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บทคดัย่อ  

การศึกษาในคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาแนวทางการบริหารจดัการเวชภณัฑท์างการแพทย์

(ชนิดอุปกรณ์ป้องกนัตนเอง)ของโรงพยาบาลสมเดจ็พระเจา้ตากสินมหาราชและสถานพยาบาลใน

เครือข่ายช่วงสภาวะวิกฤตโรคระบาดโรคโควิด–19โดยใชก้รอบแนวคิดวงจรเดมม่ิง(PDCA) 

กลุ่มเป้าหมายเป็นเจา้หนา้ท่ีในทุกหน่วยงานของโรงพยาบาลสมเดจ็พระเจา้ตากสินมหาราช ร่วมทั้งส้ิน 

61 หน่วยงานเกบ็ขอ้มูลสถานการณ์การบริหารคลงัเวชภณัฑท์างการแพทย(์ชนิดอุปกรณ์ป้องกนัตนเอง) 

โดยการใชแ้บบสาํรวจและแบบสาํรวจสถานการณ์ความตอ้งการใชเ้วชภณัฑท์างการแพทย(์ชนิด

อุปกรณ์ป้องกนัตนเอง)ของหน่วยงานเพื่อนาํมาวิเคราะห์ความตอ้งการใชแ้ละวางแผนการบริหารเวช

เวชภณัฑท์างการแพทย(์ชนิดอุปกรณ์ป้องกนัตนเอง) จากนั้นรายงานผลการปฏิบติังานจริงในแต่ละรอบ

ใหค้ณะกรรมการกลุ่มภารกิจสาํรองเวชภณัฑแ์ละส่งกาํลงับาํรุง(Stockpiling and Logistic) ซ่ึงเป็น

ผูรั้บผดิชอบบริหารจดัการเวชภณัฑท์างการแพทย(์ชนิดอุปกรณ์ป้องกนัตนเอง)ในช่วงวกิฤตโรคระบาด

โรคโควิด–19 เพื่อนาํไปหาแนวทางพฒันาระบบการบริหารเวชภณัฑท์างการแพทย(์ชนิดอุปกรณ์

ป้องกนัตนเอง)ในรอบถดัไปทั้งน้ีการประเมินการบริหารเวชภณัฑ ์ ประเมินจากอตัราสาํรองคลงั การ

จดัหา การคดัเลือก การกระจาย และการใช ้ 

ผลการศึกษา พบวา่ มีการพฒันาระบบการบริหารเวชภณัฑท์างการแพทย(์ชนิดอุปกรณ์ป้องกนั

ตนเอง) 2 วงรอบวงจรเดมม่ิง(PDCA)  รอบท่ี 1 เป็นช่วงเร่ิมตน้ของการระบาดโรคโควิด-19 อตัรา

สาํรองคลงัตํ่ากวา่เกณฑม์าตรฐาน คือนอ้ยกวา่ 2  เดือน การกระจายเวชภณ์ัเป็นไปตามการจดัลาํดบั

ความสาํคญั ส่วนรอบท่ี 2 อตัราสาํรองคลงัอยูเ่กณฑม์าตรฐาน คือ  2 เดือน การกระจายเวชภณัฑไ์ด้

ครอบคลุมทุกหน่วยงาน 

 

คาํสําคญั :การบริหารเวชภณัฑ ์ วงจรเดมม่ิง(PDCA)   การระบาดโรคโควิด-19 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

 The study was conducted to develop the guideline of medical supply management 

(Personal Protective Equipment, PPE) at Somdejphrajaotaksin Maharaj Hospital and the network 

hospitals during the COVID-19 pandemic. Deming Cycle (PDCA Cycle) was used in this study. The 

participants included the officers working in all 61 departments at Somdejphrajaotaksin Maharaj 

Hospital. The data of medical supply management (Personal Protective Equipment, PPE) was 

collected through questionnaires and questionnaires for the need of medical supply (Personal 

Protective Equipment, PPE) of each department. The collected data was analyzed to find out the need 

of using PPE and to plan medical supply management before implementing the plan. Then, the result 

of each cycle was reported to the stockpiling and logistic committees who are responsible for medical 

supply management (Personal Protective Equipment, PPE) during the COVID-19 pandemic in order 

to plan the medical supply management (Personal Protective Equipment, PPE) in the next cycle. Thhe 

medical supply management was evaluated from stockpile, procurement, selection, distribution and 

usage. 

 It was found that there was a development of medical supply management (Personal 

Protective Equipment, PPE) with 2 Deming Cycles. In the first cycle at the beginning of COVID-19 

pandemic, the stockpile was below the standard or less than 2 months and the distribution of medical 

supplies was based on prioritization. In the second cycle, the stockpile conformed to the standard and 

the distribution of medical supplies covered all departments. 
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บทนํา  

การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา  2019  หรือโรคโควิด  19  (Coronavirus  Disease  

2019  (COVID-19) เป็นไปอยา่งรวดเร็วและกวา้งขวางไปหลายประเทศทัว่โลก ซ่ึงมีผูติ้ดเช้ือเป็นจาํนวน

มาก ในวนัท่ี 30 มกราคม 2563 องคก์ารอนามยัโลก ไดป้ระกาศใหก้ารระบาดของโรคดงักล่าวเป็นภาวะ

ฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหวา่งประเทศ (Public health emergency of international concern (PHEIC) 

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสุข ไดป้ระกาศใหโ้รคติดเช้ือไวรัสโคโรนา  2019  หรือ โรคโควิด  19  

(Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออนัตราย  ตามพระราชบญัญติั โรคติดต่อ พ.ศ.  

๒๕๕๘  การระบาดของ โรค COVID-19 เร่ิมพบผูติ้ดเช้ือในประเทศไทย ตั้งแต่วนัท่ี 13 มกราคม 2563 

เป็นตน้มา จงัหวดัตากพบผูป่้วยยนืยนัเป็นโรค COVID-19 จาํนวน 3 ราย ในช่วงปลายมีนาคมถึงตน้เดือน

เมษายน 2563 ทั้ง 3 รายเป็นผูท่ี้เดินทางกลบัมาจากต่างประเทศ รับไวรั้กษาท่ี โรงพยาบาลสมเดจ็พระเจา้

ตากสินมหาราช อ.เมือง จ.ตาก  1 ราย  โรงพยาบาลแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 2 ราย โดยทุกรายรักษาหาย

ไม่เสียชีวิต หลงัจากนั้นการแพร่ระบาดของเช้ือ COVID-19 ในประเทศไทยไดจ้าํกดัวงแคบลง 

ตลอดเวลาของการแพร่ระบาดของเช้ือ COVID-19 จงัหวดัตากมีความต่ืนตวัตั้งแต่ช่วงเร่ิมตน้มาเพราะมี

