
แบบฟอร์ม A: สรุปปญัหาและความคาดหวัง

ค าอธิบายกระบวนงาน การมารับบริการของผู้ป่วยที่งานบริการผู้ป่วยนอกคร้ังแรกหรือผู้ป่วยเก่าที่ไม่มีนัด ครอบคลุม ต้ังแต่เวลาหยิบคิวหน้าห้องบัตร ท าเวชระเบียน ซักประวัติ พบแพทย์ จนกลับบ้าน ก าหนดระยะเวลามาตรฐานของผู้ป่วยไม่นัดเท่ากับ 3 ชม.

รูปแบบ /
การเขา้ถึง

ระยะเวลา ขัน้ตอน คุณภาพ ความโปร่งใส ค่าใชจ้่าย อ่ืน ๆ รายละเอียดของปัญหา/ความคาดหวัง

(ให้อธิบายลักษณะของปัญหา หรือความคาดหวัง)

A1 ✓ ✓ จากการประเมินภายในพบว่าผู้รับบริการต้องด าเนินการ มี 9 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมเวลา 180 นาที กรณีคิวเต็ม งานบริการผู้ป่วยนอกมี

หลายขั้นตอนท าให้เกิดความสับสนและเสียเวลารอคอย
ส่งผล

ขั้นตอนที1่  หยิบคิวหน้าห้องบัตร ระบบคิวเกิน ในกรณ๊ที่เป็นคนพิการ

ให้เกิดความไม่พึงพอใจ ขั้นตอนที2่  ผู้ป่วยยื่นเอกสารที่ห้องบัตรเพื่อท าเวชระเบียน ผู้สูงอายุมากกว่า 70 ปี คนที่มีอาการ

ขั้นตอนที3่  ชั่งน้ าหนัก วัดความดันโลหิตที่จุดบริการ ปวดรุนแรง และมีระบบส ารองคิว

ขั้นตอนที4่  ซักประวัติ ตรวจในวันหลัง ตามตารางแพทย์

ขั้นตอนที5่   พบแพทย์ หรือบริการตรวจนอกเวลาราชการ

ขั้นตอนที6่   รอใบนัด และแนะน าการโทรมาส ารองคิวตรวจ

ขั้นตอนที7่   ลงขอมูลการรักษา ได้ ทั้งทางโทรศัพทย์และทาง

ขั้นตอนที8่   ช าระค่ารักษาพยาบาล อินเตอร์เนต

ขั้นตอนที9่   รับยา กลับบ้าน

ชื่อหน่วยงาน  สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ

หมายเหตุล าดบั ส่วนที่ 2: ผลการด าเนินงานในปัจจุบัน
ส่วนที่ 1: ระบุประเด็นปัญหา/ความคาดหวังของหน่วยงานหรือผู้รับบริการ 

ชื่อกระบวนงาน  การรับบริการผู้ป่วยไม่นัด ในงานบริการผู้ป่วยนอก



แบบฟอร์ม B: ระบุโอกาสในการปรับปรุงกระบวนงาน ✓

ท ำได้
ท ำไม่ได้

ขัน้ตอน/
กิจกรรม

เอกสาร/
แบบฟอร์ม

กฎ
ระเบียบ

B1 ✓ ✓  - เพิม่เอกสำรแนะน ำขั้นตอนให้ชัดเจน     
  - ให้ผู้ปฏิบัติงำนเพิม่กำรให้ค ำแนะน ำที่
ชัดเจน

A1                                             
ให้ผู้รับบริกำรสำมำรถปฏิบัติตำมขั้นตอน
ได้อยำ่งถกูต้อง

ท ำได้  - 

-

-

หมายเหตุล าดับ
รายละเอียดการปรับปรุง

เหตุผลทีไ่ม่สามารถท าได้ใน
ปีงบประมาณปัจจบุัน

ประเด็นทีห่น่วยงานคิดจะปรับปรุง
กระบวนการท างาน

ชื่อกระบวนงาน  กำรรับบริกำรผู้ป่วยไม่นัด ในงำนบริกำรผู้ป่วยนอก
ค าอธบิายกระบวนงาน   กำรมำรับบริกำรของผู้ป่วยที่งำนบริกำรผู้ป่วยนอกคร้ังแรกหรือผู้ป่วยเก่ำที่ไม่มีนัด ครอบคลุม ต้ังแต่เวลำหยิบคิวหน้ำห้องบัตร ท ำเวชระเบียน ซักประวติั

การปรับปรุงตอบ
สนองต่อปัญหาและ

ควาดคาดหวังในเรื่องใด
(ระบุล าดับจากแบบฟอร์ม A)

ส่วนที ่2: ระยะเวลาด าเนินงาน

ท าได้ใน
ปีงบ

ประมาณน้ี
หรือไม่

พบแพทย์ จนกลับบ้ำน ก ำหนดระยะเวลำมำตรฐำนของผู้ป่วยไม่นัดเท่ำกับ 3 ชม.

