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Service  Profile  

งานผู้ป่วยนอก  โรงพยาบาลแก่งคอย 
1. บริบท  (Context) 
ก. ความมุ่งหมาย  (Purpose) : 

หน่วยงานผูป่้วยนอก มีความมุ่งหมายในการใหบ้ริการดา้นการสัมภาษณ์ประวติั คดักรองและประเมิน
อาการอยา่งมีคุณภาพตามมาตรฐานวชิาชีพ  โดยมีเป้าหมายใหผู้รั้บบริการไดรั้บการดูแลรักษาครอบคลุม
ตามสภาพปัญหาแบบองคร์วม เนน้ให ้ผูรั้บบริการมีความรู้ สามารถดูแลตนเอง และครอบครัวไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง 

ข. ขอบเขตการให้บริการ  (Scope of Service)  : 

เปิดบริการในวนั เวลาราชการ ใหบ้ริการดา้นการสัมภาษณ์ประวติั คดักรองอาการ, งานบริการตรวจพิเศษ 
ไดแ้ก่ การตรวจภายใน การตรวจคล่ืนไฟฟ้าหวัใจ, การท า Ultrasound, งานบริการหลงัตรวจ การให้
ค  าปรึกษา/ ค าแนะน าต่างๆ  การจดัการระบบนดัผูป่้วย, การประสานหน่วยงานผูป่้วยใน,ระบบการส่งต่อ
ผูป่้วยไปยงัโรงพยาบาลเครือข่าย  รวมทั้งการประสานงานกบัทีม/หน่วยงานภายในและภายนอก
โรงพยาบาลในการดูแลต่อเน่ืองผูป่้วยท่ีบา้น 

ค. ความต้องการของผู้รับผลงานส าคัญ  : 

ความต้องการของผู้ป่วย  ไดแ้ก่   

- การไดรั้บขอ้มูลและการดูแลเอาใจใส่ จากแพทย ์พยาบาล รวมทั้งบุคลากรอ่ืนๆท่ี
เก่ียวขอ้ง  

- ความถูกตอ้ง ความรวดเร็ว และความปลอดภยัในการมารับบริการ 

ความต้องการของญาติ ไดแ้ก่  ความปลอดภยัของผูป่้วย  การไดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ความ
สะดวกสบายขณะรอรับบริการ และความรวดเร็วในการใหบ้ริการ 

ง. ความต้องการในการประสานงานภายในทีส่ าคัญ  : 

การส่งต่อขอ้มูลและการส่งต่อผูป่้วยอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น มีสัมพนัธภาพท่ีดีในการประสานงาน 

จ. ลกัษณะส าคัญของงานบริการและปริมาณงาน  : 
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ลกัษณะส าคญัของงานบริการผูป่้วยนอก โรงพยาบาลแก่งคอย  ประกอบดว้ยหอ้งตรวจโรค 4 หอ้ง มี
แพทยอ์อกตรวจผูป่้วยวนัละ 3 – 5 ท่าน  

ผูรั้บบริการเฉล่ีย/วนั (ปี2556)   =   173  visit. 

ขอ้มูล 5 อนัดบัโรคของผูรั้บบริการผูป่้วยนอก ปี 2554 – 2556 มีดงัน้ี 
 5 อนัดับโรค  ผู้ป่วยนอก  
 

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 

1.HT=  13,397  visit/ 4,699 คน 1.HT=  14,280  visit/ 4,960 คน 1.HT=  14,422  visit/ 5,169 คน 
2.DM =  7,160  visit/ 1,888คน 2.DM=  7,755  visit/ 2,164 คน 2.DM=  8,382  visit/ 2,314คน 
3. Acute 
nasopharyngitis(Commom cold)=  
2,637  visit/ 2,204คน 

3. Acute 
nasopharyngitis(Commom cold)=  
3,854  visit/ 3,183คน 

3. Acute 
nasopharyngitis(Commom cold) =  
5,375  visit/ 4,118คน 

4.Dyspepsia= 2,094 visit/1,670คน 4.Dyspepsia=  2,126 visit/ 1,682
คน 

4.Dyspepsia=  2,272  visit/ 1,788
คน 

5.Dizziness   =  1,859  visit/ 1,471
คน 

5.Dizziness =  1,764  visit/ 1,399
คน 

5.Dizziness= 2,025  visit/ 1,545 
คน 

 

ฉ. ประเด็นคุณภาพทีส่ าคัญ  (Key Quality Issues)  : 
คุณภาพ  ความปลอดภยั และความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ 

ช. ความท้าทายและความเส่ียงที่ส าคัญ จุดเน้น  : 
      การพฒันาคุณภาพการดูแลผูป่้วยโรคเร้ือรัง (HT) 
          การพฒันาบุคลากร ( ความรู้ ทกัษะ ในการปฏิบติังาน ) 
ความเส่ียงทีส่ าคัญ  

การจดัล าดบัความรุนแรงและการประเมินสภาวะผูป่้วยผิดพลาด 

การสัมภาษณ์ประวติั คดักรองอาการไม่ถูกตอ้ง ไม่ครบถว้น 

ศักยภาพและข้อจ ากดัในด้านผู้ปฏิบัติงาน เคร่ืองมือ เทคโนโลย ี : 
ศักยภาพ/จุดเด่นด้านผู้ปฏิบัติงาน :  
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 บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ ความสามารถ มีพยาบาลวชิาชีพท่ีผา่นการอบรมหลกัสูตร พยาบาลเวช
ปฏิบติัศลัยกรรมอุบติัเหตุ และเวชปฏิบติัทัว่ไป   และมีการท างานร่วมกบัทีมพฒันาคุณภาพของโรงพยาบาล
ทุกทีม    
ข้อจ ากดัด้านผู้ปฏิบัติงาน :  
 1.  อตัราก าลงัไม่เพียงพอกบัภาระงาน  

2.  ความรู้/ทกัษะของพยาบาลหมุนเวยีน 
การจดัตารางเวร  บางเวร  ยงัมีการจดัใหพ้ยาบาลเวร 8 ท่ีนานๆจะมาปฏิบติังานท่ีหน่วยงาน

ผูป่้วยนอก หมุนเวยีนมาปฏิบติังาน ท าใหมี้ปัญหา  เช่นการประเมินผูป่้วยผิดพลาด หรือขาดความ
ช านาญในการท าหตัถการบางชนิด 

วเิคราะห์ภาระงาน (Productivity)    ปี 2556   
 สูตรการค านวณ 
1. จ  านวนผูป่้วยนอกเฉล่ียต่อวนั (ADC)  =   173 ( 42,658 คร้ัง/ปี) 
2. จ  านวนชัว่โมงความตอ้งการพยาบาลเฉล่ียต่อวนัของผูป่้วยนอก (NHPPD) =  0.25 (ชัว่โมงการ   
    พยาบาลของผูป่้วยไม่ฉุกเฉิน) 
3. ปริมาณภาระงาน ( Work load) =  ผลรวมของชัว่โมงการพยาบาลผูป่้วยแต่ละประเภท x จ านวน 
    ผูป่้วยประเภทนั้น =  0.25 x  173  =  43.25 
4. อตัราก าลงังานบริการผูป่้วยนอก (Product FTE )   =  (ADC x NHPPD) ÷ 7   
                   =  (173 x 0.25) ÷ 7 =  6.178 
5. อตัราก าลงัท่ีตอ้งการจริงต่อวนั =  (Product FTE x 2,080) ÷  (260 x 8) 
                 =  (6.178 x 2,080) ÷ (260 x 8)  =   12,850.24 ÷ 2,080   =   6.178  (ไม่รวมหวัหนา้งาน) 
                 หรือเท่ากบั  6 คน  ไม่รวมหวัหนา้งาน 

   การจดัอตัราก าลงัจริงในปัจจุบนั  =  3 - 4 คน  ไม่รวมหวัหนา้งาน = ตอ้งการอตัราก าลงัเพิ่ม 2 คน 
ทีม่า  การบริหารการพยาบาลแนวใหม่  ส านกัการพยาบาล กรมการแพทย ์กระทรวงสาธารณสุข ปี 2547 
ศักยภาพ/จุดเด่นด้านเคร่ืองมือ เทคโนโลย ี:  

มีเคร่ืองมือทนัสมยั เพียงพอ  
เคร่ืองมือทีส่ าคัญในการท างาน/ให้บริการของหน่วยงานได้แก่ 
 -  เคร่ือง Ultra Sound จ านวน 1 เคร่ือง 

-  เคร่ือง EKG จ านวน 1 เคร่ือง 
-  เคร่ืองตรวจ หู ตา จมูก จ  านวน 3 เคร่ือง 
-  โคมไฟส าหรับตรวจภายใน 1 อนั 
-  เตียงตรวจภายใน 1 เตียง 
-  เคร่ืองวดัความดนัโลหิตแบบอตัโนมติั จ านวน 2 เคร่ือง 
   / แบบ manual ผูใ้หญ่ 3 เคร่ือง, เด็ก  2 เคร่ือง 
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-  Stethoscopes 10 อนั 
-  ปรอทวดัไข ้Digital = 3 อนั + ปรอทวดัไขท้ัว่ไป = 25 อนั 
-  เคร่ืองชัง่น ้าหนกัผูใ้หญ่, เด็ก อยา่งละ 1 เคร่ือง 
-  Set ตรวจภายใน size L = 3 set / M = 13 set/ S = 7 set 
-  เคร่ืองวดัออกซิเจนในเลือด 1 เคร่ือง 
-  ไมโครโฟน = 4 ตวั 
-  คอมพิวเตอร์ 11 เคร่ือง 
-  Printer 7 เคร่ือง 
-  รถ Emergency พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวติ 1 คนั 
 

