
การพัฒนาระบบงาน CQI ประเภท โปสเตอร์   

1. เรื่อง  การพัฒนาระบบติดตามนัดใกล้บ้านใกล้ใจ 

2. ชื่อหน่วยงาน : คลินิกพิเศษโรคเรื้อรัง (เบาหวาน ความดันโลหิตสูง) รพ.กงหรา 
  สมาชิกทีม 

  นส. วันทนีย์ ชัยฤทธิ์     พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
  นส.กรรณิกา ไข่เอ็ม      พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
  นส.ณัฏฐา บินอาสัน      พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 

3. บทน า 
 คลินิกพิเศษโรคเรื้อรัง (เบาหวาน ความดันโลหิตสูง) โรงพยาบาลกงหรา มีผู้ป่วย

เบาหวาน และความดันโลหิตสูงขึ้นทะเบียนรักษามากขึ้นทุกๆ ปี เป็น 5 อันดับโรคที่มีความส าคัญกับ

กระบวนการพัฒนาคุณภาพ ซึ่งโรคดังกล่าวหากไม่ได้รักษาต่อเนื่องมักเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ได้

ง่ายซึ่งจะส่งผลให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยลดลง ในปีงบประมาณ 2559- 2560 คลินิกพิเศษโรคเรื้อรัง

โรงพยาบาลกงหรา พบปัญหาผู้ป่วยขาดนัดเป็นจ านวนมาก คิดเป็นร้อยละ 30 และ 31.40 ตามล าดับ 

ทีม NCD board อ าเภอกงหรา ได้พัฒนาระบบการติดตามการขาดนัดมาอย่างต่อเนื่อง เช่น  นับเม็ด

ยาให้พอดีตามจ านวนวันนัด แพทย์สั่งยาพอดีกับวันนัด โทรติดตามผู้ป่วยขาดนัด การจ ากัดวันนัดให้

จ านวนผู้ป่วยเหมาะสมได้รับยากลับบ้านก่อนเที่ยง จัดท าแนวทางการส่งต่อผู้ป่วยที่ควบคุมได้ดีกลับไป

รับยาต่อเนื่องที่ รพ.สต.ใกล้บ้าน เพื่อลดความแออัดและระยะเวลารอคอย แต่พบว่าอัตราการขาดนัด

ของผู้ป่วยไม่ลดลง  พบผู้ป่วยโรคเรื้อรังมาห้องฉุกเฉินด้วยภาวะฉุกเฉิน เช่น stroke, MI, 

Hyperglycemia, Hypertension Urgency เมื่อติดตามเยี่ยมบ้านสอบสวนโรคพบว่ามากกว่าครึ่ง

เป็นผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ขาดนัด ขาดยา เนื่องจากเบื่อหน่ายการรับประทานยา , รับประทานยาไม่

สม่ าเสมอ ขาดความตระหนักถึงความส าคัญของการรับประทานยา, มา รพ. แล้วต้องรอคอยนาน,ไม่

สะดวกในการเดินทางมารับยา, ลืมวันนัด และยาเดิมยังมีเหลืออยู่  

 จากปัญหาดังกล่าวเพ่ือให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (เบาหวาน ความดันโลหิตสูง) ได้มารับ
บริการการตรวจและรับยาตามนัดอย่างมีประสิทฺธิภาพ ลดระยะเวลารอคอย จึงได้ปรับกลวิธีพัฒนา
รูปแบบการนัด ได้แก่ 1. จัดระบบบัตรคิว มี 2 คิว คือ คิวมาตรงนัด และคิวผิดนัด ผู้ป่วยที่มารับ
บริการผิดนัดจะได้รับบริการต่อหลังผู้ป่วยที่มาตรงนัด 2. พัฒนาระบบติดตามนัด โดยการตรวจสอบ
รายชื่อผู้ป่วยที่ไม่มาตามนัด สรุปและติดตามนัดรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน 3. มีระบบ
ตรวจสอบการใช้ยา และบันทึกจ านวนยาที่เหลือให้พอดีตามจ านวนวันนัดของผู้ป่วยทุกรายที่มารับยา 
4. จัดตั้งทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว SRRT NCD เพ่ือส่งต่อข้อมูลที่เป็นปัญหาของผู้ป่วยโรค
เรื้อรัง ติดตามนัดผู้ป่วยในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 5. แยกคลินิกชัดเจน เช่น คลินิกไต คลินิกแทรกซ้อน 



