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การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) 
เรื่อง การป้องกันการติดเชื้อโรคโคโรนาไวรัส-2019 (COVID-19) 
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ค าน า 
การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) เป็นการรวบรวมองค์ความรู้ในองค์กรหรือจาก

บุคคลที่มีความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ 
สามารถพัฒนาตนเอง และปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช   
มีหลายภาควิชาที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในแต่ละเรื่อง ซึ่งภาควิชาการบริหารการพยาบาลและพ้ืนฐานวิชาชีพ 
เป็นภาควิชาที่สอนรายวิชาการพยาบาลพ้ืนฐาน ซึ่งมีความรู้และทักษะการสอนการป้องกันการติดเชื้ออยู่ เดิม                  
ได้มีการบริหารจัดการเรียนการสอนปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐานรูปแบบออนไซต์ ให้แก่นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 
ซึ่งนักศึกษาไม่ได้พักที่หอพักคณะพยาบาล นักศึกษาเดินทางไปกลับบ้านเพ่ือมาเรียนที่หอผู้ป่วยจ าลอง คณะ
พยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ในช่วงสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ซึ่งได้ผ่านไปด้วยดี พบว่า ภาพรวม
ของผลการประเมินกิจกรรมการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.34 (SD = 0.70) จากการประเมิน
รายด้านพบว่า ด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านคุณภาพของการจัดกิจกรรมเท่ากับ 4.54 (SD = 0.51)          
ส่วนข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดคือ นักศึกษาสามารถน าสิ่งที่ได้รับจากกิจกรรมนี้ไปใช้ในการเรียน และการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน ผลการประเมินกิจกรรมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.59  (SD = 0.57) 

 
                   คณะกรรมการ KM 
ภาควิชาการบริหารการพยาบาลและพ้ืนฐานวิชาชีพ 

                                                         5 กรกฎาคม 2565 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



1 
 

การจัดการความรู้การป้องกันการติดเชื้อโรคโคโรนาไวรัส-2019 (COVID-19) 
ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1  

