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สร้างมิติใหม่ในการท า Admit ผู้ป่วยจิตเวช
อย่างรวดเร็วและปลอดภัย

น าเสนอโดย
พว.พนิดา  บุตรดีวงษ์

พว.ภัทราภรณ์  ปัตตายะโส
รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
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1.บทสรุปของผู้บริหาร

การน านโยบาย 2P Safety ที่มุ่งเน้นความปลอดภัยของผู้ป่วยและผู้ให้บริการ เป็นส าคัญ 
ร่วมกับหลักการบริหารงานโรงพยาบาลที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 4 ด้าน

ตามแนวคิด SPEC Platform OKRs ได้แก่ 
ด้านความปลอดภัย (Safety)
ด้านกระบวนการ (Process) 
ด้านความคุ้มค่า (Efficiency)
ด้านคุณภาพทางคลินิก (Clinical Quality) 

โดยมีการตั้งเป้าหมายผลลัพธ์ที่ชัดเจน
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1.บทสรุปของผู้บริหาร



(ชื่อบริษัท) 5

2. ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรและหน่วยงาน



• การท าขัน้ตอนในการนอนโรงพยาบาล เร่ิม
ตัง้แต่

-แพทยมี์ค าสัง่ให้นอนโรงพยาบาล
-พยาบาลตรวจสอบค าสัง่การรกัษา
- ให้ข้อมลูเรือ่งการนอนโรงพยาบาล 
ค่าใช้จ่ายต่างๆ สิทธิการรกัษา 
- ประสานกบัหน่วยงานต่างๆ 
- และการท าเอกสาร
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การแอดมิท (Admit)
หมายถึง
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3. การเรียนรู้ความต้องการและความคาดหวัง
ของ "ลูกค้าของกระบวนการที่น าเสนอ" 

ความรวดเร็ว
• ท าเอกสารAdmit
• การน าส่งเข้าหอผู้ป่วย

ความปลอดภัย

• เสี่ยงต่อการหลบหนี
• เสี่ยงต่อภาวะก้าวร้าว

รุนแรง

สิทธิการรักษา

• ตามสิทธิแต่ละคน
• สิทธิฉุกเฉิน

ความรวดเร็ว
• ท าเอกสารAdmit
• การน าส่งเข้าหอผู้ป่วย

ความปลอดภัย

• ไม่มีสิ่งเร้าให้เสี่ยงต่อ
ภาวะก้าวร้าวรุนแรง

สิทธิการรักษา

• ตามสิทธิแต่ละคน
• สิทธิฉุกเฉิน
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4. กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต 

แพทย์มีค าสั่งAdmit • แพทย์คียo์rder
• แพทย์แจ้งผู้ป่วย

•

พยาบาล • 1ตรวจเช็คข้อมูลorder 2โทรจองตียง   3โทรแจ้งหอผู้ป่วย
• 4ให้ข้อมูลนอนรพ. 5 ให้เซ็นชื่อยินยอมนอนรพ.

ผู้ป่วย, ญาติ

• PN- วัดสัญญาณชีพ

• ธุรการ-คีย์ข้อมูลขอรถนอน
• ธุรการ-โทรแจ้งทีมรปภ.เพื่อขอทีมน าส่งผู้ป่วย

ธุรการ

จนท.เปล

ทีมรปภ.

1 ไปท าเอกสารนอนรพ. 2 ไปติดต่อสิทธิการรักษา
3 กลับมาติดต่อพยาบาล 4 วัดสัญญาณชีพ

พยาบาลและทมีน าส่งผู้ป่วยพร้อมทมีรปภ.และจนท.เปล

รวมเวลาที่ใช้ 
60 นาที
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5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ 

แพทย์มี
ค าสั่งAdmit

พยาบาลและทมีน าส่งผู้ป่วย
พร้อม

ทมีรปภ.และจนท.เปล พยาบาล

1ตรวจเช็คข้อมูลorder 

2โทรจองตียง 

3โทรแจ้งหอผู้ป่วย

พยาบาล, ผู้ช่วย

1ให้ข้อมูลนอนรพ. 

