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ใบสมัครเพ่ือเสนอบทความในงานการประชุม 
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        [  ] หน่วยงำนด้ำนกำรศึกษำ   
[] หน่วยงำนรำชกำรและองค์กรของรัฐ      [  ] หน่วยงำนทำงด้ำนสำธำรณสุข 

ชื่อเรื่องน าเสนอ ………………………………………………………..…………………………………………………………..……………………  
เป็น “วิธีปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” ของกระบวนการ ในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเท่าน้ัน)  

[  ] 1. กำรน ำองค์กร     [  ] 2. กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์และกำรจัดกำรนโยบำย  
[] 3. กำรเอำใจใสลู่กค้ำและตลำด   [  ] 4. กำรวัด กำรวิเครำะห์ และ กำรจัดกำรควำมรู้  
[  ] 5. กำรเอำใจใส่ทรพัยำกรบุคคล   [  ] 6. กำรจัดกำรกระบวนกำร  
[  ] 7. กำรประยกุต์ระบบมำตรฐำนต่ำง ๆ เข้ำกบักำรบริหำรจัดกำร  

ชื่อหน่วยงาน มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ คณะแพทยศำสตร์  
ที่อยู่ 15 ถ.กำญจนวนิช  ต.คอหงส์ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110 
โทรศัพท์ 074 45114 โทรสำร 074 212900 เว็บไซต์ http://medinfo.psu.ac.th/new2015/index.php 
ช่ือผู้เขียน (ผู้น ำเสนอ) นำงจริยำ สำยวำรี   ต ำแหน่ง พยำบำลช ำนำญกำรพิเศษ  
โทรศัพท์ 074 451281 โทรสำร 074 212900 มือถือ 0955950885 
อีเมล sjariya@medicine.psu.ac.th 
สรุปจุดท่ีเป็น “วิธีปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” (อย่างน้อย 1 ข้อ)  
1) กำรใช้กระบวนกำรพยำบำล (Nursing Process) ประเมนิแรกรบัและกำรเฝ้ำระวังเมื่อมีอำกำรเปลี่ยนแปลง มีกำร
ประเมินซ  ำและรำยงำนแพทยท์ุกรำย (Excellence) 
2) ประยุกต์ใช้หลักจริยธรรม 6 หลักและ 4 แนวคิดทำงกำรพยำบำล ในกำรปฏิบัติงำน ยึดมั่นใน MEDPSU และ PSU 
Competency 
3) ท ำงำนเป็นทีมสหสำขำและกำรพฒันำสมรรถนะบุคลำกรทุกระดบัอย่ำงสม่ ำเสมอและตอ่เนื่อง (Professionalism) 
ประสิทธิผล (ต้องวัดค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ)  
(เช่น) ผลลัพธ์ด้านของเสียลดลง ต้นทุนต่อหน่วยลดลง รอบเวลาท างานลดลง ความผันแปรของคุณภาพงานลดลง ข้อ
ร้องเรียนของลูกค้าลดลง ผลิตภาพต่อพนักงานเพิ่มข้ึน อายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์เพิ่มข้ึน วัฒนธรรมองค์กรดีข้ึน 
อัตราการรักษาลูกค้าเพิม่ขึ้น ยอดขายเพิ่มข้ึน เป็นต้น  

วัฒนธรรมขององค์กรดีขึ น กำรใช้แนวปฏิบัติกำรประเมินแรกรบัและรำยงำน โดยใช้ PAT and PEWS ร้อยละ 
100 

ควำมปลอดภัยของผู้ป่วย 
(Safety) 

อุบัติกำรณ์ Unplanned ETT intubation, Unplanned CPR, ภำวะ Respiratory 
failure, ภำวะ Cardiac arrest เท่ำกบั 0  