__________________________________________________________ 

 
หลักการและเหตุผล 
          สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง จากเชื้อโคโรนาไวรัส 
2019 ตั้งแต่ปีค.ศ. 2019 ส่งผลให้คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ต้องจัดการศึกษา
ในรูปแบบออนไลน์แทนออนไซต์ เพ่ือป้องกันการติดเชื้อและการแพร่กระจายเชื้อของนักศึกษาและบุคลากร                
จวบจนกระทั่งปัจจุบันเชื้อโคโรนาไวรัสยังคงมีการแพร่ระบาดและเกิดการกลายพันธุ์เป็นเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์
ใหม่หลากหลายสายพันธุ์  ซึ่งสายพันธุ์ที่มีแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วในปัจจุบัน คือสายพันธุ์โอไมครอน ถึงแม้ว่า
สายพันธุ์โอมิครอนมีระดับความรุนแรงของอาการเจ็บป่วยลดลงเมื่อเทียบกับสายพันธุ์แอลฟ่า เบต้า และเดลต้า  
แต่ก็ยังก่อให้เกิดความเจ็บป่วยและแพร่กระจายเชื้อได้อย่างรวดเร็ว  อีกทั้งภายหลังการเจ็บป่วยยังก่อให้เกิดพยาธิสภาพ 
ของปอดอย่างเรื้อรังตามมาได้ หากไม่มีการเฝ้าระวังจะก่อให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพของนักศึกษาและบุคลากรใน
ระยะยาวตามมาได้ ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต และสิทธิภาพการท างาน รวมทั้งสิ้นเปลืองงบประมาณค่าใช้จ่ายด้านการ
รักษาพยาบาล 
     จากการรวบรวมข้อมูลพบว่าตลอดช่วงของการระบาดตั้งแต่ปี เดือนธันวาคม ค.ศ. 2019 จวบจนถึงเดือน
มกราคม ค.ศ. 2022 ซึ่งเป็นช่วงก่อนเปิดภาคการศึกษาใหม่รัฐบาลประกาศให้สามารถจัดการศึกษาได้                        
ทั้งออนไลน์และออนไซต์ ตามความเหมาะสม  มีนักศึกษาพยาบาลของคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ติดเชื้อ      
โควิด 19 แล้ว รวมทุกชั้นปี จ านวน 39 คน ซึ่งถึงแม้ว่าการความรุนแรงและการระบาดจะลดลงแต่การจะน า
นักศึกษาเข้ามาเรียนรวมกันในสถาบันการศึกษาได้จะต้องมีการเฝ้าระวังการติดเชื้อและการแพร่กระจายเชื้อ และ              
มีมาตรการรับมืออย่างเข้มงวด โดยจะต้องมีการสร้างความตระหนัก การพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเองแก่
นักศึกษา เพ่ือป้องกันการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อ แต่หากเกิดการติดเชื้อขึ้นจะต้องสามารถควบคุมโรคได้เป็น
อย่างได้เป็นอย่างด ี
          คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ตระหนักถึงความส าคัญของการเฝ้าระวังการติดเชื้อและการแพร่กระจายเชื้อ 
เมื่อเปิดภาคการศึกษา จึงจัดการศึกษาโดยมีการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ต่อเนื่อง และจัดให้เรียนออนไซต์
ในหัวข้อเรื่องที่มีความส าคัญและจ าเป็น เช่นในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลต่าง ๆ ที่ต้องจัดการศึกษาบนหอผู้ป่วย
หรือวิชารายวิชาการพยาบาลพื้นฐานที่ต้องจัดการศึกษาในห้องปฏิบัติการพยาบาลหอผู้ป่วยจ าลองโดยใช้หลักการ 
DMHTT ตามประกาศของคณะรัฐมนตรี และตามนโยบายของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  แต่อย่างไรก็ตาม     
ยังคงมีนักศึกษาได้รับเชื้อหรือมีการติดเชื้อ (COVID-19) อยู่เป็นระยะ ๆ 
         ภาควิชาการบริหารการพยาบาลและพ้ืนฐานวิชาชีพได้รับมอบหมายจากคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
ให้จัดการศึกษาในรายวิชาการพยาบาลพ้ืนฐาน ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่หนึ่ง  ซึ่งเป็นรายวิชาแรกที่นักศึกษาจะได้
เรียนรู้หลักการ และฝึกทักษะการพยาบาลต่าง ๆ เช่น การป้องกันการติดเชื้อและการแพร่กระจายเชื้อ การใส่สาย
ให้อาหาร การใส่สายสวนปัสสาวะ การฉีดยา การให้ออกซิเจน และการดูดเสมหะ เป็นต้น โดยมีการสอนสาธิตและ
สาธิตย้อนกลับในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งการดูแลเพ่ือป้องกันการติดเชื้อและการแพร่กระจายเชื้อเป็นทักษะพ้ืนฐาน          
ที่นักศึกษาจะต้องน าไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยและในชีวิตประจ าวัน  ประกอบกับอยู่ในช่วงของการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส จึงมีความส าคัญอย่างมากที่อาจารย์จะต้องปลูกฝังทักษะที่จ าเป็นนี้ ให้ฝังแน่นอยู่ภายใต้
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จิตส านึกของนักศึกษาโดยคิดอยู่เสมอว่าเป็นหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ เพ่ือป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อ 
ต้องสามารถให้ค าแนะน าบุคคลอ่ืนเพ่ือป้องกันการติดเชื้อ และช่วยให้บุคคลอ่ืนปลอดภัยจากการติดเชื้อและ    
การแพร่กระจายเชื้อด้วย   
          ภาควิชาการบริหารการพยาบาลและพ้ืนฐานวิชาชีพ มีอาจารย์ที่มีองค์ความรู้ในการสอนและปลูกฝัง
นักศึกษาในเรื่องการป้องกันการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อ อาจารย์มีประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน
บนหอผู้ป่วยจ าลองในสถานการณ์ปกติ แต่เมื่อมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 จึงต้องมี      
การปรับแผนการจัดการเรียนการสอนหลายครั้งตลอดช่วงที่มีการแพร่ระบาด เพ่ือให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และ
นักศึกษาทุกคนปลอดภัย สามารถเข้ามาเรียนรู้ภายในคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์และบนหอผู้ป่วยจ าลองได้
ได้โดยไม่เกิดการติดเชื้อหรือมีแพร่กระจายเชื้อเกิดขึ้น ตลอดจนเกิดการเรียนรู้ ตระหนักในการป้องกันตนเอง และ
สามารถป้องกันบุคคลอ่ืนให้ปลอดภัย เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ที่คณะยังไม่เคยมีมาก่อนหากได้รวบรวมไว้เป็น
แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน ในกรณีเกิดสถานการณ์โรคอุบัติใหม่หรืออุบัติขึ้นอีกก็จะเป็นประโยชน์และ
เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนหรือเผยแพร่สืบต่อไป 
 
วัตถุประสงคข์องกิจกรรม 

ได้แนวปฏิบัติที่ดีในการป้องกันการติดเชื้อโรคโคโรนาไวรัส-2019 (COVID-19) ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1                 
ที่มีการเรียนการสอนที่หอผู้ป่วยจ าลอง 
 
เป้าหมาย ขอบเขต 

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ 
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จ านวน 228 คน และขอบเขตการจัดการความรู้ในการศึกษาครั้งนี้ศึกษาเฉพาะ
บริบทของคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-19) 
 
ระยะเวลาในการด าเนินงาน 

ด าเนินการเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม – 22 พฤษภาคม 2565 
 

 สถานที่ด าเนินการ 
ด าเนินการเกี่ยวกับความรู้การป้องกันการติดเชื้อโรคโคโรนาไวรัส-2019 (COVID-19) ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 

สถานที่จึงครอบคลุมคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ และสถานที่พักของนักศึกษา 
 
กิจกรรมการด าเนินการ 

1. การเตรียมความพร้อมก่อนเรียน 
ภายหลังคณะกรรมการ KM ของภาควิชาการบริหารการพยาบาลและพ้ืนฐานวิชาชีพ ได้มีการประชุม

ชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการและวางแผนการด าเนินงาน คณะกรรมการวิชาการจัดท าเนื้อหา ข้อสอบส าหรับวัด
ความรู้ก่อนเริ่มเรียนปฏิบัติทักษะที่หอผู้ป่วยจ าลอง วิพากษ์ข้อสอบ การสอบนักศึกษา และการจัดการสอบ                 
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  
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1.1 ด้านความรู้และการสอบความรู้ 
1)  การท าเนื้อหาข้อสอบ  

-  จัดประชุมทีมเพ่ือหารือเก่ียวกับเนื้อหา เรื่อง การป้องกันการติดเชื้อโรค COVID-19  
-  รวบรวมเอกสารวิชาและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และจัดท าเป็นเอกสารความรู้ที่มีเนื้อหา 

ประกอบด้วย ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรค COVID-19 อาการและอาการแสดง การตรวจวินิจฉัยโรค COVID-19 การ
ใช้ swab ที่ถูกวิธี แนวทางการรักษา นิยามและแนวปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค แนวทางจัดการผู้ที่
เสี่ยงสูงผู้สัมผัสใกล้ชิดในครัวเรือน การแพร่กระจายเชื้อและการป้องกันตนเอง เป็นต้น  

-  จัดประชุมวิพากษ์เนื้อหา และจัดท าเอกสารความรู้ 
-  น าเอกสารความรู้ เรื่อง การป้องกันการติดเชื้อโรค COVID-19 ไปประกาศไว้ใน 

google classroom ของรายวิชาการพยาบาลพ้ืนฐาน ก่อนท าการสอบ 1 สัปดาห์ รายละเอียด 
-  ประชาสัมพันธ์และชี้แจงนักศึกษาเกี่ยวกับเอกสารความรู้ เรื่อง การป้องกันการติดเชื้อ

โรค COVID-19 เพ่ือให้นักศึกษาเข้ามาอ่านและท าความเข้าใจก่อนการสอบวัดความรู้ โดยดาวน์โหลดจาก google 
classroom ของรายวิชา 

2)  การจัดท าข้อสอบ  
-  จัดท าข้อสอบแบบ multiple choice ให้ครอบคลุมเนื้อหาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคโค

วิด-19 อาการและอาการแสดง การตรวจวินิจฉัยโรค COVID-19 การใช้ swab ที่ถูกวิธี แนวทางการรักษา นิยาม
และแนวปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค แนวทางจัดการผู้ที่เสี่ยงสูงผู้สัมผัสใกล้ชิดในครัวเรือน และการ
แพร่กระจายเชื้อและการป้องกันตนเอง ทั้งหมด จ านวน 10 ข้อ 

-  จัดประชุมวิพากษ์ข้อสอบ เพ่ือให้ข้อสอบมีความสมบูรณ์และสามารถวัดความรู้
นักศึกษาได้  

-  ปรับแก้ไขข้อสอบหลังวิพากษ์  
-  จัดท าข้อสอบแบบออนไลน์ 
-  การสอบความรู้นักศึกษา  
-  ชี้แจงการสอบให้แก่นักศึกษาพร้อมกับการชี้แจงรายวิชาการพยาบาลพ้ืนฐานพร้อมกัน

ทั้งชั้นเรียน ในวันจันทร์ ที่ 10 เดือนมกราคม พ.ศ.2565 เวลา 8.30 – 9.00 น.  
-  จัดสอบความรู้ภายหลังแขวนเอกสารความรู้ ใน google classroom ของรายวิชาการ

พยาบาลพ้ืนฐาน 1 สัปดาห์ และจัดสอบซ่อมตามวันและเวลาที่นักศึกษานัดหมายตามความสมัครใจ ดังตารางที่ 1 
ซึ่งขณะจัดสอบซ่อมได้วางแผนการสอบตามความสะดวกของนักศึกษาให้ได้มีเวลาศึกษาและไม่ขัดต่อการเรียน      
ในรายวิชาปกติ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1oFxxeUQ5neCHhGfn9mtWg496URJjquAz/view?usp=sharing
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ตารางท่ี 1 แสดงการจัดสอบ สอบซ่อม และผู้สอบผ่านร้อยละ 80  

รายการ 
สอบครั้งท่ี 1 
13 ก.พ. 65 

สอบครั้งท่ี 2 
19 ก.พ. 65 

สอบครั้งท่ี 3 
22 ก.พ. 65 

สอบครั้งท่ี 4 
24 ก.พ. 65 

สอบครั้งท่ี 5 
26 ก.พ. 65 

ห้อง A (114 คน) 
ผู้ท าข้อสอบ (คน) 114 32 15 5 3 
ผ่าน 80% (คน) 82 17 10 2 3 

คิกเป็น ร้อยละ 71.93 53.13 66.67 40 100 

รวมจ านวนผู้สอบผ่าน 80% (คน) 82 99 109 111 114 

คิดเป็น ร้อยละ 71.93 86.84 95.61 97.37 100 

ห้อง B (115 คน) 
ผู้ท าข้อสอบ (คน) 115 29 13 5 2 

ผ่าน 80% (คน) 86 16 8 3 2 

คิดเป็น ร้อยละ 74.78 44.83 61.54 60 100 

รวมจ านวนผู้สอบผ่าน 80% (คน) 86 102 110 113 115 

คิดเป็น ร้อยละ 74.78 88.70 95.65 98.26 100.00 
-  จัดส่งข้อสอบไปยังฝ่ายบริการทางการศึกษาเพ่ือวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบ ผลการวิเคราะห์

