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บทบรรณาธกิาร
           ในวาระที�จุลสารการจดัการความรู ้ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจา้ตากสนิมหาราช ได้ดําเนินภารกิจ
ด้านการจดัการความรูม้าจนถึงฉบบัที� 6 ผมในฐานะบรรณาธกิารเมื�อมองยอ้นกลับไป ก็รูส้กึวา่พวกเราได้
เดินทางมาไกลจากเดิมมากจรงิ ๆ ผมสมัผสัได้ถึงการพฒันาและการเปลี�ยนแปลงของทกุๆ หน่วยงานใน
โรงพยาบาล ทั�งทีมงานด่านหน้าหรอืกลุ่มงานสนับสนุน ฯลฯ ต่างก็ขบัเคลื�อนการพฒันาหน่วยงานของ
ตนเองกันอยา่งเขม้ขน้และถึงแมว้า่บุคลากรทกุคนจะทํางานในหว้งภาวะวกิฤต Covid-19 ก็ตามที แต่
การพฒันาก็ยงัดําเนินต่อไปอยา่งต่อเนื�องไมห่ยุดพกั ซึ�งจุลสาร KM ก็จะทําหน้าที� Memory ผลงาน
และชุดความรูข้องทกุท่านไวอ้ยา่งเป�นระบบและถ่ายทอดผลงานเหล่านั�นออกไปสูภ่ายนอก เพื�อเสรมิสรา้ง
บรรยากาศและภาพลักษณ์ KM ที�ดีของโรงพยาบาลต่อไป 
             สาํหรบัจุลสาร KM - TSM ป�ที� 1 ฉบบัที� 6 นี� ก็มบีทความจากหลายสว่นงาน จาํนวน 5 เรื�อง
ได้แก่ เรื�องที� 1 ถอดบทเรยีนโรงพยาบาลสนาม: มุมมองจากผูป้ฏิบติังาน โดย คณุชลาลัย เขยีวสวุรรณ
หวัหน้าพยาบาลเฉพาะกิจโรงพยาบาลสนาม ที�จะมาพูดคยุถึงการดแูลผูป้�วย Covid-19 ในโรงพยาบาล
สนามกับประสบการณ์การประสานงานและการบรหิารคนในสภาวะวกิฤต เรื�องที� 2 Best Practice ของ
NCD Clinic Plus โดย คณุรุง่นภา เกียรติรว ี จากคลินิกไรพุ้ง (DPAC) ซึ�งมผีลงานโดดเด่นจาก
รางวลัชนะเลิศ NCD Clinic Plus ระดับเขตและรางวลัรองชนะเลิศอันดับ 1 NCD Clinic Plus
Awards ป� 2564 ประเภทโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ระดับประเทศ เรื�องที� 3 TakSET กับการเรยีนรูโ้ดย
ใชส้ถานการณ์เสมอืนจรงิ โดย ผศ.(พเิศษ)นพ.ชยักิจ อุดแน่น ผอ.ศูนยแ์พทยฯ์ ที�จะมาบอกเล่าถึงที�มา
ของหอ้ง Simulation กับขอ้ดีและผลลัพธข์องการเรยีนรูใ้นกลุ่มนิสติแพทย ์เรื�องที� 4 คยุเรื�องเงินๆ 
ทองๆ ของโรงพยาบาลกับคณะกรรมการ CFO โดย นพ.สายชล รชัตธรรมากลู  

ผูช้ว่ยศาสตราจารยพ์เิศษ นายแพทยช์ยักิจ  อุดแน่น
บรรณาธกิารจุลสารการจดัการความรู้

โรงพยาบาลสมเด็จพระเจา้ตากสนิมหาราช

และคุณปรยีาดา ตรปีระวัติ ในฐานะคณะกรรมการ CFO ของโรงพยาบาล
ที�จะมาอธิบายประเด็นการบรหิารการเงินในโรงพยาบาลกับบทบาทของกลุ่ม
งานประกันสุขภาพ ซึ�งเป�น Topic ที�น่าสนใจในการบรหิารการเงินยุคใหม่
และ เรื�องที�  5 พยาบาลห้องคลอดกับการจัดการสตรตัี�งครรภ์ที�ติดเชื�อ
Covid-19 โดย คุณดารารตัน์ บุญยรตัน์ กลุ่มงานการพยาบาลผู้คลอด ที�
จะมาบอกเล่าถึง การสรา้ง PC Zone กับการจัดการผู้คลอดที�มีความเสี�ยง
และ/หรอืติดเชื�อ Covid-19 รวมไปถึงการจัดการผู้คลอดติดเชื�อ Covid
Case แรกของ รพ.ตสม.
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http://203.157.71.163/kpi/uploads/20200207040218-DPAC256204.pdf


