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ใบสมัครเพื่อเสนอบทความในงานการประชุม 
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 23rd Symposium on TQM-Best Practices in Thailand 

ประเภทการสมัคร [] TQM-Best Practices (ตองจัดทํา Abstract, Presentation Slide, Full Paper (ถามี*)  
และการทดลองนําเสนอผลงาน) 

[  ] TQM-Progressive Learners (ตองจัดทํา Abstract, Presentation Slide  
     และการทดลองนําเสนอผลงาน) 

ประเภทองคกร [  ] หนวยงานธุรกิจเอกชน  [  ] หนวยงานรัฐวิสาหกิจ        [  ] หนวยงานดานการศึกษา   
[  ] หนวยงานราชการและองคกรของรัฐ      [  ] หนวยงานทางดานสาธารณสุข 

ชื่อเรื่องนําเสนอ การปองกันดูแลตนเองใหรอดพนจากการติดเชื้อโควิด-19  
เปน “วิธีปฏิบัติท่ีเปนแบบอยางที่ดีเยี่ยม” ของกระบวนการ ในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเทานั้น)  

[  ] 1. การนําองคกร     [  ] 2. การวางแผนเชิงกลยุทธและการจัดการนโยบาย  
[  ] 3. การเอาใจใสลูกคาและตลาด   [  ] 4. การวัด การวิเคราะห และ การจัดการความรู  
[  ] 5. การเอาใจใสทรัพยากรบุคคล   [  ] 6. การจัดการกระบวนการ  
[  ] 7. การประยุกตระบบมาตรฐานตางๆเขากับการบริหารจัดการ  

ชื่อหนวยงาน  งานการพยาบาลผูปวยผาตัดไมคางคืน    โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ 
ที่อยู เลขที ่95 หมู 8 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120  
โทรศพัท 02-926-9999  โทรสาร  -   เว็บไซต  https://www.hospital.tu.ac.th 
ชื่อผูเขียน (ผูนําเสนอ)  นางรุงใจ รณธีร    ตําแหนง พยาบาล  
ชื่อผูประสานงาน นางสาวธนิตา ทิพยมาลี งานนโยบายและแผน โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ 
โทรศพัท 02-977-8498    อีเมล  tuh.tqmb@gmail.com 
 
สรุปจุดท่ีเปน “วิธีปฏบิัติที่เปนแบบอยางท่ีดีเยี่ยม” 

1) ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปองกันและควบคุมโรคติดเชื้อ อยางเครงครัด  
2) ปฏิบัติตัวตามนโยบายของโรงพยาบาล และตอบสนองมาตรการของรัฐอยางเครงครดั 
 
ประสิทธิผล 
1) บุคลากรในหนวยงาน ปฏิบัติหนาที่เก่ียวกับโควิด-19 ในชวงภาวะวิกฤติ ไดอยางเต็มท่ีไมมีการลาปวยหรือถูกกักตัว 

ผลลัพธ  บุคลากรในหนวยงานไมติดเชื้อโควิด-19 และไมมีความเสี่ยงสูง 100 % 
2) บุคลากรในหนวยงาน ปฏิบัติงานในสถานการณโควิด-19 ไดหลายบทบาทหนาท่ี ดังนี้ งานการพยาบาลคัดกรอง 

ผูปวยนอก, งานควบคุมโรคติดเชื้อ, หนวยตรวจปลอดเชื้อ, ออกหนวยชวยคัดกรองผูปวยติดเชื้อโควิด-19  
โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร, ศูนยฉีดวัคซีน 
ผลลัพธ  หนวยงานที่สงอัตรากําลังไปปฏิบัติหนาที่ภารกิจโควิด-19 จํานวน 6 หนวยงาน 

 
การอนุญาตใหมูลนิธิฯ จัดใหผูสนใจเขาเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององคกรผูสมัครนี้ได    
  [  ] อนุญาต   [  ] ไมอนุญาต 
การอนุญาตใหมูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงานระหวางที่นําเสนอในวันการจัดงานขององคกรผูสมัครนี้ได 
             [  ] อนุญาต   [  ] ไมอนุญาต 
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บทคัดยอ 
 
ชื่อเรื่อง : การปองกันดูแลตนเองใหรอดพนจากการติดเชื้อโควิด-19 
ประวัติและความเปนมาโดยยอ : 

