
                                            
Service   Profile    งานผู้ป่วยนอก 

1.บริบท 
 ก.ความมุ่งหมาย/เจตจ านงของหน่วยงาน ( Purpose Statement ) 
            ให้บริการคัดกรอง ประเมินสภาพอาการ ผู้ป่วยโรคทั่วไปและโรคตดิต่อ ตลอดจนรักษาพยาบาล, ป้องกันโรค , ส่งเสรมิสุขภาพ  และการ 
ฟื้นฟูสภาพอย่างเป็นองค์รวมและต่อเนื่อง  ได้มาตราฐานวิชาชีพ  ผู้รับบริการพึงพอใจ 
  ปรัชญา/ค่านิยม/อุดมการณ์  PHROM 
    P=ใส่ใจประชาชน,     H=  อ่อนน้อม ถ่อมตน,     R=ผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ,      O=เร่งสร้างสิ่งใหม่ ,   M=การเป็นนายตนเอง,   
               
     บทบาทหน้าท่ี 
            เป็นงานท่ีให้บริการแกผู่้ป่วยและประชาชนท่ีมารับบริการตรวจโรคทั่วไป การจัดระบบบรกิารต้องเป็นไปอย่างเหมาะสมโดยยึดหลักการ
ให้บริการที่สะดวกรวดเร็ว ถูกต้อง ผู้ป่วยปลอดภัยไม่เกดิภาวะแทรกซ้อน 
     เป้าหมาย   
          1.ด้านผู้รับบริการ ผู้รับบริการได้รับการคัดกรอง ดูแลรักษาตลอดจนไห้ค าแนะน าการปฏิบัตติวัท่ีเหมาะสมกับโรคที่เป็นอย่าง 
ถูกต้อง รวดเร็วและปลอดภัย 

2.ด้านบุคลากร มีความ สามารถคดักรอง ดูแลรักษาและให้ค าแนะน าการปฏิบตัิตัวท่ีเหมาะสมแก่ผูร้ับบริการอย่างถูกต้องและ 
รวดเร็ว 

3.ด้านสิ่งแวดล้อม    จัดสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม  สะอาด  สะดวกต่อการรับบริการและการให้บริการ 
      ข.ขอบเขตของการจัดการบริการ 
          1. ให้บริการสุขภาพแก่ผูป้่วยและญาติที่มารับบริการ   ที่แผนกผู้ป่วยนอกครอบคลมุการตรวจรักษา   การส่งเสริมสุขภาพ  การป้องกัน
โรค  และการฟื้นฟูสภาพ  ในคลินกิโรคทั่วไป  และโรคเรื้อรัง 

      2.   มีการจัดให้บริการรักษาพยาบาล คลินิกเฉพาะโรคตา่งๆไดแ้ก่                 
 วันจันทร์         ตรวจโรคทั่วไป , คลินิกความดันโลหิตสูง,คลินิกWarfarin 
      วันอังคาร         คลินิกเบาหวาน,ตรวจโรคทั่วไป 
      วันพุธ             คลินิก Asthma/COPD,ตรวจโรคทั่วไป 
      วันพฤหัสบดี     คลินิกความดันโลหิตสูง,ตรวจโรคทั่วไป  
      วันศุกร์             คลินิกเบาหวาน,ตรวจโรคทั่วไป 
       
ศักยภาพและข้อจ ากัด 

1. ให้บริการผู้ป่วยนอกทุกเพศทุกวัย ทุกแผนก ในวันราชการเปิดบริการตั้งแต่ 8.30 น. – 16.30น. 
2. ให้บริการพยาบาลผูป้่วยท่ีมาตรวจโรคทั่วไปในวันเสาร-์อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์  ช่วงเช้าเวลา 8.30 น. – 12.30 น. 
3. ให้บริการพยาบาลผูป้่วยท่ีมาตรวจโรคทั่วไปนอกเวลาราชการในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 16.30-20.30 น 
4. มีห้องให้ค าปรึกษาและห้องตรวจภายใน 
5. พื้นที่รองรับบริการได้มีการจดัแยกท่ีรองรับบริการผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจไว้ทางดา้นหน้าและให้ผูป้่วยสวมหน้ากากอนามัยเพื่อ

ป้องกันการแพร่กระจายเช้ือ มีการตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินอาการเปลี่ยนแปลงขณะรอตรวจ เมื่อพบผูร้ับบริการมีอาการแย่ลง/ผู้ป่วย
ที่มCีriteriaตามแนวทางการประเมินผู้ป่วยท่ีต้องไปER   ได้ส่งไปรับบริการที่ห้องฉุกเฉิน ที่ผ่านมาเฉลีย่ วันละ 2-3 ราย  
 

   ค.ผู้รับรู้ผลงาน 
                ผู้รับบริการส่วนใหญเ่ป็นประชาชนในเขตอ าเภอพรหมพิราม  ส่วนผู้ป่วยที่มีปัญหาซับซ้อนเกินศักยภาพในการดูแลจะได้รับการส่ง
ต่อไปยังโรงพยาบาลพุทธชินราช  ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มหลักประกนัสุขภาพ ส่วนน้อยเป็นต้นสังกดั/ พรบ. และประกันสังคม ความต้องการของ
ผู้รับบริการส่วนใหญ่ได้แก่ ความปลอดภัยในการดูแลรักษาและความพึงพอใจ พบความพึงพอใจ 



  
ลูกค้าภายนอก 

        
ลูกค้าภายใน                                                     
แพทย์พยาบาล เจ้าทีโ่รงพยาบาล - ต้องการขั้นตอนในการปฏิบัติงานตั้งแต่แรกรับจนถึงกระบวนการส่ง

ต่อที่ชัดเจน 
ถูกต้อง ปลอดภัย รวดเร็ว ผู้ร่วมงานพึงพอใจ 
 

ผู้บังคับบัญชา -ผลงานท่ีไดร้ับมอบหมายบรรลุผลตามนโยบายที่ก าหนด 
เพื่อนร่วมงาน -ความร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

-การประสานงานท่ีดี,  พูดจาไพเราะ 
ผู้ใต้บังคับบัญชา -การมอบหมายงานชัดเจน 

-ความเอื้ออาทรจากหัวหน้าหน่วยงาน 
 
ลักษณะส าคัญของงานบริการและปริมาณงาน           

 
ง. ประเด็นคุณภาพที่ส าคัญของหน่วยงาน 

             ผู้รับบริการ ความต้องการ 
- ผู้ป่วย / ญาต ิ  - ได้รับการบริการที่เท่าเทียมกัน,รวดเร็วตามล าดับคิว 

-  มีการประชาสมัพันธ์ขั้นตอนการให้บริการ 
- ผู้ให้บริการ  ให้บริการด้วยความเต็มใจ กิริยาวาจาสภุาพ  ยิ้มแยม้  แจ่มใส 
-  ได้รับการตรวจอย่างถูกต้อง  เหมาะสม 
- สถานท่ีให้บริการสะดวก  สะอาด  อากาศถ่ายเทด ี
- ได้รับข้อมลูเกี่ยวกับความเจ็บป่วย  ชัดเจน  เข้าใจง่าย 

- บุคคลภายนอกท่ีมาติดต่อต ารวจ , กลุ่มมลูนิธิ ,
ตัวแทนประกันชีวิต , บริษัทท่ีมีเครดิตกับ รพ. 

