
แนวปฏิบัติกรณีบุคลากรมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคระบาด  โรคอุบัติใหม่/อุบัติซ้ำ 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช สำหรับอาจารย์ และบุคลากร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-งานวิชาการ เป็นผู้ติดตามการปฏบิัติงาน Work from home และการลาของอาจารย์ โดยปฏิบัตติามระเบยีบการลาของทางราชการ 
-งานทรัพยากรบุคคล และทำนุฯ เป็นผู้ติดตามการปฏิบตัิงาน Work from home และการลาของสายสนับสนุน 
-งานความเสี่ยงตดิตามผลการดำเนินการ Home isolation และผล NP swab ของอาจารย์และสายสนับสนุน 

 
 

ประกาศ ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2564 
 

อาจารย์ และบุคลากรสัมผสัผู้ทีม่กีารติดเชื้อโรคระบาด   
โรคอุบัติใหม/่อุบัติซำ้ ที่มีการตรวจยืนยันโรค 

 
 

ผู้สัมผสัทำรายงานความเสี่ยงพร้อม Timeline  

ส่งงานบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน ภายในวันท่ีรับทราบข้อมูล 
 

งานบริหารความเสีย่งฯ สรุปการประเมิน และเสนอความคิดเพื่อดำเนินการ ประกอบกับรายงานความเสี่ยงและ Timeline ผู้สัมผสั 
1. รายงานข้อมลูต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ/รักษาการผู้อำนวยการ ผ่าน Line Group 
2. เสนอรายงานต่อผู้อำนวยการผา่นรองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ เพื่อพิจารณาสั่งดำเนินการ 

 

1. กรณีที่ได้รับวัคซีนครบ  
- ปฏิบัติงานตามปกติ  DMHTTA อย่างเขม้งวด  
- NP swab day 7 และ Day 14  
หากเป็นบวก ส่งตวัเพือ่คัดกรองที่ ARI clinic รพ.พุทธชินราช
และ Home isolation  
2. กรณีที่ไม่ได้รับวัคซีน  
- Home isolation ระยะเวลา 14 วัน 
กรณทีี่ความเสีย่งเกิดในระหว่างการปฏิบัติราชการ ให้ Work 
from home* 14 วัน และ DMHTTA อยา่งเข้มงวด (รายงาน
Location และส่งงานผู้ควบคุมตามระเบียบราชการ)  
กรณทีี่ความเสีย่งเกิดโดยไม่เกี่ยวขอ้งกับการปฏิบัติราชการ 
ให้ลาหยุด 14 วัน และDMHTTAอย่างเข้มงวด  
- NP swab Day 7 และ Day 14  
หากเป็นบวก ส่งตวัเพือ่คัดกรองที่ ARI clinic รพ. พุทธชิน
ราช และ HI ตอ่ 
 
 

1.  ปฏิบัติงานตามปกติ ไม่ต้องกกัตัว  
และ DMHTTA อย่างเข้มงวด 
2.  NP swab day 7 และ Day 14 

