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 บทความพิเศษจาก
ประสบการณ์ตรงของพยาบาล
ควบคุมการติดเชื้อใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

 

สารจากประธานวิทยาลัยพยาบาล                    
และผดุงครรภ์ขัน้สูงแห่งประเทศไทย  

         สวัสดีค่ะ ส ำหรับจดหมำยฉบบันี้ก็เป็นฉบับแรกของปีนี้ เปน็ท่ี

ทรำบโดยท่ัวกันว่ำในช่วงตน้ปีที่ผ่ำนมำ ท่ัวโลกและประเทศไทยเอง

ต้องประสบกับสถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 

2019 (โควิด-19) ซึ่งส่งผลกระทบต่อภำวะสุขภำพประชำชน และท ำให้

เกิดกำรเปลี่ยนแปลงในหลำยๆ ด้ำน ด้วยกนั แตส่ิ่งหนึ่งที่เหน็ได้ชัดก็

คือ พยำบำล ซึ่งเป็นบุคลำกรหลักทำงสุขภำพ ไดท้ ำบทบำทหน้ำท่ี

อย่ำงเต็มศักยภำพเพื่อชว่ยเหลือ ดแูลประชำชนรวมถึงผู้ปว่ยให้

ปลอดภัยจำกโรคระบำดนีใ้ห้มำกท่ีสุด 

       ส ำหรับในปีนี้ วิทยำลัยฯ ก็จะตอ้งวำงแผนด ำเนนิกำรท้ังในเรื่อง

กำรสอบ กำรจัดประชุมวิชำกำร รวมถึงกิจกรรมอื่น ๆ ให้สอดคล้อง

กับสถำนกำรณ์ในปัจจุบนั โดยท่ีส่งผลกระทบต่อสมำชิกและผู้ท่ี

เกี่ยวข้องใหน้้อยท่ีสุด หำกได้ข้อสรุปเช่นไร จะประกำศให้ทรำบต่อไป

นะคะ  

        สุดท้ำยนี้ขอให้ทุกท่ำนดูแลตนเองตำมมำตรกำรป้องกันกำร

แพร่กระจำยเชื้อโควิด-19  ของกระทรวงสำธำรณสุข เพื่อควำม

ปลอดภัยนะคะ  

 

                                 รองศำสตรำจำรย์ ดร. เรณู  พุกบุญม ี

 ประธำนวิทยำลัยพยำบำลและผดุงครรภ์ข้ันสูงแห่งประเทศไทย 
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การต่อสู้กับการระบาดของโควิด-19 
                 ของพยาบาลควบคุมการติดเชื้อ  
        

บทความน้ีเขียนจากการสั่งสมความรู้และประสบการณ์ตรงที่ผู้เขียนได้ท างานด้านการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสหลาย
สายพันธุ์ รวมท้ังการระบาดของ COVID-19 ซ่ึงเป็นโรคอุบัติใหม่ท่ีค้นพบในปี 2019 มารู้จักโรคน้ีสักนิดว่า แตกต่างและรุนแรงกว่าโรคระบาดท่ีผ่านมา
อย่างไร โรคน้ีเป็นโรคทางเดินหายใจท่ีเกิดจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19: Coronavirus disease 2019) ท่ีค้นพบในประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เชื้อไวรัสน้ีมีชื่อเฉพาะว่า SARS-CoV-2 (Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2) เน่ืองจากมีความเกี่ยวข้องทาง
พันธุกรรมอย่างใกล้ชิดกับเชื้อไวรัสโรคซาร์ส  เมื่อติดเชื้อจะท าให้เกิดอาการตั้งแต่เป็นหวัดเพียงเล็กน้อยไปจนถึงการป่วยรุนแรง เกิดโรคปอดอักเสบ
รุนแรงร่วมกับ acute respiratory distress syndrome (ARDS) จนถึงเสียชีวิตได้ เชื้อน้ีสามารถแพร่กระจายจากคนสู่คน และสามารถแพร่ผ่านฝอย
ละออง ดังน้ัน ผู้เขียนในฐานะพยาบาลท่ีรับผิดชอบงานน้ีโดยตรง จึงติดตามสถานการณ์การระบาดดังกล่าวและด าเนินการทบทวนความพร้อมของ
บุคลากรสุขภาพในสถาบันให้ปฏิบัติตามหลักการ Standard, Contact, และ Airborne Precautions รวมถึงการติดตามความพร้อมของสถานท่ีและ
อุปกรณ์ รวมท้ังจัดระบบการรับผู้ป่วยหรือผู้ต้องสงสัยเข้ารับการตรวจรักษาและแยกกักผู้ที่สัมผัสโรค  

