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Service Profile โรงพยาบาลกันตัง
หน่วยงาน งานเวชระเบียนและสถิติ
บริ บท (Context)
ก. หน้ าที่และเป้ าหมาย
ก.1. หน้ าที่
งานเวชระเบียน ให้บริการจัดทา บันทึก จัดเก็บ ค้นหาเวชระเบียนทัง้ ผูป้ ่ วยนอกและ
ผูป้ ่ วยในตลอด 24 ชัวโมง
่ ชัวโมง
่ อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ครบถ้วน ปลอดภัยเพื่อให้ผรู้ บั บริการพึงพอใจ
ส่วนงานสถิตใิ ห้บริการสถิตขิ อ้ มูลทางการแพทย์ของโรงพยาบาล โดยทางานร่วมกับศูนย์คอมพิวเตอร์
เพื่อตอบสนองเทคโนโลยีสารสนเทศและเวชระเบียน โดยมีการบริหารในรูปแบบคณะกรรมการ
สารสนเทศและเวชระเบียน(IM) ซึง่ เป็ นตัวแทนจากหน่ วยงานต่างๆ ของโรงพยาบาลมาร่วมวางแผน
และ ออกแบบระบบเวชระเบียนและการจัดเก็บข้อมูล โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อรองรับทัง้ ผูม้ ารับรับบริการ
ภายในและผูร้ บั บริการภายนอกเพื่อสะดวกต่อผูใ้ ห้บริการและผูม้ ารับบริการเพื่อความสะดวกในการใช้
มากทีส่ ุด และ ช่วยในการจัดทารายงานต่าง ๆ เพื่อให้ได้ใช้ประโยชน์จากการจัดทารายงานให้มากทีส่ ุด
รวมทัง้ สะท้อนผลงานตลอดจนปั ญหาของสถานการณ์ดา้ นสุขภาพของผูร้ บั บริการ เพื่อให้มกี ารนาข้อมูล
ทีไ่ ด้มา ใช้ในการวางแผนงานการดาเนินงาน
ก.2. เป้ าหมาย
ผูร้ บั บริการได้รบั การบริการเวชระเบียนและบริการสอบถามข้อมูลอื่นๆได้อย่างถูกต้อง อย่าง
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ปลอดภัยและพึงพอใจ ตรวจสอบสิทธิผรู้ บั บริการและส่งตรวจสิทธิได้
ถูกต้องเพื่อเอือ้ ข้อมูลให้งานเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล ได้ถูกต้อง และบันทึกข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องใน
ฐานข้อมูลเพื่อเอือ้ ให้การจัดทารายงานสถิตติ ่างๆ ถูกต้อง ครบถ้วน
ข. ขอบเขตการให้บริ การ ( Scope of Service )
1. ให้บริการจัดทา บันทึก จัดเก็บ ค้นหาเวชระเบียนตลอด 24 ชัวโมง
่ อย่างถูกต้อง รวดเร็ว
ครบถ้วน ปลอดภัยเพื่อให้ผรู้ บั บริการพึงพอใจ
2. ตรวจสอบสิทธิผรู้ บั บริการและส่งตรวจสิทธิได้ถูกต้องเพื่อเอือ้ ข้อมูลให้งานเรียกเก็บค่า
รักษาพยาบาล ได้ถูกต้อง
3. บันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลเพื่อเอือ้ ให้การจัดทารายงานสถิตติ ่างๆ ถูกต้อง ครบถ้วน
4. ให้รหัสโรคตามมาตรฐานระหว่างประเทศ ได้แก่ ICD-10 สาหรับวินิจฉัยโรค และ ICD- 9
สาหรับหัตถการต่างๆ
5. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของเวชระเบียน

ค.ผูร้ บั ผลงานและความต้องการของผู้รบั ผลงานสาคัญ
ผูร้ บั ผลงาน
ความต้องการของผูร้ บั ผลงาน
ความต้องการของผูร้ บั บริการภายนอก
ผูร้ บั บริการทีม่ าตรวจรักษาและรับบริการ -ได้รบั บริการทีถ่ ูกต้อง รวดเร็ว และพึงพอใจอัธยาศัยดี
อื่นๆ
ยิม้ แย้ม เต็มใจบริการ
-จัดลาดับการให้บริการได้ตามความเร่งด่วนของผูม้ ารับ
บริการ
- ได้รบั การรักษาจากประวัตเิ ดิมทีถ่ ูกต้อง ครบถ้วน
- ได้รบั การพิทกั ษ์สทิ ธิผปู้ ่ วย
-ได้รบั ข้อมูล คาแนะนาขัน้ ตอนของการมารับบริการ
อย่างถูกต้อง เข้าใจ
-การดูแลเอาใจใส่ ใช้คาพูดทีไ่ พเราะสุภาพ มีมารยาทที่
ดี
-มีเครือ่ งมืออุปกรณ์พร้อมและพอเพียง(ปากกา/ดินสอ
ในการกรอกบัตรใหม่)
-สถานทีส่ ะอาด เป็ นระเบียบเรียบร้อย และปลอดภัย
โรงพยาบาลอื่นและเจ้าหน้าทีส่ ถานี
-รับทราบข้อมูลผูป้ ่ วยทีถ่ ูกต้อง ครบถ้วนจากเวช
อนามัย/PCU
ระเบียนผูป้ ่ วย
หน่วยงานอื่นทีม่ าประสานขอข้อมูลเช่น
-ได้รบั การประสานงานทีด่ ี ในการสื่อสารขอประวัติ
สสจ. , สปสช.
ผูป้ ่ วยทีถ่ ูกต้อง ถูกคน
หน่วยงานทีม่ าประสานขอประวัตเิ วช
-ได้รบั ข้อมูลและรายงานทีถ่ ูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว
ระเบียนเพื่อนาไป Audit
-ได้รบั เวชระเบียนตามการประสานขอตามหนังสือที่
แนบมาครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็ว
ความต้องการของผูร้ บั บริการภายใน
หน่วยงานด้านการรักษาผูป้ ่ วย
- ได้เวชระเบียนทีถ่ ูกต้อง ถูกคน ประวัตไิ ม่สญ
ู หาย
(OPD,ER,DM,HT,COPD,กลุ่มเวช กาย - ได้รบั บริการทีต่ รงตามความต้องการ,ถูกต้อง ,ครบ
ภาพ,ห้องให้คาปรึกษา,ห้องยา,ตึกผูป้ ่ วย
ถ้วน,รวดเร็ว
ใน,ห้อง LAB )
- ได้สารสนเทศทีเ่ ชื่อถือได้ทนั เวลาและมีประโยชน์
-คลินิกต่างๆ,ทีมพัฒนาคุณภาพ,ทีมนา
- ได้รบั การตอบสนองด้านการประสานขอสาเนาเวช
โรงพยาบาล และหน่วยงานทุกงาน
ระเบียนอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ชัดเจนและ ครบถ้วน
-งานธุรการ
- ประสานงานติดตามพนักงานขับรถโรงพยาบาลได้
-งานยานพาหนะ
ทันเวลาตามแนวทางการส่งต่อผูป้ ่ วย
- ทุกท่านทีม่ าประสานงาน
-ได้รบั บริการทีพ่ งึ พอใจ อัธยาศัยดียม้ิ แย้ม เต็มใจ
บริการ