งานบริหารความเสีย่งฯ ประเมินความเสี่ยงของบุคลากรที่มีความเสีย่งฯ 

โดยใช้แบบประเมินความเสีย่งตามแนวทางของโรงพยาบาลพุทธชินราช 

มีความเสี่ยงสูง มีความเสี่ยงต่ำ มีความเสี่ยงปานกลาง 

1. กรณีที่ได้รับวัคซีนครบ  
- Home isolation ระยะเวลา 7 วัน  
กรณทีี่ความเสีย่งเกิดในระหว่างการปฏิบัติราชการ ให้ Work from 
home* 7 วัน โดยหากไม่สามารถดำเนนิการที่บ้านได้ ให้มากกัตัวที่
เรือนรับรองของวทิยาลัยฯ ได้ และ DMHTTA อย่างเข้มงวด (รายงาน 
Location และส่งงานผู้ควบคุมตามระเบียบราชการ)  
กรณทีี่ความเสีย่งเกิดโดยไม่เกี่ยวขอ้งกับการปฏิบัติราชการ ให้ลาหยดุ 
7 วัน และ DMHTTA อย่างเข้มงวด  
- NP swab Day 0, 7 และ Day 14 หาก Day 7 ผลเป็นลบให้
ผู้บังคับบัญชาพิจารณาการกลับมาปฏิบัติราชการ หากเป็นบวกส่งตัว
เพื่อคัดกรองที ่ARI clinic รพ. พุทธชินราช และ HI ตอ่ 
2. กรณีที่ไม่ได้รับวัคซีน  
- Home isolation ระยะเวลา 14 วัน  
กรณทีี่ความเสีย่งเกิดในระหว่างการปฏิบัติราชการ ให้ Work from 
home* 7 วัน โดยหากไม่สามารถดำเนนิการที่บ้านได้ให้มากักตัวที่
เรือนรับรอง วิทยาลยัฯ ได้ และDMHTTAอย่างเขม้งวด (รายงาน
Location และส่งงานผู้ควบคุมตามระเบียบราชการ)  
กรณทีี่ความเสีย่งเกิดโดยไม่เกี่ยวขอ้งกับการปฏิบัติราชการ ให้ลาหยดุ 
7 วัน และ DMHTTA อย่างเข้มงวด  
- NP swab Day 0, 7 และ Day 14 หาก Day 14 ผลเป็นลบให้
ผู้บังคับบัญชาพิจารณาการกลับมาปฏิบัติราชการ หากเป็นบวกส่งตัว
เพื่อคัดกรองที ่ARI clinic รพ. พุทธชินราช และ HI ตอ่ 
 
 

ฉบับปรับปรุงครั้งที ่1  

งานบริหารความเสีย่งฯ ส่งผลการพิจารณาใหผู้้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อ 



 

แนวทางการปฏิบัติกรณีบุคลากรมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคระบาด  โรคอุบัติใหม่/อุบัติซ้ำ 

จากการสัมผัสบุคคลที่ยังไม่มีการตรวจยืนยันโรค  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชนิราช สำหรับอาจารย์ และบุคลากร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-งานวิชาการ เป็นผู้ติดตามการปฏบิัติงาน Work from home และการลา ของอาจารย์ โดยปฏิบัติตามระเบยีบการลาของทางราชการ 
-งานทรัพยากรบุคคล และทำนุฯ เป็นผู้ติดตามการปฏิบตัิงาน Work from home และการลา ของสายสนับสนุน 
-งานความเสี่ยงตดิตามผลการดำเนินการ Home isolation และผล NP swab ของอาจารย์ และสายสนับสนุน    

 
 ประกาศ ณ วันที ่25 ตุลาคม 2564 

 
 

บุคลากรมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคระบาด  โรคอุบตัิใหม/่อุบัติซำ้   
จากการสมัผสับุคคลทีย่ังไมม่ีการตรวจยืนยันโรค แต่มีประวัตสิัมผสับุคคลที่มีการติดเชื้อโรคระบาดฯ 

 

 

ฉบับปรับปรุงครั้งที ่1  

งานบริหารความเสีย่งฯ สรุปการประเมิน และเสนอความคิดเพื่อดำเนินการ ประกอบกับรายงานความเสี่ยงและ Timeline ผู้สัมผสั 
1. รายงานข้อมูลต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ผ่าน Line Group 
2. เสนอรายงานต่อผู้อำนวยการผ่านรองผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ เพื่อพิจารณาสั่งดำเนินการ 

 

1. กรณีที่ไดร้ับวัคซีนครบ  
- ปฏิบัติงานตามปกติ  DMHTTA อย่างเข้มงวด  
- NP swab day 7 และ Day 14  
หากเป็นบวก ส่งตัวเพื่อคัดกรองที่ ARI clinic 
รพ.พุทธชินราชและ Home isolation  
2. กรณีที่ไมไ่ดร้ับวัคซีน  
- Home isolation ระยะเวลา 14 วัน 
กรณีที่ความเสีย่งเกิดในระหว่างการปฏิบัติ
ราชการ ให้ Work from home* 14 วัน และ
DMHTTA อย่างเข้มงวด (รายงานLocation และ
ส่งงานผู้ควบคุมตามระเบียบราชการ)  
กรณีที่ความเสีย่งเกิดโดยไม่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติราชการ ให้ลาหยุด 14 วัน และDMHTTA
อย่างเข้มงวด  
-NP swab Day 7 และ Day 14  
   หากเป็นบวก ส่งตัวเพื่อคัดกรองที่ ARI 
clinic รพ. พุทธชินราช และ HI ตอ่ 
 
