
บทคัดย่อผลงาน 
1. ประเภท Oral presentation : CQI (Clinic) 
2. ประเภทหน่วยงาน : ระดับทุติยภูมิ(รพช.) 
3. การเสนอผลงาน : ไม่เคยน าเสนอ เผยแพร่มาก่อน 
4. ช่ือเรื่อง : จุดคัดกรองใหม่ ใส่ใจ New Normal 
5. ผู้น าเสนอผลงานวิชาการ : ทันตแพทย์ชัยเมศวร์ ซุ่นอ้ือ  ต าแหน่ง : ทันตแพทย์ช านาญการ 
6. หน่วยงาน : โรงพยาบาลศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ) 
7. เบอร์โทร : 074-605600 ต่อ 1033 E-mail : chaimes1193@gmail.com 
8. บทน า : จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด 19 ซ่ึง
กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้โรคโควิด 19 เป็นโรคติดต่ออันตราย ทางโรงพยาบาลจึงต้องมจีุด
คัดกรองผู้ป่วยก่อนเข้ารับบริการโรงพยาบาล ตามความปกติในรูปแบบใหม่การป้องกันโรคโควิด 19    
(New Normal) เพ่ือคัดกรองความรุนแรงของผู้ป่วย ป้องกันการติดเชื้อทั้งผู้มารับบริการและ
เจ้าหน้าที่ผู้คัดกรอง ทางโรงพยาบาลจึงพัฒนาจุดคัดกรองใหม่ตามความปกติในรูปแบบใหม่การ
ป้องกันโรคโควิด 19 (New Normal) และบริบทของโรงพยาบาล เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ป้องกันการแพร่เชื้อระหว่างผู้มารับบริการและเจ้าหน้าที่ผู้คัดกรอง 
9. วิธีการ : ใช้กรอบแนวคิดวัฏจักรเดมมิ่ง(PDCA)มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้พัฒนาจ านวน 3 วงรอบ ท าให้เกิดการพัฒนาจุดคัดกรองแบบใหม่ ซึ่ง
สามารถป้องกันการแพร่เชื้อระหว่างผู้มารับบริการกับเจ้าหน้าที่คัดกรองโดยตรงได้  และคิดค้น
นวัตกรรม เครื่องวัดอุณหภูมิระยะไกล (Remote Infrared Thermometer) ซึ่งได้ดัดแปลงติดตั้ง
เครื่องวัดอุณหภูมิแบบพกพากับขาตั้งเครื่องติดตามสัญญาณชีพและสายรีโมทคอนโทรลของเครื่อง
ถ่ายรังสีฟันที่ไม่สามารถใช้งานได้แล้ว เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้คัดกรองสามารถวัดอุณหภูมิได้จากระยะห่าง
ตามหลัก Social Distancing 
10. ผล : พบว่าความพึงพอใจในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อระหว่างผู้รับบริการและผู้ให้บริการ
คัดกรองก่อนและหลังการพัฒนาครั้งที่ 3 ผลลัพธ์จากการประเมินของผู้ให้บริการ 3 หัวข้อ
ประกอบด้วย 1) ความพึงพอใจในระยะห่างที่ได้มาตรฐาน (Social Distancing)เพ่ิมขึ้นร้อยละ81.04
จากเดิมร้อยละ 55.63 2) ความพึงพอใจต่อระยะเวลาในการคัดกรองเพ่ิมขึ้นร้อยละ69.58จากเดิม
ร้อยละ 49.58  3) ความพึงพอใจต่ออุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลเพ่ิมขึ้นร้อยละ77.29จากเดิมร้อยละ 
45.63   ส่วนผลลัพธ์จากการประเมินของผู้มารับบริการ 2 หัวข้อประกอบด้วย1)ความพึงพอใจ
ระยะห่างในการคัดกรอง (Social Distancing)เพ่ิมขึ้นร้อยละ70.80 จากเดิมร้อยละ 57.60 และ2) 
ความพึงพอใจต่อระยะเวลาในการคัดกรองเพ่ิมข้ึนร้อยละ59.20 จากเดิมร้อยละ 54.00  ซึ่งมีความพึง
พอใจเพ่ิมข้ึนทั้ง 2 หัวข้อเช่นเดียวกัน 
11. วิจารณ์ : จากการพัฒนาจุดคัดกรองใหม่ใส่ใจ New Normal พบว่า ความพึงพอใจของทั้ง
เจ้าหน้าที่ผู้คัดกรองและผู้รับบริการเพ่ิมขึ้นในประเด็นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) 
เพ่ิมข้ึนอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากมีซุ้มคัดกรองแบบใหม่และเครื่องวัดอุณหภูมิระยะไกลท าให้ลดโอกาส
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ในแพร่เชื้อทั้ง 2 ฝ่าย แต่ในเรื่องของระยะเวลาในการคัดกรอง พบว่า คะแนนประเมินของผู้มารับ
บริการ ไม่ค่อยต่างกันมากนักระหว่างก่อนและหลังการพัฒนาครั้งที่ 3 ในขณะที่ความพึงพอใจต่อ
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล พบว่า เจ้าหน้าที่ผู้คัดกรองรู้สึกดีขึ้นเมื่อไม่ต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วน
บุคคลเต็มรูปแบบเหมือนก่อนพัฒนา นอกจากนี้แล้วยังเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาในการท า
ความสะอาดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลอีกด้วย  
12.สรุปผล : จากการพัฒนาจุดคัดกรองใหม่ ใส่ใจ New Normal พบว่าทั้งเจ้าหน้าที่ผู้คัดกรองและผู้
มารับบริการมีความพึงพอใจประสิทธิภาพในการป้องกันการแพร่เชื้อระหว่างผู้มารับบริการและ
เจ้าหน้าที่ผู้คัดกรองในเรื่องระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ระยะเวลาในการคัดกรอง และ 
ความสะดวกสบายของผู้คัดกรองเพ่ิมข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เรื่อง จุดคัดกรองใหม่ ใส่ใจ New Normal 
ชื่อเจ้าของผลงาน  
1.ทันตแพทย์ชัยเมศวร์ ซุ่นอ้ือ  ทันตแพทย์ช านาญการ  โรงพยาบาลศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ)  
2.นายสันติ คล้ายแก้ว ช่างทั่วไป โรงพยาบาลศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ)  
3.นายวรุธ  ยิ้มหวาน คนสวน โรงพยาบาลศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ)  

