สภาการพยาบาล
ภารกิ จ ในการสนั บ สนุ น รั ฐ บาลแก้ ไ ขปั ญ หาวิ ก ฤตการ ระบาดของ
โรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19)
สภาการพยาบาล

ภารกิจในการสนับ*************************
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สภาการพยาบาล
แห่งประเทศไทยฯ
ประธานเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHOSNET)
สภาการพยาบาล
อธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข หารือกับนายกสภาการพยาบาล เพื่อร่วมโครงการ
อาสาสมัครแพทย์และพยาบาลฝ่าวิกฤตโควิด-19 โดยสภาการพยาบาลได้เชิญหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล
และพยาบาลหั ว หน้ า หน่ ว ย ICU ของโรงพยาบาลมหาวิ ท ยาลั ย ขนาดใหญ่ ใ นกรุ ง เทพมหานคร
และหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลเอกชน ร่วมประชุมหารือด้วย ซึ่งนายกสภาการพยาบาลมีความเห็นว่า
พยาบาลเป็นบุคลากรทางด้านสุขภาพที่ให้การดูแลผู้ป่วยที่มีอาการหนักตลอด 24 ชั่วโมง ความส�ำเร็จ
ของการรักษาพยาบาลผู้ป่วยในสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ที่ขณะนี้พบผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง
พยาบาลต้องให้ความร่วมมือกันอย่างเต็มที่ และหัวหน้าพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนต่างยินดี
สนับสนุนพยาบาล ICU ให้มาร่วมในการรับมือกับสถานการณ์นี้
6. สภาการพยาบาล ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข เสนอให้พยาบาลวิชาชีพในกระทรวงสาธารณสุข
ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการทุกคน
สภาการพยาบาล ได้ท�ำข้อเสนอและข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลมาอย่างต่อเนื่อง และร่วมมือกับ
กระทรวงสาธารณสุข และส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ส�ำนักงาน ก.พ.) ซึ่งเป็นฝ่าย
เลขานุการของคณะกรรมการก�ำหนดเป้าหมายและนโยบายก�ำลังคนภาครัฐ (คปร.) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553
2
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เป็นต้นมา ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้จัดท�ำค�ำขออัตราข้าราชการเพิ่มใหม่ส�ำหรับพยาบาลวิชาชีพ
เสนอต่อคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการก�ำหนดเป้าหมายและนโยบายก�ำลังคนภาครัฐ (คปร.)
และมีมติอนุมัติอัตราข้าราชการตั้งใหม่หลายครั้ง ซึ่งโดยรวมต�ำแหน่งข้าราชการตั้งใหม่ระหว่างปี
2554 - 2562 เพื่อบรรจุพยาบาลวิชาชีพเพิ่มขึ้นรวมทั้งสิ้น 24,291 อัตรา หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ
3,036 อัตรา แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อการใช้บริการสุขภาพและความเจ็บป่วยที่ซับซ้อนของประชาชน
ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างก้าวกระโดด
