
การพัฒนาคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การวิเคราะห์ข้อมูล 



             กรอบแนวคิด 

เน้นการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม  Teamwork 

ความสัมพันธ ์



ติดตามและตรวจสอบระบบ
บริหารความเสี่ยง 

7 
คลัง RM  

ติดตามตัวชี้วัดที่ส าคัญ 3 
คลังข้อมูลขั้นต่ า  คลังข้อมูลIT 

ตรวจสอบคุณภาพและความ
ถูกต้องของข้อมูล 5 

คลังเวชระเบียน 

ลดต้นทุนการใช้ทรัพยากร 4 
คลังยา 

ติดตามความปลอดภัยของผู้ป่วย 2 
คลังความปลอดภัยของผู้ป่วย 

                  เป้าหมายการวิเคราะห์ข้อมูล 

ติดตามและตรวจสอบข้อมูลทาง
การเงิน 

6 
คลังงบประมาณ  Eclaim  

ลดความแออัด 1 
คลังข้อมูลผู้ป่วยนอก 

ติดตามและประเมินคุณภาพการ
พยาบาล 

8 

คลัง Clinical tracer  



          การวิเคราะห์ข้อมูล 

คลังข้อมูล 
Qlikview 



            คลังข้อมูลผู้ป่วยนอก 

  

ผู้ป่วยร้องเรียนรอรับบริการนาน 

จ านวนคนไข้นอก
เพิ่มขึ้น 

 88,423   91,460  
100,805 104,002 107,482 

119,993 
130,304  132,645  

 -

 20,000

 40,000

 60,000

 80,000

 100,000

 120,000

 140,000

ปีงบ 2554 ปีงบ 2555 ปีงบ 2556 ปีงบ 2557 ปีงบ 2558 ปีงบ 2559 ปีงบ 2560 ปีงบ 2561 

จ านวนผู้ป่วยนอก (ครั้ง) 



               คลังข้อมูลผู้ป่วยนอก 
จ านวน 

คนไข้นอก/ เดือน 
จ านวน 

คนไข้นอก/ วัน 



                 คลังข้อมูลผู้ป่วยนอก 
เวลา 

คนไข้มา รพ. 

ระยะเวลารอรับ
บริการ/ วัน 

มารพ.มาที่สุดใน
เวลา  

07.00-10.00 น. 



           คลังข้อมูลผู้ป่วยนอก 
ระยะเวลารอคอย

ผู้ป่วยนอก 
คลังระยะเวลาที่

รอแต่ละจุด
บริการ 



              คลังข้อมูลผู้ป่วยนอก 
TAT ผู้ป่วยนอกแต่

ละจุดบริการ 



               คลังข้อมูลผู้ป่วยนอก 
คนไข้ที่ระยะเวลารอ
คอยมากกว่า 2  ชม.  

โรคหลัก คือ  
DM , HT (NCD) 



