
ใบสมัครเพ่ือเสนอบทความในงานการประชุม
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 22nd Symposium on TQM-Best Practices in Thailand

ประเภทการสมัคร [ ] TQM-Best Practices (ต้องจัดทำำ Abstract,  Full Paper, Presentation Slide  
                                    และกำรทดลองนำำเสนอผลงำน)

[  ] TQM-Progressive Learners (ต้องจดัทำำ Abstract, Presentation Slide 
     และกำรทดลองนำำเสนอผลงำน) 

ประเภทองค์กร [  ] หน่วยงำนธุรกิจเอกชน [  ] หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ        [  ] หน่วยงำนดำ้นกำรศึกษำ  
[  ] หน่วยงำนรำชกำรและองค์กรของรัฐ     [ ] หน่วยงำนทำงด้ำนสำธำรณสุข

ช่ือเรื่องนำาเสนอ โครงกำร Admit รูปแบบใหม่ รพธ 2020 

เป็น “วิธีปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” ของกระบวนการ ในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเท่าน้ัน) 
[  ] 1. กำรนำำองคก์ร [  ] 2. กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์และกำรจัดกำรนโยบำย 
[  ] 3. กำรเอำใจใส่ลูกคำ้และตลำด [  ] 4. กำรวดั กำรวิเครำะห์ และ กำรจัดกำรควำมรู้ 
[  ] 5. กำรเอำใจใส่ทรัพยำกรบุคคล [ ] 6. กำรจดักำรกระบวนกำร 
[  ] 7. กำรประยุกตร์ะบบมำตรฐำนต่ำง ๆ เข้ำกับกำรบริหำรจดักำร 

ช่ือหน่วยงาน งำนกำรพยำบำลคดักรองและรับผู้ป่วยใน โรงพยำบำลธรรมศำสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหำวิทยำลัย
ธรรมศำสตร์ 
ท่ีอยู่ 95 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน อำคำร ม.ร.ว.สวุพรรณสนิทวงศ์ ชั้น 1 งำนกำรพยำบำลคัดกรองและรับผู้ป่วยใน โรง
พยำบำลธรรมศำสตร์เฉลิมพระ-เกียรติ ตำำบล คลองหน่ึง อำำเภอ คลองหลวง จังหวดัปทุมธำนี รหัสไปรษณีย์ 12120
โทรศัพท์ 02-9269447  โทรสำร ……………-………  เว็บไซต์ E-mail: kunkitti.s@gmail.com 
ชื่อผู้เขียน (ผู้นำำเสนอ) นำงสกุัญญำ คุณกิตติ ตำำแหน่ง หัวหน้ำงำนกำรพยำบำลคัดกรองและรับผู้ป่วยใน 
โทรศัพท์ 02-9268384  โทรสำร ……….…-………มือถือ 086-3513382    อีเมล Kunkitti.s@gmail.com 
สรุปจุดท่ีเป็น “วิธีปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” 
1) กำรนำำหลักพัฒนำคุณภำพดว้ยกระบวนกำร Lean มำปรับกระบวนกำร Admit  กับหลักกำรบริหำรงำนโรงพยำบำล
ที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 4 ด้ำน ตำมแนวคดิ SPEC ได้แก่ ดำ้นควำมปลอดภัย (Safety) ด้ำนกระบวนกำร 
(Process) ด้ำนควำมคุ้มค่ำ (Efficiency) และด้ำนคุณภำพทำงคลินิก (Clinical quality) ผนวกกับกำรพัฒนำคุณภำพ
งำนให้สำำเรจ็ตำมเป้ำหมำยโดยใช้แนวคิด OKRs 
ประสิทธิผล 

โครงกำร Admit รูปแบบใหม่ รพธ 2020 ได้เร่ิมปฏิบัตโิครงกำรในเดือนกุมภำพันธ์ 2563 - เดือนธันวำคม 2563 ตัว
ชี้วัดในกำรประเมินผลของโครงกำรมี 2 ตัวชี้วัด คือ 1. ร้อยละของผู้รับบริกำรที่เข้ำร่วมโครงกำรที่ Admit ข้ึนตึกได้ทันที เป้ำ
หมำยมำกกว่ำหรือเท่ำกับร้อยละ 80 ผลกำรดำำเนินกำรได้ร้อยละ 91.04  

