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สรุปผลงานโดยย่อ 

 โรคอุบัติใหม่ หรือโรคติดต่ออุบัติใหม่ หมายถึง โรคติดต่อชนิดใหม่ๆ ท่ีพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในระยะ 20 ปีท่ี
ผ่านมา หรือโรคติดต่อท่ีมีแนวโน้มว่าจะพบผู้ติดเช้ือเพิ่มมากขึ้นในอนาคตอันใกล้ รวมไปถึงโรคท่ีเกิดข้ึนใหม่ในท่ีใด
ท่ีหนึ่ง หรือโรคท่ีเพิ่งจะแพร่ระบาดเข้าไปสู่อีกท่ีหนึ่ง และยังรวมถึงโรคติดเช้ือท่ีเคยควบคุมได้ด้วยยาปฏิชีวนะ แต่
เกิดการดื้อยาในภายหลัง   ตัวอย่างโรคติดเช้ืออุบัติใหม่เช่น ไข้หวัดใหญ่ โรคติดต่อจากสัตว์ปีกหรือไข้หวัดนก และ
วัณโรคท่ีด้ือยาโรคSARSเช้ือไวรัส โควิด-19  เป็นต้น  อาจแพร่กระจายทางอากาศหรือฝอยละอองขนาดเล็ก 

การป้องกันการแพร่กระจายเช้ือทางอากาศในสถานพยาบาลจึงเป็นส่ิงท่ีต้องด าเนินการ  นับเป็นภารกิจ 
ส าคัญประการหนึ่งของโรงพยาบาล ปัจจัยท่ีส่งเสริมให้ปัญหาการแพร่กระจายเช้ือทางอากาศในโรงพยาบาลมีมากขึ้น 
ได้แก่การมีโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ าระบบทางเดินหายใจซึ่งแพร่กระจายทางอากาศได้   โครงสร้างอาคารโรงพยาบาลท่ี
ไม่เอื้อต่อการระบายอากาศได้อย่างเพียงพอโรงพยาบาลควนขนุนจึงได้จัดการให้มหี้องแยกโรคติดเช้ือท่ีงานผู้ป่วยนอก 
ขึ้นแยกให้บริการผู้ป่วยโรคติดต่อต่างๆการท าความเข้าใจในการใช้งานห้องแยกโรคฯ การเตรียมความพร้อมของ
วัสดุอุปกรณ์แต่ในการปฏิบัติงานจริง ยังมีปัญหาและอุปสรรคทางหน่วยงานจึงได้จัดท ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพขึ้น
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติของเจ้าหน้าท่ีทุกหน่วยงานท่ีมาปฏิบัติงานท่ีงานหอผู้ป่วยนอกได้ปฏิบัติในแนวทาง 
เดียวกันตามมาตรฐานเมื่อมีผู้ป่วยโรคติดต่ออุบัติใหม่โรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ าเข้ารับการรักษาท่ีงานผู้ป่วยนอก  

เป้าหมาย 
1. เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการตรวจคัดกรองผู้ป่วยโรคติดต่อ อุบัติใหม่อุบัติซ้ าเข้ารับการรักษาท่ีงาน

ผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลควนขนุน 
2. เพื่อลดอุบัติกาณ์ความเส่ียงเรื่องการคัดกรองผู้ป่วยโรคติดต่อ อุบัติใหม่อุบัติซ้ าเข้ารับการรักษาท่ีงาน

ผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลควนขนุน 



ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ 
 จากแนวทางการปฏิบัติงานต้ังแต่2559เป็นต้นมา เมื่อมีผู้ป่วยสงสัยเป็นโรคติดต่ออุบัติใหม่อุบัติซ้ าเข้ารับ
การรักษาท่ีงานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลควนขนุน ในแต่ละวันมีหลายรายท่ีต้องได้รับการตรวจในห้องตรวจแยกโรค 
เช่นไข้หวัดใหญ่ โรคติดต่อจากสัตว์ปีกหรือไข้หวัดนก และวัณโรคปอด เริม อีสุกอีใสและโรคติดต่ออื่นๆเป็นต้น  
เดิมทีงานผู้ป่วยนอก ไม่มีห้องตรวจแยกโรค เมื่อผู้ป่วยท าประวัติท่ีห้องบัตร จะมีการคัดกรองโดยการซักถามอาการ
เบ้ืองต้นหากพบผู้ป่วยกลุ่มเส่ียงโรคติดต่อให้ผู้ป่วยใสหน้ากากอนามัย เจ้าหน้าท่ีห้องบัตรจะโทรศัพท์มาแจ้ง
เจ้าหน้าท่ีงานผู้ป่วยนอกและให้ผู้ป่วยถือธงแดงพร้อมใบน าตรวจ  มายื่นท่ีจุดคัดกรองพยาบาลท่ีจุดคัดกรองจะซัก
ประวัติ วัดสัญยาณชีพที่จุดแยกตรวจ เส้นทางเดินจากห้องบัตร ผ่านทางเดินหน้าห้องน้ ามางานผู้ป่วยนอก มาซัก
ประวัติท่ีจุดแยกตรวจซึ่งทางหน่วยงานได้ทบทวนแนวทางการปฏิบัติ พบว่าเส้นทางเดินของผู้ป่วย ต้องผ่านผู้ป่วย
รายอื่นอีกมากหลายคนซึ่งนั่งรอซักประวัติ รวมท้ังเจ้าหน้าท่ี และโครงสร้างอาคารปิด ไม่มีท่ีระบายอากาศ  และ
เมื่อผู้ป่วยรายดังกล่าวต้องไปx-ray ก็ผ่านเส้นทางเดิมซึ่งเส่ียงต่อการแพร่กระจายเช้ือ จึงหาแนวทางแก้ไข 

การวัดผลและการเปลี่ยนแปลง 

 แนวทางแก้ไขปรับปรุงรอบที่1 

 ได้จัดให้มีห้องตรวจแยกโรคท่ีงานผู้ป่วยนอก เมื่อผู้ป่วยโรคติดต่อ กลุ่มเส่ียงโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ าเข้ารับการ
รักษาบริการเจ้าหน้าท่ีห้องบัตรจะ โทรศัพท์มาแจ้ง เจ้าหน้าท่ีงานผู้ป่วยนอก และให้ผู้ป่วยถือธงแดง  ให้ผู้ป่วยใส
หน้ากากอนามัย เส้นทางเดินห้องบัตร ผ่านทางเดินถนนด้านหน้าของงานผู้ป่วยนอก แล้วให้ผู้ป่วยเข้าซักประวัติท่ี
ห้องแยกโรค โดยมีเจ้าหน้าท่ีห้องบัตรเดินน าทางมา  และเมื่อต้อง x-ray ก็ผ่านเส้นทางเดิม คือทางถนนด้านหน้า 
และก่อนออกไปท่ีงาน x-rayก็โทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าท่ี x-rayทราบล่วงหน้า เมื่อเจ้าหน้าท่ี x-rayพร้อม  จะแจ้งกลับ
ให้งานผู้ป่วยนอกพาผู้ป่วยไป x-rayได้ ซึ่งเป็นการป้องกันการแพร่เช้ือเพราะเส้นทางเดินไม่ผ่านผู้ป่วยรายอื่น  และ
ท่ีโล่งแสงแดดส่องถึงอากาศถ่ายเทดี  และถ้าผู้ป่วยต้องรับไว้รักษาตัวโรงพยาบาล  พยาบาลท่ีซักประวัติเป็นผู้ป่วย
เข้าหอผู้ป่วยในเข้าห้องแยกโรคความดันลบและท าเรื่องนอนโรงพยาบาลออกเลข ANท่ีหอผู้ป่วยใน .ในกรณีเป็น
โรคติดเช้ืออุบัติใหม่อุบัติซ้ า 

ปัญหา  
เมื่อ มีนาคม.2562 ทางโรงพยาบาลควนขนุน  ได้เปล่ียนแปลงระบบโปรแกรมการตรวจในคอมพิวเตอร ์

ระบบใหม่  เมื่อมีผู้ป่วยสงสัยโรคติดต่ออุบัติใหม่ไวรัส โควิด-19  เข้ารับการรักษาใน รพ.ควนขนุน 
พยาบาลคนท่ี1 ซักประวัติผู้ป่วยในห้องแยกโรคและต้องประสานงานกับหน่วยงานอืน่เช่นเจ้าหน้าท่ี x-ray  
เจ้าหน้าท่ีห้องชันสูตร ต้องพาผู้ป่วยไปx-ray ไปหน่วยงานผู้ป่วยในแต่ด้วยระบบโปรแกรมการตรวจในคอมพิวเตอร์
ระบบใหม่  ท าท่ีงานผู้ป่วยในไม่ได้ต้องให้งานผู้ป่วยนอกเป็นคนท าadmit  แต่ขณะนั้น ผู้ป่วยและchartอยู่ท่ีงาน
ผู้ป่วยในแล้ว และรวมถึงยังไม่ประสานงานห้องชันสูตรและงานระบาด ท าให้ติดขัดในการท างานการประสานงาน
และเป็นโรคติดต่อ อุบัติใหม่ท่ีเพิ่งมีการระบาด งานผู้ป่วยนอกจึงมีการทบทวนการปฏิบัติงานเป็นครั้งท่ี2 เพื่อ
รองรับการระบาดของโรค   

