การพัฒนาการลง Visit ช้ าในผู้ป่วยไปตรวจ Lab, X-Ray
1. ชื่อผลงาน

การพัฒนาเรื่ องการลง Visit ช้าในผูป้ ่ วยไปตรวจ Lab, X-Ray

2. คาสาคัญ

เพื่อลดระยะเวลารอคอยในการลง Visit ในผูป้ ่ วยไปตรวจ Lab, X-Ray

3. สรุ ปผลงานโดยย่อ การพัฒนาการลดระยะเวลารอคอยในการลง Visit
4. ชื่อที่อยูข่ ององค์กร งานห้องบัตร ผูป้ ่ วยนอก โรงพยาบาลนาโพธิ์
5. สมาชิกทีม
1. นายกิติศกั ดิ์ เล็งไธสง

ผูช้ ่วยเหลือคนไข้

2. นางปริ ศนา ภูมิไธสง

พนักงานห้องบัตร

3. นางพิสมัย ปุผาลา

ผูช้ ่วยเหลือคนไข้

4.นางสุ กญั ญา เรี ยนไธสง ประชาสัมพันธ์
5.นางยุพร ธรรมธรานุรักษ์ หัวหน้างานผูป้ ่ วยนอก
6. เป้าหมาย เพื่อลดระยะเวลารอคอยในการลง Visit ในผูป้ ่ วยไปตรวจ Lab
7. ปั ญหาและสาเหตุโดยย่อ
เมื่อมีการนาโปรแกรม HosX-P มาใช้ในงานเวชระเบียนผูป้ ่ วยนอก เพื่อลด
ขั้นตอนในการให้บริ การผูป้ ่ วยนอกนั้น ผูป้ ่ วยที่นดั มาตรวจ Lab, X-Ray ก่อนพบ
แพทย์น้ นั ห้องบัตรมีแนวทางปฏิบตั ิเพื่อลดขั้นตอนในการให้บริ การโดย จุด
ประชาสัมพันธ์และคัดกรองแรกรับ ดูใบนัดและให้บตั รคิวและให้ผปู ้ ่ วยไปรอรับ
บริ การที่ Lab, X-Ray ได้เลยโดยไม่ตอ้ งรอใบระบุตวั จึงได้เกิดปั ญหาคือผูป้ ่ วยที่
นัดมาตรวจ Lab, X-Ray ดังกล่าวไปอออยูจ่ ุดนั้นๆจานวนมากขณะที่การลง Visit
ไม่ทนั เพื่อปริ๊ นสติกเกอร์ ของห้องชันสู ตรเนื่องจากต้องให้บริ การลง Visit ผูป้ ่ วย
อื่นๆหลายจุด เช่นไปทันตะกรรม ไปเวชปฏิบตั ิครอบครัว ไปกายภาพ ไปแพทย์
แผนไทย ไป ER ไป LR เป็ นต้น ทาให้เกิดผูป้ ่ วยรอนานที่หอ้ งชันสู ตร
8. กิจกรรมพัฒนา หลังจากการ CQI ระหว่างห้องบัตรและห้องชันสู ตร
1. เวรดึก คนงานรับบัตร ให้บริ การรับบัตรติดคิวรับบริ การ NCD หรื อคิวตรวจทัว่ ไป
แจ้งให้ผปู ้ ่ วยผูร้ ับบริ การไปรอตามจุดนั้นๆ และลง Visit ให้เร็ วที่สุดโดยเจ้าหน้าที่
จุดนั้นๆมารับใบระบุตวั ไปยังจุดนั้นๆเอง
2. เวรเช้า หลัง 08.30 น. ประชาสัมพันธ์,พยาบาลคัดกรองแรกรับ ให้บริ การรับบัตร
หากใบนัดมีตรวจ Lab, X-Ray ส่ งคิว NCD หรื อคิวตรวจทัว่ ไป เขียน Lab ในคิว

