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1.บทสรุปของผู้บริหาร

โรงพยาบาลธรรมศาสตรเ์ฉลมิพระเกยีรติ

1) เสริมพลังให้อดีตผู้ป่วยโควิดมีศักยภาพ และพร้อมปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นอาสาให้ก าลังใจสู้ภัยโควิด จ านวน 3 คน 
2) สร้างกลุ่มอาสาแท็กซี่กั้นฉากสร้างความปลอดภัย 20 คัน ทีมนักสังคมสงเคราะห์สัมภาษณ์ความพร้อมทางจิตใจ  

จากนั้นมีการน ารถเข้ากั้นฉากตามมาตรฐาน(โดยการสนับสนุนของมูลนิธิไทยบีพีเอส) ท าป้ายแนะน าตัวของแท็กซี่ทุกคัน
และQR Cord  ความพึงพอใจในรถของโครงการ หน้ารถติดป้ายโครงการอาสาแท็กซี่ปทุมฯและโลโก้ของผู้สนับสนุน  มี
การนิเทศ  ส่งเสริมสร้างความตระหนักในการจัดบริการแท็กซี่  จัดตั้ง lineกลุ่ม  มีการประชุมหารือการด าเนินการทุก
สัปดาห์  ส่งเสริมให้แท็กซี่มีความภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือประชาชนและลดภาระของบุคลากรทางการแพทย์ สอนการใส่ชุด 
PPE และสนับสนุนอุปกรณ์สร้างความปลอดภัย หน้ากากอนามัย ถุงมือน้ ายาท าความสะอาดในรถแท็กซี่  ค่าตอบแทน
เป็นราคามิเตอร์ การติดตามและประเมินผลจากข้อมูลที่ผู้รับบริการตอบกลับมาทาง QR Cord ได้รับความพึงพอใจร้อยละ 
87   แท็กซี่ปทุมฯ ห่วงใยช่วยภัยโควิด บรรลุผลตามเป้าหมายของนโยบาย   
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2. ข้อมูลเก่ียวกับองค์กรและหน่วยงาน

โรงพยาบาลธรรมศาสตรเ์ฉลมิพระเกยีรติ



5

3. การเรียนรู้ความต้องการและความคาดหวัง
ของ "ลูกค้าของกระบวนการที่น าเสนอ" 

โรงพยาบาลธรรมศาสตรเ์ฉลมิพระเกยีรติ
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4. กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต 

โรงพยาบาลธรรมศาสตรเ์ฉลมิพระเกยีรติ

กิจกรรม “จิตอาสาให้ก าลังใจสู้ภัยโควิด@ปทุมธาน”ี  
เดิม  “ไมมี่”

กิจกรรม“อาสาแท็กซี่ปทุมฯ ห่วงใยช่วยภัยโควิด” 
ในรถแท็กซี่ได้รับการปรับกั้นฉาก  เดิม “ไม่มี”
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5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ 

โรงพยาบาลธรรมศาสตรเ์ฉลมิพระเกยีรติ
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6. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการท างาน 
และประโยชน์ที่ได้รับ

โรงพยาบาลธรรมศาสตรเ์ฉลมิพระเกยีรติ

กิจกรรม “จิตอาสาให้ก าลังใจสู้ภัยโควิด@ปทุมธานี” อดีตผู้ป่วยโควิดได้รับ
การเสริมพลังจากทีมนักสังคมสงเคราะห์ และท าให้อดีตผู้ป่วยมีพลังมากพอที่จะ
รณรงค์สร้างความตระหนักให้กับสังคม   

