
สรุปผลงานผู้ป่วยนอก 

ปีงบประมาณ 2555 

             งานผูป่้วยนอก เป็นงานบริการด่านแรกของโรงพยาบาลทีใหบ้ริการ ตรวจรักษาโรคแก่

ผูป่้วยเป็นงานหลกั รวมทงัใหบ้ริการประชาสมัพนัธแ์ละงานบตัร แก่ประชาชนทีมารับบริการดา้น

ส่งเสริมสุขภาพและป้องกนัโรค 

 

เจตจํานง/ความมุ่งหมาย (Purpose) 

 ใหบ้ริการรักษาพยาบาลผูป่้วยนอกถกูตอ้ง รวดเร็ว ปลอดภยั 

 

ขอบเขตบริการ 

 งานประชาสมัพนัธ ์

 งานเวชระเบียน 

 งานคดักรอง 

 การประเมินและใหก้ารพยาบาลเบืองตน้ 

 งานตรวจรักษา 

 งานส่งต่อระหว่างหน่วยบริการ 

 งานใหค้าํปรึกษา 

 งานออกเยยีมบา้น 

 งานคลินิกพิเศษต่าง  ๆ

 งานตรวจสุขภาพ 

ข้อกําหนดบริการ 

1. การตอ้นรับ และแนะนาํการบริการ 

2. การตรวจร่างกายในหอ้งตรวจทีมิดชิด 

3. การทาํบตัรเวชระเบียนอยา่งถกูตอ้งและปกปิดความลบัอยา่งเหมาะสม 

4. ซกัประวติัประเมินอาการทีอาจเกิดอนัตรายตามลาํดบัคิว ยกเวน้ผูที้มี ภาวะเจ็บป่วยทีรุนแรง 

เร่งด่วน พระภิกษุ สามเณร และผูสู้งอาย ุ

5. การตรวจวนิิจฉยัรักษาตามมาตรฐานวิชาชีพอยา่งถกูตอ้ง ถกูคน ดว้ยเครืองมือสะอาด 

ปลอดภยั 

6. คาํแนะนาํเกียวกบัขอ้มลูการเจ็บป่วย และคาํแนะนาํในการปฏิบติัตวั 

7. การส่งต่อไปยงัโรงพยาบาลทีมีศกัยภาพสูงกว่าอยา่งเหมาะสมในรายทีเกินขีดความสามารถ   



อัตรากําลังเจ้าหน้าทีทางการพยาบาลประจาํงานผู้ป่วยนอก 

     .  พยาบาลวิชาชีพ   5 คน 

     .  ผูช่้วยเหลือคนไข ้  5 คน 

     3.  พนกังานบตัร                               1           คน 

     4.  คนงาน   2 คน 

อัตรากําลังเจ้าหน้าทีทางการพยาบาลประจาํงานคลินิกพเิศษ 

     1. พยาบาลวิชาชีพ                            4           คน 

ผลการดําเนินงาน ปี 5 

ด้านบริหาร 

1. มีการกาํหนดปริมาณและการจดัสรรอตัรากาํลงั งานบริการพยาบาลผูป่้วยนอก  

ความเพียงพอเหมาะสมกบัภาระงาน 

หน่วยงาน 

 

อตัรากาํลงัตามเกณฑ ์ อตัรากาํลงัทีจดั ผลผลิตของงานเกณฑ ์

 –  % Nurse NA Nurse NA 

OPD 4 1 4 1 98.57 

OPD นกัขตัฤกษ ์     88.37 

COPD/Asthma   3 เภสชักร 1 

 

112.5 

 

2. จดัหากาํลงัทีบริการงานผูป่้วยนอกใหเ้พียงพอ โดยการประสานงานกบัเจา้หนา้ที 

ในคลินิก 

3. จดัทาํแผนการใชว้สัดุ ครุภณัฑ ์อุปกรณ์การแพทย ์และควบคุมดาํเนินการใหเ้ป็นไป 

       ตามแผน และเพียงพอกบัการใชง้าน 

4. จดัใหมี้การดาํเนินงานใหบ้ริการตามเกณฑม์าตรฐานของงานผูป่้วยนอก 

5. ปรับปรุงระบบการใหบ้ริการโดยแยกจุดใหบ้ริการใหช้ดัเจนเพือความสะดวกของ

ผูรั้บบริการ เช่น จุดชงันาํหนกั,จุดซกัประวติั ,จุดเรียกพบแพทย,์จุดรับใบนดั 

ลงทะเบียนใบส่งตวั และรับผูป่้วยไวน้อนโรงพยาบาล 

6. ในกรณีมีผูรั้บบริการเป็นจาํนวนมากแพทยอ์ยูไ่ม่ครบ หอ้งตรวจใหพ้ยาบาลเวชปฏิบติั 

เขา้ตรวจแทนแพทย ์

7. จดัอาคารสถานทีใหส้ะอาด และมีป้ายประชาสมัพนัธ ์จดัเอกสารใหค้วามรู้ในโรคทีมี 

การแพร่ระบาดในปัจจุบนั   

 



