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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 โครงการกําลังใจสูภัยโควิด@ปทุมธานี  
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  งานสังคมสงเคราะห 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) ดร.ขนิษฐา……บูรณพันศักดิ์   ตําแหนง หัวหนางานสังคมสงเคราะห  
ชื่อผูประสานงาน นางสาวธนิตา ทิพยมาลี งานนโยบายและแผน โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ 
โทรศพัท 02-977-8498    อีเมล  tuh.tqmb@gmail.com 
 
สรุปจุดท่ีเปน “วิธีปฏบิัติที่เปนแบบอยางท่ีดีเยี่ยม” 

1) เสริมพลังใหอดีตผูปวยโควิด มีศกัยภาพ และพรอมปฏิบัติหนาที่ในการเปนอาสาใหกําลังใจสูภัยโควิด จํานวน 3 คน  
2) สรางกลุมอาสาแท็กซี่ก้ันฉากสรางความปลอดภัย 
 
ประสิทธิผล 
1) สงเสริมการตระหนักในคุณคาของจิตอาสาทางสังคมที่พรอมจะตอบแทนสังคม “จิตอาสาจากผูพิชิตโควิด 

สงเสริม..กําลังใจ..ที่เราจะกาวไปดวยกัน” โดยสอดรับกับจิตวิญญาณธรรมศาสตรและวิสัยทัศนของโรงพยาบาล
ธรรมศาสตรฯ ที่มุงสูองคกรแหงอนาคตเพ่ือประชาชน 

2) แท็กซี่ก้ันฉากสรางความปลอดภัย เปนตนแบบใหกับพื้นที่อ่ืน ๆ ขยายผลในหลายองคกร 
 
การอนุญาตใหมูลนิธิฯ จัดใหผูสนใจเขาเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององคกรผูสมัครนี้ได    
  [  ] อนุญาต   [  ] ไมอนุญาต 
การอนุญาตใหมูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงานระหวางที่นําเสนอในวันการจัดงานขององคกรผูสมัครนี้ได 
             [  ] อนุญาต   [  ] ไมอนุญาต 
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บทคัดยอ 
 
ชื่อเรื่อง : โครงการกําลังใจสูภัยโควิด@ปทุมธานี 
 
ประวัติและความเปนมาโดยยอ : 

จากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อและความรุนแรงทําใหระบบสาธารณสุขถึงจุดที่ยากลําบาก 
โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตรรวมดูแลผูปวยโควิดตั้งแต 24 มีนาคม 2563 และมีการทํางานรวมกับจังหวัดปทุมธาน ี
ในโครงการสามัคคีท่ีปทุม และทีมนักสังคมสงเคราะหจึงไดจัดโครงการ “กําลังใจสูภัยโควิด@ปทุมธานี มีวัตถุประสงค 
(Purpose) 1) เ พ่ือชวยเหลือเยียวยาผู ไดรับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให มีอาชีพและรายได 
2) เพ่ือชวยเหลือบุคลากรทางการแพทย ในการใหคําแนะนําการดูแลเฝาระวังและปองกันตนเอง เผยแพรผานคลิปวิดีโอ
ชองทางออนไลน 3) เพ่ือสรางความตระหนักใหกับประชาชนในการเฝาระวังและปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
และชวยเหลือผูไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดโรคไวรัส 19 ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกมิต ิมีการขับเคลื่อนโครงการ
กําลังใจสูภัยโควิด@ปทุมธานี เริ่มเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 26 กรกฎาคม 2564 โดยมีกระบวนการ
(Process) ในการเสริมพลังใหอดีตผูปวยโควิด มุงทํากิจกรรมเพ่ือสรางความเขาใจและความตระหนักในชุมชน เริ่มจาก
เตรียมองคความรู สรางทัศนคติ และลงพ้ืนที่ในชุมชนมากกวา 35 ครั้งตลอดเวลา 7 เดือน การทํางานของนักสังคม
สงเคราะหในการขับเคลื่อนการดูแลและติดตามคุณภาพชีวิตผูปวยโควิด 19 สงเสริมการตระหนักในคุณคาของจิตอาสา
ทางสังคมที่พรอมจะตอบแทนสังคม โดยบทบาทของนักสังคมสงเคราะหที่ไดรับการเรียนรูเทคนิคการเสริมพลังและสง
ตอพลังใหอดีตผูปวยในโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร ทําใหมีความยินดีที่จะเปนทูตเพ่ือสื่อสารการดูแลสุขภาพเพ่ือ
ปองกันโรคไวรัสโควิด และนําเสนอใหเกิด “จิตอาสาใหกําลังใจสูภัยโควิด@ปทุมธานี เปนจิตอาสาจากอดีตผูพิชิต 
โควิด รอบแรก (ป2563) สงเสริม..กําลังใจ..ท่ีเราจะกาวไปดวยกัน” ทําใหเกิดผลลัพธ สงตอคุณคา Performance 
คลิปสื่อสารสาธารณะมากกวา 70 คลิป และไดหารือการจัดปรับรถ TAXI เพื่อทําที่กั้นฉาก (การสนับสนุนอุปกรณก้ัน
ฉากจากมูลนิธิไทยพีบีเอส) สามารถทําใหอากาศถายเท ประกอบกับกลุมเพ่ือนแท็กซี่ อีก 5 คนรวมเปน “อาสาTAXI
ปทุมฯหวงใยชวยภัยโควิด” มีภารกิจรวมกันในการจัดบริการรับสงผูปวย Home Isolation ในราคามิเตอร และในกรณี
ผูปวยมีความยากลําบากจะพิจารณาอนุเคราะหชวยคาพาหนะเปนราย ๆ ไป และเมื่อวันท่ี 12 สิงหาคม 2564 มีการ
ขยายผลรถแท็กซี่ก้ันฉากจํานวน 20 คันและม ี1 คันที่รวมกิจกรรมบริการสังคม และรวมเปนผูชวยนักสังคมสงเคราะห 
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วิสัยทัศน คานิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากหลักการขางตน เปนการนําเสนอใหผูบริหารระดับสูงและผูมีสวนไดสวนเสียไดรับทราบการทํางานของนัก
สังคมสงเคราะหในการขับเคลื่อนการดูแลและติดตามคุณภาพชีวิตผูปวยโควิด 19 สงเสริมการตระหนักในคุณคาของจิต
อาสาทางสังคมที่พรอมจะตอบแทนสังคม โดยบทบาทของนักสังคมสงเคราะหที่ไดรับการเรียนรูเทคนิค การเสริมพลัง
และสงตอพลังใหอดีตผูปวยในโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร ในฐานะทูตเพ่ือสื่อสารการดูแลสุขภาพเพ่ือปองกันโรค
ไวรัสโควิด และนําเสนอใหเกิด “จิตอาสาจากผูพิชิตโควิด สงเสริม..กําลังใจ..ที่เราจะกาวไปดวยกัน” โดยสอดรับกับ 
จิตวิญญาณธรรมศาสตรและวิสัยทัศนของโรงพยาบาลธรรมศาสตรที่มุงสูองคกรแหงอนาคตเพ่ือประชาชน 
 

เนื่องจากในสถานการณโควิด 19 ทีมนักสังคมสงเคราะหมีการติดตามคุณภาพของผูปวยโควิดและจากการสราง
สัมพันธภาพอยางดีทําใหเห็นศกัยภาพในตัวของอดีตผูปวยโควิดในโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร 

 
ขั้นตอนดําเนินงาน 

1) คัดเลือกอดีตผูปวยโควิด ที่มีความตั้งใจ  สนใจอยากบริการสังคม  จํานวน 3 คน 
2) ทีมนักสังคมสงเคราะหจัดฝกอบรม เรียนรูเทคนิคการสื่อสาร นิเทศการเปนจิตอาสาใหกําลังใจสูภัยโควิด  
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3) จัดตารางการปฏิบัติงาน โดยการจัดทําคลิปเพื่อรณรงคสรางความเขาใจเก่ียวกับโรคโควิด จํานวน 108 คลิป 
4) จัดตารางใหจิตอาสารวมรับเคสในโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร ผานโทรศัพท VDO Call โดยมีทีม 