       การจดัตั�งโรงพยาบาลสนาม (มทร. ตาก) ครั�งที� 1 และครั�งที� 2
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      จากสถานการณ์โรค Covid-19 ที�แพรร่ะบาดไปทั�วโลก สง่ผลใหป้ระเทศไทยมผีูป้�วยและผูเ้สยีชวีติจาก
โรค Covid-19 เป�นจาํนวนมาก ซึ�งจงัหวดัตากฝ�� งตะวนัออก (ประกอบไปด้วย 4 อําเภอ ได้แก่ อําเภอเมอืง-
ตาก อําเภอบา้นตาก อําเภอสามเงาและอําเภอวงัเจา้) ก็นับเป�นพื�นที�ที�ได้รบัผลกระทบจากการแพรร่ะบาด
ของโรคในครั�งนี�เชน่กัน โดยประมาณต้นเดือนพฤษภาคม 2564 ที�ผา่นมา ได้เกิดเหตกุารณ์ Cluster ณ
หมูบ่า้นผาผึ�ง ตําบลเชยีงทอง อําเภอวงัเจา้ จงัหวดัตาก (Cluster  ผาผึ�ง) พื�นที�ดังกล่าวเป�นพื�นที�ของ
กลุ่มชาติพนัธุแ์ละจากรายงานเบื�องต้น ยงัพบผูติ้ดเชื�อ Covid-19 รายใหมเ่พิ�มขึ�นประมาณ 200 ราย และ
ผูเ้ฝ�าระวงัอีกมากกวา่ 200 ราย จงึต้องมกีารเป�ดโรงพยาบาลสนาม (Field Hospital) ในจงัหวดัตากฝ�� ง
ตะวนัออกเป�นครั�งแรก ที�อาคารอเนกประสงค์ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา วทิยาเขตตาก
(มทร. ตาก) ในวนัที� 20 พฤษภาคม 2564 และ "นายแพทยอ์านนท์ ทองคงหาญ" แพทยเ์วชศาสตร์
ครอบครวั ได้รบัการแต่งตั�งใหเ้ป�นผูอํ้านวยการโรงพยาบาลสนาม อนึ�ง โรงพยาบาลสนามแหง่นี� สามารถ
รองรบัผูป้�วยโรค Covid-19 ได้สงูสดุถึง 260 เตียง และมกีารเตรยีมความพรอ้มสงูสดุในการรกัษาผูป้�วย
ทั�งในด้านทีมบุคลากรวชิาชพีเกือบ 20 ชวีติ และอุปกรณ์อํานวยความสะดวกต่างๆ ซึ�งได้รบัความรว่มมอื
จากทกุภาคสว่นในการจดัสรรอุปกรณ์เป�นอยา่งดี ทั�งนี� การเป�ดโรงพยาบาลสนามครั�งที� 1 ได้จดัสง่ผูป้�วย
รายสดุท้ายกลับบา้นในวนัที� 26 มถินุายน 2564 รวมระยะเวลาทั�งหมด 36 วนั 
       ต่อมา จากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรค Covid-19 ในพื�นที�กรุงเทพฯ และปรมิณฑล สง่ผลให้
จงัหวดัตากต้องมกีารกําหนด "นโยบายคนตากไมทิ่�งกัน" เพื�อรองรบัผูป้�วยโรค Covid-19 จากพื�นที�เสี�ยง
กลับเขา้มารบัการดแูลรกัษาในจงัหวดัตาก  โดยมกีารเป�ดโรงพยาบาลสนามที�  มทร. ตาก เป�นครั�งที� 2 ใน
วนัที� 9 กรกฎาคม 2564 ซึ�งมรีะยะเวลาหา่งจากการป�ดโรงพยาบาลสนามครั�งที� 1 เพยีง 12 วนั เท่านั�น และ
ในป�จจุบนั ยงัมผีูป้�วยถกูสง่มาเขา้รบัการรกัษาที�โรงพยาบาลสนามอยา่งต่อเนื�อง ทั�งกลุ่มวยัทํางาน เด็ก
และผูส้งูอายุ เป�นต้น ในขณะที�การจดัสรรอุปกรณ์อํานวยความสะดวกต่างๆ อาทิ อาหาร อุปกรณ์ป�องกัน
โรค เวชภัณฑ์และการรกัษาความปลอดภัย ต่างก็ได้รบัความรว่มมอืจากทกุภาคสว่นเป�นอยา่งดีเชน่เดิม
(ขอ้มูล ณ วนัที� 11 สงิหาคม 2564)
        อยา่งไรก็ตาม การปฏิบติังานในโรงพยาบาลสนามได้สะท้อนภาพ "ความรว่มมอืที�ดี" ของทกุภาคสว่น
อีกทั�ง ทีมงานยงัได้ฝ�กฝนประสบการณ์และการเผชญิหน้ากับเหตฉุกุเฉินในมติิต่างๆ ที�สามารถเกิดขึ�นได้
ตลอดเวลาในทกุๆ วนั อันจะเป�นบทเรยีนที�มคีณุค่ายิ�งในชวีติของพยาบาลวชิาชพีคนหนึ�ง
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ชลาลัย เขียวสุวรรณ
กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป�วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
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       การบรหิารอัตรากําลังพยาบาลวชิาชพี
      พยาบาลวชิาชพีถือเป�นบุคลากรด่านหน้าที�จาํเป�นต้องมกีารบรหิารอัตรากําลังอยา่งรอบคอบ โดยเฉพาะ
อยา่งยิ�ง พยาบาลวชิาชพีที�มาปฏิบติังานในโรงพยาบาลสนาม จะได้รบัการจดัสรรทีมจากกลุ่มการพยาบาล
ซึ�งในการทํางานในสถานการณ์ปกติ จะมพียาบาลวชิาชพีผลัดเปลี�ยนกันมาปฏิบติังาน จาํนวน 8 คน หากแต่
ในชว่งที�โรงพยาบาลสนามมผีูป้�วยเป�นจาํนวนมาก (สถิติสงูสดุถึง 190 ราย/วนั) จาํเป�นต้องมพียาบาล
วชิาชพีมาชว่ยงานเพิ�มอีก 2 คน รวมเป�น 10 คน ในขณะที� การทํางานของพยาบาลวชิาชพีนั�น จะแบง่เวร
ปฏิบติังานออกเป�น 2 ชว่ง คือ เวรเชา้ (เวร Day) ปฏิบติังานตั�งแต่ 08.00 - 20.00 น. และเวรกลางคืน
(เวร Night) ปฏิบติังานตั�งแต่ 20.00 - 08.00 น. ทั�งนี� พยาบาลวชิาชพีจะมหีน้าที�ความรบัผดิชอบหลาย
ด้าน อาทิ การรบัผูป้�วยรายใหม ่การดแูลติดตามผูป้�วย การเจาะเลือดผูป้�วยและการทําเวชระเบยีน เป�นต้น 
      มากไปกวา่นั�น พยาบาลวชิาชพีทกุคนที�ปฏิบติังานในโรงพยาบาลสนาม จะปฏิบติังานติดต่อกันจาํนวน
21 วนั และมวีนัหยุดพกัเพื�อกักตัวอีก 5 วนั โดยจะ Swab เพื�อตรวจเชื�อ Covid-19 ก่อนปฏิบติังาน เพยีง
1 วนั เท่านั�น หากผล Swab เป�นลบ ก็สามารถปฏิบติังานที�หอผูป้�วยได้ทันที โดยที�ผา่นมา ยงัไมเ่คยมี
พยาบาลวชิาชพีคนใดที�ติดเชื�อ Covid-19 จากการปฏิบติังานที�โรงพยาบาลสนามเลย
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       การดแูลผูป้�วยโรค Covid-19 
ณ โรงพยาบาลสนาม

       1. การรบัผู้ป�วยใหม ่เนื�องจากโรงพยาบาลสนามมผีูป้�วยโรค Covid-19 รายใหมเ่ขา้รบัการรกัษาใน
ทกุๆ วนั ดังนั�น บทบาทของพยาบาลวชิาชพีก็คือการสื�อสารและสรา้งความเขา้ใจเกี�ยวกับแนวปฏิบติัตนที�
ถกูต้องใหแ้ก่ผูป้�วยรายใหมท่กุคน ตั�งแต่การเอื�ออํานวยความสะดวกต่างๆ การแจง้ระยะเวลาในการตรวจ
รา่งกาย การเจาะเลือด อาหารการกินทั�ง 3 มื�อ นํ�าดื�ม การทิ�งขยะติดเชื�อ การแจง้อาการและเหตฉุกุเฉิน
ผา่น Line การจา่ยยาและการจดัเวรเพื�อทําความสะอาดหอ้งนํ�า เป�นต้น 
        2. การดแูลรกัษาผู้ป�วย นอกเหนือจากการสื�อสารกับผูป้�วยทกุรายแล้ว ภารกิจสาํคัญของพยาบาล
วชิาชพีอีกด้านก็คือเวชปฏิบติัในการดแูลผูป้�วย โดยการดําเนินงานในพื�นที�ที�ผูป้�วยนอนพกัรกัษาตัวอยูน่ั �น
ต้องมกีารใสชุ่ด PPE และอุปกรณ์ป�องกันอยา่งระมดัระวงัทกุครั�ง เพื�อป�องกันการติดเชื�อจากผูป้�วย
ได้แก่ การเจาะเลือดผูป้�วย การวดัค่าออกซเิจน การพาผูป้�วยไป X-ray การประเมนิอาการผูป้�วย การจา่ย
ยาฟาวพิริาเวยีรแ์ละในกรณีเกิดเหตฉุกุเฉิน พยาบาลวชิาชพีต้องมกีาร CPR ชว่ยเหลือผูป้�วย ตลอดจน
การสง่ต่อผูป้�วยไปยงัโรงพยาบาลเพื�อไปรกัษาตัวที� Cohort ward ต่อไป เป�นต้น
     3. การประสานงานเพื�อสง่ต่อผู้ป�วยกลับบา้น เมื�อผูป้�วยเขา้รบัการรกัษาในโรงพยาบาลสนามเป�น
เวลา 14 วนั และได้รบัการประเมนิจากแพทยว์า่ใหส้ามารถกลับบา้นได้ พยาบาลวชิาชพีต้องมกีารติดต่อ
ประสานงานกับผูป้�วย ครอบครวัของผูป้�วย ตลอดจน อสม. ประจาํหมูบ่า้น เพื�อใหป้ลายทางที�ผูป้�วยจะ
กลับไปนั�น มกีารจดัเตรยีมสถานที�ในการกักตัว ไมว่า่จะเป�น CI หรอื HI นอกจากนี� พยาบาลวชิาชพียงั
ต้องติดต่อประสานงานกับรถตู้เพื�อรบัสง่ผูป้�วย ทั�งรถของโรงพยาบาลและองค์กรปกครองสว่นท้องถิ�น
โดยมกีารบนัทึกรายละเอียดทั�งหมดเป�นอยา่งดี
        4. การบนัทึกเวชระเบยีน เนื�องจากผูป้�วยที�เขา้รบัการรกัษาในโรงพยาบาลสนามมจีาํนวนมาก ทําให้
เวชระเบยีนที�บนัทึกขอ้มูลผูป้�วยมจีาํนวนมากไปด้วย ซึ�งพยาบาลวชิาชพีนอกจากจะอํานวยความสะดวกให้
แก่ผูป้�วยแล้ว ยงัชว่ยเขยีนเวชระเบยีนผูป้�วยและคียข์อ้มูลผูป้�วยลงในระบบคอมพวิเตอรอี์กเชน่กัน