- การต้อนรับที่เป็นมติร 
- การได้รบัข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเรว็ ชัดเจนไมสู่ญหาย 
- ได้รับความร่วมมือช่วยเหลืออย่างดี 

 
กิจกรรม 

ผลงาน  (คน) 
ปีงบประมาณ 

2557 
ปีงบประมาณ 

2558 
ปีงบประมาณ 

2559 
ปีงบประมาณ 
2560(ตค59-

มีค60 
ซักประวัติ คดักรอง วัดสญัญาณชีพ 122,658 115,807 132,784 8,365 

                  อายุรกรรม (ครั้ง) 75,118 71,393 78,923 33,699 
                  ศัลยกรรม (ครั้ง) 10,828 10,787 12,382 5,112 
                  ศัลยกรรมกระดูก (ครั้ง) 397 404 889 462 
                  สูตินรีเวช (ครั้ง) 3,006 3,024 6,333 1,455 

                  กุมารเวช (ครั้ง) 8866 6,846 8,426 1,468 
                  จักษุ (ครั้ง) 993 788 784 313 
                    โสต ศอ นาสิก (ครั้ง) 226 260 268 153 



 1. ผู้ป่วยวิกฤตได้รับการคัดกรองดแูลอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ปลอดภัย ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน ได้แก่  กลุ่มผู้ป่วย ACS/ MI , Sepsis, 
COPD, HT, DM 
 2.ผู้รับบริการได้รับข้อมลูสุขภาพ / การสื่อสารถูกต้องครบถ้วน 
 3.ผู้ป่วยกลุ่มโรคติดต่อ/ ญาติ/ กลุม่เสี่ยง ได้รับการดูแลและคัดกรอง 
            4.  มีการพัฒนาคณุภาพอย่างต่อเนื่องโดยเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง 
            5.  มีการพัฒนาบุคลากรทุกระดับและส่งเสริมให้บุคลากรมีศักยภาพ 
 
 
จ.ความท้าทาย ความเสี่ยงส าคัญ 
       ความท้าทาย 

    1.ด้านความปลอดภยั 
          -แผนกผู้ป่วยนอกจัดใหม้พียาบาลคัดกรองแยกประเภทในการให้การดูแลช่วยเหลือและส่งตอ่จุดบริการอื่นๆตามแนวทางปฏิบตัิในแต่
ละประเภทเช่น แนวทางการคัดกรองผู้ป่วยMI, Stroke,Hypoglycemia,ผู้ป่วยติดเชื้อทางเดินหายใจ 
          -จุดซักประวตัิจัดใหม้ีการเฝ้าระวังอาการไม่พึ่งประสงค์ขณะรอตรวจโดยให้มีการประชาสัมพนัธ์อาการไม่พึงประสงค์ขณะรอตรวจ
เป็นระยะๆและมปีฏิบัติการการกูร้ะเบดิโดยพยาบาลจุดซักประวัติคนท่ี1เป็นผู้ดูแลผู้ป่วยท่ีมีอาการไมพ่ึงประสงค์ขณะรอตรวจ 
          -จัดทีมช่วยฟื้นคืนชีพ,แผนปฏิบัติการ และมีการฝึกปฏิบัตริว่มกับทีมPCT 1ครั้ง/ป ี
     2.ด้านความรวดเร็ว 
          -จัดให้มีระบบการให้บริการ Fast tract 
          -ปรับลดระยะเวลารอคอยจาก8ขั้นตอนเหลือ 5 ขั้นตอน 
     3.ด้านความถูกต้อง 
          -มีจุดเน้นในเรื่องการระบตุัวบุคคล (2แห่งแสดงบุคคล) ผู้ใหบ้ริการต้องถามช่ือ-สกุลผูร้ับบริการก่อนให้บริการทุกครั้ง 
     4.ด้านความพึงพอใจ 

      -ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ปฏบิัติตามค าขวัญของโรงพยาบาล (สะอาด สวย ได้มาตรฐานบริการด้วยรอยยิ้ม) 
      -ปรับภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมให้เข้าถึงบริการได้ง่าย 
ความเสีย่งส าคญั 
 1.ความเสี่ยงทางคลินิก Common risk 
     1.1  การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไมถู่กต้อง 
     1.2  ผู้ป่วยได้รับการประเมินอาการล่าช้า  ท าให้การรักษาล่าช้าผู้ป่วยมีอาการทรุดลง 
     1.3 ผู้ป่วยไดร้ับการประเมินอาการผดิพลาด  ( ท าให้ผู้ป่วยมีอาการทรุดลงเสยีชีวิตโดยไม่คาดคดิ ) 

                 1.4  การระบตุัวผู้ปว่ยผิดคน  
                 1.5  ซักประวัติ  ตรวจร่างกายผู้ป่วยไม่ครบถ้วน 
                 1.6  การบันทึกเวชระเบียนไม่ครบถ้วน 
           2.ด้านคลินิก Specific risk ตามกลุ่มโรค  
                2.1 เสี่ยงต่อภาวะ   Cardiogenic   shock ในผู้ป่วยMI 
                2.2 ภาวะ  Hypoglycemia, Hyperglycemia  ในผูป้่วยDM 
                2.3 สี่ยงต่อภาวะ Acute  respiratory   failureในผู้ป่วยท่ีมีอาการเหนื่อยหอบ 
                2.4 เสี่ยงต่อการแพรก่ระจายเชื้อในผู้ป่วยมีภาวะตดิเช้ือทางเดินหายใจ 
                2.5 เสี่ยงต่อภาวะ Stroke ในผู้ป่วยHTมีBP >180/110mmHg 
ฉ.ปริมาณงานและทรัพยากร 

ศักยภาพและข้อจ ากัดในด้านผู้ปฏิบัติงาน เคร่ืองมือ เทคโนโลยีเคร่ืองมือ 

เครื่องมือ จ านวน /แนวทางการดูแลรักษาและการใช้งาน 



 
  
 
  บุคลากร 

ประเภทบุคลากร จ านวน 
1.พยาบาลวิชาชีพ 5   
2.เจ้าพนักงานสาธารณะสุขชุมชน 1 
3.ผู้ช่วยเหลือคนไข ้ 2 
4.พนักงานท าบัตร 2 
5.พนักงานเปล 2 
6.เจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ 1 
 
ประเด็นสร้างเสริมสุขภาพที่ส าคัญ 

-  การส่งเสริมสุขภาพผู้รับบริการผูป้่วยและญาติในกลุม่โรค เรื้อรัง ได้รับการ Empowerment ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพท่ี
เหมาะสมสามารถดูแลตนเองได้  และได้รับค าแนะน าก่อนและหลังตรวจ 

- การส่งเสริมสุขภาพบุคลากร   สนับสนุนให้เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานมกีารออกก าลังกายและปฏิบัติตามนโยบายดา้นการสร้างเสรมิ
สุขภาพเพื่อให้เจ้าหน้าท่ีมีดัชนีสุขภาพผ่านเกณฑ์ และมีความสุขในการท างาน 

