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กลุ่มงานการพยาบาล การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ โรงพยาบาลวังสมบูรณ์ 
 
 
 

หลักการและเหตุผล 
 การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (COVID-19) นับว่า         เป็น

ปัญหาสุขภาพที่ส าคัญ ของโลกในช่วงเวลานี้กระทรวงสาธารณสุขของไทย ประกาศให้โรคโควิด  19     เป็น
โรคติดต่อร้ายแรง อันดับที่ 14 โดยก าหนดมาตรการเพ่ือควบคุมและป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่      กระจาย
เชื้อในวงกว้าง  

    ในช่วงเวลา ที่มีการระบาดของโรคโควิด 19 พบว่า มีจ านวนผู้ติดเชื้อทั่วโลก604,000,000 คน 
และมีจ านวน ผู้เสียชีวิต 6,500,000 คน ในประเทศไทยพบว่ามีการระบาด รอบใหม่เกิดขึ้นและมีจ านวน    
ผู้ติดเชื้อทั้งหมด 4,6500,000 คน และมี จ านวนผู้เสียชีวิต32,352 คน  และจากสถิติของโรงพยาบาล    
วังสมบูรณ์มีจ านวนผู้ติดเชื้อทั้งหมด 5,781 คน และมี จ านวนผู้เสียชีวิต 16 คนจากสถิติ ของผู้ติดเชื้อที่
เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วและจ านวนผู้เสียชีวิตที่เพ่ิมขึ้นสะท้อนถึงความรุนแรงของ  โรคติดเชื้อ นั่นย่อมหมายถึง
โอกาส  ที่จะเกิด การแพร่กระจายเชื้อจากผู้ป่วยไปสู่บุคคลอ่ืนซึ่งอยู่ใน สิ่งแวดล้อมเดียวกันเป็นไปไต้โดยง่าย  
บุคลากรสุขภาพที่มีบทบาทอย่างมาก ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคท่ี รุนแรง เช่นนี้ คือ        พยาบาล
ควบคุมการติดเชื้อ ( Infection control nurse) ซึ่งเป็นก าลังส าคัญที่ท าหน้าที่ ในการจัดการควบคุมการ
ระบาดของโรคโควิด 19 ในหน่วยบริการสุขภาพ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของ การบริการสุขภาพ คือ ความ
ปลอดภัยของผู้รับบริการและคุณภาพการบริการ 
 

 
วัตถุประสงค์ของบทความ 

เพ่ือความคุมการแพร่กระจายเชื้อ COVID-19 ส าหรับกลุ่มแรงงานต่างด้าวกัมพูชา  
 

 
เป้าหมาย 

มีแนวทางการปฏิบัติเพื่อความคุมการแพร่กระจายเชื้อ COVID-19 ส าหรับกลุ่มแรงงานต่างด้าวกัมพูชา 
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 ปัญหา 
 เนื่องจากพ้ืนที่อ าเภอวังสมบูรณ์ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตร ท าไร่อ้อย  เลี้ยงวัวนม คนใช้แรงงาน
ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มแรงงานต่างด้าวกัมพูชาซึ่งในช่วงระบาดCOVID - 19  แรงงานต่างด้าวกัมพูชามีการติด
เชื้อ COVID – 19 เป็นจ านวน 80 คน  ท าให้การควบคุมการแพร่กระจาย COVID - 19  ค่อนข้างยาก 
เนื่องจากแรงงานต่างด้าวกัมพูชา ไม่สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ 
 กิจกรรมการพัฒนา 

 หลักการควบคุมและป้องกัน การแพร่ระบาด โรคโควิด 19 ในหน่วยบริการสุขภาพ 
 องค์การอนามัยโลก ได้ก าหนดแผนงานควบคุมและ ป้องกันการติดเชื้อ (Infection Prevention and 

Control-IPC Program) รองรับสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด 19 ภายใต้หลักการส าคัญ โดยในแด่ละ
หน่วยงานต้องมี ผู้รับผิดชอบหลักด้านการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ ( IPC focal point) ที่ได้รับการ
สนับสนุนจากผู้บริหารทั้งใน ระดับโรงพยาบาลและระดับชาติ มีหลักในการควบคุมการ ติดเชื้อซึ่ง
เปรียบเสมือนหัวใจของการบริการสุขภาพในมิติ การป้องกันโรค ดังนี้ 

