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การเตรียมความพร้อมของบุคลากรทางการแพทย์จากสถานการณ์ COVID-19                  
ในโรงพยาบาลต ารวจ* 

Preparing for Medical Personnel from COVID-19 situation                                    
of Police General Hospital 

รงรอง อ ำนวยลำภไพศำล** 
 

บทคัดย่อ 

รำยงำนวิจัยนี้ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำกำรเตรียมควำมพร้อม วิธีป้องกัน ควบคุมกำร
ติดเชื้อของโรค COVID-19 ปัญหำและแนวทำงวิธีกำรแก้ไขปัญหำตลอดจนข้อเสนอแนะในกำรเตรียม
ควำมพร้อมโรคและกำรป้องกันโรค COVID-19 ของบุคลำกรทำงกำรแพทย์ในโรงพยำบำลต ำรวจจำก
สถำนกำรณ์COVID-19โดยใช้วิธีกำรวิจัยเชิงคุณภำพ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์ผู้ให้
ข้อมูลส ำคัญ จ ำนวน 10 คนผลกำรศึกษำพบว่ำ บุคคลำกำรทำงกำรแพทย์ของโรงพยำบำลต ำรวจมี
กำรเตรียมควำมพร้อมจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 ในด้ำนต่ำง ๆซึ่งในแต่ละฝ่ำยมีกำรท ำงำนที่มีควำม
แตกต่ำงกันโดยมีกำรเตรียมควำมพร้อมยึดตำมแนวทำงเวชปฏิบัติ กำรวินิจฉัย ดูแลรักษำ และป้องกัน
กำรติดเชื้อในโรงพยำบำล ส ำหรับบุคลำกรทำงกำรแพทย์ของกรมกำรแพทย์ โดยยึดตำมกรมควบคุม
โรค กระทรวงสำธำรณสุขได้ก ำหนดไว้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติเพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำกำร
เตรียมควำมพร้อมในด้ำนต่ำงๆซึ่งกำรเตรียมควำมพร้อมของบุคลำกรทำงกำรแพทย์ในโรงพยำบำล
ต ำรวจมีควำมพร้อมประกอบไปด้วย 4 องค์ประกอบดังต่อไปนี้ ได้แก่ 1.)กำรมีควำมพร้อมทำงด้ำน
กำยภำพ 2.)กำรมีควำมพร้อมทำงด้ำนสติปัญญำ 3.)กำรมีควำมพร้อมทำงด้ำน 4.)กำรมีควำมพร้อม
ด้ำนอำรมณ์ แรงจูงใจ และบุคลิกภำพ ปัญหำ,แนวทำงวิธีกำรแก้ไขปัญหำและข้อเสนอแนะกำรเตรียม
ควำมพร้อมจำกสถำนกำรณ์ COVID-19มีดังนี้ 1.)ด้ำนอัตรำก ำลังของบุคลำกรทำงกำรแพทย์ไม่เพียง 
ควรมีกำรจัดหำบุคลำกรทำงกำรแพทย์เพ่ิมเติมให้เพียงพอต่อจ ำนวนผู้ป่วย 2.)ด้ำนงบประมำณที่ใช้ใน
กำรจัดสรรทรัพยำกรทำงกำรแพทย์ ควรมีกำรจัดสรรงบประมำณให้กระทรวงสำธำรณสุขมำกขึ้นมี
กำรวำงแผนจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่ำง ๆให้เหมำะสม3.)ด้ำนวัคซีนป้องกันโรคให้แก่บุคลำกรทำง
กำรแพทย์ ควรมีกำรจัดสรรวัคซีนที่มีคุณภำพได้รับมำตรำฐำนสำกลและควรมีตัวเลือกในกำรได้รับ
วัคซีนชนิดต่ำง ๆมำกขึ้นและในอนำคตหำกสถำนกำรณ์ COVID-19ยังคงอยู่ควรมีกำรเตรียมควำม
พร้อมกำรวำงแผนกำรรับมือกับกำรดูแลผู้ป่วย COVID-19 ที่มีจ ำนวนมำกขึ้นและขยำยเป็นวงกว้ำง 
ควรมีกำรให้ควำมรู้กับประชำชนในกำรป้องกันตนเองจำกโรค COVID-19 กำรใช้ชีวิตแบบชีวิตวิถีใหม่ 
(new normal), น ำสถำนกำรณ์ COVID-19ในกำรระบำดครั้งยิ่งใหญ่นี้ เป็นบทเรียนเพ่ือหำแนวทำง
กำรเตรียมควำมพร้อมในอนำคตที่อำจจะมีกำรเกิดโรคระบำดครั้งใหม่ 

ค ำส ำคัญ : กำรเตรียมควำมพร้อม, บุคลำกรทำงกำรแพทย์, โรงพยำบำลต ำรวจ 
                                                           
*
บทความน้ีเรยีบเรยีงจากการค้นคว้าอิสระเรื่อง การเตรียมความพร้อมของบคุลากรทางการแพทย์จากสถานการณ ์COVID-19                  
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** นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ มหาวิทยาลยัรามค าแหง   
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บทน า 

โรค COVID-19 (Coronavirus disease 2019, COVID-19) ได้มีกำรค้นพบกำรระบำดครั้ง
แรกในเมืองอู่ฮ่ัน ประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน ตั้งแต่ช่วงปลำยปี พ.ศ. 2562 และได้มีกำร
แพร่กระจำยเชื้อไปยังประเทศต่ำงๆ ทั่วโลกอย่ำงต่อเนื่องซึ่งองค์กำรอนำมัยโลกได้ประกำศว่ำ กำร
ระบำดครั้งนี้เป็นภำวะฉุกเฉินด้ำนสำธำรณสุขระหว่ำงประเทศ (Public Health Emergency of 
Concern : PHEIC) กระทรวงสำธำรณสุข (2563) มีประกำศควำมว่ำ เป็นโรคติดต่ออันตรำยตำม
พระรำชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เพ่ือประโยชน์ในกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ
อันตรำยโดยโรค COVID-19 ได้มีกำรแพร่กระจำยด้วยกำรถ่ำยทอดผ่ำนกำรสัมผัสโดยตรงกับฝอย
ละออง (Droplet) จำกลมหำยใจของผู้ติดเชื้อ ที่เกิดจำกกำรไอและจำม ซึ่งในประเทศไทยกำรระบำด
โรค COVID-19 ครั้งแรกวันที่ 13 มกรำคม 2563 จำกกลุ่มนักท่องเที่ยวชำวจีนที่เข้ำมำ แต่กลุ่มที่ใหญ่
ที่สุดเกิดขึ้นในกำรจัดแข่งขันชกมวยไทย ณ สนำมมวยเวทีลุมพินี ในวันที่ 6 มีนำคม 2563 จัดเป็น
ซูเปอร์สเปรดเดอร์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ในประเทศไทย ,ในเดือนธันวำคม 2563 มี
เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขที่ปฏิบัติงำนในสถำนที่ควบคุมโรคที่ภำครัฐจัด (Alternative State 
Quarantine: ASQ) ติดเชื้อจำกกำรสัมผัสผู้ป่วยเสี่ยงสูงที่ไม่แสดงอำกำร หลังจำกนั้นเพียงไม่กี่วันมี
กำรระบำดรอบที่ 2 ภำยในจังหวัดสมุทรสำคร จำกแรงงำนชำวเมียนมำที่มำท ำงำนในอุตสำหกรรม
ประมงเพียง 3 วันเชื้อกระจำยไปอย่ำงรวดเร็วหลำยจังหวัด และจ ำนวนมำกถึง 700 รำย/วัน และได้มี
กำรกำรระบำดรอบที่ 3 ตำมมำโดยเกิดจำก สถำนบันเทิงย่ำนทองหล่อที่กลับมำเป็นแหล่งระบำดหนัก
ก ำลังสร้ำงควำมแตกตื่นไปทุกวงกำร ซึ่งเมื่อติดเชื้อแล้วจะมีอำกำรเล็กน้อยถึงปำนกลำงในรูปแบบที่
แตกต่ำงกันไป บำงรำยมีไข้ ไอมีเสมหะ ภำวะเสียกำรรู้กลิ่น และภำวะเสียกำรรู้ รส และ หำกเกิดใน
ผู้สูงอำยุอำจมีอำกำรหำยใจหอบเหนื่อย เมื่อป่วยแล้ว อำจเกิดภำวะแทรกซ้อน เช่น ปอดบวม ปอด
อักเสบ ไตวำย หรืออำจเสียชีวิต มำตรกำรที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข เสนอยกระดับ
มำตรกำรควบคุมโควิดด้วยกำรแบ่งโซนพ้ืนที่ โดยก ำหนดให้กรุงเทพมหำนคร นนทบุรี ปทุมธำนี 
สมุทรปรำกำร และนครปฐม เป็นพ้ืนที่สีแดง แสดงให้เห็นว่ำกำรติดเชื้อโรค COVID-19 สำมำรถ
เกิดขึ้นได้กับผู้ที่เข้ำไปสัมผัสผู้ติดเชื้อ และบุคลำกรทำงกำรแพทย์ พยำบำล เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขซึ่ง
เป็นด่ำนหน้ำมีโอกำสติดเชื้อได้เช่นกัน 

