
1. ชื่อเรื่อง พัฒนาระบบเตือนเพื่อป้องกันผู้ป่วยขาดนัด งานผู้ป่วยนอก 

2. ชื่อผู้เขียน  

1. นางนันทนา ศิริยุวสมัย พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

2. นางนลิน  อักษรเนียม  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

3. นางอุลัยวรรณ  เส็นบัตร พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

4. นางเกวรินทร์ สุนทรกิจ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

โรงพยาบาลกงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง เบอร์โทร 084-2976173, E-mail : rukkhing@hotmail.com 

3. บทน า : ที่มาและความส าคัญ  

การนัดผู้ป่วยเป็นขั้นตอนในการดูแลผู้ป่วยก่อนจ าหน่าย เพ่ือติดตามการเปลี่ยนแปลง รวมถึง

ความก้าวหน้าในการรักษา เพ่ือปรับเปลี่ยนแบบแผนการรักษาให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย งาน

ผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลกงหราพบว่า ปี 2561 มีจ านวนผู้ป่วยนัด 4,210 ครั้ง มาตรงตามนัด 3,142 

ครั้ง คิดเป็น 74.63% แม้จะมีระบบการโทรศัพท์ติดตามให้มาตามนัด ในเวลา 15.00 น. ทุกวัน แต่ยัง

ประสบปัญหาต่าง ๆ เช่น ติดต่อไม่ได้ บางรายรายผู้ป่วยเดินทางอยู่ต่างจังหวัด บางรายผู้ป่วยติดตาม

แล้วแต่ไม่สามารถมาทันในเวลาที่ให้บริการ อีกทั้งผู้ป่วยบางรายไม่ต้องมารับบริการที่โรงพยาบาล 

เนื่องจากมาตามนัดเพ่ือฟังผลตรวจทางห้องปฏิบัติการเพียงอย่างเดียว หากอาการปกติก็ไม่ต้องมาพบ

แพทย์  เพ่ือลดค่าใช้จ่ายของผู้มารับบริการ  และลดความแออัดของผู้มารับบริการรวมในแต่ละวัน ซึ่ง

จะส่งผลไปถึงการลดระยะเวลารอคอยของการใหบ้ริการด้วย แผนกผู้ป่วยนอกจึงได้ทบทวนร่วมกันกับ

แพทย ์ได้ข้อสรุปว่าให้แจ้งผลตรวจทางห้องปฏิบัติการทางโทรศัพท์ได้ในกรณีการตรวจบางอย่างที่ผล

ปกติไม่ต้องมาพบแพทย์  แตห่ากมีความผิดปกติให้ปรึกษาแพทย์ก่อน แล้วติดตามให้ผู้ป่วยมาตามนัด

หรือก่อนนัดแล้วแต่กรณี 

ส่วนในกรณีที่เป็นปัญหาคือผู้ป่วยไม่มาตามนัด จากการสอบถามผู้รับบริการ พบว่ามีสาเหตุ

ดังนี้คือ ลืมนัด มีธุระไม่สามารถมาตามนัดได้ อาการปกติจึงไม่มาตามนัด  ไม่ทราบว่ามีนัด  ท าใบนัด

หาย เป็นต้น 

ดังนั้นงานผู้ป่วยนอกจึงพัฒนาระบบเตือนผู้ป่วยเพ่ือป้องกันการขาดนัด โดยมีวัตถุประสงค์

เพ่ือให้ผู้ป่วยได้มารับบริการอย่างต่อเนื่องจนหายจากโรค หรือควบคุมโรคไม่ให้รุนแรง สามารถด ารง

ชีพได้ตามปกติ 

4. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาระบบนัดของงานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลกงหรา จังหวัดพัทลุง ให้มีอัตราการ 

มาตามนัดเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 80 



2. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของระบบเตือนนัด  

3. เพ่ือจ าหน่ายผู้ป่วยจากระบบนัด โดยที่ผู้ป่วยได้รับทราบผลทางห้องปฏิบัติการหรือ 

รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องจากเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

5. วิธีการศึกษา  

 รูปแบบการวิจัยปฏิบัติการ ( action Research  )  

1. เปรียบเทียบผลการมาตามนัดของผู้ใช้บริการก่อนและหลังการพัฒนาระบบเตือนนัด  

2. การประเมินประสิทธิผล ของระบบและการถอดบทเรียนการด าเนินงานประชากร 

คัดเลือกเจาะจง คือ ผู้รับบริการที่มาตรวจรักษาและนัดจากผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลกงหรา ตั้งแต่วันที่ 

1 ตุลาคม 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562 จ านวน 533 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือการสัมภาษณ์

และทะเบียนติดตามการมาตามนัดผู้ป่วยสมุดบันทึกผู้รับบริการขาดนัด การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เชิง

สถิติเชิงพรรณนาได้แก่ ค่าร้อยละและการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา 

6. วิธีการด าเนินงาน   

 ท าการศึกษาในกลุ่มผู้มารับบริการผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลกงหรา ช่วงเวลา 08.30–16.30 น.  