การดูแลและบ ารุงรักษาเคร่ืองมือ 
- มีการประเมินความพอเพียงในแต่ละปีและท าแผนจดัซ้ือ 
- มีประวติัเคร่ืองมือท่ีส าคญั 
- มีการตรวจความพร้อมใชใ้นทุกเวร 
- มีคู่มือและวธีิการใชติ้ดไวท่ี้เคร่ือง 
- มีการตรวจสอบจากภายใน 3 เดือน/ คร้ัง 
- มีการดูแลรักษาเชิงป้องกนั เปล่ียนอะไหล่ตามเวลาท่ีก าหนด 
- มีการตรวจสอบจากองคก์รภายนอก ปีละ 1 คร้ัง 
- มีระบบส ารองเคร่ืองมือและระบบการยืมจากหน่วยงานอ่ืน 

ซ. ประเด็นการสร้างเสริมสุขภาพทีเ่กีย่วข้อง  : 
กลุ่มผู้มาใช้บริการ 

• การจดั/แจกเอกสาร/แผน่พบั (บอร์ด, หอ้งตรวจโรค, โตะ๊ซกัประวติั) 
• การใหค้วามรู้รายบุคคล โดยสอดแทรกร่วมกบักบัการท างานประจ าเช่น ขณะซกัประวติั หรือหลงั  
       ตรวจ เป็นตน้ 
• การจดัท าคู่มือ/แนวทางปฏิบติัเพื่อลดการแพร่กระจายเช้ือในกลุ่มผูม้าใชบ้ริการ 
• การใหค้วามรู้และขอ้มูลต่างๆทางจอมอนิเตอร์ 

บุคลากร 
 • การส่งเสริมใหไ้ดรั้บการตรวจสุขภาพ และการทดสอบสมรรถภาพประจ าปี 

•  
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ญ. แผนปฏบิัตกิาร จุดเน้น  : 

วตัถุประสงค์/กจิกรรม เคร่ืองช้ีวดั เป้าหมาย ปี 60  
ระดบัทีป่ฏิบัตไิด้ 

ตค.. พย ธค มค กพ มคี เมย พ.ค มยิ. ก.ค. สค. กย. รวม 

โครงการ พฒันาระบบ Family Care 

Team  2560 

ผูพ้ิการ ผูด้อ้ยโอกาส 

วตัถุประสงค ์
           เพื่อใหผู้ป่้วยท่ีเป็นผูด้อ้ยโอกาส และผู ้
พิการท่ีไม่ไดม้ารับบริการท่ีแผนกผูป่้วยนอก
ดว้ยตวัเองไดรั้บการดูแลแบบองคร์วมมากข้ึน 

กิจกรรม 

ประชุมช้ีแจงเจา้หนา้ท่ี และลูกจา้งท่ีมา
ปฏิบติังานในหน่วยงานผูป่้วยนอกทราบ
เก่ียวกบั การดูแลผูป่้วยท่ีเป็นผูด้อ้ยโอกาส  
หวัหนา้งานผูป่้วยนอกร่วมออกรพ. สต. เดือน
ละ 1 คร้ัง 
 

 
อตัราการออกเยีย่มรพ.
สต.ท่ีรับผดิชอบ 
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วตัถุประสงค์/กจิกรรม เคร่ืองชี้วดั เป้าหมาย ปี 60 
ระดบัทีป่ฏิบัตไิด้ (ปี 2560) 

ต.ค
.. 

พย. 
 

.ธค. มค กพ มคี เมย พค .มยิ กค. สค กย รวม 

โครงการ การดูแลผูป่้วยอุบติัเหตุ 

วตัถุประสงค ์
เพื่อใหมี้ ท างานร่วมกนัในการดูแลผูป่้วยอุบติัเหตุ 

กิจกรรม 

1. ประชาสมัพนัธผ์ูป่้วยรบัทราบวา่มี
อบุตัเิหตหุมท่ีูหอ้งอบุตัเิหตฉุกุเฉิน 

2. แจง้แพทยแ์ละเจา้หนา้ท่ีเพ่ือเขา้ไป
ปฎิบตัิตามหนา้ท่ีท่ีแผนงานก าหนด 

 

 
 
อตัราการเขา้ร่วม
ช่วยงานอุบติัเหตุ
หมู่ 
 

 
 

100% 
 
 

 
 

100% 
        
 

 
 
100 
 

 
 
100 
 
 

 
 
100 

 
 
100 

 
 
100 
 

 
 
100 

 
 
100 

 
 
100 

 
 
100 

 
 
100 

 
 
100 

 
 
100 
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วตัถุประสงค์  ตัวช้ีวดั  การพฒันา  : 
งานผู้ป่วยนอก 

ประเด็นคุณภาพทีส่ าคัญ/ 
ความท้าทายทีส่ าคัญ 

เป้าหมาย/วตัถุประสงค์ ตัวช้ีวดัและผลลพัธ์ กจิกรรมพฒันา 

- คุณภาพ - เพื่อใหผู้รั้บบริการไดรั้บ
การบริการอยา่งมีคุณภาพ 

- อตัราผูป่้วยท่ีถูกส่งกลบัมา
ประเมินซ ้ า0.05%  ผลลพัธ์ 0% 
- อตัราความสมบูรณ์ของเวช
ระเบียน80%  ผลลพัธ์ 91% 
- จ านวนคร้ังความไม่พร้อมใช้
ของเคร่ืองมือ 0 คร้ัง  ผลลพัธ์     
0คร้ัง 
- อุบติัการณ์เจา้หนา้ท่ีขาดทกัษะ
ในการใชเ้คร่ืองมือตรวจพิเศษ
ผลลพัธ์ - คร้ัง 

- คู่มือ/ แนวทางการ
ปฏิบติังาน 
- จดัอบรม/ ใหค้วามรู้ทาง
วชิาการ 
- ตรวจสอบความถูกตอ้ง
ของเวชระเบียน ,ใบสั่งยา 
ใหต้รงกบั ผูป่้วยทุกคร้ัง
ก่อนใหบ้ริการ 
- ตรวจสอบความพร้อมใช้
ของเคร่ืองมือทุกวนัก่อน
ปฏิบติังาน 
- มีคู่มือการใชอุ้ปกรณ์ทาง
การแพทยติ์ดอยูข่า้ง
เคร่ืองมือ 

- ความปลอดภยั - เพื่อใหผู้รั้บบริการมีความ
ปลอดภยั ไดรั้บความ
ช่วยเหลือท่ีถูกตอ้ง 

- อตัราผูป่้วยเกิดภาวะฉุกเฉิน
ระหวา่งรอตรวจ0.05% 
ผลลพัธ์ 0 % 
 

- จดัท า Criteria ในการส่ง
ผูป่้วยไปหอ้งฉุกเฉิน 
- มีระบบช่องทางด่วน(Fast 
tact.)ส าหรับผูป่้วย AMI 
Stork 
- คู่มือ/ แนวทางการ
ปฏิบติังาน 
- จดัอบรม/ ใหค้วามรู้ทาง
วชิาการ 

- ความพึงพอใจ 
 

- เพื่อใหผู้รั้บบริการไดรั้บ
ขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง 
- เพื่อใหผู้รั้บบริการมีความ
พึงพอใจ 
 

- อตัราความพึงพอใจของ
ผูรั้บบริการ 85% 
ผลลพัธ์  ปี2560     79.95 % 
 

- แนวทางการใหข้อ้มูล 
- การใหค้วามรู้รายบุคคล,
รายกลุ่ม,แจกแผน่พบั 
- แบบฟอร์มการนดัหมาย  
ใบประสานงาน,ใบส่งต่อ 
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ตวัช้ีวดั 
ตัวช้ีวดัทีส่ าคัญ 

1. ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยตั้งแต่แรกรับถึงพบแพทย์ไม่เกนิ 30 นาที 

  
  

               ระยะเวลารอคอยเฉล่ียตั้งแต่แรกรับถึงพบแพทย ์ เป้าหมาย ไม่เกิน 30 นาทีในปี 2557 – 2559 
สามารถปฏิบติัไดต้ามเป้าหมาย  โดยดูจากระยะรอซกัประวติัรวมกบัระยะซกัประวติั   แต่พบระยะเวลารวม
ใหบ้ริการทั้งหมด  มีแนวโนม้นานมากกวา่เดิม  เน่ืองจาก ปริมาณผูรั้บบริการมีจ านวนมากข้ึนในแต่ละปี  มี
แนวโนม้การท าหตัถการต่างๆ เช่น การท า EKG, การเตรียมผูป่้วยท าPV, U/S , PR ท่ีมีปริมาณมากข้ึน ภาระ
งานบริการหลงัตรวจ โดยตรวจสอบใบลา  ใบรับรองแพทย ์ ใบส่งต่อ ( ซ่ึงปัจจุบนัยงัใชก้ารส่งต่อโดย
สมุดบส.1 เป็นส่วนใหญ่ ) และประสานงานกรณี Admitted  ไปยงัตึกผูป่้วยต่างๆปัจจุบนัยงัใชว้ธีิเขียน Foot 
note ท าใหใ้ชเ้วลานานพอสมควร  อีกทั้งขาดแคลนอตัราก าลงัพยาบาล(ไม่รวมหวัหนา้งาน) ไม่เพียงพอ
จ านวน  2คน ซ่ึงไม่เพียงพอกบัภาระมีผลท าใหก้ารบริการผูป่้วยล่าชา้กวา่เป้าหมายท่ีตั้งไว ้
 แนวทางแก้ไข  :การขอเพิ่มอตัราก าลงัของพยาบาลและลูกจา้งใหมี้ความเพียงพอ อยา่งละ 1 ต าแหน่ง 
เพื่อใหเ้หมาะสมกบัภาระงาน และใหเ้กิดความคล่องตวัในการใหบ้ริการผูป่้วยไดร้วดเร็วข้ึนลดขอ้ร้องเรียน
และเพิ่มความพึงพอใจของผูรั้บบริการ 
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2. อตัราความพงึพอใจของผู้รับบริการ(มากกว่า80%) 

