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สภาการพยาบาล
ภารกิจในการสนับสนุนรัฐบาลแก้ไขปัญหาวิกฤตการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 

	 นับตั้งแต่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 ที่เริ่มขึ้นในเมืองอู่ฮ่ัน	 สาธารณรัฐประชาชนจีน	

เป็นโรคอุบัติใหม่	ที่มีการแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว	และมีอันตรายร้ายแรง	สร้างความตื่นตระหนกไปทั่วโลก	ในช่วง

ปลายเดือนมกราคม	2563	ปรากฏว่าเริ่มมีผู้ติดเชื้อขึ้นในประเทศไทย	และระบาดมากขึ้นในช่วงกลางเดือนมีนาคม	

2563	 รัฐบาลได้ออกมาตรการต่าง	 ๆ	 ในการรับมือกับการระบาดของโรคโควิด-19	 ตั้งแต่แรกเริ่มในหลาย	 ๆ	 ด้าน	

ได้แก่	 มาตรการต่อผู้เดินทางเข้าประเทศ	 ข้อจ�ากัดส�าหรับผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง	 พื้นที่โรคติดต่ออันตราย	 

พื้นท่ีโรคระบาด	 จัดตั้งศูนย์บริการสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 (ศบค.)	 โดยเป็น 

หน่วยงานที่จัดต้ังขึ้นเป็นพิเศษ	 เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน	 โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้อ�านวยการ	 

มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่าง	ๆ	เป็นกรรมการ	รวมถึงเชิญผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์และสาธารณสุขเป็นที่ปรึกษา

และคณะท�างานด้านต่าง	 ๆ	 ของ	 ศบค.	 จนถึงการประกาศใช้พระราชก�าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์

ฉุกเฉิน	พ.ศ.	2548	

	 สภาการพยาบาล	 ได้ร่วมสนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาวิกฤตการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	

2019	มาตั้งแต่ต้น	ในภารกิจต่าง	ๆ	ดังต่อไปนี้

 1. สาส์นจากนายกสภาการพยาบาล กรณีระบาดของโรคโควิด-19 เม่ือวันที่ 12 

มีนาคม 2563 เพ่ือสื่อสารถึงผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์	

แสดงความห่วงใยและให้ก�าลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ีดูแลประชาชน	 และเน้นย�้า

แนวทางในการปฏิบัติเพื่อการป้องกัน	ยับยั้งการแพร่กระจายเชื้อโรคอย่างเคร่งครัด

 2. สภาการพยาบาล ประสานงานกับรัฐบาลผ่านทางประธานเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบัน

แพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHOSNET) จัดหาอุปกรณ์ป้องกันเชื้อโรค และหน้ากากอนามัย  

ให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล	 ในชุมชน	 ในช่วงที่

เกิดภาวะขาดแคลน	 รัฐบาลได้จัดสรรอุปกรณ์ป้องกันเชื้อโรค	 และหน้ากากอนามัย	 ให้แก่ผู้ประกอบ

วิชาชีพการพยาบาลฯ	ให้หน่วยต่าง	ๆ	ตั้งแต่วันที่	25	มีนาคม	2563		

 l ในสถานพยาบาลทุกแห่ง รัฐบาลจัดสรรอุปกรณ์ป้องกัน และหน้ากากอนามัย (Surgical mask) 

ไปให้โดยตรง 

 l สถาบันการศึกษาพยาบาลทุกแห่ง รัฐบาลได้จัดส่งหน้ากากอนามัย (Surgical mask) ให้แก่

สภาการพยาบาล จ�านวนทั้งสิ้น 1,600,000 ชิ้น	(จ�านวน	80,000	ชิ้นต่อครั้ง	=	80	ลัง	x	20	ครั้ง	

รวม	1,600	ลัง)	เพื่อให้สภาการพยาบาลด�าเนินการกระจายไปยังสถาบันการศึกษา
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สภาการพยาบาล 
ภารกิ จ ในการสนับสนุนรั ฐบาลแก้ ไขปัญหาวิ กฤตการ ระบาดของ

โรคติด เ ช้ือ ไวรั ส โค โ รนา 2019  (COVID -19 )  

************************* 
  

นับตั้งแต่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีเริ่มขึ้นในเมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เป็นโรคอุบัติใหม่ ท่ีมีการแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว และมีอันตรายร้ายแรง สร้างความตื่น
ตระหนกไปท่ัวโลก ในช่วงปลายเดือนมกราคม 2563 ปรากฎว่าเริ่มมีผู้ติดเชื้อขึ้นในประเทศไทย และ
ระบาดมากขึ้นในช่วงกลางเดือนมีนาคม 2563 รัฐบาลได้ออกมาตรการต่าง ๆ ในการรับมือกับ
การระบาดของโรคโควิด-19 ตั้งแต่แรกเริ่มในหลาย ๆ ด้าน ได้แก่ มาตรการต่อผู้เดินทางเข้าประเทศ 
ข้อจ ากัดส าหรับผู้เดินทางจากพื้นท่ีเสี่ยง พ้ืนท่ีโรคติดต่ออันตราย พ้ืนท่ีโรคระบาด จัดตั้งศูนย์บริการ
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) โดยเป็นหน่วยงานท่ีจัดตั้งขึ้นเป็น
พิเศษ เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีในสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้อ านวยการ มีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงต่าง ๆ เป็นกรรมการ รวมถึงเชิญผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์และสาธารณสุขเป็นท่ีปรึกษาและ
คณะท างานด้านต่าง ๆ ของ ศบค. จนถึงการประกาศใช้พระราชก าหนดการบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548  