               คลังข้อมูลผู้ป่วยนอก 

วิเคราะห์  
VSM 

อบรม 
LEAN ทุก
หน่วยงาน 
ให้ทุกคน

เห็น
ปัญหา

จริง (TL) L A E N 

การจ าลองสถานการณ์ 

Team 
work 



                     คลังข้อมูลผู้ป่วยนอก 
วิเคราะห์  VSM 



                 คลังข้อมูลผู้ป่วยนอก 
วิเคราะห์  

SIPOC  Model 

Supplier/Provider Input Process Output Customer 

-เจ้าหน้าที่ห้องบัตร 

-พยาบาล 

-แพทย์ 

-นักเทคนิคการแพทย์ 

-เภสัช 

-เจ้าหน้าที่ x-ray 

-โรงครัว 

-การเงิน 

-พนง.ช่วยเหลือคนไข ้

-พนง.เปล 

-บุตรประชาชน 

-บัตรนัด/ใบ Refer 

-สมุดโรคประจ าตัว 

-แฟ้ม NCD 

-ใบ slip OPD 

-ระบบ IT 

-E-claim 

-Computer 

-Printer 

-LIS 

-PACS 

-Tube เจาะเลือด 

จุดเริ่มต้น 

-พยาบาล first screen 

คัดแยกผู้ป่วย 

จุดสิ้นสุด 

-ผู้ป่วยรับยากลับบ้าน 

เจ้าของ 

-หน่วยงานผู้ป่วยนอก 

ผู้สนับสนุน 

-กลุ่มการพยาบาล 

-ศูนย์พัฒนาคุณภาพ 

-ผู้อ านวยการ 

-ระยะเวลารอรับ

บริการ เฉลี่ย Pt นอก

<60 นาท ี

-ความพึงพอใจผู้ป่วย

นอก 

ลูกค้าภายนอก 

- Pt และญาติ 

ลูกค้าภายใน 

-เจ้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดใน 

รพ. 



             คลังข้อมูลผู้ป่วยนอก 
ปรับระบบทุกหน่วยงานผู้ป่วยนอก  

เน้น Continuous flow 

ขั้นตอน. DOWTIME  Pre DOWTIME Post 

1.ผู้รับบริการย่ืนบัตรจุดคัดแยก  (Waiting) 

  1.5 ซักประวัติการมา รพ.  

(1 นาที ) 

5 นาที 

(Overproduction)มีพยาบาล First 

Screen  1 คน ต้องรอการคัดแยก 

-(Defects rework)Pt ต้องเดินกลับไป-

มา) 

3 นาที 

จัดให้มีผู้ช่วยเหลือคนไข้มีช่วยคัดแยกโดยมีการ 

training  และมีการแบ่งแยกสีแต่ละจุดที่มารับ

บริการ น าระบบ visual คือ  บัตรสื่อสารทุก

หน่วยงาน,จนท.เน้นการอธิบายขั้นตอน  

วางแผน 
น าระบบการจัดคิวมาใช้(อยู่ระหว่างการส่งมอบ) 

ปรับให้มีระบบคิวจากจุดคัดแยก 
(แยกตรวจทั่วไปและตรวจ NCD , ปรับเกณฑก์าร
ส่งตรวจ Lab เร็ว(Hct,DTX,UPT)และLab ทั่วไป 



                     คลังข้อมูลผู้ป่วยนอก 

ขั้นตอน DOWTIME  Pre DOWTIME Post 

2.ผู้รับบริการย่ืนบัตรห้องบัตร (Waiting) 
  2.1ผู้รับบริการเดิน

มายื่นบัตรห้องบัตร 

(5วินาที) 

1 นาที 

(Transportation)ผู้รับบริการตอ้ง

เดินมายื่นบัตรห้องบัตร 

0 นาท ี

สิ่งที่ปรับปรุง 

ผู้รับบริการไม่ต้องเดินมายืนบัตรที่ห้องบัตร 

  2.2เรียกชื่อผู้ป่วย

เพ่ือถามประวัติ

เพ่ิมเติมในการท าบัตร 

(1 นาที) 

5 นาที 

(Transportation)-ผู้รับบริการรอรับ

บัตรคิว มายื่นบัตรที่ห้องบัตร 

(Waiting)-ผู้รับริการนั่งรอเรียกตาม

คิว (Defects rework) Pt ต้องเดิน

กลับไป-มา) 

0 นาท ี

สิ่งที่ปรับปรุง 

-ลดจ านวนผู้รับบริการมายื่นบัตรที่ห้องบัตร  โดยการ Lanชื่อผู้รับบริการ

ที่มาตามนัดในเวรดึก  เช่น  ทันตะกรรม  กายภาพ  แพทย์แผนไทย  ANC 

WBC  FP  ER  โดยแยกเป็นรายหน่วยงาน ติดป้ายหน่วยงาน 

-มีแบบฟอร์มให้ผู้รับบริการ/ญาติกรอกข้อมูล ลดการถามซ้ าๆ จัดโตะ๊

ส าหรับกรอกข้อมูล 

   2.7.เรียกผู้ป่วยมา

รับบัตรเพ่ือไปส่งที่จุด

บริการ ( 5 วินาที) 