 
 

 อตัราความพึงพอใจผูรั้บบริการ ปี 2559ถึงไม่ไดต้ามเป้าหมายแต่มีแนวโนม้ดีข้ึน  จากการวเิคราะห์
แบบสอบถามความพึงพอใจ พบวา่ ประเด็นท่ีผูรั้บบริการมีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุดคือ 

1. ความสะดวกสบายทัว่ไป 
2. ความเสมอภาคในการใหบ้ริการ 
3. ความเหมาะสมของอาคารสถานท่ี 
4. การใหบ้ริการของพยาบาลหนา้หอ้งตรวจโรค 
จากการวเิคราะห์ขอ้มูล พบวา่ สาเหตุท่ีผูรั้บบริการไม่พึงพอใจ  อาจเกิดจากความไม่เขา้ใจเร่ืองการ
จดัล าดบัคิวในการเขา้ตรวจ และขั้นตอนการรับบริการ , เกา้อ้ีนัง่รอตรวจไม่เพียงพอ กบัขั้นตอนการรับ
บริการตามจุดต่างๆ , อากาศร้อน, ไดก้ล่ินควนัรถยนต ์ รวมถึงเสียงรบกวนต่างๆ, ห้องตรวจหตัถการ
ทางการแพทย ์ไม่เพียงพอกบัปริมาณความตอ้งการการสั่งตรวจของแพทยโ์ดยเฉพาะห้องตรวจคล่ืนไฟฟ้า
หวัใจ การประชาสัมพนัธ์ไม่เพียงพอ เช่น ป้ายแสดงขั้นตอนการรับบริการ ท่ีสามารถเห็นไดช้ดัเจน   
แนวทางแก้ไข  : 
1.ประชาสัมพนัธ์โดยใหข้อ้มูลถึงขั้นตอนการรับบริการ  ตามความเร่งด่วน และตามความเหมาะสม โดย

เปิดวดีีทศัน์ทางจอมอนิเตอร์และทางโทรทศัน์ทุกวนั  และประกาศแจง้ปัญหา ขอ้ขดัขอ้งในช่วงท่ีมีการ
หยดุชะงกัของการใหบ้ริการทุกคร้ัง 

2. น าเกา้อ้ีมาเสริมในช่วงท่ีมีผูรั้บบริการมาก  
3. ของบประมาณสนบัสนุนจากภาคส่วนต่างๆส าหรับการปรับปรุงอาคาร สถานท่ีใหมี้ความสะดวกสบาย

แก่ผูรั้บบริการ เช่นการติดเคร่ืองปรับอากาศท าความเยน็   และเคร่ืองฟอกอากาศบริเวณอาคารผูป่้วยนอก 
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ปีงบประมาณ 2559 ไดรั้บการอนุมติังบประมาณสนบัสนุนจากโรงไฟฟ้าแก่งคอย ขณะน้ีอยูร่ะหวา่ง รอ
ด าเนินการ 
ขอ้เสนอแนะของผูรั้บบริการท่ีเก็บรวบรวมจากแบบสอบถาม  พบวา่ ตอ้งการให้แยกการตรวจร่างกายสมคัร
งานออกจากการตรวจโรค   เสียงจากไมโครโฟนตีกนั นัง่รอซกัประวติัและรอตรวจนาน  อยากใหซ้กัประวติั
เร็วๆ  และ ตอ้งการใหบ้อกต าแหน่งการนัง่รอใหช้ดัเจนในแต่ละล าดบัการรอ  ขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองการรอ
รับบริการนาน  ซ่ึงเป็นผลมาจากความไม่สมดุลระหวา่ง จ านวนบุคลากรแพทย ์พยาบาล กบัจ านวนผูม้ารับ
บริการท่ีมีจ  านวนมากข้ึนเร่ือยๆจึงไม่สามารถใหบ้ริการไดท้นัตามความตอ้งการ 
 

แนวทางแก้ไข  : 
1. ไดป้ระสานงานกบัเจา้หนา้ท่ีหอ้งบตัร ในการจดัล าดบัคิวผูรั้บบริการใหช้ดัเจน และเพื่อให้

ผูรั้บบริการทราบล าดบัคิว และประมาณระยะเวลารอคอยของตนเองได ้ ทางหน่วยงานหอ้งบตัร
ไดจ้ดัท าเบอร์คิวใหผู้รั้บบริการถือไว ้ ซ่ึงเดิม ผูรั้บบริการไม่ทราบคิวของตนเอง  เม่ือมาสอบถาม
คิวการรับบริการท่ีงานคดักรองพยาบาลตอ้งหยดุชะงกักิจกรรมการซกัประวติั และเสียเวลาใน
การคน้หา  หลงัการปรับปรุงพบวา่เม่ือผูรั้บบริการมาสอบถามล าดบัคิว  สามารถใหค้  าตอบล าดบั
คิวแก่ผูรั้บบริการเร็วข้ึน  และลดความเคร่งเครียดของพยาบาลจุดซกัประวติับา้ง 

2. เพิ่มประสิทธิภาพการคดักรองเชิงรุก โดยจะมีพยาบาลคดักรอง เดินส ารวจ คดักรองประเมิน
อาการ  ท าใหผู้ป่้วยท่ีมีภาวะฉุกเฉิน หรือก่ึงฉุกเฉิน  ไดรั้บการดูแลอยา่งรวดเร็วและเหมาะสม
มากข้ึนเช่นในผูป่้วยเด็กท่ีมีไขสู้ง ผูป่้วยท่ีเวยีนศีรษะ  นัง่รอนานไม่ไหว 

3. การจดัแบ่งโซนการใหบ้ริการเช่น กรณีท่ีแรงงานต่างดา้ว มาขอรับบริการตรวจสุขภาพพร้อมกนั
คร้ังละหลายสิบคน จะด าเนินการแยกจุดใหบ้ริการต่างหาก  ท าใหล้ดความแออดัของสถานท่ี 
และเกิดความคล่องตวัมากข้ึนในการใหบ้ริการผูป่้วยกลุ่มอ่ืนๆ 

4. การจดัระเบียบขั้นตอนบริการและแจง้จุดรอรับบริการขั้นตอนต่อไป ดงัน้ี 
-  ผูป่้วยรถเขน็รอซกัประวติั  จะติดป้ายวดัความดนัแลว้ ก่อนซกัประวติั 

-  ผูป่้วยรถเขน็หลงัตรวจเลือด  จะติดป้ายรอผลตรวจ  และใหร้อดา้นหนา้โทรทศัน์ 

-  ผูป่้วยรอหตัถการ เช่น EKG , PV , PR , U/S  ใหไ้ปนัง่รอบริเวณหนา้โทรทศัน์ 

-  ผูป่้วยหลงัตรวจ  เนน้ใหว้างเอกสารในตะกร้าหลงัตรวจจากนั้นใหน้ัง่รอหนา้โทรทศัน์ 

 
3. อตัราผู้ป่วย OPD ทีไ่ด้รับการคัดแยกเป็นระดับ 1 ทีส่่ง ER <1:1000 
              พบอุบติัการณ์ผูป่้วยรถเขน็ท่ีไดรั้บการคดักรองส่งไปยงัหอ้งฉุกเฉิน ความดนัโลหิตต ่า แพทยใ์ส่ E.T 
tube  refer 1  คน  ในเดือนกุมภาพนัธ์ เม่ือเทียบจากเกณฑ์แลว้ถือวา่ต ่ามากจากยอดผูป่้วยทั้งหมด 52,198 คน  
(ไม่ควรมากกวา่ 52 คนเม่ือเทียบจากเกณฑ)์ 
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แนวทางแก้ไข  :  แจง้ผลลพัธ์การปฏิบติังานโดยใชแ้นวทางการส่งต่อผูป่้วยไปห้องอุบติัเหตุในท่ีประชุมกลุ่ม
การพยาบาล   ประชุมคณะกรรมการ PCT และหวัหนา้พาท า   โดยปรับเปล่ียนใหพ้ยาบาลคดักรองช่วยTriage  
ในกลุ่มผูป่้วยรถเขน็เบ้ืองตน้ก่อนท่ีพยาบาลจุดรถเข็นจะเรียกซกัประวติั     เน่ืองจากมีผูป่้วยรถเขน็มารอรับ
บริการหลายคน หลงัปรับเปล่ียนไม่พบอุบติัการณ์เกิดข้ึน     
 
4.อตัราความสมบูรณ์ของเวชระเบียนผู้ป่วยนอก 
  

  
 
                คะแนนความสมบูรณ์ของเวชระเบียนปี 2557 – 2559 ปฏิบติัไดผ้ลเกินเป้าหมายมีความครอบคลุม
มากข้ึน พบส่วนท่ีตอ้งปรับปรุงเพียงเล็กนอ้ยดงัน้ี การบนัทึกประวติัการไดรั้บวคัซีนในเด็กอาย ุ0-14 ปี, 
ประวติั LMP  ในหญิงวยัเจริญพนัธ์ุ อาย ุ11-60 ปี , การใชส้ารเสพติดในครอบครัวผูป่้วยเด็ก  
แนวทางแก้ไข : แจง้ในกิจกรรมหวัหนา้พาท าเพื่อใหท้ราบขอ้มูลอยา่งทัว่ถึง เนน้การลงขอ้มูลในส่วนท่ีตอ้ง
ปรับปรุง และใหเ้พิ่มการบนัทึกประเภทการคดักรองผูป่้วยและสถานการณ์เขา้มารับบริการของผูป่้วยเพื่อการ
ดึงขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง 