แนวชายแดนติดต่อกบัประเทศเมียนมามีด่านเป็นท่าธรรมชาติ50-60ท่าสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา 2 

แห่ง และสนามบินนานาชาติ 1 แห่ง อีกทั้งฝ่ังตรงขา้มมีนิคมอุตสาหกรรมของคนจีนตั้งอยู ่จากมาตรการ

การป้องกนัเมืองอยา่งเขม้ขน้จนผา่นไป 5 เดือน ส่งผลใหจ้งัหวดัตากไม่มีผูติ้ดเช้ือรายใหม่ กระทัง่ช่วง

ปลายปี 2563 ไดก้ลบัมามีการระบาดในระลอก 2 สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศ

เพื่อนบา้นเมียนมาเป็นความเส่ียงล่าสุดท่ีไทยตอ้งเฝ้าระวงัแนวพรมแดน เพื่อสกดัไม่ใหก้ารระบาดเขา้มา

ในประเทศ   จากรายงานจากศูนยบ์ริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) จงัหวดัตากไดมี้การตรวจหาผูติ้ดเช้ือเชิงรุกในพื้นท่ีตะเขบ็ชายแดนระหวา่งวนัท่ี 12 ต.ค.- 

30 ธ.ค.63 จาํนวน  12,605 ราย เป็นคนไทย 3,918 ราย ต่างชาติ 8,687 ราย ผูป่้วย 229ราย ติดเช้ือใน

ประเทศ 113 ราย ติดเช้ือจากต่างประเทศ 116 ราย เสียชีวิต 2 ราย (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2563) จาก

สถานการณ์ดงักล่าวสถานพยาบาลต่างๆ จาํเป็นตอ้งเตรียมการเพื่อรองรับผูป่้วยเหล่าน้ี เพื่อเป็นการ

เสริมสร้างความพร้อมใหก้บัสถานพยาบาล  

โรงพยาบาลสมเดจ็พระเจา้ตากสินมหาราชเป็นโรงพยาบาลทัว่ไปขนาด 310 เตียง ใหบ้ริการทั้ง

ระดบัปฐมภูมิและทุติยภูมิ มีสถานบริการในเครือข่าย 21 รพ.สต.และในนามคณะกรรมการประสานงาน

สาธารณสุขระดบัอาํเภอ (คปสอ.) เมืองตาก   เม่ือเกิดการระบาดของโรค COVID-19 โรงสมเดจ็พระเจา้

ตากสินมหาราช มีหนา้ท่ีรับผดิชอบผูป่้วยท่ีตอ้งดาํเนินการสอบสวนโรค (Patients under investigated: 

PUI)และรับรักษาผูป่้วยโรคปอดอกัเสบจากเช้ือไวรัสโคโรนา 2019ในทุกภารกิจเก่ียวกบัโรค COVID-19  

มีความจาํเป็นใชเ้วชภณัฑท์างการแพทยเ์พิ่มข้ึนจากภาวการณ์ปกติ ความตอ้งการใชเ้วชภณัฑท์าง

การแพทยเ์พื่อป้องกนัควบคุมการระบาดของโรค COVID-19  มีความตอ้งการใชพ้ร้อมกนัทั้งระดบัตาํบล 



 

อาํเภอ จงัหวดั ประเทศและทัว่โลก ส่งผลใหเ้วชภณัฑท์างการแพทยข์าดแคลนไม่เพยีงพอใช ้ การเตรียม

ความพร้อมในดา้นต่างๆ การบริหารจดัการเวชภณัฑท์างการแพทยท่ี์จาํเป็นใชใ้นการป้องการตนเองจึงมี

ความจาํเป็น คปสอ.เมืองตากไดเ้ห็นความสาํคญัในปัญหาท่ีจะตามจากการระบาดของโรค COVID-19 

จึงไดมี้การแต่งตั้งคณะกรรมการตามระบบบญัชาการเหตุการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุขสาํหรับไวรัสโค

โรน่า สายพนัธ์ุใหม่ 2019 และศูนยป์ฏิบติัการฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Emergency Operation Center 

:EOC) อาํเภอเมืองตาก จงัหวดัตากข้ึน โดยมอบหมายใหก้ลุ่มอาํนวยการและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

ปฏิบติัหนา้ท่ีในกลุ่มภารกิจสาํรองเวชภณัฑแ์ละส่งกาํลงับาํรุง(Stockpiling and Logistics) รับผดิชอบใน

การดูแลสรรหาสถานท่ี อาํนวยความสะดวกดา้นยานพาหนะ และสาํรองเวชภณัฑก์ารแพทย ์

กลุ่มภารกิจสาํรองเวชภณัฑแ์ละส่งกาํลงับาํรุง(Stockpiling and Logistics)  มีหนา้ท่ีและบทบาท 

ในการบริหารจดัหาและสนบัสนุนสาํรองเวชภณัฑแ์ละส่งกาํลงับาํรุงใหก้บัหน่วยงานท่ีอยูภ่ายใตก้าร

บริหารของคปสอ.เมืองตาก ดงันั้นเพื่อใหก้ารดาํเนินควบคุมและป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคโควิด -

19 เป็นไปตามเป้าหมาย ผูเ้สนอผลงานเห็นความจาํเป็นในการบริหารเวชภณัฑใ์นโรงพยาบาลสมเดจ็

พระเจา้ตากสินมหาราชช่วงภาวะวกิฤตโควิด-19 มุ่งเนน้การบริหารเวชภณัฑท์างการแพทย(์ชนิดป้องกนั

ตนเอง) โดยอาศยักรอบแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัวงจรเดมม่ิง(PDCA)  ใหมี้ความเพียงพอ มีคุณภาพ 

อยา่งเหมาะสมมีการดาํเนินงานต่อเน่ืองไม่หยดุชะงกั เม่ือสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 สงบลง 

หากเกิดสภาวะวกิฤตจากโรคติดเช้ืออุบติัใหม่โดยเฉพาะอยา่งยิง่การระบาดซํ้าของเช้ือโควิด-19 

สถานพยาบาลต่างๆในเขตบริการสุขภาพสามารถนาํแนวทางการบริหารน้ีไปประยกุตใ์ชไ้ด ้

วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาสภาพ ปัญหา ในการบริหารจดัการเวชภณัฑ์ทางการแพทย(์ชนิดอุปกรณ์ป้องกนั

ตนเอง) เม่ือเกิดสภาวะวิกฤตโรคระบาดอุบัติใหม่ อุบัติซํ้ าและเกิดโรคระบาดโรคโควิด – 19 ของ