   จากที�กล่าวมาก่อนหน้านี� จะเหน็ได้วา่บทบาทการทํางาน
ของพยาบาลวชิาชพีในการดแูลผูป้�วยโรค Covid-19 นั�น
มหีลายมติิ ตั�งแต่การรบัผูป้�วยรายใหม ่ การดแูลติดตาม
ผูป้�วย การเจาะเลือดผูป้�วย การชว่ย X-ray ปอดผูป้�วย
การทําเวชระเบยีน และการประสานงานกับครอบครวัหรอื
ชุมชนปลายทางในการทํา CI หรอื HI เพื�อสง่ตัวผูป้�วย
กลับบา้น เป�นต้น โดยสามารถสรุปพอสงัเขปได้ดังนี�
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       บทเรยีนจากโรงพยาบาลสนาม: 
ประสบการณ์ ความทรงจาํและภาพอนาคต
      หลังจากเป�ดโรงพยาบาลสนาม ครั�งที� 1 ในเดือนพฤษภาคม
จนถึงวนันี� ทีมงานได้ทํางานติดต่อกันเป�นเวลาเกือบ 3 เดือน
โดยที�ไมไ่ด้หยุดพกั ถ้าถามวา่เหนื�อยไหม ? ต้องขอใชพ้ื�นที�ตรงนี�
ตอบวา่ "เหนื�อยมาก แต่ความเหนื�อยล้าพวกนี� นอนพกัก็หาย"
มากไปกวา่นั�น คือ "รูส้กึภมูใิจทกุครั�ง เวลาเห็นผู้ป�วยกลับบา้น" 
โดยเฉพาะ "กลุ่มผู้ป�วยชาติพนัธุ"์ เพราะพวกเขาใหค้วามรว่มมอื
ในการรกัษาอยา่งดี กระทั�งในวนัที�พวกเขากลับบา้น ยงัได้กล่าว
ขอบคณุทีมงาน ซึ�งพวกเราสมัผสัได้ถึงความจรงิใจของพวกเขา
จรงิๆ 
 สว่นบทเรยีนที�พวกเราได้รบัจากการปฏิบติังานที�โรงพยาบาล
สนาม นอกเหนือจากเวชปฏิบติัทางพยาบาลและทักษะการทํางาน
ในความเสี�ยงแล้ว สิ�งสาํคัญที�พวกเราได้เรยีนรู ้ คือ "สติ" เพราะ
การดแูลผูป้�วย การติดต่อประสานงานและการสื�อสาร ฯ ล้วนต้อง
มกีารจดัลําดับความสาํคัญ ต้องตั�งใจและจดจอ่กับงานที�ปฏิบติั
และสื�อสารขอ้มูลที�ถกูต้อง การทํางานอยา่งมสีติยอ่มจะชว่ยลด
ป�ญหาจากการทํางานกับหลากหลายผูค้นได้เป�นอยา่งด ี
     ถัดมา คือ "การรูจ้กัเครอืขา่ยใหม่ๆ " เพราะวา่การทํางานต้อง
ใชก้ารประสานงานกับหลายฝ�าย ไมว่า่จะเป�น อส./สห. ที�ทําหน้าที�
เฝ�าระวงัความปลอดภัย, กลุ่ม อสม. ที�ชว่ยทํา CI หรอื HI ใน
กรณีที�ผูป้�วยเดินทางกลับบา้น, กลุ่มอาจารย ์จาก มทร. ตาก ใน
การเอื�ออํานวยสถานที�, กลุ่มน้องพยาบาลวชิาชพี จาก รพ.สต. ที�
เขา้มาชว่ยดแูลผูป้�วย และหน่วยงานต่างๆ ที�ใหก้ารสง่เสรมิและ
สนับสนุนความชว่ยเหลือในทกุรูปแบบ เป�นต้น 
     บทเรยีนอีกเรื�องที�ลืมไมไ่ด้เลย คือ "นํ�าใจของคนไทย" ตลอด
ระยะเวลาที�พวกเราปฏิบติังานนั�น พวกเราได้รบัของบรจิาคจาก
ทกุภาคสว่นอยา่งมากมาย ทั�งอาหาร อุปกรณ์ป�องกันโรคต่างๆ 
 ชุด PPE หน้ากากอนามยั Face shield รวมทั�ง เครื�องอํานวย
ความสะดวกด้านที�นอน เป�นต้น
    สดุท้าย ในสว่นภาพอนาคตของการทํางาน พวกเรามองวา่
การปฏิบติังานของทีมงานที�โรงพยาบาลสนาม ณ ตอนนี� เป�นไป
ด้วยดี ซึ�งในฐานะหวัหน้างานที�ดแูลมาตั�งแต่แรกเริ�ม เราไมอ่ยาก
สรา้งบรรยากาศการทํางานแบบเครง่เครยีด แต่จะเน้นใหท้กุคน
ทํางานตามหน้าที�ของตนอยา่งดีที�สดุ ปลอดภัยที�สดุและสบาย
ที�สดุ เท่าที�จะเป�นไปได ้  นอกจากนี� ในสว่นของผูป้�วย ก็ต้องได้รบั
การดแูลอยา่งดีที�สดุเชน่กัน
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       โรคไมติดตอเรื้อรัง (Non-communicable diseases: NCDs)  เป็นปัญหาสุขภาพอันดับ 1
ของโลกและประเทศไทย รวมทัง้ยังเป็นสาเหตุการเสียชีวิตมากกวารอยละ 70 ของการเสียชีวิต
ทัง้หมดอีกดวย โดยการดําเนินงานดานโรค NCDs นัน้ กระทรวงสาธารณสุขจะใหความสําคัญไปที่
โรคเบาหวาน (DM) โรคความดันโลหิตสูง (HT) โรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD) และโรคไตเรื้อรัง
(CKD) โดยเฉพาะ ดังนัน้ กรมควบคุุมโรคจึงกําหนดแนวทางในการพััฒนาระบบบริิการสุุขภาพของ
คลิินิิกโรค NCDs ขึ้น ดวยการขับเคลื่อนการดําเนินงาน NCD Clinic Plus ตัง้แตปี พ.ศ.2557 โดย
ยึดหลัก Chronic Care Model รวมกับ PMQA ซึ่งโรงพยาบาลทุกแหงจะไดรับการรับรองคุณภาพ
ทัง้หมด 100% แตอยางไรก็ตาม ถึงแมวาจะมีการดําเนินตามนโยบายดังกลาวแลว แตสถานการณ
โรค NCDs ก็ยังคงมอีุบัติการณเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเน่ืองเชนเดิม 
     สําหรับจังหวัดตาก โรค NCDs ก็เป็นปัญหาสุขภาพอันดับ 1 ของเครือขายสาธารณสุข
รพ.ตสม. เชนกัน โดยพบวา อัตราความชุกของโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงยังคงสูงกวา
ระดับจังหวัดและประเทศ เมื่อวิเคราะหถึงขอมูลปัจจัยเสี่ยงยังพบวา ประชากรอําเภอเมืองตาก
เป็นกลุมผูสูงอายุถึง 21% และจากการคัดกรองความเสี่ยงของโรค NCDs ในประชากรอายุ 35 ปี
ขึ้นไป ยังพบวามีพฤติกรรมสุขภาพที่ไมเหมาะสม เชน ภาวะอวน พฤติกรรมการกินหวาน มัน เค็ม
และขาดการออกกําลังกาย เป็นตน ดังกราฟตอไปน้ี

รุงนภา เกียรติรวี
งานควบคุมโรคไมติดตอเรื้อรัง
โรงพยาบาลสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช
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Best Practice