ง.ประเด็นคุณภาพที่สาคัญ (Key Quality Issue )
1. บริการเวชระเบียนที่ถูกต้อง ถูกคน เพื่อผู้รบั บริการได้รบั ประวัติการรักษาที่ต่อเนื่อง รวดเร็ว
ตามลาดับความเร่งด่วนจากการคัดกรองอาการของผูม้ ารับบริการ
2. ให้บริการเวชระเบียนทีถ่ ูกต้อง ถูกคน เพื่อผูใ้ ห้บริการได้รบั ประวัตกิ ารรักษาทีต่ ่อเนื่อง รวดเร็ว
ในการให้การรักษาต่อเนื่องหรือนาไปทบทวนและทารายงานต่างๆจากทุกหน่วยงาน
3. ตรวจสอบสถานะของเวชระเบียนทีย่ มื ออกไปได้ เวชระเบียนรับคืนตรงตามกาหนดทีว่ างไว้
และมีการจัดเก็บในสถานทีป่ ลอดภัย ไม่เสียหาย ไม่สญ
ู หาย
4. ผูร้ บั บริการและผูใ้ ห้บริการมีความพึงพอใจในการบริการของงานเวชระเบียนและสถิติ
5. มีการบันทึกข้อมูลทีถ่ ูกต้อง ครบถ้วนในเวชระเบียนและฐานข้อมูล
6. รวบรวมข้อมูลและจัดทารายงานได้ถูกต้องและจัดส่งตามกาหนด
7. ตรวจสอบฐานข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนออกรายงาน
8. ให้รหัสโรคตามมาตรฐานระหว่างประเทศ ได้แก่ ICD-10 สาหรับวินิจฉัยโรค และ ICD- 9 สาหรับ
หัตถการต่างๆ ได้ถูกต้อง
จ.1 ความท้าทาย
1. การลดระยะเวลารอคอย เวชระเบียนถูกต้อง ถูกคนและผูร้ บั บริการพึงพอใจ
2.จัดทาสารสนเทศทีเ่ ป็ นประโยชน์และเชื่อถือได้รว่ มกับงานคอมพิวเตอร์เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผูบ้ ริหารและสามารถนาไปใช้ในการพัฒนาระบบบริการของโรงพยาบาลได้
3. อัตราความสมบูรณ์ของเวชระเบียน 98 %

จ.2 ความเสี่ยงสาคัญ
ความเสี่ยงที่สาคัญ
1.เสีย่ งต่อการระบุตวั
ผูป้ ่ วยผิดคนซึง่
โรงพยาบาลกันตังใช้ 2
ระบบ คือระบบใช้ใบนา
ทางและใช้ระบบOPD
CARD ผูป้ ่ วยเรือ้ รัง

2. การค้นเวชระเบียน
ผูป้ ่ วยเรือ้ รังทีม่ ี OPD
CARD ผิดคน

แนวทางป้ องกันและแก้ไข
1.ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการระบุตวั ผูป้ ่ วยตาม
Safety goal
2.ประสานงานกับ จนท.งานผูป้ ่ วยนอก นาปั ญหา
เข้าประชุมทบทวนทุกเดือน
3.จุดแจกคิวร่วมกับจุดคัดกรองและจุดซักประวัติ
ตรวจสอบชื่อ สกุลผูป้ ่ วย , ประวัตกิ ารเจ็บป่ วย
ตรวจสอบชื่อ สกุลทัง้ ในบัตรรพ. บัตรประชาชน
และOPDCard หรือใบนาทาง และตรวจสอบ ชื่อ
สกุล หลังจาก Key เลข HN ว่าเป็ นคนเดียวกัน
ประสานงานกับห้องตรวจ ถ้าพบว่าไม่มบี นั ทึกใน
คอมฯ ให้ส่งOPD Card กลับคืนจุดซักประวัติ
ทันทีเพื่อส่งกลับมาแก้ไขทีห่ อ้ งบัตร
4. จุดนัดตรวจสอบชื่อ สกุลซ้าก่อนส่งเข้าตรวจ
และจุดตรวจรักษาตรวจสอบซ้าหลังตรวจเสร็จ
5.ทบทวนอุบตั กิ ารณ์ความเสีย่ งทุกเดือน
1.ค้นเวชระเบียนด้วยความระมัดระวัง ตรวจสอบ
หลักฐานต่าง ๆ ให้ตรงกับ เวชระเบียน
2.พิมพ์ ชื่อ - สกุล อายุ HN เลขทีบ่ ตั รประชาชน
ให้ชดั เจน
3.กรณีผปู้ ่ วยทีม่ ชี ่อื -สกุล ซ้ากันจัดทาป้ าย
สติก๊ เกอร์คาว่า "ชื่อ-สกุล นี้ม ี 2 คน" ติดทีม่ ุมขวา
ด้านบนของเวชระเบียนและ บัตรประจาตัวผูป้ ่ วย
เพื่อให้เห็นได้งา่ ยและชัดเจน พร้อมทัง้ ให้
สอบถามข้อมูลเพิม่ เติมเพื่อป้ องกันการทาบัตรผิด
คน

ผลลัพธ์ที่เกิ ดขึ้น
*ปี 2559 พบอุบตั กิ ารณ์ การ
ออกใบนาทางระบุตวั ผูป้ ่ วยผิดคน
80 ครัง้ /ปี คิดเป็ นร้อยละ 0.004

*ปี 2559 พบอุบตั กิ ารณ์การค้นเวช
ระเบียนผูป้ ่ วยเรือ้ รังทีม่ ี OPD
CARD ผิดคน 20 ครัง้ /ปี จาก
ยอด 30,000 แฟ้ มระเบียนผูป้ ่ วย
เรือ้ รังทีม่ ี OPD CARD คิดเป็ น
ร้อยละ 0.0006