10 นาที 

(Transportation)เรียกผู้ป่วยมาถือ

บัตรไปให้พยาบาลที่โตะ๊ซักประวัติทกุ

ราย 

2 นาที 

สิ่งที่ปรับปรุง 

-ให้ผู้ป่วยไปนั่งรอรับบริการที่จุดซักประวัติได้เลย  โดยจะมี จนท.ห้องบัตร

เดินไปส่งบัตรเอง 

ปรับระบบทุกหน่วยงานผู้ปว่ยนอก  
เน้น Continuous flow 



              คลังข้อมูลผู้ป่วยนอก 

ขั้นตอน DOWTIME  Pre DOWTIME Post 

3.ซักประวัติ(Waiting) 
   3.2 เรียกช่ือซัก

ประวัติคัดกรอง(3นาที) 

30 นาที 

(Overproduction Waiting )

ผู้ป่วยรอซักประวัตินาน  เนื่องจากมี

ผู้ป่วยจ านวนมาก 

20 นาที 

สิ่งท่ีปรับปรุง 

-จัดพยาบาลเวลา 07.00น.3คน 

-ปรับระบบนัด เน้น Continuous flow 

1.กลุ่มเจาะ lab NPO นัด08.00น.-10.00น. 

2.กลุ่มเจาะ lab ไม่NPOนัด10.00-12.00น. 

3.กลุ่มไม่มี lab นัด 13.00-16.00น. 

-แยกโต๊ะประวัติใบรับรองแพทย์ ใบรับรองผู้พิการ 

ไม่แบ่งโต๊ะซักประวัติกรณีที่ไม่ต้องใช้

กิจกรรมมาก ๆ  

สิ่งท่ีปรับปรุง 

-แบ่งโต๊ะซักประวัติกรณีขอใบรับรองแพทย์,ญาติมาขอใบส่งตัว,รับยาแทน 

ผู้ป่วยท่ีนัดตรวจ LAB ต้องมารอคิว

ตามระบบ 

สิ่งท่ีปรับปรุง 

-ผู้ป่วยท่ีนัดมาเจาะเลือดให้ส่งไปตรวจเลือดและ X-ray ได้เลยเพื่อลดรยะเวลารอคอย 

-ปรับให้มีแนวทางการส่งตรวจ LAB,X-ray ก่อนพบแพทย์(เพื่อลดการเข้าตรวจกับแพทย์  

2-3 ครั้ง) 

มีจุดซักประวัติ 4 จุด สิ่งท่ีปรับปรุง 

-เพิ่มจุดซักประวัติ เป็น 6 จุด 

ปรับเกณฑ์ 
การส่ง NCD ออก 
รพ.สต. และมีการ
ออกตรวจ รพ.สต. 
ปรับเกณฑ์การท า

กลุ่ม PL 

ปรับระบบทุกหน่วยงานผู้ปว่ยนอก เน้น Continuous flow 



                          คลังข้อมูลผู้ป่วยนอก 

ขั้นตอน DOWTIME  Pre DOWTIME Post 

4.ส่งตรวจเลือด/X-ray (Waiting) 
    4.3 ติดบาร์โค๊ตใส่ในtube ส่ง

ตรวจ (1นาท)ี 

6 นาท ี 3 นาท ี

ติดต่อบริษัทน าเครื่องติดบาร์โค๊ตที่  

tube LAB เพ่ือลดการ error 

    4.4 เรียกชื่อผู้ป่วยแล้วแจก

ภาชนะนั่งรอ (5 วินาที) 

10 นาท ี

-มี จนท.ห้องเจาะเลือด 1 คน 

5 นาท ี

สิ่งที่ปรับปรุง 

-ปรับให้มีเวรพยาบาลช่วยเจาะเลือดเช้าเพ่ิม 2 คน 

-ปรับระบบให้ผลตรวจ lab ออกเวลา 08.00 น. โดยมีพยาบาล

อยู่เจาะเลือดแทน 

   4.6 ส่งขึ้นลิฟ(5 วินาที) 12 นาท ี

-LAB ต้องเต็มภาชนะในการส่ง

ทุกครั้งประมาณ 10-15 คนถึงส่ง

ขึ้นลิฟ 

5 นาท ี

สิ่งที่ปรับปรุง 

-ปรับระบบการส่งขึ้นลิฟประมาณ 4-5 คนส่งขึ้นลิฟ เพ่ือระบบ

การท างานที่ต่อเนื่อง (Continuous flow) 

