
 
 

แนวปฏิบัติกรณีบุคลากรมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคระบาด  โรคอุบัติใหม่/อุบัติซ้ำ 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช สำหรับอาจารย์ และบุคลากร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-งานทรัพยากรบุคคล และทำนุฯ เป็นผู้ติดตามการลาของอาจารย์และสายสนับสนุน 
-งานความเสี่ยงตดิตามผลการดำเนินการกักตัว และผล NP swab ของอาจารย์และสายสนับสนุน 
 
 

   ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน 2565 
 

 

อาจารย์ และบุคลากรสัมผสัผู้ทีม่กีารติดเชื้อโรคระบาด   
โรคอุบัติใหม/่อุบัติซำ้ ที่มีการตรวจยืนยันโรค 

 
 

ผู้สัมผสัทำรายงานความเสี่ยงพร้อม Timeline  

ส่งงานบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน ภายในวันท่ีรับทราบข้อมูล 
 

งานบริหารความเสีย่งฯ สรุปการประเมินความเสี่ยง และเสนอความคิดเห็นเพื่อดำเนินการ  
1. รายงานข้อมลูต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ/รักษาการผู้อำนวยการ ผ่าน Line Group 
2. เสนอรายงานต่อผู้อำนวยการผา่นรองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ เพื่อพิจารณาสั่งดำเนินการ 

1. คัดกรองอาการเป็นหวัด/
ไข้/ไอ เป็นเวลา 10 วัน 
2. ส่งรายงานเหตุการณ์
ความเสีย่งท่ีงานความเสีย่ง 
3.ปฏิบตัิงานตามปกติ ไมต่้อง
กักตัว และ DMHTTA อย่าง
เข้มงวด 
4. NP swab day 10 

งานบริหารความเสีย่งฯ ประเมินความเสี่ยงของบุคลากรที่มีความเสีย่งฯ 

โดยใช้แบบประเมินความเสีย่งตามแนวทางของโรงพยาบาลพุทธชินราช 

มีความเสี่ยงสูง มีความเสี่ยงต่ำ 

1. คัดกรองอาการเป็นหวัด/ไข/้ไอ  
-กรณีไม่มีอาการ ไมต่้องกักตัว สามารถปฏิบตัิงาน
ได้ตามปกติ โดยปฏิบตัิตามหลัก DMHTTA อย่าง
เข้มงวด และรายงานอาการต่อผู้บงัคับบัญชา และ 
ผู้ที่มีส่วนเกีย่วข้องรับทราบทุกวัน เป็นเวลา 10 วัน  
-กรณีมีอาการเป็นหวดั/ไข้/ไอ ถ้า NP swab Day 
0 มีผล Negative สามารถปฏิบัตงิานได้ตามปกติ 
โดยปฏบิัติตามหลัก DMHTTA อย่างเข้มงวด  และ
รายงานอาการต่อผู้บังคับบัญชา และผู้ทีม่ีส่วน
เกี่ยวข้องรับทราบทุกวัน เป็นเวลา 10 วัน  
2. NP swab Day 5 และ Day 10 หากผลเป็นลบ
รายงานใหผู้้บังคับบญัชา และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
รับทราบ หากเป็นบวกส่งตัวเพื่อคดักรองที่ ARI 
clinic รพ.พุทธชินราช และ HI ตอ่ 
3. ส่งรายงานเหตุการณค์วามเสี่ยงที่งานความ
เสี่ยง 
 
 
 

ฉบับปรับปรุงครั้งที ่2  

งานบริหารความเสีย่งฯ ส่งผลการพิจารณาใหผู้้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อ 

1. รายงานข้อมลูให้หัวหน้างานและ
งานความเสี่ยงทราบ 
2. เข้าระบบการรักษาตามที่
กระทรวงสาธารณสุขกำหนด  
3. ส่งรายงานเหตุการณค์วามเสี่ยงที่
งานความเสี่ยง 
4. หลังจากเข้ารับการรักษาตัวครบ
ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด 
ขอใบรับรองแพทย์และส่งให้กับงาน
ทรัพยากรบุคคล 
5. วันทีก่ลับมาทำงานวันแรกให้พบ
งานทรัพยากรบุคคลและงานความ
เสี่ยงเพื่อรับทราบการปฏิบัตติน
ต่อไป 
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แนวปฏิบัติกรณีบุคลากรมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคระบาด  โรคอุบัติใหม่/อุบัติซ้ำ 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช สำหรับนกัศึกษาพยาบาล 

 
 

 

 

 

 

 

 

-งานวิชาการติดตามดูแลการเรียน  
-งานวิชาการ และงานความเสี่ยง ร่วมติดตามผลการดำเนินการ Home isolation และผล NP swab ของนักศึกษา 

 

       ประกาศ ณ วันที ่1 เมษายน 2565 

นักศึกษาพยาบาลสัมผสัผู้ที่มีการตดิเช้ือโรคระบาด โรคอุบตัิใหม่/อุบัติซ้ำ ที่มีการตรวจยืนยันโรค 
 