นักสังคมสงเคราะหรวมเปนพ่ีเลี้ยงในการสื่อสารเบ้ืองตนกอน  
5) จัดตารางทุกสัปดาห ลงใหกําลังใจกับผูปวยในโรงพยาบาลทั่วจังหวัดปทุมธานีทั้ง 7 อําเภอ โดยประสาน

เครือขายมูลนิธิสงเสริมคุณภาพชีวิตแรรงงานขามชาติขอถุงยังชีพสงมอบใหเคสที่ตองกักตัวตอที่บานและมี
ความยากลําบาก 

6) ติดตามและรายงานผลการดําเนินเปนประจําทุกเดือน  
7) เครือขายทางสังคม THAI PBS ก้ันฉากรถแท็กซี่ทั้ง 20 คันในโครงการ กรณีเคสที่ไมคาเดินทาง สสส. 

รวมชวยเหลือ 
8) ทีมแพทยพยาบาลโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตรสอนการใชชุด PPE และการดูแลความปลอดภัย 
9) โรงพยาบาลธรรมศาสตรฯ สนับสนุนอุปกรณสรางความปลอดภัย หนากากอนามัย ถุงมือ น้ํายาทําความ

สะอาดในรถแท็กซี ่ 
10) ติดตามและประเมินผลจากขอมูลที่ผูรับบริการตอบกลับมาทาง QR Cord ไดรับความพึงพอใจรอยละ 87 

 
รายละเอียดเพิ่มเติมของวิธีปฏิบัติท่ีเปนแบบอยางที่ดีเย่ียมที่สอดคลองกับคาประสิทธิผล :  

กิจกรรม “จิตอาสาใหกําลังใจสูภัยโควิด@ปทุมธานี” อดีตผูปวยโควิดไดรับการเสริมพลังจากทีมนักสังคม
สงเคราะห  และทําใหอดีตผูปวยมีพลังมากพอที่จะรณรงคสรางความตระหนักใหกับสังคม หนึ่งในสามของผูปวยโควิด
จากเดิมเปนผูปวยจิตเวช เกิดการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจ เกิดความภาคภูมิใจ ใสใจในการบริการสังคมมากข้ึน ผูปวยใน
โรงพยาบาลสนามทั้งจังหวัดปทุมธานีไดรับการดูแลรักษาใจผานการใหกําลังใจ  

กิจกรรม “อาสาแท็กซี่ปทุมฯ หวงใยชวยภัยโควิด” ในวิกฤตระบบการขนสง กลุมอาสาแท็กซี่ฯ ชวยแบงเบา
ภาระของโรงพยาบาล รถแท็กซี่ไดรับการปรับกั้นฉาก อดีตผูปวยโควิดที่ขับแท็กซี่ ไดมีสวนรวมในการชวยเหลือสังคม 
และขยายผลไปสูแท็กซี่จากกรุงเทพและปริมณฑล รวม 20 คัน และเกิดผูชวยนักสังคมสงเคราะห จํานวน 1 คน 

โดยทั้ง 2 กิจกรรมลวนคํานึงถึงจิตวิญญาณ เสริมพลังอํานาจภายใน สงเสริมแรงบันดาลใจใหทุกคนท่ีมีสวนรวม 
และไดรับความสนใจจากสื่อสารมวลชน มากกวา 80 คลิปขาว สะทอนปรัชญา “ความเปนธรรมศาสตรเพ่ือประชาชน” 
สงเสริมภาพลักษณของโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรต ินับเปนการวางแผนเชิงกลยุทธและการจัดการนโยบาย
ที่ยั่งยืน 

 
 
 
 