เมื่อเกิดการระบาดอย่างกว้างขวางของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
4
กระทรวงสาธารณสุข โดย ดร.กฤษดา แสวงดี ที่ปรึกษาระดับกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
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่ปรึกษาสภาการพยาบาล
วาระ ้ พ.ศ.
2561 – 2565
่อวันที่ 7สาธารณสุ
เมษายนข 2563
จานวน 45,684
อัตรา โดยในจานวนนี
เป็นพยาบาลวิ
ชาชีพ
จึงได้จัดท�จำานวน
ค�ำขอต�13,607
ำแหน่งข้อัตาราชการตั
้งใหม่
อคณะรัฐมนตรี ขเมืได้่อลวังทุ
นทีน่ พั7ฒเมษายน
รา ด้วยเหตุ
ผลทีเ่วสนอต่
่า กระทรวงสาธารณสุ
นาความรู2563
้ทักษะ
จ�ำนวน 45,684
ตรา กโดยในจ�
ำนวนนี้ เป็นพยาบาลวิชาชีชพาชีจ�พำกลุ
นวน
อัตรา แด้ลผู
วยเหตุ
รวมทั้งอัการฝึ
อบรมเฉพาะทางของพยาบาลวิ
่มนี13,607
้ ทั้งด้านการดู
้ป่วยติผลที
ด เชื่ว้่าอ
กระทรวงสาธารณสุ
ฒนาความรู
้ทักษะรวมทั
้งการฝึก่นอบรมเฉพาะทางของพยาบาลวิ
พ
ผู้ป่วยหนักขได้ผู้ปล่วงทุยวินกพัฤต
วิสัญญีพยาบาล
และสาขาอื
ๆ ซึ่งมีความพร้อมในการปฏิบชัตาชีิงาน
กลุ่มนี้ ทั้งในสถานการณ์
ด้านการดูแลผู้ปในภาวะวิ
่วยติดเชืก้อฤตจากการแพร่
ผู้ป่วยหนัก ผู้ปร่วะบาดของโรคนี
ยวิกฤต วิสัญญี้ไพด้ยาบาล
และสาขาอื
ทันที รวมทั
้งยังเป็น่นกาลัๆ งซึหลั่งมีก
ความพร้อในการท
มในการปฏิ
บัตนิงานในสถานการณ์
กฤตจากการแพร่
ะบาดของโรคนี
างานเป็
เวรผลัดตลอด 24 ชัในภาวะวิ
่วโมง ตลอดจนการหมุ
นเวียรนไปปฏิ
บัติงานในพื้ได้้นททีัน่ททีี่มี
รวมทั้งยังเป็ความเสี
นก�ำลัง่ยหลั
งานเป็นปเวรผลั
ดตลอด
ชั่วโมง อาจเป็
ตลอดจนการหมุ
บัติงาน
ง กแต่ในการท�
การจ้าำงงานในรู
แบบที
่ไม่ใช่ข24
้าราชการ
นปัจจัยผลันกเวีให้ยพนไปปฏิ
ยาบาลกลุ
่มนี้
ในพื้นที่ที่มลาออก
ีความเสี่ยและจะส่
ง แต่การจ้
า
งงานในรู
ป
แบบที
ไ
่
ม่
ใ
ช่
ข
า
้
ราชการ
อาจเป็
น
ปั
จ
จั
ย
ผลั
ก
ให้
พ
ยาบาลกลุ
ม
่
งผลเสียหายต่อระบบสุขภาพ ซึ่งต้องเพิ่มขีดความสามารถกาลังคนให้นีม้ ี
ลาออก และจะส่
งผลเสี
ยหายต่
ขภาพ
ซึ่งต้องเพิ่มขีดความสามารถก�
ลังคนให้มีจ�ำนวนเพียขงพอ
จานวนเพี
ยงพอให้
ทันอต่ระบบสุ
อความต้
องการของประชาชนในเวลาจ
ากัด ำกระทรวงสาธารณสุ
จึงมี
ให้ทันต่อความต้
อ
งการของประชาชนในเวลาจ�
ำ
กั
ด
กระทรวงสาธารณสุ
ข
จึ
ง
มี
ค
วามจ�
ำ
เป็
น
เร่
ง
ด่
วน
ความจาเป็นเร่งด่วนอันหลีกเลี่ยงไม่ได้ ที่ต้องขออนุมัติตาแหน่งข้าราชการอัตราตั้งใหม่
อันหลีกเลีส่ยาหรั
งไม่ไบด้ทบรรจุ
ี่ต้องขออนุ
มัติต�ำชแหน่
ข้า่มราชการอั
ราตั้งใหม่้งสหมด
�ำหรับเพืบรรจุ
ยาบาลวิ่นชคงใน
าชีพ
พยาบาลวิ
าชีพงกลุ
นี้เป็นข้าตราชการทั
่อสร้าพงความมั
กลุ่มนี้เป็นระบบบริ
ข้าราชการทั
้งหมด เพืข่อในสถานการณ์
สร้างความมั่นฉคงในระบบบริ
การสาธารณสุ
ุกเฉิน และยังกเป็ารสาธารณสุ
นการธารงรัขกในสถานการณ์
ษาบุคลากรที่มี
ฉุกเฉิน และยั
ง
เป็
น
การธ�
ำ
รงรั
ก
ษาบุ
ค
ลากรที