ในสถานการณปญหาทั่วโลกจากการแพรระบาดของโรคโควิด-19 สงผลตอสุขภาพรางกายและมีผลกระทบตอ
สุขภาพจิตประชาชนทุกคนเปนอยางมาก ในฐานะบุคลากรทางการแพทยเปนอาชีพที่เปนที่พ่ึงเปนความหวังสูงสุดของ
ประชาชนทั่วไปในการรักษาเยียวยา ในชวงภาวะวิกฤติของประเทศที่มีผูคนติดเชื้อและเสียชีวิตจากโรคนี้ไดเพ่ิมจํานวน
มากขึ้นอยางรวดเร็ว โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติไดปรับมาตรการและแผนการรองรับผูปวยที่เขามารับ
บริการทั้งผูปวยนอกและผูปวยในอยางทันทวงที หนวยงานไดเปลี่ยนบทบาทหนาที่การทํางานจากการดูแลผูปวยนอก
ที่มารับการผาตัด เปนการทํางานดานการชวยเหลือที่เก่ียวของกับสถานการณโควิด-19 ในจุดที่ขาดอัตรากําลัง 
ไดจัดสรรอัตรากําลังเขารวมปฏิบัติหนาที่ในสวนนั้น ๆ อยางเต็มความสามารถ จํานวนอัตรากําลังทั้งหมด ประกอบดวย
พยาบาล 7 ตําแหนง ผูชวยพยาบาล 2 ตําแหนง และธุรการ 1 ตําแหนง โดยการจัดแบงอัตรากําลังนั้นในแตละชวงเวลา
ไมเทากัน โดยมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ  

การเตรียมความพรอมในการปฏิบัติงาน ทางหนวยงานไดจัดเตรียมการใหบุคลากรทุกคนมีการฝกปฏิบัติใส 
ชุด PPE อยางถูกตอง จากงานควบคุมโรคติดเชื้อ และฝกซอมหลายครั้งจนปฏิบัติไดคลองแคลว พรอมรับมือกับ
สถานการณ มีการใหความรูเก่ียวกับสถานการณอยางตอเนื่อง การเตรียมพรอมทางดานรางกายเปนสวนหนึ่งที่ตอง
พรอมเสมอ และในดานจิตใจบุคลากรไมตางจากประชนท่ัวไปที่ตองเผชิญกับความเครียดและวิตกกังวล แตทุกคน 
มีความตั้งใจอยางเต็มท่ีกับบทบาทหนาที่ที่ปรับเปลี่ยนตามสถานการณอยูตลอดเวลา เพ่ือชวยเหลืองานสําคัญของ
โรงพยาบาล และทุกคนปฏิบัติตามนโยบายอยางเครงครัด ทั้งในหนวยงานในโรงพยาบาล ตลอดจนการเครงครัดในการ
ใชชีวิตประจําวันที่บาน เพ่ือลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อ นอกจากนี้ หนวยงานไดทบทวนแนวทางการทํางาน ดวยการ
เพิ่มศักยภาพในการใชเทคโนโลยี ยุค 5G ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด การนํานวัตกรรมตาง ๆ อาทิ แอพพลิเคชั่น 
แพลตฟอรมตาง ๆ เขามาชวยอํานวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานใหมากขึ้น เชน การติดตอสื่อสาร
ผานทาง line Official , ทาง line group, การประชุมหนวยงานออนไลน เปนตน 

จากสภาวการณที่เกิดขึ้นนี้ ตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับโควิด-19 ไมมีบุคลากรของหนวยงานติดเชื้อ 
โควิด-19 ไมเกิดเหตุการณความเสี่ยง ไมมีการกักตัว ทุกคนปฏิบัติตัวอยางเครงครัด ท้ังในการปฏิบัติงานตลอดจนการใช
ชีวิตประจําวันกับครอบครัว ทําใหรอดพนจากการติดเชื้อโควิด-19 และสิ่งสําคัญที่สุดของการปฏิบัติหนาท่ีคือ 
ไมมีบุคลากรในหนวยงานที่หยุดงานหรือลางานจากสาเหตุที่เก่ียวของกับโรคระบาดโควิด-19 

วิสัยทัศน คานิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  3

รายละเอียดเพิ่มเติมของวิธีปฏิบัติท่ีเปนแบบอยางท่ีดีเยี่ยมที่สอดคลองกับคาประสิทธิผล  
1. การนํานโยบาย 