หนึ่ ง ในสามของผู้ป่ วยโควิดจากเดิมเป็นผู้ป่วยจิตเวช เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางจิตใจ เกิดความภาคภูมิใจใส่ใจในการบริการสังคมมากขึ้น 
จากการบ่มเพาะเป็นอาสาให้ก าลังใจผู้ป่วยในโรงพยาบาลสนามทั้งจังหวัด
ปทุมธานีได้รับการดูแลรักษาใจผ่านการให้ก าลังใจ และผันตนเองเป็นอาสา
โดยไม่มีนักสังคมสงเคราะห์เป็นพี่เลี้ยงก็สามารถลงไปให้ก าลังใจคนในชุมชน  
ชักชวนให้ผู้คนมาฉีดวัคซีน และบอกเล่าให้ฟังว่าชีวิตเหมือนฟ้าหลังฝน  ไม่
เหมือนเดิมอีกแล้ว ตื่นมาแล้วรู้สึกถึงคุณค่าของตนเองในทุกวัน  
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6. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการท างาน 
และประโยชน์ที่ได้รับ

โรงพยาบาลธรรมศาสตรเ์ฉลมิพระเกยีรติ

กิจกรรม “อาสาแท็กซ่ีปทุมฯ ห่วงใยช่วยภัยโควิด” ในวิกฤตระบบการขนส่ง กลุ่มอาสาแท็กซี่ฯช่วยแบ่งเบา
ภาระของโรงพยาบาล รถแท็กซี่ได้รับการปรับกั้นฉาก อดีตผู้ป่วยโควิดท่ีขับแท็กซี่ ได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม 12 
สิงหาคม 2564 นักสังคมสงเคราะห์ได้รับติดต่อจากรายการวิทยุ “FM96.5 รายการ เวทีความคิด-Thinking Radio” และ
ในวันเดียวกันนักสังคมสงเคราะห์ได้ให้สัมภาษณ์ จากนั้นมีเครือข่ายแท็กซี่ติดต่อมาทางโทรศัพท์จ านวนมาก  จากเดิมใน
พื้นที่ปทุมธานี มีอาสาแท็กซี่ซึ่งเป็นหนึ่งในสามของผู้ป่วยโควิด และมีรถแท็กซี่ในปทุมธานี รวม 5 คัน เมื่อออกข่าวและมีผู้
ขับข่ีแท็กซี่ติดต่อมา 24 คัน เพื่อวางแผนขยายผลไปสู่แท็กซี่จากกรุงเทพและปริมณฑล จากการคัดกรองสัมภาษณ์ความ
พร้อม ท าให้เหลือแท็กซี่ที่ได้รับการกั้นฉาก เพิ่ม 15 คัน (คัดออก 9 คัน) รวม 20 คัน        

วิธีการอย่างไรในการให้ได้มาซึ่งผู้ที่จะเป็นอาสาสมัครและแท็กซี่กั้นฉาก ทีมนักสังคมสงเคราะห์สัมภาษณ์ความ
พร้อมทางจิตใจ  จากนั้นมีการน ารถเข้ากั้นฉากตามมาตรฐาน(โดยการสนับสนุนของมูลนิธิไทยบีพีเอส) ท าป้ายแนะน าตัว
ของแท็กซี่ทุกคันและ QR Cord ความพึงพอใจในรถของโครงการ หน้ารถติดป้ายโครงการอาสาแท็กซี่ปทุมฯและโลโก้ของ
ผู้สนับสนุน  นอกจากนี้ มีการนิเทศ ช้ีแจงมาตรฐานการให้บริการรถแท็กซี่กั้นฉาก(เกิดจากการหารือร่วมกันระหว่าง ผู้
อ านวยโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ รับเป็นที่ปรึกษา  เสนอแนะแนวทาง   ทีมนักสังคมสงเคราะห์  ผู้ให้บริการกลุ่ม
แท็กซี่อาสา)  สอนการใส่ชุด PPE โดยทีมพยาบาลจากโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์  และสนับสนุนอุปกรณ์สร้างความ
ปลอดภัย หน้ากากอนามัย ถุงมือน้ ายาท าความสะอาดในรถแท็กซี่  ค่าตอบแทนเป็นราคามิเตอร์ 

