหารการพยาบาล ; สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 
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ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

สืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ระลอก 2 ตั้งแต่เมษายน 2564 มานั้นจะสังเกตได้ว่าจ านวนผู้ป่วย 

เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จาก วันละหลักพันเป็นหลักหมื่น ข้อมูลจากสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 

2564 ผู้ป่วยรายใหม่ 4,803 ราย ต่อมารายงานสถานการณ์  วันที่   8 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา ยอดผู้ป่วยพุ่ งสูงขึ้นเป็น          

19,983 ราย จะเห็นได้ชัดเจนว่า จ านวนเพิ่มเป็น 4 เท่า ในขณะที่อัตราก าลังและวัสดุอุปกรณ์มีอยู่อย่างจ ากัด มีการขาดแคลนวัสดุ

อุปกรณ์โดยเฉพาะอุปกรณ์ป้องกันร่างกาย ต่างๆ โดยเฉพาะหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์ อัตราบุคลากรในการปฏิบัติงาน     

เท่าเดิม การดูแลและบริหารจัดการภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินจึงมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างมาก การมีผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้นในทุก

จังหวัด ส่งผลกระทบทั้งทางเศรษฐกิจ การด าเนินชีวิต และระบบสาธารณสุขของประเทศ ด้วยสถานการณ์ที่จ านวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้น

จากการแพร่กระจายเช้ือที่รวดเร็วของโควิด-19  ท าให้โรงพยาบาลของรัฐ มีจ านวนเตียงในการรองรับผู้ป่วยไม่เพียงพอ การเข้าถึง

ระบบต่างๆเพื่อมารักษาล่าช้า ส่งผลให้ได้รับการรักษาและวินิจฉัยโรคที่ล่าช้าตามไปด้วย การรักษาในโรงพยาบาลชุมชนเป็นการ

รองรับผู้ป่วยที่ไม่มีอาการ หรือมีอาการน้อยหรืออาการหนักที่ไม่ได้พึ่งพิงอุปกรณ์พิเศษในการช่วยหายใจ ยกเว้นผู้ที่มีอาการหนัก

มากจนต้องถูกส่งต่อไปรับการรักษาในโรงพยาบาลทั่วไป 

โรงพยาบาลไทรโยค เป็นโรงพยาบาลระดับปฐมภูมิ ขนาด 30 เตียง พบผู้ป่วยติดเช้ือโควิด-19 ตั้งแต่ เมษายน 2564 

และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จึงจ าเป็นอย่างย่ิงที่กลุ่มงานการพยาบาลต้องพัฒนา รูปแบบการบริหารการพยาบาลใน

สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้มารับบริการสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้รวดเร็วขึ้น ลดความเหนื่อยล้า

ในบุคลากรที่ขึ้นปฏิบัติงาน มีอัตราก าลังในการปฏิบัติงานที่เพียงพอ มีวัสดุอุปกรณ์พร้อมใช้ ตลอดจนมีการรับรู้สมรรถนะแห่งตนใน

การปฏิบัติงานในช่วงท่ีมีการระบาดของโควิด-19  ถือว่าเป็นกระบวนการทางความคิดที่เชื่อมโยงระหว่างความรู้กับการกระท า และ

เป็นปัจจัยที่ท าให้พยาบาลสามารถปฏิบัติการพยาบาลได้  ที่ผ่านมา องค์กรยังไม่มีรูปแบบที่ชัดเจนในการเตรียมความพร้อม บริหาร

จัดการ ท าให้การด าเนินงานขาดประสิทธิภาพ บุคลากรติดเชื้อในระหว่างปฏิบัติงาน  

ผูว้ิจัย จึงเล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนารูปแบบการบริหารการพยาบาลในสถานการณ์การระบาดของโควิด-19

ของโรงพยาบาลไทรโยค ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้ผู้ให้บริการมีความมั่นใจในความสามารถของตน เองในการดูแลผู้ป่วย     

เกิดความปลอดภัย ไม่ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจากการปฏิบัติงาน มีสถานที่ในการคัดแยกผู้ป่วยที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม เพื่อให้เข้าถึงการ

รักษาพยาบาลได้อย่างรวดเร็วภายใต้สถานการณ์การระบาดที่ด าเนินอยู่ในปัจจุบัน 

วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

1. เพื่อพัฒนารูปแบบและประเมินผลลัพธ์ของรูปแบบการบริหารการพยาบาลในสถานการณ์การระบาดของ       

เช้ือโควิด-19 ของโรงพยาบาลไทรโยค   

2. เพื่อประเมินผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการต่อการบริหารจัดการภายใต้สถานการณ์การระบาดของเชื้อ โค

