
1 
 

ชื่อผลงาน  การพัฒนากระบวนงานการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อและแผนเผชิญเหตุกรณีไวรัสโคโรนา 2019 
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บทคัดย่อ   การพัฒนากระบวนงานการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อและแผนเผชิญเหตุกรณ ี              

ไวรัสโคโรนา 2019 ส าหรับนายทหารนักเรียนในหลักสูตรของ รร.เสนารักษ์  

               กรมแพทย์ทหารบก 
  
            ตามท่ีมีการระบาดของไวรัสโคโรนา  2019 สายพันธุ์โอมิครอนในประเทศไทย ในเดือน ม.ค. - ก.ย.2565 
โดยในห้วงเวลาดังกล่าวรร.เสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก (รร.สร.พบ.) ได้จัดการเรียนการสอนให้กับนายทหาร
นักเรียน (นทน.) 5 หลักสูตรได้แก่ หลักสูตรแพทย์ฝังเข็ม  หลักสูตรปฐมนิเทศนายทหารใหม่  หลักสูตรชั้นนายร้อย 
และ หลักสูตรชั้นนายพัน 2 รุ่น จึงได้พัฒนากระบวนงานป้องกันการแพร่กระจายเชื้อและแผนเผชิญเหตุกรณีมีการ
ติดเชื้อ หรือกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูง ที่สอดคล้องกับนโยบายสาธารณสุขโดยมีกระบวนงานที่เกี่ยวข้องได้แก่            
การเตรียมการด้านสถานที่ การคัดกรองและรายงานผลการตรวจ ATK ประจ าสัปดาห์การสอบสวนโรคกรณีสัมผัส
เสี่ยงสูงการส่งผู้ป่วยไปรับการตรวจรักษาท่ี รพ.พระมงกุฎเกล้าการจัดเตรียมชุดตรวจ ATK และ การติดตามอาการ 
นทน.ที่กักตัว และเจ็บป่วยเป็นต้น  รร.สร.พบ. จึงได้ตั้งคณะกรรมการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ รร.สร.พบ.      
(IC Team) โดยมีการพัฒนากระบวนงานโดยใช้แนวคิดของ LEAN และ SIPOC Model ดังตารางที ่1 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 1 ขอบเขตในกระบวนการท างาน ( SIPOC) 

Suppliers/Providers 
บุคคลที่เกี่ยวข้อง 

Inputปัจจัย ข้อมูล 
ทรัพยากรท่ีใช้ 

Process 
จุดเร่ิมต้น 
จุดสิ้นสุด 

Outputประโยชน์ 
ผลผลิต 

Customer 
ผู้ได้รับผลงาน 

- รร.สร.พบ. 

 IC Team 

 อาจารย์ประจ าวิชา/
ดูแลหลักสูตร 

 กรมนักเรียน 

 แผนกสนับสนุน 

 แผนกเตรียมการ 

 แผนกประเมินผล 
- รพ.พระมงกุฎเกล้า 
- รพ.อานันทมหิดล (การฝึก
ภาคสนาม) 

- ห้องเรียน ห้องรับประทาน
อาหาร ห้องพัก 
- แบบคัดกรองประจ าสัปดาห ์ 
- แบบคัดกรองสัมผัสเสี่ยงสูง 
-แบบติดตามอาการประจ าวัน
ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 
-ชุดตรวจ ATK 
- เจลแอลกอออล ์
-การดูแลความสะอาด 
-การเก็บขยะ 

จุดเริ่มต้น:เมื่อ
เริ่มเปิด
การศึกษาแต่
ละหลักสูตร 
  
  
  
  
จุดสิ้นสุด: เมื่อ
ปิดการศึกษา
แต่ละหลักสูตร 
 

-ไม่เกิดการติดเช้ือเป็นกลุ่ม
ก้อนท่ีสัมพันธ์กับการเรียน
การสอน 
-นทน.ที่ติดเช้ือได้รับการส่งต่อ
เพื่อรับการรักษาอย่าง
ทันท่วงที 
-นทน.มีความพึงพอใจต่อ
กระบวนการด าเนินงาน 

นทน. 

