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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 พัฒนาระบบบริการดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยใช Telemedicine (New normal)  
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  ศูนยความเปนเลิศทางดานโรคภูมิแพ โรคหืด และ โรคระบบหายใจ (Center of Excellence for 
Allergy Asthma and pulmonary Diseases ; TU-CAAP)   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) นางสาวนันทิกา ขอดเตชะ  ตําแหนง พยาบาล  
ชื่อผูประสานงาน นางสาวธนิตา ทิพยมาลี งานนโยบายและแผน โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ 
โทรศพัท 02-977-8498    อีเมล  tuh.tqmb@gmail.com 
 
สรุปจุดท่ีเปน “วิธีปฏบิัติที่เปนแบบอยางท่ีดีเยี่ยม” 

การนําหลักพัฒนาคุณภาพตามนโยบาย 2P Safety ที่มุงเนนถึงความปลอดภัยของผูปวยเปนสําคัญ 
กับหลักการบริหารงานโรงพยาบาลท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 4 ดาน ตามแนวคิด SPEC ไดแก ดานความ
ปลอดภัย (Safety) ดานกระบวนการ (Process) ดานความคุมคา (Efficiency) และดานคุณภาพทางคลินิก (Clinical 
quality) ผนวกกับการพัฒนาคุณภาพงานใหสําเร็จตามเปาหมายโดยใชแนวคิด OKRs อันจะนําทางสูการพัฒนาคุณภาพ
ทางคลินิกในกลุมผูปวยโรคภูมิแพ โรคหืด และโรคระบบหายใจ ไดอยางมปีระสิทธิภาพ  
 
ประสิทธิผล 
1) ระบบบริการ Telemedicine สามารถทําใหผูรับบริการมีการรักษาตอเนื่องและจํานวนผูปวย loss FU ในป 2564 
ลดลงจากป 2563  
 - loss FU ป 2563 เทากับ 38.79 % loss FU ป 2564 เทากับ 32.62 % สรุป ป 2564 ลดลงจากป 2563 
เทากับ 6.17 % 
2) ระบบบริการ Telemedicine สามารถสรางมูลคารายไดมากกวาหรือเทากับรอยละ 10 ของรายไดท้ังหมดของป 2563 

- รายได ป 2563 เทากับ 34,516,466.00 
- รายไดป 2564 เทากับ 39,146,421.75  
- รายไดป 2564 เพ่ิมขึ้น 13.41 % จากป 2563  
- รายไดท่ีเกิดจากการใชบริการ Telemedicine จํานวน 4,029,235 คิดเปนรอยละ 11.67 ของรายไดป 2563 
และ เปนรอยละ 10.29 ของรายไดป 2564 
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3) รพ.ตางจังหวัดทั่วประเทศไดรับ จํานวน 2,000 ชิ้น 
4) คนไขที่ไดรับการรักษาผานระบบ line official ไมเกิดอาการหืดกําเริบ และไมขาดยา 
 
การอนุญาตใหมูลนิธิฯ จัดใหผูสนใจเขาเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององคกรผูสมัครนี้ได    
  [  ] อนุญาต   [  ] ไมอนุญาต 
การอนุญาตใหมูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงานระหวางที่นําเสนอในวันการจัดงานขององคกรผูสมัครนี้ได 
             [  ] อนุญาต   [  ] ไมอนุญาต 
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บทคัดยอ 
 
ชื่อเรื่อง : พัฒนาระบบบริการดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยใช Telemedicine (New normal) 
ประวัติและความเปนมาโดยยอ : 

โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติเปนศูนยบริการทางการแพทยระดับตติยภูมิข้ันสูง (Super Tertiary 
Care) ที่มีขีดความสามารถในการใหบริการและมีความพรอมในการรักษาสูงสุด เนื่องจากเปนโรงพยาบาลท่ีใชสําหรับ
การเรียนการสอนเพ่ือผลิตบุคลากรทางดานการแพทย และเปนโรงพยาบาลสําหรับการคนควาวิจัยตาง ๆ ไดมีการ
ประกาศจัดตั้งศูนยความเปนเลิศทางดานโรคภูมิแพ โรคหืดและโรคระบบหายใจ (Center of Excellence for Allergy, 
Asthma and Pulmonary Diseases : TU-CAAP) ในปพ.ศ. 2559 เพ่ือดูแลรักษาผูปวยโรคภูมิแพ โรคระบบหายใจ
ไดแก โรคหืด โรคถุงลมอุดก้ัน และโรคเรื้อรังที่มีความยุงยากซับซอน เพ่ือใหบริการสุขภาพที่มีความทันสมัย กาวทัน
วิชาการและเทคโนโลยีทางการแพทย ใชแนวทางการดูแลผูปวยโรคหืดตามมาตรฐานสากล โดยมีผลงานวิจัย นวัตกรรม 
และ evidence base practice สนับสนุนบริการวิชาการ บุคลากรทางการแพทยไดฝกปฏิบัติทักษะการใหความรู 
การใชสื่อการสอน การใชยาพนรักษาโรคหืด การประเมินปญหาดวยหลัก 4Es ประกอบดวย ไดแก  Eating 
Environment Exercise Emotion และการจัดการปญหาโรคหืด เพ่ือใหผูปวยเขาถึงการรักษาและไดรับการดูแลที่
ตอเนื่องโดยการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมดูแลผูปวยอยางเปนองครวมโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ จะเปนเครื่องมือที่จะทํา
ใหการดูแลรักษาผูปวยโรคภูมิแพโรคหืดและโรคระบบหายใจมีประสิทธิภาพและการรักษาที่เปนเลิศ 

ในชวงที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 คนไขโรคภูมิแพ โรคหืด ก็ไดรับผลกระทบจากโรคนี้อยางมาก 
เนื่องจากเชื้อนี้อาจทําใหโรคกําเริบ และคนไขสวนหนึ่งขาดยา เพราะไมกลามาโรงพยาบาล รวมถึงหากติดเชื้อก็อาจทํา
ใหอาการรุนแรง และไมสามารถหายาพนฉุกเฉินไดทัน จากประเด็นดังกลาวจะเห็นวาความสําคัญของการดูแลผูปวย 
โรคภูมิแพ โรคหืด ใหเขาถึงบริการอยางรวดเร็วและอยางตอเนื่องในสถานการณการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 
เปนเรื่องที่สําคัญ ทางหนวยงานจึงไดนําหลักคุณภาพตามนโยบาย 2P Safety ที่มุงเนนถึงความปลอดภัย ประกอบกับ
การบริหารงานโรงพยาบาลท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 4 ดานไดแก  ดานความปลอดภัย (Safety) 
ดานกระบวนการ (Process) ดานความคุมคา (Efficiency) และดานคุณภาพ (Clinical quality) หรือ SPEC รวมกับ
การพัฒนาคุณภาพงานใหสําเร็จตามเปาหมายโดยใชแนวคิด OKRs ซึ่งเปนแผนพัฒนาคุณภาพและนโยบายของ
โรงพยาบาล พัฒนาระบบบริการดวยเทคโนโลยีท่ีทันสมัยโดยใช Telemedicine (New normal) และพัฒนาระบบให
คําปรึกษาออนไลนเพ่ือแกปญหาเหลานี้ เพ่ือใหคนไขไดรับการรักษาที่ดีที่สุด เขาถึงอุปกรณทางการแพทย และไดรับยา
ตอเนื่อง อันจะนําสูการพัฒนาคุณภาพทางคลินิกอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้คําแนะนําจากองคการอนามัยโลกให
หลีกเลี่ยงการพนยาแบบละอองฝอย (nebulization) เพราะจะทําใหเกิดการแพรกระจายของเชื้อโรคได จึงเปนที่มาของ
การพัฒนาอุปกรณเพ่ือชวยพนยาทดแทนการใช nebulizer เกิดนวัตกรรมใหม 
วิสัยทัศน คานิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย: 
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แนวทางการแกไขปญหาและการนําไปปฏิบัต ิ
 โดยใชแนวคิดคุณภาพพ้ืนฐาน 3P (Purpose-Process-Performance) ในการอธิบายกระบวนการพัฒนา

