




 
 

Service Profile 
 

งานผูป่้วยนอก 
 
 

โรงพยาบาลจะนะ  จงัหวดัสงขลา 
 

ธนัวาคม 2561 



หน่วยงานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลจะนะ 
1. บริบท (Context) 

ก. ความมุ่งหมาย 
ใหบ้รกิารคดักรองผูป่้วยนอกอยา่งถูกตอ้งรวดเรว็   ปลอดภยั     ผูร้บับรกิารพงึพอใจ 

 
ข. ขอบเขตการให้บริการ  
งานผูป่้วยนอกโรงพยาบาลจะนะใหบ้รกิารตรวจโรคทัว่ไปทุกกลุ่มอายุ รวมถงึการตรวจสุขภาพ

เพื่อการออกใบรบัรองแพทยป์ระเภทต่าง ๆ  ใหบ้รกิารในวนัราชการ 08.00 -16.00 น. และมคีลนิิกนอก
เวลาราชการ16.00-20.00 น. วนัหยดุราชการและวนันกัขตัฤกษ์ เวลา 08.00 – 20.00 น.   
 

ค. ความต้องการของผูร้บัผลงานส าคญั  
ผูร้บับริการภายนอก ความต้องการ 

ผูป่้วยและญาต ิ - การเอาใจใส่ดว้ยพฤตกิรรมการบรกิารทีด่ ี
- ไดร้บัการบรกิารทีร่วดเรว็ 
- ผูป่้วยไดร้บัทราบขอ้มลูการเจบ็ป่วยและแนวทางการรกัษา การปฏบิตัิ
ตวัทีถู่กตอ้ง 
- ไดร้บัความสะดวกในการตดิต่อประสานงาน 

หน่วยงานภายนอก/ตวัแทน
บรษิทัประกนั 

- รบัการประสานงานทีด่ถีูกตอ้งรวดเรว็ ทนัเวลา 
 

 
        ความต้องการผูร้บัผลงานภายในท่ีส าคญั 

ผูร่้วมงานใน รพ. ความต้องการ 
แพทย ์ - ตอ้งการขอ้มลูจากการซกัประวตัทิีถู่กตอ้ง ครบถว้น และมกีารเตรยีม

ความพรอ้มของขอ้มลูเพื่อประกอบการวนิิจฉยั  ไดแ้ก่ ผล Lab ประวตัิ
การนอน โรงพยาบาล และการส่งตรวจ Labทีถู่กตอ้ง 
- ไดร้บัการรายงานอาการทีแ่ยล่งไดท้นัท่วงท ี
- การเตรยีมความพรอ้มของหอ้งและเครือ่งมอืทีพ่รอ้มใช้ 

แผนกอุบตัเิหตุฉุกเฉิน - การประสานขอ้มลูในการส่งต่อทีถู่กตอ้งครบถว้น และการคดักรอง
ผูป่้วยกลุ่มวกิฤตแิละ รวมถงึการเคลื่อนยา้ยทีถู่กตอ้งเหมาะสม 

ชนัสตูร/เอกซเรย ์ - การส่งตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร, ค าสัง่ชดัเจน และมกีารใหค้ าแนะน า
ในเรือ่งการปฏบิตัติวัก่อนการมาตรวจตามนดัทีถู่กตอ้ง 
- การระบุขอผล Lab ด่วนทีช่ดัเจน 

หอผูป่้วย - การประสานการส่งขอ้มลูการ Admitทีถู่กตอ้ง ครบถว้นทัง้เอกสารและ
การรายงานCase 
- ใหค้ าแนะน าแก่ผูป่้วยก่อนการ Admitไดแ้ก่ การใชส้ทิธกิารรกัษา  



ผูร่้วมงานใน รพ. ความต้องการ 
หอ้งยา - มขีอ้มลูการแพย้าทีถู่กตอ้งเป็นปัจจุบนั เวชระเบยีนถูกคน 
ซกัฟอก/ซพัพลาย 
 

- การเบกิเครือ่งมอืถูกตอ้ง/ตรงเวลา 
- แยกผา้เป้ือนถูกตอ้ง 

บรหิารงานทัว่ไป 
 

- การขออนุมตั/ิการเบกิเงนิสวสัดกิารต่างๆถูกตอ้งตามขัน้ตอน/ตาม
ระเบยีบ 

PCU / NCD  
 
  
 
 

- การใหค้ าแนะน าในเรือ่งการมาตรวจตามนดัทีถู่กตอ้ง การปฏบิตัติวัที่
ถูกตอ้ง 
- การคดักรองการส่งผูป่้วยตามคลนิิก และการนดัผูป่้วยคลนิิกโรคเรือ้รงั
ทีถู่กตอ้ง 

