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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 TUH OPD Online พัฒนาระบบบริการรูปแบบใหมในผูปวยนอก( Telemedicine)  
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  งานการพยาบาลตรวจโรคศัลยกรรม 1    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) นางสจี  ศักดิ์โสภิษฐ    ตําแหนง พยาบาล  
ชื่อผูประสานงาน นางสาวธนิตา ทิพยมาลี งานนโยบายและแผน โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ 
โทรศพัท 02-977-8498    อีเมล  tuh.tqmb@gmail.com 
 
สรุปจุดท่ีเปน “วิธีปฏบิัติที่เปนแบบอยางท่ีดีเยี่ยม” 

1) ปฏิบัติตัวตามนโยบายของโรงพยาบาล และตอบสนองมาตรการของรัฐอยางเครงครัด  
2) ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปองกันและควบคมุโรคติดเชื้อ อยางเครงครัด  
 
ประสิทธิผล 
1) ผูรับบริการไดนับการดูแลรักษาอยางตอเนื่องแมอยูในชวงที่มีการแพรระบาดของโควิด-19 
2) บุคลากรในหนวยงาน ปฏิบัติหนาที่เก่ียวกับโควิด-19 ในชวงภาวะวิกฤต ิไดอยางเต็มที่ไมมีการลาปวยหรือถูกกักตัว 
 
การอนุญาตใหมูลนิธิฯ จัดใหผูสนใจเขาเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององคกรผูสมัครนี้ได    
  [  ] อนุญาต   [  ] ไมอนุญาต 
การอนุญาตใหมูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงานระหวางที่นําเสนอในวันการจัดงานขององคกรผูสมัครนี้ได 
             [  ] อนุญาต   [  ] ไมอนุญาต 
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บทคัดยอ 
 
ชื่อเรื่อง : TUH OPD Online พัฒนาระบบบริการรูปแบบใหมในผูปวยนอก (Telemedicine) 
 
ประวัติและความเปนมาโดยยอ : 

โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ เปดใหบริการประชาชนทั่วไปเปนครั้งแรก เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 
2530 ซึ่งโรงพยาบาลไดมีการเติบโตตามลําดับจนปจจุบัน เปนโรงพยาบาลระดับตติยภูมิชั้นสูงที่มีศักยภาพในการใหการ
รักษาไดครบวงจร รวมทั้งเปนท่ีรับสงตอผูปวยจากโรงพยาบาลอ่ืน ๆ ใหบริการทั้งประเภทผูปวยนอก ผูปวยใน ผูปวย
ฉุกเฉิน ในทุกสาขา โดยผูปวยสวนใหญของโรงพยาบาลมีภูมิลําเนาในจังหวัดปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา 
กรุงเทพมหานครฯ และจังหวัดตาง ๆ บริเวณโดยรอบ  

จากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่ผานมาในแตละวันมีผูปวยเขามารับการรักษาที่โรงพยาบาล
ธรรมศาสตรฯ เปนจํานวนมาก โดยเปนผูปวยนอกกวา 5,000 คน รวมถึงความตองการในการพัฒนาการใหบริการของ
โรงพยาบาลสูการเปน Smart Hospital จึงนํามาสูการพัฒนาแอปพลิเคชัน TUH for All ขึ้นมา แอปพลิเคชันจะชวย
ยกระดับการใหบริการและเพ่ิมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นใหแกคนไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งในปจจุบันที่ตองใสใจดานสุขภาพ
อนามัยจากการระบาดของเชื้อโควิด-19 จากทั่วโลก โดยมีข้ันตอนการใชบริการที่งาย หลังจากที่ผูปวยไดลงทะเบียนที่
โรงพยาบาลเรียบรอยแลว ผูปวยสามารถใชบริการผานแอปพลิเคชันไดดวยตัวเองท่ีบาน ซึ่งจะชวยสรางประสบการณ
การพบแพทยที่สะดวกรวดเร็ว อํานวยความสะดวกใหกับผูปวยแบบครบวงจร ตั้งแต 