วิธีการส่งเสริมสร้างความตระหนักในการจัดบริการแท็กซี่   ทีมนักสังคมสงเคราะห์จัดตั้งlineกลุ่ม  มีการประชุม
หารือการด าเนินการทุกสัปดาห์  ส่งเสริมให้แท็กซี่มีความภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือประชาชนและลดภาระของบุคลากรทาง
การแพทย์ ในการประชุมออนไลน์สามารถบอกเล่าปัญหา ความต้องการ แนวทางแก้ปัญหาร่วมกัน  ติดตามความเพียงพอของ
อุปกรณ์สร้างความปลอดภัย หน้ากากอนามัย ถุงมือน้ ายาท าความสะอาดในรถแท็กซี่ เป็นระยะ ๆ

การติดตามและประเมินผลจากข้อมูลท่ีผูร้ับบรกิารตอบกลับมาทาง QR Cord ได้รับความพึงพอใจร้อยละ 87   
แท็กซี่ปทุมฯ ห่วงใยช่วยภัยโควิด บรรลุผลตามเป้าหมายของนโยบาย   กลยุทธ์ในระดับที่น่าประทับใจ   วัดได้จากคลิป
สื่อสารสาธารณะ  มากกว่า 10 คลิปข่าว
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7. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไข

โรงพยาบาลธรรมศาสตรเ์ฉลมิพระเกยีรติ

สิ้นสุดสถานการณ์วิกฤต  ยังคงมีแท็กซี่กั้นฉาก  ไปช่วย
วิ่งให้โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพฯ เป็นการขยายผล

ทีมนักสังคมสงเคราะห์ท างานเต็มเวลา   ไม่สามารถ
ขับเคลื่อนกิจกรรมกลุ่มได้อย่างสม่ าเสมอ  ต่างแยกย้ายไป
ด าเนินการตามเส้นทางของตนเอง

ความเป็นกัลยาณมิตรยังคงอยู่  ยังคงเป็นเครือข่ายการ
ท างานทางสังคมที่สามารถติดต่อกันได้เสมอ  นักสังคม
สงเคราะห์ยังมีโอกาสได้ประชุมออนไลน์สามารถบอกเล่า
ปัญหา ความต้องการ แนวทางแก้ปัญหาร่วมกัน  เป็นระยะ ๆ

สิ้นสุดสถานการณ์วิกฤต  กลุ่มจิตอาสา กลับไปท างานในระบบ
ปกติ  แต่ยังมีการสื่อสารกันเป็นระยะๆ และพร้อมท างานอาสาร่วม
เสมอ   หากทางโรงพยาบาลต้องการให้ร่วมกิจกรรมใดๆยังสามารถโทร
ติดตามในกลุ่ม Line ก าลังใจ ได้เสมอ 
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8. ความท้าทายต่อไป 

โรงพยาบาลธรรมศาสตรเ์ฉลมิพระเกยีรติ

ความเป็นกัลยาณมิตรยังคงอยู่  ยังคงเป็นเครือข่ายการท างาน
ทางสังคมที่สามารถติดต่อกันได้เสมอ  นักสังคมสงเคราะห์ยังมีโอกาส
ได้ประชุมออนไลน์สามารถบอกเล่าปัญหา ความต้องการ แนวทาง
แก้ปัญหาร่วมกัน  เป็นระยะ ๆ
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9. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ และความยั่งยืน 

โรงพยาบาลธรรมศาสตรเ์ฉลมิพระเกยีรติ

วิธีการส่งเสริมสร้างความตระหนัก
ในการจัดบริการแท็กซี่    ทีมนักสังคม
สงเคราะห์จัดตั้งlineกลุ่ม  มีการประชุม
หารือการด าเนินการทุกสัปดาห์  ส่งเสริมให้
แท็กซี่มีความภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือประชาชน
และลดภาระของบุคลากรทางการแพทย์ ใน
การประชุมออนไลน์สามารถบอกเล่าปัญหา 
ความต้องการ แนวทางแก้ปัญหาร่วมกัน  
ติดตามความเพียงพอของอุปกรณ์สร้างความ
ปลอดภัย หน้ากากอนามัย ถุงมือน้ ายาท า
ความสะอาดในรถแท็กซี่ เป็นระยะ ๆ