ความเสีย่ งทีส่ าคัญ
3.เวชระเบียนผูป้ ่ วย
เรือ้ รังทีม่ ี OPD CARD
หาย

4. การบันทึกเวช
ระเบียนไม่สมบูรณ์

5. พฤติกรรมบริการ

แนวทางป้ องกันและแก้ไข
1. มีสถานทีจ่ ดั เก็บเวชระเบียนทีป่ ลอดภัย มิดชิด
เหมาะสมและเพียงพอ
2. มีการลงบันทึกการยืม - คืนบัตรทุกฉบับใน
โปรแกรม Hosxp
3.จัดส่งเวชระเบียนไปยังจุดบริการ หากจุด
บริการใดให้ผปู้ ่ วยถือบัตรเองต้องใส่ในซองนาส่ง
OPD CARD
4. ติดตามเวชระเบียน ทีส่ ่งตรวจตามจุดต่าง ๆ
มาเก็บเข้าล๊อก เพื่อให้เป็ นปั จจุบนั
5. ตรวจสอบการค้างส่ง OPD CARD ด้วย
โปรแกรม HOSXPแล้วลงรับในโปรแกรม
1. บันทึกรายละเอียดของข้อมูลให้ชดั เจน
ครบถ้วน ถูกต้อง พร้อมทัง้ แก้ไขให้เป็ นปั จจุบนั
อยูเ่ สมอ
2. ชีแ้ จงเจ้าหน้าทีใ่ ห้ทราบและปฏิบตั ิ
3.มีทมี MRA ของโรงพยาบาลตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของเวชระเบียนทุกเดือน

ผลลัพธ์ที่เกิ ดขึ้น
- ปี 2559 การค้นเวชระเบียน
ผูป้ ่ วยเรือ้ รังทีม่ Oี PD CARD ผิด
คนพบอัตราบัตรสูญหายเป็ น
0.00003 % จึงได้ทา RCA ในเรือ่ ง
นี้พบว่าเกิดจากจุดบริการส่งผูป้ ่ วย
ไปรับบริการจุดอื่นแล้วต้องให้
ผูป้ ่ วยถือบัตรไปเองผูป้ ่ วยนาบัตร
กลับบ้านไป
- ได้นาประเด็นความเสีย่ งเรื่อง
บัตรหายเสนอเข้าทีป่ ระชุมทีม IM
เพื่อหาแนวทางร่วมกัน
1.มีการกาหนดขัน้ ตอนการ
ตรวจสอบข้อมูลผูป้ ่ วยทุกรายใน
เรือ่ งข้อมูลทัวไปคนไข้
่
2.มีปรับปรุงแบบฟอร์มการกรอก
ข้อมูลคนไข้ให้มกี ารลงรายละเอียด
เพิม่ ขึน้
3.ผลการตรวจสอบเวชระเบียน
ผูป้ ่ วยนอกร้อยละ 93.02 ผูป้ ่ วยใน
ร้อยละ 90.97
1. ให้บริการตามมาตรฐานพฤติกรรมบริการ,
-ไม่พบข้อร้องเรียนในเรือ่ ง
ประเมินผลการปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน ทุก 1 เดือน พฤติกรรมบริการทีร่ นุ แรง
2. จัดอบรมย่อยเรือ่ งพฤติกรรมบริการใน
หน่วยงาน
- ประเมินผลความพึงพอใจของ
3. ชมเชย/ยกย่อง เจ้าหน้าทีท่ ม่ี พี ฤติกรรมบริการ ผูร้ บั บริการได้รอ้ ยละ 88.90
ทีด่ ี เพื่อเป็ นแบบอย่าง
4.ดูแลติดตามพฤติกรรมของผูใ้ ห้บริการให้เป็ นไป
อย่างเหมาะสมถูกต้องสม่าเสมอ

6.เสีย่ งต่อการเปิดเผย
ความลับของผูร้ บั บริการ
(เสีย่ งต่อการถูก
ฟ้ องร้อง/ร้องเรียน)

7.ความไม่ถูกต้องและ
ไม่น่าเชือ่ ถือของ
รายงาน

1. ปฏิบตั ติ ามแนวทางการพิทกั ษ์สทิ ธิของ
ผูร้ บั บริการ ดังนี้
1.1 แนวทางการค้นบัตร
1.2 แนวทางการขอประวัตกิ ารรักษา
1.3 แนวทางการรักษาความลับ รายละเอียดดังนี้
2. มีสถานทีจ่ ดั เก็บเวชระเบียนทีป่ ลอดภัย มิดชิด
เหมาะสมและเพียงพอ
3. ปฏิบตั ติ ามแนวทางการรักษาความลับของ
ผูป้ ่ วย
4. กาหนดตัวบุคคลทีท่ าหน้าทีเ่ กีย่ วกับการค้น
บัตร,การจัดเก็บเอกสาร
5. ปฏิบตั ติ ามแนวทางขอประวัตกิ ารรักษาของ
ผูป้ ่ วย
6. มีระบบและแนวทางการยืม-คืนเวชระเบียน
7. มีแนวทางการจัดส่งเวชระเบียนไปยังจุด
บริการ
8.มีนโยบายให้เจ้าหน้าทีต่ ระหนักและเข้าใจถึง
การรักษาความลับของผูป้ ่ วย
8.1 แนวทางการไม่เปิ ดเผยร่างกายของ
ผูร้ บั บริการ
8.2 แนวทางการล่วงละเมิดทางเพศ
9. ทบทวนอุบตั กิ ารณ์ความเสีย่ งทุกเดือน
1. จัดอบรมการลงข้อมูลการใช้โปรแกรม HosXp
ให้กบั เจ้าหน้าทีท่ ุกหน่วยบริการ
2. อบรม ICD-10 และ ICD-9 ให้แก่ผทู้ ท่ี าหน้าที่
เป็ นแพทย์
3. ตกลงนิยามการลงข้อมูลเพื่อตอบสนอง
รายงานทีแ่ ต่ละหน่วยต้องการได้
4. ตรวจสอบความถูกต้องของการลงข้อมูลก่อน
นาออกรายงาน
5. ไม่ใช้คาย่อทีไ่ ม่เป็ นสากลในการวินิจฉัย
6.จัดตัง้ ประชุมทีม IM ทุกเดือน เพื่อพุดคุยเรือ่ ง
ข้อมูลสถิตใิ นโรงพยาบาลทัง้ หมด