1. การนัดหมอ ผูปวยสามารถดูตารางนัดแพทยและรับการยนืยันนัดหมายผานแอปพลิเคชัน  
2. พบหมอออนไลนผานวิดีโอ หรือ Telemedicine  
3. การตรวจสอบสิทธิ ์สําหรับผูที่มีสิทธิ์การรักษา เชน ประกันสังคม บัตรทอง และสวัสดิการขาราชการ  
4. การชําระเงิน รองรับการชําระเงินทั้งบัตรเครดิต และเงินสดผานแอปพลิเคชัน K PLUS ซึ่งบริการนี้คาดวา

จะใชไดในเร็ว ๆ นี ้
5. การรับยา โรงพยาบาลจัดสงยาใหผูปวยทางรถแท็กซี่และไปรษณีย 

ทั้งหมดนี้ เพื่อการยกระดับการใหบริการทางการแพทยที่ตอบโจทยชีวิตในปจจุบันมากขึ้น ตามวิถีนิวนอรมอล 
บริการ TUH OPD Online พบหมอผานออนไลน ไมตองมาโรงพยาบาล จบทุกขั้นตอนบนแอปพลิเคชั่น เพื่อลดความ
แออัดของผูปวยที่มาใชบริการที่โรงพยาบาล ลดความเสี่ยงการแพรระบาดของโควิด-19 ดวยการรักษาระยะหางทาง
สังคม (Social Distancing) และลดระยะเวลาการรอคอยและการเดินทางของผูปวย  

ในชวงแรกเปดตัว TUH OPD Online (Tele-consult/medicine) นํารองกับคลินิกศัลยกรรม และจะขยายผล
จนครบ 14 คลินิกของโรงพยาบาล โดยคาดหวังวาแอปพลิเคชัน นี้จะลดความแออัดในโรงพยาบาล และชวยเพิ่มความ
สะดวกและความสบายใจใหกับผูปวย บริการ TUH OPD Online เหมาะสําหรับผูปวยนอกที่เปนโรคซึ่งตองติดตามการ
รักษาตอเนื่อง ฟงผลการรักษาตาง ๆ หรือผูปวยที่รูสึกเจ็บปวยเล็กนอยและตองการปรึกษาหมอ นอกจากนี้ TUH OPD 
Online ยังเปนผูชวยของคนไขที่มีอาการเรื้อรัง คนไขติดเตียง และคนไขในระยะสุดทายดวย เพราะแอปพลิเคชัน 
ไดรวบรวมขอมูลคนไข โรคที่เปนและประวัติการรักษาไวดวยกัน จึงสามารถดึงขอมูลมาศึกษา วิเคราะหและเชื่อมโยง
การดูแลรักษาคนไขในแตละรายไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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วิสัยทัศน คานิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายละเอียดเพิ่มเติมของวิธีปฏิบัติท่ีเปนแบบอยางท่ีดีเยี่ยมที่สอดคลองกับคาประสิทธิผล  
 วิธีปฏิบัติงานในสถานการณโควิด-19 

1. นํานโยบายการการพัฒนาการใหบริการของโรงพยาบาลสูการเปน Smart Hospital คือ TUH OPD Online 
(Tele-consult/medicine) สูหนวยงานใหทุกคนไดรับทราบ โดยมีการจัดตั้งทีมนําของหนวยงานในการ
ทํางานเพ่ือจัดทํารูปแบบและระบบในการใชงาน 

2. ทดลองใชระบบในหนวยงานพยาบาลตรวจโรคศัลยกรรม 1 (เปนหนวยงานนํารอง) เม่ือพบเจอปญหาหรือ
ขอติดขัดนํามาพูดคุยปรึกษากับทีมจัดตั้งระบบเทเลเมดของโรงพยาบาล เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงเพ่ือให
สะดวกตอการใชงาน 

3. เมื่อมีการใชระบบบริการไดผลดีแลวไดมีขยายการบริการสูหนวยงานตรวจโรคแผนกอื่น ๆ โดยมีหนวยงาน
พยาบาลตรวจโรคศัลยกรรม 1 เปนหนวยงานตนแบบในการศึกษาดูงานรวมทั้งเปนที่ปรึกษาสําหรับ
เจาหนาที่พยาบาลในการใชงานระบบเทเลเมด 

 


