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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 โครงการคดักรองไรกระดาษ   2021  
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  งานการพยาบาลคดักรองและรับผูปวยใน 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) นางสุกัญญา คุณกิตติ  ตําแหนง หัวหนางานการพยาบาลคัดกรองและรับผูปวยใน  
ชื่อผูประสานงาน นางสาวธนิตา ทิพยมาลี งานนโยบายและแผน โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ 
โทรศพัท 02-977-8498    อีเมล  tuh.tqmb@gmail.com 
 
สรุปจุดท่ีเปน “วิธีปฏบิัติที่เปนแบบอยางท่ีดีเยี่ยม” 

1) มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ มาชวยในการปฏิบัติงาน เชื่อมโยงขอมูกการคัดกรอง กับงานประกันสุขภาพ และ
หนวยตรวจผูปวยนอกแตละ OPD เพ่ือชวย ใหเกิดความสะดวก รวดเร็วในการใหบริการ การเก็บขอมูลการคัดกรอง
ไวในระบบ E-Phis ขอมูลไมสูญหายตรวจสอบได  

2) ลดการการปริ้นสําเนากระดาษในคัดกรองผูปวย โดยใชหลักการบริหารงานโรงพยาบาลที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 4 ดาน ตามแนวคิด SPEC ไดแก ดานความปลอดภัย (Safety) ดานกระบวนการ (Process) ดานความ
คุมคา (Efficiency) และดานคุณภาพทางคลินิก (Clinical quality) ผนวกกับการพัฒนาคุณภาพงานใหสําเร็จตาม
เปาหมายโดยใชแนวคิด OKRs  

ประสิทธิผล 
1) เพ่ิมจํานวนผูรับบริการรายใหมที่ไดรับการคัดกรองภายในหนึ่งชั่วโมงในชวงระยะเวลาเรงดวน เกินกวา 15 คนตอ

ชั่วโมงของงานการพยาบาลคัดกรองและรับผูปวยใน ภายใน 3 เดือน 
ผลลัพธ  การคัดกรองภายในหนึ่งชั่วโมงในชวงระยะเวลาเรงดวน เวลา 7.00 - 8.00 น. จากเดิมคัดกรองได 

เฉลี่ย 12 คน/ชม เพ่ิมเปน 17 คน/ชม.  
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2.) ลดอัตราการปริ้นทสําเนากระดาษ ไมเกินรอยละ 5 ภายใน 3 เดือน 
ผลลัพธ ลดการใชกระดาษ 77.52 % 

 

เดือน 
จํานวนผูมารับบริการคัดกรอง 

ผานพยาบาล (คน) 
ปรินสกระดาษ 

(แผน) 
คิดเปน 
(รอยละ) 

ก.ย. 2564 7,095  3,047  42.95  
 ต.ค. 2654 7,653 368  4.81  
พ.ย. 2564 9,033 397 4.39 
ธ.ค. 2564 7,915 265 3.35 

สรุปรวม 31,696 7,124 22.48 
            

หมายเหตุ  เริ่มใชระบบการเชื่อมลิงคขอมูลการคัดกรองกับ ระบบ E-Phis ในวันที่ 13 กันยายน 2564 และ
ไมปริ้นสําเนากระดาษขอมูลการคัดกรอง ยกเวนกรณีสงผูปวย ไปงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 
 
 
การอนุญาตใหมูลนิธิฯ จัดใหผูสนใจเขาเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององคกรผูสมัครนี้ได    
  [  ] อนุญาต   [  ] ไมอนุญาต 
การอนุญาตใหมูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงานระหวางที่นําเสนอในวันการจัดงานขององคกรผูสมัครนี้ได 
             [  ] อนุญาต   [  ] ไมอนุญาต 
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บทคัดยอ 
 
ชื่อเรื่อง : โครงการคัดกรองไรกระดาษ   2021 
 
ประวัติและความเปนมาโดยยอ : 