 

1. ปฏิบัติงานตามปกติ  ไม่ต้อง
กักตัว และDMHTTA อย่าง
เข้มงวด 
2. NP swab day 7 และ Day 
14 

งานบริหารความเสีย่งฯ ประเมินความเสี่ยงของบุคลากรที่มีความเสีย่งฯ 

โดยใช้แบบประเมินความเสีย่งตามแนวทางของโรงพยาบาลพุทธชินราช 

มีความเสี่ยงต่ำ มีความเสี่ยงปานกลาง 

งานบริหารความเสีย่งฯ ส่งผลการพิจารณาใหผู้้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อ 



 

แนวปฏิบัติกรณีบุคลากรมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคระบาด  โรคอุบัติใหม่/อุบัติซ้ำ 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช สำหรับนกัศึกษาพยาบาล 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

ประกาศ ณ วันท่ี 25 ตลุาคม 2564 
 
 
 

นักศึกษาพยาบาลสัมผสัผู้ที่มีการตดิเช้ือโรคระบาด โรคอุบตัิใหม่/อุบัติซ้ำ ที่มีการตรวจยืนยันโรค 
 

ส่งรายงานทีง่านบริหารความเสี่ยงฯ เพื่อประเมินความเสี่ยงโดยใช้แบบประเมินความเสี่ยงตามแนวทางของโรงพยาบาลพุทธชินราช 
 

ฉบับที่ 1  

1. กรณีที่ได้รับวัคซีนครบ  
- ปฏิบัติงานตามปกติ  DMHTTA อย่างเขม้งวด  
- NP swab day 7 และ Day 14  
หากเป็นบวก ส่งตวัเพือ่คัดกรองที่ ARI clinic รพ. พุทธชินราช
และ Home isolation  
2. กรณีที่ไม่ได้รับวัคซีน  
- Home isolation ระยะเวลา 14 วัน 
-NP swab Day 7 และ Day 14  
หากเป็นบวก ส่งตวัเพือ่คัดกรองที่ ARI clinic รพ. พุทธชินราช 
และ HI ตอ่ 
 
 

1. ปฏิบัติงานตามปกติ  ไม่ตอ้งกกัตัว 
และDMHTTA อย่างเข้มงวด 
2. NP swab day 7 และ Day 14 

มีความเสี่ยงสูง มีความเสี่ยงต่ำ มีความเสี่ยงปานกลาง 

1. กรณีที่ได้รับวัคซีนครบ  
- Home isolation ระยะเวลา 7 วันที่ห้องอาหารสระแก้ว (รับนักศกึษา
ได้ 6 คน) และเรือนรับรอง (รับนักศกึษาได ้8-10 คน) วิทยาลยัฯ  
- NP swab Day 0, 7 และ Day 14 หาก Day 7 ผลเป็นลบให้กลับมา
ปฏิบัติงานตามปกติ หากเป็นบวกส่งตัวเพือ่คัดกรองที่ ARI clinic รพ. 
พุทธชนิราช และ HI ต่อ 
2. กรณีที่ไม่ได้รับวัคซีน  
- Home isolation ระยะเวลา 14 วันที่ห้องอาหารสระแกว้ (รับ
นักศกึษาได้ 6 คน) และเรือนรับรอง (รับนกัศึกษาได้ 8-10 คน) 
วิทยาลัยฯ  
- NP swab Day 0, 7 และ Day 14 หาก Day 7 ผลเป็นลบให้กลับมา
ปฏิบัติงานตามปกติ หากเป็นบวกส่งตัวเพือ่คัดกรองที่ ARI clinic รพ. 
พุทธชนิราช และ HI ต่อ 
 