 
ง. ประเดน็คณุภาพท่ีส าคญั( Key Quality  Issues ) 

        การบรกิารคดักรองถูกตอ้ง    รวดเรว็    ปลอดภยั    ผูร้บับรกิารพงึพอใจ 
 

จ. ความท้าทายและ ความเส่ียงส าคญั  
ความท้าทาย 
1.   เพิม่ประสทิธภิาพการคดักรองเชงิรกุ ณ. จดุคดักรองและการประเมนิซ ้า ณ.จดุซกัประวตั ิ
2.  ลดการระบุตวัผูป่้วยผดิเนื่องจากมผีูป่้วยทีส่่งมาพบแพทยห์ลายแผนกและใชใ้บน าทางแทน 

OPD Card   (Paperless) 
3. การใช ้Lean ผูป่้วยนัดทีส่่ง Lab เพื่อลดระเวลารอคอยทีส่ญูเปล่า 
ความเส่ียงส าคญั (ทางคลินิกทัว่ไป เฉพาะโรค,ความเส่ียงทัว่ไป) 
ความเสีย่งทัว่ไป 
1. การพลดัตก หกลม้จากพืน้เปียก/ต่างระดบั 
2. ระบบ IT  ล่าชา้ในการบนัทกึขอ้มลูผูป่้วย(ใช้WIFI) 
Common  Clinical Risk 
1. มอีาการทรดุลงขณะรอตรวจ 
2. คดักรองผูป่้วยกลุ่ม IC  ผดิ 
3. การระบุตวัผูป่้วยผดิ 
4. ความไมพ่งึพอใจต่อบรกิาร 
Specific  Clinical Risk 
1. Shock จากHyperglycemia/Hypoglycemia, DHF,, Heart disease, 
2. ภาวะ Stroke จากกลุ่มอาการ Hypertension 
3. Severe dehydration จาก Diarrhea 
4. Febrile Convulsion จาก Fever ในเดก็0- 5 ปี 



วตัถปุระสงค ์ตวัช้ีวดั การพฒันา 
 
ประเดน็คณุภาพท่ี

ส าคญั/ความท้าทายท่ี
ส าคญั 

เป้าหมาย/
วตัถปุระสงค ์

ตวัช้ีวดัผลลพัธ์ กิจกรรมพฒันา 

1.   เพิม่ประสทิธภิาพ
การเฝ้าระวงัผูป่้วยทีม่ ี
อาการไมค่งทีอ่าจเกดิ
การเปลีย่นแปลงฉุกเฉิน
ขณะรอรบับรกิาร 

1.  ประเมนิและจดั
ประเภทผูป่้วยตามความ
เรง่ด่วนไดถู้กตอ้ง  
2. การตดิตามเฝ้าระวงั
เป็นระยะ 

- อตัราการคดักรองถูกตอ้ง/
ถูกแผนก 
-จ านวนผูป่้วยทีม่อีาการทรุด
ลงขณะรอตรวจ 
- 

-พฒันาระบบการดแูล
ผูป่้วยกลุ่มเสีย่ง /กลุ่ม 
ด่วนโดยใชเ้ครือ่งมอื 
Trigger Tool, MEWS 
โดยมพียาบาลคดักรอง 
ณ.จดุคดักรอง/Nursing 
round 
-ม ีแนวทาง/Guideline 
Chest pain, stroke, 
Sepsis, Vaginal 
bleeding, Acute 
diarrhea, DHF 

2.การระบุตวัผูป่้วย 
 

1.  เพื่อป้องกนัการซกั
ประวตั/ิการรกัษาผดิคน 

- จ านวนอุบตักิารณ์ผูป่้วย
ไดร้บัการซกัประวตั/ิการ
ตรวจผดิคน 

- เน้นการใชP้atient  
Identification 
-ตรวจสอบชื่อ-สกุลใน
คอมใหต้รงกบัใบน าทาง 

3.รวดเรว็และความ พงึ
พอใจ 
 
 

1.ลดระยะเวลารอคอยที่
สญูเปล่า 
2. สนองความตอ้งการ 
ความสะดวกสบายและ
ประทบัใจบรกิาร 

-  ระยะเวลารอคอยเฉลีย่ 
-  อตัราความพงึพอใจ 
-  จ านวนขอ้รอ้งเรยีนดา้น
พฤตกิรรมบรกิาร 

- พฒันาระบบบรกิาร
กลุ่มผูป่้วยรถเขน็นัง่ /
เปลนอน 
- พฒันาระบบนดัเหลื่อม
เวลา 
- ปรบัภูมทิศัน์อาคาร/
เกา้อี,้สิง่แวดลอ้มบรเิวณ
OPD 

  
 
 
 
 
 



