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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 สรางมิติใหมในการทํา Admit ผูปวยจิตเวชอยางรวดเร็วและปลอดภัย  
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  งานการพยาบาลตรวจโรคจิตเวช 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) นางพนิดา  บุตรดีวงษ   ตําแหนง พยาบาลชํานาญการพิเศษ  
ชื่อผูประสานงาน นางสาวธนิตา ทิพยมาลี งานนโยบายและแผน โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ 
โทรศพัท 02-977-8498    อีเมล  tuh.tqmb@gmail.com 
 
สรุปจุดท่ีเปน “วิธีปฏบิัติที่เปนแบบอยางท่ีดีเยี่ยม” 

1) การนํานโยบาย 2P Safety ที่มุงเนนความปลอดภัยของผูปวยและผูใหบริการเปนสําคัญ รวมกับหลักการบริหารงาน
โรงพยาบาลท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 4 ดาน ตามแนวคิด SPEC Platform OKRs ไดแก ดานความปลอดภัย 
(Safety) ดานกระบวนการ (Process) ดานความคุมคา (Efficiency) และดานคุณภาพทางคลินิก (Clinical Quality) 
โดยมีการตั้งเปาหมายท่ีชัดเจน รายงานผลลัพธทุก 1 เดือน และมีการประชุมเพ่ือปรับกระบวน การภายใน 
ทุก 2 สัปดาหเพ่ือใหผลลัพธดีข้ึนตอเนื่อง 

2) การทํางานรวมกันโดยยึดผูปวยเปนศูนยกลาง โดยใหเจาหนาที่เรียนรูวิธีการทํางานใหม และทําไดหลากหลายหนาที่ 
(Multi Functions) โดยกระจายงานไปใหเจาหนาที่แตละคนทําหนาที่ไปพรอมกันในแตละกระบวนการ โดยยึด
ผูปวยเปนศูนยกลางจึงทําใหผูปวยปลอดภัย และลดระยะเวลาในการทํา Admit 

 
ประสิทธิผล 
1) จํานวนอุบัติการณความเสี่ยงที่เกิดข้ึนขณะรอการทํา Admit (ไดแก ผูปวยหลบหนี, ผูปวยทํารายตนเอง, ผูปวย 

มีภาวะกาวราวรุนแรงตอญาต/ิเจาหนาที่) เดิมเกิดขึ้น 2 ครั้งตอป ลดลงเหลือ 0 ครั้ง 
2) ระยะเวลาเฉลี่ยในกระบวนการทํา Admit จนถึงเขาหอผูปวยลดลง และสามารถเขาหอผูปวยไดทันที แมเอกสาร 

การทํา admit ยังไมเสร็จก็สามารถสงผูปวยเขาได (ประสานงานกับงานAdmission งานประสานสิทธิ และ 
หอผูปวยปญจา) โดยระยะเวลาลดลง จาก 60 นาท ีเหลือ 15 นาที 
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การอนุญาตใหมูลนิธิฯ จัดใหผูสนใจเขาเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององคกรผูสมัครนี้ได    
  [  ] อนุญาต   [  ] ไมอนุญาต 
การอนุญาตใหมูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงานระหวางที่นําเสนอในวันการจัดงานขององคกรผูสมัครนี้ได 
             [  ] อนุญาต   [  ] ไมอนุญาต 
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บทคัดยอ 
 
ชื่อเรื่อง : สรางมิติใหมในการทํา Admit ผูปวยจิตเวชอยางรวดเร็วและปลอดภัย 
 
ประวัติและความเปนมาโดยยอ : 