1.มีสถานทีจ่ ดั เก็บเวชระเบียนที่
ปลอดภัย ในกรณีคนไข้คดีและ
คนไข้ทม่ี ปี ระวัตทิ เี ป็ นความลับไว้
ในตูป้ ิ ดมิดชิดมีกุญแจ ซึง่ หาก
ต้องการเปิ ดต้องผ่านการเห็นชอบ
จากเจ้าหน้าทีผ่ ดู้ แู ลกุญแจซึง่ ถือ
เป็ นความลับเฉพาะ
2.ยังคงมีบุคคลภายนอกเข้ามาใน
ห้องบัตรเนื่องจากพืน้ ทีเ่ ก็บบัตร
และพืน้ ทีท่ างานเป็ นพืน้ ทีเ่ ชื่อมกัน
ซึง่ จาเป็ นต้องเข้ามาประสานงาน
แต่กม็ แี นวทางห้ามผูไ้ ม่เกี่ยวข้อง
ค้นบัตรเอง
3.เน้นยา้ ให้เจ้าหน้าทีต่ ระหนักและ
เข้าใจถึงการรักษาความลับของ
ผูป้ ่ วยไม่นาความลับหรือประวัติ
ของผูป้ ่ วยไปเผยแพร่
4.*ปี 59 ไม่พบข้อร้องเรียนเรือ่ ง
การละเมิดสิทธิ ์
*เจ้าหน้าทีง่ านเวชระเบียนปฏิบตั ิ
ตามแนวทางพิทกั ษ์สทิ ธิ ์ของ
ผูร้ บั บริการร้อยละ 100
1. เจ้าหน้าทีม่ คี วามรูใ้ นการลง
ข้อมูลในโปรแกรม HosXP
2.แพทย์สามารถเลือกลงรหัส ICD10 และ ICD-9 ได้ตรงตามการ
วินิจฉัยโรคและหัตถการทีท่ ากับ
ผูป้ ่ วย
3.สามารถเขียนเงือ่ นไขการออก
รายงานได้ตรงตามความต้องการ
ของผูร้ บั บริการ
4. ข้อมูลทีผ่ ่านการตรวจสอบความ
ถูกต้องสามารถออกรายงานได้
น่าเชื่อถือ

5. สามารถสื่อสารการวินิจฉัยได้
ถูกต้องตรงตามคาย่อทีเ่ ป็ นสากล
8..เสีย่ งต่อการเกิด
อัคคีภยั ในหน่วยงาน

1. สร้างความตระหนักในการสังเกต ค้นหาและ
รายงานความเสีย่ งด้านอัคคีภยั ในหน่วยงาน
2. จัดให้เจ้าหน้าทีใ่ นหน่วยงานได้ฝึกอบรม
เกีย่ วกับเรือ่ งเครือ่ งควบ Fire Alarm การดูแล
อุปกรณ์ไฟฟ้ าภายในหน่วยงานเบือ้ งต้น
3. จัดทาแนวทางในการป้ องกันการเกิดอัคคีภยั
ในหน่วยงานและมีการซ้อมแผนอัคคีภยั
4. กาหนดบทบาทและหน้าทีใ่ ห้แก่เจ้าหน้าทีใ่ น
หน่วยงานรับผิดชอบเมือ่ เกิดอัคคีภยั
6. ฝึกซ้อมการการเกิดอัคคีภยั ในหน่วยงานปี ละ
1 ครัง้ และประเมินผลปรับปรุงแก้ไข

- ประสานกับทางเจ้าหน้าทีผ่ ดู้ แู ล
ระบบไฟฟ้ าของโรงพยาบาลมาให้
ความรูใ้ นการดูแลและ กาหนด
มาตรการตรวจสอบอุปกรณ์
ร่วมกัน
- เจ้าหน้าทีท่ ุกคนผ่านการอบรม
ฝึกซ้อมการเกิดอัคคีภยั ใน
หน่วยงานปี ละ 1 ครัง้
- ตรวจสอบเครือ่ งใช้ไฟฟ้ าให้
อยูใ่ นสภาพพร้อมใช้อย่าง
สม่าเสมอไม่เกิดความเสีย่ งทีส่ ่งผล
ให้เกิดอัคคีภยั
-เจ้าหน้าทีม่ คี วามตระหนักในการ
สังเกตและค้นหาความเสีย่ งด้าน
อื่นๆ

ฉ. ปริ มาณงานและทรัพยากรในด้านผู้ปฏิ บตั ิ งาน ( คน เครื่องมือ เทคโนโลยี)
ฉ.1 ปริ มาณงาน ลักษณะสาคัญของงานบริ การและปริ มาณงาน
ปริ มาณงาน
ปี 2557
ปี 2558
1.ทาบัตรผูป้ ่ วยใหม่
2.ตรวจสอบสิทธิผปู้ ่ วย
3.ค้น-จัดเก็บบัตรผูม้ ารับบริการและส่งตรวจ
4.ให้บริการค้น-จัดเก็บเวชระเบียนผูป้ ่ วยใน
5.ลงทะเบียนยืม-คืนเวชระเบียนทุกฉบับทีน่ าออกไปใน
โปรแกรม
6.ให้บริการค้น-จัดเก็บเวชระเบียนแก่เจ้าหน้าทีท่ งั ้ ภายใน
และภายนอก
7.ให้บริการค้นเวชระเบียนในการเบิกประกัน
8.จานวนผูป้ ่ วยในทีต่ อ้ งลงรหัส ICD-10และICD -9
9.จานวนผูป้ ่ วยนอกทีต่ อ้ งลงรหัส ICD-10และICD -9
10.จานวนผูร้ บั บริการทีต่ อ้ งลงรหัส ICD-10และICD -9

ฉ.2 ทรัพยากร
ฉ.2.1 ด้านบุคลากร
ประเภท
จานวนที่ จานวน ส่วน
ควรมี ที่มีจริ ง ขาด
ปี 59
เจ้าหน้าทีเ่ วชสถิติ
4
4
0
เจ้าหน้าทีห่ อ้ งบัตร
6
6
0

ปี 2559

15589 ฉบับ
172469 ครัง้
172469 ครัง้
8998 ฉบับ
1799 ฉบับ

19500 ฉบับ
197405 ครัง้
197405 ครัง้
10225 ฉบับ
2051 ฉบับ

31178ฉบับ
197218ครัง้
197218ครัง้
11486ฉบับ
2297 ฉบับ

1799 ฉบับ

2051 ฉบับ

2297 ฉบับ

50 ฉบับ
8998 ราย
147866 ครัง้
24603 ครัง้

65 ฉบับ
10225 ราย
161110 ครัง้
36295 ครัง้

84 ฉบับ
11486 ราย
175226ครัง้
21992 ครัง้

จานวนที่ขอเพิ่ ม
ปี
ปี
ปี
60 61 62
0
0
0
0
0
0

การจัดการเมื่อไม่เพียงพอ

เพียงพอ
ปรับกระบวนการทางานและ
บริหารจัดการอัตรากาลังให้
เหมาะสม

ฉ.2.2 เทคโนโลยี
ประเภท
จานวนที่ จานวน ส่วน
ควรมี ที่มีจริ ง ขาด
ปี 59
คอมพิวเตอร์
8
8
เครือ่ งพิมพ์บตั ร
3
3
เครือ่ งขยายเสียง
1
1
โทรศัพท์
2
2
-