พบว่าข้อสอบมีคุณภาพ ร้อยละ 30 ค่าความยากง่าย (p) เท่ากับ 0.82    ค่าจ าแนก (r) เท่ากับ 0.32 
 

1.2 ด้านการจัดการเรียนการสอน 
ภาควิชาฯ ได้จัดการเรียนการสอนรายวิชาการพยาบาลพ้ืนฐานภาคทดลองบน LRC ให้

สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ เพ่ือป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ ดังนี้ 
1) จัดกลุ่มโดยการเพ่ิมจ านวนกลุ่ม เพ่ือลดความแออัดของผู้เรียน 
2) การจัดเตรียมสถานที่และประสานขอสถานที่ เพ่ิมจ านวนห้องเรียนรองรับการเพ่ิมจ านวน

กลุ่มเพ่ือลดการแออัดในห้อง LRC 
3) การจัดหาอุปกรณ์ป้องกันใบหน้า (face shield) และแอลกอฮอล์ (alcohol gel) โดยการ

ประสานงานเจ้าหน้าที่ห้อง LRC จัดซื้ออุปกรณ์ จัดแจกนักศึกษาก่อนเข้าเรียนวิชาการพยาบาลพื้นฐาน และเน้นย้ า
การน ามาใส่ตลอดเวลาที่เรียนทุกครั้ง เพ่ือลดการแพร่กระจายเชื้อบน LRC จัดวางเจลแอลกอฮอล์หน้าประตู
ทางเข้าห้อง LRC ทุกห้องและเพ่ิมจุดวางให้แต่ละกลุ่ม 

4) จัดท าข้อควรปฏิบัติขณะเรียนใน LRC ที่ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ประกอบด้วย สวมใส่ 
Mask & Face shield ตลอดการเรียน ล้างมือบ่อย ๆ เว้นระยะห่าง และห้ามน าอาหารและน้ าดื่มเข้ามาใน
ห้องเรียน กรณีต้องการดื่มน้ าให้ออกนอกห้อง เปิด Mask ดื่มน้ าในที่ท่ีไม่มีผู้คนเดินผ่านเท่านั้น และล้างมือก่อนเข้า
ห้องเรียน ประสานงานกับอาจารย์ประจ าชั้น เจ้าหน้าที่ประจ าห้อง LRC เพ่ือแจ้งข้อควรปฏิบัติขณะเรียนใน LRC 
และจัดท าป้ายข้อควรปฏิบัติติดหน้าประตู LRC ทุกห้องเรียน  
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การคัดกรองความเสี่ยงผู้ที่เสี่ยงสูง/ติดเชื้อโดยใช้แบบประเมินความเสี่ยง 
 รายวิชาการพยาบาลพ้ืนฐานในภาคทดลอง จัดให้มีการเรียนที่หอผู้ป่วยจ าลอง (LRC) ในรูปแบบ onsite 
ในตามตารางสอน โดยจัดเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 56 คน และแบ่งกลุ่มย่อย จ านวน 7-8 คนต่อกลุ่มต่อจ านวน
อาจารย์ 1 คน ประธานรายวิชาแจ้งรายละเอียดการแบ่งกลุ่มในตารางสอนใน google classroom ให้ทราบ
ล่วงหน้า เพ่ือวันที่มาเรียนนักศึกษาจะได้ไม่มารอท่ีหน้าห้องเรียน ช่วยลดความแออัดหน้าห้องเรียน  

โดยภาควิชาฯ ใช้แบบประเมินคัดกรองความเสี่ยงของภาควิชาฯ ซึ่งดัดแปลงแบบประเมินมาจากฝ่าย
กิจการนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มาใช้ในระยะแรก ประธานวิชาส่งลิงก์แบบคัดกรองรูปแบบ 
google form ใน classroom  โดยนักศึกษาต้องท าแบบคัดกรองล่วงหน้าก่อนเรียน 1 วัน อาจารย์โทรศัพท์
ติดตามนักศึกษาที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ นักศึกษาทีใ่กล้ชิดผู้ติดเชื้อ นักศึกษาทีเ่ปิดหน้ากากอนามัยขณะอยู่ด้วยกัน 
หรือเข้าข่ายมีอาการสงสัย ให้นักศึกษาเรียนออนไลน์ และสังเกตอาการตนเองต่อจนครบการกักตัวตามมาตรการ
ของรัฐ ส่วนนักศึกษารายทีผ่ลตรวจ ATK เป็น positive ให้เข้ารักษาตามระบบของมหาวิทยาลัย ดังแผนผังที่ 1 
 
ปัญหาอุปสรรคในระยะเริ่มด าเนินการ 

1. นักศึกษาบางรายเข้าใจว่าเป็นแบบประเมินความรู้ จึงเลือกข้อที่มีอาการทุกข้อ ท าให้อาจารย์เสียเวลาใน
การโทรติดตาม 