วิด-19 ของโรงพยาบาลไทรโยค   

3. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ป่วยที่มารับบริการในช่วงที่มีการระบาดของโควิด-19 
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                    ขอบเขตกำรวิจัย 

                    การศึกษาครั้งนี้ ประยุกต์ใช้กรอบแนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ตามแนวคิดของ Kemmis 

& Mc Taggart ร่วมกับแนวคิดการบริหารการพยาบาลภัยพิบัติของ Jennings-Sanders  เพื่อศึกษาผลการพัฒนารูปแบบการ

บริหารการพยาบาลในสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19 ของโรงพยาบาลไทรโยค  กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย หัวหน้า

หน่วยงาน จ านวน 18 คน ผู้มารับบริการ จ านวน  50 คน และพยาบาลผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล จ านวน 40 คน ระยะเวลาใน

การเก็บข้อมูล ตั้งแต่ วันที่ 15 เดือนเมษายน ถึง 31 เดือนตุลาคม 2564 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. เกิดแนวทาง การบริหารจัดการ เร่ือง สถานที่ ในการคัดแยกผู้ป่วยกลุ่มเส่ียง HRC หรือ ผู้ป่วย 
     ยืนยันในสถานบริการ 
2. เป็นการค้นหาปัญหาในหน้างานที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ที่มีการระบาดของโรคอุบัติใหม่ที่มี 
     ระยะเวลาที่ยาวนาน 
3. เกิดแนวทางในการนิเทศงานด้านการบริหารจัดการทางการพยาบาลของกลุ่มงานการพยาบาล 

 

กรอบแนวคิดกำรวิจัย 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

ระยะที่ 1 ศึกษำสถำนกำรณ์ 

 ทบทวนวรรณกรรม 

 ค้นหาปัญหาและอุปสรรคต่อระบบด้วยการ

สัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interviewing) จาก

หัวหน้าหน่วยบริการต่างๆในโรงพยาบาล 

 น าข้อมูลที่ได้มาพัฒนาและวางแผนเพื่อพัฒนา

รูปแบบการบริหารการพยาบาล 

ระยะที่ 2 ใช้รูปแบบในกำรบริหำรกำรพยำบำลที่ได้จัดท ำขึ้น 

 ประชุมกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการปรับแนวทางในการปฏิบัติในช่วง

ที่มีการระบาดของโควิด-19 

 ทดลองใช้รูปแบบการบริหารการพยาบาล 

 สรุปปัญหาการด าเนินงาน 

 ติดตามการด าเนินงานและปรับปรุงรูปแบบเพื่อให้สอดคล้อง

กับสถานการณ์ที่พบ 

ระยะที่ 3 ประเมินผลลัพธ์และสรุปรูปแบบกำรบริหำรกำรพยำบำล 

 ประเมินความรู้ของพยาบาลในเรื่องโรคติดเชื้อโควิด-19 การปฏิบัติตนเพื่อ

ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ 

 ประเมินสมรรถนะแห่งตนในการปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยโควิด 19 

 ประเมินผลลัพธ์จากการใชรู้ปแบบการบริหารการพยาบาล 

 ความพึงพอใจของผู้ป่วยท่ีมารับบริการในช่วงที่มีการระบาดของโควิด-19 
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ระเบียบวิธีวิจัย 

สถำนที่ศึกษำวิจัย 

การวิจัยนี้ ด าเนินการในโรงพยาบาลไทรโยค แผนกที่ใช้เก็บข้อมูล ได้แก่ แผนกผู้ป่วยนอก และแผนกผู้ป่วยใน 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ หัวหน้าหน่วยงาน ในแต่ละแผนก จ านวน 18 คน พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานใน

โรงพยาบาล จ านวน 40 คน ซึ่งเป็นผู้ให้บริการในช่วงการระบาดของโรคทั้งหมด จึงเลือกประชากรทั้งหมดในการศึกษา และผู้ป่วย

ที่มารับบริการ จ านวน 50 ราย 

เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย ประกอบไปด้วย 

แบบสอบถามหัวหน้าหน่วยงาน 
1.แบบประเมินเชิงปริมาณ ได้แก่ 
1.แบบสอบถามข้อมูลส่วนทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่ เพศ  อายุ ต าแหน่ง และระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานในต าแหน่ง

หัวหน้าหน่วยงาน 
แบบประเมินเชิงคุณภาพ ได้แก่ 
ส่วนที่ 2 ทัศนคติในการบริหารจัดการขององค์กรในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19  
ส่วนที่ 3 ปัจจัยที่เป็นปัญหา อุปสรรคในการบริหารจัดการทรัพยากร ของโรงพยาบาลไทรโยค ภายใต้สถานการณ์

การระบาดของโควิด 19 
ส่วนที่ 4  ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นต่อบริบทขององค์กรภายใต้การด าเนินการป้องกัน ควบคุม ตามมาตรการ

ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อของโควิด 19 ในช่วงที่มีการระบาด (ข้อเสนอแนะ ด้านสถานที่  ด้านอัตราก าลัง/การจัดสรรบุคลากร 

ด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์ ที่ต้องมีพร้อมใช้ในช่วงสถานการณ์ระบาด และข้อเสนอแนะอื่นๆ) 

2.แบบทดสอบความรู้ของพยาบาล โดยประเมินความรู้โรคโควิด -19  ความรู้ในการปฏิบัติตัว เพื่อป้องกันการ

แพร่กระจายเช้ือและการดูแลผู้ป่วยโควิด 19  เป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 15 ข้อ 

3.แบบสอบถามการรับรู้สมรรถนะแห่งตนของพยาบาลในการปฏิบัติการพยาบาลโควิด-19  ซึ่งผู้วิจัยพัฒนามาจาก

แนวคิดสมรรถนะแห่งตนของ แบนดูรา จ านวน 20 ข้อ  แบ่งออกเป็น 4 ด้าน  ได้แก่ การพยาบาล 5 ข้อ  ด้านการป้องกันและ

ควบคุมการแพร่กระจายเช้ือ 5 ข้อ  ด้านการท าความสะอาดส่ิงแวดล้อม 5 ข้อ 

 

 

 

 

 



5 

 

กำรตรวจสอบคุณภำพของเครื่องมือ  

เครื่องมือวิจัยได้ผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน  คือ  ด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการ  

ด้านบริหารพยาบาล และด้านการควบคุมโรคติดเช้ือในโรงพยาบาล  ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามและวัตถุประสงค์  

ระหว่าง  0.92-1.00  แบบทดสอบความรู้ได้ค่าความเชื่อมั่น โดยใช้สูตร Kuder-Richardson KR- 20 ได้ ค่า KR-20 เท่ากับ 0.73 

แบบประเมินการรับรู้สมรรถนะแห่งตนของพยาบาลเก่ียวกับการปฏิบัติการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยโควิด 19  ได้ค่าสัมประสิทธิ์

อัลฟาของคอนบาค เท่ากับ 0.82 

กำรพิทักษ์สิทธิ์ผู้เข้ำร่วมวิจัย 

ผู้วิจัยท าการพิทักษ์สิทธิ์ของผู้ให้ข้อมูล ตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการเก็บข้อมูล โดยได้ให้ข้อมูลและชี้แจงให้ทราบถึง

วัตถุประสงค์ และขั้นตอนของการเก็บข้อมูล การเข้าร่วมสนทนากลุ่มเพื่อประเมินผล  ระหว่างการเก็บข้อมูลผู้ให้ข้อมูลมีสิทธิ์จะยุติ

เมื่อไรก็ได้ ข้อมูลทุกอย่างจะเก็บรักษาเป็นความลับ การวิเคราะห์ข้อมูลรวมถึงการน าเสนอข้อมูลจะเป็นการน าเสนอในภาพรวม ไม่

เช่ือมโยงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

ขั้นการด าเนินการวิจัย 

ระยะที่ 1  1.พัฒนาองค์ความรู้ทางการพยาบาลและศึกษาความต้องการ  การพัฒนาองค์ความรู้ทางการพยาบาล    ด้วยการ

สัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interviewing) จากหัวหน้าหน่วยบริการต่างๆในโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้อง จ านวน 18 หน่วยงาน น า

ข้อมูลที่ได้มาพัฒนา และวางแผนการบริหารการพยาบาลในสถานการณ์การระบาดของโรคควิด-19  เพื่อรับรู้ถึงปัญหาที่เกิดใน

ระหว่างการปรับระบบบริการ 

  2.จัดระบบบริการตามปกติวิถีใหม่ (new normal) และนโยบายเกี่ยวกับ การพยาบาลผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 

ระยะอาการรุนแรงน้อย (mild) ที่ไม่มีอาการ (asymptomatic) ที่พักในสถานที่อื่น (HI ,CI) ที่ไม่ใช่โรงพยาบาล ตลอดจนจัดตั้งจุด

แยกคัดกรองให้เป็นสัดส่วน ไม่แออัด 

ระยะที่ 2 ทดลองใช้รูปแบบในการบริหารการพยาบาลท่ีได้จัดท าขึ้น หลังประชุมชี้แจงในทีมบริหาร 

ระยะที่ 3 ระยะประเมินผลและสรุปรูปแบบการบริหารการพยาบาล เป็นการประเมินผลลัพธ์ของการใช้รูปแบบการบริหารการ

พยาบาล ประเมินผลจากข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ 
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นิยำมศัพท ์

สถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ของโรงพยาบาลไทรโยค  หมายถึง สถานการณ์การระบาด ในช่วงเวลา เมษายน 

