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แบบฟอร์มบทคัดย่อผลงาน 
 

ประเภท [  / ] poster presentation CQI  nonclinic 
ประเภทหน่วยงาน รพช. 
ผลงานในสหสาขาวิชาชีพและด้านอื่นๆ  
การเสนอผลงาน [ / ] ไม่เคยเผยแพร่   
ชื่อเร่ือง การพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยนัด 

ทีมผู้น าเสนอ 
๑. นางณภัครมณ พรหมคง พยาบาลวิชาชิพช านาญการ หัวหน้างานผู้ป่วยนอก 

  ๒. นางฉันทนา วรรณจาโร พยาบาลวิชาชิพช านาญการ งานผู้ป่วยนอก 

  ๓. นางอมรรัตน์ สุดใหม่  พยาบาลวิชาชิพช านาญการ งานผู้ป่วยนอก 

  ๔. นางรัตนา ทองหนูนุ้ย  พยาบาลวิชาชิพช านาญการ งานผู้ป่วยนอก 

หน่วยงาน งานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลควนขนุน  
มือถือ 081 7982219      
Email: khamkuaw@gmail.com  
 

สรุปผลงานโดยย่อ 

 โรงพยาบาลควนขนุน ได้เปล่ียนซอฟต์แวร์แอปพลิเคชัน ส าหรับสถานพยาบาลจาก Mit.net เป็น HoSxp

ต้ังแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2562 จึงต้องมีการพัฒนาระบบบริการแก่ผู้ป่วยนัดใหม่ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว 

ประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผู้รับบริการ ระบบเดิมผู้ป่วยนัดทุกคนจะได้รับการตรวจสอบสิทธิการรักษาและลงทะเบียน

ล่วงหน้าโดยงานห้องบัตรตั้งแต่เวรดึก เมื่อผู้ป่วยนัดเข้ารับบริการต้องติดต่อห้องบัตรเพื่อรับบัตรตรวจโรคโดยเข้าคิว

เดียวกับผู้ป่วยท่ีท าบัตรใหม่ จากนั้นต้องไปรับบัตรคิวตรวจท่ีงานผู้ป่วยนอก พบว่าระยะเวลารอคอยเท่ากับ 80.50 นาที

ความพึงพอใจร้อยละ 85.23 

งานผู้ป่วยนอกจึงปรับระบบใหม่เป็น ให้ผู้ป่วยนัดยื่นบัตรนัดเพื่อลงทะเบียนตรวจและออกบัตรคิวจุดเดียวท่ีจุด

คัดกรองของงานผู้ป่วยนอกให้บริการโดยเจ้าหน้าท่ีงานผู้ป่วยนอก โดยข้ึนปฏิบัติงานต้ังแต่เวลา 07.30น. ห้องบัตรมี

หน้าท่ีเฉพาะตรวจสอบสิทธิการรักษาไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า ส่งผลให้ระยะเวลารอคอยลดลงเหลือ 66.35 นาที  

ความพึงพอใจเพิ่มเป็น ร้อยละ 89.79 
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เป้าหมาย:  

 1. ลดระยะเวลารอคอย/ลดขั้นตอนการรับบริการผู้ป่วยนัด 

 2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 

ปัญหาและสาเหตุโดยย่อย:  

 งานผู้ป่วยนอกมีผู้ป่วยนัดเฉล่ียวันละ 35 คน เดิมต้องเข้าคิวลงทะเบียนตรวจท่ีห้องบัตรคิวเดียวกับผู้ป่วยท า

บัตรใหม่ แล้วมารับบัตรคิวตรวจท่ีเตรียมไว้ที่งานผู้ป่วยนอก ท าให้มีหลายข้ันตอน ส่งผลให้เพิ่มระยะเวลารอคอย จาก

การใช้บัตรคิวกระดาษพบปัญหา ได้แก่ บัตรคิวต้นๆหายเพราะผู้ป่วยบางคนให้คนอื่นมาหยิบไว้ก่อน บางครั้งเบอร์คิว

ไม่ได้จัดเรียงไว้ให้ครบถ้วนโดยเจ้าหน้าท่ี บัตรคิวสูญหายต้องเพิ่มเป็นภาระในการท าใหม่ ระบบข้อมูลผู้เข้ารับบริการ

มากกว่าท่ีเป็นจริงเพราะมีผู้ป่วยไม่มาตามนัด ท าให้เพิ่มภาระงานให้พยาบาลในการลบออก  

 เพื่อลดระยะเวลารอคอย ข้ันตอน และภาระงานของเจ้าหน้าท่ี งานผู้ป่วยนอกจึงเปล่ียนระบบบริการผู้ป่วยนัด

ขึ้นตั้งแต่เดือนมีนาคม 2562 เป็นต้นมา เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้รับบริการ 

แนวทางแก้ไขปรับปรุงรอบที่1 

ขั้นตอน 

 1. ยื่นบัตรนัดท่ีจุดคัดกรองงานผู้ป่วยนอก 

 2. ลงทะเบียนพร้อมออกคิวตรวจจากระบบ HoSxp.โดยพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ซึ่งให้ข้ึนปฏิบัติงานต้ังแต่

