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

ประเภทการสมัคร [] TQM-Best Practices (ตองจัดทํา Abstract, Presentation Slide, Full Paper (ถามี*)  
และการทดลองนําเสนอผลงาน) 

[  ] TQM-Progressive Learners (ตองจัดทํา Abstract, Presentation Slide  
     และการทดลองนําเสนอผลงาน) 

ประเภทองคกร [  ] หนวยงานธุรกิจเอกชน  [  ] หนวยงานรัฐวิสาหกิจ        [  ] หนวยงานดานการศึกษา   
[  ] หนวยงานราชการและองคกรของรัฐ      [  ] หนวยงานทางดานสาธารณสุข 

ชื่อเรื่องนําเสนอ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีการแจงเตือนและติดตามการใชงานครุภัณฑสําหรับใสทอชวยหายใจ  
เปน “วิธีปฏิบัติท่ีเปนแบบอยางที่ดีเยี่ยม” ของกระบวนการ ในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเทานั้น)  

[  ] 1. การนําองคกร     [  ] 2. การวางแผนเชิงกลยุทธและการจัดการนโยบาย  
[  ] 3. การเอาใจใสลูกคาและตลาด   [  ] 4. การวัด การวิเคราะห และ การจัดการความรู  
[  ] 5. การเอาใจใสทรัพยากรบุคคล   [  ] 6. การจัดการกระบวนการ  
[  ] 7. การประยุกตระบบมาตรฐานตางๆเขากับการบริหารจัดการ  

ชื่อหนวยงาน  งานการพยาบาลผูปวยวิสัญญ ี โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ 
ที่อยู เลขที ่95 หมู 8 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120  
โทรศพัท 02-926-9999  โทรสาร  -   เว็บไซต  https://www.hospital.tu.ac.th 
ชื่อผูเขียน (ผูนําเสนอ) นางกรกมล กอตระกูล   ตําแหนง เจาหนาที่ธุรการ  
ชื่อผูประสานงาน นางสาวธนิตา ทิพยมาลี งานนโยบายและแผน โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ 
โทรศพัท 02-977-8498    อีเมล  tuh.tqmb@gmail.com 
 
สรุปจุดท่ีเปน “วิธีปฏบิัติที่เปนแบบอยางท่ีดีเยี่ยม” 

1) ใชงานงาย ผูปฏิบัติไมรูสึกลําบาก 
2) การเก็บขอมูลการใชงานอุปกรณที่เปนขอมูลปจจุบัน รายงานผลทันท ีทําใหทุกคนในหนวยงานรับรูขอมูลรวมกัน 
3) ขอมูลตรวจสอบยอนหลังได ไมสูญหาย มีภาพยืนยันเปนหลักฐาน 
 
ประสิทธิผล 
1) ลดระยะเวลาในการบันทึกและการสืบคนขอมูล  
2) ตรวจจับการสูญหายหรือชํารุดของอุปกรณไดทันที 
 
การอนุญาตใหมูลนิธิฯ จัดใหผูสนใจเขาเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององคกรผูสมัครนี้ได    
  [  ] อนุญาต   [  ] ไมอนุญาต 
การอนุญาตใหมูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงานระหวางที่นําเสนอในวันการจัดงานขององคกรผูสมัครนี้ได 
             [  ] อนุญาต   [  ] ไมอนุญาต 
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บทคัดยอ 
 
ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบเทคโนโลยีการแจงเตือนและติดตามการใชงานครุภัณฑสําหรับใสทอชวยหายใจ 
ประวัติและความเปนมาโดยยอ : 