2. นักศึกษาบางรายทราบว่าตนเองมีความเสี่ยงในภายหลังจากเพ่ือนที่อยู่ด้วยกันแจ้งให้ทราบว่าตนติดเชื้อ 
3. นักศึกษาแยกไม่ออกว่าตนเองเป็นการติดเชื้อโควิด หรือเป็นโรคประจ าตัวของตนเอง เช่น โรคภูมิแพ้ หรือ

เป็นโรคหวัด 
แนวทางการแก้ไข 

1. อาจารย์แจ้งนักศึกษาให้เข้าใจว่าแบบประเมินคัดกรองความเสี่ยง ไม่ใช่แบบประเมินความรู้ 
2. กรณีนักศึกษาทราบล่าช้าว่าตนเองมีความเสี่ยงอยู่กับผู้ติดเชื้อและเปิดหน้ากากอนามัยขณะอยู่ด้วยกัน ให้

รีบแจ้งอาจารย์ประจ ากลุ่ม ให้สังเกตอาการต่อ และตรวจประเมิน ATK ด้วยตนเอง อาจารย์เน้นย้ านักศึกษาให้
ตระหนักมาตรการ DMHTT เพ่ือความปลอดภัยของผู้ที่อยู่ด้วยกันในสังคม 

3. ถ้านักศึกษาไม่แน่ใจอาการของโรค COVID-19 ในรายที่มีโรคประจ าตัวให้ตรวจ ATK ด้วยตนเอง 
4. ใช้แบบประเมินคัดกรองความเสี่ยง จัดท าโดยคณะกรรมการดูแลนักศึกษาที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ 

COVID-19 คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ (10 มีนาคม 2565) แทนการใช้แบบประเมินคัดกรองเดิม เพ่ือง่าย
ต่อการประเมิน 
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แผนผังที่ 1 การคัดกรองความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 ในรายวิชาการพยาบาลพื้นฐาน  
(14 ก.พ.–10 มี.ค. 2565) 

 
การคัดกรองนักศึกษาที่มีความเสี่ยงสูงในเวลานอกราชการ 

จากการประชุมภาควิชาเห็นความส าคัญในการฝึกซ้อมปฏิบัติทักษะการพยาบาลของนักศึกษา                    
ถึงแม้ในช่วงที่ยังมีการแพร่ระบาดเชื้อ COVID-19 เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการเรียนและเกิดความมั่นใจในการ
ปฏิบัติการพยาบาล ได้จัดห้องและอุปกรณ์ส าหรับฝึกปฏิบัติทักษะการพยาบาลนอกเวลาเรียน คือวันจันทร์ถึงศุกร์                     
เวลา 16.00 -18.00 น.  โดยแบ่งกลุ่มไม่เกิน 8 คน มอบหมายให้หัวหน้าห้องทั้ง 2 ห้องเป็นผู้รับผิดชอบส่ง
ตารางการฝึกนอกเวลาของนักศึกษามาให้ประธานวิชา การเลือกกลุ่มเป็นไปตามความสมัครใจของนั กศึกษา                 
โดยมีหัวหน้ากลุ่มเป็นผู้แจ้งเตือนเรื่องการปิดไฟ ปิดแอร์ก่อนเลิกใช้ นักศึกษาที่จะเข้ามาคณะฯ เพ่ือฝึกนั้นส่วนใหญ่
เป็นนักศึกษาท่ีพักด้วยกัน นักศึกษาทุกคนต้องท าแบบคัดกรองประเมินความเสี่ยงของคณะฯ หากนักศึกษาคนใดมี
เป็นผู้เสี่ยงสูงงดการมาฝึกที่คณะฯ  
 ปัญหาที่พบ ประธานวิชาเป็นผู้ตรวจสอบคะแนนความเสี่ยงของนักศึกษาทั้งหมด ท าให้การคัดกรองช้า 
เนื่องจากนักศึกษาไม่ได้ส่งแบบประเมินมาทั้งหมดในเวลาเดียวกัน และอาจารย์ประธานวิชาติดภาระกิจสอน                
จึงได้ประชุมกับหัวหน้าห้อง และนักศึกษาที่ท าหน้าที่ประสานรายวิชาการพยาบาลพ้ืนฐานของแต่ละห้อง                      
ถึงแนวทางการแก้ไข ประธานรายวิชาอธิบายการคัดกรองโดยใช้แบบคัดกรองความเสี่ยงให้ฟัง ที่ประชุมได้
มอบหมายให้นักศึกษาที่รับผิดชอบประสานรายวิชาฯ ซึ่งมีจ านวนห้องละ 4 คน เป็นผู้จัดตารางฝึกซ้อมนอกเวลา
ในรูปแบบ google sheet พร้อมทั้งช่วยติดตามนักศึกษาท าแบบประเมินก่อนเข้ามาฝึกปฏิบัติ และคัดกรอง
นักศึกษาที่มีความเสี่ยงสูงจากแบบคัดกรอง โดยประสานงานกับประธานวิชาในกลุ่มไลน์ จากนั้นประธานวิชา
ติดตามนักศึกษาท่ีมีความเสี่ยงสูง ให้ปฏิบัติตัวตามมาตรการการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ ให้กักตัวสังเกตอาการ
จนครบ 5 วัน และงดการฝึกซ้อมทักษะไปก่อน  
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 จากการใช้แนวทางการคัดกรองความเสี่ยงโดยใช้แบบประเมินนี้ นักศึกษาเข้าใจการท าแบบคัดกรองความ
เสี่ยงและได้เพ่ิมความระวังในการดูแลตนเองให้ปลอดภัยมากขึ้น ผู้รับผิดชอบได้ติดตามเพ่ือนนักศึกษาคนอ่ืนได้ดี
แล้ว ประธานวิชาจึงประชุมกับผู้รับผิดชอบประสานงาน จัดตั้งคณะกรรมการนักศึกษาพยาบาลควบคุมการติดเชื้อ 
(Infection control nursing students: ICNS) ท าหน้าที่ช่วยคัดกรองความเสี่ยง กระตุ้นเตือนตามมาตรการการ
ป้องกัน จัดตารางฝึกซ้อมนอกเวลา ช่วยบริหารจ านวนคนในการเข้าฝึกซ้อม และเพ่ิมระยะเวลาในการฝึกซ้อมนอก
เวลา เพ่ือให้เกิดความมั่นใจต่อการสอบปฏิบัติแต่ละทักษะ โดยให้วันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 16.00 -20.00 น. และ
เสาร์-อาทิตย์ 8.00-16.00 น. ซึ่งวันหยุดราชการนั้นให้ท าแบบคัดกรองประเมินความเสี่ยงก่อนเข้ามาคณะฯ 
ผู้รับผิดชอบประสานงานแจ้งกับอาจารย์ประธานวิชาเหมือนเดิม ดังแผนผังที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 