 

 

2. กระบวนการส าคัญ  (Key Processes) 

กระบวนการส าคัญ 
(Key Process) 

ส่ิงทีค่าดหวงั 
(Process Requirement) 

ความเส่ียงส าคัญ 
(Key Risk) 

ตัวช้ีวดัทีส่ าคัญ 
(Performance Indicator) 

การบริการก่อนตรวจ เพื่อใหผู้ป่้วยไดรั้บการ ผูป่้วยฉุกเฉินไม่ไดรั้บ - อตัราผูป่้วยเกิดภาวะ
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กระบวนการส าคัญ 
(Key Process) 

ส่ิงทีค่าดหวงั 
(Process Requirement) 

ความเส่ียงส าคัญ 
(Key Risk) 

ตัวช้ีวดัทีส่ าคัญ 
(Performance Indicator) 

ดูแลท่ีปลอดภยัจากผู ้
ใหบ้ริการ 

การดูแลก่อน 

- เส่ียงต่อการประเมิน
สภาพผูป่้วยผดิพลาด 

- เส่ียงต่อการส่งผูป่้วย
ส่งตรวจผิดคน 

- การบนัทึกเวช
ระเบียนไม่ถูกตอ้ง ไม่
ครบถว้น 

ฉุกเฉินระหวา่งรอตรวจ 
- อตัราผูป่้วยท่ีถูกส่งกลบั
มาประเมินซ ้ า 
- อตัราการตรวจผดิคน 

- อตัราความสมบูรณ์ของ
เวชระเบียน 

 

การบริการขณะตรวจ เพื่อใหผู้รั้บบริการมี
ความเส่ียงไดรั้บการดูแล
ท่ีถูกตอ้ง 
 

เจา้หนา้ท่ีขาดทกัษะการ
ใชเ้คร่ืองมือตรวจพิเศษ 

- ความไม่พร้อมใชข้อง
เคร่ืองมือ 
 

อตัราความไม่พร้อมใช้
ของเคร่ืองมือ 
- อุบติัการณ์เจา้หนา้ท่ีขาด
ทกัษะในการใชเ้คร่ืองมือ
ตรวจพิเศษ 

การบริการหลงัตรวจ - ผูรั้บบริการไดรั้บ
ขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง 
- ผูรั้บบริการพึงพอใจ 

- ผูป่้วยไม่มาตามนดั 

 

-  ผูรั้บบริการไม่พึง
พอใจ 

- อตัราความพึงพอใจของ
ผูรั้บบริการ 

 
 
 
 
3. กจิกรรมทบทวนคุณภาพ (12 กจิกรรม) 
กจิกรรมที ่1. การทบทวนการดูแลผู้ป่วย 
วธีิการ   Conference  ร่วมกบั PCT. 

 
สรุปประเด็น/เหตุการณ์ท่ี

ทบทวน 

 
สรุปประเด็นท่ีตอ้งด าเนินการ 

การด าเนินการแกไ้ข
ปรับปรุง/

RCA,CQI,CPG,WI,อ่ืนๆ 

 
ผูร่้วมทบทวน 

หน่วยงานผูป่้วยนอก มีการ
ทบทวนการดูแลผูป่้วย
Stroke  Fast track ท่ีไดรั้บ
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ยา rt-PA ล่าชา้ ซ่ึงมีสาเหตุ
จาก   
1.ผูป่้วยไม่ทราบถึงอาการ
เร่งด่วนท่ีตอ้งรีบแจง้ให้
พยาบาลทราบทนัทีเม่ือ
มาถึงโรงพยาบาล 
 2.ผูป่้วยแจง้ท่ีห้องบตัรวา่
ตอ้งการมาเลิกสุรามีญาติ
พยงุเดินมาดว้ย  เจา้หนา้ท่ี
หอ้งบตัรจึงส่งไปตรวจท่ี
แผนกสุขภาพใจ พยาบาล
สุขภาพใจซกัประวติัพบจึง
พาผูป่้วยไปหอ้งฉุกเฉิน 
3.บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งขาด
ความตระหนกัรู้และทกัษะ
ดา้นการประเมินผูป่้วย 
Stroke ท าใหผู้ป่้วยไม่ได้
เขา้ระบบ Fast Tract. เกิด
ความล่าชา้ในการไดรั้บยา 
rt-PA 

 
 
-จดัท าป้าย Warning signs ติดไว้
ในจุดท่ีเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน    
- ประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบั 
Warning signs ทางจอ Moniter 
ณ.บริเวณจุดท่ีผูป่้วยนัง่รอซกั
ประวติัและรอตรวจ 
-ทบทวนความรู้และทกัษะ
ใหก้บับุคลากร  เพื่อใหต้ระหนกั
ถึงการซกัประวติัใหค้รอบคลุม
สามารถส่งไปหอ้งฉุกเฉินเพื่อ
การดูแลท่ีรวดเร็ว 
 

 
 
-ปรับปรุง แนวทางการส่ง
ผูป่้วยฉุกเฉินไปหอ้งฉุกเฉิน 
ในผูป่้วย Stroke ซ่ึงถา้ผูป่้วย
ท่ีมีอาการหน่ึงอาการใด เช่น 
พูดไม่ชดั  ชาซีกใด/ แขน ขา
อ่อนแรง ขา้งใดขา้งหน่ึง 
ภายใน 3 วนัใหย้า้ยไปหอ้ง
ฉุกเฉิน 
-ทบทวน CPG การดูแล
ผูป่้วย Stroke  

 
 
ตวัแทนจาก
ทุกหน่วยงาน
ท่ีเป็น
คณะกรรมการ 
PCT. 

 
กจิกรรมที ่2. การทบทวนความคิดเห็น/ค าร้องเรียนของผู้รับบริการ 

 
สรุปประเด็น/ค าร้องเรียน/

ขอ้คิดเห็น 

 
วธีิแกไ้ข 

 
การด าเนินการ 

 
กาติดตาม
ประเมินผล 

จากการสอบถามความพึงพอใจ
แผนกผูป่้วยนอก  ปี 2558-60 พบวา่
อตัราความพึงพอใจของผูรั้บบริการ
แผนกผูป่้วยนอก   
ปี 2558 = 78.18     % 
ปี 2559 =  79.92   % 
ปี 2560=  79.95   % 

- ประชุมช้ีแจงเจา้หนา้ท่ีและ
ลูกจา้งใหท้ราบเก่ียวกบั
ความพึงพอใจ รวมทั้ง
ขอ้เสนอแนะของผูม้ารับ
บริการ 

- ปรับปรุงระบบบริการตาม
ขอ้เสนอแนะ  กรณีท่ีไม่

1.ประชาสัมพนัธ์โดย
ใหข้อ้มูลถึงขั้นตอนการ
รับบริการ  ตามความ
เร่งด่วน และตามความ
เหมาะสม โดยเปิดวดีี
ทศัน์ทางจอมอนิเตอร์และ
ทางโทรทศัน์ทุกวนั  และ

- ติดตามจาก
แบบส ารวจ
ความพึง
พอใจผูป่้วย
นอก เดือน 
พ.ค.2560 
- ติดตามจาก
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จากการวเิคราะห์ขอ้มูล พบวา่ 
สาเหตุท่ีผูรั้บบริการไม่พึงพอใจ  
อาจเกิดจากความไม่เขา้ใจเร่ือง
การจดัล าดบัคิวในการเขา้ตรวจ 
และขั้นตอนการรับบริการ , 
เกา้อ้ีนัง่รอตรวจไม่เพียงพอ กบั
ขั้นตอนการรับบริการตามจุด
ต่างๆ , อากาศร้อน, ไดก้ล่ิน
ควนัรถยนต ์ รวมถึงเสียง
รบกวนต่างๆ, ห้องตรวจ
หตัถการทางการแพทย ์ไม่
เพียงพอกบัปริมาณความ
ตอ้งการการสั่งตรวจของแพทย์
โดยเฉพาะห้องตรวจคล่ืนไฟฟ้า
หวัใจ การประชาสัมพนัธ์ไม่
เพียงพอ เช่น ป้ายแสดงขั้นตอน
การรับบริการ ท่ีสามารถเห็นได้
ชดัเจน   

 
 
 

สามารถแกไ้ข ปรับปรุงได้
เอง  เสนอคณะกรรม
บริการบริหารเพื่อขอ
อนุมติั 

 
 

ประกาศแจง้ปัญหา 
ขอ้ขดัขอ้งในช่วงท่ีมีการ
หยดุชะงกัของการ
ใหบ้ริการทุกคร้ัง 

2. น าเกา้อ้ีมาเสริม
ในช่วงท่ีมีผูรั้บบริการมาก  

3. ของบประมาณ
สนบัสนุนจากภาคส่วน
ต่างๆส าหรับการปรับปรุง
อาคาร สถานท่ีใหมี้ความ
สะดวกสบายแก่
ผูรั้บบริการ เช่นการติด
เคร่ืองปรับอากาศท าความ
เยน็   และเคร่ืองฟอก
อากาศบริเวณอาคารผูป่้วย
นอก ปีงบประมาณ 2559 
ไดรั้บการอนุมติั
งบประมาณสนบัสนุน
จากโรงไฟฟ้าแก่งคอย 
ขณะน้ีอยูร่ะหวา่ง รอ
ด าเนินการ 
 

อุบติัการณ์
ความเส่ียง 
 
 
 

 
กจิกรรมที ่3. การทบทวนการส่งต่อ/ขอย้าย/ปฏิเสธการรักษา 
การทบทวนการส่งต่อ : ทบทวนเพื่อเพิ่มคุณภาพของผูรั้บบริการท่ีตอ้งส่งต่อไปรักษาท่ีสถานบริการอ่ืน 