เป้าหมายระดับการให้บริการที่หน่วยงาน/ผู้รับบริการคาดหวัง

เวลา

คุณภาพ ผู้ป่วยใหม่ตรวจรักษำที่งำนบริกำรผู้ป่วยนอกไม่เกิน 3 ชม. คิดเป็นร้อยละ 80

กำรรักษำระยะเวลำมำตรฐำนของผู้ป่วยใหม่เท่ำกบั 3  ชม.

ผู้ปฏิบัติ
งาน

ระบบ อ่ืน ๆ

ส่วนที ่1: แนวทางการปรับปรุงงาน (ตำมควำมเห็นของส่วนรำชกำรหรือควำมคำดหวังของผู้รับบริกำร)

ชื่อหน่วยงาน  สถำบันสิรินธรเพือ่กำรฟืน้ฟูสมรรถภำพทำงกำรแพทยแ์ห่งชำติ



แบบฟอร์ม C: แผนภาพกระบวนงานใหม่ ✓

ค าอธบิายกระบวนงาน การมารับบริการของผู้ปว่ยโดยมีใบนัดตรวจรักษาทีง่านบริการผู้ปว่ยนอกครอบคลุม ต้ังแต่เวลายื่นใบนัด ซักประวัติ พบแพทย์ จนกลับบา้น ก าหนดระยะเวลามาตรฐานของผู้ปว่ยนัดเทา่กับ 2 ชม.

Flow Chart 
ขัน้ตอนการรักษาระยะเวลามาตรฐาน
เดิม ใหม่

ผู้ปว่ยไม่นัด ผู้ปว่ยไม่นัด

หอ้งบตัร หอ้งบตัร ประชาสัมพนัธ์แนะน าขั้นตอน
แนะน าให ้ชั่งน้ าหนัก วัดความดันโลหติ ก่อนซักประวัติ

วัดความดัน ชั่งน้ าหนัก วัดความดัน ชั่งน้ าหนัก จุดบริการทีจ่ัดไว้

คัดกรอง คัดกรอง แยกบตัรคิวใหผู้้ปว่ยรอพบแพทย์ตามรอบเวลา

พบแพทย์ พบแพทย์

โต๊ะ2 โต๊ะ2 รับใบนัดพร้อมเอกสารแนะน าขั้นตอนการมารับบริการคร้ังต่อไป/แนะน าไปรับบริการ ณ จุดบริการอื่นๆ
เช่น นัดกายภาพบ าบดั, กิจกรรมบ าบดั

โต๊ะ3 โต๊ะ3

ช่องเบอร์10 ช่องเบอร์9 ช่องเบอร์10 ช่องเบอร์9

กลับบา้น กลับบา้น

ชือ่หน่วยงาน  สถาบนัสิรินธรเพือ่การฟืน้ฟสูมรรถภาพทางการแพทย์แหง่ชาติ

ชือ่กระบวนงาน  การรับบริการผู้ปว่ยไม่นัด ในงานบริการผู้ปว่ยนอก

มยีา 
ไมม่ยีา มยีา ไมม่ยีา 



แบบฟอร์ม D: การจัดเก็บขอ้มูล

ค าอธิบายกระบวนงาน การมารับบริการของผู้ปว่ยทีง่านบริการผู้ปว่ยนอกคร้ังแรกหรือผู้ปว่ยเกา่ทีไ่ม่มีนดั ครอบคลุม ต้ังแต่เวลาหยบิคิวหนา้หอ้งบตัร ท าเวชระเบยีน ซักประวัติ พบแพทย ์จนกลับบา้น ก าหนดระยะเวลามาตรฐานของผู้ปว่ยไม่นดัเทา่กบั 3 ชม.