่
ม
ี
ค
วามรู
้
ทั
ก
ษะ
มี
ป
ระสบการณ์
แ
ละมี
ความพร้กอาร
ม
ความรู้ ทักษะ มีประสบการณ์และมีความพร้อมในการทางาน ให้อยู่ในระบบบริ
ในการท�ำงาน
ให้อยู่ในระบบบริ
ขภาพภาครั
ฐ ชซึาชี
่งจะส่
มีพอยาบาลวิ
พเพียงพอต่อ
สุขภาพภาครั
ฐ ซึ่งจะส่กงารสุ
ผลให้
มีพยาบาลวิ
พเพีงผลให้
ยงพอต่
การให้บชริกาชีารประชาชนใน
การให้บริกอนาคตอี
ารประชาชนในอนาคตอี
กด้วย
กด้วย
7. นายกสภาการพยาบาล
ให้สัมภาษณ์ให้ในโอกาส
Health
DayHealth
โดย UNFPA,
WHO
และ
7. นายกสภาการพยาบาล
สั ม ภาษณ์World
ในโอกาส
World
Day โดย
UNFPA,
UN Women
เรื่ อ งUN
การท�
ำ งานของผู
ระกอบวิ
ช าชี พ้ปการพยาบาลและการผดุ
ง ครรภ์
WHO และ
Women
เรื่อ ง ้ ปการท
างานของผู
ระกอบวิช าชีพ การพยาบาลและ
ในสถานการณ์
การระบาดของเชื
้อไวรัสโคโรนา
2019 “During้อไวรั
thisสโคโรนา
coronavirus
การผดุ
งครรภ์ ในสถานการณ์
การระบาดของเชื
2019
outbreak“ …During
nurse-midwives
have outbreak
had to sacrifice
in the
hospitals
this coronavirus
… nursemidwives
have
around had
thetoclock”
วั น ที่ hospitals
8 เมษายน
2563theรั บclock”
ชมเทปบั
sacrificeเมืin่ อthe
around
เมืน่อวัทึนกที่
ค�ำให้สัมภาษณ์
จากลิงก์ https://youtu.be/Nyfyfn7KITo
8 เมษายน
2563 รั บ ชมเทปบั น ทึ ก ค าให้ สั ม ภาษณ์ จากลิ ง ก์
https://youtu.be/Nyfyfn7KITo
8. สภาการพยาบาลประกาศระดมสรรพกาลัง ขอสนับสนุนพยาบาลที่มีความรู้ความชานาญ
ดูแลผู้ป่วยวิกฤต รับมือสถานการณ์โควิด-19 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563 ภายใต้โครงการ
อาสาสมัครพยาบาลรวมใจฝ่าภัยวิกฤตโควิด-19
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8. สภาการพยาบาลประกาศระดมสรรพก�ำลัง ขอสนับสนุนพยาบาลที่มีความรู้ความช�ำนาญดูแล
ผู้ป่วยวิกฤต รับมือสถานการณ์โควิด-19 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563 ภายใต้โครงการอาสาสมัคร
พยาบาลรวมใจฝ่าภัยวิกฤตโควิด-19
สภาการพยาบาลได้ประกาศรับอาสาสมัครพยาบาลที่ปฏิบัติงานอยู่ใน ICU หรือวิสัญญี
พยาบาล หรือพยาบาลที่สามารถดูแลผู้ป่วยในภาวะวิกฤตที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ จ�ำนวนอย่างน้อย
400 คน เพื่อร่วมแรง ร่วมใจ และลงมือเพื่อให้การพยาบาลและบริการเข้าถึงการดูแลประชาชนได้
อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพในสถานการณ์ฉุกเฉินนี้ ส�ำหรับเตรียมความพร้อมรองรับผู้ป่วยโควิด-19
ในระยะรุนแรงในจ�ำนวนสะสม 200 คน ภายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในชื่อโครงการ
อาสาสมัครพยาบาลรวมใจฝ่าภัยวิกฤตโควิด-19
ในโครงการดังกล่าว มีพยาบาล ICU/ วิสัญญีพยาบาล หรือพยาบาลที่สามารถดูแลผู้ป่วย
ในภาวะวิกฤตที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ มาลงชื่อเป็นอาสาสมัคร จ�ำนวน 117 คน