โรงพยาบาลสมเดจ็พระเจา้ตากสินมหาราช 

2.เพื่อพฒันาแนวทางการบริหารจดัการเวชภณัฑ์ทางการแพทย(์ชนิดอุปกรณ์ป้องกนัตนเอง) 

ของโรงพยาบาลสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราชและสถานพยาบาลในเครือข่าย เม่ือสภาวะวิกฤตโรค

ระบาดโรคโควิด – 19  ตามกรอบแนวคิดวงจรเดมม่ิง(PDCA) 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการพฒันาแนวทางการบริหารจดัการเวชภณัฑท์างการแพทย(์ชนิดอุปกรณ์

ป้องกนัตนเอง) ของโรงพยาบาลสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราชเม่ือสภาวะวิกฤตโรคระบาดโรคโควิด – 

19 ซ่ึงผลท่ีไดรั้บจากการศึกษาสามารถนาํไปใชเ้พื่อเกิดประโยชน์ ดงัน้ี 

1. กลุ่มงานพสัดุและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งดาํเนินการบริหารจดัการเวชภณัฑ์ทางการ

แพทย(์ชนิดอุปกรณ์ป้องกนัตนเอง) เม่ือเกิดสภาวะวิกฤตโรคระบาดอุบติัใหม่ อุบติัซํ้ าและเกิดโรคระบาด



 

โรคโควิด – 19 ของโรงพยาบาลสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราชไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพภายใตก้ารควบคุม

ของกลุ่มภารกิจสาํรองเวชภณัฑแ์ละส่งกาํลงับาํรุง(Stockpiling and Logistics) 

2. มีระบบการบริหารจดัการเวชภณัฑ์ทางการแพทยใ์นระบบย่อย ไดแ้ก่ การคดัเลือก 

(Selection) การจดัหา (Procurement) การกระจาย (Distribution) และการใช้ (Use) ให้มีประสิทธิภาพ

เป็นไปตามระเบียบพสัดุ 

3.บุคลากรทางการแพทยแ์ละเจา้หนา้ท่ีอ่ืนๆไดใ้ชเ้วชภณัฑท์างการแพทย(์ชนิดอุปกรณ์

ป้องกนัตนเอง) ท่ีดีมีคุณภาพ ราคาประหยดั เพียงพอและใชอ้ยา่งสมเหตุสมผล  

4.บุคลากรทางการแพทยแ์ละเจา้หนา้ท่ีอ่ืนๆไม่ติดเช้ือ โควิด-19 จากการให้บริการดูแล

รักษาพยาบาล 

5.มีการพฒันาแนวทางการบริหารจดัการเวชภณัฑท์างการแพทย(์ชนิดอุปกรณ์ป้องกนั

ตนเอง) ของโรงพยาบาลสมเดจ็พระเจา้ตากสินมหาราชและสถานพยาบาลในเครือข่าย เม่ือสภาวะวิกฤต

จากโรคระบาดอุบติัใหม่ อุบติัซํ้ าและโรคโควิด – 19  อยา่งต่อเน่ือง 

6.นาํแผนบริหารเวชภณัฑ์ต่อยอดเป็นแผนการบริหารเวชภณัฑ์(ชนิดอุปกรณ์ป้องกนั

ตนเอง)ในโรงพยาบาลสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราชช่วงภาวะวิกฤตโควิด-19 เขา้บรรจุแผน business 

continuity plan ของโรงพยาบาล 

 

เน้ือเร่ือง  

การบริหารเวชภณัฑท์างการแพทย(์ชนิดอุปกรณ์ป้องกนัตนเอง) ของโรงพยาบาลสมเดจ็พระเจา้

ตากสินมหาราชช่วงภาวะวิกฤตโควิด-19 โดยการจดัทาํแนวทางการบริหารเวชภณัฑ์ทางการแพทยท่ี์

จาํเป็นใช้ในช่วงภาวะวิกฤตโควิด-19 โดยอาศยักรอบแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัวงจรเดมม่ิง(PDCA) 

โดยมีขั้นตอนการดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

1. ศึกษากรอบแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัวงจรเดมม่ิง (PDCA) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวคิดพื้นฐานการ

บริหารเวชภณัฑ ์ 

2. ศึกษาสถานการณ์ระบาดโรคโควิด – 19 และวิธีดาํเนินงานบริหารเวชภณัฑ์ทางการแพทย ์

(ชนิดอุปกรณ์ป้องกนัตนเอง) ของโรงพยาบาลสมเดจ็พระเจา้ตากสินมหาราช  

3. ศึกษา สภาพ ปัญหาในการบริหารจัดการเวชภัณฑ์ทางการแพทย  ์(ชนิดอุปกรณ์ป้องกัน

ตนเอง) เม่ือเกิดสภาวะวิกฤตโรคระบาดอุบัติใหม่ อุบัติซํ้ าและเกิดโรคระบาดโรคโควิด – 19 ของ

โรงพยาบาลสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราชรวบรวมขอ้มูล เช่น ปริมาณคงเหลือและความจาํเป็นใช้

เวชภณัฑใ์นภาวะวิกฤตโควิท-19  



 

4.บริหารจดัการเวชภณัฑ์ทางการแพทย(์ชนิดอุปกรณ์ป้องกนัตนเอง) ของโรงพยาบาลสมเด็จ

พระเจา้ตากสินมหาราชใน ดา้นการวางแผน (Plan) การปฏิบติั (Do) การตรวจสอบ (Check) และการ

ดาํเนินการ (Action) 

5.การพฒันาแนวทางการบริหารจดัการเวชภณัฑ์ทางการแพทยท์างการแพทย(์ชนิดอุปกรณ์

ป้องกนัตนเอง) ของโรงพยาบาลสมเดจ็พระเจา้ตากสินมหาราชและสถานพยาบาลในเครือข่าย 

6.สรุปผลการศึกษาและเสนอแนะ 

เพื่อให้การดาํเนินบริหารเวชภณัฑ์ทางการแพทย(์ชนิดป้องกนัตนเอง) ในภาวะการแพร่ระบาด

ของโรคโควิด -19 เป็นไปตามเป้าหมาย ทนัต่อสถานการณ์ โดยผูศึ้กษาไดห้าวิธีการท่ีจะบริหารจดัการ

ปริมาณความตอ้งการการใช้พสัดุโดยมีการจดัทาํแผนจดัซ้ือพสัดุกลางของโรงพยาบาล มีการควบคุม

กาํกบัการจดัซ้ือจดัจา้งเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบการคลงัดวัยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารงานพสัดุ

ภาครัฐ พ.ศ.2560 ดาํเนินการให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้ลดปัญหาการทุจริต

คอร์รัปชั่นในกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขและของ

โรงพยาบาลตามการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสในการดาํเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 

and Transparency Assessment: ITA) โดยนาํแนวคิดเก่ียวกบัการบริหารจดัการตามวงจรเดมม่ิง(PDCA) 