- การส่งเสริมสุขภาพชุมชนร่วมกับทีมสหวิชาชีพในการคัดกรองกลุม่โรค NCD 
 
 

กระบวนการหลัก สิ่งที่คาดหวัง ความเสี่ยงที่ส าคัญ ตัวชี้วัดส าคัญ 
1.การเข้าถึงและการเข้ารับ
บริการ 

ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงบริการที่จ าเป็นได้
สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง เหมาะสมกบั
สภาพและปัญหาของผู้ป่วย 

-ผู้ป่วยภาวะวิกฤติไดร้ับการช่วยเหลือล่าช้า 
-พบผู้ป่วยติดเชื้อเข้าตรวจปะปนกบัผู้ป่วย
โรคทั่วไป 

อัตราการคดักรองผู้ป่วย
ถูกต้อง 

2.การประเมินผู้ป่วย 
 

ผู้ป่วยทุกรายไดร้ับการประเมินปญัหา
สุขภาพและความต้องการอย่าง
ถูกต้องครบถ้วน เหมาะสม และ
ปลอดภัย ขณะเข้ารับบริการ 

- ผู้ป่วยเกิดอาการไม่พึงประสงค์ขณะรอ
ตรวจเช่น  ชัก,ช็อค,เป็นลมฯลฯ 
-ซักประวัติไม่ครอบคลุม ไม่เหมาะสมกับโรค 
-การช่วยเหลือเบื้องต้นล่าช้า 

-อัตราอาการไม่พึงประสงค์
ขณะรอตรวจ 
 
-จ านวนความผิดพลาดใน

EKG มีจ านวน 1 เครื่องมีวิธีการใช้และวิธีบ ารุงรักษา พร้อมระบุผูร้ับผดิชอบและมีการประสานงานกับแผนก
ซ่อมบ ารุงในการดูแลรักษาเครื่องมือ 

เครื่องวัดความดันโลหิต ชนิดตั้งพื้นแบบDigitalมีจ านวน 1  เครื่อง 
ชนิดตั้งพื้นแบบAnalog มีจ านวน 1 เครื่อง 
ชนิดตั้งโต๊ะแบบAnalog มีจ านวน 4 เครื่อง 
ชนิดตั้งโต๊ะแบบDigital มีจ านวน 2 เครื่อง  
มีวิธีการใช้และวิธีบ ารุงรักษาเครื่องมือ   มีการตรวจสอบความพร้อมงานทุกวัน และประสานงานกับ
แผนกซ่อมบ ารุงในการดูแลรักษาเครื่องมือ,มีการสอบเทียบปลีะ1 ครั้ง (ครั้งล่าสดุวันท่ี20-21เมย,59) 

รถ Emergency  พร้อมอุปกรณ์  ยา  
วัสดุที่จ าเป็น 

มีจ านวน  1  คัน มีตรวจสอบความพร้อมใช้ทุกเวร  ทุกวัน  

ชุดเครื่องตรวจหู คอ จมูก มีจ านวน  1 ชุด มีวิธีการใช้และวิธีบ ารุงรักษาเครื่องมือ พร้อมระบผุูร้ับผิดชอบและมีการประสานงาน
กับแผนกซ่อมบ ารุงในการดูแลรักษาเครื่องมือ 



-ผู้ป่วยไม่ได้รับการประเมินซ้ าในโรคเข็มมุ่ง การประเมินอาการ 
3.การวางแผน 
 

- เพื่อให้ผู้ป่วยไดร้ับทราบข้อมลูการ
เจ็บป่วยและการดูแลตนเองได้อยา่ง
ถูกต้อง 
-เพื่อปรึกษาปัญหาร่วมกันกับทีมสห
วิชาชีพในการวางแผนดูแลผู้ป่วย 
- เพื่อให้ผู้ป่วยไดร้ับการดูแลอย่าง
ถูกต้อง ปลอดภัย ไม่มี
ภาวะแทรกซ้อน 

-การวินิจฉัยผดิพลาด 
- ผู้ป่วยไดร้ับข้อมูลการเจ็บป่วย แต่ไม่
เข้าใจ/ ผู้ป่วยไมไ่ดร้ับข้อมูลการเจบ็ป่วย 
 

-ผู้ป่วย โรคเรื้อรังได้รับ
ความรู้ เรื่องยา การแก้ไข 
เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 
- อัตราความพึงพอใจ
ผู้รับบริการ 

 
 
 
 

 
 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 

กระบวนการหลัก สิ่งที่คาดหวัง ความเสี่ยงที่ส าคัญ ตัวชี้วัดส าคัญ 
4.การดูแลผู้ป่วย 
- การบันทึกข้อมูลในเวช
ระเบียน 
- การเฝ้าระวังการ
เปลี่ยนแปลงขณะรอตรวจ 
- การให้สุขศึกษา/ ให้
ค าแนะน าก่อน-หลังตรวจ 

- เพื่อเป็นหลักฐานการดูแลรักษาและ
สื่อสารภายในทีมสหสาขาวิชาชีพใน
การดูแลผู้ป่วย 
- เพื่อไม่ให้อาการไม่พึงประสงค์/ 
ภาวะแทรกซ้อนขณะรอตรวจ 
- เพื่อให้ผู้ป่วยทราบค าแนะน าและ
น าไปปฏิบตั ิ

-บันทึกเวชระเบียนไม่ครบถ้วน, สามารถ
สื่อสารภายในทีมหรือเป็นหลักฐานทาง
กฎหมายได ้
- เกิดเหตุการณไ์ม่พึงประสงค์ขณะรอ
ตรวจ  
- ผู้ป่วยไมไ่ดร้ับค าปรึกษาหรือข้อมูลที่
จ าเป็นในการด้านการรักษาและการปฏิบัติ
ตัว 

จ านวนความผดิพลาดในการ
ประเมินอาการผู้ป่วย 
- อัตราความสมบูรณ์ของ
การบันทึกเวชระเบยีน 
 

5. .การให้ข้อมูลและเสริม
พลังแก่ผู้ป่วยและครอบครัว 
- กิจกรรมเสรมิทักษะแก่
ผู้ป่วยและครอบครัว 
 

-ผู้มารับบริการที่มปีัญหาทางด้าน
อารมณจ์ิตใจได้รับการดูแลที่
เหมาะสมกับผู้รับบริการและ
ครอบครัว 
-ผู้มารับบริการไดร้ับการส่งเสริมการ
เรียนรูจ้ากผู้ให้บริการ 
- เพื่อให้ผู้ป่วยและญาตมิีการเตรียม
ความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยร่วมกัน 

- ผู้ป่วยและญาติไม่ได้รับการให้ข้อมูลและ
เสรมิพลังในการดูแลตนเอง (โดยเฉพาะ
กลุ่มโรคเรื้อรัง) 
 

-ผู้ป่วยโรคเรื้อรังไดร้ับการ
ประเมินซึมเศร้า 
-อัตราผู้ป่วย DM เข้ารับการ
รักษาในโรงพยาบาลด้วย 
Hypoglycemia/ 
Hyperglycemia 