			

9. สภาการพยาบาล จัดการสรุปความรู้ เหตุการณ์เบื้องหลังการท�ำงานของพยาบาลกับเคสผู้ป่วยวิกฤต
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 ซึ่งมีผู้ติดเชื้อราย
ใหม่เพิ่มขึ้นเป็นจ�ำนวนมากอย่างต่อเนื่อง ท�ำให้จ�ำนวนผู้ป่วยสะสมรักษาตัวมีจ�ำนวนมากเพิ่มขึ้นอีกอย่างต่อเนื่อง
กระทรวงสาธารณสุขได้วางแผนในการเพิ่มศักยภาพหน่วยบริการเพื่อรองรับการเพิ่มจ�ำนวนผู้ป่วยรายใหม่ และขอ
การสนับสนุนจากสภาการพยาบาลให้พิจารณาระดมหาอาสาสมัครพยาบาล เพื่อการเสริมศักยภาพหน่วยบริการ
ดังกล่าว สภาการพยาบาลได้ให้การสนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาวิกฤตการระบาดครั้งนี้ โดยให้ความร่วมมือ
กับทุกภาคส่วน และหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร เครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่ม
สถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHOSNET) และภาคเอกชน ด�ำเนินภารกิจ ดังต่อไปนี้

การให้การสนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาวิกฤตโควิด-19
1. โครงการสมาพันธ์สภาวิชาชีพรวมใจ สู้ภัยโควิด-19 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564
สภาการพยาบาล เป็นสภาวิชาชีพหนึ่งในสมาพันธ์สภาวิชาชีพแห่งประเทศไทย ทั้ง 11 สาขา
ตระหนักถึงสถานการณ์วิกฤตจากที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 และตระหนักถึงภารกิจ
ของสมาชิกของสภาวิชาชีพ โดยเฉพาะผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพที่ก�ำลังปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ
อดทน อยู่ในระบบสุขภาพอย่างเต็มก�ำลังความสามารถอยู่ในขณะนี้ จึงได้ด�ำเนินการในการร่วมระดม
บุคลากรในแต่ละวิชาชีพในสมาพันธ์วิชาชีพฯ เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครในการปฏิบัติงานเป็นก�ำลังเสริม
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ตามก�ำลังความสามารถและความถนัด ซึ่งได้มีจัดงานแถลงข่าว “โครงการสมาพันธ์สภาวิชาชีพ
รวมใจ สู้ภัยโควิด-19” เมื่อวันที่ 29 เมษายนที่ผ่านมา และสภาการพยาบาลได้มีการเผยแพร่
ประชาสั ม พั น ธ์ เ ชิ ญ ชวนให้ พ ยาบาลเข้ า มาร่ ว มลงทะเบี ย นเป็ น อาสาสมั ค รผ่ า น Google form
ทั้งการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ของสภาการพยาบาล และการส่งต่อกันโดยตรงในไลน์กลุ่ม
ปัจจุบันมีผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครในระบบ
ดังกล่าวทั้งสิ้น 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�ำกัด (มหาชน) (SCG) แขวงบางซื่อ
เขตบางซื่ อ กรุ ง เทพมหานคร เริ่มฉีดวัคซีนตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม - 31 ธันวาคม 2564
ส�ำหรับหน่วยบริการนี้ต้องการพยาบาลอาสาเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ 48 - 50 คน/วัน ปัจจุบันมีพยาบาล
อาสาลงทะเบียนเข้ามาในระบบ
				 l Phase 1 ระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2564 จ�ำนวนทั้งสิ้น 744 คน
				 l Phase 2 ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2564 จ�ำนวนทั้งสิ้น 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�ำนวน 7 คนร่วมปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 (อาสาสมัครพยาบาล
ICU – COVID ลงชื่อไว้มีจ�ำนวน 117 คน)
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l

ความร่วมมือกับ UHOSNET จัดส่งพยาบาลอาสาสมัครให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ส�ำหรับ
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�ำนวนทั้งสิ้น
101 คน Phase 2 ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – สิงหาคม 2564 จ�ำนวนทั้งสิ้น 138 คน (ข้อมูล
ณ วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564)

4. ความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข
นายกสภาการพยาบาล ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการอ�ำนวยการบริหารศูนย์
วั ค ซี น กลางบางซื่ อ กระทรวงสาธารณสุ ข ซึ่ ง คณะกรรมการด� ำ เนิ น งานศู น ย์ วั ค ซี น กลางบางซื่ อ
กระทรวงสาธารณสุข โดยบูรณาการร่วมกับกระทรวงคมนาคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้บริการฉีด
วั ค ซี น ป้ อ งกั น โรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 แก่ ป ระชาชน ณ สถานี ก ลางบางซื่ อ เขตจตุ จั ก ร
กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมก่อนเปิดให้บริการ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564
ความร่วมมือกับ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ขอการสนับสนุนสภาการพยาบาล
ท�ำการส�ำรวจเพื่อรับสมัครพยาบาลที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการจ้างพนักงานราชการพิเศษ ระยะเวลา
การท�ำงาน 1 ปี เพื่อให้มีจ�ำนวนพยาบาลเพียงพอที่จะขยายพื้นที่และเตียงบริการผู้ป่วย