มาใชด้งัต่อไปน้ี 

 ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นวางแผน (PLAN)  

 เพื่อประสิทธิภาพของระบบการบริหารจดัการเวชภณัฑต์ามมาตรการในการดาํเนินการกาํกบัดูแล

ในการบริหารจดัการดา้นยาและเวชภณัฑข์องโรงพยาบาลทั้ง  ๙  ประเดน็ ผูศึ้กษาไดด้าํเนินการในขั้น

วางแผนดงัต่อไปน้ี 

 1. สาํรวจเวชภณัฑท์างการแพทย(์ชนิดอุปกรณ์ป้องกนัตนเอง)คงคลงั ท่ีจาํเป็นใชใ้นสถานการณ์

ระบาดของโรคโควิด-19 โดยการมอบหมายใหผู้รั้บผดิชอบดูแลคลงัเวชภณัฑท์างการแพทย(์ชนิด

อุปกรณ์ป้องกนัตนเอง) ทาํการสาํรวจเพื่อนาํมาใชเ้ป็นขอ้มูลนาํเขา้ในการและวางแผนในการจดัซ้ือจดั

จา้งใหมี้ความเพียงพอต่อการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี และเพื่อใหก้ารบริหารจดัการใหเ้กิดประสิทธิภาพ

ตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 2. ศึกษาขอ้มูลความตอ้งการเวชภณัฑ(์ชนิดอุปกรณ์ป้องกนัตนเอง) ท่ีจาํเป็นใชใ้นสถานการณ์

ระบาดของโรค  โควิด-19 ของหน่วยงานในโรงพยาบาลสมเดจ็พระเจา้ตากสินมหาราช เพื่อนาํมาวาง

ระบบการบริหารจดัการยาและเวชภณัฑ ์

 3. จดัทาํแผนการบริหารเวชภณัฑ(์ชนิดอุปกรณ์ป้องกนัตนเอง) ท่ีจาํเป็นใชใ้นสถานการณ์ระบาด

ของโรคโควิด-19 ทั้งดา้นการจดัซ้ือจดัจา้ง การตรวจรับ การควบคุม/เกบ็รักษา การเบิกจ่าย การใช ้การ

รายงานและการตรวจสอบและรายงาน 



 

 4. วางแผนในเร่ืองแหล่งทุนสนบัสนุนเวชภณัฑ ์โดยส่วนหน่ึงมาจาการสนบัสนุนจากหน่วยงาน

ตน้สงักดักระทรวงสาธารณสุข และอีกส่วนหน่ึงมาจากการหาแหล่งทุนสนบัสนุนอ่ืนๆ เช่น การบริจาค

จากหน่วยงานต่างๆ และจากผูท่ี้มีจิตศรัทธา  

ขั้นตอนท่ี 2 การดาํเนินงาน (DO) 

 1. สาํรวจขอ้มูลคงคลงัเวชภณัฑท์างการแพทย(์ชนิดอุปกรณ์ป้องกนัตนเอง) ท่ีจาํเป็นใชใ้น

สถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 ดงัแสดงในตารางท่ี 1   

ตารางท่ี 1 จาํนวนเวชภณัฑท์างการแพทย(์ชนิดอุปกรณ์ป้องกนัตนเอง)คงคลงั (ขอ้มูล 17 มี.ค.63) 

ลาํดบัท่ี รายการ หน่วย จํานวน 

1 Maskแบบคลอ้ง (Surgical Mask) ช้ิน 21,500 

2 Mask N 95 ช้ิน 480 

3 ชุดป้องกนัร่างกาย(Cover all) ชุด 350 

4 แวน่ครอบตาแบบใส (Goggles) ช้ิน 33 

5 หมวกคลุมผมชนิดใชแ้ลว้ท้ิง  ช้ิน 19,500 

6 กระบงัหนา้เลนส์ใส (Face shield)  ช้ิน 48 

7 ถุงมือยางชนิดใชแ้ลว้ท้ิง (disposable) คู่ 206,650 

8 ถุงมือไนไตร  ยาว 12 น้ิว  ชนิดใชแ้ลว้ท้ิง  คู่ 50 

9 ถุงสวมขา (Leg cover)   คู่ 100 

10 รองเทา้บูท     คู่ 5 

11 พลาสติก หุม้รองเทา้   คู่ 755 

12 เส้ือกาวน์ ชนิดกนันํ้า    ชุด 560 

  

 2. สาํรวจเวชภณัฑ(์ชนิดอุปกรณ์ป้องกนัตนเอง) ท่ีจาํเป็นใชใ้นสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-

19 ของหน่วยงานในโรงพยาบาลสมเดจ็พระเจา้ตากสินมหาราชและเครือข่ายบริการสุขภาพ ณ 17 มี.ค.

63 

จาํนวน 61 หน่วยงาน พบวา่หน่วยงานท่ีตอ้งการใชชุ้ดป้องกนัแบบชุดหมี (Full Scale) มี 16 หน่วยงาน

ไดแ้ก่ ER,ICU, หอ้งผา่ตดั, กลุ่มงานวิสญัญี, หอ้งผา่ตดัตา, หอ้งคลอด, หอผูป่้วยอายรุกรรมชาย, อายรุก

รรมหญิง,ศลัยกรรมหญิง, ศลัยกรรมชาย, สูตินรีเวชกรรม, งานไตเทียม, กลุ่มงานทนัตกรรม, กลุ่มงาน

รังสีวิทยา, หอผูป่้วยAIIRและCOHORT WARD  มี 10 หน่วยงานท่ีตอ้งการใชห้นา้กากอนามยัชนิดผา้   

 นอกจากน้ีพบวา่ความตอ้งการใชมี้จาํนวนมากกวา่จาํนวนคงคลงัเกือบทุกรายการ ทั้งน้ีระบบการ

จดัการของคณะกรรมการ EOC ของคปสอ.เมืองตาก ไดก้าํหนดใหผู้ป่้วยโรคโควิด-19นอนพกัรักษาตวัท่ี

หอ้งแยก, COHORT WARD หากมีอาการรุนแรงใหพ้กัรักษาตวัใน AIIR  ความจาํเป็นใชชุ้ดป้องกนัแบบ



 

ชุดหมี (Full Scale) จึงมีความจาํเป็นในเจา้หนา้ท่ีท่ีดูแลใหก้ารรักษาพยาบาลผูป่้วยติดเช้ือโควดิ –19