จานวนที่ขอเพิ่ ม
ปี
ปี
ปี
60 61 62
-

การจัดการเมื่อไม่เพียงพอ

-มีเครือ่ งสารองจากห้องคอมพิวเตอร์
-มีเครือ่ งสารองจากห้องคอมพิวเตอร์

ฉ.2.3 เครื่องมือที่สาคัญได้แก่
ประเภท
จานวนที่ จานวน ส่วน จานวนที่ขอเพิ่ ม
การจัดการเมื่อไม่เพียงพอ
ควรมี ที่มีจริ ง ขาด ปี
ปี
ปี
ปี 59
60 61 62
ชัน้ เก็บ OPD
พืน้ ที่
พืน้ ที่ ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี
- เพียงพอ
CARD
จัดเก็บได้ จัดเก็บ
50000
ได้
ฉบับ
30000
ฉบับ
บันไดปี นค้นบัตร
1 อัน
1 อัน
- - ใช้วธิ กี ารสลับกันใช้และใช้เก้าอี้
เหยียบแทน
3.ตัวชี้วดั ผลการดาเนิ นงาน (Performance Indicator)
ตัวชีว้ ดั

เป้ าหมาย

ปี 57

ปี 58

ปี 59

1.อัตราการค้นบัตรเรือ้ รังผิด
คน(คน/ปี )

ร้อยละ 0

0.0008(12)

0.0007(9)

0.0006(5)

2.อัตราการออกใบแทน กรณี
ค้นบัตรไม่พบ(คน/ปี )

น้อยกว่าร้อยละ 1

0.03(9)

0.023(7)

0.016(5)

3.อัตราความสมบูรณ์ของการ
บันทึกเวชระเบียนผูป้ ่ วยใน

>=ร้อยละ85

89.47

93.27

91.99

4.ระยะเวลาทาบัตร
4.1 ระยะเวลาการรอบัตรเก่า

บัตรเก่าไม่เกิน 9
นาที

9

7

6

4.2 ระยะเวลาการรอบัตรใหม่

บัตรใหม่ไม่เกิน
14 นาที

10

9

8

5.ร้อยละความพึงพอใจของ
ผูร้ บั บริการ

>85

87.50

88.10

88.90

ตัวชี้วดั 1. การทาบัตรผิดคนเป็ นร้อยละ 0
กราฟ / Control Chart

การแปรผล / การใช้ ประโยชน์
อัตราการค้นบัตรผิดคนของเจ้าหน้าที่หอ้ งในปี 59 สิ้นปี
สรุ ปตัวเลขของการทาบัตรผิด ก็นาตัวเลขที่ได้เข้ามาพูดคุยในวาระ
การประชุมประจาเดือน นาปั ญหานี้มาแก้ไข ปรับปรุ ง พัฒนา ทา
CQIร่ วมกัน หาข้อผิดพลาด และแนวทางแก้ไขปั ญหาไม่ให้เกิดขึ้น
หรื อลดน้อยลงจากเดิม โดยการเพิม่ การตรวจสอบให้ละเอียดตั้งแต่
กระบวนการรับบัตร ตรวจสอบสิทธิบตั ร การค้นบัตร และการส่ง
ตรวจบัตร สิ่ งสาคัญที่เพิ่มขึ้นในกระบวนการเดิม คือเพิ่มการ
ตรวจสอบในการคัดแยกเวชระเบียนไปยังจุดต่างๆ โดยตรวจสอบ
ว่าบัตรรพ. บัตรสิ ทธิและแฟ้มเวชระเบียนตรงกันหรื อไม่ พร้อม
เซ็นชื่อผูต้ รวจสอบด้วยทุกครั้ง ซึ่งการตรวจสอบนี้จะเป็ นการ
ตรวจสอบครั้งสุดท้ายก่อนนาเวชระเบียนส่งทุกครั้ง และพัฒนา
ศักยภาพของเจ้าหน้าที่ตอ่ เนื่องส่งผลให้ขอ้ มูลปี 2559 มียอดลดลง

ตัวชี้วดั 2.อัตราการออกใบแทนน้อยกว่าร้อยละ 1
กราฟ / Control Chart

การแปรผล / การใช้ ประโยชน์
จากกราฟตัวชี้วดั ของอัตราการออกใบแทน ในกรณี ที่คน้
บัตรไม่พบ เห็นได้วา่ ข้อมูลในปี 2557 กราฟจะขึ้นสูง มีอตั ราการออก
ใบแทนมาก ห้องบัตรได้นาปั ญหานี้มาจัดทาCQIในหัวข้อที่สาคัญ
ที่สุด เร่ งพัฒนา ปรับปรุ งอย่างเร่ งด่วน ได้กิจกรรมในการพัฒนางาน
คือ นาปั ญหาเข้าร่ วมกับทีมIM นาโปรแกรมHosxp.มาใช้ในระบบ
การรับ-คืนเวชระเบียน เพิ่มกิจกรรมนี้ข้ ึน เพื่อใช้ในการรู ้วา่ เวช
ระเบียนที่ส่งออกไปได้กลับคืนมาในห้องบัตรแล้ว หากยังไม่ได้รับ
คืนจะได้ติดตามทันที และเพิ่มระบบการยืม-คืนเวชระเบียนให้มี
มาตรฐานมากขึ้น กาหนดการเข้าถึงห้องบัตร การเน้นย้าเจ้าหน้าที่ใน
การจัดเรี ยงแฟ้มเวชระเบียนให้ถกู ต้องก่อนการแจกล็อก การเข้าล็อก
ต้องตรวจดูให้ละเอียดมากกว่าเดิม และเพิ่มกิจกรรมการตรวจ
ล็อกก่อนกลับบ้าน 15 นาที ทาให้ปัญหาในการหาเวชระเบียนไม่พบ
ลดน้อยลงมากกว่าเดิม และเห็นผลชัดเจนขึ้นในปี 59 พัฒนาเป็ น
ระบบ paperless ระบบ OPD CARDน้อยลง ทาให้ง่ายในเรื่ อง
ทะเบียนคุมการออกใบแทนซึ่งจะทาการติดตาม OPD CARD ตัวจริ ง
ให้พบและได้ปรับตัวชี้วดั ให้อตั ราการออกใบแทนน้อยกว่า 2 % เป็ น
น้อยกว่า 1 %