ฉ. ปริมาณงานและทรพัยากร ( คน เทคโนโลยี เคร่ืองมือ ) 

 
ทรพัยากร ( คน เทคโนโลยี เครื่องมือ ) 

บคุลาการ เครื่องมือ เทคโนโลยี 
พยาบาลวชิาชพีช านาญการ  5 คน เครือ่งอลัตราซาวด์  = 1 โปรแกรม Ho-OS 
พยาบาลเทคนิค   1 คน BP ดจิติอลแบบสอดแขน =1 โปรแกรมรายงาน ความเสีย่ง 
ผูช้่วยเหลอืคนไข ้ 1 คน BP ดจิติอล= 6 เครือ่งคอมพวิเตอร ์6 ตวั 
พนกังานท าความสะอาด 1 คน O2 Sat = 2  
 
ศกัยภาพและข้อจ ากดัในด้านผูป้ฏิบติังาน  เคร่ืองมือ เทคโนโลยี 

ข้อจ ากดั การแก้ไข 
1.บุคลากรปฏบิตังิาน Fix เชา้ เมือ่มกีารลา/
ประชุม/ ออกรพ.สต.  ตอ้งเรยีกจากแผนกอื่นๆ
เนื่องจากไมส่ามารถแลกเวรได ้

- OTจากแผนก ตกึผูป่้วยหญงิ/ ชาย 
 

2. บรเิวณ  OPD  คบัแคบพืน้ทีจ่ ากดั ทีน่ัง่รอ
ตรวจไมเ่พยีงพอ     
 

-  จดับรกิารคลนิิกโรคเรือ้รงัแยกออกจาก OPD 
-  จดัระบบนดัเป็นช่วงเวลา 
-  จดับรกิารตรวจ  OPD  นอกเวลา   
-  แยกบรกิารตรวจสุขภาพแรงงานต่างดา้ว, ขา้ราชการทัว่ไป
บรษิทัต่างๆ, บุคลากรสาธารณสุขทีง่านอาชวีะอนามยั 

3. เครือ่งมอืช่วยการวนิิจฉยั(,เครือ่งEKG,NST) - ใชเ้ครือ่ง EKG ที ่ER, NST  ที ่ LR 
 

ปรมิาณงาน บุคลากร 2558(ราย) 2559  (ราย) 2560  (ราย) 2561  (ราย) 
1.จ านวนผูป่้วยนอกทัง้หมด 10 69,672 77,157 84,619  
-ผูป่้วยนอกทัว่ไป/คดักรอง 6 48,958 56,538 63,396  
-คลนิิก DM/HT 4 17,491 17,394 16,959  
-คลนิิก Asthma 2 2,129 2,281 2,452  
-คลนิิก ACS 2 875 938 866  
-ผูป่้วย Admit  924 1,231 1,869  
-ผูป่้วย Refer  5,068 4,204 3,839  
-PV +Pap smear  495 499 477  
-US  373 351 361  
-VA  207 364 359  
-Proctoscope  - 38 46  
2.คลนิิกนอกเวลาราชการ 2 19,921 22,327 25,955  



 

ขั้นตอนการรับบริการ  แผนกผู้ป่วยนอก 
 

ขั้นตอนการรับบริการ    ระยะเวลารอคอยเฉลีย่ / คน 
 
  ย่ืนบัตร        
 -  บตัรเก่า / บตัรใหม่     ภายใน  15  นาที  
 -  บตัรนดั     ยืน่บตัรก่อนเวลานดั 15 นาที 
 
 
 เรียกช่ือ  ซักประวตัิ    พยาบาลข้ึนปฏิบติังาน เวลา 08.00 น. 

           - วดัความดนั/ชัง่น ้าหนกั       ซกัประวติั 5 - 10 นาที/คน  
 
    
  เรียกช่ือเข้าพบแพทย์    แพทยข้ึ์นปฏิบติังาน เวลา 09.00 น. 
       แพทยต์รวจ 2 – 10 นาที/คน 

 บริการหลงัพบแพทย์ 

             - ออกใบนดั         ภายใน 10 นาที 

- บริการรับรักษาตวัภายในโรงพยาบาล     ภายใน 10 นาที 

- บริการใบส่งตวัไปยงัโรงพยาบาลอ่ืน     ภายใน 10 นาที 

 
 
  

 
   * * กรณ.ี . .  ผู้ป่วยเร่งด่วน   /     ผู้ป่วยมอีาการเปลีย่นแปลงขณะน่ังรอแจ้งพยาบาล

หน้าห้องตรวจทนัทแีละจะได้รับพจิารณาให้ตรวจก่อน * *  



ประเดน็การสร้างเสริมสขุภาพท่ีเก่ียวข้อง 
1. การสร้างเสริมสขุภาพแก่เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน 

 กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ ผลลพัธ์ 
เจา้หน้าที ่7คน 
อายเุกนิ 50 ปี= 5 คน 

- ในเวลาราชการขณะท างานนัง่ซกั
ประวตันิานเกนิ 2 ชม.ใหลุ้กเดนิหรอื
บรหิารแขนขา 5-10 นาทเีพื่อลดอาการ
ปวดต่างๆ 
-รบัประทานอาหารปรงุเอง +ผกัผลไม้
ปลอดสารพษิ 
-ส่งเสรมิการออกก าลงักาย3-5 วนั/ 
สปัดาห ์
 

ผลการตรวจสุขภาพปี 2561 
BMI =24-25  จ านวน   3   คน 
BMI < 24 จ านวน   4   คน 
Cholesterol > 250 mg = 2     คน 
-ไดร้บัการฉีดวคัซนีไขห้วดัใหญ่ครบทุก
คนปี61 วนัที1่1/5/61 
- เจา้หน้าที ่5-6 คน น าอาหารและผกั 
ผลไมท้ีป่ลกูเองมารบัประทาน 
-เดนิออกก าลงักาย/ฟิตเนส ประจ า 45-
60 นาท ี3 คน 

ผูร้บับรกิาร -BMI  เกนิ แนะน าการปรบัเปลีย่น
พฤตกิรรมการกนิ+การออก าลงักาย 
-จดับอรด์กจิกรรมฮลูาฮบู,ยางยดื 
-แนะน าการลดละเลกิยาสบูทุกรายทีส่บู
ยาสบู/บุหรี ่

- สมคัรใจอยากเลกิส่งเขา้คลนิิกเลกิ
ยาสบูปี  

ชุมชน - เขา้รว่มกจิกรรมชมรมแอโรบคิ
โรงเรยีนบา้นนา 
- ชกัจงูและแนะน าประชาชนในเทศบาล
ไปออกก าลงักายทีโ่รงเรยีนบา้นนา/รา้น
ฟิตเนส 

 

สิง่แวดลอ้ม - เป็นแบบอย่างลดโฟม /ถุงพลาสตกิ
โดยน าถว้ย จานไปซือ้อาหารจาก
รา้นคา้รพ. 
- ลดการใชถุ้งใส่ยา ใชถุ้งผา้ 
- มกีระถางตน้ไมใ้นร่มรอบๆหน่วยงาน 

 

 
 
 
 
 
 
 



2. กระบวนการส าคญั ( Key Processes ) 
 
กระบวนการส าคญั 
( Key Processes ) 

สิง่ทีค่าดหวงัจากกระบวนการ 
( Processes Requirement ) 

ความเสีย่งส าคญั 
(Key Risk) 

ตวัชีว้ดัส าคญั 
(Performance Indicator) 

1.การเขา้ถงึบรกิาร 
(Entry) 

-เขา้ถงึไดง้า่ย โดยมพียาบาล
คดักรอง ณ.จดุแรกรบัรว่มกบั
งานหอ้งบตัร 
-ลดขัน้ตอนยื่นบตัรและรอซกั
ประวตั ิ
-มบีตัรควิทัว่ไป, ควิผูส้งูอายุ, 
ควินดั แยกสชีดัเจน 

-คดักรองผดิ/ล่าชา้ 
 
 

- รอ้ยละของผูป่้วยไดร้บั
การคดักรองและส่งตรวจ
ถูกตอ้ง 
 

2.การประเมนิอาการ
(Assessment) 

-จ าแนกประเภทผูป่้วยถูกต้อง 
- ผูป่้วยเรง่ด่วนพยาบาลคดั
กรองจะส่งต่อขอ้มลูใหง้าน
หอ้งบตัรและพยาบาลดว้ย
วาจาและเขยีนด่วนในบตัรควิ
เพื่อสื่อสารทุกวชิาชพี 
และพยาบาลซกัประวตัสิ่งต่อ
ขอ้มลูต่อแพทยท์นัท ี
โดยใช ้Trigger Tool OPD, 
MEWS กรณีมอีาการเรง่ด่วน
ตาม Guideline  
- ผูป่้วยนดัหรอืทัว่ไปซกั
ประวตัติามบตัรควิและส่ง
ตรวจตามบตัรควิ 
- ลดและป้องกนัการ
แพรก่ระจายเชือ้ในกลุ่มโรค 
(TB, MERS, H1N1,Checken 
pox , Mump, Hand- Foot 
Mouth )โดยแยกผูป่้วย
ประสานทมีแพทย ์พยาบาล
เภสชั เอกซเรย ์ชนัสตูรตาม
Flow IC                              

- เกดิภาวะฉุกเฉินขณะ
รอตรวจ 
-ซกัประวตัไิม่
ครอบคลุมปัญหา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-ผูป่้วย/ญาต/ิเจา้หน้าที่
ตดิเชือ้ 
 