ผนวกกับแนวคิดหลักการ 2P Safety และกํารใช OKRs เปนกลยุทธในกํารขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพงานเพ่ือไปสู

เปาหมาย Patients Safety ในกลุมผูปวยโรคภูมิแพ โรคหืด ดังนี ้

Purposes:  

 1. ผูปวยโรคภูมิแพ โรคหืด ไมขาดยา มียาใชอยางตอเนื่องเพ่ิมคุณภาพการดูแลและการบริการ ในสถานการณ 

Covid - 19 และผูปวยโรคภูมิแพ โรคหืดไมมีอาการกําเริบมากกวาหรือเทากับ 85% 

 2. ระดับความสําเร็จของการนําระบบ Telemedicine มาใชในคลินิกใหบริการอยางนอย 2 คลินิก 

 3. มูลคาจากการพัฒนาระบบบริการ Telemedicine (New normal) 

 4. ความพึงพอใจของผูรับบริการในการใชบริการผานระบบ Telemedicine (New normal) 

5. โรงพยาบาลตาง ๆ ทั่วประเทศอยางนอย 400 โรงพยาบาลไดรับอุปกรณชวยพนยาเพื่อทดแทนการพนยา
แบบ nebulization ภายใน 1 ป 

6. ใหคําปรึกษาและสงยา รวมทั้งอุปกรณชวยพนยา ใหแกคนไขโรคหืดและภูมิแพ ทั่วประเทศ  
 

Processes & Performances (SPEC):  

 1. S = Safety ใชหลักการ 2P Safety ในสวนของการใหบริการ Telemedicine ผูรับบริการผานระบบ 

Telemedicine ไดรับการสอบถามอาการ/ติดตามอาการ จากแพทยทุกราย และไดรับการการแนะนําการปฏิบัติตัวโดย

พยาบาลทางโทรศัพทหลังตรวจเสร็จรวมทั้งการจัดทําวิดีโอเปนแบบ QR code ใหคําแนะนําการปฏิบัติตัวใหเหมาะสม

กับผูปวยแตละราย เชน การสอนพนยา การลางจมูก การปฏิบัติตัวเมื่อหืดกําเริบ เปนตน และ โทรติดตามอาการทุกราย

และตรวจสอบยาที่ผูรับบริการไดรับ พบวารอยละของผูรับบริการผานระบบ Telemedicine (New normal) ไมมี

อาการกําเริบ 100 % (มากกวาหรือเทากับ 85%)  

 อีกทั้งรับคําปรึกษาแบบออนไลน สงยารักษาโรคหืด และใหความรูในการตนเอง รวมถึงการใชยา สําหรับคนไข

โรคหืดและภูมิแพที่ติดเชื้อโควิด 19 ที่กําลังรักษาตัวอยูที่บาน โดยทําในรูปแบบ line official ชื่อ “สูโควิดพิชิตโรคหืด” 

และ asthma care application โดยไดรับความรวมมือกับไปรษณียไทย เพ่ือสงยาไปทั่วประเทศ 
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2. P = Process ไดนําเครื่องมือ OKRs มาประยุกตใชในการดูแลผูปวย โดยการใหเจาหนาที่ทุกคนในหนวยงาน
มีสวนรวมในการรับผิดชอบ OKRs รายบุคคล การดําเนินงานที่จัดแบงหนาที่ความรับผิดชอบใหชัดเจน มกีระบวนการ
ดังนี้ 