สรุปเหตุการณ์ การด าเนินการ ผลการด าเนินการ 
เน่ืองจาก แผนกผูป่้วยนอก  
โรงพยาบาลสระบุรีได้
ปรับเปล่ียน ตารางการออกตรวจ
ของแพทย ์ดงันั้น เพื่อใหก้ารส่ง
ต่อถูกตอ้ง ตรงตามวนัเวลา
ใหบ้ริการของรพ.ปลายทาง  โดย

 -แจง้พยาบาลจุดซกัประวติัให้
ทราบถึงแนวทางปฏิบติัการส่งต่อ
ผูป่้วยไปรพ.สะบุรีในโครงการ : 
สุขี โอพีดีเดียวกนั  
- จดัเตรียมเอกสารตารางการออก
ตรวจโรค แผนกต่างๆของ

- ผูรั้บบริการและญาติมีความพึง
พอใจและเขา้ใจเน่ืองจากสามารถ
เขา้ถึงบริการไดอ้ยา่งสะดวกและ
รวดเร็วข้ึน 
-ลดการสูญเสียเวลาไปรับบริการ
ไม่ตรงกบัวนัท่ีแพทยเ์ฉพาะ
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ท่ี  ผูป่้วยและญาติไม่เสียเวลาใน
การไปรับบริการ   จึงตอ้งมีการ
เตรียมผูป่้วยและญาติก่อนไปรับ
บริการเพื่อความสะดวกและ
รวดเร็วข้ึน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงพยาบาลสระบุรีติดไวท่ี้ห้อง
ตรวจแพทย ์และบริเวณจุดซกั
ประวติั 
- อธิบายใหผู้รั้บบริการและญาติ
ไปตรวจในวนั – เวลาท่ีแจง้  โดย
พยาบาลหลงัตรวจ จะตรวจสอบ
ขอ้มูล  พร้อมเตรียมผลการตรวจ
ต่างๆ เช่นผลตรวจทาง
หอ้งปฏิบติัการ  ใบ EKG  
ตลอดจน แผน่ฟิลม์เอก๊ซเรย ์  ให้
ครบถว้น 

ทางออกตรวจ 
 

กจิกรรมที ่4. ทบทวนการตรวจรักษาโดยผู้ช านาญกว่า/ผู้ทีม่ีคุณสมบัติไม่ครบ  - 
 
กจิกรรมที ่5. การค้นหา/ป้องกนัความเส่ียง 
ความเส่ียงส าคญังานผูป่้วยนอก ปี 2559 
High  risk            

1. ผูป่้วยไมท่ราบอาการท่ีควรรีบแจง้ ของโรค Stroke ท าใหล้า่ชา้ในการดแูลผูป่้วย ระบบ Fast track 

2. ผูป่้วยวณัโรคไดร้บัการแยกโซนโรคแตไ่มไ่ดร้บับรกิาร  Fast track ในขัน้ตอนการ Admitted 

 High volume 
   

เร่ือง/ประเภท/ เหตุการณ์ จ านวน
คร้ัง 

สาเหตุ การแกไ้ข 

1.ผูป่้วยรอแพทยต์รวจภาคบ่าย
หลงัพยาบาลซกัประวติัเรียบร้อย
แลว้ ตอ้งปิดบตัรเวลา 10.15 น. 
 
 
 
 

9 คร้ัง 
 
 
 
 
 
 

- ช่วงสับเปล่ียนแพทย์
ชุดใหม่ แพทยย์งัไม่
คุน้กบัการใช้
โปรแกรม Hos.xp. 

- จ านวนผูรั้บบริการ 

มีปริมาณมากในช่วง

- องคก์รแพทยจ์ดัอบรม
ความรู้การใชโ้ปรแกรม 
Hos.xp. ใหแ้พทยรุ่์นใหม่ 
ก่อนปฎิบติังานจริง 
- จดัท าคู่มือการลงรหสัโรค
ไวป้ระจ าห้องตรวจ 
-ประสานงานห้องบตัรให้
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2.เรียกผูป่้วยไม่พบ / ไม่รอตรวจ 
หลงัเรียกจนครบ 3 คร้ัง 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เชา้ก่อนเวลาท่ีปิด

บตัรจริง 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ผูรั้บบริการมีจ านวน

มากในภาคเชา้ 

หยดุส่งผูรั้บบริการก่อน
เวลาท่ีเคยก าหนดไว ้ 
-แจง้ผูรั้บริการใหท้ราบถึง
สาเหตุการตรวจล่าชา้ใน
ภาคบ่าย โดยจะสอบถาม
อาการผูป่้วยก่อนแจง้ใหไ้ป
รับประทานอาหารกลางวนั   
- จดัใหก้ลุ่มคนไขต้กคา้ง
ภาคเชา้ (ก่อนเท่ียง) ได้
ตรวจก่อนในภาคบ่าย 
พร้อมทั้งประชาสัมพนัธ์ให้
ผูรั้บบริการท่ีมาภายหลงัได้
รับทราบขอ้มูล 
 
 
- ช้ีแจงแนวทางการ

เรียกช่ือผูป่้วยดว้ย
ค าพูดท่ีชดัเจน ซ่ึงถา้
เรียกไม่พบ ใหทิ้้ง
ระยะห่างสัก 1-2 นาที 
แลว้เรียกซ ้ าจนครบ 3 
คร้ัง  

- ติดใบเรียกไม่พบเวลา... 
น. และแยกใส่ตะกร้า
เรียกไม่พบ 

- ถา้มีผูป่้วยแจง้เร่ืองรอ
ตรวจนานให้ดูจาก
ตะกร้าเรียกไม่พบ 

- ก าหนดใหพ้ยาบาลจุด
คดักรองไปส่งผูป่้วย
ฉุกเฉินและส่งต่อขอ้มูล
กบัพยาบาล ER ทุก 
Case 
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3.โปรแกรม Hos.xp ใชง้านไม่ได ้
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 3 คร้ัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ผูรั้บบริการไม่ทราบ

วา่พยาบาลคนไหน

เรียก 

- เสียงไมโครโฟนดงั

จากหลายจุด 

- ผูรั้บบริการนัง่กระจดั

กระจายหลายจุด

เน่ืองจากท่ีนัง่ไม่

พอเพียง 

 

 

- ไฟฟ้าดบั 

- Server ล่ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- จดัเตรียมแบบฟอร์ม

เวชระเบียนจดัท าโดย

คณะกรรมการทีม

สารสนเทศ งานผูป่้วย

นอก 

- เตรียมแผนรองรับ

ปฏิบติังานเม่ือเกิด

ไฟฟ้าดบัหรือ

โปรแกรม Hos.xp ล่ม

โดย ดงัน้ี  

1. แจง้ปัญหาท่ีเกิด

ขดัขอ้งไปยงัศูนยข์อ้มูล

ข่าวสารเพื่อแกไ้ขให้

โปรแกรมพร้อมใชง้าน 

2. หอ้งบตัรคน้เวช

ระเบียนผูป่้วย  

3. พยาบาล OPD ใช้

แบบฟอร์มเวชระเบียน

เพื่อซกัประวติัก่อนพบ

แพทย ์

4. แพทยบ์นัทึกการ

รักษาในเวชระเบียน 

5. ผูป่้วยไปรับยาท่ีหอ้ง
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4.หอ้งบตัรคน้เวชระเบียนผดิ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 คร้ัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ยา 

6. หอ้งบตัรเก็บบตัร

เพื่อมารอลงบนัทึกใน

ระบบ Hos.xp หลงั

ระบบใชง้านได ้ตาม

มาตรฐานการบนัทึก

ขอ้มูลเวชระเบียน 

7. ส่งงานไปยงัจุดท่ี

เก่ียวขอ้งเพื่อบนัทึก

ขอ้มูลลงใน Hos.xp ให้

สมบูรณ์ โดยพยาบาล

จุดซกัประวติั ลงขอ้มูล

การวกัประวติั  แพทย์

ลงขอ้มูลการตรวจ

ร่างกายและการรักษา 

การวนิิจฉยัโรค 

 
- พยาบาลจุดคดักรอง 

ซกัประวติั  ไม่มีการ
ประสานงานการส่งต่อ
ผูป่้วยระหวา่งจุดคดั
กรองและหอ้งฉุกเฉิน 
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- 
 

 

 
 
กจิกรรมที ่6. การป้องกนัและเฝ้าระวงัการติดเช้ือในโรงพยาบาล 
ประเด็นท่ีทบทวน :  การปฏิบติัตามมาตรฐานIC ในผูป่้วยท่ีสงสัยวา่เป็นวณัโรค 

อุบติัการณ์ แนวทางปฏิบติั การปรับปรุง/การปฏิบติัท่ี
เหมาะสม 

เน่ืองจากจ านวนผูป่้วยTBมี
จ  านวนเพิ่มข้ึน จึงมีการทบทวน
การดูแลผูป่้วยท่ีมารับบริการ เพื่อ
เป็นการป้องกนัและควบคุมการ
ติดเช้ือ 
 
 
 
 
 
 

- ติดบตัรคดักรอง TB สีฟ้า ใน 
ผูป่้วยท่ีมีอาการไอติดต่อกนั2 
สัปดาห์ น ้าหนกัลด มีไข ้
อ่อนเพลีย ตั้งแต่จุดรับบตัรคิว 

- ก าหนดแนวทางการดูแล
ผูป่้วยโดยแยกใหไ้ปนัง่รอ ณ. 
จุดท่ีก าหนด 

- พยาบาลท าหนา้ท่ีซกัประวติั
ตามหลกัการคดักรองผูป่้วย
วณัโรค แลว้ใหเ้ชิญแพทยไ์ป
ตรวจ 