รัฐบำลได้จัดตั้งศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของกำรติดเชื้อโรค COVID-19 (ศบค.) 
ประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินและ มำตรกำรในกำรควบคุมกำรระบำด มีกำรระดมและกระจำย
ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพจัดกำรข้อมูลและสื่อสำรควำมเสี่ยงแก่สำธำรณะให้ทันต่อสถำนกำรณ์
ระบำดของโรค เพ่ือลดควำมเสียหำยและผลกระทบให้เหลือน้อยที่สุด ร่วมมือกันออกแนวทำงปฏิบัติ
ให้กับบุคลำกรทำงแพทย์ในกำรบริหำรจัดกำรเตรียมสถำนพยำบำลในกำรรองรับกำรติดเชื้อโรค 
COVID-19 แนวทำงปฏิบัติกำรปรับรูปแบบบริกำร กำรบริกำรดูแลรักษำผู้ป่วยนอก (OPD) กำรดูแล
รักษำผู้ป่วยใน (IPD) และกำรดูแลผู้ป่วยวิกฤติ ในสถำนกำรณ์กำรระบำดของ COVID-19 แนวปฏิบัติ
เพ่ือควบคุมและป้องกันกำรติดเชื้อโรค COVID-19ส ำหรับผู้ประกอบวิชำชีพกำรพยำบำลและกำรผดุง
ครรภ์ อีกทั้งจัดท ำคู่มือกำรป้องกันและควบคุมกำรติดเชื้อโรค COVID-19 ส ำหรับประชำชนและจัดตั้ง
สถำนที่ควบคุมโรคที่ภำครัฐจัด (State Quarantine: SQ) แบบบูรณำกำรเพ่ือรองรับประชำชนที่
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เดินทำงกลับมำจำกต่ำงประเทศเข้ำกักกันตัวเป็นเวลำ 14 วันตำมระยะเวลำในกำรฟักตัวของเชื้อ และ
เน้นย้ ำในเรื่องมำตรกำรกำรป้องกัน คือสวมหน้ำกำกอนำมัย ล้ำงมือบ่อยๆ และเว้นระยะห่ำง 
มำตรกำรในกำรป้องกันโรคมำตรกำรหลักที่ส ำคัญ คือ กำรให้วัคซีนCOVID 19 ในประชำชน
กลุ่มเป้ำหมำยมีควำมจ ำเป็นต้องจัดหำวัคซีนให้เพียงพอแก่ประชำชน  

โรงพยำบำลต ำรวจเป็นโรงพยำบำลรัฐแห่งหนึ่งที่นอกจำกปฏิบัติหน้ำที่ในกำรรักษำผู้ป่วย
ทั่วไปตำมปกติ มีระบบคัดกรองผู้ป่วยที่เข้ำมำรับกำรรักษำ โรงพยำบำลยังมีหอผู้ป่วยที่เป็นห้องควำม
ดันลบ (Negative pressure) และสำมำรถรองรับผู้ป่วยที่มีภำวะติดเชื้อ COVID-19 และผู้ที่เข้ำเกณฑ์
เฝ้ำระวังและสอบสวนโรค (Patient Under Investigation : PUI) นอกจำกนี้ยังมีภำรกิจปฏิบัติงำน
ในสถำนที่ควบคุมโรคที่ภำครัฐจัด (State Quarantine: SQ) รวบรวมองค์ควำมรู้และประสบกำรณ์ใน
กำรดูแลรักษำผู้ป่วย วำงแนวปฏิบัติของเจ้ำหน้ำที่กรมควบคุมโรคในกำรปฏิบัติหน้ำที่เฝ้ำระวัง ป้องกัน 
ควบคุมโรค COVID-19 แนวทำงปฏิบัติ กำรวินิจฉัย ดูแลรักษำและป้องกันกำรติดเชื้อในโรงพยำบำล
กรณีโรค COVID-19 ส ำหรับบุคลำกร และฉบับส ำหรับประชำชนและกลุ่มเสี่ยง (กรมกำรแพทย์ 
กระทรวงสำธำรณสุข,2564ก) ปรับปรุงให้สำมำรถรองรับสถำนกำรณ์ได้อย่ำงเป็นปัจจุบัน 

จำกเหตุผลดังกล่ำวข้ำงต้น ผู้วิจัยในฐำนะท่ีเป็นพยำบำลวิชำชีพในสังกัดโรงพยำบำลต ำรวจมี
ควำมสนใจและเล็งเห็นถึงควำมส ำคัญที่จะศึกษำเกี่ยวกับ กำรเตรียมควำมพร้อมของบุคลำกรทำง
กำรแพทย์จำกสถำนกำรณ์ COVID-19 ในโรงพยำบำลต ำรวจเพ่ือให้ทรำบถึงกำรเตรียมควำมพร้อม
ของบุคลำกรทำงกำรแพทย์ รวมถึงวิธีกำรแก้ไขปัญหำและข้อเสนอแนะในกำรเตรียมควำมพร้อมโรค 
COVID-19 ของบุคลำกรทำงกำรแพทย์ในโรงพยำบำลต ำรวจ อันจะส่งผลต่อกำรพัฒนำกำรเตรียม
ควำมพร้อมจำกสถำนกำรณ์COVID-19 ในโรงพยำบำลต ำรวจในทำงท่ีดียิ่งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ดงัน ี้ 

1. เพ่ือศึกษำกำรเตรียมควำมพร้อมของบุคลำกรทำงกำรแพทย์ในโรงพยำบำลต ำรวจจำก
สถำนกำรณC์OVID-19 

2. เพ่ือศึกษำวิธีป้องกันและควบคุมกำรติดเชื้อของโรค COVID-19 ของบุคลำกรทำง
กำรแพทย์ในโรงพยำบำลต ำรวจ 

3. เพ่ือศึกษำปัญหำและแนวทำงวิธีกำรแก้ไขปัญหำตลอดจนข้อเสนอแนะในกำรเตรียมควำม
พร้อมโรคและกำรป้องกัน COVID-19 ของบุคลำกรทำงกำรแพทย์ในโรงพยำบำลต ำรวจ 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ในกำรศึกษำวิจัยครั้งนี้ มีวิธีกำรวิจัย ดังนี้  
 1. กำรวิจัยเอกสำร (Documentary research) เป็นกำรรวบรวมข้อมูลจำกเอกสำรทำง

วิชำกำรวำรสำร สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รำยงำนกำรวิจัยวิทยำนิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ รำยงำนกำร
ประชุม คู่มือปฏิบัติงำน ระเบียบ ประกำศ ค ำสั่ง เอกสำรทำงวิชำกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรเตรียมควำม
พร้อมของบุคลำกรทำงกำรแพทย์จำกสถำนกำรณ์COVID-19ในโรงพยำบำลต ำรวจ 
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 2. กำรวิจัยสนำม (Field research) โดยผู้วิจัยลงพ้ืนที่เพ่ือสัมภำษณ์กลุ่มตัวอย่ำงด้วย 
กำรสัมภำษณ์แบบมีโครงสร้ำง หรือกำรสัมภำษณ์แบบเป็นทำงกำร (Structured interview or 
formal interview) 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1. ประชำกร (Population) ได้แก่ บุคลำกรของโรงพยำบำลต ำรวจที่เกี่ยวข้องในกำรเตรียม

ควำมพร้อมจำกสถำนกำรณ์COVID-19ในโรงพยำบำลต ำรวจ 
2. กลุ่มตัวอย่ำง (Sample) ในส่วนของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ (Key informants) ใช้ในกำร

วิจัยครั้งนี้จ ำนวน 10 คน ประกอบไปด้วย แพทย์ 1 คน,พยำบำล 1 คน, เภสัชกร 1 คน,ผู้ช่วย
พยำบำล 1 คน, เจ้ำหน้ำที่ห้องพยำธิวิทยำ 1 คน,เจ้ำหน้ำที่คัดกรองคนไข้ COVID-19 1 คน,เจ้ำหน้ำที่
เอกซเรย์ 1 คน, เจ้ำหน้ำที่เวรเปล 1 คน, เจ้ำหน้ำที่ศูนย์รถ 1 คน, เจ้ำหน้ำที่แม่บ้ำนที่ในหอผู้ป่วยที่
ดูแลผู้ป่วยโรค COVID-19  1 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลในกำรวิจัยกรณีศึกษำครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีกำร

สัมภำษณ์โดยสัมภำษณ์แบบมีโครงสร้ำง หรือกำรสัมภำษณ์แบบเป็นทำงกำร (Structured interview 
or formal interview) ลักษณะของกำรสัมภำษณ์เป็นกำรสัมภำษณ์ที่มีค ำถำมและข้อก ำหนดแน่นอน
ตำยตัว จะสัมภำษณ์ผู้ใดก็ใช้ค ำถำมเดียวกัน และกำรสัมภำษณ์จะท ำกำรสัมภำษณ์เป็นรำยบุคคล 
ก่อนกำรเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ศึกษำได้ก ำหนดวันนัดหมำยวันสัมภำษณ์ โดยได้แจ้งให้ผู้ให้ สัมภำษณ์
ทรำบก่อนล่วงหน้ำ ในกำรสัมภำษณ์ผู้สัมภำษณ์จะใช้กำรจดบันทึก โดยก่อนสัมภำษณ์จะขออนุญำตผู้
สัมภำษณ์ในกำรจดบันทึกกำรสนทนำก่อนทุกครั้ง 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
กำรวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
1. วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกเอกสำร เป็นวิธีกำรศึกษำค้นคว้ำเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไป 

โดยกำรรวบรวมเอกสำรซึ่งเป็นข้อมูลที่มีกำรบันทึกไว้แล้วโดยผู้อ่ืน ได้แก่ 
1.1 หนังสือทั่วไป ได้แก่ ต ำรำ คู่มือเอกสำรประกอบกำรบรรยำยรวมถึงเอกสำร 

ทำงวิชำกำร วำรสำร สิ่งพิมพ์ เป็นต้น 
1.2 หนังสืออ้ำงอิง ได้แก่ สำรำนุกรม พจนำนุกรม เป็นต้น 
1.3 งำนวิจัย วิทยำนิพนธ์ เป็นงำนที่ผู้ศึกษำได้ท ำกำรศึกษำค้นคว้ำในเรื่องนั้นๆ  

อย่ำงละเอียด 
1.4 เอกสำรของทำงรำชกำร เป็นเอกสำรที่ส่วนรำชกำรจัดขึ้นเพ่ือประโยชน์ในกำรปฏิบัติ 

เช่น กฎระเบียบแนวทำงเวชปฏิบัติ กำรวินิจฉัย ดูแลรักษำ และป้องกันกำรติดเชื้อในโรงพยำบำลกรณี
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)ส ำหรับบุคลำกรทำงกำรแพทย์ของกรมกำรแพทย์คู่มือ
ปฏิบัติงำน เป็นต้น 

2. วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกภำคสนำม ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลโดยวิธีกำรสัมภำษณ์ โดยที่
ผู้วิจัยเลือกวิธีกำรสัมภำษณ์ตำมวัตถุประสงค์ของกำรศึกษำวิจัย ซึ่งใ ช้วิธีกำรสัมภำษณ์แบบมี
โครงสร้ำง (Structured interview) โดยที่ผู้วิจัยต้องท ำกำรสัมภำษณ์ไปตำมค ำถำมที่ก ำหนดไว้ใน
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แบบสัมภำษณ์ ซึ่งผู้วิจัยจะสัมภำษณ์ตำมข้อที่ก ำหนดไว้เท่ำนั้น และผู้วิจัยจะใช้แบบสัมภำษณ์ซึ่งเป็น
ค ำถำมในกำรสัมภำษณ์และจดบันทึกข้อมูลตำมค ำบอกของผู้ถูกสัมภำษณ์ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
กำรวิเครำะห์ข้อมูลในกำรท ำกำรศึกษำครั้งนี้ เป็นกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงคุณภำพ ผู้วิจัยมี

ขั้นตอนในกำรวิเครำะห์ ดังนี้ 
1. ผู้วิจัยจะน ำข้อมูลที่ได้จำกกำรสัมภำษณ์มำแยกประเด็นตำมแต่ละประเด็น 
2. น ำข้อมูลที่ได้จำกกำรสัมภำษณ์มำแยกประเด็นค ำถำม แล้วน ำมำเปรียบเทียบควำมเหมือน 

หรือควำมแตกต่ำงของผู้ให้สัมภำษณ์แต่ละคน ก่อนจะน ำข้อมูลนั้นไปวิเครำะห์ 
3. น ำข้อมูลที่ได้จำกกำรสัมภำษณ์มำแยกประเด็นค ำถำม แล้วน ำมำเปรียบเทียบกับข้อมูล

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง เช่น แนวคิดทฤษฎี ผลงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจะได้ทรำบถึงลักษณะที่มีควำม
คล้ำยคลึงกันหรือแตกต่ำงกันของข้อมูล ก่อนจะน ำข้อมูลที่ได้จำกกำรสัมภำษณ์ กลุ่มตัวอย่ำงกับ
ข้อมูลข่ำวสำร เพ่ือใช้ในกำรอภิปรำยผล 

4. น ำข้อมูลที่ได้จำกกำรเปรียบเทียบมำท ำกำรวิเครำะห์ข้อมูลร่วมกัน เพ่ือสรุปผลกำรวิจัย
ตำมวัตถุประสงค์ เพ่ือทรำบถึงปัญหำและอุปสรรค ข้อเสนอแนะแนวทำงแก้ไขปัญหำอุปสรรคและ
พัฒนำกำรควำมพร้อมของบุคลำกรทำงกำรแพทย์จำกสถำนกำรณ์ COVID-19 ในโรงพยำบำลต ำรวจ  

5. น ำข้อมูลที่ได้จำกกำรสรุปผลกำรวิจัยมำตีควำมแล้วน ำเสนอผลกำรวิจัยในเชิงพรรณนำ
ควำม 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 ผลการวิจัย 

จำกสถำนกำรณ์กำรระบำดโรค COVID-19 ในประเทศไทย รัฐบำลได้จัดตั้งศูนย์บริหำร
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของกำรติดเชื้อโรค COVID-19 (ศบค.) ประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินและ 
มำตรกำรในกำรควบคุมกำรระบำด มีกำรระดมและกระจำยทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพจัดกำร
ข้อมูลและสื่อสำรควำมเสี่ยงแก่สำธำรณะให้ทันต่อสถำนกำรณ์ระบำดของโรค เพ่ือลดควำมเสียหำย
และผลกระทบให้เหลือน้อยที่สุด นอกจำกนี้กรมกำรแพทย์ร่วมกับคณะท ำงำนด้ำนกำรรักษำพยำบำล 
กระทรวงสำธำรณสุข คณะแพทย์จำกมหำวิทยำลัยและสมำคมวิชำชีพต่ำงๆ ร่วมมือกันออกแนวทำง
ปฏิบัติให้กับบุคลำกรทำงแพทย์ในกำรบริหำรจัดกำรเตรียมสถำนพยำบำลในกำรรองรับกำรติดเชื้อโรค 
COVID-19 แนวทำงปฏิบัติกำรปรับรูปแบบบริกำร กำรบริกำรดูแลรักษำผู้ป่วยนอก (OPD) กำรดูแล
รักษำผู้ป่วยใน (IPD) และกำรดูแลผู้ป่วยวิกฤติ ในสถำนกำรณ์กำรระบำดของ COVID-19 แนวปฏิบัติ
เพ่ือควบคุมและป้องกันกำรติดเชื้อโรค COVID-19 ส ำหรับผู้ประกอบวิชำชีพกำรพยำบำลและกำรผดุง
ครรภ์และอีกหลำยๆ มำตรกำรเพ่ือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติเพ่ือด ำเนินกำรไปในทิศทำงเดียวกัน ซึ่ง
กำรเตรียมควำมพร้อมในสถำนกำรณ์โรค COVID-19 เป็นประเด็นที่มีควำมน่ำสนใจและก ำลังเป็นที่
ได้รับควำมนิยมในขณะนี้ กำรเตรียมควำมพร้อมเป็นปัจจัยส ำคัญที่ส่งผลให้ที่ผู้กระท ำมีควำมคล่องตัว 
มีควำมกระตือรือร้น มีควำมตั้งใจในกำรท ำกิจกรรมต่ำงๆ เพ่ือให้กิจกรรมที่ท ำนั้นบรรลุผลตำม
เป้ำหมำยที่ได้ตั้งไว้โดยองค์ประกอบของควำมพร้อมมี 4 ด้ำน ประกอบด้วย องค์ประกอบทำง
กำยภำพ (Physical Factors) ได้แก่ กำรมีควำมพร้อมทำงด้ำนร่ำงกำย จิตใจและสังคม องค์ประกอบ
ทำงด้ำนสติปัญญำ (Intellectual Factors) ได้แก่ กำรมีควำมพร้อมทำงด้ำนสติปัญญำโดยมี
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ควำมสำมำรถในกำรรับรู้ (Perception) และควำมสำมำรถมีกระบวนกำรคิดที่มีเหตุผลสำมำรถ
แก้ปัญหำต่ำง ๆ ได้ องค์ประกอบด้ำนสิ่งแวดล้อม (Environmental Factors) ได้แก่ กำรควำมพร้อม
จำกกำรสนับสนุนทำงสังคม กำรมีสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนที่มีควำมพร้อมท ำให้ส่งเสริมในกำร
ปฏิบัติงำน ทั้งทำงด้ำนทรัพยำกร อุปกรณ์ เครื่องมือที่เพียงพอต่อควำมต้องกำร องค์ประกอบด้ำน
อำรมณ์ แรงจูงใจ และบุคลิกภำพ (Emotion Motivation and Personality Factors) ได้แก่ ควำม
มั่นคงทำงด้ำนอำรมณ์จิตใจ และควำมพร้อมที่จะเรียนรู้ต่อสิ่งใหม่ ๆ  

ซึ่งกำรเตรียมควำมพร้อมของบุคลำกรทำงกำรแพทย์จำกสถำนกำรณ์  COVID-19 ใน
โรงพยำบำลต ำรวจมีองค์ประกอบควำมพร้อมประกอบไปด้วย 4 องค์ประกอบดังต่อไปนี้ ได้แก่ 1. 
กำรมีควำมพร้อมทำงด้ำนกำยภำพ คือ กำรมีควำมพร้อมทำงด้ำนร่ำงกำย มีร่ำงกำยที่สมบูรณ์แข็งแรง 
2. กำรมีควำมพร้อมทำงด้ำนสติปัญญำ ได้แก่ ควำมสำมำรถในกำรรับรู้และควำมสำมำรถมี
กระบวนกำรคิดท่ีมีเหตุผลสำมำรถแก้ปัญหำต่ำง ๆ เฉพำะหน้ำได้ในสถำนกำรณ์ COVID-19 3. กำรมี
ควำมพร้อมทำงด้ำนสิ่งแวดล้อม คือ กำรได้รับสนับสนุนทำงสังคม กำรมีสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน
ที่มีควำมพร้อมท ำให้ส่งเสริมในกำรปฏิบัติงำน ทั้งทำงด้ำนทรัพยำกรเครื่องมือที่เพียงพอต่อควำม
ต้องกำร เช่น ชุด อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment : PPE) ,หน้ำกำก
อนำมัย N-95 , ชุดกำรเก็บตัวอย่ำงส่งตรวจ (SWAB) , สถำนที่ในกำรรองรับผู้ป่วยโรค COVID-19ที่มี
อำกำรไม่รุนแรงไปยังสถำนพยำบำลที่เหมำะสม , กำรฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้แก่บุคลำกรทำง
กำรแพทย์ เป็นต้น 4. กำรมีควำมพร้อมด้ำนอำรมณ์ แรงจูงใจ และบุคลิกภำพ คือ มีควำมมั่นคงทำง
อำรมณ์และจิตใจ ,ควำมพร้อมที่จะเรียนรู้ต่อสิ่งใหม่ ๆที่มีกำรเปลี่ยนแปลงตลอดเวลำในสถำนกำรณ์ 
COVID-19  