ตัวชี้วดั 3.ความสมบูรณ์ของการบันทึกเวชระเบียนได้ครบถ้วน ถูกต้องร้อยละ 85
กราฟ / Control Chart

การแปรผล / การใช้ ประโยชน์
จากข้อมูลการบันทึกความสมบูรณ์ของเวชระเบียน
ในขณะนี้ขอ้ มูลที่เก็บเป็ นข้อมูลเฉพาะในส่ วนของข้อมูลพื้นฐาน
ของผูป้ ่ วยเท่านั้น โดยมีการAudit โดยทีม MRA ผูป้ ่ วยนอกและ
ในส่ วนของข้อมูลทัว่ ไป การบันทึกทางการพยาบาล และการ
รักษา การให้รหัส จึงกาลังดาเนินการในส่ วนของตรวจสอบเวช
ระเบียนผูป้ ่ วยนอกให้ละเอียดและครอบคลุมมากยิง่ ขึ้นทุกเดือน
ซึ่ งสามารถสุ่ มตรวจสอบเวชระเบียนได้จานวนมากขึ้นจึงพบการ
บันทึกเวชระเบียนไม่สมบูรณ์เพิ่มมากขึ้น คะแนนการตรวจสอบ
จึงตกที่คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ ก็ได้นามาพัฒนา ปรับปรุ งในส่ วน
ของการนาโปรแกรมมาใช้ปรับปรุ ง เพิ่มเติมความละเอียดของ
โดยการปรับฟอร์มต่างให้มีความละเอียดมากยิง่ ขึ้น ทาให้อตั รา
ความสมบูรณ์ของเวชระเบียนดียงิ่ ขึ้นจากที่ต้ งั เกณฑ์ไว้ ร้อยละ85
ในอนาคตทีมตั้งความท้าทายไว้ที่ร้อยละ98

ตัวชี้วดั 4.ระยะเวลาในการรอบัตร
4.1 บัตรเก่าไม่เกิน 9 นาที
กราฟ / Control Chart

ระยะเวลาการทาบัตรเก่า

4.2 บัตรใหม่ไม่เกิน 14 นาที

การแปรผล / การใช้ ประโยชน์
4.1 จากข้อมูลกราฟของตัวชี้ วดั ในเรื่ องระยะเวลาการรอ
บัตรจากห้องบัตรไปยังจุดต่างๆ มีการกาหนดมาตรฐานในการทา
บัตรเก่าประกันเวลาไม่เกิน 18 นาทีในปี ก่อนหน้านี้ หลังจากร่ วม
ทา Lean ลดขั้นตอนการบริ การกับงานผูป้ ่ วยนอกและใช้ระบบ
paperless ผลงานที่หอ้ งบัตรทาได้พบว่า ทาบัตรได้โดยใช้
ระยะเวลาที่ลดลง 9 นาที จึงปรับการประกันระยะเวลาการทา
บัตรเก่าในอนาคตเป็ นไม่เกิน 9 นาที ทุกจุดได้รับบริ การ รวดเร็ ว
ครบถ้วน ถูกต้อง ได้เพิ่มคุณภาพความถูกต้องของการบันทึก
ข้อมูลมากขึ้น

การแปรผล / การใช้ ประโยชน์
4.2 จากข้อมูลกราฟของตัวชี้ วดั ในเรื่ องระยะเวลาการรอ
บัตรจากห้องบัตรไปยังจุดต่างๆ มีการกาหนดมาตรฐานในการทา
บัตรใหม่ประกันเวลาไม่เกิน 24 นาทีในปี ก่อนหน้านี้ หลังจาก
ร่ วมทา Lean ลดขั้นตอนการบริ การกับงานผูป้ ่ วยนอกและใช้
ระบบ paperless ผลงานที่หอ้ งบัตรทาได้พบว่า ทาบัตรได้โดย
ใช้ระยะเวลาที่ลดลง 14 นาที จึงปรับการประกันระยะเวลาการทา
บัตรใหม่ในอนาคตเป็ นไม่เกิน 14 นาที ทุกจุดได้รับบริ การ
ระยะเวลาการทาบัตรใหม่
รวดเร็ ว ครบถ้วน ถูกต้อง ได้เพิ่มคุณภาพความถูกต้องของการ
บันทึก
ตัวชี้วดั 5.คะแนนความพึงพอใจของผูร้ บั บริการมากกว่าร้อยละ 85

กราฟ / Control Chart
การแปรผล / การใช้ ประโยชน์
คะแนนความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
แต่จะนามาปรับปรุ งพัฒนางานต่อยิง่ ๆขึ้นไปเพื่อให้ได้คะแนน
สู งขึ้นกว่าเดิม โดยนาคะแนนในแต่ละส่ วนของแบบสอบถามมา
แจงแต่ละเรื่ องเพื่อที่จะได้วเิ คราะห์ลงลึกในขั้นตอนที่ยงั ได้
คะแนนต่าเพื่อนามาทา CQI พัฒนาต่อไป

ตัวชี้วดั
7.อัตราการร้องเรียนการละเมิด/เปิ ดเผยเป็ นร้อยละ 0
หมายเหตุ
ตัวชี้วดั ข้อนี้ ไม่พบอัตราการร้องเรียน
การแปรผล / การใช้ประโยชน์
จากการเก็บข้อมูลตัวชีว้ ดั นี้ทางห้องบัตรมีความภูมใิ จในผลการปฏิบตั งิ านนี้ม ากและยังจะคง
รักษามาตรฐานการปฏิบตั งิ านนี้ไว้ให้ดตี ลอดไป
4.กระบวนการหรือระบบงานเพื่อบรรลุเป้ าหมายและมีคณ
ุ ภาพ
4.1 ระบบงานที่ใช้อยู่ในปัจจุบนั
การพัฒนาคุณภาพ

