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ค าน า 

 จากสถานการณ์การแพร่กระจายการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ท าให้มีผู้ติดเชื้อและ

เสียชีวิตทั่วโลกเป็นจ านวนมาก และแนวโน้มของการระบาดในต่างประเทศยังคงเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ จึงท าให้เกิด

ความต้องการของอุปกรณ์การป้องกันตนเองจากโรคเพ่ิมมากข้ึนเช่นกัน จึงท าให้เกิดเป็นวิกฤติขาดแคลน

อุปกรณ์ป้องกันตนเอง ไม่ว่าจะเป็นหน้ากากอนามัย ถุงมือทางการแพทย์ เสื้อกาวน์ป้องกัน ซึ่งอุปกรณ์ท้ังหมด

ล้วนแล้วแต่มีความส าคัญต่อบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องดูแลผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อหรือมีความเสี่ยงทุกประเภท

ไม่เพียงแต่การติดเชื้อจากโควิด-19  

 ดังนั้นในสถานการณ์ที่บุคลากรทางการแพทย์ต้องเผชิญหน้ากับความเสี่ยงจากการปฏิบัติหน้าที่ใน

สภาวะที่เกิดการขาดแคลนของอุปกรณ์ป้องกันตนเอง หน่วยป้องกันการติดเชื้อภายในโรงพยาบาลของ

โรงพยาบาลโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จึงต้องรวบรวมข้อมูลและการก าหนดแนวทางการป้องกัน

ตนเองจากโรคเพ่ือป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อภายในโรงพยาบาล และสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติ

หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ 

 จึงได้เกิดเป็นโครงการ ใส่ถูก ถอดปลอดภัย ห่างไกล COVID-19  โดยผู้จัดท าโครงการ หวังเป็นอย่าง

ยิ่งว่าโครงการดังกล่าวจะเกิดประโยชน์แก่ผู้อ่าน ผู้ที่สนใจในการใส่-ถอดอุปกรณ์ป้องกันตนเองอย่างถูกต้อง 

และผู้ที่ต้องการทบทวนการปฏิบัติ โดยข้อมูลนี้เป็นการจัดท าตามข้อจ ากัดของโรงพยาบาลและการจัดหา

อุปกรณ์ในสภาวะที่มีการระบาดของโรค 
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โครงการ “ใส่ถูก ถอดปลอดภัย ห่างไกล COVID-19” 
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เบอร์โทร 037-393010 ต่อ 62527 

ชื่อสมาชิกกลุม่ 

1. ร้อยเอกหญิงสุพิศฐา ชุณหะนันทน์ 

2. ร้อยเอกหญิงขวัญเรือน วงค์โสภา 

3. จ่าสิบโทหญิงเกศสุดา ถาดทอง 

ที่ปรึกษาโครงการ  

1. พ.ต. นิมิตร์ ศิริธนากิจ  แพทย์อายุรกรรมประจ ารพ.รร.จปร. 

2. พ.ต.หญิงปิยธิดา ชินะจิตพันธุ์ หัวหน้าหน่วยป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล  

ที่มาและมูลเหตุจูงใจของโครงการ 

 จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มียอดผู้ติดเชื้อกว่า 23 

ล้านคนทั่วโลกและเสียชีวิตไปกว่า 8 แสนคน (ข้อมูล 25 ส.ค.2563) และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ในประเทศ

ไทยก็มีความเสี่ยงในการแพร่ระบาดภายในประเทศเช่นกัน ซึ่งมีผู้ติดเชื้อกว่า 3 พันคน และเสียชีวิตไปกว่า 58 

คน (ข้อมูล 25 ส.ค.2563) ท าให้ผู้คนตื่นตระหนกและหวาดกลัวในการแพร่ระบาดของโรคเป็นอย่างมากใน

สถานการณ์เช่นนี้บุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ทุกระดับ จึงเป็นด่านหน้าที่ต้องเผชิญหน้ากับ

ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อจากการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อและผู้ที่สงสัยว่าอาจมีการสัมผัสโรคอย่าง