โดยวิธีป้องกันและควบคุมกำรติดเชื้อของโรค COVID-19 ของบุคลำกรทำงกำรแพทย์ใน
โรงพยำบำลต ำรวจ บุคลำกรทำงกำรแพทย์ในโรงพยำบำลต ำรวจศึกษำวิธีป้องกันและควบคุมกำรติด
เชื้อของโรค COVID-19 ซึ่งได้น ำมำตรำกำรควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุขโดยได้มีกำรออก
มำตรำกำรต่ำง ๆ เพ่ือป้องกันกำรเกิดโรคระบำด เช่น มำตรำกำรป้องกันควบคุมโรค COVID-19 
ส ำหรับนักเรียน นักศึกษำที่เดินทำงกลับจำกพ้ืนที่ระบำด , มำตรกำรตรวจคัดกรอง แยกกัก กักกัน
หรือคุมสังเกต เพ่ือกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคจำกผู้เดินทำงมำจำกท้องที่หรือท่ำนอก
รำชอำณำจักร , มำตรกำรออกหน่วยบริกำรตรวจเชิงรุก COVID-19 , กำรระดมฉีดวัคซีน COVID-19,
มำตรำกำรเว้นระยะห่ำงทำงสังคม (Social distancing) , หมั่นสังเกตตนเองว่ำมีอำกำรไข้ หรืออำกำร
ทำงเดินหำยใจหรือไม่ , กำรท ำงำนที่บ้ำน (Work from Home) , กำรปิดสถำนที่สำธำรณะต่ำง ๆ 
เพ่ือลดกำรแออัดและกำรติดเชื้อ COVID-19 ในโรงพยำบำลต ำรวจมีมำตรกำรควบคุมกำรระบำดของ
โรค COVID-19 ของโรงพยำบำลต ำรวจที่มีควำมสอดคล้องกับมำตรกำรของกรมควบคุมโรค 
กระทรวงสำธำรณะสุข ซึ่งทำงโรงพยำบำลต ำรวจได้มีกำรน ำมำตรำกำรควบคุมกำรระบำดโรค 
COVID-19 เป็นแนวปฏิบัติภำยในโรงพยำบำลต ำรวจได้มีกำรปรับใช้ให้เหมำะสมกับบริบทของ
โรงพยำบำลต ำรวจ ใช้เป็นหลักในกำรพัฒนำกำรเตรียมควำมพร้อมในด้ำนต่ำงๆ ทั้งในระบบงำน และ
กำรปฏิบัติงำนให้บริกำรผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโรค COVID-19 เช่น กำรใส่ PPE , มีกำรดูแลผู้ป่วยโรค 
COVID-19 ตำมมำตรกำรของกรมควบคุมโรค แยกผู้ป่วย COVID-19 จำกผู้ป่วยปกติทั่วไปแยกผู้ป่วย
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ตำมอำกำรไปยังหอผู้ป่วยต่ำง ๆ , กำรเปลี่ยนแปลงกำรประชุมในห้องใช้เป็นระบบออนไลน์ , กำร
เคลื่อนย้ำยผู้ป่วยซึ่งมีกำรป้องกันกำรติดเชื้อและแพร่กระจำยเชื้อระหว่ำงกำรส่งต่อผู้ป่วยมีกำรท ำ
ควำมสะอำดตำมท่ีกรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณะได้วำงแนวทำงไว้ 

ในส่วนปัญหำและแนวทำงวิธีกำรแก้ไขปัญหำตลอดจนข้อเสนอแนะในกำรเตรียมควำมพร้อม
โรคและกำรป้องกัน COVID-19 ของบุคลำกรทำงกำรแพทย์ในโรงพยำบำลต ำรวจ มีดังนี้ 1) ด้ำน
อัตรำก ำลังของบุคลำกรทำงกำรแพทย์ไม่เพียงส ำหรับสถำนกำรณ์ COVID-19 เนื่องจำกมีบุคลำกรทำง
กำรแพทย์มีจ ำนวนเท่ำเดิมแต่ต้องได้รับกำรแบ่งไปปฏิบัติหน้ำที่ในสถำนกำรณ์ COVID-19 ท ำให้ขำด
แคลนบุคลำกรทำงกำรแพทย์ ทำงโรงพยำบำลต ำรวจจึงมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องจัดหำบุคลำกรทำงกำร
แพทย์เข้ำมำเพ่ิมเติมเพ่ือให้เพียงพอต่อจ ำนวนผู้ป่วยที่มำกขึ้น และเป็นบุคลำกรทำงกำรแพทย์ที่มี
ควำมรู้ควำมสำมำรถในปฏิบัติสถำนกำรณ์ COVID-19 และมีข้อเสนอแนะควรมีกำรจัดหำต ำแหน่งใน
กำรบรรจุเพ่ือเป็นแรงจูงใจให้กับบุคคลที่สนใจจะเข้ำท ำงำนเป็นกำรสร้ำงแรงจูงใจในกำรท ำงำนและมี
กำรจัดบุคลำกรทำงกำรแพทย์ให้เหมำะสมกับจ ำนวนผู้ป่วยที่มำกขึ้น , ในหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่มีจ ำนวน
ผู้ป่วยอยู่ในควำมดูแลน้อยมีกำรจัดสรรบุคลำกรทำงกำรแพทย์มำช่วยเหลือในกำรท ำงำนในหอผู้ป่วยที่
ดูแลผู้ป่วยโรค COVID-19 2)ด้ำนงบประมำณที่ใช้ในกำรจัดสรรทรัพยำกรทำงกำรแพทย์ ทำง
โรงพยำบำลต ำรวจมีกำรจัดประชำสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจร่วมบริจำคเงินเพ่ือใช้ในกำรจัดหำทรัพยำกร
ทำงกำรแพทย์ และกำรได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ 
(สปสช.) ข้อเสนอแนะคือรัฐบำลควรมีกำรจัดสรรงบประมำณให้กระทรวงสำธำรณสุขมำกขึ้น , มีกำร
บริหำรจัดกำรจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่ำง ๆควรมีกำรวำงแผนกำรบริหำรจัดกำรจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่ำง ๆ 
ให้เหมำะสมกับควำมต้องกำร , มีกำรวำงแผนรำยรับรำยจ่ำยภำยในองค์กำรให้ครอบคลุมต่อ
สถำนกำรณ์กำรระบำดที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ,วำงแผนกำรให้ประชำชนป้องกันตนเองจำกโรคระบำดเพ่ือ
เป็นกำรลดค่ำใช้จ่ำยที่รัฐต้องดูแล 3) ด้ำนวัคซีนป้องกันโรคให้แก่บุคลำกรทำงกำรแพทย์ ควรมีกำร
จัดเตรียมให้เพียงพอกับบุคลำกรทำงกำรแพทย์ในโรงพยำบำลให้เพียงพอเนื่องจำกเป็นแนวหน้ำและ
ก ำลังส ำคัญในกำรดูแลผู้ป่วย COVID-19 มีกำรให้ควำมเชื่อมั่นและมีกำรเชิญชวนในกำรฉีดวัคซีนแก่
บุคลำกรทำงกำรแพทย์ ข้อเสนอแนะคือควรมีกำรจัดสรรวัคซีนที่มีคุณภำพได้รับมำตรำฐำนสำกล
ให้แก่บุคลำกรทำงกำรแพทย์และควรมีตัวเลือกในกำรได้รับวัคซีนชนิดต่ำง ๆ มำกขึ้น โดยให้โอกำสใน
กำรได้รับวัคซีนกับบุคลำกรทำงกำรแพทย์ที่รับหน้ำที่ดูแลผู้ป่วยโรค COVID-19 ก่อนหลังจำกนั้น
แจกจ่ำยไปยังหน่วยงำนต่ำง ๆ ในโรงพยำบำลต ำรวจให้เพียงพอ , ปรับปรุงระบบและขั้นตอนกำรรับ
กำรฉีดวัคซีนให้ชัดเจนโดยมีกำรก ำหนดกลุ่มคน วันเวลำในกำรได้รับกำรฉีดวัคซีนให้ชัดเจน , มีกำรให้
ควำมรู้และควำมเข้ำกับประชำชนทั่วไปได้ทรำบถึงกำรแนวทำงกำรป้องกันโรค  COVID-19 4) ด้ำน
กำรรับผู้ป่วยโรค COVID-19 เข้ำนอนรักษำตัวในโรงพยำบำล สถำนที่ในกำรรองรับผู้ป่วยไม่เพียงพอ
เนื่องจำกมีจ ำนวนผู้ป่วยที่ต้องกำรได้รับกำรรักษำตัวจ ำนวนมำกในแต่ละวัน ซึ่งเป็นจ ำนวนผู้ป่วยมำก
เกินกว่ำจ ำนวนที่โรงพยำบำลจะรองรับได้ แม้จะมีกำรเตรียมห้องไอซียู COVID-19 3 แห่ง , หอผู้ป่วย
ทั้งหมด 6 ชั้น และ สถำนที่ใช้รองรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อระบบทำงเดินหำยใจ (Cohort Ward)  เพ่ือ
รองรับผู้ป่วย COVID-19 มีกำรคัดกรองผู้ป่วยเป็น 3 ระดับ คือสีแดง อำกำรหนักจะเข้ำรับรักษำก่อน 
ส่วนสีเหลือง อำกำรไม่รุนแรงจะเร่งเคลียร์เตียงเพ่ือรองรับผู้ป่วย และสีเขียวเป็นผู้ป่วยที่ไม่มีอำกำรจะ
ส่งไปรักษำสถำนที่ใช้รองรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อระบบทำงเดินหำยใจ  (Cohort Ward)  เพ่ือให้เตียง
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เพียงพอรับผู้ป่วยหนัก แต่เนื่องจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 ในระลอกนี้กำรด ำเนินกำรของโรคค่อย
ข้ำงเร็วท ำให้ผู้ป่วยต้องได้รับกำรรักษำในโรงพยำบำลไม่สำมำรถย้ำยไป Cohort Ward ได้ซึ่งคนผู้ป่วย 
COVID-19 มีกำรครองเตียงในโรงพยำบำลสูงถึง 14 วันจึงท ำให้สถำนที่ในกำรรองรับผู้ป่วยไม่เพียงพอ 
ข้อเสนอแนะควรมีกำรวำงแผนกำรรักษำตัวของผู้ป่วยในโรงพยำบำล ในรำยที่อำกำรดีขึ้นควรย้ำยไป
ยังสถำนที่ที่มีกำรรองรับผู้ป่วยโรค COVID-19 ที่มีอำกำรไม่รุนแรงไปยังสถำนพยำบำลที่เหมำะสม 
เพ่ือที่ผู้ที่รอเตียงนอนโรงพยำบำลจะได้รับกำรรักษำที่เร็วขึ้นมำกขึ้นซึ่งจะท ำให้ไม่แพร่กระจำยเป็นวง
กว้ำง  