หอผู้ป่วย จำานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

จำานวนผู้ที่
ได้เตียง

จำานวนผู้ที่
ไม่ได้เตียง

กระดูกและข้อพิเศษ 478 341 20
ศัลยกรรมพิเศษ 1 229 117 33
ศัลยกรรมพิเศษ 2 193 148 29
ศัลยกรรม 3 36 34 2
ยูงทอง 3 - 112 -
ยูงทอง 4 - 161 -
สูติ – นรีเวชกรรมพิเศษ 229 140 28
อำยุรกรรม ธท 2 7 7 -
เคมีบำำบัด 13 13 -
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หู คอ จมูก และทันตกรรมช่องปำก 65 65 -
รวม 1,250 ราย 1,138 ราย 112 ราย

2. ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่เข้ำร่วมโครงกำร เป้ำหมำยมำกกว่ำหรือเท่ำกับร้อยละ 95 ผลกำรดำำเนิน
กำรได้ร้อยละ  94.04

จำานวนผู้ประเมิน ระดับคะแนน คะแนน
341 5 ( ดีเยี่ยม ) 1,705
140 4 ( ดี ) 560
2 3 ( ปำนกลำง ) 6

รวม  483  คน รวม  2,271  คะแนน

กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ จัดให้ผู้สนใจเข้ำเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครน้ีได้   
 [ ] อนุญำต  [  ] ไม่อนุญำต

กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงำนระหวำ่งที่นำำเสนอในวันกำรจดังำนขององค์กรผู้สมัครน้ีได้
             [ ] อนุญำต  [  ] ไม่อนุญำต
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บทคัดย่อ
ช่ือเรื่อง: โครงกำร Admit รูปแบบใหม่ รพธ 2020 

ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ:
งำนกำรพยำบำลคัดกรองและรับผู้ป่วยในมีหน้ำที่หลักในกำรบริหำรจัดกำรเตียงทั้งหมดของโรงพยำบำล

ธรรมศำสตร์เฉลิมพระเกียรติ เพื่อให้เกิดควำมถูกต้องและเหมำะสม ให้กำร Admit ของผู้รับบริกำรเป็นไปตำม
วตัถุประสงค์ของกำรนอนโรงพยำบำลของแผนกต่ำง ๆ ได้แก่ สูติ-นรีเวชกรรม ศัลยกรรม ศัลยกรรมกระดูกและข้อ 
อำยรุกรรม กุมำรเวชกรรม จักษุ โสตศอนำสกิ และทันตกรรม ปัจจุบันโรงพยำบำลธรรมศำสตร์มีจำำนวนเตียงที่เปิดให้
บริกำร 741 เตียง และ มีผูร้ับบริกำรนัดมำนอนโรงพยำบำลล่วงหน้ำเฉลี่ย 60 รำยต่อวัน (สถิติปีงบประมำณ 2562) 
พบปัญหำจำำนวนเตียงไม่เพียงพอจึงทำำให้เกิดกำรรอคอยเตียง โดยเฉลี่ยมีระยะเวลำกำรรอคอยเตียง  2-5 ชั่วโมง  ใน
ปีงบประมำณ 2562 หน่วยงำนได้จัดทำำโครงกำรลดระยะเวลำรอคอยเตียงของแผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ ผลกำร
ดำำเนินงำนมีระยะเวลำกำรรอคอยเตียงเฉลี่ย 79 นำที  โดยแผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ มีข้ันตอนกำร Admit 6 
ข้ันตอน ดังน้ี