6.การดูแลต่อเนื่อง 
- การนัด/ ตดิตาม 
- การส่งต่อผู้ป่วยและการ
ติดตาม 
 

การมาตรวจตามแพทย์นัดครบ 
- เพื่อให้ผู้ป่วยไดร้ับการดูแลรักษาที่
ต่อเนื่อง, ผู้ป่วยปลอดภัย 
- เพื่อให้ผู้ป่วยรับทราบข้อมลูการ
เจ็บป่วยการดูแลรักษา 
- เพื่อให้ผู้ป่วยไดร้ับการดูแลต่อเนือ่ง 

- ผู้ป่วยไมม่ีการนัดติดตาม 
- ผู้ป่วยขาดนัด/ ขาดการดูแลรักษาที่
ต่อเนื่อง 
- ผู้ป่วยไมไ่ดร้ับการส่งต่อที่เหมาะสมขาด
การเตรียมความพร้อม 
- ผู้ป่วยไมไ่ดร้ับทราบข้อมลูการเจบ็ป่วย/ 
การดูแลรักษา 

-อัตราการขาดนัดในผู้ป่วย
โรคเรื้อรัง 
 



เป้าหมาย/วัตถุประสงค ์ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ 
เป้า 
หมาย 

ปี 
2555 

ปี 
2556 

ปี 
2557 

ปี 
2588 

ปี 
2559 

ปี 
2560 

(ตค.-มีค.) 
-ผู้ป่วยทุกกลุ่มสามารถ
เข้าถึงบริการได้สะดวก 
-กลุ่มผูร้ับบริการที่ญาตมิา
รับยาแทน(DM, HT)ได้รับ
การรักษาต่อเนื่อง 

 
1.อุบัติการณญ์าตมิารับยา
แทนในผู้ป่วยกลุ่มผู้ป่วย
โรคเรื้อรังเช่นเบาหวาน
และความดันโลหิตสูง 

  
125 

 
122 

 
122 

 
116 

 
51 

 
40 
 

 
-ผู้รับบริการได้รับการ
ช่วยเหลือบรรเทาอาการ
เจ็บป่วยตามมาตรฐาน 
รวดเร็วและปลอดภัย 
-เพื่อลดข้อร้องเรียนในเรื่อง
การรอตรวจนาน 
-.ผู้รับบริการได้รับการคัด
กรองแยกประเภทตาม
ความรุนแรงและได้รับการ
ช่วยเหลือรวดเร็ว ถูกต้อง 
ปลอดภัย 
-ผู้รับบริการปลอดภัยจาก
ภาวะเสี่ยงจากการ
แพร่กระจายเช้ือ 

 
2.ระยะเวลารอคอยผู้ป่วย
นอกเฉลี่ย 
3.ระยะเวลารอคอยผู้ป่วย
นอกเฉลี่ยไม่เกิน80นาที 
4.อุบัติการณ์การคัดกรอง
แยกประเภทผูร้ับบริการ
ไม่ถูกต้อง 
 
 
5.อุบัติการณผ์ู้ป่วยเสี่ยง
ต่อการแพร่กระจายเชื้อ 
มารอซักประวัติรวมกับ
ผู้ป่วยท่ัวไป 

 
80นาที 

 
80% 

 
 
0 
 

 

 

    0 

 
  81.82 

 
 

69.48 
    

3 
 
 
 
 
 

3ราย 
TB 

 
69.49 

 
 

75.49 
      
      1 

 
 
 
 
 

1ราย 
TB 

 
72.99 

 
 

72.40 
     
    2 

 
 
 
 
 

2ราย 
TB 

 
72.87 

 
 

73.18 
      
    13 

 
 
 
 
 

4ราย 
TB 

 
67.39 

 
 

77.62 
 

    1 
 
 
 
 
 

2ราย 
TB 

 
61.68 

 
 

82.31 
 

    2  
 
 
 
 
 
2 

สุกใส1 
Herpes1 

 
-ผู้มารับบริการที่มีอาการ
รุนแรง (MI , Stroke )  
ได้รับการช่วยเหลือรวดเร็ว 
ถูกต้อง ปลอดภัย 
-ผู้รับบริการที่มไีข้สูงได้รับ
การดูแลตามมาตรฐานการ
พยาบาล 
 
-ผู้ป่วยเบาหวานไดร้ับการ
ดูแลตามCPGเมื่อมี
ภาวะแทรกซ้อน 

6.อัตราการส่งต่อผู้ป่วย
เสี่ยงต่อMI ,Stroke 
ทันเวลา 
 
7. อัตราผู้รับบริการที่มีไข้
สูงไดร้ับการดูแลเพื่อ
ป้องกันภาวะแทรกซ้อนท่ี
ป้องกันได  
8.อุบัติการณ์ที่เกดิ
ภาวะแทรกซ้อนท่ีป้องกัน
ได้ในผู้ป่วยเบาหวาน  
-Hypoglycemia 
-Hyperglycemia  
 
9.อุบัติการณ์ ผู้ป่วยได้รับ

100% 
 
 
 
 

100% 
 
 
 
 
0 
 
 
 
0 

100% 
2case 

 
 
 

   NA 
 
 
 
 
 

13 
     35 

 
0 

100% 
1case 

 
 
 

    NA 
 
 
 
 
 

19 
13 
 
0 

ไม่ม ี
 
 
 
 

   NA 
 
 
 
 
 

13 
105 

 
0 

   100% 
5case 

 
 
 

96.13% 
 
 
 
 
 
5 
13 
 
0 

100% 
4case 

 
 
 

97.54% 
 
 
 
 
 

12 
17 
 
0 

100% 
2Case 

 
 
 

98.34% 
 
 
 
 
 
0 
1 
 
0 



อุบัติเหตุขณะนั่งรถเข็นน่ัง
,รถเข็นนอน 
  
10.อุบัติการณร์ะบุตัว
บุคคลผดิ 

 
 
 
0 

 
 
 

18 

 
 
 
4 

 
 
 

11 

 
 
 

18 

 
 
 
5 

 
 
 
5 

 
 

ผู้ป่วยท่ีมLีabวิกฤตได้รับ
การดูแลตามมาตรฐาน 

11.อุบัติการณ์ Labวิกฤต
ที่ได้รับการดูแลตาม
แนวทาง 

100% 100 
84 

100 
112 

100 
143 

100 
126 

100 
76 

100 
31 

-ผู้ป่วยไดร้ับข้อมลูอาการ
ผิดปกติ และความจ าเป็นใน
การรักษาพยาบาลใน
โรงพยาบาล 

12.จ านวนอุบัติการณ์
ผู้รับบริการปฏิเสธการ
ตรวจรักษา 

     36 25 35 24 30 14 

-ผู้ป่วยเบาหวานไดร้ับการ
ดูแลตามCPGเมื่อตรวจพบ
ระดับน้ าตาลในเลือดต่ า 
 
-ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง
ได้รับการดูแลตามCPG 
 

13.อุบัติการณผ์ู้ป่วย
เบาหวานได้รับการดูแลให้
ดื่มน้ าหวานและตรวจ
DTXหลังดื่มน้ าหวาน1/2
ชม 
14.อุบัติการณผ์ู้ป่วยความ
ดันโลหติสูงได้รับการ
ประเมินBPอย่างน้อย2
ครั้งก่อนส่งตรวจ 

 
 
