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5.บทนา
ปัจจุบนั เวลาถือเป็ นสิ่ งสาคัญกับทุกคนไมว่าจะทากิจกรรมใดๆก็ตามทุกคนก็ลว้ นที่จะต้องการความ
รวดเร็ วและสะดวกสบาย รวมถึงการมาตรวจสุ ขภาพหรื อการเจ็บป่ วยต่างๆ ผูป้ ่ วยก็ยงั คงต้องการความ
รวดเร็ วและสะดวกสบายไม่มีการผิดพลาด ดังเหตุการณ์ต่างๆ ที่ถูกเผยแพร่ ใน Social network และสื่ อต่างๆ
ทาให้มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของงานโรงพยาบาล งานเวชระเบียนจึงถือเป็ นด่านแรกสาหรับผูท้ ี่เข้า
มารับบริ กการจากทางโรงพยาบาล ซึ่งผูม้ ารับบริ การจะต้องทาการยืน่ บัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตร
แสดงสิ ทธิ การรักษา เพื่อรับประวัติการรักษาของแต่ละบุคคล ไปยังคลินิคที่ตอ้ งรักษา แต่ในการยืน่ บัตรเพื่อ
รับบัตรคิวนั้นยังล่าช้าเนื่องมาจากผูเ้ ข้ามารับการรักษาบางท่านนั้นไม่ได้แจ้งให้ทางเจ้าหน้าทราบว่าต้องการ
มารักษาอาการใด ซึ่ งเป็ นต้นเหตุทาให้การเลื่อนคิวถัดไปล่าช้า และเกิดการทางานซ้ า

ดังนั้นผูศ้ ึกษาจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาระบบการจัดการเกี่ยวกับ การคัดกรองการมารับบริ การของ
ผูเ้ ข้ามารับบริ การการรักษา โดยมีโต๊ะคัดกรอง(Screening) ก่อนการยืน่ บัตรให้เจ้าหน้าที่ โดยมีเจ้าหน้าที่
ประจาจุดโต๊ะคัดกรอง (Screening) สอบถามผูเ้ ข้ามารับการรักษาโดยตรงว่ามาทาการรักษาด้านใด
หลังจากนั้นให้เจ้าหน้าที่ประจาจุดคัดกรอง (Screening) แยกให้กบั เจ้าหน้าที่ทาการลงข้อมูลการมารักษาและ
รับบัตรคิว โดยที่เจ้าหน้าที่ลงข้อมูลมี 2 คน ให้แบ่งกันแยกเป็ น 2 ส่ วน คือ1.เวชปฏิบตั ิ, แพทย์แผนไทย,
กายภาพ, 2.ทันตกรรม, ทัว่ ไป, ฉุกเฉิน
วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
เพื่อศึกษาประสิ ทธิ ผลการคัดแยกผูป้ ่ วยตามอาการเบื้องต้นที่มารักษาโดยการจัดทาโต๊ะคัดกรอง
(Screening)
คาถามการศึกษา
การจัดทาโต๊ะคัดกรอง(Screening) มีผลต่อระยะเวลาและความสะดวกของผูม้ ารับบริ การหรื อไม่
ขอบเขตการวิจัย
การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้เป็ นการศึกษาเชิงปฏิบตั ิการ (Operational study) ประสิ ทธิผล การลดเวลา
และเพิ่มความสะดสวสบายแก่ผมู ้ ารับการรักษาโดยเพิ่มจุดคัดกรอง (Screening)
นิยามศัพท์
1. ผูป้ ่ วย คือ ผูท้ ี่เข้ารับบริ การสุ ขภาพรู ปแบบใด ๆ จากแพทย์ทนั ตแพทย์ พยาบาลเวชปฏิบตั ิ สัตว
แพทย์ หรื อบุคลากรสาธารณสุ ขอื่นๆ ซึ่ งส่ วนใหญ่จะมีอาการป่ วยจากโรคหรื อการบาดเจ็บ และ
จาเป็ นต้องได้รับการรักษา แต่บางครั้งอาจไม่ตอ้ งก็ได้
2.จุดคัดกรอง (Screening) คือ จุดแยกประเภทของการมารักษาของผูป้ ่ วยตามคลินิกต่างๆ
ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
การเพิ่มความรวดเร็ วและสะดวกสบายแก่ผมู ้ ารับบริ การ จากโรงพยาบาลดอยเต่า
รู ปแบบการวิจัย: การศึกษานี้เป็ นการศึกษาเชิงปฏิบตั ิการ (Action research)

กลุ่มตัวอย่ าง: กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งได้จากการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling)
คือผูเ้ ข้ามารับบริ การกับทางโรงพยาบาลดอยเต่าโดยสุ่ มจานวน 20 คน
วิธีการศึกษา: ใช้กระบวนการศึกษา สุ่ มแบบสอบถามจากผูเ้ ข้ามารับการบริ การ จานวน 20 คนโดยทา
เครื่ องหมาย ขีดถูกในช่องที่ผเู ้ ข้ามารับบริ การเห็นด้วย
ผลการศึกษา(ก่อนทดลองการวิจยั ): สรุ ปความคิดเห็นแบบสอบถามของผูเ้ ข้ามารับบริ การ จานวน 20 คน
ข้อคาถาม

ดีมาก

ดี

พอใช้

ควรปรับปรุ ง

ความรวดเร็ วในการดาเนินงานของเจ้าหน้าที่

7

4

8

1

ความสะดวกสบายของผูม้ ารับบริ การ

10

5

3

2

ความถูกต้องและแม่นยาของการทางานของเจ้าหน้าที่
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3

3

0

ผลการศึกษา(ก่อนทดลองการวิจยั ): สรุ ปความคิดเห็นแบบสอบถามของผูเ้ ข้ามารับบริ การ จานวน 20 คน
ในอัตราร้อยละ
ข้ อคาถาม
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ดี

พอใช้

ควรปรับปรุ ง

ความรวดเร็ วในการดาเนินงานของเจ้าหน้าที่
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ความถูกต้องและแม่นยาของการทางานของเจ้าหน้าที่
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สรุ ปผลของการศึกษา: ผลของการศึกษาจากการวิจยั การปฏิบตั ิงานเวชระเบียนให้รวดเร็ วและถูกต้อง ตรง
ความต้องการของผูม้ ารับการรักษา โดยใช้ระบบ คัดกรอง (Screening) อยูใ่ นระหว่างดาเนินการ

ROUTINE TO RESEARCH
(การพัฒนางานประจาสู่การวิจยั )
เรื่อง
ประสิ ทธิ ผล การปฏิบตั ิงานเวชระเบียนให้รวดเร็ วและถูกต้อง
ตรงความต้องการของผูม้ ารับการรักษา โดยใช้ระบบ คัดกรอง (Screening)
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