
 
 

 
 
 

   

 

 

 

25 ตุลาคม 2564  ขณะลงเวรจากการปฎิบัติงาน  ทีมของเราได้รับแจ้งจากหัวหน้างานมอบหมายให้
เป็นผู้รับผิดชอบดูแล  community isolation  บ้านธรรมปกรณ์  (CI  ธป) ซึ่งเป็นศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการ
สังคมผู้สูงอายุ  โดยมีผู้สูงอายุพักอาศัยอยู่ประมาณหนึ่งร้อยคน  ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมือง เชียงใหม่ เนื่องจาก
พบว่ามีผู้สูงอายติุดเชื้อโควิด-19  ซึ่งขณะนั้นประเทศไทยและจังหวัดเชียงใหม่กำลังมีการระบาดอย่างหนัก    

  “ เอ้ ???  ทีมเราจะไหวไหม  จะทำได้ดีไหมนะ ”  เพราะงานประจำของเราที่ห้องผ่าตัดและพักฟ้ืน
สูตินรีเวช  ดูจะแตกต่างจากงานดูแลผู้ป่วยโควิด-19    แต่…เราเป็นพยาบาล  เราต้องทำได้สิ   เรา3คน สบตา
กัน  แล้วชูกำปั้น ร้อง “สู้ สู้ ”  ว่าแล้วก็เดินไปดูสถานที่และเริ่มงาน เย็นวันนั้นเลย     ในสัปดาห์แรกเราเริ่ม
ศึกษาเรียนรู้งาน   มีอาจารย์แพทย์ช่วยให้ความรู้เรื่องโรคและการรักษา โควิด-19 โดยเฉพาะในผู้สูงอายุ   เป็น
การปูพื้นฐานพัฒนาสมรรถนะด้านความรู้   ทำให้เกิดความมั่นใจมากขึ้นในการเริ่มต้นทำงาน  โดยทั่วไปแล้ว
ผู้สูงอายุมีโอกาสติดเชื้อโควิดได้ง่าย  เมื่อเป็นแล้ว  มีอาการเปลี่ยนแปลงหรือทรุดลงได้อย่างรวดเร็วและมี
โอกาสเสียชีวิตสูงมากกว่าคนในวัยอื่น   ดังนั้น จึงต้องมีการติดตามอาการอย่างใกล้ชิด และให้การดูแลรักษา
โดยเร็ว  

ทีมพยาบาลเริ่มวางแผน  วางระบบงาน   ช่วยกันจัดทำลักษณะงาน  คู่มือ/ขั้นตอน/แนวทางต่างๆ
ของการทำงาน  การจัดอัตรากำลัง   ซึ่งในระยะแรก หลังจาก นำไปปฏิบัติต้องมีการประเมินผล สรุปปัญหา 
และหาแนวทางแก้ไขทุกวันจนได้แนวทางที่สมบูรณ์ขึ ้น  ทั้งนี้เพื่อให้พยาบาลที่หมุนเวียนมาช่วย สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่    สถานที่ทำงานของเราอยู่ชั ้น 12  อาคารศรีพัฒน์  โรงพยาบาลมหาราชนคร
เชียงใหม่  งานส่วนใหญ่จะเน้นการติดต่อประสานงาน  จึงจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  (Information 
Technology:IT)  เป็นตัวช่วย   ดังนั้นพยาบาลที่มีทักษะด้านนี้   จึงสามารถช่วยให้เกิดความรวดเร็วและ
คล่องตัวมากขึ้น  ส่วนงานประจำอื่นๆก็จะคล้ายกับที่หอผู้ป่วย เช่นการตามแพทย์round  การรับแผนการ
รักษา การติดตามสัญญาณชีพ ผลเลือด ผลโควิด เป็นต้น   

IT เป็นสิ่งทีจ่ำเป็นและช่วยได้มากในการทำงาน  CI  ทางโรงพยาบาลได้พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ในการทำงานชื่อ Dash Board  ที่ให้แพทย์และพยาบาลบันทึกอาการผู้สูงอายุ สามารถมองเห็นสัญญาณชีพ
เป็นกราฟ   มองเห็นภาพรวมของจำนวนผู้สูงอายุที่มีอาการเปลี่ยนแปลง หรือต้องเฝ้าระวังทำให้สามารถ alert  
และช่วยเหลือรักษาได้อย่างรวดเร็วทันเวลา   ผ่านไปประมาณ 1สัปดาห์  พบว่าการติดต่อสื่อสารระหว่างทีม
ในโรงพยาบาลและบ้านธรรมปกรณ์  มีความยุ่งยาก  ติดต่อลำบาก ต้องใช้เวลานานในการประสานงานแต่ละ
เรื่อง หลังจากปรึกษากับทีมบริหารแล้ว จึงได้มีการจัดอัตรากำลังของพยาบาลเข้าไปช่วยดูแลผู้สูงอายุและตั้ง

โควิด-19 บ้านธรรมปกรณ์ : ภารกิจที่ท้าทาย 
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เป็นศูนย์หน้างานที่บ้านธรรมปกรณ์  เพิ่มคอมพิวเตอร์และวิทยุสื่อสาร  ทำให้เกิดความสะดวกและคล่องตัวใน
ติดต่อสื่อสาร  ช่วยให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลอย่างอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว 