งานการพยาบาลตรวจโรคจิตเวช โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ มีขอบเขตในการดูแลสุขภาพจิต 
ทั้งจิตเวชทั่วไป จิตเวชเด็กและวัยรุน ใหบริการโดยทีมสหวิชาชีพ มีผูปวยมารับบริการประมาณ 2,000 ครั้งตอเดือน 
และมีหอผูปวยในการรับนอนโรงพยาบาล (Admit) คอืหอผูปวยปญจา การเขารับบริการของผูปวยในสวนหองตรวจทาง
ปฏิบัติการ หองตรวจรังสี หรืองานรับผูปวยใน (Admission) ใชรวมกับผูปวยโรคทางกายทั่วไป ซึ่งในป2563-2564 
ใชเวลาในการทําเรื่องนอนโรงพยาบาลจนถึงนําสงหอผูปวยใชเวลาประมาณ 60 นาที แตเนื่องจากผูปวยจิตเวชที่แพทย
ลงความเห็นวาตองนอนโรงพยาบาล คือผูปวยที่มีอาการผิดปกติดานความคิด การแสดงออกดวยคําพูดหรือทาทางที่
กาวราวรุนแรง อาการหวาดระแวง หรือ ไมยินยอมอยูโรงพยาบาลดวยจากอาการของโรค ทําใหเกิดความไมปลอดภัย
แกผูปวย หรือเจาหนาที่ โดยมีความเสี่ยงในการหลบหนีหรือเกิดความรุนแรงได ในป 2563-2564 ที่ผานมามีผูปวย
หลบหน ีจํานวน 2 ราย ทางหนวยงานจึงนําหลักการ Lean และ ความปลอดภัย 2P Safety มาใชเพ่ือใหเกิดการทํางาน
รูปแบบใหม เพ่ือลดระยะเวลาและเพ่ิมความปลอดภัยใหกับผูปวย 

การทํา Admit ผูปวยเริ่มตั้งแต แพทยมีคําสั่งให Admit พยาบาลติดตอจองเตียง ผูปวยหรือญาติไปทําเรื่อง
นอนโรงพยาบาลและออกเอกสารสิทธิ ์การโทรสงขอมูลผูปวยและนําผูปวยสงเขาตึก ซึ่งประกอบดวยหลายข้ันตอนและ
ใชเวลานาน ทําใหมีโอกาสผูปวยหลบหนี หรือทํารายตนเองได จากภาวะทางอารมณและจากอาการของโรคที่เปนอยู
จากประเด็นดังกลาว ทางหนวยงานจึงมีแนวทางการพัฒนาคุณภาพงาน โดยมีเปาหมายใหผูปวยไดนอนโรงพยาบาลได
รวดเร็ว ลดขั้นตอนการติดตอของญาติหรือผูปวย เพ่ือปองกันอันตรายหรือการหลบหนี จากการไมรวมมือในการนอน
โรงพยาบาล จึงนําหลักการคุณภาพตามนโยบาย 2P Safety ที่มุงเนนความปลอดภัยของผูปวยและผูใหบริการ 
เปนสําคัญ รวมกับหลักการบริหารงานโรงพยาบาลที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 4 ดาน ตามแนวคิด SPEC 
Platform OKRs ไดแก ดานความปลอดภัย (Safety) ดานกระบวนการ (Process) ดานความคุมคา (Efficiency) และ
ดานคุณภาพทางคลินิก (Clinical Quality) โดยมีการตั้งเปาหมาย และปรับกระบวนการทํางานภายในของเจาหนาที ่
จึงทําใหมีการพัฒนางานเรื่องสรางมิติใหมในการทํา Admit ผูปวยจิตเวชอยางรวดเร็วและปลอดภัย 
 
วิสัยทัศน คานิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย: 
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แนวทางแกไขปญหาและการนําไปปฏิบตั ิ
โดยใชแนวคิดคุณภาพพื้นฐาน 3P (Purpose-Process-Performance) ในการอธิบายกระบวนการพัฒนา 

รวมกับแนวคิดหลักการ Lean, 2P Safety และการใช OKRs เปนกลยุทธในการขับเคลื่อนการพัฒนางานไปสูเปาหมาย 
Patients Safety ในกลุมผูปวยจิตเวช 
Purpose: 

1. จํานวนอุบัติการณความเสี่ยงที่เกิดข้ึนขณะรอการทํา Admit (ไดแก ผูปวยหลบหนี, ผูปวยทํารายตนเอง, 
ผูปวยมีภาวะกาวราวรุนแรงตอญาติ/เจาหนาที่) ลดลงจาก 2 ครั้งตอป เหลือ 0 ครั้งตอป 

2.ระยะเวลาเฉลี่ยในกระบวนการทําAdmit จนถึงเขาหอผูปวย ลดลง จาก 60 นาที เหลือ 15 นาที และ
สามารถเขาหอผูปวยไดทันทีเพ่ือความปลอดภัยของผูปวย แมเอกสารการทําadmitยังไมเสร็จก็สามารถสง
ผูปวยเขาได 