คลินิกผู้ป่วยควบคุมได้ไม่ดี และคลินิกผู้ป่วยควบคุมได้ดี เพ่ือสะดวกในการดูแลให้ค าแนะน าของ   
ทีมสหวิชาชีพ และแพทย์ในการรักษา พร้อมก าหนดยอดบริการผู้ป่วยวันละ 40-50 คน เพ่ือคุณภาพ
ในการดูแล และลดระยะเวลารอคอย ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนฉุกเฉินจากการขาดยา จากการเก็บ
ข้อมูลผู้ป่วยขาดนัดตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 พบมีผู้ป่วยขาดนัด ร้อยละ 31.40 หลังมีการพัฒนา
ระบบการติดตามนัดต่อเนื่องมาโดยน าปัญหาที่พบมาปรับกลวิธีหาแนวทางแก้ไขโดยการมีส่วนร่วม
ของทีม NCD และเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุข ญาติและผู้ป่วย เพ่ือประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วยเป็น
เวลา ๓ ปี พบว่าในปี ๒๕๖๓ มีผู้ป่วยขาดนัดลดลง ร้อยละ 15.04 ซึ่งจะสามารถป้องกันการเกิด
ภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ตลอดจนช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ป่วย คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยก็จะดีขึ้น 

 
4. วิธีการ 

     การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ค้นหารายชื่อผู้ป่วยคลินิกพิเศษโรคเรื้อรังนัดวันถัดไป โดยปริ้นรายชื่อส่งให้ห้อง

บัตรและส่งชื่อล่วงหน้า 
 2. ตรวจเช็ครายชื่อผู้ป่วยที่มาตามนัด ผู้ป่วยที่ไม่มาตามนัด  
 3. จัดแยกรายชื่อผู้ป่วยที่ขาดนัดเป็นรายวัน โดยจัดเก็บเป็นเอกสาร และFile 

อิเล็กทรอนิค 
     กิจกรรมการพัฒนาระบบติดตามการขาดนัดผู้ป่วยในคลินิกพิเศษโรคเรื้อรัง 

 กิจกรรมครั้งที่ 1  ต.ค. 2560– มี.ค. 2561 
  1. ประชุม NCD B๐ard เพ่ือหาแนวทางในการติดตามนัดผู้ป่วย 

  2. จัดระบบการส่งต่อผู้ป่วยในเครือข่าย โดยผู้ป่วยที่ควบคุมได้ดี ส่งต่อไป

รับยาที่ รพ.สตใกล้บ้าน ผู้ป่วยที่ควบคุมไม่ดี ส่งกลับมารับยาต่อท่ี รพ.กงหราเพ่ือลดความแออัด 

  3. ประชาสัมพันธ์ผู้ป่วยน ายาที่เหลือมาทุกครั้งเพ่ือให้เภสัชกรจัดยาใหม่ให้

พอดีกับวันนัด เพื่อลดยาเหลือที่บ้าน 

  4. ประสานงาน IT พัฒนาให้ทุกแผนกดูข้อมูลระบบนัดได้ 

  5. ประสานเจ้าหน้าที่รพ.สต./อสม.ติดตามผู้ป่วยขาดนัดผ่านทางไลน์ 

  6. ประชาสัมพันธ์ระบบบัตรคิวนัด มี 2 คิว คือคิวตรงนัด และคิวผิดนัด 

ผู้ป่วยที่มารับบริการผิดนัดได้รับบริการต่อหลังผู้ป่วยที่มารับบริการตามนัด 

  7. ประสานเจ้าหน้าที่ OPD ตรวจสอบและซักถามผู้ป่วยทุกรายที่มารับการ

รักษาทั่วไป ว่าขาดนัดขาดยาโรคเรื้อรังหรือไม่ ถ้าพบให้นัดเข้าคลินิกพิเศษโรคเรื้อรังเพ่ือการดูแล

ต่อเนื่องต่อไป 

  ผลการด าเนินงาน ผลงานร้อยละของการขาดนัด 28.27  



 วิเคราะห์สาเหตุพบว่า  

   1. เจ้าหน้าที่รพ.สต ไม่ได้อ่านไลน์กลุ่ม NCD ระดับอ าเภอ 

   2. เจ้าหน้าที่คลินิกพิเศษไม่ได้ติดตามนัดให้เป็นปัจจุบัน  

   กิจกรรมครั้งที่ 2  เม.ย. 2561 – ก.ย. 2561 
 1. ประชุมNCD B๐ard เพ่ือหาแนวทางในการติดตามนัดผู้ป่วย 