บทน า   
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด 19 ซึ่ง

องค์การอนามัยโลกประกาศให้การระบาดของโรคโควิด 19 เป็นการระบาดใหญ่ และกระทรวง
สาธารณสุขได้ประกาศให้โรคโควิด 19 เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 
2558 นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงให้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขต
ท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 ซึ่งกระทรวง
สาธารณสุขได้ประชาสัมพันธ์วิถีชีวิตใหม่ในการป้องกันโรคโควิด 19 (New Normal)  เพ่ือป้องกัน
และควบคุมการระบาดของโควิด 19 

โรงพยาบาลศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ) ตระหนักถึงความส าคัญในการป้องกันการ
แพร่กระจายเชื้อโรคโควิด 19 จึงต้องเตรียมความพร้อมในการให้บริการโดยการมีจุดคัดกรองผู้ป่วย
ก่อนเข้ารับบริการในโรงพยาบาล รูปแบบใหม่เพ่ือป้องกันโรคโควิด 19 (New Normal) ซึ่งการคัด
กรองผู้ป่วย ป้องกันการติดเชื้อทั้งผู้มารับบริการและผู้ให้บริการ ณ.จุดคัดกรองมีความส าคัญเป็นอย่าง
ยิ่ง แตเ่ดิมการคัดกรองเป็นรูปแบบทั่วไปเหมือนที่อ่ืน ไม่ได้มีระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) 
ที่เหมาะสมซึ่งต้องไม่น้อยกว่า 1-2 เมตร และอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective 
Equipment : PPE) เมื่อสวมใส่แล้วค่อนข้างจะร้อนและอึดอัด รวมทั้งระยะเวลาเฉลี่ยในการคัดกรอง
ค่อนข้างจะนาน (ประมาณ 15-25 วินาทีต่อผู้มารับบริการ 1 คน) ทางโรงพยาบาลจึงพัฒนาจุดคัด
กรองใหม่ ที่มีความเหมาะสมกับบริบทของโรงพยาบาลโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและให้เกิด
ความปลอดภัยทั้งผู้รับบริการและให้ผู้บริการ 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกันการแพร่เชื้อระหว่างผู้มารับบริการและเจ้าหน้าที่ที่ท า