ข้ันตอนที่ 1 โทร confirm เตียงกับหอผู้ป่วย 
         ข้ันตอนที่ 2 โทรแจ้งประเภทห้องกับผู้รับบริกำร และซักประวัติเพิ่มเติม
         ข้ันตอนที่ 3 ส่งข้อมูลเบ้ืองต้นของผู้รับบริกำรไปยังหอผู้ป่วย
         ข้ันตอนที่ 4 เมื่อผู้รับบรกิำรมำถึงโรงพยำบำลตดิต่อเปิด  Admit 
         ข้ันตอนที่ 5  ตรวจสอบสิทธิ์ที่งำนประสำนสิทธิ์
         ข้ันตอนที่ 6 รอเจำ้หน้ำที่เปลพำไปยังหอผู้ป่วย
และในปีงบประมำณ 2563 ได้จดัทำำโครงกำร Admit รูปแบบใหม่ รพธ 2020 โดยลดข้ันตอนกำร Admit เหลือ 
5 ข้ันตอน ดังน้ี 
         ข้ันตอนที่ 1 โทร confirm เตียงกับหอผู้ป่วย 
         ข้ันตอนที่ 2 โทรแจ้งประเภทห้องกับผู้รับบริกำร นัดเวลำมำ Admit  และซักประวัติเพิ่มเติม
         ข้ันตอนที่ 3 ส่งข้อมูลเบ้ืองต้นของผู้รับบริกำรไปยังหอผู้ป่วย
         ข้ันตอนที่ 4 เมื่อผู้รับบรกิำรมำถึงโรงพยำบำลสำมำรถ Admit ข้ึนหอผู้ป่วยได้เลย
         ข้ันตอนที่ 5 Ward แจ้งเปิด Admit  + ให้แม่บ้ำนพำญำตติิดต่อเรื่องสิทธิ
ซ่ึงในปีงบประมำณ 2563 มีกำรพัฒนำระบบบริกำรให้ลำ้ำสมัย มีประสิทธิภำพมำกข้ึนและได้ขยำยบริกำรไปยัง
แผนกทันตกรรม แผนกสูติ-นรีเวชกรรม แผนกศัลยกรรม และแผนกอำยุรกรรม โดยผู้รับบริกำรสำมำรถข้ึนหอผู้ป่วย
ได้ทันที โดยไมต่้องรอกระบวนกำรให้บริกำรอยู่ที่งำนกำรพยำบำลคัดกรองและรับผู้ป่วยใน  มีสร้ำงแนวทำงในกำรรับ
ใหม่ของผู้รับบริกำรที่จองเตียงล่วงหน้ำของทุก ๆ แผนกให้มีควำมสะดวกและรวดเร็วมำกยิ่งข้ึน 

