ชื่อผลงาน : การพัฒนาระบบการจับคิวทาฟัน ระยะที่ 1
คาสาคัญ : ระบบการนัดหมายทาฟัน, การจับคิวอุดฟัน, งานทันตกรรมหัตถการ, การพัฒนาระบบการจับคิวทาฟัน
สรุปผลงานโดยย่อ :
ทางแผนกทันตกรรมหัตถการได้รวบรวมข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะจากการร้องเรียนของผู้ป่วยที่มาจับคิว อุดฟัน โดย
เบื้องต้นประเมินข้อร้องเรียนที่เป็น 5 อันดับแรกที่สามารถปรับปรุงขั้นตอนและพัฒนาได้ คือ 1.ความไม่เข้าใจขั้นตอนการจับคิว
2.ผู้ป่วยทาบัตรคิวกันเองแล้วเกิดปัญหาขัดแย้งกัน 3.มีการรับจ้างเพื่อจับคิวทาฟัน 4.อยากทราบจานวนคิวที่รับในแต่ละวันก่อนมา
จับคิว 5.จุดลงทะเบียนรับคิวมีหลายจุด หลังจากรวบรวมข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะทางกองทันตกรรมจึงได้มีแนวทางแก้ปัญหา
ดังต่อไปนี้ คือ เรื่องการสื่อสารขั้นตอนในการจับคิวได้ทาวีดีทัศน์ ป้ายประกาศ และจัดเจ้าหน้าที่ประจาจุดประชาสัม พันธ์เพื่อตอบ
คาถามและข้อสงสัย เรื่องลาดับคิวในการรับบริการได้จัดทาจัดเก้าอี้นั่งเป็นลาดับคิว โดยมีป้ายบอกลาดับคิวและประเภทงานที่ทา ให้
ผู้ป่วยนั่งรออย่างชัดเจน แล้วเรียกมาลงทะเบียนตามลาดับคิวที่นั่ง เรื่องรับจ้างจับคิวทาฟันกาหนดให้คนที่มาลงคิวนาบัตรประชาชน
ผู้ที่จะรับบริการมาลงทะเบียนทุกครั้ง เรื่องอยากทราบจานวนคิวที่รับในแต่ละวันก่อนมาจับคิวสามารถโทรมาสอบถามหรือดูป้าย
ประกาศได้ล่วงหน้าก่อน 1 วัน เรื่องจุดลงทะเบียนรับคิวมีหลายจุดได้ปรับเปลี่ยนจุดลงคิวอุดฟันและขูดหินปูนให้มาอยู่ที่จุดเดียวกัน
เพื่อความสะดวกของผู้ป่วย ผลจากการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพบว่า ข้อร้องเรียนในการจับคิวลดลง และความพึงพอใจของผู้ป่วยใน
การรับบริการสูงขึ้น
ชื่อและที่อยู่องค์กร : แผนกทันตกรรมหัตถการ กองทันตกรรม รพ.รร.6
สมาชิกทีม : พ.ท.หญิงอัญญารัตน์ พรหมโยธิน และ พ.ท.หญิงวิลาสินี เฉยพ่วง
ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ :
ระบบการนัดหมายทาฟันของกองทันตกรรม รพ.รร.6 มี 3 ระบบคือ 1.ระบบนัดคิวล่วงหน้า โดยระบุวัน เวลาที่ชัดเจน