เหตุที่มาก่อนหน้ านี้

เครื่องมือ
ผลลัพธ์
ระยะเวลา
คุณภาพที่ใช้
1.มีระบบการตรวจสอบบัตร - มีการค้นบัตรผิดคน
CQI
ในปี 59 พบว่ายอดการ ต.ค.58 – ก.ย.59
เพื่อป้ องกันบัตรผิดคน
เกิดขึน้ ซึง่ เป็ นความ
ค้นบัตรผิดคนลดลงจาก
- มีการตรวจสอบบัตรผูป้ ่ วย เสีย่ งทีส่ ่งผลกับการ
ปี งบ 58 ซึง่ เราได้นามา
ให้ช่อื ตรงกันกับคิว
รักษาและเป็ น
วางแผนหาแนว
- ซักถามตรวจสอบประวัติ
อันตรายต่อผูป้ ่ วย
ทางแก้ไขต่อเพื่อทีจ่ ะได้
ผูป้ ่ วย เพื่อให้ระบุตวั ผูป้ ่ วยได้ หากมีการรักษาโดยดู
นามาหาแนวทาง
อย่างถูกคน
จากประวัตกิ ารรักษา
ปรับปรุงผลงานให้ดี
- หากพบว่าผูป้ ่ วยคน
ทีผ่ ดิ คนไป
ยิง่ ขึน้ กว่าเดิมโดยตัง้

เดียวกันมี 2 HNจะทาการ
รวมประวัตเิ ป็ นเลข HN เดียว - พบอัตราค้นบัตรผิด
- ทาสัญลักษณ์ตดิ ไว้ท่ี
คนสูงถึงร้อยละ
หน้าปก OPD CARD กรณี 0.0008
ผูป้ ่ วยมีช่อื ซ้ากัน
- ตรวจสอบก่อนทีจ่ ะส่งบัตร
ไปจุดบริการอื่น ๆ

การพัฒนาคุณภาพ

เหตุที่มาก่อนหน้ านี้

2.ระบบลดการจัดเก็บ OPD
CARD ในผูป้ ่ วยทีไ่ ม่ใช้โรค
เรือ้ รังและเพิม่ ระบบ
Paperless
คัดเลือก OPD CARD ทีข่ าด
การติดต่อกับโรงพยาบาลเกิน
5 ปี ออก เพื่อลดความ
หนาแน่นของการจัดเก็บแล้ว
พิมพ์ใบปะหน้าใหม่ โดยให้ม ี
ข้อมูลพืน้ ฐานทีค่ รบถ้วน สรุป

- เวชระเบียนหาไม่
พบ ทาให้เสียเวลาใน
การค้นหา เสีย
อัตรากาลังในการค้น
บัตร ผูป้ ่ วยและ
เจ้าหน้าทีร่ อบัตร
- ห้องมีชนั ้ จัดเก็บไม่
เพียงพอ

เป้ าไว้ว่าภายในปี งบ 60
นี้จะลดความผิดพลาด
จากการค้นบัตรผิดคน
เหลือแค่รอ้ ยละ 0.0001
ให้ได้

เครื่องมือ
คุณภาพที่ใช้
CQI

ผลลัพธ์

ระยะเวลา

-ลดความแออัดของชัน้ ต.ค.58 – ก.ย.59
จัดเก็บ OPD CARD
ห้องกว้างขึน้ ลดปั ญหา
การจัดเก็บผิดล็อก ผิด
หมายเลข ส่งผลให้
ปั ญหาการค้นบัตรไม่
พบเมือ่ ผูป้ ่ วยมารับ
บริการลดลง อัตราการ
ออกใบแทน OPD
CARD ลดลงเหลือร้อย

OPD CARD ทีห่ นามากๆ
พิมพ์หมายเลข HN ติดชัน้
จัดเก็บให้ กาหนดให้จดั เก็บ
OPD CARD ให้แล้วเสร็จในแต่
ละวัน ติดตาม OPD CARD ที่
นาออกส่งตรวจและไม่ได้รบั
กลับคืนในวันนัน้ ๆให้ส่งคืนใน
วันถัดไปและไม่มกี ารจัดทา
OPD CARD ในผูป้ ่ วยโรคทีไ่ ม่
เรือ้ รังลดการจัดเก็บและลด
ภาระการหา OPD CARD ของ
เจ้าหน้าที่ แต่เพิม่ เรือ่ งการแส
กนเข้าคอมพิวเตอร์ในเอกสาร
ทีจ่ าเป็ น

ละ 0.016 เจ้าหน้าทีใ่ ช้
เวลาในการค้น OPD
CARD ลดลงและจะได้ม ี
เวลาต้อนรับดูแลผูป้ ่ วย
มากขึน้ พร้อมได้รบั การ
รักษาตามแผนอย่าง
ต่อเนื่อง

การพัฒนาคุณภาพ

เหตุที่มาก่อนหน้ านี้

3.ระบบการยืม-คืน เวช
ระเบียน ได้วางระบบการยืมคืนเวชระเบียนร้อยละ 100
โดยกาหนดให้คนไข้ทม่ี าตรวจ
ต้องคืนบัตรภายในวัน
ส่วนประวัตทิ ย่ี มื ไปเพื่อ
การศึกษาต้องนามาคืนภายใน
เวลาทีก่ าหนด
และมีระบบติดตามทวงคืนบัตร
ทาให้สามารถติดตามบัตรตัว
จริงมาให้บริการได้มากขึน้ ลด

-พบอัตราการออกใบ
แทนร้อยละ 0.023
และไม่ทราบสถานะที่
อยูข่ องบัตรติดตาม
บัตรยาก

เครื่องมือ
คุณภาพที่ใช้
CQI

ผลลัพธ์

ระยะเวลา

-พบว่าสามารถติดตาม ต.ค.58 – ก.ย.59
หาประวัตติ วั จริงพบ
อัตราการออกใบแทน
ลดลงจาก ปี งบ 58 ซึง่
เราจะดาเนินการต่อใน
การสร้างความตระหนัก
ของการส่งคืน OPD
CARD ยังห้องบัตรให้
เป็ นไปตามระเบียบการ
ยืมเวชระเบียน โดยในปี
59 เหลือการออกใบ

อัตราการออกใบแทนโดยมี
สมุดคุมใบแทนในกรณีท่ี
ประสานติดตามแล้วถูกปฏิเสธ
หรือค้นไม่พบในเวลาทีป่ ระกัน
การทาบัตรไม่เกิน 10 นาที แต่
มีการติดตามหาตัวจริงจากการ
ออกใบแทนต่อไป

การพัฒนาคุณภาพ
4.ระบบการพัฒนาความ
สมบูรณ์ของการบันทึกเวช
ระเบียน ได้มกี ารตระหนักถึง
จึงได้ทาการกาหนดการ
สอบถาม แก้ไข เพิม่ เติมข้อมูล
ของผูป้ ่ วยให้ครบถ้วนเป็ น
ปั จจุบนั มากขึน้ โดยกาหนดให้
เจ้าหน้าทีห่ อ้ งบัตรสอบถาม
ข้อมูลจากผูป้ ่ วยและญาติและ
ทาการเพิม่ เติมแก้ไขทัง้ ใน
ฐานข้อมูลของโปรแกรมและ