วิสัยทัศน์: TUH 4.0 ORGANIZATION OF THE FUTURE FOR ALL 
             โรงพยำบำลธรรมศำสตร์ 4.0 มุ่งสู่องคก์รแห่งอนำคตเพื่อประชำชน
ค่านิยม: Think “TRANSFORM”
Thammasat Spirit: เรำจะยึดมั่นในจติวิญญำณธรรมศำสตร์ “กำรสรำ้งสิทธิเสรีภำพและควำมเท่ำเทียมในสังคม”
Research& Innovation: เรำจะสนับสนุนกำรสร้ำงงำนวิจัยและนวตักรรม เพื่อนำำองค์กรเปลี่ยนแปลงสู่ควำมเป็นเลิศ
Accreditation: เรำจะมุ่งมั่น กำรรับรองคุณภำพ สู่มำตรฐำนควำมเป็นเลิศ
Nature: เรำจะพิทักษ์รักษำสิ่งแวดล้อม เพือ่ส่งเสริมกำรรักษำและร่วมรับผิดชอบต่อสังคม
Skills: เรำจะหมั่นใฝ่หำควำมรู้และพัฒนำทกัษะกำรทำำงำน เพื่อส่งมอบคุณค่ำทีด่ีสู่ผู้ป่วย
Financial Sustainability: เรำจะร่วมสร้ำงเสถียรภำพด้ำนกำรเงินเพื่อควำมอยู่รอดขององค์กร
Organization of the Future: เรำจะเป็นส่วนหน่ึงของควำมสำำเร็จในกำรก้ำวสู่องค์กรแห่งอนำคต
Moral Hospital: เรำจะประพฤตตินตำมหลักคุณธรรมเพื่อควำมสุขในองค์กร
วัฒนธรรมองค์กร: รพธ. ซ่ือสัตย์ รับผิดชอบ ใสใ่จบริกำร
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พันธกิจ: 1) ให้บริกำรที่เป็นเลิศด้ำนกำรรักษำพยำบำล กำรฟื้นฟู กำรป้องกันโรคและกำรสร้ำงเสริมสุขภำพแก่
ประชำชน 2) สนับสนุนและมีส่วนร่วมกับคณะต่ำง ๆ ให้เกิดกำรเรียนกำรสอนที่มีประสทิธิภำพเพื่อผลิตบัณฑติที่มี
คุณภำพสู่สังคม 3) เป็นองค์กรทำงวิชำกำรที่สนับสนุน ชี้นำำสังคมและชุมชน และ 4) สรำ้งและสนับสนุนงำนวิจัยและ
นวัตกรรมที่ทรงคุณค่ำ นำำสู่กำรปฏิบัติเพื่อประชำชน
นโยบาย: โรงพยำบำลคุณภำพ หรือ TUH Quality Goals 2563 โดยนำำหลักคุณภำพตำมนโยบำย Lean , 2P 
Safety ที่มุ่งเน้นถึงควำมปลอดภัยของผู้ป่วย ประกอบกับกำรบริหำรงำนโรงพยำบำลที่มีประสทิธิภำพและประสทิธิผล
4 ด้ำน ได้แก่ ดำ้นควำมปลอดภัย (Safety) ดำ้นกระบวนกำร (Process) ดำ้นควำมคุ้มคำ่ (Efficiency) และดำ้น
คุณภำพทำงคลินิก (Clinical quality) หรือ SPEC ซ่ึงเป็นแผนพัฒนำคุณภำพและนโยบำยของโรงพยำบำล

แนวทางการแกไ้ขปัญหาและการนำาไปปฏิบัติ 
ในปีงบประมำณ 2563 งำนกำรพยำบำลคัดกรองและรับผู้ป่วยในจึงคิดโครงกำร Admit รูปแบบใหม่ รพธ 2020 

โดยวัตถุประสงค์คือลดระยะเวลำกำรรอคอยเตียง และ ลดกระบวนกำรตดิต่อที่มีหลำยข้ันตอน  โดยให้ผู้รับบริกำร
สำมำรถขึ้นหอผู้ป่วยได้ทันทีเพื่อให้เกิดควำมสะดวกและรวดเร็วมำกข้ึน เกิดควำมประทับใจในบริกำรที่ไดร้ับ และเป็นกำร
พัฒนำระบบบริกำรทีด่ีอย่ำงตอ่เน่ือง
วิธีดำาเนินการ

1. เขียนโครงกำรและประชุมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ OPD ศัลยกรรมกระดูกและข้อ  หอผู้ป่วย
ศัลยกรรมกระดูกและข้อพิเศษ  หอผู้ป่วยหู คอ จมูกและทันตกรรมช่องปำก หอผู้ป่วยสูติ-นรีเวชกรรมพิเศษ หอผู้ป่วย
ยูงทอง 3  หอผู้ป่วยยูงทอง 4  หอผู้ป่วยศัลยกรรมพิเศษ 1  หอผู้ป่วยศัลยกรรมพิเศษ 2  
หอผู้ป่วยศัลยกรรม 3  หอผู้ป่วยอำยุรกรรม ธท 2 หอผู้ป่วยเคมีบำำบัด งำนเวชระเบียน และงำนจัดส่งกลำง (หมวด
บริกำรเปล) 