สาหรับผู้ป่วยกลุ่มทหาร เจ้าหน้าใน รพ. ผู้ป่วยสูงอายุและพิการ 2.ระบบคิวฉุกเฉิน สาหรับผู้ป่วยกลุ่มโรคทางระบบ ผู้ป่วยใน และ
ผู้ป่วยฉุกเฉิน 3.ระบบจับคิว สาหรับประชาชนทั่วไปและผู้ที่ต้องการอยากทาฟันในวันนั้น ทางแผนกทันตกรรมหัตถการได้รวบรวม
ข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะจากการร้องเรียนของผู้ป่วยที่มาจับคิวอุดฟัน โดยเบื้องต้นประเมินข้อร้องเรียนที่เป็น 5 อันดับแรกที่
สามารถปรับปรุงขั้นตอนและพัฒนาได้ คือ 1.ความไม่เข้าใจขั้นตอนการจับคิว 2.ผู้ป่วยทาบัตรคิวกันเองแล้วเกิดปัญหาขัดแย้งกัน
3.มีการรับจ้างเพื่อจับคิวทาฟัน 4.อยากทราบจานวนคิวที่รับในแต่ละวันก่อนมาจับคิว 5.จุดลงทะเบียนรับคิวมีหลายจุด หลังจาก
รวบรวมข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะจากแบบสอบถาม ทางแผนกได้รายงานให้กองทันตกรรมทราบ กองทันตกรรมจึงได้มีการจัด
ประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ป่วยและบุคลากรทางทันตกรรม
วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการจับคิว ให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการรับบริการได้อย่างถูกต้องและมีความเข้าใจในบริการแบบเป็น
รูปธรรม
2.เพิ่มความพึงพอใจของผู้ป่วย และลดข้อร้องเรียนเพื่อการบริการที่ดีขึ้น
กิจกรรมการพัฒนา :
ลาดับ
ปัญหาข้อร้องเรียน
ก่อนการปรับปรุง
แนวทางแก้ไข ปรับปรุง
(ระบบจับคิวแบบเก่า)
(ระบบจับคิวแบบใหม่)
1.
ความไม่เข้าใจขั้นตอนการจับคิว
มีป้ายประชาสัมพันธ์ขั้นตอน
1.ทาวีดีทัศน์ขั้นตอนการจับคิว วิธีการ
การมารับบริการ แต่ผู้ป่วยไม่ มารับบริการทางทันตกรรม และตอบ
ค่อยอ่าน ทาให้เกิดปัญหาใน คาถามที่ผู้ป่วยสงสัย เพื่อให้ผู้ป่วยนั่งดู
การสื่อสารขั้นตอนในการจับคิว ระหว่างรอตรวจ หรือสามารถ scan
ทาฟัน
QR code เพื่อดูข้อมูลได้ หรือสามารถ
ดูขั้นตอนการจับคิวได้ใน website
กองทันตกรรม รพ.รร.6
2.จัดเจ้าหน้าที่ประจาจุด
ประชาสัมพันธ์ เพื่อตอบคาถามและข้อ
สงสัย