ด้านบริการ 

การเข้าถึงและเข้ารับบริการ 

ทีมผูใ้หบ้ริการสร้างความมนัใจว่าผูรั้บบริการสามารถเขา้ถึงบริการทีจาํเป็นไดง่้าย , กระบวนการรับ

ผูป่้วยเหมาะกบัปัญหาสุขภาพ / ความตอ้งการของผูป่้วย ทนัเวลา มีการประสานงานทีดี ภายใต้

ระบบและสิงแวดลอ้มทีเหมาะสมและมีประสิทธิผล 

1. มีการประเมินผูป่้วย ณ. จุดประชาสมัพนัธ ์คดักรอง แยกประเภทผูป่้วยโดยพยาบาลวิชาชีพ

ตามแนวทางปฏิบติัในการคดักรองผูป่้วย  

2. ผูป่้วย -  ปี จะใหคิ้วบตัรเด็ก ในเดก็ อาย ุ  เดือน - 6 ปีมีไขสู้ง ตงัแต่  องศาเซลเซียส 

ขึนไป จะใหย้าลดไข ้และส่งเช็ดตวัลดไขที้หอ้งอุบติัเหตุ – ฉุกเฉินก่อน 

3. ผูป่้วยอาย ุ  ปีขึนไป จะใหบ้ตัรคิวผูสู้งอาย ุ เพือใหมี้ช่องทางเฉพาะสาํหรับผูสู้งอาย ุ ตาม

พระราชบญัญติัผูสู้งอาย ุพ.ศ.  

4. พระภิกษุ จะใหคิ้ว พระภิกษุ เพือจะไดรั้บการตรวจก่อนในช่วงเวลาเชา้ 

5. ผูป่้วยทีมีอาการไอเรือรังเกิน  สปัดาห์ จะใหใ้ส่ หนา้กากอนามยั ตงัแต่จุดประชาสมัพนัธ ์

และแนะนาํใหน้งัในบริเวณ ทีจดัไวใ้หเ้พือป้องกนัการแพร่กระจายของเชือโรคในระบบ

ทางเดินหายใจ 

6. โรคติดต่อทีสมควรไดรั้บการรักษาโดยเร็ว ไดแ้ก่ วณัโรคปอด ,อีสุกอีใส,หดั ใหใ้ส่

หนา้กากอนามยั และแนะนาํใหน้งัในบริเวณทีจดัไวใ้ห ้ใหคิ้วตรวจพบแพทยก่์อน 

7. ผูป่้วยทีมีใบส่งตวัมาจากสถานีอนามยัจะใหคิ้ว Green chanel 

8. มีการประชาสมัพนัธข์นัตอนการรับบริการทุกวนั 

การประเมินผู้ป่วย 

ผูป่้วยทุกรายไดรั้บการประเมินความตอ้งการและปัญหาสุขภาพอยา่งถกูตอ้ง ครบถว้น และ

เหมาะสม 

1. ในการซกัประวติั หรือระหวา่งนงัรอรับบริการ ถา้พบผูป่้วยมีอาการเปลียนแปลง คือ 

        ไขสู้งเกิน .  องศาเซลเซียส 

         มีอาการเปลียนแปลง ระบบทางเดินหายใจ เช่น เหนือยหอบ หายใจไม่สะดวก 

         มีอาการเปลียนแปลง ระบบไหลเวียนเลือด เช่น ความดนัโลหิตสูง หรือ ตาํ ผดิปกติ จน  

              เกิดอาการแสดงร่วมทีเป็นอนัตราย       จะเปลียนเป็น รถนงั – รถนอน และใหพ้บแพทย ์

              ก่อน 

2. ในการซกัประวติัถา้สงสยัผูป่้วยเป็น ไขห้วดั ,อุจจาระร่วง ,ตาแดง.ไขเ้ลือดออก หรือโรค 