หน้าที่คัดกรอง 
วิธีการ : : ใช้กรอบแนวคิดวัฏจักรเดมมิ่ง(PDCA)มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้พัฒนาจ านวน 3 วงรอบ ท าให้เกิดการพัฒนาจุดคัดกรองแบบใหม่ 
การพัฒนา การพัฒนา ปัญหาที่พบ 
ครั้งที ่1 - ให้เจ้าหน้าที่ผู้คัดกรองใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วน

บุคคลวัดอุณหภูมิผู้ป่วยด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิ
แบบพกพา (Infrared Thermometer)  

- ให้ผู้มารับบริการยืนรอคัดกรองห่างกันประมาณ 

- ก า ร วั ด อุ ณ ห ภู มิ ด้ ว ย
เครื่ อ ง วั ด อุณหภู มิ แบบ
พ ก พ า แ ล ะ ก า ร ก ด         
แอลกอฮอล์เจลให้ผู้มารับ



2 เมตร  
- กดแอลกอฮอล์เจลส าหรับล้างมือให้ผู้มารับ

บริการล้างมือ  
- ในกรณีที่ผ่านการคัดกรองแล้ว ก็จะได้รับการ

ติดสติ๊กเกอร์ที่ตัดเอาไว้ให้ที่เสื้อ เพ่ือบ่งชี้ว่าผ่าน
การคัดกรองมาแล้ว  

- แต่หากวัดอุณหภูมิแล้วสูงกว่า 37.5 องศา
เซลเซียส ก็จะส่งผู้ป่วยไปที่คลินิกคัดกรองโรค
ติดเชื้อทางเดินหายใจ (Acute Respiratory 
Infection : ARI clinic) ต่อไป 

บริการท าให้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้
คัดกรองและผู้ป่วยห่างกัน
น้อยกว่า 1 เมตร (ไม่ผ่าน
มาตรฐาน) 

- ระยะเวลาเฉลี่ยในการคัด
ก ร อ ง ผู้ ม า รั บ บ ริ ก า ร
ค่อนข้างจะนาน 

ครั้งที ่2 - แผนกซ่อมบ ารุ ง โรงพยาบาลจึ ง ได้คิ ดค้น
นวั ตกรรม  เ ครื่ อ ง วัด อุณหภู มิ ระยะไกล 
(Remote Infrared Thermometer) ซึ่งได้
ดัดแปลงติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิแบบพกพากับ
ขาตั้งเครื่องติดตามสัญญาณชีพและสายรีโมท
คอนโทรลของเครื่องถ่ายรังสีฟันที่ไม่สามารถใช้
งานได้แล้ว เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้คัดกรองสามารถ
วัดอุณหภูมิได้จากระยะห่างตามหลัก Social 
Distancing 

- ติดตั้งที่กดแอลกอฮอล์เจลแบบใช้เท้าเพ่ือลด
การแพร่เชื้อจากขวดแอลกอฮอล์เจล 

- การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน

ส่วนบุคคลท าให้เจ้าหน้าที่ผู้ 

คัดกรองรู้สึกร้อนและอึดอัด 

- โต๊ะคัดกรองไม่ได้หันหน้า

อ อ ก ไ ป ท า ง ห น้ า 

โรงพยาบาลท าให้อาจคัด

กรองผู้มารับบริการไม่ครบ

ทุกคน 

- การติดสติกเกอร์แก่ผู้มารับ
บริการท าให้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้
คัดกรองและผู้ป่วยห่างกัน
น้อยกว่า 1 เมตร(ไม่ผ่าน
มาตรฐาน) 

ครั้งที ่3 - จัดท าเป็นซุ้มคัดกรองแบบใหม่หันหน้าออกไป
ทางหน้าโรงพยาบาล ซ่ึงสามารถป้องกันการ
แพร่เชื้อระหว่างผู้มารับบริการกับเจ้าหน้าที่คัด
กรองโดยตรงได ้ 

