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25632559 
 

การให้บริการผู้ป่วยนอกแก่ประชาชน 

ช่ือส่วนราชการ :  โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบผลงาน : กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก กลุ่มการพยาบาล
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 

ช่ือผู้ประสานงาน  : นางอ่อนน้อม ธูปะวิโรจน์ ต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานผู้ป่วยนอก 

ส านัก/กอง : โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา เบอร์โทรศัพท์ : 035-211888 

เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 089-9012838 เบอร์โทรสาร : 035-242182 

e – Mail  : onnom_noi@hotmail.com  
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25632559 
การก าหนดนโยบายขององค์การ 
โรงพยาบาลพระนครศรีอยธุยา เป็นโรงพยาบาลน าร่องของกระทรวงสาธารณสขุหลายโครงการ  คือ
โครงการ Smart OPD เพื่อลดระยะเวลาการรอรับบริการ สิ่งท่ีด าเนินการ 
 1. น าแนวคิด LEAN มาใช้ในการพัฒนาระบบบริการ  
ได้แก่ 

1.1. การน าระบบ IT โปรแกรมหน้าห้องตรวจ และห้องแพทย์  ระบบ  Online ไปยงังานเภสชักรรม มา
ใช้บริการได้อย่างเป็นปัจจบุนั ระบบOnline สญัญาณชีพ ระบบOnline Lab  ผล Lab ปรากฏท่ี
เวชระเบียนผู้ ป่วย ลดการลอกซ า้ท่ีผิดพลาด   , Online X-Ray ,  Online EKG     

1.2. ปรับระบบนดัชว่งเวลา ผู้ ป่วยนอก  ผู้ ป่วยใน  ผู้ ป่วย Refer  
   การนดัเป็นชว่งเวลา 
ผู้ ป่วยจะมาตรวจรักษาตามเวลา 

 ผู้ ป่วยนดั OPD 9.00 – 10.00 น. 

 หอผู้ ป่วยใน  10.00 – 11.00 น. 

 Refer 11.00 – 12.00 น. 
1.3. One Stop Service  ในคลินิก รักษ์ปอด คลินิก ARV  คลินิกประกนัสงัคม คลินิก COPD/ Asthma  

คลินิก   Tongue Tai  คลินิก SML คลินิกพิเศษ นอกเวลา  
One Stop Service 100% คลินิก วัณโรคโดย 
      1. ผู้ ป่วย MDR TB นดัศกุร์ท่ี  2  ของเดือน (15 ราย) 
      2. ห้องLAB เก็บ Specimenท่ีคลินิก TB ป้องกนั Infectious  Airborne 
      3. รับยา คดิคา่บริการท่ีคลินิก 
หมายเหตุ กรณีผู้ ป่วย สงสยั TB ท่ี Walk in มา ให้แยกตรวจท่ีหน้าลิฟท์อาคารOPD โรจนะ  หาก
สง่ Consult  อายรุกรรมให้ผกู mask และรอแพทย์ท่ีหน้าแผนก OPD  โดยเภสชักรจะน ายามาให้ 

1.4. มีระบบให้ค าปรึกษากบั รพสต. /เครือขา่ยปฐมภมูิ / รพช. โดยใช้โทรศพัท์ ระบบนดั Online/ ระบบ
สง่ตอ่ ผา่นศนูย์ Refer  โดยใช้โปรแกรม  Thai Refer  

1.5. พัฒนาระบบ LEAN Refer กลุ่มผู้ ป่วยโรคไทรอยด์ไปกลืนแร่ท่ี รพ.ราชวิถี โดยนัดผ่าระบบ 
SMART Phone 

1.6. การนดัหมายคนไข้ในกลุ่มโรคเรือ้รังท่ีควบคมุอาการได้ดี สามารถให้ไปรับยาหรือฉีดยาต่อเน่ือง   
ท่ี รพสต. ใกล้บ้าน จดัระบบ Refer Up  Refer Down  โดยมีทีมสหสาขาวิชาชีพไปดแูลการออก
หนว่ยเพ่ือการป้องกนั และสร้างเสริมสขุภาพเชิงรุกในพืน้ท่ี 