ระหว่างเดือนตุลาคม 2561– กุมภาพันธ์ 2562 โดยการใช้ผู้ป่วยนัดที่นัดโดยพยาบาลงานผู้ป่วยนอก

โรงพยาบาลทั้งหมด โทรศัพท์ตามนัดทุกวันที่มีพยาบาลผู้ป่วยนอกปฏิบัติงานครบ 4 คน โดยพยาบาล

คัดกรองจะท าหน้าที่เป็นผู้โทรศัพท์ตามนัดในช่วงเวลา 13.00–16.30 น. 

1. ตรวจสอบรายชื่อผู้ป่วยนัดวันถัดไปจากระบบ Hos-xp โดยตรวจสอบข้อมูลผู้ป่วย  

ประวัติการมารับบริการที่งานผู้ป่วยนอก ข้อมูลการนัดหมาย วัตถุประสงค์ในการนัดของแพทย์ กรณีมี

ผลทางห้องปฏิบัติการ ตรวจสอบผลทางระบบ Hos-xp ประสานห้องปฏิบัติการ 

 หากผล Culture ปกติให้แจ้งผู้ป่วยเลยแล้วมาบันทึกข้อมูลในระบบ Hos-xp ว่า 

ได้แจ้งผลแก่ผู้ป่วยแล้ว ผลปกติ ไม่ต้องมาตามนัด แต่กรณีอาการผู้ป่วยผิดปกติให้มาตามนัดเดิม 

 หากเป็นผลทางห้องปฏิบัติการอื่นให้ปรึกษาแพทย์ผู้นัดหมายก่อนให้ข้อมูล 

ผู้ป่วย 

2. โทรศัพท์เตือนผู้ป่วยให้ผู้ป่วยมาตามนัด สอบถามอาการต่างๆ ให้ค าแนะน าปรึกษา 

เพ่ิมเติม เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยหรือญาติ สอบถามข้อสงสัยหรือข้อกังวลต่างๆ รวมทั้งเลื่อนนัดกรณีมีเหตุ

จ าเป็นไม่สามารถมาตามนัดได้ 

3. บันทึกรายละเอียดในการโทรศัพท์เตือนนัด ในสมุดโทรศัพท์ติดตามนัดและบันทึก 

รายละเอียดในระบบ Hos-xp 



4. สรุปข้อมูลการติดตามผู้ป่วยประจ าวัน 

กรณีผู้ป่วยนัดจากแผนกอ่ืน ผู้ป่วยใน , อุบัติเหตุและฉุกเฉิน , เวชปฏิบัติครอบครัวและ 

ชุมชน ที่ตรวจสอบข้อมูลพบว่าต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง งานผู้ป่วยนอกจะติดตามผู้ป่วยทุก

รายและหากไม่สามารถตามผู้ป่วยได้ จะใช้ระบบเครือข่ายในการติดตาม 

7. ผลการศึกษา 

1. เปรียบเทียบอัตราการมาตามนัด ปี 2561 มีจ านวนผู้ป่วยนัด 4,210 ครั้ง มาตามนัด  

3,142 ครั้ง คิดเป็น 74.63% กับเดือนตุลาคม 2561–กุมภาพันธ์ 2562 ที่มีระบบโทรศัพท์แจ้งเตือน

ก่อนวันนัด มีจ านวนผู้ป่วยนัด 2,212 ครั้ง มาตามนัด 1,537 ครั้ง คิดเป็น 68.48%  พบว่าอัตราการ

มาตามนัดลดลง 5.15% 

2. ประสิทธิภาพของระบบเตือนผู้ป่วยนัดผู้ใช้บริการ  พบว่า    

           - ผู้ป่วยนัด 2,212 ครั้ง มีการโทรศัพท์เตือนนัด 553 ครั้ง คิดเป็น 25.0%  เนื่องจากไม่มี

พยาบาลงานผู้ป่วยนอกปฏิบัติงานในต าแหน่งที่ก าหนด มีการลา หรือพยาบาลปฏิบัติหน้าที่คัดกรอง

ไปปฏิบัติหน้าที่อ่ืนในช่วงเวลาดังกล่าว เช่น ประชุม, Refer, หรือช่วยห้องคลอด และห้องอุบัติเหตุ

และฉุกเฉิน เป็นต้น 

     - ผู้ป่วยมาตามนัด 387 ครั้ง คิดเป็น 76.94%  (ไม่นับรวมแจ้งผลทางห้องปฏิบัติการ,มา 

ก่อนนัด,เลื่อนนัด,admit) 

     - ผู้ป่วยไม่มาตามนัด 116 ครั้ง คิดเป็น 23.06%   (ไม่นับรวมแจ้งผลทางห้องปฏิบัติการ 

, มาก่อนนัด, เลื่อนนัด, admit) 