เวลา 07.30น. ล าดับคิวตรวจได้ตามเวลาจริงท่ีผู้ป่วยมายื่นบัตรนัดโดยผู้ป่วยท่ีนัดตรวจเลือดและงดอาหารน้ าจะได้รับ

การคัดแยกเพื่อลงทะเบียนก่อนเพื่อลดความเส่ียงจากการรับประทานอาหารเช้าช้า ถ้าหากมีคิวลงทะเบียนหลายคน 

ระหว่างท่ีรอแนะน าให้ไปรับบัตรคิวเจาะเลือดไว้ก่อน 

 3. คัดแยกประเภทผู้ป่วยโดยการปั้มตรายางเพิ่ม ได้แก่ สูงอายุ /OFC / รถเข็น / ห้องตรวจพิเศษต่างๆ เช่น 

COPD, Asthma, Uro, Ortho 

4. ตรวจวัดสัญญาณชีพ และซักประวัติจัดล าดับความเร่งด่วน และป้องกันการแพร่กระจายเช้ือ 

5. เรียกเข้าห้องตรวจเข้าห้องตรวจพบแพทย์ท่ีนัด และตามความเร่งด่วน 

ปัญหา  

 แพทย์เปล่ียนระบบการตรวจผู้ป่วยใน ท าให้มีแพทย์ออกตรวจเร็วขึ้น การลงทะเบียนและซักประวัติเดิมมี

พยาบาล 1 คน และลูกจ้าง 1 คน ซึ่งขึ้นปฏิบัติงานต้ังแต่เวลา 07.30น.จึงไม่เพียงพอในการเตรียมผู้ป่วยเข้าห้องตรวจ

ทันประกอบกับพนักงานช่วยเหลือคนไข้ต้องเตรียมความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์และท าความสะอาดห้องตรวจโรคด้วย

จึงเหลือเวลาลงทะเบียนได้น้อยลง 
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แนวทางแก้ไขปรับปรุงคร้ังที่2 

 เดือนพฤษภาคม 2562 เพิ่มพยาบาล และพนักงานช่วยเหลือคนไข้ข้ึนปฏิบัติงาน 07.30น.จาก 1 คน เป็น

พยาบาล 2 คน และพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 2 คน ส่วนพยาบาลท่ีขึ้นปฏิบัติงานในเวลาปกติ  4 คน ตามจุดต่างๆ ให้มา

ช่วยจุดซักประวัติ 1 ช่ัวโมง ต้ังแต่เวลา 08.30น.ถึงเวลา 09.00น.พนักงานช่วนบเหลือคนไข้ 2 คน แบ่งหน้าท่ีแยกกัน 

ได้แก่ลงทะเบียน 1 คน เตรียมความพร้อมห้องตรวจต่างๆ 1 คน 

ปัญหา 

เนื่องจากมีคลินิกพิเศษหลายคลินิก ใบน าส่งท่ีใช้ ไม่ได้แยกคลินิกต่างๆชัดเจน ส่วนผู้สูงอายุยังต้องใช้ตรายาง

ปั้ม ท าให้เสียเวลาในการเขียนระบุหรือปั้มตรายาง 

แนวทางแก้ไขปรับปรุงคร้ังที่ 3 

 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ออกแบบใบน าส่งใหม่เพื่อให้เอื้อต่อการลดระยะเวลารอคอย โดยห้มีการแยกการส่ง

ตรวจตามคลินิกพิเศษต่างๆ ส่วนผู้สูงอายุ จะมีการระบุออกมาจากระบบ HoSexp เลย ลดเวลาในการเขียนและปั้มตรา

ยางลง 

การวัดผลและผลการเปลี่ยนแปลง 

 1. ลดระยะเวลารอคอยลดลงเป็น 67.27 นาที ลดขั้นตอนไม่ต้องยื่นห้องบัตร 

2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการร้อยละเพิ่มข้ึนเป็น ร้อยละ 89.79 
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บทเรียนที่ได้รับ 

 1. การพัฒนาการให้บริการผู้ป่วยนัดโดยเพิ่มจ านวนผู้ให้บริการ และขึ้นปฏิบัติงานให้เร็วขึ้น สามารถลดความ

แออัดและระยะเวลารอคอยของผู้ป่วยนัดได้ 

 2. การลดขั้นตอน และระยะเวลรอคอยท าให้ผู้ป่วยพึงพอใจมากขึ้น 

 3. แบบฟอร์มท่ีมีข้อมูลครบถ้วนในการใช้เรียกใช้ ไม่ต้องเขียนเพิ่มหรือปั้มตรายาง ช่วยลดระยะเวลารอคอยได้ 

 4. การพัฒนางาน โดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง จะตอบสนองความพึงพอใจของผู้รับบริการได้ดี 
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ระยะเวลารอคอย 

แพทย์ออกตรวจเร็วขึ้น  
เพิ่มลูกจ้างและพยาบาล 

เป็น 4 คน 

ออกแบบใบน าส่งใหม่ 