 

หลังจากที่ประเทศไทยได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน เพื่อเฝ้าระวังผู้ป่วยท่ีเดินทางมาจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเข้มข้น ผูเ้ขียน
ได้มีส่วนร่วมในการคัดกรองผู้โดยสารที่เดินทางเข้าประเทศไทยด้วยการใช้เครื่องตรวจจับอุณหภูมิ ตรวจสอบอาการทางระบบทางเดินหายใจ เช่น ไข้ ไอ 
หายใจล าบาก  เมื่อพบผู้ท่ีมีประวัติความเจ็บป่วยเข้าได้กับกลุ่มโรคน้ีร่วมกับเดินทางมาจากพื้นท่ีท่ีมีการระบาดของโรค หรืออยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาส
สัมผัสผู้ป่วย ก็จะท าการคัดแยก โดยการแยกเส้นทางการเคล่ือนย้าย ใช้ผู้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ผ่านการอบรมและซักซ้อมมาแล้ว แยกตรวจในห้องตรวจ
เฉพาะโรค โดยแพทย์เฉพาะทางและพยาบาลท่ีเฉพาะเจาะจง  ประสบการณ์ท่ีเรียนรู้เริ่มขึ้นในวันท่ี 8 มกราคม 2563 มีการตรวจพบชาวจีนท่ีเดินทางมา
ประเทศไทยติดเชื้อดังกล่าวและถูกส่งเข้ารับการรักษาตัวท่ีสถาบันบ าราศนราดูรเป็นรายแรก การปฏิบัติงานทุกอย่างท าตามระบบและแนวทางที่ได้
ก าหนดไว้ส าหรับการดูแลผู้ป่วยเข้าข่ายเฝ้าระวังโรคติดต่อ/โรคติดเชื้ออันตราย  กระบวนการท างานเริ่มตั้งแต่การให้ข้อมูล ท้ังในส่วนของความจ าเป็นท่ี
ต้องอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล การเก็บสิ่งส่งตรวจและการรอคอยผล ซ่ึงใช้เวลาประมาณ 5-6 ชั่วโมง นับจากส่งสิ่งส่งตรวจถึงห้องปฏิบัติการ แต่ในความ
เป็นจริง  อาจล่าช้าไปเป็น 8-10 ชั่วโมง การแยกผู้ป่วยไว้ในห้องความดันลบและจ ากัดคนเข้าไปในห้อง ผู้ปฏิบัติงานต้องใช้หลัก Isolation precautions 
อย่างเคร่งครัด มีการใช้ Buddy System, Safety official และเฝ้าสังเกตอาการผู้ป่วยผ่านทาง CCTV รวมท้ังการให้ข้อมูลท่ีถูกต้องกับผู้ป่วยและญาติ 
การช่วยเหลือประสานงานเกี่ยวกับการเดินทางกลับของผู้ป่วยและญาติ การเลื่อนการเดินทางโดยเครื่องบินท่ีต้องใช้ใบแสดง fit to fly ยื่นต่อสายการบิน 
สุดท้ายแล้วผู้ป่วยรายน้ีรักษาหายและกลับบ้านได้ โดยไม่มีบุคลากรสุขภาพคนใดติดเชื้อจากการปฏิบัติหน้าท่ี  

 