 
 
 
 
100% 

36 
 
 

 
    
 
   NA 

16 
 
 
 
 
 

NA 

7 
 
 
 
 
 

100% 

5 
 
 
 
 
 

100% 
 

16 
 
 
 
 
 

100% 
 
 

   0 
 
 
 
 

 
100% 

- ผู้รับบริการได้รับความ
ปลอดภัย ไม่เกดิ
ภาวะแทรกซ้อนระหว่างรอ
ตรวจ             

15อุบัติการณผ์ู้รับบริการ
ได้รับการส่งต่อเพื่อไปดูแล
ที่ห้องฉุกเฉิน 
BP>180/110mmHg 
 
BP<90/60mmHg 
 
16.อุบัติการณ์ความเสีย่งผู้
มารับบริการพบอาการไม่
พึงประสงค์ระหว่างรอ
ตรวจ 

 
100% 
 
 
 
     
 
     0 

 
100 

 
(225) 

 
(46) 

 
1 

 
100 

 
(141) 

 
(40) 

 
2 

 
100 

 
(164) 

 
(53) 

 
1 

 
100 

 
(60) 

 
(15) 

 
5 

 
100 

 
(70) 

 
(13) 

 
2 

 
100 

 
(41) 

 
(6) 
 
0 

-ผู้ป่วยท่ีมีภาวะวิกฤตได้รับ
การช่วยเหลือภายใน4นาที 

17.อุบัติการณ์การเกิด
ภาวะวิกฤตขณะรอตรวจ 

      0 0 0 0 0 0 0 

-ผู้รับบริการได้รับความ
สะดวกในการเข้ารับบริการ 
ไม่รอนาน 

20.อัตราความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 

>85% 75.64 76.63 75.64 76.63 82.75 รอ
ประเมิน 

-ผู้ให้บริการมีพฤติกรรม
บริการที่ด ีผู้รับบริการพึง 

พอใจ 

21.จ านวนข้อร้องเรียน
ด้านพฤติกรรมบริการ/รอ
นาน 

   0 NA NA 3 2 2 1 



 
 ความท้าทาย 

 

-ผู้รับบริการได้รับบริการที่
ปลอดภัย 

22.มีการประเมิน,พัฒนา
สมรรถนะเจา้หน้าท่ีใน
หน่วยงานอย่างน้อย1
ครั้ง/ป ี

100% 100 100 100 100 100 ระหว่าง 
รอ

ประเมิน 

-เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ
มีสุขภาวะที่ด ี

23.ร้อยละของเจ้าหน้าท่ี
ได้รับการตรวจสุขภาพ 

100% 100 100 100 98.45 100 100 

-เพื่อให้มีการทบทวนความรู้
ภายในหน่วยงาน 

24.จ านวนCQIของ
หน่วยงานเป้าหมายอย่าง
น้อย1เรื่อง/ป ี

 6 6 2 12 3 1 

ประเด็นคุณภาพ/ความท้าทาย
ที่ส าคัญ 

เป้าหมาย/วัตถุประสงค ์ ตัวช้ีวัดและผลลัพธ์ การพัฒนาคุณภาพ 

ด้านความปลอดภัย 
1.อัตราการประเมินคัดกรอง
แยกประเภทผู้ป่วย ณ จุด
ประชาสมัพันธ์  
2.เฝ้าระวังอาการไม่พึ่ง
ประสงค์ขณะรอตรวจ 
3.จัดให้มีแผน,ทมีช่วยพื้นคืน
ชีพ  

 
-ผู้รับบริการได้รับการตรวจคัดกรอง
ถูกต้องและปลอดภัย 
-ผู้รับบริการได้รับการเฝ้าระวัง
อาการผิดปกติ /ภาวะเสี่ยงทาง
คลินิก ตลอดระยะเวลาที่ใช้บริการ
ในหน่วยงาน ผู้ป่วยนอก  
 

 
-อัตราการประเมินคัดกรองแยก
ประเภทผู้ป่วย ณ จุด
ประชาสมัพันธ์  ไม่ถูกต้อง 
-อัตราการส่งต่อผู้ป่วยเสี่ยงต่อMI
ทันเวลา 
-อุบัติการณ์  ผู้ป่วยเสีย่งต่อการ
แพร่กระจายเช้ือ 
มารอซักประวัติ  รวมกับผู้ป่วย
ทั่วไป 

 
-มีCQIเรื่องการคัดแยกประเภท
ผู้รับบริการเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
การคัดกรอง, การซักประวตัิผู้ป่วย 
และการบันทึก 
-มีCQIเรื่องการเฝา้ระวังภาวะฉุกเฉิน
ในหน่วยงาน 
 

ด้านความถูกต้อง 
1.การระบตุัวบุคคล 

 
-ผู้รับบริการได้รับการตรวจถูกต้อง,
ถูกคน 

 
1.จ านวนอุบัติการณ์การตรวจ
รักษาผิดคน 

 
-มีCQIเรื่องการส่งผู้ป่วยเข้ารักษาผิด
คน 

ด้านความรวดเร็ว 
1.การจัดระบบการให้บริการ
Fast Tract 
2.การปรับลดขั้นตอนในการ
ให้บริการ 

 
-ผู้รับบริการได้รับการช่วยเหลือ
บรรเทาอาการเจ็บป่วยตาม
มาตรฐานและปลอดภัยจากภาวะ
แทรก 
ซ้อน 
-เพื่อลดข้อร้องเรียนในเรื่องการรอ
ตรวจนาน 

 
1.ผู้รับบริการปลอดภัยจากอาการ
ไม่พึงประสงค์ขณะรอตรวจ 
2.ระยะเวลารอคอยผู้ป่วยนอก 

 
-มีCQIเรื่องระบบFast Tract 
-มีCQIเรืองระยะเวลารอคอย 

ด้านความพึงพอใจ 
1.ปรับพฤติกรรมบริการตาม
ค าขวัญของรพ. 
2.ปรับภูมิทัศนส์ิ่งแวดล้อมใน
การเข้าถึงบริการ 

 
-เพื่อให้ผู้ป่วยและญาตเิกิดความพึง
พอใจเมื่อมารับบริการ 

 
-อัตราความพึงพอใจผู้รับบริการ 

 
-ปรับปรุงบริเวณทางขึ้นหน้าตึก
ผู้ป่วยนอก 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 แผนภูมิกระบวนการท างาน 
 
                                                     
                                                       จุดประชาสัมพันธ์(รับบัตรคิว) 

 
           

 
 
 

แยกจุดบริการ พยาบาลคัดกรองประเมิน
อาการเบื้องต้น 
 



 
 
 
 
 

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ความเสี่ยงและแนวทางป้องกัน 

ห้องบัตร -ท าบัตรเก่า,ใหม ่
-เช็คสิทธิ์การรักษาส่งจุด
บริการ 

 

ถ้าพบผู้ป่วยฉุกเฉินส่งรับ
บริการทีE่RตามCPG 

 

จุดบริการก่อนตรวจ 
-วัดสัญญาณชีพ,ซักประวัต ิ

 

สัญญาณชีพผดิปกตสิ่งรับ
บริการทีE่RตามCPG 
 

 