มีการนํานโยบายสูการปฏิบัติเปนไปอยางรวดเร็ว ตอบสนองตอสถานการณอยางทันตอเหตุการณ 
การระบาด มีการวางแผนที่เปนระบบ มีการทบทวนแผนเมื่อสถานการณเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ทางโรงพยาบาล 
มีนโยบายลดการผาตัดในรายที่ไมเรงดวน ทําใหจํานวนผูปวยนอกท่ีมาผาตัดลดลงอยางมาก จากปกติเฉลี่ย 
วันละ 15 ราย ลดเหลือวันละ 1 - 3 ราย หนวยงานจึงประสานกับงานการพยาบาลผูปวยกอนและหลังผาตัดในการรับ
ดูแลผูปวยนอกที่มาผาตัด และปดใหบริการของหนวยงาน เพื่อจัดอัตรากําลังไปชวยปฏิบัติงานในจุดบริการอื่น ๆ 
ที่ตองการอัตรากําลังเสริมในสถานการณโควิด-19 
 

2. การเตรียมความพรอมดานบุคลากรและการจัดสรรอัตรากําลัง 
ทางหนวยงานไดจัดสรรอัตรากําลังเขารวมปฏิบัติหนาที่ในสวนงานตาง ๆ อยางเต็มความสามารถ จํานวน

อัตรากําลังท้ังหมด มีพยาบาล 7 ตําแหนง ผูชวยพยาบาล 2 ตําแหนง และธุรการ 1 ตําแหนง โดยการจัดแบงอัตรากําลัง
นั้น ในแตละชวงเวลาไมเทากัน โดยมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ ดังนี ้

ในชวงระยะแรกของการระบาดของโควิด 19 ป 2563 จัดอัตรากําลังดังนี ้
- พยาบาล 2 คน ผูชวยพยาบาล 2 คน และธุรการ 1 คน ชวยปฏิบัติงานท่ีงานการพยาบาลผูปวยกอน

และหลังผาตัด 
- พยาบาลจุดคัดกรองอุณหภูมิดานหนา วันละ 1-2 คน 
- พยาบาลชวยปฏิบัติงานท่ีงานควบคุมโรคติดเชื้อ วันละ 1 คน 
- พยาบาลชวยปฏิบัติงานจุดตรวจโควิด-19 ที่หนวยปลอดเชื้อ วันละ 1 คน 
- พยาบาลออกหนวยชวยคัดกรองผูปวยติดเชื้อโควิด-19 ที่สมุทรสาคร 2 คน จํานวน 2 วัน 
- พยาบาลปฏิบัติงานเฝาระวังอาการผิดปกติหลังไดรับวัคซีน ของบุคลากรทางการแพทยของ

โรงพยาบาล โดยสงไปวันละ 1 คน ตามตารางที่กําหนดของสาขาการพยาบาลบริการพิเศษ 
ในป 2564 มีการระบาดของโควิด-19 รอบที่ 2 จัดอัตรากําลัง ดังนี ้
- พยาบาล 6 คน ผูชวยพยาบาล 2 และธุรการ 1 คน ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร 

ในชวงเวลาปรับลดอัตรากําลังของโรงพยาบาลสนามตามสถานการณของการระบาด ไดจัด
อัตรากําลังพยาบาล ผูชวยพยาบาล และธุรการ ปฏิบัติหนาที่ ท่ีศูนยฉีดวัคซีนที่หองประชุม 
สถาพรกวิตานนท 1 เปนเวลา 1 สัปดาห หลังจากนั้นก็กลับไปปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลสนาม
ธรรมศาสตร จนถึง วันที่ 17 ต.ค. 2564  

- หัวหนางานปฏิบัติงานที่ศูนยฉีดวัคซีน  
ในป 2565  
หลังจากปดใหบริการโรงพยาบาลสนาม ไดกลับมาปฏิบัติหนาที่ในหนวยงานการพยาบาลผูปวยผาตัดไมคางคืน

แตสถานการณผูปวยติดเชื้อโควิด-19 ยังมีจํานวนมาก ผูปวยมีความจําเปนและตองการรับการดูแลรักษาจาก
โรงพยาบาล บางรายไมสะดวกกักตัวที่บาน บางรายสะดวกกักตัวที่บาน แตผูติดเชื้อทุกคนตองไดรับการดูแลรักษาจาก
โรงพยาบาล ดังนั้น ทางโรงพยาบาลจึงมีนโยบายเปดใหบริการดูแลรักษาผูปวยติดเชื้อ แบบ Home Isolation (HI)  

- ในชวงเดือนมีนาคม 2565 ไดจัดอัตรากําลังพยาบาลไปปฏิบัติงานที่ HI วันละ 2 คน ทําใหมี
อัตรากําลังปฏิบัติงานที่หนวยงาน พยาบาล 4 คน ผูชวยพยาบาล 2 คน ธุรการ 1 คน   