จัดโซนการตรวจ LAB 

ปรับระบบทุกหน่วยงานผู้ปว่ยนอก เน้น Continuous flow 



                            คลังข้อมูลผู้ป่วยนอก ปรับระบบทุกหน่วยงานผู้ป่วยนอก  
เน้น Continuous flow 

ขั้นตอน DOWTIME  Pre DOWTIME Post 

5.แพทย์ตรวจรักษา (Waiting) 
5.1 ตรวจสอบความบูรณ์

ก่อนเข้าห้องตรวจผลตรวจ 

lab/ X-ray  (1 นาท)ี 

15 นาท ี

-ไม่มีการตรวจสอบความพร้อมและ

สมบูรณ์ก่อนเข้าห้องตรวจ 

10  นาท ี

สิ่งที่ปรับปรุง 

-จัดให้มีผู้ช่วยเหลือผู้ป่วยตรวจสอบความสมบูรณ์และอ านวยความ

สะดวกกับแพทย์ 

-พยาบาลตัองคัดลอกยาลงในสมุด

ประจ าตัวผู้ป่วยกรณีขอรับยาเดิม 

- IT ปรับระบบในการ Print sticker ชื่อยาติดในสมุดได้เลยลดการ

คัดลอก และลด error ในการคัดลอก 

   5.3 ผู้ป่วยตรวจกับ

แพทย์(5นาท)ี 

 จากซักประวัติ จนถึง

แพทย์ตรวจ 

Delay time 67 นาที + 53 นาที 

+ 18 นาที รวม 138 นาท ี

-ไม่มีแพทย์ออกตรวจเช้า  

 

สิ่งที่ปรับปรุง 

-ปรับให้มีแพทย์ออกตรวจนอกเวลาราชการถึง 20.30 เพ่ือลดจ านวน

ผู้ป่วยในเวลาราชการ 

-ปรับระบบให้มีแพทย์ตรวจตลอดเวลา โดยแบ่งแพทย์ออกตรวจผู้ป่วย

นอกเวลา 08.30 น.และแบ่งแพทย์ Round ผู้ป่วยใน โดยสลับกัน

ตรวจเพื่อไม่ให้ผู้ป่วยนอกขาดแพทย์ในการตรวจ 



                         คลังข้อมูลผู้ป่วยนอก 
ปรับระบบทุกหน่วยงานผู้ป่วยนอก  

เน้น Continuous flow 

ขั้นตอน DOWTIME  Pre DOWTIME Post 

6.ให้ค าแนะน าหลังพบแพทย์(Waiting) 
     6.2 พยาบาล

ตรวจสอบวันนัดและ

ค าสั่งหลังพบแพทย์และ 

Print ใบนัด(2นาที) 

15 นาท ี

-มีพยาบาลประจ า 1 คน และ 

มีเครื่อง printer 1 เครื่อง  

10 นาที 

สิ่งที่ปรับปรุง 

-เพิ่มพยาบาล 1 คน  และเพิ่มจ านวน

คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง และเครื่อง 

printer เพิ่มอีก  1 เครื่อง 



                        คลังข้อมูลผู้ป่วยนอก 

ขั้นตอน DOWTIME  Pre DOWTIME Post โอกาสพัฒนา 

8. รับยา(Waiting) 
    8.5 จัดยา(5 นาที) 10 นาที 

-รายการยาไม่เรียงตามอักษร  

10 นาที 

สิ่งท่ีปรับปรุง 

-ระบบ IT  hosXP ปรับระบบการเรียงใบสั่ง

ยาเป็นตัวอักษร 

-ปรับปรุงระบบการเรียงยาตามหมวด

ตัวอักษรในห้องยา 

-ระบบ IT  hosXP ปรับระบบการเรียง

Sticker  ตามตัวอักษร 

-ยาสมุนไพรเป็น Capsul ต้องนับใส่

ซองยาทุกครั้ง และพบ error บ่อย 

ปีงบ 2562 รพ.คูเมืองได้งบประมาณใน

การจัดซื้อเครื่องบรรจุยา Blister ในการ

ผลิตยาสมุนไพร จ านวน 2 เครื่อง 

   8.8 เรียกช่ือผู้ป่วยมารับยา

(30วินาที) 