-จ านวนอุบตักิารณ์เกดิ
อาการทรดุลงขณะรอตรวจ 
-จ านวนอุบตักิารณ์ไดร้บั
การซกัประวตั/ิการตรวจผดิ
คน 
 -ระยะเวลารอคอยพบ
พยาบาล/แพทย ์

3.การเกบ็และส่ง
ตรวจ Investigate 

-มกีารประสานงานแปลผล
Lab ทีผ่ดิปกตเิรง่ด่วนเช่น 

-ขาดการประสานงาน 
-ผลการตรวจไมไ่ดต้าม 

-จ านวนอุบตักิารณ์ผูป่้วย
เตรยีมตวัการตรวจไม่ 



กระบวนการส าคญั 
( Key Processes ) 

สิง่ทีค่าดหวงัจากกระบวนการ 
( Processes Requirement ) 

ความเสีย่งส าคญั 
(Key Risk) 

ตวัชีว้ดัส าคญั 
(Performance Indicator) 

 K+,FBS,AFB, Hct, Plt count  
-การนดัฟังผลและแนะน าการ
เตรยีมตวัส่งตรวจ Investigate 

นดั 
- ไมไ่ดล้งผลใน
คอมพวิเตอร/์ผลล่าชา้ 

 
ถูกตอ้ง/ไมไ่ดเ้ตรยีม 

4. การประเมนิซ ้า 
(Re-assess) 

-การเฝ้าระวงัผูป่้วยทีม่อีาการ
ไมค่งที ่รว่มกบัสหวชิาชพี 
กรณสี่งตรวจ Investigate
ประสานเพื่อส่งผูก้ลบัมา
สงัเกตอาการที ่OPD/ER 
-ผูป่้วยปลอดภยัและคลาย
ความวติกกงัวลระหว่างรอ
ตรวจ/หลงัตรวจ 

-ขาดการประเมนิซ ้า/
อาการทรดุลง 
 
 
 
-ผูป่้วยและญาตไิม่
พอใจบรกิาร 

 
 
 
 
 
-อตัราความพงึพอใจบรกิาร 
 
 

5.การดแูล
รกัษาพยาบาล 
(Care Of  Patient) 

- ผูป่้วยไดร้บัการรกัษาอยา่ง
ถูกตอ้ง ปลอดภยั 
-ผูป่้วยและญาตไิดร้บัขอ้มลู
เกีย่วกบัโรคและการปฏบิตัติวั
ไดอ้ยา่งถูกตอ้งในการดแูล
ตนเองสามารถปรบัเปลีย่น
พฤตกิรรมได ้

-ไดร้บัการตรวจล่าชา้/
รอนาน/ผดิคน 
- ขาดทกัษะการสอน/
การใหข้อ้มลู 

- ระยะเวลารอคอยพบ
พยาบาล/แพทย ์
- จ านวนการรกัษาผูป่้วยผดิ
คน 
- อตัราของผูป่้วย/ญาตมิี
ความรูเ้กี่ยวกบัความ
เจบ็ป่วยการดูแลตนเองและ
การเฝ้าระวงัอาการผดิปกต ิ

6.การจ าหน่าย
(Discharge) 
-การนดัตดิตาม 
-การส่งต่อ 
-การนอนร.พ. 

- ผูป่้วยไดร้บัการดแูลรกัษา
อยา่งต่อเนื่อง 
-ผูป่้วยไดร้บัการส่งต่อและพบ
แพทยท์ีช่ านาญกว่า 
 

-ใหข้อ้มลูการเตรยีมตวั
มาตรวจตามนดัไม่
ชดัเจน เช่น การเจาะ
เลอืด 
-บนัทกึใบส่งต่อ
ผดิพลาด/ไมส่มบูรณ์ 
-ระบุโรงพยาบาล/เลขที่
บตัรสทิธผิดิพลาด 
- การระบุตวัผูป่้วย 
ผดิพลาด 
- ส่งต่อขอ้มลูการ
เจบ็ป่วย/การรกัษาไม่
ครบถว้น 

-จ านวนอุบตักิารณ์ผูป่้วย
เตรยีมตวัการตรวจไม่
ถูกตอ้ง/ไมไ่ดเ้ตรยีม 
 
- จ านวนการระบุตวัผูป่้วย
ผดิ 
 
 
 
 
 
 

 



