แบบฟอร์ม A: สรุปปัญหาและความคาดหวัง
ชื่อหน่วยงาน สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
ชื่อกระบวนงาน การรับบริการผู้ป่วยไม่นัด ในงานบริการผู้ป่วยนอก
คาอธิบายกระบวนงาน การมารับบริการของผู้ป่วยที่งานบริการผู้ป่วยนอกครัง้ แรกหรือผู้ป่วยเก่าที่ไม่มีนัด ครอบคลุม ตั้งแต่เวลาหยิบคิวหน้าห้องบัตร ทาเวชระเบียน ซักประวัติ พบแพทย์ จนกลับบ้าน กาหนดระยะเวลามาตรฐานของผู้ป่วยไม่นัดเท่ากับ3 ชม.
ส่วนที่ 1: ระบุประเด็นปัญหา/ความคาดหวังของหน่วยงานหรือผู้รับบริการ

ลาดับ

A1

รูปแบบ /
การเข้าถึง
✓

ระยะเวลา

ขัน้ ตอน

✓

คุณภาพ

ความโปร่งใส ค่าใช้จ่าย

อื่น ๆ

รายละเอียดของปัญหา/ความคาดหวัง
(ให้อธิบายลักษณะของปัญหา หรือความคาดหวัง)
จากการประเมินภายในพบว่าผู้รับบริการต้องดาเนินการ
หลายขั้นตอนทาให้เกิดความสับสนและเสียเวลารอคอย
ส่ให้งเผล
กิดความไม่พึงพอใจ

หมายเหตุ

ส่วนที่ 2: ผลการดาเนินงานในปัจจุบัน

มี 9 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมเวลา 180 นาที

กรณีคิวเต็ม งานบริการผู้ป่วยนอกมี

ขั้นตอนที1่ หยิบคิวหน้าห้องบัตร

ระบบคิวเกิน ในกรณ๊ที่เป็นคนพิการ

ขั้นตอนที2่ ผู้ป่วยยื่นเอกสารที่ห้องบัตรเพื่อทาเวชระเบียน

ผู้สูงอายุมากกว่า 70 ปี คนที่มีอาการ

ขั้นตอนที3่ ชั่งน้าหนัก วัดความดันโลหิตที่จุดบริการ

ปวดรุนแรง และมีระบบสารองคิว

ขั้นตอนที4่ ซักประวัติ

ตรวจในวันหลัง ตามตารางแพทย์

ขั้นตอนที5่ พบแพทย์

หรือบริการตรวจนอกเวลาราชการ

ขั้นตอนที6่ รอใบนัด

และแนะนาการโทรมาสารองคิวตรวจ

ขั้นตอนที7่ ลงขอมูลการรักษา

ได้ ทั้งทางโทรศัพทย์และทาง

ขั้นตอนที8่ ชาระค่ารักษาพยาบาล

อินเตอร์เนต

ขั้นตอนที9่ รับยา กลับบ้าน

แบบฟอร์ม B: ระบุโอกาสในการปรับปรุงกระบวนงาน
ชื่อหน่วยงาน สถำบันสิรินธรเพือ่ กำรฟืน้ ฟูสมรรถภำพทำงกำรแพทย์แห่งชำติ
ชื่อกระบวนงาน กำรรับบริกำรผู้ป่วยไม่นัด ในงำนบริกำรผู้ป่วยนอก
คาอธิบายกระบวนงาน กำรมำรับบริกำรของผู้ป่วยที่งำนบริกำรผู้ป่วยนอกครัง้ แรกหรือผู้ป่วยเก่ำที่ไม่มีนัด ครอบคลุม ตั้งแต่เวลำหยิบคิวหน้ำห้องบัตร ทำเวชระเบียน ซักประวัติ
พบแพทย์ จนกลับบ้ำน กำหนดระยะเวลำมำตรฐำนของผู้ป่วยไม่นัดเท่ำกับ 3 ชม.