1.7. พฒันาคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ วนัจนัทร์-วนัพฤหสับดี เวลา 16.30-20.30 น. โดย
แพทย์เฉพาะทางอายรุกรรม  จิตเวช เฉพาะทางโรคหวัใจหลอดเลือด 
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 2.   Digital  Transformation  
 ร่วมพฒันาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ปรับ OPD Card เป็น A4 สแกนเก็บ
หลงัผู้ ป่วยตรวจเสร็จ 
 พฒันา EMR ระบบ HIS Report, ระบบ Vital Signs Online, Patient Tacking,ระบบโปรแกรมห้อง
แพทย์ (Data  Center, LIS, PACS โปรแกรม Alert Drug Allergy  Drug Interaction, CT Scan 
 การสร้างเครือข่ายการดูแลร่วมกันของโรงพยาบาลศูนย์พระนครศรีอยุธยา  โรงพยาบาลชุมชน  
ศนูย์แพทย์และสถานีอนามยัเพ่ือส่งเสริมให้ผู้ ป่วยรับบริการท่ีสถานพยาบาลใกล้บ้าน  โดยเน้นการส่งต่อ
ผู้ ป่วย  Step up Step drown และการค้นหาผู้ ป่วยกลุม่เส่ียงเพื่อการน าผู้ ป่วยโรคเรือ้รังเข้าสู่ระบบหริหารให้
เร็วท่ีสดุ รวมถึงการให้ความรู้เพ่ือการดแูลตนเองของผู้ ป่วยกลุม่เส่ียงเพื่อไมใ่ห้เกิดโรค 
โครงการพัฒนาพฤติกรรมบริการ  โดยเน้น  เร่ืองพฤติกรรมบริการของเจ้าหน้าท่ีงานผู้ ป่วยนอก  การจัด
สิ่งแวดล้อมท่ีเป็นมิตรตอ่ผู้ รับบริการ  เชน่  สวนยอ่ม  ความสะอาดของห้องน า้ 
ขัน้ตอนการรับบริการผู้ป่วยนอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

ซกัประวตัิ/คดักรอง/ประเมินความ

เร่งดว่น/ตรวจวดัสญัญาณชีพ 

นอนโรงพยาบาล 

ให้ข้อมลู 

ให้การพยาบาล 
สง่ Investigation ส่งพบแพทย์ 

สัง่ยา 

สง่ Admit/ประสานงานหอผู้ ป่วย 

ให้ค าแนะน า/ใบนดั 

รับยาที่ห้องยา 

ย่ืนบตัรนดัหน้าห้องตรวจแตล่ะแผนก(เวชระเบียนเตรียมไว้ลว่งหน้า) 

มีใบนดั Investigation สง่ท าได้เลย 

ผู้ป่วยนัด(80%) 
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ซกัประวตัิ/คดักรอง/ประเมินความเร่งดว่น/แยกแผนก/

จดุ Triage หน้าห้องบตัร/ ห้องบตัรค้นบตัร 

นอนโรงพยาบาล 

ให้ข้อมลู 

พยาบาลหน้าห้องตรวจคดั
กรองอาการ/ให้การพยาบาล ส่งพบแพทย์ 

สัง่ยา/สง่ท า Investigation/พบแพทย์ซ า้ 

สง่ Admit/ประสานงานหอผู้ ป่วย 

ให้ค าแนะน า/ใบนดั 

รับยาที่ห้องยา 

สง่หอผู้ ป่วย จ าหนา่ยกลบับ้าน 

ผู้ป่วย  WALK IN (20%) 



 

5 
 

โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา  พ.ศ.2563 

25632559 
การพัฒนาระบบ 

- เวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชนเป็นประจ าทกุปี 
- น าระบบการรับฟังประสบการณ์ของผู้ ป่วยและญาตทิัง้ในและนอกโรงพยาบาล 

- จดัมมุเรียนรู้ด้านสขุภาพมุมเรียนรู้เพ่ือป้องกันน า้ตาลต ่าORS corner Dengue Cornerคัด
กรองมะเร็งเต้านม 

 

- เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ PCU พฒันาหนว่ยบริการปฐมภูมิปรับโครงสร้างการบริหารงานภายใน
กลุม่ภารกิจหลกัปฐมภมูิ  

- ระบบบริการให้ค าปรึกษาผู้ ป่วยท่ีมีภาวะซบัซ้อน ใน CKD Clinic /CKD Clinic สญัจร Self Help 
Group  ชมรมเพื่อนโรคไต คลินิกเท้า  คลินิก Amputate  คลินิก DPAC โรงเรียนพ่อแม่ ,Pre 
Counseling  ผู้ ป่วยมะเร็งเต้านมทกุราย 

- จดัและให้มีทีมท่ีปรึกษาในการดแูลผู้ ป่วยเฉพาะทาง Electronic ระหวา่งผู้ เช่ียวชาญ สาขาตา่งๆ 
Line Group, Telemedicine  

- พฒันาหนว่ยบริการ 

- ขยายเวลาการบริการนอกเวลา Non stop Service 

- พฒันากรอบบญัชียาอย่างเหมาะสมกบัพืน้ท่ี ใกล้เคียงกบัโรงพยาบาล 

การปรับให้มีระบบนัดหมาย 
1. ระบบอ านวยความสะดวกผู้ ป่วยนดัเตรียมแฟ้มประวตั ิ สง่ตรวจเลือดทนัที 
2. ใช้โปรแกรม สารสนเทศ ลงนดัปัจจบุนั 
3. ระบบนดั Online คลินิกพิเศษนอกเวลา  
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4. ระบบนดัเหล่ือมเวลา /ช่วงเวลา 

การนดัเป็นชว่งเวลา 
ผู้ ป่วยจะมาตรวจรักษาตามเวลา 

 ผู้ ป่วยนดั OPD 9.00 – 10.00 น. 