ต่อมาวันท่ี 30 มกราคม 2563 ผู้เขียนได้รับการประสานจากผู้อ านวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข ให้เตรียมทีมเจ้าหน้าท่ีไปรับคนไทยท่ียังติดอยู่ในเมืองอู่ฮั่นกลับบ้าน จึงมีการจัดตั้งทีมเจ้าหน้าท่ีจ านวน 16 คน จ าแนกเปน็พนักงานของสาย
การบินแอร์เอเชีย 7 คน จากกระทรวงสาธารณสุข 7 คน คือ ผู้อ านวยการสถาบันบ าราศนราดูร พยาบาลควบคุมการติดเชื้อ 3 คน ทีมปฏิบัติการฉุกเฉิน
ทางการแพทย์ระดับตติยภูมิ 2 คน จิตแพทย์ 1 คน และเจ้าหน้าท่ีจากกระทรวงการต่างประเทศ 2 คน  ผู้เขียนและน้องพยาบาลควบคุมการติดเชื้ออกี 2 
คน ถูกจัดให้เป็นทีมน าด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ท าหน้าท่ีเตรียมทีมเจ้าหน้าท่ี โดยเริ่มจากการให้ข้อมูลเรื่องสถานการณ์ของโรคน้ี วิถีทาง
การแพร่กระจายเชื้อ ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ และวิธีป้องกันการติดเชื้อ พร้อมท้ังสาธิตการใส่และถอดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) แต่ละชนิด 
และให้ทุกคนท าการฝึกซ้อมการใส่และถอด PPE หลายรอบจนแน่ใจว่าท าถูกต้อง วิธีการท าลายเชื้อในอุปกรณ์ ของใช้ และสถานท่ีขณะอยู่บนเครื่องบิน 
การบอกเล่าและสาธิตการคลายความเครียดโดยจิตแพทย์เน่ืองจากเป็นการปฏิบัติการในภาวการณ์ท่ีเสี่ยงต่อการติดเชื้อ นอกจากนี้ยังให้เจ้าหน้าท่ีทุกคน
เข้ารับการตรวจหาเชื้อโดยท า Nasopharyngeal swab (NPS) และ Throat swab (TS) เพื่อเป็นข้อมูลพ้ืนฐานยืนยันก่อนการปฏิบัติหน้าท่ีว่าทุกคน
ปลอดเชื้อน่ันคือไม่พบสารพันธุกรรมของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019  

 

ทีมนักรบออกเดินทางกันในวันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2563 เมื่อเครื่องบินถึงสนามบินเมืองอู่ฮั่น นายช่างวิศวกรต้องใส่ PPE ครบชุดคือ Cover all, N95-
Mask, Goggle, Face shield, รองเท้าบูท และถุงมือ ก่อนเดินลงไปตรวจเครื่องบินและเติมน้ ามันให้พร้อม ทีมทุกคนบนเครื่องก็ใส่ PPE ครบชุดเช่นกัน 
พร้อมเจ้าหน้าท่ีของจีนใส่ PPE ท่ีมารอรับ การรับคนไทยขึ้นเครื่องบินน้ันท าโดยแบ่งเจ้าหน้าท่ีในทีมออกเป็น 7 สถานี คือ 

สถานีท่ี 1 ให้ค าแนะน าว่าผู้โดยสารต้องผ่าน 6 สถานี ประกอบด้วยการปฏิบัติอะไรบ้าง 
สถานีท่ี 2 ให้ผู้โดยสารท าความสะอาดมือและให้เปลี่ยนหน้ากากอนามัยอันใหม่ แจกเอกสารท่ีผู้โดยสารต้องกรอกข้อมูลและให้ซองส าหรับใส่มือ  

ถือเพื่อป้องกันการปนเปื้อนและเช็ดท าความสะอาดได้ 
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สถานีท่ี 3 คัดกรองด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิผู้โดยสาร หากพบผู้โดยสารมีไข้ จะท าการแยกให้ไปโซนท่ีน่ังด้านหลัง โดยตกลงกันในทีมว่าหากพบ
คนป่วย จะต้องดูแลคนไทยด้วยกัน ไม่ท้ิงคนของเราไว้และจะใช้วิชาความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อดูแลอย่างเต็มท่ี 