			

ความร่วมมือกับ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ขอการสนับสนุนจาก
สภาการพยาบาล จัดท�ำหลักสูตรอบรมระยะสั้นเพิ่มพูนทักษะ เพื่อการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 เตรียม
ความรู้เฉพาะให้พยาบาลมีความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยโควิดทุกระดับอาการ และพิจารณาอนุญาต
ให้พยาบาลชาวต่างชาติประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั่วคราวในประเทศไทยได้ ในกรณีที่พยาบาล
ชาวต่างชาติเป็นอาสาสมัครดูแลผู้ป่วยโควิด และการบริหารจัดการโรงพยาบาลสนาม
5. ความร่วมกับภาคเอกชน
บริ ษั ท ธนบุ รี เฮลแคร์ กรุ ๊ ป จ� ำ กั ด (มหาชน) ขอการสนั บ สนุ น พยาบาลอาสาสมั ค ร
ที่มีประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยวิกฤต (ICU) ไปปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่มีอาการ
กึ่งวิกฤต และถึงขั้นวิกฤต (โซนสีเหลือง – สีแดง) ณ โรงพยาบาลสนามราชพิพัฒน์ โรงพยาบาลสนาม
ผู้สูงอายุบางขุนเทียน และโรงพยาบาลสนามมลฑลทหารบกที่ 11 แจ้งวัฒนะ ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือ
ของบริษัท ธนบุรี เฮลแคร์ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) กับกรุงเทพมหานคร ในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม
เพิ่มเติม เพื่อขยายเตียงรองรับผู้ป่วยโควิด-19 สีแดง อีกจ�ำนวน 40 เตียง และผู้ป่วยสีเหลือง จ�ำนวน
150 เตียง สภาการพยาบาล จัดส่งพยาบาลอาสาสมัคร ICU – COVID ปฏิบัติงานหน้าที่ Manager/
Incharge จ�ำนวน 3 คน เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564
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6. ความร่วมมือกับส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ขอรับการสนับสนุนพยาบาลอาสาสมัครดูแลผู้ป่วยโควิด
สีเขียว รูปแบบ Home Isolation สภาการพยาบาลจัดส่งรายชื่อพยาบาลอาสาสมัครดูแลผู้ป่วย Home
Isolation จ�ำนวน 56 คน เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2564

การดูแลผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
1. โครงการจัดหาวัคซีนให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีน
สภาการพยาบาลได้ ด�ำ เนิ น การส� ำ รวจความต้ อ งการของผู ้ ป ระกอบวิ ช าชี พ การพยาบาล
และการผดุงครรภ์ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนเลย และประสงค์จะรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 โดยเปิด
ให้ลงทะเบียนกรอกข้อมูลใน Google Form จ�ำนวน 3 ครั้ง ดังนี้
1) ครั้งที่ 1 สภาการพยาบาลเปิดให้ลงทะเบียน เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 มีผู้ประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์แจ้งความประสงค์ขอรับวัคซีน จ�ำนวน 1,559 คน รวมกับ
ผู้ลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครในโครงการสมาพันธ์สภาวิชาชีพรวมใจ สู้ภัยโควิด-19 จ�ำนวน 185 คน
รวมมีผู้ประสงค์ขอรับการฉีดวัคซีน จ�ำนวน 1,744 คน ได้รับวัคซีนแล้ว จ�ำนวน 1,415 คน

		

2) ครั้งที่ 2 สภาการพยาบาล เปิดให้ลงทะเบียนร่วมโครงการอาสารวมใจสภาวิชาชีพ
ส�ำรวจความต้องการรับวัคซีน Phase 1 เมื่อวันที่ 3-9 กรกฎาคม 2564 โดยก�ำหนดให้ผู้ประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ที่ประสงค์รับการฉีดวัคซีน มารับการฉีดวัคซีนที่ อาคารสภา
วิชาชีพ มีผู้แจ้งความประสงค์ขอรับวัคซีน จ�ำนวน 204 คน แต่โครงการยกเลิก เนื่องจากไม่มีวัคซีน
ภายหลังได้โอนสิทธิ์ของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ทั้งหมด ไปขอรับวัคซีน
ซิโนฟาร์ม จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