 หอผู้ ป่วย  10.00 – 11.00 น. 

 Refer 11.00 – 12.00 น. 
5. ใช้ระบบนดั/ขอเล่ือนนดัทางโทรศพัท์/ไปรษณีย์มีระบบนดั ระบบสง่ตอ่ ผ่านศนูย์  Refer  โดยใช้

โปรแกรม  Thai Refer 
6. มีระบบติดตามผู้ ป่วยในทกุคลินิก กรณีขาดนดั  มีระบบสารสนเทศและข้อมลูท่ีสามารถน ามาใช้ใน

ระบบนดัได้อยา่งเป็นปัจจบุนั 
 
ระบบบริการพยาบาลท่ีส่งเสริมการดูแลตนเองของผู้ป่วย 

1. บริการให้ความรู้ด้านสขุภาพ Exit Care 
2. จดับริการสง่เสริมสขุภาพการดแูลตนเอง ด้วยแพทย์แผนไทย กายภาพบ าบดั ในคลินิก NCD, 

Asthma 
3. ระบบบริการให้ค าปรึกษาผู้ ป่วยท่ีมีภาวะซบัซ้อน ใน CKD Clinic /CKD Clinic สญัจร Self Help 

Group  ชมรม4.เพ่ือนโรคไต คลินิกเท้า  คลินิก Amputate  คลินิก DPAC โรงเรียนพอ่แม,่ Pre 
Counseling  ผู้ ป่วยมะเร็งเต้านมทกุราย 

4. จดัสิ่งแวดล้อมมมุความรู้ด้านสขุภาพ  สง่เสริมสขุภาพ 
 
ระบบส่งต่อและการดูแลต่อเน่ือง 
1. ระบบสง่ตอ่ระดบัเครือข่าย/Thai Referศนูย์ประสานการส่งตอ่ 
2. มีระบบ Call Center ให้เข้าถึงระบบการสอบถามข้อมลูสขุภาพครบทกุแผนก  
3. ระบบการสง่ตอ่ผู้ ป่วย NCD สู ่รพช. CUP/ รพ.สต. ร่วมกบั. ในระบบ Data Center Chronic Link  
4. ระบบบริการช่องทางพิเศษกรณีของการระบาดจดุคดักรองแยกประชาสมัพนัธ์ SMART OPD 
5. ระบบตดิตามผู้ ป่วย NCD ศนูย์ 3C 
6. พฒันาศกัยภาพเครือข่ายและสร้าง GUID LINE การดแูล 
7. ลดความแออดัผู้ ป่วยโรคเรือ้รัง โดยการสง่เจาะเลือดในชมุชน 
8. สอนผู้ ป่วยกลุม่โรค DM, HT ให้มีความรู้ ความเข้าใจ  ถึงอาการ  Pre-Alert sings 
9. พฒันาเครือข่ายการดแูลตอ่เน่ืองและการเข้าถึงการรับบริการร่วมกบังานอบุตัเิหต ุฉกุเฉิน ในโครงการ 

EMS Member Club 
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เฉล่ียระยะเวลารอคอยผู้ป่วย 
กระบวนการ ปี 2561 (นาที) ปี 2562 (นาที) 

รับบตัรจนถึงคดักรอง 19.36 12.16 
รอพบแพทย์ 52.34 42.39 
แพทย์ตรวจจนได้กลบับ้าน 51.06 49.02 
รวม 122.76 103.57 
 
 
 
 
 
 
 
การปรับปรุงเพื่อตอบสนองต่อความพงึพอใจ 

1. ปรับระบบนดั Online 
2. น าระบบ IT Application มาใช้ทกุแผนก 
3. เพิ่ม  One Stop Service 
4. พฒันาระบบนดัชว่งเวลาให้ครอบคลมุทกุแผนก 

 

 

จัดช่องทางด่วน 

การเพิม่คลนิิกนอกเวลา 

กระจายการนดัหมายผู้ ป่วยเป็นรอบเวลา 

พฒันาระบบ One Stop Service 

พฒันาระบบ LEAN การสง่ตอ่กลุม่โรคไทรอยด์
ที่กลนืแร่ 

เพิ่มจดุบริการรับยาพฒันา
ระบบการรายงานผล LAB ติด

ที่หน้าเวชระเบยีน 