20 นาที 

-จ านวนบุคลากรในการจ่ายยาไม่

เพียงพอ และยาผู้ป่วยนอก และ

ผู้ป่วยในออกมาในเวลาใกล้เคียงกัน 

10 นาที 

สิ่งท่ีปรับปรุง 

-ผู้บริหารจ้างเภสัชกรเพิ่มส าหรับงานยา

ผู้ป่วยใน  เพื่อลดภาระงานยาผู้ป่วยนอก  

-ปรับระบบการส่งใบสั่งยาผู้ป่วยในให้ส่งเลย

ไม่ต้องรอแพทย์ตรวจทุกคน 

ปรับระบบทุกหน่วยงานผู้ปว่ยนอก เน้น Continuous flow 



                         คลังข้อมูลผู้ป่วยนอก 
ผลลัพธ์ 

 
ขั้นตอนการรับบริการของผู้ป่วย 

ปี 2559  ระยะเวลา
เฉลี่ย(นาท)ี  
230 นาที 

ปี 2560 หลังปรับ
ระบบระยะเวลา
เฉลี่ย(นาที) 150 

นาที 

ปี 2561 หลังปรับ
ระบบระยะเวลาเฉลี่ย

(นาที) 113 นาที 

1. การคัดแยก-ยื่นท าบัตร 
2. ยื่นท าบัตร-ซักประวัติ 
3. ซักประวัต-ิซักประวัติเสร็จ 
4. หลังซักประวัติ-พบแพทย ์
5. หลังพบแพทย-์ให้ค าแนะน าก่อนกลับบ้าน 
6. หลังให้ค าแนะน า-รับยา 
7. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
8. อัตราท าบัตรผิดคน 
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0.03 
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  18 
  20 

82.14 
0.04 

ร้อยละ 97.97 จะกลับมาใช้บริการที่โรงพยาบาล 



  ผู้ป่วย refer เพิ่มมากขึ้น 
ผู้ป่วยมีภาวะแทรกซ้อนขณะนอน  รพ.  

                คลังข้อมูลผู้ป่วยใน 

จากข้อมูล 
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ปีงบ 2554 ปีงบ 2555 ปีงบ 2556 ปีงบ 2557 ปีงบ 2558 ปีงบ 2559 ปีงบ 2560 ปีงบ 2561 

WARD1

  WARD 2

  LR

จ านวนผู้ป่วยRefer 



  

              คลังข้อมูลผู้ป่วยใน 
จ านวนผู้ป่วยใน/เดือน ค่ารักษาผู้ป่วยใน/คน 



  

                 คลังข้อมูลผู้ป่วยใน 
ค่าใช้จ่ายผู้ป่วยใน 
เรียงตาม Pdx. 

ค่าใช้จ่ายผู้ป่วยในเรียง
ตาม Complication 



  

                คลังข้อมูลผู้ป่วยใน 
โรค Pdx. เสียชีวิต 

มูลค่าการสั่งจ่ายยา 
ผู้ป่วยใน 



              คลังข้อมูลผู้ป่วยใน 
โรค Pdx. เสียชีวิต 



           คลังข้อมูลผู้ป่วยใน 
โรคที่มีมูลค่าสูงสุดตาม 

Pdx. ที่ได้ refer  

Pneumonia 



              คลังข้อมูลผู้ป่วยใน 
โรคที่refer ตาม Pdx. 

มากที่สุด 

Pneumonia 



              คลังข้อมูลผู้ป่วยใน 
โรคร่วมที่ท าให้ต้องได้ refer   

DM , HT, 
Shock, CKD 



             คลังข้อมูลผู้ป่วยใน 
กลุ่มโรค  Complication  

ที่ท าให้ refer  

Respiratory 
failure , Shock 



                คลังข้อมูลผู้ป่วยใน 
วิเคราะห์ pareto 



              คลังข้อมูลผู้ป่วยใน 
วิเคราะห์ข้อมูล 

โรคที่ admit  มากที่สุด  

โรคที่ refer  มากที่สุด  

Pneumonia 

Pneumonia 

โรคร่วมของ pneumonia ที่ refer  DM , HT, Shock, CKD 

โรคแทรกซ้อนของ pneumonia ที่ refer  Respiratory failure , Shock 

อายุของผู้ป่วย pneumonia ที่ refer  > 60 ปี และมีโรคร่วม        
DM , HT, Shock, CKD 