		

3) ครั้ ง ที่ 3 นายกสภาการพยาบาลมี ค วามห่ ว งใยผู ้ ป ระกอบวิ ช าชี พ การพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ได้น�ำความห่วงใยนี้หารือกับนายแพทย์นิธิ มหานนท์
เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จึงได้รับพระเมตตาจาก ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธาน
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พระราชทานวัคซีนให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ทุกคน
ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนและประสงค์จะรับวัคซีนซิโนฟาร์ม

		

สภาการพยาบาล ได้เปิดลงทะเบียนรับวัคซีนซิโนฟาร์ม เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 ปัจจุบัน
มีผู้ลงทะเบียนขอรับวัคซีนมา จ�ำนวน 9,103 คน ตรวจสอบข้อมูลเสร็จแล้ว เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ยังไม่หมดอายุ และยังไม่เคยได้รับวัคซีนมา
ก่อน จ�ำนวน 9,038 คน ส่งรายชื่อให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดสรรวัคซีนให้แล้ว จ�ำนวน 5,692 ราย
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2. การสนับสนุน เตรียมความพร้อม และพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพ
สภาการพยาบาล
การพยาบาลและการผดุ
งครรภ์ เพื่อให้บริฒกนาทั
ารที่มีมาตรฐานและปลอดภั
ย
2.
2. การสนั
การสนับบสนุ
สนุนน เตรี
เตรียยมความพร้
มความพร้ออมม และพั
และพัฒนาทักกษะในการปฏิ
ษะในการปฏิบบััตติิงงานของผู
านของผู้้ปประกอบวิ
ระกอบวิชชาชี
าชีพพ
1)
จัดทาประกาศและคลิปวิดีโอแนวปฏิ
บัติสาหรั
บผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการ
การพยาบาลและการผดุ
การพยาบาลและการผดุงงครรภ์
ครรภ์ เพื
เพื่อ่อให้
ให้บบริริกการที
ารที่่มมีมีมาตรฐานและปลอดภั
าตรฐานและปลอดภัยย
ผดุดทงนครรภ์
่อการให้บปอริวิมกดารฉี
ดวัฒคนาทั
ซีนบป้ัตกอิสษะในการปฏิ
งกันบโควิ
ด -19บัตในสถานการณ์
การแพร่
ระบาด
2. การสนั
เตรียเพืมความพร้
ิงานของผู
้ประกอบวิ
ชาชี
พการ
1)
โโอแนวปฏิ
ชชาชี
1) บจัจัสนุ
ดทาประกาศและคลิ
าประกาศและคลิ
ปวิดีีและพั
อแนวปฏิ
บัติสาหรั
าหรับผูผู้้ปประกอบวิ
ระกอบวิ
าชีพพการพยาบาลและการ
การพยาบาลและการ
ของเชื
้อไวรัสงครรภ์
โคโรนาเพื2019
พยาบาลและการผดุ
ริการที
ย
ผดุ
ริริกกบารฉี
ดดวัวัคค่มซีซีีมนนาตรฐานและปลอดภั
ป้ป้อองกั
กการแพร่
ผดุงงครรภ์
ครรภ์ เพื
เพื่่ออการให้
การให้่อบบให้
ารฉี
งกันนโควิ
โควิดด -19
-19 ในสถานการณ์
ในสถานการณ์
ารแพร่รระบาด
ะบาด
ประกาศสภาการพยาบาล
เรื
่
อ
งแนวปฏิ
บ
ั
ต
ิ
ส
าหรั
บ
ผู
้
ป
ระกอบวิ
ช
าชี
พ
การพยาบาลและ
้อ้อไวรั
2019
1) จัดท�ำของเชื
ประกาศและคลิ
ปวิดีโอแนวปฏิ
ของเชื
ไวรัสสโคโรนา
โคโรนา
2019 บัติส�ำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
งครรภ์
บเรืริ่อดกงแนวปฏิ
ารฉีในสถานการณ์
ดวั คบซีัตนิสป้าหรั
อ งกันโควิ
ด -19ระบาดของเชื
ในสถานการณ์
-- การผดุ
ประกาศสภาการพยาบาล
้้ปประกอบวิ
ชชาชี
เพื่อการให้
บริการฉี
ดวัคซีเพื
นป้่ออการให้
งกันโควิ
-19
้อไวรักสารแพร่
โคโรนา
ประกาศสภาการพยาบาล
เรื่องแนวปฏิ
บัติสาหรับบกผูผูารแพร่
ระกอบวิ
าชีพพการพยาบาลและ
การพยาบาลและ
ระบาดของเชื
อ
้
ไวรั
ส
โคโรนา
2019
2019 การผดุ
การผดุงงครรภ์
ครรภ์ เพื
เพื่่ออการให้
การให้บบริริกการฉี
ารฉีดดวัวั คคซีซีนนป้ป้ออ งกั
งกันนโควิ
โควิดด -19
-19 ในสถานการณ์
ในสถานการณ์กการแพร่
ารแพร่
http://www.tnmc.or.th/images/userfiles/files/Covidระบาดของเชื
2019
l ประกาศสภาการพยาบาล
เรื่ อ งแนวปฏิ
ระบาดของเชื้อ้อไวรั
ไวรัสสโคโรนา
โคโรนา
2019 บั ติ ส� ำ หรั บ ผู ้ ป ระกอบวิ ช าชี พ
19%20Vaccine.pdf
http://www.tnmc.or.th/images/userfiles/files/Covidการพยาบาลและการผดุ
งครรภ์ เพื่อการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
http://www.tnmc.or.th/images/userfiles/files/Covid19%20Vaccine.pdf
ในสถานการณ์
การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
19%20Vaccine.pdf
คลิ
ป
วิ
ด
ี
โ
อแนวปฏิบัติสาหรับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เพื่อการ
		