อืน ๆ จะใหค้าํแนะนาํระหว่างใหบ้ริการ และแจกเอกสารแผน่พบัในโรคทีผูป่้วยเป็น 

 



3. มีการจดับริการทางคลินิกเฉพาะโรคแยกจุดบริการคือ คลินิก COPD/Asthma ในวนัพุธ มี

การใชแ้นวทางปฏิบติัทางคลินิกทีเหมาะสมกบัผูป่้วยและทรัพยากร 

4. มีการจดักิจกรรมใหค้วามรู้และฝึกทกัษะใหก้บัผูป่้วยและครอบครัวเพือสร้างความมนัใจ

ใหก้บัผูป่้วย/ครอบครัวสามารถปฏิบติัไดด้ว้ยตนเอง 

การดูแลต่อเนือง 

ทีมผูใ้หบ้ริการสร้างความร่วมมือและประสานงานเพือใหมี้การติดตามและดูแลผูป่้วยต่อเนืองที

ใหผ้ลดี 

1. มีการวางแผนการจาํหน่าย มี Exit nurse ในการใหค้าํแนะนาํก่อนกลบับา้น ,ออกใบนดั,  

       ลงทะเบียนการ Refer และการรับผูป่้วยไวน้อนโรงพยาบาล 

ตดิตาม 

1. มีการส่ง Case HHC ใน Case ฆ่าตวัตาย 

2. ติดตาม Case ทีมีผล Pap Smear ผดิปกติ และตอ้งรับการรักษา หรือ Refer    

 

ด้านวชิาการ หน่วยงานทีจดั วนัท ี จาํนวนวนั 

1. ยทุธศาสตร์การพฒันาและทิศทางกองทุน 

    หลกัประกนัสุขภาพ 

2. แนวทางการบริหารจดัการการดูแลผูป่้วยโรค 

    ปอดอุดกนัเรือรัง 

3. การลงโปรแกรมการส่งต่อ 

4. HA Forum เรียนรู้บูรณาการงานกบัชีวิต 

5. HA 

 

6. ภาษากมัพชูา 

 

7. ประชุมวิชาการ รพ.พระปกเกลา้ ครังที  

    

.การจดัทาํทะเบียนมะเร็ง 

 

 

 

 

สปสช. เขต  ระยอง 

 

สปสช. เขต  ระยอง 

 

สปสช. เขต  ระยอง 

สรพ. 

สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดั 

จนัทบุรี 

สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดั

จนัทบุรี 

รพ.พระปกเกลา้ จนัทบุรี 

รพ.สอยดาว 

รพ.พระปกเกลา้ จนัทบุรี 

28 ต.ค.  

 

27 ธ.ค.   

 

28 ก.พ.  

 –  มี.ค.  

 เม.ย.  

 

17 – 19 พ.ค. 55 

 

23 – 25 พ.ค. 55 

 

15 มิ.ย.  

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

3 

 

3 

 

1 



ด้านวชิาการ หน่วยงานทีจดั วนัท ี จาํนวนวนั 

9. QA 

 

10. ทะเบียนมะเร็ง 

11. อบรมธรรมะเพือสมดุลชีวิตและพฒันาจิต 

12. QA 

 

13. R2R 

14. คดักรองโรคหวัใจในเด็ก 

 

15. มือ เทา้ ปาก 

16. ALS 

17. การดาํเนินงานสร้างเสริมสุขภาพควบคุมโรค, 

      ภยัสุขภาพพืนทีชายแดน      

18. พฒันาความรู้ความเขา้ใจนวตกรรม 

. PCHA 

20. การรับส่ง-ต่อ ผูป่้วย 

 

21. การควบคุมการติดเชือในรพ.  

22. New Trend on Nursing Record in the New Era 

       

23. การพฒันาศกัยภาพบุคลากรเพือจดับริการดูแล 

      ผูติ้ดเชือเอชไอวี ผูป่้วยเอดส์ ตามมาตรฐานกรม 

      ควบคุมโรค 

. การสมัมนาคดัเลือกผลการพฒันาการ  

      ดาํเนินงานดีเด่น และดีเยยีมเขตภาคกลาง 

. +  แฟ้ม 

 

