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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 การประยุกตใชแนวคิด 3C-PDSA ในการพยาบาลผูปวยโควิด-19 ในโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร  
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  งานการพยาบาลผูปวยพิเศษยูงทอง 2 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) นางสาวสุธาศินี แสนแพง  ตําแหนง พยาบาล  
ชื่อผูประสานงาน นางสาวธนิตา ทิพยมาลี งานนโยบายและแผน โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ 
โทรศพัท 02-977-8498    อีเมล  tuh.tqmb@gmail.com 
 
สรุปจุดท่ีเปน “วิธีปฏบิัติที่เปนแบบอยางท่ีดีเยี่ยม” 

1) การใหบริการของโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตรในระยะแรกยังขาดแคลนอุปกรณทางการแพทยท่ีจําเปนตอการให
การรักษา เชน เครื่องผลิตออกซิเจน เครื่องติดตามสัญญาณชีพ รวมทั้งบุคลากรที่ขาดประสบการณการดูแลผูปวย 
โควิด-19 ทีมจึงนําแนวคิดการพัฒนาคุณภาพ 2P Safety ที่มุงเนนความปลอดภัยของผูปวยและบุคลากร รวมทั้งการใช
เครื่องมือคุณภาพ 3C-PDSA มาเปนเครื่องมือในการขับเคลื่อนทีมเพ่ือพัฒนาการดูแลผูปวยโควิด-19 ในโรงพยาบาล
สนามธรรมศาสตร เชื่อมโยงกับการพัฒนาคุณภาพงานใหสําเร็จตามเปาหมายโดยใชแนวคิด OKRs  
 
ประสิทธิผล 
1) อัตราการเสียชีวิตในโรงพยาบาลสนาม = 0 ราย 
2) อุบัติการณ Unplanned CPR = 0 ราย 
3) อัตราการจําหนายกลับบานตามระยะเวลากําหนด 14 วัน นับจากวันตรวจพบเชื้อ= 93 % 
4) อัตราบุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่ในการดูแลผูปวยไมติดเชื้อ COVID-19 = 0 % 
5) อัตราความพึงพอใจตอบริการทางการพยาบาล = 93.75 % 
 
การอนุญาตใหมูลนิธิฯ จัดใหผูสนใจเขาเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององคกรผูสมัครนี้ได    
  [  ] อนุญาต   [  ] ไมอนุญาต 
การอนุญาตใหมูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงานระหวางที่นําเสนอในวันการจัดงานขององคกรผูสมัครนี้ได 
             [  ] อนุญาต   [  ] ไมอนุญาต 
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บทคัดยอ 
 
ชื่อเรื่อง : การประยุกตใชแนวคิด 3C-PDSA ในการพยาบาลผูปวยโควิด-19 ในโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร 
 
ประวัติและความเปนมาโดยยอ : 

คุณภาพของการพยาบาลเปนประเด็นสําคัญในการใหบริการทางสุขภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งในสถานการณการ
ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีการแพรระบาดเปนวงกวางเชนในปจจุบัน รูปแบบการใหบริการทางพยาบาลผูปวย
จึงไดมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน ในสภาวะที่การระบาดของโรครุนแรงมากขึ้น
สงผลใหความตองการเตียงสูงข้ึน ในขณะที่โรงพยาบาลไมสามารถขยายบริการเพื่อรองรับผูปวยไดทันกับความตองการ 
การใหบริการทางสุขการพยาบาลจึงมีการปรับตัวใหสอดคลองกับสถานการณ ปรับรูปแบบบริการ ประยุกตใชทรัพยากร
ที่ม ีคดิคนวิธีการทํางานใหม ๆ เพ่ือใหสามารถใหการพยาบาลผูปวยไดในขณะเดียวกันก็ยังคงไวซึ่งคุณภาพการพยาบาล 
ความปลอดภัยทั้งผูปวยและบุคลากร 