สถานีท่ี 4 คัดกรองด้วยการซักประวัติอาการและอาการแสดงและแจก Tag ตามอาการและอุณหภูมิท่ีวัดได้ ดังนี้ สีเขียวคืออาการปกติ ไม่มีไข้ สี
เหลืองคือกลุ่มท่ีมีความเสี่ยง เช่น มีไข้ มีอาการทางระบบทางเดินหายใจต่างๆ  

สถานีท่ี 5 ให้บริการจัดท่ีน่ัง โดยดูผลจากการคัดกรองของสถานีท่ี 3 และ 4 แล้วแบ่งท่ีน่ังออกเป็น 3 โซนดังน้ี 
 โซน Non ILI (Non Influenza like illness) ท่ีน่ังด้านหน้าสุดส าหรับเจ้าหน้าท่ีและลูกเรือ โดยเว้น 1 แถวแล้วตามด้วยท่ีน่ังของผู้โดยสารท่ี

ไม่มีอาการ ก าหนดให้คนท่ีแข็งแรง อายุน้อย น่ังริมหน้าต่าง (เพราะอากาศจะไหลมาริมหน้าต่างและดูดออกด้านล่าง และไหลจากด้านหน้า
ไปหาด้านหลัง) ให้ผู้สูงอายุน่ังติดทางเดินเพื่อความสะดวกในการบริการและให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ  

 โซน ILI (Influenza like illness) คือ ท่ีน่ังด้านหลังแถวท่ี 31-32 ส าหรับผู้โดยสารที่คัดกรองแล้วว่ามีความเสี่ยง/สงสัยจากอาการและ
อาการแสดง โดยจัดพ้ืนท่ีว่างค่ัน 1 แถวก่อนถึงแถวท่ี 31-32 ซ่ึงผลจากการคัดกรองพบว่าในโซนน้ีมีผู้โดยสาร 2 ราย 

 โซนสะอาด คือ ห้องนักบิน ซ่ึงจะปิดตลอดการเดินทางกลับ 
ส าหรับการใช้ห้องน้ าในเครื่องบินระหว่างการเดินทางแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 1)  ห้องน้ าด้านหน้าเครื่องบิน ส าหรับเจ้าหน้าท่ีและลูกเรือ 
2)  ห้องน้ าด้านหลัง 1 ห้อง ส าหรับท่ีน่ังแถวท่ี 31 และ 32)   ห้องน้ าด้านหลังอีกห้อง ส าหรับผู้โดยสารอื่นๆ 

สถานีท่ี 6 เป็นสถานีท าลายเชื้อ ผู้เขียนประจ าอยู่สถานีน้ี ให้ค าแนะน าและดูแลผู้โดยสารทุกคนท าความสะอาดกระเป๋าและอุปกรณ์ทุกอย่างที่ถือ
มาด้วยผ้าชุบน้ ายาฆ่าเชื้อให้ท่ัวทุกส่วน  

สถานีท่ี 7 ให้บริการดูแลผู้โดยสารไปน่ังตามท่ีสถานีท่ี 5 ก าหนด ทีมเจ้าหน้าท่ีจัดแบ่งการท างานดังน้ี 
 เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข เป็นผู้ให้ข้อมูลระหว่างเดินทาง โดยให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวระหว่างอยู่บนเครื่อง อาคารรับรอง และการ

ติดต่อกับคนภายนอก  
 จิตแพทย์ เป็นผู้ให้การช่วยเหลือผู้โดยสารท่ีมีอาการเครียดและวิตกกังวล ซ่ึงพบว่ามีผู้โดยสารท่ีมีประวัติซึมเศร้าอยู่ 1 ราย และ มีอาการไม่