ความสําคัญของ NCD Clinic Plus

ของ NCD Clinic Plus
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       ในการดําเนินงานของ NCD Clinic Plus ตองมีกระบวนการพัฒนาคุณภาพ 6 องคประกอบ
ไดแก ทิศทางและนโยบาย ระบบสารสนเทศ การปรับระบบและกระบวนการบริการ ระบบสนับสนุน
การจัดการตนเอง ระบบสนับสนุนการตัดสินใจและการจัดบริการเชื่อมโยงชุมชน เป็นตน รวมกับ
การประเมินผลลัพธตัวชีว้ัดที่ครอบคลุมโรค DM, HT, CVD และ CKD อีก 12 ตัวชีว้ัด จึงอาจ
กลาวไดวา NCD Clinic Plus เป็นภารกิจที่มีความทาทายเป็นอยางสูง ซึ่ง Best Practice หรือวิธี
ปฏิบัติที่เป็นเลิศของ รพ.ตสม. นัน้ ประกอบไปดวยขัน้ตอนการดําเนินงาน ดังน้ี
          ขัน้ตอนที่ 1 การคัดกรองขอมูลผูปวย ซึ่งเป็นการดําเนินงานเชิงรุก โดยมีการคัดกรอง
และสํารวจขอมูลผูปวยรายเกาและผูปวยกลุมเสี่ยงรายใหม ทัง้คาน้ําตาลในกระแสเลือด คาไขมัน
และคาไต เป็นตน เมื่อไดขอมูลผูปวยมาแลว จากนัน้จึงประสานงานกับแผนกผูปวยนอกอายุรกรรม
(OPD) หรือศูนยสุขภาพชุมชนเมือง (PCC) ในการแนะนําและใหใบนัดผูปวยมาเขารับคําปรึกษาที่
NCD Clinic Plus
         ขัน้ตอนที่ 2 การใหคําแนะนําเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เมื่อผูปวยไดรับการสงตอจาก
แผนก OPD หรือ PCC แลว จะเป็นหน าที่ของ NCD Clinic Plus ในการใหคําแนะนําเพื่อปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมผูปวย โดยใชรูปแบบการสนทนากลุมรวมกับผูปวย กลุมละไมเกิน 5 ราย ใชเวลา
ประมาณ 40 นาที/กลุม ซึ่งมีพยาบาลวิชาชีพคอยใหคําแนะนําใน 4 มิติ ไดแก (1) ความรูเรื่องโรค
(2) ความรูเรื่องการใชยา/การฉีดยา (3) การรับประทานอาหาร และ (4) การออกกําลังกาย เป็นตน
ทัง้น้ี ความนาสนใจของการใหคําแนะนํานัน้ จะอยูที่การออกแบบวิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและ
การดูแลสุขภาพที่เหมาะสมกับลักษณะของผูปวยแตละราย ซึ่งผูปวยบางรายอาจปวยดวยโรค DM
เพียงโรคเดียว แตในผูปวยบางรายอาจปวยดวยโรค DM รวมกับโรค HT และโรคอื่นๆ เป็นตน
            ขัน้ตอนที่ 3 การติดตามผล เน่ืองจากโรค DM หรือ HT เป็นกลุมโรคที่ไมสามารถรักษา
ใหหายขาดได ดังนัน้ ภายหลังจากที่ไดพบแพทยและไดรับการใหคําปรึกษาไปแลว ผูปวยจะตอง
กลับมาที่โรงพยาบาลอีกครัง้ ตามการนัดของแพทย เพื่อติดตามผลการรักษา ซึ่ง NCD Clinic Plus
จะทําหน าที่ในการนําขอมูลผูปวยมาบันทึกลงในระบบ HDC และฐานขอมูลผูปวยเพื่อติดตามผล
การรักษาตอไป

การดําเนินงานของ NCD Clinic Plus รพ.ตสม.



แตเน่ืองจากพฤติกรรมเป็นสิ่งที่ปรับเปลี่ยนไดยาก จึงตองมีกลยุทธกระจายความรูและสงเสริมให
ชุมชนเขามามีสวนรวมในการดูแลผูปวย เชน การกําหนด Role Model การทําสนทนากลุมใน
ชุมชนหรือการทํา Home Visit ในผูปวยที่อาการไมดีขึ้น เป็นตน 

         ความสําเร็จของ NCD Clinic Plus รพ.ตสม. ประกอบขึ้นจากปัจจัยหลายดาน ดังน้ี
     1. ผูบริหารใหการสนับสนุน เน่ืองจากวิสัยทัศนของ นพ.บรรเจิด นนทสูติ ที่มีนโยบาย
พัฒนาระบบบริการควบคุมโรคไมติดตออยางยัง่ยืน จึงเปิดโอกาสใหเกิดความรวมมือจากฝายตางๆ
ในโรงพยาบาลเขามามีสวนรวมในภารกิจครัง้น้ี ทัง้ฝ าย IT OPD และหนวยปฐมภูมิ สงผลใหเกิด
ประสิทธิภาพในการทํางานเป็นอยางมาก
      2. Team work ที่ด ี ทัง้ในมิติของทีมอายุรแพทยหลากหลายสาขา ทีมแพทยเวชศาสตร
ครอบครัว ทีมสหวิชาชีพและเครือขาย รพ.สต. ที่รวมมือรวมใจเป็นอยางดี ตางก็ยึดมัน่และเห็น
คุณคาในการรักษาสุขภาพของผูปวยจึงทําใหเกิดผลลัพธที่ดีตามมาดวย
         3. มีระบบการบริหารงานที่ชัดเจน กลาวคือ NCD Clinic Plus นอกจากจะมี Guildline
การทํางานที่ออกแบบโดยกรมควบคุมโรคแลว แตสิ่งสําคัญอีกประการก็คือการทํางานแบบเครือขาย
ซึ่งตัวแสดงในเครือขายทัง้ รพ.สต. อสม. ผูปวยและครอบครัวของผูปวย ตางรูบทบาทหน าที่ของ
ตนเองเป็นอยางดีและเขาใจในระบบการทํางานและความคาดหวังของการดําเนินงานครัง้น้ี
         สุดทาย NCD Clinic Plus อาจไมประสบความสําเร็จ หากไมไดรับความรวมมือจากทุกคน
ซึ่งความตัง้ใจของพวกเราในวันน้ี ไดตอบแทนพวกเราแลว ดวย "รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1"
ในการประกวด NCD Clinic Plus Award ระดับประเทศ ประเภทโรงพยาบาลขนาดใหญ ปี 2564
นอกจากน้ี สิ่งสําคัญอีกประการที่อยากจะบอกกลาวกับทุกคน ก็คือ "Best Practice" ที่เกิดขึ้นนัน้
ยังตองมีการทบทวน เรียนรู แกไขและทดลองอยางตอเน่ือง เพราะวาพฤติกรรมของผูปวยเป็นสิ่งที่
ปรับเปลี่ยนไดยาก หากแตพวกเราสามารถทําได ก็จะเป็นประโยชนตอผูปวยโรค NCDs ทุกราย
และในอนาคตจะกอใหเกิดระบบการควบคุมป องกันโรค NCDs อยางยัง่ยืนตอไปได
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    นอกจากน้ี ในกรณีที่ผูปวยเขารับการรักษาที่
รพ.สต. บุคลากรที่ รพ.สต. จะชวยบันทึกขอมูลของ
ผูปวยทุกรายเขาสูระบบ HDC เชนเดียวกัน อีกทัง้
ถาหากผลการรักษาของผูปวยไมดีขึ้น แมขาย NCD
Clinic Plus จะสามารถติดตามผูปวยไดทันที ผาน
ระบบ Online เชน Telemedicine หรือแจงขาวผาน
Line Group เป็นตน 
        ขัน้ตอนที่ 4 การกระจายความรู แมวาผูปวย
จะไดรับการรักษาจากแพทยและพยาบาลวิชาชีพแลว

Success Factors กับคําแนะนําสงทาย



TAKSETTAKSET  
กับการเรียนรูโ้ดยใชส้ถานการณ์เสมอืนจรงิ 

บทความโดย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ 
นายแพทย์ชัยกิจ อุดแน่น