     1.การคัดกรอง (triage) โดยจัดใหัมีการตรวจคัดกรอง เพ่ือให้สามารถพบผู้ป่วยได้โดยเร็ว (early 
recognition) และ การควบคุมแหล่งแพร่เชื้อ (source control) ด้วยการแยก ผู้ป่วยที่เข้าข่ายสงสัย มีการ  
ติดเชื้อที่ต้องด าเนินการสอบสวนโรค (Patients under investigated: PUI) ตั้งแต่การประเมินแรก รับทุกราย 
และน าผู้ป่วยที่เข้าข่ายสงลัยไปอยู่ในพื้นท่ีแยก โรคทันที เพ่ือท าการตรวจรักษาได้อย่างรวดเร็ว 

    2.การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในผู้ป่วยทุกราย โดยบุคลากรทุกคนต้องพึงระลึกเสมอว่าผู้ป่วย    
ทุกรายมีโอกาสเป็นโรคโควิด 19 ดังนั้น ต้องเน้นการป้องกันในระดับ บุคคล โดยยึดหลักสุขอนามัย ของระบบ
ทางเดินหายใจ  
   3.การใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment-PPE) ที่สอดคล้องกับการ
ประเมินความเสี่ยง เน้นวิธีปฏิบัติเพ่ือการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างปลอดภัย ตลอดจนการฆ่าเชื้อจากอุปกรณ์   
ที่ใช้ในการดูแลผู้ป่วย 
 ส าหรับผู้ที่มีการติดเชื้อ การดูแลประคับประคองตาม อาการและเฝ้าระวังไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนคือ
แนวทาง ในการปฏิบัติเพ่ือการรักษาในขณะเดียวกันต้องค านึงถึงหลักส าคัญคือการป้องกันการแพร่กระจาย
เชื้อสู่ผู้อ่ืน  ในกรณีที่พบว่าผู้ป่วยโรคโควิด 19 เข้ารับการรักษาใน หน่วยบริการสุขภาพ นั่นย่อมหมายถึโอกาส 
ที่จะเกิด การแพร่กระจายเชื้อจากผู้ป่วยไปสู่บุคคลอ่ืนซึ่งอยู่ใน สิ่งแวดล้อมเดียวกันเป็นไปไต้โดยง่าย  บุคลากร
สุขภาพ จึงต้องค านึงถึงการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อที่เกิดจาก การบริการทางการแพทย์ในทุกขั้นตอนการ
บริการ ผู้จัดการ พยาบาลและพยาบาลควบคุมการติดเชื้อเป็นผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการ จัดการ
ควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลทุกระดับ จึงมีความ ส าคัญอย่างยิ่งกับบทบาทการจัดการควบคุมการ แพร่
ระบาด โรคโควิด 19 ในหน่วยบริการสุขภาพ  
 มีวัตถุประสงค์  สาระส าคัญ ประกอบด้วย หลักการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ในหน่วย
บริการ สุขภาพ และบทบาทของพยาบาล กับการจัดการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในหน่วย
บริการ ซึ่งพยาบาลควบคุมการติดเชื้อถือเป็นบุคคล ส าคัญในการช่วยให้ทีมสหวิชาชีพ ตลอดจนผู้รับบริการได้
มี ความเข้าใจร่วมกันและน าไปสู่การด าเนินงานเพ่ือการควบคุม และป้องกัน โรคโควิด 19 ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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หลักการควบคุมและป้องกัน การแพร่ระบาด โรคโควิด 19 ในหน่วยบริการสุขภาพ 
 องค์การอนามัยโลก ได้ก าหนดแผนงานควบคุมและ ป้องกันการติดเชื้อ (Infection Prevention and 
Control-IPC Program) รองรับสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด 19 ภายใต้หลักการส าคัญ โดยในแด่ละ
หน่วยงานต้องมี ผู้รับผิดชอบหลักด้านการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ ( IPC focal point) ที่ได้รับการ
สนับสนุนจากผู้บริหารทั้งใน ระดับโรงพยาบาลและระดับชาติ มีหลักในการควบคุมการ ติดเชื้อซึ่ง
เปรียบเสมือนหัวใจของการบริการสุขภาพในมิติ การป้องกันโรค ดังนี้ 