2.

ผู้ป่วยทาบัตรคิวกันเอง แล้วเกิดปัญหา ผู้ป่วยเอากระดาษมาเขียนคิว
ขัดแย้งกันในเรื่องลาดับการมาก่อนกันเอง แล้วบางครั้งเกิดการขีด
หลัง การแซงคิว ในช่วงเวลาก่อนลงคิว ชื่อกันออก
ที่เจ้าหน้าที่จะมา

3.

มีการรับจ้างเพื่อจับคิวทาฟัน

จ้างคนในพื้นที่ รพ. มาลงชื่อใน
กระดาษทีผ่ ู้ป่วยทากันเองแทน

4.

อยากทราบจานวนคิวที่รับในแต่ละวัน
ก่อนมาจับคิว

จานวนคิวผู้ป่วยที่รับในแต่ละ
วันผู้ป่วยจะทราบต่อเมื่อมาถึง
รพ. แล้วเห็นประกาศ

5.

จุดลงทะเบียนรับคิวมีหลายจุด

จุดลงทะเบียนขูดหินปูนกับอุด
ฟันอยู่กันคนละสถานที่กัน ทา
ให้ผู้ป่วยสับสนและต้องใช้
เจ้าหน้าที่ในการกากับดูแล
หลายคน

3.ทาป้ายประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการมา
รับบริการให้ผู้ป่วยอ่าน
จัดเก้าอี้นั่งเป็นลาดับคิว โดยมีป้ายบอก
ลาดับคิวและประเภทงานที่ทา ให้
ผู้ป่วยนั่งรออย่างชัดเจน ไม่ต้องยืนรอ
แล้วเรียกมาลงทะเบียนตามลาดับคิวที่
นั่ง
กาหนดให้คนที่มาลงคิวนาบัตร
ประชาชนผู้ที่จะรับบริการมา
ลงทะเบียนทุกครั้งในการลงคิวกับ
เจ้าหน้าที่ เพื่อตัดปัญหาการรับจ้าง
1.ประชาสัมพันธ์เบอร์ตดิ ต่อประจา
แผนก เพื่อให้ผู้ป่วยโทรสอบถาม
จานวนคิวได้ล่วงหน้าก่อน 1 วัน
2.ติดประกาศจานวนคิวผู้ป่วยที่รบั ใน
แต่ละวัน ณ ตาแหน่งที่ลงคิวล่วงหน้า
1.ปรับเปลีย่ นจุดลงคิวอุดฟันและขูด
หินปูนให้มาอยู่ที่จุดเดียวกันเพื่อความ
สะดวกของผู้ป่วย
2.ใช้เจ้าหน้าที่ในการกากับดูแลเหลือ
แค่ 1 คน

แนวคิดการออกแบบกิจกรรม : ใช้แนวคิดคุณภาพพื้นฐาน 3P (Purpose-Process-Performance)
ระยะเวลาการดาเนินการ : 16 ก.ย. 63 – 16 ก.ย. 64
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น :
ผลดาเนินการ (เดือน/ปี)
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ก่อน
หลัง (1 เดือน)
ข้อร้องเรียนในการจับคิว
0 ครั้ง
10 ครั้ง
0 ครั้ง
ความพึงพอใจของผู้ป่วย
>80%
60%
80%
บทเรียนที่ได้รับ :
1.การเปลี่ยนแปลงการจับคิวของแผนกทันตกรรมหัตถการที่เกิดขึ้น ตั้งแต่เริ่มดาเนินการมาจนถึงปัจจุบัน (1 เดือน) ทางแผนกทันตก
รรมหัตถการ ยังไม่ได้รับข้อร้องเรียนใดๆ ซึ่งทาให้ประเมินว่าการปรับปรุงครั้งนี้นั้นทางแผนกทันตกรรมหัตถการสามารถสื่อสารกับ
ผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องและชัดเจนมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามทางแผนกยังจะมีการพัฒนาขึ้นไปอีก ร่วมกับการจัดทาแบบสอบถามความ
คิดเห็นของผู้ป่วยกลุ่มนี้เพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อยอดขึ้นไปได้อีก และเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ป่วยที่มารับบริการ
2.สิ่งที่จะทาในอนาคตในการจับคิวทาฟันคือ เครื่องกดบัตรคิวอัตโนมัติแบบใช้บัตรประชาชน (ระยะที่ 2) และมุ่งหวังไปสู่ระบบการ
จองคิวทาฟัน online ผ่านแอปพลิเคชัน (ระยะที่ 3)
การติดต่อกับทีมงาน : พ.ท.หญิงวิลาสินี เฉยพ่วง กองทันตกรรม รพ.รร.6 โทร.93054 E-mail : am_wila@hotmail.com

แบบแสดงความจานงเข้าร่วมนาเสนอผลงาน
งานมหกรรมคุณภาพ รพ.รร.6 ครั้งที่ 17 ประจาปี 2563
วันที่ 26 – 27 พ.ย. 63
ณ ห้องประชุมดุสิตธานี และห้องประชุมใหญ่
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 10
กองทันกรรม รพ.รร.6
จานวนผลงานที่ส่งเข้าร่วมทั้งหมด 1 ผลงาน
ชื่อผลงาน
: การพัฒนาระบบการจับคิวทาฟัน ระยะที่ 1
ชื่อเจ้าของผลงาน
: พ.ท.หญิงอัญญารัตน์ พรหมโยธิน และ พ.ท.หญิงวิลาสินี เฉยพ่วง
ชื่อและที่อยู่องค์กร
: แผนกทันตกรรมหัตถการ กองทันตกรรม รพ.รร.6
การติดต่อกับทีมงาน : พ.ท.หญิงวิลาสินี เฉยพ่วง กองทันตกรรม รพ.รร.6 โทร.93054
E-mail : am_wila@hotmail.com

