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1. ชื่อผลงาน / โครงการพัฒนา 
1.1 ช่ือภาษาไทย  การติดตามการนัดหมายผ่าน LINE@ Application  
1.2 ช่ือภาษาอังกฤษ   Tracking appointments through the LINE Application of the TEDA4I 
clinic. 

 2. ชื่อหน่วยงาน / ทีม คลินิกการพยาบาลเฉพาะทาง TEDA4I 
3. ปีท่ีด าเนินการ  2561 
4. ค าส าคัญ :  การนัดหมาย, Application LINE, TEDA4I  
5. เป้าหมาย :  

 เพื่อใหผู้้ปกครองได้รับบรกิารนัดหมายสะดวกรวดเร็ว และแม่นย า 

 เพื่อใหผู้้ปกครองสามารถสอบถามปัญหาหรือแนวทางกระบวนการส่งเสริมพัฒนาการ 

 เพื่อใหผู้้ปกครองทราบข่าวสารจากคลินิกสง่เสรมิพัฒนาการอย่างทั่วถึง 
6. ปัญหาและสาเหตุ :  

 คลินิกสง่เสรมิพัฒนาการ TEDA 4I จัดต้ังข้ึนเมือ่เดือน ตุลาคม 2558  ให้บริการสง่เสรมิ
พัฒนาการเด็กต้ังแต่แรกเกิด – 5ปี ให้เด็กทีม่ีพัฒนาการล่าช้าให้มีพัฒนาการทีส่มวัย และให้ความรู้  
ความเข้าใจและทกัษะผูป้กครองในการสง่เสรมิพัฒนาการ สามารถน าไปกระตุ้นพัฒนาการเด็กต่อเนือ่ง            
ที่บ้านได้ สถิติผูร้ับบริการของคลินิกTEDA4I ปี พ.ศ. 2558 จ านวน 24 คน ปีพ.ศ. 2559 จ านวน 112 คน 
ปี พ.ศ. 2560 จ านวน 120 คน ปัจจุบันมผีู้รบับริการ ตั้งแต่ เดือนมกราคม – กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
จ านวน 60 คน จะเห็นได้ว่า มีผู้รับบริการเพิ่มมากขึ้น แต่มีเจ้าหน้าที่ให้บริการเพียง 1 คน 
 สถานการณ์การใหบ้ริการติดตามนัดหมายคลินิกส่งเสริมพัฒนาการ TEDA 4I มีเพียง 2 ช่องทาง
ในการใหบ้ริการ คือ ทางโทรศัพท์และติดต่อที่คลินิกสง่เสรมิพัฒนาการ TEDA4I โดยตรง มีเจ้าหน้าที่
ให้บรกิาร 1 คน ส่งผลใหก้ารสอบถาม การนัดหมาย ไม่สามารถให้บริการได้ทันที เนื่องจากเจ้าหน้าที่อยู่
ระหว่างให้บริการส่งเสริมพัฒนาการเดก็ ไม่สามารถรับโทรศัพท์หรือให้ค าตอบหรือใหก้ารนัดหมายได้ 
ทางคลินิกส่งเสริมพัฒนาการคลินิก TEDA4I จงึไดพ้ัฒนาการให้บริการติดตามการนัดหมาย เป็น 4ระยะ 
ดังนี ้ 

ระยะที่ 1 ก าหนดช่วงเวลาในการให้บริการติตตามการนัดหมาย เวลา 14.00 – 16.00 น.               
เพื่อไม่ใหร้บกวนเวลาฝึกของเด็ก จากการก าหนดเวลาดังกลา่ว พบว่า ผู้ปครองไมส่ะดวกรบับริการ
ช่วงเวลาน้ันๆ  