 1.การคัดกรอง (triage) โดยจัดให้มีการตรวจคัดกรอง เพ่ือให้สามารถพบผู้ป่วยได้โดยเร็ว (early 
recognition) และ การควบคุมแหล่งแพร่เชื้อ (source control) ด้วยการแยก ผู้ป่วยที่เข้าข่ายสงสัย มีการ  
ติดเชื้อที่ต้องด าเนินการสอบสวนโรค (Patients under investigated: PUI) ตั้งแต่การประเมินแรก รับทุกราย 
และน าผู้ป่วยที่เข้าข่ายสงลัยไปอยู่ในพื้นท่ีแยก โรคทันที เพ่ือท าการตรวจรักษาได้อย่างรวดเร็ว 
     2.การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในผู้ป่วยทุกราย โดยบุคลากรทุกคนต้องพึงระลึกเสมอว่าผู้ป่วย    
ทุกรายมีโอกาสเป็นโรคโควิด 19 ดังนั้น ต้องเน้นการป้องกันในระดับ บุคคล โดยยึดหลักสุขอนามัย ของระบบ
ทางเดินหายใจ  
   3.การใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment-PPE) ที่สอดคล้องกับการ
ประเมินความเสี่ยง เน้นวิธีปฏิบัติเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างปลอดภัย ตลอดจนการฆ่าเชื้อจากอุปกรณ์ท่ี
ใช้ในการดูแลผู้ป่วย 
 การด าเนินมาตรการเสริมเพ่ือเพ่ิมการป้องกันใน รายที่ต้องสงลัย เช่น การป้องกันฝอยละออง     
ขนาดใหญ่ (droplet precautions) การป้องกันการสัมผัส (contact precautions) และการป้องกัน   การ
แพร่กระจายทางอากาศ (airborne precautions) แนวทางการปฏิบัติหัตถการที่ก่อให้ เกิดฝอยละอองจาก
ทางเดินหายใจ เช่น การใส่ท่อช่วยหายใจ (tracheal intubation) การใช้เครื่องช่วยหายใจชนิดไม่ใส่ท่อ   
(non-invasive ventilation) การเจาะคอ (tracheotomy) การช่วยส้นคืนชีพก่อนการใส่ท่อช่วยหายใจ การ
ส่องกล้อง ตรวจหลอดลม (bronchoscopy) ซึ่งมิความเสี่ยงมากในการ แพร่กระจายเชื้อ 
การจัดระบบบริหารจัดการด้านการควบคุมและ ป้องกันการติดเชื้อในหน่วยบริการสุขภาพ โดยก าหนด 
โครงสร้างจ าเป็นพ้ืนฐานและกิจกรรมส าหรับควบคุมและ ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ มีนโยบายในการ
ควบคุมและ ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 ในหน่วยบริการ สุขภาพที่ชัดเจน เช่น                    
 1.การตรวจคัดกรองที่รวดเร็วในผู้ที่มี การติดเชื้อเฉียบพลันของระบบทางเดินหายใจที่อาจเกิด     
จากโรคโควิด 19 
 2.การป้องกันความแออัดโดยเฉพาะในแผนก ฉุกเฉิน การแยกผู้ป่วยที่ต้องนอนโรงพยาบาลไปต่างหาก 
การจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) อย่างเพียงพอ และการปฏิบัติตามขั้นตอนและนโยบายการ 
ควบคุมและ ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในทุกมิติการบริการสุขภาพ 
   3.การควบคุมด้านสิ่งแวดล้อมและวิศวกรรม มาตรการนี้มีส่วนส าคัญในการป้องกันการแพร่กระจาย
เชื้อ โดยการเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน จัดให้มี อากาศถ่ายเทเพียงพอในทุกพ้ืนที่ ท าความ 
สะอาด สิ่งแวดล้อมโดยรอบของสถานบริการอย่างเพียงพอ  
 4. การจัดเตียงผู้ป่วยให้ห่างอย่างเหมาะสม อย่างน้อย 1 เมตร และจัดสิ่งแวดล้อมให้อากาศสามารถ
ถ่ายเทเพียงพอจะช่วย ลดการแพร่กระจาย เชื้อโรคในสถานบริการได้ 

ข้อเสนอแนะ :  ควรส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพของพยาบาลควบคุม การติดเชื้อ เพ่ือยกระดับการ
ด าเนินงานด้าน ควบคุมและ ป้องกันการติดเชื้อของพยาบาลให้มีคุณภาพยิ่งชื้น  ส่งบุคลากรเรียนภาษาเขมร
เพ่ือช่วยให้การควบคุมโรคส าหรับกลุ่มแรงงานต่างด้าวกัมพูชา 

โรงพยาบาลวังสมบูรณ์