 2. ส่งรายชื่อผู้ป่วยนัดประจ าวันล่วงหน้า ให้เจ้าหน้าที่ห้องบัตรคีย์ส่งรายชื่อผู้ป่วยที่

นัดมายังคลินิกพิเศษโรคเรื้อรัง ช่วงบ่ายตรวจสอบรายชื่อผู้ป่วยขาดนัด ส่งรายชื่อผู้ป่วยผิดนัดทางไลน์ 

NCD ระดับอ าเภอ  

 3. ก าหนดจ านวนผู้ป่วยวันละ 40- 50 คน 

 4. มอบหมายผู้รับผิดชอบในการติดตามนัดผู้ป่วยให้ชัดเจน 

 5. ตรวจเช็ครายชื่อผู้ป่วยที่ยังไม่มาตามนัดซ้ าสรุปเป็นรายวัน และรายสัปดาห์ 

เพ่ือให้ จนท. รพ.สต ติดตามให้มารับบริการ 

 ผลการด าเนินงาน:  ผลงานร้อยละของการขาดนัด 18.92 

 วิเคราะห์สาเหตุพบว่า  
  1. วันนัดไม่ชัดเจน ตัวหนังสือเล็ก 
  2. ผู้ป่วยบางรายมีปัญหาเรื่องการเดินทางจึงไม่สามารถมารับยาตามนัดได้ 
 

 กิจกรรมครั้งที่ 3  ต.ค. 2561 – ก.ย. 2562 
 1. ประชุมNCD B๐ard เพ่ือหาแนวทางในการติดตามนัดผู้ป่วย 
 2. ตรวจสอบวันนัดให้เข้าใจตรงกันกับผู้ป่วยทุกครั้ง กรณีผู้สูงอายุจะเขียนวันนัดตัว

ใหญ่ๆให้เห็นชัดเจนเป็นรายบุคคล 
 3. ปรับปรุงการระบุวันนัด จากเขียนในสมุดประจ าตัวผู้ป่วย เป็นเพ่ิมการปริ้นบัตร

นัดร่วมด้วย 
 4. ตรวจเช็ครายชื่อผู้ป่วยที่ยังไม่มาตามนัดซ้ าสรุปเป็นรายวัน รายสัปดาห์ และเพ่ิม

ติดตามเป็นรายเดือนเพ่ือให้ จนท. รพ.สต ติดตามให้มารับบริการ 
 5. จัดท าระบบนัดในโปรแกรม Hos-xp ก าหนดนัดผู้ป่วยไม่เกิน 50 คนต่อวัน  
 6. กรณีผู้ป่วยที่อยู่ในพ้ืนที่เขตรอยต่อมีรถโดยสารประจ าทางน้อยหรือไม่มีรถ

โดยสารประจ าทางผ่าน เจ้าหน้าที่คลินิกจะนัดวันให้ตรงกับผู้ป่วยที่มีรถส่วนตัวที่ยินดีมาพร้อมกัน 
 7. จัดตั้งทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว SRRT NCD เพ่ือส่งต่อข้อมูลที่เป็นปัญหา

ของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ลงสอบสวนโรคใน ผู้ป่วย uncontrolled/ผู้ป่วยขาดนัด และติดตามนัดผู้ป่วยใน
เขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ พร้อมส่งยาให้แก่ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ไม่มีผู้ดูแล หรือเป็นผู้ป่วยติดเตียง 



  ผลการด าเนินงาน:  ผลงานร้อยละของการขาดนัด 22.03% 

  วิเคราะห์สาเหตุพบว่า  
   1. เบอร์โทรและที่อยู่ผู้ป่วยไม่เป็นปัจจุบัน 
   2. ผู้ป่วยสูงอายุจ าเบอร์โทรญาติไม่ได้/ไม่มีโทรศัพท์ 
   3. ผู้ป่วยที่ไปรับการรักษาหลายแห่ง รวมถึงซื้อยามารับประทานเองมียา
เหลือจึงไม่ได้มาตามนัด 

 
 กิจกรรมครั้งที่ 4  ต.ค.2562– ก.ค. 2563 
  ปฏิบัติทุกกิจกรรมที่มีการพัฒนาที่ผ่านมา 