ถึง ตุลาคม 2564 

รูปแบบการบริหารการพยาบาลในสถานการณ์การระบาดของโควิด–19 หมายถึง ระบบการจัดการภายในของกลุ่มการ

โรงพยาบาลไทรโยค ด้านการจัดการสถานที่ การจัดสรรอัตราก าลังของบุคลากร การจัดการวัสดุอุปกรณ์ และการพัฒนาระบบการ

คัดกรองผู้ป่วยท่ีมารับบริการทั้งในและนอกเวลาราชการในช่วงท่ีมีการระบาดของโควิด 19 ในโรงพยาบาลไทรโยค 

 

            จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ในหัวหน้าหน่วยงาน  จ านวน 18 หน่วยงาน  พบว่า  

               ตารางที่ 1  ข้อมูลท่ัวไปแสดง จ ำนวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำง 

 

                    

 

 

 

จากการสัมภาษณ์เชิงลึก หัวหน้าหน่วยงานของโรงพยาบาลไทรโยค จ านวน 18 คน พบว่า หัวหน้าหน่วยงาน ส่วนใหญ่             

เป็นเพศหญิง ร้อยละ 72.22 เพศชาย ร้อยละ 27.78 

             

             

 

 

 

 

 

 

 

เพศ จ ำนวน ร้อยละ 

ชาย 5 27.78 

หญิง 13 72.22 
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                 ตำรำงที่ 2 แสดง จ ำนวน ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ของ อำยุ และระยะเวลำที่ปฏิบัติงำนในต ำแหน่ง 

ข้อมูล จ ำนวน ร้อยละ 

อำย ุ   

< 35 7 38.89 

     35 – 45 ปี 3 16.67 

     45 ปีขึ้นไป 8 44.44 

MAX = 53 MIN 22    = 43.61 

ระยะเวลำที่ปฏิบัติงำนในต ำแหน่ง

หัวหน้ำหน่วยงำน 

จ ำนวน 

 

ร้อยละ 

 

       < 1 ปี 1 5.55 

      1-10 ปี 8 44.44 

     11-20 ปี 5 27.78 

     21-30 ปี 3 16.67 

       >30 ปี 1 5.55 

MAX = 34 MIN = 1    = 14.55 

  

จากตาราง หัวหน้าหน่วยงานในโรงพยาบาลไทรโยค  มีอายุสูงสุด 53 ปี อายุน้อยที่สุด 22 ปี อายุเฉลี่ย 43 ปี          

มีระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน สูงสุด 34 ปี น้อยสุด  1 ปี เฉลี่ยมีระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในระดับหัวหน้า

หน่วยงาน 14 ปี 

                 ส่วนที่ 2 ทัศนคติในการบริหารจัดการขององค์กรในสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า  ๒๐๑๙ มี

ความเห็นว่า บุคลากรยังไม่มีความตระหนัก ในการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันตนเองในช่วงเวลาที่มีการระบาด และมีพฤติกรรมไม่ล้าง

มือก่อนและหลังสัมผัสผู้ป่วย ถึงร้อยละ 77.77 
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                ส่วนที่ 3 ปัจจัยที่เป็นปัญหา/อุปสรรคในการบริหารจัดการทรัพยากร ของโรงพยาบาลภายใต้สถานการณ์การระบาด

ของโควิด-19 ได้แก่  สัดส่วนของผู้ป่วยมีมากกว่าจ านวนบุคลากร ท าให้ปฏิบัติงานไม่ทันเวลา ร้อยละ 11.11 วัสดุ -อุปกรณ์ไม่

เพียงพอในแต่ละหน่วยงาน ร้อยละ 27.77 บุคลากรไม่ให้ความสนใจถึงผลกระทบหากมีการติดเชื้อในบุคลากรมากขึ้น ร้อยละ 

22.22   ผู้ป่วยมารับบริการ ไม่เป็นไปตามที่จัดวางแนวทางไว้  ร้อยละ5.55  พบบุคลากรมีพฤติกรรมจับกลุ่ม ถอดหน้ากากอนามัย

เวลาสนทนากัน และไม่เว้นระยะห่าง ร้อยละ 11.11   บุคลากรมีจ ากัด ท าให้การจัดอัตราก าลังไม่เหมาะสม  ร้อยละ 44.44  การ

ประสานงาน/ การสื่อสารที่ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ระหว่างหน่วยงาน ทั้งในและนอกองค์กร ร้อยละ 27.77  ไม่มีขั้นตอนที่

ชัดเจนในการปฏิบัติ ร้อยละ 22.22      

                 ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นต่อบริบทขององค์กรภายใต้การด าเนินการป้องกัน ควบคุม ตามมาตรการ