สัญญาณชีพปกตสิ่ง
ตรวจตามคิวปกต ิ

 

สัญญาณชีพผดิปกติแตไ่ม่ฉุกเฉินเข้า

ระบบFast Tract 
 

 

พบพยาบาลหลังตรวจ 
 

 

  รับยา 

 

  กลับบ้าน 

 

  Lab/หตัถการ 
 

 
  พบแพทย์ 

 

พบพยาบาลหลังตรวจ 
 

 

  รับยา 

 
  กลับบ้านบ้าน 

 
  Admit 

 

ส่งต่อ รพศ./PCU 
 

 



 ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้กับผู้ป่วยทุกราย แนวทางป้องกันที่ส าคัญ 
1. ด้านคลินิก Common 
risk 

1.การเคลื่อนยา้ยผู้ป่วยไม่ถูกต้อง - ปฐมนิเทศและฝึกทักษะการเคลือ่นย้าย ผู้ป่วยแก่
พนักงานเปลก่อนเข้าปฏิบตัิงาน 
- จัดท าวิธีปฏิบัติการเคลื่อนยา้ยผูป้่วย ( WI ) 
- จัดเตรยีมอุปกรณ์การเคลื่อนยา้ยผู้ป่วยให้  เหมาะสม 
พร้อมใช้ 

 2.  ผู้ป่วยไดร้ับการประเมินอาการล่าช้า  ท าให้การรักษา
ล่าช้าผู้ป่วยมีอาการทรดุลง 

- มีแนวทางการแยกประเภทผู้ป่วยและความเร่งด่วน
ในการให้ช่วยเหลือดูแลรักษา 
- ผู้ป่วยทุกรายต้องได้รับการประเมินจากพยาบาล
วิชาชีพ(พยาบาลคัดกรอง) 
-กรณีมผีู้ป่วยฉุกเฉินเช่นMI,Strokeต้องไดร้ับการ
ประเมินและส่งต่อERโดยพยาบาลคัดกรอง 

 5.  ซักประวัติ  ตรวจร่างกายผู้ป่วยไม่ครบถ้วน -การซักประวตัิผู้ป่วยต้องสอบถามทุกหัวข้อตามแนว
ทางการซักประวัต ิ
- ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ใหม่เกี่ยวกับการซักประวัติ
และตรวจร่างกายทุกคนจัดท าคู่มอืการตรวจร่างกายไว้
ประจ าหน่วยงาน 

 6.เกิดข้อบกพร่องขณะส่งผู้ป่วยไปหอผู้ป่วยใน ,ER 
(ผู้ป่วยมีอาการทรุดลง) 

-ก่อนส่งผู้ป่วยไป Admit ต้องประเมินอาการผู้ป่วย
และวัดสัญญาณก่อนทุกรายพร้อมบันทึกข้อมูลลงใน 
ใบAdmition noteให้ครบถ้วน 

 7.บันทึกเวชระเบียนไม่ครบถ้วน -มีแนวทางการบันทึกและตรวจประเมินคณุภาพการ
บันทึกเวชระเบียน ผู้ป่วยนอก 

 8.ในกรณีที่มีการส่งผล Lab  วิกฤต -มีการประสานงานกับห้องLab เมื่อแพทย์ต้องการ
ส่งผลLabด่วนและเมื่อได้ผลต้องรายงานทันที 

2.ด้าน IC 1.มีผู้รับบริการติดเชื้อทางเดินหายใจมารับบริการ -เจ้าหน้าท่ีทุกคนปฏิบัตติามแนวทางการคัดแยกผู้ป่วย
(WI) 

 
ด้านคลินิก Specific    risk ตามกลุม่โรค  
 

โรค/หัตถการ ความเสี่ยงที่อาจเกิดในโรค/หัตถการ แนวทางป้องกันที่ส าคัญ 
1.MI (chest  pain) 
 

-  เสีย่งต่อภาวะ   Cardiogenic   shock     - เสียงต่อ
ภาวะ Sudden Cardiac arrest 

-ประเมินอาการเบื้องต้นส่ง ท า EKG 
- ส่งเข้าระบบFast  tract เพื่อพบแพทย ์

2. DM  
-  Hypoglycemia   

-กล้ามเนื้อหัวใจและเนื้อสมองตาย 
-ภาวะโปตสัเซีย่มในร่างกายต่ า 
 
 
 
 

- ประเมินระดับความรูส้ึกตัว 
- วัดสัญญาณชีพ 
-เจาะ DTX ถ้า < 60mg% แต่ไมม่ีอาการผดิปกติให้
ดื่มน้ าหวานที ่OPD 1 แก้ว  , ถ้ามอีาการใจสั่น หน้า
มืด เหง่ือออกตัวเย็น หรือ DTX ≤ 40 mg% ส่ง
ผู้ป่วยไป ER 

3.ผู้ป่วยมีภาวะตดิเช้ือทางเดิน
หายใจ 

-เสี่ยงต่อการแพร่กระจายเช้ือ - ซักประวัติการเจ็บป่วยและโรคประจ าตัวให้
ครบถ้วน แยกผู้ป่วยตามโซนท่ีก าหนดไว ้
-ถ้ามีประวัตสิงสัย TB หรือสัมผสัTB ส่งตรวจที่



ห้องปฏิบัติการตามเกณฑ ์
-ให้ผู้ป่วยใส่ Mask ทุกคน 

4.ผู้ป่วยHTมี
BP>180/110mmHg 

-เสี่ยงต่อภาวะ Stroke -ประเมินอาการเบื้องต้นถ้าเข้าข่าย Stroke ส่งผู้ป่วย
ไปER 
-ถ้าBP>160/100mmHg ส่งเข้าระบบ Fast tract 

5.ชัก -เสี่ยงต่อภาวะ Hypoxemia   
-อุบัติเหต ุ

-ในเด็กเล็กให้วัดอณุหภมูิและชักประวัต ิ
เรื่องเคยชักจากไขสู้ง 
-ผู้ป่วยท่ีมีประวัติดืม่เหล้าประจ าให้ถามย้อนหลังว่า
ไม่ได้ดื่มมาเกิน 6 ชม.ประเมิน AWS scale 
-ประวัติ Epilepsy ชักครั้งสุดท้ายเมื่อไร 

6.มีอาการหอบเหนื่อย -เสี่ยงต่อภาวะ Acute respiratory failure 
-เกิดภาวะ Hypoxemia 
-เสี่ยงต่อภาวะ Heart  failure 

-ฟังปอด ประเมินการหายใจ วัดคา่ออกซิเจนใน
กระแสเลือด ถ้า O2<95% ส่ง ER ( ยกเว้นผู้ป่วย 
COPD  O2< 92% จึงส่ง ER ) 
- 

7.ผู้ป่วย BP < 90/60 
mmHg. 