. พฒันาความรู้ความเขา้ใจนวตกรรม 

สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดั

จนัทบุรี 

ศนูยม์ะเร็งชลบุรี 

ชมรมจริยธรรม รพ.สอยดาว 

สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดั

จนัทบุรี 

รพ.พระปกเกลา้ 

สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดั

จนัทบุรี 

กรมการแพทย ์

รพ.สอยดาว 

สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดั

จนัทบุรี 

รพ.สอยดาว 

สถาบนัพฒันศาสตร์ 

สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดั

จนัทบุรี 

รพ.สอยดาว 

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศ

ไทย 

งานควบคุมโรคสาํนกังาน

สาธารณสุขจงัหวดัจนัทบุรี 

 

กรมการแพทย ์

 

สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดั

จนัทบุรี 

รพ.สอยดาว 

20 มิ.ย.  

 

27 -28 มิ.ย.  

 –  ก.ค.  

 ก.ค.  

 

 ก.ค.  

 ก.ค.  

 

1 ส.ค.  

 ,15 ส.ค.  

 –  ส.ค.  

7 – 8 ก.ค.54 

 ส.ค.  

27 –29 ส.ค.55 

 ก.ย.  

30 ส.ค.55 

5,6,7 ก.ย.55 

9-11 ก.ย.  

 

12 – 14 ก.ย.  

 

 

 –  ก.ย.  

 

18-21 ก.ย.  

 

 ก.ย.  

1 

 

2 

 

1 

 

1 

 

2 

1 

 

2 

 

1 

3 

1/2 

1 

1 

 

 

3 

 

 

3 

 

4 

 

1 

 
 
 
 



 
 

สรุปผลการปฏิบัตงิานผู้ป่วยนอก  4  ปี 

1. ผู้มารับบริการ 

ลาํดบั ขอ้มลูผูม้ารับบริการ ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี  

 ผูป่้วยนอกใหม่รับการรักษาพยาบาล (คน)(เฉพาะ OPD) 13,457 12,591 10,989 10,363 

2 ผูป่้วยนอกรับการรักษาพยาบาล (ครัง)(เฉพาะ OPD) 39,526 37,774 35,732 ,699 

 ผูป่้วยนอกทีรับการรักษาพยาบาลเฉลียต่อวนั (เฉพาะ OPD) 163 145 138 131 

 ผูป่้วยทีรับไวรั้กษาในโรงพยาบาล (คน) 1,841 1,604 1,367 1,402 

5 ผูป่้วยนอกทีมารับบริการรักษาพยาบาลในวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ 1,380 1,210 923 965 

 ผูป่้วยโรคปอดอุดกนัเรือรังและหอบหืดในคลินิก 

COPD/Asthma ( ครัง ) 

495 882 997 950 

7 ผูป่้วยโรคเบาหวานในคลินิก DM (ครัง) 1,897 2,103 1,965 2,607 

8 ผูป่้วยโรคความดนัโลหิตสูงในคลินิก HT (ครัง) 1,700 1,982 2,326 2,632 

จากการวิเคราะห์ขอ้มลูพบว่าจาํนวนผูรั้บบริการลดลงร้อยละ  6.03  จาํนวนผูป่้วยเฉลีย/วนั 131  คน     

เนืองจากมีคลินิกเฉพาะโรคเพิมมากขึนจากเดิมเช่นคลินิก จิตเวช ,คลินิกแม่และเด็ก ตรวจหลงั

คลอด และเด็กดี  จาํนวนผูป่้วยในคลินิก COPD/Asthma  ลดลงร้อยละ 4.9 เนืองจากมีผูป่้วย

บางส่วนไปรับบริการทีรพ.สต. และเริมมีการจดัคลินิกใหบ้ริการในรพ.สต.  

รายงาน  5  อันดับโรค ผู้ป่วยนอก  ปีงบประมาณ  2555 

ปี 2554 ครัง คน ปี  ครัง คน 

Essential (primary) hypertension 4,232 1,763 Essential (primary) hypertension 4,575 1,914 

Non – insulin – dependent diabetes mellitus 2,929 1,195 Non – insulin – dependent diabetes mellitus 2,975 1,265 

Acute nasopharyngitis (common cold ) 2,086 1,728 Dyspepsia 1,657 1,239 

Dyspepsia 1,830 1,389 Human immunodeficiency virus (HIV) ,627 194 

Diarrhea and gastroenteritis  1,214 1,122 Acute upper respiratory infections 1,286 1,1167 

จากตาราง  5  อนัดบัโรค  อนัดบัที 1 และ  2  เป็น ผูป่้วย   HT / DM  ซึงตอ้งมารับบริการตาม Visit 