งานการพยาบาลคัดกรองและรับผูปวยใน มีหนาท่ีในการคัดกรองประเมินอาการ สัญญาณชีพผูมารับบริการ
กอนเขาหนวยตรวจ ในผูปวยรายใหม และผูปวยที่ไมไดมีนัดทุกราย โดยในวันท่ี 5 มิถุนายน 2562 โรงพยาบาลเริ่มมี
การใชระบบสมารทคิวหนวยตรวจผูปวยนอก และงานการพยาบาลคัดกรองและรับผูปวยในมีการพัฒนาระบบบริการ
การคดักรองโดยมีการคียขอมูลการคดักรองลงในคอมพิวเตอร และการคดักรองผานตูคิวอัตโนมัติ ซึ่งใน ป 2562- 2563 
มีผูมารับบริการ จํานวน 199,641 คน,157,827 คน ตามลําดับ โดยหนวยงานมีความตองการที่จะพัฒนาระบบการ
บริการรวดเร็ว และปรับประสบการณการใหบริการ โดยนําเทคโนโลยีมาใชกับผูมารับบริการ โดยลดการใชกระดาษ
สําหรับลงขอมูลการซักประวัติ และสงตอใหหนวยตรวจผูปวยนอก จากการใชคิวที่ผานการคัดกรองแลว พรอมบัตร
ประจําตัวประชาชน/พาสปอรต/สูติบัตร ติดตองานประกันสุขภาพในการเปด VN ไดเลย ซึ่งที่ผานมาหนวยตรวจผูปวย
นอก สามารถเห็นขอมูลในการคัดกรองจากระบบ E-phis แตยังพบวาบางขอมูลของผูมารับบริการไมเห็น เมื่อมีการไป
สํารวจและตรวจสอบพบวาเปนขอมูลที่มีการสงตรวจไปยังแผนกที่ 2 ขอมูลการคัดกรองครั้งแรกจะมองไมเห็น ทาง
หนวยงานจึงทําโครงการ คัดกรองไรกระดาษ 2021 ขึ้น โดยจะทําลิงคเชื่อมระบบคนหาและดูขอมูลการคัดกรอง ระบบ
การทําลิงคเชื่อมคนหาและดูขอมูลการคัดกรองนี้ เปนระบบที่สามารถดูขอมูลการคัดกรองผานเว็บไซตที่เปน Intranet 
ภายในโรงพยาบาล ซึ่งผูใชงานจะตองทําการเขาระบบเพ่ือยืนยันตัวตนกอนใชงาน เพ่ือใหหนวยตรวจผูปวยนอก เห็น
ขอมูลการคัดกรอง ไดครบถวนทุกราย อยูในระบบที่สามารถเรียกดูได และยกเลิกการปริน้ทสําเนา กระดาษ ซึ่งจะสงให
ใชกระดาษลดลงไดอยางมาก ปละไมนอยกวา 150,000 แผน (300 รีม) และผูมารับบริการไมตองถือกระดาษไปหนวย
ตรวจใหเปนภาระที่ตองรับผิดชอบ และหนวยตรวจก็มีการใชขอมูล ผานระบบ E-phis เพราะนโยบายของโรงพยาบาล
อันหนึ่งคือ ลดการใชกระดาษ และในอนาคตจะมีการใชระบบคิวในการใหบริการ งานการพยาบาลคัดกรองและรับ
ผูปวยในจึงหวังวาโครงการนี้จะเปนประโยชนกับผูมารับบริการในแงของความสะดวกรวดเร็ว ในบริการที่ไดรับ อีกทั้ง
หนวยงานไดลดการใชกระดาษและพัฒนาระบบการใหบริการอยางตอเนื่อง 
 
วิสัยทัศน คานิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย: 
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ขั้นตอนในการพัฒนาปรับปรุงระบบการทํางาน  
 

ขั้น 
ตอน
ที ่

ผังกระบวนงาน 
ผูเกี่ยวของ เอกสารอางอิง 

(เดิม) 
กระบวนการ  

(เดิม) 
กระบวนการ  

(ใหม) 
เอกสารอางอิง 

(ใหม) 
  

 
    

1 
 
 
 

ผูมารบับริการ 
 
 
 

1. กดบัตรคิว 
2. วัดความดัน 
 

  
 

 

2 พยาบาล 1. กดเรียกคิว 
2. คัดกรอง 

   

3 ผูมารบับริการ 
 

1. คิวคัดกรอง 
2. บัตรประชาชน 
3. สูติบัตร 
4. passport 

   

4 พยาบาล 1. ซักประวัต ิ
2. ประเมินสัญญาณชีพ 
3. บันทึกขอมูลในระบบ
คอมพิวเตอร 
4. ปริ้นเอกสารการคัด
กรอง  

  1. ซักประวัต ิ
2. ประเมินสัญญาณชีพ 
3. บันทึกขอมูลในระบบ
คอมพิวเตอร 
 

5 ผูมารบับริการ 1. เอกสารการคัดกรอง 
2. กระดาษหมายเลขคิว 

  
 

1. กระดาษหมายเลขคิว 

6 งานประกันสุขภาพ 1. ดูขอมูลผานระบบ
โปรแกรมคิว 
2. สงหนวยตรวจ OPD 
 

   
 

7 หนวยตรวจ OPD 1. ดูขอมูลการคดักรอง
จากเอกสาร 
2. ซักประวัติเพิ่มเติม 
 

  1. ดูขอมูลการคดักรอง
ผานระบบ e-phis 
2. ซักประวัติเพิ่มเติม 
 

8 ผูมารบับริการ เขาพบแพทย    

 

เริ่มตน 

เตรียมเอกสาร 
กอนพบพยาบาล 

 

ใหม เดิม 

สิ้นสุด 

รบัเอกสาร 
/ คัดกรอง

ประเมิน
อาการ 

ยื่นเอกสารให
พยาบาล 

ประเมิน

ติดตอ 
งานประกัน

ติดตอ 
งานประกัน

ซักประวัต ิ ซกัประวัต ิ

รอพบแพทย 

สงตรวจ 
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ผลลัพธ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ รับบริการ 
 
 
1. ปรับประสบการณใหม 
2. ไดรับการคัดกรองที่เร็วขึ้น จากการ
ไมปร้ินสาํเนากระดาษ 
3.ไมตองรับเอกสารคัดกรอง 
4. ขอมูลอยูในระบบ E-phis 
ตรวจสอบได ไมสูญหาย 
 

บคุลากร 

 

 
1. นาํเทคโนโลยมีาใช 
2. ปรับปรุงกระบวนการตอเนื่อง 
3. เพ่ิมประสิทธภิาพการคัดกรอง
ใหเรว็ขึ้น 
 

หน่วยงาน / องค์กร 

 
1. มีนวัตกรรมเชื่อมขอมูลใน
ระบบ E-phis 
2. ลดตนทุนการใชกระดาษ/ 
หมึกปร้ิน 
 