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั�นคลินิก
รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ความสาํคัญของความสาํคัญของ TAKSET TAKSET  
        สาํหรบัโรงเรยีนแพทย ์การเพาะบม่ใหน้สิติแพทยว์นิจิฉัยและรกัษาผูป้�วย
ไดถื้อเป�นงานสาํคัญของหลักสตูร โดยการเรยีนการสอนดงักล่าว จงึมตัี�งแต่
ภาคทฤษฎีจนถึงภาคปฏิบติั อันเป�นทักษะสาํคัญในการรกัษาผูป้�วย อนึ�ง นสิติ
แพทยช์ั�นคลินกิ (ชั�นป�ที� 4-6) จะมกีารรวมทักษะทั�งภาคทฤษฎีและปฏิบติัเขา้
ด้วยกัน เพื�อสั�งสมประสบการณใ์นการรกัษาผูป้�วย ก่อนจบไปเป�นแพทยใ์น
อนาคต ทั�งนี� เพื�อใหก้ารรกัษามปีระสทิธผิลและปลอดภัยต่อผูป้�วยมากที�สดุ
โรงเรยีนแพทยจ์งึจดัใหม้กีารฝ�กหตัถการในหลายๆ รปูแบบก่อนการรกัษาจรงิ
ไมว่า่จะเป�นการเรยีนรูจ้ากอาจารยใ์หญ ่ การศึกษาจากวดิโีอตัวอยา่ง ในขณะ
เดยีวกัน เทคโนโลยใีหม่ๆ  ก็เขา้มาชว่ยในการฝ�กปฏิบติัหตัถการของนสิติ
แพทยม์ากขึ�น หนึ�งในนั�นก็คือ "การเรยีนรูผ้า่นห้อง Simulation" หรอื
"ห้องจาํลองสถานการณ"์ ที�ออกแบบมาเพื�อการปฏิบติัหตัถการเสมอืนจรงิ
และสรา้งสถานการณก์ารเรยีนรูที้�หลากหลาย 
        ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั�นคลินกิ รพ.สมเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราช ได้
เป�ดหอ้ง Simulation อยา่งเป�นทางการเมื�อวนัที� 16 มกราคม 2561 ผา่น
การสนับสนนุจาก สบพช. โดยมชีื�อเรยีกวา่ "ห้องอบรมทักษะและหัตถการ
ทางคลินกิผูป้�วยจาํลองตากสนิมหาราช" (Taksinmaharaj Simulation
Center for Education and Training: TakSET) ประกอบดว้ยหุน่จาํลอง
กวา่ 80 ชนดิ สนบัสนนุการเรยีนการสอนในรายวชิาหลักอยา่งสติูศาสตร-์
นรเีวชวทิยา ศัลยศาสตร ์อายุรศาสตร ์กมุารเวชศาสตรแ์ละรายวชิาอื�นๆ อาทิ
ออรโ์ธป�ดิกส ์ เวชศาสตรฉ์กุเฉิน เป�นต้น เพื�อใหน้สิติแพทยแ์ละบุคลากร
ทางการแพทยไ์ดฝ้�กปฏิบติัหตัถการจนเกิดความชาํนาญ อันเป�นการเตรยีม
ความพรอ้มในการรกัษาจรงิในอนาคต
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        การเรยีนการสอนผา่น TakSET ถือเป�นหนึ�งในเทคโนโลยสีมยัใหมที่�ทําให้
นิสติแพทยแ์ละบุคลากรทางการแพทย ์ ได้รบัการฝ�กทักษะการรกัษาผูป้�วยที�
ใกล้เคียงกับสถานการณจ์รงิมากที�สดุ มกีระบวนการในการเรยีนการสอนดงันี�

กําหนดวตัถปุระสงค์ อาจารยแ์พทยกํ์าหนดวตัถปุระสงค์
สถานการณแ์ละบทบาทที�ต้องการสอนก่อนฝ�กปฏิบติัการแก่
ผูเ้รยีนเสมอ 
เตรยีมสถานการณ์จาํลอง เตรยีมหุน่จาํลองซึ�งถกูควบคมุ
โดยโปรแกรมคอมพวิเตอรแ์ละอุปกรณต่์างๆ ที�จาํเป�น ซึ�ง
สรา้งบรรยากาศและสภาพแวดล้อมใหเ้สมอืนจรงิมากที�สดุ
และสอดคล้องกับวตัถปุระสงค์ที�กําหนด
ขั�นตอนการปฏิบติั หลังจาก ขอ้ (1) และ (2) นสิติแพทยจ์ะ
ทําการวนิจิฉัยและรกัษาผูป้�วยจาํลอง โดยมอีาจารยแ์พทย์
คอยสงัเกตพฤติกรรมและควบคมุสถานการณใ์หเ้ป�นไปตาม
วตัถปุระสงค์ที�กําหนดอยา่งใกล้ชดิผา่นจอ Monitor
ประเมนิทักษะและความรู ้ หลังจบการเรยีนรูน้ั �นๆ อาจารย์
แพทยจ์ะสรุปและใหคํ้าแนะนาํแก่นิสติแพทย ์ เพื�อกระตุ้นให้
นิสติแพทยเ์ชื�อมโยงความรูใ้นภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัเขา้
ดว้ยกัน สง่ผลใหเ้กิดกระบวนการคิดวเิคราะหอ์ยา่งเป�นระบบ
และถกูต้องตามวตัถปุระสงค์ที�กําหนดไว ้ 

1.

2.

3.

4.
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คําแนะนาํส่งท้ายคําแนะนาํส่งท้าย  
      อยา่งไรก็ตาม การเรยีนรูผ้า่น TakSET ยงัมขีอ้จาํกัดที�อาจหลีกเลี�ยงไมไ่ด ้ คือ หุน่จาํลองผูป้�วยไมส่ามารถ
แสดงอาการเสมอืนจรงิไดทั้�งหมด โดยเฉพาะในเรื�องของการแสดงอารมณแ์ละความรูส้กึ ดงันั�น การเรยีนการสอน
ผา่น TakSET ใหเ้กิดประสทิธภิาพมากที�สดุ จะต้องไดร้บัการสนบัสนนุจากหลายๆ ฝ�าย ไมว่า่จะเป�นอาจารยแ์พทย์
นิสติแพทย ์ สหวชิาชพีอื�นที�มสีว่นชว่ยในการสรา้งสถานการณก์ารเรยีนรู ้ นอกจากนี� การสนบัสนนุงบประมาณใน
การซื�อหุน่จาํลองที�มคีวามจาํเพาะในการรกัษาอื�นๆ ก็มสีว่นสาํคัญที�ทําให ้TakSET เกิดประสทิธผิลดว้ยเชน่กัน 

ข้อดีของ TAKSETข้อดีของ TAKSET
     หวัใจหลักของหอ้ง TakSET คือ การฝ�กฝน จนนสิติแพทย์
เกิดเชี�ยวชาญในทักษะนั�นๆ ผา่นสถานการณเ์สมอืนจรงิ ซึ�งไม่
สรา้งผลกระทบต่อผูป้�วย อนึ�ง จุดเเขง็ของการเรยีนการสอน
ลักษณะนี� คือ สามารถรบัรองไดว้า่นสิติแพทยท์กุคนจะไดร้บั
ประสบการณที์�เหมอืนกัน ทําใหห้ลักสตูรแพทยม์มีาตรฐานยิ�งขึ�น
รวมถึงเสรมิสรา้งทักษะการทํางานเป�นทีมรว่มกับสหวชิาชพีอื�นๆ
พฒันาทักษะการสื�อสารและปฏิสมัพนัธกั์บผูอื้�นในเชงิบวกอีกดว้ย       