ในสถานการณการระบาดรุนแรงของไวรัสโคโรนา 2019 โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร ไดเปดรับผูปวยตั้งแต
วันที่ 11 เมษายน – 22 ตุลาคม 2564 รวมระยะเวลา 200 วันในการใหการรักษาพยาบาลผูปวยโควิดในสถานการณ
การระบาดรุนแรง สามารถรองรับผูปวยไดถึง 470 เตียง สถานการณการระบาดระรอกที่ 3-4 นี้มีความแตกตางไปจาก
เดิม ซึ่งพบวาอาการและอาการแสดงของผูปวยมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและไมแนนอน รูปแบบการใหบริการจึง
ตองมีการปรับใหทันตออาการเปลี่ยนแปลงของผูปวย ทั้งนี้การใหบริการของโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตรในชวงแรก
ยังขาดแคลนอุปกรณทางการแพทยที่จําเปน เชน เครื่องผลิตออกซิเจน เครื่องติดตามสัญญาณชีพ สําหรับใหการรักษา
ผูปวยในรายที่มีภาวะปอดอักเสบและสถานการณการระบาดรุนแรงมากขึ้นจนโรงพยาบาลหลักไมสามารถรับยายผูปวย
ที่มีอาการมากขึ้นได โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตรจึงตองมีการเพิ่มศักยภาพในการดูแลรักษาผูปวยโดยไดมีการขยาย
การบริการใหสามารถดูแลผูปวยกลุมสีเหลืองที่มีอาการมากและมีความจําเปนตองใชออกซิเจนในการรักษาไดพรอมท้ังมี
การนําเทคโนโลยีดานการสื่อสาร Applications Lineและ Social media ตาง ๆ มาใชในการสื่อสารกับผูปวย มีการใช 
CCTV ในการเฝาระวัง ติดตามอาการอยางใกลชิดในผูปวยกลุมเสี่ยง การดูแลรักษาผูปวยในโรงพยาบาลสนาม
ธรรมศาสตรตองอาศัยความรวมมือระหวางสหสาขาวิชาชีพ ดังนั้น หลักการคิดสําคัญจึงไดใช 3C-PDSA มาเปนแนวคดิ
หลักในการปฏิบัติงานและพัฒนาการดูแลผูปวยโควิด-19 ใหฟนหายสามารถกลับสูชุมชนได 
 
วิสัยทัศน คานิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย: 
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การแกไขปญหาและนําไปปฏิบัต ิ
 การใหการดูแลผูปวยโรคติดเชื้อโควิด-19 ในโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร ไดใชเครื่องมือคุณภาพ 3P-PDSA 
และแนวคิด 2Psafety มาเปนแนวคิดหลักในการพัฒนา  

 
P: Purpose เปาหมายของการปฏิบัติการพยาบาล ในการใหบริการทางการพยาบาลในสถานการณโรคระบาด

ไวรัสโคโรนา 2019 ทีมการพยาบาลไดใหความสําคัญกับความปลอดภัยของผูเก่ียวของ ยึดหลัก 2Psafety ไดแก ความ
ปลอดภัยทั้งผูปวย (Patient) บุคลากร (Personnel) และเพิ่มมิติทางดานความปลอดภัยของสังคม (People and 
Public)  

 
P: Process ในขั้นตอนการการปฏิบัติ เพ่ือใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดในแนวทางเดียวกัน จึงไดมีการ

ออกแบบกระบวนการปฏิบัติงาน แนวทางการดูแลผูปวยตั้งแตแรกรับถึงจําหนายโดยจัดทําในรูปแบบ SOP (Standard 
Operation Procedure) แนวทางการปองกันและควบคุมการแพรกระจายเชื้อ แนวทางปฏิบัติในการใชเครื่องปองกัน
สวนบุคคล (PPE) กําหนดลักษณะงานประจําตําแหนงและมีการมอบหมายงานที่ชัดเจน ในสวนของกระบวนการดูแล
ผูปวยไดกําหนดเกณฑการเฝาระวังอาการเปลี่ยนแปลง (Early Warning Signs) แนวทางการจําหนายผูปวย 
แนวทางการรับยาย-สงตอผูปวย แนวทางการพยาบาลผูปวยในกลุมเฉพาะ เชน แนวทางการดูแลผูปวยเบาหวานที่ติด
เชื้อโควิด-19 เปนตน 

 
P: Performance  

 การประเมินผลลัพธทางการพยาบาลในผูปวยโควิด-19 ที่เขารับการรักษาในโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตรตาม
หลัก 2P safety และจุดเนน SPEC จึงไดมีการประเมินตัวชี้วัดดังนี ้

1) ดานความปลอดภัย(Safety) การใชแนวทางการเฝาระวังอาการเปลี่ยนแปลงและกําหนด Early warning 
signs ผลลัพธคืออัตราการเสียชีวิตในโรงพยาบาลสนาม = 0 ราย และอุบัติการณ Unplanned CPR ใน
โรงพยาบาลสนาม = 0 ราย 
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2) ดานกระบวนการ(Process) การนําแนวทางตาง ๆที่กําหนดโดยโรงพยาบาลมาใชในการปฏิบัติงาน ทําให
กระบวนการมีข้ันตอนที่ตอเนื่อง 

3) ดานความคุมคา(Efficiency) การบริหารจัดการเตียงอยางเหมาะสม กําหนดเกณฑการจําหนายผูปวยสงผล
ใหอัตราการจําหนายกลับบานตามระยะเวลากําหนด 14 วัน นับจากวันตรวจพบเชื้อ = 93 % 

4) ดานคุณภาพทางคลินิก (Clinical quality) ผูปวยสามารถจําหนายไดตามแผนการรักษา อุบัติการณการกลับ
เขารักษาดวยโรคเดิม = 0 นอกจากนี้สําหรับบุคลากรผูปฏิบัติงานใกลชิดผูปวยในโรงพยาบาลสนามไมเกิด
การติดเชื้อจากการปฏิบัติงาน  อัตราความพึงพอใจของผูใชบริการตอบริการทางการพยาบาล = 93.75 % 