- มีการประชุมร่วมกนัแบบสห
สาขาวชิาชีพ ระหวา่ง ตวัแทน
แต่ละหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
ดงัน้ี ทีม PCT ,ทีม IC , Nurse  
case manager และ ทีมเยีย่ม
บา้น  เพื่อปรับปรุงแนว
ทางการดูแลผูป่้วย TB โดย
เร่ิมตน้ตั้งแต่การคดักรองการ 
Admit   จ าหน่ายกลบับา้น 
กระทัง่การติดตามเยีย่มบา้น 

 
กจิกรรมที ่7. การป้องกนัและเฝ้าระวงัความคลาดเคล่ือนทางยา 
ทบทวนการใช้ยาที่แผนกผู้ป่วยนอก 

แผนกผูป่้วยนอก มีการ Stat ยาลดไขใ้หก้บัผูป่้วยเด็กและผูใ้หญ่ท่ีมาดว้ยอาการไขสู้ง มีการเบิกยามา
รองรับผูป่้วยกลุ่มอาการ Urgent  และ Semi-urgent   
ท าความรู้จักยาพาราเซตามอล (paracetamol) 
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ยาพาราเซตามอล (paracetamol) เป็นยาท่ีมีฤทธ์ิแกป้วดลดไข ้ท่ีใชก้นัอยา่งแพร่หลาย สามารถใชไ้ดท้ั้งเด็ก 
และผูใ้หญ่ รวมถึงปลอดภยัในหญิงตั้งครรภ ์และหญิงให้นมบุตรเม่ือใชใ้นขนาดท่ีเหมาะสม 

รับประทานอย่างไร 

ขนาดยาพาราเซตามอลท่ีเหมาะสมคือ 10 – 15 มิลลิกรัม/กิโลกรัม โดยรับประทานทุก 4-6 ชัว่โมง หรือเม่ือ
มีอาการ ดงันั้นการรับประทานยาจึงควรให้เหมาะสมกบัน ้ าหนกัตวั 

เช่น น ้าหนกัตวั 50 กิโลกรัม ควรรับประทานเท่ากบั 500 – 750 มิลลิกรัม (ก็คือพาราเซมอล 500 มิลลิกรัม 
จ านวน 1 เมด็นัน่เอง)  ส าหรับผูป่้วยท่ีมีน ้าหนกั 75 กิโลกรัมข้ึนไปให้รับประทานคร้ังละ 2 เมด็ 

เด็กไม่ควรรับประทานติดต่อกนัเกิน 5 วนั ผูใ้หญ่ไม่ควรรับประทานติดต่อกนัเกิน 10 วนัผูท่ี้เป็นไข ้(ทั้ง
เด็กและผูใ้หญ่) ไม่ควรทานติดต่อกนัเกิน 3 วนั 

 
กจิกรรมที ่8. ทบทวนการดูแลผู้ป่วยจากเหตุการณ์ส าคัญ 
ทบทวนแนวทางการส่งผูป่้วยไปหอ้งฉุกเฉิน 

สรุปเร่ือง/เหตุการณ์ ประเด็นส าคญัท่ีเป็นสาเหตุ วธีิการด าเนินการป้องกนั/แกไ้ข 
1. ผูป่้วยท่ีไดรั้บการคดักรองจาก
พยาบาลจุด Triage เช่น ในคนไข้
ปวดทอ้ง  อุบติัเหตุเล็กๆนอ้ยๆ
ภายใน 24 ชม. ในหญิงตั้งครรภท่ี์
อายคุรรภ ์37 สัปดาห์  ถูกส่งกลบั
มาตรวจท่ี OPD  เน่ืองจาก
พยาบาลหอ้งฉุกเฉินแจง้วา่อาการ
ไม่ฉุกเฉิน  
2.ผูป่้วยจากหอ้งฉุกเฉินส่งกลบัมา
ตรวจขณะอาการยงัไม่คงท่ี  หลงั 
แพทยไ์ดใ้หก้ารรักษาในระยะ
หน่ึง แต่พบวา่ผูป่้วยยงัมีอาการไม่
คงท่ี เช่นในผูป่้วยท่ีมีอาการเวยีน
ศีรษะ คล่ืนไส้อาเจียน และปวด
ทอ้ง 
ในกระบวนการท างานแผนก
ผูป่้วยนอกจะตอ้งมีการประเมิน
และคดักรองอาการผูป่้วยทุกราย 

- พยาบาลจุดคดักรองขาด
ความรู้และทกัษะดา้นการ
ประเมินผูป่้วยฉุกเฉิน 

- แนวทางการส่งผูป่้วยไปห้อง
ฉุกเฉินฉบบัเดิม  เกิดความ
เขา้ใจไม่ตรงกนัระหวา่ง
พยาบาลจุดคดักรองและ
พยาบาลหอ้งฉุกเฉิน  ท าให้
เกิดปัญหาความไม่เขา้ใจกนั 
จนไม่รับ Case  ท าใหต้อ้งส่ง
ผูป่้วยกลบัไปกลบัมา     ซ่ึง
ท าใหเ้สียเวลาการเขา้รับ
บริการของผูป่้วย 

- ส่งเสริมใหบุ้คลากรไดรั้บการ
อบรม  เพื่อพฒันาความรู้ทาง
วชิาการการคดักรองผูป่้วย 
โดยระบบ R4TS  

- ใหบุ้คลากรในหน่วยงานเขา้
ร่วมกิจกรรม  Case 
Conference  การทบทวน 
Case ต่างๆร่วมกบัทีม PCT , 
การทบทวน CPG เป็นตน้ 

- ประชุมเพื่อทบทวนแนว
ทางการส่งผูป่้วยไปหอ้ง
ฉุกเฉินร่วมกบัองคก์รแพทย์
หน่วยงานอุบติัเหตุ-ฉุกเฉิน 
และงานผูป่้วยนอก 

- ปรับปรุง Criteria การส่ง
ผูป่้วยไปหอ้งฉุกเฉินฉบบั
แกไ้ข  ใหส้อดคลอ้งกบั
ปัญหาและบริบทของ



Service Profile  งานผูป่้วยนอก 

โรงพยาบาลแก่งคอย  จงัหวดัสระบุรี 

23 

กรณีผูป่้วยท่ีมีภาวะฉุกเฉิน ก่ึง
ฉุกเฉิน หรือจ าเป็นตอ้งไดรั้บการ
ดูแลรักษาเร่งด่วน จะส่งผูป่้วยไป
หอ้งฉุกเฉิน เพื่อให้ผูป่้วยไดรั้บ
การดูแลรักษาอยา่งรวดเร็ว เพื่อ
ไม่ใหเ้กิดภาวะวกิฤติและลด
ภาวะแทรกซอ้นอาจเกิดข้ึน  
 

โรงพยาบาล 
- พยาบาลจุดคดักรองใหบ้ริการ

เชิงรุก โดยการเขา้ถึงทุกคน 
ซ่ึงจะเนน้ในผูป่้วยรถเข็น 
ผูสู้งอาย ุ เด็ก ในเบ้ืองตน้
ก่อน เพื่อคน้หาผูป่้วยท่ีอาจมี
ภาวะเส่ียงขณะรอรับบริการ 
 

 
กจิกรรมที ่9. ทบทวนความสมบูรณ์ของการบันทกึเวชระเบียน 
                   คะแนนความสมบูรณ์ของเวชระเบียนปี 2558 – 2560 ปฏิบติัไดผ้ลเกินเป้าหมายมีความครอบคลุม
มากข้ึน พบส่วนท่ีตอ้งปรับปรุงเพียงเล็กนอ้ยดงัน้ี การบนัทึกประวติัการไดรั้บวคัซีนในเด็กอาย ุ0-14 ปี, 
ประวติั LMP  ในหญิงวยัเจริญพนัธ์ุ อาย ุ11-60 ปี , การใชส้ารเสพติดในครอบครัวผูป่้วยเด็ก และการใชย้าเสพ
ติดในผูป่้วยวยัผูใ้หญ่ 
แนวทางแก้ไข : แจง้ในกิจกรรมหวัหนา้พาท าและการประชุมกลุ่มการพยาบาล  เพื่อใหท้ราบขอ้มูลเพื่อจะได้
ตระหนกัถึงการลงขอ้มูลอยา่งทัว่ถึง เนน้การลงขอ้มูลในส่วนท่ีตอ้งปรับปรุง และใหเ้พิ่มบนัทึกประเภทผูป่้วย
และกิจกรรมหตัถการเพื่อสามารถน าขอ้มูลมาวิเคราะห์ไดถู้กตอ้ง 
 
 
กจิกรรมที ่10. ทบทวนการใช้ข้อมูลวชิาการ 
ทบทวนวชิาการท่ีส าคญั  เช่น CPG  care Map  WI  คู่มือต่างๆ  Tracer  การใช ้Evidence base ต่างๆ  อ่ืนๆ 

เร่ืองท่ีทบทวน/เหตุการณ์ ผลการด าเนินการ ผูเ้ขา้ร่วมทบทวน 
งานผูป่้วยนอกไดมี้การทบทวน 
CPG ดา้นการดูแลผูป่้วยโรคต่างๆ
เช่น 
- CPG การดูแลผูป่้วย DHF 
 
 
 
 
 
 

- มีการน าผลการทบทวนมา
ปรับปรุงการท างาน  ดงัน้ี 
 

- ปรับปรุงดา้นการซกัประวติั
ใหล้ะเอียดข้ึน เช่นใหร้ะบุวนั 
เวลาท่ีผูป่้วยเร่ิมมีไขใ้ห้
ชดัเจน เพื่อลดปัญหาดา้น
ขอ้มูลคลาดเคล่ือน และการ
ท า Tourniquet test. เดิมจะท า
เม่ือซกัประวติัไดว้า่ผูป่้วยมีไข ้