และยืน่ เข้าห้องบัตรเพื่อห้องบัตรลง Visit ให้ก่อน และให้ผปู ้ ่ วยรอรับใบระบุตวั
และนาใบระบุตวั ไปยังจุดบริ การ Lab, X-Ray และแจ้งผูป้ ่ วยให้ไปรอคัดกรองที่
จุดตรวจหลังจากไปตรวจ Lab, X-Ray แล้ว, หากไม่มีใบนัดมีตรวจ Lab, X-Ray
ติดคิว NCD หรื อคิวตรวจทัว่ ไป คิวตรวจ NCD ให้ผปู ้ ่ วยรอรับใบระบุตวั หลังจาก
การลง Visit แล้วไปยังจุด NCD ด้วย ,คิวตรวจ OPD ที่ไม่มีใบนัดตรวจ Lab, XRay ให้ไปรอคัดกรองบริ เวณจุดคัดกรอง OPD
3. ผูป้ ่ วยมาขอใบรับรองแพทย์ประกันชีวติ ธกส.,สหกรณ์การเกษตร ประชาสัมพันธ์
พยาบาลคัดกรองรับบัตร ส่ งคิวบริ การ OPD และให้ผปู ้ ่ วยนัง่ รอหน้าห้องบัตร ลง
Visit เขียนในใบระบุตวั ว่า “ใบรับรองแพทย์ ธกส. UA, CXR ชาระเงินเอง” ลงสั่ง
UA, CXR ในระบบ HosX-P เขียนสติ๊กเกอร์ ติด UA ให้ผปู ้ ่ วยไป CXR, UA
4. ใบนัดตรวจ Lab อื่นๆ หรื อ X-Ray อื่นๆ เช่น CBC ไทรอยด์ Plain KUB
ประชาสัมพันธ์ พยาบาลคัดกรองแรกรับ รับบัตรส่ งคิว OPD และเขียน Lab, XRay ในคิวเพื่อให้ห้องบัตรลง Visit ให้ก่อน พยาบาลคัดกรองแรกรับลงสั่ง CBC
ไทรอยด์, Plain KUB ในระบบ HosX-P และให้ผปู ้ ่ วยถือใบระบุตวั ไปตรวจ Lab,
X-Ray
5. จัดทาแนวทางปฏิบตั ิการในการลง Visit ไปยังจุดต่างๆ
6. เก็บความเสี่ ยงรายวัน
9. การวัดผลการ
ปี 2555-ปี 2561 จานวนข้อร้องเรี ยนในการลง Visit ช้า
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รูป 1 จานวนข้ อร้ องเรียน

10. บทเรี ยนที่ได้รับ
ปี 2555-ปี 2556 ในการพัฒนาคุณภาพการบริ การห้องบัตรเพื่อลดขั้นตอนในการบริ การและ
ลดระยะเวลารอคอย ในการบริ การระยะแรกๆ เพื่อลดขั้นตอนการบริ การและเพื่อความพึงพอใจของ
ผูร้ ับบริ การนั้น ทาให้ลืมคิดถึงว่าการลดขั้นตอนในการบริ การ ทาให้ผปู ้ ่ วยผูร้ ับบริ การจุดบริ การ
ตัวเองไม่ตอ้ งแออัดรอนาน แต่คิดไม่ถึงว่าผูป้ ่ วยผูร้ ับบริ การเหล่านั้นต้องไปรอแออัดอยูจ่ ุดบริ การ
อื่นๆ แม้จะมีการสะท้อนจากจุดบริ การนั้น แต่ก็เพราะเหตุผลเพื่อลดขั้นตอนการบริ การและเพื่อ
ความพึงพอใจของผูป้ ่ วยผูร้ ับบริ การ
ปี 2557-ปี 2561 งานผูป้ ่ วยนอกมีการ Post-Conference ทุกวันทาให้มีการ CQI กันมาก
ขึ้นการแก้ปัญหาจบเป็ นวันๆในแต่ละปั ญหา ไม่ได้ปล่อยให้ปัญหายืดยื้อไปนาน การลง Visit ให้
ทันการบริ การเป็ นโอกาสพัฒนาในปี ต่อไป
11. การติดต่อกับทีมงาน
นางยุพร ธรรมธรานุรักษ์
โรงพยาบาลนาโพธิ์ 103 หมู่8 ต.ศรี สว่าง อ.นาโพธิ์ จ. บุรีรัมย์ 31230
044 -629327-101 E-mail: Tham2505Yuporn1962@gmail.com