 สภาการพยาบาล ได้ร่วมสนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาวิกฤตการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 มาตั้งแต่ต้น ในภารกิจต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

1. สาส์นจากนายกสภาการพยาบาล กรณีระบาดของโรคโควิด-19 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 
เพื่อสื่อสารถึงผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์  แสดง
ความห่วงใยและให้ก าลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ีดูแลประชาชน และเน้นย้ า
แนวทางในการปฏิบัติเพื่อการป้องกัน ยับยั้งการแพร่กระจายเชื้อโรคอย่าง
เคร่งครัด 
 

2. สภาการพยาบาล ประสานงานกับรัฐบาลผ่านทางประธานเครือข่ายโรงพยาบาล
กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHOSNET) จัดหาอุปกรณ์ป้องกันเชื้อโรค 
และหน้ากากอนามัย ให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ท่ีปฏิบัติงาน
ในโรงพยาบาล ในชุมชน ในช่วงท่ีเกิดภาวะขาดแคลน รัฐบาลได้จัดสรรอุปกรณ์ป้องกันเชื้อโรค 
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 3. สภาการพยาบาล ประกาศเรื่องแนวปฏิบัติเกี่ยวกับหมวกพยาบาลตามเครื่องแบบ

ชุดปฏิบัติงานของพยาบาล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 

2019 เมื่อวันท่ี 30 มีนาคม 2563 เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในแนวปฏิบัติเก่ียวกับ 

การสวมหมวกพยาบาลในสถานการณ์ไม่ปกตินี้ให้ทราบอย่างเป็นทางการ 

 4. สภาการพยาบาล ประกาศเรื่องแนวปฏิบัติเพื่อควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส�าหรับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ 

การผดุงครรภ์ วันที่ 1 เมษายน 2563

 5. สภาการพยาบาลร่วมโครงการอาสาสมัครแพทย์และพยาบาลฝ่าวิกฤตโควิด-19 ประชุมครั้งที่ 1 

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 

	 	 	 ตามท่ี	 ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 (ศบค.)	 

โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ	 ได้มอบหมายให้	 ศาสตราจารย์	 นายแพทย์	 ปิยะสกล	 

สกลสัตยาทร	ที่ปรึกษาคณะกรรมการอ�านวยการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคอุบัติใหม่

แห่งชาติ	 เป็นประธานคณะจัดท�างานจัดเตรียมเตียงผู้ป่วยโควิด-19	 ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ทั้งนี้จ�านวนเตียงท่ีตั้งเป้าหมายไว้รองรับผู้ป่วยโควิด-19	 มีประมาณ	 80	 เตียง	 ซึ่งเป็นเตียงส�าหรับ 

ผู้ป่วยโควิด-19	ที่มีอาการเจ็บป่วยวิกฤต	ดังนั้นจึงได้มีการหารือและขอการสนับสนุนพยาบาลที่มีความรู้

ความช�านาญเฉพาะทาง	 ด้านการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต	 ที่มีอาการหนัก	 มีภาวะแทรกซ้อนของปอด	 

ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ	จ�านวนอย่างน้อย	400	คน	จึงได้ส่งทีมแพทย์ประกอบด้วย	นายกสมาคมอุรเวชช ์

แห่งประเทศไทยฯ	ประธานเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย	 (UHOSNET)	

อธิบดีกรมการแพทย์	 กระทรวงสาธารณสุข	 หารือกับนายกสภาการพยาบาล	 เพื่อร่วมโครงการ 

อาสาสมัครแพทย์และพยาบาลฝ่าวิกฤตโควิด-19	โดยสภาการพยาบาลได้เชิญหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล	

และพยาบาลหัวหน้าหน่วย	 ICU	 ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร	 

และหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลเอกชน	 ร่วมประชุมหารือด้วย	 ซึ่งนายกสภาการพยาบาลมีความเห็นว่า	

พยาบาลเป็นบุคลากรทางด้านสุขภาพที่ให้การดูแลผู้ป่วยที่มีอาการหนักตลอด	24	ชั่วโมง	ความส�าเร็จ

ของการรักษาพยาบาลผู้ป่วยในสถานการณ์การระบาดของโควิด-19	ที่ขณะนี้พบผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง	

พยาบาลต้องให้ความร่วมมือกันอย่างเต็มที่	 และหัวหน้าพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนต่างยินดี

สนับสนุนพยาบาล	ICU	ให้มาร่วมในการรับมือกับสถานการณ์นี้	

 6. สภาการพยาบาล ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข เสนอให้พยาบาลวิชาชีพในกระทรวงสาธารณสุข

ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการทุกคน

	 	 	 สภาการพยาบาล	 ได้ท�าข้อเสนอและข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลมาอย่างต่อเนื่อง	 และร่วมมือกับ

กระทรวงสาธารณสุข	 และส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน	 (ส�านักงาน	 ก.พ.)	 ซึ่งเป็นฝ่าย

เลขานุการของคณะกรรมการก�าหนดเป้าหมายและนโยบายก�าลังคนภาครัฐ	(คปร.)	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2553	
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และหน้ากากอนามัย ให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลฯ ให้หน่วยต่าง ๆ ตั้งแต่วันที่ 
25 มีนาคม 2563   

 ในสถานพยาบาลทุกแห่ง รัฐบาลจัดสรรอุปกรณ์ป้องกัน และหน้ากากอนามัย
(Surgical mask) ไปให้โดยตรง  