แนวทางแก้ไขปรับปรุงคร้ังที่2 
จากปัญหาการระบาดโรคติดต่อ อุบัติใหม่มีการประชุมในหน่วยงานกับหัวหน้างาน หัวหน้าฝ่าย และมีการ

ซักซ้อมแผนบนโต้ะ  ท่ีหน่วยงานผู้ป่วยนอก  โดยมีการเปล่ียนแปลงคือ พยาบาลคนท่ี1  ซักประวัติผู้ป่วยในห้อง



แยกโรคลงบันทึกประวัติผู้ป่วยในห้องตรวจแยกโรค และมีพยาบาลคนท่ี2คอยประสานงานด้านนอก ตามแพทย์มา
ตรวจผู้ปว่ยในห้องแยกโรค  

จากการทบทวนเพื่อพัฒนาในรอบนี้  คือ 
1.หน้าท่ีพยาบาลคนท่ี1   ซักประวัติผู้ป่วยในห้องแยกโรคลงบันทึกประวัติผู้ป่วยในห้องตรวจแยกโรคอยู่

กับผู้ป่วยตลอดเวลา  พาผู้ป่วยไปx-ray  และเมื่อต้องadmitก็พาผู้ป่วยเข้าหอผู้ป่วยใน 
 2.หน้าท่ีพยาบาลคนท่ี2  คอยประสานงานกับแพทย์และหน่วยงานอื่นเช่น ต้องแจ้งงานชันสูตรและงาน
ระบาดว่าแพทย์ต้องการตรวจหาเช้ือชนิดไหน   ท าadmit  ในกรณีต้องadmit  และประสานงานไปยังหอผู้ป่วยใน 
 3.ทางหอผู้ป่วยนอกได้พบว่าอุปกรณ์ป้องกันยังไมส่ะดวกในการหยิบใช้งานจึงได้จัดท าเป็นชุดซึ่งมีอุปกรณ์
ใช้ได้1คน  เพื่อความสะดวกในการหยิบใช้งาน     

ปัญหา  
ในเดือน ก.พ.63  ได้มีการระบาดของเช้ือไวรัส โควิด-19   มากขึ้น ทางโรงพยาบาลควนขนุน รวมท้ังงาน

ผู้ป่วยนอกได้เล็งเห็นความส าคัญ   และได้พบว่าในช่วงคลินิกนอกเวลาราชการเมื่อมีผู้ป่วย ไวรัส โควิด-19   เข้า
รับบริการแพทย์ท่ีต้องท าการเก็บส่ิงส่งตรวจท่ีหอผู้ป่วยใน  ยังไม่มีแนวทางชัดเจนว่าเป็นแพทย์ของหน่วยงานใด  
ท าให้มีความสับสนในการประสานงานกับแพทย์    ทางงานผู้ป่วยนอกจึงได้แจ้งไปให้หัวหน้างานทราบ  และจาก
การระบาดมากขึ้นพบว่า จากการสอบถามผู้ป่วย ยังขาดความรู้ในการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันไวรัส โควิด-19  ยังไม่
มีแนวทางการปฏิบัติท่ีชัดเจน ทางงานผู้ป่วยจึงได้จัดประชุมทบทวนเพื่อพัฒนากิจกรรมต่อไป 

แนวทางแก้ไขปรับปรุงคร้ังที่3 
 จากการทบทวนเพื่อพัฒนาในรอบนี้  คือ 

1. งานผู้ป่วยนอกได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์       เรื่องไวรัส โควิด-19  และให้ค าแนะน าความรู้เรื่องการ 
ล้างมือ  การใส่หน้ากากอนามัยให้ผู้รับบริการและญาติทราบทุกๆวัน   