3.ลดข้ันตอนการใหบริการได 4 ขั้นตอน จาก 11 ขั้นตอนเหลือ 7 ขั้นตอน  
 
Process & Performance ดําเนินการตามแนวคิด SPEC Platform OKRs 
 

1. S= Safety ในสวนของทีม เมื่อแพทยพิจารณาผูปวยที่ Admit ทุกราย ตองใหขอมูลแกผูปวยหรือญาติ 
ตามสถานการณการรับรูของผูปวย การเตรียมทีมดูแลเพ่ือปองกันการหลบหนี หรือมีภาวะกาวราวรุนแรง
หากไมยอมนอนโรงพยาบาล ทบทวนรายการยา (Medical Reconciliation) กอนเขาตึกทุกครั้ง และมี
การระบุตัวผูปวยในทกุขั้นตอนการใหบริการ 

2. P= Process ลดข้ันตอนการใหบริการ จาก 11 ข้ันตอนเหลือ 7 ข้ันตอน โดยการปรับกระบวนการภายใน
ประสานงานกับงาน Admission งานประสานสิทธิ และหอผูปวยปญจา และใหเจาหนาที่เรียนรูวิธีการ
ทํางานใหม เพ่ือทําไดหลากหลายหนาที่ (Multi Functions) 

3. E= Efficiency บันทึกทางการพยาบาลผูปวย Admit ในระบบ IT 100% และสามารถสืบคนยอนหลังได 
และเปนหลักฐานทางการพยาบาล 

4. C= Clinical Quality ผูปวยไดรับการดูแลเพ่ือปองกันอันตรายจากการหลบหนี หรือจากการไมรวมมือ
การรักษาจนเกิดอันตรายตอชีวิตได 
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ขั้นตอนการ Admit ผูปวยจิตเวช 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                  มีการปรับกระบวนการทํางานของเจาหนาที่ 
                                                                                  ใหเปน Multi skills และทําหนาที่ไปพรอมกัน 

  ขั้นตอน 1-4 ใชเวลา 8 นาที 
  
 
 
 

 
 
  
 
 
  
 
 
 

     ขัน้ตอน 5-7 ใชเวลา 7 นาที 
 
 
 
 
 
 
 

แพทยมีคําสั่งใหนอน รพ. 
 

1 RN: ตรวจเช็คขอมูลและรับ order 
ใหขอมูลผูปวย/ ญาติ เรื่องแผนการรักษา 

2    RN: โทรจองเตียง 

6 ผูปวย/ ญาติไปทําเอกสารนอนรพ. 

4    RN: ใหขอมูลผูปวย/ ญาต ิ

7 ผูปวย/ ญาติไปทําเรื่องสิทธิการ
รักษานอนรพ. 

3   RN: โทรแจงหอผูปวย 

5   PN: ใหลงช่ือในยินยอมนอนรพ. 

8 RN: ตรวจสอบเอกสารนอนรพ. 

9 PN: วัดสัญญาณชีพ 

11 ธุรการ: คียขอมูลขอรถนอน และ 

โทรแจงรปภ. เพื่อขอทีมชวยนําสงผูปวย 
 

10 RN: โทรสงเวรกับหอผูปวย 

รูปแบบใหม รูปแบบเดิม 

2 PN: ใหลงช่ือในยินยอมนอนรพ. 
แจงขอมูลเรื่องหองพัก  ระเบียบการเขาเยีย่ม 
(ทําหนาที่แทนงานรับผูปวยใน) 
 

3 ธุรการ: โทรแจงงานรับผูปวยในเพ่ือทํา
เอกสารการนอนรพ. และโทรแจงหอผูปวย 
 

4 NA: เดินเอกสารการนอนรพ. และ 
เอกสารสิทธิ์แทนผูปวย 
 

5 RN: ตรวจสอบเอกสารนอนรพ. และโทร
สงเวรกับหอผูปวย 

6 PN: วัดสัญญาณชีพ 

7 ธุรการ: คียขอมูลขอรถนอนเพ่ือนําสงผูปวย  
โทรแจงรปภ. เพื่อขอทีมชวยนําสงผูปวย 

RN/PN: ไปสงผูปวยพรอมเจาหนาที่เปล และรปภ. 

เวลาที่ใช 

1 RN: ตรวจเช็คขอมูลและรับ order 

3 นาท ี

3 นาท ี

3 นาท ี

10นาท ี

5 นาท ี

5นาที 

รวมเวลา 15 นาท ีรวมเวลา 60 นาท ี

10นาท ี

3นาที 

3นาที 

8นาที 

7นาที 