 สถาบันการศึกษาพยาบาลทุกแห่ง รัฐบาลได้จัดส่งหน้ากากอนามัย (Surgical 
mask) ให้แก่สภาการพยาบาล จ านวนท้ังส้ิน 1,600,000 ช้ิน (จ านวน 80,000 
ชิ้นต่อครั้ง = 80 ลัง x 20 ครั้ง รวม 1,600 ลัง) เพื่อให้สภาการพยาบาลด าเนินการ
กระจายไปยังสถาบันการศึกษา 
  

3. สภาการพยาบาล ประกาศเรื่องแนวปฏิบัติเกี่ยวกับหมวกพยาบาลตามเครื่องแบบ
ชุดปฏิบัติงานของพยาบาล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรน่า 2019 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 เพื่อให้เกิดความชัดเจนใน
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสวมหมวกพยาบาลในสถานการณ์ไม่ปกตินี้
ให้ทราบอย่างเป็นทางการ  
 

4. สภาการพยาบาล ประกาศเรื่องแนวปฏิบัติเพื่อควบคุมและป้องกัน
การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ วันที่ 1 เมษายน 2563 

 
5. สภาการพยาบาลร่วมโครงการอาสาสมัครแพทย์และพยาบาลฝ่าวิกฤตโควิด-19 ประชุม

คร้ังที่ 1 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563  
ตามท่ี ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(ศบค.) โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ ได้มอบหมายให้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ 
ปิยะสกล สกลสัตยาทร ท่ีปรึกษาคณะกรรมการอ านวยการเตรียมความพร้อมป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรคอุบัติใหม่แห่งชาติ เป็นประธานคณะจัดท างานจัดเตรียมเตียงผู้ป่วยโควิด-19 
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท้ังนี้จ านวนเตียงที่ตั้งเป้าหมายไว้รองรับผู้ป่วย โค
วิด-19 มีประมาณ 80 เตียง ซึ่งเป็นเตียงส าหรับผู้ป่วยโควิด-19 ท่ีมีอาการเจ็บป่วยวิกฤต 
ดังนั้นจึงได้มีการหารือและขอการสนับสนุนพยาบาลท่ีมีความรู้ความช านาญเฉพาะทาง        
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และหน้ากากอนามัย ให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลฯ ให้หน่วยต่าง ๆ ตั้งแต่วันที่ 
25 มีนาคม 2563   

 ในสถานพยาบาลทุกแห่ง รัฐบาลจัดสรรอุปกรณ์ป้องกัน และหน้ากากอนามัย
(Surgical mask) ไปให้โดยตรง  

 สถาบันการศึกษาพยาบาลทุกแห่ง รัฐบาลได้จัดส่งหน้ากากอนามัย (Surgical 
mask) ให้แก่สภาการพยาบาล จ านวนท้ังส้ิน 1,600,000 ช้ิน (จ านวน 80,000 
ชิ้นต่อครั้ง = 80 ลัง x 20 ครั้ง รวม 1,600 ลัง) เพื่อให้สภาการพยาบาลด าเนินการ
กระจายไปยังสถาบันการศึกษา 
  

3. สภาการพยาบาล ประกาศเรื่องแนวปฏิบัติเกี่ยวกับหมวกพยาบาลตามเครื่องแบบ
ชุดปฏิบัติงานของพยาบาล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรน่า 2019 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 เพื่อให้เกิดความชัดเจนใน
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสวมหมวกพยาบาลในสถานการณ์ไม่ปกตินี้
ให้ทราบอย่างเป็นทางการ  
 

4. สภาการพยาบาล ประกาศเรื่องแนวปฏิบัติเพื่อควบคุมและป้องกัน
การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ วันที่ 1 เมษายน 2563 

 
5. สภาการพยาบาลร่วมโครงการอาสาสมัครแพทย์และพยาบาลฝ่าวิกฤตโควิด-19 ประชุม

คร้ังที่ 1 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563  
ตามท่ี ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(ศบค.) โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ ได้มอบหมายให้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ 
ปิยะสกล สกลสัตยาทร ท่ีปรึกษาคณะกรรมการอ านวยการเตรียมความพร้อมป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรคอุบัติใหม่แห่งชาติ เป็นประธานคณะจัดท างานจัดเตรียมเตียงผู้ป่วยโควิด-19 
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท้ังนี้จ านวนเตียงที่ตั้งเป้าหมายไว้รองรับผู้ป่วย โค
วิด-19 มีประมาณ 80 เตียง ซึ่งเป็นเตียงส าหรับผู้ป่วยโควิด-19 ท่ีมีอาการเจ็บป่วยวิกฤต 
ดังนั้นจึงได้มีการหารือและขอการสนับสนุนพยาบาลท่ีมีความรู้ความช านาญเฉพาะทาง        
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เป็นต้นมา	 ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้จัดท�าค�าขออัตราข้าราชการเพิ่มใหม่ส�าหรับพยาบาลวิชาชีพ	

เสนอต่อคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการก�าหนดเป้าหมายและนโยบายก�าลังคนภาครัฐ	 (คปร.)	 