ส่งรายงานทีง่านบริหารความเสี่ยงฯ เพื่อประเมินความเสี่ยงโดยใช้แบบประเมินความเสี่ยงตามแนวทางของโรงพยาบาลพุทธชินราช 
 

1. คัดกรองอาการเป็นหวัด/ไข/้ไอ 
2. ส่งรายงานเหตุการณค์วามเสี่ยงที่
งานความเสี่ยงเพื่อเสนอผูเ้กี่ยวข้องและ
ผู้บริหารรับทราบ เพ่ือดำเนินการต่อไป
3. รายงานอาการต่ออาจารย์นิเทศ 
และผู้ทีม่ีส่วนเกีย่วข้องรับทราบทกุวัน 
เป็นเวลา 10 วัน 
4. ปฏิบัติงานตามปกติ ไมต่้องกักตัว
และ DMHTTA อย่างเข้มงวด 
5. NP swab Day 5 และ Day 10  
หากผลเป็นลบใหร้ายงานให้ผู้อำนวยการ
และผู้ทีเ่กี่ยวข้องรับทราบ หากเปน็บวก
ส่งตัวเพื่อคัดกรองที่ ARI clinic รพ. พุทธ
ชินราช และ HI ต่อ 
6. ส่งรายงานเหตุการณค์วามเสี่ยงที่งาน
ความเสีย่งเพื่อเสนอผู้เกี่ยวข้องและ
ผู้บริหารรับทราบ เพ่ือดำเนินการต่อไป 
 
 

มีความเสี่ยงสูง มีความเสี่ยงต่ำ 

1. คัดกรองอาการเป็นหวัด/ไข/้ไอ  
-กรณีไม่มีอาการ สามารถเรียนไดต้ามปกติ โดยปฏิบัติ
ตามหลัก DMHTTA อย่างเข้มงวด และรายงานอาการ
ต่ออาจารย์นเิทศ และผู้ที่มีส่วนเกีย่วข้องรับทราบ 
ทุกวัน เป็นเวลา 10 วัน 
-กรณีมีอาการเป็นหวัด/ไข้/ไอ ถ้า NP swab Day 0 
มีผล Negative งานหอพักดำเนินการหาห้องพัก
เพื่อให้นักศึกษาแยกนอน ดูแลเรื่องการเจ็บป่วยตาม
อาการ สามารถเรียนได้ตามปกติ โดยปฏบิัติตามหลัก 
DMHTTA อย่างเข้มงวด และรายงานอาการต่อ
อาจารย์นิเทศ และผู้ที่มีส่วนเกีย่วข้องรับทราบทุกวัน 
เป็นเวลา 10 วัน 
2. NP swab Day 5 และ Day 10 หากผลเป็นลบให้
รายงานให้ผู้อำนวยการและผู้ที่เกีย่วข้องรับทราบ หาก
เป็นบวกส่งตัวเพื่อคัดกรองที่ ARI clinic รพ. พุทธชิน
ราช และ HI ต่อ 
3. ส่งรายงานเหตุการณค์วามเสี่ยงที่งานความเสี่ยง 
เพื่อเสนอผูเ้กี่ยวข้องและผู้บริหารรับทราบ เพื่อ
ดำเนินการต่อไป 
 
 

นักศึกษาพยาบาลทำรายงานความเสี่ยงพร้อม Timeline ส่งรายงานให้อาจารย์นิเทศ/อาจารย์ส่งรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

 

งานบริหารความเสีย่งฯ สรุปการประเมินความเสี่ยง และเสนอความคิดเห็นเพื่อดำเนินการ  
1. รายงานข้อมลูต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ผ่าน Line Group 
2. เสนอรายงานต่อผู้อำนวยการผา่นรองผู้อำนวยการฝ่ายงานวิชาการ เพื่อพิจารณาสั่งดำเนินการ 

 

งานบริหารความเสีย่งฯ ส่งผลการพิจารณาใหผู้้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อ 

ฉบับปรับปรุงครั้งที ่2  

1. รายงานข้อมลูให้งานกิจการ
นักศึกษา ฝ่ายวิชาการ และงานความ
เสี่ยงทราบ 
2. งานกิจการนักศึกษา และงานความ
เสี่ยงประสานกับโรงพยาบาลพุทธชิน
ราช เพื่อส่งนักศึกษาเข้าระบบการ
รักษาตามที่กระทรวงสาธารณสุข
กำหนด และส่งใบลาป่วยใหง้าน
ทะเบียนฯ ฝ่ายวิชาการ 
3. ส่งรายงานเหตุการณค์วามเสี่ยงที่
งานความเสี่ยงเพื่อเสนอผูเ้กี่ยวข้อง
และผูบ้ริหารรับทราบ เพื่อดำเนินการ
ต่อไป  
4. วันท่ีกลับมาเรียนวันแรกให้พบงาน
กิจการนักศึกษา ฝ่ายวิชาการ เพื่อ
รับทราบการปฏิบัตตินต่อไป 
 
 

ATK+ 


