
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง CQI ( Clinic ) / ( Non – Clinic ) 
รูปแบบการนำเสนอ 
 [ ] Oral presentation       [ ] Poster presentation 
ประเภท CQI 
 [ ] CQI ( Clinic )   [ ] CQI ( Non -Clinic ) 

1. ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลปา่พะยอม 
2. ชื่อเจ้าของผลงาน :  1. นางศศิธร  แก้วเกื้อ  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 

2. นางปรีดา  หมั่นแก้ว  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
3. นางสุวรรณา  รัตนพันธ์  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
4. นางเพ็ญพกัตร์  คงทองสังข์  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
5. นางพจนีย์  ช่วยคุ้ม  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
6. น.ส.พรนภา  คุ่ยเบี้ยว  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ       

   สังกัด : โรงพยาบาลป่าพะยอม 

3. บทนำ : งานผู้ป่วยนอกมหีน้าที่ให้บริการแก่ผูม้ารับบริการตามกระบวนการตรวจรักษาโรค 
โดยการคัดกรองผู้ป่วยเข้ารับบริการตามสภาวะสุขภาพ ประเภทของผูป้่วยและความรุนแรงของโรค ซึ่ง
การคัดกรองต้องถกูต้อง รวดเร็วและมีประสทิธิภาพ การบันทึกข้อมลูผูป้่วยในเวชระเบียนต้องถูกต้อง 
สมบรูณ์ ครอบคลุม สามารถนำข้อมลูมาใช้ประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วยในครัง้ต่อไปได้ และการให้
คำแนะนำด้านสุขภาพที่สอดคลอ้งกบัปญัหาสุขภาพ รวมทั้งการนัดติดตามอาการทีส่ามารถสืบค้น / 
เช่ือมโยงข้อมูลผู้ป่วยทีม่าตามนัดครัง้ต่อไปได้ เพื่อใหก้ารบรกิารของแผนกผู้ป่วยนอกรวดเร็ว ลดเวลารอ
คอย และให้ผูร้ับบรกิารเกิดความพึงพอใจ เนื่องจากการคัดกรอง/คัดแยกผู้ป่วยไม่มีแนวทางการปฏิบัติที่
ชัดเจน ทำให้รกัษาล่าช้า , การบันทึกเวชระเบียนที่ซ้ำซอ้นทำให้ผู้ป่วยรอนาน อีกทัง้การให้คำแนะนำ
หลงัพบแพทย์และการนัดติดตามอาการยากในการสบืค้น งานผู้ป่วยนอกร่วมกับคณะกรรมการพัฒนา
ระบบสารสนเทศและทีมพัฒนากระบวนการดูแลผู้ป่วย เพือ่พัฒนาระบบบรกิาร เพือ่ใหผู้้ป่วยได้รับการ
คัดกรอง ประเมินถูกต้องรวดเร็ว ปลอดภัย ลดการบันทกึเวชระเบียนซ้ำซ้อน เพิ่มความสมบรูณ์ในการ
บันทึกเวชระเบียน เพื่อลดระยะเวลารอคอยของผูร้ับบริการ งานผู้ป่วยนอกจึงได้พฒันาระบบบริการ 3 
ด้าน คือ การคัดกรอง / คัดแยกผู้ป่วย, การให้บริการและการบันทกึเวชระเบียนและการนัดและติดตาม
อาการ 

4. วัสดุและวิธีการ ระยะดำเนินงานเดอืนตุลาคม 2561 – เดือน มีนาคม 2563 

รูปแบบการบริการเดิม  

1. จุดคัดกรองหน่วยงานผูป้่วยนอกกำหนดสีคัดแยกประเภทผู้ป่วยเป็น 5 ประเภท คือ สี
แดง ส้ม เหลือง เขียว และขาว แยกตามความรุนแรงจากมากไปหาน้อย เอาแถบสีติดไปกบับัตร
คิว เพื่อสื่อสารระหว่างหน่วยงาน  

2. การบันทกึข้อมูล บันทึกทัง้ใน OPD CARD และบันทึกในคอมพิวเตอรร์ะบบ        
MIT - NET ใช้เวลาเฉลี่ย 5-10 นาที/คน  



3. การบันทกึระบบนัดยากต่อการสืบค้นและตรวจสอบ   

จากปญัหาเหล่าน้ีนำสู่กจิกรรมการพัฒนา โดย 

1. ประชุมทมีสหวิชาชีพ เพื่อปรบัระบบบริการ  

2. จัดอบรมเรื่องการคัดกรองผู้ป่วยตามสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติทกุหน่วยงานใน
โรงพยาบาล  

3. จัดทำคู่มือคัดกรอง/คัดแยกผูป้่วยโรงพยาบาลป่าพะยอม 

4. ยกเลิกการบันทึกเวชระเบียนใน OPD CARD ใช้ระบบ paper less ใช้เวลาเฉลี่ย 3 นาที / คน
และกำหนดหัวข้อการบันทึกความสมบูรณ์ของเวชระเบียนผูป้่วยนอกตาม สปสช.  

