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ใบสมัครเพื่อเสนอบทความในงานการประชุม 
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 23rd Symposium on TQM-Best Practices in Thailand 

ประเภทการสมัคร [ √ ] TQM-Best Practices  (ต้องจัดท ำ Abstract, Presentation Slide, Full Paper  
(ถ้ำมี*) และกำรทดลองน ำเสนอผลงำน) 
[  ] TQM-Progressive Learners (ต้องจัดท ำ Abstract, Presentation Slide  
     และกำรทดลองน ำเสนอผลงำน) 

ประเภทองค์กร [  ] หน่วยงำนธุรกิจเอกชน  [  ] หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ        [ √ ] หนว่ยงำนด้ำนกำรศึกษำ   
[  ] หน่วยงำนรำชกำรและองค์กรของรัฐ      [  ] หนว่ยงำนทำงด้ำนสำธำรณสุข 

ชื่อเรื่องน าเสนอ เพ่ิมประสิทธิภำพกำรคัดกรองผู้ป่วยนอกโรงพยำบำลทันตกรรม คณะทันตแพทยศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” ของกระบวนการ ในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเท่านั้น)  

[  ] 1. กำรน ำองค์กร     [  ] 2. กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์และกำรจัดกำรนโยบำย  
[  ] 3. กำรเอำใจใส่ลูกค้ำและตลำด   [  ] 4. กำรวัด กำรวิเครำะห์ และ กำรจัดกำรควำมรู้  
[  ] 5. กำรเอำใจใส่ทรัพยำกรบุคคล   [√ ] 6. กำรจัดกำรกระบวนกำร  
[  ] 7. กำรประยุกต์ระบบมำตรฐำนต่ำง ๆ เข้ำกับกำรบริหำรจัดกำร  

ชื่อหน่วยงาน มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ คณะทันตแพทยศำสตร์ 
ที่อยู่ 15 ถ.กำญจนวณิชย์ ต.คอหงส์ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110 
โทรศัพท์ 074-287633   โทรสำร 074-211050  เว็บไซต์ https://www.dent.psu.ac.th 
ชื่อผู้เขียน 1.ทพ.ปรีชำ  นรำประเสริฐกุล 

  2.นำงสำวรำเวีย  ฮูเสน   (โทรศัพท์ 086-5975904 อีเมล ravia.h@psu.ac.th) 
  3.พว.สิรนุช  เสียมไหม 

สรุปจุดที่เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม”  

1) ใช้เครื่องมือ LEAN ในกำรวิเครำะห์ ปรับปรุงกระบวนกำรที่ยังซ้ ำซ้อนและลดขั้นตอนที่ไม่จ ำเป็น โดยมีกำรน ำ
เทคโนโลยีเข้ำมำใช้ ส่งผลให้ระยะเวลำรอคอยในขั้นตอนกำรรับบริกำรลดลง ทั้งยังลดโอกำสสัมผัสระหว่ำงบุคคลและ 
ลดควำมแออัดในพ้ืนที่รอรับบริกำร  
2) กำรตำมรอยและน ำ VOCs ของผู้รับบริกำรมำปรับปรุงกระบวนกำรให้บริกำร โดยได้ค ำถึงเป้ำหมำยในกำรให้บริกำร
ของแต่ละจุดบริกำร รวมทั้งกำรออกแบบระบบจำกเสียงของผู้รับบริกำร 
 
ประสิทธิผล   
1) ลดระยะเวลำกำรรับบริกำรในกระบวนกำรคัดกรอง จำกเดิมเฉลี่ย 13 นำทีต่อคน เป็นเฉลี่ย 5 นำทีต่อคน 
2) อุบัติกำรณ์ผู้ป่วยร้องเรียน เนื่องมำจำกกระบวนกำรคัดกรองที่ใช้ระยะเวลำนำนและยังมีขั้นตอนกำรให้บริกำรที่
ซ้ ำซ้อน ท ำให้มีผู้รับบริกำรไม่พอใจและร้องเรียน จ ำนวน 2 อุบัติกำรณ์ ซึ่งตั้งแต่มีกำรปรับปรุงกระบวนกำรแล้วนั้น  
ยังไม่พบอุบัติกำรณ์ร้องเรียนในส่วนนี้ ทั้งยังมีค ำชื่นชมจำกผู้ที่กลับมำใช้บริกำรซ้ ำ 
 
กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ จัดให้ผู้สนใจเข้ำเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครนี้ได้    
  [√ ] อนุญำต   [  ] ไม่อนุญำต 
กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงำนระหว่ำงที่น ำเสนอในวันกำรจัดงำนขององค์กรผู้สมัครนี้ได้ 
             [√ ] อนุญำต   [  ] ไม่อนุญำต 
 
  

https://www.dent.psu.ac.th/
mailto:ravia.h@psu.ac.th
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บทคัดย่อ 
 
ชื่อเรื่อง : เพ่ิมประสิทธิภำพกำรคัดกรองผู้ป่วยนอกโรงพยำบำลทันตกรรม คณะทันตแพทยศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ : 

ในกระบวนกำรดูแลผู้ป่วยของโรงพยำบำลทันตกรรม ได้มีกำรออกแบบกำรเข้ำถึงและเข้ำรับบริกำร โดยมี
เป้ำหมำยให้ผู้มำรับบริกำรมีอุปสรรคต่อกำรเข้ำถึงน้อยที่สุด รวมทั้งกำรคัดกรอง ซักประวัติ และคัดแยกผู้ป่วยเพ่ือให้
ผู้ป่วยได้รับกำรดูแลอย่ำงเหมำะสมและปลอดภัย   

เดิมโรงพยำบำลทันตกรรม ไดม้ีกำรจัดเจ้ำหน้ำที่ ผู้ช่วยทันตแพทย์ และพยำบำล รวม 8 คน ท ำหน้ำที่คัดกรอง
และคัดแยกโดยใช้แบบคัดกรองสุขภำพที่เป็นกระดำษ เพ่ือให้ผู้ที่มำรับบริกำรได้รับกำรดูแลอย่ำงเหมำะสม แต่พบว่ำ
ต้องใช้เจ้ำหน้ำที่จ ำนวนมำก ใช้ระยะเวลำนำนในกำรซักประวัติ และกำรบันทึกข้อมูล  

ในปี 2563 ได้มีสถำนกำรณ์กำรระบำด COVID-19 กำรคัดกรองผู้ป่วยแบบเดิม กำรซักประวัติที่ต้องใช้เวลำ 
และมีกำรรอคิว ท ำให้มีควำมเสี่ยงสัมผัสระหว่ำงผู้ป่วยต่อผู้ป่วย ผู้ป่วยกับเจ้ำหน้ำที่ และยังใช้เวลำในกำรคัดกรองผู้ป่วย
โดยเฉลี่ยมำกถึง 21 นำที โรงพยำบำลจึงได้พัฒนำระบบกำรตรวจคัดกรองอัจฉริยะก่อนเข้ำรับกำรรักษำด้ำนทันตกรรม  
(Smart Screening COVID-19 for Dental Patients) เพ่ือให้สอดคล้องตำมเป้ำหมำยกลยุทธ์ของคณะฯ Smart 
Dental Hospital โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรให้บริกำร ตั้งแต่ กำรลงทะเบียนผู้ป่วยผ่ำนเครื่องให้บริกำรอัตโนมัติ 
(kiosk) กำรตรวจคัดกรองประวัติ เสี่ ยงผ่ำนโทรศัพท์ (mobile application) กำรคัดกรองอุณหภูมิร่ ำงกำย 
(Thermoscan) กำรบันทึกสัญญำณชีพที่จุดวัดสัญญำณชีพ (Vital sign) เพ่ือช่วยลดระยะเวลำและลดควำมเสี่ยง  
โดยเริ่มใช้งำนเมื่อเดือน มีนำคม 2564        

จำกกำรใช้งำนระบบพบว่ำ ผู้ป่วยยังใช้เวลำโดยเฉลี่ย 13 นำทีต่อรำย ทีมงำนจึงได้มีกำรวิเครำะห์ทบทวน
กระบวนกำร พบว่ำ สำเหตุที่ยังใช้เวลำนำนเกิดจำก 

1. กำรประเมินโรคที่มีกำรแพร่กระจำย โดย Scan QR Code ไม่สะดวกกับผู้ป่วยทุกกลุ่ม โดยเฉพำะผู้ป่วย
สูงอำยุ ซึ่งเป็นผู้รับบริกำรกลุ่มใหญ่ของโรงพยำบำล 