ลาดับ

B1

ผู้ปฏิบัติ
งาน
✓

ส่วนที่ 1: แนวทางการปรับปรุงงาน (ตำมควำมเห็นของส่วนรำชกำรหรือควำมคำดหวังของผู้รับบริกำร)
ประเด็นทีห่ น่วยงานคิดจะปรับปรุง
การปรับปรุงตอบ
กระบวนการทางาน
สนองต่อปัญหาและ
รายละเอียดการปรับปรุง
ควาดคาดหวังในเรื่องใด
ระบบ
อื่น ๆ
ขัน้ ตอน/
เอกสาร/
กฎ
(ระบุลาดับจากแบบฟอร์ม A)
กิจกรรม
แบบฟอร์ม
ระเบียบ
✓
- เพิม่ เอกสำรแนะนำขั้นตอนให้ชัดเจน
A1
- ให้ผู้ปฏิบัตงิ ำนเพิม่ กำรให้คำแนะนำที่ ให้ผู้รับบริกำรสำมำรถปฏิบัตติ ำมขั้นตอน
ชัดเจน
ได้อย่ำงถูกต้อง

✓

เป้าหมายระดับการให้บริการที่หน่วยงาน/ผู้รับบริการคาดหวัง
เวลา

กำรรักษำระยะเวลำมำตรฐำนของผู้ป่วยใหม่เท่ำกับ 3 ชม.

คุณภาพ

ผู้ป่วยใหม่ตรวจรักษำที่งำนบริกำรผู้ป่วยนอกไม่เกิน 3 ชม. คิดเป็นร้อยละ 80
ทำได้
ทำไม่ได้

ส่วนที่ 2: ระยะเวลาดาเนินงาน
ทาได้ใน
ปีงบ
ประมาณนี้
หรือไม่
ทำได้

เหตุผลทีไ่ ม่สามารถทาได้ใน
ปีงบประมาณปัจจุบัน
-

-

-

หมายเหตุ

แบบฟอร์ม C: แผนภาพกระบวนงานใหม่

✓

ชือ่ หน่วยงาน สถาบันสิรินธรเพือ่ การฟืน้ ฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
ชือ่ กระบวนงาน การรับบริการผู้ปว่ ยไม่นัด ในงานบริการผู้ปว่ ยนอก
คาอธิบายกระบวนงาน การมารับบริการของผู้ปว่ ยโดยมีใบนัดตรวจรักษาทีง่ านบริการผู้ปว่ ยนอกครอบคลุม ตั้งแต่เวลายื่นใบนัด ซักประวัติ พบแพทย์ จนกลับบ้าน กาหนดระยะเวลามาตรฐานของผู้ปว่ ยนัดเท่ากับ 2 ชม.

Flow Chart
ขัน้ ตอนการรักษาระยะเวลามาตรฐาน
เดิม
ผูป้ ว่ ยไม่นดั

ใหม่
ผูป้ ว่ ยไม่นดั

ห้องบัตร

ห้องบัตร

วัดความดัน ชั่งน้าหนัก

วัดความดัน ชั่งน้าหนัก

คัดกรอง

คัดกรอง

พบแพทย์

พบแพทย์

โต๊ะ2

โต๊ะ2

มียา

โต๊ะ3

ช่องเบอร์10

ไม่มย
ี า

ช่องเบอร์9
กลับบ้าน

มียา

โต๊ะ3

ช่องเบอร์10

แยกบัตรคิวให้ผู้ปว่ ยรอพบแพทย์ตามรอบเวลา

รับใบนัดพร้อมเอกสารแนะนาขั้นตอนการมารับบริการครั้งต่อไป/แนะนาไปรับบริการ ณ จุดบริการอื่นๆ
เช่น นัดกายภาพบาบัด, กิจกรรมบาบัด
ไม่มย
ี า

ช่องเบอร์9
กลับบ้าน

ประชาสัมพันธ์แนะนาขั้นตอน
แนะนาให้ ชั่งน้าหนัก วัดความดันโลหิต ก่อนซักประวัติ
จุดบริการทีจ่ ัดไว้

แบบฟอร์ม D: การจัดเก็บข้อมูล
ชื่อหน่วยงาน สถาบันสิรินธรเพือ่ การฟืน้ ฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
ชื่อกระบวนงาน การรับบริการผู้ปว่ ยไม่นดั ในงานบริการผู้ปว่ ยนอก
คาอธิบายกระบวนงาน การมารับบริการของผู้ปว่ ยทีง่ านบริการผู้ปว่ ยนอกครั้งแรกหรือผู้ปว่ ยเก่าทีไ่ ม่มีนดั ครอบคลุม ตั้งแต่เวลาหยิบคิวหน้าห้องบัตร ทาเวชระเบียน ซักประวัติ พบแพทย์ จนกลับบ้าน กาหนดระยะเวลามาตรฐานของผู้ปว่ ยไม่นดั เท่ากับ 3 ชม.