ในอนำคตหำกสถำนกำรณ์ COVID-19ยังคงอยู่ควรมีกำรเตรียมควำมพร้อมต่อสถำนกำรณ์ 
COVID-19มีกำรวำงแผนกำรรับมือกับกำรดูแลผู้ป่วย COVID-19 ที่มีจ ำนวนมำกขึ้นและขยำยเป็นวง
กว้ำง ควรมีกำรให้ควำมรู้กับประชำชนถึงกำรสร้ำงเสริมสุขภำพในกำรป้องกันตนเองจำกโรค COVID-
19 กำรใช้ชีวิตแบบ new normal , มีนโยบำย ,มำตรกำรควบคุมกำรระบำด , กฎระเบียบข้อบังคับ
เป็นของทำงโรงพยำบำลเองให้ชัดเจน เพ่ือเป็นกำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นและสร้ำงควำมตระหนักให้แก่
บุคลำกรทำงกำรแพทย์ , กำรให้มีกำรน ำเข้ำวัคซีนตัวเลือกมำกข้ึน โดยต้องเป็นวัคซีนที่มีประสิทธิภำพ
ได้รับกำรรับรองจำกมำตรำฐำนสำกลและมีตัวเลือกในกำรฉีดวัคซีนให้มำกขึ้น เพ่ือให้ควำมปลอดภัย
ของประชำชน , มีกำรน ำสถำนกำรณ์ COVID-19 ในกำรระบำดครั้งยิ่งใหญ่นี้ เป็นตัวอย่ำงเพ่ือหำ
แนวทำงกำรเตรียมควำมพร้อมในอนำคตที่อำจจะมีกำรเกิดโรคระบำดครั้งใหม่ 
 อภิปรายผลการวิจัย 
ผลกำรศึกษำวิจัยดังกล่ำวข้ำงต้น มีประเด็นที่น ำมำอภิปรำยผลได้ ดังนี้  

การเตรียมความพร้อมของบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลต ารวจจากสถานการณ์  
COVID-19  

จำกกำรศึกษำวิจัยครั้งนี้ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ (Key Informants) ได้แสดงควำมคิดเห็นว่ำ กำร
เตรียมกำรเตรียมควำมพร้อมของบุคลำกรทำงกำรแพทย์ในโรงพยำบำลต ำรวจจำกสถำนกำรณ์ 
COVID-19  ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ ได้แสดงควำมคิดเห็นว่ำ บุคคลำกำรทำงกำรแพทย์ของโรงพยำบำล
ต ำรวจมีกำรเตรียมควำมพร้อมจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 ในโรงพยำบำลต ำรวจในด้ำนต่ำง ๆ ซึ่งใน
แต่ละฝ่ำยต่ำงมกีำรท ำงำนในฝ่ำยงำนของตนเองที่มีควำมแตกต่ำงกันออกไป โดยในแต่ละฝ่ำยได้มีกำร
เตรียมควำมพร้อมโดยยึดตำมแนวทำงเวชปฏิบัติ กำรวินิจฉัย ดูแลรักษำ และป้องกันกำรติดเชื้อใน
โรงพยำบำลกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ส ำหรับบุคลำกรทำงกำรแพทย์ของกรมกำรแพทย์โดย
ยึดตำมกรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข ได้ก ำหนดไว้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติเพ่ือใช้เป็น
แนวทำงในกำรพัฒนำกำรเตรียมควำมพร้อมในด้ำนต่ำงๆ ที่จะท ำให้กำรเตรียมควำมพร้อมจำก
สถำนกำรณC์OVID-19 ในโรงพยำบำลต ำรวจในทำงท่ีดีตรงตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุขเพ่ือให้
ผ่ำนวิกฤตกำรระบำดของโรค COVID-19 สอดคล้องกับทฤษฎีควำมพร้อมของ Downing & 
Thackray (1971,p.72) ได้อธิบำยว่ำ องค์ประกอบของควำมพร้อมมี 4 ด้ำน ประกอบด้วย 
องค์ประกอบทำงกำยภำพ (Physical Factors) องค์ประกอบทำงด้ำนสติปัญญำ ( Intellectual 
Factors) องค์ประกอบด้ำนสิ่งแวดล้อม (Environmental Factors) และ องค์ประกอบด้ำนอำรมณ์ 
แรงจูงใจ และบุคลิกภำพ (Emotion Motivation and Personality Factors)  ซึ่งบุคลำกรทำงกำร
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แพทย์ในโรงพยำบำลต ำรวจมีกำรเตรียมควำมพร้อมจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 ในด้ำนต่ำงๆทั้ง 4 
ด้ำน ประกอบไปด้วย 

1 กำรมีควำมพร้อมทำงด้ำนกำยภำพ 
บุคลำกรทำงกำรแพทย์ของโรงพยำบำลต ำรวจมีควำมพร้อมในด้ำนร่ำงกำยจำกสถำนกำรณ์ 

COVID-19  ไม่มีบุคลำกรทำงกำรแพทย์ติดเชื้อ COVID-19 เนื่องจำกสถำนกำรณ์ปัจจุบันเป็นกำ
ระบำดในระลอกครั้งที่ 3 ซึ่งบุคลำกรของโรงพยำบำลต ำรวจมีประสบกำรณ์ในกำรรับมือกับ
สถำนกำรณ์ที่ผ่ำนมำก่อนหน้ำนี้ และไม่มีโรคประจ ำตัวหรือโรคเรื้อรัง หำกถ้ำมีโรคประจ ำตัว คือ 
ได้รับกำรรักษำอย่ำงต่อเนื่องเพ่ือพร้อมที่จะรับมือกับจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 ในโรงพยำบำล
ต ำรวจสอดคล้องกับงำนวิจัยของธำนี กล่อมใจและคณะ (2563) ศึกษำควำมรู้และพฤติกรรมของ
ประชำชนเรื่องกำรป้องกันตนเองกำรติดเชื้อไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่ 2019 พบว่ำ ประชำชนเห็นถึง
ควำมรุนแรงของกำรด ำเนินกำรของโรคดังกล่ำวที่อำจส่งผลต่อสุขภำพร่ำงกำยซึ่งจะส่งผลกระทบอำจ
ท ำให้ถึงแก่ชีวิตได้ มีพฤติกรรมกำรป้องกันกำรติดเชื้อของโรคติดเชื้อทำงเดินหำยใจ  

2 กำรมีควำมพร้อมทำงด้ำนสติปัญญำ  
บุคลำกรทำงกำรแพทย์ในโรงพยำบำลต ำรวจมีกำรทบทวนกำรปฏิบัติตนตำมมำตรกำร

ป้องกัน ควบคุม และกักกันโรคอย่ำงเคร่งครัดอย่ำงสม่ ำเสมอ จำกหน่วยงำนป้องกันและควบคุมกำร
ติดเชื้อของโรงพยำบำลต ำรวจสอดคล้องกับงำนวิจัยของ สำคร อินโท่โลและคณะ  (2564) ศึกษำ
พยำบำลควบคุมกำรติดเชื้อกับบทบำทกำรจัดกำรควบคุมกำรระบำดของ โรคโควิด COVID - 19 ใน
หน่วยบริกำรสุขภำพ พบว่ำ บทบำทของพยำบำล หน่วยควบคุมโรคติดเชื้อมีทั้งหมด 9 ประเด็นหลัก 
ประกอบด้วย 1.) พัฒนำระบบกำรควบคุมและป้องกันกำรติดเชื้อ 2.) วำงแผนกำรดูแลผู้ป่วยที่มี
ปัญหำซับซ้อน 3.) ประสำนกำรด ำเนินงำนเพ่ือกำรควบคุมและป้องกันกำรติดเชื้อ 4) สร้ำงเสริมพลัง
อ ำนำจให้กับ พยำบำลและบุคลำกรสุขภำพ 5) ให้ค ำปรึกษำทำงคลินิก 6) สร้ำงกำรเปลี่ยนแปลงโดย
ใช้ภำวะผู้น ำ 7) ตัดสินใจเชิงจริยธรรม 8) ใช้หลักฐำนเชิงประจักษ์สู่กำรปฏิบัติทำงกำรพยำบำลและ 
9) จัดกำรและประเมินผลลัพธ์ด้ำนกำรบริกำร เช่น  มีกำรอบรมกำรใส่และถอด PPE เพ่ือป้องกันกำร
กระจำยเชื้อ , บุคลำกรกำรแพทย์ สวมหน้ำกำกอนำมัยตลอดเวลำที่ปฏิบัติงำนในโรงพยำบำล , กำร
เคลื่อนย้ำยผู้ป่วยซึ่งมีกำรป้องกันกำรติดเชื้อและแพร่กระจำยเชื้อระหว่ำงกำรส่งต่อผู้ป่วยมีกำรท ำ
ควำมสะอำดตำมที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณะได้วำงแนวทำงไว้ , Social distancing , ไม่
รับประทำนอำหำรหรือท ำกิจกรรมที่ต้องมีกำรถอดหน้ำกำกอนำมัย , กำรตรวจคัดกรอง แยกกัก 
กักกันหรือคุมสังเกต เพ่ือกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคจำกผู้เดินทำงมำจำกพ้ืนที่เสี่ยง , กำร
เฝ้ำระวังอำกำรภำยหลังได้รับกำรสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรค COVID-19 , ภำยในหอผู้ป่วยที่ได้ดูแล
ผู้ป่วย COVID-19 มีกำรป้องกันโดยกำรงดเยี่ยมผู้ป่วย มีกำรตรวจคัดกรองโรค COVID-19 ก่อนเข้ำ
รักษำตัวในโรงพยำบำล , ก่อนผ่ำตัด ก่อนท ำหัตถกำรต่ำง ๆ ในผู้ป่วยทุกรำย สอดคล้ องกับงำนวิจัย
ของชญำนิศ ลือวำนิช และคณะ (2563) ศึกษำเรื่องควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพและกำรด ำเนินชีวิตวิถีใหม่
ในกำรป้องกันตนเองจำกไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่ 2019 ของประชำชนที่อำศัยอยู่ในจังหวัดภูเก็ต 
พบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงปฏิบัติได้สูงสุด 5 อันดับแรก ประกอบด้วย สวมหน้ำกำกอนำมัยทุกครั้งเมื่ออยู่ใน
ที่สำธำรณะ ให้ควำมร่วมมือในกำรวัดไข้ของร้ำนค้ำ ห้ำงสรรพสินค้ำ ล้ำงมือให้สะอำดบ่อยครั้งด้วย
เจล แอลกอฮอล์ หรือ น้ ำและสบู่อย่ำงน้อย 20 วินำที กินร้อนใช้ช้อนส่วนตัว และล้ำงมือให้สะอำด
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ก่อนเข้ำบ้ำน มีกำรร่วมมือกันวำงแผนกำรดูแลผู้ป่วยจำกหลำย ๆ หน่วยงำนในโรงพยำบำลต ำรวจ 
โดยมีกำรประชุมออนไลน์เพ่ือให้แต่ละหน่วยงำนได้ร่วมแสดงควำมคิดเห็น , เสนอปัญหำและแนว
ทำงกำรแก้ไขปัญหำร่วมกันสอดคล้องกับงำนวิจัยของธนวรรณ เพชรทองและคณะ (2562) ศึกษำกำร
จัดกำรคุณภำพกำรปฏิบัติงำนในสภำวะวิกฤติกำรเกิดโรคระบำด ไวรัสโควิด-19 พบว่ำกำรมีส่วนร่วม
ในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในสภำวะวิกฤติ กำรเกิดโรคระบำดไวรัสโควิด-19 ได้มีส่วนร่วมในด้ำน
กำรปฏิบัติงำน กำรมีส่วนร่วมเสนอควำมคิดเห็น กำรมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจ และกำรมีส่วนร่วมใน
กำรประเมินผล ท ำให้กำรท ำงำนและกำรวำงแผนกำรแก้ไขปัญหำต่ำง ๆ ผ่ำนไปได้ด้วยดีและตรงตำม
ปัญหำที่เกิดข้ึน 