แทนร้อยละ0.016 และ
จะทาการบันทึกข้อมูล
หน่วยงานทีม่ กี ารไม่
ส่งคืน OPD CARD แก่
ห้องบัตรและสะท้อน
ข้อมูลไปยังหน่วยงาน
เพื่อให้หวั หน้างานช่วย
ประสานและสร้างความ
ตระหนักแก่เจ้าหน้าทีใ่ ห้
มากขึน้

เหตุที่มาก่อนหน้ านี้

เครื่องมือ
ผลลัพธ์
คุณภาพที่ใช้
-การบันทึกเวช
CQI
-การบันทึกเวชระเบียน
ระเบียนมีความ
มีความสมบูรณ์เพิม่ ขึน้
สมบูรณ์เพิม่ ขึน้ โดยมี
โดยมีการดาเนินการใน
การดาเนินการในส่วน
ส่วนทีย่ งั สมบูรณ์น้อย
ทีย่ งั สมบูรณ์น้อยทีส่ ุด
ทีส่ ุดมีปี 2559 ได้รอ้ ย
มีดงั นี้ เช่น
ละ 91.99
Consultatio Record
RehabilitationRecord
และ
InformedConcent
ตามลาดับ

ระยะเวลา
ต.ค.58 – ก.ย.59

แบบฟอร์มต่างๆ

4 .2 การพัฒนาคุณภาพที่ อยู่ระหว่างการดาเนิ นการ
กิ จกรรม
เหตุที่มาก่อนหน้ านี้
1.กิจกรรมทบทวนเรือ่ ง
พฤติกรรมบริการ

2.การลดอัตราการสูญ
หายของเอกสารสาคัญ
ของผูม้ ารับบริการ

3.สารวจความพึงพอใจ

มีขอ้ ร้องเรียนด้านพฤติกรรม
บริการของผูใ้ ห้บริการ
เอกสารสาคัญของผูป้ ่ วยสูญหาย
จากการนาเข้ามาใช้ประกอบการ
ทาบัตร
ยังคงมีขอ้ มูลจากการตอบแบบ
ประเมินความพึงพอใจทีค่ วรนา
กลับมาวิเคราะห์เพื่อใช้วางแผน

เครื่องมือคุณภาพ ช่วงระยะเวลาดาเนิ นการ
ที่ใช้
กิจกรรม 12 ทบทวน 1. ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง

CQI

2. ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง

กิจกรรม 12 ทบทวน 3.พัฒนาให้ได้ความพึงพอใจ
และ CQI
มากขึน้ และเจ้าหน้าทีม่ ี

กิ จกรรม

เหตุที่มาก่อนหน้ านี้

เครื่องมือคุณภาพ
ที่ใช้

ช่วงระยะเวลาดาเนิ นการ

ปรับปรุงพัฒนางานให้เกิดความพึง
พอใจสูงสุดทัง้ ผูใ้ ห้และผูร้ บั บริการ
คะแนนการตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของการบันทึกเวชระเบียน
ในส่วนผูป้ ่ วยรายอยูใ่ นเกณฑ์ดี
1. มีการเลือกประเภท Dx ผิด
กิจกรรม 12 ทบทวน
ส่งผลทาให้ขอ้ มูลในใบต่อ OPD
4. เรือ่ งการมี
CARD ไม่แสดงรหัส Pdx โดย
ประสิทธิภาพการลง
นาเอารหัสหัตถการมาเป็ นประเภท
บันทึกข้อมูล
Dx ซึง่ รหัสหัตถการไม่ใช่รหัส ICDCQI
10 ไม่สามารถเป็ น Pdx ได้
กิจกรรม 12 ทบทวน
2.ใส่ประเภทคลินิกไม่ตรงตามโรค
5. การตรวจสอบความ และลักษณะผูป้ ่ วยซึง่ ไม่ได้ไป
ครบถ้วนถูกต้องของการ เปลีย่ นคลินิกทีห่ อ้ งบัตรส่งตรวจให้
ให้รหัสโรค
ตรงตามโรคทีผ่ ปู้ ่ วยมารับบริการ
จริง
3. ไม่ใส่สาเหตุการบาดเจ็บใน
กรณีผปู้ ่ วยอุบตั เิ หตุ

ความสุขโดยดาเนินการ
ปรับปรุงขัน้ ตอนบริการอย่าง
ต่อเนื่องและประเมินทุก 3
เดือน

ทัง้ ผูร้ บั บริการและผู้
ให้บริการ

4ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง

5.ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง

5.แผนการพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง
แผนการพัฒนา
1. การติดตามและค้นหาความ
เสีย่ งทีเ่ กิดขึน้ ในหน่วยงาน
2. ประชุมและทากิจกรรม
ทบทวนในหัวข้อทีเ่ กีย่ วกับ
การทางานของหน่วยงาน
3.พัฒนาการบริการทีม่ คี ุณภาพ
4.พัฒนาความรูแ้ ละพฤติกรรม

เป้ าหมาย
ระยะเวลา
ครบทุกกระบวนการสาคัญ ก.ย.59 – ต.ค. 60
อย่างน้อยเดือนละครัง้ /
ครบทุกคน

ก.ย.59 – ต.ค. 60

มีมาตรฐานผ่านตัวชีว้ ดั
ครบทุกกระบวนการ
เจ้าหน้าทีห่ อ้ งบัตรทุกคน

ก.ย.59 – ต.ค. 60
ก.ย.59 – ต.ค. 60

การบริการของเจ้าหน้าที่
5.เพิม่ ความประทับใจและความ
พึงพอใจแก่ผมู้ ารับบริการ

ความพึงพอใจของ
ผูร้ บั บริการ > ร้อยละ90

ก.ย.59 – ต.ค. 60

อัตราการเกิดอุบตั กิ ารณ์
ความไม่พร้อมและไม่
เพียงพอทัง้ ทางด้าน
อัตรากาลังและเครือ่ งมือ
เป็ นร้อยละ 0
7.เพิม่ ความสุขและความภูมใิ จใน ความพึงพอใจของผู้
การปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าที่
ให้บริการร้อยละ 90

ก.ย.59 – ต.ค. 60

8.ทา Lean ในระบบบริการทีม่ ี ลดขัน้ ตอนการให้บริการ
หลายขัน้ ตอนและมีความซ้าซ้อน
ไม่ขนั ้ ตอนซ้าซ้อน

ก.ย.59 – ต.ค. 60

6.ประเมินภาระงานและ
อัตรากาลังรวมถึงเครือ่ งมือให้
เพียงพอและเหมาะสมต่อการ
ให้บริการ

ก.ย.59 – ต.ค. 60