- จัดท าสติ๊กเกอร์ส าเร็จรูปรูปหัวใจให้ผู้ป่วยติดที่
เสื้อด้วยตนเอง เพ่ือเพ่ิมระยะห่างระหว่างผู้มา
รับบริการกับเจ้าหน้าที่คัดกรอง 

 

 
 



               
          การพัฒนาครั้งที่ 1                การพัฒนาครั้งที่ 2                การพัฒนาครั้งที่ 3 

 
เครื่องวัดอุณหภูมิระยะไกล (Remote Infrared Thermometer) 

 
ผลการด าเนินการ  

จากการท าแบบสอบถามความพึงพอใจเพ่ือประเมินประสิทธิภาพในการป้องกันการแพร่เชื้อ
ระหว่างผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่ผู้คัดกรอง ได้ผลลัพธ์ดังต่อไปนี้ 

- เจ้าหน้าที่ผู้คัดกรองประเมินประสิทธิภาพในการป้องกันการแพร่เชื้อ ใน 3 หัวข้อ 
ดังต่อไปนี้ 

หัวข้อที่ประเมิน ก่อนการพัฒนาครั้งที่ 3 (n=49) หลังการพัฒนาครั้งที่ 3 (n=49) 
1. ความพึงพอใจต่อระยะห่างทาง

สังคม (Social Distancing)  
55.63% 81.04% 

2. ความพึงพอใจต่อระยะเวลา
ในการคัดกรอง 

49.58% 69.58% 

3. ความพึงพอใจต่ออุปกรณ์
ป้องกันส่วนบุคคล 

45.63% 77.29% 

- ผู้รับบริการประเมินประสิทธิภาพในการป้องกันการแพร่เชื้อใน 2 หัวข้อ ดังต่อไปนี้ 

หัวข้อที่ประเมิน ก่อนการพัฒนาครั้งที่ 3 (n=25) หลังการพัฒนาครั้งที่ 3 (n=25) 
1. ความพึงพอใจต่อระยะห่างทาง

สังคม (Social Distancing) 
57.60% 70.80% 

2. ความพึงพอใจต่อระยะเวลา
ในการคัดกรอง 

54.00% 59.20% 

 
 



วิจารณ์ 
จากการพัฒนาจุดคัดกรองใหม่ใส่ใจ New Normal พบว่าความพึงพอใจของผู้ให้บริการคัด

กรองและผู้รับบริการเพ่ิมขึ้นในประเด็นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) อย่างเห็นได้ชัด 
เนื่องจากมีซุ้มคัดกรองแบบใหม่และเครื่องวัดอุณหภูมิระยะไกลท าให้ลดโอกาสในแพร่เชื้อทั้ง 2 ฝ่าย 
แต่ในเรื่องของระยะเวลาในการคัดกรอง พบว่า คะแนนประเมินของผู้มารับบริการ ไม่ค่อยแตกต่างกัน
ระหว่างก่อนและหลังการพัฒนาครั้งที่ 3 เนื่องจากต้องมีการสแกน Application ไทยชนะ หรือต้อง
เซ็นชื่อก่อนเข้ารับบริการทุกครั้ง ท าให้ระยะเวลาในการคัดกรองอาจดูไม่ได้แตกต่างกัน ส่วนเรื่อง
ความพึงพอใจต่ออุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล(PPE) พบว่า ผู้ให้บริการมีความพึงพอใจในระดับดี เมื่อไม่
ต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลเต็มรูปแบบเหมือนเมื่อก่อน โดยจะใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล
เท่าที่จ าเป็น นอกจากนี้แล้วยังเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาในการท าความสะอาดอุปกรณ์
ป้องกันส่วนบุคคลอีกด้วย 

สรุป 
จากการพัฒนาจุดคัดกรองใหม่ ใส่ใจ New Normal พบว่าทั้งเจ้าหน้าที่ผู้คัดกรองและผู้มารับ

บริการมีความพึงพอใจประสิทธิภาพในการป้องกันการแพร่เชื้อระหว่างผู้มารับบริการและเจ้าหน้าที่ผู้
คัดกรองในเรื่องระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ระยะเวลาในการคัดกรอง และ ความ
สะดวกสบายของผู้คัดกรองเพ่ิมข้ึน 
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