 
         

 แผนผังที่ ๒ การจัดการบริหารการเรียนการสอนรูปแบบผสมผสาน (hybrid) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประธานวิชาส่งลิงก์แบบคัดกรองใน Classroom 

นักศึกษาท าแบบประเมินก่อนเข้ามาคณะ 

เสี่ยงต่ า 

เข้ามาฝึกทักษะที่คณะได้ 

เสี่ยงสูง 

นักศึกษาผู้ประสานรายวิชา (ICNS) แจ้งต่อประธาน
วิชา 

นักศึกษากักตัว สังเกตอาการ 

งดฝึก
ทักษะที่
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 ภาควิชาฯ ด าเนินการจัดการเรียนสาธิตและการสอบปฏิบัติการพยาบาลแต่ละทักษะในรูปแบบออนไซต์  
โดยมีการคัดกรองโดยใช้แบบประเมินความเสี่ยงของคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ หากนักศึกษาเป็นผู้มีความ
เสี่ยงสูงหรือติดเชื้อให้เรียนในรูปแบบออนไลน์ โดยใช้แผนผังการจัดการเรียนและการสอบดังแผนผังที่ 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนผังที่ 3 การเรียนและการสอบภาคทดลองแบบผสมผสาน  
หมายเหตุ : 
* ใช้แบบคัดกรองความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยคณะกรรมการดูแลนักศึกษาท่ีมีความเสี่ยงต่อ
การติดเชื้อ COVID-19 คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ (10 มีนาคม 2565) 

การคัดกรองก่อนเข้าเรียนล่วงหน้าไม่เกิน 24 ชั่วโมง 
นักศึกษาท าแบบคัดกรองความเสีย่งต่อการติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019* และ

บันทึกภาพแบบคัดกรองส่งอาจารย์ประจ ากลุ่ม 
ส่งอาจารย์ประจ ากลุ่มเรียนและสอบ 

วันอาทิตย์และวันอังคาร ก่อนเวลา 18.00 น. 

อาจารย์ประจ ากลุ่มเรียน/ประจ าสอบตรวจสอบผลการคัดกรอง 

มีความเสี่ยงสูง มีความเสี่ยงต่ า 

มีอาการและอาการแสดง
ในวันเรียน 

ไมม่ีอาการและอาการ
แสดงในวันเรียน 

ไม่มี/มีอาการและ 
อาการแสดง 

เรียน on-site + DMHTT 
+ แนวปฏิบัติการเรียนที่ LRC 

แจ้งอาจารย์ประจ ากลุ่ม  

กรณีนักศึกษาสามารถ
หาอุปกรณไ์ด ้
สอบ online  

ตามตารางเวลาจริง 
 

กรณีนักศึกษาสามารถ
หาอุปกรณไ์ด ้
สอบ on-site  

นอกตารางเวลา 
 

นักศึกษาเรียน online 
ตามตารางเวลาจริงและ
ทบทวนทักษะปฏิบัติที่ 
LRC เมื่อพ้นระยะกักตัว 
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กลวิธีการสอนการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ 

1. โพสต์คลิปวีดีโอการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อใน google classroom เพ่ือให้นักศึกษาได้ศึกษาก่อนเข้าเรียน 
2. เป็นแบบอย่างท่ีดีในการล้างมือให้กับนักศึกษา 
3. สอบถามความรู้เดิมในการป้องกันการติดเชื้อก่อนสอน 
4. น าเครื่องทดสอบประสิทธิภาพการล้างมือมาใช้ก่อนและหลังเรียน เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้จุดบกพร่อง