2. ผู้ป่วยยังต้องตอบค ำถำมคัดกรองซ้ ำซ้อนทั้งกำร Scan QR Code ก่อนเข้ำพ้ืนที่อำคำรโรงพยำบำล แล้วยัง
ต้องตอบค ำถำมท่ีหน้ำจอจุดวัดสัญญำณชีพ (Vital sign)  

3. ผู้ป่วยยังไม่ทรำบขั้นตอนกำรเข้ำรับบริกำร รวมทั้งไม่สำมำรถใช้ เครื่องให้บริกำรอัตโนมัติ (kiosk) ได้ด้วย
ตนเอง จึงต้องมีเจ้ำหน้ำที่คอยให้บริกำร 

4. กำรตั้งค่ำเพ่ือคัดกรองผู้ป่วยที่มีโรคประจ ำตัวไม่ได้ระบุโรคชัดเจน ท ำให้ผู้ป่วยที่มีโรคประจ ำตัวต้องมำรอ
พบพยำบำลทุกคน ซึ่งโรคประจ ำตัวบำงโรคไม่ได้มีควำมเสี่ยงต่อกำรรักษำทำงทันตกรรม 

5. จดุคัดแยกควำมเร่งด่วนทำงทันตกรรมอยู่ที่พยำบำลคัดกรองผู้ป่วยที่มีโรคประจ ำตัว ท ำให้ต้องรอคิว ไม่ได้
รับกำรดูแลตำมควำมเร่งด่วนทันที 

ทำงโรงพยำบำลทันตกรรมจึงได้น ำกระบวนกำรที่ยังซ้ ำซ้อนหรือไม่เกิดประโยชน์มำวิเครำะห์ โดยใช้เครื่องมือ 
LEAN ปรับปรุงขั้นตอนที่ไม่จ ำเป็นออก โดยได้เริ่มปรับปรุงในปี 2565 ทั้งนี้เพ่ือช่วยลดโอกำสสัมผัสระหว่ำงบุคคล  
ลดควำมแออัด ในพ้ืนที่รอรับบริกำร กำรพัฒนำระบบในครั้งนี้มีขึ้นเพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับควำมสะดวกและปลอดภัย  
ซึ่งเป็นไปตำมวิสัยทัศน ์“โรงเรียนทันตแพทย์คุณภำพ เพ่ือประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์” 
 
วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย: 
วิสัยทัศน์: โรงพยำบำลทันตกรรมคุณภำพ ที่มีบริกำรเป็นเลิศในระดับสำกล เพื่อประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์ 
ค่านิยม: DPSU  D-Development  พัฒนำไม่หยุดยั้ง   P-Professionalism มีควำมเป็นมืออำชีพ  

S-Social responsibility รับผิดชอบต่อสังคม  U-Unity       สำมัคคี 
วัฒนธรรมองค์กร: ประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง (Our Soul is for the Benefit of Mankind) 
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พันธกิจ  1. ให้บริกำรทำงทันตกรรมที่มีคุณภำพมีมำตรฐำนระดับสำกลในทุกระดับ โดยเน้นกำรให้บริกำรระดับ  
ตติยภูมิ ครอบคลุมทุกสำขำแบบองค์รวม เพ่ือประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์ 
2. สนับสนุนกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัย ระดับปริญญำตรีและหลังปริญญำในเรื่องสถำนที่ ฐำนข้อมูล 
และทรัพยำกรที่เกีย่วข้อง 

 
วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยมที่สอดคลองกับคาประสิทธิผล การออกแบบกระบวนการแนวทางการปฏิบัติจริง 
 

เครื่องมือที่ใช้ 
ในการปรับปรุง 

ปัญหา วิธีการปรับปรุง 

Eliminate ผู้ป่วยต้อง Scan QR Code เพ่ือ
ตอบค ำถำมคัดกรองแล้วยังต้อง
ตอบค ำถำมซ้ ำที่เครื่อง Vital sign  