เมื่อวิเคราะห์ความสูญเปล่าในกระบวนงาน พบความสูญเปล่าในด้านต่างๆดังแสดงในตารางที่ 2 โดย
คณะกรรมการ IC ได้น าข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะ ( After Action Review, AAR)น ามาปรับปรุงพัฒนาหนทาง
ปฏิบัติในระหว่างและภายหลังการจบแต่ละหลักสูตร ตามแนวคิด PDSA อย่างต่อเนื่อง 
ตารางท่ี 2 ความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นตามแนวคิด LEAN และกระบวนการแก้ไข 

หัวข้อ ความสูญเปล่าท่ีเกิดขึ้น กระบวนการแก้ไข 
Defects  การค านิยามระบุเกณฑ์ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงไม่ชัดเจน 

 นทน.มีอาการระบบทางเดินหายใจแต่ตรวจ 
ATK ไม่พบ ในระยะแรกแต่มาพบภายหลัง 

 จัดท าค านิยามระบุเกณฑ์ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงโดย
ปรึกษาผู้เช่ียวชาญ 

 อนุญาตให้ นทน.ที่ป่วยมีระบบทางเดิน
หายใจแม้ว่าตรวจ ATK ไม่พบโดยอนุญาต
ให้หยุดพัก 2 วัน 

Waiting Time  นทน.ที่ไม่มี HN รพ.รร.6 ไม่สามารถลงทะเบียน
จองคิวรักษาได้ ใช้เวลานานในการลงทะเบียน
หน้างาน 

 การรวบรวมผลแบบคัดกรองประจ าสัปดาห์ 
ต้องรายงานผลมาที่ IC Manager คนเดียวท า
ให้ใช้เวลานานการรวบรวม 

 ประสาน IC และ ARI รพ.รร.6 ในการส่ง 
นทน.เข้ารับการตรวจ และ ขอคิวล่วงหน้า
เพื่อรับการเข้าตรวจ 

 ใช้กลุ่ม line ในแต่ละกลุ่มย่อยของ
ห้องเรียน ในการ รวบรวมข้อมูล  เพื่อลด
ระยะเวลา 

Non-Utilized Talent  นทน.ที่รับการศึกษามีวิชาชีพแพทย์ พยาบาล 
นักเทคนิคการแพทย์ที่มีองค์ความรู้ 

 เชิญ นทน.ที่รับการศึกษามีวิชาชีพแพทย์ 
พยาบาล นักเทคนิคการแพทย์ที่มีองค์
ความรู้ มาร่วมเป็น IC Team 
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Inventory  จ านวนชุดตรวจ ATK ในการคัดกรองประจ า
สัปดาห์และในกรณีจ าเป็นเร่งด่วน 

 ประมาณการล่วงหน้าการใช้ชุด ATK ตาม
ห้วงเวลาการศึกษา 

Extra-processing  ระบบการลา ในกรณีติดเชื้อ หรือ สัมผัสเสี่ยงสูง 
นทน.ต้องแจ้งทั้ง กรมนักเรียน , IC manager, 
อาจารย์ประจ าวิชา, อาจารย์ดูแลหลักสูตร  

 เชิญหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เข้ากลุ่ม line IC 
เพื่อทราบการด าเนินการ และเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันในครั้งเดียว 

 

ผลการด าเนินการ    ไม่พบการระบาดเป็นกลุ่มก้อน ( Cluster) ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการเรียนการสอน ผู้ที่
เข้าเกณฑ์สัมผัสเสี่ยงสูง และผู้ป่วยติดเชื้อได้รับการตรวจ รักษาตามแนวทางของแผนเผชิญเหตุที่ได้ พัฒนา ไว้
นายทหารนักเรียนมีความพีงพอใจในการจัดกระบวนงานของ รร.สร.พบ. ในระดับดีมาก (คะแนน 4.58 + 0.6) 
สรุป  รร.เสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก ได้จัดท าการพัฒนากระบวนงานการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อและแผน
เผชิญเหตุกรณีการระบาดไวรัสโคโรนา 2019 โดยปรับปรุงความสูญเปล่าที่เกิดข้ึน ตามแนวของ LEAN และ SIPOC 
Model และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะที่พบในแต่ละหลักสูตร และสถานการณ์การ
ระบาดในประเทศ 
ภาพกิจกรรม 
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