3 กำรมีควำมพร้อมทำงด้ำนสิ่งแวดล้อม  
โรงพยำบำลต ำรวจได้มีหน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชนและบุคคลภำยนอกได้ให้กำรสนับสนุนอย่ำง
สม่ ำเสมอและกำรระบำดครั้งนี้เป็นกำรระบำดในระลอกที่ 3 จึงท ำให้มีบริหำรจัดกำรในกำรจัดหำ
ทรัพยำกรได้เพียงพอและเหมำะสม ทำงโรงพยำบำลมีสถำนที่ในกำรรองรับผู้ป่วยมีจ ำนวนผู้ป่วยที่
ต้องกำรได้รับกำรรักษำตัวจ ำนวนมำกในแต่ละวัน มีกำรเตรียมห้องไอซียู COVID-19 3 แห่ง , หอ
ผู้ป่วยทั้งหมด 6 ชั้น และ hospitel เพ่ือรองรับผู้ป่วย COVID-19 สอดคล้องกับค ำแนะน ำกำรเตรียม
ควำมพร้อมของสถำนพยำบำลรองรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (2563, หน้ำ2) ได้ให้ค ำแนะน ำ
องค์ประกอบของกำรพัฒนำกำรเตรียมควำมพร้อมของสถำนพยำบำล ได้แก่ หลักกำรบริหำรจัดกำร
สถำนพยำบำลทำงระบำดวิทยำ และประเด็นของกำรเตรียมควำมพร้อม 7 ด้ำนได้แก่ 1. ด้ำนกำร
บริหำรจัดกำร และกำรบริกำรทั่วไป 2. กำรบริหำรจัดกำรคลินิกโรคทำงเดินหำยใจ (ARI Clinic) 3. 
กำรจัดตั้งหอผู้ป่วยเฉพำะโรค (Cohort Ward) 4. ระบบกำรท ำงำนของบุคลำกรกำรแพทย์ 5. กำร
ดูแลคลังและอุปกรณ์สนับสนุน 6. กำรป้องกันและควบคุมกำรติดเชื้อของบุคลำกร 7. กำรท ำควำม
สะอำดและระบบกำรฆ่ำเชื้อส ำหรับหอผู้ป่วย มีกำรคัดกรองผู้ป่วยเป็น 3 ระดับ คือสีแดง อำกำรหนัก
จะเข้ำรับรักษำก่อน ส่วนสีเหลือง อำกำรไม่รุนแรงจะเร่งเคลียร์เตียงเพ่ือรองรับผู้ป่วย และสีเขียวเป็น
ผู้ป่วยที่ไม่มีอำกำรจะส่งไปรักษำ Cohort Ward ตำมควำมเหมำะสมกับอำกำรของผู้ป่วยแต่ละคน  

4 กำรมีควำมพร้อมด้ำนอำรมณ์  
บุคลำกรทำงกำรแพทย์สำมำรถปรับตัวเข้ำกับสถำนกำรณ์ COVID-19 ในโรงพยำบำลต ำรวจ

ได้ โดยเปลี่ยนกำรใช้ชีวิตประจ ำวันมีกำรป้องกันตนเองจำกโรค COVID-19 ต้องมีกำรเรียนรู้เพ่ิมเติม
ในเรื่องกำรดูแลรักษำฟ้ืนฟูและป้องกันโรค COVID-19 โดยใช้ชีวิตแบบnew normal สอดคล้องกับ
งำนวิจัยของ ณัฎฐวรรณ ค ำแสน (2564) ศึกษำเก่ียวกับควำมรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมในกำรป้องกัน
ตนเองจำกกำรติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของประชำชนในเขตอ ำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่ำมี
ควำมรู้เกี่ยวกับกำรป้องกันกำรติดเชื้อ COVID - 19 และสิ่งที่ก่อให้เกิดกำรแพร่ระบำดเชื้อ COVID – 
19 ด้ำนทัศนคติ ประชำชนมีทัศนคติทำงบวกต่อกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ COVID - 19 มีควำม
เชื่อมั่นว่ำประเทศไทยสำมำรถเอำชนะโรคติดเชื้อ COVID - 19 ได้ ด้ำนพฤติกรรมกำรป้องกันกำรติด
เชื้อ COVID - 19 มีกำรสวมหน้ำกำกอนำมัยก่อนออกจำกบ้ำน มีกำรรณรงค์ให้ใช้ชีวิตแบบ New 
normal ประชำชนได้ให้ควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดีมีกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกำรใช้ชีวิต เช่น มีกำร
ล้ำงมือบ่อย ๆ , จัดประชุมวิชำกำรหรือประชุมควำมรู้ต่ำง ๆ ผ่ำนกำรประชุมออนไลน์ ,ใส่หน้ำกำก
อนำมัยตลอดเวลำเมื่ออกจำกบ้ำน , ไม่เดินทำงไปในพ้ืนที่เสี่ยงหรือถ้ำหำกอยู่ในกลุ่มเสี่ยงต้องได้รับ
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กำรกักตัว 14 วันและตรวจโรค COVID-19 , มีแรงจูงใจ และมีขวัญก ำลังใจในกำรท ำงำน คือ ค ำ
ขอบคุณและก ำลังใจจำกผู้ป่วยที่หำยกลับบ้ำน ,ก ำลังใจจำกประชำชน กลุ่มคน สมำคมหรือหน่วยงำน 
บริษัทต่ำงๆ ที่ส่งอำหำรของใช้ที่จ ำเป็นมำสนับสนุนบุคลำกรทำงกำรแพทย์ , ค ำชมจำกผู้บังคับบัญชำ, 
ค่ำตอบแทนเสี่ยงภัยให้ส ำหรับบุคลำกรทำงกำรแพทย์ ที่ดูแลผู้ป่วย COVID-19 สอดคล้องกับงำนวิจัย
ของณัฐพัชร์ ทองสุวรรณ์และคณะ (2563) ศึกษำเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมสำมำรถในกำรท ำงำน
ของบุคลำกรด้ำนสุขภำพในโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล จังหวัดยะลำ พบว่ำ ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ควำมสำมำรถในกำรท ำงำนของบุคลำกรด้ำนสุขภำพในโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล จังหวัด
ยะลำประกอบไปด้วยทั้งหมด 2 ปัจจัย คือ 1.) ปัจจัยสิ่งแวดล้อมในกำรท ำงำนด้ำนจิตสังคม คือ 
ผลตอบแทนจำกกำรท ำงำนซึ่งมีกำรเพ่ิมอำยุรำชกำรเป็น 2 เท่ำ 2.) ปัจจัยคุณภำพชีวิตด้ำนร่ำงกำย 
คือ ลด ช่องว่ำงในกำรปฏิบัติงำนดูแลสุขภำพ ประชำชนได้รับรู้ถึงเจตคติที่ต่อกำรปฏิบัติงำนของกลุ่ม
บุคลำกรทำงกำรแพทย์เพ่ือประชำชนเป็นหลัก ผู้บริหำรกำรสร้ำงขวัญและก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำน 

วิธีป้องกันและควบคุมการติดเชื้อของโรค COVID-19 ของบุคลากรทางการแพทย์ใน
โรงพยาบาลต ารวจ 

วิธีป้องกันและควบคุมกำรติดเชื้อของโรค COVID-19 ของบุคลำกรทำงกำรแพทย์ใน
โรงพยำบำลต ำรวจ จำกกำรวิจัยผู้ให้ข้อมูลแสดงควำมคิดเห็นว่ำ บุคลำกรทำงกำรแพทย์ใน
โรงพยำบำลต ำรวจศึกษำวิธีป้องกันและควบคุมกำรติดเชื้อของโรค COVID-19 ซึ่งได้น ำมำตรำกำร
ควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุขโดยได้มีกำรออกมำตรำกำรต่ำง ๆ เพ่ือป้องกันกำรเกิดโรคระบำด 
เช่น มำตรำกำรป้องกันควบคุมโรค COVID-19 ส ำหรับนักเรียน นักศึกษำที่เดินทำงกลับจำกพ้ืนที่
ระบำด , มำตรกำรตรวจคัดกรอง แยกกัก กักกันหรือคุมสังเกต เพื่อกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน และควบคุม
โรคจำกผู้เดินทำงมำจำกท้องที่หรือท่ำนอกรำชอำณำจักร , มำตรกำรออกหน่วยบริกำรตรวจเชิง
รุก COVID-19 , กำรระดมฉีดวัคซีน COVID-19,มำตรำกำร Social distancing , หมั่นสังเกตตนเอง
ว่ำมีอำกำรไข้ หรืออำกำรทำงเดินหำยใจหรือไม่ , Work from Home , กำรปิดสถำนที่สำธำรณะต่ำง 
ๆ เพื่อลดกำรแออัดและกำรติดเชื้อ COVID-19 