ทีนดั สอดคลอ้งกบั ยอดรวม HT ทีเพิมมากขึนดว้ย  อนัดบัที  3  ระบบทางเดินอาหารซึงอาจจะ

เกียวกบัสุขอนามยัพฤติกรรมการบริโภค  อนัดบัที  โรคภมิูคุม้กนับกพร่อง จาํนวนครังมากขึน

เนืองจากมีการตรวจ Lab ประจาํปี คดักรอง วณัโรค และมะเร็งปากมดลกู เพิมขึน  

 อนัดบัที 5  โรคระบบทางเดินหายใจ อาจจะเกียวกบัสภาพภูมิอากาศ 



 

2. การแยกประเภทผู้มารับบริการ 

 

จากการวิเคราะห์ขอ้มลูการแยกประเภทผูม้ารับบริการ ประเภทอายรุกรรมจะสูงเป็นอนัดบัที 1 

รองลงมาคือ ประเภท เด็ก 0 – 14 ปี   ส่วนประเภทอืน ๆ เฉลียจะใกลเ้คียงกนัในแต่ละปี  

3. การตรวจทางนรีเวช 

 

จากการวิเคราะห์ขอ้มลูจาํนวนผูรั้บบริการตรวจภายในเพิมขึน และจาํนวนการตรวจหลงัคลอด

เพิมขึนดว้ย เนืองจากนดัมารดามาตรวจหลงัคลอดทีรพ.โดยกาํหนดเป็นคลินิกตรวจหลงัคลอด

วนัจนัทร์ช่วงบ่าย และมาใชบ้ริการหอ้งตรวจภายในของ OPD  

 

 

 

ลาํดบั ประเภทโรค ปี 2552 ร้อยละ ปี 2553 ร้อยละ ปี 2554 ร้อยละ ปี 2555 ร้อยละ 

 อายรุกรรม 19,798 50.09 18,886 50 17,299 48.41 16,914 50.19 

2 เด็ก  –  ปี 6,071 15.36 5,672 15.02 4,757 13.31 4,586 13.60 

 ทนัตกรรม 99 0.25 105 0.28 182 0.51 141 0.4 

4 ศลัยกรรมกระดกู 2,238 5.66 2,082 5.51 2,020 5.65 1,909 5.66 

 ศลัยกรรม 1,773 4.49 1,742 4.61 1,672 4.68 1,579 4.69 

6 สูติ - นรีเวช 349 0.88 1,047 2.77 1,367 3.83 1,189 3.52 

7 ตา 822 2.08 810 2.14 460 1.29 534 1.58 

8 หู คอ จมกู 601 1.52 679 1.80 587 1.64 559 1.66 

9 จิตเวช 685 1.73 704 1.86 753 2.11 510 1.5 

10 อืน ๆ 7,090 17.94 6,047 16.01 6,635 18.57 5,778 17.15 

การตรวจทางนรีเวช ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี  

ตรวจภายใน 989 838 1,011 ,130 

ตรวจมะเร็งปากมดลกู 326 249 202 205 

การตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ 251 207 89 106 

การตรวจหลงัคลอด  สปัดาห์ 63 93 282 441 



 

4. ประสานงานกับผู้ป่วยใน เพอืเตรียมความพร้อมในการส่งผู้ป่วย  

 

ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี  

1,841 1,604 1,367 ,402 

 

จากการวิเคราะห์ขอ้มลูจาํนวนการ Admit  ในเวลาเพิมขึนร้อยละ  2.50 

5. การรับส่งต่อผู้ป่วย     

 รับการส่งต่อ 

รับการส่งต่อ ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี  

สถานีอนามยั 681 573 426  

โรงพยาบาลอืน ๆ - 23 16  

รพ.พระปกเกลา้ - - -  

จากการวิเคราะห์ขอ้มลู จาํนวนการส่งต่อจากสถานีอนามยัเพิมขึนร้อยละ  21.83 เนืองจากมีการ

เปิดช่องทางด่วนสาํหรับผูที้มีใบส่งตวัมาจากรพ.สต.  