หลีกเลี่ยงไม่ได้ 

และในเดือนมีนาคม 2563 ได้มีรายงานพบการแพร่กระจายเชื้อจากผู้ป่วยไปสู่บุคคลกรทางการแพทย์

ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในภาคอีสาน ซึ่งท าให้บุคลากรทางแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ทุกระดับ เกิดความ

วิตกกังวลต่อความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ เพราะโรคติดเชื้อนี้นับเป็นโรคอุบัติใหม่และในความไม่ชัดเจนใน



 
 

การให้ข้อมูลของผู้ป่วยที่อาจมีการสัมผัสโรคแบบไม่รู้ตัว ให้ประวัติหรือข้อมูลไม่ครบถ้วน ท าให้มีการ

แพร่กระจายเชื้อไปสู่ผู้อื่น เช่น คนในครอบครัว ผู้ร่วมงาน และท าให้ขวัญก าลังใจของผู้ปฏิบัติงานลดถอยลง  

หน่วยป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้เล็งเห็นความส าคัญและ

อยากให้บุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นก าลังส าคัญในการดูแลผู้ป่วยมีความมั่นใจและความปลอดภัย ในการให้

การดูแลผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงหรือผู้สัมผัสโรคให้หายจากการป่วยเจ็บหรือมีอาการดีข้ึน สามารถกลับบ้านไปอยู่

กับครอบครัวได้อย่างปลอดภัย รวมทั้งเจ้าหน้าที่เองก็มีความม่ันใจในการท างานกลับบ้านไปเจอครอบครัวได้

อย่างปลอดภัยโดยไม่น าโรคไปติดคนในครอบครัว จึงร่วมมือกัน รวบรวมข้อมูลจากแหล่งที่มาที่เชื่อถือได้ 

ระดมทีมผู้เชี่ยวชาญในองค์กร ได้ก าหนดแนวทางในการเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันโรคส่วนบุคคลที่สอดคล้องกับ

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ และสร้างความม่ันใจในการปฏิบัติ

หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ในสถานการณ์ท่ีเกิดความขาดแคลนของอุปกรณ์ป้องกันตนเองและการระบาด

ของโรค 

วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจในการเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองที่เหมาะสมกับการ

ปฏิบัติงานในหน่วยงาน 

2. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่สามารถถอดและใส่อุปกรณ์ป้องกันตนเองได้ถูกต้องเหมาะสม ตามที่กระทรวง

สาธารณสุขก าหนด 

3. เพ่ือไม่ให้เกิดการติดเชื้อจากโรค COVID-19 จากการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วย  

4. เพ่ือให้เกิดการใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองอย่างเหมาะสม ในสภาวะขาดแคลน 

ระยะเวลาในการด าเนนิกิจกรรม มีนาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน 

เป้าหมายและตัวช้ีวัด 

1. เจ้าหน้าที่สามารถเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองได้ถูกต้องต่อการปฏิบัติงาน ร้อยละ 80  

2. เจ้าหน้าที่ท่ีต้องดูแลผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสามารถใส่และถอดอุปกรณ์ป้องกันตนเองได้ถูกต้อง ร้อยละ 

80 

3. เจ้าหน้าที่ไม่เกิดการติดเชื้อ COVID-19 จากการปฏิบัติหนา้ที่ ร้อยละ 100 

 



 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. ประชุมหารือ สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับโรค COVID-19 และการระบาด รวมถึงแนวทางการป้องกันตนเอง

จากโรค COVID-19  

2. ตั้งคณะกรรมการหลัก และกรรมการแต่ละหน่วย เพื่อเข้าร่วมการก ากับดูแลการใช้อุปกรณ์ป้องกัน

ตนเองของหน่วย 

3. ให้ความรู้เกี่ยวกับโรค COVID-19 และการระบาด รวมถึงแนวทางการป้องกันเจ้าหน้าที่ทุกระดับใน

โรงพยาบาล ให้ตระหนักอย่างไม่ตระหนก โดยหน่วยป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลเป็น

ผู้ด าเนินการ 

4. หน่วยป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล ได้ก าหนดแนวทางการใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองแต่ละระดับ