               - เจ้าหน้าที่ ไม่สามารถติดต่อผู้ป่วยได้ 258 ครั้ง คิดเป็น  48.41% จากสาเหตุ 

1) เบอร์โทรศัพท์ที่แจ้งไว้ไม่ถูกต้อง/ไม่มีเบอร์ติดต่อ จ านวน 73 ครั้ง คิดเป็น 

28.29% 

2) ไม่มีผู้รับสายปลายทางที่ติดต่อไป/สายไม่ว่าง จ านวน 185 ครั้ง คิดเป็น 

71.71% 

 - ผู้ป่วยหรือผู้ดูแลรับโทรศัพท์แล้วร่วมตกลงว่าสามารถมาตามนัดได้ แต่ไม่ได้มา จ านวน  

17 ครั้ง คิดเป็น 6.18% (จากผู้ป่วยที่ติดต่อได้ จ านวน  275 ครั้ง) 

 - ผู้ป่วยหรือผู้ดูแลขอเลื่อนนัด จ านวน  3 ครั้ง คิดเป็น 1.09% (จากผู้ป่วยที่ติดต่อได้  

จ านวน 275 ครั้ง) 

 - ผู้ป่วยอยู่ระหว่างการ admit จ านวน  2 ครั้ง คิดเป็น 0.73% (จากผู้ป่วยที่ติดต่อได้  

จ านวน 275 ครั้ง) 



- แจ้งผลทางห้องปฏิบัติการเพ่ือผู้ป่วยจะได้ไม่ต้องมาตามนัด 20 ครั้ง คิดเป็น 7.27%  

(จากผู้ป่วยที่ติดต่อได้ จ านวน  275 ครั้ง) 

8. วิจารณ์ 

อัตราการมาตามนัดเกี่ยวข้องกับปัจจัยหลายประการ แม้ว่าเมื่อท าการศึกษาแล้วพบว่าอัตรา

การมาตามนัดจะลดลงก็ตาม แต่การเตือนนัดก็มีความจ าเป็นในการกระตุ้น เตือนว่ามีนัดติดตามหรือ

นัดรับการรักษาต่อเนื่องจากโรงพยาบาล ซึ่งในการโทรศัพท์ติดต่อกับผู้ป่วยทุกครั้งเจ้าหน้าที่ต้องศึกษา

ข้อมูลผู้ป่วยครอบคลุม ทั้ง ชื่อ-สกุล ที่อยู่ การวินิจฉัยโรค อาการที่มารับการรักษา การรักษาของ

แพทย์ เหตุผลในการนัดของแพทย์ ผลทางห้องปฏิบัติการ รวมถึงค าแนะน าส าหรับผู้ป่วยแต่ละราย  

ดังนั้นหากมีการปรับเปลี่ยนวิธีการเตือนนัดให้เหมาะสมเพ่ือลดภาระงาน ลดค่าใช้จ่าย แต่ยังคงให้

ผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์จากแนวคิดในการแจ้งเตือนก่อนนัด 

9. สรุป 

 การมาตามนัดของผู้ใช้บริการขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น ความตระหนักถึงความเจ็บป่วย 

อาการของโรค ความสะดวกในการเดินทาง ความใส่ใจในการดูแลสุขภาพ  การโทรศัพท์แจ้งเตือน

ก่อนนัดเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีส่วนในการเตือนผู้ป่วยบางรายที่ลืมนัด ซึ่งมักเกิดในกรณีที่ระยะเวลาในการ

นัดนาน ,กระตุ้นให้ผู้ป่วยเตรียมตัวในการมาตามนัด สามารถบริหารจัดการเวลาของตนเองได้ดียิ่งขึ้น 

แต่ในระยะเวลาที่ท าการศึกษาพบว่า  แม้มีการโทรศัพท์แจ้งเตือนนัดล่วงหน้าแล้วแต่อัตราการมาตาม

นัดกลับลดลง แสดงว่ายังมีปัจจัยอื่นๆอีกหลายประการที่เก่ียวข้องท าให้ผู้ป่วยไม่มาตามนัด   อย่างไรก็

ตามประโยชน์ส่วนหนึ่งจากการโทรศัพท์ติดต่อผู้ป่วย คือ เจ้าหน้าที่ได้ให้ค าแนะน าในการปฏิบัติตัว

ต่อเนื่อง สร้างความมั่นใจในการดูแลตนเอง รวมถึงให้ข้อมูลในการตัดสินใจแก่ผู้ป่วยหรือผู้ดูแล  ผู้ป่วย

มีความพึงพอใจที่มีการทีเตือนนัดก่อนวันนัดจริง  ส่วนการแจ้งผลทางห้องปฏิบัติการปกติ ผู้ป่วยไม่

ต้องมารับบริการนั้น ท าให้สามารถลดระยะเวลาในการรับบริการได้ 960 นาที ลดการเสียเวลาของ

ผู้ป่วยและผู้ดูแลโดยไม่มีเหตุจ าเป็น ลดรายจ่ายของผู้ป่วยและผู้ดูแล ลดค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาล  

เอกสารอ้างอิง  
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