       นอกจากนี� หุน่จาํลองที�ใชใ้นการศึกษา สามารถกําหนดอาการ
ป�วยไดห้ลากหลายรปูแบบจากการควบคมุดว้ยคอมพวิเตอร ์ ซึ�ง
การรกัษาผูป้�วยจรงิอาจไมม่อีาการป�วยที�หลากหลายใหเ้รยีนรู ้
เชน่ อาการป�วยที�ไมเ่กิดขึ�นบอ่ยหรอืภาวะวกิฤต เป�นต้น ดงันั�น
การศึกษาผา่นหอ้ง TakSET จงึเป�นการสรา้งเสรมิประสบการณ์
และเพิ�มพูนทักษะที�หลากหลายอยา่งมปีระสทิธภิาพ
        รวมถึงในชว่งการแพรร่ะบาด Covid-19 หอ้ง TakSET ถือ
เป�นสถานที�สาํคัญของการเรยีนรู ้ เนื�องจากการรกัษามาตรการ
ป�องกัน Covid-19 ตามแนวทางของแพทยสภาที�สอดคล้องกับ
มหาวทิยาลัย ศูนยแ์พทยฯ์ รพ.ตสม. จงึจาํเป�นต้องใหน้สิติแพทย์
เรยีนรูผ้า่น TakSET ไปก่อน จนกวา่สถานการณ ์Covid-19 จะดี
ขึ�น อันเป�นการเพิ�มบทบาทใหกั้บหอ้งดงักล่าวไปโดยปรยิาย 



โรงพยาบาล
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

คุยเรื�องเงินๆ ทองๆ 
ของโรงพยาบาล
กับคณะกรรมการ CFO

นายแพทย์สายชล รัชตธรรมากูล
"ประธานกรรมการ CFO"

       หากจะกล่าวถงึเรื�องเงนิๆ ทองๆ ของโรงพยาบาล กต็อ้งทาํความรูจั้กกบัคณะกรรมการบรหิารการเงนิ

การคลังของโรงพยาบาลเสียกอ่นหรอืที�เราพูดกนัตดิปากว่า "คณะกรรมการ CFO" (Chief Financial

Officer) ทั�งนี�ในทีมงานของพวกเรามีสมาชิกจาก 7 กลุ่มงาน ทาํหนา้ที�พัฒนาระบบบรหิารจดัการดา้นการเงนิ

การคลังใหมี้ประสิทธิภาพ คอยควบคมุป�ญหาการเงนิของหนว่ยบรกิารตามแนวทางของสํานักปลัดกระทรวง

สาธารณสุข รวมถงึวางกลยุทธใ์นการลงทุน ใช้จา่ยและแสวงหาแหล่งทนุที�สนบัสนนุการใหบ้รกิารสุขภาพของ

โรงพยาบาล อนึ�ง โรงพยาบาลจะไดร้บัเงนิสนบัสนนุจากกระทรวงสาธารณสุข หรอื "งบลงทนุ" คอยขบัเคลื�อน

การทาํงานในทุกรายงบประมาณ แตอ่ย่างไรกต็าม เราไม่สามารถรอเพียงงบลงทนุไดเ้พราะโรงพยาบาลเป�น

องคก์รที�มีการขับเคลื�อนอยู่ตลอดเวลา หากเรามีสภาพคล่องตัวทางการเงนิที�ดี กจ็ะช่วยสนับสนุนการทาํงาน

ของแต่ละหนว่ยงานไดด้ยีิ�งขึ�น จากที�กล่าวมาขา้งต้น "การสรา้งรายได"้ จงึสําคญั ซึ�งโดยปกตแิล้ว การสรา้ง

รายไดข้องโรงพยาบาลภาครฐัจะอยู่ในรูปของการใหบ้รกิารเพื�อเเลกเงนิกบักองทนุผู้สนบัสนุน ซึ�งส่วนใหญจ่ะ

อยู่ในรูปของ "กองทนุสิทธิประกนัสุขภาพ" อันเป�นสิทธิการรกัษาพยาบาลของประชาชน โดยโรงพยาบาล

สามารถเบกิเงนิจากการใหบ้รกิารแกบ่คุคลผู้มีสิทธินั�นๆ ไดด้้วยการรายงานขอ้มูลลงในระบบของผู้สนับสนุน

อาจเรยีกได้ว่าเป�นการ "Claim เพื�อใหไ้ดเ้งนิ"  ซึ�งบทบาทหนา้ที�นี�จะอยู่ในความดแูลของ "งานประกนัสุขภาพ"      

จุลสารการจดัการความรู ้โรงพยาบาลสมเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราช
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สิทธิหลักประกนัสุขภาพ 30 บาท 

สิทธิสวัสดกิารการรกัษาพยาบาลของขา้ราชการ 

สิทธิประกนัสังคม 

สิทธิสวัสดกิารเกี�ยวกบัการรรกัษาพยาบาลส่วนทอ้งถิ�น 

สิทธิประกนัสุขภาพแรงงานต่างดา้ว 

สิทธิสวัสดกิารการรกัษาพยาบาลของรฐัวิสาหกจิ 

             "กลุ่มงานประกนัสุขภาพ" คือ หนว่ยบรกิารของโรงพยาบาล มีหนา้หลักในการเรยีกเก็บคา่รกัษา

พยาบาลตามสิทธิประกนัสุขภาพจากกองทนุผู้สนบัสนนุ ดว้ยการรายงานขอ้มูลลงในระบบของกองทนุ เพื�อ

แสดงใหเ้หน็ว่าเราใหบ้รกิารแกป่ระชาชนจรงิ ซึ�งประกอบไปดว้ย 

      โดยปกตกิารทาํงานของกลุ่มงานประกนัสุขภาพ มีการทาํงานรว่มกนัหลายฝ�ายและมีลักษณะการดาํเนนิ

งานดงันี� 

        (1) นับตั�งแตมี่การจาํหนา่ยผู้ป�วยกลับบา้น แพทยส์รุปการรกัษาเสรจ็เรยีบรอ้ย "กลุ่มงานเวชระเบยีน" 

มีหน้าที�ลงประวัตกิารรกัษาของผู้ป�วยในระบบของกลุ่มงาน 

        (2) ส่งต่อเวชระเบียนใหแ้ก ่"งานประกนัสุขภาพ" เพื�อรายงานขอ้มูลลง

ในระบบของกองทุนผู้สนับสนุนในสิทธินั�น 

        (3) ขณะเดยีวกนั "การเงนิ" จะรบัผิดชอบการเบกิ-จ่ายคา่รกัษา

พยาบาลที�ไดจ้ากสิทธิประกนัสุขภาพตา่ง ๆ รวมทั�งจดัสรรเงนิใหแ้ก่

โรงพยาบาลชุมชนในเครอืขา่ยในรูปแบบของสิทธิประกนัสังคม

และสิทธิแรงงานตา่งดา้ว 

        (4) หลังจากนั�น "บัญชี" มีหน้าที�บนัทึกบญัชีของผู้ป�วย

เพื�อการรบัรูบั้ญชีดังกล่าวและตรวจสอบภายหลัง 

"กลุ่มงานประกันสุขภาพ"

        อนึ�ง หากมีการส่งเวชระเบียนล่าช้า กองทนุที�เป�น

ผู้สนับสนุนในสิทธินั�นๆ จะหกัคา่รกัษาพยาบาลตาม

สิทธิการรกัษา 10-15% สุดท้ายแล้วทางแกท้ี�ดทีี�สุดคอื

งานประกนัคุณภาพจะเรง่รายงานขอ้มูลลงระบบแทน

     อย่างไรกต็าม งานประกนัสุขภาพยังมีหนา้ที�อื�น ๆ

ได้แก่ ตามจา่ยค่ารกัษาพยาบาลของผู้ป�วยในกรณีสิทธิ

การรกัษาอยู่ที�เรา แตไ่ปรบัการรกัษาที�โรงพยาบาลอื�น

จัดสรรเงนิใหแ้ก่โรงพยาบาลชุมชนในส่วนของประกนั

สังคม ใหบ้รกิารตรวจสอบสิทธิหนา้งาน รวมถึงจดัทาํ

บัญชีลูกหนี�ค่ารกัษาพยาบาลของโรงพยาบาล รวมทั�ง

ลูกหนี�รายไดทุ้กสิทธิ เพื�อส่งตอ่ขอ้มูลใหฝ้�ายบญัชีของ

กระทรวงรบัทราบ

ปรียาดา ตรีประ วั ติ
หัวหน้าก ลุ่มงานประ กันสุขภาพ

จุลสารการจดัการความรู ้โรงพยาบาลสมเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราช
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"...เนื�องจาก รพ.ตสม. ของเราเอง เป�นโรงพยาบาลรฐั