2. หัวหน้าฝ่ายได้ประสานงานกับแพทย์ได้ผลสรุปว่า  แพทย์ผู้ตรวจท่ีคลินิกนอกเวลาเป็นผู้เก็บส่ิงส่งตรวจ 
จากผู้ป่วยท่ีห้องแยกโรคความดันลบท่ีหอผู้ป่วยในชายและเด็ก  โดยท าหลังจากตรวจผู้ป่วยท่ีคลินิกนอกเวลาหมด
ทุกรายแล้ว  

3. จัดท าแนวทางปฏิบัติของงานพยาบาล งานผู้ป่วยนอกขึ้น  เพื่อเป็นแนวทางให้กับพยาบาลท่ีปฏิบัติงานท่ี 
งานผู้ป่วยนอกท้ังในและนอกเวลา 

การวัดผล 
 ไม่เกิดอุบัติการณ์ความเส่ียงท่ีเกิดจากความผิดพลาดในการคัดกรองผู้ป่วยโรคติดต่อ อุบัติใหม่อุบัติซ้ า 

บทเรียนที่ได้รับ 
 ขั้นตอนการตรวจคัดกรองผู้ป่วยโรคติดต่อ อุบัติใหม่อุบัติซ้ าเป็นเรื่องซับซ้อนและต้องปรับตามสถานการณ์
การระบาด   แนวทางการปฏิบัติและการตรวจวินิจฉัยเปล่ียนแปลงได้ตลอดเวลา  ต้องหาความรู้  และต้องทันกับ
สถานการณ์การระบาดของโรคตลอดเวลาเพื่อการดูแลผู้ป่วย และป้องกันการแพร่กระจายเช้ืออย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางปฏิบัติของงานผู้ป่วยนอกในการคัดกรองผู้ป่วยโรคติดต่อ/โรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ า 

ในเวลาและนอกเวลาราชการ 

แผนกเวชระเบียนซักประวัติเป็นผู้ป่วยใน
กลุ่มเส่ียงน าผู้ป่วยถือธงแดง 

ส่งห้องแยกโรคท่ี OPD 
 

อาการรุนแรงส่งER 

อาการไม่รุนแรงส่งOPD/ 
ส่งห้องแยกโรคท่ี OPD 

 

1. พยาบาลคนท่ี1 ใส่อุปกรณ์ป้องกันตามความ 
เหมาะสม ซักประวัติตรวจร่างกาย /รายงานแพทย์    
กรณีแพทย์ส่ง x-ray โทรแจ้งแผนก x-ray ก่อนพาผู้ป่วย
x-ray  และแจ้งแพทย์ดูผล ( แพทย์มาตรวจผู้ป่วยใส่
อุปกรณ์ป้องกันตามความเหมาะสม)พยาบาลคนท่ี1จะ
อยู่กับผู้ป่วยตลอดในห้องแยกโรค 
2. พยาบาลคนท่ี2 ช่วยประสานงานแจ้งระบาด 
วิทยาว่ามีผู้ป่วยกลุ่มเส่ียง   /แผนกชันสูตรเพื่อเตรียม
เก็บส่ิงส่งตรวจ  ท าchart  admit  โทรแจ้งหอผู้ป่วยใน
ชายรายงานcase กับเจ้าหน้าท่ีตึกชาย 
3. กรณีadmit `ไปส่งผู้ป่วยหอผู้ป่วยในชายห้องแยก 
โรคความดันลบพยาบาลคนท่ี1อาจต้องไปส่งผู้ป่วยด้วย
พิจารณาตามอาการ 
4. ในเวลาราชการแพทย์เวรwardเป็นผู้เก็บส่ิงส่งตรวจ 

นอกเวลาราชการแพทย์ท่ีตรวจผู้ป่วยเป็นคน เก็บส่ิงส่ง
ตรวจแต่ท าหลังจากตรวจผู้ป่วยรายอื่นเสร็จแล้วในคลินิก
นอกเวลา 
 

 



 

 

หมายเหตุ ปรับเปล่ียนตามสถานการณ์การระบาดของโรค 
รูปภาพการประชุมซ้อมแผนบนโต๊ะ 
 

 

 

 

 
 

 

การซ้อมแผนบนโต๊ะ 
 

 

 
 
 
 

ให้ความรู้ค าแนะน าแก่ผู้ป่วย/ญาติ ในการดูแลตนเอง
และการป้องกันการแพร่กระจายเช้ือ 

 

 

 

 

 



 

 

 