การส่งต่อโรงพยาบาลศูนย์ 

การส่งต่อ ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี  

ตอบกลบั 320 434 200  

ไม่ตอบกลบั 1,807 1,925 1,882 ,934 

ส่งต่อนกัเรียนตรวจ IQ 112 151 135 99 

จากการวิเคราะห์ขอ้มลูมีการส่งต่อไปรพ.พระปกเกลา้เพิมขึนร้อยละ 55.15 

 

6.การตรวจสุขภาพประจาํปี 

การตรวจสุขภาพ ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี  

ตรวจสุขภาพขา้ราชการ 406 432 452  

ตรวจสุขภาพพนกังานบริษทั 88 89 120 169 

 
 
 
 



7.การตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว 

การตรวจสุขภาพ ปี 2554 ปี  

ตรวจสุขภาพแรงงานต่างดา้ว 641  

8.ความพงึพอใจของผู้รับบริการงานผู้ป่วยนอก 

รอบเดือน ปี 2552 

ร้อยละ 

ปี 2553 

ร้อยละ 

ปี 2554 

ร้อยละ 

ปี  

ร้อยละ 

ตุลาคม  80.60 80.42 75.75 .  

เมษายน 79.12 80.23 79.50 .  

จากการวิเคราะห์ขอ้มลูความพึงพอใจของ OPD เพิมขึนเลก็นอ้ยวิเคราะห์ว่าจาํนวนแพทยที์เพิมขึน

ระยะเวลารอคอยลดลง และมีการแยกคลินิกเฉพาะโรคทีใหบ้ริการ One stop Service เพิมมากขึน 

ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูรั้บบริการ  

9.ความพงึพอใจของผู้รับบริการคลินิก COPD / Asthma 

รอบเดือน ปี 2552 

ร้อยละ 

ปี 2553 

ร้อยละ 

ปี 2554 

ร้อยละ 

ปี  

ร้อยละ 

ตุลาคม  88.73 88.18 85.25 .  

เมษายน 91.54 86.16 91.00 .  

จากการวิเคราะห์ขอ้มลูความพึงพอใจ  > ร้อยละ 85   

 

แผนการพฒันาปี 2556 

ด้านบริหาร 

1. จดัพยาบาลไปช่วยงานคลินิกพิเศษ   คน เพือเพิมคุณภาพในงานคลินิก 

2. จดั Exit Nurse ทุกจุดบริการของงาน OPD เพือเพิมผลผลิต Exit Nurse ใหไ้ด ้100 % 

3. มีแผนจดัซือวสัดุ – ครุภณัฑท์างการแพทยเ์ช่น ปรอทวดัไขท้างหนา้ผาก เครืองส่ง Fax 

และ Scan ใบส่งตวั ,โทรศพัท ์ เพือติดตามผูป่้วยมารับใบส่งตวัและใบ Fax , เกา้อีสาํหรับ

ผูรั้บบริการ จุดบริการนาํดืม นาํร้อน นาํเยน็ 

4. มีการนิเทศติดตามการทาํงานของเจา้หนา้ทีทุกวนัทงังาน OPD และ Clinic เพือนาํปัญหามา

ปรับปรุงแกไ้ข 

 

 

 



ด้านบริการ 

1. โครงการ  พฒันาพฤติกรรมบริการผูช่้วยเหลือคนไข ้และพนกังานเปล 

.     จดัระบบการจดัเก็บใบ EKG  

       3.     จดัระบบการจดัเก็บใบส่งตวัตอบกลบัจากรพ.พระปกเกลา้  

4.      จดัระบบการจดัเก็บผลการตรวจ Pap smear 

      5.       พฒันาการบนัทึกเวชระเบียนใหมี้ความสมบูรณ์ 100 % ครบทุกขอ้  

ด้านวชิาการ 

1. ส่งเสริมเจา้หนา้ทีอบรมวิชาการทีสามารถนาํมาใชใ้นการปฏิบติังาน  1 คน / ครัง / ปี ตาม 

นโยบายของโรงพยาบาล 

2. ส่งเสริมการอบรมในงานพฒันาคุณภาพโรงพยาบาลเพือนาํมาพฒันางานประจาํ เช่นการทาํ 

       Mini research , การทาํ R2R , การทาํ CQI   

3. ส่งพยาบาลเรียนพยาบาลเวชปฏิบติั เพือใหบ้ริการผูป่้วยตรวจรักษาแทนแพทย ์เพือลด 

       ระยะเวลาการรอคอย  ทงัใน OPD และ Clinic  พร้อมทงัออกตรวจแทนแพทยใ์นหน่วย 

       อาํเภอเคลือนที และหน่วยตรวจรักษาอืน ๆ  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