2. สร้ำง Flow ข้ันตอนกระบวนกำรรับใหม่และปรึกษำหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ OPD ศัลยกรรมกระดูก
และข้อ   หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกและข้อพิเศษ  หอผู้ป่วยหู คอ จมูกและทันตกรรมช่องปำก 
หอผู้ป่วยสตูิ-นรีเวชกรรมพิเศษ หอผู้ป่วยยูงทอง 3 หอผู้ป่วยยูงทอง 4 หอผู้ป่วยศัลยกรรมพิเศษ 1 
หอผู้ป่วยศัลยกรรมพิเศษ 2 หอผู้ป่วยศัลยกรรม 3  หอผู้ป่วยอำยรุกรรม ธท 2 หอผู้ป่วยเคมีบำำบัด 
งำนเวชระเบียน และงำนจัดส่งกลำง (หมวดบริกำรเปล) 

3. แนะนำำโครงกำรกับผู้รับบรกิำร และประชำสัมพันธ์กับแผนกที่เกี่ยวข้อง  
4. ดำำเนินโครงกำร ทบทวนปัญหำและอุปสรรคต่ำง ๆ และตดิตำมตัวชีว้ัดผลดำำเนินงำน ทุก 1 เดือน 
5. ปรับปรุงแก้ไขตำมผลของตัวชีว้ัดโครงกำร 
6. สรุปผลดำำเนินโครงกำร
โดยใช้แนวคดิคุณภำพพื้นฐำน 3P (Purpose-Process-Performance) ในกำรอธิบำยกระบวนกำรพัฒนำ 

ผนวกกับแนวคิดหลักกำร 2P Safety และกำรใช้ OKRs เป็นกลยุทธใ์นกำรดำำเนินงำน ดังน้ี
Purposes: 1. ลดระยะเวลำ Admit
               2. ลดข้ันตอนกำรทำำงำน

     3. สร้ำงระบบบริกำรและกำรรักษำที่ลำ้ำสมัย โดยกลุ่มผูร้ับบรกิำรที่นัดมำนอนโรงพยำบำลสำมำรถข้ึนหอ
ผู้ป่วยได้ทันที
Processes & Performances (SPEC): 1. S = Safety ใช้หลักกำร 2P Safety ทำำให้เกิด 1. จำำนวนข้อร้องเรียนที่
เกี่ยวกับกำรรอคอย = 0 2. ผู้ป่วยได้รับกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนกำรผำ่ตดั และ Admit  100 % 

2. P = Process เป็นกำร Lean กระบวนกำร Admit จำก 6 ข้ัน ตอนเหลือ 5 ข้ันตอน 
          3. E = Efficiency  มีกำรประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำน OPD ศัลยกรรมกระดูกและข้อ  หอผู้ป่วย
ศัลยกรรมกระดูกและข้อพิเศษ  หอผู้ป่วยหู คอ จมูกและทันตกรรมช่องปำก หอผู้ป่วยสูติ-นรีเวชกรรมพิเศษ หอผู้ป่วย
ยูงทอง 3  หอผู้ป่วยยูงทอง 4  หอผู้ป่วยศัลยกรรมพิเศษ 1  หอผู้ป่วยศัลยกรรมพิเศษ 2  หอผู้ป่วยศัลยกรรม 3  หอผู้
ป่วยอำยรุกรรม ธท 2 หอผู้ป่วยเคมีบำำบัด งำนเวชระเบียน และงำนจัดส่งกลำง ในกำรปรับปรุงกระบวนกำรกำรให้
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บริกำร
4. C = Clinical Quality ลดควำมเสี่ยงในกำรเกิดอันตรำยต่อผู้ป่วยที่อำจเกิดไดร้ะหว่ำงรอ และเพิ่มควำมสุข

สบำยของผู้ป่วย  

เอกสารอ้างอิง
1.หลักสูตร แนวคิด Lean และกำรประยุกต์ใช้ในบริกำรสุขภำพ (HA 502) วันที่ 5-8 เดือน มิถุนำยน 2561
2. งำนนโยบำยและแผน โรงพยำบำลธรรมศำสตร์เฉลิมพระเกียรติ. เอกสำรประกอบกำรสัมนำเชิงปฏิบัติกำรทบทวน
แผนยุทธศำสตร์ ประจำำปีงบประมำณ 2564. วันที่ 2-3 กันยำยน 2563, ณ โรงแรมพำโค่ เขำใหญ่ บำย โบนันซ่ำ;      
1-5.
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