เนื่องดวย ครุภัณฑสําหรับใสทอชวยหายใจเปนอุปกรณที่มีความจําเปนเรงดวนในการใชงาน มีความพรอมใช
และครบถวนสมบูรณ เพื่อใหสามารถใชงานกับผูปวยไดอยางรวดเร็ว แตจากอดีตที่ผานมาพบวา การใชงานครุภัณฑ
สําหรับใสทอชวยหายใจ บอยครั้งมีการชํารุด อุปกรณสูญหาย หรือไมพรอมใชทําใหสงผลตอการใหการดูแล หรือทําให
ผูปวยไดรับการใสทอชวยหายใจลาชาออกไป จากปญหาดังกลาว จึงไดมีการประยุกตเทคโนโลยีแจงเตือนและติดตาม
การใชงานครุภัณฑสําหรับใสทอชวยหายใจดวยเทคนิค Line notify โดยไดออกแบบใหมีการรับคาขอมูล ประมวลผล
ขอมูล และ แสดงผลขอมูลไปยังกลุมเปาหมาย โดยมีวัตุประสงค เพื่อ ประยุกตรูปแบบการสื่อสารดวยเทคโนโลยี Line 
notify รวมกับระบบแบบสอบถามการเก็บขอมูลการใชงานครุภัณฑสําหรับใสทอชวยหายใจ โดยเก็บขอมูลจาก 
บุคลากรวิสัญญีผูใชงานครุภัณฑสําหรับใสทอชวยหายใจ ไดแก วิสัญญีแพทย วิสัญญีพยาบาล และ ผูชวยพยาบาล 
รวมจํานวนทั้งสิ้น 86 ราย เก็บขอมูลกับครุภัณฑสําหรับใสทอชวยหายใจ จํานวน 6 รายการ ไดแก glidescope, 
Glidescope GO, Insighter, C-Mac, trachway และ Video endoscope  ผลการใชงานระบบเทคโนโลยีการแจง
เตือนและติดตามการใชงานครุภัณฑสําหรับใสทอชวยหายใจ พบวา ระดับความสําเร็จของการจัดทําระบบเทคโนโลยี
การแจงเตือนและการติดตามการใชงานครุภัณฑสําหรับใสทอชวยหายใจของหนวยงาน อยูในระดับการเผยแพร ซึ่งเปน
ระดับสูงสุด คือระดับที ่5 (ระดับที่ 1 คิดคน, ระดับที่ 2 นําไปใช, ระดับที่ 3 การพัฒนา, ระดับที่ 4 การนําไปใชงานและ
เก็บขอมูลจริง และ ระดับที่ 5 เผยแพร) รอยละของการบันทึกขอมูลในระบบเทคโนโลยีการแจงเตือนและการติดตาม
การใชงานครุภัณฑสําหรับใสทอชวยหายใจเปรียบเทียบกับการบันทึกในรูปแบบเดิม เทากับ รอยละ 71 ความไมพรอม
ใชของครุภัณฑสําหรับใสทอชวยหายใจที่สงผลกระทบถึงตัวผูปวย เทากับ 0 ผลการประเมินความพึงพอใจในใชงาน
ระบบการแจงเตือนและติดตามการใชงานครุภัณฑสําหรับใสทอชวยหายใจ แบงออกเปน 3 ดาน ไดแก 
ดานประสิทธิภาพของระบบ พบวา ระดับความพึงพอใจดวยคะแนนเฉลี่ยที ่3.72 .อยูใน ระดับความพึงพอใจระดับมาก
ที่สุด ดานการออกแบบ พบวา ความพึงพอใจของผูใชงานคาคะแนนอยูที่ 3.69 อยูในระดับความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด 
และดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใชงานระบบ พบวา ความพึงพอใจของผูใชงานคาคะแนนเฉลี่ย 3.81 อยูในระดับ
ความพึงพอใจระดับมากที่สุด คาเฉลี่ยรวมผลการประเมินความพึงพอใจจากผูใชงานภาพรวมอยู 3.77 สรุปไดวาอยูใน
ระดับพึงพอใจมากที่สุด 
 
วิสัยทัศน คานิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย: 
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กิจกรรมการพัฒนา 
1. กําหนดขอบเขตของปญหาและวางแผนโครงการ โดยการศึกษาขั้นตอนและปญหาปจจุบัน ศึกษาเทคโนโลยีที่