โดยตรง 

 3. การบริหารจดัการเวชภณัฑท์างการแพทย(์ชนิดอุปกรณ์ป้องกนัตนเอง)ของโรงพยาบาลสมเดจ็

พระเจา้ตากสินมหาราชและเครือข่ายบริการสุขภาพ  เพื่อใหก้ารบริหารจดัการดว้ยระบบยอ่ยต่างๆทั้ง 

การคดัเลือก ( Selection)  การจดัหา ( Procurement) การกระจาย (Distribution) และการใช ้(Use) มีความ

เหมาะสม ถูกตอ้งตามแนวทางการป้องกนัควบคุมโรคโควิด-19 กลุ่มภารกิจสาํรองเวชภณัฑแ์ละส่งกาํลงั

บาํรุง(Stockpiling and Logistics) ไดน้าํแนวทางการวนิิจฉยั ดูแลรักษา และการป้องกนัการติดเช้ือใน

โรงพยาบาลโรค COVID-19 ฉบบัปรับปรุง วนัท่ี 7 เมษายน 2563 โดยกรมการแพทยร่์วมกบัคณะทาํงาน

ดา้นการรักษาพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข คณะแพทยจ์ากมหาวิทยาลยัและสมาคมวิชาชีพต่างๆ

(ภาคผนวก)มาใชใ้นการจดัลาํดบัความสาํคญัการบริหารเวชภณัฑท์างการแพทย(์ชนิดอุปกรณ์ป้องกนั

ตนเอง) โดยจดักลุ่มจาํแนกตามระดบัความเส่ียงในการปฏิบติังาน ดงัน้ี  

  3.1 การคดัเลือก ( Selection) เวชภณัฑท์างการแพทย(์ชนิดอุปกรณ์ป้องกนัตนเอง)ตาม

มาตรฐานท่ีสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แนะนาํ (ภาคผนวก)โดยพยาบาลเฝ้าระวงัการติด

เช้ือของโรงพยาบาลหรือพยาบาลผูต้รวจสอบคุณภาพเวชภณัฑท์างการแพทย ์

  3.2 การจดัหา ( Procurement) คลงัเวชภณัฑโ์รงพยาบาลสมเดจ็พระเจา้ตากสินมหาราชได้

กาํหนดจุดสัง่ซ้ือซํ้า หรือจุดสัง่ซ้ือสินคา้ใหม่ (Re  Order Point)ไว ้ 1 เดือน และสินคา้คงคลงัไม่เกิน 2 

เดือน 

  3.3 การกระจาย (Distribution)  

   3.3.1 ชุดป้องกนัแบบชุดหมี (Full Scale)จดัสรรดงัน้ี 

    1.หอ้งแยก, COHORT WARD, AIIR จดัสรร 100 ชุด(เม่ือมีการใชส้ามารถเบิก

คืนไดใ้นวนัต่อไป) 

    2. ER,ICU,หอ้งผา่ตดั,กลุ่มงานวิสญัญี, ,ศลัยกรรมหญิง,ศลัยกรรมชาย กลุ่ม

งานรังสีวิทยา จดัสรรสาํรองไวท่ี้ER 50 ชุด หอ้งผา่ตดัตา,หอ้งคลอด,หอผูป่้วยอายรุกรรมชาย,อายรุกรรม

หญิง,สูตินรีเวชกรรม,งานไตเทียม,กลุ่มงานทนัตกรรม,จดัสรรสาํรองไวท่ี้ตึกอายรุกรรมชาย 50 ชุด (เม่ือ

มีการใชส้ามารถเบิกคืนไดใ้นวนัต่อไป) 

  3.3.2 การจดัสรร Surgical Maskและหนา้กากผา้ 

    1. กลุ่มเส่ียงมาก (กลุ่มสีแดง) หมายถึง กลุ่มเจา้หนา้ท่ีท่ีสมัผสักบัผูป่้วยโดยตรง

มีจาํนวน 38 หน่วยงาน(ภาคผนวก) มีเจา้หนา้ท่ี  662 คน จดัสรร Surgical Mask และ/หรือ N95 

    2.กลุ่มเส่ียงปานกลาง (กลุ่มสีเหลือง) หมายถึง กลุ่มเจา้หนา้ท่ีในหน่วยงาน

สนบัสนุนท่ีไม่ไดส้มัผสัผูป่้วยโดยตรงอยา่งใกลชิ้ดมีจาํนวน 17 หน่วยงาน(ภาคผนวก)  มีเจา้หนา้ท่ี 247 

คน จดัสรรSurgical Mask และจดัสรรหนา้กากผา้  



 

    3. กลุ่มเส่ียงนอ้ย (กลุ่มเขียว) หมายถึง กลุ่มเจา้หนา้ท่ีในหน่วยงานสนบัสนุนท่ี

ไม่ไดส้มัผสัผูป่้วยมีจาํนวน 16 หน่วยงาน(ภาคผนวก)  มีเจา้หนา้ท่ี 109 คน จดัสรรหนา้กากผา้  

  3.4 การใช(้Use) ใชต้ามแนวทางการวินิจฉยั ดูแลรักษา และการป้องกนัการติดเช้ือใน

โรงพยาบาลโรค COVID-19 ฉบบัปรับปรุง วนัท่ี 7 เมษายน 2563 โดยกรมการแพทยร่์วมกบัคณะทาํงาน

ดา้นการรักษาพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข คณะแพทยจ์ากมหาวิทยาลยัและสมาคมวิชาชีพต่างๆ 

 4.กาํหนดแนวทางการเบิกจ่ายเวชภณัฑ ์(ชนิดอุปกรณ์ป้องกนัตนเอง) ดงัน้ี 

  4.1 คณะกรรมการกลุ่มภารกิจสาํรองเวชภณัฑแ์ละส่งกาํลงับาํรุง(Stockpilling and 

Logistic) เป็นผูพ้ิจารณากาํหนดเกณฑก์ารเบิกจ่ายตามความจาํเป็นใชเ้วชภณัฑ(์ชนิดอุปกรณ์ป้องกนั

ตนเอง)ของแต่ละหน่วยงาน จดัสรร ดงัน้ี  

   4.1.1 กลุ่มเส่ียงมาก (กลุ่มสีแดง) จดัสรรSurgical Mask 1ช้ิน/คน/วนั จดัสรร N 95 ชนิด 

Medical ใชก้บัหน่วยงานท่ีดูแลผูป่้วย COVID-19, ARII clinic ,หอ้งผา่ตดัท่ีผา่ตดัผูป่้วยยนืยนั COVID-

19หรือผูป่้วยท่ีสงสยั COVID-19และER (สาํหรับบุคลากรท่ีเขา้ CPR ผูป่้วยท่ีสงสยั/ยนืยนั COVID-19) 

และชนิด non-Medical (Industrial) ใหใ้ชร่้วมกบัSurgical Mask  ใชก้บั ER (สาํหรับบุคลากรท่ีไม่ไดเ้ขา้ 

