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 ระบบ การดูแลผู้ป่วยทารก PUI / COVID-19 ทีห่น่วยงาน ทารกป่วย (แผนปฏบิัติการ 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เปล่ียนเป็น  Cohort ward 

-  ไม่รับผูป่้วยใหม่ /ดูแล

ผูป่้วยเดิม 

- เจา้หนา้ท่ีชุดเดิม 

 

Refer 

 

คลอด

คลอด
 

 

Ward       

SNB 

OPD /NB clinic   ER     LR/OR 

ผล Swab   Negative  ผล Swab   positive 

 

คดักรองได ้

แบบคดักรอง  ARI, PUI 

/COVID-19 

 

ตึกเฉพาะโรค 

คดักรองไม่ได ้

กลบัคืนสถานการณ์ปกติใน

เวรเชา้ถดัไป 

ถา้ D/C ได ้ยงัไม่

ครบกกัตวั 14 วนั 

   D/C ไม่ได ้ 

กลุ่มผูป่้วย /มารดา ท่ีContact 

ผูป่้วยในหน่วยงาน 

 ประสานพยาบาล

ชุมชน / งานระบาด 

ติดตามผูส้มัผสั 

ตึกเฉพาะโรค 

Isolate room 

 

 State quarantine  SNB 

Cohort ward 

  

yes 

No 

แนวปฏิบติัการรับและ

ดูแลทารกท่ีมารดาสงสยั 
PUI, COVID -19 

 

***   กรณีท่ีทารกป่วยปรับเป็น Cohort ward (seal หอ้ง) 

หน่วยงาน NICU เตรียมรับผูป่้วยรายใหม่ของทารกป่วย 
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หรือ 
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ระบบการดูแลผู้ป่วยทารก PUI / COVID-19 ทีห่น่วยงาน ทารกวกิฤต (แผนปฏบิัติการ 1)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                             

 

 

เปล่ียนเป็น  Cohort ward 

-  ไม่รับผูป่้วยใหม่ /ดูแล

ผูป่้วยเดิม 

- เจา้หนา้ท่ีชุดเดิม 

 

Refer 

 

คลอด

คลอด
 

 

Ward       

NICU 

OPD /NB clinic   ER     LR /OR 

ผล Swab   Negative  ผล Swab   positive 

 

คดักรองได ้

แบบคดักรอง  ARI, PUI 

/COVID-19 

 

ตึกเฉพาะโรค 

คดักรองไม่ได ้

กลบัคืนสถานการณ์ปกติใน

เวรเชา้ถดัไป 

ถา้ D/C ได ้ยงัไม่

ครบกกัตวั 14 วนั 

   D/C ไม่ได ้ 

กลุ่มผูป่้วย /มารดา ท่ีContact 

ผูป่้วยในหน่วยงาน 

 ประสานพยาบาล

ชุมชน / งานระบาด 

ติดตามผูส้มัผสั 

ตึกเฉพาะโรค 

Isolate room 

 

 State quarantine  NICU 

Cohort ward 

yes 

No 

แนวปฏิบติัการรับและ

ดูแลทารกท่ีมารดาสงสยั 
PUI, COVID -19 

 

***   กรณีท่ี NICU ปรับเป็น Cohort ward (seal หอ้ง) 

 หน่วยงานทารกป่วย ปรับห้อง Semi รับ ET tube 6 tube, Zone rooming in รับทารกป่วย 
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หรือ 
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แผนปฏบิัติการ 2 

กรณีท่ี หน่วยงานเฉพาะโรคผูป่้วยเตม็  ใหป้รับหน่วยงานทารกป่วยเป็น COVID  ward                        
ใหป้ฏิบติั ดงัน้ี 
1. หน่วยงานทารกป่วยเตรียมรับทารกท่ีคลอดจากมารดาท่ีสงสัย PUI, COVID -19 
2. ยา้ยผูป่้วยทารกป่วยทั้งหมด ไปท่ีหน่วยงาน เดก็เลก็ 
3. หน่วยงานเดก็เลก็ยา้ยผูป่้วยเด็กเลก็ไปท่ีเด็กโต 
4. หน่วยงานทารกวกิฤต รับผูป่้วยทารกก่ึงวิกฤต 
 

