
ผลงานการพัฒนาระบบงาน,CQI/Clinical CQI 
๑. ชื่อผลงาน/โครงการพัฒนา/นวัตกรรม :  โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้รับบริการกลุ่ม

ผู้สูงอายุ ห้องตรวจโรคออร์โธปิดิกส์ รพ.รร.6 

๒. ค าส าคัญ : ผู้สูงอายุ, Fast track, ประสิทธิภาพ 

๓. สรุปผลงานโดยย่อ : เพื่อให้ผู้รับบริการกลุ่มผู้สูงอายุ ๘๐ปีขึ้นไป ได้รับบริการท่ีรวดเร็ว ปลอดภัย               

มีประสิทธิภาพ โดยทีมได้จัดช่องทางพิเศษ (Fast Track) ท าให้ผู้สูงอายุกลุ่มนี้ได้รับการคัดกรอง การตรวจ 

และรับยาได้รวดเร็ว ไม่เกิดความเส่ียงจากอาการเปล่ียนปลงขณะรอตรวจ 

๔. ชื่อและที่อยูอ่งค์กร : โอพีดีออร์โธปิดิคส์ กองออร์โธปิดิคส์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 

๕. สมาชิกทีม : เจ้าหน้าท่ีโอพีดีออร์โธปิดิคส์ 

๖. ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ :  

          ห้องตรวจโรคกระดูกและข้อ กองออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าจากข้อมูลเชิงสถิติท่ีผ่านมา 

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ มียอดผู้มารับบริการจ านวนรวมท้ังส้ิน ๗๙,๐๑๐ คน เฉล่ีย ๓๙๓ คน/วันระยะเวลา  

รอคอยการตรวจเฉล่ีย ๓ ชม. ในจ านวนนี้เป็นกลุ่มผู้สูงอายุท่ีมีอายุมากกว่า ๖๐ ปี ถึง ๓๕,๔๔๘ คน คิดเป็น

ร้อยละ ๔๔.๘๗ จากจ านวนผู้รับบริการ ห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอกออร์โธปิดิคส์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  

ผู้รับบริการกลุ่มผู้สูงอายุท่ีมีปัญหาโรคกระดูกและข้อ หากไม่ได้รับการดูแลรักษาท่ีตอบสนอง                     

ต่อปัญหาและความต้องการ อาจส่งผลท าให้เกิดความเส่ียงจากปัญหาการรับบริการ เช่น การรอคัดกรอง                       

การรอตรวจ และการรอรับยา จากสถิติปี ๒๕๖๒ กลุ่มผู้สูงอายุวัยปลาย(อายุ๘๐ปีขึ้นไป)ต้ังแต่เดือน มีนาคม-

พฤษภาคม มีจ านวนผู้ท่ีมารับบริการ๒,๓๗๕ ราย ระยะเวลาเฉล่ียต้ังแต่ผู้รับบริการมาคัดกรอง-พบแพทย์                    

-รับยา ๑๕๖ นาที  และพบว่าผุ้รับบริการกลุ่มนี้มีอาการปล่ียนปลงขณะรอตรวจ จ านวน ๓๗ ราย จากปัญหา

ดังกล่าว ห้องตรวจโรคออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ได้เห็นความส าคัญ   จึงจัดท าโครงการ                     

เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้รับบริการกลุ่มผู้สูงอายุ  ห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอกกองออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาล

พระมงกุฎเกล้าขึ้น เพื่อให้การดูแลผู้รับบริการกลุ่มผู้สูงอายุได้รับบริการท่ีเหมาะสม เช่น ความสะดวกสบาย 

ความรวดเร็ว และป้องกันความเส่ียงต่อการเกิดอาการเปล่ียนแปลงขณะรอรับการตรวจรักษาและรับบริการ          

ท่ีสอดคล้องกับตามพรบ.ผู้สูงอายุ และนโยบายของกองทัพบกด้านการรักษาพยาบาล ท่ีก าหนดให้โรงพยาบาล

สังกัดกองทัพบกขยายงานบริการช่องทางพิเศษให้แก่ผู้รับบริการกลุ่มผู้สูงอายุ ให้มีรูปแบบท่ีชัดเจนและ

เหมาะสมโดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักคือผู้สูงอายุวัยปลาย (อายุ๘๐ปีขึ้นไป) เนื่องจากเป็นกลุ่มท่ีมีปัญหาสุขภาพ

และความต้องการด้านการดูแลรักษามากกว่าผู้สูงอายุวัยต้นและวัยกลาง เพื่อน าผลการด าเนินโครงการ                 