การป้องกันการแพร่กระจายเช้ือโควิด-19 ในช่วงที่มีการระบาด 

                ข้อเสนอแนะรำยด้ำน จ ำนวน ร้อยละ ระดับกำรต้องกำร

แก้ไข 

ด้ำนสถำนที ่    

ควรจัดสถานที่คัดแยกผู้ป่วยติดเช้ือโควิด-19 ให้ชัดเจน  ไม่

ควรเป็นทางผ่านเข้าออกของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานตามปกติ 

และห่างจากผู้ป่วยทั่วไป ตลอดจนห่างจากบ้านพักเจ้าหน้าที่ 

7 38.89 มำก 

ด้ำนอัตรำก ำลงั/กำรจดัสรรบุคลำกร    

ในช่วงเวลาท่ีมีการติดเช้ือในบุคลากร ควรจัดสรรบุคลากรมา

เติมเต็มในหน่วยงานที่ขาดบุคลากร 

8 44.44 มำก 

การจัดสรรบุคลากรต้องไม่กระทบกับ Workload ของแต่ละ

บุคคล 

2 11.10 น้อย 

การจัดสรรบุคลากรต้องไม่กระทบกับ Workload ของแต่ละ

บุคคล 

2 11.10 น้อย 

ด้ำนเครื่องมือ/อุปกรณ์ ที่ตอ้งมีพร้อมใช้ในช่วง

สถำนกำรณ์ระบำด 

   

ควรมีการจัดมาตรการ/จัดหา/ควบคุม การใช้อุปกรณ์การ

ป้องกันตนเองในช่วงท่ีมีการระบาด เพื่อให้เพียงพอต่อ     

การใช้งาน 

9 50.00 มำก 
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                ข้อเสนอแนะรำยด้ำน จ ำนวน ร้อยละ ระดับกำรต้องกำร

แก้ไข 

อุปกรณ์ PPE ไม่เพียงพอต่อการใช้งานของบุคลากร 2 11.10 น้อย 

ข้อเสนอแนะอื่นๆ    

บุคลากรต้องการขวัญ/ก าลังใจ/ค่าตอบแทนที่เหมาะสม 4 22.22 ปานกลาง 

ควรสร้างความตระหนักในบุคลากรในการปฏิบัติตาม

DMHTTA ของรัฐบาล เพื่อลดความเส่ียงจากการติดเช้ือ      

โควิด-19จากพฤติกรรมการรวมกลุ่ม ไม่เว้นระยะห่าง          

ไม่ล้างมือ และถอดหน้ากากอนามัยเวลาสนทนากัน 

5 50.00 มำก 

ควรจัดสรรพื้นที่โล่ง ในการคัดกรองผู้ป่วย      กลุ่มเสี่ยง 2 11.10 น้อย 

ควรหมุนเวียนบุคลากรไปปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ขาดแคลน

อัตราก าลัง 

1 5.55 น้อยที่สุด 

ไม่มีชุดตรวจคัดกรอง ATKที่เพียงพอกับปริมาณผู้ป่วยท่ีมา

รับบริการ 

1 5.55 น้อยที่สุด 

ควรมีการจัดตารางนัดหมายผู้ป่วยอย่างมีระบบ เพื่อลดการ

แออัด และระยะเวลา   รอคอย 

2 11.10 น้อย 

ควรมีทีมบุคลากรท่ีปฏิบัติงาน มากกว่า     1 ทีม 1 5.55 น้อยที่สุด 

เน้นความส าคัญในการ ถอด-ใส่ PPE ตามหลัก IC เพื่อลด

การติดเช้ือในบุคลากร 

1 5.55 น้อยที่สุด 

เน้นความส าคัญในการ ถอด-ใส่ PPE ตามหลัก IC เพื่อลด

การติดเช้ือในบุคลากร 

1 5.55 น้อยที่สุด 

ต้องการให้มีการประสานงานกับรพสต.เพื่อลดความซ้ าซอ้น

ในการน าผู้ป่วยกลุ่มเส่ียงเข้ามาคัดกรองในโรงพยาบาล 

2 11.10 น้อย 

ควรเพิ่มจุดล้างมือในสถานบริการ 3 16.66 ปานกลาง 

มีหลักในการประสานงาน/สื่อสารท่ีดี ระหว่างหน่วยงาน 2 11.10 น้อย 
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                ข้อเสนอแนะรำยด้ำน จ ำนวน ร้อยละ ระดับกำรต้องกำร

แก้ไข 

ควรมีการติดตามการท าความสะอาดภายหลังจากการใช้งาน

ในพื้นที่ที่มีผู้ป่วยติดเช้ือไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ มารับบริการ 

1 5.55 น้อยที่สุด 

รถน าส่งผู้ป่วยโควิดไม่เพียงพอ 1 5.55 น้อยที่สุด 

 