3.ตวัช้ีวดัผลการด าเนินงาน (Performance Indicator) 
ประเดน็
คณุภาพ 

ตวัช้ีวดั เป้าหมาย 2558 2559 2560  2561  

บรกิารคดักรอง
ถูกตอ้ง 
ปลอดภยั 

1. จ านวนผูป่้วยไดร้บัการคดักรอง
และส่งตรวจถูกตอ้ง  

>80% 99.49 
 

99.58 
 

99.87 
 

99.95 
 

1.จ านวนอุบตักิารณ์เกดิอาการทรดุ
ลงขณะรอตรวจ 

0 0 0 1 1 

2.จ านวนอุบตักิารณ์การระบุตวั
ผูป่้วยผดิคน 

0 0 0 2 0 

3. อตัราความสมบูรณ์ของเวช
ระเบยีนทางการพยาบาล 
-  APIE 

>80% 93.70 
 

89.23 

89.37 
 

87.95 

93.33 
 

90.83 

93.93 
 

89.83 

รวดเรว็ 1.ระยะเวลารอคอยเฉลีย่ <90นาท ี 58 64 63 67 
2.ระยะเวลารอคอยเฉลีย่ผูร้บับรกิาร
กลุ่มแพรเ่ชือ้ 
-ไมม่Lีab 
-ม ีLab 

<45นาท ี  
 

48 
73 

 
 
35 
63 

 
 
22 
47 

 
 

18 
127 

ผูร้บับรกิารพงึ
พอใจ 
 
 

1.อตัราความพงึพอใจผูป่้วยนอก
ภาพรวม 

> 80% 75.09 77.63 76.50 75.57 

1.อตัราความพงึพอใจต่อพยาบาล > 80% 77.22 80.31 79.13 76.90 
2.   จ านวนขอ้รอ้งเรยีน/
ขอ้เสนอแนะของผูร้บับรกิาร 
-ดา้นพฤตกิรรมบรกิาร 
-การละเมดิสทิธ/ิลดัควิ 

 
 
0 
0 

 
 
0 
0 

 
 
1 
0 

 
 
0 
0 

 
 
0 
0 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



กราฟแสดงจ านวนอบุติัการณ์เกิดอาการทรดุลงขณะรอตรวจ ปี2558-2561 
จ านวน(ราย) 
 

 
 
 
จากกราฟปี2558- 2559 ไม่พบอาการทรุดลงขณะรอซักประวตัิ และรอตรวจเนื่องจากมกีาร

ประเมนิแรกรบัและจ าแนกประเภทไดถู้กต้องและมกีารประเมนิซ ้าขณะรอตรวจ/ส่งตรวจ Investigate /หลงั
ตรวจ และกรณเีดก็ 0- 5 ปีทีม่ไีขส้งูและมปีระวตัชิกัมกีารเชด็ตวัและ Stat ยาลดไขก่้อนพบแพทย ์
ปี 2561-61  มเีดก็ 4 ปี 6เดอืนประวตั ิFC แรกรบั T= 38.2 C เชด็ตวัลดไข ้T= 37.9 C พบแพทยส์ัง่ CBC 
, UA รอผลพบแพทยช์่วงบ่าย ชกัขณะท าAdmit ก่อนส่ง ward  ผลจากการวเิคราะห ์ ขาดการประเมนิซ ้า 
ขณะรอผล Lab และช่วงเวลาพกัเทีย่ง รอพบแพทยร์อบ  2 เวลา 13.45 น. 
สรปุผลจากการทบทวน 

- กรณผีูป่้วยรอตรวจนานเกนิ 1 ชมใหป้ระเมนิซ ้า อาการทีเ่ปลีย่นแปลง/ สญัญาณชพีทีส่ าคญั 
เช่นเดก็ไขส้งู หลงัเชด็ตวั ไขล้ด รอผลLab นานให ้Reassess Temperature อกีครัง้ 
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ผู้ป่วยประเภทด่วน 

อาการทรุดลง 



กราฟแสดงระยะเวลารอคอยเฉล่ียผูป่้วยนอกปี 2558– 2561 
 
นาท ี

 
 

 
จากการวเิคราะห ์ 
1. ระยะเวลารอคอยกลุ่มผูป่้วยทัว่ไปตัง้แต่ปี 2558 -2560 อยูใ่นเกณฑด์ไีมเ่กนิเป้าหมาย แต่ปี 

2561 เพิม่สงูขึน้เนื่องจากสัง่ Lab เพิม่เตมิ  
 

กจิกรรมทีพ่ฒันา 
1. ปี2558 -ปัจจุบนัมแีพทยเ์พิม่ขึน้และตารางการปฏบิตังิานผูป่้วยนอกชดัเจน 
2. ตดิป้ายหน้าหอ้งตรวจ 1 “ แพทยไ์ปตรวจผูป่้วยIC “ เพือ่สื่อสารในการเรยีกชื่อผูป่้วยอื่นเขา้