- เดือนเมษายน 2565 จนถึงปจจุบัน โรงพยาบาลมีโครงการเจอจายจบ ปรับอัตรากําลังสงปฏิบัติงาน
ดังนี้ พยาบาล 1 คนทํางานที่ HI , พยาบาล 1 คนทํางานที่เจอจายจบ โดยบุคลากรอื่นที่เหลือ
ปฏิบัติงานท่ีงานการพยาบาลผูปวยผาตัดไมคางคืน 
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3. จัดการดูแลดานความปลอดภัยการควบคุมโรคติดเชื้อ   
3.1 ปฏิบัติตามนโยบาย/แนวทาง ขอกําหนดตาง ๆ ของโรงพยาบาล/งานควบคุมโรคติดเชื้อ ตลอดจน 

ตามนโยบายของสาขาการพยาบาลบริการพิเศษ ที่เก่ียวกับการปองกันการระบาดของโรคโควิด-19  
3.2 บุคลากรไดเรียนรูทั้งดานการจัดการและการปฏิบัติการเมื่อเกิดการระบาดของโรคโควิด-19 สามารถ

นํามาเปนแนวทางในการจัดการและการปฏิบัติการเมื่อเกิดโรคอุบัติใหมอ่ืน ๆ ที่มีลักษณะคลายกันได 
3.3 มีการดูแลดานความปลอดภัยทางดานการควบคุมการติดเชื้อของบุคคลากรไดดี มีการจัดใหมีอุปกรณ

ปองกันการติดเชื้อไดเหมาะสมกับความจําเปนตองใช  
3.4 มีการเนนย้ําบุคลากรใหปฏิบัติตามแนวทางปองกันการแพรกระจายเชื้อของโรงพยาบาล เชน การสวม

อุปกรณปองกันการแพรกระจายเชื้อ/การลางมือแบบ 5 Moment/การคัดกรองผูปวยอยางเขมงวด  
3.5 บุคลากรทุกคนมีการฝกปฏิบัติใสชุด PPE อยางถูกตองจากงานควบคุมโรคติดเชื้อ และฝกซอมปฏิบัติ

หลายครัง้จนปฏิบัติไดคลองแคลว มีการใหความรูเก่ียวกับสถานการณอยางตอเนื่อง 
3.6 มีการจัดดูแลดานความปลอดภัยการควบคุมโรคติดเชื้อสําหรับผูรับบริการ ดังนี ้

3.5.1 แจงผูรับบริการใหปฏิบัติตามแนวทางปองกันการแพรกระจายเชื้อของโรงพยาบาล 
3.5.2 ใหความรวมมือกับองคกรในการปองกันการแพรกระจายเชื้อในโรงพยาบาล เชน การจัดสถานที่

บริเวณหองพักรอของญาติ การจัดทํา Social distancing 
 

4. ปญหา อุปสรรค และวิธีการจัดการ 
4.1 แผนการดําเนินงานที่ตองมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ซึ่งบุคลากรทุกคนตองมีความตื่นตัว ติดตาม

สถานการณอยางใกลชิด ทันเหตุการณและพรอมตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน ทําใหเผชิญกับ
ความเครียดและวิตกกังวล แตทุกคนมีความตั้งใจอยางเต็มที่กับบทบาทหนาท่ีที่ปรับเปลี่ยนตาม
สถานการณอยูตลอดเวลา เพ่ือชวยเหลืองานสําคัญของโรงพยาบาล  

4.2 จากการกระจายอัตรากําลังไปปฏิบัติหลายที่ การแจงขาวสารตาง ๆ ตองปรับวิธีการปฏิบัติงาน 
ดวยการเพ่ิมศักยภาพในการใชเทคโนโลยี ยุค 5G ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด การนํานวัตกรรมตาง ๆ 
แอพพลิเคชั่น แพลตฟอรมตาง ๆ เขามาชวยอํานวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน
ใหมากขึ้น เชน การติดตอสื่อสารผานทาง line Official , ทาง line group, การประชุมหนวยงาน
ออนไลนผาน Zoom เปนตน 

 
แนวทางการปฏิบัติท่ัวไปเพื่อปองกันการแพรระบาดของโรคในโรงพยาบาล 

หลังจากจบภารกิจ นอกหนวยงาน สถานการณืโควิด-19 เริ่มมีสญัญาณที่ดีข้ึน ประชาชนไดรับวัคซีนกันมากขึ้น 
การติดเชื้อลดความรุนแรงลง โรงพยาบาลมีนโยบายการจัดการผูปวยผาตัด สามารถผาตัดในผูปวยนอกได งานการ
พยาบาลผูปวยผาตัดไมคางคืน กลับมาใหบริการผูปวยนอกที่มารับการผาตัด ตั้งแตวันที่ 18 ต.ค. 2564 จนถึงปจจุบัน 
โดยปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติเพ่ือปองกันการแพรระบาด ดังนี้ 