จากตาราง จะพบว่า หัวหน้าหน่วยบริการ มีความคิดเห็นว่า ส่วนที่จะต้องมีการด าเนินการแก้ไขให้เร็วที่สุด มี

ภาพรวม ดังนี้ คือ 

1.ควรจัดสถานทีค่ัดแยกผู้ป่วยติดเช้ือโควิด-19 ให้ชัดเจน ไม่ควรเป็นทางผ่านเข้าออกของบุคลากรท่ีปฏิบัติงาน- 

  ตามปกติ และห่างจากผู้ป่วยท่ัวไป ตลอดจนห่างจากบ้านพักเจ้าหน้าท่ี 

2.ในช่วงเวลาท่ีมีการติดเช้ือในบุคลากร ควรจัดสรรบุคลากรมาเติมเต็มในหน่วยงานที่ขาดบุคลากร 

3.ควรมีการจัดมาตรการ/จัดหา/ควบคุม การใช้อุปกรณ์การป้องกันตนเองในช่วงที่มีการระบาด เพื่อให้เพียงพอต่อ 

  การใช้งาน 
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ตำรำงที่ 3  จ านวนและร้อยละความรู้ของพยาบาลเกี่ยวกับโรคและการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 และการปฏิบัติตัวเพื่อ

ป้องกันการแพร่กระจายเช้ือ 

ควำมรู้                                                                                จ ำนวน (คน)                ร้อยละ 

ระดับความรู้ในภาพรวม                                                                                                 

ต่ า                                                                                                 4                          10 

ปานกลาง                                                                                       30                          75 

สูง                                                                                                 6                          15 

ระดับความรู้เร่ืองโรคและการดูแลผู้ป่วยโรคโควิด 19 

ต่ า                                                                                                6                           15 

ปานกลาง                                                                                      24                           60 

สูง                                                                                              10                           25 

ระดับความรู้ในการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเช้ือ 

ต่ า                                                                                              5                            12.5 

ปานกลาง                                                                                    32                            80 

สูง                                                                                              3                             7.5 

 

                 การประเมินความรู้ ภาพรวม พบว่า พยาบาลวิชาชีพส่วนใหญ่มี ความรู้ อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งในเรื่องความรู้

เก่ียวกับโรค และการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ตลอดจนการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเช้ือ 

 

ตำรำงที่ 4 ค่าเฉลี่ย คะแนนการรับรู้สมรรถนะแห่งตนของพยาบาลรายด้าน 

กำรับรู้สมรรถนะแห่งตน                                               ค่ำเฉลี่ย    ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน    กำรแปลผล 

ด้านการพยาบาล                                                            2.86                0.23                  สูง 

ด้านการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเช้ือ                       2.82                0.19                  สูง 

ด้านการท าความสะอาดส่ิงแวดล้อม                                      2.75                0.30                  สูง 

                          คะแนนเฉลี่ยรวม                                  2.81                0.24                  สูง 
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ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสนทนากลุ่มของหัวหน้าหน่วยงานขององค์กรพยาบาล 

1.รูปแบบบริหารจัดการ ควรมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลา  ในระบบปัจจุบันยังพบว่า 

อัตราก าลังคนไม่เพียงพอ ขาดการประสานงานในแต่ละหน่วยบริการ ระบบการคัดกรอง ในและนอกเวลายังพบปัญหา ผู้ป่วยมี

ความแออัด ท าให้ดูแลไม่ทั่วถึง เกิดความไม่พึงพอใจต่อสถานบริการ 

2.ปัญหาและอุปสรรคในการดูแลผู้ป่วยโควิด ช่วงที่มีการระบาด คือ  อาคารที่รองรับการคัดกรอง คับแคบ  อากาศถ่ายเท

ไม่ดี  ชุดPPE และถุงมือ ยังคงมีเพียงพอใช้ต่อความต้องการในการปฏิบัติงาน ด้านภาระงาน เสียงส่วนใหญ่จากหน่วยงานต่างๆ      

มีความเห็นว่า ภาระงานเพิ่มขึ้น ขาดก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

3.อยากให้มีการฟื้นฟูเจ้าหน้าที่ในการคัดกรอง สวมใส่ชุด PPE และเพิ่มเติมความรู้ใหม่ๆ ในช่วงที่มีการระบาด เพื่อให้

พยาบาลและเจ้าหน้าที่อ่ืนๆ มีความรู้ท่ีถูกต้อง สามารถน ามาปรับใช้กับหน่วยงานได้ 

สรุปและอภิปรำยผล 

ระยะที่ 1    ควรจัดสถานที่คัดแยกผู้ป่วยติดเช้ือโควิด-19 ให้ชัดเจน ไม่ควรเป็นทางผ่านเข้าออกของบุคลากรที่ปฏิบัติงานตามปกติ 