http://www.tnmc.or.th/images/userfiles/files/Covid-19%20Vacบริการฉีดวัคซีนบป้ัตอิสงกัาหรั
นโควิด -19 ในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสเพื
โคโรนา
-- ให้
คลิ
cine.pdf
คลิปปวิวิดดีีโโอแนวปฏิ
อแนวปฏิบัติสาหรับบผูผู้้ปประกอบวิ
ระกอบวิชชาชี
าชีพพการพยาบาลและการผดุ
การพยาบาลและการผดุงงครรภ์
ครรภ์ เพื่่ออการ
การ
2019
ให้
ให้บบริริกการฉี
ารฉีดดวัวัคคซีซีนนป้ป้อองกั
งกันนโควิ
โควิดด -19
-19 ในสถานการณ์
ในสถานการณ์กการแพร่
ารแพร่รระบาดของเชื
ะบาดของเชื้้ออไวรั
ไวรัสสโคโรนา
โคโรนา
https://www.youtube.com/watch?v=pZ4DwxyY2A0
l คลิปวิด2019
ีโอแนวปฏิบัติส�ำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
2019
https://www.youtube.com/watch?v=pZ4DwxyY2A0
เพื่อการให้
บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
https://www.youtube.com/watch?v=pZ4DwxyY2A0
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
2)https://www.youtube.com/watch?v=pZ4DwxyY2A0
จัด ทาประกาศและคลิป วิดีโ อแนวปฏิบัติสาหรับ ผู้ป ระกอบวิช าชีพ การพยาบาลและ
		