การติดตามและประเมินผลจากข้อมูลท่ี
ผู้รับบริการตอบกลับมาทาง QR Cord 
แท็กซี่ปทมุฯ หว่งใยช่วยภยัโควิด บรรลผุล
ตามเปา้หมายของนโยบาย   กลยทุธ์ใน
ระดบัที่นา่ประทบัใจ   วดัได้จากคลปิ
สือ่สารสาธารณะ

วิกฤตมีโอกาสเสมอ  ระดับนโยบาย   ผู้บริหารระดับสูงเห็นคุณค่า กล่าวคือ  ผู้ว่าราชการจังหวัด

ปทุมธานี ผอ.ละมัย และทีมส านักงานจังหวัดปทุมธานี   สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี   เครือข่ายสาธารณสุขใน
โรงพยาบาล ลาดหลุมแก้ว โรงพยาบาลสามโคก    พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี เครือข่ายศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน LPNคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระดับปฏิบัติการ วัตถุประสงค์ชัดเจน เพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  เพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ ในการให้ค าแนะน าในการดูแลเฝ้าระวังและการป้องกัน
ตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และเป็นการสร้างอาชีพและรายได้สามารถด ารงชีพได้ 

จากวัตถุประสงค์ของตนเองให้กับประชาชนในพื้นที่ ผ่านคลิปวีดีโอซ่ึงเผยแพร่ในช่องทางออนไลน์   การ
ส่งผ่านความรู้ในวิถีใหม่  เพื่อสร้างความตระหนักให้กับประชาชนในการเฝ้าระวงัและป้องกันโรค ติดเชื้อไวรสัโคโรน่า 2019 
และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนสามารถดูแลและป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

วิธีการด าเนินกิจกรรมชัดเจน มีตารางการท ากิจกรรมของโครงการ ก าลังใจฯจะอยู่ภายใต้การติดตามการ
ท างานของทีม อาทิ  ผศ.นพ.ฉัตรชัย  มิ่งมาลัยรักษ์  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ ผศ.พญ.กริชา   ไม้เรียง  
รองผู้อ านวยการโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ ดร.ขนิษฐา   บูรณพันศักดิ์  หัวหน้างานสังคมสงเคราะห์  ทีมนักสังคม
สงเคราะห์ และ นางเนตรทิพย์ บุญชรัตน์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

ทีมฯมีการจัดอบรมการวิเคราะห์ตนเอง  รู้จักตนเอง   เตรียมความพร้อมในการเป็นจิตอาสา   จรรยาบรรณ
ของจิตอาสา    เทคนิคการให้การปรึกษา  วิธีสื่อสาร  

ขอขอบคุณ  อดีตผู้ป่วยโควิดในโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ที่ร่วมสนับสนุนท าให้เกิดการขับเคลื่อน 
โครงการสร้างจิตอาสา ให้ก าลังใจสู้ภัยโควิด@ ปทุมธานี...ร่วมเป็นก าลังใจให้กันและกันนะคะ.....  จากผู้รับ..ขอเป็นผู้ให้
ด้วยความอิ่มใจ

ปัจจัยแห่ง
ความส าเร็จ

วิกฤตคือ
โอกาส

ผู้บริหาร
ระดับสูงเห็น

คุณค่า

วิธีการ
ท างาน
ชัดเจน

วิธีการวัดผล
ชัดเจน

ร่วมคิด ร่วม
ท า ร่วม

ด าเนินการ
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ถาม - ตอบ
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