แนวปฏิบัติการประเมินแรกรับและรายงาน โดยใช้ PAT and PEWS
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สมรรถนะของบุคลำกร พยำบำล ผูป้ฏิบัติงำนพยำบำล และพนักงำนช่วยเหลอืคนไข้ ได้รับกำรพฒันำสมรรถนะ 
ร้อยละ 100 

ควำมพึงพอใจของ
ผู้รบับริกำร  

คุณภำพบริกำรโดยรวมที่ได้รบัจำกหอผู้ป่วยเก็บข้อมูลทุก 6 เดือน ของปี 1/2563, 
2/2563 และ 1/2564 เท่ำกับ 4.75, 4.78 และ 4.72 (mean=4.62) ตำมล ำดับ 

 

กำรอนุญำตให้มลูนิธิฯ จัดให้ผูส้นใจเข้ำเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผูส้มัครนี ได้    
 [] อนุญำต   [  ] ไม่อนุญำต 
กำรอนุญำตให้มลูนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงำนระหว่ำงที่น ำเสนอในวันกำรจัดงำนขององค์กรผูส้มัครนี ได้ 
            [] อนุญำต   [  ] ไม่อนุญำต 
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บทคัดย่อ 
 
ชื่อเรื่อง: แนวปฏิบัติกำรประเมินแรกรับและรำยงำน โดยใช้ PAT and PEWS 
ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ : 
 คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ซึ่งใช้ค ำย่อว่ำ “คณะแพทย์” จัดตั งขึ นในปี พ.ศ. 2515 โดย
เป็นคณะแพทย์ภูมิภำคแห่งที่ 3 ของประเทศ และเป็นแห่งแรกของภำคใต ้โดยได้รับพระรำชทำนพระนำม “สงขลำ
นครินทร”์ ตำมพระนำมฐำนันดรศักดิ์ ของสมเด็จพระบรมรำชชนก กรมหลวงสงขลำนครินทร์ พระบิดำแหง่วงกำร
แพทย์และสำธำรณสุข 
 คณะแพทยศำสตร์ แบ่งโครงสร้ำงองค์กรออกเป็น 1) กลุ่มงำนบรหิำรคณะ 2) กลุ่มงำนวิชำกำร 3) กลุ่ม
งำนวิจัยและนวัตกรรม 4) กลุ่มงำนพันธกิจเพื่อสังคม รวมบคุลำกร  6,094 คน (ณ มิถุนำยน 2565) 
 
วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย:  
 วิสัยทัศน ์ปีงบประมำณ 2563-2567 คณะแพทยศำสตร์เพือ่เพื่อนมนุษย์ (DEDICATED & EXCELLENT 
MEDICAL SCHOOL FOR MANKIND) 
 ค่ำนิยม (Core value) คือ MEDPSU ได้แก่ 1) Mankind ถือประโยชน์เพื่อนมนุษย์ 2) Excellence มำตรฐำน
สูงสุดเพื่อทุกชีวิต 3) Dedication อุทิตตนเพื่องำน 4) Professionalism เช่ียวชำญ มีจรรยำบรรณ 5) Social 
Responsibility สรรค์สร้ำงเพื่อสังคม และ6) unity ผสำนผสมเป็นหนึง่เดียว 
 วัฒนธรรรมองค์กร คือ มุ่งเน้นคุณภำพ และผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลง 
 พันธกิจ 4 ด้ำน คือ 1) ผลิตและพัฒนำแพทย์ บุคลำกรทำงกำรแพทย์ทีม่ีคุณภำพ คุณธรรม และจริยธรรม โดย
ยึดถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึง่ 2) ให้บรกิำรด้ำนรักษำพยำบำลที่เป็นเลิศจนถึงระดบัเหนือกว่ำตติยภูมิ
ด้วยจิตวิญญำณ โดยค ำนึงถึงศักดิ์ศรีแหง่ควำมเป็นมนุษย์ 3) สร้ำงงำนวิจัยที่มีคุณภำพระดบันำนำชำติ บนพื นฐำน
วัฒนธรรม กำรวิจัยและนวัตกรรม และ4) ใหบ้รกิำรวิชำกำร ที่ตอบสนองควำมต้องกำรของสังคมไทยและเช่ือมโยงสู่
เครือข่ำยสำกล 
 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (SO) คือ 1) Internationalization พัฒนำคณะแพทยศำสตร์ไปสู่กำรเป็นคณะแพทย์
ชั นน ำที่ได้รับกำรยอมรบัในระดับนำนำชำติ 2) Smart Organizationสร้ำงองค์กรอจัฉริยะ สร้ำงระบบกำรเรียนรูเ้สริม
ปัญญำ และสร้ำงเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมองค์กรให้ใช้ทรัพยำกรและเทคโนโลยีอย่ำงคุ้มค่ำ และ3) Networking and 
Societal responsibility เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของเครอืข่ำย และส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์จำกกรอบควำมร่วมมือ
ร่วมกันอย่ำงเต็มศักยภำพ รวมถึงกำรน ำองค์ควำมรู้มำปรบัใช้ในสภำพควำมต้องกำรและปญัหำที่แท้จริงของสังคมและ
ชุมชน 
ขั้นตอนท่ีส าคัญและวิธีปฏิบัติในขั้นตอนท่ีส าคัญเหล่าน้ัน ท่ีได้ออกแบบ-พัฒนา-น าไปปฏิบัติ แล้วน าไปสู่การป้องกัน
ไม่ใหปั้ญหาเกิดซ้ า ยกระดับคุณค่าของผลการท างานท่ีส่งมอบให้แก่ลูกค้า หรือ สามารถสนองตอบความคาดหวัง
ของลูกค้าได้ดีขึ้น  
 หอผูป้่วยเด็กก่ึงวิกฤต (PMCU) ให้บริกำรผู้ป่วยเด็กก่ึงวิกฤตตั งแต่แรกเกิด ถึง 15 ปี ตำมโรคของ CLT ที่มีปัญหำทำงโรคระบบ
ทำงเดินหำยใจ ระบบประสำท และระบบหัวใจและหลอดเลือด ที่ต้องได้รับกำรเฝ้ำระวังและดูแลต่อเน่ืองอย่ำงมีคุณภำพตำมมำตรฐำน
วิชำชีพ ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลำง โดยค ำนึงถึงควำมรวดเร็ว ปลอดภัย สิทธิผู้ป่วย และควำมพึงพอใจของผูป้่วยเด็กและครอบครัว  
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- ทบทวนบริบทหน่วยงานใน 5 โรคหลัก และความเสี่ยง
ส าคัญรายโรค 
- ปรับปรุงแบบบันทึกสัญญาณชีพท่ีเหมาะสมกับบริบท 
- ทบทวนการบันทึกข้อมูลส าคัญของผู้ป่วยให้มีความ
เฉพาะราย  
 

- ติดตามการใช้ PAT and PEWS ให้มีความ
เฉพาะราย 
- ตรวจสอบการบันทึกในระบบ HIS เป็นราย 
Case 

- ด าเนินการปรับปรุงแบบบันทึกสัญญาณชีพท่ี
เหมาะสมกับบริบทของหอผู้ป่วย 

- ติดตามเก็บข้อมูลและตรวจสอบ วัดผล
กระบวนการการท างานว่าเป็นไปตามแผนงาน
และเป้าหมาย 

 

วงจร PDCA วงล้อท่ี 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วงจร PDCA วงล้อท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 ญำติและผู้ป่วยมีควำมประทบัใจในกำรบริกำรของหอผูป้่วย มีกำรเขียนข้อเสนอแนะ ค ำชม มีควำมพึงพอใจที่
ได้รับกำรบรกิำรที่ดี ญำติผู้ป่วยเกือบทุกรำยจะมีขนม ของฝำกเกือบทุกครั งทีเ่ข้ำเยี่ยม บำงครั งผูป้่วยและญำติบำงรำย
ที่มำพบแพทย์ตำมนัด จะน ำขนม ของฝำกจำกทีบ่้ำนมำเยี่ยมที่หอผู้ป่วยอย่ำงสม่ ำเสมอ 
 