ส่วนที่ 2: การจัดเก็บข้อมูล (เพือ่ ใช้ในการติดตามผลการปรับปรุงบริการ)
ส่วนที่ 1: ข้อตกลงระดับการให้บริการ (ทีส่ ่วน
ราชการต้องการ/คาดหวัง)
เวลา

คุณภาพ

วิธีการจัดเก็บ

ข้อมูลทีจ่ ัดเก็บ

ถ้าเป็นระบบ
ให้ระบุชอื่ ระบบ

ถ้าเป็นเอกสาร
ให้ระบุชอื่ เอกสาร

หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ

ความถี่ใน
การสรุป
และ
รายงานผล

- สามารถรักษาเวลามาตรฐานในการเข้ารับ
บริการแบบไม่นัดภายใน 3 ชม.

เอกสาร

- ระยะเวลาในการเข้า
รับบริการแบบผู้ป่วยไม่
นัด

-

- เอกสารจากระบบ IT งานบริการผู้ป่วยนอก/IT - ทุก 6 เดือน

- สามารถปฏิบัติได้ ไม่ต่ากว่า 80%

เอกสาร

- ระดับความสามารถ
ปฏิบัติได้

-

- เอกสารจากระบบ IT งานบริการผู้ป่วยนอก/IT - ทุก 6 เดือน

หมายเหตุ

แบบฟอร์ม E: แผนการดาเนินงาน
ชื่อหน่วยงาน สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
ชื่อกระบวนงาน การรับบริการผู้ป่วยที่ไม่นัด ในงานบริการผู้ป่วยนอก
คาอธิบายกระบวนงาน การมารับบริการของผู้ป่วยที่งานบริการผู้ป่วยนอกครัง้ แรกหรือผู้ป่วยเก่าที่ไม่มีนัด ครอบคลุม ตั้งแต่เวลาหยิบคิวหน้าห้องบัตร ทาเวชระเบียน ซักประวัติ พบแพทย์ จนกลับบ้าน กาหนดระยะเวลามาตรฐานของผู้ป่วยไม่นัดเท่ากับ3 ชม.

กิจกรรมที่จะดาเนินการ

รายละเอียดของการ
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ (หรือ
คาดการณ์)

1. พัฒนาระบบการจัดเก็บ 1. ประสานงาน IT เพื่อวาง งานบริการผู้ป่วยนอก
ข้อมูล
แนวทางการจัดเก็บข้อมูล ร่วมกับงาน IT
ให้ครอบคลุมทุกจุดบริการ

รายละเอียดการใช้
งบประมาณในแต่ละ
กิจกรรม

ระยะเวลา (ปีงบประมาณ)
2559

2560

2561

ผลผลิต
(ที่ต้องการหรือคาดว่าจะได้รับ)

Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

-

ระบบงานการเก็บข้อมูล

-

ผู้ป่วยสามารถรอรับบริการตามรอบเวลาของ
ตัวเองลดความเครียดขณะรอคอย

2. ชี้แจงให้ผู้ปฏิบัติทราบถึง
แนวทางการเก็บข้อมูล
2. ผลิตเอกสารชี้แจง
ขั้นตอนการเข้ารับบริการ
ตามจุดบริการต่างๆ

โต๊ะ1 ขั้นตอนการมาตรวจ เจ้าหน้าที่ประจาโต๊ะ1,2
ตามนัด

-

โต๊ะ2 ขั้นตอนการรับใบนัด
3. สรุปผลการปฏิบัติงาน

1. ประสานงาน IT Print
ข้อมูลการมาตามนัด ตาม
รอบเวลา
2. วิเคราะห์ข้อมูล

ผู้ป่วยไม่นัดสามารถเข้ารับบริการภายใน 3
ชม. ตามเวลามาตรฐานที่วางไว้ >80%
งานบริการผู้ป่วนนอก

-

-

หมายเหตุ :

ระยะเวลาดาเนินการ