และห่างจากผู้ป่วยท่ัวไป ตลอดจนห่างจากบ้านพักเจ้าหน้าท่ี 

                ในช่วงเวลาที่มีการติดเชื้อในบุคลากร ควรจัดสรรบุคลากรมาเติมเต็มในหน่วยงานที่ขาด บุคลากร ควรมีการจัด

มาตรการ/จัดหา/ควบคุม การใช้อุปกรณ์การป้องกันตนเองในช่วงที่มีการระบาด เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งาน  เนื่องจากนอกเวลา 

ไม่สามารถเบิกจ่ายอุปกรณ์ได้ หากอุปกรณ์หมดหรือไม่เพียงพอในแต่ละจุดบริการ มีการน าชุดกันฝนมาใช้ทดแทนเอี๊ยมพลาสติก

แขนยาว เนื่องจากไม่เพียงพอในช่วงแรก 
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ระยะกำรด ำเนนิกำร ก่อนกำรพัฒนำรูปแบบ หลังพัฒนำรูปแบบ กำรประเมินผลลัพธ ์

ระยะที่ 1 

เดือนที่มีการระบาดระลอก

ใหม่  

เมษายน – พฤษภาคม 2564 

ยังไม่มีการตั้ง ARI Clinic นอกเวลาราชการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อุปกรณ์ PPE ในบางหน่วยงานไม่มีความ

เพียงพอต่อการใช้งาน 

 

 

 

 

ไม่มีหอผู้ป่วยท่ีรองรับผู้ป่วยติดเชื้อcovid-

19 

 ปรับระบบบริหารจัดการ ให้นอก

เวลาราชการ การดูแลคัดกรอง

ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงโควิด-19ให้อยู่ใน

ความ รับ ผิ ด ชอบของแผน ก

อุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช 

 แจ้ งน โยบาย การแต่ งกายที่

เหมาะสมกับการท าหัตถการ

ต่างๆโดยยึดหลัก IC เพื่อลดการ

ใช้ PPEที่ ไม่ เหมาะสมเป็นการ

ค วบ คุ ม เพื่ อ ให้ มี ป ริ ม าณ ที่

เพียงพอต่อการใช้งาน 

 

 ปรับระบบการเบิกจ่าย PPE โดย

เพิ่ ม รายการส าหรับการเบิ ก

เร่งด่วนในใบเบิก ทั้งนี้ เพื่อให้มี

อุปกรณ์ป้องกันตนเองส่วนบุคคล

พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

 

 ด าเนินการเปิดหอผู้ป่วย Cohort 

Ward และจัดอัตราก าลังในการ

ขึ้นปฏิบัติงานเป็น ผลัดละ 12 

ชั่วโมง โดยคิดอัตราบุคลากร ต่อ 

ผู้ป่วย  เป็น 1 : 6 

 

 

 

 

 นอกเวลาราชการ

สามารถให้บริการ

คัดแยกผู้ป่วยกลุ่ม

เสี่ยงออกจากผู้มา

รับบริการปกติ ได้ 

ท าให้ผู้ป่ วยเข้าถึ ง

บริการได้รวดเร็วขึ้น 

 

 

 

 

 

 หลั งด า เนิ น การ    

1 เดื อ น  พ บ ว่ า 

ก า ร ห มุ น เวี ย น

อุ ป ก ร ณ์  PPE      

มีเพียงพอต่อการ

ใช้งาน 

 มีตึกผู้ป่วยรองรับ

ผู้ติดเชื้อแยกจาก

ตึกผู้ป่วยสามัญ  
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ระยะกำรด ำเนนิกำร ก่อนกำรพัฒนำรูปแบบ หลังพัฒนำรูปแบบ กำรประเมินผลลัพธ ์

มิถุนำยน - กรกฎำคม 2564 อัตราก าลังไม่ เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

เนื่องจากพบว่า บุคลากรทางการแพทย์ติด

เช้ือโควิด -19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นอกเวลาราชการ เสาร์-อาทิตย์ กณีมีผู้ป่วย

ผ ล ATK positive ห รื อ  มี ผ ล RT PCR     

นอกจังหวัดมารับการคัดกรองเพื่อ Admit 

ยังไม่มีแนวทางที่ชัดเจนในการจัดบุคลากร

เพื่อลงไปปฏิบัติหน้าที่ในจุดARI นอกเวลา

ซึ่ งแยกออกจากหน่วยบริการของงาน

อุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช 

 ขออัตราก าลังเสริมจากสสอ.    
ไทรโยค โดยให้พยาบาลวิชาชีพ
มาปฏิบัติงานในหน่วยบริการ 
งานอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช 
ช:บ ในอัตรา 1:1 