 

นักศึกษาพยาบาลทำรายงานความเสี่ยงพร้อม Timeline ส่งรายงานให้อาจารย์นิเทศ/อาจารย์ส่งรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

 

งานบริหารความเสีย่งฯ สรุปการประเมิน และเสนอความคิดเพื่อดำเนินการ ประกอบกับรายงานความเสี่ยงและ Timeline นักศึกษาพยาบาล 
1. รายงานข้อมลูต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ผ่าน Line Group 
2. เสนอรายงานต่อผู้อำนวยการผา่นรองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ เพื่อพิจารณาสั่งดำเนินการ 

 

งานบริหารความเสีย่งฯ ส่งผลการพิจารณาใหผู้้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อ 



 

แนวทางการปฏิบัติกรณีบุคลากรมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคระบาด  โรคอุบัติใหม่/อุบัติซ้ำ 

จากการสัมผัสบุคคลที่ยังไม่มีการตรวจยืนยันโรค วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชนิราช สำหรับนักศึกษาพยาบาล 
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นักศึกษาพยาบาลมคีวามเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคระบาด  โรคอุบัติใหม่/อุบัติซ้ำ   
จากการสมัผสันักศึกษาพยาบาลทีย่ังไม่มีการตรวจยืนยันโรค แตม่ีประวัตสิัมผสับุคคลที่มีการติดเชื้อโรคระบาด  ฯ 

 

 รายงานTimeline ต่ออาจารย์นเิทศ/อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบรายวิชา/อาจารย์งานปกครอง 

เพื่อรายงานต่อผู้บริหารระดับต้นภายในวันท่ีรับทราบข้อมลู 
วันท่ีรับทราบข้อมูล 

 ผู้บริหารระดับต้นรายงานTimeline ต่อผู้อำนวยการรับทราบข้อมลู และสั่งการดำเนินการ 

 

ประเมินความเสี่ยงโดยใช้แบบประเมินความเสีย่งตามแนวทางของโรงพยาบาลพุทธชินราช โดยให้ใช้กรณีที่  
นักศึกษาพยาบาลคนนั้นอยู่ในสถานท่ีเดียวกับผูต้ิดเชื้อ แตไ่ม่ได้สมัผสักับผูต้ิดเชื้อ 

1. กรณีที่ได้รับวัคซีนครบ  
- Home isolation ที่ห้องอาหารสระแก้ว และเรือนรับรอง วทิยาลัยฯ 
ระยะเวลา 7 วัน 
- DMHTTA อย่างเขม้งวด (รายงานLocation และอุณหภูมิ อาจารย์นเิทศทกุ
วัน)  
- NP swab Day 7 และ Day 14 
หาก Day 7 ผลเป็นลบให้รองผูอ้ำนวยการฝ่ายวิชาการเสนอความคดิเห็น
ต่อผู้อำนวยการเพือ่พิจารณาการกลับมาปฏิบัติงาน 
หากเป็นบวก ส่งตวัเพือ่คัดกรองที่ ARI clinic 
2. กรณีที่ไม่ได้รับวัคซีน  
- Home isolation ที่ห้องอาหารสระแก้ว และเรือนรับรอง วทิยาลัยฯ 
ระยะเวลา 14 วัน 
- DMHTTA อย่างเขม้งวด (รายงานLocation และอุณหภูมิ อาจารย์นเิทศทกุ
วัน 
-NP swab Day 7 และ Day 14 หาก Day 7 ผลเป็นลบให้รอง
ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการเสนอความคิดเห็นต่อผู้อำนวยการเพือ่พิจารณาการ
กลับมาปฏิบัติงาน 
หากเป็นบวก ส่งตวัเพือ่คัดกรองที่ ARI clinic 
 

 

1. ปฏิบัติงานตามปกติ  ไม่ต้องกักตัว และ 
DMHTTA อยา่งเข้มงวด 

2. NP swab Day 7 และ Day 14 

มีความเสี่ยงต่ำ มีความเสี่ยงปานกลาง 

ฉบับที่ 1  