และมีมติอนุมัติอัตราข้าราชการต้ังใหม่หลายครั้ง ซึ่งโดยรวมต�าแหน่งข้าราชการตั้งใหม่ระหว่างป	ี

2554	 -	 2562	 เพ่ือบรรจุพยาบาลวิชาชีพเพิ่มขึ้นรวมท้ังสิ้น	 24,291	 อัตรา	 หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ	 

3,036	 อัตรา	 แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อการใช้บริการสุขภาพและความเจ็บป่วยที่ซับซ้อนของประชาชน	 

ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างก้าวกระโดด

	 	 	 เมื่อเกิดการระบาดอย่างกว้างขวางของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 หรือโรคโควิด	 19	

กระทรวงสาธารณสุข	 โดย	 ดร.กฤษดา	 แสวงดี	 ที่ปรึกษาระดับกระทรวง	 กระทรวงสาธารณสุข	 

ด้านแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข	และกรรมการที่ปรึกษาสภาการพยาบาล	วาระ	พ.ศ.	2561	–	2565	

จึงได้จัดท�าค�าขอต�าแหน่งข้าราชการตั้งใหม่เสนอต่อคณะรัฐมนตรี	 เมื่อวันที่	 7	 เมษายน	 2563	 

จ�านวน	45,684	อัตรา	 โดยในจ�านวนนี้	 เป็นพยาบาลวิชาชีพ	จ�านวน	13,607	อัตรา	ด้วยเหตุผลที่ว่า	

กระทรวงสาธารณสุขได้ลงทุนพัฒนาความรู้ทักษะรวมทั้งการฝึกอบรมเฉพาะทางของพยาบาลวิชาชีพ

กลุ่มนี้	 ท้ังด้านการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ	 ผู้ป่วยหนัก	 ผู้ป่วยวิกฤต	 วิสัญญีพยาบาล	 และสาขาอื่น	 ๆ	 ซึ่งมี 

ความพร้อมในการปฏิบัติงานในสถานการณ์ในภาวะวิกฤตจากการแพร่ระบาดของโรคนี้ได้ทันท	ี 

รวมทั้งยังเป็นก�าลังหลักในการท�างานเป็นเวรผลัดตลอด	24	ชั่วโมง	ตลอดจนการหมุนเวียนไปปฏิบัติงาน

ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง	แต่การจ้างงานในรูปแบบที่ไม่ใช่ข้าราชการ	อาจเป็นปัจจัยผลักให้พยาบาลกลุ่มนี้

ลาออก	 และจะส่งผลเสียหายต่อระบบสุขภาพ	 ซึ่งต้องเพิ่มขีดความสามารถก�าลังคนให้มีจ�านวนเพียงพอ

ให้ทันต่อความต้องการของประชาชนในเวลาจ�ากัด	 กระทรวงสาธารณสุขจึงมีความจ�าเป็นเร่งด่วน

อันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องขออนุมัติต�าแหน่งข้าราชการอัตราต้ังใหม่ส�าหรับ บรรจุพยาบาลวิชาชีพ

กลุ่มนี้เป็นข้าราชการทั้งหมด เพ่ือสร้างความม่ันคงในระบบบริการสาธารณสุขในสถานการณ์

ฉุกเฉิน และยังเป็นการธ�ารงรักษาบุคลากรท่ีมีความรู้ ทักษะ มีประสบการณ์และมีความพร้อม 

ในการท�างาน ให้อยู่ในระบบบริการสุขภาพภาครัฐ ซึ่งจะส่งผลให้มีพยาบาลวิชาชีพเพียงพอต่อ

การให้บริการประชาชนในอนาคตอีกด้วย

 7. นายกสภาการพยาบาล ให้สัมภาษณ์ ในโอกาส World Health Day โดย UNFPA, WHO และ  

UN Women เรื่อง การท�างานของผู ้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์  

ในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 “During this coronavirus 

outbreak … nurse-midwives have had to sacrifice in the  hospitals 

around the clock” เมื่อวันที่  8 เมษายน 2563 รับชมเทปบันทึก 

ค�าให้สัมภาษณ์จากลิงก์ https://youtu.be/Nyfyfn7KITo 
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เมื่อวันท่ี 7 เมษายน 2563 จ านวน 45,684 อัตรา โดยในจ านวนนี้ เป็นพยาบาลวิชาชีพ 
จ านวน 13,607 อัตรา ด้วยเหตุผลท่ีว่า กระทรวงสาธารณสุขได้ลงทุนพัฒนาความรู้ทักษะ
รวมท้ังการฝึกอบรมเฉพาะทางของพยาบาลวิชาชีพกลุ่มนี้ ท้ังด้านการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ 
ผู้ป่วยหนัก ผู้ป่วยวิกฤต วิสัญญีพยาบาล และสาขาอื่น ๆ ซึ่งมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน
ในสถานการณ์ในภาวะวิกฤตจากการแพร่ระบาดของโรคนี้ได้ทันที รวมท้ังยังเป็นก าลังหลัก
ในการท างานเป็นเวรผลัดตลอด 24 ชั่วโมง ตลอดจนการหมุนเวียนไปปฏิบัติงานในพื้นท่ีท่ีมี
ความเส่ียง แต่การจ้างงานในรูปแบบท่ีไม่ใช่ข้าราชการ อาจเป็นปัจจัยผลักให้พยาบาลกลุ่มนี้
ลาออก และจะส่งผลเสียหายต่อระบบสุขภาพ ซึ่งต้องเพิ่มขีดความสามารถก าลังคนให้มี
จ านวนเพียงพอให้ทันต่อความต้องการของประชาชนในเวลาจ ากัด กระทรวงสาธารณสุขจึงมี
ความจ าเป็นเร่งด่วนอันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องขออนุมัติต าแหน่งข้าราชการอัตราตั้งใหม่
ส าหรับ บรรจุพยาบาลวิชาชีพกลุ่มนี้เป็นข้าราชการทั้งหมด เพื่อสร้างความมั่นคงใน
ระบบบริการสาธารณสุขในสถานการณ์ฉุกเฉิน และยังเป็นการธ ารงรักษาบุคลากรที่มี
ความรู้ ทักษะ มีประสบการณ์และมีความพร้อมในการท างาน ให้อยู่ในระบบบริการ
สุขภาพภาครัฐ ซึ่งจะส่งผลให้มีพยาบาลวิชาชีพเพียงพอต่อการให้บริการประชาชนใน
อนาคตอีกด้วย 
 