  ส่วนที่ปรับเพิ่ม 

  1. พัฒนาทีม SRRT NCD ให้มีทักษะความรู้เรื่องโรคเรื้อรัง แนวทางการ
รักษาเบื้องต้น เพิ่มความสามารถในการดูแลและสามารถให้ค าแนะน าผู้ป่วยในเขตรับผิดชอบได้ 

  2. ตรวจสอบที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ให้เป็นปัจจุบัน 
  3. มีระบบตรวจสอบการใช้ยา และบันทึกจ านวนยาที่เหลือของผู้ป่วยทุก

รายที่มารับยา โดยเจ้าพนักงานเภสัชก่อนพบแพทย์ 
  ผลการด าเนินงาน:  ผลงานร้อยละของการขาดนัด 15.04 

  วิเคราะห์สาเหตุพบว่า  
  1. .พบผู้ป่วยปฏิเสธการรับประทานยา และมีผู้ป่วยบางรายปฏิเสธการใช้

ยาฉีดจึงไม่มารับยาตามนัด   
  2. บางรายย้ายที่อยู่ใหม่ จึงไม่สามารถติดตามผู้ป่วยได้ 

   สิ่งที่คาดหวังท าต่อไป คือ พัฒนาทีม SRRT NCD ให้มีความเชี่ยวชาญ 

ด้านโรคเรื้อรัง มีความสามารถในการดูแลและสามารถให้ค าแนะน าผู้ป่วยในเขตรับผิดชอบได้ ส่งต่อ

ข้อมูลแบบ Real time และมีการจัดระบบดูแลและติดตามผู้ป่วยที่ปฏิเสธการรักษา /ไม่ยอมมารับยา 

ที่ รพ./รพ.สต ต่อไป 

5. ผล 
  ผลการด าเนินงานพบร้อยละการขาดนัดในคลินิกพิเศษ ก่อนเริ่มด าเนินการใน
ปีงบประมาณ 2559- 2560 การขาดนัดคิดเป็นร้อยละ 30 และ 31.40 ตามล าดับ หลังการพัฒนา
ระบบการติดตามการขาดนัด พบมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ ในช่วงเวลาปีงบประมาณ 2561 
- 2563 คิดเป็นร้อยละ28.27 , 18.92, 22.03 และ 15.04 ตามล าดับ 



 

6. วิจารณ์  
 การพัฒนาระบบการติดตามการขาดนัดในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (เบาหวาน ความดัน

โลหิตสูง) สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้กับคลินิกพิเศษโรคเรื้อรังอ่ืนๆได้ โดยพบว่าการศึกษาข้อมูลเชิง
ลึกเพ่ือหาสาเหตุที่แท้จริง วิเคราะห์สภาพปัญหาและระบบบิการที่เป็นอยู่ วางแผนและออกแบบอย่าง
เป็นระบบให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาโยให้ผู้ป่วย ญาติ ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมจึงสามารถลดการ
ขาดนดัในผู้ป่วยได ้

 
7. สรุป 

  จากปัญหาการขาดนัดของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ทีม NCD broard เครือข่ายสุขภาพ
อ าเภอกงหรา ไดพั้ฒนาระบบตามสภาพปัญหาที่ได้จากการตามรอยผู้ป่วย พอสังเขปดังนี้ 1. จัดระบบ
บัตรคิว มี 2 คิว คือ คิวมาตรงนัด และคิวผิดนัด ผู้ป่วยที่มารับบริการผิดนัดจะได้รับบริการต่อหลัง
ผู้ป่วยที่มาตรงนัด 2. ตรวจสอบรายชื่อผู้ป่วยที่ไม่มาตามนัด สรุปและติดตามนัดรายวัน รายสัปดาห์ 
และรายเดือน 3. มีระบบตรวจสอบการใช้ยา และบันทึกจ านวนยาที่เหลือให้พอดีตามจ านวนวันนัด
ของผู้ป่วยทุกรายที่มารับยา 4. จัดตั้งทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว SRRT NCD เพ่ือส่งต่อข้อมูลที่
เป็นปัญหาของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ติดตามนัดผู้ป่วยในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ จากเดิมปีงบประมาณ 2560 
มีผู้ป่วยขาดนัด ร้อยละ 31.40  หลังมีการพัฒนาระบบการติดตามนัดต่อเนื่องมาเป็นเวลา 3 ปี พบว่า
ในปี 2563  มีผู้ป่วยขาดนัดลดลง ร้อยละ 15.04 
 

8. เอกสารอ้างอิง 
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข.(2558).คู่มือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในคลินิก NCD คุณภาพ.    
             กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย 
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