ระยะที่ 2 การติดต่อผ่าน LINE Application ส่วนตัว พบว่า ผู้ปครองสง่ข้อความมาติดต่อ
สอบถามเป็นจ านวนมาก ปะปนกบัเพื่อนของเจ้าหน้าที่ บางครั้งสง่ข้อความในยามวิกาล สง่ผลให้ดู
ข้อความที่ติดต่อการนัดหมายไม่ทั่วถึง และรบกวนเวลาส่วนตัว 

ระยะที่ 3 การติดต่อผ่าน LINE Application กลุม่ “ผูป้กครอง คลินิก TEDA4I” พบว่า การนัด
หมายในกลุ่มใหญ่ ผู้ปกครองบางท่านสง่ข้อความที่ไม่เกี่ยวข้องกับการบริการหรือให้ข้อมูลที่เป็นความลบั 
ส่งผลให้รบกวน ผู้ปกครองท่านอื่น  
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ระยะที่ 4 การติดตามผ่าน LINE@ Application “การติดตามการนัดหมายของคลินิก TEDA4I”  
เป็นการใหบ้ริการที่ตรงกบัความต้องการของผู้รบับริการและผู้ใหบ้ริการ 
  1) การติดตามการนัดหมายทีส่ะดวก รวดเร็ว สามารถตรวจสอบข้อมูลได ้
  2) การรักษาความลบัของผู้รบับริการ 
  3) การให้บริการที่ไมร่บกวนเวลาส่วนตัว  
 การท างานของ LINE@ Application เป็นกลุ่มใหญ่ของผู้รับบริการคลินิกส่งเสริมพัฒนาการ 
TEDA4I สามารถแจ้งข่าวสารให้แก่สมาชิกได้ทุกคนพร้อมกัน สมาชิกสามารถติดต่อสอบถามได้ตลอดเวลา
เป็นรายบุคคล ไม่ต้องรอติดต่อในวันเวลาราชการ โดยส่งข้อความให้เจ้าหน้าที่ทราบได้ทันที และจะมี
เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลเมื่อตรวจสอบระบบการนัดหมายแล้ว เพื่อป้องกันการลืมแจ้งการนัดหมายของ
ผู้ปกครอง ข้อความที่ติดต่อสอบถามจะเป็นความลับและไม่รบกวนสมาชิกท่านอื่น ทั้งนี้ยังให้บริการทาง
โทรศัพท์แก่ผู้ปกครองที่ยังไม่สามารถเข้าถึง LINE@ Application 
 

7. การวัดผลและการเปลี่ยนแปลง :  
7.1 ก่อนแก้ปัญหา 
  7.1.1 ข้ันตอนการด าเนินงานก่อนแก้ปญัหา 

1) ผู้ปกครองสามารถติดต่อสอบถาม ติดต่อนัดหมาย ได้ในวันเวลาราชการ ทั้งทาง
โทรศัพท์และการติตต่อที่คลินิกส่งเสริมพัฒนาการ TEDA4I ในวันเวลาราชการ 

2) เจ้าหน้าที่รับเรื่องและลงบันทึกการนัดหมาย ในสมุดนัดของผู้ปกครอง ในตารางนัด
หมายของเจ้าหน้าที่ และในระบบนัดหมายของสถาบันราชานุกูล 

3) ตรวจสอบความถูกต้องของการนัดหมาย  
  7.1.2 ประเด็นปัญหา 
 
  
    

 

บุคลากร

• มีจ านวนบุคลากรน้อย
• บุคลากรอยู่ระหว่างการ

ส่งเสริมพัฒนาการเด็กไม่
สามารถให้บริการได้
ทันที  

วิธีการ

• ลืมจดการนัดหมายที่
สื่อสารผ่านโทรศัพท์ 
หรือการบอกกลา่ว

สิ่งแวดล้อม

• การให้บริการจ ากดัเวลา
ราชการ

การให้บริการติดตามการนัดหมาย 

ล่าชา้ ไม่ครบถ้วน 
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 7.2 วิธีการแก้ปัญหา  