สบายถูกแยกอยู่ในโซน ILI อีก 2 ราย  
 พยาบาลควบคุมการติดเชื้อ ท าหน้าท่ีเสมือนแอร์โฮสเตท โดยให้ค าแนะน าและสาธิตวิธีการท าความสะอาดมือและการใส่หน้ากากอนามัยท่ี

ถูกต้อง เชิญชวนให้ทุกคนร่วมท าความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจลท่ีแจกให้ทุกชั่วโมง รวมท้ังท าความสะอาดห้องน้ าด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อ ทุก 
1 ชั่วโมง และเก็บขยะ โดยถือว่าขยะทุกชิ้นของเท่ียวบินนี้เป็นขยะติดเชื้อ  

 ทุกคนช่วยกันให้บริการผู้โดยสารในเรื่องอาหารและเครื่องดื่ม ท้ังการเตรียมและอุ่นอาหาร รวมท้ังการแจกเครื่องดื่มส าหรับผู้โดยสาร พบว่า
ผู้โดยสารทุกคนหิวมาก เพราะเดินทางออกมาตั้งแต่เช้า และท่ีสนามบินไม่มีร้านขายของ ในการน้ี เจ้าหน้าท่ีของสายการบินและจาก
กระทรวงต่างประเทศช่วยกันเตรียมอาหาร และส่งให้ทีมเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขน าไปเสริฟให้ผู้โดยสาร แม้ทุกคนเหน็ดเหน่ือย แต่มีความสุข
ทางใจเพราะเห็นรอยยิ้มและค าขอบคุณจากผู้โดยสาร  

เมื่อเครื่องบินถึงสนามบินอู่ตะเภาเวลาประมาณ 20.55 น. ทุกคนในเครื่องบินแสดงความยินดีและผู้อ านวยการสถาบันบ าราศนราดูรกล่าวต้อนรับทุกคน
กลับบ้าน เสียงปรบมือแสดงความขอบคุณดังขึ้นในตัวเครื่อง หลายคนแอบซ้ึงน้ าตาซึม ทีมเจ้าหน้าท่ีมายืนรอส่งผู้โดยสาร ต่างกล่าวค าขอบคุณให้กันและกัน
ตลอดทางที่น าส่ง หลังจากนั้น ทุกคนถอด PPE ออกและลงจากเครื่องบินไปให้เจ้าหน้าท่ีภาคพื้นดินคัดกรองด้วยการวัดอุณหภูมิ และซักประวัติเจ็บป่วย แล้วน่ัง
รถตู้ไปอาคารพักรับรอง ก่อนเข้าอาคารก็มีการตรวจวัดอุณหภูมิกันอีกรอบ ท าความสะอาดมือและเปลี่ยนใส่หน้ากากอนามัยอันใหม่ ผลพบว่าทุกคนปลอดภัยไม่
มีใครเจ็บป่วย สามารถกลับไปอยู่ท่ีบ้านได้ แต่ต้องดูแลตัวเองและอยู่ภายใต้การดูแลจากทีมป้องกันและควบคุมการติดเชื้อของสถาบันบ าราศนราดูรอีก  14 วัน 
โดยการวัดอุณหภูมิตัวเอง แจ้งอาการและอาการแสดงให้ทราบเช้า-เย็น และหมั่นสังเกตอาการตัวเองอยู่เสมอ หากพบอาการผิดปกติให้แจ้งผู้เขียนหรือพยาบาล
ควบคุมการติดเชื้อคนอื่นของสถาบันบ าราศนราดูรโดยด่วน และอีก 2 วันต่อมาให้ทุกคนเก็บ NPS & TS เพื่อตรวจหาพันธุกรรมของเชื้อ COVID-19 และต้องท า
การตรวจซ้ าอีกครั้งเมื่อพ้นระยะแยกกัก 7 วัน ซ่ึงผลการตรวจท้ังสองครั้ง ยืนยันว่าทุกคนไม่พบเชื้อ COVID-19 แสดงว่าทุกคนปฏิบัติตามมาตรฐานการป้องกัน
การติดเชื้ออย่างเคร่งครัด 