             คลังข้อมูลผู้ป่วยใน 

ปรับระบบ 

การเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อน
ของกลุ่มโรค Pneumonia ใน
กลุ่มผู้ป่วยที่นอน  รพ.  ด้วยมี
ไข้  , อายุ > 60 ปี ,มีโรคร่วม        

DM , HT, Shock, CKD 
 

qSOFA , SOS Score , 
MEWS  



            คลังข้อมูลผู้ป่วยใน 
ปรับ order เฝ้าระวัง sepsis ปรับแบบฟอร์มบันทึก SOS ใน

การเฝ้าระวัง sepsis ผู้ป่วยใน 
  qSOFA ใช้ใน OPD ER 
  SOS Score , MEWS 
  ใช้ใน Ward  



           คลังข้อมูลผู้ป่วยใน 

 qSOFA ใช้ใน OPD 
  SOS Score , 
MEWS ใช้ใน Ward  

น าแบบ
ประเมิน 
MEWS   

เข้ามาใช้ร่วม
ในกลุ่ม 

warning 
signs  ทั่วไป 

(มีการใช้สีตาม
แนวคิดHFE) 

CQI งาน 
HACC 

Forum 12 
 



          คลังข้อมูลผู้ป่วยใน 
ผลลัพธ ์
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29.41 
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อัตราการเสียชีวิตจากSepsis 
pneumonia 

อัตราผู้ป่วยได้รับ IV antibiotic 
ภายใน 1 ชั่วโมง  

อัตราการเกิด Septic shock  
ระหว่าง Admitted  

อัตราการ Unplanned Refer ใน
ผู้ป่วย Sepsis Pneumonia 

ต.ค. พ.ย. 

ธ.ค. 

ปรับระบบ Sepsis Fast track ทุกราย  ไตรมาส 1 
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0
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120

อัตราการสัยชีวิตจากSepsis 
pneumonia 

อัตราผู้ป่วยได้รับ IV antibiotic 
ภายใน 1 ชั่วโมง  

อัตราการเกิด Septic shock  
ระหว่าง Admitted  

อัตราการ Unplanned Refer ใน
ผู้ป่วย Sepsis pneumia 

ม.ค. 

ก.พ. 

มี.ค. 

ไตรมาส 2 น าแบบเฝ้าระวัง  MEWS  เข้ามาปรับใช้ในกลุ่มเสี่ยงท่ัวไป 



               คลังข้อมูลผู้ป่วยใน 
ผลลัพธ ์ไตรมาส 3-4 
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5.55 5.26 
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100 

10 
15 
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21.43 21.43 
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9.09 
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0 
6.67 

0

20

40

60

80

100

120

อัตราการเสียชีวิตจากSepsis 
pneumonia 

อัตราผู้ป่วยได้รับ IV antibiotic 
ภายใน 1 ชั่วโมง  

อัตราการเกิด Septic shock  
ระหว่าง Admitted  

อัตราการ Unplanned Refer 
ในผู้ป่วย Sepsis pneumonia 

เม.ย. 

พ.ค. 

มิ.ย. 

ก.ค. 

ส.ค. 

ก.ย. 



           คลังข้อมูลผู้ป่วยใน 

น าเสนอ CQI งาน HACC Forum 12 



ค าคม ของผู้อ านวยการ 

“อย่าเกี่ยงงาน อย่าเลือกงาน 
อย่างเอาเปรียบ 

แตฉ่วยโอกาสทุกโอกาสที่เข้ามา 
เหนื่อยแต่เก่ง 

และได้ความรู้ความสามารถ”   
 



ขอขอบคุณผู้อ านวยการ 
และเจ้าหน้าที่ของ  รพ.คูเมือง 

ที่ให้โอกาสในการเรียนรู้และพัฒนา 
การพัฒนาคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศ 