7. นายกสภาการพยาบาล ให้สัมภาษณ์ ในโอกาส World Health Day โดย UNFPA, 
WHO และ UN Women เรื่อง การท างานของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ ในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
“ During this coronavirus outbreak …  nurse- midwives have 
had to sacrifice in the  hospitals around the clock” เมื่อวันที่ 
8  เมษายน 2563  รั บชม เทปบัน ทึกค า ให้ สั มภาษณ์ จากลิ งก์  
https://youtu.be/Nyfyfn7KITo  
 

8. สภาการพยาบาลประกาศระดมสรรพก าลัง ขอสนับสนุนพยาบาลที่มีความรู้ความช านาญ
ดูแลผู้ป่วยวิกฤต รับมือสถานการณโ์ควิด-19 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563 ภายใต้โครงการ
อาสาสมัครพยาบาลรวมใจฝ่าภัยวิกฤตโควิด-19 

สภาการพยาบาลได้ประกาศรับอาสาสมัครพยาบาลท่ีปฏิบัติงานอยู่ใน ICU หรือ
วิสัญญีพยาบาล หรือพยาบาลท่ีสามารถดูแลผู้ป่วยในภาวะวิกฤตท่ีต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ 
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 8. สภาการพยาบาลประกาศระดมสรรพก�าลัง ขอสนับสนุนพยาบาลที่มีความรู้ความช�านาญดูแล 
ผู้ป่วยวิกฤต รับมือสถานการณ์โควิด-19 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563 ภายใต้โครงการอาสาสมัคร
พยาบาลรวมใจฝ่าภัยวิกฤตโควิด-19

	 	 	 สภาการพยาบาลได้ประกาศรับอาสาสมัครพยาบาลที่ปฏิบัติงานอยู ่ใน	 ICU	 หรือวิสัญญี
พยาบาล	หรือพยาบาลที่สามารถดูแลผู้ป่วยในภาวะวิกฤตที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ	 จ�านวนอย่างน้อย	
400	 คน	 เพ่ือร่วมแรง	 ร่วมใจ	 และลงมือเพื่อให้การพยาบาลและบริการเข้าถึงการดูแลประชาชนได้
อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพในสถานการณ์ฉุกเฉินนี้	ส�าหรับเตรียมความพร้อมรองรับผู้ป่วยโควิด-19	
ในระยะรุนแรงในจ�านวนสะสม	 200	 คน	 ภายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล	 ในช่ือโครงการ
อาสาสมัครพยาบาลรวมใจฝ่าภัยวิกฤตโควิด-19

   ในโครงการดังกล่าว มีพยาบาล ICU/ วิสัญญีพยาบาล หรือพยาบาลที่สามารถดูแลผู้ป่วย
ในภาวะวิกฤตที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ มาลงชื่อเป็นอาสาสมัคร จ�านวน 117 คน

 9. สภาการพยาบาล จัดการสรุปความรู้ เหตุการณ์เบื้องหลังการท�างานของพยาบาลกับเคสผู้ป่วยวิกฤต 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และสภาการพยาบาลร่วมกับสมาพันธ์สภาวิชาชีพ 
ร่วมจัดงานเสวนา การเตรียมตัวรับ New Normal หลังวิกฤตไวรัสโควิด-19 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 
2563 ด้วยระบบออนไลน์	ผ่านโปรแกรม	Cisco	WebEx

 การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เดือนเมษายน 2564

	 ตามที่ได้มีการระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 ในช่วงเดือนเมษายน	 2564	 ซึ่งมีผู้ติดเช้ือราย
ใหม่เพิ่มข้ึนเป็นจ�านวนมากอย่างต่อเนื่อง	 ท�าให้จ�านวนผู้ป่วยสะสมรักษาตัวมีจ�านวนมากเพิ่มขึ้นอีกอย่างต่อเนื่อง	
กระทรวงสาธารณสุขได้วางแผนในการเพิ่มศักยภาพหน่วยบริการเพื่อรองรับการเพิ่มจ�านวนผู้ป่วยรายใหม่	 และขอ
การสนับสนุนจากสภาการพยาบาลให้พิจารณาระดมหาอาสาสมัครพยาบาล	 เพื่อการเสริมศักยภาพหน่วยบริการ
ดังกล่าว	สภาการพยาบาลได้ให้การสนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาวิกฤตการระบาดครั้งนี้	 โดยให้ความร่วมมือ
กับทุกภาคส่วน	 และหน่วยงานต่าง	 ๆ	 ได้แก่	 กระทรวงสาธารณสุข	 กรุงเทพมหานคร	 เครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่ม
สถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย	(UHOSNET)	และภาคเอกชน	ด�าเนินภารกิจ	ดังต่อไปนี้

การให้การสนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาวิกฤตโควิด-19

 1. โครงการสมาพันธ์สภาวิชาชีพรวมใจ สู้ภัยโควิด-19 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564
	 	 	 สภาการพยาบาล	 เป็นสภาวิชาชีพหนึ่งในสมาพันธ์สภาวิชาชีพแห่งประเทศไทย	 ทั้ง	 11	 สาขา	