ในโรงพยำบำลต ำรวจมีมำตรกำรควบคุมกำรระบำดของโรค COVID-19 ของโรงพยำบำล
ต ำรวจที่มีควำมสอดคล้องกับมำตรกำรของกรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณะสุข ซึ่งทำง
โรงพยำบำลต ำรวจได้มีกำรน ำมำตรำกำรควบคุมกำรระบำดโรค COVID-19 เป็นแนวปฏิบัติภำยใน
โรงพยำบำลต ำรวจได้มีกำรปรับใช้ให้เหมำะสมกับบริบทของโรงพยำบำลต ำรวจ ใช้เป็นหลักในกำร
พัฒนำกำรเตรียมควำมพร้อมในด้ำนต่ำงๆ ทั้งในระบบงำน และกำรปฏิบัติงำนให้บริกำรผู้ติดเชื้อและ
ผู้ป่วยโรค COVID-19 เช่น กำรใส่ PPE , มีกำรดูแลผู้ป่วยโรค COVID-19 ตำมมำตรกำรของกรม
ควบคุมโรค แยกผู้ป่วย COVID-19 จำกผู้ป่วยปกติทั่วไปแยกผู้ป่วยตำมอำกำรไปยังหอผู้ป่วยต่ำง ๆ , 
กำรเปลี่ยนแปลงกำรประชุมในห้องใช้เป็นระบบออนไลน์ , กำรเคลื่อนย้ำยผู้ป่วยซึ่งมีกำรป้องกันกำร
ติดเชื้อและแพร่กระจำยเชื้อระหว่ำงกำรส่งต่อผู้ป่วยมีกำรท ำควำมสะอำดตำมที่กรมควบคุมโรค 
กระทรวงสำธำรณะได้วำงแนวทำงไว้ สอดคล้องกับแนวทำงเวชปฏิบัติ กำรวินิจฉัย ดูแลรักษำ และ
ป้องกนักำรติดเชื้อในโรงพยำบำลกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)ส ำหรับบุคลำกรทำง
กำรแพทย์ของกรมกำรแพทย์ (2564, หน้ำ1) เป็นกำรหำมำตรกำรแนวทำงปฏิบัติให้กับบุคลำกรทำง
แพทย์ในกำรบริหำรจัดกำรเตรียมสถำนพยำบำลในกำรรองรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 เพ่ือให้
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เป็นมำตรกำรของกรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณะสุข ได้มีกำรป้องกันบุคลำกรทำงกำรแพทย์ 
เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนทุกคน รวมทั้งผู้ป่วยทั่วไปญำติผู้ป่วยที่เข้ำรับบริกำรพยำบำลที่โรงพยำบำลต ำรวจ
มีควำมปลอดภัยต่อกำรระบำดของโรค  

ปัญหาและแนวทางวิธีการแก้ไขปัญหาตลอดจนข้อเสนอแนะในการเตรียมความพร้อม
โรคและการป้องกัน COVID-19 ของบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลต ารวจ 

ปัญหำและแนวทำงวิธีกำรแก้ไขปัญหำตลอดจนข้อเสนอแนะในกำรเตรียมควำมพร้อมโรค
และกำรป้องกัน COVID-19 ของบุคลำกรทำงกำรแพทย์ในโรงพยำบำลต ำรวจ จำกกำรวิจัยผู้ให้ข้อมูล
ส ำคัญแสดงควำมคิดเห็นว่ำ ปัญหำและแนวทำงวิธีกำรแก้ไขปัญหำตลอดจนข้อเสนอแนะในกำร
เตรียมควำมพร้อมโรคและกำรป้องกัน COVID-19 ของบุคลำกรทำงกำรแพทย์ในโรงพยำบำลต ำรวจ 
มีดังนี ้

ด้ำนอัตรำก ำลังของบุคลำกรทำงกำรแพทย์ไม่เพียงส ำหรับสถำนกำรณ์ COVID-19 เนื่องจำก
มีบุคลำกรทำงกำรแพทย์มีจ ำนวนเท่ำเดิมแต่ต้องได้รับกำรแบ่งไปปฏิบัติหน้ำที่ในสถำนกำรณ์ COVID-
19 ท ำให้ขำดแคลนบุคลำกรทำงกำรแพทย์ ทำงโรงพยำบำลต ำรวจจึงมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องจัดหำ
บุคลำกรทำงกำรแพทย์เข้ำมำเพ่ิมเติมเพ่ือให้เพียงพอต่อจ ำนวนผู้ป่วยที่มำกขึ้น และเป็นบุคลำกรทำง
กำรแพทย์ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถในปฏิบัติสถำนกำรณ์ COVID-19ได้สอดคล้องกับงำนวิจัยของวัน
เพ็ญ กลิ่นพำนิช (2559) ศึกษำกำรเตรียมควำมพร้อมของนักบัญชีทีมีต่อศักยภำพกำรแข่งขันในAEC
ของนักบัญชีในจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ พบว่ำ กำรรับบุคลำกรควรมีควำมพร้อมในหลำยๆ ด้ำน คือ 
1.) ด้ำนมีควำมซื่อสัตย์ สุจริตในวิชำชีพบัญชีและปฏิบัติงำนต่อวิชำชีพอย่ำงโปรงใส 2.) ด้ำนควำมรู้ใน
วิชำชีพมีกำรศึกษำกำรแข่งขันอยู่เสมอ ควรมีควำมรู้ด้ำนที่ปฏิบัติงำนและเรื่องที่เกี่ยวข้อง จะต้องมี
กำรเตรียมตนเองให้พร้อมมีควำมเข้ำใจและมีควำมสำมำรถส ำหรับกำรท ำงำนที่ได้รับมอบหมำย มีกำร
พัฒนำควำมรู้ พัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง ในกำรท ำงำนควำมมีควำมโปร่งใส ควำมซื่อสัตย์สุจริต และ
มีมำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำนซึ่งจะท ำให้งำนได้รับผลส ำเร็จ ข้อเสนอแนะ ควรมีกำรจัดหำต ำแหน่งใน
กำรบรรจุเพ่ือเป็นแรงจูงใจให้กับบุคคลที่สนใจจะเข้ำท ำงำนเป็นกำรสร้ำงแรงจูงใจในกำรท ำงำนและมี
กำรจดับุคลำกรทำงกำรแพทย์ให้เหมำะสมกับจ ำนวนผู้ป่วยที่มำกขึ้น , ในหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่มีจ ำนวน
ผู้ป่วยอยู่ในควำมดูแลน้อยมีกำรจัดสรรบุคลำกรทำงกำรแพทย์มำช่วยเหลือในกำรท ำงำนในหอผู้ป่วยที่
ดูแลผู้ป่วยโรค COVID-19 

ด้ำนงบประมำณที่ใช้ในกำรจัดสรรทรัพยำกรทำงกำรแพทย์ ทำงโรงพยำบำลต ำรวจมีกำรจัด
ประชำสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจร่วมบริจำคเงินเพ่ือใช้ในกำรจัดหำทรัพยำกรทำงกำรแพทย์  และกำรได้รับ
กำรสนับสนุนงบประมำณเบิกจ่ำยค่ำรักษำพยำบำลจำกส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ 
(สปสช.) ข้อเสนอแนะ รัฐบำลควรมีกำรจัดสรรงบประมำณให้กระทรวงสำธำรณสุขมำกขึ้น , มีกำร
บริหำรจัดกำรจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่ำง ๆควรมีกำรวำงแผนกำรบริหำรจัดกำรจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่ำง ๆ 
ให้เหมำะสมกับควำมต้องกำร , มีกำรวำงแผนรำยรับรำยจ่ำยภำยในองค์กำรให้ครอบคลุมต่อ
สถำนกำรณ์กำรระบำดที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ,วำงแผนกำรให้ประชำชนป้องกันตนเองจำกโรคระบำดเพ่ือ
เป็นกำรลดค่ำใช้จ่ำยที่รัฐต้องดูแล สอดคล้องกับงำนวิจัยอุทุมพร วำนิชคำม (2562) ศึกษำกำรเตรียม
ควำมพร้อมเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุ กรณีศึกษำเขตสำยไหม กรุงเทพมหำนคร พบว่ำ  กำรเตรียมควำม
พร้อมเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุมีทั้งหมด 4 ด้ำน คือ 1.) ด้ำนเศรษฐกิจมีกำรวำงแผนรำยรับ-รำยจ่ำยใน
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อนำคต 2.) ด้ำนสุขภำพมีกำรพักผ่อนให้เพียงพอ 3.) ด้ำนที่อยู่อำศัย เลือกที่อยู่อำศัยที่มีขนำด
เหมำะสมกับตัวเองและครอบครัว 4.) ด้ำนสังคมมีกำรสร้ำงสัมพันธภำพและแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น
กับคนในครอบครัว ติดตำมสถำนกำรณ์ปัจจุบันเพ่ือให้ทันต่อเหตุกำรณ์บ้ำนเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่
เสมอ 

ด้ำนวัคซีนป้องกันโรคให้แก่บุคลำกรทำงกำรแพทย์ ควรมีกำรจัดเตรียมให้เพียงพอกับ
บุคลำกรทำงกำรแพทย์ในโรงพยำบำลให้เพียงพอเนื่องจำกเป็นแนวหน้ำและก ำลังส ำคัญในกำรดูแล
ผู้ป่วย COVID-19 มีกำรให้ควำมเชื่อมั่นและมีกำรเชิญชวนในกำรฉีดวัคซีนแก่บุคลำกรทำงกำรแพทย์ 
ข้อเสนอแนะ  ควรมีกำรจัดสรรวัคซีนที่มีคุณภำพได้รับมำตรำฐำนสำกลให้แก่บุคลำกรทำงกำรแพทย์
และควรมีตัวเลือกในกำรได้รับวัคซีนชนิดต่ำง ๆ มำกขึ้น โดยให้โอกำสในกำรได้รับวัคซีนกับบุคลำกร
ทำงกำรแพทย์ที่รับหน้ำที่ดูแลผู้ป่วยโรค COVID-19 ก่อนหลังจำกนั้นแจกจ่ำยไปยังหน่วยงำนต่ำง ๆ 
ในโรงพยำบำลต ำรวจให้เพียงพอ , ปรับปรุงระบบและขั้นตอนกำรรับกำรฉีดวัคซีนให้ชัดเจนโดยมีกำร
ก ำหนดกลุ่มคน วันเวลำในกำรได้รับกำรฉีดวัคซีนให้ชัดเจน , มีกำรให้ควำมรู้และควำมเข้ำกับ
ประชำชนทั่วไปได้ทรำบถึงกำรแนวทำงกำรป้องกันโรค COVID-19 