CPR แต่ตอ้งดูแลผูป่้วยท่ีสงสยัCOVID-19),เจา้หนา้ท่ีหอ้งปฏิบติัการท่ีทาํlab ส่ิงส่งตรวจทางเดินหายใจ 

ผูป่้วยสงสยั COVID-19,บุคลากรดูแลผูติ้ดเช้ือทางเดินหายใจท่ีแพร่กระจายทาง airborne เช่น วณัโรค 

  4.1.2กลุ่มเส่ียงปานกลาง (กลุ่มสีเหลือง) จดัสรรSurgical Mask 3ช้ิน/คน/สปัดาห์และ

จดัสรรหนา้กากผา้ 2ช้ิน/คน/2 สปัดาห์ 

  4.1.3 กลุ่มเส่ียงนอ้ย (กลุ่มเขียว) จดัสรรหนา้กากผา้ 4 ช้ิน/คน/2 สปัดาห์ 

 4.2 คณะกรรมการกลุ่มภารกิจสาํรองเวชภณัฑแ์ละส่งกาํลงับาํรุง(Stockpilling and Logistic) แจง้

เกณฑก์ารเบิกจ่ายต่อศูนยป์ฏิบติัการฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Emergency Operation Center :EOC) อาํเภอ

เมืองตาก จงัหวดัตาก ประกาศในระบบIntranet โดยทุกหน่วยงานลงบนัทึกในโปรแกรมการเบิก

เวชภณัฑ ์ทุกวนัพธุ(เดิมเบิกเดือนละ 1 คร้ังเพิ่มเป็นทุกสปัดาห์) ภายในเวลา 12.00น. และรับเวชภณัฑทุ์ก

วนัศุกร์ภายในเวลา 15.00น  

 5.การหาแหล่งทุนสนบัสนุนเวชภณัฑ ์

  5.1 กลุ่มงานพสัดุเป็นผูจ้ดัหาตามความเห็นของคณะกรรมการกลุ่มภารกิจสาํรองเวชภณัฑ์

และส่งกาํลงับาํรุง(Stockpilling and Logistic) ตามระเบียบพสัดุ 

  5.2 ขอรับการสนบัสนุนจากสาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัตาก สาํนกังานเขตสุขภาพท่ี 2 

ขอรับการสนบัสนุนงบประมาณงบทดลองราชการเชิงป้องกนัหรือยงัย ั้งภยัพิบติักรณีฉุกเฉิน เหตุการณ์

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จงัหวดัตากและจากสาํนกังานเหล่ากาชาดจงัหวดัตาก 

  5.3 ไดรั้บบริจาคจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและประชาชน 

  5.4 งานซกัฟอกและกลุ่มจิตอาสามีการตดัเยบ็หนา้กากผา้ 



 

ขั้นตอนท่ี 3 การตรวจสอบ(CHECK) 

 1.เจา้หนา้ท่ีรับผดิชอบรายงานยอดคงคลงัต่อกลุ่มภารกิจสาํรองเวชภณัฑแ์ละส่งกาํลงับาํรุง

(Stockpilling and Logistic)ทุกวนัองัคารก่อนเวลา 12.00 น.เพื่อบริหารจดัการใหเ้พยีงพอพร้อมใช ้ และ

วางแผนในการหาแหล่งทุนสนบัสนุนเวชภณัฑ ์

 2.ประธานกลุ่มภารกิจสาํรองเวชภณัฑแ์ละส่งกาํลงับาํรุง(Stockpilling and Logistic)รายงานยอด

คงคลงัต่อคณะกรรมการศูนยป์ฏิบติัการฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Emergency Operation Center :EOC) 

อาํเภอเมืองตาก จงัหวดัตาก ทุกวนัองัคารก่อนเวลา 14.00 น. 

 3.ประชุมคณะกรรมการ ทุกบ่ายวนัองัคารทบทวนแผนการบริหารเวชภณัฑ(์ชนิดอุปกรณ์ป้องกนั

ตนเอง)พร้อมรายงานผลการดาํเนินการ อตัราคงคลงั จาํนวนรายการเวชภณัฑ(์ชนิดอุปกรณ์ป้องกนั

ตนเอง)ท่ีมียอดเป็นศูนยห์รือตํ่ากวา่จุดกาํหนดสัง่ซ้ือซํ้า หรือจุดสัง่ซ้ือสินคา้ใหม่ (Re  Order Point) 

ขั้นตอนท่ี 4 การดาํเนินการ/ปรับปรุงแก้ไข (ACTION) จากการดาํเนินการ 3 ขั้นตอนพบวา่ 

 1.อตัราคงคลงัเวชภณัฑท์างการแพทย(์ชนิดอุปกรณ์ป้องกนัตนเอง)ในช่วงตน้ของการระบาดของ

มีไม่เพียงพอ คณะกรรมการกลุ่มภารกิจสาํรองเวชภณัฑแ์ละส่งกาํลงับาํรุง(Stockpilling and Logistic) ได้

ดาํเนินการดงัน้ี  

  1.1ขออนุมติัใหมี้ทีมเปิดPO เฉพาะเวชภณัฑท์างการแพทย(์ชนิดอุปกรณ์ป้องกนัตนเอง)

จากคณะกรรมการศูนยป์ฏิบติัการฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Emergency Operation Center :EOC) อาํเภอ

เมืองตาก จงัหวดัตาก ส่งผลใหก้ารเปิด PO มีความรวดเร็วข้ึน  

  1.2 มีการ shared resourceคลงัเวชภณัฑ(์ชนิดอุปกรณ์ป้องกนัตนเอง) ระหวา่งหน่วยงาน 

เพื่อลดความส้ินเปลืองจากการเบิกไป สาํรองเวชภณัฑข์องหน่วยงานต่างๆ โดยจดัทาํ Full Scale kit set 

(เวชภณัฑชุ์ดป้องกนัแบบชุดหมี (Full Scale))ไวต้ามโซนเม่ือมีผูป่้วยยนืยนั ติดเช้ือCOVID-19 สามารถ

นาํไปใชไ้ดท้นัที โดยมีการจดัโซนดงัน้ี  โซน 1 อาคารอุบติัเหตุประกอบดว้ย ER,ICU,หอ้งผา่ตดั,กลุ่ม

งานวิสญัญี ,ศลัยกรรมหญิง,ศลัยกรรมชาย กลุ่มงานรังสีวิทยา จดัสรรสาํรองไวท่ี้ ER โซน2 อาคารรวม

นํ้าใจ ประกอบดว้ยหอ้งผา่ตดัตา,หอ้งคลอด,หอผูป่้วยอายรุกรรมชาย,อายรุกรรมหญิง,สูตินรีเวชกรรม,