ตระหนักถึงสถานการณ์วิกฤตจากท่ีมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด	 19	 และตระหนักถึงภารกิจ
ของสมาชิกของสภาวิชาชีพ	 โดยเฉพาะผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพที่ก�าลังปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ	
อดทน	 อยู่ในระบบสุขภาพอย่างเต็มก�าลังความสามารถอยู่ในขณะนี้	 จึงได้ด�าเนินการในการร่วมระดม

บุคลากรในแต่ละวิชาชีพในสมาพันธ์วิชาชีพฯ	 เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครในการปฏิบัติงานเป็นก�าลังเสริม
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ตามก�าลังความสามารถและความถนัด	 ซึ่งได้มีจัดงานแถลงข่าว	 “โครงการสมาพันธ์สภาวิชาชีพ

รวมใจ สู้ภัยโควิด-19”	 เมื่อวันที่	 29	 เมษายนที่ผ่านมา	 และสภาการพยาบาลได้มีการเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้พยาบาลเข้ามาร่วมลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครผ่าน	 Google	 form	 

ทั้งการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ของสภาการพยาบาล	 และการส่งต่อกันโดยตรงในไลน์กลุ่ม	

ปัจจุบันมีผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครในระบบ 

ดังกล่าวท้ังส้ิน 1,266 คน	 คิดเป็น	 80.2%	 ของสมาชิกทุกสภาวิชาชีพที่ลงทะเบียนในระบบ	 (ข้อมูล	 

ณ	วันอังคารที่	10	สิงหาคม	2564)

 2. จัดพยาบาลอาสาสมัครฉีดวัคซีนเพื่อป้องกัน ระงับการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ไปยัง

หน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุน

	 	 	 สภาการพยาบาล	 ส่งพยาบาลอาสาสมัครไปยังหน่วยงานที่ขอการสนับสนุนพยาบาล	 ตามการ

ร้องขอของกรุงเทพมหานคร	

   2.1  Cluster คลองเตย เริ่มตั้งแต่วันที่	8	-	13	พฤษภาคม	2564	และวันที่	14	-	21	พฤษภาคม	

2564	โดยส่งพยาบาลอาสาสมัครไปแห่งละ	40	คน

    l วันที่ 8-13 พฤษภาคม 2564	 ลงพื้นที่	 2	 จุด	 ได้แก่	 1)	 โบสถ์พระมหาไถ่	 และ	 

2)	บริเวณสนามฟุตบอลโปโล	พาร์ค	เขตปทุมวัน	มีประชาชนได้รับวัคซีนรวมทั้งสิ้น 14,000 ราย

    l วันที่ 14 -21 พฤษภาคม 2564	 ลงพื้นที่	 3	 จุด	 ได้แก่	 1)	 โรงเรียนวัดคลองเตย	 

2)	ลานหน้าศูนย์สรรพสินค้าโลตัส	สาขาพระราม	4	และ	3)	สนามฟุตซอล	โกดัง	สเตเดี้ยม	(คลองเตย)		

มีประชาชนได้รับวัคซีนรวมทั้งสิ้น 20,331 ราย

   2.2 โครงการความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานคร สภาการพยาบาล หอการค้าไทย  

และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ณ บริษัทปูนซีเมนต์ ไทย จ�ากัด (มหาชน) (SCG) แขวงบางซื่อ 

เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร เริ่มฉีดวัคซีนตั้งแต่วันที่	 24	 พฤษภาคม	 -	 31	 ธันวาคม	 2564	 

ส�าหรับหน่วยบริการนี้ต้องการพยาบาลอาสาเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่	48	-	50	คน/วัน ปัจจุบันมีพยาบาล

อาสาลงทะเบียนเข้ามาในระบบ

    l	 Phase	1	ระหว่างวันที่	24	พฤษภาคม	–	30	มิถุนายน	2564 จ�านวนทั้งสิ้น 744 คน  

    l Phase	2	 ระหว่างวันที่	 1	 กรกฎาคม	–	31	สิงหาคม	2564 จ�านวนทั้งสิ้น 340 คน 

(ข้อมูล	ณ	วันอังคารที่	10	สิงหาคม	2564)

 3. ความร่วมมือกับกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย UHOSNET

 l UHOSNET	 ประสานขออาสาสมัครพยาบาล	 ICU	 –	 COVID	 เพื่อช่วยปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยโควิด

วิกฤต	ณ	หอผู้ป่วยหนัก	โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช	สภาการพยาบาล	จัดส่งพยาบาลอาสาสมัคร	

ICU	 –	 COVID	 จ�านวน	 7	 คนร่วมปฏิบัติงาน	 เม่ือวันที่	 29	 เมษายน	 2564	 (อาสาสมัครพยาบาล	 

ICU	–	COVID	ลงชื่อไว้มีจ�านวน	117	คน)
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 l	 ความร่วมมือกับ	 UHOSNET	 จัดส่งพยาบาลอาสาสมัครให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19	 ส�าหรับ

ประชาชน	ณ	 สถานบริการนอกโรงพยาบาล	 เริ่มตั้งแต่วันที่	 1	 มิถุนายน	 ถึง	 30	 ธันวาคม	 2564	 

ซึ่งหน่วยบริการนี้ต้องการพยาบาลอาสาเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่	6-10	คน/วัน	ปัจจุบันมีพยาบาลอาสา