ด้ำนกำรรับผู้ป่วยโรค COVID-19 เข้ำนอนรักษำตัวในโรงพยำบำล สถำนที่ในกำรรองรับ
ผู้ป่วยไม่เพียงพอเนื่องจำกมีจ ำนวนผู้ป่วยที่ต้องกำรได้รับกำรรักษำตัวจ ำนวนมำกในแต่ละวัน ซึ่งเป็น
จ ำนวนผู้ป่วยมำกเกินกว่ำจ ำนวนที่โรงพยำบำลจะรองรับได้ แม้จะมีกำรเตรียมห้องไอซียู COVID-19 
3 แห่ง , หอผู้ป่วยทั้งหมด 6 ชั้น และ hospitel เพ่ือรองรับผู้ป่วย COVID-19 มีกำรคัดกรองผู้ป่วย
เป็น 3 ระดับ คือสีแดง อำกำรหนักจะเข้ำรับรักษำก่อน ส่วนสีเหลือง อำกำรไม่รุนแรงจะเร่งเคลียร์
เตียงเพ่ือรองรับผู้ป่วย และสีเขียวเป็นผู้ป่วยที่ไม่มีอำกำรจะส่งไปรักษำ รพ.สนำม หรือ hospitel 
เพ่ือให้เตียงเพียงพอรับผู้ป่วยหนัก แต่เนื่องจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 ในระลอกนี้กำรด ำเนินกำร
ของโรคค่อยข้ำงเร็วท ำให้ผู้ป่วยต้องได้รับกำรรักษำในโรงพยำบำลไม่สำมำรถย้ำยไป hospitel ได้ซึ่ง
คนผู้ป่วย COVID-19 มีกำรครองเตียงในโรงพยำบำลสูงถึง 14 วันจึงท ำให้สถำนที่ในกำรรองรับผู้ป่วย
ไม่เพียงพอ 
ข้อเสนอแนะ  ควรมีกำรวำงแผนกำรรักษำตัวของผู้ป่วยในโรงพยำบำล ในรำยที่อำกำรดีขึ้นควรย้ำยไป
ยังสถำนที่ที่มีกำรรองรับผู้ป่วยโรค COVID-19 ที่มีอำกำรไม่รุนแรงไปยังสถำนพยำบำลที่เหมำะสม 
เพ่ือที่ผู้ที่รอเตียงนอนโรงพยำบำลจะได้รับกำรรักษำที่เร็วขึ้นมำกขึ้นซึ่งจะท ำให้ไม่แพร่กระจำยเป็นวง
กว้ำง สอดคล้องกับงำนวิจัยของธีระพงษ์ ทศวัฒน์ และคณะ (2563) ศึกษำเรื่องกำรพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตทำงสังคมของประชำชนและกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 
(COVID - 19) พบว่ำ มีกำรพัฒนำทั้งหมด 9 ด้ำน คือ 1.) ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตทำงสังคมของ
ประชำชน โดยให้ควำมช่วยเหลือตำมสภำพปัญหำควำมเดือดร้อน 2.) ด้ำนกำรพัฒนำสำธำรณสุข มี
กำรให้ข้อมูลและค ำแนะน ำในกำรปรึกษำต่ำง 3.) ด้ำนเศรษฐกิจและสังคม มีกำรด ำเนินมำตรกำร
ช่วยเหลือในเรื่อง ที่พัก เครื่องนุ่งห่ม และยำรักษำโรค 4.) ด้ำนกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรควบคุมหลัก
และมำตรกำรเสริมส ำหรับพ้ืนที่ เช่น มีมำตรกำรกำรควบคุมกิจกรรมด ำเนินงำนต่ำง ๆ 5.) ด้ำน
มำตรกำรเชิงรุกในกำรเฝ้ำระวังและป้องกันกลุ่มเสี่ยงส ำคัญ เช่น มีมำตรกำรในกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน 
และควบคุมโรคโควิด 19 6.) ด้ำนกำรก ำกับติดตำมมำตรกำร ผ่อนปรน กิจกำรและกิจกรรมต่ำง ๆ 7.) 
ด้ำนมำตรกำรกำรป้องกันผลกระทบ COVID - 19 แรงงำนที่ได้รับผลกระทบจำก COVID - 19 และ
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เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ 8.) ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตในกำรท ำงำนในช่วงกำรระบำดของเชื้อ 
COVID - 19 9.) ด้ำนพฤติกรรม New Normal มำตรฐำนวิถีชีวิตใหม่หลัง COVID - 19 คือ ต้องมี
กำรปฏิบัติตำมข้อแนะน ำกำรดูแลป้องกันตัวเองจำก COVID - 19 ในกำรปรับพฤติกรรม New 
Normal มำตรฐำนวิถีชีวิตใหม่ให้สำมำรถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่ำงปลอดภัย   

ในอนำคตหำกสถำนกำรณ์ COVID-19ยังคงอยู่ควรมีกำรเตรียมควำมพร้อมต่อสถำนกำรณ์ 
COVID-19มีกำรวำงแผนกำรรับมือกับกำรดูแลผู้ป่วย COVID-19 ที่มีจ ำนวนมำกขึ้นและขยำยเป็นวง
กว้ำง ควรมีกำรให้ควำมรู้กับประชำชนถึงกำรสร้ำงเสริมสุขภำพในกำรป้องกันตนเองจำกโรค COVID-
19 กำรใช้ชีวิตแบบ new normal สอดคล้องกับงำนวิจัยของ วิญญ์ทัญญู บุญทันและคณะ (2563) 
ศึกษำปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมกำรสร้ำงเสริมสุขภำพในกำรป้องกันกำรติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 
2019 พบว่ำ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมกำรสร้ำงเสริมสุขภำพของผู้สูงอำยุมี 5 ปัจจัย ได้แก่ 1.) 
กำรรับรู้ประโยชน์ของกำรปฏิบัติ ทรำบถึงประโยชน์ของกำรปฏิบัติกิจกรรมสร้ำงเสริมสุขภำพ 2.) กำร
รับรู้อุปสรรคในกำรปฏิบัติ 3.) กำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเอง มีกำรกระท ำพฤติกรรมที่ดีและ
ถูกต้องในกำรสร้ำงเสริมสุขภำพป้องกันกำรติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 4.) อิทธิพลระหว่ำงบุคคล 
บุคคลที่มีอิทธิพลต่อผู้สูงอำยุเป็น เช่น สมำชิกครอบครัว เพ่ือนบ้ำน บุคลำกรสุขภำพภำยในชุมชน  
5.) อิทธิพลจำกสถำนกำรณ์ คือ กำรเผยแพร่ข่ำวสำรสถำนกำรณ์กำรระบำดของโคโรนำ 2019 ที่มี 
กำรระบำดทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยที่ส่งผลต่อปัญหำสุขภำพ , มีนโยบำย ,มำตรกำรควบคุมกำร
ระบำด , กฎระเบียบข้อบังคับเป็นของทำงโรงพยำบำลเองให้ชัดเจน เพ่ือเป็นกำรสร้ำงควำมเชื่อมั่น
และสร้ำงควำมตระหนักให้แก่บุคลำกรทำงกำรแพทย์ , กำรให้มีกำรน ำเข้ำวัคซีนตัวเลือกมำกขึ้น โดย
ต้องเป็นวัคซีนที่มีประสิทธิภำพได้รับกำรรับรองจำกมำตรำฐำนสำกลและมีตัวเลือกในกำรฉีดวัคซีนให้
มำกขึ้น เพ่ือให้ควำมปลอดภัยของประชำชน , มีกำรน ำสถำนกำรณ์ COVID-19 ในกำรระบำดครั้ง
ยิ่งใหญ่นี้ เป็นตัวอย่ำงเพ่ือหำแนวทำงกำรเตรียมควำมพร้อมในอนำคตที่อำจจะมีกำรเกิดโรคระบำด
ครั้งใหม ่
ข้อเสนอแนะ 

จำกผลกำรวิจัย ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
1. ควรมีกำรส่งเสริม สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรทำงกำรแพทย์ในโรงพยำบำลต ำรวจ 

จัดหำบุคลำกรทำงกำรแพทย์ที่ควำมรู้ ควำมสำมำรถเพ่ิมเติมให้เพียงพอต่อ จ ำนวนปริมำณผู้
ติดเชื้อที่เพ่ิมมำกข้ึนให้แต่ละวัน 

2. ควรมีมำตรกำรที่ชัดเจนในกำรติดตำมควบคุมกำรติดเชื้อโรค COVID-19 โดยได้รับกำร
ร่วมมือจำกทุกภำคส่วนเพ่ือให้เกิดควำมม่ันใจแก่บุคลำกรทำงกำรแพทย์ในกำรปฏิบัติงำน
อย่ำงต่อเนื่อง 

3. ควรมีกำรจัดหำวัคซีน COVID-19 ให้เพียงพอและเป็นวัคซีนที่มีคุณภำพได้รับมำตรฐำนสำกล 
เป็นที่ยอมรับ และมีกำรกระจำยวัคซีน COVID-19 อย่ำงเป็นระบบมีควำมโปร่งใส และ
ชัดเจน 

4. ควรมีกำรพัฒนำทัศนคติ ค่ำนิยม วัฒนธรรมและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลำกรทำง
กำรแพทย์เพื่อให้มีบุคลำกรทำงกำรมีควำมคิดเชิงบวก (Positive Thinking) มีทัศนคติท่ีดีต่อ
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เพ่ือนร่วมงำนและองค์กำร มีควำมเต็มใจในกำรปฏิบัติงำนและท ำให้บุคลำกรทำงกำรแพทย์มี
ควำมผูกพันกับองค์กำร 

5. ควรมีกำรประเมินสุขภำพจิตของบุคลำกรทำงกำรแพทย์ที่ปฏิบัติหน้ำที่ในสถำนกำรณ์ 
COVID-19 อำจเกิดควำมเครียดสะสมบุคลำกรมีภำวะเหนื่อยล้ำทำงอำรมรณ์ รู้สึกหมดพลัง 
หมดหวัง เนื่องจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 มีกำรระบำดของโรคเป็นระยะเวลำที่ยำวนำน 

6. ควรมีค่ำตอบแทนเสี่ยงภัยให้ส ำหรับบุคลำกรทำงกำรแพทย์ ที่ดูแลผู้ป่วยโรค COVID-19 เพ่ือ
เป็นกำรสร้ำงขวัญก ำลังใจในกำรท ำงำนให้แก่บุคลำกรทำงกำรแพทย์ 
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