ตวัแทนจากงานผูป่้วยนอกและ
จากทุกหน่วยงานท่ีเป็น
คณะกรรมการ PCT. 
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- CPG การดูแลผูป่้วย AMI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- CPG การดูแลผูป่้วย DM 

พบวา่การ Screen ผูป่้วยใหม่ 

ซกัประวติัไม่ครอบคลุมตาม 

CPG 

 

 

3 วนัข้ึนไป เปล่ียนเป็น ใหท้  า 
Tourniquet test.ทุกรายท่ีมีไข้
เกิน 48 ชัว่โมง ท าให้ผูป่้วย
ไดรั้บการตรวจวนิิจฉยัได้
ถูกตอ้งมากข้ึน 

 

- ปรับปรุงWI ดา้นการซกั
ประวติัและคดักรองอาการ
ผูป่้วยท่ีสงสัย AMI ใหมี้ความ
ละเอียด ครอบคลุมมากข้ึน 
ท าใหผู้ป่้วย AMI ไดรั้บการ
ดูแลและส่งต่อรวดเร็วตาม
เป้าหมาย 

- จดัท าป้าย warning sings.และ
ติดตามสถานท่ีต่างใหเ้ห็น
ชดัเจนเพิ่มข้ึน 

- เจา้หนา้ท่ีและบุคลากรท่ี
เก่ียวขอ้ง ไดรั้บการอบรม
เพิ่มพูนความรู้และทกัษะดา้น
การดูแลผูป่้วย AMI 

- ผูป่้วย AMI ไดรั้บการดูแล
และส่งต่อรวดเร็ว ปลอดภยั
มากข้ึน 
 

- เม่ือแพทยว์นิิจฉยัผูป่้วย DM 
รายใหม่ พยาบาลจุดคดักรอง
จะส่งผูป่้วยไปข้ึนทะเบียน
ผูป่้วยเบาหวาน และซกั
ประวติัใหค้รอบคลุมตาม 
CPG  โดยพยาบาล
ประชาสัมพนัธ์เป็น
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การทบทวน CQI: การพฒันา
ระบบการดูแลผูป่้วยโรคหลอด
เลือดสมอง (Stroke)  เน่ืองจาก 
- ผูป่้วยไดร้บัการดแูลรกัษา

ก่อนการสง่ตอ่ลา่ชา้ 
- ผูป่้วยไดร้บัการดแูลไม่

ครอบคลมุตรงตามมาตรฐาน 
- ผูป่้วยขาดการดแูลอย่าง

ครอบคลมุโดยสหสาขา
วิชาชีพ 

- ผูป่้วยไดร้บัการฟ้ืนฟสูภาพ
โดยนกักายภาพลา่ชา้ 

ผูรั้บผดิชอบด าเนินการ 
- การปรับแบบฟอร์มเวช

ระเบียนใหส้ามารถบนัทึก
ขอ้มูลไดค้รอบคลุมมากข้ึน 

 
- พฒันาระบบการดแูล/สง่ตอ่

ผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง  

(Stroke fast  track)  
- อบรมความรูว้ิชาการดา้นการ

ดแูลผูป่้วยโรคหลอดเลือด
สมองกบัโรงพยาบาลแมข่่าย 

- จดัท ามาตรฐานการดแูล
ผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง
ในภาวะฉกุเฉิน 

-  

 
 
กจิกรรมที ่11. ทบทวนการใช้ทรัพยากร 
การทบทวนการใช้ทรัพยากร 

วธีิการ/ความถ่ี/ผูเ้ขา้ร่วม  : จดัท าแผนประจ าปี      
ความครอบคลุม  : ทั้งดา้นบุคลากร งบประมาณ อุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ 
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน  :   มีแผนในการใชง้บประมาณ มีโครงการลดตน้ทุนในหน่วยงาน 
จากการประเมินผลการใชง้บประมาณ  มีนโยบายของรพ.ใหทุ้กหน่วยงานร่วมกนัประหยดัมีโครงการลด

ตน้ทุนในหน่วยงานเช่นการประหยดัแอร์ปิดเปิดแอร์ตามเวลา การใชก้ระดาษ
รีไซเคิล 
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ประเด็นการทบทวน เก้าอีน่ั้งรอตรวจไม่เพยีงพอ 

 
เร่ือง แนวทางการปรับปรุง/แกไ้ข ผลลพัธ์การปรับปรุง/แกไ้ข 

มีผูรั้บบริการเพิ่มข้ึน ท าใหเ้กา้อ้ี
นัง่รอซกัประวติัไม่เพียงพอ 

น าเสนอผูอ้  านวยการเพื่อพิจารณา
จดัหาเกา้อ้ีเสริม  

ไดเ้พิ่มเกา้อ้ีเสริม จ านวน 80 ตวั
ท าใหส้ามารถรองรับการบริการ
เม่ือเกา้อ้ีไม่เพียงพอ ทั้งยงัสามารถ
เคล่ือนยา้ยเกา้อ้ีเสริมไปยงัจุดแต่
ละจุดท่ีผูรั้บบริการคบัคัง่ 

 
กจิกรรมที ่12. การติดตามเคร่ืองช้ีวดัส าคัญ 

ตวัช้ีวดั ปัญหา การด าเนินการแกไ้ข/ติดตามผล 
อตัราความพึงพอใจผูป่้วยนอก  ไม่ไดต้ามเป้าหมาย ร้อยละ 85   

โดยในปี2558-2560 อตัราความ
พึงพอใจผูรั้บบริการเป็นดงัน้ี 
83.67 .78.18 และ 79.95 / ซ่ึงยงัไม่
ถึงเป้าหมาย  สืบเน่ืองจากสถิติมี
ผูรั้บบริการจ านวนมากข้ึน  
รวมทั้งกิจกรรมการพยาบาล
ในขณะตรวจท่ีมีมากข้ึน  การ
บริการไม่ทนักบัผูรั้บบริการ  
จากแบบสอบถามความพึงพอใจ
หวัขอ้ท่ีเป็นปัญหาคือเร่ืองความ
แออดั  
 แต่แนวโนม้อตัราความพึงพอใจมี
แนวโนม้สูงข้ึน 

มีการเพิ่มเจา้หนา้ท่ี 1 คน   รวมทั้ง 
การปรับปรุงโครงสร้าง ขยาย
พื้นท่ีบริการใหก้วา้งขวาง เพิ่ม
เกา้อ้ีเสริม เพื่อรองรับผูรั้บบริการ
ท่ีมากข้ึน   ลดความแออดั   ติดตั้ง
โทรทศัน์ เพื่อสร้างความผอ่น
คลายระหวา่งรอตรวจ   หรือรอ
รับบริการ  

 
 
4. บทเรียนจากการพฒันา  (CQI,  QA) 
CQI  ปี 2559 

เร่ือง: การคดักรองกลุ่มผูป่้วยเพื่อแยกไปหอ้งฉุกเฉิน โดยใช ้WI  จาก PCT อิงเกณฑ ์R4TS 
เป้าหมาย: เพิ่มประสิทธิภาพพยาบาลเพื่อคดักรองผูป่้วยใหไ้ดม้าตรฐาน 
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              :  ผูป่้วยไดรั้บการดูแลเหมาะสมและปลอดภยัตามสภาวะความเจบ็ป่วย 
             กระบวนการ 

              1.ร่วมประชุมกบัองคก์รแพทยเ์พื่อจดัเกณฑก์ารส่งต่อผูป่้วยไปห้องฉุกเฉินร่วมประชุมกบัองคก์รแพทยเ์พื่อจดัเกณฑก์ารส่งต่อผูป่้วยไปห้องฉุกเฉิน 

                            2. แจง้เกณฑก์ารส่งต่อผูป่้วยไปห้องฉุกเฉินแก่หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง2. แจง้เกณฑก์ารส่งต่อผูป่้วยไปห้องฉุกเฉินแก่หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

                            3. ติดตามประเมินผลการน าไปปฏิบติั3. ติดตามประเมินผลการน าไปปฏิบติั 

                            4. ปรับเปล่ียนเกณฑ์ในคนไขช้กัภายใน 24 ชม.ใหส่้งตรวจท่ีหอ้งฉุกเฉินทนัที4. ปรับเปล่ียนเกณฑ์ในคนไขช้กัภายใน 24 ชม.ใหส่้งตรวจท่ีหอ้งฉุกเฉินทนัที 

                            5. ใหพ้ยาบาล 5. ใหพ้ยาบาล TTrriiaaggee  ช่วยประเมินในกลุ่มคนไขร้ถเขน็ก่อนถูกพยาบาลจุดซกัประวติัรถเขน็จะเรียกช่วยประเมินในกลุ่มคนไขร้ถเขน็ก่อนถูกพยาบาลจุดซกัประวติัรถเขน็จะเรียก
มาซกัประวติั มาซกัประวติั  

 
ตัวช้ีวดั     1. อตัราผูป่้วย OPD ท่ีไดรั้บการคดัแยกเป็นระดบั 1 ท่ีส่ง ER <1:1000 

                               2.  อตัราผูป่้วยนอกท่ีเกิดภาวะทรุดขณะรอตรวจ 
              ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

1. อตัราผูป่้วย OPD ท่ีไดรั้บการคดัแยกเป็นระดบั 1 ท่ีส่ง ER <1:1000 
 

 
 
          ผลลพัธ์  1. พบผูป่้วย 1 ราย จากทั้งหมด 52,198 ราย ท่ีไดรั้บการคดัแยกเป็นระดบั 1 ท่ีส่ง ER <1:1000 
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                 2. ไม่พบอตัราผูป่้วยนอกท่ีเกิดภาวะฉุกเฉินขณะรอ
ตรวจ