5. คณะกรรมการทมี PCT ปรบัเวลาการออกตรวจของแพทย ์เวลา 08.30 น. และ 13.30 น. 
และจัดตารางออกตรวจของแพทย ์

6. มีการติดตามประเมินผลด้วยคณะกรรมการสารสนเทศ 

7. เพิ่มแนวทางการบันทกึในระบบนัดโดยครอบคลุมรายละเอียด เหตุผลการนัดทีส่ามารถ
ตรวจสอบได้  

 5. ผลการดำเนินงาน  

 

เป้าหมาย ระยะที่ 1 

(ต.ค. 61 – มี.ค. 62) 

ระยะที่ 2 

(เม.ย. 62 – ก.ย. 62) 

ระยะที่ 3 

(ต.ค. 62 – มี.ค. 63) 

ความพึงพอใจของผู้ให้บริการ ≥ 80% 82.75% 90.66% 98.02% 

ความสมบรูณ์ของเวชระเบียน >90% 85% 90% 91% 

Waiting time ผู้ป่วยนอก ≤ 50 นาท ี 55 นาที 50 นาที 48 นาที 

ความพึงพอใจของผูร้ับบริการ ≥ 80% 85.88% 87.56% 89.12% 

  

6.วิจารณ์  ผลการดำเนินงาน การพฒันาระบบบริการผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลป่าพะยอม ทีผ่่าน
มา พบว่า  

- ด้านผู้ใหบ้ริการ ผู้ใหบ้รกิารมีความพึงพอใจในการใช้ระบบ paper less เพราะลดการทำงานที่
ซ้ำซ้อน, มีการคัดกรอง/คัดแยกผู้ป่วยไปในแนวทางเดียวกัน 

- ด้านผู้มารับบริการ ผู้รบับริการมีความพึงพอใจ เพราะสามารถลดระยะเวลาในการรอคอย  

- ด้านเครื่องมือ เครือ่งคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพบ์ัตรนัดไม่เพียงพอ ได้เสนอผู้บรหิารเพื่อขอ
สนับสนุนใหเ้พียงพอในหน่วยงาน  
  
 



7.สรุป  
จากการพัฒนาระบบบริการผูป้่วยนอกโรงพยาบาลป่าพะยอม พบว่าความพึงพอใจของผู้

ให้บรกิารเพิ่มข้ึนจากระยะที่ 1-3 คิดเป็นร้อยละ 82.75, 90.66 และ 98.02 ตามลำดับ เจ้าหน้าทีม่ีทักษะ
ในการใช้คอมพิวเตอร์ระบบ MIT – NET บันทึกข้อมลูได้ครบถ้วนสมบรูณ์ จากการทบทวนความสมบูรณ์
ของเวชระเบียนเพิ่มข้ึนจากระยะที่ 1- 3 คิดเป็นร้อยละ 85, 90 และ 91 ตามลำดับ และสามารถลด
ระยะเวลารอคอย จากระยะที่ 1- 3 คิดเป็น 55 นาที, 50 นาที และ 48 นาที  ตามลำดับ ความพึงพอใจ
ของผูร้ับบริการ จากระยะที่ 1 – 3 คิดเป็นร้อยละ 85.88, 87.56 และ 89.12 ตามลำดับ  จากการพฒันา
ระบบบริการผูป้่วยนอก ทำใหผู้้ป่วยได้รับการคัดกรอง ประเมินอาการอย่างถูกต้อง ได้รบัการรักษาที่
รวดเร็ว ปลอดภัย และประสทิธิภาพตามมาตรฐานการแพทย์ฉุกเฉิน และการใช้ระบบ paper less ลด
เวลาการบันทกึข้อมูลที่ซ้ำซ้อน ลดระยะเวลาการรอคอย ผู้ใช้บริการอบอุ่นใจ ผู้ใหบ้รกิารมีความสุขตาม
วิสัยทัศน์โรงพยาบาลป่าพะยอม  
 

  

  
   