งานไตเทียม,กลุ่มงานทนัตกรรม,จดัสรรสาํรองไวท่ี้ตึกอายรุกรรมชาย  

  1. 3 หากมีความจาํเป็นตอ้งใชเ้วชภณัฑท์างการแพทย(์ชนิดอุปกรณ์ป้องกนัตนเอง)เพิม่

สามารถแจง้ความประสงคข์อเพิ่มไดท่ี้ หมายเลขโทรศพัทภ์ายใน 2020 และบนัทึกแบบฟอร์มขอเบิก

เพิ่มเติม 

 2.มาตรฐานและคุณภาพเวชภณัฑ(์ชนิดอุปกรณ์ป้องกนัตนเอง)ทุกแหล่งสนบัสนุนไดรั้บการ

ตรวจสอบมาตรฐานทางการแพทยแ์ละคดัแยกโดยพยาบาล IC ก่อนนาํเขา้คลงัเวชภณัฑ ์



 

 3.อตัราคงคลงัของเวชภณัฑ(์ชนิดอุปกรณ์ป้องกนัตนเอง)สามารถบริหารได ้ 2 เดือนมีการปรับ

การเบิกจ่ายในส่วน Surgical Mask 1 คน/1ช้ิน/1วนั ใหก้บัเจา้หนา้ท่ีทุกคน และปรับการจ่ายแบบนบัช้ิน

เป็นการปัดเศษใหค้รบจาํนวนเป็นกล่องเพื่อลดภาระงานของเจา้หนา้ท่ี 

 

ส่วนสรุป  

จากการการบริหารเวชภณัฑใ์นโรงพยาบาลสมเดจ็พระเจา้ตากสินมหาราชช่วงภาวะวิกฤตโควิด- 

19 พบวา่ 

1. กลุ่มงานบริหารโรงพยาบาลสมเดจ็พระเจา้ตากสินมหาราช สามารถดาํเนินการวางแผนการ 

จดัซ้ือพสัดุตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐพ.ศ.2560 

อยา่งเคร่งครัดและปฏิบติังานไดต้ามแผนอยา่งมีประสิทธิภาพประสิทธิผลตามหลกัธรรมาภิบาลผา่น

เกณฑร์ะดบัคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาํเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ระดบัสูงสุด คือ ได้

คะแนนผลการประเมิน 80 ข้ึนไป โดยสาํรวจเวชภณัฑท์างการแพทย(์ชนิดอุปกรณ์ป้องกนัตนเอง)คงคลงั 

ท่ีจาํเป็นใชใ้นสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 โดยการมอบหมายใหผู้รั้บผดิชอบดูแลคลงัเวชภณัฑ์

ทางการแพทย(์ชนิดอุปกรณ์ป้องกนัตนเอง) ทาํการสาํรวจ และศึกษาขอ้มูลความตอ้งการเวชภณัฑ(์ชนิด

อุปกรณ์ป้องกนัตนเอง) ท่ีจาํเป็นใชใ้นสถานการณ์ระบาดของโรค  โควิด-19 ของหน่วยงานใน

โรงพยาบาลสมเดจ็พระเจา้ตากสินมหาราช เพื่อนาํมาวางระบบการบริหารจดัการยาและเวชภณัฑ ์รวมทั้ง

ทาํแผนการบริหารเวชภณัฑ(์ชนิดอุปกรณ์ป้องกนัตนเอง) ท่ีจาํเป็นใชใ้นสถานการณ์ระบาดของโรคโค

วิด-19 ทั้งดา้นการจดัซ้ือจดัจา้ง การตรวจรับ การควบคุม/เกบ็รักษา การเบิกจ่าย การใช ้ การรายงานและ

วางแผนในเร่ืองแหล่งทุนสนบัสนุนเวชภณัฑ ์ โดยส่วนหน่ึงมาจาการสนบัสนุนจากหน่วยงานตน้สงักดั

กระทรวงสาธารณสุข อีกส่วนหน่ึงมาจากการหาแหล่งทุนสนบัสนุนอ่ืนๆ เช่น การบริจาคจากหน่วยงาน

ต่างๆ และจากผูท่ี้มีจิตศรัทธา 

 

 

1.1 มีระบบการบริหารจดัการงานพสัดุ ทั้งการควบคุม กาํกบัการเบิกจ่ายไดต้ามแผนท่ีมี 

ความคุม้ค่าในการใชจ่้ายงบประมาณ ส่งผลใหก้ารบริหารจดัการงบประมาณไดดี้มีประสิทธิภาพคุม้ค่า 

สอดคลอ้งกบันโยบายของกระทรวงสาธารณสุขและของโรงพยาบาล โดยสามารถประหยดังบประมาณ

ท่ีใชจ่้ายจริงจากงบประมาณท่ีคาดการณ์ไวไ้ดม้ากกวา่ร้อยละ 5 ข้ึนไปโดยดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

1.1.1 สาํรวจขอ้มูลคงคลงัเวชภณัฑท์างการแพทย(์ชนิดอุปกรณ์ป้องกนัตนเอง) ท่ี 

จาํเป็นใชใ้นสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 

1.1.2 สาํรวจเวชภณัฑ(์ชนิดอุปกรณ์ป้องกนัตนเอง) ท่ีจาํเป็นใชใ้นสถานการณ์ปกติ 



 

และสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด – 19 ของหน่วยงานในโรงพยาบาลสมเดจ็พระเจา้ตากสินมหาราช 

และเครือข่ายบริการสุขภาพ 

 1.1.3 มีการเปรียบเทียบจาํนวนคงคลงัเวชภณัฑ์ทางการแพทย(์ชนิดอุปกรณ์ป้องกัน

ตนเอง)กับการสํารวจความตอ้งการใช้ของหน่วยงานทั้ งหมดในโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน

มหาราชและเครือข่าย 

1.2 สามารถการบริหารจดัการเวชภณัฑท์างการแพทย(์ชนิดอุปกรณ์ป้องกนัตนเอง)ใหมี้ 

ความเพยีงพอต่อความตอ้งการของผูป้ฏิบติังานทั้งในภาวะปกติและภาวการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด–

19 หรือภาวะฉุกเฉินอ่ืนๆส่งผลใหก้ารใหบ้ริการมีคุณภาพและใหผู้ม้ารับบริหารไดรั้บความพึงพอใจ โดย

บริหารจดัการระบบยอ่ยต่างๆทั้งการคดัเลือก (Selection) เวชภณัฑท์างการแพทย(์ชนิดอุปกรณ์ป้องกนั

ตนเอง)ตามมาตรฐานท่ีสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แนะนาํ โดยพยาบาลเฝ้าระวงัการติด