 
นวตักรรม 
1. การเตรียมความพร้อมกลุ่มผู้ป่วยรถเข็นเน่ืองจากกลุ่มผูป่้วยรถเขน็ส่วนใหญ่เป็นผูสู้งอายแุละมี

โรคประจ าตวัหลายอยา่ง  มกัตรวจพบความดนัโลหิตสูงเกือบทุกราย  จึงตอ้งมีการวดัซ ้ าดว้ยมือหลายคร้ังเดิม
ตอ้งเสียเวลาวดัความดนัโลหิตหลายคร้ังหลายครา    กรณีท่ีไม่ไดเ้ตรียมความพร้อมวดัความดนัโลหิตมาก่อน
ดงันั้นเพื่อ ไม่ใหสู้ญเสียเวลารอคอย  ในผูป่้วยรถเข็นท่ีไดรั้บการวดัสัญญาณชีพ และชัง่น ้าหนกัตวัแลว้  
พนกังานเปลจะแขวนบตัรสีชมพู ท่ีเขียนค าวา่  “วดัความดนัโลหิตแลว้” ไวท่ี้รถนอกจากน้ีในกลุ่มผูป่้วยท่ีมี
ป้ายชมพูแขวนไว ้พยาบาลจุดคดักรองจะช่วยตรวจสอบค่าความดนัโลหิตท่ีผดิปกติซ ้ า  สามารถลดระยะเวลา
การซกัประวติัผูป่้วยรถเขน็ไดเ้กิดสะดวก   รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากข้ึน   และพบวา่พนกังานเวรเปลไม่
สับสนเวลาเขน็รถผูป่้วยในล าดบัถดัไป   สามารถวางแผนการดูแลผูป่้วยรถเขน็คนัอ่ืนๆไดง่้าย  ซ่ึงในบางคร้ัง
มีพนกังานเวรเปลเหลืออยูค่นเดียว  ก็สามารถเข็นผูป่้วยได ้  ช่วยลดภาระซ ้ าซอ้นเขน็รถไป-มา   พนกังานเปล
มีความพึงพอใจ  และท าใหง้านสะดวก รวดเร็วข้ึน  
2. เซียมซีสุขภาพมหัศจรรย์  เน่ืองจากไม่สามารถมีจิตอาสาและพยาบาลคดักรองไดทุ้กวนัณ. จุดเคร่ืองวดั
ความดนัโลหิต  พบวา่ในบางคร้ังท่ีผูรั้บบริการมีค่าความดนัโลหิตท่ีผิดปกติ โดยไม่มีอาการอ่ืนร่วมดว้ย  ซ่ึง
อาจท าใหก้ารเขา้ถึงบริการล่าชา้และอาจเกิดภาวะทรุดขณะรอตรวจได ้ จึงเป็นท่ีมาของการท าใบเซียมซี
สุขภาพเพื่อช้ีแจงใหผู้รั้บบริการทราบถึงค่าความดนัโลหิตท่ีควรแจง้พยาบาลทนัที  และเพื่อลดการตระเวนวดั
ความดนัโลหิตหลายจุดก่อนผูรั้บบริการมาพบพยาบาลซกัประวติัในรายท่ีคิดวา่ความดนัโลหิตของตนเอง
ผดิปกติ  
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ระบบงานที่พฒันาอย่างต่อเน่ืองและความภาคภูมิใจ 
 

1.พฒันาระบบบริการ ลดความเส่ียงในกลุ่มผู้ป่วยรถน่ัง  
ทีเ่จาะเลือด  / ตรวจปัสสาวะ ภายหลงัรับบริการทีห้่องชันสูตร ให้เข็นมารอที่OPD   เพ่ืออยู่ใน
การสังเกตของเจ้าหน้าที่OPD   เม่ือผลLABออกแล้ว ให้เจ้าหน้าที ่LAB โทรแจ้งOPD เพ่ือ
PRINTผล LABแล้วส่งผู้ป่วยเข้าตรวจต่อไป ซ่ึงพบว่าไม่มีอุบัติการณ์  การเกดิภาวะวกิฤติขณะ
รอผล LAB 
 
2.การแยกผู้รับผดิชอบการดูผลเลือด /ปัสสาวะ  
      โดยมีพยาบาล 1  ท่าน คอยใหก้ารบริการตรวจความพร้อมของผลเลือด ปัสสาวะ เอกซเรย ์
ก่อนพบแพทย ์เดิมพยาบาลหลงัตรวจเป็นผู้รับผดิชอบ ท าให้การบริการล่าช้า   ปัจจุบัน ได้แบ่ง
หน้าที่นีใ้ห้พยาบาลอกี 1 ท่าน  ช่วยท าหน้าที ่ในการดูผลตรวจเลือด ปัสสาวะก่อนส่งตรวจ  
 

      3.พฒันาระบบการดูแลผู้ป่วย AMI โดยน าระบบ lean มาใช้  เพ่ือลดระยะเวลาการให้บริการ   
        เช่น    กรณีทีแ่พทย์ส่ังเจาะTrop - T + ท า EKG  /เดิมจะท า EKG ก่อนส่งผู้ป่วยไป 
         เจาะเลือด  แต่เน่ืองจาก  บางคร้ัง รอท า EKG นาน 15 – 20 นาท/ี จึงมีการปรับเปลีย่นระบบ 
        โดยให้ผู้ป่วยไปเจาะเลือดก่อน  และขณะรอผลเลือดจึงน าผู้ป่วยมาท า EKG/ สามารถลดเวลา 
        ทีสู่ญเปล่าขณะรอคอยได้จากเดิมใช้ระยะเวลารวม 50 นาท ีเป็น 30 นาท ีผลลพัธ์คือ   
       จ านวน  ผู้ป่วยAMI ทีไ่ด้รับการส่งต่อล่าช้าเกนิ 90 นาท ี ในปี 2555  จ านวน 11 ราย   
        ลดลงเหลือ 1 รายในปี 2556  
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    1. 
 
 

5.2 การพฒันาคุณภาพทีอ่ยู่ระหว่างด าเนินการ 
 

การพฒันาคุณภาพ กจิกรรมพฒันาคุณภาพ ตัวช้ีวดั 

- การพฒันางานดา้นการสร้าง
ความพึงพอใจใหแ้ก่ผูม้ารับ
บริการและเจา้หนา้ท่ีงานผูป่้วย
นอก 
 

- การส่ือสารระบบการท างาน
และการบริการในรูปแบบ
ต่างๆ เช่นการประชาสัมพนัธ์, 
การใหใ้บความรู้ 
- สร้างขวญั และก าลงัใจให้
บุคลากรในหน่วยงาน 
 

- ความพึงพอใจของผูรั้บบริการ 
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นวตักรรม งานผูป่้วยนอก 

 

นวตักรรมการส่งส่ิงตรวจภายใน ต่อเน่ือง 
หลกัการ และเหตุผล 

                     จากเดิมผูรั้บบริการท่ีมีปัญหาตอ้งตรวจภายใน และส่งส่ิงส่งตรวจ จากโรงพยาบาลคลินิก
ประกนัสังคม จะไม่ไดรั้บบริการ ครบวงจร บางรายไดรั้บการบริการเพียงตรวจภายใน แลว้ส่งมาตรวจต่อท่ี
โรงพยาบาลแก่งคอย  เพื่อตรวจภายในต่อ โดยผูป่้วยตอ้งตรวจภายในซ ้ า ซ่ึงผูป่้วยยอ่มมีความอาย    เสียเวลา   
เสียค่าใชจ่้ายเพิ่ม   ในส่วนผูใ้หบ้ริการตั้งแต่แพทย ์พยาบาล ตอ้งเพิ่มภาระงาน    
                      ดงันั้น เพื่อเป็นการลดความซ ้ าซอ้น และการสูญเสียดงักล่าว    งานผูป่้วยนอกจึงไดคิ้ดกลวธีิเพื่อ
แกปั้ญหาดงักล่าว  
วตัถุประสงค ์ 
เพื่อ  1.  ลดการสูญเสียเวลา  ใหก้บัผูรั้บบริการ 
      2. ลดค่าใชจ่้าย 
        3.  ลดภาระงานของเจา้หนา้ท่ี  
กลวธีิด าเนินการ 
       - ประชุมช้ีแจง  ผูเ้ก่ียวขอ้ง 
           -   จดัเตรียมอุปกรณ์การตรวจภายใน ไวท่ี้โรงพยาบาลคลินิกประกนัสังคม 

       - ด าเนินการใหบ้ริการตามมติท่ีประชุม 

ระยะเวลาด าเนินงาน  ตั้งแต่ ตุลาคม 2554 เป็นตน้ไป 
ผลการด าเนินงาน 

         - ผูป่้วยท่ีตอ้งตรวจภายในและส่งส่ิงส่งตรวจไดรั้บการบริการ 100 % 

แผนท่ีจะด าเนินการต่อ  
           การสอบถามความพึงพอใจของผูป่้วยกลุ่มท่ีมารับบริการ 
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6. แผนการพฒันาต่อเน่ือง    
 

การพฒันาคุณภาพ กจิกรรมพฒันาคุณภาพ ตัวช้ีวดั 
- การปรับปรุงระบบการท างาน - น าความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนใน

หน่วยงานมาปรับปรุงระบบ
การท างาน 
- จดัซ้ือเคร่ืองวดัความโลหิต
แบบอตัโนมติัเพิ่ม 

- อุบติัการณ์ต่างๆ 
- จ านวนคร้ังการหยดุชะงกัของ
เคร่ืองมือ 

- การพฒันาการดูแลผูป่้วย 
AMI 

- ทบทวนแนวทางปฏิบติัการ
ดูแลผูป่้วย AMI  
 

- อุบติัการณ์/ความเส่ียงการ
ดูแลผูป่้วย AMI 
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