ยกเลิกขั้นตอนกำร Scan QR Code ให้ผู้ป่วยประเมินโรคที่มี
กำรแพร่กระจำยทำงเดินหำยใจ หรือกำรสัมผัสด้วยตนเอง
แทน หำกมีปัญหำ หรือไม่แน่ใจให้มำพบเจ้ำหน้ำที่  
ให้มีกำรตอบค ำถำมคัดกรองโรคประจ ำตัวและแพ้ยำทีจุ่ดวัด
สัญญำณชีพ (Vital sign) 

ไม่สำมำรถเก็บข้อมูลจำก QR 
Code ที่ผู้ป่วยตอบค ำถำมได้ 

ระบบกำรดึงรำยงำน URL จำก Scan QR Code ที่ด่ำนหน้ำ 

Visual 
control 

ผู้ป่วยไม่ทรำบขั้นตอน จึงไม่
สำมำรถคัดกรองด้วยตนเองได้ 
ท ำให้คิวกำรคัดกรองล่ำช้ำ 

- ติดตั้งป้ำย เพ่ือแสดงขั้นตอนกำรคัดกรองโรคที่มีโอกำส
แพร่กระจำยเชื้อในโรงพยำบำล ให้ผู้ป่วยสำมำรถคัดกรอง
อำกำรได้ด้วยตนเอง 
- จัดท ำ VDO ขั้นตอนและวิธีกำรรับกำรรักษำท่ีโรงพยำบำล
ทันตกรรม โดยเปิดผ่ำนจอโทรทัศน์หน้ำโรงพยำบำล ตำม 
URL https://fb.watch/dlyAz5aiKV/ 
และ https://drive.google.com/file/d 
/1hBEb6U13dGNwFv-lhINmzrBdKhnA5x7A/view 

ทำงเข้ำมีทำงเดียวท ำให้ผู้ต้องรอ
คิวยำว 

ช่องทำงเข้ำ 2 ช่อง เป็นช่องผู้ป่วยนัดและผู้ป่วย Walk-in 

Simplify ผู้ป่วยที่มีโรคประจ ำตัวทุกรำย
ต้องพบพยำบำล ท ำให้ต้องรอคิว
นำน 

แก้ไขค ำถำมเรื่องโรคประจ ำตัวในตู้คัดกรองอัจฉริยะ เพ่ือลด
จ ำนวนผู้ป่วยที่จะต้องไปคัดกรองโดยพยำบำล และก ำหนด
เป้ำหมำยในขั้นตอนกำรคัดกรองโรคประจ ำตัวโรคประจ ำที่
เฝ้ำระวัง เช่น ควำมดัน เบำหวำน หัวใจ หอบหืด 

Visual 
control 

ไม่มีช่องทำงระบุ เพื่อคัดแยก
ควำมเร่งด่วนของผู้ป่วย 

มีช่องให้ check list ในใบน ำทำงเพ่ือคัดแยกควำมเร่งด่วนใน
กำรรักษำผู้ป่วย 

Visual 
control 

ผู้ป่วยด ำเนินกำรคัดกรองที่เครื่อง
คัดกรองแล้ว ไม่ทรำบว่ำต้องท ำ
อะไร ที่จุดไหน ท ำให้ผู้ป่วยต้อง
สอบถำมเจ้ำหน้ำที่ 

เมื่อผู้ป่วยท ำรำยกำรที่เครื่องวัดสัญญำณชีพ (Vital sign) 
และตู้ Kiosk เรียบร้อยแล้ว จะมีข้อควำมแสดงจุดบริกำร
ถัดไปที่ผู้ป่วยต้องไปติดต่อ 

 
ประสิทธิผล 
 จำกกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง กำรลดขั้นตอนกำรบริกำรท ำให้ระยะเวลำกำรรับบริกำรในกระบวนกำรคัดกรอง
ลดลงจำกเดิมเฉลี่ย 13 นำทีต่อคน เป็นเฉลี่ย 5 นำทีต่อคน ไม่เกิดอุบัติกำรณ์ผู้ป่วยร้องเรียน เนื่องมำจำกกระบวนกำร
ให้บริกำรที่ซ้ ำซ้อน ทั้งนี้ยังช่วยลดโอกำสสัมผัสระหว่ำงบุคคล ลดควำมแออัดในพ้ืนที่รอรับบริกำร ที่ส ำคัญคือ 
ผู้ป่วยได้รับควำมสะดวกและปลอดภัย  