เวลา  - สามารถรักษาเวลามาตรฐานในการเข้ารับ
บริการแบบไม่นัดภายใน 3 ชม.

เอกสาร  - ระยะเวลาในการเข้า
รับบริการแบบผู้ป่วยไม่
นัด

-  - เอกสารจากระบบ IT งานบริการผู้ป่วยนอก/IT  - ทุก 6 เดือน

คุณภาพ  - สามารถปฏบิัติได้ ไม่ต่ ากว่า 80% เอกสาร  - ระดับความสามารถ
ปฏบิัติได้

-  - เอกสารจากระบบ IT งานบริการผู้ป่วยนอก/IT  - ทุก 6 เดือน

ความถ่ีใน
การสรุป

และ
รายงานผล

ส่วนที ่2: การจัดเก็บขอ้มลู (เพ่ือใชใ้นการตดิตามผลการปรับปรุงบริการ)

ชื่อหน่วยงาน  สถาบันสิรินธรเพือ่การฟืน้ฟูสมรรถภาพทางการแพทยแ์หง่ชาติ

ชื่อกระบวนงาน  การรับบริการผู้ปว่ยไม่นดั ในงานบริการผู้ปว่ยนอก

ถ้าเปน็เอกสาร
ให้ระบชุือ่เอกสาร

หมายเหตุ
ส่วนที ่1: ขอ้ตกลงระดบัการให้บริการ (ทีส่่วน

ราชการตอ้งการ/คาดหวัง) วิธีการจัดเก็บ ขอ้มลูทีจ่ัดเก็บ
ถ้าเปน็ระบบ

ให้ระบชุือ่ระบบ
หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ



แบบฟอร์ม E: แผนการด าเนินงาน

ค าอธิบายกระบวนงาน การมารับบริการของผู้ป่วยที่งานบริการผู้ป่วยนอกคร้ังแรกหรือผู้ป่วยเก่าที่ไม่มีนัด ครอบคลุม ต้ังแต่เวลาหยิบคิวหน้าห้องบัตร ท าเวชระเบียน ซักประวัติ พบแพทย์ จนกลับบ้าน ก าหนดระยะเวลามาตรฐานของผู้ป่วยไม่นัดเท่ากับ 3 ชม.

Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
1. ประสานงาน IT เพื่อวาง
แนวทางการจัดเก็บข้อมูล
ให้ครอบคลุมทุกจุดบริการ

ระบบงานการเก็บข้อมูล

2. ชี้แจงให้ผู้ปฏิบัติทราบถึง
แนวทางการเก็บข้อมูล

โต๊ะ1 ขั้นตอนการมาตรวจ
ตามนัด

เจ้าหน้าที่ประจ าโต๊ะ1,2 - - ผู้ป่วยสามารถรอรับบริการตามรอบเวลาของ
ตัวเองลดความเครียดขณะรอคอย

โต๊ะ2 ขั้นตอนการรับใบนัด ผู้ป่วยไม่นัดสามารถเข้ารับบริการภายใน 3 
ชม. ตามเวลามาตรฐานที่วางไว้      >80%

1. ประสานงาน IT Print 
ข้อมูลการมาตามนัด ตาม
รอบเวลา

งานบริการผู้ป่วนนอก - -

2. วิเคราะห์ข้อมูล

หมายเหตุ : ระยะเวลาด าเนินการ

3. สรุปผลการปฏิบัติงาน

ชื่อหน่วยงาน  สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ

ชื่อกระบวนงาน  การรับบริการผู้ป่วยที่ไม่นัด ในงานบริการผู้ป่วยนอก

1. พัฒนาระบบการจัดเก็บ
ข้อมูล

งานบริการผู้ป่วยนอก 
ร่วมกับงาน IT

-

กิจกรรมที่จะด าเนินการ
รายละเอียดการใช้

งบประมาณในแต่ละ
กิจกรรม

ผลผลิต 
(ที่ต้องการหรือคาดว่าจะได้รับ)

ระยะเวลา (ปีงบประมาณ)

2559 2560 2561

2. ผลิตเอกสารชี้แจง
ขั้นตอนการเข้ารับบริการ
ตามจุดบริการต่างๆ

งบประมาณ (หรือ
คาดการณ)์

ผู้รับผิดชอบหลัก
รายละเอียดของการ

ด าเนินการ
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