1. มีกระบวนการคัดกรองผูปวยนอกท่ีมารับบริการ ณ จุดซักประวัติบริเวณดานหนาของหองเตรียมผูปวย
ผาตัด (Preoperative Room) โดยการซักถามประวัติสัมผัสโรค และอาการของผูมารับบริการรวมทั้ง
ผูติดตามทุกคน  

2. ตรวจเช็คผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ ATK หรือ แบบ PCR ตามขอกําหนดของโรงพยาบาล 
3. จัดใหจุดบริการทุกจุดในหนวยงานมีการระบายอากาศที่ด ี
4. กําหนดใหบุคลากรทุกคน ผูมารับบริการและผูติดตามทุกคนสวมหนากากอนามัยตลอดเวลาที่อยูใน

โรงพยาบาล  
5. รณรงคใหการลางมือ โดยเฉพาะกอนรับประทานอาหารหลังออกจากหองน้ํา รวมทั้งในกิจกรรมการดูแล

ผูปวยตามหลักการที่องคการอนามัยโลกแนะนํา 
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6. กําหนดเปนนโยบายใหบุคลากรทุกคนถือปฏิบัติโดยเครงครดัในเรื่อง ดังตอไปนี ้
6.1 การงดเวนการรับประทานอาหารรวมกันเปนกลุม 
6.2 จัดใหมีฉากกั้นบนโตะรับประทานอาหารในหนวยงาน  
6.3 การงดกิจกรรมอ่ืนใดทุกรูปแบบที่อาจจะตองมีการถอดหนากากในขณะอยูรวมกัน เชน การไปงาน

เลี้ยงฉลอง 
7. กําหนดใหผูปวยทุกคนสวมหนากากอนามัยตลอดเวลา ยกเวนขณะรับประทานอาหาร ดื่มน้ํา และระหวาง

การให oxygen 
8. การเฝาระวังในบุคลากร ถามีอาการของการติดเชื้อที่ระบบทางเดินหายใจ พิจารณาใหพักจากการ

ปฏิบัติงานและไปรับการตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุโดยเร็ว รวมทั้งตรวจหาการติดเชื้อโควิด-19 ตามความ
เหมาะสม  
8.1 มีการเฝาระวังโดยการตรวจหาเชื้อโควิด-19 Antigen Test Kit (ATK) เปนประจําในหนวยงาน 

ตรวจ ATK ทุก 2 สัปดาหหรืออาจจะปรับความถ่ีของการตรวจตามขอมูลการระบาด และตามนโยบาย
ของโรงพยาบาล 

8.2 ถามีบุคลากรสัมผัสโรค ประเมินความเสี่ยงและปรึกษาผูเชี่ยวชาญดานการปองกันการติดเชื้อ 
เพ่ือตรวจหาการติดเชื้อโควิด-19 ตามความเหมาะสม 

9. สงเสริมใหบุคลากรรับการฉีดวัคซีนปองกันโควิด 19 ใหครบถวน 
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FLOW  
การปฏิบตัิงานในชวงสถานการณโควิด-19 

 
 

 
 

 

จัดสรรอัตรากําลัง
ปฏิบัติงานนอกหนวยงาน 

ใหความรูเก่ียวกับการปองกันการติดเชื้อ
และการแพรระบาดของเชื้อโควิด-19 

ฝกปฏิบัติใสชุด PPE 

ฝกปฏิบัตกิารชวยแพทย swab 

มีจุดท่ีขาด
อัตรากําลัง 

ปฏิบัติหนาที่ในหนวยงาน  

งานกอนและหลังผาตัด 

จุดคัดกรองอุณหภูมิ
ดานหนา 

งานควบคุมโรคติดเชื้อ 

หนวยปลอดเชื้อ 

คัดกรองผูปวยติดเชื้อ  
โควิด-19 ที่สมุทรสาคร 

โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร 

ป 2563 
จัดแบงอัตรากําลัง 

RN 2/PN 2 
ธุรการ 1 

RN 1-2 คน  

RN 1 คน  

RN 1 คน  

RN 2 คน   
ไป 2 วัน 

ป 2564 จัดแบงอัตรากําลัง 

ศูนยฉีดวัคซนีธรรมศาสตร 

RN 2/PN 2 
ธุรการ 1 

หัวหนางาน 

มี ไมม ี

หมายเหตุ.. 
RN (Registered nurse) พยาบาลวิชาชีพ 
PN (Practical Nurse) ผูชวยพยาบาล 