(1) วางแผนปรับปรุงกระบวนการทํางานรวมกับ IT ในการทํานัดหมายเพ่ือตรวจรักษาและการนัดหมายการรักษา
ผาน Telemedicine และมีการ Alert กอนวันนัด รวมท้ังแจงเตือนกอนถึงคิวตรวจ ผาน Application TUH For ALL  

(2) ปรับปรุงระบบ Application TUH for all และ Ishealth เพ่ือใหสอดคลองกับการใชงาน   
(3) ลงมือปฏิบัติรวมกับงาน IT ปรับปรุงแกไขขอขัดของ 
(4) นํา Application Ishealth มาใชในการใหบริการผูปวยอยางนอย 2 คลินิก ไดแก โรคภูมิแพ และ คลินิก

โรคหืด ที่ไมสะดวกมาโรงพยาบาล เปนกลุมเสี่ยงเนื่องจากสถานการณการระบาดของ Covid-19 
 

 
 

 โดยทุกคนมีเปาหมายเดียวกัน คือ ระดับความสําเร็จของการนําระบบ Telemedicine มาใชในคลินิกใหบริการ

อยางนอย 2 คลินิก ไดแก คลินิกโรคภูมิแพ และ โรคหืด   
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3. E = Efficiency ระบบบริการ Telemedicine สามารถทําใหผูรับบริการมีการรักษาตอเนื่องและ 
จํานวนผูปวย loss FU ในป 2564 ลดลงจากป 2563 และ ระบบบริการ Telemedicine สามารถสรางมูลคารายได
มากกวาหรือเทากับรอยละ 10 ของรายไดท้ังหมดของป 2563 จากการพัฒนาระบบบริการดวยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
โดยใช Telemedicine (New normal) พบวา loss FU ป 2563 เทากับ 39.51 %  loss FU ป 2564 เทากับ 36.25 % 

ดังนั้น ป 2564 ลดลงจากป 2563 เทากับ 3.26 %  รายได ป 2563 เทากับ 30,882,665.25 รายไดป 2564 
เทากับ 37,743,893.50 กลาวคือ รายไดป 2564 เพ่ิมขึ้น 22.22 % จากป 2563 และรายไดท่ีเกิดจากการใชบริการ 
Telemedicine จํานวน 3,698,744 คิดเปนรอยละ 11.97 ของรายไดป 2563 
 

 
 

 
 

4. C = Clinical Quality เพ่ือใหผูปวยโรคภูมิแพ โรคหืด เขาถึงการรักษาที่ตอเนื่อง ไดรับยาตอเนื่องเขาถึง
อุปกรณทางการแพทย ดูแลตัวเองไดในชวงที่มีการระบาดของไวรัสโควิด 19 ไมมีอาการกําเริบของโรค พบวารอยละ
ของผูรับบริการผานระบบ Telemedicine (New normal) ไมมีอาการกําเริบ 100 % ความพึงพอใจของผูรับบริการใน
การใชบริการผานระบบ Telemedicine (New normal) 89 % พัฒนาอปุกรณชวยพนยาที่เปนกระบอกกักเก็บยา 
(spacer) ที่สามารถใหออกซิเจนได เพ่ือใชในกรณีหอบกําเริบที่โรงพยาบาล เพ่ือทดแทนการพนยาแบบละอองฝอย และ

2563 2564

รอยละ การ 
Loss F/U

39.51 36.25
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รายได 31,068,290.33 30,882,662.25 37,743,893.50
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สามารถใหออกซิเจรนไดขณะพนยา เหมาะสําหรับคนไขที่มีอาการหอบกําเริบที่มารักาษที่หองฉุกเฉินและหอผูปวยใน 
ที่ไมสามารถพนยาแบบ nebulization ได โดยจัดสงอุปกรณชวยพนยาไปยังโรงพยาบาลตาง ๆ ทั่วประเทศ 

 
จํานวน 100 โรงพยาบาล รวมทั้งสิ้น 2,000 ชิ้น  

 
 

 