- จัดอบรม In-service Training และ 
       ประเมินสมรรถนะใน 5 โรคหลัก 

- จัดท าแผ่นป้าย PAT แขวนไว้ท่ีเตียง 

- ก าหนดกระบวนการท่ียังไม่ครบถ้วนและจัดท าให้
สอดคล้องกับบริบทและปฏิบัติได้จริงในหน้างาน 

- จัด In-service training อธิบายเครื่องมือ PAT 
          และวิธีการใช้  

- จัดท าแบบเก็บข้อมูลและจัดท าโครงการพัฒนางาน  
In-service training การใช้ Bedside Monitoring 

and EWS  

- ก าหนดเป้าหมายและกระบวนการต่าง ๆ ท่ีจ าเป็น 
เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย   
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รายละเอียดเพ่ิมเติมของวิธีปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยมท่ีสอดคล้องกับค่าประสิทธิผล : 
 เพื่อให้เกิดควำมมั่นใจว่ำ ผู้ป่วยที่เข้ำรับกำรรักษำในหอผู้ป่วยเด็กกึ่งวิกฤต (PMCU) ได้รับกำรประเมินแรกรับ 
โดยใช้เครื่องมือ PAT and PEWS ทุกรำย ท ำให้สำมำรถดูแลผู้ป่วยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและปลอดภัย จึงมีกำร
ทบทวนกระบวนกำรดูแลผู้ป่วยตั งแต่แรกรับจนย้ำยหรือจ ำหน่ำยจำกโรงพยำบำลอย่ำงต่อเนือ่ง ดังนี  มีกำรเฝ้ำระวังและ
มีอำกำรเปลี่ยนแปลง ประเมินซ  ำและรำยงำนแพทย์ทุกรำย จะต้องมีกำรบันทึกใน Problem/Need Intervention 
Evaluation ของ Nursing Progress Note และตรวจสอบใน Flow Chart ปลำยเตียง มี Pre-Conference กับผู้ร่วม
ทีมในกำรวำงแผนกำรพยำบำลร่วมกัน และกำรทบทวนองค์ควำมรู้เกี่ยวกับสัญญำณชีพที่มีควำมเฉพำะกับผู้ป่วย ใน 5 
โรคหลักแล้วน ำมำประยุกต์ใช้ให้เหมำะสมกับบริบทของหน่วยงำน รวมทั งกำรบูรณำกำรหลักจริยธรรม 6 หลักและ4 
แนวคิดในกำรปฏิบัติงำน ท ำให้บุคลำกรในหน่วยงำนมีพฤติกรรมที่มีจริยธรรมในกำรดูแลผู้ป่วย มีควำมยึดมั่นใน 
MEDPSU และ ยึดหลักสมรรถนะ PSU ของมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ในกำรปฏิบัติงำน ผู้ดูแลมีควำมพึงพอใจ 
คุณภำพบริกำรโดยรวมที่ได้รับจำกหอผู้ป่วย ศูนย์คุณภำพเก็บข้อมูลทุก 6 เดือน เปรียบเทียบในกลุ่มหอผู้ป่วยเด็ก 
 
 1/63 2/63 1/64 
หอผู้ป่วยเด็กกึ่งวิกฤต (PMCU) 4.75 4.78 4.72 
หน่วยงำนเดก็ที่ 1 4.21 4.41 4.66 
หน่วยงำนเดก็ที่ 2 4.54 4.55 4.60 
หน่วยงำนเดก็ที่ 3 4.47 4.59 4.66 
หน่วยงำนเดก็ที่ 4 4.72 4.72 4.76 

 