2ให้เซ็นชื่อยินยอม
นอนรพ.

เจ้าหน้าที่หน่วยงาน

ท าเอกสารนอนรพ.

ติดต่อสิทธิการรักษา

ธุรการ

-คีย์ข้อมูลขอรถนอน

-โทรแจ้งทีมรปภ.เพื่อขอ
ทีมน าส่งผู้ป่วย

*เวลาที่ใช้
ลดลงเหลือ 
15 นาที*
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ขัน้ตอนการ Admit 
ผูป่้วยจิตเวช



5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ (ต่อ)
1ท าหน้าท่ีให้ข้อมูลเรื่องห้องพัก, ค่ารักษา

การเข้าเยี่ยม แทนงานรับผู้ป่วยใน

2 เจ้าหน้าที่ท าหน้าที่แทนกันภายในหน่วยงาน

3 มีการประสานกับหอผู้ป่วย ให้ส่งผู้ป่วยได้ 
แม้เอกสารยังไม่เรียบร้อย
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การเพิ่ม
สมรรถนะ

ของเจ้าหน้าที่
ใหเ้ป็น

Multi skills
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6. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการท างาน 
และประโยชน์ที่ได้รับ

การวัดผลการท างาน ก่อน
ด าเนินการ

ค่า
เป้าหมาย

หลัง
ด าเนินการ

1ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นขณะรอการท า Admit
(ได้แก่ ผู้ป่วยหลบหนี, ผู้ป่วยท าร้ายตนเอง, 

ผู้ป่วยมีภาวะก้าวร้าวรุนแรงต่อญาติ/ เจ้าหน้าที)่

2 ครั้ง 0 ครั้ง 0 ครั้ง

2 ระยะเวลาในกระบวนการท าAdmit จนถึง
เข้าหอผู้ป่วยลดลง 

60 นาที 20 นาที 15 นาที
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7. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไข

ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข

1 ผู้ป่วยมาคนเดียว - หน่วยงานต้องรีบติดต่อญาติ เพื่อแจ้งข้อมูล 
จึงต้องใช้เวลาในการประสานงาน

2 ผู้ป่วยไม่ได้น าบัตรประชาชนมา - ท าให้ด าเนินการตรวจสอบสิทธิไม่ได้ 
ต้องมาด าเนินการตามหลัง

3 เจ้าหน้าที่ยังท าหน้าที่ใหม่
ได้ไม่ช านาญในช่วงแรก

- ต้องมีการแลกเปลี่ยนวิธีการ และคอยเป็น
พี่เลี้ยงให้กันและกัน
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8. ความท้าทายต่อไป 

ปรับกระบวนการท างานอย่างต่อเนื่อง
- ให้เกิดรูปแบบการท างานใหม่ ๆ
- ตั้งค่าเป้าหมายเพื่อให้ส่งผู้ป่วยเข้าหอผู้ป่วยได้เร็วขึ้นและ
- ✓ ลดการใช้กระดาษ 
- ✓ รวดเร็ว สะดวก เพิ่มความพึงพอใจ 360 องศา 
- (ผู้ป่วย, ญาติ ,เจ้าหน้าท่ี)
- ✓ มีแนวทางการประเมินและ ป้องกันอันตรายที่

เกิดจากความรุนแรงของผู้ป่วย
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9. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ และความยั่งยืน 

การสนับสนุน จากผู้บริหารในการพฒันางาน

มุ่งผลส าเรจ็ ของงานในภาพเดียวกัน

ความร่วมมือ ในการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา

รับฟังความ คิดเห็น และ ข้อเสนอแนะกันในทีม

เกิดการ เรียนรู้และ ทบทวน กระบวนการ

มีการพัฒนางาน อย่างต่อเนื่อง
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10. เอกสารอ้างอิง
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ถาม - ตอบ