Tele medicine   เป็นบทบาทสำคัญในภารกิจครั้งนี้  ระยะทางไม่เป็นอุปสรรค  ทีมรักษาพยาบาล
จากในโรงพยาบาล  สามารถ พูดคุยทักทาย สอบถาม อาการ จากผู้สูงอายุ และสามารถมองเห็นภาพซึ่งกัน
และกันเสมือนกำลังอยู่ด้วยกันจริงๆ  กรณีท่ีแพทย์มีการสั่งยาเพ่ือการรักษาในคอมพิวเตอร์   ทีมเภสัชกรที่อยู่
ห้องยา  ก็สามารถมาองเห็น และจัดยาส่งไปที่บ้านธรรมปกรณ์   สำหรับยาหลักในการรักษาโควิด-19  คือ 
favipiravia  ซึ่งผู้ติดเชื้อจะต้องได้รับยารับประทานให้เร็วที่สุดเมื่อทราบว่าติดเชื้อโควิด-19 

ในระหว่างการรักษาพยาบาล มีผู ้ส ูงอายุบางราย  ที ่มีอาการมากขึ ้น ต้องย้ายมารักษาต่อใน
โรงพยาบาล หรืออาการดีขึ้นจะต้องย้ายกลับบ้านธรรมปกรณ์   การติดต่อประสานงานเรื่องรถรับส่ง โดย
โทรศัพท์ ในระยะแรกก็มีปัญหา เนื่องจากมีผู้ป่วยโควิด-19 หลายอาคาร ทั้งในและนอกโรงพยาบาล   จึงมีการ
ขอใช้บริการรถรับส่งจำนวนมาก   เกิดปัญหาการรอนาน  ตามมาด้วยความยากในการบริหารเตียง    ทีม
บริหารโรงพยาบาลรับทราบปัญหา นำมาพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง    แล้วตั้งเป็นกลุ่ม line  โดยมี
ผู้บริหาร 2 ท่าน ช่วยเป็นผู้ตัดสินใจ พิจารณาความเร่งด่วนและจัดลำดับ การใช้รถรับส่ง  ทำให้ปัญหานี้ไดร้ับ
การแก้ไขให้ดีขึ้น 

บ้านธรรมปกรณ์ต้องจัดสถานที่เป็น bubble seal  เพื ่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคออกสู่
ภายนอก  เริ่มจาก ผู้สูงอายุที่ติดโควิด-19  1 คน  จำนวนเริ่มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ รวมทั้งหมด 107 คน เป็น
ผู้สูงอายุ  90 คน เจ้าหน้าที่และญาติอีก 17  คน   แม้ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ ในบ้านธรรมปกรณ์ จะได้รับวัคซีน
ป้องกันโควิด -19 แล้วก็ตาม แต่การได้วัคซีน ก็ไม่สามารถป้องกัน ไม่ให้ติดโรคโควิด-19 ได้  แต่เมื่อเป็นแล้วจะ
ลดความรุนแรงของโรคและลดอัตราการตายได้จริง    เป็นโอกาสดีของผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ ที่ได้รับยา 
casirivimab and Imdevimab หรือที่เรียกกันว่ายา  antibody cocktail   ซึ่งยานี้จะช่วยลดเชื้อไวรัสและ
ยับยั้งการติดเชื้อของร่างกาย ทำให้ลดระยะเวลาการรักษาและลดความเสี่ยงจากการเสียชีวิต    ซ่ึงผู้สูงอายุที่
ได้รับยานีป้ลอดภัยจากยาทุกคน   ไม่พบอาการข้างเคียงที่รุนแรง   อย่างไรก็ตามในขณะที่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 
เพิ่มขึ้น   ก็มีผู้สูงอายุที่อาการดีขึ้นและรักษาจนหาย จำนวนมากเช่นกัน  ซึ่งหลังจากหายคือตรวจไม่พบเชื้อ
แล้ว  ก็ยังมีการติดตามอาการ  (post covid sign and symptom)  โดย tele- medicine อีกครั้ง ประมาณ 
2-4 สัปดาห์  ซึ่งพบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่อาการดี มีเพียงบางคนที่อาจมีผื่นแดง  ไอเล็กน้อยบ้าง  ซึ่งสามารถ
เกิดข้ึนได้หลังติดโควิด -19 

การทำงานครั้งนี้ มีหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องและต้องติดต่อประสานงาน ช่วยเหลือกันเป็นอย่างดี เพื่อให้
งานบรรลุตามเป้าหมาย  ทั้งทีมบริหาร  ทีมแพทย์   พยาบาล   เภสัชกร  หน่วยIT  ห้องปฎิบัติการ  หน่วย
ยานพาหนะ  หน่วยรับส่งผู้ป่วย  และอ่ืนๆอีกหลายหน่วยงาน  ภารกิจครั้งนี้ทำให้ได้เรียนรู้ การทำงานเป็นทีม  
การติดต่อประสานงาน  การดูแลรักษาผู้สูงอายุที่ติดโควิด-19   การเริ่มต้นวางระบบงาน   Tele –medicine   
รวมทั ้งการใช้ IT ช่วยในการทำงาน     ผ่านไป 1 เดือนอย่างรวดเร็ว    วันที ่ 24 พฤศจิกายน 2464  
สถานการณ์ผ่านไปด้วยดี  เหลือผู้สูงอายุที่ติดเชื้อโควิด-19  เพียง 1ราย  ย้ายมารักษาต่อในโรงพยาบาล  เย็น
วันนี้เราเก็บข้าวของ ปิดศูนย์ CI ธรรมปกรณ์  ภารกิจสำเร็จบรรลุตามเป้าหมาย   ผู้สูงอายุปลอดภัย   เรา
สามารถช่วยชีวิตผู้สูงอายุได้จำนวนมาก  ทำให้เกิดความเชื่อมั่นว่าทีมพยาบาลเรา สามารถทำงานที่ท้าทาย



 
 

 
 
 

   

อื่นๆต่อไปได้อย่างแน่นอน   ประสบการณ์ครั้งนี้ แม้ต้องทุ่มเทสมองและแรงกายอย่างมาก   แต่ผลลัพธ์ที่
เกิดข้ึนดีต่อใจอย่างมากมาย    

 

 