-เสี่ยงต่อภาวะ Hypovolemic shock -ประเมินความรูส้ึกตัว 
-วัดสัญญาณชีพ น าผู้ป่วยส่ง ER 

8.ผู้ป่วยชีพจรช้า / เร็ว -เสี่ยงต่อภาวะหัวใจลม้เหลว -ชีพจร > 100 ครั้ง/นาที , < 60 ครั้ง/นาที ท า EKG 
ก่อนพบแพทย์  
-ชีพจร > 120 ครั้ง/นาที , < 50 ครั้ง/นาที ส่ง ER 

 
กิจกรรมทบทวนทางคลินิก 

การทบทวน การปรับปรุงระบบท่ีเป็นผลจากการทบทวน 
การทบทวนค าร้องเรียน/ข้อคิดเหน็ มีข้อร้องเรียนเรื่องรอตรวจนานในป ี2558 ข้อร้องเรียนนครั้งคราวเมื่อมีแพทย์ออก

ตรวจท่ี OPD น้อยแต่ไม่มีการร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรและ  ได้มีการปรับ
ระบบการให้บริการดังนี ้
1.ก าหนด WI ในการออกตรวจของแพทย์ท่ีOPD 
2.มีการปรับลดขั้นตอนในการให้บริการ 
3.มีการก าหนดเกณฑ์ผู้เข้ารับบริการ Fast  Tract 
เรื่องพฤติกรรมบริการ 
ได้มีการก าหนดเรื่องโรงพยาบาลคณุธรรมโดยให้แตล่ะหน่วยงานเข้าร่วมประชุม
และร่วมกันก าหนดอัตลักษณร์่วมกันและได้ประกาศอัตลักษณ์ในเดอืน พค.59 

การทบทวนการส่งต่อ 1.จัดให้มีการปรับระบบ Green channal 
2.ปรับระบบการบันทึกข้อมูลการส่งต่อ 
  2.1 Refer  recive 
  2.2 Refer  back 

การตรวจรักษาโดยผู้ช านาญกว่า มีพยาบาลเวชปฏิบัติช่วยตรวจในคลินิกเรื้อรังและเมื่อมีปญัหาได้มีการ consult
แพทย์ประจ าคลินิก 

การค้นหาความเสีย่ง,การทบทวนอุบัติการณ ์ 1.ในป ี2558 ไดม้ีการปรับ Risk  Profile ใหม ่ ความเสี่ยงของงานผู้ป่วยนอกส่วน
ใหญ่จะเป็นความเสี่ยงระดับ A  
2.การทบทวนอุบัติการณ ์
  -การใช้ Trigger tool ในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง DM,Warfarin 



   
การทบทวนการติดเชื้อในโรงพยาบาล ทบทวนเรื่องอุบัติการณเ์รื่องผู้ป่วยที่มีAFB+เข้ามาตรวจรวมกับผูป้่วยท่ัวไปมีการ

ท า CQI เรื่องการคดักรองผู้ป่วยวณัโรค 
การทบทวนความคลาดเคลื่อนทางยา 1.มีการทบทวนเรื่อง look like sound like ในยาsimvastatinและยา ASA ซึ่งมี

ลักษณะคล้ายคลึงกัน (พบอุบัติการณผ์ู้ป่วยท่ีทานยาไขมันและ ASA เมื่อต้องการ
มาถอนฟันจะต้องหยุดยา ASAก่อน7วัน แต่ผู้ป่วยไปหยุดยาไขมันแทน) 
2.การพัฒนาระบบเฝ้าระวังการแพ้ยา / การแพ้ยาซ้ า 
กรณีแพ้ยา 
   - ผู้ป่วย มีบัตรแพ้ยาที่ รพ.พยาบาลพรหมพิราม หรือ รพ.อ่ืน ออกให้ 
   -เภสัชกรบันทึกการแพ้ยาท่ี OPD Card ,ลงข้อมูลการแพ้ยาในคอมพิวเตอร์ทุก
ราย 
 
กรณีสงสัยแพ้ยา 
1.พยาบาลตดิป้ายส่งซักประวตัิแพ้ยา 
2. เภสัชกรซักประวัติแพ้ยา บันทึกข้อมูลการแพ้ยาลงในคอมพิวเตอร์ทุกรายและ
ติดสติ๊กเกอรส์ีชมพูที่บัตรประจ าตวัผู้ป่วย 
ผลลัพธ์ 
ไม่พบผู้ป่วยแพ้ยาซ้ า                                  

การทบทวนเวชระเบียน -มีการทบทวนเวชระเบยีนผู้ป่วยโรคเรื่อรังในเรื่องการปฏิบตัิตาม CPG 
-มีการทบทวนเวชระเบยีนผู้ป่วยเด็กที่มีไข ้

การทบทวนการใช้ทรัพยากร -ก าหนดให้มีมาตรการการประหยดัตามมาตรการของโรงพยาบาล 
การทบทวนเครื่องช้ีวัด การทบทวนตัวช้ีวัดตัวชี้วัดที่ไมผ่่านเกณฑ ์

  1. ระยะเวลารอคอยตามเป้าหมาย (80 นาที ) ปี 2559 = 67.39นาทีส่วบ
ระยะเวลารอคอยผู้ป่วยนอกไมเ่กนิ80นาที>80%  ในปี 2559 = 77.62%  
เนื่องจากในบางวันแพทย์ติดภารกจิมีแพทย์ออกตรวจท่ี OPD น้อยท าให้
ผู้รับบริการต้องรอนานและผู้รับบริการมีการตรวจทางห้องปฏิบัติการหลายชนิดจึง
ท าให้ระยะเวลารอคอยนาน 
การแก้ไข   
  -ปรับลดขั้นตอนการให้บริการ 
  -ปรับระบบการออกตรวจของแพทย ์
2.ระยะเวลารอคอยตามเป้าหมาย (80 นาที ) ปี 2560 = 61.68 นาที 
  ระยะเวลารอคอยผู้ป่วยนอกไม่เกิน80นาที >80%  ในป ี2560 = 82.31%   
  -มีการเพิ่มการบันทึกระยะเวลารอคอยแยกระหว่างผู้รับบริการที่มาตรวจโดยไมม่ี
การตรวจทางห้องปฏิบตัิการและผู้รับบริการที่มีการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
 
ผลลัพธ์ 
ผู้รับบริการที่ไม่มีการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
    -ระยะเวลารอคอยท าบัตร-วัด VS     = 24.25  นาที 
    -ระยะเวลารอคอยวัดVS-ซักประวัติ  = 5.86   นาที 
    -ระยะเวลารอคอยซักประวัติ –พบแพทย=์13.34นาที 
    - ระยะเวลารอคอยพบแพทย์-Exit Nurse=16.64นาที 



รวมระยะเวลารอคอยทั้งหมด  =60.09 นาที 
ผู้รับบริการที่มีการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
     -ระยะเวลารอคอยท าบัตร-วัดVS     = 56.03  นาที 
     -ระยะเวลารอคอยวัดVS-ซักประวัติ  = 10.47 นาที 
     -ระยะเวลารอคอยซักประวัติ –พบแพทย=์28.30นาที 
     - ระยะเวลารอคอยพบแพทย-์Exit Nurse=28.33นาที 
รวมระยะเวลารอคอยทั้งหมด  =123.13 นาที 
 
 