ของตนเองก่อนน าไปสู่การเรียนรู้ที่ถูกต้อง 
5. ใช้เทคนิคสาธิตและสาธิตย้อนกลับ โดยให้นักศึกษาปฏิบัติย้อนกลับทุกคน 
6. กระตุ้นให้นักศึกษาล้างมือก่อนเข้าเรียนเป็นประจ า 
7. เน้นย้ าถึงความส าคัญของการป้องกันตนเองและการใส่อุปกรณ์ป้องกันอย่างเคร่งครัดผ่านทาง Line 

Application ก่อนเข้าเรียน 
8. การเสริมแรงบวกในพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อที่ถูกต้อง 
9. การสะท้อนคิดพฤติกรรมการป้องกันตนเองที่นักศึกษาปฏิบัติไม่ถูกต้องและการทดแทนความคิดที่ถูกต้อง 
10. เปิดเพลงการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อใน YouTube ในช่วงก่อนเข้าเรียนทักษะอ่ืน เพ่ือกระตุ้นให้

นักศึกษาตระหนักถึงความส าคัญ 
11. ใช้ sticker line เรื่องการล้างมือ ซึ่งเป็นสื่อสร้างสรรค์ของนักศึกษาพยาบาลเกื้อการุณย์ที่สร้างขึ้นใน

โครงการสื่อช่วยจ า โดยส่งใน Line group เป็นประจ าทุกวันที่มีการเรียนการสอน 
12. น าสื่อสร้างสรรค์ของนักศึกษาพยาบาล ในรายวิชาการพยาบาลพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2563  

เรื่อง “ใช้ความรู้ สู้โควิด ฝ่าวิกฤติไปด้วยกัน: การใส่แมสก์อย่างถูกวิธี ถูกวิธี” มาใช้ เพ่ือสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ 
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รูปภาพที่ 1 แสดงแนวปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ระหว่างเรียนห้อง LRC 
ดาวน์โหลดรูปภาพ 

การจัดการปัญหาเมื่อนักศึกษาไม่ปฏิบัติตามแนวทางการป้องกัน 
- ขอความร่วมมือนักศึกษาในการปฏิบัติตามแนวทางการป้องกัน DMHTTA 
- ตักเตือนเมื่อนักศึกษาปฏิบัติไม่เหมาะสม 
- อาจารย์ร่วมกันสังเกตพฤติกรรมการล้างมือและแจ้งผลกับนักศึกษา เพ่ือให้นักศึกษาตระหนัก

ถึงความส าคัญในการล้างมือมากยิ่งขึ้น 
- สร้างข้อตกลงร่วมกัน กรณีท่ีนักศึกษาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง 

https://drive.google.com/file/d/1sYqUJxrOkobIZ23eF1lK5ArTKnrjV18s/view?usp=sharing
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 การจัดการเรียนการสอนที่อยู่ในช่วงที่ยังมีการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 แม้ว่าทางมหาวิทยาลัยจะมีการ
ผ่อนปรนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไซต์แล้ว ทางภาควิชาฯ ได้ตระหนักถึงการแพร่กระจายเชื้อ       
โควิด-19 ในนักศึกษาและอาจารย์ จึงหาแนวทางที่หลากหลายมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน พบว่าผลความ   
พึงพอใจต่อการจัดการความรู้การป้องกันการติดเชื้อโรคโคโรน่าไวรัส-2019 ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 2 แสดงผลการประเมินกิจกรรมการจัดการความรู้  
รายละเอียดการประเมิน ค่าเฉลี่ย SD การแปลผล 

1.ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินการ 4.28 0.72 พึงพอใจมาก 
2.ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.38 0.62 พึงพอใจมาก 
2.1 เอกสารความรู้เกี่ยวกับโรคไวรัสโคโรนา 2019 4.23 0.73 พึงพอใจมาก 
2.2 ช่องทางที่ใช้ในการสื่อสาร ได้แก่ line group, 
google classroom เป็นต้น 

4.40 0.65 พึงพอใจมาก 

2.3 สิ่งที่ใช้ในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ ได้แก่ 
Face shield, Alcohol Gel 

4.43 0.70 พึงพอใจมาก 

3. ด้านคุณภาพของการจัดโครงการ 4.54 0.51 พึงพอใจมากที่สุด 
3.1 นักศึกษาได้รับความรู้ และมีทักษะการป้องกัน
การแพร่กระจายเชื้อในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรค
โควิด – 19 จากกิจกรรม 

4.57 0.54 พึงพอใจมากที่สุด 

3.2 นักศึกษาสามารถน าสิ่งที่ได้รับจากกิจกรรมนี้ไปใช้
ในการเรียน และการด าเนินชีวิตประจ าวัน 

4.59 0.57 พึงพอใจมากที่สุด 

3.3 นักศึกษามีพฤติกรรมการป้องกันการแพร่กระจาย
เชื้อในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด – 19  
ได้ถูกต้อง ได้แก่ เว้นระยะห่าง ใส่หน้ากากอนามัย      
ล้างมือ วัดอุณหภูมิ ตรวจหาเชื้อ และใช้แอปพลิเคชั่น
ไทยชนะ 