เช้ือของโรงพยาบาลหรือพยาบาลผูต้รวจสอบคุณภาพเวชภณัฑท์างการแพทย ์ การจดัหา(Procurement) 

โรงพยาบาลไดก้าํหนดจุดสัง่ซ้ือซํ้าหรือจุดสัง่ซ้ือสินคา้ใหม่(Re Order Point)ไว ้1 เดือน และสินคา้คงคลงั

ไม่เกิน 2 เดือน การกระจาย (Distribution)  ชุดป้องกนัแบบชุดหมี (Full Scale) โดยกลุ่มเส่ียงมาก (กลุ่มสี

แดง) หมายถึง กลุ่มเจา้หนา้ท่ีท่ีสมัผสักบัผูป่้วยโดยตรงมีจาํนวน 38 หน่วยงาน(ภาคผนวก) มีเจา้หนา้ท่ี  

662 คน จดัสรรSurgical Mask และ/หรือ N95 กลุ่มเส่ียงปานกลาง (กลุ่มสีเหลือง) หมายถึง กลุ่ม

เจา้หนา้ท่ีในหน่วยงานสนบัสนุนท่ีไม่ไดส้มัผสัผูป่้วยโดยตรงอยา่งใกลชิ้ดมีจาํนวน 17หน่วยงาน มี

เจา้หนา้ท่ี 247 คน จดัสรรSurgical Mask และจดัสรรหนา้กากผา้ และ กลุ่มเส่ียงนอ้ย (กลุ่มเขียว) หมายถึง 

กลุ่มเจา้หนา้ท่ีในหน่วยงานสนบัสนุนท่ีไม่ไดส้มัผสัผูป่้วยมีจาํนวน 16 หน่วยงาน(ภาคผนวก)  มี

เจา้หนา้ท่ี 109 คน จดัสรรหนา้กากผา้  

1.3.กาํหนดแนวทางการเบิกจ่ายเวชภณัฑ ์ดงัน้ีคณะกรรมการกลุ่มภารกิจสาํรอง 

เวชภณัฑแ์ละส่งกาํลงับาํรุง(Stockpilling and Logistic) เป็นผูพ้ิจารณากาํหนดเกณฑก์ารเบิกจ่ายตามความ

จาํเป็นใชเ้วชภณัฑ(์ชนิดอุปกรณ์ป้องกนัตนเอง)ของแต่ละหน่วยงาน จดัสรร ดงัน้ี กลุ่มเส่ียงมาก (กลุ่มสี

แดง) จัดสรรSurgical Mask 1ช้ิน/คน/วนั  จัดสรร N 95 ชนิด Medical ใช้กับหน่วยงานท่ีดูแลผูป่้วย 

COVID-19, ARII clinic ,ห้องผ่าตดัท่ีผ่าตดัผูป่้วยยืนยนั COVID-19หรือผูป่้วยท่ีสงสัย COVID-19และ

ER (สาํหรับบุคลากรท่ีเขา้ CPR ผูป่้วยท่ีสงสยั/ยนืยนั COVID-19) และชนิด non-Medical (Industrial) ให้

ใช้ร่วมกับSurgical Mask  ใช้กับ ER (สําหรับบุคลากรท่ีไม่ได้เข้า CPR แต่ต้องดูแลผู ้ป่วยท่ีสงสัย

COVID-19),เจ้าหน้าท่ีห้องปฏิบัติการท่ีทําlab ส่ิงส่งตรวจทางเดินหายใจ ผูป่้วยสงสัย COVID-19,

บุคลากรดูแลผูติ้ดเช้ือทางเดินหายใจท่ีแพร่กระจายทาง airborne เช่น วณัโรค กลุ่มเส่ียงปานกลาง (กลุ่มสี

เหลือง) จดัสรรSurgical Mask 3ช้ิน/คน/สปัดาห์และจดัสรรหนา้กากผา้ 2ช้ิน/คน/2 สัปดาห์และกลุ่มเส่ียง

นอ้ย (กลุ่มเขียว) จดัสรรหนา้กากผา้ 4 ช้ิน/คน/2.สปัดาห์ 

 1.4.เปิดโอกาสใหมี้การแข่งขนัอยา่งเป็นธรรมตรวจสอบไดมุ่้งเนน้การเปิดเผยขอ้มูลต่อ 



 

สาธารณชนโดยใหภ้าคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐซ่ึงเป็นมาตรการ

หน่ึงในการป้องกนัปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบดว้ยการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารผา่นเวป็ไซตข์อง

โรงพยาบาล 

 1.5.สามารถขยายผลการปฏิบติังานตามตวัช้ีวดัมิมติภายในการพฒันาองคก์ารตามเป้าหมาย 

ท่ีกาํหนดสอดคลอ้งกบัพนัธกิจของโรงพยาบาลสมเดจ็พระเจา้ตากสินมหาราช คือ พฒันาระบบบริหาร

จดัการดว้ยดิจิทอลและหลกัธรรมาภิบาลและสอดคลอ้งคือ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการเงิน การคลงั 

และบุคลากรท่ีมีสมรรถนะสูง 

2. มีระบบการบริหารจดัการงานพสัดุ ทั้งการควบคุม กาํกบัการเบิกจ่ายไดต้ามแผนท่ีวางไว ้

และสามารถประหยดังบประมาณท่ีใชจ่้ายจริงจากงบประมาณท่ีคาดการณ์ไวไ้ดม้ากกวา่ร้อยละ 5 ข้ึนไป 

3. โรงพยาบาลมีแผนการบริหารเวชภณัฑ(์ชนิดอุปกรณ์ป้องกนัตนเอง)ท่ีจาํเป็นทั้งใน 

สถานการณ์ปกติและในสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งดา้นการจดัซ้ือจดัจา้ง การตรวจรับ การ

ควบคุม/เกบ็รักษา การเบิกจ่าย การใช ้การรายงานและการตรวจสอบและรายงาน 

4. ผา่นการประเมินตวัช้ีวดัมติภายในการพฒันาองคก์ารตามเป้าหมายท่ีกาํหนดสอดคลอ้งกบั 

พนัธกิจของโรงพยาบาลสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช คือ พฒันาระบบบริหารจดัการดว้ยดิจิทอลและ

หลกัธรรมาภิบาลและสอดคลอ้งคือ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการเงิน การคลงั และบุคลากรท่ีมี

สมรรถนะสูง 

5. การเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารผา่นเวป็ไซตข์องโรงพยาบาล เพื่อใหภ้าคประชาชนสามารถ 

ตรวจสอบการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐตามในการป้องกนัปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบครบ 100 % 
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สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองตาก คณะกรรมกลุ่มภารกิจสํารองเวชภัณฑ์และส่งกําลังบํารุง
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