บทเรียนการท างานน้ีได้สะท้อนให้เห็นว่าพยาบาลควบคุมการติดเชื้อเป็นผู้ท่ีมีบทบาทส าคัญในงานป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ ซ่ึง
สถานการณ์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นเมื่อใด ไม่สามารถคาดเดาได้ พยาบาลควบคุมการติดเชื้อจึงต้องศึกษาหาความรู้ท่ีทันสมัยเกี่ยวกับโรคติดเชื้อสายพันธุ์ใหม่อยู่เสมอ
และเตรียมบุคลากรสุขภาพและสถานท่ีในโรงพยาบาลให้พร้อมรับกับสถานการณ์ฉุกเฉินหรือเฉพาะหน้าท่ีเกิดขึ้น ภารกิจน้ีส าเร็จลุล่วงได้ด้วยด ีด้วยมีการ
วางแผนและเตรียมการอย่างรอบคอบเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถท างานได้อย่างราบรื่นและปลอดภัย จึงเป็นประสบการณ์ท่ีน่าประทับใจมาก   

 

                                                                                                         นางวราภรณ์ เทียนทอง  (APN สาขาการพยาบาลอายุรศาสตร์) 
                                                                                                                       พยาบาลควบคุมการติดเช้ือ (ICN)  สถาบันบ าราศนราดูร  



1.  วิทยำลัยพยำบำลและผดงุครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศ

ไทย ก ำหนดรับสมัครสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัตฯิ 

ประจ ำปี 2563 ผู้ท่ีมีรำยชือ่เป็นผู้มีสิทธิยืน่ค ำขอ

สอบสำมำรถยืน่ค ำขอสอบได้ตั้งแตว่ันที่ 6 มกรำคม 

– 29 พฤษภำคม 2563 สำมำรถดำวน์โหลด

เอกสำรกำรสมัครสอบได้ท่ี http://www.tnmc.or.th/

news/56  

2.  วิทยำลัยพยำบำลและผดงุครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศ

ไทย ขอเชิญชวนพยำบำลวชิำชีพที่สนใจสอบ

หนังสืออนุมตัิฯ เพือ่เป็นพยำบำลผู้เชี่ยวชำญทำง

คลินิก (Advanced Practice Nurse; APN)                

ยื่นแบบแสดงเจตจ ำนงในกำรสอบได้ตั้งแต่วนัที่                 

2 มีนำคม - 29 พฤษภำคม 2563 สำมำรถ

สอบถำมข้อมลูเพิ่มเติมได้ งำนวิทยำลัยฯ โทร                

02 5967573-4  หรือเข้ำไปดูรำยละเอียดได้ท่ี 

http://www.tnmc.or.th/news/55  

3. สภำกำรพยำบำล ประกำศระดมก ำลังพยำบำลท่ีมี

ควำมรู้ควำมช ำนำญในกำรดูแลผู้ป่วยวิกฤตที่เช้ือ

ไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด-19) ระยะรุนแรง (COVID

-ICU) สำมำรถเข้ำไปดูรำยละเอียดได้ท่ี  

     http://www.tnmc.or.th/news/397  

         

    

ติดต่อพวกเราได้ที่ 
กองบรรณาธิการ APN Newsletter: 
วิทยาลัยพยาบาลและผดงุครรภข์ั้นสูงแหง่ประเทศไทย                 
Email: apn.tnmc@gmail.com 
Website: www.tnmc.or.th 
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      สมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง 
(ประเทศไทย)  ประกาศเลื่อนการจัดประชุม
วิชาการเชิงปฏิบัติการ คร้ังท่ี 1/2563  และการ
ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2562 ระหว่างวันท่ี 
28 - 29 มีนาคม 2563 เนื่องด้วยสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด-19) ซึ่งอาจมีผลกระทบในการจัด
งานท่ีอาจส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้มาเข้า
ร่วมประชุม ประกาศ ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 
2563 โดย รศ. ดร.พูลสุข ศิริพูล นายกสมาคม 
ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย)  
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