4.56 0.57 พึงพอใจมากที่สุด 

3.4 กิจกรรมเอื้ออ านวยต่อการเรียนรู้และพัฒนา
ความสามารถในการป้องกันตนเองในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด – 19 

4.45 0.70 พึงพอใจมาก 

4.ความพึงพอใจของนักศึกษา 4.38 0.64 พึงพอใจมาก 
4.1 การคัดกรองความเสี่ยงก่อนเข้าชั้นเรียน LRC 4.29 0.75 พึงพอใจมาก 
4.2 ป้ายกระตุ้นเตือนข้อควรปฏิบัติก่อนเข้าชั้นเรียน LRC 4.31 0.73 พึงพอใจมาก 
4.3 อาจารย์ผู้สอนเน้นย้ าเกี่ยวกับมาตรการป้องกัน
การแพร่กระจายเชื้อ 

4.51 0.64 พึงพอใจมากที่สุด 

5.ความพึงพอใจต่อภาพรวมของกิจกรรมการ
ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ 

4.34 0.70 พึงพอใจมาก 
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จากตารางที่ 2 พบว่า ภาพรวมของผลการประเมินกิจกรรมการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ 4.34   (SD = 0.70) ส าหรับคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านคุณภาพของการจัดกิจกรรมเท่ากับ 4.54      
(SD = 0.51) ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดคือ นักศึกษาสามารถน าสิ่งที่ได้รับจากกิจกรรมนี้ไปใช้ในการเรียน และ
การด าเนินชีวิตประจ าวัน ผลการประเมินกิจกรรมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.59 (SD = 0.57) ซึ่งทางคณะกรรมการ
รักษามาตรฐานและพัฒนาคุณภาพของการจัดโครงการให้ดียิ่งๆขึ้นไป ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ด้านเอกสาร
ความรู้เกี่ยวกับโรคไวรัสโคโรนา 2019 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 (SD = 0.73) ซึ่งทางคณะกรรมการจึงวาง
แผนการด าเนินงานในครั้งต่อไปโดย เพ่ิมข้อมูลเกี่ยวกับความรู้การป้องกันเชื้อ COVID-19 ให้นักศึกษาเป็นระยะ 
นอกจากนี้มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมอ่ืน ๆจากนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
ตารางท่ี 3 รายละเอียดข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 

ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา 
ด้านอุปกรณ์ 
1.อยากให้แจกอุปกรณ์ตรวจ ATK ก่อนเข้าคณะฯ 
มากขึ้น 

 
ประสานงานกับฝ่ายกิจการนักศึกษา 

ด้านสถานที่ 
1. ควบคุมจ านวนคนในการเข้าใช้ห้อง 
2. อยากให้เพิ่มห้อง LRC ให้มากขึ้น 
 

 
1. ปรับปรุงระบบในการเข้าใช้ห้อง  
2. เพ่ิมห้องเรียนย่อยใน procedure ที่สามารถ
เคลื่อนย้ายอุปกรณ์ได้ง่ายเช่น การท าแผล V/S  

ด้านการคัดกรอง 
1. มีที่วัดอุณหภูมิก่อนเข้าห้อง อยากให้เพ่ิม        
จุดตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าตึกไปฝึกปฏิบัติ LRC 
2. เพ่ิมจุดคัดกรองหน้ามหาวิทยาลัย 
คัดกรองนักศึกษาทุกครั้งก่อนเข้าเรียน 

 
1. จัดที่วัดอุณหภูมิแบบอัตโนมัติบริเวณประตู
ทางเข้าห้อง LRC (ตามมาตรการของรัฐ) 
2. ซักประวัติความเสี่ยงก่อนเข้าเรียน/สอบทุกครั้ง 
 

ด้านพฤติกรรมการป้องกัน 
1. ให้นักศึกษาทุกคนล้างมือก่อนเข้าเรียนทุกครั้ง 
2. อยากให้มีการกระตุ้น นศ. ล้างมือบ่อย ๆ ก่อน
เข้าห้อง LRC กับหลังออกจากห้อง 

 
1. ติดตั้งอุปกรณ์เสียงกระตุ้นให้นักศึกษาล้างมือด้วย
เจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าห้อง 
 

ด้านสื่อการเรียนการสอน 
1. ขาดคลิปวิดีโอแนะน าการเข้าใช้ห้องเรียน 

1. จัดท าคลิปวิดีโอแนะน าแนวปฏิบัติในการเข้า
เรียนห้อง LRC เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจง่ายขึ้น 
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จากการประชุมของภาควิชา จึงสามารถสรุปแนวทางการจัดการ การป้องกันการติดเชื้อโรคโคโรนาไวรัส-
2019 (COVID-19) ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 ดังรูปภาพที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปภาพที่ 2 แนวทางการจัดการ การป้องกันการติดเชื้อโรคโคโรนาไวรัส-2019 (COVID-19) 
ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1   ดาวน์โหลดรูปภาพ 

https://drive.google.com/file/d/19St6_IiwQT10hGTbo1FKXleXqF-_EoFy/view?usp=sharing