ตรวจ 
3. กรณแีพทยผ์ูร้บัผดิชอบ  หอ้งตรวจ 1 ยงัไมข่ึน้ปฏบิตังิาน/มาชา้  ประสานงานแพทยห์อ้ง

ตรวจ 2 ตรวจแทนเพื่อลดการรอนาน 
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ระยะเวลารอคอยผู้ป่วยนอก 

ระยะเวลารอคอย ระยะเวลารอคอยผู้ ป่วยติดเชือ้มี lab ระยะเวลารอคอยกลุม่ติดเชือ้ไมม่ี lab เปา้ 



กราฟแสดงอตัราความพึงพอใจผูป่้วยนอก 
 

 
 
จากการวิเคราะห ์
 จากการส ารวจความพงึพอใจและระยะเวลารอคอย ยอ้นหลงัตัง้แต่ ปี2558-2561 
มขีอ้เสนอใหป้รบัปรงุใน  5  เรือ่งคอื 

1. ความรวดเรว็ในขัน้ตอนการบรกิาร 
2. ควรมแีพทยม์ากขึน้และมแีพทยเ์ฉพาะทาง 
3. การช่วยเหลอืของพยาบาลและเจา้หน้าทีอ่ื่นๆ 
4. ความสะอาดของหอ้งน ้า 
5. สถานทีค่บัแคบ,เกา้อีน้ัง่มน้ีอย แออดั 

โรงพยาบาลได้ด าเนินการปรบัระบบบริการดงัน้ี 
1. ด้านระบบบริการ 

- ลดขัน้ตอนการรบับรกิาร และใช ้Paperless ลดการคน้ เวชระเบยีนลดระยะเวลารอคอย 
- ปี2559-ปัจจุบนัมแีพทยเ์พิม่ขึน้และตารางการปฏบิตังิานผูป่้วยนอกชดัเจน 

2. ด้านโครงสร้างและส่ิงแวดล้อม 
- ปรบัสถานทีโ่ต๊ะซกัประวตั ิเพิม่เกา้อี+้พดัลม 
- มกีารนิเทศลกูจา้งท าความสะอาดและมตีารางการท าความสะอาด 

3. ด้านการช่วยเหลือ/การแนะน า/พฤติกรรมบริการ 
 -    เน้นเชงิรกุตัง้แต่จดุคดักรอง กลุ่มผูป่้วยรถเขน็นัง่/นอนและกลุ่มอาการปวดต่างๆ ซกัประวตัิ
แลว้ส่งพบแพทยท์นัท ี

- เน้นการนิเทศหน้างาน 
- ใชห้ลกัคุณธรรม จรยิธรรมวชิาชพี/ การช่วยเหลอืในกรณไีมม่ญีาต ิ/การพดูจา 
4. กระบวนการหรือระบบงานเพ่ือบรรลเุป้าหมายและมีคณุภาพ 
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อตัราความพงึพอใจผู้ ป่วยนอก 

เปา้หมาย 



4.1 ระบบงานท่ีใช้อยู่ในปัจจบุนั (รวมทัง้การพฒันาคณุภาพท่ีเสรจ็แล้ว)  
4.1.1 กระบวนการดแูลผูป่้วย ระบบงานต่างๆทีใ่ชอ้ยูแ่ละเกดิผลลพัธก์ารด าเนินการทีด่ ี

1. การพฒันาการคดักรองและการประเมนิผูป่้วย เพื่อป้องกนัความเสีย่งอาการทรุดลง
ขณะรอรบับรกิาร  

2. การบรกิารประทบัใจ ห่วงใยผูป่้วยรถเขน็นัง่ เปลนอน ผูส้งูอาย ุเพื่อลดการรอคอยโดย
ใหช้่องทางด่วน 

3. ขยายบรกิาร หอ้งตรวจ เป็น 5 หอ้ง มหีอ้งตรวจภายใน, อลัตรา้ซาวด์ 
4. ป้ายลดเสีย่ง ตดิหน้าหอ้งตรวจ เมือ่แพทยต์อ้งออกไปตรวจภายใน / อลัตรา้ซาวด ์/ 

หถัตการอื่นๆ ทีห่อ้งฉุกเฉิน 
5. การคดักรองผูป่้วยเชงิรกุ 

4.1.2 การตดิตามคุณภาพในการทบทวน 12 กจิกรรม( กจิกรรมทีเ่กี่ยวขอ้งในแต่ละหน่วยงาน ) 
กจิกรรม เหตุการณ์ /  RCA แนวทาง/COI 

-การทบทวนการดแูลผูป่้วย -เดก็ชกัขณะท า Admit เนื่องจากขณะรอ 
Lab และเป็นเวลาพกัเทีย่ง รอพบแพทย์
ช่วงบ่ายอกี14.00 น 