ประเด็นปัญหา วิธีการแก้ไข ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 

การใหบ้ริการติดตาม
การนัดหมายล่าช้า 
ไม่ครบถ้วน 

- สอบถามปัญหา/ความต้องการ
ของผูร้ับบริการ 
- ประชุมทีมเพื่อหาปัจจัยและ
วิธีการแก้ไข  
- ทดลองใช้ LINE@ Application 
- สอบถามความพึงพอใจของ
ผู้รบับริการ 

มิ.ย.61-
ก.ค.61 

- ผู้รับบริการ
ได้รับข้อมลู
ข่าวสารรวดเร็ว 
ถูกต้อง 
 

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ผู้ปกครองที่ทดลอง
ใช้บริการนัดหมาย
ผ่าน  LINE@ 
Application. 

 
7.3 ข้อมูลเปรียบเทียบก่อนและหลังการแกป้ัญหา 
 

ตัวแปรท่ีศึกษา เป้าหมาย ข้อมูลก่อนการ
แก้ปัญหา 

ข้อมูลหลังการ
แก้ปัญหา 

เปรียบเทียบผล 
(เพ่ิมขึ้น/ลดลง/เท่าเดิม) 

การติดตามการ
นัดหมายผ่าน 
LINE@ 
Application 

ผู้ปกครองไดร้ับ
บริการติดตามการ
นัดหมาย รวดเร็ว  
แม่นย า  

-ไม่สามารถขอนัดวัน
ส่งเสริมพฒันาการได้
เนื่องจากเจ้าหน้าที่
ฝึกเดก็ เจ้าหน้าที่ต้อง
โทรศัพทป์ระสาน
ภายหลัง 
-เด็กไม่สบายวันน้ีมา
ไม่ได้ต้องโทรศัพท์ขอ
เลื่อนนัดไปก่อน 

-ผู้ปกครองสามารถ
ขอข้อมูลการบริการ
และนัดวันส่งเสริม
พัฒนาการไดผ้่าน 
LINE@ Application 
ไม่ต้องการติดต่อที่
คลินิกสง่เสรมิ
พัฒนาการ TEDA4I 
-ผู้ปกครองสามารถ
แจ้งความต้องการได้
ทันทีโดยไม่ต้องรอ
เวลาราชการ  

สะดวกข้ึน / ดีข้ึน 

 
8. บทเรียนท่ีได้รับ :  

 ผู้ใช้บริการ   การให้บริการที่มีขีดจ ากัด จะต้องค้นหาปัจจัยทีส่่งเสริมการใหบ้รกิารนั้น ใช้เทคโนโลยีให้
เกิดประโยชน์ เพื่อให้เอื้อต่อการให้บริการและไม่รบกวนเวลาส่วนตัว  

 ระบบงาน  ควรมีการส่งต่องาน/ให้ข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ทราบเท่า ๆ กัน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ท่านอื่น
สามารถให้ข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ 
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 บุคลากรผูป้ฏิบัติ  บุคลากรควรมีความรู้ ความเข้าใจ ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหส้ามารถเกิด 
ประโยชน์ในการท างาน  
 

9. การผลงานน าไปใช้ประโยชน์(ต่อยอด) การด าเนินงานผลงานนี้มีการวางแผนเพื่อใช้ในการติดตาม การให้
ค าแนะน าการฝึกแก่ผู้ปกครอง การส่งการบ้านผ่าน LINE@ Application 

 
10. การติดต่อกับทีมงาน : นางสาวพิกุลทอง กัลยา ต าแหน่ง พยายาบาลวิชาชีพช านาญการ โทร. 70381 
 
11.คณะท างาน :   
 11.1 นางสุจิตรา   ศุภรฤทัย   หัวหน้าทีม 
 11.2 นางสาวอนัญญา  อนุพรวัฒนากิจ สมาชิก 
 11.3 นางสาวพิกุลทอง  กัลยา    สมาชิก 
 11.4 นางทิพย์เมธี  เมฆพันธุนารถ   สมาชิก 
 