เก่ียวของ ออกแบบระบบ 
2. รวบรวมขอมูลโดยการสอบถามความตองการของผูใชงานเพ่ือออกแบบระบบ 
3. ออกแบบระบบ ออกแบบแบบเก็บรวมรวมขอมูล ออกแบบวิธีการรวบรวมขอมูล เพ่ือใหไดแนวทางในการปฏิบัติงาน 
4. พัฒนารูปแบบตามกระบวนการท่ีไดทําการออกแบบไว ไดแก จัดทําสวนการรับคาขอมูล, สวนสงคาขอมลูดวย

เทคโนโลย ีLine Notify, สวนแสองผล เพ่ือใหแสดงรูปแบบการสงขอความแจงเตือนอันโนมัต ิ
5. ทดสอบและปรับปรุงแกไขขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากกลุมผูใชงาน ติตามผลการทํางาน ประเมินผลเพ่ือนําไปสูการ

พัฒนาระบบการใชงานจริง 
6. ประเมินผลระบบเพ่ือการปรับปรุงพัฒนา 
 
ประโยชนที่ไดรับ 
1. สามารถใชงานเพื่อการตรวจสอบขอมูลไดอยางตลอดเวลา ทั้งขอมูลดิบ และ รูปภาพ และนําขอมูลดิบไปวิเคราะห

ขอมูลได 
2. สามารถเพ่ิมเติมหรือปรับปรุงแบบบันทึกขอมูลไดตลอดเวลา 
3. สามารถนําประยุกตการใชงานระบบใหรูปแบบอื่นได เชน การแจงเตือนอุปกรณชํารุด การแจงสถิติใหบริการ เปนตน 
 
รายละเอียดเพิ่มเติมของวิธีปฏิบัติท่ีเปนแบบอยางท่ีดีเยี่ยม 

รูปแบบเดิม รูปแบบใหม 
- บันทึกและติดตามการใชงานครุภัณฑสําหรับใสทอ

ชวยหายใจ ลงในกระดาษ 
- พัฒนาระบบเทคโนโลยีการแจงเตือนและติดตามการ

ใชงานครุภัณฑสําหรับใสทอชวยหายใจ 
- ตองยอนกลับไปตรวจสอบการบันทึกในเอกสาร - ไดรับการแจงเตือนขอมูลจากระบบแบบทันทีทันใด 
- ผูใชงานเขาถึง/ บันทึกขอมูลเอกสารไดเมื่อไมลืม/ 

หาพบ 
- ผูใชงานสามารถเขาถึงระบบการสงขอมูลไดทุกที่ทุก

เวลา เนื่องจาก QR code ติดอยูกับอุปกรณ 
- ขอมูลไมครบถวน ไมระบุชื่อเก่ียวของอยางชัดเจน - ละเอียด ครบถวน 
- ไมมีความนาเชื่อถือ  - ขอมูลที่ไดรับมีความนาเชื่อถือและความปลอดภัย 

เนื่องจากเปนการเขาถึงขอมูลจากกลุมที่ไดรับอนุญาต
เทานั้น 

- บางครั้งลืมเขียน/ ขอมูลคลาดเคลื่อน - ขอมูลเปนปจจุบันเสมอ 
- ตองใชกระดาษ - ไมตองใชกระดาษ 
- เปนขอมูลดิบ ตองนํามาจัดรวบรวมขอมูลใหมอีก

ครั้ง 
- เปนขอมูลที่เปนไฟล Excel พรอมใชงาน 
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1. สรางแบบสอบถามกอนและหลังใชอุปกรณทุกรายการ และแปลงแบบสอบถามเปน QR code 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. หลังบันทึกขอมูลจะแจงเตือนดวยระบบ Line notify ในไลนกลุมท่ีตั้งไว และสามารถยอนดูขอมูลและรูปภาพ

ยอนหลังได 
 

 
 