การผดุงครรภ์ เพื่อการฉีปดวิวัดคีโซีอแนวปฏิ
นชนิด Multiple บdose
ในสถานการแพร่
ระบาดของเชื้อ
2)
2) จัจัดด ททาประกาศและคลิ
าประกาศและคลิป วิดีโ อแนวปฏิบบััตติิสสาหรั
าหรับ ผูผู้้ปป ระกอบวิ
ระกอบวิชช าชี
าชีพพ การพยาบาลและ
การพยาบาลและ
สโคโรนา
2019
		 2) จัดท�ำไวรั
ประกาศและคลิ
ีโอแนวปฏิ
ิส�ำดดหรัMultiple
บผู้ประกอบวิ
ชาชีในสถานการแพร่
พการพยาบาลและการผดุ
งครรภ์
การผดุ
งงครรภ์
ดดวัวัคคซีซีบนนัตชนิ
dose
รระบาดของเชื
้้ออ
การผดุ
ครรภ์ เพื
เพืปวิ่่ออดการฉี
การฉี
ชนิ
Multiple
dose
ในสถานการแพร่
ะบาดของเชื
-ไวรัสแนวปฏิ
ิสดาหรั
บผู้ประกอบวิ
าชีพการพยาบาลและการผดุ
เพื่อการเตรี
เพื่อการฉี
วัคซีนบชนิัต2019
Multiple
dose ชในสถานการแพร่
ระบาดของเชื้องครรภ์
ไวรัสโคโรนา
2019ยม
ไวรัสดโคโรนา
โคโรนา
2019
คบซีัตนิสชนิ
แพร่ระบาดโควิ
ด 19 งเพืครรภ์
		l แนวปฏิ
�ำหรั
้ประกอบวิ
ชาชีในสถานการณ์
พการพยาบาลและการผดุ
งครรภ์
่อ เพื
-- วัแนวปฏิ
บบดััตตบMultiple
ิิสสผูาหรั
บบผูผู้้ปปdose
ระกอบวิ
ชชาชี
แนวปฏิ
าหรั
ระกอบวิ
าชีพพการพยาบาลและการผดุ
การพยาบาลและการผดุ
งครรภ์
เพื่่ออการเตรี
การเตรียยมม
การเตรีhttp://www.tnmc.or.th/images/userfiles/files/VaccineซีนดดชนิMultiple
ด Multiple
ในสถานการณ์
ระบาดโควิ
วัวัยคคมวั
ซีซีนนคชนิ
dose
ในสถานการณ์
แแพร่
ะบาดโควิ
ดด 19
ชนิ
Multiple
dosedose
ในสถานการณ์
พร่แรรพร่
ะบาดโควิ
19ด 19
11
Multiple%20Dose.pdf
				http://www.tnmc.or.th/images/userfiles/files/Vaccine-Multiple%
http://www.tnmc.or.th/images/userfiles/files/Vaccinehttp://www.tnmc.or.th/images/userfiles/files/Vaccine		20Dose.pdf
Multiple%20Dose.pdf
Multiple%20Dose.pdf
- คลิ
ปวิดีโอแนวปฏิบัติสาหรับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เพื่อการเตรียม
ซีนชนิด บMultiple
ในสถานการณ์
แพร่ระบาดโควิด 19งครรภ์
			l คลิปวิดวัีโคอแนวปฏิ
ัติส�ำหรับผูdose
้ประกอบวิ
ชาชีพการพยาบาลและการผดุ
https://www.youtube.com/watch?v=hfGxKz7oXnY
เพื่อการเตรี
ยมวัคซีนชนิด Multiple dose ในสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด 19
				https://www.youtube.com/watch?v=hfGxKz7oXnY
สภาการพยาบาล
สภาการพยาบาล
สภาการพยาบาล
3) สภาการพยาบาลพั
ฒนาหลัฒกสูนาหลั
ตรอบรมระยะสั
้นต้นแบบเพื้น่อต้การดู
แลผู้ป่อ่วการดู
ยโควิแดลผู
-19้ปเป็่วยโควิ
นการเพิ
่มพูน
3) สภาการพยาบาลพั
กสูตรอบรมระยะสั
นแบบเพื
ด -19
ทักษะของผู
้ประกอบวิ
พการพยาบาลฯ
แลผู้ป่วยโควิดในการดู
-19 ตามระดั
แรง
เป็น การเพิ
่ม พูนทัชกาชี
ษะของผู
้ป ระกอบวิในการดู
ชาชีพ การพยาบาลฯ
แลผู้ปบ่วความรุ
ยโควิดน-19
ของโรค
ทั้ง 4 บระดั
บ คือนแรงของโรค
1) ผู้ป่วยกลุ่มทัสี้งเขี4ยระดั
ว 2)บผูคื้ปอ่วยกลุ
แดง่มหรื
ตามระดั
ความรุ
1) ผู่ม้ปสี่วเหลื
ยกลุอ่งมสี3)เขีผูย้ปว่ว2)ยกลุผู้ป่ม่วสียกลุ
สีเอหลืผู้ปอ่วงย
กึ่งวิก3)
ฤตผูและ
4) ่มผูสี้ปแ่วดง
ยกลุหรื่มสีอแผูดงและผู
กฤต 4) ผู้ป่วยกลุ่มสีแดงและผู้ป่วยวิกฤต
้ป่วยกลุ
้ป่วยกึ่งวิ้ปก่วฤตยวิและ
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