-เน้นการใชก้าร Re-
assessmentหลงัเชด็ตวั
และขณะรอLab 

-ส่งผูป่้วยไปER ผดิบตัรเน่ืองจากไมไ่ด้
ตรวจสอบชื่อ-สกุล 

-มแีนวทางการ Patient 
Identify 

-การคน้หาและป้องกนัความ
เสีย่ง 

- ผูป่้วยม ีbleeding per Vg  1 วนัเป้ือน 
pad 4 ชิน้ชุ่ม ส่งพบแพทย ์OPD  คดั
กรองผูป่้วยผดิแผนก 

-เน้นการใช ้Guild line 

- ผูป่้วยลื่นลม้ทีบ่รเิวณ IC  กน้กระแทก
พืน้ ปวดสะโพกและโคนขาซา้ย ไมส่ลบ 
ส่ง ER 
-ทีบ่รเิวณ IC  เนื่องจากพืน้ต่างระดบั 
- ไมม่เีครือ่งหมาย/ ป้ายบอก 

- แจง้บรหิารแกไ้ข /ตดิ
ป้าย 

- การทบทวนการเฝ้าระวงัการ
ตดิเชือ้ 

- ผูป่้วยไอเกนิ 2 wks, มอื เทา้ ปาก   

-การทบทวนความสมบรูณ์เวช
ระเบยีน 

- อสีุกอใีส ตรวจพบทีซ่กัประวตั ิ
เนื่องจากหอ้งบตัรคดักรอง 
-การบนัทกึน ้าหนกัผดิ 
-การซกัประวตัอิาการส าคญั/อาการ
ปัจจบุนั/ประวตัโิรคในอดตีและประวตัใิน
ครอบครวั 
-ความเสีย่งและการแพย้าต่างๆใน
คอมพวิเตอรไ์มส่มบูรณ์ 

-มแีนวทางปฏบิตักิารคดั
กรอง/สอบถามพยาบาล
คดักรองก่อนส่งแผนก 
กรณไีมแ่น่ใจ 
 
-สอนการคยีข์อ้มลูใน
หน้างานและหอ้งประชุม
ฝ่าย 



 
4.1.3. การท ากจิกรรมพฒันาคุณภาพ (CQI, CPG, R2R, นวตักรรมการใชม้าตรฐานต่างๆและ

ระบบงานอื่นๆทีด่ ี) 
1. CQI การบนัทกึเวชระเบยีน/ระบบนดัในคอมพวิเตอรร์ว่มกบังาน IT 
2. CQI การรอผลLabรว่มกบังานชนัสตูร 

 
4.2 การพฒันาคณุภาพในอยู่ในระหว่างด าเนินการ 

เร่ือง กิจกรรม ผลลพัธ์ 
1.ระบบ Paperlessทัง้ระบบและScan ผล
การตรวจวนิิจฉัยเพิม่เตมิ 
 

-ผลLab ผลการกัษา
ภายนอก 
-EKG,US 
- Chart IPD 

- Chart IPD ยงัไม่
ครอบคลุม /มมีากหลายหน้า 
หายาก 
 

2.ปรบัFront OPDแบบ บรูณการ - ทุบหอ้งบตัรเดมิ 
 

-จดัเป็นทีจุ่ดซกัประวตัOิPD 
-ปรบัโต๊ะเก้าอี+้พดัลมใหเ้ป็น
ระเบยีบและมทีีน่ัง่เพิม่ขึน้ 
-วางกระถางตน้ไม ้

 
5. แผนการพฒันาต่อเน่ือง 

เรือ่ง แนวทางแกไ้ข/ปรบัปรงุ แผน 
1.คดักรองผดิ  /ส่งผดิแผนก ณ.จดุคดั
กรอง 
 

-แนวทางไมช่ดัเจน/ไม่
ครอบคลุม 

10/5/61 
-จดัท าแนวทางการคดักรอง
ผูป่้วย ณ.จดุคดักรองรว่มกบั
ER,OPD,แพทย ์

2.ผูป่้วยนดัทีม่ ีส่งตรวจ Investigation 
ต่างๆ รอซกัประวตันิาน รอผลการ
ตรวจนาน 
 

-. การใช ้Leanในผูป่้วยนดัทีม่ ี
ส่งตรวจ Investigation ต่างๆ
ลดระยะเวลาทีศู่นยเ์ปล่า 
 

1/4/61  
-ผูป่้วยนดัทีม่ ีส่งตรวจ 
Investigation ต่างๆส่งหอ้ง
ชนัสตูรก่อนซกัประวตั ิ

3.ปรบัระบบจากWIFI เป็นระบบ 
Land 

-ปรบัFront OPD 
-เปลีย่นสายไฟใหม+่สาย 
Land 

มถุินายน 2561 

 
 
 
 

 