  จัดบุคลากรจาก OPD และ ER 
รวมไปถึง IPD ไปปฏิบัติงานที่ 
Cohort ward ในอัตราก าลัง 2 
: 2 : 2 โดยมีบุคลากรของ IPD 
เป็นหลัก 

 ปรับเวลาการปฏิบัติงานของ
บุคลากรจาก เวร 12 ชั่วโมง 
เป็น ผลัดละ 8 ชั่วโมง โดย
จัดเป็น เช้า บ่าย ดึก แยก
ตารางเวรจากตารางของหน่วย
บริการ 

 ติดตามระบบการปฏิบัติงานใน
ทุก 2 สัปดาห์ เพื่อประเมิน
ผลลัพธ์ 

 ปรับตาราง ER เพิ่มบุคลากรลง
ไปจุด คัดกรอง ARI นอกเวลา 
1 คน เรียกอัตราเสริมจาก IC 1 
คน เพื่อมาคัดกรองแยกสีกลุ่ม
ผู้ป่วย Covid-19 
 

 จัดคนงาน/ผู้ช่วยเหลือคนไข้ /
แม่บ้าน ไปยังจุดARI นอกเวลา
ราชการ 1 คน ตั้งแต่เวลา 
08.30 น.- 20.30 น.เพื่อใหก้าร
บริการรวดเร็วขึ้น 
 

 

 มีอัตราก าลัง
หมุนเวียนเพียงพอ 
พยาบาลในแต่ละ
หน่วยงานไม่เกิด
การเหนื่อยล้า 

 3 เดือนต่อมาหลัง
ด าเนินการยอด
การติดเช้ือใน
บุคลากรเป็นศูนย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผู้ป่วยเข้าถึงบริการ
ได้รวดเร็วขึ้น ระยะ
การรอคอยการ
admit ลดลง เหลือ
2-4 ชั่วโมง ไม่มี
ผู้ป่วยตกค้าง 
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พบว่า ผู้ป่วยรอคอยการคัดกรองนานกว่าจะได้รับการ Admit ซึ่งโดยปกติ รอนาน มากกว่า 6 ชั่วโมง, ระยะเวลาใน

การรอ Chest X-ray ยาวนาน  เส้นทางในการไป x-ray เสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อ แม้มีการกั้นไม่ให้ผู้ป่วยอื่นขึ้นมาสัมผัส,

บุคลากรยังคงติดเชื้อเพิ่มสัปดาห์ ละ 1 ราย คิดเป็น 0.66 % ของบุคลากรทั้งหมด แต่หากวิเคราะห์ภายใน 2 เดือน มีบุคลากรซึ่ง

เป็นพยาบาลติดเช้ือ 6 ราย แพทย์ 1 ราย เวชกิจ 1 ราย พนักงานขับรถยนต์ 1 ราย เจ้าหน้าที่ X-ray    1 ราย เจ้าหน้าท่ี Supply 

1 ราย  เภสัชกร 1 ราย รวม 12 ราย คิดเป็น 8% ของบุคลากรทั้งหมด ความพึงพอใจของผู้มารับบริการ ต่อโรงพยาบาล พบว่า    

พึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 75   

ข้อเสนอแนะ 

 ควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ได้แก่ พยาบาล เจ้าหน้าที่ x-ray เป็นระยะๆ เพื่อน ามาปรับปรุงระบบ

บริหารจัดการ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบทขององค์กรพยาบาล ตลอดจนสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 

 ควรมีการสื่อสารสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในแนวทาง/มาตรการ การบริหารการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง ในหลายๆ

ช่องทาง เช่น ด้วยวาจา ด้วยลายลักษณ์อักษร หรือ ช่องทางการออนไลน์  เพื่อให้เกิดความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน 

เป็นการเตรียมรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ และโรคอุบัติใหม่ 

 ควรปรับปรุงสถานที่ ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การคัดแยกผู้ป่วยติดเชื้อ ออกจากคลินิกปกติ เพื่อความมั่นใจ ลดการติด

เช้ือในบุคลากร และเกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานภายใต้สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 

 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อภาครัฐ คือ ใช้วิกฤตโควิด-19 เป็นบทเรียนในการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับเหตุฉุกเฉิน

ในอนาคต ออกแบบระบบการจัดการในการให้บริการแบบ New Normal 

 ควรมีการติดตามประเมินระดับความเครียดของบุคลากรในช่วงที่ต้องเผชิญกับเหตุฉุกเฉินของโรคอุบัติใหม่เป็นระยะ 

 ควรมีมาตรการเข้มข้นในเรื่องของการป้องกันการแพร่กระจายเช้ือในโรงพยาบาล เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับภาคประชาชน 
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