ตามความเสี่ยงต่อการสัมผัสผู้ป่วย (ในสภาวะที่เกิดการขาดแคลนอุปกรณ์ป้องกัน)  โดยอ้างอิงข้อมูล

จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขก าหนด 

5. หน่วยป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลได้ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ และจัดอบรมพร้อมสาธิตการใส่และ

ถอดอุปกรณ์ป้องกันตนเองที่ถูกต้อง ตามที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขก าหนด 

6. ติดตามและก ากับดูแลการปฏิบัติในการใส่อุปกรณ์ป้องกันตนเอง โดยหน่วยป้องกันติดเชื้อใน

โรงพยาบาลเป็นผู้รับผิดชอบ  

7. ประชุมสรุปผลการปฏิบัติโดยรวม และให้ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไข และเน้นย้ าให้มีการปฏิบัติ

อย่างถูกต้องแก่เจ้าหน้าที่  

 

 

 

 

 

 



 
 

สรุปผลการวิเคราะหส์าเหตุของปัญหา 

สาเหตุหลัก สาเหตุ 
1. บุคลากร ขาดความรู้ความเข้าใจในโรค COVID-19 

ขาดความรู้ในการใส่-ถอดอุปกรณ์ป้องกันตนเอง 

ขาดความรู้ในการเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง 
2. กระบวนการ ไม่มีแนวทางในการเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองของแต่ละหน่วย 

ไม่มีระบบการติดตามและประเมินการปฏิบัติ 
3. เครื่องมือ ไม่มีคู่มือในการใส่-ถอดอุปกรณ์ป้องกันตนเอง 

ไม่มีเอกสารแนวทางในการเลือกอุปกรณ์ป้องกันตนเอง 

ไม่มีจุดส าหรับใส่-ถอดอุปกรณ์ป้องกันตนเอง 
4. วัตถุดิบหรือข้อมูล อุปกรณ์ป้องกันมีอย่างจ ากัด 

ข้อมูลเกี่ยวกับโรค COVID-19 มีความคลาดเคลื่อน 

ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ป้องกันมีความคลาดเคลื่อน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

การแก้ไขปรับปรุงที่ได้ด าเนินการ 

สาเหตุหลัก สาเหตุ แนวทางการแก้ปัญหา 
1. บุคลากร ขาดความรู้ความเข้าใจในโรค COVID-19 ประชุมหารือ จัดตั้งคณะกรรมการ และรวบรวม

ข้อมูลที่เชื่อถือได้ และเผยแพร่แก่เจ้าหน้าที่ใน
โรงพยาบาล  

ขาดความรู้ในการใส่-ถอดอุปกรณ์ป้องกันตนเอง 

ขาดความรู้ในการเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง 
2. กระบวนการ ไม่มีแนวทางในการเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง

ของแต่ละหน่วย 
หน่วยป้องกันการติดเชื้อในรพ. ได้ออกแนว
ทางการเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองข้ึน โดยอิง
จากกรมควบคุมโรค กรมทรวงสาธารณสุข 

ไม่มีระบบการติดตามและประเมินการปฏิบัติ หน่วยป้องการการติดเชื้อในรพ. และ
คณะกรรมการคอยสอดส่องดูแล และก ากับการ
เลือกใช้อุปกรณ์ในหน่วย ตลอดจนการใส่-ถอด
อุปกรณ์ที่ถูกต้อง 

3. เครื่องมือ ไม่มีคู่มือในการใส่-ถอดอุปกรณ์ป้องกันตนเอง จัดท าคู่มือแสดงวิธีการใส่-ถอดอุปกรณ์ป้องกัน
ตนเองที่ถูกต้อง 

ไม่มีเอกสารแนวทางในการเลือกอุปกรณ์ป้องกัน
ตนเอง 

ก าหนดแนวทางการเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกัน
ตนเองตามความเสี่ยงและการสัมผัสผู้ป่วย 