ลงทะเบียนเข้ามาในระบบ	 Phase	 1	 ระหว่างวันที่	 1	 มิถุนายน	 –	 30	 มิถุนายน จ�านวนทั้งสิ้น  

101 คน Phase	2	ระหว่างวันที่	1	กรกฎาคม	–	สิงหาคม	2564 จ�านวนทั้งสิ้น 138 คน (ข้อมูล  

ณ วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564)

 4. ความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข

	 	 	 นายกสภาการพยาบาล	 ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการอ�านวยการบริหารศูนย์

วัคซีนกลางบางซื่อ	 กระทรวงสาธารณสุข	 ซึ่งคณะกรรมการด�าเนินงานศูนย์วัคซีนกลางบางซื่อ	

กระทรวงสาธารณสุข	โดยบูรณาการร่วมกับกระทรวงคมนาคม	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ให้บริการฉีด

วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 แก่ประชาชน	 ณ	 สถานีกลางบางซื่อ	 เขตจตุจักร	

กรุงเทพมหานคร	ซึ่งได้ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมก่อนเปิดให้บริการ	เมื่อวันที่	21	พฤษภาคม	2564

   ความร่วมมือกับ	 กรมการแพทย์	 กระทรวงสาธารณสุข	 ขอการสนับสนุนสภาการพยาบาล	

ท�าการส�ารวจเพื่อรับสมัครพยาบาลที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการจ้างพนักงานราชการพิเศษ	 ระยะเวลา

การท�างาน	1	ปี	เพื่อให้มีจ�านวนพยาบาลเพียงพอที่จะขยายพื้นที่และเตียงบริการผู้ป่วย

	 	 	 ความร่วมมือกับ	 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	 กระทรวงสาธารณสุข	 ขอการสนับสนุนจาก 

สภาการพยาบาล	 จัดท�าหลักสูตรอบรมระยะสั้นเพิ่มพูนทักษะ	 เพื่อการดูแลผู้ป่วยโควิด-19	 เตรียม

ความรู้เฉพาะให้พยาบาลมีความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยโควิดทุกระดับอาการ	 และพิจารณาอนุญาต 

ให้พยาบาลชาวต่างชาติประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั่วคราวในประเทศไทยได้	 ในกรณีที่พยาบาล 

ชาวต่างชาติเป็นอาสาสมัครดูแลผู้ป่วยโควิด	และการบริหารจัดการโรงพยาบาลสนาม

 5. ความร่วมกับภาคเอกชน

	 	 	 บริษัท	 ธนบุรี	 เฮลแคร์	 กรุ ๊ป	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ขอการสนับสนุนพยาบาลอาสาสมัคร 

ที่มีประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยวิกฤต	 (ICU)	 ไปปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19	 ที่มีอาการ 

กึ่งวิกฤต	และถึงขั้นวิกฤต	(โซนสีเหลือง	–	สีแดง)	ณ	โรงพยาบาลสนามราชพิพัฒน์	โรงพยาบาลสนาม 

ผู้สูงอายุบางขุนเทียน	และโรงพยาบาลสนามมลฑลทหารบกที่	11	แจ้งวัฒนะ	ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือ

ของบริษัท	ธนบุรี	 เฮลแคร์	กรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน)	กับกรุงเทพมหานคร	ในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม

เพิ่มเติม	 เพื่อขยายเตียงรองรับผู้ป่วยโควิด-19	สีแดง	อีกจ�านวน	40	เตียง	และผู้ป่วยสีเหลือง	จ�านวน	

150	เตียง	สภาการพยาบาล จัดส่งพยาบาลอาสาสมัคร ICU – COVID ปฏิบัติงานหน้าที่ Manager/

Incharge จ�านวน 3 คน เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564
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 6. ความร่วมมือกับส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

 	 	 ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 ขอรับการสนับสนุนพยาบาลอาสาสมัครดูแลผู้ป่วยโควิด	

สีเขียว	รูปแบบ	Home	Isolation	สภาการพยาบาลจัดส่งรายชื่อพยาบาลอาสาสมัครดูแลผู้ป่วย	Home	

Isolation	จ�านวน	56	คน	เมื่อวันที่	24	กรกฎาคม	2564

การดูแลผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

 1. โครงการจัดหาวัคซีนให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีน

	 	 	 สภาการพยาบาลได้ด�าเนินการส�ารวจความต้องการของผู ้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล 

และการผดุงครรภ์ท่ียังไม่เคยได้รับวัคซีนเลย	 และประสงค์จะรับวัคซีนป้องกันโควิด-19	 โดยเปิด 

ให้ลงทะเบียนกรอกข้อมูลใน	Google	Form	จ�านวน	3	ครั้ง	ดังนี้

   1) ครั้งที่ 1 สภาการพยาบาลเปิดให้ลงทะเบียน	 เมื่อวันที่	 7	 พฤษภาคม	 2564	 มีผู้ประกอบ

วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์แจ้งความประสงค์ขอรับวัคซีน	 จ�านวน	 1,559	 คน	 รวมกับ 

ผู้ลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครในโครงการสมาพันธ์สภาวิชาชีพรวมใจ	 สู้ภัยโควิด-19	 จ�านวน	 185	 คน	

รวมมีผู้ประสงค์ขอรับการฉีดวัคซีน	จ�านวน 1,744 คน ได้รับวัคซีนแล้ว จ�านวน 1,415 คน

