
 
 

 
 
 

   

               

“Rainbow after the rain หนูเก็บภาพมาฝากคุณแม่นะคะ 

ขอให้ CCU2 ต่อจากนี้เป็นฟ้าหลังฝน/พายุ ที่สวยงามสดใส เหมือนในภาพ แบบนี้ตลอดไป” 

ลูกสาวที่รัก CCU2Team ส่งภาพมาให้คุณแม่เช้านี้ ฟ้าหลังฝนสดใส สวยงาม rainbow ก็น่ารัก ลูกๆ
ท าให้แม่เห็นความรัก พลังpositive  ความจริงใจ ความสามัคคี คืนวันนั้นแม่ไม่เห็นความตระหนกใดๆของทีม 
ลูกใช้สติ ร่วมกันด าเนินงาน แม่เห็นความนิ่งของลูกๆที่จัดการทุกอย่าง อย่างใช้สติก ากับมองเห็นหนูน้อยตัวเล็ก
สุดของแม่ ที่ทุ่มเทมากช่วยทุกอย่าง บอกว่า “ไม่เป็นไรค่ะแม่ หนูยังไมห่ิว หนูเฝ้าคนไข้คนนี้เองค่ะ” ส าหรับทีม
ของเรา ถึงแม้ว่า จะมีใครตกใจไปบ้าง (เพราะเรานึกถึงคนที่บ้าน ลูกน้อย พ่อแม่ผู้สูงอายุ) แต่ทุกคนรวมใจกัน
ได้ ช่วยเหลือกันทุกๆอย่าง พ่ีๆดูแลน้องตลอดเส้นทาง มีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปมา เราก็รับมือได้ เราเข้มแข็ง 
นี่คือพลังรัก พลังสามัคคี ดังนั้น keep up the good work  พลิกวิกฤตเป็นโอกาส ค่ะลูก แม่สัมผัสมวลก้อน
พลังใจที่เข้มแข็งของทีม เราจะก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน รักมากๆ we are #CCU2Team #CCU2Family แม่
จะดูแลลูกทุกเวลา.... 

ในคืนนั้น หลังจากไดร้ับทราบถึงผลการตรวจRT PCR ของผูป่้วยในwardของเรารายหนึ่งว่า 

detected ทกุคนรูส้ึกตกใจไปบา้ง แต่ก็ใชส้ติ วิเคราะห์สภานการณ์ วางแผนการบริการจัดการ เร่ิมตัง้แต่

กระบวนการ แจง้ขอ้มูล ใหผู้ป่้วยรบัทราบ รายงานผูบ้ริหาร ประสานงานทมีIC ทมีแพทย ์ทมีพยาบาล เพือ่

วางแผนยา้ยผูป่้วยไปยงัตึกโรคปอด ประสานงานเพือ่ยา้ยผูป่้วยไปโรงพยาบาลตน้สงักดั จ าหน่ายผูป่้วย

รายอืน่ๆ ท าความสะอาดหอผูป่้วย และพรอ้มเตรียมรบัผูป่้วยรายใหม่ ไดภ้ายในเวลาคร่ึงวนั แต่เนือ่งจาก

ไม่เคยเกิดเหตกุารณ์แแบบนีใ้นหอผูป่้วย ท าใหก้ารจดัการมีติดขดับา้งในบางขัน้ตอน จึงตอ้งมีการทบทวน

ขอบคุณโควิท19 ที่ท ำให้รู้ว่ำ เรำรักกันมำกแค่ไหน 
 

พว.ปำลีรัฐ โตไพบูลย์ 

หอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจและหลอดเลือด2(CCU2) 



 
 

 
 
 

   

กระบวนการจัดการอีกครั้งเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการครั้งต่อไปใหด้ีขึ้น (ต่อจากนัน้อีกไม่นาน มี

เหตกุารณ์ทีม่ีผูป่้วยโควทิ ในหอผูป่้วยเกิดขึน้อกีครัง้ ทมีสามารถบริหารจดัการไดอ้ยา่งราบรืน่รวดเร็ว) 

ผลของการบริหารจัดการสถานการณ์โควิทในหอผู้ป่วย  

ด้านผู้ป่วย : ผูป่้วยปลอดภยั ดว้ยกระบวนการ safety transfer ผูป่้วยรายอืน่ๆ ไดร้บัการดูแล 

วางแผน สง่ต่อไปรกัษาโรงพยาบาลตน้สงักดั ผูป่้วยและญาตไิดร้บัทราบขอ้มูลอย่างครบถว้น 

ด้านบุคลากร : ไดร้บัการประเมินความเสีย่ง ไดร้บัการตรวจRT PCR ผลเป็นลบทกุคน self 

monitoring ไม่มีsymptoms ใดๆ ไม่มีผลกระทบตอ่อตัราก าลงั ระดบัควาเครียดต่อสถานการณ์ คะแนน

เฉลีย่  3.54(เครียดระดบัปานกลาง) ความวิตกกงัวล คะแนนเฉลีย่  3.69 (วิตกกงัวลระดบัปานกลาง)ให้

คะแนนตวัเองตอ่การจดัการสถานการณ์ครัน้(ี0-10คะแนน) คะแนนเฉลีย่ 7.5  

 