มาขยายผลให้ครอบคลุมผู้รับบริการกลุ่มผู้สูงอายุทุกวัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 



๗. เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ : 

๗.๑ เพื่อผู้รับบริการกลุ่มผู้สูงอายุวัยปลายอายุ ๘๐ปีขึ้นไป ไม่มีภาวะเส่ียงต่อการเกิดอาการ

เปล่ียนแปลงหรือทรุดลง ระหว่างการรับบริการ 

๗.๒ เพื่อลดระยะเวลาการรอคอยการคัดกรอง การตรวจรักษาโดยแพทย์ และการรับยา แก่

ผู้รับบริการกลุ่มผู้สูงอายุวัยปลาย (อายุ๘๐ปีข้ึนไป)  โดยเวลาลดลง ≤  ๑๒๐นาที 

๗.๓ อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีอายุ ๘๐ ปีข้ึนไป มากกว่าร้อยละ 80 
๘. กิจกรรมพัฒนา : 

๘.๑ จัดต้ังคณะกรรมการ ประกอบไปด้วย พยาบาล เจ้าหน้าท่ีเวชระเบียน ประชาสัมพันธ์  

เจ้าหน้าท่ีคัดกรอง หน้าห้องตรวจ จุดนัด เภสัชกรและ เจ้าหน้าท่ีห้องยา 

๘.๒ ประชุมวางแผนการด าเนินการ 

๘.๓ จัดท าแนวปฏิบัติ (FLOW) แสดงขั้นตอนการปฏิบัติ และเส้นทางการรับบริการในกลุ่มเป้าหมาย 

โดยใช้แนวคิด Lean จัดระบบบริการลดขั้นตอนต่างๆท่ีไม่จ าเป็น 

          ๘.๔ ช้ีแจงให้บุคลากรทุกระดับท่ีห้องตรวจโรคฯ รับทราบและปฏิบัติตามแนวทางท่ีก าหนดไว้ 

              ๘.๕ เก็บข้อมูล 

         ๘.๖ ประเมินผลปรับปรุงแนวทางปฏิบัติ 

๙. ผลลัพธ์/การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น :  

         ๙.๑ กลุ่มผู้สูงอายุ ๘๐ ปีข้ึนไป ไม่มีอาการเปล่ียนแปลงขณะรอตรวจร้อยละ ๑๐๐ 
         ๙.๒ ระยะเวลารอคอยการรับบริการกลุ่มผู้สูงอายุ ๘๐ ปีขึ้นไปหลังเริ่มโครงการ เดือน ต.ค.๖๒ -                    
มิ.ย. 63  เฉล่ีย ๘๙ นาที 

๙.๓ ผู้รับบริการกลุ่มผู้สูงอายุ ๘๐ปีข้ึนไป หลังเริ่มโครงการ มีคะแนนความพึงพอใจร้อยละ ๘๖.๙๗ 

๑๐. บทเรียนที่ได้รับ :  

        ผู้รับบริการกลุ่มผู้สูงอายุ ๘๐ปี พบว่าร้อยละ ๑๐ท่ีรอตรวจนานเกิน๑๒๐ นาที เนื่องจาก แพทย์

ลงตรวจช้าและมีหัตถการเพิ่มเติม เช่น X-RAY ฉีดยา ท าแผล หรือตัดไหม เพื่อป้องกันความเส่ียงท่ีเกิดจาก

อาการเปล่ียนแปลงระหว่างรอตรวจทางทีมได้หาแนวทางป้องกันดังนี้ 

 จัดท่ีนั่งส ารองส าหรับผู้สูงอายุ๘๐ปีข้ึนไป (Priority Seat) ใว้ในโซนด้านหน้า เพื่อใหเ้จ้าหน้าท่ี

หน้าห้องตรวจและพยาบาลสังเกตุอาการได้อย่างใกล้ชิดทุก ๓๐นาที 

 เพิ่มการส่ือสารในทีมเป็นระยะ โดยใช้ป้ายสัญญลักษณ์ติดท่ี Slip card หรือ โทรส่งเวรไปยัง

จุดท่ีส่งต่อ  



ก า ร ติ ด ต่ อ กั บ ที ม ง า น  : พ . ท . ห ญิ ง  มั ล ลิ ก า  ห า บุ บ ผ า  ๐ ๙ ๒ - ๕ ๔ ๙ ๘ ๗ ๔ ๒  Email: 

mullika_tik@gmail.com 
  

 

 

    