แผนปฏบิัติการ 3 

กรณีท่ีมีการระบาด COVID -19 ในจงัหวดั เตียงรับ NICU เตม็ ไม่สามารถ Refer ไป
โรงพยาบาลแม่ข่ายได ้
1. เปิด NICU ท่ี Node โรงพยาบาลบรบือ   ( 6 Tube)  รับผูป่้วยทารกวกิฤต  non covid 
2. เคล่ือนยา้ยอุปกรณ์   เคร่ืองมือท่ีจ าเป็นไปท่ีโรงพยาบาลบรบือ 
3. แบ่งทีมบุคลากรทั้งแพทย ์และพยาบาลไปปฏิบติังานท่ี NICU โรงพยาบาลบรบือ 
 

 แนวปฏบัิติการรับใหม่ผู้ป่วยกลุ่มงานกมุารเวชกรรมในช่วงทีม่กีารระบาดโรค  
1. ใหต้ั้งจุดคดักรองและรับผูป่้วยใหม่บริเวณนอกหน่วยงาน  เพื่อป้องกนัความเส่ียงผูป่้วยหลุด
คดักรองเขา้ในหน่วยงาน 
2. ใชแ้บบคดักรองเบ้ืองตน้ ARI /PUI COVID -19 โรงพยาบาลมหาสารคาม ในการคดักรอง
ผูป่้วยทุกราย 
3. ถา้คดักรองไดว้า่เขา้ข่าย  PUI COVID -19 ในเวลาราชการ ใหร้ายงานแพทยป์ระจ าหน่วยงาน 
และนอกเวลาราชการ รายงานแพทยเ์วร 
4. การเคล่ือนยา้ยผูป่้วยไปหน่วยงานเฉพาะโรค ใหป้ฏิบติัตาม Flow การเคล่ือนยา้ยผูป่้วยท่ีสงสัย 

PUI  /  COVID -19 
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New Normal    
แนวปฏบัิติการเข้าเยีย่มผู้ป่วย กลุ่มงานกมุารเวชกรรม  

กรณทีีไ่ม่มกีารระบาด COVID -19 ในพืน้ที ่แต่มกีารระบาดในประเทศ 
1.  ก  าหนดเวลาในการเขา้เยีย่ม วนัละ 2 คร้ัง เวลา 12.00 -  13.00 น.  และ เวลา 17.00 – 18.00 น. 
2. ใหเ้ขียนช่ือ  เวลาเขา้เยีย่ม เวลาออก และลา้งมือก่อนเขา้เยีย่ม 
3. จดัคิวเขา้เยีย่มคร้ังละ 5 คน  
4. ใหเ้ยีย่มได ้1 คน / เตียง คร้ังละไม่เกิน 10 นาที 
5. ญาติท่ีเขา้เยีย่มตอ้งสวมหนา้กากอนามยั 
6.จดัระบบคิวรอเยีย่มหนา้ลิฟต ์ใหย้ามรักษาความปลอดภยั จดัคิวและแลกบตัรเยีย่ม 

 
แนวปฏบัิติการเยีย่มผู้ป่วย  กลุ่มงานกมุารเวชกรรม 

 กรณทีีม่ีการระบาด COVID -19 ในพืน้ที ่
    1. งดการเยีย่มผูป่้วย 
    2. ใหเ้ยีย่มผา่นระบบ Application  
   3.  การเฝ้าไข ้หน่วยงานทารกป่วย เดก็เลก็  เดก็โต ใหญ้าติเฝ้าผูป่้วยได ้1 คน ไม่เปล่ียนคน
เฝ้าไขใ้นช่วงท่ีนอนรักษาตวัในโรงพยาบาล 
              

การจัดอตัราก าลงั กลุ่มงานกมุารเวชกรรม 

อตัราก าลงัแพทย ์
1. จดัอตัราก าลงัแยกทีม 
   - อตัราก าลงัดูแลผูป่้วย  PUI COVID -19   จดัหมุนเวยีน จ านวน 2 คน 
2. มีอตัราก าลงัส ารองเสริมอีก  1 คน ส าหรับช่วยเหลือกรณีท่ีตอ้งดูแลผูป่้วยระยะยาว 

 

 