ที�ไม่หวังผลกาํไร ดงันั�น การมีเงนิและรายไดท้ี�เพียงพอ

        หากจะกล่าวถงึเมื�อประมาณ 2 – 3 ป�ที�ผ่านมา สถานการณก์ารบรหิารจัดการดา้นการเงนิการคลังของ

โรงพยาบาลพบป�ญหาหลายดา้น เนื�องจากขาดการคาํนงึถึงว่า "ใหบ้รกิารแล้วเงนิมันเข้ามา 100 % หรอืไม่"

มุ่งเน้นเพียงการใหบ้รกิารเป�นสําคัญ อย่างไรกต็าม โดยปกตผู้ิอํานวยการแต่ละท่านที�ผ่านมามีแนวคดิเกี�ยวกบั

CFO ไปในทางเดยีวกันคือ "ใช้เงนิใหคุ้ม้คา่และเกบ็ทกุเม็ดเทา่ที�ควรทาํได"้ แตกต่างกนัเพียง "สถานการณ์

และวธีิการของแตล่ะคน" ณ ป�จจุบันดว้ยการนาํองคก์รของ นพ.บรรเจดิ นนทสูต ิ ผอ.รพ.ตสม. ซึ�งทา่นมี

กลยุทธใ์นการบรหิารที�ว่า "ตอ้งมุ่งเน้นเรื�องคณุภาพการใหบ้รกิารและเม็ดเงนิที�ควรไดร้บัไปพรอ้มๆ กนั" โดย

มี 100% ต้องได ้ 100% ซึ�งตอ้งดาํเนนิโครงการดว้ยความชัดเจน แกไ้ขป้�ญหาใหต้รงจุดและหนว่ยงานแตล่ะ

แผนกตอ้งทาํงานเชื�อมโยงกนัมากขึ�น

        อนึ�ง ในช่วง Covid-19  เราพบจาํนวนผู้ป�วยที�เขา้มารบั

บรกิารในโรงพยาบาลลดลงไปมาก รายไดจ้ากการเบกิสิทธิตา่งๆ

จงึลดลงไปดว้ย นพ.บรรเจดิ นนทสูต ิ จึงไดก้าํหนดนโยบายเพิ�ม

ดว้ยวิธีการส่งเสรมิใหผู้้ป�วยที�เขา้รบับรกิาร CT เขา้เป�นผู้ป�วยใน

(นอนค้างที�โรงพยาบาล) และใหบ้รกิารนอกเวลาที�คลินกิผู้ป�วย

นอก คลินกิพิเศษ คลินกิทนัตกรรม ฯลฯ และหอ้งพิเศษที�เป�น

ระบบนอนค้างคนื ช่วงเวลา 16.00 - 20.00 น. อันเป�นการสรา้ง

รายได้ใหเ้พิ�มขึ�นในสถานการณโ์รคระบาดเช่นนี� ซึ�งเป�นการพลิก

วิกฤตใหเ้ป�นโอกาสอย่างยิ�งอีกดว้ย

"ความคิดเห็นส่งท้าย"

สําหรบัจา่ยเงนิเดือน จ่ายค่าล่วงเวลาและมีขวัญกาํลังใจใหแ้กบ่คุลากรเสมอกเ็พียงพอแล้วสําหรบัผม ทั�งนี�

หากโรงพยาบาลมีอุปกรณท์างการแพทยท์ี�เพียบพรอ้มทนัสมัยอยู่เสมอ บคุลากรจะทาํงานไดง้า่ยขึ�น ในขณะ

เดียวกัน ยังสามารถใหบ้รกิารไดอ้ย่างรวดเรว็ รบัมือกบัผู้ป�วยจาํนวนมากได ้ ซึ�งกจ็ะส่งผลใหห้น่วยบรกิาร

ของระบบต่างๆ ในโรงพยาบาลมีประสิทธิภาพมากยิ�งขึ�นเช่นกนั..." 

"...นอกจาก "ป�จจัยดา้นการเงนิ" ที�เพียงพอสําหรบัการขบัเคลื�อนองคก์รแล้ว การผลักดนันวัตกรรม Lean

ในโรงพยาบาล กย่็อมจะช่วยลดขั�นตอนการทาํงานที�ซับซ้อนและเพิ�มประสิทธิภาพการทาํงานใหม้ากยิ�งขึ�นได้

โดยกลุ่มงานประกนัสุขภาพรว่มกบักลุ่มงานการเงนิ บญัชีและ IT ไดส้รา้ง "นวตักรรมระบบการตามจ่าย" ขึ�น

ซึ�งทาํใหทุ้กฝ�ายสามารถทาํงานเชื�อมโยงระหว่างกนัได ้ ดว้ยหนา้ต่างเดียวกนั ส่งผลใหก้ารทาํงานของพวกเรา

ประหยัดเวลามากขึ�น มีประสิทธิภาพและเหน็ผลงานเป�นที�ประจกัษชั์ด..." 

กับการทํางานของคณะกรรมการ CFO"
"นโยบายของ นพ.บรรเจิด

จุลสารการจดัการความรู ้โรงพยาบาลสมเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราช
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ดารารัตน์ บุญยรัตน์
กลุ่มงานการพยาบาลผู้คลอด

โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

พยาบาลห้องคลอดกับ
การจัดการสตรีตั�งครรภ์
ที�ติดเชื�อ Covid-19 

   จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ที�ทวีความรุนแรง
และมีผู้ป�วยเพิ�มมากขึ�น ส่งผลให้กลุ่มงานการพยาบาลผู้คลอดต้องเตรียม
ความพร้อมเพื� อรองรับกับเหตุฉุกเฉินครั�งนี� ในขณะเดียวกัน นพ.บรรเจิด
นนทสูติ ผอ.รพ.ตสม. ก็ได้สนับสนุนให้มีการสร้าง PC Zone ที�ห้องคลอด
เมื� อเดือนมกราคม 2564 ที�ผ่านมา โดยปรับปรุงบริเวณเตียงรอคลอดเก่า
เพื� อติดราวม่านพลาสติก มีเป�าหมายเพื� อให้บริการแก่ผู้คลอดที�เข้าเกณฑ์
สอบสวนโรค (PUI) และผู้คลอดที�เดินทางมาจากพื�นที�เสี�ยงโดยเฉพาะ 
  ต่อมาในเดือนมีนาคม 2564 จึงมีแนวคิดในการสร้างห้องแยกโรค
(Isolation Room) และห้องคลอดแยกโรคความดันลบ (Labour Room
Negative Pressure) ที�แผนกห้องคลอดให้เป�นสัดส่วนมากขึ�น มีพื�นที�รับ
ผู้คลอดรายใหม่และห้องนํ�าภายในตัว รวมทั�งมีอุปกรณ์อํานวยความสะดวก
ต่างๆ อาทิ ตู้เก็บ Stock อุปกรณ์ทางการแพทย์และตู้เก็บเสื� อผ้าผู้ป�วย
ตลอดจนได้มีการปรึกษากับทีมพยาบาล IC และนายช่างของโรงพยาบาล
ในการจัดระบบท่อระบายอากาศที�ปลอดภัย ซึ�งได้มีการดําเนินการก่อสร้าง
แล้วเสร็จและตรวจรับในวันที� 8 มิถุนายน 2564

เกริ�นนาํ
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1. การคัดกรองผู้คลอด กล่าวคือเราไม่อาจทราบว่า
ผู้คลอดที�มารอคลอดนั�น ติดเชื�อ Covid-19 หรือไม่?                                       