ไม่มีจุดส าหรับใส่-ถอดอุปกรณ์ป้องกันตนเอง จัดจุดส าหรับใส่-ถอดอุปกรณ์ป้องกันตนเอง  
4. วัตถุดิบหรือ

ข้อมูล 
อุปกรณ์ป้องกันมีอย่างจ ากัด มีการควบคุมปริมาณการใช้อุปกรณ์ และจัดหาให้

เหมาะสม โดยการท าบัญชีแสดงปริมาณอุปกรณ์
ที่มีท้ังหมด โดยหน่วยป้องกันการติดเชื้อในรพ. 
เป็นผู้ก ากับดูแล 

ข้อมูลเกี่ยวกับโรค COVID-19 มีความคลาดเคลื่อน หน่วยป้องกันการติดเชื้อในรพ.เป็นหน่วยให้
รวบรวมความรู้แก่เจ้าหน้าที่จากแหล่งที่มาที่
เชื่อถือได้ และประชาสัมพันธ์เพ่ือลดความ
ตระหนกต่อเหตุการณ์ แต่ไม่ประมาท 

ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ป้องกันมีความ
คลาดเคลื่อน 

 

 

 

 



 
 

ผลลัพธ์การด าเนินการ 

1. เจ้าหน้าที่สามารถเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองได้ถูกต้องต่อการปฏิบัติงาน ร้อยละ 100  

2. เจ้าหน้าที่ท่ีต้องดูแลผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสามารถใส่และถอดอุปกรณ์ป้องกันตนเองได้ถูกต้อง ร้อยละ 

100 

3. เจ้าหน้าที่ไม่เกิดการติดเชื้อ COVID-19 จากการปฏิบัติหน้าที่ ร้อยละ 100 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

1. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจในการเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองท่ีเหมาะสมกับการปฏิบัติงานใน

หน่วยงาน 

2. เจ้าหน้าที่สามารถถอดและใส่อุปกรณ์ป้องกันตนเองได้ถูกต้องเหมาะสม ตามที่กระทรวงสาธารณสุข

ก าหนด 

3. เจ้าหน้าที่ไม่ให้เกิดการติดเชื้อจากโรค COVID-19 จากการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วย  

4. ในสภาวะขาดแคลน อุปกรณ์ป้องกันตนเองส าหรับเจ้าหน้าที่มีปริมาณเพียงพอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

การก าหนดมาตรฐาน  

1. จัดท าแนวทางการเลือกใช้อุปกรณ์ในการป้องกันตนเอง  

2. จัดท าคู่มือในการใส่-ถอดอุปกรณ์ป้องกันตนเอง ไว้ที่จุดใส่-ถอดชุดในโรงพยาบาล อาทิ ห้องฉุกเฉิน 

ห้องแยกโรค หอผู้ป่วยสังเกตอาการ 

การขยายผลโครงการ และสิ่งที่จะด าเนินการต่อไป 

 แม้ว่าสถานการณ์การติดเชื้อโรคCOVID-19 ในประเทศไทยจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น แต่ในต่างประเทศ

ยังคงมียอดผู้ติดเชื้อ และเสียชีวิตเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ ดังนั้นการจัดโครงการในครั้งนี้ ยังคงต้องด าเนินต่อไป โดยที่

เจ้าหน้าที่ทุกคนมีความรู้ความเข้าใจ และเผยแพร่ความรู้ไปสู่ประชาชนให้มากขึ้น เพื่อการป้องกันตนเองอย่าง

ตระหนักแต่ไม่ตระหนก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ประธานกลุ่ม ร้อยเอกหญิงขวัญเรือน วงค์โสภา 

(ขวัญเรือน วงค์โสภา) 

 

ผู้ประสานงานการจัดการความรู้ของหน่วย พันเอกหญิงพรพิมล เปานิล 

(พรพิมล เปานิล) 

 

ผู้บริหารที่ก ากับดูแล พันเอกณรงค์ ภักดีศุภผล 

(ณรงค์ ภักดีศุภผล) 

 

วันที่ 24 สิงหาคม 2563 
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ภาพการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในการเลือกอุปกรณ์ทั้งในและนอกโรงพยาบาล 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 