ด้านงาน : ทบทวนแผน EID Response  สรา้ง Work flow  เกิด New  Project  New owner  

นอกจากนี ้หลงัจากวเิคราะห์กระบวนงานของตนเองและน ามาแลกเปลีย่นเรียนรูใ้นstaff meeting 

บคุลากรแสดงถงึโอกาสในการปรบัปรุงกระบวนงาน และการดูแลตนเอง สะทอ้นจากค าพูด อาท ิเช่น “ไม่

เคยมีเคส โควทิในหอผูป่้วยมาก่อน จึงตอ้งมีการประสานงานกบัหลายหน่วยงาน ทัง้ในขัน้ตอนการตรวจ 

การเคลือ่นยา้ย และการท าความสะอาด” “ในหอผูป่้วยมีการจดัการทีด่แีลว้แตอ่าจจะใหร้ดักมุ รวดเร็ว มี

เบอร์โทรติดตอ่ใหค้รบทกุสว่นเกีย่วขอ้ง” “ก่อนอืน่ตอ้งตัง้สต ิ ปรึกษาทมี ท าตามแนวทางของรพ. และท า

หนา้ทีต่รงนัน้ใหผ้า่นไปไดด้ว้ยด”ี “ไม่ไดรู้ส้กึกลวัมากเท่าใด เพราะไดท้ าการปอ้งกนัตนเองตามมาตรฐาน 

แตก่็เป็นหว่งเพือ่นร่วมงาน และ ยงัตอ้งเฝา้ระวงัตวัเองตามแนวปฏิบตัิ” “ความกงัวลเกีย่วกบัครอบครวั ก็มี

อยูบ่า้ง แตไ่ม่ไดก้งัวลจนเกิดอาการเครียดมากแต่อยา่งใด” 

Knowledge Sharing วเิคราะห ์ ถอดบทเรียนสถานการณ์ทีผ่า่นมา แมจ้ะสามารถจดัการตาม

แผนทีต่ัง้ไว ้ แต่ยงัพบวา่บคุลากรบางสว่นไม่มั่นใจวา่จะสามารถจดัการไดอ้ยา่งรวดเร็วหรือไม่ จึงไดจ้ดั

กิจกรรมเสริมความรูส้รา้งแรงบนัดาลใจ ร่วมแลกเปลีย่นประสบการณ์ ตอ่ยอดองคค์วามรู ้ เพือ่ใหบ้คุากร 

เกิดความมั่นใจในการน าไปใชใ้นการพฒันาปรบัปรุงงาน สือ่สารใหท้กุคนทราบถงึแนวทางการจดัการ ผา่น



 
 

 
 
 

   

กิจกรรม staff meeting , Morning brief ออกแบบ Work flow และช่องทางสือ่สาร สรา้ง IT Banner บน

คอมพวิเตอร์ของหนว่ยงาน  รวบรวมจดัเก็บ เผยแพร่องคค์วามรู ้น าเสนอต่อหนว่ยงานอืน่ เป็นตน้แบบให้

หนว่ยงานอืน่ศกึษาเรียนรูแ้ละน าไปใช ้

สิ่งที่ได้เรียนรู้ สถานการณ์ โควทิ ไม่ใช่ภาวะคุกคาม แตน่บัวา่เป็นโอกาสทีด่ี ทีท่  าใหเ้ราเรียนรู ้

แกไ้ข ป้องกนั และ เกิดองคค์วามรูใ้หม่อีกมากมาย เหตกุารณ์ทีม่ีผูป่้วยโควทิในหอผูป่้วย จึงเป็นตวัอยา่ง 

เป็นบททดสอบใหเ้รารูว้า่ EID response plan ของหนว่ยงานใชไ้ดจ้ริงหรือไม่ มีสิ่งใดตอ้งแกไ้ข ปรบัปรุงการ

พัฒนาสมรรถนะ ทักษะ ความรอบรู้ ในการบริการจัดการ (EID Response Plan) การวางระบบงาน  Work 
flow แนวปฎิบัติ จึงเป็นสิ่งส าคญัทีจ่ะตอ้งมีการเตรียมความพรอ้มอยูเ่สมอ เพือ่ใหค้นและองคก์รเตบิโต

และเก่งขึน้อยา่งยั่งยนื พฒันา ใหเ้กิดสิ่งใหม่ๆ สว่นในดา้นบคุลากร พบว่า การฝึกสตเิป็นสิ่งส าคญั ทีจ่ะท า

ใหจ้ดัการแกไ้ขสถานการณ์ต่างๆไดด้ ี และการท างานเป็นทมี ภายใตก้ารบริหารด้วยดวงใจของแม่และ

ลูก น าทางดว้ยความรกั สามคัคี โควิท ครัง้นีจึ้งเป็นจุดศูนย์กลางทีด่ึงทุกคนในทีมเข้าหากัน จับมือ

ร่วมใจ ฝ่าฟันปัญหา และเรียนรู้ไปพร้อมกันด้วย Positive energy ทีเ่ตม็เป่ียม บคุลากรมีความ

ผูกพนั องค์กรบรรลวุสิยัทศัน์ สูโ่รงพยาบาลในดวงใจ และ พยาบาลในดวงใจ  

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ : การสนับสนุนของผู้บริหาร การสื่อสาร การประสานงาน Teamwork ความ
รัก สามัคค ี 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