ผู้คลอดเป�นลําดับแรก ซึ�งถ้าหากผู้คลอดเดินทางมา
จากพื�นที�เสี�ยงหรือกําลังรอผล Swab ผู้คลอดจะถูก
ส่งไปที�ห้องรอคลอดบริเวณ PC Zone/ห้องคลอด
แยกโรคความดันลบในทันที เพื� อป�องกันการแพร่
กระจายของเชื�อ ก่อนที�จะย้ายผู้คลอดไปที�เตียงรอ
คลอดปกติ เมื� อผลตรวจ RT-PCR ของผู้คลอดไม่
พบเชื�อ Covid-19 

3. ห้องคลอดแยกโรคความดันลบ เป�นพื�นที�สาํหรับ
การทําคลอดและ/หรือเตรียมผู้คลอดผ่าตัดในกรณี
มาจากพื�นที�เสี�ยงหรือทราบผลการติดเชื�อ Covid-19
ซึ�งภายในห้องนี� จะมีอุปกรณ์-เครื�องมือการทําคลอด
ครบถ้วนคอยเตรียมพร้อมอยู่เสมอ ทั�งนี� ตั�งแต่เริ�ม
เป�ดใช้ห้องเมื� อวันที� 8 มิถุนายน 2564 จนถึงวันที�
22 กรกฎาคม 2564 ที�ผ่านมา ยังได้ให้บริการแก่   
 ผู้คลอดจากพื�นที�เสี�ยงสูง จาํนวน 27 ราย แบ่งเป�น
วิธีคลอดแบบปกติ 24 ราย และการผ่าตัดคลอด
จาํนวน 3 ราย ซึ�งผู้คลอดทุกรายมีผลการตรวจ RT-
PCR ไม่พบเชื�อ Covid-19 

     สาํหรับสตรีตั�งครรภ์ที�มีครรภ์สมบูรณ์ ตั�งแต่ 37 สัปดาห์ขึ�นไปหรือมีภาวะคลอดก่อนกําหนด
(Preterm Labour) ซึ�งไม่ว่าจะเป�นรูปแบบการคลอดปกติ (Normal Labour) หรือผ่าตัดคลอด
(Cesarean Section) ก็ตาม ผู้คลอดทุกรายจะถูกส่งตัวมาที�ห้องคลอดเพื� อเตรียมตัวสาํหรับ
การทําคลอดต่อไป แต่สาํหรับสถานการณ์เช่นนี� การจัดการผู้คลอดจะแตกต่างออกไป ซึ�งมี
ลักษณะการจัดการและการดําเนินงาน ดังนี�      
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การจัดการสตรีตั�งครรภ์ที�มีความเสี�ยง
และ/หรือติดเชื�อ Covid-19

2. PC Zone กับการดูแลผู้คลอด ในกรณีที�ผู้คลอด
เข้าเกณฑ์ PUI/เสี�ยงต่อการติดเชื�อ Covid-19 ก็จะ
เข้ารับการดูแลที� PC Zone ในทันที ส่วนในกรณีที�มี
ผู้คลอดมาจากพื�นที�เสี�ยงและมีเหตุฉุกเฉิน ผู้คลอดก็
จะถูกนํามาสังเกตอาการในพื�นที�นี�เช่นกันและในกรณี
ที�ผู้คลอดมีความเสี�ยงตํ�าและรอผล Swab ทีมแพทย์
จะให้การดูแลผู้คลอดด้วยวิธี NST หรือ Ultrasoun 
เพื� อประเมินทารกและวางแผนการคลอดที� PC Zo
ส่วนพยาบาลวิชาชีพที�ดูแลผู้คลอดจะต้องสวมใส่ชุด
PPE หรืออุปกรณ์ป�องกันร่างกายเป�นอย่างดีเช่นกัน

ห้องรอคลอด จาํนวน 5 เตียง

ทําให้จาํเป�นต้องมีการคัดกรองและสอบสวนโรคจาก

PC Zone จาํนวน 2 เตียง

ห้องคลอดแยกโรคความดันลบ
จาํนวน 1 เตียง

ne

ที�  

 d

https://www.sukumvithospital.com/healthcontent.php?id=89
https://www.sukumvithospital.com/healthcontent.php?id=89
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    วันที� 22 กรกฎาคม ที�ผ่านมา รพ.ตสม. มีผู้คลอดและสามี
ได้เดินทางมาจากพื�นที�เสี�ยงเพื� อมาคลอดบุตรที� จ.ตาก ข้อมูล
เบื� องต้นพบว่าผู้คลอดมีอายุ 27 ป� ครรภ์แรก อายุครรภ์ 40
สัปดาห์ เจ็บครรภ์คลอดเป�นพักๆ มี URI ซึ�งรับไว้ในห้องคลอด
แยกโรคความดันลบ ตรวจความก้าวหน้าและสุขภาพของทารก
ในครรภ์ อยู่ในระยะ Latent phase ยังมีถุงนํ�าครํ�าอยู่และได้
Swab เพื� อตรวจเชื�อ Covid-19 ด้วยวิธี RT-PCR กระทั�งเวลา
20.00 น. ผลตรวจออกพบว่าติดเชื�อ Covid-19 จากนั�น จึงได้
วางแผนการรักษาผู้คลอดแบบสหวิชาชีพ ระหว่างกลุ่มงานสูติ-
นรีเวชกรรม กุมารเวชกรรม อายุรกรรม วิสัญญีวิทยา ห้อง
ผ่าตัดและ Cohort Ward เป�นต้น เพื� อให้มารดา ทารก รวมทั�ง
บุคลากรมีความปลอดภัย อนึ�ง ทันทีที�ทราบว่าผู้คลอดติดเชื�อ

ผู้คลอดติดเชื�อ Covid-19 Case แรก
ของ รพ.ตสม.

Covid-19 จึงเริ�มให้การรักษาผู้คลอดด้วยยา Favipiravir CXR Lab และเตรียม Elective C/S
ต่อมา วันที� 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. ผู้บริหารรับทราบ Case ผู้คลอด Covid-19
จึงเริ�ม C/S ซึ�งการผ่าตัดสาํเร็จลุล่วงไปด้วยดี ได้ทารกเพศชาย นํ�าหนักทารก 3,340 กรัม
สุขภาพแข็งแรง จากนั�นจึงแยกลูกไว้ที� PC Zone ของหอผู้ป�วยกุมารเวชกรรม ส่วนมารดา
หลังคลอดให้รักษาตัวที� Cohort Ward ต่อไป

       ตอนนี� Covid-19 มาเคาะถึงประตูห้องคลอดแล้ว หากเราไม่ปรับตัว เปลี�ยนแปลงและ
ป�องกัน ผู้ที�ได้รับผลกระทบจะไม่ได้มีแค่ผู้คลอด แต่ยังรวมไปถึงพวกเราทุกๆ ในโรงพยาบาล
ฉะนั�น การสนับสนุนของ นพ.บรรเจิด นนทสูติ ให้มี PC Zone และห้องคลอดแยกโรคฯ จึง
เสมือนการติดอาวุธและเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรห้องคลอดในการทํางาน อีกทั�ง Case
ผู้คลอดติดเชื�อ Covid-19 รายแรกที�ผ่านมา ยังเป�นบทเรียนสาํคัญที�ทําให้เห็นถึงการทํางานเชิง
ระบบมากขึ�น ซึ�งห้องคลอดในฐานะจุดบริการแรกเริ�ม จะทําหน้าที�คัดกรองผู้คลอดอย่างดีที�สุด
เพื� อความปลอดภัยแก่พวกเราทุกคน

ห้องคลอดในสถานการณ์ Covid-19:
บทเรียนกับการรับมือในอนาคต



ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั�นคลินิก
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16/2 ถนนพหลโยธนิ ตําบลระแหง
อําเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
http://tsm-mec.org

ชําระค่าฝากส่งเป�นรายเดือน
ใบอนุญาตที� 189/2561
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