การทบทวนดูแลผู้ป่วย(C3THER) 1.เพิ่มประสิทธิภาพการคัดกรอง, การประเมินการซักประวัติผู้ป่วย และการบันทึก 
  -จัดท าคู่มือแนวทางการคัดกรอง ซักประวัต ิ
  - ซักประวัตติามมาตรฐานวิชาชีพโดยลง อส,ปป,ปอ.,ประวัติแพ้ยา   ค าแนะน า
ทุกครั้งท่ีผู้ป่วยมารับการรักษา 
  - มีการทบทวนการซักประวตัิ Audit เวชระเบียนถ้าพบปญัหาแจ้งผู้เกี่ยวข้อง
ทราบ 
ผลลัพธ์ ปี2558 อุบัติการณ์การคดักรองผิดพลาด = 13ครั้ง 
การAudit เวชระเบียน ปี 2558 = 80.59% ,ป ี2559 = 82.21% , ปี 2560 อยู่
ระหว่างด าเนินการ 
2.การเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผูป้่วยเบาหวาน 
   -จัดระบบบริการคลินิก DM  เพิ่ม เป็น 2 วัน.(วันศุกร์และวันอังคาร) ในวัน
อังคารจะมีแพทย์ท่ีดูแลผู้ป่วยเบาหวานออกตรวจท่ีคลินิกเบาหวานร่วมกับ
พยาบาลวิชาชีพ 
   - ประเมินพฤติกรรมสุขภาพ และให้สุขศึกษารายบุคคลตามสภาพปัญหา 
   -จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพรายกลุ่ม,ออกก าลังกายในผู้ป่วยความดันโลหติสูงใน
วันพฤหัสบด ี
   -ปรับปรุงแบบฟอรม์ การประเมินผู้ป่วย DM  ภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วย
เบาหวาน 
   -จัดระบบการส่งต่อผู้ป่วยเบาหวานรับยาที่ PCU 
   -เป็นที่ปรึกษาของรพ.สต.ในการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน 
ผลลัพธ ์
ผู้ป่วยโรคเบาหวานท่ีสามารถควบคุมระดับน้ าตาลเลือดได้ดี (70– 130 mg/dl  )
ในป ี2558 = 46.73%  ปี 2559 = 53.30%  ปี 2560 = 51.28% 
3.การพัฒนาระบบการให้บริการช่องทางด่วน (Fast Track)และเฝ้าระวังภาวะ
ฉุกเฉินในหน่วยงาน 
     -ประชาสัมพันธ์เกีย่วกับอาการที่ต้องไดร้ับบริการเร่งด่วน ทุก  30-60  นาที 
     -ติดป้ายประชาสมัพันธ์อาการเร่งด่วนท่ีผู้ป่วยจะได้รับการตรวจก่อน  แสดงไว้
ในหน่วยงานให้ผู้รับบริการทราบโดยทั่วกัน 
    - มอบหมายให้พยาบาลคนท่ี1รับผิดชอบในการเฝ้าระวังอาการเปลี่ยนแปลงเชิง
รุก โดยNursing ound อย่างน้อยทุก 1-2 ช่ัวโมง  เพื่อประเมินอาการและให้การ
ช่วยเหลือทันที 
4.ก าหนดกลุ่มบริการที่ให้บริการช่องทางด่วนได้แก่ 



 ผู้สูงอายุ ,ผู้พิการ,นักบวช,เด็กเลก็,ผู้ที่มีอาการเปลี่ยนแปลงขณะรอตรวจ 
ผลลัพธ ์
- ผู้รับบริการได้รับบริการตามล าดบัก่อน / หลัง 
-อุบัติการณผ์ู้ป่วยเกดิอาการไม่พึงประสงค์(ชัก หมดสติ)ระหว่างรอตรวจในปี
2558=1คน(เป็นลม)ปี2559มี 1คน 

การทบทวนการใช้ความรู้ทางวิชาการ พัฒนาความรู้และทักษะเจ้าหน้าที่ 
2.1. เข้าร่วมทบทวนความรู-้ฝึกทักษะการช่วยฟ้ืนคืนชีพกับทีมPCT เพื่อเตรียม
ความพร้อมของทีม ท าให้สะดวก รวดเร็วในการช่วย CPR 
2.2  เข้าร่วมทบทวนความรู-้เข้าใจการปฏิบตัิตาม CPG = MI, Sepsis, COPD, Stroke  
DM  โดยทมีแพทย์ PCT  
2.3  ร่วมแลกเปลีย่นวิชาการร่วมกับโรงพยาบาลพุทธชินราชและโรงพยาบาล
ชุมชน 8  แห่ง 
1. ประชุมวิชาการ การอ่าน EKG  และ Cardiac network 
 2. ประชุมวิชาการการบันทึกทางการพยาบาลร่วมกับโรงพยาบาลพุทธชินราชและ  
โรงพยาบาลชุมชน 8  แห่ง 
 3.แลกเปลี่ยนการด าเนินการการป้องกันการแพร่กระจายเช้ือร่วมกบัโรงพยาบาล
พุทธชินราชและโรงพยาบาลชุมชน 8  แห่ง 

 

แผนการพัฒนาต่อเนื่อง 
 
1.ติดตามดูปัญหา,อุปสรรคและแกไ้ขเรื่องระยะเวลารอคอยในกรณีทีร่ะยะเวลารอคอยเพิ่มขึ้น  
2.พัฒนาเรื่องการทบทวนและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าในหน่วยงานเรื่องการเบิกพัสดุ และการปฏบิัติเรื่องการประหยัดตามนโยบายของ
โรงพยาบาล 
3.พัฒนาระบบนิเทศทางการพยาบาล มีการติดตามนิเทศการปฏิบตัิงานและความเสี่ยงท่ีเกิดขึ้นในหน่วยงาน 
4. พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงในหน่วยงาน 
       - การใช้ trigger tool  ในการค้นหาความเสีย่งระดับ  E ขึ้นไป เพ่ือวางระบบการป้องกันความเสี่ยง   
       - การทบทวน Risk Profile เพื่อเพ่ิมมาตรการในการป้องกันและเฝ้าระวังความเสี่ยงเฉพาะโรค / ทั่วไป  
5. พัฒนาพฤติกรรมบริการ 
       -   สุ่มส ารวจความพึงพอใจของผู้ป่วยโดยใช้แบบสอบถาม 
       -   ทบทวนปัญหา/ข้อร้องเรยีนที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือน 

 6.พัฒนาตัวช้ีวัดตาม process of care 

       -ก าหนดกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูงที่มารับยาเองไม่ได้  ให้ญาติมารับยาแทนและใหชุ้มชน(อสม.)เป็นผู้ประเมินผลDTX , BPให้
ผู้ป่วยก่อนท่ีญาตจิะมารับยาแทน ติดตามประเมินผลกลุ่มที่ญาติมารบัยาแทน 
       - สุ่มประเมินผลผู้ป่วยเด็กท่ีมีไข้สูง ที่มารับบริการที่แผนกผู้ป่วยนอก 
       - ติดตามประเมินผลการปฏบิัติตามCPGในผู้ป่วยท่ีมีภาวะแทรกซ้อน Hypoglycemia , Hyperglycemia 
       - ติดตามประเมินผลการปฏบิัติตามCPGในผู้ป่วยท่ีมีภาวะ Hypertension , Hypotension 
       - สุ่มประเมินผลการให้ค าแนะน าข้อมูลการตรวจรักษา 
 
        
 
 