   2)  ครั้งที่ 2	 สภาการพยาบาล	 เปิดให้ลงทะเบียนร่วมโครงการอาสารวมใจสภาวิชาชีพ  

ส�ารวจความต้องการรับวัคซีน	 Phase	 1	 เม่ือวันที่	 3-9	 กรกฎาคม	 2564	 โดยก�าหนดให้ผู้ประกอบ

วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ท่ีประสงค์รับการฉีดวัคซีน	 มารับการฉีดวัคซีนที่	 อาคารสภา

วิชาชีพ	 มีผู้แจ้งความประสงค์ขอรับวัคซีน	 จ�านวน 204 คน	 แต่โครงการยกเลิก	 เนื่องจากไม่มีวัคซีน	

ภายหลังได้โอนสิทธิ์ของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ทั้งหมด	 ไปขอรับวัคซีน 

ซิโนฟาร์ม	จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

   3)  ครั้งที่ 3 นายกสภาการพยาบาลมีความห่วงใยผู ้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ 

การผดุงครรภ์ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19	 ได้น�าความห่วงใยนี้หารือกับนายแพทย์นิธิ	มหานนท์	

เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	 จึงได้รับพระเมตตาจาก	 ศาสตราจารย์	 ดร.	 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์	 อัครราชกุมารี	 กรมพระศรีสวางควัฒน	 วรขัตติยราชนารี	 องค์ประธาน 

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	 พระราชทานวัคซีนให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ทุกคน

ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนและประสงค์จะรับวัคซีนซิโนฟาร์ม

   สภาการพยาบาล	ได้เปิดลงทะเบียนรับวัคซีนซิโนฟาร์ม	เมื่อวันที่	10	กรกฎาคม	2564	ปัจจุบัน

มีผู้ลงทะเบียนขอรับวัคซีนมา	จ�านวน 9,103 คน	ตรวจสอบข้อมูลเสร็จแล้ว	เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการ

พยาบาลและการผดุงครรภ์ท่ีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ	 ยังไม่หมดอายุ	 และยังไม่เคยได้รับวัคซีนมา

ก่อน	จ�านวน	9,038	คน	ส่งรายชื่อให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดสรรวัคซีนให้แล้ว จ�านวน 5,692 ราย



สภาการพยาบาล
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 2. การสนับสนุน เตรียมความพร้อม และพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพการ

พยาบาลและการผดุงครรภ์ เพื่อให้บริการที่มีมาตรฐานและปลอดภัย

  1) จัดท�าประกาศและคลิปวิดีโอแนวปฏิบัติส�าหรับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 

เพื่อการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019

 l	 ประกาศสภาการพยาบาล	 เรื่องแนวปฏิบัติส�าหรับผู ้ประกอบวิชาชีพ 

การพยาบาลและการผดุงครรภ์	เพื่อการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19	

ในสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา	2019

  http://www.tnmc.or.th/images/userfiles/files/Covid-19%20Vac-

cine.pdf

 l คลิปวิดีโอแนวปฏิบัติส�าหรับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์	

เพื่อการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19	 ในสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของเชื้อไวรัสโคโรนา	2019

  https://www.youtube.com/watch?v=pZ4DwxyY2A0 

  2) จัดท�าประกาศและคลิปวิดีโอแนวปฏิบัติส�าหรับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 

เพื่อการฉีดวัคซีนชนิด Multiple dose ในสถานการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

   l	 แนวปฏิบัติส�าหรับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์	 เพื่อ

การเตรียมวัคซีนชนิด	Multiple	dose	ในสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด	19 
    http://www.tnmc.or.th/images/userfiles/files/Vaccine-Multiple% 

  20Dose.pdf

   l คลิปวิดีโอแนวปฏิบัติส�าหรับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ	์

เพื่อการเตรียมวัคซีนชนิด	Multiple	dose	ในสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด	19

    https://www.youtube.com/watch?v=hfGxKz7oXnY 

 3) สภาการพยาบาลพัฒนาหลักสูตรอบรมระยะสั้นต้นแบบเพื่อการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 เป็นการเพิ่มพูน

ทักษะของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลฯ	 ในการดูแลผู้ป่วยโควิด-19	 ตามระดับความรุนแรง 

ของโรค	ทั้ง	4	ระดับ	คือ	1)	ผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว	2)	ผู้ป่วยกลุ่มสีเหลือง	3)	ผู้ป่วยกลุ่มสีแดง	หรือผู้ป่วย

กึ่งวิกฤต	และ	4)	ผู้ป่วยกลุ่มสีแดงและผู้ป่วยวิกฤต
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https://www.youtube.com/watch?v=pZ4DwxyY2A0  
 
 

2) จัดท าประกาศและคลิปวิดีโอแนวปฏิบัติส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
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- คลิปวิดีโอแนวปฏิบัติส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เพื่อการเตรียม
วัคซีนชนิด Multiple dose ในสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด 19 
https://www.youtube.com/watch?v=hfGxKz7oXnY  
 
 
 
 

3) สภาการพยาบาลพัฒนาหลักสูตรอบรมระยะสั้นต้นแบบเพื่อการดูแลผู้ป่วยโควิด-19  
เป็นการเพิ่มพูนทักษะของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลฯ ในการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 
ตามระดับความรุนแรงของโรค ท้ัง 4 ระดับ คือ 1) ผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว 2) ผู้ป่วยกลุ่มสีเหลือง 
3) ผู้ป่วยกลุ่มสีแดง หรือผู้ป่วยกึ่งวิกฤต และ 4) ผู้ป่วยกลุ่มสีแดงและผู้ป่วยวิกฤต 

 

********************************* 


